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ÜSKÜDAR VE ŞAM ARASINDAKİ KÖPRÜ: 
ŞEMSİ AHMED PAŞA VE 

MİMARÎ ESERLERİ*

Abdülhamit Tüfekçio¤lu**

Marmara Denizi’nin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde bulunan ve Avrupa ile
Asya kıtaları arasındaki geçişte bir üs konumundaki Üsküdar, tarih boyunca

Khrysopolis, Skytarion, Scutari gibi adlarla anılmıştır.1 Türk – İslâm dönemi boyunca da
Üsküdar ismiyle günümüze ulaşmıştır. Bizans devrinde pek önemi olmayan kent, daha
çok Kadıköy’ün kenar mahallesi konumunda kalmıştır. Ancak gerek Araplar’ın ve gerek-
se Türkler’in İstanbul’u fetih hareketlerinde en önemli üs ve konaklama yeri olmuştur.

İstanbul’un fethinden sonra Anadolu’ya sevkedilen orduların ve Harameyn’e yola
çıkan hac kâfilelerinin toplanma ve ayrılış yeri olma özelliğiyle Üsküdar, Osmanlı tari-
hinde ayrıcalığını sürdürmüştür. Bu bağlamda Osmanlı’nın Anadolu’da kullandığı üç
ana yolun ilk noktası Üsküdar’dır. Sağ Kol, Orta Kol ve Sol Kol adıyla bilinen bu yollar-
dan Sağ Kol güzergâhı Üsküdar-Gebze-Dil İskelesi veya İzmit-İznik-Yenişehir-Bozüyük-
Eskişehir-Seyitgazi-Ilgın-Konya-Karapınar-Adana-Misis-Payas-Belen-Antakya-Şam-Me-
dine-Mekke’den oluşmaktadır.2

Söz konusu güzergâhta yer alan Şam ise, hem Helenistik ve hem de İslâmî dönem-
lerde önemli bir yerleşim yeridir.3 Emevî Devleti’nin başkentliğini de yapan şehir, Yavuz

9

* Tebliğin hazırlanmasına imkân veren Prof. Dr. Abdüsselâm ULUÇAM’a ve Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞ-
LU’nun şahsında Türk Tarih Kurumu’na teşekkür ederim.

** Yard. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi.
1 Semavi Eyice, “İstanbul’un Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme”, Türkiyat Mecmuası, XIV, İs-

tanbul, 1965, 199-216; İ. Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Tarihi, I, İstanbul, 1976, 3-8;
Tahsin Yazıcı, “Üsküdar”, İA, XIII, İstanbul, 1988, 127-131.

2 Münir Atalar, Osmanlı Devleti’nde Surre-i Humâyûn ve Surre Alayları, Ankara, 1991, 131-165; M. Uğur
Derman, “Osmanlı Devri Şehir ve Menzil Yollarında İstirahat ve İbadet Yerleri (Namazgâhlar) ”, Atatürk
Konferansları, V, Ankara, 1975, 281-298; Fatih Müderrisoğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ulaşım ve Yol
Şebekesi”, Ortaçağ’da Anadolu –Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan– Ankara, 2002, 380; Gönül Cantay,
“Güney-Doğu Anadolu Ticaret Yolları ve Menzil Kuruluşları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri,
Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, I, Ankara, 2001, 131-137; S. Eyice, “İstanbul – Şam – Bağdat Yolu
Üzerindeki Mimarî Eserler I, Üsküdar – Bostancıbaşı Derbendi Güzergâhı”, Tarih Dergisi, 13, İstanbul,
1958, 81-110.

3 İbn Asâkir, Ebû Kâsım Ali b. Hasan, Târîhu Medîneti Dımaşk, I, Şam, 1951, 100-150; Ali Hasan Musa, Dı-
maşk Mesâyifühâ ve Mütenezzihâtühâ, Dımaşk, 1999, 15-42; Abdülkâdir Reyhâvî, el-Imâratü’l-Arabiyye-
tü’l-İslâmiyye Hasâisuhâ ve Âsâruhâ fî Sûriye, Dımaşk, 1999, 17-51; Pars Tuğlacı, Osmanlı Şehirleri, İstan-
bul, 1985, 395-396; R. Hartmann, “Şam”, İA, XI, İstanbul, 1993, 298-310.
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Sultan Selim’in 1516’da fethinden sonra Osmanlı’nın verdiği özel önem dolayısıyla “Şâm-
ı Şerîf” sıfatıyla anılmıştır. 400 yıl boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalan Şam, daha ön-
ce Selçuklu, Zengî, Eyyûbî ve Memlûkî gibi Türk devletleri tarafından imar edilmiştir. Ti-
caret ve hac yolları üzerinde olması sebebiyle Şam, Osmanlı döneminde “Beylerbeyi”lik
ünvanıyla yönetilmiştir.4 Fetihten hemen sonra Yavuz Selim, Şeyh Muhyiddîn İbn Arabî
kabri üzerine türbe ve bunun civarına da câmi, imâret ve fırından oluşan külliyeyi inşâ
ettirmiştir. Günümüzde hâlâ işlevini sürdüren bu külliyeden başka, Kanunî Sultan Süley-
man’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı Süleymâniye Külliyesi (Tekke Süleyman), Şam valisi
Derviş Paşa’nın 972/1574’te yaptırdığı Derviş Paşa Külliyesi, Şam valisi Sinan Paşa’nın
995/1585’te yaptırdığı Sinan Paşa Külliyesi, Abdullah Paşa Medresesi (1193/1779), Mev-
leviyye Tekkesi, Esad Paşa Hanı (1167/1753), Harir (İpek) Hanı (981/1574), Süleyman
Paşa Hanı (1145/1732), Kasru’l-Azm (Büyük Saray) (1163/1749), Abdülganî Nablûsî
Külliyesi (1143/1730), Murad Paşa Külliyesi (976/1568), Yağuşiye Câmii (1027/1617),
Sinan Ağa Câmii (970/1562), Fethi Câmii ve Medresesi (1156/1743), Hayyâtin Medrese-
si (1131/1718), Süleyman Paşa Medresesi (1150/1737) gibi birçok yapı, şehrin Osmanlı
döneminde îmârının önemli yapılarını oluşturmaktadır.5 Sultan II. Abdülhamid döne-
minde Üsküdar-Haydarpaşa’dan başlayan Hicaz Demiryolu ağı da Şam üzerinden Hara-
meyn bölgesine ulaşım amacıyla yapılan en önemli yatırımlardan biridir.

Her iki kentin siyasî, askerî, ticârî ve dînî güzergâhı paylaşmaları, Osmanlı döne-
minde bazı yöneticilerin, görevleri sırasında her iki şehirde de mimarî eser inşâ ettirme-
lerine yol açmıştır. Tebliğimizin de konusunu Şam’da valilik yapan Şemsi Ahmed Pa-
şa’nın biyografisinin yanı sıra, Bolu, Üsküdar ve Şam’da inşâ ettirdiği mimarî eserler
oluşturmaktadır.

1. Şemsi Ahmed Paşa

Candaroğulları Beyliği’nin İsfendiyar âilesine mensup Kastamonu Beyi Kızıl Ah-
med’in torunu ve Mirza Mehmed Paşa’nın oğludur.6 Babası Mirza Mehmed Paşa, Bolu
ve Erzincan sancak beyi görevlerinde bulunmuştur. Kardeşleri Musa ve Mustafa Paşa da
Osmanlı yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir. Musa Paşa Erzurum Beylerbeyi iken
Gürcüler’in tuzağına düşerek hayâtını kaybetmiş, Mustafa Paşa da vezirliğin yanı sıra
Malta Seferi’nde ordunun başkumandanı olmuş, daha sonra Zigetvar Seferi (1566) ’ne
Şemsi Ahmed Paşa ile birlikte katılmıştır.7

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Şemsi Ahmed Paşa’nın neslinin Hz. Hâlid b.
Velid’e dayandığı husûsunda görüşler vardır. Bazı tarihçilerin olumsuz görüşlerine rağ-

4 Yusuf Halaçoğlu, XIV.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, Ankara, 1996, 83-87;
Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, 1998, 203-206.

5 Şam’daki Osmanlı dönemi yapıları için bk.: Reyhâvî, el-Imâratü’l-Arabiyyetü’l-İslâmiyye Hasâisuhâ ve Âsâ-
ruhâ fî Sûriye, Dımaşk, 1999; Abdullah Manaz, Suriye’nin Başkenti Şam’da Türk Dönemi Eserleri, Ankara,
1992; Filiz Yenişehirlioğlu, Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimarî Yapıtları, Ankara, 1989, 119-144; M. Me-
inecke, “Die Osmaniche Architektur des 16th Jahrhunderts in Damascus”, Fifth International Congress of
Turkish Art, Budapest, 1978, 575-597; Abdüsselâm Uluçam, “Şam’daki Osmanlı Eserlerinin Bugünkü Du-
rumu”, VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, 8-10
Nisan 2003, İstanbul (Baskıda).

6 Peçevî İbrâhim Efendi, Peçevî Tarihi, (Nşr.: Bekir Sıtkı Baykal), I, Ankara, 1999, 39; Mehmed Süreyyâ, Si-
cill-i Osmânî, (Nşr.: A. Aktan – A. Yuval – M. Hülâgu), III, İstanbul, 1996, 189-190.

7 Peçevî, a.g.e., 392-404; Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l-Vukûât, (Nşr.: Neşet Çağatay), I-II, Ankara, 1979,
105-106.



men, Şemsi Ahmed Paşa’nın gerek Şam’da yaptırdığı yapıların kitâbelerinde ve gerekse
kendisinin yazdığı Vikâye adlı manzum eserinde soyunun Hâlid b. Velid’e ulaştığı ifâde
edilmektedir.8 Ayrıca aynı sülâleye ait Bolu’daki Karaköy Cuma Câmii’nin kitâbesinde
de bu husus yer almaktadır.9

Şemsi Paşa, Yavuz Sultan Selim’in hizmetinde bulunmuş, Enderun’dan Müteferri-
ka’ya çıkmış ve Sipahioğlanları Ağası olmuştur. Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim ve
Sultan III. Murad Han’a musâhiplik ve avcıbaşılık da yapan10 Paşa, 1551-1554 yılları
arasında Şam valiliği görevine tâyin edilmiştir. Buradaki görevi ile ilgili “mîr-i mî-
rân=beylerbeyi” ünvanı, Şam’da günümüzde câmi olarak kullanılan yapının kapısı üze-
rindeki kitâbede de vurgulanmaktadır. 1554’te Anadolu, 1555’te ise Rumeli Beylerbey-
liği görevinde bulunmuştur. Kanunî’nin son seferi olan Zigetvar Seferi’ne (1566) karde-
şi Mustafa Paşa ile birlikte katılmıştır. 1568 yılında İran elçisi Şah Kulu Han, Sultan II.
Selim’in cülûsunu kutlamak için geldiğinde, Rumeli Beylerbeyi görevinde olan Şemsi
Ahmed Paşa tarafından görkemli bir törenle karşılanmıştır.11

Şemsi Ahmed Paşa, keskin avcılık ve atıcılık gibi mahâretlerinin yanı sıra şâir ve
âlim kişiliği ile de tanınmaktadır.12

Bazı tarih kaynaklarında, Şemsi Paşa’nın onur ve izzetini öne çıkaran, devlet yöne-
timine rüşvet alıp vermeyi sokan, Osmanlı Devleti’ni yıkıp Candaroğulları’nı diriltmeyi
tasarlayan bir karakter taşıdığı da ileri sürülmektedir.13

Şemsi Paşa, Üsküdar’daki câmisinin inşaatı sırasında 988/1580 yılında vefat etmiş
ve câminin doğu cephesine bitişik olan türbesine gömülmüştür. Câminin kitâbesinde
geçen “Umarız kim ola merhûmun yeri dâru’s-selâm” mısraı, onun yapının inşaatı sıra-
sında vefat ettiğine delil gösterilmektedir. Paşanın oğlu Mahmud Paşa da babası gibi
devlet yönetiminde görev almış, Kerkük, Bolu ve Nahcıvan valiliklerinde bulunmuştur.
Avusturya ve Budin seferlerinden sonra 1603 tarihinde Tebriz civarında Safevîler’le ya-
pılan savaşta şehid düşmüştür.

2. Şemsi Paşa’nın Mimarî Eserleri

Şemsi Ahmed Paşa’nın bugüne kadar Üsküdar ve Bolu’da mimarî eserlerinin varlı-
ğı bilinmekteyken, son zamanlarda yapılan araştırmalarda, onun Şam’da valiliği sırasın-
da câmi (tekke) ve han inşâ ettirdiği tesbit edilmiştir.

2.1 Bolu’daki Mimarî Eserleri

Bolu’da İmâret Câmii ve Medresesi adıyla bilinen yapıları Şemsi Ahmed Paşa yaptır-
mıştır. Câmi ve medreseden oluşan yapılardan medrese, câminin kuzeyinde yer almak-
ta ve avlunun etrafını çevrelemektedir. Ancak medrese odalarının yıkık olması sebebiy-
le yapının orijinal planı hakkında kesin bir düşünceye sahip olunamamaktadır. Câmi ise
enin dikdörtgen planlı ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Dört sıra tuğla ve bir sıra taş
malzemeyle örülmüş beden duvarları kirpi saçakla son bulmaktadır. Yapının kuzeyinde
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8 Manzum eserdeki bilgiler için bk.: Konyalı, a.g.e., 290-291.
9 Bolu 1998 Yıllığı, Ankara, 1998, 135-136; Sabih Erken, Türkiye’de Vakıf Âbideler ve Eski Eserler, II, An-

kara, 1977, 322-325.
10 Peçevî, a.g.e., I, 39; M. Nuri Paşa, a.g.e., I-II, 112; M. Süreyyâ, a.g.e., III, 189-190.
11 Konyalı, a.g.e., II, 251-254.
12 Peçevî, a.g.e., I, 39; M. Süreyyâ, a.g.e., III, 189-190.
13 M. Nuri Paşa, a.g.e., I-II, 130; Konyalı, a.g.e., II, 291-292.
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üç gözlü son cemaat mahalli yer almaktadır. Câminin kuzeybatı köşesindeki tek şerefe-
li minâresi tuğla malzemeyle örülmüştür. Yapının ibâdet mekânı ahşap tavanlı ve mah-
fillidir.14

2.2. Şam’daki Mimarî Eserleri

Yapıların üzerindeki kitâbelerden hareketle, Şemsi Ahmed Paşa’nın Şam Valiliği sı-
rasında bir câmi (tekke) ve bir de han inşâ ettirdiği tesbit edilmektedir.

2.2.1. Câmi

Reyhâvî, bu yapıyı “Ahmediyye Tekkesi” olarak adlandırmıştır.15 Günümüzde sur
içinde olup, kuzey yönü Hamîdiye Çarşısı’na açılmaktadır. Yapıya giriş, Hamîdiye Çar-
sışı içinden birkaç basamaklı merdivenle yükseltilmiş ve sivri kemer formlu niş içine
alınmış basık kemerli kapıyla sağlanmaktadır (Resim 1). Yapının kitâbesi, bu kapının
üzerinde yer almaktadır (Resim 2). Ancak, ikişer mısralı üç satır hâlinde çini malzeme-
ye yazılmış kitâbenin son iki satırının çoğu döküldüğü için yapının tarihi tesbit edile-
memektedir. Mavi zeminli çini üzerine beyaz renkli celî sülüs yazı ve Osmanlı Türkçe-
si ile yazılmış kitâbeden okunan ilk satır şöyledir (Resim 2) :

1– Mîr-i mîrân-ı vilâyet nesl-i Hâlid bin Velîd / Şemsî Pâşâ bu hayrâtı ..… eyledi.

Bu kitâbe, yapının Şemsi Ahmed Paşa tarafından yaptırılmış olması, Şemsi Paşa’nın
biyografisi açısından Hâlid b. Velîd soyundan geldiğini belgelemesi, görev ünvanının
“mîr-i mîrân-ı vilâyet = Beylerbeyi” olduğunu ifâde etmesi, Osmanlı Türkçesi ile ve ma-
vi – beyaz çini malzemeye yazılması yönüyle önemlidir.

Girişin sağ tarafında duvara yerleştirilen mermer kitâbeye göre yapı, 1363/1944 yı-
lında Suriye Vakıflar Bakanlığı’nca tâmir edilerek büyük ölçüde yenilenmiştir.

Yapı, enine dikdörtgen planlı ve düz örtülü bir harim ile revaklı avludan oluşmak-
tadır. Avlunun kuzeyinde abdest muslukları ve tuvaletler yer almaktadır. Modern tek-
nikle inşâ edilmiş sütun ve yuvarlak kemerli, düz örtülü revaklar, avlunun dört kenarı-
nı çevrelemektedir (Resim 3). Avlunun ortasında sekizgen planlı fıskiyeli havuz bulun-
maktadır. Güneşten korunmak maksadıyla avlunun üzeri tente ve çadırla örtülebilmek-
tedir.

Harime giriş kapısı, yapıya girişle aynı eksen üzerindedir. Avludan üç basamaklı
merdivenle çıkılan kapı, ahşap malzemedendir ve yuvarlak formlu niş içindedir (Re-
sim 3). Enine dikdörtgen planlı harimde sütun vb. taşıyıcı eleman bulunmazken, düz
tavanı, kuzey–güney eksenli dört kiriş taşımaktadır. Kirişlerin üzerindeki sekiz kollu
geometrik süslemeler, mihrap duvarındaki sekiz kollu yıldızlar içine yazılmış çâr-ı
yâr-ı güzîn levhaları, mihrap tâcı hizâsında harimin dört duvarını dolaşan kartuşlar
içine kabartma hâlinde yazılmış celî sülüs âyet kitâbeleri 1363/1944 yılına aittir (Re-
sim 4).

Mihrap, giriş ekseni üzerinde yer alır. Sarı renk düzgün kesme taşla inşâ edilmiş
mihrap nişinin her iki yanını mermer sütunceler sınırlamaktadır. Yuvarlak kemerli nişi
çevreleyen silmeler üstte Zengî düğümü yaparak kitâbe kartuşuna ulaşmaktadır. Bura-
ya Kur’an’dan Hac Sûresi’nin 77. âyeti yazılmıştır (Resim 5).

14 Şemsi Ahmed Paşa’nın Bolu’daki İmâret Câmii ve Medresesi adıyla bilinen yapıları hakkında bk.: Erken,
a.g.e., 319-321; Bolu 1998 İl Yıllığı, 136-137.

15 Reyhâvî, a.g.e., 268.



Mihrâbın sağında mermer malzemeden inşâ edilmiş minber yer almaktadır. Kor-
kulukları sekiz kollu yıldızlarla, aynalıkları ise bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kaş ke-
merli köşkün üzeri ise kubbeyle örtülmüştür (Resim 4-5).

1944 yılında yenilenen yapının orijinal durumu hakkında bilgi edinmek mümkün
olmamıştır. Ancak çinili inşâ kitâbesinden kalan parçalar, yapıya ait en önemli kısımdır.
Yapının hariminde ve avlusunda Batılılaşma döneminin etkileri görülmektedir.

2.2.2. Çuha Hanı

Sur içinde, Hayyâtin (Terziler) Çarşısı Caddesi’nde 31 numaradadır. “Çûhiyye” ya
da “Hayyâtin” Hanı olarak da tanınmaktadır (Resim 6).

Yapı, doğu – batı doğrultulu boylamasına dikdörtgen planlıdır. Girişi, sivri kemer
kuşatma kemerli olup dıştan dikdörtgen formludur. Siyah ve sarı renkli düzgün kesme
taşla inşâ edilmiş anıtsal girişin üst kısmında ortada dikdörtgen formlu bir pencere ve
onun her iki yanında da dikdörtgen çini panolar yer alır (Resim 6). Etrafı siyah ve be-
yaz renkli taşlarla örülmüş çini panonun ortasında da palmet motifli dâirevî madalyon
vardır. Çiniler bu madalyonun dört köşesini doldurmaktadır. Çinilerin zemini mavi,
kıvrıkdal ve rûmî motifleri ise beyaz renklidir. Madalyonun, çinilerin ve renkli taşların
etrafı da ayrıca zikzak silmelerle sınırlandırılmıştır (Resim 7).

Sivri kemer kuşatma kemer içinde, basık kemerli kapı bulunmaktadır. Kapı alınlı-
ğında ise hanın inşâ kitâbesi yer alır (Resim 6, 8). Celî sülüs yazı türüyle, kabartma tek-
niğiyle ve Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kitâbe, 58x64 cm. ölçülerindedir. Kitâbenin et-
rafı, çinili panolar gibi siyah ve beyaz renkli taşlarla oluşturulmuş palmet motifleriyle
ve kırmızı – siyah renkli zencirek motifleriyle sınırlandırılmıştır.

Hanın tarihlendirilmesi için önemli bir belge olan kitâbenin orijinal metni şöyle-
dir (Resim 8):

1- Hazret-i Pâşâ-yı adâlet-şi‘âr Şemsî cemr-i haşmet ve pâk-i i‘tikâd
2- Eyledi bünyâd bu hânı ki ola vakf Bilâl Habeşî birle yâd
3- Yazdı bu târîhi Utarid hemân oldu Bilâl Habeşî rûhu şâd

Kitâbeden, Şemsi Paşa’nın adâlet, haşmet ve saf itikat sahibi olduğu, bu hânı Bilâl
Habeşî anısına hâtıra olmak üzere vakfettiği, “Oldu Bilâl Habeşî rûhu şâd” cümlesiyle
ebced hesâbına göre 963/1555-56 tarihini düşürdüğü anlaşılmaktadır.16

Böylece hanın girişi çini panolar ve renkli taş işçiliğinin yanı sıra Osmanlı Türkçe-
si ile yazılmış kitâbesiyle oldukça görkemli süslenmiştir.

Han, doğu – batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup peşpeşe sıralanmış üzeri
açık iki kubbeyle örtülü avlu etrafına sıralanmış iki katlı odalardan meydana gelmekte-
dir. Çapraz ve beşik tonozlu uzun bir holle avluya ulaşılır. Kubbeler, doğrudan avlu du-
varlarına oturmaktadır. Sivri kemerli kubbelere geçişler pandantiflerle sağlanmıştır.
Şam’ın sıcak iklime sahip olması yüzünden diğer hanlarda olduğu gibi burada da kub-
belerin üzeri açık bırakılmıştır (Resim 9).

Giriş holünün sağ ve soluna simetrik düzenlenmiş merdivenlerle üst kata ulaşıl-
maktadır. Hanın ikinci katı Şam’daki diğer çarşı hanlarından farklı bir düzene sahiptir.
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16 Kitâbenin tarihini Petra K. Karpet 973/1565-66, Reyhâvî ise 960/1553 olarak tesbit etmiştir. Bk.: Petra
K. Karpet, “Osmanische Inschriften in Syrien”, Damaszener Mitterlungen, I, Şam Alman Arkeoloji Ens-
titüsü, Şam, 1983, 107-108; Reyhâvî, a.g.e., 268; a.mlf., “Hânâtü Medîneti Dimaşk”, el-Havliyyâtü’l-Ese-
riyyeti’l-Arabiyyeti’s-Sûriye, VIII-IX, Dimaşk, 1958-1959, 61.
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Çoğunda yalnız avlu etrafını çevreleyen koridor ve iki yanındaki odalara karşılık bura-
da ikinci kat merdiveni bitiminde aynalı tonozlu birer orta mekânla, bu mekânı giriş bö-
lümü istikâmetinde de saran ikinci bir ara hol ve odalar bulunmaktadır. Tonozla örtü-
lü odalar dıştan düz dam şeklindedir.

Han, sarı – siyah renkli düzgün kesme taşlarla inşâ edilmiş olup, günümüzde sağ-
lam ve müstakil anbar dükkânları şeklinde işlevini sürdürmektedir.

2.3. Üsküdar’daki Mimarî Eserleri

Şemsi Ahmed Paşa, Üsküdar’da kendi ismiyle anılan semtte, Üsküdar – Harem sa-
hil yolu üzerinde deniz kenarında câmi, medrese ve türbeden oluşan bir külliye inşâ et-
tirmiştir (Resim 10). Şemsi Paşa’nın külliyeden önce ona yakın yerde bir de saray inşâ
ettirdiği bilinmektedir.17

Mimar Sinan’ın inşâ ettiği külliyeler içinde en küçüğü olan külliye,18 980/1580 yı-
lında inşâ edilmiştir. Dikdörtgene yakın bir alan içinde câmi ve türbe birbirlerine biti-
şik olarak avlunun kuzeydoğusuna, medrese ise avlunun güney ve batısını saracak şe-
kilde yerleştirilmiştir (Çizim 1).

Külliyeye giriş, güneydoğudan ve kuzeyden olmak üzere iki kapıdan sağlanmakta-
dır. Câminin doğusunda Şemsi Paşa nesline ait hazîre yer almaktadır. Zaman içinde ha-
rap duruma gelmiş külliye, 1938-1940 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce
onarılmıştır.

Câmi, avlunun kuzeydoğu köşesinde bulunmaktadır. Kıbleye yöneliş dikkate alı-
narak avlu içinde medrese yapısıyla uyumsuz biçimde yerleştirilmiştir (Resim 11). 8x8
m. ölçüsünde kare planlı câmi, düzgün kesme taşla inşâ edilmiştir. Câminin kuzey ve
batı cephesini sivri kemerli revaklar kuşatmaktadır (Resim 12). Yapının kuzeybatı kö-
şesinde beden duvarı üzerinde minâre yükselmektedir (Resim 11-12).

Yapıya giriş, kuzey cephedeki basık kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Kemerin üze-
rinde ikişer mısralı ve iki satır hâlinde Şâir Ulvî’nin celî sülüsle yazdığı kitâbe vardır. Eb-
cedle tarih düşürülerek yazılmış kitâbeden, yapının 988/1580 yılında yapıldığı ve inşa-
at sırasında bânînin vefat ettiği anlaşılmaktadır (Resim 13).

Tek kubbeli kare planlı câminin giriş ekseninde mihrap yer almaktadır. Mermer
malzemeyle yapılmış mihrap, beş köşeli nişli ve mukarnas kavsaralıdır. Silmelerle üç
yönde kuşatılmış mihrâbın üzeri palmet dizisiyle taçlandırılmıştır (Resim 14). Mihrâ-
bın sağındaki ahşap minber ve güneydoğu köşedeki vaaz kürsüsü son tamirlerden son-
ra konulmuştur.

Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmaktadır (Resim 15). Trompların alt kısmı mu-
karnaslarla çıkıntı yaparak sonlanmaktadır. Kubbe kasnaklarına dört yönde birer pen-
cere açılmıştır. Beden duvarlarında da ikişer katlı olan toplam dokuz pencere ile harim
aydınlatılmaktadır. Harimin doğusunda tunç parmaklıkla bölünmüş büyük sivri kemer-
le türbeye açılan bölüm vardır. Kubbe eteğinde celî sülüsle ve kalem işiyle yazılmış Âye-
te’l-Kürsî kuşağı dolaşır. Kubbenin göbeği ve trompların içi rûmî ve palmet motifleriy-
le kalem işi tekniğinde süslenmiştir (Resim 15).

17 Ayvansarâyî Hüseyin Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmi‘, II, İstanbul, 1281, 191-192; Konyalı, a.g.e., II, 251-253.
18 Külliyenin Mimar Sinan’ın yapısı olduğuna dâir bk.: Aptullah Kuran, Mimar Sinan, İstanbul, 1986, 193-

195; Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarîsi, İstanbul, 1986, 293.



Türbe ise câminin kuzeydoğu cephesine bitişiktir (Resim 11). 4x4, 50 m. ölçüle-
rinde kareye yakın planlı olup, üzeri aynalı tonozla örtülmüştür. Türbeye câmi içinden
girilmektedir. Ancak kuzey cephede câminin kapısıyla aynı düzende sâde yapılmış ayrı
bir kapı daha vardır. Bu kapı üzerinde daha önce varlığı bilinen celî sülüs kitâbe, tâmir-
den sonra yerine konmamıştır.19 Türbenin doğu ve güney cephelerinde alt ve üstlü üçer
pencere açılmıştır. Türbe içinde Şemsi Paşa’nın ahşap sandukası yer almaktadır. Tono-
zun ortasında kalem işleriyle yapılmış geometrik ve palmet süslemeleri dışında herhan-
gi bir tezyînat yoktur.

Külliyenin batı ve güney cephesini kuşatan “L” biçimindeki medrese, on iki hücre-
li ve bir dershânelidir20 (Resim 10). Medresenin önü, sivri kemerli revaklarla çevrilmiş-
tir. Yapı, câmi ve türbeden farklı olarak bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla almaşığı ile in-
şâ edilmiştir (Resim 16). Külliyenin diğer yapılarıyla birlikte medrese de 1938-1940 yıl-
ları arasında onarılmıştır. Bu onarımdan sonra revaklar camekânla kapatılarak 1953’te
Şemsi Paşa Kütüphânesi adıyla hizmete açılmıştır. Günümüzde de aynı işlevini sürdür-
mektedir.

Medrese odaları, kare planlı ve kubbeyle örtülüdür. Her odada iki pencere, bir ocak
ve dolap nişi yer almaktadır. Kare planlı ve kubbeli dershâne, batı cephede dışa taşıntı
yapmaktadır. Sekizgen kasnağa oturan kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. Ders-
hânenin giriş kapısı, türbe ve câmi kapılarıyla uyum içindedir. Medresenin doğu taraf-
tan girişte abdest alma muslukları vardır. Dikdörtgen bir sanduka şeklindeki su deposu
üzerinde, kurna aynalıklarında servi ve saksı içinde sümbülün yanı sıra, çarkıfelek ve
penç motifleri görülmektedir.

Klasik Osmanlı mimarîsi anlayışında inşâ edilen külliye, Mimar Sinan’ın ömrünün
sonlarına doğru yaptığı küçük, fakat estetik gücü yüksek, sâde bir eser olarak günümü-
ze ulaşmıştır.

3. Sonuç

Bu tebliğde Yavuz Sultan Selim, Kanunî, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde ya-
şamış ve önemli idarî görevler üstlenmiş Şemsi Ahmed Paşa’nın inşâ ettirdiği mimarî
eserler ele alınmıştır. Üsküdar’daki külliyenin mimarı tezkireler yoluyla bilinmesine
karşılık, Bolu ve Şam’daki yapıların mimarları hakkında şimdilik bilgi sahibi değiliz.21

Ancak Şam’daki câmi ve hanın onun valiliği sırasında yaptırıldığı, kitâbelerden öğrenil-
mektedir. Bu kitâbelerin istif düzeni ve yazı kalitesi, İstanbul üslûbundadır. Hattâ “Şem-
sî” kelimesinin istifi tek başına incelendiğinde bu apaçık anlaşılabilir. Çünkü bu keli-
menin sonundaki “yâ” harfi hem Şam’da ve hem de Üsküdar’daki kitâbelerde hep geri-
ye doğru keşîdeli yazılmıştır. Câmiye ait çinili kitâbede de bu özellik yer aldığından, hiç
olmazsa kitâbelerin İstanbul’da hazırlanıp Şam’a getirildiğini söylemek mümkündür.
Böylece Şam’daki Osmanlı yapılarında görülen çinilerin Şam’a ait “yerel imâlât” oldu-
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19 Kitâbenin fotoğrafı ve metni için bk.: Konyalı, a.g.e., I, 386-388; Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Bo-
yunca Üsküdar, II, İstanbul, 2001, 626-627.

20 Mübahat Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara, 2000, 316-317; Kuran, a.g.e., 195-
196; Konyalı, a.g.e., II, 291-293; Haksan, a.g.e., III, 1242-1244.

21 Son yıllarda arşiv belgelerine dayanılarak yapılan mimar – sanatkâr tesbitlerinde de böyle bir bilgiye ula-
şılamamıştır. Konuyla ilgili olarak bk.: Abdülkadir Dündar, “16. Yüzyılda Suriye, Mısır ve Suudi Arabis-
tan’daki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı Osmanlı Mimarları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dö-
nemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, I, Ankara, 2001, 219-228.
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ğuna dâir görüşün22 aksine, çini ve kitâbelerin İstanbul kökenli olduğu23 düşünüle-
bilir.

Şemsi Paşa’nın Üsküdar ve Bolu’da olduğu gibi, Şam’daki eserleri de gösterişten
uzak, küçük ölçekli yapılardır. Her iki yapının da sur içine, şehrin eski dokusu arasına
inşâ edilmesinin bunda payı olabilir. Özellikle orijinal hâliyle günümüze ulaşan han, bir
ticaret merkezi olan Şam’daki şehir içi han mimarîsinin ve ipek hanı, koza hanı, pirinç
hanı gibi adlarla anılan belli türdeki ticaretin işlevine yönelik han türlerinin temsilcile-
rindendir.
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ÜSKÜDAR 
ŞEMSÎ AHMED PAŞA CAMİİ HAZÎRESİ 

MEZARTAŞLARI

Sadi S. Kucur*

Mezartaşlarının sosyal tarih, kültür ve sanat tarihi araştırmalarının önemli kay-
naklarından birini oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu önemine ve

gittikçe azaldığı halde hâlâ binlerce mezartaşı bulunmasına rağmen, konu ile ilgili araş-
tırmalar yetersizdir. İstanbul şehrinin ve özellikle Üsküdar semtinin âdetâ büyük bir
mezartaşı hazinesine veya müzesine sahip olduğu malûmdur. Fakat ne yazık ki bu zen-
ginliğe rağmen Üsküdar mezarlıklarındaki ve hazîrelerindeki mezartaşları hakkında ya-
pılan yayın çok azdır. Üniversiteler şehri olan İstanbul’da, her nedense üniversitelerin
ilgili bölümlerinin bu konuya gereken alâkayı göstermedikleri görülmektedir. Sadece
dört yıl Osmanlıca öğretilen Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki öğrencile-
rin bir kısmı sırf Osmanlıca öğretimi bakımından bile olsa bu konuya yönlendirildiği
takdirde güzel sonuçlar alınabilir. Fakat bunun ve daha önemlisi lisansüstü araştırma-
ların yapılabilmesi için öncelikle akademisyenlerin mezartaşlarına teveccüh gösterme-
leri gerekmektedir. 

Mezartaşları ile ilgili mevcut yayınların önemli bir kısmı ise sistemsiz, gelişigüzel-
dir; bunlarda eksiklikler veya yanlışlıklar bulunmaktadır. Bazı yayınlarda konu sadece
bir yönüyle gayet güzel incelenmekte; ancak diğer hususlar ihmal edilmektedir. Aslın-
da bu husus konunun tarih, dil, edebiyat, din, tasavvuf, sanat gibi bir çok yönüyle in-
celenmesi gerektiğinden kaynaklanmakta ve bu da ortak çalışmaların zorunluluğunu
gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan Osmanlı mezartaşlarının tipolojisini hazîre mezartaş-
ları üzerinde gittikçe geliştirdikleri bir yöntemle yaptıkları ortak çalışmalar ile belirle-
meye çalışan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nü takdir etmek gerekir. Bu ya-
yınlarda takip edilen metod1, kısmen kendilerinin de belirttikleri eksiklikleri bulunma-
sına rağmen ve daha geliştirmek mümkün ise de diğer yayınlarla karşılaştırıldığında
kapsam ve nitelik açısından daha tatmin edici görünmektedir.     

* Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
1 J.-L. BacquÈ-Grammont - H.-P. Laqueur - N. Vatin, “Tarihsel Kaynak Olarak Osmanlı Mezarlıkları, Uygu-

lanan Yöntemler ve Bilgisayarla Yapılabilecek İşlemler”, Erdem, VI/16 (Ocak 1990), s. 197-216; H.-P. La-
queur, Hüve’l-Baki, İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Çev.: S. Dilidüzgün, İstanbul 1993;
J.-L. BacquÈ-Grammont, “Osmanlı Mezarlıklarının İncelenmesi: Yöntemler ve Geleceğe Dönük Düşün-
celer”, İslâm Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri, I, Ankara 1996, s. 135-157.



Bu düşüncelerden hareket ederek Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü’nden bir grup öğrenci ile başladığımız Üsküdar hazîreleri mezartaşları
konulu geniş kapsamlı projenin mütevazı bir başlangıcı olarak bu araştırma yapılmıştır. 

Külliyenin bânîsi Şemsî Ahmed Paşa Candaroğullarının diğer adıyla İsfendiyaro-
ğullarının son beyi Kızıl Ahmed Bey’in torunu ve Yavuz ile Kanunî’nin eniştesi olan
Mirza Mehemmed Paşa’nın (v. 1516) oğludur. Sırasıyla Şam, Sivas, Anadolu ve Rumeli
beylerbeyiliğine getirilmiş; daha sonra 1567’de vezir, 1575’te ise Sultan III. Murad’ın
ser-muhâsibi olmuştur. Mahmud Paşa ve Vezir Mehemmed Emin Paşa onun oğullarıdır.
Paşanın divanı ile kelâm ve fıkıhla ilgili yayınlanmamış eserleri bulunmaktadır. Bu kül-
liyeden başka, onun yanında günümüze ulaşmayan bir saray ile Bolu’da cami, medrese,
imaret, hamam ve saray yaptırmıştır2.

Üsküdar’ın silüetinin ayrılmaz bir parçası olan Şemsî Ahmed Paşa Külliyesi, Üskü-
dar’a Mimar Sinan’ın bir armağanıdır. Cami, medrese ve türbeden oluşan bu şirin kül-
liye, klâsik Osmanlı mimarisinin âdeta bir minyatürü mahiyetindedir ve çevreye uyum
özelliğiyle de tanınmaktadır. 1390 m2lik dikdörtgene yakın bir avlu içindeki külliyeyi
oluşturan binalardan cami ve türbe bitişik olarak kuzeydoğuda, “L” şeklindeki medre-
se ise avlunun batı ve güney yönünde yer almaktadır. Şair Ulvî’nin kaleme aldığı celî sü-
lüs kitabesinden anlaşıldığına göre, cami 988 (1580) yılında, paşanın aynı yıl vefatın-
dan sonra tamamlanmıştır: 

Şemsî Paşa eyledi bu camii bünyâd çün
Umarız kim ola merhûmun yeri dârü’s-selâm
Ulviyâ hâtif görünce didi-kim târîhini
“Secdegâh olsun Habîbin ümmetine bu makâm”

Sene 988

Camiye bitişik olan türbe ise 4x4.5 m. ölçüsünde kareye yakın sade bir odadır ve
içeride ahşap bir sanduka bulunmaktadır. Bir beyitlik celî sülüs kitabesi, 1940’ta tamir
sırasında yerine konmamış ve şimdi üç parça halinde avluda türbenin bir köşesine atıl-
mış durumdadır. Tarih bulunmayan kitabenin ifadesine göre, şâir de olan paşanın bu
beyti kendisi yazmış olmalıdır: 

Yâ İlâhî son nefesinde Şemsî-i bîçârenin
Cürmine kılma nazar bir a’mâl yüzünden dahî 

Ayvansarâyî’3 bu kitabeden bahsetmeyerek türbedeki bugün mevcut olmayan baş-
ka bir kitabenin metnini vermektedir: 
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2 Şemsî Ahmed Paşa ve Külliyesi hakkında geniş bilgi için bkz: Ayvansarayî, Mecmua-i Tevârîh, Haz.: F. Ç. De-
rin - V. Çabuk, İstanbul 1985, s. 111; Aynı yazar, Hadîkatü’l-Cevâmi’, İstanbul 1281, I, s. 197-198; II, s. 98,
191-192; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, III, İstanbul 1311, s. 170; Nuran İzgi, Şemsipaşa Külliyesi, İÜEF
Sanat Tarihi Bölümü, Yayınlanmamış lisans tezi, 1963-1964; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, II, Ankara 1965,
s. 62-63; İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, I, İstanbul 1976, s. 281-293; II,
İstanbul 1977, s. 251-263, 291-293; Suut Kemal Yetkin, “Şemsi Paşa Külliyesi, Sanat Dünyamız, 19 (Mayıs
1980), s. 2-9; Erdem Yücel, “Şemsi Paşa Külliyesi”, Türkiyemiz, 37 (Haziran 1982), s. 34-39; Aptullah Ku-
ran, Mimar Sinan, İstanbul 1986, s. 193-196; Cengiz Orhonlu, “Bolu”, TDV İslâm Ansiklopedisi, VI, s. 277;
Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hânedânlar Türkiye (1074-1990), II, Ankara 1989, s. 85; Gülbin Gültekin,
“Şemsi Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII, İstanbul 1994, s. 157-159; M. Nermi Has-
kan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul 2001, I, s. 347-352 ; II, s. 626-627; III, s. 1241-1244. 

3 Hadîkatü’l-Cevâmi’, II, İstanbul 1281, s. 191.
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Türbesini kenâr-ı deryâda
Şemsî anın içün eyledi bünyâd
Geçerken bu kenâr-ı deryâdan 
Âşinâlar duâ ile ide yâd
Yâ İlâhî bi-hakk-ı nûr-ı Nebî
Nârdan eyle ol kulun âzâd

Avluda türbenin köşesine istif edilmiş kitabe parçaları arasında daha önce yayın-
lanmayan ve nereye ait olduğu belli olmayan celî sülüs hatla yazılmış birer mısralık, bi-
risi kapı aynası olması muhtemel olan ve anlam itibariyle birbirini tamamlayan iki ki-
tabe parçası daha bulunmaktadır4 (Fot. 4,5):

Bilmek istersen eger hâlimi şimdi kardaş
Ne yazılmışdır okı meşhedimin taşında

Asıl konumuz olan hazîre ise türbenin güney-doğusundaki avlunun deniz tarafın-
dadır. Hazîrede külliyenin küçüklüğüne uygun düşecek şekilde 10 mezar yeri ve 16 ki-
tabeli mezar taşı bulunmaktadır. Yani 4 mezar taşı bağımsızdır ve sonradan rastgele yer-
leştirilmişlerdir. Mezarlardan 2’sinde açık sanduka, 6’sında pehle, diğer ikisinde ise kes-
me taş bloklardan oluşturulan dikdörtgen çerçeve vardır. Mezartaşlarından 8’i müstakil
mezarda, 4’ü ise 2 ortak mezar yerinde bulunmaktadır ve 9’u başlıklıdır. 2 taşın dış cep-
hesinden başka iç cephesinde de metin devam etmekte; ayak taşında ise devam eden
metin yoktur. 6 ayak taşı mevcuttur. 

Hazîrenin bu genel tespitinden sonra mezar, mezartaşı ve hatta başlık ilişkisi üze-
rinde durmak yerinde olacaktır. Çünkü hazîrenin orijinal halini muhafaza etmediği gö-
rülmektedir. Toprağa bağımsız olarak sonradan gelişigüzel dikilmiş şahidelerin dışında,
sandukası veya pehlesi bulunan mezarlar üzerindeki şahidelerin, ayak taşı yerine dikil-
miş başkasına ait baş taşlarının, hatta sabit olmayan başlıkların bile halihazırda üzerin-
de bulunduğu şahideye veya mezara aidiyeti kesinlik arzetmemektedir. Üsküdar’ın mer-
kezinde, üstelik Koca Mimar Sinan’ın inşâ ettiği bir külliyenin 1940’dan önce harap va-
ziyette olduğu, caminin kubbe ve minaresinin yıkık olduğu hatırlanırsa, hazîredeki bu
perişanlığı çok görmemek gerekir. 

Meselâ bir mezarın başında 1192 tarihli Ümmü Gülsûm Hanım’ın (Nu. 8), ayağın-
da ise Buhûrî Abdurrahman Efendi’nin (Nu. 15) tarihsiz baş taşı dikilidir. Aynı mezara
birden fazla defin uygulaması malûm ise de bu iki şahıs arasında bir akrabalık olup ol-
madığını bilemiyoruz. Aksine Abdurrahman Efendi’ye ait olan bu taş, tip itibarı ile 1161
tarihli Âlî-cenab isimli kadına ait olan baş taşına (Nu. 6) benzemektedir. Çift gömü söz
konusu olduğu takdirde, muhtemeldir ki Abdurrahman Efendi, eşi Âlî-cenab’ın kabri-
ne defnedilmiş ve ayak tarafına da bu taş dikilmiştir. Ama bugün ne yazık ki bu iki şa-
hide ayrı mezarların üzerindedir.

Yine aynı şekilde 1129 tarihli Bolevî Âişe Hanım (Nu. 3) ile 1241 tarihli Hâcce Âi-
şe Hanım’a ait (Nu. 13) mezar taşları da aynı mezarın üzerindedir. Bu iki kadın arasın-

4 Yine aynı yerde epeyce tahrip olmuş ve yok olmaya terkedilmiş bir sebil teknesi (Fot. 6) bulunmaktadır.
Bugün artık mevcut olmayan ilk satırında “Es’adeke’llahu fi’d-dâreyn”, daha sonra “Sâhibu’l-hayrât ve’l-ha-
senât Şekerci el-Hâc Bekir Ağa fî 17 N sene 1270” yazısı okunmaktadır. Bu zâtın meşhur Şekerci Hacı Be-
kir olduğu belirtilmektedir (Fikret Özkaya, “Belge Değerindeki Bir Sebil Teknesi”, Sanat Tarihi Araştırma-
ları Dergisi, II/4 (Nisan 1989), s. 22). 



da görünürde bir yakınlık olmadığından hareketle çift gömünün zayıf bir ihtimal oldu-
ğu söylenebilir; zaten bu iki taşın asıl yerlerinin bu mezar olup olmadığı da malûm de-
ğildir.

Diğer ilginç bir örnek ise 1030 tarihli Ümmühânî isimli kadına ait sandukanın
(Nu. 1) şahidesindeki başlıktır. Bugün hâlen şahide üzerinde bulunan başlık dikey di-
limli kâtibî kavuktur. Kavuk şahide gövdesinden ayrı bir parçadır; yani sabit değildir.
Zaten bir kadın mezarında bu başlığın bulunmasını anlamak da güçtür. Nitekim 40 yıl
öncesine ait bir fotoğrafta5 (Fot. 1) bu şahidenin başında, bugün 1154 tarihli Bolulı
Abaza-zâde Yusuf Ağa’ya ait mezartaşının (Nu. 5) başındaki üstten basık, kenarlarında
bordür bulunan kadın başlığı bulunmaktadır. Bu fotoğrafı destekleyen aynı tipte baş-
ka örnekler de vardır6. Diğer taraftan kâtibî kavuğun da Yusuf Ağa’ya ait olması muh-
temeldir. 

İşin daha da tuhafı, H.-P. Laqueur’un yayınladığı bir fotoğrafta bu mezarın şahide-
sinde bugün mevcut olmayan kafesî tipli başka bir kavuk bulunmaktadır7. Yazar bu du-
ruma bir anlam vermekte zorlanmış ve en azından İstanbul’da tek olan kavuklu bir ka-
dın mezar taşı bulunduğunu kabullenmiştir. Halbuki görüldüğü gibi, başlıklar bilir-bil-
mez kişilerin işgüzarlığıyla değiştirilebilmektedir8. Hal böyle olunca şahidelerin ve baş-
lıkların aidiyetini tespit ederken bu ihtimalleri göz önünde bulundurmak gerektiği or-
taya çıkmaktadır.

Hazîrede yüksek kaidesi, açık sandukası ile aynalara vae alınlıklara bitişik, başlık-
lı baş ve sekizgen sütun şeklindeki ayak taşıyla en gösterişli mezar (Nu. 4) Defter Emî-
ni el-Hâc Mustafa Efendi’ye aittir. Aynalarında 1’er, yan pehlelerde ise 3’er gül bezek
bulunmaktadır. Ondan sonra Ümmühânî isimli kadına ait olan daha küçük boyuttaki
yine açık sandukalı, şahideli ve başlıklı mezar (Nu. 1) dikkati çekmektedir. Ancak bu
mezarın ayak aynası ve ayak taşı bugün mevcut olmayıp yeri betonla telâfi edilmeye
çalışılmıştır. Bu sandukanın aynaları ve yan pehleleri de büyük beneklerle ve vazo ve-
ya saksı içinde şükûfelerle süslenmiştir. 6 pehleli mezarın birisinin kenarları düz ve sa-
dedir, diğerlerinde baş ve ayak şahidelerinin hizasında mukavemeti artırmak için dışa
doğru çıkma vardır, ortaları genellikle oval şeklinde açıktır. Sadece birisinde (Nu. 9)
üst kenarlarda ince bir kontür ve iki yanda üçer daire içinde dört yapraklı birer çiçek
bulunmaktadır. 2 çerçeveli mezar (Nu. 6 ve 16) ise baş ve ayak tarafında ve ortada bir-
birine paralel 4 kesme taş bloktan oluşmaktadır; ancak Nu. 6’nın ayak tarafındaki blok
bugün yerinde yoktur ve ayak taşı yerinde başkasına ait bir baş taşı (Nu. 14) bulun-
maktadır.  
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5 Nuran İzgi, Şemsipaşa Külliyesi, İÜEF Sanat Tarihi Bölümü, Yayınlanmamış lisans tezi, 1963-1964.
6 Bu başlığın güzel bir örneğini, Eyüp’te Vezir Pertev Mehmed Paşa Hazîresinde bulunan, kızı Sâfiye’ye ait yi-

ne aynı şekilde bir açık sandukanın şahidesi üzerinde görmekteyiz (Fotoğrafı için bkz: A. Saim Ülgen, “Per-
tev Mehmet Paşanın Eserleri Hakkında Mimarî İzahat”, Vakıflar Dergisi, II (Ankara 1942), fot. 18-20).

7 H.-P. Laqueur, Hüve’l-Baki, s. 160, 190 res. 29. Yazar Ümmühânî adını okuyamamış ve tereddütlü olarak
“Mihana (?)” şeklinde yazmıştır. 

8 Nitekim N. İzgi’nin tezindeki 40 sene önce çekilmiş fotoğrafa ve diğer örneklere uygun şekilde başlıkları
değiştirdiğimiz halde, daha sonra birileri tarafından yine eski haline getirildiğini müşahede ettik. 
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Baş Taşlarının Tasnifi

Tip Cephe Tarih Cins. Nu. Adet
Başlıklı Kâtibî kavuk Dikey dilimli Sarıklı Düz 1228, 1233 E 10, 11 2
Başlıklı Kâtibî kavuk Dikey dilimli Sarıklı, çiçekli Düz 1200 E 9 1
Başlıklı Kâtibî kavuk Dikey dilimli Sarıklı Düz 1154 K(’E) 1 (’5) 1
Başlıklı Kâtibî kavuk Baklava dilimli Sarıklı Düz 1123, ? E 2, 16 2
Başlıklı Kâtibî kavuk Yıldız desenli Sarıklı Düz 1238 E 12 1
Başlıklı Horasanî kavuk Kafesî sarıklı Düz 1141 E 4 1
Başlıklı (Üstten basık başlık) Kenarları bordürlü Düz 1030 E(’K) 5 (’1) 1
Başlıksız Üçgen aynalı Düz 1192, 1192,

1241, 1250 K 7, 8, 13, 14 4
Başlıksız Üç dilimli Düz - E 15 1
Başlıksız Üç dilimli Barok süslemeli Kafesî sarıklı 1161 K 6 1
Başlıksız Kaş kemerli Düz 1129 K 3 1

Toplam 16

Şahidelere yani baş ve ayak taşlarına gelince; 16 baş ve 6 ayak taşı mevcuttur. Baş
taşlarının 9’u başlıklı, 4’ü üçgen aynalı, düz cepheli, 1’i kaş kemerli, 2’si üç dilimlidir.
Başlıklı şahidelerin 8’i erkek, 1’i kadına aittir. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi,
Ümmühânî isimli kadına ait olması gereken başlık (Nu. 1), Yusuf Ağa’ya ait şahidenin
başında (Nu. 5), onun başlığı da adı geçen kadının şahidesinin başındadır. Erkek baş-
lıklarının çoğunluğunu, yani 7’sini kâtibî kavuk tipi oluşturmaktadır. Bunlar da kavu-
ğun dikey dilimli veya çapraz, baklava dilim dikişli veya yıldız desenli oluşuna, kavu-
ğun alt kısmında bulunan sarığın sarılış tarzına ve çiçekli olup olmadığına göre çeşitle-
re ayrılmaktadır. Bu 7 şahidenin ancak 3’ünde meslek veya sosyal mevki bildirilmiştir:
Mütevellî (Nu. 5), ser-bevvâbîni dergâh-ı muallâ (Nu. 11) ve es-seyyid (Nu. 12). Çocu-
ğun mesleği olmayacağından hareketle, çocuk mezarındaki (Nu. 10) başlığın babasının
mesleğiyle ilgili olabileceğini düşünebiliriz. Kafesî sarıklı Horasanî kavuklu başlık (Nu.
4) ise defter emîni olduğu belirtilen el-Hâc Mustafa Efendi’ye aittir. Aslında meslek be-
lirtilen veya belirtilmeyen mezar taşlarındaki başlık türlerinin, yapılan araştırmalara gö-
re sadece bir mesleği değil, belki bir grup oluşturabilecek birbirine yakın meslekleri ifa-
de ettiklerini söyleyebiliriz9. Başlıksız tek erkek mezar taşı ise tip olarak Nu. 6’ya ben-
zeyen ve tarih bulunmayan üç dilimli şahidedir (Nu. 15).

Başlık tipleri

9 H.-P. Laqueur, Hüve’l-Baki, s. 138-160; Halit Çal, “İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezartaşlarında Başlıklar”,
III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 28-30 Mayıs 1999, İstanbul 2000, s. 206-225.



7 kadın mezar taşından 1’inde (Nu. 5’1) üstten basık, kenarları bordürlü başlık bu-
lunmaktadır. Diğerlerinin 4’ü üçgen aynalı (Nu. 7, 8, 13, 14), 1’i kaş kemerli (Nu. 3),
1’i de üç dilimli (Nu. 6) tipindeki başlıksız şahidelerdir. Üçgen aynalılardan Nu. 8’de ilk
satırın koltuklarında ve aynada barok süsleme bulunmaktadır; diğerlerinde süsleme
yoktur. Nu. 6’nın aynasında ise barok tarzında altı kesik daire şeklinde istiridye kabu-
ğuna benzeyen süsleme bulunmaktadır. 

Ayak taşları ise 2 kaş kemerli (Nu. 2, 16), 1 üç dilimli (Nu. 9), 1 tepelikli (Nu. 11),
1 hurma ağacı bezemeli (Nu. 10) ve 1 iç ve dıştan basık sekizgen sütun şeklindeki şa-
hideden (Nu. 4) ibarettir. Bunların dışında 1 bağımsız tıraşlanmamış kaba taştan üçgen
aynalı bağımsız bir ayak taşı vardır; ayrıca Ümmühânî isimli kadına ait açık sanduka-
nın (Nu. 1) yok olan ayak aynası ve şahidesinin yeri betonla doldurulmuştur. 

Mezar taşlarındaki kitabe metinlerinin çoğu celî sülüs, sadece 2’si (Nu. 4’ün iç kıs-
mı ve 16) ise ta’lik hatla yazılmıştır. Yazıların kalitesinin vasat seviyede olduğu söylene-
bilir. 2, 6, 10, 11, 13, 15 ve 16 numaralı şahidelerin yazı ve istifleri güzeldir. Hattat im-
zası bulunmamaktadır. Bazı şahidelerde vav ve mim harflerinin başları birleştirilmiştir
(Nu. 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15).

Metinlerde imlâ yanlışlıklarına rastlanmaktadır: “Zâde” kelimesinin ilk harfi pel-
tek zel (Nu. 7, 8) , “mü’min” kelimesinin son harfi kef (Nu. 11), “beğ’in” kelimesinin
son harfi nun (Nu. 2), “ ilâ rahmetin”deki mim yerine noktasız diş (Nu. 9) ve “akraba”
kelimesinde ra’dan sonra gözlü he yazılmıştır. Bazı kelimelerin de “biğ” (Nu. 2), “Bole-
vî” (Nu. 3), “Bolulı” (Nu. 5, 9) gibi imlâları farklıdır. 

1192 tarihli Ümmü Gülsüm Hanım’a ait mezartaşında (Nu. 8) “sâbıkan” kelime-
sinden sonra metinde atlama olduğu, dolayısiyle bu kelimenin mevcut haliyle bir anlam
ifade etmediği görülmektedir. Tek Arapça metni ihtiva eden Nu. 1’de ise gramer hatası
yapılmış, fiil müennes olarak “nekalet” yazılması gerekirken müzekker olarak “nekale”
yazılmıştır. 

Beş şahidede metin kısmen veya tamamen nazım ile yazılmıştır. Ancak bunların
çoğunda vezin uyumsuzlukları, hece eksiklikleri bulunmaktadır. Kullanılan vezinler
şunlardır:

fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün (Nu. 2, 6 ve 16)
mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (Nu. 4)
mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün (Nu. 11)

Metin ögelerini, Allah’a övgü, yakınma, dua sıfatı, lâkab, kimlik, unvan, dua ve
dua talebi ve tarih olarak tasnif ettik. Bunlardan ilkini oluşturan Allah’a övgü ihtiva
eden başlangıç ibareleri şunlardır: 

Hüve’l-Bâkî (Nu. 9, 10, 13)
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî (Nu. 3, 12)
Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî (Nu. 8)
Hüve’l-Hayy ellezî lâ yemût (Nu. 4)

Bazen bu kalıplar yerine “Âh el-mevt” (Nu. 1) ve “Âh mine’l-mevt” (Nu. 11) gibi ya-
kınma ifadeleri bulunmaktadır. Ölüye mecazen dua niteliğinde kullanılan sıfatlar şun-
lardır:
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Erkek Kadın 

Merhûm (Nu. 5, 10, 11) Merhûme (Nu. 7), el-Merhûme (Nu. 1)
Merhûm ve mağfûr (Nu. 12, 15) Merhûme ve mağfûre (Nu. 3)
Merhûm ve mağfûrun leh (Nu. 4) Merhûme ve mağfûrun lehâ (Nu. 8, 13, 14)
Merhûm ve mağfûrun leh ve “el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-Ğafûr” (Nu. 9)

Hazîredeki mezartaşlarında rastladığımız lâkablar hacılık, seyyidlik, nereli ve hangi ai-
leden, kimin ahfâdından olduğu veya dâmadlık ve buhûrculuk gibi hususları belirtmektedir:   

dâmad (Nu. 2) Bolevî (Nu. 3)
el-hâc (Nu. 4) Bolulı Abaza-zâde (Nu. 5)
hâcce (Nu. 13) Şemsi Paşa-zâde Bolulı (Nu. 9)
buhûrî (Nu. 15) Sâbıkan Erzurum valisi Emin Paşa-zâde (Nu. 11)
Humuslı es-Seyyid (Nu. 12)

Erkeklerin biğ / beğ, efendi ve ağa, kadınların ise hanım unvanlarını kullandıkları
görülmektedir. Biğ veya beğ 3 mezar taşında bulunmakta, bunlardan biri dâmad, biri ço-
cuktur, diğeri hakkında bir kayıt yoktur. Efendi unvanını taşıyan şahıslar ise defter emî-
ni, seyyid ve imamdır. Ağa unvanı bir mütevellî için kullanılmıştır. 7 kadın mezarından
unvan bulunan 5’inde de hanım unvanı bulunmaktadır.

Erkek Kadın .

biğ, beğ (Nu. 2, 9, 10) hanım (Nu. 3, 7, 8, 13, 14)
efendi (Nu. 4, 12, 15)
ağa (Nu. 5)

Mezar taşlarında aşağıda verilen metinlerde olduğu gibi çoğunluğu şiiirle ifade edi-
len gömülü şahıs hakkındaki dualara da rastlanmaktadır:

Ola li-llâh rahmetin ... (Nu. 2)

İdüp vücûdını evsâh-ı cürümden şuste
Ğarîk-ı lücce-i rahmet ide Cenâb-ı Hüdây
Mazîk-ı kabrin idüp ravza-i cinân Allah
İde şefâate mazhar habîb her dü serây (Nu. 4)

Merkadin pür nûr kılsun hemdemin hûr eylesün
Merciin cennât-i ‘Adn itsün Hüdâ yevmü’l-hisâb (Nu. 6)

...llâ-yı cennetini eyle Yâ Rab ana câ (Nu. 16)

Rahmetu’llahi aleyh (Nu. 15)

Hemen hemen her mezar taşında olduğu gibi, burada da ziyaret eden veya yazıyı
okuyandan gömülü kişi için dua talebi ile ilgili kalıpları veya ölenin ağzından aktarılan
ifadeleri kullanım fazlalığına göre şu şekilde sıralamak mümkündür:

Rûhına el-Fâtiha (Nu. 3, 5, 8, 9)
Rûhına Fâtiha (Nu. 7, 10, 11)
Rûhıyçün Fâtiha (Nu. 1, 6, 13)
el-Fâtiha (Nu. 2 (üstte), 4)
Rûhına li-llâhi Fâtiha (Nu. 4)
Rûhına rızâen li-llâhi’l-Fâtiha (Nu. 14)
Rûhıyçün rızâen li-llâhi Teâlâ Fâtiha (nu. 12)
Rahmetu’llahi aleyh (Nu. 15)



Ey ziyaret iden mü’min
Bana bir Fâtiha bahşit
Vücudum târümâr olmuş
Dua itmekle ihyâ it (Nu. 11)

Tarihsiz bir mezar taşının (Nu. 15) dışındakilerde ölüm yılı genellikle (Nu. 1-9,
14) metnin sonunda “sene” kelimesinden sonra rakamla verilmiştir. 4 mezar taşında ay-
lar kısaltma harfleriyle (N, Za, Z) belirtilmiş; bunlardan ikisinde (Nu. 11, 12) gün ra-
kamla yazılmış, birisinde (Nu. 13) ayın ilk gününü ifade eden “ğurre” kelimesi, diğer
birisinde ise tarihin başına “fî” harf-i cerr’i konmuştur. 4 mezartaşında (Nu. 2, 4, 6, 16)
ebced hesabı ile şiirin son mısraında tarih düşürülmüş; ancak bazılarında (Nu. 1, 4) bu
hesabın titizlikle yapılmadığı ve yıl eksiklikleri olduğu görülmektedir. 1161 tarihli Âlî-
cenab isimli kadına ait olan mezar taşında tarihi Mecdî isimli bir şairin düşürdüğü be-
lirtilmiştir. Bir mezar taşında da (Nu. 14) yılın sonuna hicrî yıl olduğunu belirtmek için
gözlü he harfi eklenmiştir. 

Hazîrede medfûn olanlar 1’i çocuk olan 9 erkek ve 7 kadından ibarettir. Mevcut
durumu dikkate alacak olursak en eski tarihli mezar taşı 1030 (1620-1) olduğuna gö-
re, caminin yapıldığı 988 (1580) yılı ile bu tarih arasında uzunca bir süre hazîreye gö-
mü olmadığı anlaşılmaktadır. Bu ilk mezar ile ikinci mezar arasında ise 93 yıl kadar da-
ha uzun bir zaman diliminin geçtiği anlaşılmaktadır. Hazîrede 1123-1200 yılları arasın-
da 8, 1228-1250 yılları arasında ise 5 defin yapıldığı tespit edilmektedir. Diğer iki me-
zar taşının birisi tarihsizdir (Nu. 15), diğerinin (Nu. 16) ise tarihi okunamamaktadır.
Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Buhûrî Abdurrahman Efendi’ye ait olan bu tarih-
siz mezar taşı, 1161’de vefat eden Âlî-cenab isimli kadının mezar taşının tipinde oldu-
ğuna göre, onun daha önce ölen bu kadının kocası olduğu düşünülebilir ve bu neden-
le de onun mezarına defnedilmiş olması muhtemeldir. O halde onun vefat tarihi karısı-
nın vefat tarihinden sonra, ona yakın bir tarihte olmalıdır.

Yazıları çok tahrip olduğu için tarihi tespit edilemeyen mezar taşı (Nu. 16) ise,
okunabildiği kadariyle Hâlid b. Velîd’in neslinden, Şems Ahmed Paşa ahfâdından ve adı
muhtemelen İbrahim Beğ olan şahsa ait olabilir. Şahidenin başındaki kâtibî kavuğun ve
kullanılan ta’lik hattın mezar taşlarında XVII. yüzyıldan itibaren görüldüğünü dikkate
alacak olursak bu şahsın da bu yüzyılda öldüğü düşünülebilir.

Hazîredeki Mezartaşlarının Kronolojik Listesi

Nu. Kimliği Cins. Mesleği                   Ölüm Tarihi  

1. Ümmühânî ibnetü Mehemmed Beğ K 1030 / 1620-1

2. Dâmâd İbrahim Biğ E 1123 / 1711-2

3. Bolevî Âişe Hanım K 1129 / 1716-7

4. el-Hâc Mustafa Efendi E Defter emîni 1141 / 1728-9

5. Yusuf Ağa, Bolulı Abaza-zâde E Şems Ahmed Paşa mütevellîsi 1154 / 1741-2

6. Âlî-cenâb K 1161 / 1748

7. Âdile Hanım, İbrahim Paşa-zâde

Yusuf Beğ’in kerîmesi K 1192 / 1778

8. Ümmü Gülsûm Hanım, Şemsi Paşa-zâde 

Mehemmed Beğ’in kerîmesi K 1192 / 1778

9. İbrahim Beğ, Şemsi Paşa-zâde Bolulı E 1200 / 1785-6
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Nu. Kimliği Cins. Mesleği                   Ölüm Tarihi  

10. Mehemmed Emin Beğ, Sâbıkan Kapudân 

el-Hâc Muhammed Paşa hzt.nin akr. 

el-Hâc Edhem Beğ’in mahdûmı E çoc. Za 1228 / 1813

11. Mîr Abdurrahman, 

Sâbıkan Erzurum valisi Emin Paşa-zâde E   Ser-bevvâbîn-i dergâh-ı muallâ  25 N 1233 / 1818

12. İsmail Efendi, Humuslı es-Seyyid E 4 Z 1238 / 1823

13. Hâcce Âişe Hanım, Tokad tüccarlarından 

Hacı Muhammed Ağa’nın zevcesi K Ğurre-i Za 1241 / 1826

14. Zîrüber Hanım, el-Hâc Mehemmed

Hayrullah Efendi’nin zevcesi K 1250 / 1834-5

15. Buhûrî Abdurrahman Efendi E Şemsi Paşa Camii imamı -

16. Mehemmed Beğ (?), 

[Şemsi Paşa ahfâdından] E ?

Hazîrelere genellikle bitişiğindeki cami, medrese veya tekkeyi yaptırana bir şekil-
de yakınlığı olanların, buralarda görev yapanların veya bunların yakınlarının gömüldü-
ğü malûmdur. Bu hazîrede medfun olanlardan 3’ünün Şemsî Ahmed Paşa’nın ahfâdın-
dan, 2’sinin vakıf ve cami görevlisi oldukları mezar taşlarında belirtilmiştir. Diğerlerinin
ise açıkça belirtilmemiş olsa da bir şekilde paşanın soyundan, akrabalarından veya va-
kıfla ilişkisi olanlardan olduklarını söyleyebiliriz. 

1192’de vefat eden Ümmü Gülsüm Hanım, Şemsî Paşa-zâde Mehemmed Beğ’in kı-
zıdır (Nu. 8). 1200’de vefat eden Bolulu İbrahim Beğ de Şemsî Paşa-zâde’dir (Nu. 9).
Vefat tarihi okunamayan ve adı Mehemmed Beğ olması muhtemel olan şahsın da Şem-
sî Paşa’nın soyundan olduğu anlaşılmaktadır (Nu. 16). 1154’te vefat eden Bolulu Aba-
za-zâde Yusuf Ağa, Şems Ahmed Paşa (vakfının) mütevellîsidir (Nu. 5). Buhûrî Abdur-
rahman Efendi ise caminin imamıdır (Nu. 15). 2’si erkek, 1’i kadın 3 Bolulu şahsın bu-
lunması dikkati çekmektedir. Bu durum Şemsî Ahmed Paşa’nın Bolu beylerbeyliği gö-
revinde bulunması ile ilgili olmalıdır. Caminin mütevellîsi olan Bolulu Abaza-zâde Yu-
suf Ağa’nın da herhalde Şemsî Paşa’dan sonra Bolu beğliğine getirilen Abaza Mehem-
med Paşa10 ile bir akrabalığı olduğu anlaşılmaktadır. 

Hazîrede gömülü şahıslardan şimdilik görevi dolayısiyle hakkında bilgi sahibi ola-
bildiğimiz tek şahıs, 1141’de vefat eden Defter Emîni el-Hâc Mustafa Efendi’dir (Nu. 4).
Babası süvari mukabelesi halifesi Hüseyin Efendi’dir. Defterdâr Dâmad Mehemmed Pa-
şa’nın sırasıyla kîsedârı, mektupcusu ve kethüda kâtibi; Şehid Ali Paşa zamanında sadâ-
ret mektupcusu ve 1126 Zilhicce’sinden 1128 Şevval’ine kadar reîsülküttâb, 1129’da Vi-
din defterdârı, 1130’dan 1131 Cemâziyülâhır’ına kadar defterdâr-ı şıkk-ı evvel, 1132’de
defter emîni, 1333 Cemâziyülâhır’ında Kudüs ta’mir memuru, 24 Ca 1135’te tekrar def-
ter emîni oldu. 6 Şaban (16 Muharrem ?) 1141’de vefat etti. İnebolu’da bir cami ile Ana-
dolu’da çeşmeler yaptırdı11. Hattat Hafız Osman Efendi’den hat meşketti. M. Z. Paka-
lın12 duvara bitişik taş levhada bulunduğunu söylediği ona ait bir mezar kitabesinin

10 M. Z. Konrapa, Bolu Tarihi, Bolu 1960, s. 124. 
11 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, IV, s. 422; Erhan Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilâtında Defterhâne-i

Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar), MÜTAE, Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul 1997, s. 130, 136.
12 Maliye Teşkilâtı Tarihi (1442-1930), II, Ankara 1978, s. 136-143.



metnini vermektedir. Bugün mevcut olmayan bu kitabe, herhalde hazîrenin denize ba-
kan ve mezarın hizasına gelen kısmında idi. Muhtemelen 1940’daki restorasyon sırasın-
da kitabenin bilmediğimiz bir nedenle yerine konmadığı anlaşılmaktadır:

Zât-ı defter-i sabr a’nî Hacı Mustafa

Aldı bâğ-ı huldden gûyâ sâmî râyihâ

Ol iken Defter Emîni hâliyâ ikbâlile

Kalbine irdi semâdan nâgehân bir sâniha

İrci’î fermânına idüp itâat lâ-cerem

Rağbet-i ukbâya dünya üzre oldı erciha

Ol vücûd-ı ekremin ma’rûf idi bâ-avn-i Hakk

Ekseriyyâ niyyeti a’mâl-i hayr-ı sâliha

Ğarka-i deryâ-yı rahmet eyleyüp Hayy-i ebd

Kabrin dolsun gülistân-ı ‘adn râyiha

Sağ olan ahbâbı geldikde disünler sıdkile

“Rûhı Hacı Mustafa Efendi li-llâh Fâtiha”

1141

fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

El-Hâc Mustafa Efendi’nin mezar taşındaki şiirin yazarı Arpaemîni-zâde Sâmî’dir
(v. 1734). Bu şiir onun matbû dîvânında13 da yer almaktadır. Ancak mezar taşındaki
metinle dîvândaki metin arasında farklılıklar vardır. Dîvândaki metin 13, mezar taşın-
daki metin ise 11 beyittir. Dîvândaki metnin 5, 7 ve 10. beyitleri şahidede yoktur; ayrı-
ca dîvânda bulunmayan 1 beyit (10. beyit; mezar taşında 26-27. satırlar ) eklenmiştir. 

Şemsî Ahmed Paşa’nın soyu, vakıfları ve Bolu’daki faaliyetleri hakkında bir araştır-
ma yapıldığı takdirde, hazîrede medfun diğer şahısların çoğunun paşa veya soyu ile ya-
kınlığını tespit etmek mümkün olabilir. 
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K A T A L O G

Nu. 1
Cinsiyet : Kadın
Mezar tipi : Açık sanduka
Ölçü14 : 105x170(+215)x50, 12x12x80
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, yatay kartuşlu
Başlık tipi : Dikey dilimli kâtibî kavuk, sarıklı (?!)
Ayak taşı : Aslı mevcut değil, betonla eklenmiş
Yazı türü : Sülüs
Metin türü : Nesir (Arapça)
Metin ögeleri
Allah’a övgü: -
yakınma : Âh el-mevt
dua sıfatı : el-merhûme
lâkab : -
kimlik : Ümmühânî ibnetü Mehemmed Beğ
unvan : -
dua : -
dua isteği : Rûhıyçün Fâtiha
tarih : sene 1030
Süsleme : Sandukanın baş aynasında iki saksı içindeki çiçekler arasında, ma-

dalyon şeklinde  içleri rûmîlerle bezeli büyük bir benek; pehlelerde ise aynı şekilde üç
benek ve aralarında iki kulplu vazo içinde üçer zambak ve ikişer lâle, bu iki vazonun
her iki yanında küçük saksılarda birer karanfil bulunmaktadır. Ayak aynası ise mevcut
olmayıp betonla doldurulmuş. 

Metin :
1. Âh el-mevt
2. Kad nekale(t)
3. el-merhûme
4. Ümmühânî ibnetü
5. Mehemmed Beğ sene 1030
6. rûhıyçün Fâtiha

Nu. 2
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 79x219, 32x32x137
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, tek kartuşlu
Başlık tipi : Baklava dilimli kâtibî kavuk, sarıklı
Ayak taşı : -
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nazım, 3 beyit
vezin : Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

(2. ve 4. mısrada iki hece eksik )

14 Ölçüler cm. olarak verilmiştir. lki sanduka veya pehleye (en/boy/yükseklik), ikincisi (en/kalınlık/yük-
seklik) ise baş taşına aittir.



Metin ögeleri :
Allah’a övgü : -
yakınma : -
dua sıfatı : -
lâkab : Dâmad
kimlik : İbrahim
unvan : Biğ
dua : Ola li-llâh rahmetin ... 
dua isteği : (üstte) el-Fâtiha
tarih : Sene 1123; 

tarih düşürülmüş (2 yıl eksik)
Süsleme : -
Metin : 
1. el-Fâtiha
2. ..... sâkî mevt-i bî amân hayf eyleyüp
3. Kim içirdin şerbetin Dâmâd İbrahim Biğe
4. Hâke saldın ‘âkıbet ana rahm itmeyüp
5. Temmet oldı ni’metin Dâmâd İbrahim Biğe
6. Rıhletin gûş eyleyince didi tarihin sayup
7. “Ola li-llâh rahmetin Dâmâd İbrahim Biğe”
8. sene 1123

Nu. 3
Cinsiyet : Kadın
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 77x151.5, 36.5x10x128
Baş taşı : Kaş kemerli, düz cepheli, tek kartuşlu
Başlık tipi : -
Ayak taşı : (Başkasına ait şahide: Nu. 13)
Yazı türü : Sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûme ve mağfûre
lâkab : Bolevî
kimlik : Âişe
unvan : Hanım
dua : -
dua isteği : Rûhına el-Fâtiha
tarih : Sene 1129
Süsleme : -
Metin :
1. Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
2. Merhûme ve mağfûre
3. Âişe Hanım Bolevî
4. rûhına el-Fâtiha
5. sene 1129
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Nu. 4
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Açık sanduka
Ölçü : 79x231.5x80, 30x19.5x190
Baş taşı : Başlıklı, iç ve dıştan basık altıgen, 

yatay kartuşlu, iç ve dışta kitabe var
Başlık tipi : Horasanî kavuk, kafesî sarıklı
Ayak taşı : Kitabesiz, iç ve dıştan basık sekizgen 
Yazı türü : (dışta) Sülüs; (içte) ta’lîk
Metin türü : (dışta) Nesir; (içte) nazım, kitabe 11, 

şiirin aslı 12 beyit olup 3 beyit 
çıkarılıp 2 beyit eklenmiş

vezin : Mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(vezin çok bozuk)

Metin ögeleri
Allah’a övgü : Hüve’l-Hayy ellezî lâ yemût
yakınma : -
dua sıfatı : (dışta) Merhûm ve mağfûrun leh
lâkab : (dışta) el-Hâc
kimlik : Mustafa
unvan : Efendi, reîs-i defterî şıkk-ı evvel, 

defter emîni
dua: “İdüp vücûdını evsâh-ı cürümden şuste

Ğarîk-ı lücce-i rahmet ide Cenâb-ı Hüdây
Mazîk-ı kabrin idüp ravza-i cinân Allah
İde şefâate mazhar habîb her dü serây”

dua isteği : el-Fâtiha, (dışta) rûhına li-llâhi Fâtiha
tarih : Sene 1141; 

tarih düşürülmüş (9 yıl eksik)
Süsleme : Baş ve ayak aynasında birer, pehlelerde ise üçer büyük gül bezek  var
Metin :
(Dışta:)
1. Merhûm
2. ve mağfûrun leh
3. Defter Emîni
4. el-Hâc
5. Mustafa
6. Efendi
7. rûhına
8. li-llâhi Fâtiha
9. sene 1141

(İçte:)
1. Hüve’l-Hayy ellezî lâ-yemût
2. Güzîn-i ehl-i düvel Mustafa Efendi kim
3. Penâh idinmişidi dergehin gedâyle bây
4. Reîs-i Defterî[de] Şıkk-ı Evvel olmuşidi 



5. Mukaddemâ o vücûd-i şerîf [ü] bî-hemtây
6. Henüz Defter Emîni iken debîr-i ecel
7. Vücûdı levhına çekdi hatt-ı ‘adem ey vây
8. Kadirşinâs ü ehıbbâ-nüvâz ü himmet-sâz
9. Vahîd-i asr idi ol ser-firâz sâib-i rây
10. [Yerâ’ası kasabü’s-sebk fazlı muhriz idi
11. Olup kitâbet ü inşâda tab’ı gûy-rübây]
12. Muvâfık-ı reviş-i hikmet idi reftârı
13. Yoğidi râh-ı kemâlâtda ana hemtây
14. [Netîce munhasır olmuşdı şahsına nev’ı
15. Bulunmazidi o vâdide âkıl ü dânây]
16. Olunca gûş-zedi “irci’î ilâ Rabbik”
17. Hümâ-yı rûhı semâvâte oldı bâl-güşây
18. Teveccüh eyledi füshat-serây-ı ukbâya
19. Ki sıkdı cânını bu tengnâ-yi ğussa-fezây
20. [İçürdi nâgeh ana bu siyah kâse-i felek
21. Şerâb-ı telh gelû-gîr murg-i cân fersây]
22. Revân-ı pâkine cennetde sâkî-i kevser
23. Dolı dolı suna câm-ı tahûr-ı feyz-nümây
24. İdüp vücûdını evsâh-ı cürümden şuste
25. Ğarîk-ı lücce-i rahmet ide Cenâb-ı Hüdây
26. Mazîk-ı kabrin idüp ravza-i cinân Allah [Ekl.!]
27. İde şefâate mazhar habîb her dü serây [Ekl.!]
28. Vefat idince duâ-gûne düşdi bir tarih
29. “Hudâ cinânı ide Mustafa Efendi’ye cây”
30. el-Fâtiha sene 1141.

Nu. 5
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Toprak (bağımsız)
Ölçü : 20.5x15x80
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, kartuşlu
Başlık tipi : Üstten basık kadın başlığı, 

kenarlarında bordür var (?!)
Ayak taşı : -
Yazı türü : Sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: -
yakınma : -
dua sıfatı : Merhum 
lâkab : Bolulı Abaza-zâde
kimlik : Yusuf
unvan : Ağa, 

Merhum Şems Ahmed Paşa Mütevelllîsi
dua : -
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dua isteği : Rûhına el-Fâtiha 
tarih : Sene 1154
Süsleme : -
Metin :
1. Merhum Şems
2. Ahmed Paşa müteve-
3. llîsi Bolevî
4. Abaza-zâde
5. merhum Yusuf 
6. Ağa rûhına
7. el-Fâtiha
8. sene 1154

Nu. 6
Cinsiyet : Kadın
Mezar tipi : Çerçeveli
Ölçü : 92x168(+40), 47x7.5x168
Baş taşı : Başlıksız, üç dilimli, düz cepheli, 

süslemeli, aşağıya doğru daralan
yatay kartuşlu, dışta ve içte kitabe

Başlık tipi : -
Ayak taşı : -
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nazım
vezin : Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

(eksik heceler var)
Metin ögeleri
Allah’a övgü: -
yakınma : -
dua sıfatı : -
lâkab : -
kimlik : Âlî- cenâb
unvan : -
dua : 
Merkadin pür nûr kılsun hemdemin hûr eylesün
Merciin cennât-i ‘Adn itsün Hüdâ yevmü’l-hisâb
dua isteği : (içte) Rûhıyçün Fâtiha
tarih : Sene 1161; Mecdî tarih düşürmüş
Süsleme : Aynada barok süsleme, altı kesik daire şeklinde istiridye kabuğu (?)
Metin :
(Dışta:)
1. El-hazen bânû-yı iffet yani kim Âlî-cenâb
2. Zeyn-i ısmet-hâne-i takvâ vü ol cennet-meâb
3. Revnak-ı bezm-i hayat-ı zühd idi ol pâk-dîn
4. Bezm-i hâssü’l-hâss-ı hôrâne kılındı intihâb
5. Âlem-i bâlâdan irdikde nidâ-yı “irci’î”



6. Da’vet-i rıdvân-ı Hakk’a can atup kıldı şitâb
7. Merkadin pür nûr kılsun hemdemin hûr eylesün
8. Merciin cennât-i ‘Adn itsün Hüdâ yevmü’l-hisâb
9. Der-akab Mecdî didi mersiyye-i târîhini
10. “Bu cihandan nakl-i rıhlet eyledi Âlî-cenâb”
11. sene 1161
(İçte:)
1. Rûhıyçün
2. Fâtiha
3. 1161

Nu. 7
Cinsiyet : Kadın
Mezar tipi : Toprak (bağımsız)
Ölçü : 38x4x70
Baş taşı : Üçgen aynalı, düz cepheli, 

yatay kartuşlu
Başlık tipi : -
Ayak taşı : -
Yazı türü : Sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: -
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûme
lâkab : 

kimlik : Âdile, 
el-merhûm İbrahim Paşa-zâde 
Yusuf Beğ’in kerîmesi

unvan : Hanım
dua : -
dua isteği : Rûhına Fâtiha
tarih : Sene 1192
Süsleme : Başlıkta çiçek 
Metin :
1. El-merhûm İbrahim Paşa-zâde
2. Yusuf Beğ’in kerîmesi
3. merhûme Âdile Hanım
4. rûhına Fâtiha sene 1192

Nu. 8
Cinsiyet : Kadın
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 90x240, 41x7x135
Baş taşı : Üçgen aynalı, düz cepheli, 

süslemeli, yatay  kartuşlu
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Başlık tipi : -
Ayak taşı : (Başkasına ait şahide: Nu. 15)
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: Hüve’l-Hayyu’l-Bâkî
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûme ve mağfûrun lehâ
lâkab : -
kimlik : Ümmü Gülsüm, 

Şemsi Paşa-zâde Mehemmed Beğ’in kerîmesi
unvan : Hanım
dua : -
dua isteği : Rûhına el-Fâtiha
tarih : Sene 1192
Süsleme : İlk satırın koltuklarında ve aynada barok süsleme
Metin :
1. Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
2. Sâbıkan (!) Şemsi Paşa-zâde
3. Mehemmed Beğ’in kerîmesi
4. merhûme ve mağfûrun lehâ
5. Ümmü Gülsûm Hanım’ın rûhına
6. el-Fâtiha sene 1192

Nu. 9
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 75x218, 32x13x155
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, yatay kartuşlu
Başlık tipi : Dikey dilimli kâtibî kavuk, gonca, çiçekli sarık
Ayak taşı : Kitabesiz, düz cepheli
Yazı türü : Sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü : Hüve’l-Bâkî
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûm ve mağfûrun leh 

el-muhtac ilâ rahmeti Rabbihi’l-Ğafûr
lâkab : Şemsî Paşa-zâde Bolulı
kimlik : İbrahim
unvan : Beğ
dua : -
dua isteği : Rûhına el-Fâtiha
tarih : Sene 1200
Süsleme : -
Metin :



1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve mağfûrun leh
3. el-muhtâc ilâ rahmeti
4. Rabbihi’l-Ğafûr Şemsî
5. Paşa-zâde Bolulı
6. İbrahim Beğ’in rûhına
7. el-Fâtiha
8. sene 1200

Nu. 10
Cinsiyet : Erkek (çocuk)
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 54x60, 25x9.5x84
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, yatay kartuşlu
Başlık tipi : Dikey dilimli kâtibî kavuk, sarıklı
Ayak taşı : - (Pehlenin dışında toprağa gömülü;

iç cephesinde süsleme var)
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: Hüve’l-Bâkî
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûm
lâkab : -
kimlik : Mehemmed Emin, 

Sâbıkan Kapudân el-Hâc Muhammed Paşa hazretlerinin akrabalarından 
el-Hâc Edhem Beğ’in mahdûmı

unvan : Beğ
dua : -
dua isteği : Rûhına Fâtiha
tarih : Za sene 1228
Süsleme : (Ayak taşında) Hurma ağacı motifi
Metin :
1. Hüve’l-Bâkî
2. Sâbıkan Kapudân el-Hâc Muhammed
3. Paşa hazretlerinin akra-
4. balarından el-Hâc Edhem Beğ’in
5. mahdûmı merhûm Mehemmed Emin
6. Beğ rûhına Fâtiha
7. Za sene 1228

Nu. 11
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 77x210, 36.5x15x181
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, yatay kartuşlu
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Başlık tipi : Dikey dilimli kâtibî kavuk, sarıklı 
Ayak taşı : Kitabesiz, düz cepheli
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nazım, 1 beyit
vezin : Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün
Metin ögeleri
Allah’a övgü : -
yakınma : Âh mine’l-mevt
dua sıfatı : Merhûm
lâkab : Sâbıkan Erzurum valisi 

Emin Paşa-zâde
kimlik : Mîr Abdurrahman
unvan : Ser-bevvâbîn-i dergâh-ı muallâ
dua : -
dua isteği : Ey ziyaret iden mü’min

Bana bir Fâtiha bahşit
Vücudum târümâr olmuş
Dua itmekle ihyâ it
Rûhına Fâtiha

tarih : 2 N sene 1233
Süsleme : -
Metin :
1. Âh mine’l-mevt
2. Ey ziyaret iden mü’min
3. Bana bir Fâtiha bahşit
4. Vücudum târümâr olmuş
5. Dua itmekle ihyâ it
6. Sâbıkan Erzurum valisi
7. Emin Paşa-zâde ser-bevvâbîn-i
8. dergâh-ı muallâ merhûm Mîr
9. Abdurrahman rûhına Fâtiha
10. 25 N sene 1233

Nu. 12
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Toprak (bağımsız)
Ölçü : 25x11x87
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, yatay kartuşlu
Başlık tipi : Yıldız desenli kâtibî kavuk, sarıklı
Ayak taşı : -
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü : Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûm ve mağfûr



lâkab : Humuslı es-Seyyid
kimlik : İsmail 
unvan : Efendi
dua : -
dua isteği : Rûhıyçün rızâen li-llâhi Teâlâ Fâtiha
tarih : Fî 4 Z sene 1238
Süsleme : -
Metin :
1. Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
2. Merhûm ve mağfûr
3. Humuslı es-Seyyid
4. İsmal Efendinin
5. rûhıyçün rızâen li-llâhi Teâlâ
6. Fâtiha fî 4 Z sene 1238

Nu. 13
Cinsiyet : Kadın
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 77x151.5, 38.5x7x126
Baş taşı : Üçgen aynalı, düz cepheli,  yatay kartuşlu (Nu. 3’ün ayak taşı yerinde)
Başlık tipi : -
Ayak taşı : -
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: Hüve’l-Bâkî
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûme ve mağfûrun lehâ
lâkab : Hâcce
kimlik : Âişe, Tokad tüccarlarından Hacı 

Mehemmed Ağa’nın zevcesi
unvan : Hanım
dua : -
dua isteği : Rûhıyçün Fâtiha
tarih : Ğurre-i Za sene 1241
Süsleme : -
Metin :
1. Hüve’l-Bâkî
2. Tokad tüccarlarından Hacı
3. Mehemmed Ağa’nın zevcesi
4. merhûme ve mağfûrun lehâ Hâcce
5. Âişe Hanım rûhıyçün
6. Fâtiha ğurre-i Za sene 1241
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Nu. 14
Cinsiyet : Kadın
Mezar tipi : Toprak (bağımsız)
Ölçü : 92x168(+40), 30x8.5x75
Baş taşı : Üçgen aynalı, düz cepheli, 

yatay kartuşlu
Başlık tipi : -
Ayak taşı : -
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: -
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûme ve mağfûrun lehâ
lâkab : -
kimlik : Zîrüber,

el-Hâc Mehemmed Hayrullah 
Efendi’nin zevcesi

unvan : Hanım
dua : -
dua isteği : Rûhına rızâen li-llâhi’l-Fâtiha
tarih : Sene 1250 h
Süsleme : -
Metin :
1. El-Hâc Mehemmed Hayrullah
2. Efendinin zevcesi
3. merhûme ve mağfûrun lehâ
4. Zîrüber Hanım rûhına
5. rızâen li-llâhi’l-Fâtiha
6. sene 1250 h

Nu. 15
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Pehleli
Ölçü : 90x240,, 34x8.5x111
Baş taşı : Başlıksız, üç dilimli, yatay kartuşlu

(Nu. 8’in ayak taşı yerinde)
Başlık tipi : -
Ayak taşı : -
Yazı türü : Celî sülüs
Metin türü : Nesir
Metin ögeleri
Allah’a övgü: -
yakınma : -
dua sıfatı : Merhûm ve mağfûr
lâkab : Buhûrî



kimlik : Abdurrahman,
Şemsî Paşa Camii imamı

unvan : Efendi
dua : Rahmetu’llahi aleyh
dua isteği : -
tarih : -
Süsleme : -
Metin :
1. Merhûm ve mağûr Şemsî
2. Paşa Camii imamı
3. Buhûrî Abdurrahman
4. Efendi rahmetu’llahi
5. aleyh

Nu. 16
Cinsiyet : Erkek
Mezar tipi : Çerçeveli
Ölçü : 102x216, 19x10.5x118
Baş taşı : Başlıklı, düz cepheli, yükselen kartuşlu
Başlık tipi : Baklava dilimli kâtibî kavuk, sarıklı
Ayak taşı : Silme kemerli, düz cepheli, kitabesiz
Yazı türü : Ta’lik
Metin türü : Nazım, 10 beyit 
vezin : Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün
Metin ögeleri
Allah’a övgü: -
yakınma : -
dua sıfatı : -
lâkab : “ceddi Hâlid b. Velîd iken ...”
kimlik : Mehemmed Beğ (?)
unvan : -
dua : “...llâ-yı cennetini eyle Yâ Rab ana câ”
dua isteği : -
tarih : Tarih düşürülmüş; okunamıyor
Süsleme : -
Metin :
1. Şems Paşa-yı müsemmâ Ahmed-i ehl-i vefâ
2. ........... pâki Mehemmed Beğ idüp azm-i bakâ
3. Şems-i ömri gerdiş elhak fezâ-yı ...... iken
4. Zîr-i hâk itdi .............. şevk- sezâ
5. Ceddi Hâlid b. Velîd iken o pâkize-nihâd
6. Cennet-i Huld ile olmaz ...............hâ
7. ................................................... 
8. ..................................... gidüp duâ
9. ........... kerrûbiyân tarih-i fevtin didiler
10.  “........llâ-yı cennetini eyle Yâ Rab ana câ”
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Külliyenin durum planı (A. Kuran’dan)

Hazîrenin vaziyet planı



Fot. 1: Külliyenin 1964’de çekilmiş bir fotoğrafı (N. İzgi’den)

Fot. 2: Külliyenin bugünkü durumundan bir görünüş
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Fot. 3: Külliyenin bugünkü durumundan diğer bir görünüş

Fot. 4: Hazîrede atılmış vaziyetteki bir kitabe parçası



Fot. 5: Hazîrede atılmış vaziyetteki diğer bir kitabe parçası

Fot. 6: Şekerci el-Hâc Bekir Ağa’ya ait sebil teknesi
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Fot. 7a: Nu. 1. Ümmühânî isimli kadına ait açık sandukanın baş şahidesi (1030) 
(Başlık ona ait değil!) 

Fot. 7b: Nu. 1’in sağ pehlesi bezemeleri



Fot. 7c: Nu. 1’in sol pehlesi bezemeleri

Fot. 8: Nu. 2. Dâmad İbrahim Biğ’in mezar taşı (1123)

ÜSKÜDAR ŞEMSÎ AHMED PAŞA CAMİİ HAZÎRESİ MEZARTAŞLARI ■ 53



54 ■ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Fot. 9: Nu. 3. Bolevî Âişe Hanım’ın mezar taşı (1129) Fot. 10a: Nu. 4. Defter Emîni el-Hâc Mustafa 
Efendi’ye ait açık sandukanın baş aynası ve 

baş şahidesinin dış yüzü (1141)

Fot. 10c: Nu. 4’ün sağ pehlesindeki gül bezekler

Fot. 10ç: Nu. 4’ün sol pehelesindeki gül bezeklerFot. 10b: Nu. 4’ün baş şahidesinin iç yüzü



Fot. 10d: Nu. 4’ün ayak aynası Fot. 11: Nu. 5. Bolulı Abaza-zâde Yusuf Ağa’nın 
mezar taşı (1154) (Başlık ona ait değil!)

Fot. 12a: Nu. 6. Âlî-cenab isimli Fot. 12b: Nu. 6’nın iç yüzü
kadının mezar taşının dış yüzü (1161)
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Fot. 13: Nu. 7. Âdile Hanım’ın mezar taşı (1192) Fot. 14: Nu. 8. Ümmü Gülsüm Hanım’ın mezar taşı (1192)

Fot. 15: Nu. 9. Şemsi Paşa-zâde Bolulı İbrahim Beğ’in Fot. 16a: Nu. 10. Mehemmed Emin Beğ
mezar taşı (1200) isimli çocuğa ait mezar taşı (Za 1228)



Fot. 16b: Nu. 10’un ayak yerine dikilmiş ayak taşı Fot. 17: Nu. 11. Ser-bevvâbîn-i dergâh-ı muallâ 
Mîr Abdurrahman’ın mezar taşı (25 N 1233)

Fot. 18: Nu. 12. Humuslı es-Seyyid İsmail Fot. 19: Nu. 13. Hâcce Âişe Hanım’ın mezar taşı
Efendi’nin mezar taşı (4 Z 1238) (Ğurre-i Za 1241)
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Fot. 20: Nu. 14. Zîrüber Hanım’ın Fot. 21: Nu. 15. Buhûrî Abdurrahman Efendi’nin mezar 
mezar taşı (1250) taşı (önde) (-)

Fot. 22: Nu. 16. Mehemmed Beğ’in (?) mezar taşı (?)



ÜSKÜDAR, ATİK VALİDE CAMİİ ÖZGÜN 
KALEM İŞLERİ VE TÜRK-İSLAM BEZEME

SANATINDAKİ YERİ

Candan Nemlio¤lu*

Osmanlı Dönemi camilerindeki kalem işleri her yapıda kendine özgü düzenle-
meler olma özelliği taşır.

Üsküdar, Toptaşı’nda Nûrbânu (Nûr Bânu) Sultan’ın yaptırdığı Külliye yapılardan
biri olan cami’nin kalem işleri de döneminin bezeme sanatını yansıtan en nitelikli ör-
neklerdendir.

İnceleme Tarihleri : 12-15 Eylül 19841, 10-15 Nisan 2003

A-Yapı ile ilgili genel bilgiler

1- Yapının adı: Nûrbânu Valide-i Atik Sultan Camii2. Atik Valide Camii adıyla gü-
nümüz kaynaklarında tanıtılan yapı, önceleri “Valide Sultan Camii” olarak anılıyordu.
Sultan III. Ahmed’in annesi Emetullah Gülnur Sultan’ın (1642?, Resmo -5 Kasım 1715,
Edirne)3 Üsküdar Meydanı’nda yaptırttığı Külliye’ye “ Valide Sultan Külliyesi ” denme-
si üzerine daha eski tarihli olan Nûrbânu Sultan Külliyesi ve Camii “Atik Valide Sultan”
Külliyesi ve Camii adıyla anılmaya başlandı.4 Evliya Çelebi yapıyı “Orta Valide Sultan
Camii” başlığı altında tanıtır.5 “Atik” sözcüğünün Türkçe anlamının “Eski” olması ne-
deniyle bazı kaynaklarda “Eski Valide Camii”6 başlığı ile tanıtıldıysa da son yayınlarda
“Atik Valide Camii” adıyla sunulmaktadır.7

2- Bulunduğu yer: İstanbul/Üsküdar 

Toptaşı’nda Boğaziçini tepeden seyreden meyilli bir araziye kademeli olarak yerleş-
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* Dr.
1 12-15 Eylül 1984 tarihi, doktora tezimi hazırlarken yaptığım çalışmayı gösteren tarihtir.
2 Yapının Hünkar menzili tarafında bulunan güney kirişindeki kitabede “ Nurbanu Valide-i Atik Sultan Ca-

mii, 991/1570 tarihi yazılıdır. 991/1583 tarihini verir.
3 Emetullah Gülnüş Valide Sultan ile ilgili geniş bilgi için bkz. (Sakaoğlu, 1994, 95-96).
4 Yapı “Hadikat-ül Cevami” C.2. 182 de Valide-i Atik Camii diye tanıtılır. (Kuban, 1986, 175), (Tanman,

1993, C.1, 407).
5 Evliya, (Lat.çev. Zillioğlu. 1975. C.1, 328).
6 (Konyalı, 1950, 77-85), (Kuban, 1961, 33-36); (Tuğcu, 1967, 54-57); (Yücel, 1971, X, 5300-5303); (As-

lanapa, 1986, 290).
7 (Kuran, 1984, 231-248); (Kuran, 1986, 186-190); (Tanman, 1988, 3-19); (Tanman, 1993, C.2, 407-412) 
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tirilmiş Külliye yapıları içinde en üstte yer alır.8 Medrese ile birlikte külliyenin merke-
zini oluşturur. Cami avlusuna dört kapıdan girilir. 

Çinili sok.: Hünkar mahfiline girişin bulunduğu güney giriş kapısı

Tekke Önü sok.: Doğu yönüne açılan kapısı. 

Kartal Baba cad.: Batı yönüne açılan kapısı.9

Kuzey kapısı ise medreseye geçişi sağlar.

3- Yaptıran: Sultan II. Selim’in başkadını (eşi) ve Sultan III. Murad’ın annesi Nûr-
bânu Valide Sultan. (1530?-6 Aralık 1583, İstanbul).10 

Nûrbânu Valide Sultan adına düzenlenen Rebiülâhir 990 (Nisan 1582) tarihli
Arapça vakfiye’de camii ile ilgili açıklama şöyledir;11

“Valide Sultan fâni dünyanın ni’metlerini ebedî olan âhiretin ni’met ve saadetleri-
ne vasletmek istedi; ….sâfi ve sâdık bir azimet riyâ ve süm’a lekesinden âri temiz bir ni-
yet ile çok büyük ve muhteşem emâkin-i hayriyye binâ ve inşâ ettirdi.

Şunlar o cümledendir; Üsküdar mahallelerinden Yeni Mahallede vâkıfların yaptır-
dığı her türlü güzelliği câmi ve her türlü bedâyi-i mi’mariyyeyi hâvi, yüksek ve muhte-
şem bir câmii şerifi.

4- Yapım Tarihi: 1570/1-1 (978) -1583 (991). (Resim 1)

Kaynaklarda, Başbakanlık Arşivinde Sultan II. Selim’in camii için gerekli malzeme
üzerine Sapanca ve İzmit kadılarına yazılan 25 Ramazan 978 tarihli bir hükme dayanı-
larak 1570-1 yılı camiinin yapıma başlama yılı olarak belirtilir.12

Camiinin Kuzey girişindeki taç kapının kemerinin üzerinde Nûrbânu Valide Sul-
tan’ın adını taşıyan ve (991) 1583 yılını belirten ahşap bir kitabe vardır. Kitabenin üze-
rine Osmanlıca tâ’lik hatla yazılı ibare; 

8 Camii, medrese, mektep, hünkar, darûlkurra, darûlhadis, imaret, darûlşifa, tâbkâne çifte hamamdan olu-
şan külliye, İstanbul’un Anadolu yakasındaki en geniş yapı topluluğudur. (Kuran, 1986, 175-190); (Ed.
Bayram, yaz. Kuran, 1988, 170); (Tanman, 1993, C.1, 407-412).

9 Bu kapı kapalı olup yaklaşık 25 yıldır kullanılmamaktadır.
10 (Uluçay, 1980, 25-30); (Sakaoğlu, 1994, C.4, 95-96) 
11 Kuran, “Vakıflar Genel Müdürlüğü mütercimlerinden Abdullah Tanrıkulu’nun 22 Mart 1940 tarihinde

Türkçeye çevrisinden alarak yayınladığını belirtir. (Kuran, 1986, 175-176, dipnot.24) 
12 Başvekâlet Arşivinde 973 tarihinin olaylarını kaydeden bir Mühime defterinde, Sapanca ve İzmit Ka-

dılarına yazılan ve mamûrenin mütevellisine verilen 25- Ramazan-978 tarihli bir hüküm vardır. Bu hü-
kümde İkinci Selim bilhassa şunları kaydeder: “…Taht-ı kazanıza bazı enbiye-i atikada ve arazii hali-
yede mermer bulunup ferzendi ercümend oğlum Murad Talebakahü Validesi …Canibinden Üsküdar-
da bina olunan camii mahalli için kazdırılıp ihraç eylemek için mütevellisi olan Sipahi oğlanları züm-
resinden …..adam gönderdikte bazı kimseler mani oldukları ilan olunmağın buyurdumki vardıkta te-
hir eylemeyip anın gibi müşarün İleyhanın cami-i münifi için adam gönderilip taht-ı kazanızda mer-
mer bulunan yerlerden ihraç eylemek istedikte kimesneyi dehl ettirmeyip eğer tarladan ve eğer çayır-
dan ve eğer sair arazi-i haliyeden her kanda bulunursa ihraç ettirip dahi taht-ı kazınızdan kifayet mik-
tarı araba tedarik eyleyüp ücretleri ile camii bina olunduğu mahalle çektirilip teallül ettirmeyesiz ve
zikrolunan binaya lazım olan keresteyi ve pelüt tahtasını görmek istediklerinde ol babda dahi muave-
net ve müzaheret eyleyüp ….amma mermer bahanesi ile kimesnenin evini ve mülkünü yıktırıp hilafı
şer’i ta’addi eylemekten ziyade hazer eyleyesiz (Konyalı, 1950, 83); (Konyalı, 1976, C.1, 148); (Kuran,
1986, 187) 



Nûrbânu o-zât-ı pür ismet
Taraf-ı hayra eyleyyüp niyyet
itti bu mâ’bed-i lâtifi binâ
Nabbezâ re’y-i ahsen ü zîbâ
Eser-i hâssıdır bu hayr-ı güzîn
Oldu târih zihî behişt-i berîn 99113

Dökmecizâde Mehmed Efendi’nin 9 Muharrem 987 (7 Mart 1579) yılında Atik Va-
lide Medresesi müderrisliğine atanması14 bilgisine dayanarak caminin en geç 1579 yı-
lında bitmiş olacağı kabul edilmektedir.15 

Yapının kitabesindeki 1583 yılı, vakfın ilk mütevellisi Pir Ali bin Mustafa’nın gö-
reve başladığı 1582 yılında camiye eklettiği yan sahınlardan sonra konulmuş olacağı ke-
sinlik kazanır.16

5- Mimarı: Mimar Sinan.

Cami, Tezkiret-ül Bûnyan 1-81, Tezkiret-ül Enbiye 1-41 ve Tuhfet-ül mi’mariyye’de
kayıtlıdır.17 Harimin, yanlara doğru ikişer kubbeli sahınlarla genişletilme işleminin ki-
min tarafından yapıldığı kesinlik kazanmamıştır. Sinan’ın eseri olabileceği gibi, kendi-
sinin o yıllarda yaşlı olacağı düşünülerek yardımcısı mimar Davud Ağa (ö.1598) ya da
Sinan’ın çıraklarından mimar “Kurban” (Kurbağa) lakaplı Nasuh (ö.1586) tarafından
yapıldığı düşünülür.18

6- Mimari Özelliği 

a) Kullanılan malzeme: Camii, kesme küfeki taşından taç kapı, sütunlar, kemer-
ler, mihrap ve minber ak mermerdendir. Kemerde ve sütunlarda ak mermer ile somaki
(kızıl mermer) ardışık olarak yer alır. Yapıdaki mahfil tavanlarında pelit (meşe) tahtası
kullanılmıştır. 

Kullanılan mermer ve meşe tahtasının sultan II.Selim’in (978) 1570-1 yılında bir
hükümle Sapanca ve İzmit yöresinden getirttiği bilinir. 19

Kündekârî tekniğiyle yapılmış sedef ve fildişi kakmalı kapı ve pencere kanatları el-
ma ve ceviz tahtasındandır.
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13 Osmanlıca “İtti” olarak kullanılan kelimeyi Konyalı etti şeklinde Latin harflerine çevirmiştir. (Konyalı,
1976, 145) Öz’ün yayınladığı kitabe metni Kuran’ınkine daha yakındı. (Öz, 1962, 68) Kuran, kitabeyi
35 nolu dip notta sunar. (Kuran, 1986, 192, not.35) 

14 (Baltacı, 1976, 471).
15 (Kuran, 1986, 187-189), Tanman, yapının bugünkü durumuna üç aşamada geldiğini belirtirken ilk aşa-

mayı 1570-1579 yılları arasında verir. (Tanman, 1993, C.1, 408) 
16 Bu bilgiye ek olarak, (Ayvansarayî, 1281/1864-5 C.II, 183) Konyalı yapının iki aşamalı olduğunu kabul

etmez ve bu konuda bilgi verenleri uzman olmamakla suçlar. (Konyalı, 1950, 147) Kuban, yapıyı dört
aşamalı olarak sunar, (Kuban, 1961, 52-60) Tanman ise yapıyı üç aşamalı olarak anlatır. (Tanman, 1993,
C.1, 408) 

17 (Ed. Bayram, yaz. Özcan, 1988, 134) Caminin adı yalnızca millet kütüphanesindeki tarih 921 de kayıt-
lı Tezkiret-ül Bunyan’da geçmez.

18 Sinan’ın iyice yaşlandığı dönemde eserlerinin yapımında Davut Ağa ya da Mehmet Ağa’yı görevlendirdi-
ği bilinir. (Kuran, 1986, 189) Mimar Nasuh’un, külliyenin yapımında görevli olduğu sırada buradan çal-
dığı malzeme ile Üsküdar’ın Hayrettin Çavuş (Depbağlar) mahallesinde kendi adını taşıyan bir mescid
ve tekke yaptırdığının ortaya çıkması üzerine yan sahaların mimarının Nasuh olabileceği de düşünül-
müştür. (Tanman, 1993, C.1, 408) 

19 Sultan İkinci Selim’in 25 Ramazan 978 (1570-1) tarihli hükmünde yapı ile ilgili bilgileri içeren kısmı
notlar bölümünde 12. notta ayrıntılı olarak verildi. 
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Yapının minber ve mihrabı ak mermerdendir. Mihrabın köşeliklerindeki gülbezekler
ile tepeliğindeki rumili bezemelere altın (varak) la belirginlik kazandırılmıştır. (Resim 2)

Minberin girişindeki rumili tepelik ve şebekeli yan bölümlerin köşeliklerindeki ru-
mili desenler altın (varak) la bezelidir. (Resim 3)

Yoğunluğu mihrap bölümünde ve son cemaat yeri pencere alınlıklarında kullanı-
lan çiniler sır altı tekniğinde mercan kırmızısının da bulunduğu on altıncı yüzyılın en
kaliteli örnekleridir. Çinilerdeki celi sülüs yazılar 16.yüzyıl hattatlarından Hasan Üskü-
darî’nin hattıdır.

b) Plân özelliği: Ana plân özelliği üç aşamada 20oluşan camii şadırvan avlusu ile
birlikte 56, 20 x 43, 70 m. ölçülerinde geniş bir alanı kaplar. 21 (Plan 1)

Avluyu çevreleyerek iki yanda camiiyle birleşen revaklar hünkâr kasrının yapımı
nedeniyle kubbe sayıları 40 dan 38’e inmiştir. Revakları 31 sütun taşır. Beş birimli son
cemaat yeri ortada aynalı tonoz, yanlarda ikişer kubbe ile örtülü olup üç taraftan düz
çatılı bir revakla çevrilidir. Beş gözlü son cemaat yeri stalaktit başlıklı mermer sütunla-
rın taşıdığı kemerler üzerine oturur. Düz çatılı ikinci revağı baklava başlıklı on altı sü-
tun ve dört ayak taşır. Tek şerefeli iki minaresi kare plânlı kaideler üzerinde yükselir.

Yapıya asıl girişi sağlayan kuzeydeki taç kapı klasik dönem üslubunun tüm özel-
liklerini yansıtır. Altıgen şemalı camii harimini 12.70m. çapında büyük bir kubbe, biri
mihrap çıkıntısında, ikisi doğuda ikisi batıda olmak üzere beş yarım kubbe ve iki yan-
daki ikişer kubbe örter.

Merkezi kubbe güneyde ve kuzeyde ikişer duvar payesine, doğuda ve batıda birer
sütunun taşıdığı altı adet sivri kemerler üzerine oturur. Sütunlar kemerlerle arkadaki
payelere bağlanır. İki yanına eklenen çift kubbeli mekanla yapı enine genişletilmiştir.
Güney batı köşesindeki kubbeli bölüm hünkar mahfili olarak hizmet vermektedir. Batı
duvarındaki pencerelerden birisi kapıya dönüştürülerek Hünkar Kasrına geçiş sağlan-
mıştır.

Harim, doğu, batı ve kuzey yönlerinde 28 sütunun taşıdığı mahfillerle çevrilidir.
Kuzey yönünde taç kapı seviyesine gelen kısım yükseltilmiştir. Mahfillerin korkulukla-
rı Bursa kemeri biçimindedir 

Batı yönündeki pencere düzeni değişikliğe uğrayan yapıda, kubbe kasnağında on
sekiz, yarım kubbelerin eteklerinde yirmi üç ve beden duvarlarında yetmiş üç olmak
üzere yüz on dört pencere vardır. Oldukça aydınlıktır.22 

B- Yapının özgün kalem işi bezemeleri ve nakkaşı :

1- Nakkaşı: Bezemelerde nakkaşın adını belirten imza yoktur.

Ünver, Mimar Sinan’ın eserlerindeki kalem işlerini yapan sanatçının Nakkaş Sâi
Çelebi olduğunu yazar... Üsküdar’da Atik Valide Cami müezzin mahfilleri tavanlarında-

20 Kuban, yapının dört aşama geçirdiğini kabul eder. (Kuban, 1961, S.2, 60) Kuran yapının dört aşamada
olmadığını ilk bölüme yine Sinan döneminde ekleme yapıldığı ve Hünkar Kasrının Sultan II.Mahmut
devrinde batıdaki iki revak bölümünün kaldırılarak yerine yapıldığını belirtir. (Kuran, 1986, 184) Tan-
man üç aşamada oluştuğunu kabul ettiği yapıda Hünkar Kasrının yapım tarihinin tahmini 1834-5 ola-
rak verir. (Tanman, 1993, C.1, 408) 

21 Yapının planı ve verilen ölçüler Kuran’a aittir. (Kuran, 1986, 184-188) 
22 Yapının mimarisi ile ilgili bilgi için, kaynaklar bölümünde verilen mimari ile ilgili yayınlardan yararla-

nılabilir.



ki bezemelerin de Sâi Çelebi tarafından yapıldığını belirtir.23

Mahfil tavanlarının kalem işlerinin, Sultan III.Murad’ın bir fermanla (993) 1585
yılında Manisa Muradiye Camii bezemelerini yapmak üzere, İstanbul’dan gönderdiği
Mehmed Kalfa 24 (Mehmed Halife)25 adlı nakkaş ile on iki çırağın (şakird) yapmış ol-
ması ihtimali daha kuvvetlidir. Valide Atik Camiinin 1582 yılında bitirilmiş olması ve
Manisa Muradiye Camii mahvil tavanlarıyla 26 benzer ince işçilik sergiliyor olmaları bu
bilgileri güçlendirir.

2-Kalem işleri: Camide günümüzdeki özgün kalem işleri yalnızca mahfil tavanla-
rında yer alır. (Resim 4,5,6)

1993-1998 yılları arasında yapıdaki onarım çalışmaları sırasında sıva üzeri özgün
kalem işi bezemelerden bazı özgün örnekler tespit edildi. Yapıda iki ayrı malzeme üze-
rine uygulanan kalem işleri tekniklerine göre; 

a- Sıva üzerine uygulanmış kalem işi bezemeler :

Yapıda tümünün yenilenmiş olduğu bu örnekler hakkında yalnızca resimlerden
bilgi edinilir. 1993-1998 yılları arasında yapılan çalışmalarda üç ayrı dönemi yansıtan
bezemelere rastlanıldı; birinci tabakada yapının 16.yüzyıl örnekleri olan özgün kalem
işleri, 19.yüzyıla ait olan ikinci tabakada ise barok-rokoko ve bunların karışım örnekle-
ri 27, üçüncü tabakada 20.yüzyılın başlarında yapılmış olup tekrar klasik dönemin özel-
liğini yansıtır.

1- Yapıda sıva üzeri kalem işlerinin bulundukları yerler :

Cami hariminde, batı tarafındaki sahının üzerini örten iki kubbenin merkezlerin-
de, trompların üzerlerinde ve kemerlerde 16.yüzyıl kalem işleri ile barok ve rokoko tar-
zı kalem işleri vardı.

Yapının bugünkü kalem işlerinin pek çoğu 16.yüzyıl örneklerine sadık kalınarak
yeniden yapılmıştır.

2- Kullanılan malzeme ve uygulanan teknik :

Sıva üzerinde bir astar tabakası bulunur. Astar tabaka, üstübeç (istifaç) (ZnO çin-
ko üstübec’i) yada kireç (CaO), Osmanlı tutkalı, Osmanlı beziri ya da İngiliz beziri ka-
rıştırılarak yapılır.28

Desenlerin renklendirilmesinde doğal boyalara –aşı boyası (kırmızı) (Fe2O3 demi-
roksit) -kırmızı kurşun (Pb3O4), kahverengi, turuncu, açık-koyu sarı (okr) lacivert, ma-
vi ve yeşil tonları, siyah29, beyaz-bezir yağı, kitre, arapzamkı, renklerin koyu tonlarını
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23 Ünver, Mimar Sinan’ın eserlerini tanıtan Tezkiret’ül Bünyan adlı eserin yazarı şair Sai Çelebi’yi Sinan’ın
İstanbulda’ki eserlerinin nakışlarını yapan kişi olarak tanıtır. Camilerin adlarını verirken, Üsküdar’da
Atik Valide Camii müezzin mahfilleri tavanlarını da bu eserler arasında yazarken herhangi bir kaynağa
değinmez. (Ünver, 1964, 145).

24 Sultan III. Murad, Veziriazam ile caminin bina emini Mehmed Çavuş’a yolladığı (993) 1585 tarihli fer-
manında Muradiye’nin nakışları için İstanbuldan Manisaya Mehmed Kalfa adlı nakkaş ile on iki çırağı-
nı (şakird) gönderdiği anlaşılır. (Su, 1940, 12-13); (Kuran, 1986, 221).

25 Mehmed Kalfa, adı diğer kaynaklarda Mehmed Halife olarak verilmiştir. (Emecen, 1987, 156); (Acun
1999, 216).

26 Mahfil tavanları ile ilgili karşılaştırma yapmak için bkz. (Nemlioğlu, 1989 (Dok. Tez.) Res.621-626).
27 19 yy. Osmanlı mimarisi hakkında geniş bilgi için bkz. (Cezar, 1995, 79-99).
28 (Akok-Gökoğlu, 1946, 8-9); (Katırcıoğlu, 1992-S.68, 45).
29 Özellikle tahrirlerde kullanılan siyah renk çeşitli yöntemlerle elde edilir. (Yaman 2002, 283-288).
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elde etmede yumurta sarısı ve parlaklık kazanmalarında yumurta akı karıştırılarak kul-
lanılmıştır. 

Önceden şablonları hazırlanmış desenler kömür tozu yardımıyla yüzeye geçirilir.
Önce örgeler boyanır sonra tahrirler çekilir. Tahrirleri çekilen örgeler pozitif durumda-
dır ve genelde kat kat boyama tekniğiyle boyanarak derinlik kazanır. Kubbenin merke-
zindeki bezemelerde, troplardaki madalyon ve köşe dolgularındaki desenlerde pozitif
uygulama izlenir. Tek ya da iki renk kullanılarak tahrir yerlerinin boş bırakıldığı diğer
boyama tarzı negatif 30deseni oluşturur. Negatif tarzdaki desenler kemerlerin kenarsu-
larında yer alır. 

Desenlerdeki diğer boyama tekniği serbest fırça çalışmasıdır. Burada desenin yeri
belirlenir, serbest fırça çalışmasıyla uygulama yapılır.31Örgelerin çevresinde tahrir yok-
tur. Kubbedeki salbekli şemselerin içlerindeki desenler bu tarzda renklendirilmiştir.

3- Kullanılan örgeler ve desen :

Batı yönündeki bölümü örten iki kubbenin bezemeleri arasında farklılık olduğu
görülür. Kuzey batı yönünde yer alan kubbede, kubbeyi taşıyan trompların arasındaki
madalyonlar rumi ve hatayilerin oluşturduğu düzenleme ile bezelidir. Merkezi düzen-
lemeyi ayırma rumilerin birleşerek oluşturduğu dörtlü oluşum sağlar. Bu birleşmelerin
aralarında kalan boşlukları negatif tarzda hazırlanmış hatayiler dolgular. Tromplardaki
köşeleri dolduran üçgenlerin içleri, çift kollu rumilerin ortada birleşerek tepelik şekli-
ni aldığı düzenleme üçgenin darlaşan uç kısmına doğru devam eder. Yanlardaki boşluk-
lar sarma rumilerin oluşturduğu düzenlemeyle bezelidir. (Resim 7,8) 

Bu alanı iç içe geçmiş palmet dizisi çevreler. Kemerin üzerinde en altta negatif tarz-
da boyanmış hatayiler bir aşağı bir yukarı doğru dönüşümlü (ulama)32 bir düzenleme
ile kenar suyunu doldurur.

Kubbenin gövdesinde, uçları düğümlü, geçmeli salbekleri olan şemseler belli ara-
lıklarla sıralanır. Şemselerin içlerinde alt kısımda bir kökten çıkan dallar üzerinde lale,
karanfil, şakayık gibi çiçekler yapraklarıyla birlikte simetrik (aynalı) düzenlemeyle yer
alırlar. (Resim 9)

Barok ve rokoko dönemi yansıtan örnekler oldukça azdır. Kubbe eteğindeki kenar
suyunda geniş kıvrımlarla oluşan vazoların içleri çiçeklerle doludur. Çiçekler perspek-
tif görüntü ile sunulmuştur. Kemerin dış kısmındaki kenarsularının birinde arasında
koyu mavi oval bir şekli yanlarda uçlara doğru incelen kurumların sardığı desen barok
özelliği yansıtır. Kubbenin merkezinde yine bu döneme ait, çiçeklerin oluşturduğu çe-
lenkler vardır. (Resim 10)

Hünkar mahfilininde üzerini örten güneybatı ile kuzey batı kubbelerinin eteğinde
bir sıra ayırma rumilerin tepe kısmında birleşerek oluşturduğu düzende içinde ve dışın-
da yer alan lotuslarla ardışık olarak sıralanır.

30 Negetif deseni ilk kez Ord. Prof.Dr. A.Süheyl Ünver hocamız derslerimizde bizlere tanıttı ve öğretti. Bu
konu ile ilgili bilgiye kaynaklarda pek rastlanmaz. (Keskiner, 2000, 30-31).

31 Bu çalışma tarzı daha çok seramikte uygulanır. Burada fırça izleriyle boyada hafif gölgeler sağlanır. Du-
var tabaklarında, yemek tabaklarının kenar sularında, vazolarda bu tür uygulamalara sıkça rastlanır. Bu
tür çalışma ile ilgili yayınlarda teknik özellik olarak bir bilgiye rastlanmaz. 1990-2000 yılları arasında
Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde “Türk-İslam Sanatlarında Desen” konulu dersteki
ders notlarıyla bu bilgiler sunuldu.

32 Ulama üç tarzda hazırlanır burada bulunduğu konum nedeni ile kenar su görevi yapan hatayiler S kıvrım
yapan dallar üzerinde yapraklarıyla beraber sıralanır. (Keskiner, 2000, 34-35), (Derman, 2002, C.12, 294).



Kubbenin gövde kısmında yine şemseli bezemeler vardır. Merkezde ise dilimli ru-
mi, hurdelenmiş rumilerin, belli helezoni kıvrımlar üzerinde yerleşmesinden oluşan
düzenleme, 16. yüzyılın nadide örneklerinden biridir. Bu bölüm ince işlenmiş tığlarla
sonlanır. (Resim 11,12) 

Tüm bu bezemelerin üzerleri barok-rokoko tarzı ağır görünümlü şekillerle kapa-
tılmıştı..33

Hünkar mahfilinin kuzey ve güney duvarlarında barok özelliği taşıyan resimler
Sultan II.Mahmud Dönemi sanatını yansıtan örneklerdir. Güney duvarında kordonlar-
la tutturulmuş perde kıvrımları arasından, kesin hangi yapı olduğu bilinemeyen bir ca-
mii görüntüsü bulunur. Üsküdar “Yeni Valide Camii”34 ya da 1826 yılında yapılan “Nus-
retiye Camii”35 olabileceği düşünülür. Güney duvarında perde ve kandil şekilleriyle be-
zeli ufak bir mihrap şekli iki pencere arasında yer alır. Kuzey duvarında ise içten görün-
tülenen bir yapı vardır

Yarım kubbelerde hattı çevreleyen kuşağın iki tarafında çift cetveller arasında bir
kısa bir uzun düğümler yapan şeritler uzanır. Bu şeritlerin arasındaki geniş kuşakta, ha-
tayi ve pençler hançer yapraklarla ardışık olarak sıralanır. (Resim 12)

Kemerlerin bazı bölümlerinde mermer taklidi bezeme de kullanılmıştır. (Resim 13)

b- Ahşap üzerine uygulanmış kalem işi bezemeler :

Yapıdaki ahşap üzeri kalem işlerinin tümü 16.yüzyıla ait olup özgün örneklerdir.

1- Yapıda ahşap üzeri kalem işlerinin bulundukları yerler: 

Ahşap üzeri kalem işleri, kuzey girişinin (taç kapı) tavanı ile doğu, batı ve kuzey
yönlerinde yapıyı içten üç taraftan çevreleyen yirmi sekiz sütunun taşıdığı mahfil tavan-
larında yer alır. 

2- Kullanılan malzeme ve uygulanan teknik:

• Ahşap malzeme ve uygulanan teknik :

Tavanlarda kullanılan malzemenin meşe (pelit) olduğu Sultan III. Murad’ın hük-
müyle de belirlenir.36

Tavanların ahşap düzenlemelerinde iki farklı uygulama vardır.

Sayvan37 (aplik) adı verilen yassı ahşap parçalar bir enine bir boyuna dizilerek tüm
yüzeyi kaplar. Sayvanların tavan yüzeyi ile bağlantısı 0.5 cm. meyilli kesimle sağlanmış-
tır.

Kuzey girişin tavanı ile sağ ve sol bölümlerin tavanlarındaki ahşap parçalar sivri
uçlu, doğu ve batı mahfil tavanları ile kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerindeki tavanlar-
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33 Bugün yapıda barok ve rokoko tarzı desenler yoktur. Sıva üzerine kalem işleri 1993-1998 yılları arasın-
daki restorasyonda çoğunlukla 16.yy örnekleri dikkate alınarak yeniden yapıldı.

34 1984 yılında yaptığım araştırmada çevredekiler yapının “Eski Valide Camii” olduğunu söylüyorlardı. Bu
düşünce tarzını yapının adının değişmesiyle açıklıyorlar. Bunun adı eskiden “Valide Camii” di. Üsküdar
meydanında “Yeni Cami’nin” yapımından sonra “Valide Atik Camii” adını aldı. Ve o caminin resmi de
buraya yapıldı diyorlar.

35 Tanman, mimari özelliği dikkata alarak yapının Nusretiye Camii olabileceğini belirtir. (Tanman, 1991,
C.1, 409).

36 Malzeme analizi yaptıracak yeterli zaman olmadığından Orman Endüstri Mühendisi Dr. Hatice Taşkın’ın
İncelemesi üzerine meşe kanısına varıldı. Meşe (Pelit) olabileceği Sultan II. Murad’ın hükmüyle getirtti-
ği ağaç türü olmasıylada belirginlik kazandı. bkz. Dip not 12.
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daki parçalar ortada ve uçlarda dilimlidir. Bu tür tavanlar aynalı tavan olarakta adlandı-
rılır.

Kuzey duvarında girişin sağında ve solunda yer alan müezzin mahfil tavanlarında,
3, 5 cm.eninde profilli parçalar, ortalardaki merkezi yıldız şekillerinden devam ederek
geometrik bir düzen oluştururken şekilleri sınırlayıcı görev de yaparlar. Aralardaki ge-
ometrik parçaların yüzeyleri düzdür.

Tüm tavanlarda, kirişlerin üzerine düzgün tahtalardan yapılan tavana desen çizilip
parçalar desenin düzenine göre yapıştırılmıştır.38

• Desen ve örgelerin renklendirilmesinde kullanılan malzeme ve uygulanan tek-
nik:

Desen ve örgelerin uygulanmasından önce ahşabın yüzeyinin düzgün hale getiril-
mesi için bir astar tabaka kullanılmış .Astar tabakada kaynamış bezir yağı (Osmanlı be-
ziri) İngiliz beziri, üstübeç ve mürdesenk (tabii kurşun oksidi) karışımı ile elde edilen
macun kullanılır.39

Desenlerin ve örgelerin renklendirilmesinde doğal boyalar ve altın (varak) kulla-
nılmış. Altın (varak) profilli ahşap parçaların üzerinde, sekiz köşeli yıldızların olduğu
tavanda yıldızları takip eden ilk bir ucu sivri dörtgenlerin zeminlerinde kullanılmıştır.

Desen ve örgelerde rumilerin sırtlarında, yaprakların ana damarlarında, hatayilerin
çiçeğin sapa bağlandığı noktada (meşime)40, pençlerin, kır çiçeklerinin gülçelerin mer-
kezlerinde (çiçeğin sapa bağlandığı kısmı) arka yapraklarında alçı kabartmaların üzer-
leri altındır. 

Aynalı tavanlarda kırmızı, (aşı boyası-demir oksit) zemin üzerine dikey ve yatay
yapıştırılmış ahşap parçalarda ve kenar sularında zemin lacivert (lapislazuli) üzerine ye-
şil (çengâr-bakır pasından) tonları, sarı tonları (okr), kahverengi, turuncu mavi (indi-
go) tonları ile siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır.

Müezzin mahfil tavanlarında kuzey girişin sağındaki sekiz köşeli yıldızlı (şems)41

düzenlemenin olduğu tavanda, yıldızlarda zemin kırmızı diğer şekillerde ise laciverttir.
Sol taraftaki on iki köşeli yıldızlı (zühre42) tavanın düzenlenmesinde yıldız ve ona kö-
şelerden bağlanan şekillerin zemini lacivert diğer bölümlerde ve kenarsuyunda zemin
kırmızıdır. Örgeler her iki tavanda da diğer tavanlarda kullanılan renklerle boyanmıştır.

Sekiz köşeli yıldızların kolları üzerine oturan bir ucu sivri dörtgenlerde altın zemin
üzerine boyama “Edirnekâri” adı verilen teknikledir. Diğer bölümlerde ve kenar suların-
da ise tezhip inceliğinde işçilik görülür. Tüm örgeler tahrirlidir. Desenlerin yüzeye kar-

37 Sayvan Farsça kökenli Sâye-bân’dan türetilmiştir. Asıl anlamı gölgeliktir. Tavanlarda ise tamamiyle ben-
zeme özelliği taşır. (Önge, 1975, 182) 

38 Her iki tarzın kündekâri tekniği ile yapılmış gibi görünse de kırık parçalardan tekniğin geçme değil ya-
pıştırma olduğu anlaşılır. Bu parçaların üzerinde çiviler vardır. Bunların düşme tehlikesi gösteren parça-
lara sonradan çakıldığı anlaşılır. Kündekâri tekniği ile ilgili bilgi için bkz. (Yücel, 1968, C.37, 22-23);
(Ögel, 1957, 199-237); (Oral, 1962, C.5, 24); (Karamağaralı, 1964-5 Y.1, 121); (Öney, 1969-1970, Y.III.
137-139).

39 Bu karışıma Arap zamkı, tutkal kitre, yumurta akı ve çiriş gibi maddelerle yapılan karışımlar olduğu gi-
bi lök-i macun denilen malzemenin de astar tabakasında ya da boyalarda yapıştırıcı olarak kullanıldığı
kaynaklarda belirtilmiştir. (Barkan, 1979 C.2, 178-180); (Kantarcıoğlu, 1992, S.68, 45). 

40 Meşime:Tohumları içine alan bölüme verilen isim.
41 Şems:Eski metinlerde sekiz köşeli yıldıza verilen ad. (Ögel, 1957, 213).
42 Zühre: Eski metinlerde on iki köşeli yıldıza verilen ad. (Ögel, 1957, 213).



bon tozu yardımıyla geçirilip önce düz tabaka halinde boyamaların yapıldığı ve tahrirle-
rin örgeleri belirginleştirmek için son aşama olarak işlendiği teknik uygulanmıştır.

Hatayilerde ve pençlerde kat kat boyama tekniği ile –açık tondan koyuya doğru
gittikçe küçülerek boyama-bu örgelere derinlik kazandırılmaya çalışılmıştır.

3- Bezemelerde uygulanan desen ve kullanılan örgeler :

Tavanlarda; özgün örneklerin ikisi müezzin mahfil tavanlarında, bir diğeri kuzey
girişin tavanında ve doğu mahfilinde (kadınlar mahfili) olmak üzere dört ayrı düzenle-
me vardır.

Kuzeyden girişin tavanı ile doğu mahfilindeki düzenleme benzer özellikler taşır.
Müezzin mahfil tavanları diğer grubu oluşturur.

• Kuzey giriş ile sağ ve sol taraflardaki ilk bölümlerin tavanları üzerlerindeki dü-
zenleme: 

Zeminden yüksekliği 3.87cm. olan kuzey girişin tavanında 35 cm boyX 15cm. en
ölçülerinde uçları sivri 29 tam parça ile (sayvan-aplik) 11 küçük parça bir boyuna bir
enine dizilerek 12.5 cm. genişliğindeki kenar suyu ile çevrelenir. Tam parçaların üzerin-
de ortada penç ve pençten çıkan dallar üzerinde iki yanda hatayiler ve yanlarda tekrar
pençler ana şemayı oluşturur. Uçlardaki sivri kısımlarda birer lale yer alır. (Resim 14)

Kenar suyunda S kıvrımlar yapan dalların üzerinde bir hatta hatayiler diğer hatta
pençler, laleler ve goncagüller ardışık olarak sıralanır.

Tavanın arka tarafında yanlarda iki yarım kenar suyu tavan boşluğunu doldurur.
İki yanda yine aynı bezemelerin işlendiği 8 tam 4 yarım parçaların yatay ve dikine yer-
leştirilmesi ile dolgulanan bölüm kenarsuyu ile çevrelenir.

Girişin sağında ve solunda iki dar ve uzun tavanın zeminden yüksekliği 2.79 cm. dir.
Soldaki tavanın geniş bölümünde 30cm. boy X 10cm. eninde uçları sivri 16 tam ve 8 kü-
çük parça yatay ve dikine sıralanır. Tam parçaların ikisi eksiktir. Dar bölümde ise 3 tam
parça arka arkaya yer alır. Bu parçalar 12.5cm. genişlikte kenarsuyu ile çevrelenir. 

Bu bölümdeki ahşap parçaların üzerindeki desen farklıdır. Tam ortada penç, iki ya-
nında hatayi ve tekrar iki yanda penç olmak üzere sıralanır. Pençlerden ve hatayilerden
çıkan dallar üzerindeki laleler ve yapraklar ortadaki örgeleri çevreler. (Resim 15,16)

• Doğu cephesi mahfil tavanı: 2.14 cm.en x 11.98, 5 cm.boy.

Yapının doğu cephesinde zeminden yüksekliği 2.85 cm. olan mahfil tavanında uç
kısımlarında ve ortasında bir dilim bulunan 35 cm. boy x 20 cm. en ölçülerindeki par-
çalar bir yatay bir dikine dizilerek tavanı doldurur. Parçalar kenarlarda 0.5 cm lik mail
kesim (eğri) ile tavan yüzeyi ile birleşirler. Bu düzenleme tavan yüzeyi ile parçalar ara-
sında bütünlük sağlar. Eğri kesimli bölümler kırmızı (aşı boyası) ile boyalıdır. Bu şerit-
ler desenleri sınırlayıcı özellik taşır.

205 tam 82 yarım parçayı (sayvan) 17 cm genişlikte kenarsuyu çevreler.

Parçaların üzerinde uç kısımlara doğru olanlar daha büyük yanlardakilerin daha
küçük olduğu dört hatayinin birbirine bağlandığı dallar ortada baklava şekli oluşturur.
Bu bölümün ortasında bir güneş kursu bulunur. Uç kısımlardaki hatayiler bir goncagül
ile sonlanırken, hatayilerden çıkan dal keskin bir kıvrımla merkeze doğru uzanır. Dalın
üzerinde gülbezek goncagül ve uç kısımda lale dizisiyle yan boşluklar doldurulmuştur.
Kenar suyunda S kıvrım yaparak uzayan iki hattın birinde hatayiler bir aşağı bir yuka-
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rı dizilirken diğer dalda gülbezekler ve yanlarda küçük pençler sıralanır. Hatayi ve gül-
bezekler ardışık olarak dizilirler. (Resim 17)

• Kuzey girişin sağındaki mahfil tavanı: 2.65.5cm x 4.45 cm. boy. Enine dikdört-
gen tavanda ortadaki geometrik düzenlemeyi 16 cm genişlikte kenarsuyu çevreler.

Tavanın ahşap düzenlemesindeki ana şema orta eksende arka arkaya dizili sekiz
köşeli (şems) üç yıldız ile başlar. Yıldızlardan gelişen bir ucu sivri dörtgenler ve altıgen-
leri beş köşeli yıldızlarla sekizgenlerin bağlantıları tavanın geometrik desenini oluştu-
rur. Ortadaki sekiz köşeli yıldızların içlerinde, ortadaki pençten çıkan çift dallar, yıldız-
ların köşelerine doğru ardışık olarak dizilen hatayiler ve pençlerle bağlanırken birleşir-
ler. Hatayi ve pençlerin uçlarında birer goncagül vardır. Hatayileri iki yandan hançer
yapraklar sararken dallar üzerindeki küçük yapraklar da zemini doldurur. (Resim
18,19)

Bu sekiz köşeli yıldızları çevreleyen ilk geometrik düzenlemelerde, geniş tarafta bir
daldan çıkan iki yanda kır çiçeği ve ortada sivri kısmı dolduran lale yapraklarıyla bir-
likte altın (varak) (Edirnekâri) üzerine işlenmiştir.

Bu bölümü bir ucu sivri altıgenler izler. Bu bölümlerde, kökte hançer yapraklardan
çıkan dallar üzerinde iki yanda birer hatayi ve hatayilerden çıkan dallar ortada birleşe-
rek büyük bir hatayi‘yi taşırken yanlarda devam eden dallar pençlere ulaşır. Ortadaki
hatayiden çıkan dallar ise pençlerle bağlantıyı devam ettirirken büyük bir spiral kıvrım-
la hatayi ile birleşir ve hançer yaprak ile sonlanır. Altta hatayilerin iki yanında birer
penç ile gonca güller ve yapraklar deseni tamamlar.

Bu bölümlerin aralarında beş köşeli yıldızlar yer alır. Beş köşeli yıldızların içlerin-
de, ortada penç ve pençten çıkan beş dalın her birinde hatayi gonca gül ve hançer yap-
rağının sıralandığı desen yıldızın şekli ile uyumlu bir görüntü sergiler.

Beş köşeli yıldızların ve bir ucu sivri dörtgenlerin çevrelediği sekizgenler tavanda
içinde en çok örgenin bir arada sunulduğu bölümdür. Ortada iri bir penç ve bundan çı-
kan dallar üzerinde ilk sıradaki sekiz küçük pençi dört iri çınar yaprağı (penç) ile ha-
tayilerin ardışık dizisi izler. Hatayilerden çıkan dalların üzerinde pençler, pençlerden çı-
kan dalların üzerinde hatayiler ve gonca güller deseni tamamlar. Bu sıralama sekizgen
dizin içinde gelişir.

Tavanın kenar suyu bezemesi saz üslubunu yansıtır.43 S kıvrımlar yapan geçmeli
iki dalın birinde değişik görüntüde hatayiler, diğerinde bir tarafında yarım penç bulu-
nan iri hançer yaprakları sıralanır. Bu düzende hançer yaprakları ve hatayiler dalların
gidiş düzenine göre bir aşağı bir yukarı dönüşle ardışık olarak sıralanırlar.

• Kuzey girişin solundaki mahfil tavanı : 2.65, 5 cm. en x 4.45 cm boy.

Enine dikdörtgen tavanda ortadaki geometrik düzenlemeyi 20 cm. genişlikteki ke-
nar suyu çevreler.

Tavandaki ahşap geometrik bezeme, tavan göbeğinde yer alan on iki köşeli yıldı-
zın (zühre) gelişmesinden oluşur. On iki köşeli yıldızın içinde, ayırma Rumilerin bir-
leşmesiyle oluşan dörtlü düzenlemede Rumilerin oluşturduğu boşlukta hatayiler yer
alır. Rumiler merkezde bir biri ile bağlanırken, yıldızın köşelerine doğru birleşme nok-
taları tepelikle son bulur. Bu hatayilerden çıkan ve yanlara doğru dönüş yapan dalların

43 (Denny, 1984, I, 103-121). Hançer yaprakları olarak adlandırılan iri kavisli yaprakların kullanıldığı saz
üslubu hakkında geniş bilgi için bkz. (Mahir, 1988, 28-37).



üzerinde hatayiler ve kır çiçekleri dizilir. Rumilerin dışındaki zeminde yer alan hatayi-
lerde birer gonca gül vardır. (Resim 20,21,22)

On iki köşeli yıldızın dört köşesi birleşen rumilerin tepelik bölümleriyle dolgula-
nırken diğer köşelerde köşeye doğru kıvrılan dalların üzerinde kır çiçekleri yapraklarıy-
la birlikte zemini doldurur.

Bu yıldızın etrafını bir ucu sivri on iki dörtgen çevreler. Sivri uçlu dörtgenlerin iç-
leri, kökten çıkan ortadaki uzun dal üzerinde hatayi ve penç, sivri uçta gonca gülle yan-
lar kısa dal üzerinde penç, gonca gül ve hançer yaprağı dizisiyle son bulan desenle be-
zelidir.

Bu şekilleri, bir ucu sivri altı genler izler. Altı genlerin içinde, ayırma rumilerin
oluşturduğu bölümün boşluğunda ortada bir hatayi ve dış bölümde hatayiler, pençler,
gonca güller yanlara doğru kurulan dallar üzerinde sıralanır. Bu bölümdeki bezemeyi
oluşturan desen on iki köşeli yıldızda yer alan bezemenin bir kesiti gibidir. Tavanın dört
köşesi ortadaki oniki köşeli yıldızın dörtte biri ile şeklinde geometrik düzenleme ile
oluşur. Orta bölümdeki geometrik şekiller burada da aynı tarzda bezemelidir. Orta bö-
lüm ile köşelerdeki düzenlemelerin bağlantı yerlerinde kazayağı şekilleri ve altıgenler
yer alır. Kazayağı şekilleri ortada bir yanlarda yarım hatayiler ile yanlara doğru uzanan
dallarda pençler ve hatayinin ucunda köşeyi dolgulayan goncagül ve yapraklarla beze-
lidir. Desen kökten çıkan dallar üzerinde gelişmiştir. Altıgenlerin içleri ise, merkezdeki
pençten çıkarak kıvrım yapan dalların üzerinde hatayiler, goncagüller ve hançer yap-
rakları sıralanır ve aralardaki yapraklarla zemin dolgusu sağlanmıştır. 

Kenar suyunda S kıvrım yapan hattın üzerindeki dilimli rumiler birbiri ardı sıra sı-
ralanırken diğer S kıvrım yapan dalın üzerinde gülbezekler ve hatayiler ardışık olarak
sıralanır. 

C- Yapıdaki kalem işi bezemelerin Türk-İslam Sanatındaki yeri :

Kullanılan malzeme ve uygulanan tekniklere göre : 

Tavanların ahşap malzemesi iki ayrı teknikle şekillendirilmiştir.

Kuzeyden girişin (cümle kapısı) tavanı, sağlı sollu ilk mahfil tavanları ; uçları sivri
sayvanlar (parçalar) ile batı ve doğu cephelerinde boydan boya uzanan mahfil tavanları
uçları ve ortası dilimli sayvanlar (parçalar) -ahşap parçaların dikine ve yatay dizilişleriy-
le şekillendirilmişlerdir. (Aynalı tavanlar diye de adlandırılan bu tavanların Anadolu’daki
en eski örneği Kasaba Köyü, Mahmud Bey Camii’nde girişte mahfil tavanında yer alır.44

Atik Valide Camii’ndeki aynalı tavanlar kendi gurubu içinde tek örnektirler.

Müezzin mahfil tavanlarında uygulanan teknikte, küçük geometrik şekillerde kesil-
miş ahşap parçalar aralardaki profilli parçalarla birleşerek geometrik bir düzen oluşturur-
lar. Her iki tavanda da düzenleme farklıdır. Bu teknikte on altıncı yüzyıldan Anadolu’da
yalnızca yedi mahfil tavanı vardır. İkisi Atik Valide Camii müezzin mahfil tavanlarıdır.45
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44 (Akok, 1940, 293-302). Sayvanlar bazen kirişlerin üzerine tek parça halinde de konulur. Beyşehir Eşre-
foğlu Camii (1272-1273). (Önge 1975, 182-183).

45 Bu tavanlar ilk görünüşte kündekari izlenimi veriyorsa da incelendiğinde parçaların geçme (çatma) dü-
zeninde olmayıp tavandaki ahşap tabya üzerine çizilen geometrik şekillerin yerine yapıştırılarak oluştu-
rulduğu anlaşılır. Aynı teknikteki diğer tavanlar, Kadırga Sokulu Mehmet Paşa Camii, Manisa Muradiye
Camii, Konya Şerafettin Camii, müezzin mahfil tavanları ile Eminönü Rüstem Paşa Camiinin girişin sa-
ğında ve solunda yer alan mahfil tavanlardır. (Nemlioğlu, 1995, 31-35).
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1- Tavanların bezemelerinde doğal boyalar ile altın (varak) kullanılmıştır. Boyala-
rın hiç birinde renk kaybı yoktur. Altında herhangi bir kararma olmaması kullanılan
doğal malzemenin gerekliliğini kanıtlar.

Örgelerin renklendirilmesinde uygulanan Edirnekâri tekniği, (altın varak üzerine
bezeme) bezemeli mahfil tavanlar içindeki tek örnektir. (Resim 23)

2- Uygulanan desen ve örgeler :

Müezzin mahfil tavanlarının merkezdeki yıldızdan başlayarak gelişen geometrik
düzenlemeleri kenar sularıyla sınırlandırılmadıkça devam ederler. Bu oluşum sonsuzlu-
ğu temsil eder. 

16.yüzyıl tezhip sanatında kullanılan dilimli rumi, ayırma rumi, pençler, hatayiler,
gonca güller, İstanbul laleleri ince işçilikle işlenmişlerdir. Pek çok çiçeğin birlikte işlen-
diği tavanlar cennet bahçesini andırır.

Sayvanların üzerlerinde, kenar sularında ve müezzin mahfil tavanlarındaki her ge-
ometrik şeklin içinde, şekle uygun desen yer alır. Örgeler ve desenler benzerlik göster-
se de hiç biri diğerinin aynısı olmayıp ayrı özellik taşır. Böylece her tavan tek olma özel-
liği ile de önem kazanır. 

D- Değerlendirme ve sonuç :

Evliya, “...Bir bayır üzerinde sanki nurdan bir kubbedir...” diye yapıdan söz eder,
ancak bezemelerine değinmez.46

Konyalı, “Mahfellerin altları kabartmalarla ve tezhip işleriyle süslüdür. Hünkâr
mahfelinin altındaki yüksek bir zevkten doğan tezhip işleri yağlı boya’da kapatılmış-
tır.”47 diyerek bezemelerle ilgili başka bir açıklama yapmaz

Öz, “Mahfil tavanı desenleri pek nefistir. Maalesef boyanmış olup asılları yer yer
görülmektedir.”48 cümleleri ile açıklama yapar. 

Kuran, “….kubbe ve kemerlerinin kalem işi nakışları ve duvardaki çini panolar
dikkati çeker.”49 diyerek tavanlara değinmez.

Tanman, “Mahfil tavanlarında, koyu kırmızı zemin üzerine açık kırmızı ve yaldız-
la çalışılmış olan kalem işleri tezhibe yaklaşan bir inceliktedir ”50 açıklaması ile kalem
işlerinin ince işçiliğini vurgular.

Yapının bilim insanlarının dikkatini çektiği, hakkında yayınlanmış pek çok yazı-
dan anlaşılmaktadır. Bu yayınlarda kalem işleri ve özellikle ince işçilik sergileyen mah-
fil tavanlarının tanıtılmadığı anlaşılmaktadır.

Yapının sıvı üzeri kalem işleri kısmen özgün örneklere sadık kalınarak yenilenmiştir.

Mahfil tavanlarının büyük bir kısmı ise özgün olma özelliklerini hâlâ korumakta-
dırlar. Ancak, Edhem Paşa 1873 yılında yayınladığı Architecture Ottomane konulu kita-
bında İstanbul’daki ahşap mahfil tavanlarının yağlı boya ile boyanarak kapatılanlarının
listesini verirken Atik Valide Camiini de listede gösterir.51

46 (Evliya (Lat.çev. Zıllıoğlu), 1975, C.1, 328).
47 (Konyalı, 1977, II. 146).
48 (Öz, 1965, C.II, 69).
49 (Kuran, 1986, 186).
50 (Tanman, 1993, C.1, 410).
51 (Edhem Paşa, 1873, 78).



Yapının, batı yan cephesindeki mahfil tavanı (en 2.74cm. x boy 11.98, 5 cm) ile,
kuzey batı köşesindeki tavanın (en 1.48 cm. x boy 3.98 cm.) bezemeli ahşap (sayvan)
parçaların üzerlerinin 1873 yılından önce boyanarak kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu iş-
lem yapının tüm sıva üzeri kalem işlerinin barok ve rokoko tarzı desenler uygulanarak
16. yüzyıl özgün örneklerinin kapatıldığı Sultan II.Mahmud döneminde yapılmış olma-
lıdır. Hünkar kasrı da bu dönemde eklenmiştir.

Kuzeydoğu köşesindeki mahfil tavanı tümüyle değiştirilmiştir. Kuzey girişin sağın-
daki ilk bölümdeki tavanda yeşil yağlı boya ile boyanarak bezemelerin üzerleri kapatıl-
mıştır. Bu boyamanın daha yakın bir tarihte yapıldığı boyanın renginden ve bozulma-
mış olmasından anlaşılır.

Kuzeydoğu köşesindeki tavandan beş tam bir yarım, batı cephesi tavanından iki
tam ve doğu cephesi tavanından dokuz parça eksiktir. 1956-1972 yılları arasında vakıf-
lar idaresinin yaptırttığı onarımla kalem işlerine dokunulmamış böylece tavanlar özgün
karakterlerini korumuşlardır.

Yapıda son onarım 1993-1998 yılları arasında yapıldı. Bu onarımda yapının sıva
üzeri kalem işleri tümüyle yenilendi. Tavanlara bu onarımda da herhangi bir işlem uy-
gulanmadı.

Özgün olma özelliğini koruyan tavanlarda bazı bozulmaların olduğu görülür. Ta-
vanlarda fiziksel ve biyolojik bozulmalar oldukça fazladır.

• Fiziksel bozulmalar :

Tavanların ışıklandırılmaları için üzerlerinden geçirilen kablolar ve tavanlara çok
yakın asılan lambalar, ani ısı değişikliği nedeniyle lambalara yakın bölümlerdeki ahşap-
larda çatlamalar ve boyalarda dökülmelere yol açmıştır. (Resim 24,25)

Yapının beyaz badana ile boyanmasında tavanların kenar suların üzerleri kapatıl-
madığı için yer yer beyaz boyanın kenarsularını kapatmaları.

• Biyolojik bozulmalar :

Ahşabı içten yiyerek boşaltan kurtların (termit) bir an önce tespit edilip empren-
ye işlemi ile yok edilmeleri. Tavanlarda biyolojik bozulma gün geçtikçe artmaktadır.
(Resim 26)

Sonuç :

Türk-İslam sanatında tek olma özelliği taşıyan tavanların en kısa zamanda onarım-
larına başlanmalı. 

Onarımlar :

Uzman kişiler tarafından bir heyet kurularak yapılmalı.

Kalem-işlerinde kullanılan boyaların nitelikleri belirlenmeli.

Bozulmaların nedeni araştırılmalı ve uygulanılacak yöntem saptanmalı. (Resim 27)

Onarımlar doğal boyalar ve yapıştırıcılarla yapılmalı ve eksik kısımlar bir ton açık
rek ile tamamlanmalı.

Flaşlı fotoğraf çekimine izin verilmemeli, fotoğrafları çektirilerek İsteyen kişilere
satılmalı.

Onarımları yapılan bezemelerin sürekli izlenerek bozulmaları engellenmeli.
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Elektrik tesisatı derhal sökülmeli, ısı ve ışık oranı sabit tutulmalı.

Mermer işçiliği, çinileri ve kalem işi bezemeli tavanlarıyla Atik valide camii beze-
me sanatını bünyesinde yaşatan nadir eserlerden biridir. Tüm bu sanatsal özellikleri
bünyesinde yaşatan yapı Türk-İslam Sanatını tanıtan bir müze durumundadır.

Bu değerli eser ünlü şairimiz Yahya Kemal’i de hayranları arasına katmıştır.52

Yahya Kemal dizelerinde; 

Ziyâret

Yine birlikte, bu mevsimde, Atik- Vâlde’deyiz
Yine birlikte, bu mevsimde, gezip sevmedeyiz

Bu çınarla siyah servilerin gölgesini; 
Bu şadırvanda suyun sanki ledünni sesini.

Eski mîmâr’a nasıl rahmet okunmaz burada?
Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada; 

Bu dıvârlarda, saatlerce temâşâya değer, 
Çini’den solmayacak bahçeler açmış yer yer; 

Mânevî râhata bir çerçeve yapmış ki gören, 
Başka bir âlemi görmekle geçer kendinden

Bu ziyarette vakit geçti, güneş battı yazık!
Haz ve duyguyla Atik Vâlde’de bir gün yaşadık.

Yahya Kemal’in yaşadığı duyguyu bizler de en içten duygularla yaşıyoruz. Dileğim
bu değerli eserin en iyi şartlarda korunması ve bizlerden sonraki kuşakların da aynı haz-
zı yaşayabilmelerini sağlamak. Özellikle de toplumumuzun pek tanımadığı bu eşsiz
eserleri sergileyen sanat müzesini TV. radyo dergi ve gazete gibi basın ve yayınla kamu-
oyuna ve genç kuşaklara tanıtmak ve kültür hazinemize sahip çıkmak.

�

52 (Banarlı, 1958, 50).
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Resim 1: Üsküdar, Atik Valide Sultan Camii (1570-1583)
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Plan 1 (A. Kuran)

Resim 2: Mihrab



Resim 3: Minberin bezemelerinden ayrıntı
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Resim 4: Kuzey duvarı mahfil düzeni

Resim 5: Kuzey ve batı cephesi mahfilleri



Resim 6: Kuzey ve doğu cephesi mahfilleri

Resim 7: Kuzey-Batı köşesini örten kubbenin özgün kalem işleri

ÜSKÜDAR, ATİK VALİDE CAMİİ ÖZGÜN KALEM İŞLERİ VE TÜRK-İSLAM BEZEME SANATINDAKİ YERİ ■ 79



80 ■ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Resim 8: Kemer ve Tromp üzerindeki kalem işleri

Resim 9: Kubbenin gövdesindeki salbekli semseler



Resim 10: Barok ve rokoko tarzı bezemelerden örnekler

Resim 11: Hünkar mahfilini örten kubbenin merkezindeki özgün kalem işleri
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Resim 12: Yarım kubbelerdeki özgün Resim 13: Kemerlerden mermer 
kalem işleri taklidinden özgün örnek

Resim 14: Kuzey girişin (cümle kapısı) tavanındaki kalem işleri

Resim 15: Girişin solundaki tavanda kalem işleri



Resim 16: Doğu cephesi mahfil tavanı kalem işleri

Resim 17: Ahşap parçaların (sayvanlar) üzerindeki desenler (C. Nemlioğlu)
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Resim 18: Kuzey girişin sağındaki müezzin mahfil tavanı kalem işleri



Resim 19: Kuzey girişin sağındaki müezzin mahfil tavanındaki 
kalem işlerinden ayrıntı
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Resim 20: Kuzey girişin solundaki müezzin mahfil tavanı kalem işleri 

Resim 21: Kuzey girişin solunda, müezzin mahfil tavan göbeğindeki oniki köşeli 
yıldız (zatre)’ den oluşan desen ve kalem işi bezemeler.



Resim 22: Kuzey girişin solunda, müezzin mahfil tavanından ayrıntı ve tavan kenarsuyu örneği.

Resim 23: 1-Kuzey girişin sağında müezzin mahfil tavanındaki  “Edirnekâri” bezeme.

2-Kuzey girişin solunda müezzin mahfil tavanındaki “Kalem Kâri” (işi) bezeme.
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Resim 24: Yapının batı cephesi mahfil tavanı üzeri yağlı boya ile boyanarak 
kapatılmış ve daha sonra florasan lambaları asılıydı. 1993’ e kadar.

Resim 25: Florasan lambaları kaldırarak, kandil tarzı lambalar 
takıldı. 1993 yılından sonra.



Resim 26: Batı cephesindeki mahfil tavanında biyolojik bozulma örneği.

Resim 27: Aynalı tavanda tavanı oluşturan parçaların (sayvanların) teker teker 
kaybolmasını gösteren belge.
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VALİDE SULTAN/YENİ VALİDE 

KÜLLİYESİNİN LALE DEVRİ MİMARİSİ
İÇİNDEKİ YERİ

Gülçin Erol Canca*

Giriş

Kuruluşundan itibaren kendi şahsında ve aile bireylerinin şahıslarında yeni bi-
nalar yaptırarak şehirlere damgasını vuran her Osmanlı sultanı gibi III.Ah-

met’de (1703-1730) Lale Devri1 adı ile özdeşleşen saltanatı sürecinde Haliç, Üsküdar ve
Boğaziçi başta olmak üzere sahilsaray, kasır, köşk, konak, bahçe düzenlemeleri ile çok
sayıda çeşme ve sebil yapısı gibi sivil mimarlık alanındaki yapı faaliyetlerine ağırlık ve-
rerek bu gün çok azını görebildiğimiz bir İstanbul yaratmıştı.

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu kısa süreli de olsa bir barış sürecine girmiş,
devlet ileri gelenlerinin düşünce dünyasında, günlük yaşantısında ve sanatında o zama-
na kadar görülmeyen Batı ile düşünce ve beğeni alışverişi sonucu yeni bir mimarlık or-
tamı yaratma tutkusu başlamıştır.2 Lale Devri’ndeki yeni anlayış, başka bir ifade ile kla-
sik dönem ile Batı kaynaklı biçimlenmelerden kopye etmeden esinlenme eğilimi en iyi
ifadesini, artan İstanbul nüfusunun ihtiyacını karşılamak üzere büyük bir inşaat yoğun-
luğu ile yapılan su yapılarında bulmuştur. İlk olarak sebil ve çeşmeler İstanbul’da bü-
yük bir değişikliğin yaşanacağına işaret ederler. Devrin mimarisine ilişkin üzerinde en

* Arş. Gör. Dr. Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü
1 A.Refik Altınay ; Lale Devri, İstanbul, 1932., N.Sakaoğlu; “Lale Devri”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo-

pedisi, c.5, İstanbul, 1994, s.182’de bu adlandırmanın dönemin simgesi olan laleden dolayı ilk önce Yah-
ya Kemal Beyatlı tarafından önerildiği daha sonra A.Refik Altınay’ın bu dönemi konu alan eserine Lale
Devri adını verdiği görüşündedir. S.Eyice; “Kağıthane”, İstanbul Armağanı 3, İstanbul Büyük Şehir Beledi-
yesi Kültür İşleri Yayını, 1997, s.81’de Yahya Kemal’in 1908’de yazdığı Eski Şiirin Rüzgarlarıyla isimli şi-
irinde Lale Devri adını ilk olarak kullandığı, tarihçi A.Refik’in ise 1915’de yazdığı kitabına bu ismi vere-
rek yaygınlaşmasını sağladığı görüşündedir.Bu dönemi konu alan toplu bir çalışma için bk.İstanbul Arma-
ğanı 4 Lale Devri, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayını, 2000.

2 Osmanlı sanatında Lale Devri‘nden itibaren görülmeye başlıyan değişim sürecini konu alan araştırmala-
ra toplu bakış için bk. F. Yenişehirlioğlu; “Sanatta Osmanlı İmparatorluğu Fransa Etkileşimi”, Osman
Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu (17-18 Aralık 1992), Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1993, s.66. 
Dönemi kültür ve sanat ortamı ile birlikte geniş kapsamlı ele alan toplu çalışma 18. Yüzyılda Osmanlı Kül-
tür Ortamı, Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 1998., M.Cezar; Osmanlı Başkenti İstanbul, Erol Kerim Ak-
soy Vakfı Yayını, 2002 . ilgili sayfaları.



çok durulan ve yazılanlar da sivil nitelikli yapılar ile dönemin simgesi haline gelen çeş-
me ve sebil yapıları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bu bildiride, Üsküdar iskele meydanındaki Gülnuş Valide Sultan Külliyesi ile birlik-
te dönemin az sayıdaki ve küçük ölçekli cami ve bağlı olduğu yapılarında görülmeye
başlayan genel yerleşim düzeni, mimari ve süsleme özellikleri açısından dikkat çekici
yenilik arayışları üzerinde durulacaktır.

Külliyenin Genel Yerleşim Planı 

Lale Devri’ne ait tek anıtsal girişim olan yaygın olarak kullanılan adıyla Yeni Valide
Külliyesi, Üsküdar‘da İskele meydanından çarşı içine girerken asırlık çınar ağaçları için-
deki büyük avlulu camisi, caddeye bakan köşeye yerleştirilmiş Lale Devri uslubundaki
çeşme, sebil, ve açık türbesi ile Üsküdar’ın kent içi peyzajının özgün köşelerinden biri-
ni oluşturmaktadır. (res.1) Cami, çeşme, sebil, sıbyan mektebi, imaret, açık türbe, hün-
kar kasrı, muvakkithane, sarnıç ve dükkanlardan oluşan geniş kapsamlı külliyenin ya-
pımına 1708’de başlanmış, 1710 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.3 Banisi, sul-
tan II.Mustafa ile III.Ahmet’in anneleri Gülnuş Emetullah Valide Sultan’dır. Üsküdar’da-
ki diğer valide sultan camilerinden ayırt edebilmek için “Cedid Valide” veya “Valide-i Ce-
did” adlarıyla da anılan Yeni Valide Külliyesi, ibadet, eğitim, sosyal yardım ve ticari amaç-
lı dükkanlar ile kent bütünü düşünülerek boyutlandırılmış 16.yüzyılın büyük külliye
geleneğini 18.yüzyılın başlarında boyutları küçülerek devam ettiren bir uygulama ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

Külliyenin genel yerleşim planı, merkezde cami bunun kuzeyinde şadırvanlı avlu
ile bütünleşmiş bir dış avlu çevresinde gelişen düzenlemeye sahiptir. (res.2) Klasik dö-
nemde kullanılmış olan bir dikdörtgen plan içinde tasarlanan külliye düzenine yakın-
lık göstermesine karşın, dış avlu duvarının caddeye bakan güneydoğu köşesine birbi-
rine bitişik olarak yerleştirilen çeşme, sebil, türbe, muvakkithane yapısı ile külliyenin
bu cephedeki geometrisi bozulmuş, sıbyan mektebi, Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi‘nin
(1734-35) giriş kapılarından biri üzerine alınan kütüphane yapısında olduğu gibi be-
şik tonozla örtülü bir geçit olarak düşünülmüş kuzey kapısı üzerine alınmıştır. (res.3)
Kuzeybatı ucunda avlu duvarları dışında kalan imaret yapısı ise kendi içinde bir ünite
olarak tasarlanmış, günümüzde bakımsız ve içine girme olanağı bulunmamaktadır.
(res.4) 
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3 Sultan III.Ahmet, Valide Sultan, vezirler, ulema, ocak ağaları ile birlikte kalabalık bir topluluğun katılımı
ile yapılan temel atma ve inşaatın tamamlanarak ibadete açılış törenleri dönemin vakanüvisleri tarafından
ayrıntılı bir biçimde kaydedilmiştir. bk. Raşid; Tarih-i Raşid, c.III, s.252’de inşaatın başlaması, c. III,
s.347’de ibadete açılış anlatılır. Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa; Nusretname (çev. İsmet Parmaksızoğlu),
c.II, s.246’da temel atma, s.269-270’de caminin ibadete açılması ve inşaat masrafı olarak 1200 kese ak-
çennnnnin harcandığı belirtilir. Ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi E. No.145/5 1116-1121 (1704-1709)
tarihli defterde “Valide Sultan Efendi hazretlerinin Üsküdar’da vakıa bina ve ihya buyurdukları hayratla-
rına iktiza eden su yolları, su nazırı kulları ve bölük başılar vesaire üstadları marifetiyle Haydar Paşa Bah-
çesi suyu müsellefatından cami-i şerif kurbinde vaki su haznesine gelinceye dek mesafe edüp keşf olun-
duktan sonra tahmini 211 bin 69 kuruş ile 70 akçeye baliğ olur deyu membur keşf defteri olunmuştur”
kaydı bulunmaktadır. Külliye yapılarının inşa tarihleri kitabeleri ile birlikte bk. İH.Konyalı; Üsküdar Ta-
rihi I, İstanbul, 1976., M.Nermi Haskan; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar I, Üsküdar Belediyesi Yayını, İstan-
bul, 2001. 
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Külliyeye Bağlı Yapıların Mimari ve Süsleme Özellikleri

Cami: 

Külliyenin merkezinde yer alan cami, doğu duvarına bitişen ahşap hünkar kasrı ile
birlikte kuzey güney doğrultusunda dış avluya paralel uzanmaktadır. Geniş bir alanı
kaplayan dış avludan revaklı avluya giriş, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merdivenler-
le ulaşılan kapılardan sağlanmaktadır.

Caminin iç avlu ile birlikte bir yükselti üzerine oturtulması, merdivenlerle ulaşı-
lan yüksek girişler, Osmanlı mimarisinde kimi zaman meyilli araziler nedeniyle bir zo-
runluluk halinde uygulanmış olmasının yanı sıra, yapının yerden yükseltilmesi ilkesi
Hekimoğlu Ali Paşa (1734-35), Laleli (1763), Üsküdar Ayazma (1761) gibi 18.yüzyıl
camilerinin temel özelliklerinden biri haline gelmiştir. Burada karşımıza çıkan anıtsal
merdivenler, yapıları olduğundan daha yüksek göstermekte ve yapının perspektif için-
de algılanmasına yol açmaktadır.4 Yeni Valide Camii’nde ise arazi eğimi olmaksızın kul-
lanılan merdivenler söz konusu perspektif algılamasını tam anlamıyla göstermekten
uzak durmakta ancak bu yoldaki değişim de hissedilebilmektedir.

Caminin kuzeydeki ana giriş dışında avlu girişlerine paralel doğu ve batı cephesin-
de birer girişi daha mevcuttur. (res.5-6) Cepheleri tamamen beyaz mermer bloklarla
kaplanarak sade bırakılan abidevi kapıların çevresi silmelerle kuşatılmış, iç kısmına da
derin olmayan sivri kemerli bir niş yerleştirilmiştir. Cami avlusu, klasik düzende üç
yönden sivri kemerlere oturan, mukarnas başlıklı sütunların taşıdığı onaltı birimden
oluşan kubbeli revaklarla çevrelenmiştir. Ana mekanın kuzey duvarı ortasında yer alan
beş gözlü son cemaat yerinin dışta kalan iki birimi kubbe ile orta bölüm ve iki yanı to-
nozla örtülüdür. Aynı cephenin sağ tarafında (sol taraftaki günümüzde mevcut değildir)
taş konsollara dayanan ve ileri doğru çıkıntı yapan dikdörtgen planlı müezzin balkonu
(mükebbire) Eminönü Yeni Camii‘nin müezzin balkonlarına benzemektedir. (res.8) Mü-
ezzin balkonları bundan sonraki 18.yüzyıl camilerinde değişen formları ile dönemin us-
lubuna katkıda bulunan mimari elemanlar olarak karşımıza çıkarlar.

Son cemaat yeri ile caminin ana mekanının birleştiği köşelerde çifte şerefeli ve şe-
refe altları mukarnaslı iki minare yükselir. Kuzey duvarın ortasında cephesi tamamen
beyaz mermerle kaplı5 ana giriş kapısı, Osmanlı mimarisinde kullanıla gelen alışılmış
mukarnas kavsaralı taç kapı yerine çevresi silmelerle ve iki sıralı mukarnas friz ile ku-
şatılmıştır. Basık kemerin üzerinde dört sütun halinde kırk sekiz satırlık talik hatlı uzun
inşa kitabesi 18.yüzyılın başlarından itibaren kitabe metinlerindeki zenginleşmeye işa-
ret etmektedir. (res.7) 

4 A.Arel ; 18.yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İstanbul, 1976, s.47, “Hekimoğlu Ali Paşa Kül-
liyesi’nde yapının bir kaide ile yükseltilmiş olması nedeni ile, olduğundan da yüksek görünen son cema-
at yerinin düşey etkisi, cami girişlerini yelpaze gibi açılarak avluya bağlayan yüksekçe merdivenler yeni-
dir. Yapının görünüşünü gerçekten değiştirmekten çok o yapının başka türlü görülmesini sağlayan düzey
ve perspektif oyunlarından yararlanır. Aynı konuya değinen bk. S. Yerasimos; İstanbul İmparatorluklar
Başkenti, Tarih Vakfı Yayını, 2000, s.340-343.

5 A.Refik Altınay ; Onikinci Asr-ı Hicri’de İstanbul Hayatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988, s.42, Edirne
bostancıbaşısına yazılan hükümde “Valide Sultan’ın Üsküdar’daki cami için gerekli mermerin Marmara
adasından getirilmesi gerektiği ancak burada çıkarılacak yeterli miktardaki mermerin zamanında yetiş-
mesinin mümkün olmadığı dolayısı ile Edirne havalisinde Dimetoka ve Çirmen kazalarından toplanacak
kırk taşçı ustasının Rodosçuk iskelesinden Marmara adasına yardıma gitmeleri gereği” bildirilmektedir.



Cami plan şeması olarak Osmanlı cami tipolojisi içinde Mimar Sinan’ın Edirne Se-
limiye Camii’nde mükemmelleştirdiği sekizgenden gelişen merkezi mekan geleneğine
uygun olarak tasarlanmıştır. Temeldeki planı ise Eminönü Rüstem Paşa Camii’nin tek-
rarı gibidir. Kubbe, doğu ve batı yönünde dördü bağımsız, diğer dördü kuzey ve güney
duvarlarına bitişik sekiz ayak tarafından taşınır. Orta mekanı iki yanda ve kuzey yönün-
de galeri biçiminde mahfiller çevrelemekte, bunlar zemin katta üç yönden sivri kemer-
li, mukarnas başlıklı oniki sütun tarafından taşınmaktadır. (res.10) Plan düzeyinde ca-
mide bir yenilik görülmemekle beraber dış görünüş ve kütlesel etki açısından da klasik
dönemdeki piramidal görünümü vermez. (res.9) 

İç mekanda sekizgen planlı, ince uzun taşıyıcılarla birlikte kubbe kasnağına açılan
sivri kemerli pencereler sayesinde dıştaki basık görünümünden farklı olarak algılanan
merkezi kubbe dört yönden birer çeyrek kubbe ile çevrelenmiş kubbeye geçiş pandan-
tiflerle sağlanmıştır. Ana kubbe eteğini bir sıra, çeyrek kubbelerin eteğini üç sıra dola-
şan mukarnaslı friz ile kesişme noktalarında bulunan mukarnaslı sarkıtlar iç mekanda-
ki dekoratif etkiyi arttırmaktadır.

Mihrap duvarının solunda sekizgen ayak ile duvar payesi arasına altın yaldızlı ah-
şap parmaklıklarla belirlenen hünkar mahfili yer alır. Doğu cepheye bitişik hünkar kas-
rı ile mahfil bağlantısının bu gün kapalı tutulan sade bırakılmış geniş açıklıklı mermer
kapı ile sağlandığı anlaşılmaktadır. Hünkar mahfilinin kendine ait mukarnas kavsaralı
mihrap nişi süslemesinden sadece ayak hizasında simetrik olarak işlenmiş selvi motif-
leri seçilebilmektedir. (res.11) 

Hünkar mahfilleri daha önceki dönemlerde dikkati çekmeyen bir bölüm iken bun-
dan sonra süslemesi ve konumu ile iç mekanda belirgin bir nitelik kazanmaya başlamış-
tır. Özellikle Hekimoğlu Ali Paşa, Laleli, Beylerbeyi, Üsküdar Selimiye Camii gibi
18.yüzyıl yapılarında hünkar mahfili örnekleri mekan içinde etkileyici bir köşk biçimi-
ne dönüşecektir.6 Yüksekliği ile caminin taç kapısına benzeyen mermer mihrap, yanla-
rı silmelerle kuşatılmış mukarnaslı bir niş ile bunun üstünde ortası ajurlu kabaranın yer
aldığı kenarları iri palmet motifli üçgen alınlıktan oluşmaktadır. Zeminden başlayarak
üst seviyeye kadar mihrab çevreleyen çiniler caminin yapımından kısa bir süre sonra
kaplanmış, sultan III.Ahmet ve Damad İbrahim Paşa’nın himayeleriyle Türk çini sana-
tını canlandırmaya yönelik üretime geçirilen Tekfur Sarayı imalatı ürünlerdir.7 (res.12) 

Üst katta ayaklar arasında asılı duran III.Ahmet’in yazdığı celi sülüs levhalar ile
mihrabın solunda korunma altına alınmış olmasına rağmen kesilerek büyük bir kısmı
tahrip edilmiş durumdaki kabe örtüsü, caminin diğer zenginlikleri arasındadır. İç me-
kanda mimari elemanlarda dikkate değer bir değişiklik görülmemekle beraber mukar-
nas sarkıtlarıyla hissedilir bir yenilik arayışı içindedir.

Şadırvan:

Dış mekana baktığımızda revaklı avlunun ortasında yer alan sekizgen planlı şadır-
van genel hatları ile Eminönü’ndeki Yeni Camii (1660) şadırvanına benzerlik gösterir.
Sivri kemerlerle birbirine bağlanan sekizgenin her bir cephesi mukarnas başlıklı sekiz
gömme mermer sütun tarafından taşınmakta, ilgi çekici süslemesi kemerlerin aralarına
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6 S.Ögel; “III.Mustafa Devri Yapılarında Yeni İfade Yolları ve Bir Değişim Başlangıcı Olarak Nuruosmaniye”
9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, c.3, s.1-5., F.
Özer; “III. Mustafa Devri ‘nin Mimari Özelliği”, a.g.y., c.3, s.59-63

7 Z. Sönmez; “Türk Çiniciliğinde Tekfur Sarayı İmalatı Çiniler”, Antika, S.27, İstanbul, 1987, s.29-35.
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yerleştirilen ve itinalı bir işçilikle hazırlanmış, rumi ve palmet motiflerinin stilizasyo-
nundan oluşan tunç şebekeli pencereler üzerinde toplanmaktadır. (res.13) Kaş kemer-
lerle biten pencere açıklıklarının sütun başlıkları hizasına gelen üst kısımları iki bölüm
halinde düzenlenmiş içleri rumi ve palmet motiflerinden oluşan mermer şebekelerle
dolgulanmıştır. Kemerlerin üçgen yüzeyleri ise diğer şadırvanlardan farklı olarak sütun-
ların üzengi hizasından başlayarak iki yana doğru uzanan ve tüm yüzeyi bir ağ gibi sa-
ran ince boyunlu bir vazodan çıkan çiçek demetleriyle bezelidir. Simetrik olarak yerleş-
tirilen ve her cephede farklı çiçek demetlerinin yer aldığı bu stildeki naturalist kabart-
maların taşa işlenmiş erken örnekleridir8. (res.14) Derinliği olmayan vazolar içindeki
çiçek demetlerinin üzerinde ince bir friz şeklinde yapıyı kuşatan, kartuşlar içine alın-
mış kitabe şeridi ile bir mukarnas sırası ve geniş bir palmet bordüründen oluşan saçak
kısmı ile şadırvan tamamlanır. Üstü kurşun kaplı kubbe ile örtülüdür ve 1712 (1124)
tarihli kitabesinden camiden iki yıl sonra tamamlandığı anlaşılmaktadır.9

Caminin beden duvarlarına hareketli bir görünüm kazandıran ve asimetrik olarak
yerleştirilmiş cephe süslemesi niteliğindeki iki kuş evi, detaylı bir şekilde işlenmiş mi-
mari formlarıyla bundan sonraki kuş evlerinin öncüsü konumundadır.10 Aynı nitelikte-
ki uygulamalar Üsküdar Ayazma ve Selimiye Camii ile Laleli Camii’nin yanındaki
III.Mustafa Türbesi’nde köşk biçiminde görülürler.

Hünkar Kasrı:

Doğu cephesine bitişik olarak yapılan ahşap hünkar kasrının caminin yapımından
sonraki bir onarıma ait olduğu kaynaklarda belirtilir. Ancak bunun tarihi kesin olarak
tesbit edilememiştir. Üç ahşap ve iki taş ayak üzerinde yükselen hünkar kasrı, doğu yö-
nünde manzaraya hakim konumdaki asıl hünkar odası olduğu anlaşılan mekan ile bu-
na bağlı sofa, abdest alma yeri ve tuvaleti ile özel bir konutta bulunması gereken bütün
birimlere sahiptir. Dışa üç yönden çift kanatlı ahşap kepenklerle açılan dinlenme meka-
nının duvarları ve tavanı 19.yüzyılda yapıldığı anlaşılan günümüzde büyük bölümü dö-
külmüş ve onarıma muhtaç durumdaki kalemişleri ile bezelidir.

Caminin hünkar mahfilinden kasra geçişi sağlayan geniş açıklıklı mermer kapının
varlığı, caminin ilk yapıldığında da bu günküne benzer nitelikte özel mekana tahsis
edilmiş, ahşap bir çıkmanın varolduğu düşünülebilirse de elimizdeki mevcut bilgiler
bunu kesinleştirmekten uzaktır.11

Türbe:

Gülnuş Valide Sultan’nın mezarının bulunduğu kafes şeklindeki açık türbe, külli-
yenin sokağa bakan cephesine sebil ile muvakkithanenin arasına yerleştirilmiştir12. Pla-

8 Yapının mimari ve süsleme özelliklerinin karşılaştırmalı tanımlaması için bk. G.E. Canca; Bir Geçiş Dö-
nemi Olarak İstanbul’da III.Ahmet Devri (1703-1730) İstanbul Mimarisi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1999, s.56-61.

9 İ.H. Konyalı ; a.g.e.I, s.312., M.N. Haskan ; a.g.e.3, s.1218-1219.
10 A.Nefçi ; “18.Yüzyıl Kuşevleri”, Semra Ögel’e Armağan, İstanbul, 2000, s.96-97’de Yeni Camii kuş evle-

rinin detaylı tanımlaması yapılmıştır.
11 Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa ; Nusretname (çev.İ.Parmaksızoğlu), c.II, s.269’da Üsküdar Valide Sultan

Caminin tamamlanarak ibadete açılması sırasında cuma namazının ardından ileri gelenlerinin caminin
köşkünde huzura çağrıldıklarını kaydederken, köşk ile söz edilen mekanın hünkar kasrı olabileceği ak-
la gelmektedir.

12 Külliyeye bağlı hazire ve türbelerin yer seçiminde daha çok mezar taşında yer alan ölenin ruhuna fatiha



nı, sekizgen bir kaidenin köşelerine yerleştirilen mukarnas başlıklı, sekiz mermer sütun
ile bunlara dayandırılmış sövelerin sivri kemerlerle birbirine bağlanması ile meydana
getirilmiş, üzeri kafes şeklinde madeni çemberlerden yapılan bir kubbe ile örtülüdür.
Avludaki şadırvanda olduğu gibi dilimli kaş kemerlerle birbirine bağlanan mermer sö-
veler, kemer açıklıklarını iki bölüme ayırmakta her iki bölümün içi ince bir işçiliğin
ürünü olan ortada büyük bir madalyon çevresi rumili kıvrımlı dallı bir kompozisyonla
çevrelenmiş kaliteli bir demir işçiliği ile dolgulanmıştır. (res.15) 

Türbenin içinde Gülnuş Sultan’ın 1715 (1127) yılında vefat tarihini veren mermer
kitabeli başucu taşı ile ayakucu taşı bulunmaktadır.13 Ön yüzde köşeleri burmalı sütun-
çelerle yumuşatılmış, ortası istiridye nişli, üstte üç bölümlü taç kısmıyla sona eren ba-
şucu taşı ile aynı tarzda hazırlanmış ayakucu taşının tek farkı ön yüzde kitabe yerine
vazodan çıkan bir çiçek demeti kabartmasıdır. Taşların arka yüzüne ise birer selvi mo-
tifi işlenmiştir. Valide sultanın açık türbesi ile mezartaşının benzer bir örneğine Üskü-
dar’da Aziz Mahmut Hüdai Camii’nin sağ tarafında ve eğimden dolayı yükseltilmiş bir
platform üzerine oturtulmuş kare planlı Fatma Hanım Sultan Türbesi’nde (1727) gör-
mekteyiz.14 Gülnuş Sultan’ın türbesinde olduğu gibi başucu taşı, dönemin en çok rağ-
bet ettiği istiridye nişle dolgulanmış yuvarlak kemerin alt kısmında kitabesi üstte ise üç
bölümlü taç kısmı ile sona ermektedir. Her iki türbede ve mezar taşlarının formunda ve
süslemesinde özenli bir işçilik dikkatimizi çeker15. Dönemin sebil ve çeşme yapılarında
da sık sık karşımıza çıkan içi istiridye nişle dolgulanmış yuvarlak kemerler, kaselerde
istiflenmiş meyvalar, vazolara yerleştirilmiş çiçek demetli motiflerin aynı ustalar veya
aynı atölyelere bağlı çalışan taşçılar tarafından mezar taşlarında da denendiğini göster-
mesi açısından ilgi çekicidir.

Sebil:

Türbe ile çeşme arasında yer alan sebil, çokgen planlı altı sütun ile beş pencereden
oluşmaktadır. Üzeri kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Mukarnas başlıklı sütunların
ikisi duvarlar içine gömülü diğerleri altıgeni tamamlayacak şekilde dizilmişlerdir ve bir-
birine sivri kemerlerle bağlıdır. Kemer gözlerinin içi ve tablaları süslenmeden boş bıra-
kılmıştır. Pencere açıklıkları dönemin süsleme özelliğini yansıtan pirinç şebekelerle
dolgulanmış, dörder su verme aralığına sahiptir, şadırvan ve türbede olduğu gibi kaş ke-
merlerle sonlanmaktadır. Yapıyı saçak altında bir sıra mukarnas korniş ile yatay dik-
dörtgenler içine yerleştirilmiş 1709 (1121) tarihli kitabe şeridi kuşatmaktadır. 

Çeşme:

Külliyeye ait ilk çeşme Üsküdar meydanına bakan doğu cephesinde, ikinci çeşme
ise avlunun arka kapısının sağ tarafına yerleştirilmiştir. Sivri kemerli bir niş ile işlenme-
den sade bırakılmış dikdörtgen bir cepheden oluşan ikinci çeşmeye kıyasla ilk çeşme
formu ve süslemesi ile dönemin özelliklerini yansıtır. (res.17) Dikey oturtulmuş bir
dikdörtgenden meydana gelen çeşmenin cephesi sade bir bloktan oluşan klasik uslup-
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okuma isteğine uygun olarak mezarlığın dışarıdan en çok görülen yerleri, mezarların caddeden görüle-
bilmesi ilkesi benimsenmiştir. bk. H.Peter Laquer; İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, İs-
tanbul, 1997, s.65.

13 İ.H.Konyalı ; a.g.e.I, S.389-390., M.N.Haskan ; a.g.e.2, s.556-557.
14 M.N.Haskan; a.g.e, 2, s.548-550.
15 E.Eldem; “Osmanlı Taşlarında Gelenek ve Modernlik Değişen Ölüm”, Toplumsal Tarih, Şubat, 2003,

s.43-45.
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taki örneği değildir. Merkezde içi istiridye nişle dolgulanmış yuvarlak bir kemer ve bu-
nun üstüne yerleştirilmiş kitabe levhası, en üstte ise ortası yelpaze biçiminde yanları
palmetli alınlık kısmından oluşur. Dört sütun üzerine yazılan 1709 (1121) tarihli kita-
be sebille aynı tarihlidir.

Çeşmenin istiridye nişle dolgulanmış yuvarlak kemerinin alt kısmı iki dikdörtgen
panoya bölünerek ayna taşı monte edilmiştir. Alttaki panoda musluk lülesini çevreleyen
sağır kaş kemerli bir niş ile bunun etrafını çevreleyen üzüm salkımları ile asma yaprak-
ları yer alır. Üstteki panoda ise kısa ayaklı şişkin gövdeli vazolar içine yerleştirilmiş gül,
lale, karanfillerden oluşan buketler yer alır. Bu panonun her iki yanına kısa ayaklı seh-
palar üzerine oturtulan kaseler içinde çeşitli meyvaların istiflendiği üçer natürmort be-
yaz mermerle kaplı çeşme cephesinin plan tasarımı ve süsleme motifleri açısından ye-
nilikçi olduğunu göstermektedir. (res.18) İncir, elma, armut, nar ile üzerine bıçak sap-
lanmış karpuz yada kavun motifleri dönemin geliştirdiği bir yeniliktir ve mimaride de-
ğişimin bezeme alanında ortaya çıktığına işaret eder.

Sonuç

Sonuç olarak, Gülnuş Valide Sultan (Yeni Valide) Külliyesi, 18.yüzyıl başlarında ar-
tış gösteren İstanbul ve dolayısı ile Üsküdar nüfusunun her türlü ihtiyacına cevap vere-
cek nitelikte geniş kapsamlı tutulmuş III. Ahmet Devri’nin anıtsal boyuttaki tek dini ya-
pısıdır. Külliyenin genelinde Osmanlı mimarisinin geleneksel formları korunmakla be-
raber, çağın değişen sanat beğenisini en iyi ifade edecek bezeme alanına yönelişin orta-
ya çıkması ayrıca dış avlu duvarının güneydoğu köşesine birbirine bitişik olarak yerleş-
tirilen ve külliyenin sokağa bakan bu cephesinde hareketli bir görünüm kazandıran çeş-
me, sebil ve açık türbenin konumu bu dönemde görülmeye başlayan yenilikçi değişim-
ler olarak değerlendirilebilir. 

Türbe ile birlikte köşelere ya da kavşak noktalarına yerleştirilen sebil ve çeşme ya-
pıları kuşkusuz III. Ahmet Dönemi’nde ortaya çıkan bir uygulama değildir. 17.yüzyıla
ait Bayram Paşa (1635), Kara Mustafa Paşa (1681), Köprülü (1661) külliyelerinde çeş-
me, sebil, türbe yapıları birlikte ele alınmış uygulamalardır. Ancak bu dönemde külli-
yelerin özellikle yola bakan cephelerinde çeşme, sebil, türbe bazen geniş kemerli açık-
lıkların madeni şebekelerle süslendiği gösterişli hazire duvarlarının da katılımıyla ortak
bir kompozisyon oluşturulmasına ayrı bir özen gösterildiği 18.yüzyılın erken yıllarına
ait Çarşıkapı’da Çorlulu Ali Paşa (1708), Üsküdar Ahmediye (1722), Şehzadebaşı Da-
mad İbrahim Paşa (1720) ile Beyazıt’ta Kaptan İbrahim Paşa (1708) külliyelerinde açık-
ça fark edilir.16 Hemen hepsinde dairesel planlı, dışa taşkın sebil yapısı konumu ile La-
le Devri’nin görsel ve işlevsel yönden etkileyici yapısı olmakta ve Barok uslubun haber-
cisidir.

�

16 bk.G.Erol Canca; “İstanbul’da III. Ahmet Dönemi Osmanlı Mimarisi” Türkler, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara, 2002, c.5, s.334-342.
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Res.16. Türbenin 18.yüzyıl sonlarına ait resmi (Thomas Hope 1787-1795) 

Res.17. Çeşme genel görünüş
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Res.18. Çeşmenin süslemelerinden detay



ÜSKÜDAR’DAKİ 
ÇİNİ SÜSLEMELİ CAMİLER

Latife Aktan*

Ülkemizin tarih ve kültür birikimi, en erken uygarlık dönemlerini de içeren ge-
niş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle tarih ve kültür katmanlarından oluşan İs-

tanbul bir de, camiler şehri olarak bilinir. İstanbul’un siluetini oluşturan camiler çok önem-
li bir yere sahiptir.

Namazın, uygun olan her yerde kılınabilmesine rağmen, ibadetin toplu halde ya-
pılması sosyal yapıyı güçlendirmek amacını içermektedir. Bu amaçla inşa edilen dini
mekanlar camilerdir. 

İbadet mekanlarından olan camilerin kutsallığını ve özelliğini vurgulayan sanat ve
kültür etkenleri; yaptıranın büyüklüğü ve önemini ifade eden unsurlar olarak cami bo-
yutları (Mimari özellikleri), süslemeleri (Çini, kalem işi, hat, taş ve mermer işçiliği vb.),
ince zevkin ve özenin göstergesidir.

Üsküdar yöresi, bir çok tarihi yapıyla İstanbul’un estetik değerleri bakımından en
önemli beldelerinden biridir. Bu yörede yer alan çini süslemeli camiler, 16.yy. ile 19. yy.
arası yapılardır. İznik, Kütahya, Tekfur Sarayı ürünü çinilerle bezeli olanlardan Atik Va-
lide (Valide-i Atik-Nurbanu Valide Sultan), Çinili, Yeni Valide (Valide-i Cedid), Beyler-
beyi (Hamid-i Evvel), Kaptanpaşa (Kaymak Mustafa Paşa) camileri, tarihi kimlikleri ile
birlikte tanıtılmaktadır.

Atik Valide Camii (Valide-i Atik, Nurbanu Valide sultan, 
Üsküdar Eski Valide)

Bu dört ayrı isimle anılan camii, Mimar Sinan’ın eseridir.

Üsküdar, Toptaşı semtinde inşaa edilen camii 1583’te II. Selim’in (Sarı Selim) eşi,
III. Murat’ın annesi Nurbanu Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Üsküdar’daki Vali-
de camilerinin en eskisidir.

İstanbul’daki en geniş külliyelerden birine sahip olan camii medrese, mektep, han-
kah, darülhadis, darulkurra, imaret, darüşşifa ve hamamdan oluşan büyük bir külliye-
nin merkezindedir.

Caminin inşası iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Altı dayanağa oturan büyük bir
kubbe örtüsü ile örtülü mihrap önü bölümü 1570’li yıllardaki ilk aşamaya aittir. 10 yıl
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kadar sonra yapıya ikişer kubbeli yan kanatlar eklenmiş ve yapı Nurbanu Sultan’ın
ölüm yılı olan 1583’de tamamlanmıştır. Eklentilerle değişikliğe uğramıştır. Cami iki mi-
narelidir. Sultan II. Mahmut zamanında esaslı bir tamir görmüş ve bu sırada yapının ba-
tısına hünkar kasrı eklenmiştir.1956-1972 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ta-
rafından yaptırılan onarımla günümüze iyi bir durumda gelmiştir. (Y. Demiriz, 1994) 

Atik Valide Camii Çinileri

Caminin çinileri 16 yy’ın ikinci yarısına ait, sıraltı tekniğinde üretilmiş olan İznik
çinilerinin en başarılı örnekleri arasında yer alır. Mihrap cephesinde karşılıklı simetrik
bahar dalı panolar ve bu cephelerde yer alan geniş bordürler, naturalist motifler (lale,
karanfil, gül ve goncası, yıldız çiçeği, saz yaprak), hatai tarzı motifler (hatai, penç, gon-
ca, yaprak) ve rumilerden oluşan motif zenginliği ile birlikte hat sanatının Celi Sülüs
tarzı yazılarıyla bezenmiştir. Caminin dış cephesi, son cemaat yeri, dikdörtgen pencere
alınlıkları da Celi Sülüs istifli hatlarla süslenmiştir.

Mihrap nişinde karşılıklı simetrik bahar dallı pano, kırmızı zeminli rumi kompo-
zisyonlu bir vazodan çıkan naturalist motifli, büyük ve küçük şemse formları ile bir mo-
tif noktalamaktadır. Köşebentleri rumilerden oluşan pano, caminin genelini çevreleyen
hurda rumili bordür ile sınırlandırılmıştır. Bahar dallı pano; rumili vazonun iki yanın-
dan yaprak öbeğinden çıkan lale karanfil motifleri ile başlamaktadır. Dilimli şemse be-
yaz zeminli bahar dallarından lacivert zeminle ayrılmaktadır. Şemseler; yapraklar ve di-
limlerden meydana gelmektedir.Turkuvaz zeminli beyaz hurda rumili bordürle çerçeve-
lendirilmiştir. Pano 23.5 x 23.5 cm boyutlarında karolar ile etrafında 15.5 x 24 cm bo-
yutlu bordür karolarından oluşmaktadır. Çiniler mercan kırmızısı, turkuvaz, zümrüt
yeşili ve lacivet ve de siyah konturlarıyla renklendirilmiştir.

Pencere boşluklarını da çevreleyen hurda rumili bordür (Bu bordürün ortasındaki
tepelik farkı ile zemin rengi kırmızı versiyonu Topkapı Sarayı III. Murat Odası ile Kocamus-
tafapaşa’daki Ramazan Efendi Cami’inde de görülür.), mihrap cephesi köşesindeki bulut,
hatai ve pençlerden oluşan bordürü ve etrafındaki ince bordürü de çevrelemektedir.
Mihrap cephesi hatai tarzı bordür 18 x 26 cm, hurda rumi bordür 15 x 31 cm. boyutla-
rında karolardan meydana gelmiştir.

Caminin Celi Sülüs yazıları 16. yüzyılın önemli hattatlarından Hasan Üsküdari ta-
rafından yazılmıştır. Caminin son cemaat yerinde, sağlı sollu dört pencere ve kapı üze-
rindeki çini panolarda, lacivert zemin üzerinde beyaz celi sülüs hat ile, sağdan sola doğ-
ru “Fetih Suresi’nin 3. ve 4. ayetleri, Kelime-i Tevhit, Zümer Suresi’nden 53. ayet ve Fe-
tih Suresi’nin devamı bulunur. Camii içinde minberin sağındaki duvarda, iki pencere
üzerinde bulunan çini panolarda Besmele ile başlayan Fetih ayeti yerleştirilmiştir. Mih-
rap çıkıntısının sağından Besmele ile başlayan kuşak yazısında “Ayet’el Kürsi” mihrap
çıkıntısının solunda bitmektedir. (C. Özsayıner, 1990sa. 8-13) 

Caminin bütün çini pencere alınlıkları lacivert zeminli, beyaz Celi Sülüs hatla ya-
zılmıştır. Etrafları hurda rumi bordürle çerçevelenmiştir. Bütün hatların etrafındaki ya-
zı boşlukları geometrik geçmeler, saz yapraklar, çeşitli hatailer, pençler ve rumilerle süs-
lenmiştir. Son cemaat yeri pencere alınlıklarından kapının iki yanındaki ve soldaki 3.
pencere alınlığı yazı etrafı köşebentleri tekrar eden kırmızı zeminli rumi kompozisyon-
lardan oluşmuştur. Yazı ile bordür arasında dilimli ince bir bordür de yer alır. Pencere
alınlıkları genelde dikdörtgen formunda, bazıları kareye yakındır. Son cemaat yerinde-



ki 3. ve 4. pencere alınlığı bordürlerinde farklı karolar kullanılmıştır. Mihrap duvarın-
daki alınlıkların üst kısmında tekrar eden motiflerden oluşan ikinci bir bordür vardır.
(L. Aktan, 1989 sa.36) 

Mimar Sinan Üniversitesi’nde görev yaptığım dönemde öğrencilerimizi bu camiye ge-
tirdiğimiz gün camide restorasyon vardı. Çinilerin üzeri bu nedenle çuvallarla kaplıydı.
Gösterilen özene çok sevinmiştim. Bir süre sonra dönemin gazetelerinde okuduğum yazıy-
la hayrete düştüm. Çuvallarla kapatılan çinilerden mihrabın solundaki bahar dallı panonun
yarısını oluşturan karolar duvardan sökülmek suretiyle çalınmıştı. Daha sonraki yıllarda
bulunup yerlerine monte edilmiştir. 30 Ocak 2003 tarihli, Milliyet Pazar Gazetesi’nde köşe
yazarı İlber Oltaylı Yeni Camii Fareleri başlıklı yazısında da bu konudan söz etmektedir.

Çinili Camii 

Üsküdar, Nuhkuyusu, Çinili Mescit Sokak’ta bulunan, 1640’da Kösem Mahpeyker
Valide Sultan tarafından yaptırılan caminin mimarı Kasım Ağa’dır.

Kösem Sultan; I. Ahmet’in eşi, IV. Murat ile Deli İbrahim’in annesi, IV. Mehmet’in
babaannesi ve güçlü harem kadınları kuşağının son örneğidir.

Camii; medrese, çeşme, şadırvan ve hamamdan meydana gelen bir külliyedir. Yapı
kare planlı, tek ve sağır kubbelidir. Ön cephesini ahşap sütunlara dayanan bir saçak çev-
relemektedir. Minberi mermer, tek şerefelidir. (T. Öz, 1987, sa.18) 

Çinili Camii Çinileri

Caminin içi vitray pencereler hizasına kadar çini kaplıdır. Çiniler sıraltı tekniğin-
de, kaynakların bazılarına göre İznik bazılarına göre Kütahya ürünüdür. (A. Altun,
1998, sa.244) 

Yapının çinileri lacivert, açık mavi, turkuvaz renklidir. Mihrapta bulunan hatai, gon-
ca ve yaprakların küçük alanlarının dışında kırmızıya ve mihraptaki yapraklarda görülen
yeşil renge camideki diğer çinilerde rastlanmaz. Camideki tüm çinilerin konturları laci-
verttir. Tekrar eden desenlerin hakim olduğu çiniler çok fazla kullanılmıştır. Son cemaat
yerindeki pencere alınlıkları parça çinilerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. 

Caminin karşılıklı duvar desenleri aynıdır. Mihrap cephesinde farklılıklar vardır. İri
hataileri çevreleyen saz yapraklar, pençlerle oluşturulan kompozisyonlarda, motifler in-
ce çizgilerle taranarak lekesel görüntüsünden arındırılmıştır. Lacivert zeminli bulut ve
pençlerle bezeli bordürler, desenlerin hemen hemen tümünü çevrelemektedir, bu neden-
le lacivert zeminli, turkuvaz ve beyaz bordür, yapıda sık tekrar eden desen olarak görül-
mekte. Mavi - beyaz grubu olarak bilinen çini grubundan olan cami çinilerinin renkleri de
bu renklerle sınırlıdır. Karşılıklı iki yan cephede simetrik nişler rumi kompozisyonlu kö-
şeleri yuvarlatılmış dönüşleri de çinilidir. Bu dar alanda da motif kullanılmıştır. Karşılık-
lı diğer nişler ise adeta oyularak oluşturulmuştur, etrafı bordürle sınırlandırılmamıştır.

Mihrap tümüyle çini bezemelidir. Zeminden başlayan çiniler, mihrap girintisini 5
dilimlidir Her dilim kendi içinde simetrik, iki iplik kurgulu hatai, yaprak ve pençlerden
meydana gelen kompozisyondan oluşmuştur. Dilimlerin bitişi, rumili köşebentleri ayı-
ran kırmızı biyelerledir. Mihrabın iki yanından başlayarak çevreleyen bordür, Atik Vali-
de Cami’ndeki bordürle benzerlik gösterir. Mihrabın iki yanındaki kapalı alanların et-
rafı ile mihrap üstündeki yatay bordür aynıdır. Lale, hatai ve penç, iki iplik sisteminde
düzenlenmiştir. 
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Camii giriş kapısının iki yanı 8/1 tekrar eden ulama çini karolarla kaplıdır, üstleri
serbest kalan ulama panoların iki yanları bordürlerle sınırlanmıştır. Ulama desen; gon-
ca, penç ve yapraklarla, beyaz zemin üzerinde lacivert ve turkuvaz renklidir. Araların-
da farklı desenler de bulunmakta. Bordür; lacivert zeminli gonca, penç ve kartuşlarla
bezelidir. Son cemaat yeri panolarının 25 x 25 cm. boyutunda karolar ve 13 x 25 cm.
bordür çinileri ile kaplı olduğu görülür. Yapının dış cephe çinileri gayri muntazamdır.

Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii ile minber külahı çinili cami örneği olarak da çok
önemlidir. Lale, karanfil, hatai ve yaprak motiflerinin tekrarıyla yaşmağından tepesindeki
turkuvaz tepeliğine kadar daralarak giden kompozisyon ters konik form oluşturmaktadır.
Yaşmak bordürleri arasındaki profilli zencerek, balık sırtı biçiminde külahı sarmaktadır. 

Yapının iç mekan pencere alınlıkları Celi Sülüs ayetlerle bezelidir. Mihrap iç bükey
kavisinde “Al-i İmran Suresi 39. ayet” lacivert zeminde beyaz renkli olarak yer alır, al-
tında iki iplik zencerek bulunur. Mihrap kavisi, hatai tarzı bezemeyle tamamlanır. Mih-
rabın tepesinden sarkan avize ise hem estetiği bozuyor hem de rahatsız edici bir görün-
tü oluşturuyor. Cami iç mekanı çinileri yukarı kısımda, mekanı dolaşan kuşak yazıyla
son bulur. Girişin sağından başlayarak devam eden “Fetih Suresi” caminin bütün yazı-
ları gibi lacivert zeminlidir. Kuşak yazısı mihrapta kesilerek devam eder. Cami içi pen-
cere alınlıklarında girişin sağından başlayarak “Ayet’el Kürsi” yazısı her pencere alınlı-
ğına dağıtılmış olarak yazılıdır. Ayet yazılı yarım daire şeklindeki pencere alınlıkları ru-
mi kompozisyonlarla dikdörtgene tamamlanmıştır.

Camide bulunan tabelada “Caminin son cemaat yeri çinilerle kaplıyken bu (geçirdi-
ği tamirat, sonradan yapılan ilaveler) çinilerin çoğu çalınmış, yerlerine başka çiniler otur-
tulmuştur. Caminin çöken son cemaat yeri ile medrese tamiri sırasında büyük gelen çerçe-
veleri yerine oturtmak için pencere altında dolaşan muhteşem çini pano keser darbesiyle
parçalanmıştır.

Mihrabın içi tamamen çini kaplıydı. Mihrapta sağındaki çini yazılarda “Besmele” ya-
zılı olan tamamen, mihrabın solundaki sıradan da iki parça vaktiyle çalınmış” yazmakta-
dır. 15.11.1999 tarihli Sabri Özcan Bey’e ait bilgidir. Türk çini sanatının dünya kamu
oyunda yer almasıyla da paralellik gösteren çinilerimizin çalınması camilerimize bu açı-
dan zarar vermektedir. 

Kadınlar mahfeli çinileri, bordürler arasında 8/1 tekrar eden ulama desenler ve
ayetten bir parça, sökülen çinilerin yerine yeşile boyanmış alan, zencerek ve hurda te-
peliklerin de yer aldığı pencereler hizasına kadar çini kaplı duvarlar, noksan çinileriyle
dikkat çeker. Aralarında sarı zeminli, barok etkili desenli ve farklı çinilere de rastlan-
maktadır. Camide az sayıda da olsa yüzeyi çok kirli çini karolar görülür.

Yeni Valide Camii (Valide-i Cedid Camii) 

Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nin Üsküdar meydanı ile birleştiği yerdedir. 1708-
1710 yılları arasında Gülnuş Emetullah Valide Sultan adına oğlu III. Ahmet tarafından
Mimar Bekir’e yaptırılmıştır. 

Külliye; bir camii, hünkar mahfili, türbe, sebil, muvakkithane, sıbyan mektebi, dük-
kanlar, imaret ve çeşmeden müteşekkildir. Camii, etrafını kuşatan bir dış avlunun içinde
yer alır. Camii ve iç avlu dış avluya göre daha yüksektir, iç avluda bir şadırvan bulunmak-
tadır. Cami klasik üsluba göre yapılmıştır. Bir büyük kubbe ve onu destekleyen 4 yarım
kubbesi vardır. Caminin çifte minareleri, klasik mimariyle yapılmış son minarelerdir.



Caminin darüşşifası bir ara tımarhane, bir ara da hapishane olarak kullanılmıştır.

Caminin doğu köşesinde sonraki dönemlerde yapılmış, günümüzde oldukça ba-
kımsız durumda bulunan bir hünkar kasrı yer alır. Dış avlu duvarının güney doğu kö-
şesinde türbe, sebil, muvakkithane ve çeşmeler yan yana yer alır. Türbe Gülnuş Eme-
tullah Valide Sultan’a aittir. Sıbyan mektebi, imaret ve dükkanlar ise dış avlunun kuzey
yönündedirler. (Camiler ve Külliye internet) 

Yeni Valide Camii kuş evleriyle de ünlüdür.

Yeni Valide Camii Çinileri

Camii çinileri sadece mihrap iki yanından başlayarak üst tarafındaki alınlığın etra-
fını sararak noktalanır. Yapıda karo ve bordür olarak iki tür çini kullanılmıştır. Tekfur
Sarayı ürünü çiniler, sıraltı tekniğindedir.

25 x 25 cm. boyutlarındaki ulama çiniler her iki yanda üçer adet karonun, kırk sı-
ra tekrarıyla mihrabın etrafını bordür ile birlikte çevrelemektedir. Karolar, ortadaki
pençlerin köşelerdeki 4/1 tekrarı ile simetri eksenlerinin ortasındaki yarım küçük penç-
lerden meydana gelmektedir. Desen, bu karoların yan yana gelişiyle sınırsız kompozis-
yon olanağı vermektedir. Zemini cam göbeği, pençlerin merkezi lacivert, beyaz zemin-
li, kırmızı benekli etrafını saran yeşil yapraklar arası lacivert dilimlerle oluşmuştur.
Mihrap üstünde 40 adet ulama çini bulunur.

Bordür iki yanında iki iplik zencerek bulunur. Bordür, hatai, penç ve birbirine ba-
kan yaprakların tekrarıyla devam etmektedir. Pençlerin ve hatailerin ortaları sarı, yap-
rak damarları yeşil, zemini lacivert renklidir.

Mihrabın sol yanındaki 13. ve 14. çinileri bozulmuştur. Zeminden 5 adet ulama çi-
ni sonradan monte edilmiş. Bunlar çalınan karolar olabilir. Çinilerin yüzeyinde sır dö-
küntüleri var, boyanarak fark edilmeyecek hale getirilmiştir.

Camii çinilerinin dışında mihrabın solunda asılı olan kabe örtüsü alt kısmından
yarıdan fazlası kesilerek çalınmıştır. Çinilerinin çalınması ile ilgili haber Antik Dekor
Dergisi’nin 1998 yılı 49.sayısında “ Üsküdar Cedit Valide Camii’nden Çini levhalar başlı-
ğı ile Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahalles’inde bulunan Cedid Valide Camii’nden 3 adet çi-
ni levha 5 ağustos 1998 tarihinde çalınmıştır. Zemini cam göbeği, üzeri lacivert ve cam gö-
beği renginde hatayi çiçek desenli İznik çini 25x25 boyutlarında” yayınlanmıştır.

Çinileri ile ünlü camilerimizin çoğu çalınan çinileri ile medya ve basında defalar-
ca gündeme gelmektedir. Bu camideki gibi bir kısmı bulunarak yerine konulmaktadır.
Bulunamayanların akıbeti henüz bilinmemektedir.

Beylerbeyi Camii (Hamid-i Evvel Camii)

Camii, Boğazçi’nin Anadolu yakasında Beylerbeyi İskelesi yanında ve deniz kıyısın-
dadır. Sultan I. Abdülhamit tarafından (1192) 1778 yılında annesi Şermi Rabia Sultan anı-
sına yaptırılmış olup, mimarı Mehmet Tahir Ağa ve bina emini Mustafa Efendi’dir.

Camii, barok üslubundadır, kesme taştan inşa edilmiştir. 55 pencereli, 2 minareli
sekizgen tabana oturan bir yapıdır. Tek kubbesi vardır. (Camiler külliyeler-internet) 

Caminin yerinde önceden İstavroz Sarayı’nın Hırka-i Şerif Dairesi bulunmakta idi.
Mabedin müteaddit kitabeleri bulunmaktadır ki, bunlardan orta kapıdaki kitabenin ta-
rih mısraı “Geldi bir hatif bu tarz üzre okdi tarihini’ Mabed-i islam-ı nev-bünyad-ı Han Ab-
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dülhamid” iç kitabesinde “Kabeyi yad ettirir dilcu mekan oldu hele Mabed-i matbu nev-i
bünyad-ı Han Abdülhamid 1778”. Dış kapı kitabesi de aynı olup burada Rabia Sultan
hayrına yapıldığı belirtilmektedir. 

Caminin sütunları üzerinde Hünkar Dairesi ve Mahveli vardır. Camii tek minareli
iken deniz kapısındaki kitabede belirtildiği vechile Sultan II. Mahmut (1226) 1811’de
minare ilave ettirmiş ve muvakkithane yaptırmıştır. (T. Öz, 1987 sa. 12) Caminin bir de
hamamı vardır. 

Bizans döneminde adı “Foizusai” idi. III. Murad döneminde Beylerbeyi Mehmed
Paşa’nın Sarayı burada bulunduğu için bu adı almıştır. III. Murad’ın sevdiği İstavroz
Bahçesi buradadır. I. Mahmud, annesi Saliha Sultan için Şevkabad Kasrı’nı yaptırmıştır.
İstavroz bahçesi yerine Beylerbeyi Camii yapılması ve Sarayı (1865) ’nın yapılması bu-
raları şenlendirmiştir. (İstanbul Sokakları-internet) 

Camii ahşap kubbelidir. Bu yapıda özellikle ayrıntılarda batılı üslupların etkileri
görülür. Yangında hasar görmüş olmasına rağmen, caminin fildişi ve sedef kakmalı ah-
şap minberi dikkate değer bir yapıttır. Çünkü Osmanlı döneminden sonra minber yapı-
mında ahşaptan vazgeçilmiş ve mermer tercih edilmiştir. Beylerbeyi Camii’nin minberi
geç dönemdeki nadir ahşap örneklerden biridir. (Y.Demiriz – internet) 

Beylerbeyi’nde restore edilmekte olan tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı gece çıkan yan-
gında 205 yıllık Beylerbeyi Camii’nin kubbesi de tamamen yandı. 13 Mart 2003 Perşembe
günü yayınlanan “Tarihte Bugün” sütununda yer alan bir haber.

Beylerbeyi Camii Çinileri

Camide kullanılmış olan çinilerin İstavroz Sarayı’ndan getirilmiş oldukları bilinmek-
tedir. Farklı dönemlere ait çinilerin bir araya getirilmesiyle bezenmiş cami için İznik çi-
nilerinin hakimiyetinden bahsedilebilir. 

Bütün çiniler sıraltı tekniği ile üretilmiş, mihrap cephesi duvarlarında sadece laci-
vert renkli çinilerin üzeri altınlanarak tekrar fırınlanmıştır. Altın sır üstünde olduğun-
dan bazı karolarda görülmektedir, bazılarında dökülmüştür. Lüster tekniği olarak bili-
nir. Bu karolar ulama çini örneğidir. Karoların ortaları boş bırakılarak kenarlarda desen
oluşmuştur. 16. yüzyıl çini süslemesinden farklı bir yaklaşım görülmektedir. Etrafında-
ki bordürlerden biri kırmızı zeminli, rumi desenlidir. Diğeri lacivert zeminli, turkuvaz
hurda rumi, yaprak ve hatailerle üç iplik sisteminde tasarlanmıştır. 

Mihrap çıkıntısındaki kuşak yazısının bir sıra üstünde iki sıra altında bulunan ula-
ma çiniler beyaz zeminlidir, 8/1 tekrar eder. Karoların merkezlerinde bulunan kırmızı
renk dikkat çekmektedir. Mihrabın sağından başlayarak mihrap kısmında kesintiye uğ-
rayan kuşak yazısında “Ayet’el Kürsi”, Celi Sülüs olarak yazılıdır. Lacivert zeminde be-
yaz harflerle yazılmış olan yazının köşebentleri kırmızı zeminli rumilerden meydana
gelmiştir. Yazının başlangıç ve bitiminde iki karodan oluşan bahar dalı parçası görülür.
Yazıların kapalı alan oluşturan harflerinin içi turkuvazdır. 

Gerek Atik Valide Camii’nde gerekse Çinili Cami’de olduğu gibi bu camide de kuşak ya-
zısı olarak “Ayet-el Kürsi” görülmektedir. Bu dönem camilerinde sıkça görülen bir özelliktir. 

Mihrabın üzerinde bulunan kare kompozisyonda “İhlas Suresi” Celi Sülüs olarak
yazılmış bir istiftir. Elif harflerinin uzantısı, ortada geometrik bir geçme oluşturarak ya-
zıya estetik bir bütünlük kazandırmıştır. Yazı zemini lacivert, harfler kırmızı, ortadaki



geçmenin zemini kırmızıdır. Etrafındaki daire ile kare arasındaki alan, şemse içi rumi
ve yaprak, pençlerle bezenmiştir.

Caminin pencere altlarındaki alanları kuşak şeklinde camiyi dolaşmaktadır. Bu çi-
nilerde klasik dönem bütün çini örneklerini görmek mümkündür. Karolar gelişigüzel
yerleştirildiğinden kompozisyon oluşturmamaktadır. Bunlar, şemse içi bahar dalı karo-
lar, süpürgelik, bordürler, sarılma ve hurda rumi karolar, ulama karolar, ebru desenli ka-
rolar gibi bol çeşitli örneklerdir.

Mihrap cephesindeki çini düzenlemesine karşın diğer alanlardaki farklı çinilerin
bulunuşu yapının geçmişiyle ilgilidir.

Kaptanpaşa Camii (Kaymak Mustafa Paşa Camii)

Üsküdar’da Ayazma civarında 15.yüzyıl sonlarında inşa edilen caminin ilk banisi
Hanifi Fakih’tir. Harap olduğundan (1140) 1727 tarihinde Kaptan’ı Derya Kaymak
Mustafa ihya ettirmiş, tekrar yandığından (1308) 1889 yılında Şerife Hatun yenilettir-
miştir. Uzunca olan kapı kitabesinde bu durum belirtilmiştir.

Camii, kare planda olup, kasnağı pencereli ve tek kubbelidir. Kalem işleri son yıl-
larda yenilenmiştir. Minaresi yüksek olup küfeki taşındandır. (T. Öz, 1987, sa.35) 

Kaptanpaşa Camii Çinileri

Camii çinileri Tekfur Sarayı ürünü veya Kütahya ürünüdür, sıraltı tekniğindedir. 

Cami iç mekanında, pencere araları duvarları ulama ve bordür çinileriyle kaplıdır.
Ulama desen, kırmızı zeminli şemse içi bulut, farklı hatailer, şakayık ve içi pençli yap-
raklardan meydana gelmiştir. Karonun dört kenarınında ortasında bulunan iki hatai, şa-
kayık ve şemse yarımdır, ortasında iri bir yaprak vardır. Karolar yan yana geldiğinde
motifler tamamlanmaktadır. Zemini cam göbeği olan çininin yapraklarının bazıları ye-
şil bazıları açık mavidir. Hatailer, lacivert ve kırmızı renklidir. Bordür zemini lacivert
hatai, gonca, penç ve yapraktan oluşmuştur. Bordür kenarları turkuvaz biyelidir. 

Ulama çinilerin bazılarının yerine, sıva üstü yapılmış desenleri görülmektedir. Bu
caminin çinilerinin çalındığına dair ulaşabildiğim kaynak olmamasına rağmen, yerinde
olmayan çiniler çalınmış olma olasılığını düşündürmektedir. Çiçeklerin dalında güzel ol-
ması gibi, eserlerimizi de yerinde görmek elbette ki doğru olandır.

Camilerimizin çoğu çinilerinin çalınmasından dolayı dönem, yöre, belde özelliği-
nin yanı sıra üzücü olan bu olaylar nedeniyle de benzerlik arz etmektedir. 
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Atik Valide Camii: Cami içi, mihrap cephesi, Atik Valide Camii: Mihrap cephesi, 
mihrap sol yanı kuşak yazısı bahar dalı pano detayı

Atik Valide Camii: Atik Valide Camii: Cami içinde ve yazıların 
Bahar dalı pano şemse içi detayı etrafında bulunan bordür detayı

Atik Valide Camii: Bulutlu bordür detayı Atik Valide Camii: Son cemaat yeri pencere alınlığı



Çinili Camii: Mihrap cephesi genel görüntü

Çinili Camii: Mihrap detayı
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Çinili Camii: Cami içi sol köşe

Çinili Camii: Cami sol yan cephe genel görüntü



Çinili Camii: Sol yan cephe niş detayı

Minber külahı Çinili Camii: Kadınlar mahfeli detay

Çinili Camii: Son cemaat yeri, giriş yan duvarı Çinili Camii: Son cemaat yeri pencere alınlığı
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Yeni Valide Camii: Mihrap genel görüntüsü

Yeni Valide Camii: Çini detayı



Beylerbeyi Camii: Mihrap cephesi genel görüntüsü

Beylerbeyi Camii: Mihrap cephesi ulama çini detayı

Beylerbeyi Camii: Pencere altları çinilerinden detay
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Beylerbeyi Camii: Mihrap cephesi sol köşe, kuşak yazısı

Beylerbeyi Camii: Mihrap üstü kare kompozisyon, ayet



Kaptan Paşa Camii: Cami genel görüntüsü

Kaptan Paşa Camii: Çinilerinden detay

Kaptan Paşa Camii: Sıva üstü çini deseni
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Atik Valide Cami, pencere alınlığı bordürü

Atik Valide Cami, sol cephe kompozisyon başlangıcı

Atik Valide Cami, yaprak motifi



Atik Valide Cami, gül motifi Çinili Camii, hatai motifi

Çinili Cami, bordür deseni

Çinili Cami, külah bordürü
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Üsküdar Yeni Cami, bordürü

Üsküdar Yeni Cami, penç motifi

Kaptan Paşa Cami, ulama desen



ÂDILE SULTAN’IN ÜSKÜDAR’DA 
YAŞADIĞI MEKÂNLAR, VAKIFLARI VE 

BUGÜNKÜ DURUMLARI 

Ferdâ Masak*

Hayatı, Yaşayış ve Şahsiyeti

15 Şevval 1241/23 Mayıs 1826’da İstanbul’da, Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde
dünyaya gelen Âdile Sultan, otuzuncu Osmanlı padişahı II. Mahmud’un Zerni-

gâr Kadın’dan olan kızıdır.1

Topkapı Sarayı’nda doğan Âdile Sultan’ın, çocukluğu Dolmabahçe Sarayı’nda,
gençliği ise Beylerbeyi Sarayı’nda geçmiştir.

Sultan II. Mahmud                           Âdile Sultan’ın doğduğu harem dairesi

123

* Araştırmacı.
1 BOA, HH. 17398; Âdile Konrapa, agt, s. 2; M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, TTK An-

kara 1992, s.135.
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İmparatorluğa bir çok yenilikler getiren Sultan II. Mahmud, çocuklarının eğitimi-
ne de büyük özen göstermiştir. Âdile Sultan sarayda özel hocalardan din, edebiyat, mû-
sikî, Arapça, Farsça ve hat dersleri alarak yetişti. Devrin en tanınmış hattatlarından
Ebûbekir Mümtaz Efendi yazı dersleri hocası idi. Yazı derslerini zevkle meşk eden Âdi-
le Sultan hattat olmaya hak kazandı. Aldığı eğitim hassas kişiliği ile birleşince bir şaire
sultan olarak divan oluşturan şiirler yazdı. Hânedân içinde dîvan sahibi tek kadındır.2

Ahlâkı ve iç güzelliği, zerâfeti ve dış güzelliğiyle tam bir ahenk içinde olan Âdile Sul-
tan, Osmanlı hânedanına yakışır bir şekilde yetişmiştir.3

Padişah kızları, o güne kadar, çok küçük yaşlarda evlendirilirken Sultan Mah-
mud’un kızları yirmili yaşlardan sonra evlenmişlerdir. II. Mahmud’a kadar Sultanların
evlenecekleri kişileri padişah seçerdi. 

II. Mahmud devrinden itibaren, sultanlar eşlerini görerek veya resimlerinden seçe-
rek kendi tercihlerini kullanmaya başladılar. Hatta II. Mahmud, Abdülmecid ve II. Ab-
dülhamid’in kızlarından bazıları severek evlenmişlerdir.4

Âdile Sultan 20 yaşına geldiğinde, kardeşi Sultan Abdülmecid tarafından evlendi-
rildi.

Âdile Sultan ile Mehmed Ali Paşa’nın düğün merâsimi, XIX. Yüzyılın en muhteşem
saray düğünlerinden birisidir.

Âdile Sultan’ın düğün merâsimi, kendisine tahsis edilen Neşatâbâd Sarayı’na uğur-
lanana kadar, Üsküdar beldesinde gerçekleşmiştir.

Düğün için, irade-i seniyye ile uygun görülen Haydarpaşa Sahrâsına çadırlar ku-
ruldu. İstanbul’daki sefirler, maslahatgüzârlar, ön kısmı sütunlar üzerine oturtulmuş
bulunan geniş saçaklı Haydarpaşa Sahilsarayı’nda ağırlandılar. Abdülmecid, Beylerbeyi
Sarayı’ndan bir faytonla gelerek bu sarayda kalmış ve günlerce devam eden şenlikleri
buradan izlemişti. 5

Bütün devlet erkânı ve İstanbul halkı davet edildi. Cemâziyelâhirin ilk günü olan
Cuma günü başlayıp Perşembeye kadar yedi gün devam edecek şenlikli bir düğün prog-
ramı hazırlandı. Kendileri için ayrılan günlerde cami şeyhleri, müderrisler, imamlar, il-
miye sınıfı, beşinci Salı günü rahipler, hahambaşı, patrik,Çarşamba günü ise İstanbul’da
bulunan bütün yabancı devlet adamları ve eşlerine ayrılarak, padişah tarafından tebrik-
leri kabul olundu.6

Saraylar, kışlalar, karakollar, yalılar kandillerle aydınlatılarak, şehrâyinler yapıldı.
Bu gösteri ve eğlencelerin en ilginci, Komaski tarafından İstanbul semâlarında uçuru-
lan balon idi.7

12 Haziran 1845 Perşembe günü Âdile Sultan Beylerbeyi Sarayı’ndan alınarak,
Bezm-i Âlem Vâlide Sultan’ın Koçili sandalına bindirildi. Vükelânın beş çifte sandalla-
rının refakatiyle Kuleli kışlasına kadar uğurlanarak, kendisine tahsis edilen Fındıklı Ne-

2 Nail Bayraktar, Âdile Sultan, TSM Sevenler Derneği, Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri, İstanbul-1994,s.6 
3 İ.H. Konyalı, Üsküdar Tarihi, Berk Yayınevi, İstanbul-1977, c.2, s.156.
4 Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, Selçuk Yayınları, İstanbul 1984, s. 176; Uluçay, Harem, 90-91
5 M. Nermi Haksan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi Yayını, İstanbul, 2001, c.3, s.1361.
6 Uluçay, Padişahların kadınları ve kızları, s.136; Naci, agm, s.30; Atasoy, age, s.98; Dünden Bugüne İstan-

bul Ansiklopedisi, agmd, s.80.
7 Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, agmd, s.80.



şatâbad Sahil Sarayı’na götürüldü.8

1868’de vefat eden ve Eyüb Bostan İskelesi’ndeki türbeye defnolunan Mehmed Ali
Paşa’ya karşı hislerini, Âdile Sultan şöyle dile getirmiştir :

“Devlet-û dine sadakatle ederdi hıdmet
Emr-i peygamberi icrâye kılurdı gayret
Bir özü doğru, sözü doğru muhibbi devlet 
Öyle bir yar içün Âdile ağlar elbet.”

Hayır, hasenât ve fukara perverliğiyle bilinen Âdile Sultan, babası II. Mahmud, kar-
deşleri Sultan Abdülmecid, Abdülaziz ve yeğenleri V. Murad ve II.Abdülhamid olmak
üzere beş padişah devrinde yaşamış, asaletli, dindar, çilekeş, kültürlü, hayırsever kişili-
ği nedeniyle, daima sevgi ve hürmete muhatap olmuştur. Kardeşleri ve yeğenlerinden
büyük bir saygı ve itibar görmüştür. 

Âdile Sultan pek güzel yüzlü, nârin, orta boylu, kumral, mavi-elâ gözlü, nûranî,
asaletini gösteren hâl, hareket ve terbiyeye sahip bir sultandı. Giyimi tamamen alatur-
ka olup, ağır kumaşlardan dört etekli entari, güderiden pabuç giyer, beline şaldan ku-
şak bağlar, üzerine “salta” denilen bol kollu bir ceket geçirirdi. Başına fes gibi bir şey ta-
kıp etrafına oyalı ipek yemeni sarar, üzerine zümrüt ve lâ’lerle yapılmış ikisi küçük or-
tadaki büyük gül şeklinde kıymetli iğneler takardı. Başka hiçbir mücevher veya nişan
takmazdı.9

Abdülmecid Han’ın kızı Münire Sultan’ın düğün günü, Âdile Sultan beyaz üzerine
gayet az ve ince iş sırmalı üç etek üstüne o vaktin modası olan Bask’dan giyinmişti. Ba-
şında tac, göğsünde göğüslük vardı.10

Âdile Sultan, saraylarını ve köşklerini her tabakadan insana, özellikle kadınlara
açarak, onların görgü ve bilgilerini arttırmalarına, sosyalleşmelerine yardımcı olmuştur.
Buraya gelen insanların dertlerini dinler, çözümler üretir, yardım ederdi.

Hanım Sultanlar, devlet ricâli eşleri ve yabancı elçilerin eşleri ve kızları da Âdile
Sultan’ın dâvetlerinde yer alanlardandı. Zengin ve hatırı sayılır kişileri, din ve tarikat
ehli insanları çağırarak dînî-ilmî sohbetler düzenlerdi. Bu sohbetlere edebî ve siyasî şah-
siyetlerin de katılmasıyla toplantılar renklenir ve zenginleşirdi.

Saray mutfaklarının İstanbul’a has en leziz yemeklerinin sunulduğu sofraların ar-
dından, bu mekânın sâzende ve hânendeleri dâvetlileri mest ederdi. 

Ömrünün sonuna kadar, adeti üzere her sene Muharrem ayında kazanlarla aşûre
pişirterek, halka dağıtırdı.11

Âdile Sultan sık sık şehirde dolaşır, yakın çevresindeki kadın ve kızları da alarak
mesire ve temâşa mahallerine giderdi. Böylece onların İstanbul’un güzelliklerini, boğa-
ziçini, yalıları tanımalarını sağlardı. II.Mahmud’dan sonra Abdülmecid’in getirdiği yeni-
liklerle aynı tarihlere rastlayan bu gezintiler, bazı çevrelerce pek hoş karşılanmasa da
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10 Saz, agm, S. 29, s. 639.
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Âdile Sultan’ın dindarlığı ve ağır kişiliği, bunların tepkilerini ortaya koymalarını engel-
lemiştir.12

Eşinin ve kendisi gibi hatırşinas ve nazik bir insan olan kızı Hayriye Hanım Sul-
tan’ın vefatından sonra, yine misafirlerine ve bendegânına karşı kibarca muamelede bu-
lunmakla beraber, artık gezintilere çıkmıyordu. Baharda Silahtarağa köşküne, yazın da
Vâlidebağındaki köşküne giderdi. Bu yolculuk sırasında araba vapurunun kaptan ve tay-
fasına, iskele memurlarına, yol üzerindeki karakol görevlilerine, önceden hazırlanan çı-
kınlarla, ihsanlar dağıttırır ve yoldaki fukaranın hepsine sadaka verirdi. Türbe ziyaret-
lerinde de bu manzara tekrarlanırdı.13 Kendini hayır, hasenât ve ibâdete vakfetmişti.
Merhametinin ve ihsânının sonu yoktu. Fukara evlerini ve mekteplerini tamir ettirir,
çocuklarını mektebe başlatır, gelinlik kızlarına çeyiz yaptırır, hastalarına baktırır, kuru-
muş çeşmelere su getirtir, susuz yollara kuyu kazdırır. 14 Böylece haberdar olduğu ihti-
yaç sahiplerinin imdadına yetişirdi.

Âdile Sultan, aynı zamanda hânedan içinde divan sahibi tek şairedir. Münacaat, na-
at, yakınları için methiyeler, mersiyeler ve tasavvufî manzumelerden oluşan divânında
beyit sayısı iki bini aşmaktadır. Ayrıca, Kanûnî Sultan Süleyman’ın “Muhibbî” divânını,
1308/1890 yılında ilk bastıran da Âdile Sultan olmuştur.15

Eşini ve kızını kaybettikten sonra, Nakşibendiyyeden Bâlâ dergâhı şeyhi Ali Efen-
di’ye intisap etti. 1297/1879 yılında şeyhinin vefatı dolayısıyla düştüğü tarih şöyledir:

Âdile Sultan zamanının Râbiat-ül Adeviyyesi kabul edilirdi.16 Vakfiyesinde de “Râ-
biatüddevrân” ünvanı geçmektedir.17

Âdile Sultan her sene Ramazan ayında îtikafa çekilirdi. Eyüb Sultan Türbesi önün-
de, Sultan I. Ahmed Sebili’nin arka tarafında bulunan kadınlar mescidinde bu ibadeti îfâ
etmiştir. Bunun için bu odaya Âdile Sultan odası da denir. 

Osmanlı-Türk terbiyesiyle bezenmiş, ince ruhlu, zarif yalnız saray çevresinde de-
ğil, halk arasında da sevgi ve saygıyla anılan Âdile Sultan Aliyyetüşşân hazretleri, 75 ya-
şına kadar derdiyle-zevkiyle uzunca bir ömür sürmüştü. Yeğeni II. Abdülhamid tahtta
iken, 1 Şevval 1316/ 12 Şubat 1899 Pazar günü vefat etti.18

Cenazesi, Salıpazarı sahilsarayından alınarak, istimbotla Eyüp, Bostan iskelesine
çıkarıldı ve tekke mensupları, dedeler, dervişler, müezzinler tarafından tehlillerle karşı-
landı. Cenaze merâsimine devlet ricâli, saray ve mâbeyn görevlileri, enderûnlular, aske-
rî kıtalar ve büyük bir halk kitlesi katıldı.

Eyüb Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, vasiyeti gereği, Bostan
İskelesi’ndeki Mehmed Ali Paşa türbesine, evvelce kendisi tarafından hazırlatılan mer-
kade gömüldü. Ölümü üzerine düşülen tarihlerden biri şöyledir:

“Cennet-i me’vâyı etti Âdile Sultan mekân”(1316)19

12Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, s.80.
13Leylâ Saz, agm, s.256.
14 Vakfiyenin XIII. b.ünde, yerleri bildirilen dört adet su kuyusunun tamiratı ve giderleri için 5 Osmanî Li-

ra harcanacağı yazılıdır (Âdile Sultan Vakfiyesi).
15 Bayraktar, agb, s.9; İstanbul Ansiklopedisi, s.81,82; Konrapa, agt, s.19.
16 Bayraktar, agb, s.7; Banarlı, age, f.11, s.841. (Basra’da 700’lü yıllarda yaşamış Allah dostu bir Hatun )
17 Vakfiye, v. 4.
18 Banarlı, age, s.841; Konrapa, agt, s.6
19 Konrapa, agt, s.7; İstanbul Ansiklopedisi s.81; Atasoy, s.104.



20. Muharrem 1288/1871 tarihli vakfiyede, türbede eşi Mehmet Ali Paşa ve Kızı
Hayriye Hanım Sultan yatmakta olup, ölümünden sonra Âdile Sultan’ında aynı türbeye
defnedilmesi ve başka mevtâ defnedilmemesi şart koşulmuştur.20

Yaşadığı Mekânlar

Mabeyn müşîri iken, 1284/1867’de padişah tarafından Âdile Sultan’a kethüdâ ta-
yin edilen Abdülhamid Ferit Paşa’nın hatıra defterinde kaydettiğine göre; Âdile Sultan
gelin gittiği Fındıklı Neşatâbad Sarayı’ndan başka, çocukluk çağını Dolmabahçe Sara-
yı’nda, gençlik çağını Beylerbeyi Sarayı’nda geçirmiştir. Daha sonraları zaman zaman
Cağaloğlu yakınındaki sarayda21, Silahdarağa’daki yazlık kasırda, Küçük Çamlıca’da Vâ-
lidebağı’ndaki yazlık köşk ve bağ, Kandilli’de yazlık Âdile Sultan Sarayı’nda ve Salıpaza-
rı’ndaki Kışlık Fındıklı Sahil Sarayı’nda22 ömrünü sürdürmüştür.23

Silahtarağa’da Âdile Sultan’ın yaptırdığı köşke şairler Hüsrevâbad demişlerdir.
1946’lara kadar harabesi duran köşkün bugün izi yoktur.24

Âdile Sultan’ın bu saray ve köşklerden bazılarını ikâmeti için kullandığı kuvvetle
muhtemeldir. Vakfiyelerinin akdedildiği yerlere baktığımızda, Salıpazarı Sahilsarayı,
Kuruçeşme Esma Sultan Yalısı, Kandilli Sarayı ve Vâlidebağındaki bağ köşkünün isimle-
rinin geçmesi bunu doğrulamaktadır.25

Vâlidebağındaki yazlık köşk, Koşuyolu ile Altûnizâde arasında 354.000 m2’lik bir ko-
runun ortasındadır. Bu bağı Sultan Abdülmecid kız kardeşi için bin beş yüz kiseye
(7500 altın) satın almıştır.26 Üzerine 1853 yılında Âdile Sultan için kargir olarak yaptı-
rılan köşkte, Âdile Sultan eşiyle birlikte yazları birkaç ayını geçirirdi. Vâlidebağı Kasrı
çok güzel bir şekilde döşeliydi; çok nâdide Avrupa eşyalar ile, üzerleri mozaikli, kapak-
ları insan tasvirli bazı dolaplar, ağır döşemeler, kıymetli vazolar bulunuyordu.27 Bugün
“Âdile Sultan Öğretmenevi ve Kültür Merkezi” adıyla ayaktadır. Çeşitli kültürel etkinlik-
lere ev sahipliği yapmaktadır.28

I. Abdülhamid’in kızı Esma Sultan’ın Ortaköy Kuruçeşme’de bulunan sahilsarayı,
ölümünden sonra, yeğeni Âdile Sultan’a bırakılmıştır.29

Kandilli’de, köyün tepesinde hantal yapısı ile kışlaya benzeyen Kandilli Sarayı’nın
sahibesi II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan’dır.30

Boğaza nâzır sert ve kayalık bir tepede bulunan Kandilli Sarayı, Sultan Abdülmecid
tarafından kardeşi Âdile Sultan için satın alınan köşkün yerine 1876’da yaptırılmıştır.
Âdile Sultan’ın ölümünden sonra uzun süre boş kalan saray, hürriyetin ilânından sonra
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20 Vakfiye, b. 3, v.19.
21 Bu sarayda yaşadığını doğrulayan herhangi bir belge yoktur. Ancak TSMA E 608/2 no.lu evrakda bu sa-

rayın kışlık mefruşat masrafları gösterilmektedir. Saray, 1267/1851’de yanmıştır.
22 Bugün, Fındıklı’da bulunan Güzel Sanatlar Akademisinin yeridir.
23 Atasoy, age, 99-100; Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, s.80.
24 M. Nermi Haskan, Eyüb Tarihi, Eyüp Belediyesi Yayını. İstanbul 1996, s.364.
25 Âdile Sultan Vakfiyesi, İ.Ü.Nadir Eserler Kütüphanesi, T.Y no.4993.
26 Atasoy, age, s.100.
27 Halûk Y. Şehsuvaroğlu, 19. asırda Çamlıca’daki köşler ve saraylar, Akşam Gazetesi,16. Eylül. 1947.
28 Bayraktar, age, s.15.
29 Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, s. 211; Uluçay, 1992, s.112.
30 Sâmiha Ayverdi, Boğaziçinde Tarih, Baha Matbaası, İstanbul, 1982, s.343.
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Ahmet Rıza Bey’in bir kız sultânîsi açılmak üzere müracaat etmesi üzerine, II. Abdülha-
mit tarafından mektep binasına tahsis edilmiştir. 1909 Ekim ayında Ahmet Rıza Bey ile
birlikte milletvekillerinden oluşan bir heyet sarayı gezerek mektebe elverişli olduğuna
karar vermiştir. 1916’ta “Kandilli Âdile Sultan İnas Mektebi Sultanisi” adıyla mektebe dö-
nüştürülmüş, daha sonra “Kandilli Kız Lisesi” adını almış ve 1986’da yanmıştır.31

Kandilli’nin Rumeli yakasından görünülü. Tepedeki bina Adile sultan Sarayı’dır.

Bu saray 1335/1917 yılında, Balkan Harbi sırasında iki uzvunu kaybetmiş 14 zâbit
ve zâbit vekiline ikâmet iâşe, elbise ve istirahatleri temin edilmesi için, padişahdan 600
lira ihsan ile geçici olarak tahsis edilmiştir.32

Kandilli halkı, Âdile Sultan’ın devrinde yoksulluk nedir bilmemiş, dertliler derman
bulmuştu. Sultan öldüğü zaman, yardım ettiği fakirler kadar fakir kaldığı söylenir olmuş-
tu.33 Nitekim “ Benim kimsem kalmadı, benden sonra mallarım hazineye girip çürüyece-
ğine satılsın fukaramız mahzun olmasın. Bu servet milletin sayesindedir. Fıkaraya elimiz-
den geldiğince bakmak da boynumuzun borcudur.” dediği rivâyet edilir.34

Kandilli Burnu tepesindeki Âdile Sultan sarayının, Eski Vaniköy kıyısında kapalı de-
niz hamamı vardı. Yüksek damı ile, her tarafı bindirme tahtalarla kaplanmış, içi mer-
mer döşeli bu penceresiz bina, kendi haline terkedilmiş bir yerdi. Burası herhalde, Sul-
tanların, saraylı hanımların sadece denize girmeleri için değil, o geniş mermer basamak-
lardan kayığa binmeleri için de kullanılırmış. Denize açılan iki kanatlı büyük kapısı
olan, çepeçevre mermerli bu deniz hamamının ve arkasındaki saray müştemilâtından
bir bina harâbesinin yerinde şimdi modern binalar bulunmaktadır.35

31 Atasoy, age, 99-100; Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, s.80; Halûk Y. Şehsuvaroğlu, Boğaziçine dâir,
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, 1986, s. 55.

32 BOA, MV 216/98; Konyalı, age, s.157.
33 Sâmiha Ayverdi, age, s.343-344.
34Semih Mümtaz S, Tarihimizde Hayâl Olmuş Hakikatler, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1948, s. 163.
35 İffet Evin, Yaşadığım Boğaziçi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, 1987, s.49.



Mehmed Ali Paşa’nın Kandilli sahilinde bir yalısı vardı. Bu yalı 1885’te yanmıştır.36

Ayrıca yine Mehmed Ali Paşa’ya ait Üsküdar Şemsi Paşa camiinin hemen yanında bir ya-
lısı daha bulunmaktaydı. Bu yalı, bir müddet vârisleri tarafından kullanıldıktan sonra,
1930 tarihlerinde yıkılmıştır. 37

Âdile Sultan’ın Hayrâtı

Âdile Sultan’ın doğduğu XIX. Yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için, siyasî ve iktisa-
dî açıdan zorlu bir dönemdir. Âdile Sultan doğduğu andan itibaren kendisini, İmpara-
torluk’ta yenilik, değişim ve savaşların devam edegeldiği bir dönemin içinde buldu.
Doğduğu, yetiştiği yıllar ve hayatta olduğu müddetçe hiç eksik olmayan karışıklık ve
keşmekeşin yükünü çeken başta babası, sonra kardeşleri, daha sonra yeğenleri olmak
üzere hep en yakınları idi. 

İyi bir eğitim almış ve hassas bir kişiliğe sahip olan Âdile Sultan, devletin ve yakın-
larının içinde bulunduğu, bu zor durumlara duyarsız kalamazdı. Devrinde bazı müsrif,
eğlence düşkünü saray kadınları olmasına rağmen, o memleket meselelerine vâkıf bir
sultan olarak, padişah olan kardeşlerine zaman zaman çözüm önerileri sundu veya ge-
rektiğinde onlara yanlış yapmamaları konusunda müdahalelerde bulundu. 

Böyle bir dönemde elindeki imkânları en iyi şekilde değerlendirerek kalıcı eserler
bırakmayı başarmıştır. Yüzyılımıza yakın bir zamanda yaşayan Âdile Sultan’ın, bu sıkın-
tılı dönemde kadınların da üzerine düşeni yapması bilinciyle hareket etmesi neticesin-
de kurduğu vakıflar bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları eski Üsküdar sınırları içinde
bulunmaktadır. Ayrıca, Üsküdar’ı Medine toprağı kabul eden ince ve lâtif anlayışa hür-
meten ve binâen, Mekke ve Medine’deki vakıflar ile Âdile Sultan tarafından Surre alayı
ile gönderilenler de Üsküdar çerçevesi içerisinde değerlendirilmiştir. Surre alayının
uğurlanışı açısından da Üsküdar’ın önemi mâlumdur.

Âdile Sultan Vakfiyesi’nde; nakit, menkul ve gayri menkul olarak vakfedilenler şu
şekilde özetlenebilir:

Nakit olarak, işletilmek şartıyla iki ayrı vakfiyede toplam 80.000 guruş vakfedil-
miştir.38 Ayrıca her biri 100 guruşa tekâbül eden, toplam 15.000 guruş değerinde 150
adet kavâim-i nakdiyye vakfedilmiştir.39

Eyüp, Bostan İskelesi’nde, daha önce Âdile Sultân’ın malından harcayarak, eşi
Mehmed Ali Paşa ve kızı Hayriye Hanım Sultân için inşâ ettirdiği türbe, oda ve suffe ile
254 zira 6 parmak x 254 zira 6 parmak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunan bahçe.

Eyüb, Ahmet Dede mahallesinde 4 numaralı, meyveli ve meyvesiz ağaçlar dikili
bahçesi olan menzil.

Galata, Perşembe Pazarı caddesinde bulunan 24 numaralı, 135 zira 8 parmak x 10
zira 16 parmak üzerinde iki katlı bir mağaza.

Dudullu’da su yolları yapılmış bir çeşme, dokuz aded taş tekne, bir kahve dükkâ-
nı, 20 hayvan alabilen ahır ve oda. 

Galata haricinde, Hüseyin Ağa mahallesinde, Cadde-i Kebir’de bulunan 446 zira
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36 Behçet Ünsal, İDDM Akademisi Dergisi, Sayı 3, İstanbul, 1978.
37 Haskan, age, s.133; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, c. 3, s.1367.
38 I. Ve V. Vakfiye.
39 VIII. vakfiye. 
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arsa üzerinde bir su kuyusu, bir sarnıç ve12 aded büyük bina.

Yüksek Kaldırım caddesinde 53 numaralı, bir kuyu ve bir sarnıcı bulunan üç kat-
lı menzil. Yine Yüksek Kaldırım caddesi 18 numarada altında mahzeni bulunan bir dük-
kân. 

Galata, İkimiz mahallesi, Okçu Mustafa caddesinde üç katlı menzil ve altındaki üç
dükkân (22, 24 ve mükerrer 24 ve mükerrer 24 numaralı).

Galata, Sultân Bâyezid mahallesi, Yenişehirli sokağında 8 ve 12 numaralı, iki katlı,
altında iki dükkân bulunan menzil.

Silivrikapı hâricinde bulunan Seyyid Nizâmeddin dergâh-ı şerîfi, aslına uygun ola-
rak, büyük meblağlar harcanarak ihyâ edilmiştir.

İstavroz’da Bedevî Dergâhına merhûme Zernigâr Kadın Efendi rûhiyçün hafr olunan
sarnıc, Vâlidebağı’nda Asâkir-i Şâhâne Karakolhânesi civârında ve Kızıltoprak’da Zühdü
Paşa sokağında Hayriye Hânım Sultân rûhiyçün ve Haydarpaşa’da Yeldeğirmeni’nde Zap-
tiye Karakolhânesi bahçesinde Ebrevân Kalfa ruhiyçün hafr olunan kuyular ile Kadıkö-
yü’nde İmâm-ı Şehriyârî arsasında kazılan kuyular bulunmaktadır.

Bulundukları yerler itibariyle verdiğimiz, Âdile Sultân tarafından vakfedilenlerin
toplam sayıları şöyledir: Dersaadet’te; 1 türbe, ağaçlı 2 bahçe, 18 menzil, 2 oda, 1 ahır,
su yolu döşenmiş bir çeşme ile dokuz taş tekne, 1 kahvehâne, 7 dükkân, iki katlı 1 ma-
ğaza, 1 havuz, 10 kuyu, 3 sarnıç bulunmaktadır. Medine-i Münevvere’de ise; 2 kıt’a arsa,
1 sebîlhâne, 1 fırın, 1 kahvehâne, 1 değirmen, 1 dükkân, 1 mağaza, 9 menzil, 1 hurma
bahçesi, -14 oda, sofa, mutfak vesâireden oluşan bir ribât. ağaçlı ve iki kuyusu olan bir
bahçe.

Ayrıca, İstanbul, Fatih Camii yakınında bulunan Nakşidil Vâlide Sultân türbesin-
de okunmak üzere, 30 adet Kur’an-ı Kerim cüzü vakfedilmiştir.40

Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimiz ve Hz. Fâtıma’nın türbelerinde kulla-
nılmak üzere etrâfı pırlanta ile süslü bir kıt‘a kelime-i tevhîd levhası ve altın üzerine
mesnevî‘ dört köşeli dört adet büyük ve yedi adet dört köşeli vasat ve dört adet küçük
ve yiğirmi iki adet gâyet ufak zümrüd ve ortasında büyük bir adet pırlanta ve emrûdî
bir adet büyük inci ve beş adet orta büyüklükte inci ve dört tarafı ufak pırlanta ile süs-
lü ve mine üzerine lafza-i celâl ve ism-i nebî ve âl-i ebâ isimleri bulunan bir adet askı
ve bir çift gelin yapışdırması ve sekiz adet gümüş gülâbdân ve buhûrdân ve iki adet gü-
müş tepsi ve otuz altı mumlu bir adet âvîze ve bu türbelerde okutulması şart koşulan
mevlid merâsiminde kullanılmak üzere büyük bakır dört sini ve bakır sekiz adet kapak-
lı çorba tası ve bakır sekiz adet kapaklı et lengeri ve bakır sekiz adet kapaklı pilav len-
geri ve bakır yiğirmi dört adet zerde kâsesi ve seksen kıyye su alır bir adet kapaklı ba-
kır kazan ve altmış kıyye su alır bakır kapaklı çorba kazanı. Ve elli kıyye alır bir adet
kapaklı bakır zerde kazanı. Ve otuz adet porselen salata tabağı vakfedilmiştir.

Bundan başka, Eyüp, Bostan İskelesi’nde bulunan türbe-i şerîf ve Gül Câmi‘-i şerî-
fi mektebi, Arab Câmi‘-i şerîfi mektebi, Anadoluhisarı mektebi ile câmi‘-i şerîflerinin av-
lusunda, Kasımpaşa Mevlevîhânesinde, Merkez Efendi ve Seyyid Nizâmeddin Dergâh-ı
şerîflerinde olan su sarnıçlarının vakfedilmesinden söz edilmemekle beraber tamir ve
temizliğinin yaptırılması için gerekli ödeneğin ayrılması istenmektedir.

40 1. vakfiye



Âdile Sultan’ın Hayrâtı

Âdile Sultan’ın, gayr-i menkul, menkul ve nakit para olarak vakfettiklerinden baş-
ka, vakfiyede mektep, sarnıç, çeşme, kuyu, dergâh, türbe gibi yapıların adı geçmekte ve
bu yerlerin çeşitli ihtiyaçlarına harcanması için ayrılan fonlar bulunmaktadır. Vakfiye
metinlerinden de anlaşıldığı gibi, vakfedilen paranın ve gayr-i menkullerin gelirinden
belirlenen miktarın adı geçen kurumların tamir, bakım ve görevlilerinin ücretleri vb. gi-
derleri karşılanmaktadır. Ancak, bahsedilen yerlerin vakıf olduğuna dair açıklamaya
vakfiyede rastlanmamaktadır. Bunların bazıları Âdile Sultan tarafından yaptırılmış veya
daha önce var olan yıpranmış bazı yapılar yenilenmiş, bazılarının ise fonksiyonelliğini
kaybetmemesi için sadece masrafları üstlenilmiştir. 

1. Sarnıçlar ve Şadırvanlar:

Vakfiyede zikredildiğine göre; Eyüb’te Mehmed Ali Paşa türbesi altında, Küçük
Mustafa Paşa’da Gül Camii mektebi, Anadoluhisarı mektebi, Arap Camii mektebi ve ay-
nı camiin avlusunda, Kasımpaşa Mevlevîhânesi, Merkez Efendi, Seyyid Nizâmeddin
dergâhı ve İstavroz Bedevî dergâhında bulunan sarnıçların tâmir ve temizlik masrafları
için vakıf gelirlerinden pay ayrılmıştır. Galata dışında Hüseyin Ağa mahallesi, Cadde-i
Kebir’de bulunan 12 büyük binanın kira gelirinden adı geçen 41 sarnıçların bakım ve te-
mizliği sağlanarak suyun kalite ve sağlığına gelebilecek zararlar bertaraf edilmektedir.42

a) Arap camii avlusunda, 1285 tarihinde Sultan Mahmud’un kızı Âdile Sultan ta-
rafından mükemmel bir sarnıç inşâ olunarak şadırvanı yenilenmiştir.43

Âdile Sultan’ın kazdırdığı diğer bir sarnıç, Beylerbeyi (İstavroz)’nde, Bedevî dergâ-
hındadır. Annesi merhûme Zernigâr Kadın’ın rûhu için yaptırılan bu sarnıcın masrafı
için senede bir adet Osmânî lira ayrılmıştır. Buradaki sarnıcın bakımına ayrılan bir lira,
Galata Yüksek Kaldırım caddesinde vakfedilen üç katlı ikâmetgâh ve bir dükkânın kira
gelirinden verilecektir.44

b) Âdile Sultan’ın kazdırdığı diğer bir sarnıç, Beylerbeyi (İstavroz)’nde, Bedevî der-
gâhındadır. Annesi merhûme Zernigâr Kadın’ın rûhu için yaptırılan bu sarnıcın masra-
fı için senede bir adet Osmânî lira ayrılmıştır. Buradaki sarnıcın bakımına ayrılan bir li-
ra, Galata Yüksek Kaldırım caddesinde vakfedilen üç katlı ikâmetgâh ve bir dükkânın
kira gelirinden verilecektir.45

Beylerbeyi, Bedevî Tekkesi Sokağı’nda bulunan, Bedevî Tekkesi veya Hüseyin Hıfzı
Efendi Tekkesi olarak bilinen dergâh, 1271/1855 yılında Şeyh Hüseyin Hıfzı Efendi’nin
önderliğinde ve Beylerbeyi halkının yardımlarıyla yapılmıştır.46

Binanın yeniden yapımına 1992 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile,
Hüseyin Hıfzı Külliyesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından başlanmış ve
1997’de tamamlanmıştır.

Dış cephesi ve iç mekânları orjinaline uygun olarak yeniden yapılmış olan Bedevî
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41 agv, vrk. 66.
42 Celâl Esad Arseven, Eski Galata ve Binaları, Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kütüphânesi Yayını, İstanbul,

s. 31.
43 agv, vrk. 76.
44 agv, vrk. 76.
45 M. Rebiî Hâtemî Baraz, age, c. I, s. 84.
46 30 Eylül 1999 
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Dergâhı’nda, Âdile Sultan’ın yaptırmış olduğu sarnıç da korunmuş, ancak içinde su bu-
lunmamaktadır. Hâlen bu dernek tarafından, günde yaklaşık 350 kişiye yemek veren bir
aşevi olarak kullanılmaktadır.47

c) Ayrıca, vakfiyede bahsedilmediği halde, babası II. Mahmud’un sık sık ziyâret et-
tiği Galata Mevlevîhânesi avlusunda, çok büyük bir sarnıç ve üstünde sarnıca bağlı ku-
yu bilezik taşı ile sekiz sütunun taşıdığı şadırvan 1263/1847 yılında yapılmıştır.

d) Seyyid Nizameddin Dergâhında Bulunan Sarnıç: 

Seyyid Nizameddin Dergâhı, Âdile Sultan tarafından yeniden inşâ ettirilirken, bu-
raya aynı zamanda bir de büyük bir sarnıç yaptırılmıştır. Sarnıcın kitâbesinde 1307 ta-
rihi bulunmaktadır

2. Çeşme, Namazgâh ve Kuyular:

a) Dudullu’da bulunan çeşme ve namazgâh:

1143/1730 yılında Hâfız Abdülkerim Ağa’nın yaptırmış olduğu çeşme harâp oldu-
ğundan, 1304/1886’da Âdile Sultan tarafından yeniden yaptırılmıştır. Esas yeri Dudul-
lu’nun merkezinde olan çeşme, trafiği engellediği için 1988’de Üsküdar Belediyesi tara-
fından, biraz daha geriye alınmıştır. Çeşmenin arkası namazgâhtır. Çeşmenin ayna taşı
aynı zamanda mihraptır. Günümüze kadar gelebilmiş az sayıdaki namazgâhlardan biri-
dir. Bugün arka kısmı hoş bir görünüm arz etmemekte olup, namazgâh özelliğini kay-
betmiştir. Çevresinin temizlenip, aslî hüviyetine kavuşturularak bir örnek teşkil etmesi
için gereğinin yapılmasını ilgili mercilerden ricâ etmekteyiz.

b) Dudullu’ da bulunan diğer çeşme:

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden alınan yukarıdaki fotoğrafta bulunan çeş-
me, tarz olarak Dudullu’da namazgâhı da bulunan diğer çeşmeden tamamen farklıdır.
Fotoğraf bilgisi, çeşmenin Dudullu’da Âdile Sultan tarafından yaptırılan çeşme olduğu-
nu beyan etmektedir. Üsküdar Târihi’nde; namazgâhlı çeşmeden başka, suyu Kayışda-
ğı’ndan gelen, ondan üç sene evvel yapılmış iki çeşme daha olduğu yazılıdır.48 Ancak,
bugüne gelebilmiş değildir. Bu çeşme onlardan biri olmalıdır.

c) Diğer bir namazgâh: 

Âdile Sultan’ın yaptırdığı diğer bir namazgâh da Kadıköy, Altûnizâde’de İsmâil Pa-
şa mahallesindeki korulukta idi. Ancak bugün namazgâhın da, koruluğun da yerini
apartmanlar istilâ etmiştir.49 Dere kenarında yer alan namazgâhın taşı ve kitâbesi kal-
mamakla beraber çeşmesi hâlen akmaktadır.50

d) Lâleli, Âdile Sultan çeşmesi: 

Lâleli’de, Kuyucu Bensayiş caddesinde de bir Âdile Sultan çeşmesi olduğundan
bahsedilmektedir. Ancak, bugün ne bu caddeden, ne de çeşmeden bir iz kalmıştır.51

e) Hayriye Hanım Sultan rûhu için kazdırılan kuyular: 

Üsküdar Vâlidebağı’nda, Asâkir-i Şâhâne karakolhânesi civârında bir kuyu ve Kızıl-
toprak’ta, Zühdü Paşa sokağında Cağalzâde Ahmed İhsan Bey bağı karşısında bir kuyu ol-

47 Konyalı, age, c. 2, s.1.
48 İstanbul Kültür Sanat Ansiklopedisi, c.I, s. 277.
49 Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, c. 2, s. 995.
50 İstanbul Kültür Sanat Ansiklopedisi, c.I, s. 276.
51 agv, vrk. 76.



mak üzere iki kuyu açılmıştır. Âdile Sultan, genç yaşta ölen kızı Hayriye Hanım Sul-
tan’ın rûhunu şâd etmek için açtırdığı bu kuyuların bakımına, senede birer Osmânî li-
ra ayrılmasını uygun görmüştür.52

f) Âb-ı revân Kalfa rûhu için kazdırılan kuyu: 

Haydarpaşa’da, Yeldeğirmeni’nde Zabtiye Karakolhanesi bahçesiyle cadde arasında
Âb-ı revân Kalfa’nın hayrına açtırılan bu kuyunun tamir ve bakımı için de, senelik bir
Osmânî lira ayrılmıştır.53

g) Bir diğer kuyu:

Kadıköy’de, Hüseyin Ağa ile Nazîfe Hanım’ın evleri önünde ve Osman Ağa’nın evi
karşısına sokağa açılan kuyunun masrafları için, senelik olarak yine bir Osmânî lira ve-
rilmesi vakfiye şartlarındandır.54

3. Mektepler:

a) Âdile Sultan Sıbyan mektebi (Gül camii mektebi55)

Küçük Mustafa Paşa’da Vakıf Mektebi sokağında, kiliseden çevrilen Gül camii kar-
şısındadır. 1285/1868 yılında “Âdile Sultan Sıbyan mektebi” olarak yaptırılan iki katlı
ve kârgir binâ bugün “Âdile Sultan Çocuk ve Halk Kütüphânesi” olarak kullanılmakta-
dır. Bir müddet muhtarlık ve ilkokul olarak kullanılmış, 1969’da kütüphâneye tahsis
edilmiştir. Kütüphâne tabelâsının altında, beyzî bir madalyonun içinde Sultan Abdüla-
ziz’in tuğrası bulunmaktadır. Halice doğru alçalan meyilli bir arazi üzerinde bulunan
mektep, iki esas kat ve bir bodrum kattan oluşmaktadır.

b) Galata Arap camii mektebi:

Galata’da, Arap camiinin az ilerisinde, sanat değeri çok yüksek olan bu binâ ma-
alesef günümüze ulaşamamıştır. Âdile Sultan tarafından mektep olarak yaptırılmıştır.56

c) Anadoluhisarı mektebi:

Bu mektebin adı yalnızca vakfiyede, hoca ve talebelere ayrılması öngörülen para ile
ilgili olarak geçmektedir. Başka bir kaynakta, herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ana-
doluhisarı’nda, Galata’da Arap camiinde ve Küçük Mustafa Paşa’da bulunan mekteple-
rin hocalarına altı Osmânî lira ile talebelerine on iki adet Osmânî liranın, her sene Şa-
ban ayında eşit olarak dağıtılmak üzere verilmesi vakfiyede belirtilmiştir. 57

Ayrıca, muhasebe kayıtlarında bu ödeneğin, yukarıda adı geçen mekteplerin tale-
belerine kapama bedeli (elbise yardımı) olarak gerçekleştiği görülmektedir.58

4. Seyyid Nizâmeddin Dergâhı

Âdile Sultan, Silivrikapı dışında bulunan, harab vaziyetteki Seyyid Nizâmeddin
dergâhını, büyük meblağlar harcayarak yeniden yaptırmıştır. 59
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52 agv, vrk. 76.
53 agv, vrk. 76.
54 Vakfiyede bu isimle bahsedilmektedir. Bkz. v. 28.
55 Atasoy, age, s. 102; İstanbul Kültür Sanat Ansiklopedisi, c.I, s. 277.
56 agv, vrk. 84.
57 BOA, YEE, 457. 
58 agv, vrk. 41.
59 Hâlid Ziyâ Uşaklıgil, age, c. III, s.56.
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5. Surre-i hümâyûn alayı ile gönderilenler:

Saltanat ve Hilâfet makamı tarafından, Mekke ve Medîne’nin hâdimi sıfatıyla, her
sene hac mevsiminden önce, Mekke ve Medine’ye gönderilen para ve hediyelere “ Surre-
i Hümâyûn” ya da “Mahmil-i Hümâyûn” denilmekteydi.60 İlk olarak Abbâsiler devrin-
de başlayan bu güzel âdet, Osmanlıların son zamanlarına kadar devam etmiştir. İlk de-
fa Yıldırım Bâyezid tarafından 80.000 altın olarak gönderilen Surre, Yavuz Sultan Selim
Mısır’ı fethedene kadar düzensiz olarak gitmiştir. Yavuz Sultan Selim’in emriyle Surre
gönderilmesi resmî ve siyâsî bir görev olmuştur. Surre-i Hümâyûn, Üsküdar’dan kara
yoluyla, deve ve katırlarla, yollandığı zamanlarda, Recep ayının on ikisinde yapılan me-
râsimle uğurlanırdı. 1281/1864 yılından itibaren vapurlarla gönderilmeye başlanması
üzerine, Şaban ayının on dördüncü günü Dolmabahçe veya Yıldız Sarayı bahçelerinde
tertip edilen merâsimden sonra yola çıkmaya başlamıştır. 

Padişahın, saray erkânının ve isteyen herkesin hediyeler gönderebildiği bu alay, II.
Abdülhamid’in Hicaz demiryolunu yaptırmasıyla trenle gönderilmeye başlanmış ve I.
Dünya Savaşı sırasında Haremeyn ile bağlantı kesilinceye kadar devam etmiştir. 

Surre göndermek, öncelikle mukaddes beldelere hürmetin bir ifâdesi olmakla bir-
likte, Surre Alayı gönderen devletin gücünü ve bağımsızlığını ortaya koyan bir sembol
olmuştur.

Saray ve halk tarafından fevkalâde önemsenen Surre uğurlama merasimleri sırasın-
da, saray bahçesinde kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbirlerle hazırlanan para
keseleri ve hediye sandıkları süslenen develere yüklenerek Surre Emîni’ne teslim edilir-
di. Merâsimden sonra kervan yola koyulur, Kabataş iskelesinde hazır bekleyen araba va-
puruna binerken toplar atılarak uğurlanırdı. Üsküdar, Doğancılar yoluyla Paşakapısı’na
gelinir, burada mutasarrıf, surreyi makbuz karşılığında teslim alır ve Haydarpaşa’dan
trene yükleninceye kadar muhafaza ederdi.61

a) Saray halkı, sultanefendiler ve isteyenlerin hediye gönderdiği gibi, Âdile Sultan
da, Surre-i Hümâyûn alaylarıyla, Peygamber Efendimiz ve Hazreti Fâtımâ’nın türbesin-
de kullanılmak üzere avizeler, mücevherli levhalar, mevlid merâsimlerinde kullanılma-
sı için gümüş tepsiler, buhurdanlar, gülâbdanlar, bakır siniler, çorba, et, pilâv ve zerde
kazanları, zerde tabakları, porselen salata tabakları göndermiştir. Bunların Mescid-i Ne-
bî mahzeninde muhafaza edilerek her sene mevlid merâsiminde kullanılmasını iste-
mektedir.62

b) Bundan başka, her sene olduğu gibi, 1326/1908 tarihinde de; Medîne’de icrâ edi-
lecek mevlid merâsimi için 20 Osmânî lira, Medîne’deki on dört hâneli ribatta ikâmet et-
tirilen muhtaç kadınlara verilmek üzere 56 sîm Mecidiye, yine Medîne’de diğer yedi hâ-
nede oturanlara verilmek üzere 63 sîm Mecidiye ve Mekke’de Muhammed Can Efendi
dergâhında senede bir defa okutulacak mevlid masraflarına harcanması için 30 Osmânî
lira olmak üzere toplam 7261 kuruş, Surre-i Hümâyun ile Mekke ve Medîne’ye ulaştırıl-
mak üzere, Surre-i Hümâyûnun hareket tarihi olan Şaban ayının on beşinci gününden bir
ay önce, Âdile Sultan vakfı mütevellîsi Âdil Efendi tarafından hazîneye teslim edilmiştir.63

60 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, s. 280-285; Münir Atalar, Osmanlı Devleti’nde Sur-
re-i Hümâyûn ve Surre Alayları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktora Tezi, 1983, s. 18.

61 agv, vrk. 51-52.
62 BOA, EV. HMK. SR 69/8; BOA, EV. HMK. SR 69/13-1, 2; BOA; YEE 457.
63 BOA, YEE 457.



1318/1900 yılı ayrıntılı muhasebe kayıtlarında da, bu miktarların aynen gönderil-
diği görülmektedir.64 Dolayısıyla, bu ve diğer arşiv belgeleri, vakfiyede belirlenen öde-
neklerin yerli yerinde kullanıldığına şâhitlik etmektedir. Müjdecibaşı, Surre Alayının sağ
sâlim geri geldiğini müjdeleyip, Mekke Şerifi’nin mektubunu pâdişaha takdim ederdi. 

6. Çeşitli görevlilere ödenen maaşlar ve yardımlar

Vakıf gelirlerinden, bazı görevlilerin aylık ödemeleri, çeşitli hizmetler karşılığı ve-
rilecek senelik ödemeler ve bir takım yerlerde görevli olanlara yapılacak yardımlar vak-
fiyede tesbit edilmiştir. Ayrıca muhasebe kayıtları da, bütün aylıkların ödendiğini gös-
termektedir. 65 Buna göre:

a) Nakşidil Vâlide Sultan türbadârları ve cüz okuyanları ile Bostan İskelesi Âdile
Sultan Türbesi türbedârlarının maaşlarının ödenmesi vakfiyenin şartlarındandır.66

b) Medîne’deki Sebilhâne Vakfı mütevellîlerinin, sebilcilik, kaymakamlık, saka, su
yolcusu ve kâtibinin maaşlarının ödenmesi.67

c) Seyyid Nizâmeddin camii imamına, Seyyid Nizâmeddin dergâhı şeyhine, müte-
vellîsine ödenecek aylıklar.68

d) Medîne’ye gönderilen avizenin mumlarının alınması, görevlisinin aylığı ve avi-
zenin temizliği için ayrılan ödenek.69

e) Dersaadet’te bulunan vakıfların mütevellîleri ve muhâsebeci maaşlarının öden-
mesi.70

f) Bedevî dergâhı şeyhi maaşı, Eyüb Sultan camii imamlarına aylık, Anadoluhisarı,
Galata Arap camii ve Gül camii mektebi hocalarına senelik yardımların yapılması.71

Vakfiyede öngörüldüğü şekilde ödenmiştir. 

7. Mevlid ve Duâ:

Senenin belirli günlerinde, belirtilen yerlerde, mevlid okunması ve ardından isim-
leri verilenler için duâ edilmesi için tahsisat ayrılmıştır. 

a) Seyyid Nizâmeddin dergâhında her hafta mukabele gününde, Âdile Sultan’ın
şeyhi Ali Efendi, babası II. Mahmud, annesi Zernigâr Kadınefendi, eşi Mehmed Ali Pa-
şa, kızı Hayriye Hanım Sultan ve kendisinin iki dünyada selâmeti, öldükten sonra da
rûhu için duâ edilmesi. 

b) Bâlâ dergâhında her sene Rebîulevvel ayının on ikisinden sonra okunacak mev-
lidin sonunda, Sultan Abdülaziz, Şeyh Ali Efendi, Peygamber Efendimiz ile evlâdına,
zevcelerine, ashabına ve Âdile Sultan’ın iki dünyada selâmeti, öldükten sonra da rûhu
için duâ edilmesi.72

c) Galata, Kulekapısı Mevlevîhânesi’nde senede bir defa, Rebîulevvel ayında oku-
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64 BOA, YEE 457.
65 agv, vrk. 12, 39.
66 agv, vrk. 28; BOA, Y. MTV 274/42.
67 agv, vrk. 42
68 agv, vrk. 54; BOA, Y. MTV 274/42.
69 agv, vrk. 67.
70 agv, vrk. 67.
71 agv, vrk. 65.
72 agv, vrk. 74.
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nan mevlidin sevâbı; başta Peygamber Efendimiz, Hazreti Fâtımâ ile ashâb-ı güzîn, aşe-
re-i mübeşşere, Bedir ve Uhud şehitleri, Sultan II. Mahmud, Zernigâr Kadın, Mehmed Ali
Paşa, Hayriye Hanım Sultan ve vefâtından sonra Âdile Sultan’ın rûhuna bağışlanması.73

d) Senede bir defa, Mekke’de Muhammed Can Efendi dergâhında mevlid okunması.74

e) Ravza-i Mutahhara (Peygamber Efendimizin türbesi)’da, senede bir Rebîulevvel
ayında, mevlid okunarak sevâbı; Sultan II. Mahmud, Zernigâr Kadın, Mehmed Ali Pa-
şa, Hayriye Hanım Sultan ve Âdile Sultan’ın iki cihanda selâmeti, vefâtından sonra da
rûhu için duâ edilmesi.75

f) Eyüb Sultan caminde, beş vakit namazın ardından yapılacak duâda, Mehmed Ali
Paşa, Hayriye Hanım Sultan, yine Âdile Sultan hayattayken iki dünyada selâmeti için
hatırlanması.76

g) Medine’de, Hazreti Fâtımât’üz-Zehrâ’nın türbesinde her sene Rebîulevvel ayın-
da yapılacak mevlid merâsiminden sonra, başta Peygamber Efendimiz, Hazreti Fâtımâ
ile ashâb-ı güzîn, aşere-i mübeşşere, Bedir ve Uhud şehitleri, Sultan II. Mahmud, Zerni-
gâr Kadın, Mehmed Ali Paşa, Hayriye Hanım Sultan ve vefâtından sonra Âdile Sultan’ın
rûhu için duâ edilmesi.77

8. Taâmiyye Bedelleri:

Vakfiyede, çeşitli dergâhlarda, ziyâretçilerin ve fukaranın doyurulması için “Ta-
amiyye Bedeli “olarak ayrılan ödenekler bulunmaktadır. Muhasebe kayıtlarında da bu
kalemler ve ödenekler vardır. 

a) Seyyid Nizâmeddin dergâhına gelen gidene yedirilmesi için ayda yüz kuruş öde-
nerek, bu hizmetin yerine getirilmesi istenmektedir.78

b) Bâlâ dergâhında, yine aynı şekilde fukaranın doyurulması için para ödendiğine
dâir bir bilgiye, vakfiyede rastlanmamasına rağmen, 1318/ 1900 yılı muhabe kayıtların-
da Bâlâ Dergâhı’nda da bu hizmet için para ödendiği görülmektedir.79

c) İstavroz’daki Bedevî dergâhı için de yemek bedeli ödendiği muhasebe kayıtların-
da bulunmakla beraber, vakfiyede bu dergâha taâmiyye bedeli ayrıldığını gösteren satır-
lara rastlanamamıştır.80

Bu dergâha daha sonraları, 1335/1917 yılında V. Mehmed Reşad’ın dördüncü hazi-
nedarı Efşân Kalfa tarafından taamhâne yaptırılmıştır. Şu anda aş evi olarak kullanıl-
makta olan tekkenin, türbe duvarında bulunan kitâbesinde şunlar yazmaktadır:

“ İş bu türbe dâiresiyle dâhil dergâhtaki taamhâne türbede defîn-i hâk ıtr-ı nâk
İmâm-ı Zeyne’l-Âbidîn sülâle-i tâhiresinden el-ârif-i billâh es-seyyîd eş-şeyh Muham-
med Saîd Efendi’nin ecdâd-ı pâkine muhabbeten El-Gâzî Es-Sultan Mehmed Reşad
Hân-ı hâmis hazretlerinin dördüncü hazînedârı Efşân Kalfa’nın hayrâtıdır. 1335 

73 agv, vrk. 84.
74 agv, vrk. 51.
75 agv, vrk. 85.
76 agv, vrk. 74; BOA, YEE 457.
77 agv, vrk. 42; BOA, YEE 457.
78 BOA, YEE 457.
79 BOA, YEE 457.



9. Pûşîdeler:

Âdile Sultan türbesinde bulunan sandukaların üzerlerinde serili olan sırmalı kadi-
fe pûşideler, yani sanduka örtülerinin eskidiğinde derhal tâmir edilmesi, şu ifâdelerle
vasiyet edilmiştir: “Eyyûbe’l-Ensârî’de Bostan İskelesi’nde vâki‘ Kapdân-ı deryâ Mehmed
Ali Paşa ve Hayriye Hânım Sultân’ın ve diğer medfûnların ve benim de vâsıl-ı huld-berîn ol-
duğumda merkadlerimiz üzerinde mefrûş olan sırmalı kadife pûşîdeler harâb oldukda der-
hâl ta‘mîr oluna.”81

Sonuç

XIX. Yüzyılda kurulan 72 selâtin vakıftan 45’i, beş kadın Sultan tarafından yaptı-
rılmıştır. Bu hanımlar; I. Abdülhamid’in kadınları Ayşe Sîneperver Vâlide Sultan ve
Nakşidil Vâlide Sultan, II. Mahmud’un kadınları Bezm-i Âlem Vâlide Sultan ve Pertev-
niyâl Vâlide Sultan ile II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan’dır.

Selâtin vakıflar denilince ilk akla gelen cami, hastane, külliye gibi büyük eserler-
dir. Âdile Sultan’ın, buna benzer eserleri bulunmamakla, beraber kurduğu vakıflar, sos-
yal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamış, sosyal bünyede meydana gelebilecek mâli
dengesizlikleri asgarî düzeye indirebilmeye yardımcı olmuştur. 

Medine’de kurduğu Sebilhâne vakfı ile; açılan kuyular ve yapılan sarnıçlar sayesin-
de, o bölgenin en büyük ihtiyacı olan suyun temin edilmesi sağlanmıştır. Medine’de bu-
lunan fazlasıyla muhtaç kişilerin barınması için kurulan menziller yine bu vakfın işlev-
lerindendir. Vakıflar içinde, belki en önemlisi ve en ilgi çekeni, Medine’de sâdece kim-
sesiz ve çaresiz kadınların ikamesi için vakfedilen hanelerdir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus; evlere yerleştirilecek kişilerin, fazlasıyla mağdur durumdaki kimseler-
den seçilmesi gerekmektedir. Maksat insanları tembelliğe itmek değil, kendi imkânları-
nın yetmediği yerde zor durumda kalanlara yardım mâhiyetindedir. Aynı şekilde diğer
yardımlar da, bir iş sahibi olmakla birlikte, geçinmek için yeterli geliri elde edemeyen-
ler için bir miktar takviyedir. Böylece; günümüzde olduğu gibi, işsiz ve çaresizlik için-
deki insanların, kendilerine ve toplum düzenine verebilecekleri zararlar önlenmiştir. 

İstanbul’da ise; yaptırılan çeşme, kuyu ve sarnıçlar ile, bulunduğu civarın su ihti-
yacının karşılanmasına yardımcı olmuştur. Sâdece su temin etmekle kalınmamış, çeşme
kuyu ve sarnıçların tamir, bakım ve temizliği için ödenek ayrılmıştır. Böylece suyun ka-
litesini ve sıhhatini koruyucu tedbirler de alınmıştır. Ayrıca, Seyyid Nizameddin dergâ-
hı yeniden yapılarak, tarihi bir mekân kurtarılmıştır. Seyyid Nizam, İstavroz ve Bâlâ
dergâhlarına gelen giden muhtaçların doyurulması için ödenekler ayrılarak, bu çaresiz
insanların sosyal bir yara olmaları önlenmiştir.

Diğer taraftan, Anadoluhisarı, Galata Arap camii ve Küçük Mustafa Paşa’daki sıb-
yan mekteplerinde okuyan öğrencilere senede bir defa olmak üzere elbise ve eğitim yar-
dımı yapılmış, öğretmenlerine de maaşları dışında yardımda bulunulmuştur. Böylece
öğretmen ve öğrencilerin eğitim dışı kaygılara kapılması önlenerek eğitim kalitesinin
düşmesine fırsat verilmemiştir.

Ayrıca, yaptırmış olduğu namazgâhlar ile namaz kılmak ve dinlenmek isteyenlerin
bu ihtiyaçları karşılandığı gibi, düzenlenen yeşil alan ve düzgün zeminin oluşturduğu
dinlenme parkı görüntüsüyle de, şehircilik ve çevreciliğe katkıda bulunmaktadır.

Bütün bunlar hayrî olduğu kadar, aynı zamanda beledî hizmetlerdir. Su problemi,
yoksullara yardım, öğrencilere burs ve restorasyon gibi işler, bugün belediyelerin prog-
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ramları dahilinde ve imkânları nispetinde, kısmen yerine getirilebilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi için lâzım olan elemanların
çalıştırılması, gerek tesis edilen vakıflarda, gerek bunların inşa, tamir ve bakımında is-
tihdam edilmesi iktisâdî açıdan önem arz etmektedir.

Vakfedilen gayr-i menkullerin kiraya verilmesi, kiracısız kalmasından kaçınılması,
vakıf gelirinin devamının sağlanması içindir. Kiraya verilen bazı yerlerin devren kiralık
niteliğinde olması, yani fırın, kahvehane gibi işletilmeye hazır bulunması da, bulunduk-
ları yerde iktisâdî faaliyetlerin canlılığı açısından önemlidir. Ayrıca, gayr-i menkullerin
bakım ve tamiri için bir fon ayrılması, metruk halde bırakılmaması, iktisâdî faaliyetle-
rin sekteye uğramasını önlemekle beraber, düzenli çevre oluşturma anlayışının da gü-
zel bir örneğidir. 

Sermâyenin âtıl kalmaması için, vâkıfe tarafından bağışlanan paraların işletilmesi
ve bu paralarla ticâret yapılması şart koşulmakta, böylece vakıf gelirlerinin artması sağ-
lanırken, diğer taraftan para âtıl kalmaktan kurtarılarak iktisâdî bir fonksiyon icra et-
miştir.

Ayrıca okutulan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şeriflerin geçmişe vefa ve rahmet, ha-
yatta olanlara mânevî bir rahatlama sağlayan psikolojik bir yanı bulunmaktadır.

Âdile Sultan’ı sadece vakıflarıyla anmak haksızlık olur. Vakıfları gibi ebedî diğer bir
eseri de yazmış olduğu dîvânıdır. Dîvânında sadece duygularını dile getirmekle kalma-
mış, tarihe ışık tutan beyitleri ve insanlığı iyiye, güzele dâvet eden dizeleriyle yol gös-
terici olmuştur.

Kadınlara ezelden verilmiş haklarını kullanabilmelerinde lider olmuş, toplumdaki
saygın yerlerini alabilmelerinde öncülük etmiştir. 

Fert olarak, bugün bir sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerinden, belki, daha faz-
la yardım ve etkinlikte bulunmuştur.

O, davranış ve ahlâkıyla örnek bir Osmanlı-Türk hanımefendisi, örnek bir insan,
Üsküdarlı Sultanefendidir.**

�

** Daha fazla bilgi için; Ferdâ Mazak, II. Mahmud’un Kızı ÂDİLE SULTAN, Çamlıca Kültür ve Yardım Vak-
fı Yayınları.



ÜSKÜDAR’DAKİ HATUN TÜRBELERİ

Tülay Sezgin*

Mimaride genellikle devletin önde gelenleri ve toplumdaki önemli kişiler için
inşa edilen İslam mimarlığına özgü mezar yapılarıdır, türbeler. Türklerde bü-

yüklerine anıt mezar yaparak anılarını yüzyıllarca yaşatma geleneği olduğu bilinmekte-
dir. M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllardan kalma Hunlara ait kurganlar, 7. yüzyıl Göktürk mezar
anıtları ve 8. yüzyılda devlet kurmuş olan Uygurlara ait kubbeli mezar anıtları bunun
bazı örnekleridir. Türkler’de bu gelenek ve mezar kültürü İslâmiyeti kabul ettikten son-
ra da devam etmiş, mezar geleneğine ve ölüye karşı olan bu saygın tutum en güzel mi-
mari ürünlerin büyük bir kısmını türbelerde görmemizi sağlamıştır. İlk Müslüman Türk
Devleti olan Kahanlılar devri ile başlayıp Harzemşahlar, Gazneliler, Büyük Selçuklu ve
Anadolu Selçuklu Devleti ile birlikte olgunlaşan Türk mezar mimarisi Osmanlılar ile
birlikte nitelik ve nicelik açısından üst seviyeye ulaşmıştır.

Fetih ile birlikte kervan yollarının Asya’daki başlangıç noktalarından biri olan Üs-
küdar Osmanlı Devleti’nin merkez dışı en önemli yerleşim yerlerinden biri olma özelli-
ğini kazanır. Bununla birlikte Üsküdar’a Türk-İslâm kimliğini kazandıran yapılar inşa
edilmeye başlanır. Osmanlı Devleti geleneğinde özellikle hanedan mensuplarının dev-
letin gücünü göstermesi amacıyla yaptırdıkları dini ve eğitim amaçlı yapılar daha doğ-
rusu külliyeler ve bu külliyelerin bânilerinin külliyelerin bir bölümüne gömülmesi so-
nucu türbe mimarlığı giderek gelişmiştir. Dünyanın ahiret için hazırlık mekânı olduğu
ve yapılan hayırların mükâfatının ancak Allah katında verileceği inancı doğrultusunda
ve bu bilinçle hareket eden Osmanlı hanedan mensupları yaptırdıkları eserlerle ölüm-
süzleşmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nde kadınlar saltanatı ile etkinliklerini arttıran kadınlar XVI. yüz-
yıl başlarından itibaren Mihrimah Sultan ile birlikte vakıf faaliyetlerine katılmaya baş-
lamışlardır. İtibarlı hanımsultanlar ve valide sultanlar bir kısım yapılar inşa ettirmişler
ve bunların yanısıra kendileri için de türbe yaptırmışlardır. Bu bağlamda Üsküdar’da
bulunan Osmanlı hanedanına mensup saraylı kadınlara ait dört hatun türbesi gerek va-
kıf kuran kadınların hayatları açısından gerekse türbelerin mimari ve süsleme özellik-
leri açısından ele alınmaya çalışılmıştır.

İnceleyeceğimiz türbelerden ilki Ayşe Hanımsultan Türbesi’dir. Ayşe Hanımsultan,
Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu, Mihrimah Sultan ile Sadrazam Rüstem Paşa’nın kı-
zıdır. Ayşe Hanımsultan, Sadrazam Semiz Ahmet Paşa ile evlendirilmiş ve bu evliliğin-
den dört oğlu olmuştur. 1580 yılında Sadrazam Semiz Ahmet Paşa’nın vefatı üzerine Ni-
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şancı Feridun Paşa (Bey) ile evlenmiştir. 1595 yılında oğlu ile hacca gitmiş ve dönüşün-
den kısa bir süre sonra Üsküdar’daki sarayında vefat etmiş ve Aziz Mahmud Hüdayi tür-
besine gömülmüştür. Bir rivayete göre Ayşe Hanımsultan 1590 yılında Aziz Mahmud
Hüdai ile de evlenmiştir.

Türbe, Üsküdar İskele Meydanı’ndaki Mihrimah Sultan Camii avlusunda, cami ile
medrese arasında yer almaktadır. (Resim 1) Türbenin tarihini veren herhangi bir kita-
be bulunmamakla birlikte Mihrimah Sultan Camii 1548 yılında yapılmış olup, türbenin
de 1570 tarihlerinde yapılmış olabileceği sanılmaktadır. Türbe, Mimar Sinan’ın eserle-
rinden bahseden Tuhfetü’l Mi’marîn ve Tezkiretü’l-Ebnîye’de kayıtlı değildir. Fakat Mimar
Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktadır.

Mehmet Nermi Haskan, türbeyi Mihrimah Sultan Camii Türbesi olarak anlatmak-
tadır. Ayşe Hanımsultan Türbesi’nin Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Türbesi’nin sol tara-
fında ve ilerisinde olduğunu söylemektedir. Fakat günümüzde burada böyle bir türbe
bulunmamaktadır. Mehmet Nermi Haskan türbesinin Ayşe Hanımsultan adı ile anılma-
sının nedeni olarak, Mihrimah Sultan’ın kızı Ayşe Hanımsultan’ın oğlu Osman Bey (Öl.
999 H./1590 M.) ve Abdurrahman Bey (Öl. 1005/1596 M.) ’den biri ile ölüm tarihi bi-
linmeyen kızı Saliha Hanımsultan’ın bu türbede gömülü olmasına bağlamaktadır. Tür-
benin IV. Murad’ın kızı ve Melek Ahmed Paşa’nın karısı olan Kaya Sultan’a ait olduğu
da düşünülmektedir. Türbenin Kaya Sultan’a ait olabileceğinin düşünülmesinin nedeni
ise Kaya Sultan’ın henüz hamileyken kaybettiği çocuğunun buraya gönülmesinden kay-
naklanmaktadır. Sonuç olarak türbede kimlerin yattığı bilinmemektedir. Muhtemelen
türbe Ayşe Hanımsultan tarafından yaptırılmış fakat daha sonra kendisi Aziz Mahmud
Hüdayi Efendi Türbesi’ne gömülmek istediği için buraya çocukları gömülmüştür deni-
lebilir.

Türbenin içinde dört mermer sanduka bulunmaktadır. Bunların ikisi erkek, ikisi
kadına ait olup kimlikleri bilinmemektedir.

Kare planlı türbenin (Çizim 1) önünde baklavalı sütun başlıklarına sahip iki sü-
tunlu, sivri kemerli bir giriş revakı yer almaktadır. Revak kemerleri iki küçük kubbe ile
örtülüdür. Revakın soldakı kubbeli bölümü sütun yerine pencereli avlu duvarı üzerine
oturtulmuştur. (Resim 2) Kuzey cephesi hariç yapının diğer üç cephesinde altlı üstlü
ikişer pencere dizisi vardır. Üst kattaki pencereler sivri kemerli ve revzenli, alt kattaki
pencereler ise dikdörtgen biçiminde demir parmaklıdır. (Resim 3) Yapının camiye ba-
kan iki köşesi pahlıdır, bu pahlı köşelerin üst tarafları mukarnas dolguludur. Kare plan-
lı kubbenin üzeri sekizgen bir kasnak üerinde yükselen sağır bir kubbe ile örtülmüştür.
Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. İ. Hakkı Konyalı, türbenin günümüze ulaşma-
yan taştan bir aleminin olduğunu belirtmektedir. Türbenin basık yuvarlak kemerli ka-
pının üstündeki kitabe kartuşu boştur. Kapının üst bölümü sivri kemerlidir. Türbenin
iç kısmı oldukça sadedir. Kapı tarafında iki dolap yeralmaktadır. Türbe kesme küfeki ta-
şından inşa edilmiştir. Revaktaki sütunlar, sütun başlıkları, giriş kapısı ve türbenin için-
deki dört sanduka ise mermerdir.

Türbenin içindeki dört mermer sandukadan, sağdaki birinci lâhit, diğerlerine na-
zaran küçüktür. Yan yüzleri vazo içinde kabartma çiçek motifleri ile bezenmiş ve arala-
rına rozetler yerleştirilmiştir. Baş taşı, dört köşe ince bir sütun üzerine yerleştirilen bur-
malı bir kavuktan ibarettir. Ayak taşı poligonal şekillidir. Diğerlerinde olduğu gibi üze-
rinde herhangi bir yazı yoktur. (Resim 4) İkinci büyük lâhit ise, örfî destarlıdır. Dört kö-



şe bir sütun üzerine oturtulmuştur. Ayak taşı yuvarlaktır. Yan yüzleri gayet güzel ka-
bartma motiflerle süslenmiştir. (Resim 5) Üçüncü lâhit bir kadına aittir. Baş ve ayak taş-
ları düz ve yassıdır. Yan yüzleri rozet kabartmalıdır. Dördüncü lâhit ise, dört köşe sü-
tunlu ve mücevveze kavukludur. Bu kavuğun benzerine Üsküdar ve İstanbul’da pek
rastlanmaz. Ayak taşı poligonal şekillidir. Lâhdin yan yüzleri rozet kabartmalıdır. İstan-
bul Türbeler Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı türbe ziyarete kapalıdır.

İkinci türbemiz Gülfem Hatun’un 1561 yılından önce kendi adına yaptırdığı Gül-
fem Hatun Camii’nin kıble tarafında bulunan Gülfem Hatun Türbesi’dir. Gülfem Ha-
tun’un Kanuni Sultan Süleyman’ın cariyelerinden ve daha sonra da kadınlarından oldu-
ğu bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından öldürtülen Gülfem Hatun’un ölü-
mü ile ilgili olarak Ahmet Refik Altınay şu bilgiyi vermektedir; “Gülfem Hatun, Üskü-
dar’da bir cami yaptırmaya başlamış fakat parası yetmediğinden hasekilerden birine nö-
betini satmıştır. Kanuni kendisinin küçük düşürüldüğünü sanarak Gülfem Hatun’u öl-
dürtmüştür.” Ahmet Refik Altınay’ın verdiği bu bilgiyi vesikalar doğrulamamaktadır.
Çünkü Gülfem Hatun 1560-1561 yılından önce camini tamamlatmış ve vakfiyesini dü-
zenlettirmiştir. Bu nedenle Gülfem Hatun’un Kanuni Sultan Süleyman tarafından öldür-
tülmesinin başka bir sebebi olmalıdır. Gülfem Hatun 1561-1562 yılında öldürtülmüş-
tür. Mezar taşının üzerinde “Şehide-i Saide” yazılıdır.

Gülfem Hatun 969 H./1561-1562 M. tarihinde ölünce kendi adına yaptırdığı cami-
nin avlusuna gömülmüş, daha sonra ise üzerine türbesi yapılmıştır. Türbenin Gülfem
Hatun Medresesini yapan Mimar Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Türbe hak-
kında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Açık veya kapalı olduğunu bilmediğimiz türbe
1266 H./1850 M. tarihli yangında cami, medrese ve mektep ile birlikte tamamen yan-
mıştır. 1285 H./1868-1869 M. yılında cami ve mektep halk tarafından onarılmış fakat
medrese ve türbe tamir edilmemiştir. Bu sırada Gülfem Hatun’un mezar taşı kaybolmuş-
tur. Daha sonra Gülfem Hatun tarafından dikildiğine inanılan çınar ağacının yanına di-
kilen mezar taşının üzerine Gülfem Hatun’un ölüm tarihi unutulduğu için yanlış olarak
1069 H./1658 M. tarihli kitabe yazılmıştır. (Resim 6-7) Kitabe şöyledir:

Küllu men aleyhâ fân
Kad intekalet ilâ rahmetillâhi
Teâlâ el-merhume
El-mağfiretu’s-sa’îdetu’ş-şehîde
El-muhtâcetu’l-merhame
Gülfem Hatun
bint-i Abdullah

Sene 1069

1940 yılında ise Gülfem Hatun’un mezar taşı şimdiki yeri olan Gülfem Hatun Ca-
mii’nin kıble tarafına nakledilmiştir.

Üçüncü Türbe Üsküdar İskele Meydanı’nda bulunan Gülnuş Emetullah Valide Sul-
tan Türbesi’dir. Gülnuş Emetullah Valide Sultan, IV. Mehmed’in başhasekisi ve II. Mus-
tafa ve III. Ahmed’in annesidir. Muhtemelen 1052 H./1642 M. yılında Girit’te doğmuş-
tur. Girit serdarı Deli Hüseyin Paşa Resmo’yu fethedince esir olarak alınmış ve Osman-
lı sarayına hediye edilmiştir. 1074 H./1664 M. yılında Şehzade Mustafa’yı, 1084 H./1673
M. yılında Şehzade Ahmed’i dünyaya getirmiştir. 1694-1695 (H. 1106) yıllarında valide
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sultan olmuştur. 6 Kasım 1715 (H. 1127) yılında Edirne’de vefat etmiştir. Daha sonra
İstanbul’a getirilerek kendi adı ile anılan türbesine gömülmüştür.

Gülnuş Sultan, oğlu II. Mustafa annesi adına Galata’da 1697’de Yeni Cami adıyla
ahşap bir cami ve bir çeşme yaptırmıştır. Gülnuş Sultan hayır işlerine çok düşkün olup
Mekke’de hayrat ve imaretler yaptırmıştır. Bunun dışında Üsküdar’da Gülfem Hatun
Mahallesinde bir çeşme, İstanbul dışında hac yolunda çeşme, sebil ve köprüleri bulun-
maktadır.

İskele Meydanı’ndaki Yeni Valide Camii külliyesinin dış avlu duvarı üzerinde, mu-
vakkithane ile çeşme arasında yer alan türbe, külliyenin de bânisi olan Gülnuş Valide
Sultan tarafından külliye ile birlikte 1708-1711 yılları arasında yaptırılmıştır. Türbenin
mimarı Lâle devri başmimarı Mehmet Ağa’dır. Türbede sadece Gülnuş Valide Sultan’ın
mezarı bulunmaktadır. Türbenin sağ tarafında sebil, sol tarafında hazire ve muvakkitha-
ne, arkasında ise cami yer almaktadır. (Resim 8) Türbe sekizgen planlı açık bir türbe
olup (Çizim 2) tümüyle mermer malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Köşelerde mer-
mer silindirik sütunlar üzerinde mukarnaslı sütun başlıkları bulunmaktadır. Sütunlar
birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Sivri kemerlerin kilit taşlarında kabaralar, köşe-
lerinde ise rozetler vardır. Sivri kemerlerin alt bölümü dilimli yuvarlak kemerli açıklık-
lar şeklinde düzenlenmiştir. Sütunların araları demir şebekelerle kapatılmıştır. (Resim 9)
Sivri kemerin içindeki şebekeler palmet, lotüs ve rûmi kıvrımlarla oluşturulmuştur. Alt-
taki dilimli kemerin şebekesi ise ortadaki madalyonu çevreleyen geçmelerle şekillendi-
rilmiştir. Ortadaki madalyon da palmet ve rûmilerle doldurulmuştur. (Resim 10) Türbe-
nin üst bölümü kubbe yerine demir bir kafes ile örtülmüştür. Türbenin üzerini örten bu
demir kafesin eteğinde stalaktitli bir silme türbeyi çepeçevre dolaşmaktadır. (Resim 11)
Bu silmenin örneklerini külliyenin çeşme, sebil, şadırvan ve caminin cümle kapısında ve
ayrıca İskele Meydanı’ndaki III. Ahmet Çeşmesi’nde ve Kısıklı Çeşmesi’nde de görmek-
teyiz.

Türbeye demir şebekeli bir kapı ile girilmektedir. İç bölümde dıştaki düzenleme-
nin benzeri görülmektedir. Sivri kemerlerin kilit taşlarında birer kabara bulunmaktadır.
İç bölümde kubbe eteğinde kartuşlar içinde celi sülüs hatlı Ayet-el Kürsi ve Kur’an-ı Ke-
rim’den ayetler yazmaktadır. (Resim 12) Türbenin ve caminin kitabeleri Hezarfen Meh-
med Efendi tarafından yazılmıştır. 

Gülnuş Valide Sultan’ın baş ve ayak şahidelerinin her ikisi de yekpare mermerden
yapılmış olup baş şahidesi biraz daha büyüktür. (Resim 13) Şahidenin iki köşesinde bi-
rer burmalı sütunçe, ortasında Ta’lik hatlı 11 satırlık kitabesi yeralmaktadır. (Resim 14)
Kitabenin üst bölümünde istiridye kabuğu şeklinde düzenlenmiş ve köşeleri rûmilerle
doldurulmuştur. Şahidenin en üst bölümünde üç bölümlü bir tepelik yer almaktadır.
Tepeliğin alt kısmında bir sıra palmet-lotus, bir sıra mukarnaslı friz bulunmaktadır. Şa-
hidenin arka yüzünde ise boydanboya ölümü simgeleyen bir servi uzanmaktadır. Ayak
şahidesi de aynı tarzda olup baş şahidesinden farklı olarak, kitabelik kısmında vazodan
çıkan çiçek (lale, karanfil, gül ve sümbül) motifi yer almaktadır. (Resim 15) Ayak şahi-
desinin arka bölümünde de yine bir servi ağacı bulunmaktadır. Baş ve ayak şahideleri-
nin tepelik bölümleri çeşmeninki ile aynıdır. Türbe ziyarete kapalı durumdadır.

Sonuncu türbemiz kaynaklarda hakkında çok fazla bilgiye rastlamadığımız Fatma
Hanımsultan Türbesi’dir. Fatma Hanımsultan, IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın Melek
Ahmed Paşa’dan olma kızıdır. 1659 yılında doğmuştur. Fatma Hanımsultan 1140 yılın-



da 68 yaşında iken ölmüştür. Sicill-i Osmani’de ve diğer kaynaklarda adı (M. Çağatay
Uluçay’ın Padişahların Kadınları ve Kızları adlı eserinde) adı geçmemektedir. Hayatı
hakkında bir bilgiye sahip değiliz.

Türbe, Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Camii’nin arka tarafında yer al-
maktadır. (Resim 16) Türbede tarih veren herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Fatma
Hanımsultan’ın mezartaşı üzerindeki kitabe 1140 H./1727 M. tarihlidir. Kitabe de şöy-
ledir:

Yine bir ma’bedin cûd u keremi hayfâ kim
Eyledi dest-i ecel hâk-ı siyâh ecre nihân
Eylemiş idi anın zâtını Hallâk-ı ezel
Gül-i gülzâr-ı kerem sâhibu’l-hayr ü hasen
Ya’ni kim gevher derya-ı âfâk ü ismet
Kaya Sultan Kızı Fâtıma Hanım Sultân
Bir idi dîde ikbâline seng ü.....
Cevher itmişti ibâdetle vücûdin Yezdân
Ola Firdevs-i berin içre enîsi Zehra
İde Cennet’de Hüdâ kasr lâl-i mercân
Rıhletin gûş idicek Feyzî didi târîhin
Azm-i celved-i beka egledi Hanım Sultan

1140 (1727) 

Türbede biri Fatma Hanımsultan’a ait olmakla birlikte toplam altı mezar bulun-
maktadır. Bunlar; 

- Fitnat Hanım 1250 H./1834 M. tarihli
- Süleyman Paşazade Ahmed Bey 1140 tarihli
- Şerife Fatma Hanım 1212
- Mehemmed Sadreddin Efendi 1230
- Gaffur Paşa 1270

Açık türbe şeklinde olan yapı kare planlıdır ve kesme taş bir kaide üzerine mermer
malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. (Çizim 3) Kare mekanın dört cephesi de sekiz kö-
şeli, baklavalı başlıklı mermer sütunlarla ikiye bölünmüştür. Sütunların arası pirinç şe-
beke ile kapatılmıştır, şebekelerin üerinde sütunlara bindirilmiş mermer ayna taşları
vardır. Dikdörtgen pirinç şebekeli bu açıklıkların üzeri sivri kemerle nihayetlenmiştir.
Sivri kemerler de pirinç şebeke ile kapatılmıştır. (Resim 17) Sivri kemerlerin ortasında
ve üst köşe bölümlerinde birer kabartma rozet yer almaktadır. Türbenin üzeri demir bir
kafes ile örtülmüştür. Türbenin 1894 depreminden zarar görmesi ve taşlarının yerinden
oynaması nedeniyle sütun başlarının hizasında demirbir kuşak geçilmiştir. Türbenin
cephesinde yeralan sivri kemerlerin ortasında küçük, köşelerde ise büyük birer kabart-
ma rozet yeralmaktadır. Ayrıca baklavalı sütun başlıklarında da her bir üçgenin içinde
birer kabartma rozet görülmektedir. (Resim 18) 

Fatma Hanımsultan’ın mezar taşı baş şahidesi iki yanda ince burmalı birer sütun
kabartması, içinde kitabe yeralmakta, üst kısımda istiridye kabuğu motifi, en üstte ise
stalaktitle sınırlandırılmış yüzeyi rûmilerle bezeli başlık kısmı bulunmaktadır. (Resim
19) Ayak şahidesi ise ortada ölümü simgeleyen servi ağacı, servi ağacının erafında ise
bereketi simgeleyen üzüm salkımları yer almaktadır. Ayak ucu şahidesinin üst bölümü
yüzeyi rûmilerle bezenmiş palmet şeklinde bir tepelikle sonuçlanmaktadır. (Resim 20) 
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Türbede dikdörtgen açıklıklar ve üzerindeki sivri kemerler pirinç şebekeli olup
bunlar dairesel ve baklavalı motiflerle birbirine geçmiş çok ince bir işçiliğe sahiptir.
Türbe hiç onarım görmemiştir ve ziyarete kapalı durumdadır.

İncelenen türbeler içinde dikkati çeken özelliklerden biri XVI. yüzyılda açık tür-
belerin üstü kagir kubbe ile örtülü iken, XVII. yüzyılda bu gelenek bozulur ve türbele-
rin üstü demir kafes ile örtülür. Bunun nedeni Allah’ın rahmetinin, yağmurun, toprağa
ve mezara yağmasını sağlamaktır. Eyüp’teki Hançerli Sultan Türbesi (1533) ve Şehzade-
başı’ndaki Fatma Hanımsultan Türbesi’nin (1588-89) üzeri kagir kubbe ile örtülüdür.
Gülnûş Emetullah Valide Sultan Türbesi (1708-11) ve Fatma Hanımsultan Türbesi’nin
(1727) üstleri ise demir kafes ile örtülmüştür.

İlk dönemlerde saraylı kadınlar padişahın kendi adına yaptırdığı külliye veya ca-
minin avlusunda padişahın türbesine ya da padişahın türbesinin yanında, kendi adları-
na yaptırılan türbeye gömülürlerdi. Fatih Sultan Mehmed dönemi ile başlayıp Sultan II.
Selim dönemine kadar olan süre zarfında padişah eşlerinin türbeleri padişahların türbe-
leri ile aynı avluda karşılıklı olarak yer almış, Hürrem Sultan ile birlikte bu gelenek de-
ğişmiştir. Mihrimah Sultan ile birlikte yapı faaliyetlerine katılan saraylı kadınlar kendi
adlarına mimari eserler yaptırmaya başlamışlar ve bu yapıların avlusuna kendi türbele-
rini inşa ettirmişlerdir. Osmanlı sarayında Hürrem Sultan ile protokole giren kadınlar
saltanatı ile birlikte siyasi alanda görülmeye başlanan kadın hakimiyeti böylelikle mi-
mari alanda yansımıştır.

�
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GRAVÜR VE RESİMLERLE ÜSKÜDAR 
ÇEŞME VE SEBİLLERİNE BAKIŞ

Gül Sar›dikmen Ahraz*

Sebil ve çeşme gibi su yapıları bakımından oldukça zengin olan Üsküdar bu ya-
pılarıyla yerli ve yabancı birçok ressamın gravürlerine, yağlıboya ya da sulubo-

ya resimlerine konu olmuştur. İstanbul Doğu’ya giden gezgin ve sanatçıların en önem-
li uğrak yerlerinden biridir. Asya ve Afrika’ya giden yolların üzerinde bulunması ve di-
ğer Doğu kentlerine göre Avrupa’ya daha yakınlığı, ayrıca Osmanlı öncesinde Hristi-
yanlığın en önemli merkezlerinden biri olması (Arslan, 1992, s.27) gibi nedenlerle bir-
çok gezgin ve sanatçıyı kendine çekmiştir. Sanatçılar şehirdeki anıtsal yapıları, cami,
köşk, kasır, saray, çeşme, mezarlık gibi birçok görünümü resimlerine aktarmışlardır.
Özellikle Sultan II. Mahmud döneminde İstanbul’a gelen çok sayıda Oryantalist res-
sam, yaptıkları gravür ve desenlerle İstanbul’un Batı’da tanınmasına büyük katkıda bu-
lunmuşlardır. 19. yüzyılda Erken Oryantalistler olarak adlandırılabilecek William
Henry Bartlett ve Thomas Allom bu ressamların başında gelir ve onların yaptıkları re-
simler birçok ressam tarafından model olarak alınmış ve yağlıboya tablolara aktarılmış-
tır (Germaner & İnankur, 2002, s.35). Bu sanatçılar dışında Michel François Préault,
John Frederick Lewis, Eugéne Flandin, İstanbul görünümlerini, konumuzla ilgili ola-
rak çeşme ve sebilleri resmetmiştir. Oryantalistler’in yaptıkları desenler, gravürler, İs-
tanbul’a gelen gezginlerin yazdıkları seyahatnameleri süslemiştir. Batı’dan gelen Or-
yantalist ressamlar dışında, 19. yüzyıl sonlarından başlayarak Türk ressamlar da İstan-
bul görünümleri sunan resimler yapmıştır. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olan
Üsküdar pek çok sanatçıyı etkilemiş ve çok sayıda resmi yapılmıştır. Üsküdar’da bulu-
nan çok sayıda çeşme ve sebilden bu çalışmanın sınırları çerçevesinde ancak onbeş ya-
pı incelenmiştir.

Lale Devri’nin ve Üsküdar’ın en meşhur çeşmesi, birçok ressama ilham veren, çok
sayıda gravürü ve yağlıboya resmi yapılan, iskele meydanındaki Sultan III. Ahmed Mey-
dan Çeşmesi’dir (res.1). Yapı, Sultan III. Ahmed tarafından annesi Emetullah Gülnuş Va-
lide Sultan için yaptırılmıştır. 1728-1729 (H.1141) tarihli olan mermer, dört yüzlü, anıt-
sal meydan çeşmesinin her yüzünde sivri kemerli, bezemeli ve önlerinde yalakları olan
birer çeşme yer alır. Dörtgen olan yapının köşeleri kesilmiş ve çokgene dönüşmüştür.
Bu köşeler gövdesi burmalı sütunlarla yuvarlatılmış, aynı zamanda dekoratif bir görü-
nüm almıştır. Üstte sütunlar arasında yer alan dekoratif konsollarla yapı tekrar dörtge-
ne dönüşmekte ve dekoratif silme kuşaklarla üst örtüye geçilmektedir. Burmalı sütun-

155

* Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi



156 ■ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

lar arasında küçük birer çeşmecik yer alır. Denize bakan cephede ayrıcalıklı olarak, çeş-
menin sivri kemerli nişinin iki yanında mihrap biçiminde birer bölme daha vardır. La-
le Devri’nin diğer meydan çeşmelerinden farklı olarak, burada yapının bütün yüzeyi be-
zenmemiş, sadece cephelerde orta kısımlarda çeşmelerin olduğu alanlar bezenmiş, yan
taraflar düz mermer levhalarla kaplanmıştır. Yapının üzeri eskiden iki kademeli, kurşun
kaplı, kenarları süslemeli geniş saçaklı iken, sonrasındaki onarımlarda tek kademede,
üzeri kurşun kaplı, dört yöne eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür. 1932-1933 yılla-
rında büyük bir onarım geçiren yapı, Üsküdar’daki rıhtımın inşasıyla birlikte musluk
seviyelerine kadar çukurda kalmış, yalakları seviyesine basmaklarla inilmek zorunda
kalınmış ve 1955 yılında Sular İdaresi tarafından 1 metre 45 santim yerden yükseltil-
miş, daha önce olmayan mermer podyum eklenmiştir (Yüngül, 1955, s.23; Aynur & Ka-
rateke, 1995, s.189). İbrahim Paşa Suyolu’ndan beslenen çeşmenin denize bakan cep-
hesindeki kitabe Sultan III. Ahmed hattıyla celi sülüs olup, diğer üç cephedekiler talik
hatla yazılmıştır. Kuzey cephesinde Nedim’in, güney cephesinde Şâkir’in, doğu cephe-
sinde Rahmî tarafından söylenmiş, Sultan III. Ahmed’i öven, Sultan’ın emriyle Sadra-
zam Damat İbrahim Paşa tarafından Üsküdar’da Şerefabad Kasrı’nı ve Üsküdar’a bol su
temin etmek amacıyla bu çeşmenin yaptırıldığını ve H.1141 tarihini veren üç tarih ka-
sidesi ile denize bakan cephede III. Ahmed ile Damat İbrahim Paşa’nın birlikte söyledi-
ği bir tarih beyti vardır (Konyalı, 1977, s.91-94).

Yapının bilinen ilk resmi, 1796’da İstanbul’a çağrılan bir heyette mimar olarak gö-
revli Michel François Préault tarafından yapılan litografidir. Sanatçı, 1817’de Paris’te ya-
yımlanan Charles Pertusier’in Atlas des Promenades Pittoresgues dans Constantinople et
sur les Rives du Bosphore adlı eserde yer alan litografisinde (res.2) yapıyı oldukça ger-
çekçi olarak betimlemiştir. Litografide çeşme solda anıtsal olarak yer alırken, sağda sa-
hildeki yapılar, Üsküdar’ın kıyı siluetini oluşturan camiler ve en sağda yarısı görülen
Şemsi Paşa Camisi’yle sonlanır. Çeşmenin denize bakan batı cephesi, kesilmiş köşe ve
su içen bir figürün yer aldığı kuzey cephesi görülür. Sahilde, zeminden hafif yükseltil-
miş olan yapının kurşun kaplı üst örtüsü iki kademelidir ve silmelerle geçilen, kenarla-
rı süslemeli, geniş bir ahşap saçak ve üzerinde alemli, tekne tonoz şeklinde bir kubbe-
si vardır. Litografi, dönemin günlük ve sosyal yaşamından, Üsküdar’ın o dönemlerdeki
halinden bir kesit sunmaktadır. 

Yapının ikinci görüntüsü topografik manzara ressamı olarak tanınan İngiliz illüst-
rasyon ve gravür sanatçısı William Henry Bartlett (1809-1854) tarafından yapılan ve Miss
Pardoe’nin The Beauties of the Bosphorus adlı eserinin 52. ve 53. sayfaları arasındaki yap-
rakta yer alan bir gravürüdür (res.3). Bartlett, Üsküdar’da Çeşme adlı gravürde Mihrimah
Sultan Camisi yönünden baktığı yapının, kuzey cephesi ve doğu cephesini görüntülemiş-
tir. Gravürde sola doğru resmin merkezinde anıtsal olarak yükselen yapının önünde, bi-
rinci planda sebze meyve satıcıları, hamal ve diğer insanlar yer alır. Kıyıda oturan, gezi-
nen kadınlar, çocuklar, erkekler, seyyar satıcılarla dönemin günlük ve sosyal yaşantısını
aktarır. Resmin sağında, çeşmenin gerisinde şehrin Avrupa yakası görülür. Galata Kulesi
ile Süleymaniye Camisi şehir siluetinin en belirgin yapıları olarak ufukta yer alır. Bartlett,
yapıyı süslemeleri açısından biraz farklı olarak aktarmıştır. Çeşmenin sivri kemerli nişi,
Uzakdoğu etkisindedir. İki kademeli üst örtü de Préault’un örtü sistemine göre kenarları
yuvarlatılmıştır ve kurşun kaplı üst örtünün saçak süslemelerinin bir kısmı dökülmüştür. 

Yapının üçüncü görünümü, 1836-1838 arasında İstanbul’dan başlayarak Anadolu,
Suriye ve Filistin’i gezerek çok sayıda taslak halinde çizimler yapan ve bu çizimleri asi-



de yedirme tekniğiyle gravüre aktarılan İngiliz sanatçı Thomas Allom (1804-1872) ta-
rafından yapılmıştır. Sanatçının resimleri aynı çelik klişeler kullanılarak (Eyice, 1993,
s.206) 1839 yılında Londra’da iki cilt halinde yayımlanan Robert Walsh’ın Constanti-
nople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor adlı eserin 2. cildinde
Pl.no:54’te ve ayrıca aynı kitap L. Galibert ve C. Pelle tarafından Fransızcaya çevrilerek
Paris’te Constantinople Ancienne et Moderne, Comprenant aussi les Sept Eglises de L’Asie
Mineure adıyla yayımlanmış ve aynı resim eserin 12. ve 13. sayfaları arasındaki yaprak-
ta yer almıştır. Allom, Üsküdar, Mihrimah Sultan Külliyesi adlı gravüründe (bkz. Sevim,
2002b, s.169) çeşmeyi, denize bakan batı cephesinden resmetmiştir. Resmin sağında
görülen çeşme, Mihrimah Sultan Camisi’nin yanında, Préault ve Bartlett’ın gravürlerin-
deki anıtsallığını kaybetmiştir. Resmin solunda birinci planda kayıklar ve iskelede er-
kekler, gerisinde anıtsal cami, sağda ise kıyı biraz daha geride, yine kayıklar ve insanlar
vardır. Kıyıya çok yakın olan çeşmenin denize bakan cephesi tamamen bezemeli olarak
gösterilmiştir. Yapının üzeri yine iki kademeli bir üst örtüye sahiptir. 

Dördüncü resim, 19. yüzyıl ortasında İstanbul ve Kahire’de yaptığı suluboya resim-
leriyle tanınan (İnankur, 1994, s.1109) ünlü İngiliz Oryantalist ressam John Frederick
Lewis (1805-1876) tarafından yapılan litografidir. Lewis’in Coke Smith’in eskizlerinden
hareketle yaptığı taşbaskıları 1837 yılında Londra’da yayımlanan Lewis’s Illustrations of
Constantinople Made During a residence in that city in the years 1835-1836 adlı eserde
Pl.no:3’te yer alır (bkz. Arslan, 1992, s.176). Ancak eserde yayımlanan bu taşbaskılar
Lewis’in kendi görüp çizdiği resimler değil Coke Smith’in taslaklarına göre yaptığı taş-
baskılardır. Sanatçı, ancak 1841’de İstanbul’a gelmiştir (Yerasimos, 1994, s.212). Coke
Smith’in taslağına göre yaptığı Üsküdar İskelesi adlı resimde, merkezde yer alan çeşme
artık resimde anıtsallığını tamamen kaybetmiştir. Sağında ve solunda kayıklar, insanlar,
arkasında anıtsal Mihrimah Sultan Camisi ve cami gerisinde tepeye doğru yükselen ev-
ler ve ağaçların arasında bir ayrıntı olarak kalmıştır. Sanatçı çeşmeyi, deniz tarafından
resmetmiştir. Denizden bakış açısıyla kesilmiş köşe tam cepheden verilirken, güney
cephesi ve denize bakan batı cephesi perspektifli bir çizimle verilmiştir. Sanatçı oranlar-
la oynamışve burmalı sütunlu köşeleri olduğundan daha geniş göstermiştir. İki kademe-
li üst örtü, Bartlett’ın gravüründeki gibi yuvarlak hatlara sahiptir. 

Yapının beşinci gravür örneği, 1842’de İstanbul’a gelen (Germaner & İnankur,
2002, s.313) arkeoloji ve mimari ressamı Fransız Eugéne Flandin (1803-1874) tarafın-
dan yapılmıştır. 1853 yılında Paris’te yayımlanan L’Orient adlı eserde Pl. No:41’de yer
alan Üsküdar İskelesi (res.4) adlı gravürde görülen çeşme, Lewis’e yakın bir bakış açı-
sıyla verilmiştir. Ancak burada kayıklar fazla yer tutmaz, deniz ön plandadır ve sahil da-
ha geridedir. Mihrimah Sultan Camisi’nin önünde yer alan yapının iki yanı da biraz da-
ha açıktır. Geride anıtsal cami ve yine tepeye doğru ağaçlar ve evler yükselir. Çeşme bu-
rada farklı bir üst örtüyle verilmiştir. Önceki örneklerde görülen iki kademeli çatı yeri-
ne günümüzdekine benzer dört yöne eğimli, üzeri kurşun kaplı ve tepesi alemli kırma
çatı görülür. Köşeler yuvarlatılmamıştır ve bu görünüm yapının günümüzdeki görünü-
müne daha yakındır. 

Yapının bir diğer görünümü, bugün Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi’nde yer alan ve Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938) tarafından yapılmış
olan 100 x 80.5 cm. ölçülerinde, tuval üzerine yağlıboya bir tabloda görülür (res.5). Ak-
bulut, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii adlı resminde yapıyı, güney cephesi ve denize
bakan batı cephesini gösterecek biçimde resmetmiştir. Birinci planda kara görülür ve
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ortada büyük, üzeri kurşun kaplı, dört yöne eğimli kırma çatısıyla çeşme, çeşmenin ar-
kasında anıtsal Mihrimah Sultan Camisi ve caminin iki yanında evler görülür. Resmin
üst kısmında bulutlu gökyüzü geniş yer tutar. Perspektife önem veren ve Sanayi-i Nefi-
se Mektebi’nde perspektif öğretmeni olarak görev almış olan, genelde mimari yapıları
konu alarak, perspektif kurallarını bu resimlerine aktaran sanatçı, yapıları gerçekçi ola-
rak resmetmeye özen göstermiştir. Sanatçı, batılı Oryantalist konulu resimler yapan res-
samların aksine, resminde figüre yer vermemiştir. 

Üsküdar’ın meşhur su yapılarından biri de Karacaahmett’teki Sadeddin Efendi Çeş-
me ve Sebili’dir (res.6). 1741 (H.1154) tarihli olan yapı, Molla Sadeddin tarafından ölen
kızı Zübeyde’nin ruhunu şadeylemek için yaptırılmıştır. Yarım yuvarlak olarak dışa ta-
şan sebil, yanındaki çeşme ve klasik tarzda mukarnas başlıklı sütunlu, sivri kemerli
açıklıklı hazire ile bütünlük oluşturur. Çeşmenin iki yanında ayrıca küçük birer çeşme
nişi vardır. Üzeri açık olan hazirenin çeşmeye bağlı cephesi mukarnas başlıklı sütunla-
ra oturan sivri kemerli, demir parmaklıklı dört açıklığa sahiptir. Aynı saçağı paylaşan
sebil ile çeşme Barok-Rokoko üslup özellikleri göstermektedir. Dışa taşkın sebilin geniş
saçağı üzerinde çokgen kasnak üzerinde yükselen alemli, kurşun kaplı konik bir külah
yer alır ve sebil mermer tezgahı üzerinde korint başlıklı dört mermer sütun arasındaki
dalgalı kemerli üç pencere açıklığı ile dışa açılır. Pencere açıklıklarında bugün düz de-
mir parmaklıklar vardır. Bu parmaklıklar orijinal değildir, sonradan takılmıştır. Yapının
19. yüzyılda yapılmış olan gravürlerinde bu açıklıklarda madeni döküm şebekeler oldu-
ğu görülür. 

Sadeddin Efendi Çeşme ve Sebili’nin ilk resim örneği William Henry Bartlett tara-
fından yapılan gravürüdür. Miss Pardoe’nun The Beauties of the Bosphorus adlı eserinin
132. ve 133. sayfaları arasındaki yaprakta yer alan Üsküdar Mezarlığı’nda Türbe adlı gra-
vürde (res.7), solda sebil yapısı öne çıkar ve yanındaki çeşme ve ağaç gölgesinde kalan
hazire duvarı geriye doğru gider. Sağda ise birinci planda figürler ve geriye doğru yol
boyunca giden ahşap evler, ağaçlar görülür. Ağaçlar arasında kalan sebilin yuvarlaklığı-
na uygun geniş ahşap saçağı ve üzerinde, alemli, kurşun kaplı konik külahı çokgen kas-
nak üzerinde yükselir. Sebil gövdesinde korint başlıklı sütunlar arasındaki kemerli pen-
cere açıklığında günümüzde olmayan ve tek parça döküm olduğu tahmin edilen made-
ni şebekeler yer alır. Bu şebekelerin kompozisyonunda diyagonal hatların kesiştiği ve
aralarda stilize dört yapraklı yoncaların oluştuğu görülür. Sebil yanında görülen çeşme
pek ayrıntılı verilmemiştir ve hazirenin sivri kemerli dört açıklığında da demir parmak-
lıklar görülür. Sebilin önünde oturan iki figür büyük bir olasılıkla mermerden mezar ta-
şı hazırlayan taş ustalarıdır. Bu grubun karşısında sağdaki iki figür de aynı şekilde taş
ustalarıdır. 

Sadeddin Efendi Çeşme ve Sebili’nin ikinci resim örneği, Eugéne Flandin tarafın-
dan resmedilmiştir. Flandin, L’orient adlı eserde Pl.no:43’teki Üsküdar’da Mezarlık Çeş-
mesi adlı gravürde (res.8), sebil, çeşme ve hazireyi ayrıntılı olarak aktarmış ve tam cep-
heden resmetmiştir. Kitapta ayrıca bu resim için “Türkler hayata veda etmeden, cesetle-
rinin, Üsküdar kısmında bulunan mezarlığa gömülmesini isterler. Bu gelenek, ruhlarının
karşı yakada, Avrupalılar kısmında kalmaması içindir. Bu düşünce bir başka açıdan, gele-
cekte karşı yakanın Avrupalılar’ın egemenliğinde kalabileceği endişesinden de kaynaklan-
maktadır. Bu çeşme ve bir ailenin güller ve yaseminler altındaki mezarı yukarıdaki izaha-
tın tipik bir simgesidir.” denilerek resme ait bir açıklama yapılmıştır (Flandin, 1984,
s.50). Soldaki sebilin önünde oturan bir kadın ve demir parmaklıklı hazire önünde de



dua eden iki kadın görülür. Parmaklıklı hazire duvarının gerisinde mezar taşları seçilir.
Yapı grubunun arkasında serviler ve diğer ağaçlar yer alır. Sanatçı çeşmeyi tam cephe-
den verdiği için çeşme ve iki yanındaki çeşme nişleri de açıkça görülür. Sanatçı çeşme
ve sebilin süsleme ayrıntılarını gerçeğe uygun aktarmaya çalışmıştır. Yine sebilin çok-
gen kasnaklı üst örtüsü üzerinde palmet tepelikli alem yükselir. Kemerli pencere açık-
lıklarında da tek parça döküm madeni şebekeler görülür. Bartlett’ın gravüründen farklı
olarak buradaki şebeke kompozisyonunda yuvarlak hatlar hakimdir. Buradaki şebeke-
lerin kompozisyonu, kaydırılmış eksende sıralanan ovallerden oluşmaktadır ve alttaki
sütun-kemer sisteminden oluşan su verme açıklığı ile birleşir (Ahraz, 2001, s.214-215).
Günümüzde sebilin orijinal madeni döküm şebekeleri ve üst örtü üzerinde yükselen
alemi mevcut değildir. Bunları yapının gravürlerinde görebiliyoruz.

Yapının üçüncü resim örneği, sanat ve tıp tarihçisi, hekim, aynı zamanda ressam
kişiliğiyle çok yönlü bir kişilik sergileyen Ahmet Süheyl Ünver (1898-1986) tarafından
1956 yılında yapılmıştır. Karaca Ahmed Yanında adlı suluboya resimde (res.9), sanatçı
Karacahmed Türbesi’nin olduğu taraftan yapıyı resmetmiştir. Sağda kemerli, parmaklık-
lı dört açıklıklı hazire, hemen yanında çeşme ve sebil, solda ise mezarlık duvarı devam
eder. Ünver’in resminde sebilin kemerli pencere açıklıklarında Bartlett ya da Flandin’in
gravürlerinde görülen madeni döküm şebekelerin yerine günümüzde de var olan demir
parmaklıklar görülür. Sanatçı fazla ayrıntıya girmeden doğru oranlarla genel görünümü
yansıtmıştır. Resim Karacaahmed mezarlığının ve Sadeddin Efendi Çeşme ve Sebilinin
1950’lerdeki durumunu ortaya koymaktadır.

Hamdi Kenan’ın Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde
yer alan Çamlıca’dan Manzara adlı yağlıboya resminde görülen çeşme, Kısıklı Çeşme-
si’dir (res.10). Kitabedeki tarihi 1914 (H.1333) olan Kısıklı Çeşmesi, Kısıklı’da Abdul-
lah Ağa tarafından yaptırılan Kısıklı Camisi / Abdullah Ağa Camisi’nin avlu köşesinde,
ana yol üzerinde yer alır. Osmanlı’nın son dönem Klasik mimari örneklerinden biri olan
mermer çeşme, suyunu Büyük Çamlıca tepesi eteklerinden alır ve bugün kullanılır du-
rumdadır. Kitabedeki tarih çeşmenin yenilenme tarihidir. Konyalı (1977, s.60), çeşme-
yi ilk olarak Kısıklı Camisi’ni yaptıran Sultan III. Murad’ın Bostancı Başısı Abdullah
Ağa’nın yaptırdığını, Üsküdar hakkında Yüzyıllar Boyunca Üsküdar adlı kapsamlı kita-
bın yazarı Mehmet Nermi Haskan (2001b, s.570-571; 2001c, s.1102) ise Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ndeki bir vakfiyeye dayanarak çeşmenin ilk olarak Çelebi Sultan Mehmet’in
kendi şeyhi olan İvaz Fakih Efendi’ye iki çamlıca arasını mülk olarak vermiş olduğunu,
İvaz Fakih Efendi’nin bu yerleri vakfettiğini ve ilk çeşmenin onun tarafından yapılmış
olma ihtimali olduğunu belirtir. Düz çeşme aynasının üzerinde iki renkli mermerden
kaş kemeri ve kemerin iki yanında dışa taşkın yarım yuvarlak öğeler ve üstte Ömer Vas-
fi tarafından sülüs hatla yazılmış olan “Ve cealnâ minel mâi külle şey’in hayy” (Herşeye
su ile hayat verdik) ayet-i kerimesi yer alır (Çeçen, 1991, s.139). Ayrıca caminin 1927
yılındaki esaslı onarımını gösteren kitabe de Hattat Ömer Vasfi tarafından yazılmıştır
(Konyalı, 1976, s.188). Ayna taşı ve kemeri çevreleyen düz mermer korniş üzerinde üç
kabartma rozet ve üst kısmındaki mukarnas kornişle süsleme yapılmıştır. Yapının üze-
rinde yine mermerden eğimli çatısı vardır. Çeşmenin her iki köşesi kum saati biçimin-
de yuvarlatılmıştır. 

Hamdi Kenan’ın yağlıboya tablosunda (res.11) ise çeşme, taş döşemeli bir set üze-
rinde yer alır. Arkada cami ve ağaçlar, geri planda mavi gökyüzü devam eder. Çeşmenin
sağında ayrıca günümüze ulaşmayan bir tulumba görülür. Yağlıboya resimde görülen
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çeşme günümüzdeki çeşmeden önceki çeşmenin görünümü olmalıdır. Sivri kemerli
çeşmenin süslemeleri görülememekle birlikte, üzerinin iki eliböğründe ile taşınan, ol-
dukça geniş, kenarları süslemeli ahşap saçaklı bir üst örtüye sahip olduğu görülür. Gü-
nümüzde çeşmenin solundaki alan lokanta olarak kullanılmakta, taş döşeli yerlerin ye-
rini ise asfalt yol almıştır. Kısıklı Meydanı’nda döneminde küçük bir meydan çeşmesi
olarak işlev gören Kısıklı Çeşmesi, günümüzde duvara bitişik, ana yol üzerinde işlevini
sürdürmektedir. Ayrıca cami de günümüzdeki camiden daha farklıdır, günümüzdeki ca-
minin tamir öncesi eski halidir.

Üsküdar’da resimlere konu olan bir diğer sebil, Bağlarbaşı’nda Nuhkuyusu Cadde-
si üzerindeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili’dir (res.12). Yapı, Yapı Kredi Resim Ko-
leksiyonu’nda yer alan Üsküdarlı ünlü ressam Hoca Ali Rıza (1858-1930) tarafından ya-
pılmış olan 12.5 x 19.5 cm. ölçülerindeki suluboya Nuh Kuyusu’nda Şeyh-ül İslam Arif
Efendi Türbesi adlı resminde (res.13) görülmektedir. 1858 (H.1275) tarihli olan yapı,
Şeyhülislam Arif Hikmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Cephe sebilleri grubuna giren ve
Ampir üslup özellikleri gösteren sebil, bağlı bulunduğu duvardan yarım yuvarlak ola-
rak dışa taşar. Sebilin arksında dörtgen planlı su haznesi vardır. Süsleme sadece ön cep-
hede, özellikle mermer etek bölümünde olup cepheler sade bırakılmıştır. Yapının üzeri
çimento sıvalı bir kubbe ile örtülüdür. Dışa taşkın ön cephesi ve içbükey-dışbükeylerle
hareketlendirilmiş iki yan duvar tamamen mermer kaplıdır. Bu duvarlarda birer tane
demir şebekeli dörtgen pencere açıklığı vardır. Mermer tezgah üzerinde yükselen dört
pilastr arasında oluşan üç dikdörtgen pencere açıklığı olan sebilin günümüzde pencere
açıklıkları metal doğrama camlı pencerelerle kapatılmıştır. Oysa yapının Hoca Ali Rıza
tarafından yapılmış olan suluboya resminde, pencere açıklıklarında, altta sütun kemer
sisteminden oluşan su verme açıklıkları da görülen madeni şebekeler olduğu görülür.
Ancak sebilin iki yanındaki mermer kaplamalı duvarlardaki pencere açıklıkları görül-
memektedir. Resimde yol seviyesinde görülen yapı, günümüzde yol seviyesinin üzerin-
de kalmıştır. Dolayısıyla figüre yer verilmeyen Hoca Ali Rıza’nın bu suluboya resmi, se-
bil ve çevresinin eski görünümü açısından görsel bir belge niteliğine sahiptir. Sanatçı
ayrıca tamamlamamış olduğu suluboya resminin sağ üst kısmına eski harflerle “Üskü-
dar Nuh Kuyusunda Şeyhülislam Arif Efendi Türbesi”, (Uğurlu & Aydın, tarihsiz, 81) şek-
linde bir not düşerek, nerenin resmini yaptığını belirtmiştir.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde yer alan Osman Asaf’ın (1868-1935) Üskü-
dar Doğancılar adlı yağlıboya resminde (res.14) Doğancılar’daki Doğancılar Maksemi,
Doğancılar Camisi / Çakırcıbaşı Mahmut Ağa Camisi ve Ali Ağa Çeşmesi görülmektedir.
Çeşme, günümüzde caminin avlusu içinde yer alır. Ali Ağa Çeşmesi, kesme taştan,
sivri kemerli klasik Osmanlı mimari geleneğini yansıtan bir çeşmedir (res.15). Arka-
sında dörtgen su haznesi olan çeşmenin ön cephesinde yalak kısmı üzerinde sivri ke-
merli nişi ve Mühr-ı Süleyman ile servi motifleriyle bezeli mermer aynasının iki ya-
nında yine sivri kemerli birer küçük nişe sahiptir. Sivri kemerin üst kısmında dikdört-
gen kitabe bölümü olan yapının kitabesi yerinde yoktur. Yol genişletilmesi sırasında
yıkılan (Konyalı, 1977, s.12) ve sonra yeniden monte edilen çeşmenin kitabesi kırıl-
mış ve sonra yerine konulmamıştır. Kitabe cami haziresinde kırık olarak yer alır. 1702
(H.1114) tarihini veren kitabede çeşmenin banisi Ali Ağa’nın adı geçer. Ali Ağa, Tanı-
şık’ın (1945, s.292) ve Haskan’ın (2001c, s.1090-1091) kitaplarında İzmirli olarak ge-
çerken, Çeçen’in ve Konyalı’nın kitaplarında Niğdeli olarak geçmektedir. Yine Konya-
lı (1976, s.13) ve Çeçen (1991, s.126), Ali Ağa’nın kapıcıbaşılık, çavuşbaşılık, Sivas



beyliği, sipahiler ağalığı, cebecibaşılık ve kethüdalık yaptığını, Bursa’da vefat ettiğini
belirtir.

Osman Asaf’ın resminde görülen çeşme ve cami değişime uğramış olmasına karşı-
lık Doğancılar Maksemi / Şerefâbâd Kasrı Maksemi (res.16) fazla bir değişikliğe uğrama-
mıştır. Lale Devri baş mimarı Kayserili Mehmet Ağa tarafından 1728’de Şerefâbâd Kas-
rı’na su temini ve tanzimi amacıyla yapılan (Haskan, 2001c, s.1223), sekizgen gövdeli,
kurşun kaplı kubbeli, bir sıra kesme mermer, iki sıra tuğla hatıllı yapının çokgen göv-
desini dörtgen pencere açıklıkları üzerinde başlayan mermer bir kuşak halinde Ne-
dim’in talik hattıyla yazılan kitabesi çevrelemektedir. Yapının Osman Asaf’ın resminde
görülen kapısı yanındaki küçük mermer çeşme günümüzde de mevcuttur. Yapının ka-
pısı ve çeşmenin olduğu cephe günümüzde binalar arasında kaldığından yoldan görül-
memektedir. Maksem üzerindeki küçük çeşmenin aynası mermerdir ve üzerinde karşı-
lıklı servi motifleri vardır. Resimde maksem ile cami arasında görülen Ali Ağa Çeşme-
si’nin önünde bir çardak olduğu ve caminin de günümüzdeki cami değil, daha önce var
olan iki katlı kagir yapı olduğu görülür. Doğancılar’daki bu yapılar, günümüzde aynı
açıklıkla görülememektedir. Yoğun yapılaşma, çok katlı binalar, resimde görülen tarihi
dokuyu yok etmiştir. Osman Asaf’ın 1888-1889 tarihinde resmi yaparken baktığı açı-
dan aynı manzarayı görmek mümkün olamamaktadır. Ayrıca, Asaf’ın resmine benzer
bir tablo Hacı Ali Rıza tarafından da yapılmıştır.

Üsküdar çeşmelerinin bir diğer örneği, Yeni Valide Külliyesi’nin imaretinin köşe-
sinde, külliyenin kuzeye açılan dış avlu kapısı karşısında, Balaban Caddesi üzerinde-
ki kavşakta yer alan 1780 (H.1194) tarihli Sineperver Valide Sultan Çeşmesi (res.20),
Hoca Ali Rıza’nın öğrencilerinden biri olan Üsküdarlı Cevat Göktengiz’in (1871-
1939) Üsküdar Bitpazarı adlı 26.5 x 42 cm. ölçülerindeki suluboya resminde ve A. Sü-
heyl Ünver’in 1956 tarihli suluboya resminde görülmektedir. Çeşme, IV. Mustafa’nın
1828 yılında vefat eden annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan tarafından, ölmüş olan
oğlu şehzade Ahmet için yaptırılmıştır (Tanışık, 1945, s.380; Çeçen, 1991, s.150).
İmaret duvarına bitişik olarak köşe başında yer alan çeşme, bulunduğu köşeyi yuvar-
latır ve üç yüzlü olan çeşme, pilastrlarla bölünmüştür. Ortadaki daha geniş olan üç
yüzlü çeşmenin alt kısmında su tekneleri, ortada C’lerden oluşan kemer sistemine sa-
hip ayna taşları, üst kısımda yatay silmelerle sınırlanan ikişer geniş kuşakta kartuşlar
içinde kitabe ve dekoratif bezeme örnekleri görülmektedir. Yapının yol üzerindeki
mermer kaplı cephesinin gerisinde taştan bir su haznesi vardır. Mermer çeşme, ge-
ometrik motiflerle süslü taştan dilimli saçak, saçağın üst kısmında çokgen kasnak ve
üzerinde alemli, kurşun kaplı kubbeli bir üst örtüye sahipken, onarımlar sırasında bu
kubbenin yerini iki tarafı kubbeciklerle sınırlandırılmış betonarme tonoz sistemi al-
mıştır (Barışta, 1994, s.10).

Üsküdarlı Cevat Göktengiz’in suluboya resminde (res.17), sol tarafta yapının sade-
ce denize bakan kısımdaki sol yan yüzü saçağıyla birlikte görülmektedir. Resimde tam
ortada külliyenin kuzeydeki dış avlu kapısı ve üzerindeki sıbyan mektebi ve gerisinde
caminin iki minaresi, sağda ise ahşap iki katlı bir ev yer alır. Çeşmenin süslemesi pek
seçilememekle birlikte, resimde yer alan Yeni Valide Külliyesi’nin kuzey avlu kapısı ve
üzerindeki sıbyan mektebi, çeşme, çeşmenin bağlı olduğu imaret ve sağda görülen iki
katlı ahşap yapı günümüzde de görülmektedir (res.18) ve bu alanda pek fazla bir deği-
şim olmadığı ortaya çıkmaktadır.
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Üsküdar’da birçok mimari yapıyı resmetmiş olan Ahmet Süheyl Ünver’in resmetti-
ği yapılar arasında çeşmeler de önemli yer tutar. Ünver profesyonel bir ressam olmama-
sına karşılık ünlü ressam Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi olmuş ve belgeci nitelikte çok sa-
yıda resim yapmıştır. Ünver’i İstanbul resimleri yapmaya teşvik eden kişi onun hocası
olan Hoca Ali Rıza’dır (Mesera, 1996, s.XI). Birlikte Üsküdar’ı dolaşarak başta, camiler,
türbeler, mezarlıklar, çeşmeler, eski evler gibi tarihi yapılar olmak üzere gördükleri Üs-
küdar’ı resimlerine aktarmışlardır. Ünver’in belgeci nitelikteki suluboya resmi (res.19),
yapının 1956’daki durumunu gösterir. Tam cepheden resmedilen çeşme, resimde anıt-
sal olarak yer alır. Oranları doğru olarak aktarılan çeşmenin bezeme detayları hariç tüm
ayrıntıları açıkça görülmektedir.

Süheyl Ünver’in imzasını taşıyan bir resminde görülen çeşme, Tunusbağı Caddesi
ile Ethem Paşa Sokağı’nın birleştiği yerde köşe başındaki Tunusbağı Menzil Çeşmesi / Sü-
leyman Paşa Çeşmesi ya da diğer adıyla Faik Bey Çeşmesi’dir. 1957 tarihli resimde üzeri
dört yöne eğimli, kiremit örtülü kırma çatı ile örtülü çeşme, hemen yanındaki ağaçlık
alan ve gerisindeki yapı görülmektedir. Kesme taştan yapılan çeşmenin büyük bir su
haznesi vardır. Çeşmenin ana yola bakan klasik Osmanlı mimarisi ve süslemesini yan-
sıtan sivri kemerli ön cephesinde kaş kemer üzerinde karşılıklı iki kabartma rozet ara-
sındaki dikdörtgen kitabede yapının ihya tarihi 1907 (H.1325) ve onarımı yaptıran Ha-
cı Faik Bey’in adı geçer. Yapının asıl banisi bilinmemekle birlikte yapı, onarımı yaptıran
Faik Bey’in adıyla anılır. Cephenin ortasında dışa taşkın olarak yapılan kemerli kitabe-
li alandaki çeşmenin asıl kitabesi 1907’deki onarım sırasında yan cepheye nakledilmiş-
tir. Yapının sağ tarafında hazneye açılan bir kapak ile 1681 (H.1092) tarihini veren es-
ki kitabe yer alır. 1986’da Üsküdar Belediyesi’nin restore ettiği çeşmeyi Ünver, 1957’de-
ki durumuyla gerçekçi olarak resmetmeye özen göstermiştir. Suluboya resimde kiremit
örtülü kırma çatılı çeşmeyi yola bakan ön cephe ve asıl kitabenin olduğu yan cephesi
görülecek biçimde vermiş ve sol tarafındaki ağaçlıklı alanda da masaların, sandalyele-
rin yer aldığı açık kahveyi resmetmiştir. Çeşmenin karşısında önceden Tunusbağı Kah-
vesi ve yanında Tunusbağı Mahalle Mektebi vardı (Haskan, 2001c, s.1181). Sanatçı,
muhtemelen çeşmenin karşısındaki kahveden bakarak resmini yapmıştır.

Ünver’in 1957 tarihli bir diğer resmi, Karacaahmet’teki Miskinler Tekkesi Sebili / Ha-
cı Hüseyin Paşa Sebili’ni betimler. Yapı, Karacaahmet Mezarlığının devamında Tepebaşı
Mezarlığı’nın ilerisinde, Miskinler Tekkesi ile İsa Ağa Çeşmesi’nin karşısında iken tekke
yıkılmış ve günümüzde İsfalt’ın bahçesi içinde kalmıştır. 1866 tarihli sebil, Hacı Hüse-
yin Hayri Paşa tarafından yaptırılmıştır (Kumbaracılar, 1938, s.57). 1998 yılında İsfalt
tarafından onarılan yapı, Ampir üslupta, kare planlı, kubbeli bir yapıdır. İçinde su kuyu-
su da bulunan sebilin bir cephesinde dışa taşkın kilit taşlarında kabartma yaprak motif-
leri olan yuvarlak kemerli iki pencere açıklığına, diğer cephede bir pencere ve kapı açık-
lığına sahiptir. Sebilin pencere altlarındaki yüzeylerde pilastr aralarındaki panolarda or-
talarda tam, köşelerde çeyrek olarak Sultan II. Mahmud döneminde yaygın olarak kulla-
nılan kabartma ışınsal motif vardır. İbrahim Hakkı Konyalı (1976, s.129) ve Affan Ege-
men (1993, s.396) çevre yolu açılırken sebilin yıkıldığını belirtmekle birlikte, yapı gü-
nümüzde mevcuttur. Ünver’in Karacaahmedden adlı 1957 tarihli resminde, orta planda
sebil, sebilin bağlı olduğu duvar ve gerisinde serviler, diğer ağaçlar görülür. Ön planda
resmin yarıya yakını toprak renklerinde boyalıdır ve geride mavi gökyüzü yer alır. Sebil,
kemerli iki penceresi ve kubbesiyle uzaktan görülmektedir. Ancak yapının Hacı Hüseyin
Paşa Sebili olduğu kesindir. Bahçe duvarı gerisinde mezar taşları ve ağaçlar yer alır. Ge-



rek Ünver’in resmi, gerekse yapının eski fotoğraflarında sebilin ve mezarlığın önü açık-
lık bir alan olarak görülürken günümüzde bu açık alandan eser kalmamıştır. Bir benzin-
lik yapılmış ve yapının tam önüne büyük bir baraka inşa edilmiştir. Sebilin hemen ya-
nında da güvenlik kulübesi vardır. Dolayısıyla yapı arada kalmıştır.

Ünver’in 1957 tarihli Karaca Ahmed Sultan adlı resmi, Ziya Bey Sebili / Karacaah-
med Sebili’ni gösterir (res.21). Karacahmed Sultan Türbesi’nin ön cephesinde yer alan
demir parmaklıklı geniş pencereden ibaret olan sebil, türbe, tekke ve sebilden oluşan
dikdörtgen planlı, kagir duvarlı dört yöne meyilli kiremit örtülü bir çatı altında, sağda
türbe, ortada sebil ve solda tekkeden oluşan yapı grubu içindedir. Yapı grubu Şair
Asım’ın hazırladığı tarih manzumesine göre 1866-1867’de, aslen Çerkez olan Saray Mat-
bah Emini Ziya Bey (tam adı Ziyaeddin Mehmed Efendi) tarafından, ölen karısı Fehmiy-
ye Hanım için yaptırılmıştır (Konyalı, 1977, s.134). Ampir üslup özellikleri taşıyan cep-
heden dışa taşan tek bölüm sebilin olduğu bölümdür. Düz cephede sebil olan alan tam
ortada dışa bombe yapmaktadır. Etek kısmında bombeli alanda büyük mermer kartuş ve
iki kabara olan sebilin oniki su verme aralığı olan demir parmaklıklı dörtgen pencere
açıklığı üzerinde yine bombe yapan bir çerçeve içine tarih kitabesi yerleştirilmiştir. Ün-
ver’in resminde Hacı Hüseyin Paşa Sebili gibi ön plan boştur ve orta planda yapı grubu,
mezarlık, mezar taşları, geride ağaçlar ve gökyüzü yer almaktadır. Sanatçı yapı grubunu
diğer resimlerinde olduğu gibi gerçekçi olarak resmetmeye özen göstermiştir.

Ünver’in 1957 tarihli ve üzerinde “Üsküdarda Selimiye semtinin yeni askeri site ola-
rak kuran Sultan Üçüncü Selimin, Çiçekçi Kahvesi karşısında 1217 de yaptırdığı çeşme”
diye not düştüğü çeşme resmi (res.22), üzerinde yer alan notundan anlaşılacağı üzere
Çiçekçi’deki Sultan III. Selim Çeşmesi’dir (res.23). Tıbbiye Caddesi ile Harem İskele
Caddesi’nin birleştiği köşede, Karacaahmet Mezarlığı’nın 8. Adası karşısında yer alan
çeşme, iki sıra tuğla bir sıra kesme taş dizisiyle yapılan oldukça büyük bir su haznesi-
ne sahiptir. Dörtgen haznenin Tıbbiye Caddesi ile Harem İskele Caddesi’nin birleştiği
köşe pahlanmış ve pahlı dar cepheye yaklaşık 2/3 yüksekliğe kadar mermer çeşme yer-
leştirilmiştir. Mermer çeşme, banisi Sultan III. Selim’in tuğrasıyla taçlandırılmış olup
bu tuğra günümüzde yoktur. Yalağının iki yanında dinlenme taşları ve bu taşlar üze-
rinde yükselen yivli, ortasında birer madalyon rozet olan ve kabartmalı başlıklı pilastr-
lar, düz silme kuşağıyla birleşir ve üzerinde ikinci bölüm olarak pilastrlar devam eder.
Bu pilastrlar arasında çeşmenin yuvarlak kemeri ve kemer içinde kalan ayna taşında
oval madalyonlu kabartma bezemeler vardır. İkinci kat pilastrların yüzeyinde ay ve yıl-
dız –güneş olarak da değerlendirilebilir- kabartma olarak işlenmiştir ve aradaki dik-
dörtgen alınlığa Sultan Selim tarafından 1802 (H.1217) ’de inşa edildiğini gösteren
Seyyid İhya Efendi tarafından yazılmış kitabe yerleştirilmiştir (Haskan, 2001c, s.1161).
Su haznesi, çeşmenin sağında ve solundaki yan cephelerde derinliği fazla olmayan
dörtgen bir nişe, sol cephede üst kısımda sivri kemerli küçük iki pencere açıklığına sa-
hiptir. Ünver’in 1957 tarihli resminde, yapı etrafı açık, pahlı köşedeki çeşme ve dört-
gen nişli yan cephesi cepheden, çeşmenin diğer yanındaki cephe ise yandan resmedil-
miştir. Yapının üzerinde günümüzde de olan oluklu saç biçimli üst örtü ve sağ üstte
minare görülmektedir. Bu minare, yapının arkasında kalan Küçük Selimiye Camisi’nin
minaresidir. Sanatçı çeşmenin süsleme ayrıntılarını vermemiş, genel hatlarıyla vermiş
ve en önemlisi günümüzde olmayan ve çeşmeyi taçlandıran Sultan III. Selim’in tuğra-
sının olduğu mermer bölümü de resmetmiştir. Yapının etrafı ağaçlık olup günümüzde
bu alanlar apartmanlara dolmuştur.
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Ünver’in ilkini 1957’de, ikincisini 1970’de resmettiği iki resmi ise Miskinler Tekke-
si’nin eski yerindeki Hafız İsa Ağa Çeşmesi’dir (res.24). Kesme taştan, dörtgen oldukça
büyük bir su haznesine sahip olan çeşme, yapının yola bakan ön cephesinde orta kısım-
da mermer olarak cephe boyunca yükselir. Ampir üsluptaki çeşmenin cephesinde, mer-
mer yalağı, kartuşlu ayna taşı, profilli kemer sistemi ve kornişle çeşmeye bağlanan ve
çeşme genişliğince yükselen dört satırlık otuzbeş mısralık Enderuni Vasıf Osman Bey ta-
rafından söylenen ve ünlü Hattat Mustafa Rakım Efendi hattıyla yazılmış olan kitabesi
yer alır (Haskan, 2001c, s.1074). Kitabeden, 1811 (H.1226) yılında Sultan II. Mahmud
tarafından yaptırıldığı anlaşılır. Yapı, kitabe üzerinde Sultan II. Mahmud’un tuğrası ve
günümüze ulaşmayan ancak, Haskan’ın (2001c, s.1074) eserinde belirttiğine göre çam
kozalaklarıyla taçlandırılmıştır. Kitabe ile sonlanan çeşme, dört yöne eğimli kırma çatı
ve üzerinde mermer aleme sahiptir. 1970’li yıllarda yarıya kadar toprağa gömülmüş du-
rumda olan ve tahribe uğrayan yapı 1998 yılında belediye tarafından yenilenmiş ve gü-
nümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Ünver’in 1957 tarihli ilk resminde, çeşme tam
cepheden resmedilmiştir. Önü açık olan çeşmenin yalağı ve en üstte yapıyı taçlandıran
tuğralı, kozalaklı süsleme ve kırma çatısı açıkça görülür. İki yanında mezarlık duvarı,
mezar taşları ve arkada serviler gerisinde gökyüzüyle resim sonlanmaktadır. Ayrıntıya
girmeden genel hatlarıyla çeşmeyi resmeden sanatçı, resmin sol tarafına “Karaca Ahmed-
de Tarihe Karışan Miskinler Tekkesi yeri” şeklinde bir not düşmüştür. Ünver’in 1970 ta-
rihli ikinci resminde ise (bkz. Kara & Pulcu, 1996, s.231) yapı daha yakından resmedil-
mekle birlikte, çeşmenin musluk seviyesi üzerine kadar toprağa gömülmüş olduğu ve ki-
tabe üzerinde çeşmeyi taçlandıran Sultan II. Mahmud’un tuğrası açıkça görülmektedir.
Yapının gerisinde ağaçlar vardır ve önceki resme göre gökyüzü burada daha geniş yer tu-
tar. Sanatçı, yarıya kadar toprağa gömülmüş olan yapı için resmine, “Karaca Ahmedde
Miskinlerin Önünde Mustafa Râkım hattı ile çeşme karayolları mezbelesi ile boğulurken
1811” şeklinde bir not düşmüş ve çeşmenin içinde bulunduğu perişan durumu hem gö-
rüntü olarak hem de yazılı olarak aktarmıştır.

Ünver’in 1959 tarihli diğer bir resmi (res.25), Doğancılar’daki Sadrazam Sinan Pa-
şa Çeşmesi’ni (res.26) gösterir. Kaymakamlığın arka tarafında, Topraklı Sokak ile Halk
Dersanesi Sokağı’nın birleştiği yerde, Sinan Paşa Camisi girişinin sağında camiye bitişik
olarak yer alır. Çeşme, oldukça zengin olan Sadrazam Yemen Fatihi Sinan Paşa tarafın-
dan bütün mahalle, cami ve hamam ile birlikte yaptırılmıştır. 1582-1591’de (H.990-
1000) yaptırılmış olduğu düşünülen cami ve çeşmenin kitabeleri günümüze ulaşma-
mıştır (Haskan, 2001a, s.336; Haskan, 2001c, s.1141). Klasik üslupta, kesme taştan,
sivri kemerli, meyilli çatılı çeşme, kabartmalarla bezeli mermer aynası üzerinde küçük
bir nişe sahiptir. 1924’de yıkılan cami, 1950’lili yıllarda harabe halinde olup 1975-
1976’da yeniden yaptırılmıştır. Bu arada çeşmede tamir edilmiş ve önceden caminin ön
kısmında yer alırken geriye çekilerek caminin yan duvarına birleştirilmiştir. Ünver’in
1959 tarihli resminde solda mezar taşları, ortada harabe halinde cami ve sağ kısımda gü-
nümüzdekiyle aynı çeşme görülmektedir. Üzerinde kitabe yoktur. Çeşme bugün duva-
ra bağlı olan yan cephesi ve ön cephesi görülecek biçimde resmedilmiştir. Sanatçı ayrı-
ca resmine “Hayâl Şehirden Hayâl bir Köşe Üsküdar’da Doğancılarda Sinan Paşa Câmii
bugün” diye bir not düşmüştür. Yapı grubunun arkası ağaçlıktır ve herhangi başka bir
yapı yoktur. Günümüzde ise çeşme camiye bitişiktir ve arkadaki boşluk apartmanlarla
dolmuştur. Ünver’in resmi yapıların özellikle de çeşmenin 1959’daki durumunu göste-
ren görsel bir belge niteliği taşır.



Ünver’in 1961 tarihli ve üzerinde solda “Üsküdarda İnadiyeye çıkarken Bağdad
Menzil yolu üzerinde Tavaşî Hasan Ağa Mescid ve namazgâhı” şeklinde not düştüğü res-
mi (bkz. Kara & Pulcu, 1996, s.242), yazılardan anlaşılacağı üzere Gündoğumu Cadde-
si ile İnadiye Mektebi Sokağı’nın birleştiği köşede yer alan Tavaşî Hasan Ağa Camisi ve
önünde yer alan namazgahlı İbnülemin Ahmet Ağa Çeşmesi’ni gösterir. Çeşmenin kitabe-
sinden İbnü’l-emin Ahmet Ağa tarafından 1721 (H.1134) tarihinde yaptırıldığı anlaşı-
lır. Bu kişi, Ahmediye Külliyesi’ni yaptıran Tersane Emini Eminzade Ahmet Ağa’dır. Va-
lide-i Cedid Suyu’ndan suyunu alan çeşme, klasik üslupta, kesme taştan, kaş kemerli,
dörtgen planlı hazneli, namazgahlı bir yapıdır. Günümüzde suyu akmayan çeşmenin
Gündoğumu Caddesi’ne bakan ana cephesinde yalağı, mermer çeşme aynası, kilit taşın-
da kabartma rozet çiçek olan kaş kemeri ve üst kısımda kitabesi vardır. İnadiye Mekte-
bi Sokağı tarafındaki hazireye bakan yan cephesinde namazgaha ait mihrap nişi yer alır.
Yapının üzeri çatısızdır ve kesme taş kaplıdır. Ünver’in resmi, cami, hazire, namazgah,
çeşme ve çevresinin 1961’deki durumunu göstermektedir. İki yolun birleştiği köşede
mezar taşları, basamaklar, çeşmenin yan duvarındaki mihrap nişiyle namazgah, çeşme-
nin ön cephesi, çeşmenin haznesi arkasında mezar taşları ve geride minaresiyle cami,
hemen yanında evler vardır. Bugünkü meşrutanın olduğu yerde önceden İnadiye Mek-
tebi bulunuyordu (Haskan, 2001a, s.359). Günümüzde aynı yapı grubuna resimdeki
aynı açıdan bakıldığında, yapılar aynı açıklıkla görülememektedir. Hazireler ve namaz
yol boyunca duvar çekilmiştir. Dolayısıyla resimdeki gibi namazgah ve çeşmedeki mih-
rap nişi görülememektedir.

Süheyl Ünver’in 1961 tarihli bir resmi (res.27), Eski Toptaşı Caddesi’nde Hasan
Bey Sokağı ile Harmanlık Sokağı’nın birleştiği yerde, Divitçiler Camisi’nin yanında kö-
şede yer alan Kapıağası Yakup Ağa Çeşmesi’ni (res.28) gösterir. Çeşme, kütüphane ve
mektepten oluşan küçük bir yapı grubudur. Yakup Ağa Suyolu’ndan suyunu alan, kla-
sik üslupta, mermerden, sivri kemerli, ayna taşında kabartma karanfiller ve rozet bulu-
nan çeşmenin mermer ayna taşının iki tarafına beyit yazılmıştır ve sivri kemerin üst kıs-
mında dikdörtgen kitabe ve iki yanında birer rozet yer alır. Mostarlı Şair Rüşdi Ahmet
Efendi tarafından hazırlanan (Haskan, 2001c, s.1093) kitabesinden, 1678 (H.1089) ta-
rihinde Saray Ağası Yakub Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılır. İki eliböğründenin taşı-
dığı geniş bir saçağı olan, ancak bu saçağı günümüze ulaşmayan yapının su haznesinin
üst kısmında, saçak üzerinde ikinci kat olarak alttakiler dikdörtgen, üsttekiler sivri ke-
merli açıklıklı olan üzere ikişer pencereli Yakup Ağa Kütüphanesi vardır. Kesme taş
olan kütüphanenin camiye bakan cephesi, tuvalete pencere açabilmek ve arkadaki mek-
tep gibi kütüphaneyi de kare plana çevirebilmek için taş konsollarla sokağa doğru taşı-
rılmıştır (Haskan, 2001b, s.939-940). Yapının arkasında Yakub Ağa Mektebi yer alır ve
geriye doğru yapılar grubu devam eder. Ünver’in 1961’de yaptığı resimde, iki yolun bir-
leştiği yerde yapı grubu, gerisinde ağaçlar ve yolların iki yanında da ağaçlar görülmek-
tedir. İki katlı yapının alt katındaki çeşmenin iki ahşap eliböğründenin taşıdığı geniş sa-
çağı üzerinde kurşun kaplı eğimli bir örtüsü olduğu ve bu örtü sistemi üzerinde kütüp-
hanenin pencereleri, en üstte kütüphanenin üst örtüsü görülmektedir. Sanatçı, yapı
grubunu, çeşmeyi gerçekçi ve doğru ölçülerde resmetmiştir. Resmin solunda imzası ve
resmi yapım tarihi ile birlikte “Üsküdar: Acıçeşme 1226” şeklinde notu vardır. Resim ya-
pının ve etrafının 1960’lardaki durumunu görsel bir belge olarak sunmaktadır. Günü-
müzde ise çeşmenin resimde görülen saçak ve örtü sistemi mevcut olmayıp, soldaki
ağaçlık alana cami, sağdaki ve gerideki ağaçlık alanlara evler yapılmıştır. 
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Süheyl Ünver’in 1962 tarihli bir başka suluboya resminde görülen çeşme (bkz. Ka-
ra & Pulcu, 1996, s.190) İsmail Ağa Çeşmesi’dir. Rum Mehmet Paşa Camisi önünde, Şem-
sipaşa Caddesi ile Eşref Saat Sokağı’nın birleştiği yerde yol ağzında yer alır. Klasik tarzda-
ki çeşme tamamen kesme taştan yapılmıştır. Çeşme aynası, kabartma olarak kaş kemer ve
çiçeklerle bezelidir. Yapının kaş kemeri üzerindeki kitabeden İsmail Ağa tarafından 1703
(H.1115) tarihinde yapıldığı anlaşılır. Kitabenin iki yanında kabartma birer rozet vardır
ve rozetlere bağlanan silmeler çeşme cephesini çevreler. Çeşme, 1975 yılında harap du-
rumdayken aslına uygun olarak restore edilmiştir (Haskan, 2001c, s.1089).

Ünver’in resminde çeşme, tam cepheden resmedilmiştir ve arkasında ağaçlık bir
alan gerisinde anıtsal Rum Mehmet Paşa Camisi yükselir. İki yolun birleştiği yerde yer
alan çeşmenin hemen arakasındaki ağaçlık alanın yerine günümüzde binalar yapılmış-
tır. Ünver’in “Üsküdarda Ressam Rıza Bey hocamla geçtiğimiz sokak” diye not düştüğü
resimdeki tarihi çevre günümüzde orijinalliğini kaybetmiştir. Ünver’in notu, Osman
Asaf, Cevat Göktengiz, Ahmet Ziya Akbulut gibi ünlü ressamların, Hoca Ali Rıza Bey ile
birlikte resim yaptığını da ortaya koyar. Hoca Ali Rıza etrafında toplanan bir grup res-
sam genellikle İstanbul’un Anadolu yakasındaki kırsal ve tarihsel görünümlere tutkuy-
la bağlanarak resimlerine aktarmıştır (Köksal, 1991).

Gerek 19. yüzyılda İstanbul’a gelen Oryantalist ressamlar, gerekse Türk ressamlar
tarafından Üsküdar’ın çeşme ve sebilleri resmi yapılmaya değer bulunmuş ve gravür,
yağlıboya, suluboya pek çok resmi yapılmıştır. Bu resimler, özellikle Oryantalistlerin
gravürleri, Üsküdar çeşme ve sebillerinin o dönemlerdeki durumunu yansıtırken, bu
yapılar çevresindeki gündelik ve sosyal yaşamı da aktarmışlardır. Buna karşılık Türk
ressamlar daha çok yapıları ve tarihi dokuyu aktarmıştır. İncelenen örneklerden
anlaşılacağı üzere; gerek gravürler, gerekse diğer resimler, yapıların geçmişteki durum-
ları için görsel birer belge niteliğine sahiptir ve görsel belge olarak değerlendirilebilirler.
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Res 1. Üsküdar Sultan III. Ahmed Meydan Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.

Res 2. Michel François Préault, Üsküdar Sultan III. Ahmed Çeşmesi, 18. yüzyıl litografi. 
(Arslan, s.174).



Res 3. William Henry Bartlett, Üsküdar’da Çeşme, 19. yüzyıl gravür. 
(Pardoe, sayfa 52-53 arasındaki yaprak).

Res 4. Eugéne Flandin, Üsküdar İskelesi, 19. yüzyıl, gravür. (Flandin, Pl.No:41). 
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Res 5. Ahmet Ziya Akbulut, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, tuval üzerine yağlıboya, 
100 x 80.5 cm, MSÜ İRHM. (Katipoğlu, s.177).

Res 6. Sadeddin Efendi Çeşme ve Sebili, fotoğraf, Mayıs 2003.



Res 7. William Henry Bartlett, Üsküdar Mezarlığı’nda Türbe, 19. yüzyıl gravür. 
(Pardoe, sayfa 132-133 arasındaki yaprak).

Res 8. Eugéne Flandin, Üsküdar’da Mezarlık Çeşmesi, 19. yüzyıl, gravür, (Flandin, Pl.No:43). 
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Res 9. Ahmet Süheyl Ünver, Karaca Ahmed Yanında, 1956, suluboya. (Kara - Pulcu, s.227).

Res 10. Kısıklı Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.



Res 11. Hamdi Kenan, Çamlıca’dan Manzara, tuval üzerine yağlıboya, 
130 x 90 cm, MSÜ İRHM. (Katipoğlu, s.178).

Res 12. Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili, fotoğraf, Mayıs 2003.
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Res 13. Hoca Ali Rıza, Nuh Kuyusu’nda Şeyh-ül İslam Arif Efendi Türbesi, suluboya, 
12.5 x 19.5 cm., Yapı Kredi Koleksiyonu. (Aydın - Uğurlu, 81).

Res 14. Osman Asaf, Üsküdar Doğancılar, 1888-1889, tuval üzerine yağlıboya, 
46 x 32 cm., MSÜ İRHM. (Giray, s.187).



Res 15. Ali Ağa Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.

Res 16. Doğancılar Maksemi, fotoğraf, Mayıs 2003.
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Res 17. Üsküdarlı Cevat Göktengiz, Üsküdar Bitpazarı, suluboya, 26.5 x 42 cm., 
Türkiye İş Bankası Koleksiyonu. (Özel, s.108).

Res 18. Sineperver Valide Sultan Çeşmesi yan yüz, fotoğraf, Mayıs 2003.



Res 19. Ahmet Süheyl Ünver, Üsküdar’da Sîneperver Valide Sultan Çeşmesi, 
1956, suluboya, (Kara - Pulcu, s.234).

Res 20. Sineperver Valide Sultan Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.
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Res 21. Ziya Bey Sebili / Karacaahmed Sebili, fotoğraf, Mayıs 2003.

Res 22. Ahmet Süheyl Ünver, Üsküdarda Selimiye semtinin yeni askeri site olarak kuran 
Sultan Üçüncü Selimin, Çiçekçi Kahvesi karşısında 1217 de yaptırdığı çeşme, 

1957, suluboya, (Kara - Pulcu, s.210).



Res 23. Sultan III. Selim Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.

Res 24. Hafız İsa Ağa Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.
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Res 25. Ahmet Süheyl Ünver, Hayâl Şehirden Hayâl bir Köşe: Üsküdar’da Doğancılar’da Sinan Paşa
Câmii bugün, 1959, suluboya, (Kara - Pulcu, s.197).

Res 26. Sadrazam Sinan Paşa Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.



Res 27. Ahmet Süheyl Ünver, Üsküdar’da Acı Çeşme, 1961, suluboya, (Kara - Pulcu, s.235).

Res 28. Kapıağası Yakup Ağa Çeşmesi, fotoğraf, Mayıs 2003.
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HEZÂRFEN HATTAT ÜSKÜDARLI 
NECMEDDİN OKYAY 

M.U¤ur Derman*

Yirminci yüzyılın ilk üç çeyreğinde, renkli kişiliğiyle Üsküdar’ı temsîle lâyık bir
san’atkâr hüviyetini sürdüren üstâd Necmeddin Okyay’la önceleri hoca-talebe,

sonra da baba-oğul yakınlığıyla yirmi yılı aşan bir berâberliğimiz oldu.Buna dayanarak,
ölümünden 27 yıl sonra Üsküdar Sempozyumu’nda onu -zamanın elverdiği nisbetde-
Üsküdarlılara tanıtmayı bir vecîbe addediyorum. Kendileriyle şahsen muârefesi bulu-
nanlar da artık azaldığından, bu konuşmamla hiç olmazsa onlara da Üstâd’ı hâtırlatmış
sayılacağım muhakkakdır.

Okyay’ın evi -kırk yıldan fazladır artık âilenin mülkü olmamakla berâber- Üskü-
dar’ın Toygartepesi semtindeki Şâir Rûhi Sokağı’nda hâlâ duran 5 numaralı ahşab evdir
(Resim:1). Sokağın karşı sırasındaki bir evde de “Said Paşa İmâmı” lakabıyla anılan
mevlidhan Hasan Rıza Efendi (vefâtı:1887) oturmakdadır (Mehmed Âkif merhûmun bu
zâtla ilgili latîf bir şiiri “Said Paşa İmâmı” başlığıyla Safahat’in 7.kitabı olan Gölgeler’de
okunabilir). İlâhi bir cezbe hâliyle yaşayan Hasan Rıza Efendi, 1882 yılının Eylül ayın-
da, hiç mûtâdı olmadığı hâlde karşı komşusunun kapısını çalar ve: “Bir oğlun olacak, is-
mini Necmeddin koy!” diyerek yürür gider. Üsküdar Mahkeme-i Şer’iyesi’nin başkâtibli-
ğiyle berâber -babadan müntakil- Yenicâmi imâm ve hatibliğini de sürdüren Mehmed
Abdünnebi Efendi, keşfi açık komşusunun bu sözleri üstüne, o akşam rüyâsında, yatak
odasının penceresine bir kuyruklu yıldız konduğunu görür. Aradan dört ay kadar ge-
çince, 28 Ocak 1883 günü, beklenen Mehmed Necmeddin doğar.

Küçük Necmeddin, yaşı dört sene, dört ay, dört güne erişdiğinde -Osmanlı teâmü-
lüne göre- ibtidâî tahsîli için evlerinin yakınındaki Karagâzi (Karakâdı) mahalle mekte-
bine başladı (Resim:2) ve üç yıl hitâmında buradan mezûn oldukdan sonra Kasabzâde
Mehmed Efendi’den Kur’ân-ı Kerîm hıfzını ilerletdi. Müteâkıben Ahmediye-Çavuşdere-
si semtleri arasındaki Ravza-i Terakkî isimli (bugünkü adı: Halil Rüşdü İlköğretim Oku-
lu) husûsi mektebin, önce ibtidâî kısmını üçüncü sınıfdan başlayarak o yıl bitirdi; aynı
yerde orta tahsîlini sürdürdü. Bu esnâda rık’a, dîvânî ve celî dîvânî yazılarını rüşdiye (or-
ta mekteb) seviyesine göre meşk edip icâzetini aldı; yine o sıralarda hâfızlık eğitimini
de, Kasabzâde’nin vefâtı sebebiyle mektebin hocası Hâfız Şükrü Efendi’den tamamladı.
Ravza’nın hat muallimi Hasan Tal’at Bey, genç Necmeddin’deki istîdâdı görünce, kendi-
sini Nuruosmaniye Medresesi’ndeki yazı odasına 1902 yılında götürerek, oranın hocası
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olan Filibeli Hacı Ârif Efendi’ye (1836-1909) devâmını sağladı. Ârif Efendi, Bakkal la-
kabıyla tanınan bir hat üstâdıydı ve medreseye gelen birçok meraklıya sülüs-nesih yazı-
larını meşkediyordu.

Genç Necmeddin’in birincilikle mezûn olduğu Ravza-i Terakkî, devrinin en kud-
retli öğretim müesseselerindendi. Nitekim, aynı senelerde buradan feyz alan şu üç ar-
kadaş, seksenli yaşlarında mesleklerinin pîri unvânını almışlardır: 

1- Necmeddin Okyay (1883-1976): Şeyhü’l-hattâtîn 

2- Hâfız Ali Üsküdarlı (1885-1977): Reisü’l-kurrâ 

3- Burhan Felek (1889-1982): Şeyhü’l-muharrirîn 

Rüşdiye tahsîlini bitirdikten sonra lise eğitimi için Üsküdar Îdâdîsi’ne giren Nec-
meddin, buraya bir yıl devâm etdi. Ancak salı günleri hat meşkı almak üzere Nuruos-
maniye’ye gitmesine müsaade edilmeyince tahsîlini bırakmağa karar verdi; zâten devlet
memûru olmak gibi bir niyeti de yokdu. Bu arada eline geçen bir ebrû (ebrî) kâğıdı, öğ-
renmek iştiyâkında olan bu gencin fevkalâde ilgisini çekdi. Bu san’atı yegâne bilenin Üs-
küdar Özbekler Dergâhı Şeyhi Hezârfen Edhem Efendi (1829-1904) olduğunu da du-
yunca, kendisinden ebrûculuğu tahsîl etmek üzere Sultantepesi’ndeki Dergâh’a çıkma-
yı iş edindi. Ebrûnun yanısıra, âhâr denilen kâğıd cilâlama usûllerini ve biraz da ince
marangozluğu öğrenmişken, Edhem Efendi fânî ömrünü tamamlayıverdi. Ancak hoca-
sından kazandığı birikimleri genç Necmeddin istîdâdıyla gelişdirdi. Bilhâssa, ebrû kâğı-
dındaki renklerin imtizâcı konusunda, o vakitler Toygartepesi’nde oturan Üsküdarlı
ressam Hoca Ali Rızâ Bey’den (1858-1930) çok faydalandı.

Hâfızlıkdaki derecesini ilerletmek için Kaptanpaşa Câmii imâmı meşhûr Hâfız Na-
zif Efendi’den (1861-1931) aşere ve takrîb, ayrıca Çinili Câmii imâmı Nûri Efendi’nin
câmi derslerine devâmla ilmiye icâzetnâmelerini alan Necmeddin, bunu alanların kul-
landığı “efendi” unvânına da hak kazanmış oldu. Bu arada Konyalı Vehbi Efendi’den is
mürekkebi îmâlini öğrendi. Sultantepesi’nde oturan Sultan Aziz’in okçubaşısı Seyfeddin
Bey’le tanışarak onunla kemankeşlik çalışmalarına katıldı. Okmeydanı’ndaki hedef ok-
çuluğu denemelerinde ancak 680 gez (1 gez= 66 santimetre) uzaklığa atabildi. Halbuki
kabza (=okçuluk icâzeti) alabilmek için en az 800 gez atmak gerekiyordu. Bununla be-
râber, Necmeddin Efendi biri 1920’de, diğeri 1940’da olmak üzere Okmeydanı’nın Va-
kıflar idâresince satışını iki kere önlemek, Cumhuriyet devrinde yeniden Okspor isim-
li klübü kurmak ve 1934’de çıkarılan soyadı kânûnu uyarınca kendisine Okyay’ı seç-
mekle bu târihî spordan hiçbir zaman kopmadığını gösterdi (Resim: 3). Ancak Okmey-
danı’nın 1950’den sonra devletçe “yokmeydanı” hâline getirilişinin ve târihî Türk ok-
çuluğunu bilen yegâne kişi olarak kalmanın elemiyle ömrünü sürdürdü. O yaşlı hâlin-
de bile, meraklılara “Yâ Hakkk!” nidâsiyle ok atışı gösterirken, sanki yirmisindeki deli-
kanlılığına avdet ederdi.

Bizim yine eski yıllara dönmemiz gerekiyor; çünkü Necmeddin Efendi’nin öğrene-
cekleri henüz bitmedi! Bakkal Ârif Efendi’ye devâmı sırasında eline bir ta’lîk yazı geçen
genç Necmeddin, bu hat nev’inden çok hoşlandı ve bunu hemen öğrenmek arzûsuna
kapıldı; ta’lîk hattının o yıllardaki en büyük ismi Sâmi Efendi’ye (1838-1912) mülâkî
oluşunu kendisi şöyle anlatırdı: “Biz ta’lîk yazmak istediğimiz sırada kendilerinin biricik
kızı vefât etmiş, üzüntüsünden yazı göstermiyordu. ‘Sultan Hamid irâde etse göstermez, lâ-
kin bir reddedemiyeceği kimse Özbekler Şeyhi Edhem Efendi’dir’ dediler. Hemen, ebrî hoca-
mız olan Şeyh Efendi’ye koşduk. Bizi Sâmi Efendi’ye götürdü. Derse başladık. Ertesi hafta
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gitdiğimizde, arkadaşım Abdülkâdir’in meşkıne bakdı, ‘Bir daha böyle gelirsen, kendimi ‘ev-
de yok’ dedirtirim’ dedi. Benim meşkımi de şöyle elinde sallayıp: ‘Al bir mel’abe-i sıbyan (ço-
cuk oyuncağı) daha!’ demez mi? Dünya başıma yıkıldı zannetdim. Bir dahaki sefere çalış-
maz mısın? Sonraki hafta korkudan titriyerek gitdik. Meşke şöyle bir bakdı. ‘Hımm, bizim
tekdîrin fâide-i azîmesi (azarlamanın büyük faydası) görülmüş’ dedi. Hazret’in vefâtına ka-
dar on sene kendilerine devâm ile çok feyz aldık”. 1905’de ta’lîk hattından, 1906’da sülüs-
nesih yazılarından, eski üstâdlara taklîden yazdığı kıt’alarla, hocalarının icâzetine hak
kazanan genç Necmeddin, öğrenmek husûsunda boş durur mu? Hocaları hayatda kal-
dığı müddetçe onlardan nasîb almağa gayret etdi. Kendisinin diğer yazı nevîlerinden de
behresi bulunmakla berâber, Sâmi Efendi’nin yönlendirmesiyle ta’lîk ve celî ta’lîk hatla-
rına daha çok eğildi; bunlarla kıt’a ve levhalar yazmayı tercîh etdi. Mermer üstüne hâk-
kolunmuş haylı mezâr kitâbesi ve Çenberlitaş’daki Piyer Loti evinin kitâbesi (1920) de
Necmeddin Efendi’nin kaleminin eseridir.

Şurası mutlakdır ki, hat san’atı İslâm’ın kitâbı Kur’ân-ı Kerîm’in en güzel şekilde
yazılması gayretinden doğmuş, lâkin kısa zamanda sâhasını genişletmişdir. Rönesans
devri san’atlarındaki dînî ağırlık düşünülürse, hüsn-i hattın oluşmasındaki bu temâyül
tabiî sayılır. Osmanlı devrinde de hatla uğraşanların çoğu önce bir dînî tahsil almışlar,
hattâ ömürleri boyunca dînî hizmetlerde bulunmuşlardır. İslâmiyet’de ruhban sınıfı ol-
madığı cihetle, câmi hizmetleri, günde beş kere yapılan toplu ibâdete mihrâba geçerek
önderlik etmek (imâmet) ve kılınan her cuma namazı öncesi minbere çıkıp hutbe oku-
mak (hıtâbet) ile sınırlı kalır. Bu hizmetler, diğer vazîfelilerle nöbetleşe yürütüldüğü
için, imâm-hatib zümresinin meraklı ve çalışkan olanları ilim ve san’atla uğraşmağa ra-
hatlıkla zaman ayırabilmişdir. Necmeddin Okyay’a da, doğduğu Üsküdar’daki son kla-
sik mimârî örneği olan Yeni Vâlide Camii’nin ikinci imâmeti -babasının 1907’deki vefâ-
tıyle- intikâl etmiş. Onun daha sonra birinci imâm ve hatib olarak 40 yıl sürdürdüğü bu
hizmeti sırasında daha neler,nelerle uğraşacağını birazdan anlatacağım. 

1908 yılına gelindiğinde, 25 yaşındaki Necmeddin, Üsküdar Yeni Vâlide Câmii’nin
ikinci imâmı, muhtelif yazı çeşitlerinden icâzet sahibi genç bir hattat, ebrû san’atkârı,
kâğıd terbiyesinde ve mürekkep imâlinde usta, okçulukda mâhir bir sporcu ve ayrıca
eski hattatların eserlerini toplamağa ve onları inceleyerek hattın inceliklerini kavrama-
ğa çalışan zekî ve dikkatli şahsiyetiyle karşımıza çıkıyor. Dikkatine şu vâkıayla işâret et-
mek istiyorum: Câmide vazîfeli olduğu sıralarda, avludaki musluklarda abdest alanların
cebinden para çalan bir yankesici câmie dadanmış. Hâdise birkaç defa tekrarlanınca,
oranın sorumlusu sıfatıyle Necmeddin Efendi bundan büyük bir rahatsızlık duymuş ve
namaz evveli muslukların önünü uzakdan tarassut altına almış. Uzun bir tâkibden son-
ra, nihâyet yankesiciyi suçüstü yakalamış. İş mahkemeye intikâl ettiğinde, adam suçu-
nu hâkimin huzûrunda inkâra kalkışmış; bunun üzerine Necmeddin Efendi hırsızlığın
bütün kâide ve inceliklerini gözönüne serecek şekilde, olanları hâkime nakledince, şa-
şıran hırsız: “Bu hoca, muhakkak yankesicilikden yetişmedir!” diyerek, suçunu mecbûren
kabullenmiş ve mahkûm edilmiş! 

1914 yılında Cağaloğlu semtinde açılan “Medresetü’l-Hattâtîn” isimli öğretim mü-
essesesine -artık yazdığı hat levhaları sağda solda görülmeğe başlayan- genç Necmed-
din’i hoca olması için, müdîr Ârif Hikmet Bey (vefâtı:1918) dâvet etmiş. Fakat, gittiğin-
de kendisine sormadan, yanlışlıkla talebe olarak kaydetmişler. O, buna “Demek ki daha
öğreneceklerim varmış” diyerek îtirazda bulunmamış ve sülüs hattını Kâmil Efendi’den
(1861-1941) ders alarak ileriye götürmüş, Tuğrakeş Hakkı Bey’den (1873-1946) de ce-



lî sülüs ve tuğra öğrenmiş. Lâkin diplomasını 1918’de almazdan iki yıl evvel, 1916’da eb-
rû ve âhâr muallimi olarak Medresetü’l-Hattâtîn’e tâyin edilip öğrenci yetişdirmeğe baş-
lamış. İşte o sıralarda, Medrese’ye gelerek kendisinden çiçekli ebrû yapmasını isteyen ta-
nımadığı birinin arzûsunu gerçekleşdirmek için uğraşırken, bunda da muvaffak olmuş.
Bu tarz ebrûya daha sonra Necmeddin Ebrûsu adı verilmişdir (Resim:5). O yıllarda, câmi-
deki vazîfesi îcâbı, henüz sarık-cübbe kıyâfetiyle dolaşmak hakkına sâhib bulunan Nec-
meddin Efendi’nin sür’atli yürüyüşünü, talebesinden Süheyl Ünver (1898-1986) hoca-
mız: “Cübbesi, yolda giderken Necmeddin Efendi’nin arkasından yetişemezdi!” cümlesiyle
anlatırdı. Medresetü’l-Hattâtîn’deki “Hat ve Hattatlar Târihi” dersinin muallimi olan şâ-
ir Hüseyin Hâşim Bey (1861-1920) de felekiyât (astronomi) tâbirlerini kullanarak yaz-
dığı şu kıt’asında Necmeddin Efendi’yi, bakınız ne kadar ihâtalı tanıtıyor: 

Hattat Necmeddin-i Üsküdârî Hakkında:

Gerçi meclâdır o necm-i dîn ü hatta Üsküdar,
Pertevi zanneyleme, eyler o semte inhisâr.
Kevkeb-i evc-i zekâdır, şems-i burc-ı iktidâr,
Âsumân-ı hüsn-i hat eyler anınla iftihâr.

(Gerçi o din ve hat yıldızının parladığı yer Üsküdarsa da, ışığını sâdece o semte
yaydığını sanma. Zekânın doruğundaki yıldız, iktidar burcundaki güneş mertebesinde
olan Necmeddin’le hüsn-i hattın gökleri iftihâr eder.)

Yine o yıllarda Süleymaniye’deki Kânûnî Sultan Süleyman Mektebi’yle Bostancı ve
Erenköy mekteblerinde hat muallimliğine başlayan Necmeddin Efendi, hattatlığının da
verdiği imkânla zer-endûd levhalar hazırlamağa (Resim: 6) ve yazılı ebrû denemelerine
ağırlık verir; lâkin, bu ikincisi için önceleri, çok zahmetli bir usûlle çalışmışdır: Kâğıda
yazdığı yazının etrafını oyarak, çıkardığı harfleri bir başka kâğıda arapzamkıyla yapış-
dırıyor, kuruduktan sonra ebrû teknesine atdığında, yapışık harflerin altındaki kısım
suyun sathındaki boyaları almıyor ve ıslanan harfler yapışdıkları yerden ayrılınca, yazı-
lı kısımlar kâğıdın renginde kalıyor. Fakat, çok zaman alan bu usûlü Necmeddin Hoca
dikkati sâyesinde kolaylaşdırmışdır. Harfleri yapışdırmakda kullandığı arapzamkı mah-
lûlünün kazârâ dışa taşdığı yerlerde de kâğıdın boya kabûl etmediğini bu arada gözden
kaçırmadığı için, yazıları bir defa da, kâğıdın üstüne doğrudan arapzamkı mahlûlüyle
yazmayı tecrübe ederek çok mükemmel neticeler alıyor. Böyle bir yazılı ebrûyu (Re-
sim:12) konuşmamın sonunda başka bir vesîleyle sunacağım.

Necmeddin Hoca, Tuğrakeş Hakkı Bey’le yakınlaşınca ve gülcü Şükrü Baba’yı da
tanıyınca, onlardaki gülcülük merakına kendini de kapdırmışdır. Üsküdar’daki ahşab
evinin ulu ağaçlarla dolu 4000 m2 lik bahçesinin bir bölümünü 1926’da gül yetişdirme-
ğe ayırmış ve burada 400 çeşide kadar gül yetişdirmiş, yarışmalara katılıp madalyalar al-
mışdır. İşin asıl hoş tarafı, her gülün botanik künyelerini latince olarak bilmesi ve gör-
düğü cinsi bu isimle tanımlamasıydı. Üstâd’daki şu gül aşkına bakınız ki, benim kendi-
lerine mülâkî olduğum 1955 yılında bile, artık eskisi gibi meşgul olamadığı için, yine
de kırk çeşid gülü kalmışdı (Resim: 4). 1961’de Toygartepesi’ndeki evinden Koşuyo-
lu’nda bir apartman katına taşınınca gülden de, bahçesinden de kopmak mecbûriyetin-
de kalan Necmeddin Efendi, talebesinden Ali Alparslan’ın, 1963 yılında vazîfeyle bu-
lunduğu Londra’dan kendisine mükemmel bir gül katalogu göndermesi üzerine, şu ha-
zîn kıt’ayı ona cevâben yazmışdı:
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Güllerin karşımda her an, solmadan durmakdadır,
Hem temâşâsıyla gönlüm şâd-mân olmakdadır.
Eski bağçem hâtıra geldikçe dîdem hûn olur,
Şimdi gül resmiyle Necmi geçmişi anmakdadır.

Hat koleksiyonu da sür’atle büyüyen Necmeddin Hoca’nın eline 1925 yılında bir
mücellidin terekesinden klasik cild yapımında kullanılan şemse kalıbları geçer. Birden-
bire eski tarzdaki mücellidliğe karşı içinde heves uyanır. Kendi gayreti ve biraz da mü-
cellid Bahaddin Efendi’nin (1866-1939) yardımıyla kısa zamanda bu işi de başarır (Re-
sim: 7), çünkü hayat lugatinde “boş durmak” yokdur, “dâima çalışmak” vardır. Sâdece
eline geçen cild kalıblarıyla yetinmez; dostlarından Hacı Vesim Paşazâde Lutfi-i Mevle-
vî Bey’in yardımları ve Darbhâne’ye devâmı sonunda öğrendiği “galvanoplasti” usûlüy-
le eski kalıblardan yenilerini elde etmeyi başarır ve ortanca oğlu Sâmi (1911-1933) ile
berâber mükemmel eserler vücûde getirirler. Cild kalıblarından yazı çerçevesi yapmak
da bu devrinin mahsûlüdür. Üç oğlu içinde müstesnâ san’atkârlığıyla dikkati çeken oğ-
lu Sâmi’nin (Resim:8) henüz 22 yaşındayken peritonitten vefâtı, Necmeddin Hoca’yı
haylı sarsar, lâkin “Bâkî kalanın ancak Allah olduğu” inancıyla tesellî bulur. Sâmi’nin
Yeni Câmi’deki cenâze namâzını, imâmete geçip de kıldırmağa baba olarak nasıl daya-
nabildiğini kendilerine sormak gafletime Hoca’nın cevâbını unutamam: “Resûlullah, ci-
ğerpâresi İbrahim’in namâzını kıldırmağa nasıl dayanabildiyse, öyle!”. Sırası gelmişken
Necmeddin Efendi’nin diğer iki evlâdından da bahsetmeliyim: Deniz Albayı olan büyük
oğlu Nebih Bey (1907-1983) emekliliğinde altın oygu olarak hat (tuğra) ve tezyînât kes-
mesiyle ünlendi; küçük oğlu Sâcid Bey (1915-1999) ise Devlet Güzel San’atlar Akade-
misi’nde ebrû ve şemse cild muallimi olarak 37 yıl hizmet etdi.

1916’da Medresetü’l-Hattâtîn kadrosunda başlayan hocalığını, buranın kapatılma-
sıyla, 1925’de Hattat Mektebi, 1929’da Şark Tezyînî San’atlar Mektebi adını alarak sür-
düren yeni müesseselerde; nihâyet 1936’dan îtibâren Devlet Güzel San’atlar Akademi-
si’nin Türk Tezyînî San’atları şûbesinde sürdüren Necmeddin Okyay, 1948’de yaş had-
dinden emekliye ayrılmakla berâber, evi meraklı talebeye her zaman açıkdı. 1955 yılın-
da hat meşkı için müracaatımda, beni kendisine götüren Yeni Câmi kayyımı Sâim Efen-
di, ders ücretinin ne kadar olacağını sormak garâbetinde bulununca, Hoca’nın büyük
bir şaşkınlıkla cevabı: “Biz parayla öğrenmedik ki, parayla öğretelim! Bu mevzûlardan sa-
kın bahsetmeyin” olmuşdu. Sonraki ziyâretimde götürdüğüm Şekercigüzeli’nin bâdem
ezmesini görünce de : “Sizi böyle şeyler getirmekden men’ederim evlâdım. Çünkü o zaman
öğretişim hasbî olmakdan çıkar, bir karşılık almış olurum” demişdi. Aslında, târihimiz bo-
yunca eski üstâdların hepsi, husûsi hat öğretimlerini maddî karşılık beklemeden ger-
çekleşdirmeğe özen göstermişlerdir.

Bu çok cebheli zâtın bir başka husûsiyeti de, Osmanlı topraklarında yaşayan muh-
telif kavimlerin Türkçeyi konuşmalarındaki lehçe farklılıklarını bir tiyatro artisti kadar
başarıyla taklîd edebilmesiydi. Sâdece bununla da kalmaz, başda Sâmi ve Edhem efen-
dilerle İbnülemin Mahmud Kemâl Bey ve Gülcü Şükrü Baba olmak üzere, tanıdığı bâzı
zevâtın konuşmalarını da mimiklerine varana kadar aksetdirirdi. Dinlerken gülmekden
katılırdınız; bulunduğu toplantılara sohbetiyle neş’e katardı. Osmanlı topluluğunda
mûtad olan şifâhi kültürü bütün nükteleriyle aktarmanın çok başarılı bir temsilcisiydi.
Batıda nâmını duyan ilâhiyât ve şarkıyat âlimleri İstanbul’a uğradıklarında ziyâretine
gelirlerdi. Bunlardan Prof.Dr. Muhammed Hamîdullah’ın (1908-2001), Necmeddin



Efendi’yle görüşmesinden sonra, onu, gıyâbında “bakıyyetü’s-sâlihîn” (sâlih kişiler züm-
resinin sona kalanlarından) olarak vasıflandırmasını dâima hâtırlayacağım. 

Necmeddin Hoca’nın imzâsız Osmanlı hat eserlerinin ekserisinin kime âid olduğu-
nu, hattâ yazılış senesini, müşâhede ve müktesebâtiyle tesbît edebilmesi büyük bir hay-
ranlık uyandırırdı ve bu vechesiyle âdetâ bir “san’at velîsi” hüviyeti taşırdı. Hayâtı bo-
yunca “bilen bir hattat şuûruyla” kendi topladığı emsâlsiz hat eserlerinin pek çoğu 1960
yılında Topkapı Sarayı Müzesi’ne intikâl etmişdir. Bu koleksiyonda hüsn-i hattın yanı-
sıra, tezhîb san’atının da fevkalâde örnekleri mevcuddu. Necmeddin Hoca, tezhîb
san’atıyla fiilen uğraşmamakla berâber, Devlet Güzel San’atlar Akademisi’nin hocaları
Rikkat Kunt (1903-1986) ve Muhsin Demironat’ın (1907-1983) klasik tezhîb yolunu
bulmalarına rehberlik etmiş; ayrıca, kitab san’atlarına dâir tâbir ve ıstılahları da dikkat-
le toplayarak zamanımıza erişdirmişdir. Zîrâ, yaşlılığında bile, bu san’atlara faydalı ol-
mak gâyesini bir ân olsun kaybetmemişdi. Üstâdın kendi yazdığı hat eserleri de en zi-
yâde Mimar Sinan Üniversitesi’nde olmak üzere, Topkapı Sarayı ve Türk-İslâm Eserleri
müzelerinde, bâzı husûsi koleksiyonlarda bulunmakdadır (Resim: 9-10). Ne yazık ki,
Mimar Sinan Üniversitesi’nde saklanan yazılarından azımsanmayacak bir bölümü, üç
yıl kadar önce dolabıyla birlikde kaybolmuşdur. 

Müstesnâ yaradılışıyla, Necmeddin Okyay birçok hüneri nefsinde topladığı için
“hezârfen” (bin san’at sahibi) lakabiyle anılmıştır. Onun ebrû hocası Edhem Efendi de
aynı lakabla yâdedilir. Necmeddin Efendi, ebced hesâbıyla târih düşürmekde de pek
mâhirdi. Arûz öğrenmediği hâlde, yazdıklarının vezni yerinde olur, bu da çevresindeki
arûz bilenleri şaşırtırdı.Düşürdüğü târihlerden Sâmi Efendi için olanını naklederek bu
bahsi de kapayalım:

Serfürû eyler cihân, târîh-i Necmeddin için:
Göçdü Sâmi, kaldı Râkım mesleki üstâdsız...
1330 (1912)

Başda Neyzen Emin Dede (Yazıcı, 1883-1945) olmak üzere, birçok nağmeşinas dos-
tu bulunduğu hâlde, Necmeddin Efendi, nedense mûsıkîyle ilgilenmemişdir; makâmlar-
dan sâdece acem-âşîran’ı tefrîk edebildiğini söylerdi. Ancak “Üsküdar ağzı” denilen tilâ-
vet üslûbuyla Kur’ân-ı Kerîm okurken, makâmları tîz sesiyle tabiî olarak birbirine münâ-
sib şekilde sıralardı. Hattâ, Yenikapı Mevlevîhânesi’nde terâvih kıldırmak için imâmete
geçdiğinde, mûzibliğiyle meşhur arkadaşı hattat ve mûsıkîşinas Ömer Vasfi Efendi (1880-
1928) müezzinlik ederken, olmayacak makâmlar gösterse de, Necmeddin Hoca tabiat-i
mûsıkîyesiyle mihrâbda bunlara mükemmelen uyarmış. Bu hâl “Deli” lakabıyla mâruf
Ömer Efendi’ye merâk olur ve “Ulan, seni açmaza düşürmek için gösterdiğim makâm seyir-
lerini ve kararlarını mûsıkî bilmediğin hâlde nasıl yakalıyorsun? Hayret ediyorum!” dermiş.

Böylesine dolu dolu yetişmiş olan Okyay üstâdımızın samimiyet ve tevâzu içinde
arasıra tekrarladığı şu sözünü de hiç unutamam: “Evlâdım, zamanın en iyi hocalarından
ders gördüm ammâ, kendim bir şey olamadım! ” Oysa kendileri, yukarda isimleri sırala-
nan üstâdların dürülüp bükülüp bir bedende toplanmış hâli gibiydi. Bâzılarını genç, bâ-
zılarını da orta yaşlarındayken tanıyıp da sohbet halkalarına dâhil olduğu zevât-ı kirâ-
mın bir kısmını şuraya sıraladığımda, Osmanlı kültür mihraklarının XX.y.y.’daki nümû-
nelerini rahmetle anmış olacaksınız: Abdülaziz Mecdi Efendi (Tolun, 1865-1941), Ah-
med Celâleddin Dede (Baykara, 1853-1946), Ahmed Naim Bey (1870-1934), Ahmed
Remzi Dede (Akyürek, 1872-1944), Hâfız Eşref Efendi (Ede,1876-1954), Müderris Fe-
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rîd Bey (Kam, 1864-1944), Elmalılı Hamdi Efendi (Yazır, 1879-1942), Üsküdarlı Şâir
Tal’at Bey (1858-1926), Debreli Hoca Vildan Efendi (1853-1924). Necmeddin Efen-
di’nin hüsn-i hat konusunda en çok görüşüp anlaşdığı hattat ise, Mâcid Ayral (1890-
1961) merhumdu. Hattâ onun vefâtından sonra: “Mâcidim gitdi, elimdeki eserler öksüz
kaldı” cümlesini zaman zaman tekrarlardı.

Üzerindeki 14 çeşid rahatsızlığı da “hastalık koleksiyonu” olarak görüp, bunu bü-
tün nüktedanlığıyla yazı koleksiyonculuğu alışkanlığına bağlayan Necmeddin Hoca,
son yıllarında karasu (glokom) ve perde (katarakt) illetleri dolayısıyle görme hassasını
neredeyse kaybetmişdi ve ömrünce bağlandığı san’atlar, ona artık yüzlerini göstermez
olmuşlardı (Resim:11). Fakat “çalışmak”, hayatı boyunca kendisinin bütün hücreleriy-
le gerçekleşdirdiği bir fiildi. Doksanüç yıllık aziz ömrünün bir ânını boşa harcamadan,
önce öğrenmek, sonra da öğretmek şevkıyle yanıp tutuşan ve bir ibâdet hazzıyla çalışan
merhum üstâdın bu hâli, rûhuna o derecede işlemişdi ki, vefâtından üç gün önce, Hay-
darpaşa Nümûne Hastahânesi’ndeki son görüşmemizde hâtırını sorduğum vakit, hasta
yatağından kısık sesiyle: “Ölmeye çalışıyorum” cevabını vermişdi!

Nihâyet 5 Ocak 1976 pazartesi sabahı fâni ömrü tükenen ve -isminin mânâsına gö-
re- dînin olduğu kadar, faaliyetleriyle san’atın da yıldızı olan hocamızı, ertesi gün, yıl-
larca hizmet etdiği Üsküdar Yeni Vâlide Câmii’nden öğle vakti kaldırıp Karacaahmed
Sultan’da oğlu Sâmi ve dokuz yıl önce kaybetdiği refîkası Seniye Hanım’ın yanına sırla-
dık.Lâkin, kabrine konulan latin harfleriyle yazılmış kitâbe, bu büyük san’atkârın şânı-
na hiç yakışmasa da, o, eserleriyle yaşamağa devâm ediyor, edecek... Yeri gelmişken, şu
sempozyumu tertîbleyen Üsküdar Belediye Başkanlığı’na da eski bir ricâmı tekrar hâtır-
latmalıyım: Her şeyiyle Üsküdarlı kalan bu büyük san’atkârın adının, son yıllarını ge-
çirdiği Doğancılar-Viran Saray sokağına verilmesini sabırla bekliyorum. Böylece Üs-
tâd’ın ismi Üsküdar’da âbâd edilmiş, o sokak da “viranlık” dan kurtulmuş olacakdır.

Hocamızın bir yazılı ebrûsunun hazırlanış hikâyesini anlatarak, konuşmamı artık
nihâyetlendirmeliyim: Ebrûculukda kullanılan ve Hindistan’dan geldiği için tedâriki
zor olan, morumsu vişne çürüğü renkli lök boyasının Mısırçarşısı’ndaki bir dükkânda
bulunduğunu işiten Necmeddin Efendi bu boyanın peşine düşer. Lâkin o gün 13 Kasım
1918’dir ve 30 Ekim’de imzâlanan meş’ûm Mondros mütârekesini müteâkıb, gemilerle
gelen İngiliz-Fransız kuvvetleri İstanbul’u işgâle başlamışlardır.Lök boyasını temîn eden
ve başına bir iş gelmemesi için vapura binmeyip, sandal tutarak yabancı askerlerin ara-
sından güçbelâ Üsküdar’a dönen Necmeddin Hoca, evine zorlukla erişir. Aradan nere-
deyse beş yıl geçdikden sonra, 6 Ekim 1923 günü yabancı kuvvetlerin gemilerle İstan-
bul’dan ayrılışını, limanı gören bahçesinden dürbünle seyrederken, o neş’e ile evine gi-
rip “Gel keyfim gel” celî ta’lîkını ebrûlu olarak yazar ve renkleri serperken işgâl günü
zorlukla bulduğu lök boyasını da bilhâssa kullanır. Tekneden çıkardığı eserini kurutup
seyretmek maksadıyla önüne aldığında, bir yandan kahvesini yudumlarken, heyecânın-
dan fincanını “Gel keyfim gel” in üstüne döker; işte görülen lekeler bunlardır(Resim:12)!
Sanırım, Necmeddin Efendi çapında bir san’atkâr için, gelişlerinde kendisiyle berâber
bütün Türkleri hüzne boğan işgâl kuvvetlerine karşı, gidişlerinde bundan daha keyifli
ve san’atkârca bir intikam düşünülemezdi!

Üsküdar’ın sanki gürül gürül akan târihî bir menbâ çeşmesinden, bu konuşmam-
la dinleyicilerime ancak birer tas sunabildiğimi sanıyorum. Anlatdıklarımın, muhabbet-
den kaynaklanan bir mübâlağa olduğunu düşünebileceklere de şunu samîmiyetle açık-
lamalıyım ki, söylediklerim fazla değil, noksandır bile!
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Resim: 1- Necmeddin Okyay’ın doğduğu ve içinde 78,5 yılını ge-
çirdiği ev.

Resim: 2- Küçük Necmeddin’in
mektebe 

başladığı gün çekilen resmi 
(1887 senesi).
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Resim: 3- 1930’lu yıllarda, kemankeş kimliğiyle, Necmeddin Efendi Ankara’da 
bir millî bayram günü ok atarken.

Resim: 4- Necmeddin Okyay, yetmişli yaşlarında
Toygartepesi’ndeki bahçesinde kendi yetişdirdiği

gülleriyle..
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Resim: 5- Okyay’ın sünbül, lâle ve neftli tarama
ebrûlarıyla hazırladığı bir levhası.

Resim: 6- Necmeddin Efendi’nin zer-endûd (=sürme altın) olarak
işlediği kendisine âid celî sülüs istifli levha: “Mâşâallâhü kân”

(1341/1922).
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Resim: 7- Mücellid Okyay’ın eseri olan şemse kitab kabı.

Resim: 8- Necmeddin Efendi’nin celî ta’lîkle “Bârekallah” levhası (1349/1931). Yazının
etrâfındaki ruganî tezhib, oğlu Sâmi’nindir.
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Resim: 9-

Necmeddin Okyay’ın mâil ta’lîk kıt’ası
(1366/1948); ebrûlar kendisine, tezhîbi
Rikkat Kunt’a(1903-1986) âiddir. Şiir,
Râbia Hâtûn (İsmail Hâmi Dânişmend,
1889-1967) tarafından yazılmışdır:

“Olsamdı ben semâ, olsandı sen havâ,
Alsamdı ben seni, dem dem, nefes nefes...
Olsamdı ben zaman, olsandı sen mekân,
Eflâki dolduran bir aşk olurdu, bes!”

Resim: 10- Okyay’ın celî ta’lîk hattı ve hatib ebrûsuyla bir levhası (1375/1955): 
“İnnâ Fetahnâleke Fethan Mübiynâ”.
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Resim:11- Okyay’ın 91 yaşındayken görünüşü.

Resim:12- Üstâd’ın, İstanbul’un kurtuluşu günü hazırladığı yazılı ebrûsu (1341/1922): “Gel Keyfim Gel!”.



ÜSKÜDARLI RESSAM 
ŞEKER AHMET PAŞA VE 
TÜRK RESMİNDEKİ YERİ

Mehmet Üstünipek*

1- Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma Süreci ve Sanata Etkileri 

Batıda Yeniden Doğuş (Rönesans) ile birlikte gelişen ve kendine özgü malzeme,
teknik, konu ve anlatım çeşitliliğine sahip olan resim anlayışının Osmanlı’da

benimsenerek, bu anlayışta giderek yoğunlaşan bir üretim sürecine girilmesi 19.yüzyı-
lın ortalarına denk gelmektedir. Dolayısıyla, batıda yüzlerce yıldır farklı bir dünya gö-
rüşünün ve farklı ekonomik ve toplumsal koşulların sonucunda gelişen sanat anlayışı-
nın, geleneksel Osmanlı sanatının yerini alması, özünde bir sonradan eklemlenme süre-
cini ifade etmektedir.

Batı sanatı, anamalcı ekonomik düzen ve hrıstiyanlık gibi etkenlerle biçimlenen
burjuva (kentsoylu) kültürünün paralelinde gelişmiştir. Oysa Osmanlı’da bir burjuva sı-
nıfı ve kültürü varolmamıştır. Osmanlı’nın batıdaki sanatsal gelişmelere uzun süre ilgi-
siz kalması, farklı bir dünya görüşü ve farklı bir ekonomik ve toplumsal düzene sahip
olmasıyla bağlantılı olduğu kadar, batı karşısındaki siyasi üstünlüğünü korumuş olma-
sından da kaynaklanır. Ancak 18.yüzyıla gelindiğinde, siyasi ve ekonomik gücünü bü-
yük ölçüde askeri fetihlere dayandıragelen Osmanlı’nın batı karşısında yenilgiler alması,
hatta 1699 Karlofça Antlaşması ile ilk kez toprak kaybına uğraması bu büyük devletin
ister istemez yüzünü batıya çevirmesine ve buradaki gelişmeleri anlamaya çalışmasına
yol açmıştır. Bundan sonra yaşanan ve batılılaşma olarak adlandırılan dönem içerisinde
Osmanlı, kurumsal, teknolojik toplumsal ve kültürel bir değişim süreci yaşamıştır. 

Batılılaşmanın çok yönlü etkileri sanat alanında da karşılığını bulmuştur. Saray ta-
rafından desteklenen batılı tarzda resim üretimi öncelikle Osmanlı topraklarına gelen
yabancı sanatçılar ve hemen devamında azınlık sanatçılar tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Bunlara XIX.yüzyılın ikinci yarısında yoğunluk kazanarak çoğu askeri okullardan1
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* Yrd. Doç. Dr., Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi.
1 18.yüzyıl sonunda -III. Selim döneminde- batılılaşma çabalarının Nizam-ı Cedit ordusuyla sonuçlanma-

sı hem içerik hem de sonuçları itibarıyla çok önemli bir gelişmedir. III. Selim, Osmanlı sarayı üzerinde
siyasi bir yaptırım gücü olan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmamış olmakla birlikte teçhizatı, düzeni, giyim ku-
şamıyla batı tarzında bir ordu kurmuştur. Nizam-ı Cedit beraberinde batı örneklerinden yola çıkan eği-
tim kurumlarının oluşumunu kaçınılmaz kılmıştır. Mühendishane- i Bahri Humayun ve 1795 yılında
Mühendishane-i Berri Humayun kurulmuş ve bunlar batılı uzmanların desteğinden yararlanan, batı tar-
zında eğitim veren ilk kurumlar olmuşlardır.
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çıkan Türk ressamlar katılmışlardır. Türk resminin ilk kuşak sanatçıları olan Ferik İb-
rahim Paşa (1815- 1889), Ferik Tevfik Paşa (1819- 1866) ve Hüsnü Yusuf’un (1817-
1861) hayatları ve sanat kariyerleri hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır. 

Bu ilk Türk ressamlarının ardından gelen ve aralarında asker kökenli Süleyman
Seyyid ve Şeker Ahmet Paşa ile askeri okul çıkışlı olmayan Osman Hamdi Bey’in bulun-
duğu kuşak ise gerek üretkenlik açısından gerekse güçlü bir üslup çizgisi ortaya koy-
maları ve çeşitli etkinliklere imza atan çok yönlü kişilikleri nedeniyle Türk resminin ilk
kuşak sanatçıları olarak kabul edilebilirler.

2- Şeker Ahmet Paşa’nın Yaşamı

Asıl adı Ahmed Ali olan Şeker Ahmet Paşa, 1841 yılında Malik Aksel’in Ressamlar
Şehri olarak tanımladığı Üsküdar’da dünyaya gelmiştir:

“Üsküdar birkaç nesil evvelki ressamlarımızı kendi çevresinde topladığı
gibi, onlara sadelik içinde güzelliğin zevkini tattırmıştı. Bu ressamlar sanatı-
mıza açık kobalt mavi havalı, aydınlık resimler getirmişler, her türlü şatafat-
tan uzak bu kenar Türk şehrinin gerçek, sıcak havasını milli pentürümüze bir
stil olarak katmışlardır. Bu eski şehrin melankolik manzarasını adım adım
renk ve çizgi ile bize tanıtan Hoca Ali Rıza’yı Üsküdarlı Ali Rıza diye andığı-
mız gibi Seyit Bey, Şeker Ahmet Paşa, Zekai Paşa da Üsküdar’lıdırlar. Bu ba-
kımdan Türk resmi Üsküdar’dan doğmuştur dense yanlış veya mübalağalı bir
söz söylenmiş sayılmaz.” (Aksel 1971: 274, 275)

Ali Efendi’nin oğludur. Eniştesi Yahya Paşa tarafından himaye edilmiştir. 5 yaşın-
da Üsküdar İlkokulu’na girmiş, buradaki 9 yıllık eğitiminin ardından 1855’de, 14 yaşın-
dayken sınavla Mekteb-i Tıbbiye öğrencisi olmuştur. II. Mahmut döneminde 1827 yı-
lında ordunun hekim ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan bu okulda Mühendisha-
ne-i Berri Humayun ile başlayan gelenek sürdürülmüş ve öğrencilere perspektifli resim
dersleri verilmiştir. Fakat hassas bir yapıya sahip olan Ahmet Ali, anatomi derslerinde
doktor olamayacağını anlamış ve bu okuldan ayrılarak 1856 yılında Mekteb-i Harbi-
ye’ye geçmiştir. Ahmet Ali, Mekteb-i Harbiye’de resme olan yeteneğini kısa sürede ka-
nıtlamış ve henüz 18 yaşındayken öğrencisi olduğu okulun resim öğretmeni yardımcı-
lığına atanmıştır2. 1834 yılında kurulan bu okulda da resim dersleri yer almaktadır. Bu-

Ordudaki bu kurumsal yenilenme 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve II. Mahmut’un Asakir-i
Mansure-i Muhammediye adını verdiği orduyu kurmasıyla yeni bir boyut kazanır. Askeri alanda başlayan
kurumsal yenilenme hareketi II. Mahmut döneminde genişleyerek sürmüş ve bir Osmanlı bürokrasisinin
gelişimine zemin hazırlamıştır. 1827’de Tıbbiye, 1834 yılında Mekteb-i Harbiye ve 1838’de ilk rüştiyeler
kurulmuştur. Mühendishane’de askeri ve teknik amaçlı olarak konulan resim dersleri daha sonra Harbi-
ye, Tıbbiye ve idadilere (orta dereceli okullar) yayılmış ve hatta Mühendishane’den mezun olanların ki-
misi ressam sınıfı olarak ayrılmıştır. Askeri okullardaki resim derslerinin bir sistematiğe oturması ve ol-
gunluk kazanması belli bir süreci içermiştir.

2 Kaynaklar bu konuda farklı bilgiler vermektedir. Bazı kaynaklar Mekteb-i Tıbbiye’de başladığı eğitimini ba-
şarı ile tamamladığını, bu okulda daha 18 yaşında bir öğrenciyken resim öğretmenliği yardımcılığına atan-
dığını belirtmekte ve Mekteb-i Harbiye’ye geçtiğine değinmemektedir. Bu bilgi için Bkz. Boyar (1948: 38) ve
Tollu (1967: 2). Diğer kaynaklar ise, Şeker Ahmet Paşa’nın 1955 yılında Mekteb-i Tıbbiye’ye kaydolduktan
sonra 1956 yılında Mekteb-i Harbiye’ye geçtiğini ve burada resim öğretmenliği yardımcılığına atandığını ifa-
de etmektedir. Bu bilgi için Bkz. Dürrüoğlu (1977: 3). Tıbbiye Mektebi’nde 18 yaşındayken resim öğretme-
ni yardımcılığına getirildiğini ve daha sonra bu okulu bırakarak Mekteb-i Harbiye’ye geçtiğini belirten kay-
nak için ise Bkz. Ozanoğlu (1983:14) Bu konu Gören (1997: 84) tarafından ayrıntılı bir şekilde tartışılmış
ve sanatçının 1856’da Mekteb-i Harbiye’ye geçtiği doğrultusundaki bilginin doğruluğu vurgulanmıştır. 



rada 1832 yılında İstanbul’a gelmiş olan Joseph Schranz suluboya, babası II. Mahmut
döneminde İstanbul’a gelmiş kendisi bu şehirde doğmuş Mösyö Gués desen ve yağlıbo-
ya derslerine girmektedir. Gués, 40 yıl Harbiye ve Harbiye İdadisi’nde hocalık yapmış
bir isimdir. Harbiye’de öğrenci sergilerinin düzenlendiği ve Sultan Abdülmecit’in 1849
yılında bu sergilerden birini ziyaret ettiği bilinmektedir. 

Buna karşılık, askeri okullardaki resim eğitiminin akademik boyutta olmadığı do-
ğadan ve modelden çalışmalara temellenmediği Türk resim sanatının önemli isimlerin-
den biri olan Halil Paşa’nın (1857- 1939) aktarımlarından izlenebilmektedir: 

“Mühendishane- i Berri Humayun’da bulunduğum sırada hocalarım bin-
başı Mahmud ve mülazım Ahmed beyler idiler. Hüsnü Yusuf da daha evvel aynı
mektepte hocalık ediyordu. (...) O zaman hep basma resimlerden kopya edili-
yordu.” (Anonim 1937: 5)

O halde, resme yeteneği olan gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için yurtdışı-
na gönderilmeleri kaçınılmazdır. Bu sırada padişah olan Abdülaziz, güzel sanatlarla ya-
kından ilgilenen bir kişidir. Tiyatro, opera ile ilgilenmiş, Fuller adlı bir heykeltraşa at
üzerinde bir heykelini yaptırmış, Beylerbeyi Sarayı gibi mimari eserler inşa ettirmiştir.
Abdülaziz, aynı zamanda, aralarında Aivazovsky gibi önemli isimlerin bulunduğu res-
samlara siparişler vermiş, saray ressamı olarak görev verdiği Chelebowski’den resim
dersleri almıştır. Yabancı ressamlara, verdiği siparişler hakkında fikir olması amacıyla
çini mürekkebi ve tarama kalemi ile yaptığı taslaklar hızlı ve atak çizgilere sahiptir. 

Resimle böylesine ilgili olan Abdülaziz, Ahmet Ali’nin yeteneğini duymuş ve Har-
biye’den genç bir teğmen olarak mezun olduğunda onu, 1861 yılında 20 yaşındayken
Paris’e yollamıştır3. Bu sırada farklı alanlarda eğitim almak üzere çoğu askeri okul öğ-
rencisi olan gençler Paris’te 1860/ 1861 yılında kurulan Mekteb-i Osmani’de eğitim gör-
mektedirler:

“Bunlar Türkiye’de zayıf yetiştiklerinden Fransa’daki okullara uyum
sağlamakta güçlük çekiyorlardı. İşte, hem bu intibak güçlüğünü ortadan kal-
dırmak hem de Fransa’daki Türk öğrencilerin disiplin altında bulunmalarını
sağlamak amacıyla, Paris’te Türk öğrencilerine mahsus bir okul açılmak isten-
miş ve 1276 (1860/ 1861) yılında Mekteb-i Osmani adı altında bir okul kurul-
muştu.” (Cezar 1995: 395)

Buradaki ders programında resme özel bir önem verildiği anlaşılmaktadır. Menazır
(perspektif), resm-i hatti, resm-i taklidi, resmi mücessem gibi resimle ilgili dersler prog-
ram içerisinde yer almış ve resim derslerine Fransız hocalar girmiştir. Ahmet Ali, Mek-
teb-i Osmani’deki bir yıllık uyum dönemini tamamladıktan sonra, resim eğitimini ileri
götürmek için devam ettiği Paris Güzel Sanatlar Okulu4’nda Boulanger ve Osman Ham-
di’nin de öğrencisi olduğu Gerome gibi hocalardan dersler almıştır5. 

Bu sırada Paris’te Ahmet Ali ile birlikte, yine asker ressam olan Süleyman Sey-
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3 Bu konuda; bazı kaynaklar 1864 yılını vermektedir. Bu bilgi için Bkz. Boyar (1948: 38) ve Tollu (1967:
2). Diğer kaynaklar ise 1862 yılı üzerinde durmaktadırlar. Bu bilgi için Bkz. Üren (1942: 14) ve İslimye-
li (1965: 37). Öte yandan Dürrüoğlu (1977: 3) ve Ozanoğlu (1983:14) ise Şeker Ahmet Paşa’nın Paris’e
gidiş yılı olarak 1861’i vermektedirler.

4 L’Ecole des Beaux Arts adındaki bu okul, 1648 yılında Paris’te kurulmuş bir sanat eğitim kurumudur.
5 Gerek Boulanger gerekse Gerome Akademik anlayışta çalışan ve ağırlıklı olarak oryantalist tarzda resim-

ler üreten isimlerdir. 
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yid6 ve Sadrazam İbrahim Edhem’in oğlu olan Osman Hamdi Bey de bulunmaktadır.
Sergileri, müzeleri, atölyeleri ile Paris’in sanat ortamı Ahmet Ali’nin sanatının ve sanat-
çı kişiliğinin gelişiminde önemli bir yere sahip olmuştur. 

Ahmet Ali Paris’teyken, 1867 yılında Abdülaziz Avrupa gezisine çıkmıştır. Bu bir
Osmanlı padişahının Avrupa’ya yaptığı ilk diplomatik gezidir7. Bu gezi sırasında Pa-
ris’teki uluslar arası sergiyi gezmiş ve sergideki Osmanlı pavyonunu da ziyaret etmiştir.
Burada Ahmet Ali’nin karakalemle yaptığı bir Abdülaziz portresi de bulunmaktadır8. Sa-
natçı, ayrıca 1869 Paris Salonu sergisine Abdülaziz’in karakalem portresi ve yağlıboya
çalışmaları ile katılmıştır. Yetenekli bir ressam olarak bu sergilerde dikkat çekmiş ve Pa-
ris’teki başarılı eğitimden sonra diplomasını alarak okul müdürlüğü tarafından ödüllen-
dirilerek üç ay süreyle İtalya’ya gitmiştir9. Sanatçı 1870 yılında Fransa- Prusya Sava-
şı’nın çıkması nedeniyle 1870/ 1871’de yurda dönmüştür. 

Dönünce yüzbaşı rütbesiyle Tıbbiye Mektebi resim öğretmenliğine getirilmiş ve
çeşitli sivil idadilerde resim dersleri vermiştir. Bunlar sanatçının eğitici kimliğini yansıt-
ması açısından önemli bilgilerdir. 

Onun eğitici kimliği yanısıra, Türkiye’de açılan ilk sergileri düzenlemiş olması
Türk kültür tarihi açısından son derece önemlidir. Uzun bir hazırlık evresinin ardından
sergi, 27 Nisan 1873 tarihinde İstanbul Sultanahmet’teki Sanat Mektebi’nde açılmıştır.
Aynı zamanda resim dersleri verdiği bu okulda açılan sergiye, Türk ve yabancı sanatçı-
ların yanısıra Ahmet Ali’nin yaşları 10- 12 arasında olan Sanat Mektebi öğrencileri de
katılmıştır10. Açılışında bazı devlet erkanının hazır bulunduğu sergiyi sonraki günlerde
çok sayıda askeri ve sivil devlet görevlisi de gezmiş ve dönemin basını sergiye büyük il-
gi göstermiştir. 

Türkiye’de açılan bu ilk resim sergisinin ardından gündeme gelen en dikkat çeki-
ci konu, bir güzel sanatlar okulu açılmasının tartışılmaya başlanmasıdır. İlk serginin
gördüğü ilgi üzerine sanatçı, ikinci bir serginin hazırlıklarına başlamıştır. 1 Temmuz
1875’de Darülfünun salonlarında açılan sergiden sanat okuluna tahsis edilmek üzere gi-
riş ücreti alınmıştır. Sergiye katılan 30 sanatçı arasında beş Türk vardır.11 Ahmet Ali,
burada 7 adet büyük boy tuvalini sergilemiştir. 

Çağdaş Türk sanatı tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan bu etkinlikler, Şe-
ker Ahmet’in büyük çabalarıyla söz konusu olabilmiştir. Sergiler sanatsal üretimin ola-

6 Ahmet Ali’nin uyumlu kişiliğine rağmen Süleyman Seyyid ile yıldızlarının bir türlü barışmadığı aktarıl-
maktadır. 

7 Abdülaziz’in bu gezisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Aksüt (1944).
8 Germaner (1991: 36)’da Salaheddin Bey, La Turquie à l’exposition universelle de 1867, Paris 1867, s.12- 13

kaynak gösterilerek sergide yer alan sanatçı ve eserlerin bir dökümü yapılmıştır.
9 Bazı kaynaklar bu ödülü Fransa’da Akademi’nin başarılı Fransız öğrencilere verdiği Roma Ödülü (Prix de

Rome) ile karıştırmaktadır. Bunun için Bkz. Ozanoğlu (1983:14). 
10 Gören (1997: 85) bu serginin ve 1875 yılında açılan ikinci serginin yalnızca Şeker Ahmet Paşa’nın eser-

lerinden oluştuğunu belirtmekte ve bu konuda ayrıntılı bilgi için Cezar (1995: 425- 430) ile Cezar
(1979: 8- 11)’e gönderme yapmaktadır. Ancak bu kaynaklarda serginin yalnızca Şeker Ahmet Paşa’nın
eserlerinden oluşmadığı özellikle vurgulanmaktadır. Cezar, adı geçen makalede şu ifadelere yer vermek-
tedir: “O kadar ki, resim sanatımıza dair yazı yazan yazarlarımız, bu konuda hiçbir inceleme yapmadan
sadece Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu veya Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde mevcut bilgilerle
yetinmişler, serginin açılış tarihi meselesinde bile çoğunlukla hataya düştükleri gibi, sergiyi de yalnızca
Şeker Ahmet Paşa’nın eserlerinden meydana gelen bir sergi zannetmişlerdir.” (Cezar 1979: 8)

11 Bu sergilerde Süleyman Seyyid’in yer almamış olması dikkat çekicidir. 



bildiğince geniş bir toplum kesimine ulaşmasını, sanatın tartışılmasını amaçlayan çok
yönlü etkinlikler olduğuna göre Ahmet Ali’nin bu girişimleri pekçok önemli sonuçlar
doğuracaktır. Basında çıkan yazılar, güzel sanatlar okulunun açılması gerekliliğinin
gündeme gelmesi bunun birer göstergesidirler. 

Sanatçının bu çabaları onun için de önemli bazı sonuçlar doğurmuş ve yaklaşık
olarak 1875 yılında saray yaverliğine getirilmiştir. Sanatçı bu tarihlerde Mercan’da inşa
ettirdiği büyük konağında düzenlediği atölyesinde resim çalışmalarını sürdürürken bir
yandan da resmi görevlerini yürütmektedir. 

Bu resmi görevlerden biri, padişah tarafından Dolmabahçe ve Çırağan saraylarına
resim almakla görevlendirilmesidir. Paris’te sanatçı Gerome ve sanat taciri Goupil12 ile
yapılan telgraflaşmalar sonucunda 1875- 1876 yıllarında saray koleksiyonuna Gerome,
Daubigny, Boulanger, Huguet, Yvon gibi sanatçıların eserleri kazandırılmıştır.

Sarayla olan ilişkisinin onun kişiliğinde bir değişiklik yapmamış olduğu görülmek-
tedir. Sevimli ve hoşsohbet kişiliği nedeniyle arkadaşları arasında kazandığı bu şeker la-
kabı bunun bir göstergesidir (Dürrüoğlu 1977: 8).

Ahmet Ali’nin paşalığı ise bu süreç içerisinde sürekli yükselen rütbeleri ve aldığı
nişanlarla kazanılmıştır. 1890’da ferikliğe (tümgeneral) kadar yükselmiştir. 1896’da
yurt dışından gelen konukları ağırlama işiyle ilgili Misafirin-i Ecnebiye Teşrifatçısı göre-
vine getirilmiştir. Onun 1883 yılında kurulan Sanayi-i Nefise-i Mektebi Alisi13 kadro-
sunda yer almaması bu resmi görevlerin varlığıyla açıklanabilir. 

1900 yılında Pera’da bir kişisel sergi düzenleyen sanatçı, 1907 yılında, II. Meşruti-
yet’in ilanından bir yıl önce hayata veda etmiştir. Yaşadığı dönem Osmanlı’nın çöküş
dönemidir. Sarayda görevli bir kişi olarak yakından tanık olduğu ülkesinin sıkıntılarına
ve resmi görevlerinin zorunluluklarına karşın Şeker Ahmet Paşa, bir sanat ve kültür
adamı olarak önemli bir yere sahiptir. 

3- Şeker Ahmet Paşa’nın Sanatı

Şeker Ahmet Paşa, Türk resminin bir üslup çizgisi ortaya koyabilen ve üretken ilk
güçlü kuşağı içerisinde yer almaktadır. Sanatının biçimlenmesinde erken yaşta ortaya
çıkan yeteneği, askeri okullarda aldığı eğitim, daha sonra on yıla yakın bir süre batının
sanat merkezi olan Paris’te edindiği deneyimler, ama en önemlisi kendi duyarlı kişiliği
rol oynamıştır. Ayrıca, onun sanatı, Osmanlı’nın batılılaşma ile kendi kültürünün belir-
gin izleri arasında biçimlenen 19.yüzyıl ortamından doğrudan etkilenmiştir14. Onun sa-
natı, malzeme ve teknik olarak ya da genel çizgileriyle batı tarzındadır fakat XIX. yüz-
yıl Osmanlı aydınının içinde bulunduğu sosyo- psikolojik koşullara, doğu ile batı, eski
ile yeni, geleneksel ile modern arasında konumlanan entelektüel yapısına bağlı olarak
biçimlenen sanatçı tavrı, sanatına kendi kuşağının ve belki de sonraki diğer kuşak sa-
natçıların ulaşamadığı bir sıradışılık kazandırmaktadır. 
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12 Goupil, dönemin önemli sanat tacirlerinden biridir ve Gerome’un kayınpederidir. 
13Sanayi- i Nefise Mektebi Alisi, akademik anlamda sanat eğitimi veren ilk kurum olarak çağdaş Türk sa-

natı tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kurucuları arasında yer alan ve ilk müdürü olan Osman
Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa ile aynı kuşağın sanatçısıdır. Okulun ilk hocaları arasında Şeker Ahmet
Paşa’ya yer verilmemesi ve yabancı sanatçıların tercih edilmesi Osman Hamdi Bey’in kişisel bir tutumu
olarak kimi kaynaklarda eleştirilmektedir. 

14 Şeker Ahmet Paşa’nın resimlerini hem latin hem de arap harfleriyle imzalaması, sanatçı tavrını biçimlen-
diren koşullar hakkında daha net bir fikir edinilmesini sağlamaktadır.



200 ■ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Bu sıradışılık, sanatçının İstanbul Resim Heykel Müzesi’ndeki Orman adlı resmini
gören ünlü yazar ve sanat eleştirmeni John Berger tarafından özellikle vurgulanmıştır.
Berger, sanatçıyı, doğu ve batının dünya görüşleriyle bağlantılı olarak gelişen farklı sa-
nat gelenekleri arasında konumlandırmaktadır:

“Şeker Ahmet Paşa’nın bu dili bırakıp başka bir dile geçmeye karar ver-
mesi bize ilk bakışta göründüğünden çok daha güç olmalı Bu geçiş sadece Lo-
uvre’da gördüklerini gözlemleme sorunu değildi, çünkü burada söz konusu
olan insan ve tarih anlayışı ile tam bir dünya görüşüydü. Şeker Ahmet Paşa bir
tekniği değil bir varlıkbilimi (ontolojiyi) değiştiriyordu.” (Berger 1979: 6)

Şeker Ahmet Paşa’nın sanatını biçimlendiren bu temel unsurun dışında başka et-
kenler de vardır. Paris’teki hocaları Boulanger ve Gerome’dur. Klasik/ akademik gelene-
ğe bağlı olan ve oryantalist tarzda resimler üreten bu sanatçılar, 1860’lı yılların Paris sa-
nat ortamında Courbet, Corot, Millet gibi sanatçıların temsil ettiği realizmin ileriye dö-
nük üslupsal kavrayışına sehip değildirler. Bununla birlikte, Ahmet Ali’nin hocalarının
oryantalizmine saplanıp kalmadığı ve resimlerinde kendine özgü bir duyarlılık geliştir-
diği görülmektedir. Bu duyarlılık, eğer Paris’te biçimlendiyse, hocalarından çok Corot,
Courbet, Millet gibi realist ressamların etkisinden söz etmek yanlış olmayacaktır15:

“Amma; isimlerini saydığımız on dokuzuncu yüzyılın henüz hayatta bu-
lunan üstatlarını tanıması ve sevmesi mümkündü. Nitekim bazı eserlerinde,
(Orman) ve (Geyikli Peyzaj) larında Courbet’nin belirli bir tesiri görülmekte-
dir.” (Tollu 1967: 3)

3.1- Oto- portre

Oto- portre bir ölçüde sanatçının kendisini tanıma çabasının bir sonucudur. Aynı
zamanda kendi imgesini ölümsüzleştirme arayışını yansıtır. Batı sanatında portre gele-
neği XV. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmıştır. Sanatta portre konusunun bir deva-
mı olarak değerlendirilebilecek oto- portre ise XVI.yüzyıldan başlayarak yoğunluk ka-
zanarak üretilmiştir. 

Batılı anlamda Türk resminin ilk temsilcilerinden Hüsnü Yusuf tarafından yapılan
oto-portre, çağdaş Türk sanatı açısından bir ilk örnek niteliği taşımaktadır. Şeker Ah-
met Paşa’nın oto-portresi, batılı anlamda Türk resminin ilk temsilcilerinden olan Hüs-
nü Yusuf’la başlayan oto- portre geleneğinin bir devamcısı olmanın yanısıra, sonraki ku-
şakların da bir öncüsü niteliğini taşımaktadır. Kendi kuşağı içerisinde oto- portre konu-
sunu gerçek anlamda ele alan tek ressam Şeker Ahmet Paşa’dır. 

Bu resimde, sanatçı temiz kıyafetleri, beyaz kolalı gömleği ve boyun bağı ile res-
min sol tarafında izleyene arkası dönük bir şövalenin üzerindeki tuvalin başında ayak-
ta durmakta ve cepheden izleyene doğru bakmaktadır. Sol elinde dörtgen bir palet ve
fırçalar, sağ elinde ise paletin üzerinde boya karıştırdığı bir diğer fırça vardır. Bu haliy-
le resim, sanatçının ressam kimliğini ön plana çıkartan bir oto- portre olması nedeniy-
le de bir ilktir. 

Öte yandan sarayda resmi görevleri bulunan bu Osmanlı aydınının bakımlı, temiz
ve titiz görünümü, yaşadığı dönemin ve kendi konum ve kişiliğinin bir aynası gibidir.

15 Padişah tarafından saraya resim almakla görevlendirilen Şeker Ahmet Paşa’nın Gerome, Boulanger gibi
isimlerin yanı sıra realist manzara tarzını biçimlendiren Barbizon Okulu’yla bağlantılı Daubigny’e de yer
vermesi bu etkiyi destekler niteliktedir.



Şeker Ahmet Paşa, yukarıda da az çok değinildiği gibi, Osmanlı’nın bir yandan batılılaş-
ma çabası içerisinde bulunduğu diğer yandan geçmişten gelen değerlerin yoğun olarak
yaşadığı XIX. yüzyılın ikinci yarısının bir sanatçısıdır. Uzun yıllar Paris’te batının önem-
li bir merkezinde yaşamış, Osmanlı ve içine girebildiği ölçüde batı kültürüne ayrı ayrı
tanık olmuştur. 

Oto- Portresi, bu anlamda yaşadığı dönemin Osmanlı kimliğini, Osmanlı aydını ve
sanatçısını birebir karşılamaktadır. Şeker Ahmet Paşa’nın Paris’te bulunduğu sırada, Co-
urbet Paris sanat ortamının en fazla tartışılan sanatçılarından biridir. Şeker Ahmet Pa-
şa’nın kimi manzaralarında Courbet’nin etkilerinden bahsedilmekle birlikte, sanatçı ki-
şiliği olarak Courbet ile bir paralellik kurulamayacağı her iki sanatçının oto- portreleri
yanyana konulduğunda açığa çıkmaktadır. Oysa kendisinden sonra gelen 14 Kuşağı sa-
natçılarından Avni Lifij, farklı bir dönemin insanı, sanatçısıdır ve onun otoportresi,
Fransız sanatçının oto-portresiyle önemli ölçüde paralellik göstermektedir. II. Meşruti-
yet döneminin özgürlük havasını soluyan, bu heyecanı taşıyan Lifij’in oto-portresi de-
ğişen bir kimliğin ifadesidir. Bu kez, şapkasının gölgesi üzerine düşmüş gözlerini kısa-
rak izleyiciye bakan, ağzında piposu, elinde şarap kadehi ve omzuna attığı yırtık çora-
bı ile bohem, resmiyetten uzak bir sanatçı vardır. 

3.2- Manzaralar

Bazı manzaralarında küçük figürlere yer vermekle birlikte Şeker Ahmet Paşa’nın
oto- portresi, onun bilinen tek figür resmidir. 

Onun yoğunluk verdiği konular ölüdoğa ve manzaralardır. Ölüdoğadan sonra en
fazla ele aldığı konu manzaradır. Manzara resimleri; orman manzaraları ve açık ufuklu
manzaralar olarak başlıca iki grupta incelenebilir. Ayrıca Tepe Üzerinde Kale ve Evler,
kendine özgü tek örnek olarak değerlendirilmelidir. Bu resim dışındaki bilinen tüm
manzara resimleri doğa manzaralarıdır. 

Manzara resimlerinde küçük olarak insan ya da hayvan figürüne ve çeşitli mimari
unsurlara rastlamak mümkündür. Hayvan figürü ise manzaraların büyük çoğunluğunda
yer almaktadır. Geyik ya da ceylan sanatçının öncelik tanıdığı hayvan figürleridir. Bun-
lar kimi zaman Ormanda Karaca resimde olduğu gibi manzaranın hakim unsuru olarak
konunun kendisini oluştururlar. Kimi zaman da, Orman ve Geyik ya da Ceylan ve Or-
man’da olduğu gibi, dingin manzaranın birer parçası olarak değerlendirilirler. Bazı resim-
learşısındaki siyasi üstünlüğünü korumuş olmasından da kaynaklanır. Ancak 18.yüzyı-
la gelindiğinde, siyasi ve ekonomik gücünü büyük ölçüde askeri fetihlere dayandırage-
len Osmanlı’nın batı karşısında yenilgiler alması, hatta 1699 Karlofça Antlaşması ile ilk
kemimari unsurlara ya da görünümlere de rastlanır. Bunlar arasında Tepe Üzerinde Kale
ve Evler, bir mimari görünüm olarak ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Tepe’nin üzerindeki ka-
le ve tepenin etekleri boyunca üstüste yerleşmiş kırmızı damlar, sıradışı bir Şeker Ahmet
Paşa manzarasına kaynaklık oluşturmaktadır. Bu resim, Talim Yapan Erler ile birlikte sa-
natçının yer yer minyatür etkilerini yansıtan sıradışı örneklerinden biridir16. 
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16 Gören (1998: 34) bu resimlerinde naif bir üslup olduğunu belirterek, bunun nedenlerini Paris’ten dönü-
şünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına ve resmi görevlerinin sanatsal yoğunlaşmasını azaltması-
na bağlamaktadır. Hatta Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sanatçıyı Türk Primitifleri (Darüşşafakalı Ressam-
ları niteleyen bir tanımlama) arasında saymasının kısmen doğru olduğu ifade edilmektedir. Oysa bu re-
simler sanatsal bir gerilemenin işaretlerinden çok, üslupsal açıdan yenilenme arayışlarının bir sonucu
olarak da değerlendirilebilir.
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Orman manzaralarının hiçbirinde mimari unsura rastlanmamakla birlikte Eren-
köy’den gibi açık ufuklu manzaralarda manzaranın tamamlayıcı unsuru olarak yer al-
maktadırlar. 

Manzaraların geneline bakıldığında, toprak renkleri ve yeşil tonlarının ağırlık ka-
zandığı görülmektedir. Ancak pekçok resminde yer alan küçük kırmızı lekeler (çiçek-
ler, çatılar, bir eşeğin semeri) manzaralara ölçülü bir canlılık kazandırmaktadır. 

Özellikle orman manzaralarında ufuk çizgisi tanımlanmamış ancak diğer manza-
ralarda resmin ortasına yakın bir hizaya çekilmiştir. Gökyüzü kimi zaman kapalı ve bu-
lutlu (Talim Yapan Erler) kimi zaman açık ve berraktır (Tepe Üzerinde Kale ve Evler,
Erenköy’den).

Işık kaynağı çoğu zaman arkadan gelmektedir. Ufuk çizgisinde parlayan bir güneş
ya da ormanın derinliklerinden içeri süzülen gizemli bir ışık kaynağı resmi tanımlamak-
tadır. Ormanda Yol adlı eserde, resim yüzeyini ortadan uzunlamasına bölerek süzülen
güçlü ışık, alt kısımdaki yol ile birleşerek aynı zamanda kompozisyonu tanımlayan bir
unsur olmuştur.

Şeker Ahmet Paşa’nın manzaralarında ağaçların oluşturduğu dikey hatlar dikkat
çekicidir. Ayrıca ağaçlar, dizilişleri ile resimsel mekanı tanımlayan önemli unsurlardır.
Ağaç dalları ve çiçekler lekesel değerler olarak önem kazanmaktadırlar. 

Sanatçının bazı manzaralarının Üsküdar’a ait olduğu Aksel (1971: 276) tarafından
belirtilmiştir. Bu hem Üsküdar’ın sanatçıları çeken genel özelliğinden hem de Şeker Ah-
met Paşa’nın doğduğu yerle olan ayrılmaz bağından kaynaklanmış olsa gerektir.

3.3- Ölüdoğalar

Batı sanatında ölüdoğa konusu, özellikle kentsoylu toplum kesiminin sanatı talep
eder konuma gelmesiyle birlikte önem kazanmıştır. Çeşitli cansız varlıkların, kimi za-
man sembolik anlamlarıyla resmin konu alanına girmesi XVII. yüzyıldan itibaren yay-
gınlık kazanmıştır. Ölüdoğa konusu, aynı zamanda sanatçıların üslup sorunlarına yo-
ğunlaştıkları bir alan olmuştur.

Türk resminin ilk aşamalarında ölüdoğa konusu gerek figürsüz resme olan eğili-
min güçlü olması gerekse resmi talep eden sınırlı kesimin bu konuya yakınlık duyması
nedeniyle yaygınlık kazanmıştır. 

Şeker Ahmet Paşa’nın ölüdoğalarında iki ana grup izlenebilmektedir: Ağırlıklı ola-
rak ele aldığı meyveler ve daha az sayıda örneğin bulunduğu çiçekler. Bazı örneklerde
ise, meyve ve çiçekler bir arada ele alınmıştır. Türkiye İş Bankası Koleksiyonu’nda yer
alan 1904 tarihli Ayvalar ise, ölüdoğa konusunun bir manzara içine yerleştirildiği ilginç
örneklerden biridir.

Oldukça yalın kompozisyonlardan karmaşık olana değin çeşitlenen ölüdoğalar;
kavun, karpuz, üzüm, elma, şeftali v.s. gibi meyvelerin çoğu zaman yapraklı dallarla bir
bütün oluşturduğu düzenlemeler içerisinde değerlendirilmiş, vazolar, sepetler, kaseler,
bıçaklar, çiçekler, kitaplar ya da küçük bir kuş gibi farklı öğeler resme dahil olmuştur.
Ölüdoğalar genellikle resim yüzeyinin alt kısmında et kalınlığı görülen bir masa üstü-
ne yerleştirilmişlerdir. Arka plan ya belirsizdir ya da son derece yalın bir şekilde işlen-
miştir. 

Şeker Ahmet Paşa’nın severek ele aldığı bu konu, onun aynı zamanda biçim ilişki-
leri ve kompozisyon değerleri üzerine yoğunlaşabildiği bir alan olmuştur:



“Kolağası olduğu (ki aşağı yukarı Yaver olduğu sene de aynı senedir) zaman Mer-
can’daki konağına yaptırıp tanzim ettiği atölyesi onun en büyük tesellisi olmuştu. Tatil
günlerini bu atölyede büyük natürmortlar yaparak geçirirdi. Kavun, karpuz, elma, ar-
mut, kayısı, şeftali, portakal ve üzüm salkımlarını sepetlere koyar; yeşil dallar üzerinde
dağıtır, mermer masaların üzerine serpiştirirdi” (Dürrüoğlu 1977: 6). 

Düz, eğrisel, iç bükey, dış bükey biçimlerin resmin yüzeyi ve birbirlerine göre ko-
numlanışları ve bir bütün olarak kümelenişleri Şeker Ahmet Paşa’nın ölüdoğalarının
genel karakterini ifade etmektedir17. 
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HOCA ALİ RIZA’NIN ÜSKÜDAR’I

Naciye Turgut*

Türk Resim Sanatı’nda İstanbul peyzajlarıyla tanınan Ali Rıza Bey, tutkunu ol-
duğu bu güzel şehri, çizgi ve renkleriyle ölümsüzleştirdi. Kara kalem ve sulu

boya tekniği ağırlıkta olmak üzere çok sayıda esere imza attı (Turgut,1999:489). Çalış-
malarının bir çoğu peyzajdır. Bunlar arasında, sanatçının uzun yıllar yaşadığı semt ol-
ması bakımından Üsküdar peyzajları, özel bir yere sahiptir. 

Samiha Ayverdi’nin söylediğine göre Fetih’ten sonra Türkleştiği bilinen Üsküdar,
kervanların uğrak yeri olmuş, iş hacmi ve ticarî faaliyetlerin gelişmesiyle itibarlı bir şeh-
re dönüşmüştür. Bu süreçte çok sayıda cami, çeşme, mescit, sebil, kütüphane, saray,
kervansaray, sahilsaray ve bedesten yaptırılmıştır (Ayverdi,1982:383). 

Ali Rıza Bey, Üsküdar’ın bu zengin tarihini resimleyerek hep canlı tutmak istemiş-
tir. Sanatçının Üsküdar peyzajları, birçok peyzaj çalışmasında olduğu gibi günümüzde
değişime uğramış ya da yitirilmiş tarihî varlıklarımıza tanıklık eden birer belge değerin-
dedir. 

Sanatçı, aslen Rumeli’nin Servi şehrinden bir aileye mensuptur (Çizen, 1999).
1858’de Üsküdar’ın Ahmediye Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası Üsküdarlı Süvari
Binbaşı Mehmet Rüştü Efendi’dir. İptidaî ve Rüştiye eğitimini Üsküdar’da tamamladı
(Ünver, 1949:6). Küçük yaşlarda başlayan resim yapma tutkusu, öylesine güçlüydü ki
“… Ölümünden beş gün [öncesine] kadar elinden hiçbir zaman kalem ve fırçayı bırak-
mamıştır. ” (Ünver, 1930:2) Bu tutkuyla Askerî İdadî yıllarında da oldukça başarılı ça-
lışmalar gerçekleştirmiş; Osman Nuri Paşa, Süleyman Seyyid ve Mösyö Gués (Kez) gi-
bi dönemin seçkin hocalarından resim dersleri alarak Harbiye’den Mülâzım-ı Sani (Teğ-
men) rütbesiyle mezun olmuştur (1884) (Boyar, 948:78). Daha sonra Resim Muallim
Muavini göreviyle Harbiye’ye Osman Nuri Paşa’nın yardımcılığına atanmıştır. Ömrü-
nün kırk yedi yılını eğitimcilikle ve resim çalışarak geçirdi. 1911’de Kaymakam (Yar-
bay) rütbesiyle emekli oldu. Meslek yaşamı boyunca sayısız öğrenci yetiştirdi. Önemli
görevler üstlendi. Bunlardan 1909’dan 1912’ye kadar sürdürdüğü, Osmanlı Ressamlar
Cemiyeti Başkanlığı ilgi çekicidir. Dostları, öğrencileri, meslektaşları arasında eğitimci-
lik yönüyle saygı uyandıran “hoca” sıfatıyla tanınırdı (Turgut,1999:128-180). Genç öğ-
rencilerine verdiği öğütlerle vatan ve sanat sevgisi aşılamıştır. Çok sevdiği öğrencisi Sü-
heyl Ünver’e bir öğüdünde şöyle söylemiştir: “...En ufak bir kâğıdı bile atma. Hoşa gi-
den herşeyi kaydet. Memleketimizin millî abide ve evlerini tespit et. Dostlara ağırlık
verme ve onları sık sık taciz etme. Fakirlere acı! Bize hizmet eden zavallıları minnetle

* Araştırmacı



yâd ederek gönüllerini şad et. Onların yardımına koş. Derviş olmayarak dervişmeşreb
ol. Daima faydalı şeylerle meşgul olarak çalış. Güzel sözlerle ruhunu incelt. Güzel re-
simli defterler doldur. Küçükleri sevindir. Her türlü mahlûka acı. Örnek bir vatanper-
ver ol!’’ (Sayar, 1994:102). 

Vatanının doğal ve tarihî varlıklarını eserlerinde canlandırmaktan mutluluk duyan
sanatçının, şu cümleleri de oldukça anlamlıdır: “Mesleğim (peyzaj) ressamlığı olup, re-
sim sanatının icap ettirdiği diğer kısımlarında da behreyap olmak pek tabiî bulunmak-
la beraber, yegâne zevk ve emelim, memleketimin tatlı semaları altında zümridîn mena-
zırına serpilmiş yerli ve millî bir lisanı hayat söyleyen Osmanlı aşiyanlarını, mahallele-
rini, manzaralarını, meşcerelerini âsârı âliye ve tarihiyelerini öldürmemek ve onlara bir
hayatı duradur vermek olduğu için bu bapta pek çok poşadlar, krokiler,gerek kara ka-
lem ve gerek sulu ve yağlı boya tabiî resimler kâmilen mahfuzum ve günden güne adet-
leri artmakta olan yadigârlarımdır” (Ünver, 1949:9). 

Nüzhet İslimyeli’nin söylediği gibi “O, aynı zamanda Türk resmine millî ruhu veren
ilk sanatçımızdır. Onun eserlerinde yalnız Boğaziçi’nin ve özellikle fakir Üsküdar’ın tabiî
güzellikleri görülmez; aynı zamanda huşû içinde koskoca bir tarih seyredilir. İnsan onlar-
da gerçekten ruhunu ve benliğini bulur” (Turgut, 1999:217; İslimyeli, 1965:17).

Ali Rıza Bey, sistemli çalışma düzeni ve araştırmacı kişiliğiyle çağdaşlarından fark-
lı bir üslûp anlayışı geliştirdi. Çok yoğun çalıştığı halde, ruhundaki sanat aşkı bir gün
olsun azalmadı. Sanatının ilk yıllarında kendisine İtalya’da eğitim olanağı tanınmış; an-
cak çıkan bir kolera salgını nedeniyle bu ülkeye gidememiştir. Çağdaşlarının birçoğun-
dan uzak kalmasına rağmen, Hüseyin Zekâi Paşa (1859-1919), Süleyman Seyyid Bey
(1842-1913), Üsküdarlı Hasan Rıza (1864 - ) gibi Harbiyeli olan Üsküdarlı ressam dost-
larıyla doğanın ıssız köşelerini betimlemiştir. Kuşkusuz dönemin geleneksel yapısından
kaynaklanan bazı etkenler de bu sanatçıları doğaya yöneltmiştir. Çünkü, bir askerin ka-
labalık insan grupları arasında çalışması toplum tarafından hoş karşılanmıyordu (Tur-
gut, 2001:9). Sami Yetik bu konuda şunları söylemiştir: “1794’de asker mekteplerinde
başlayan resim dersi hemen hemen peyzajla başlamıştır. Figür, devrin terbiye telâkkile-
ri yüzünden bu mekteplere sokulmamıştır” (Turgut, 2001:12; Yetik,1940:193).

Malik Aksel, çoğunluğu Üsküdarlı olan Türk ressamlarının peyzaj çalışmalarını da
bu çevrede gerçekleştirdiklerini ve bu devirde Üsküdar’ın, “ressamlar diyarı” olduğunu
söyler. Bu ressamlar “...Türlü mahrumiyetler içinde en ücra köylere gitmişler, güneşli,
açık havada Nuhkuyusu, Değirmendere, Merdivenköyü, Nakkaştepe, Dudullu nihayet
Gebze’yi karış karış resimlemişlerdir. Buralarda harman yerleri, köhne çınarlı çeşme
başları, küçük ahşap evler arasında asma çardakları, yosunlu damlar, kenar mahalleler-
den sonra çoban kulübeleri, mısır tarlaları, su değirmenleri...’’gibi görünümleri seçmiş-
lerdir. Bu ressamlardan Ali Rıza Bey (1858-1930), Süleyman Seyyid Bey (1842-1913),
Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) ve Hüseyin Zekai Paşa (1859-1919)’nın; Üsküdar’ın ta-
nınmasında önemli rolleri olmuştur. Bu açıdan Malik Aksel, Türk Resmi’nin Üskü-
dar’dan doğmuş olduğunu söylemekle mübalağa olmayacağını belirterek; Üsküdar’ın
Türk Sanatı için ne kadar önemli olduğunu vurgular (Aksel, 1971: 274- 276). Osman
Hamdi Bey (1842-1910) ve Halil Paşa (1856 -1940) gibi Üsküdarlı olmayan; ancak “Üs-
küdar Ekolü”nün (Aksel, 1971:277) etkisiyle, çalışmalarını bu çevrelerde gerçekleştiren
ünlü sanatçıların olması da; Üsküdar ve çevresinin dönem sanatçıları için önemini gös-
termektedir. 
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Üsküdar’dan çok sayıda sanatçı yetişmiştir. Ali Rıza Bey ve çağdaşlarının dışında-
ki bazı sanatçıların isimleri de şöyledir: Üsküdarlı Abdi ( ?-? ), Çiçek Ressamı Üskü-
darlı Ali ( ?-? ), Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938), Üsküdarlı Cevat (1871-1939), Os-
man Asaf (1869-1935), Müfide Kadri (1889-1911), Üsküdarlı Tuğrakeş İsmail Hakkı
Bey (1871-1946), Üsküdarlı Osman (1866-1921), Ali Sami (1867-1917), Yüzbaşı Nu-
rettin (1868- ), Üsküdarlı Mahmut (1878-1917), Mehmet Necmettin Okyay (1884-
1976), Selâmi Barutçu (1897- ), Mithat İnsel (1911- ) (Aksel, 1971: 277-278; İslimye-
li, 1965; 1967; 1969). 

Üsküdarlı sanatçılar arasında en yoğun çalıştığı bilinen Ali Rıza Bey’in eserleri in-
celendiğinde, resim sanatının hemen hemen bütün teknikleri ve bütün türleriyle ilgi-
lenmiş olduğu görülür. Çalışmalarını doğadan, hayalden ve doğa dışı çalışmalar olmak
üzere üç grup halinde değerlendirmek mümkündür. Bunlar arasında doğadan ve hayal-
den kendi deyimiyle, “ fikirden” yaptığı peyzaj çalışmaları yoğunlukta olup İstanbul
peyzajları özeldir (Turgut, 2001:12). İstanbul’un Boğaziçi’ne hâkim tepeleri, Adalar ve
Çamlıca gibi pitoresk çevreler, onun peyzajlarında bambaşka görülür. İstanbul betimle-
riyle “Boğaziçi Ressamları” (Turgut, 2001:12; Boppe,1911) adıyla bilinen grup içinde
anılabilir. Sanatçı, “…İstanbul peyzajlarının yanı sıra sosyal yaşam ortamını yansıtan
betimlerle de karşımıza çıkmaktadır; ancak onun eserlerinde Avrupalı Oryantalist sa-
natçıların eserleri gibi şehrin kalabalık meydanlarını yansıtan betimler değil…” (Turgut,
2001:12) kent dokusunu gösteren mahalle çevreleri görülür. Geleneksel Osmanlı ma-
hallesinin ögelerinden olan cami, çarşı ve kahvehane gibi mekânlarla günlük yaşam ara-
sında ilgi kurulur. Bazen mahallelerin çevresinde koruluklar ve Karacaahmet mezarlığı
gibi uhrevî mekânlar dikkat çeker. Üsküdar’a bağlı Bulgurlu Karyesi (Köyü), Çamlıca
ya da Alemdağ gibi şehir merkezine bağlı kırsal çevreler de görülmektedir. Peyzajları-
nın bir bölümünde de Boğaziçi’nin eşsiz güzelliklerini görmek mümkündür. Kır kahve-
haneleriyle, yalılarla olan samimiyet ve paylaşım duygusu bu tür peyzajlarında canlanır.

Peyzajlarında sadece doğa görünümlerini betimlemekle kalmamış, tarihî dokuya
da özel bir önem vermiştir. Cami, çeşme, harabe, mezarlık, köprü, konak ve Üsküdar’ın
sembolü durumundaki Kız kulesi... gibi herkesin tanıyabileceği mimarî yapıları realist
bir [yaklaşımla] betimlemiştir ” (Turgut,1999:388).

Ali Rıza Bey’in peyzajlarında görülen; ancak bugün yerlerinde bulunamayan bir-
çok mimarî eser, plânsız kentleşme nedeniyle yitirilmiştir. Ayakta kalanlar ise doğal ya-
pılarına uymayan düzenlemelerle yalnız bırakılmıştır (Turgut, 1999:431). Bu mimarî
eserlerin orijinal durumlarını sanatçının peyzajlarında görmek ve günümüzdeki du-
rumlarıyla karşılaştırmak mümkündür.Bu anlamda Üsküdar’da gerçekleştirdiği bazı ça-
lışmaları örneklendirebiliriz.

Üsküdar’da Emir Ahur (Mirahor) Sultan Çeşmesi

“Eserde gördüğümüz çeşme, [Ayşe Sultan Çeşmesi (Haskan, 2001:1045)] Üskü-
dar’ın İmrahor... semtinde bulunmaktadır... Çeşmenin yanında bir kapı, pencereli bir
duvar ve iki katlı binalar görülüyor. Bugün ise çeşmenin etrafıyla bütünleşen eski uyu-
munu görmek mümkün değil. Çeşme, kapıyı çevreleyen duvardan koparılarak yalnızlı-
ğa terkedilmiş; ayrıca yapılan tadilâtlar sırasında bazı parçalarının değiştiği görülmek-
tedir. Çevresindeki mimarî elemanlar da yok edilerek bugün park olarak düzenlenmiş-
tir” (Turgut, 1999:431).



Üsküdar’da Ayazma Ciheti’ne Giden Yol- Üsküdar’da Bir Sokak

“Ali Rıza Bey’in iki değişik açıdan iki farklı teknikle betimlediği bir sokağı görmek-
teyiz... Işık-gölge oyunlarının hissedildiği kompozisyonlarda, binaların üç boyutluluk et-
kisi yine ışık ve gölge uygulamalarıyla güçleniyor. Bunun yanında sokağın Arnavut kal-
dırımlı taş dokusunu sulu boya tekniğiyle daha gerçekçi buluyoruz… Binalar, ağaçlar ve
sokaktan geçmekte olan figürlerle kompozisyon, günlük yaşama bağlanmaktadır.... Bu
çalışmayı dönemin şehir dokusunu gösteren bir belge olarak değerlendirebiliriz... (Bu-
gün) sokağın sağındaki duvar ve karşısındaki mor salkımlı bahçe duvarı olmadığı gibi, bi-

naların da gerçek varlığını ancak bu eserlerde görebiliyoruz.” (Turgut,1999:434; Coşku-
ner,1999; Eke, 2003). Bu sokak günümüzde Ayazma semtindeki Öğdül Sokak’tır.

Üsküdar Ayazma’dan Sarayburnu Cihetine Bir Nazar 

“Ön plânda bina görünümleri yer alırken, ikinci plânda Kız kulesi bulunuyor. Kar-
şı sahil ise günümüzün mimarî yapılarıyla benzerlik içinde. Kara kalem bir çalışma ol-
masına rağmen renklilik etkisi seziliyor... Ayrıca ışık-gölge etkilerinin nesnelerin biçim-
sel özelliklerine güç kazandırdığını görmekteyiz. Aynı mekânın dünkü ve bugünkü du-
rumu hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse… karşı sahilde mimarî yapı-
ların tarihî olması, görünümün çok fazla değişmemesine olanak tanımış; ancak sahil ke-
simi için bunları söylemek mümkün değil. Dün doğal malzemelerin bulunduğu yollar,
bugün için araçların işlediği bir yol durumunda” (Turgut,1999:436).

Karacaahmet’te Miskinler Tekkesi

Mehmet Nermi Haskan’dan öğrendiğimize göre Ali Rıza Bey, bu çalışmayı 1930’da
yapmıştır. Solda Hafız İsa Ağa Çeşmesi, çeşmenin yanında bir sundurma, çeşme ile mes-
cit arasında tek katlı ve beşik çatılı bir bina, sağda bir mezarlık, mescidin minaresi, mes-
cidin sağ ve arka tarafında aşhane ile miskinlerin barındığı büyük bir bina bulunmakta-
dır. Bu çalışma, Karacaahmet mezarlığı arasında kalan ilk Lepra (cüzzam) tecridhanemi-
zi göstermesi bakımından önemlidir. Bugün çalışmadaki yapılardan sadece Hafız İsa Ağa
Çeşmesi kalmıştır (Haskan, 2001:282). Dr. Eyüp Aksoy Caddesinde bulunmaktadır. 

Selimiye’de Çiçekçi Kahvesi’nden - Üsküdar’da Âlimler, Şairler, Sanat-
kârlar ve Ressamlar Kulubü: İhsaniye’de Çiçekçi Kahvesi

Kompozisyonun ön plânında bir fayton, duvar ve ağaçlar, arka plânda köşede me-
zarlık bulunuyor (Süheyl Ünver’in sulu boya tekniğindeki çalışmasında kahvehanenin
tek katlı bir yapı olduğu görülüyor). Mehmet Nermi Haskan’dan öğrendiğimize göre
Üsküdarlı âlim, şair, sanatçı ve ressamların toplandığı kahvehane 1930’lu yıllarda kapa-
narak meskene dönüştürülmüştür (Haskan, 2001:1464). Sonradan yıktırılan Harem İs-
kele Caddesi’ndeki bu kahvehanenin yerinde betondan bir bina yükselmiştir. Kahveha-
nenin sağındaki alan da çiçek yetiştirilen boş bir arsaymış (Yakın, 2003). Günümüzde
arsanın yerinde oto yıkama yeri, muhtarlık ve çay bahçesi bulunmaktadır. Resimlerde
gördüğümüz Ihlamur ağacı ve mezarlığın servileri ise geçmişten kalan tek hatıralardır. 

Haydarpaşa’da Saraçlar Kahvesi ve Çeşmesi

Oldukça sade bir görünüme sahip olan çeşme, üç parçadan oluşmuştur. Bahçe
içindeki kahvehanenin çevresinde çınar ağaçları görülmektedir. Süheyl Ünver’den öğ-
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rendiğimize göre Ali Rıza Bey, 1898’den itibaren Saraçlar Kahvehanesi ve Çeşmesine ya-
kın olan İbrahimağa Mahallesi’nde oturmuş ve yaz kış bu kahvehanenin müdavimlerin-
denmiş (Ünver, 1996:37; Ünver,1967:26). Mehmet Nermi Haskan, 1956’da karayolu ça-
lışmaları yapılırken, Saraçlar Çeşmesi’nin toprak altında kaldığını söylemektedir. Çeş-
me eski adı Saraçlar Çeşmesi Sokak (Bugünkü adı Dr. Eyüp Aksoy Caddesi) olan ve bu
sokağın Behiç Bey ile olan kavşağına yakın bir yerde idi (Haskan, 2001: 1141). Ne ya-
zık ki bugün çeşmeyle ilgili bir ize rastlanamamıştır. 

Üsküdar Nuhkuyusu’nda Şeyhülislâm Arif Efendi Türbesi

Yolun sol cephesinde bir grup yapıyla karşılaşıyoruz. Yapılara yansıyan ışık ve göl-
geler rahatça görülebiliyor. Ali Rıza Bey’in resimlediği bu yapılar, günümüzde Nuhku-
yusu Caddesi üzerinde bulunuyor. Ortadaki yapılar, Mehmet Nermi Haskan’dan öğren-
diğimize göre Şeyhülislâm Arif Hikmet Beyefendi Sebili, Haziresi ve Çeşmesi’dir (Has-
kan, 2001:639,1171). Bunun sağındaki cumbalı yapı Kartalbaba Camisi’dir. Soldaki ya-
pının yerinde de bir bina yükselmiştir. Ampir tarzındaki sebilin solundaki duvarın bir
bölümü yok olurken, bahçedeki ağaçların yerlerinde olduğu görülüyor. 

Üç Toptaşı

Sağ ön plânda alt katı dükkân olan ahşap bir bina, arkasında taş bir yapının köşe pen-
ceresi görülüyor. Arnavut kaldırımlı yolun solunda yüksek bir duvar ve gözetleme kulesi-
ne benzer mimarî bir eleman bulunuyor. Onun arkasında cumbalı ve iki katlı bir bina var.
Hava oldukça güneşli… Duvarlara ve sokağa yansıyan gölgelerle sokağın ilerisinde gördü-
ğümüz figürler, bu çalışmayı günlük yaşama taşıyor. Sanatçı her bir elemanın dokusunu
titizlikle çalışmış; yaşlı dükkân sahibiyle konuşan yaşlı müşteriyi de unutmamıştır. 

Dükkânın arkasındaki taş yapı geçmişte Üsküdar Askerî Rüştiye Okulu (Toptaşı Rüş-
diyesi) olan bugünkü Sokullu Mehmet Paşa İlköğretim Okulu’dur (Haskan, 2001:931).
Önündeki ahşap bina yerinde bulunmamaktadır. Sokağın sol cephesindeki duvar, yanmış
olan Üsküdar İmam Hatip Lisesi binasına aittir. Duvarın bitimindeki iki katlı cumbalı bi-
na ise restorasyon geçirmiş; bu sırada duvar üzerinde görülen gözetleme kulesine benze-
yen mimarî eleman ve duvar yıkılarak bugünkü görünümüne kavuşmuştur (Usta, 2003).
Sanatçının resimlediği yol ve çevresi, Eski Toptaşı Caddesi’nde bulunmaktadır.

Hoca Ali Rıza’yı, onun gözüyle ve yorumuyla Üsküdar’ı tanımaya çalıştık. Sanatçı-
nın Üsküdar’ın tarihî dokusunu yansıtan peyzajları, Türk Resim Sanatı’nda çok önemli
ve çok özel bir yere sahiptir. Üsküdar’ın bu ünlü ressamının adı, günümüzde Ayazma
Mahallesi’ndeki Ressam Ali Rıza Sokağı’nda yaşamaktadır. Ömrünün son yıllarını da şu
an aynı sokağın köşesinde bulunan ahşap evde geçirmiştir (Çizen, 1999).

“Hoca Ali Rıza, ömrünü İstanbul tutkusuyla mistik bir mutluluğa adamış gerçek
bir sanatçıdır…Özellikle İstanbul ve Üsküdar’ın pitoreskini yorumlayarak ermişçe re-
simlemiştir…Onun hassas kişiliğinde mesleğine ve İstanbul’a karşı duyduğu tutkunun
yoğunluğu hissedilir; ancak sanatı yaşadığı süre içinde yeterince anlaşılamamıştır. 20
Mart 1930’da beyin kanaması sonucu, tutkunu olduğu İstanbul (Üsküdar)’da vefat eden
sanatçının mezarı, eserlerine konu edindiği Karacaahmet’te bulunmaktadır” (Turgut,
1999:510-511).

�
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ÜSKÜDARLI RESSAM HOCA ALİ RIZA’NIN MİMAR 
SİNAN ÜNİVERSİTESİ RESİM VE HEYKEL MÜZESİ’NDE

BULUNAN DEFTERLERİNDEKİ YAZILARI

Süleyman K›z›ltoprak*

Türk resim sanatında Üsküdarlı Hoca Ali Rıza adıyla meşhur olan büyük sanat-
çı, 1858 yılında Üsküdar’da doğmuştur. Babası, süvari binbaşısı Mehmet Rüş-

tü Beydir. Ali Rıza, ilk ve orta öğrenimini Üsküdar’da tamamlamıştır. İlk sanat eğitimi-
ni babasından aldı. Babasının hat sanatındaki kendince başarılı çalışmaları onu etkile-
di. 1879 yılında Askeri Okula giren sanatçı, bundan sonra kendini tamamen resme ada-
mıştır. Türkiye’de bir çok alanda yeniliklerin ve modernleşmenin öncüsü olan askeri
kurum, resim alanında da aynı başarıyı göstermiştir.1

Hoca Ali Rıza 1884 yılında teğmen olarak Harbiye’den mezun olmuş ve burada, re-
sim öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Yurt dışına hiç çıkmamıştır. Bir ara İtalya’ya re-
sim öğrenimi için gönderilmek üzereyken Napoli’de çıkan kolera yüzünden gidememiştir.

1911 yılında, yarbay rütbesinde iken özellikle gözlerinin aşırı derecede zayıflama-
sına bağlı olarak bozulan sağlık durumu sebebiyle ve kendi arzusuyla emekliye ayrıl-
mıştır.2 Bu büyük sanatçı, askeri okullardan başka Darüşşafaka, Kız Sanayi-i Nefise,
Çamlıca, Üsküdar ve Ameli Hayat Kız okullarında 47 yıl resim hocalığı yapmıştır.3

Kendisini yakından tanıyan sanatçılar Hoca Ali Rıza’nın kişiliği ve sanatçılığı üze-
rinde çok kıymetli tespitler yapmışlardır. Nurullah Berk: “O ilhamını Vatan sevgisinden
alırdı.” Süheyl Ünver: “Hoca Ali Rıza başlı başına bir tarihtir. Ona Türk sanatında bir
bahis ayırmak gerekir.” Mehmet Ali Laga: “Hoca Ali Rıza Türk sanat tarihinde bugüne
kadar eşine rastlanmayan bir değerdir.” Nazmi Ziya Güran: “Rıza Bey dünyanın ve Tür-
kün malıdır”4.

* Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
1 Nüzhet İslimyeli, Asker Ressamlar ve Ekoller, Ankara; Asker Ressamlar Derneği, 1967, s. 30.
2 Emekliliğini zorunlu kılan sağlık durumunu gösteren raporlar, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel

Müzesi Arşivi’nde “Ressam Hoca Ali Rıza” dosyasında yer almaktadır.
3 Hoca Ali Rıza Bey hakkında daha fazla bilgi için bkz., Süheyl Ünver, Ressam Ali Rıza Hayatı ve Eserleri,

İstanbul, 1949; M. Uğur Derman, “Ali Rıza Bey”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989, II/438-
440; Sami Yetik, Ressamlarımız, İstanbul; 1940 I/118; Naciye Turgut, Türk Sanatında İstanbul Tutkunu Bir
Resim Ermişi, Hoca Ali Rıza, İstanbul, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü), İstanbul, 1999; S. Pertev Boyer, Türk Ressamları Hayatları ve Eserleri, Ankara; Jandar-
ma Basımevi, 1948, s. 74-75; Celal Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 1954-1064, III/148; Os-
manlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi “Hoca Ali Rıza Özel Sayısı”, sayı: 18, İstanbul 1330.

4 Nüzhet İslimyeli, a.g.e., s. 31-33.



M. Uğur Derman, Hoca Ali Rıza’ya milli ressamımız demektedir. Bunu da şöyle
açıklıyor: “Milli sıfatının kullanılmasında çok hasis davranılması gerektiğine inananlar-
danım. Ancak, Ali Rıza Bey gibi, bütün hayatı boyunca, Türk yaşayışını, Türk evlerini,
sokaklarını, mezarlıklarını, namazgahlarıyla, çeşmesiyle Türk şehir ve köylerini, kısa-
cası bizden olan her şeyi milli duygularla resmeden, Avrupalı veya yerli başka ressam-
ların tesiri altında kalmayan, örnek ahlak sahibi bir Türk ressamına “milli”denilmesi,
şüphesiz bir hakkın teslimi olacaktır”5.

Hoca Ali Rıza Bey’in yaşadığı yıllar Türk resim sanatının yeni doğduğu yıllardır.
Devrindeki bir çok sanatçı Batı etkisinde kalarak resim yapıyor olmasına rağmen, Hoca
Ali Rıza Bey’in hiçbir etki altında kalmadan bir ekol meydana getirmesi dikkate değer-
dir.6 Onun Türk resmine milli bir ruh verebilmesi, büyük bir sanatçıda aranan olağanüs-
tü bir gücün delilidir. Dün olduğu gibi bugün de çeşitli ekol ve akımlara rağmen bir
Fransız, Alman, İspanyol ve İtalyan resmi vardır. Milli ruhunu ve benliğini kaybetmemiş
milletler, sanat alanına bu yönlerini mutlaka yansıtmışlardır. Bu müzikte, mimaride ve
edebiyatta olduğu gibi resimde de vardır. Bizde resim Hoca Ali Rıza Beyle böyle bir mil-
li ruha kavuşmuş ve bu ulu sanatçıyı takip eden sanatçılar ortaya çıkmıştır.7

Hoca Ali Rıza çok sayıda eser vermiş bir sanatçıdır. Eserleri çok dağılmış olmakla
birlikte, Milli Kütüphane Kolleksiyonu’nda en güzel eserleri bulunmaktadır. M. Uğur
Derman’ın tespitlerine göre, İstanbul’da Fuat Şemsi İnan Kolleksiyonu8, Kemal Erhan
Kolleksiyonu ve Cerrahpaşa Tıp Tarihi Enstitüsü’nde çok sayıda eseri ile çeşitli notları
ve çalışmalarının yer aldığı resim defteri bulunmaktadır9. Ayrıca, talebesi Dr. Süheyl
Ünver kendisinde bulunan Hoca Ali Rıza’ya ait defter ve malzemeleri Süleymaniye Kü-
tüphanesine bağışlamıştır10.

Bunun dışında, sanatçının çok az bilinen ve üzerinde herhangi bir çalışmanın yapılma-
dığı eserleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda, Hoca Ali Rıza Bey’in eserlerinin Mimar Sinan
Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi arşivinde Hoca Ali Rıza’ya ait 18 adet defter bulunmak-
tadır. Bunlar kızı Nimet Ender tarafından Üniversiteye verilmiştir. Defterlerde yer alan tüm
Osmanlıca yazılar tarafımızdan Latin harflerine çevrilmiştir. Bu defterler küçük boyda göm-
lek cebinde taşınacak büyüklüktedir. Bunların 16 tanesinde resimler ve bazı küçük notlar
vardır. 2 adet defterde resim yoktur. Bunlardan 17 numaralı defterin 30 sayfası yazı ile do-
ludur. 18 numaralı defter de sadece yazılardan ibarettir. Ama 17 numaralı deftere oranla da-
ha az sayıda ve arada boş sayfaları da bulunan birdefterdir. Bu yazılı deferlerde, kendi fikir-
leri, ayetler, hadisler, şiirler, Farsça beyitler yer almaktadır. 17 numaralı defterdeki tarih ka-
yıtları çoğunlukla 1911 yılı ve sonrasına aittir. Buradan bu defterlerdeki yazıların sanatçının
emekli olduktan sonra, kaleme aldığı notları sonucunu çıkarmaktayız.

1’den 6’ya kadar numaralandırılmış defterlerde sanatçının çok güzel çalışmaları
vardır. Çoğunlukla resimlerin olduğu bu defterlerde, tezyini motifler, kendi fikirleri ve
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5 M. Uğur Derman, “Ressam Ali Rıza Bey’in İstanbul’u”, Atatürk Konferansları, 1973-1974, Ankara Türk Ta-
rih Kurumu, 1977, s. 150.

6 Türk resim sanatında Hoca Ali Rıza Bey’in başarılı bir değerlendirmesi için bkz, Naciye Turgut, a.g.e., ss. 4-15.
7 Hüseyin Özdemir, Türk Resim Sanatında Asker Ressamların Öncülük Rolü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi

(Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul, 1994, s. 5.
8 Bu koleksiyon 1974 yılında Kemal Erhan Kolleksiyonuna geçmiştir. Daha fazla bilgi için bkz., M. Uğur

Derman, a.g.m., s. 158.
9 Aynı yer.
10 M. Uğur Derman, “Ali Rıza Bey”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989, II/440.
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beğendiği hikmetli sözler, şiirler, beyitler, ayetler, hadisler yer almaktadır. Buradaki eş-
siz resimlerinde çoğu kez imza ve tarih vardır. Bunun yanında, doğadan canlı olarak
yaptığı resimlere “tabiaattan” yazısı ile nerede olduğu belirtilmiştir. Eğer bu bir konak
resmi ise kimin konağı olduğu yazılmıştır. Çeşme ise, “Beykoz Çeşmesi” gibi adı da ya-
zılmıştır. Ressamımız çok nadir olarak hayali resimler de yapmıştır. Bunlar için de “fi-
kirden” notunu düşmüştür. Adı geçen defterlerdeki resimler büyük çoğunluğu ile Üs-
küdar ve civarına aittir. Üsküdar, Çamlıca, Acıbadem, Bulgurlu, İhsaniye, Ümraniye,
Karacaahmet, Haydarpaşa, Kurbağalıdere, Kızıltoprak, Çengelköy, Anadoluhisarı, Ru-
melihisarı, Kanlıca, Paşabahçe, İncirköyü ve Beykoz’a ait resimler bulunmaktadır.

Çalışmalarında ayrıca; Yavuz Sultan Selim, Yunus Emre, Nedim, Abdülhak Hakim, Na-
bi, Hoca Nasreddin, Baba Macid-i Horasani, İmam-ı Azam, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Mu-
hammed, Şeyh Hüseyin Sadeddin, Namık Kemal gibi tarihi, dini, edebi ve siyasi şahsiyetle-
re ait hikmetli sözler, hikayeler, şiirler, kasideler, beyitler ve dörtlükler yer almaktadır11.

Bu yazıların tamamını burada vermek mümkün değildir12. Ancak Hoca Ali Rı-
za’nın ne kadar insancıl ve iç dünyası zengin bir sanatçı olduğunu gösteren bu notlar-
dan birkaç örnek sunmak yeterli olacaktır, kanaatindeyiz.

Namık Kemal merhumun bir murabba’ı:

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi
Kahr-ı elem hâil ise azmimize ten-i nefsi
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi
Gelin imdada deyün bak budur Allah sesi!

Bize gayret yakışır, merhamet Allah’ındır.
Hükm-i âtî ne fakirin ne şehinşahındır.
Dinle feryadını kim terceme-i âhenkdir
İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi

Mahv eder kendini bülbül bile hürmet içün
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihmet içün
Din içün, devlet içün, can çekişen millet içün
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten-i nefsi

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben
Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman
Dest-i a’dâda biz Allah içün, ey ehl-i vatan
Yetişir terk edelim gayrı hevâ ve hevesi13

“Şu’arâ-yı Acem’den birinin Türkler hakkında sözü:
Bütün Türkler şayan-ı âferindirler. Yüzleri aya, alınları zühre yıldızına benzer.l Ev-

lerinde yatakhanelerinde gelin gibidirler. Dışarıda at üstünde arslan gibidirler” diye tas-
vîr ediyor”14.

11 Sanatçının iç dünyasını yansıtan bu alıntıları daha iyi anlamak için kendisini yakından tanıyanlardan
Muallim Vahidi’nin şu makalesine bkz., Muallim Vahidi, “Hazreti Üstadın Şahsiyeti Ahlakiyesi”, Osman-
lı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, sayı: 18, 19 Haziran 1330.

12 Söz konusu 18 defterin transkripsiyonu ile birlikte tıpkı basımı için çalışmalarımız sürmektedir.
13 17 Nolu Defter, s. 1.
14 Aynı yer.



Âlât gerek etmene tahsil-i kemâlât
Tahsil-i kemâlât kem âlât ile olmaz

Doyup da aç görmedik eğride tok
Eğri yay elde kalur menzil alur doğru ok

Kör gibi her tarafa atma elin
Ara, bul sende nihândır emelin15

Âleme  sultan olmadan Allah’a kul olmak yeğdir16.

İyi iş, iyi aş, iyi eş hulâsa-i hıfzussıhhadır17.

Kıllet-i kelâm, kıllet-i menâm, kıllet-i ta’âm mûcib-i sıhhat-i tâmdır18.

Gerk ağlat gerek güldür
Gerek dirilt gerek öldün
Derviş Ynuus sana kuldur
Lütfun da hoş kahrın da hoş19

Bir-iki harf tasarruf kapmış
Kendüyü pîr-i tarîkat yapmış

Nabi20

İlim ilim bilmekdir
İlim Hakk’ı bilmekdir
Eğer Hakk’ı bilmez isen
Bir nice emekdir21.

Merhûm Hoca Nasreddin Efendi hazretlerinin telkini:22

Aldınsa verirsen
Etdinse bulunsun
Şimdi gelir görürsün

Köye cerre gitmiş bir hoca efendinin mihrâbda hafî duâsı:23

Yâ Rabbi! Çok verüp azdırma
Az verüp ezdirme
Son nefesde imandan ayırma
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15 17 Nolu Defter, s. 2.
16 17 Nolu Defter, s. 3.
17 Aynı yer.
18 Aynı yer.
19 17 Nolu Defter, s. 4.
20 17 Nolu Defter, s. 9.
21 17 Nolu Defter, s. 10.
22 17 Nolu Defter, s. 14.



222 ■ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Nasihatden Bir Nebze:

Halka dâim i’tirâz etmek olunca âdetin
Şübhesiz eyler tenezzül i’tibâr ve kıymetin
Yapdığın şeylerde mahcûb olmamak ister isen
İbtidâ eyle tefekkür bahsine var mı kudretin
Kendini bilmek gibi âlemde yokdur bir hüner
Vay hakikat tâlibi öğren nedin mâhiyetin
Fazlını lâzım (...) diğerleri etsün beyân
Kendini medh etmeğe kalkışma boşdur zahmetin
Hem-dem ehl-i kemâl ol halka ta’rîz eyleme
Küs edersen (...) hiç zâyi‘ olmaz gayretin

Baba Macid Horasanî 24

17 Numaralı defterin son iki sayfasında sayfalarda Namık Kemal’in ünlü Hürriyet
Kasidesi yer almaktadır25.

Sonuç olarak tüm defterlerdeki yazılar topluca değerlendirildiğinde Üsküdarlı Res-
sam Hoca Ali Rıza Bey, dönemindeki iç ve dış olaylardan ve sorunlardan uzakta kalma-
mış, özellikle Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı’nın yarattığı milli heyecanı coşkun bir
şekilde yaşamış, tepkilerini daha çok başka kişilerin yazdıklarıyla paylaşarak dile getir-
miş milli ruha sahip büyük bir sanatçıdır. Karamsar olmayan, çalışmayı, en güzeli üret-
meyi amaçlayan, özgürlüğe vurgu yapan zamanının düşünce yapısını yansıtan bir ay-
dındır. Defterlerine yaptığı alıntılarda çok titiz davranmıştır. Alıntıladığı güzel söz, şiir,
kaside vb. şeylerde çok seçici olmuştur. Bazen bir mezar taşından bazen de bir hamam
camekanının kapısı üzerinde yazan yazıyı defterine kaydetmiştir. Bir taraftan Yunus,
Nabi, Nedim gibi şairlerden alıntı yapmış bir taraftan Emanullah Han gibi zamanında
yaşayan bir devlet adamının sözlerini kaydetmiştir.

Sözlerime burada son verirken, bu büyük sanatçıyı saygıyla anıyor ve resim sana-
tına gönül verenlere ve diğer araştırmacılara Hoca Ali Rıza’nın Mimar Sinan Üniversite-
si Resim ve Heykel Müzesi arşivinde bulunan defterlerindeki yazıların artık bugünkü
harflerimize çevrilmiş olduğunu müjdeliyorum.

�

23 Aynı yer.
24 17 Nolu Defter, s. 16.
25 Bu sayfalar adı geçen defterin 29 ve 30. sayfalarındadır.



RESSAM HOCA ALİ RIZA’NIN 
BİLİNMEYEN DESENLERİ 

P›nar Bolel Koç*

Türk resim sanatımızda resimleriyle olduğu kadar hocalığıyla da ünlenen ve bir
çok ressam yetiştiren ve bu özelliğiyle adının başına Hoca unvanı konulan Ali

Rıza Bey eski İstanbul’u, özellikle Üsküdar’dan yaptığı bir çok yağlıboya, suluboya, ka-
rakalem, taş baskı resimleriyle bizi çok gerilere götürür.

1858 yılında Üsküdar Ahmediye mahallesinde doğan Hoca Ali Rıza, kimi zaman
Üsküdar’lı olarak da anılır, Sanatçının Üsküdar’lı olarak anılmasının sebebi sadece Üs-
küdar’da doğması değil, aynı zamanda resimlerinde bu semti ve çevresini bir çok kez
severek çalıştığı içindir. Sanatçının babası da sanatsever iyi bir hattat olan binbaşı
Mehmet Rüştü Efendi’dir.1879 yılında girdiği Kuleli Askeri İdadiyesi’nde ressam Hü-
seyin Zekai Paşa’nında bulunduğu bir grup arkadaşıyla birlikte, Hoca Ali Rıza okul
yönetimine baş vurarak okulda bir resim atölyesi açılmasını sağlarlar. Bu atölyenin ba-
şına ressam Nuri Paşa ve ressam Süleyman Seyyit getirilir. Bu atölyedeki yapılan re-
simler zaman zaman Padişah II.Abdülhamid’e de sunulur, Padişah’ın beğenisini kaza-
nan ressamlar ve resimler saray tarafından ödüllendirilir. Hoca Ali Rıza öğrencilik yıl-
larından itibaren öğretmenleri ve arkadaşları tarafından resimleri beğeniyle izlenmek-
te idi. Bu nedenledir ki II.Mülazım rütbesiyle mezun olduğu yıl okulun resim bölü-
münde Nuri Paşa’nın yardımcılığı görevine getirilir. Kuleli Askeri İdadisi’nde öğret-
menlik görevini emekli olduğu yıl olan 1911 yılına kadar sürdürür. Bu okulun dışın-
da Üsküdar Kız Sanat Okulu, Çamlıca Kız Sanat Lisesi, Darüşşafaka gibi bir çok okul-
da da resim öğretmenliği yapan Hoca Ali Rıza’nın yetiştirdiği öğrenciler arasında Sa-
mi Yetik, Üsküdar’lı Cevat, Dr.Hikmet Hamdi, Osman Asaf, Arif Müfit, Süheyl Ünver,
Celal Esat Arseven gibi Türk sanatında önemli yeri bulunan bir çok sanatçı yer almak-
tadır.

Hoca Ali Rıza emekli olduğu 1911 yılından ölümü olan 20 Mart 1930 yılına kadar
resim çalışmalarını ve hocalığını durmamaksızın sürdürmüş yaşlılığında mutluluğu re-
simlerinde ve öğrencilerinde bulmuştur.

Üsküdar’lı ressamımız mesleğini şöyle anlatmaktadır; “Mesleğim peyzaj ressamlığı
olup resim sanatının icap ettirdiği diğer kısımlarında da behrayap olmak tabii bulun-
makla beraber yeğane zevk ve emelim memleketimin tatlı semaları altında zümridin
menazırına serpilmiş yerli ve milli bir lisanı söyleyen Osmanlı aşiyanlarını, mahallele-
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rini, manzaralarını, meşcerelerini, asarı aliye ve tarihlerini öldürmemek ve onlara bir
hayatı duradur vermek olduğu için bu bapta bir çok poşadlar, krokiler, gerek karakalem
ve gerek sulu ve yağlıboya tabii resimler kamilen mahfuzum ve günden güne adetleri
artmakta olan yadiğarlarımdır.”

Sanatçının kendi sanatı hakkındaki açıklamalarından ve eserlerinden de anlaşıla-
cağı üzere Hoca Ali Rıza manzara ressamıdır, onun resimlerinin esin kaynağı Üsküdar’ın
çeşitli sokakları ve ahşap evleri, Çamlıca ve Paşabahçe’den bağlar bahçeler, çeşitli fıstık
ağaçları görünümleri, eski yıkılmaya yüz tutmuş camiler, mescitler, çeşmeler, sebiller,
Karacaahmet mezarlığından birçok görünümler, Boğaziçi’nin çeşitli yalıları kısaca gü-
nümüzde ulaşılamayan İstanbul’un tüm eski güzelliklerini içinden geldiği gibi bize ak-
taran ender ressamlarımızdandır. Bazı zorlukları nedeniyle ressamların fazla tercih et-
mediği suluboya resimler sanatçının başarılı çalışmalarındandır, bunun yanı sıra yağlı-
boya, karakalem resimlerde yapan Hoca Ali Rıza çok fazla resim yapmış bir sanatçıdır.
Hemen hemen her gününü doğada resim yaparak geçirmiş olan ressamımız günümüze
bir çok eser bırakmıştır. Bu eserler bugün çeşitli koleksiyonlarda ve İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi’nde yer almaktadır. 

Türk resminde Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyid kuşağı son-
rası, 1914 Kuşağı olarak isimlendirdiğimiz İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Nazmi Zi-
ya gibi sanatçıların öncesinde yaşamış Hoca Ali Rıza, ışığa ve renge duyarlı, çok kuvvet-
li çizgi gücüne sahip, yerli ve yabancı hiçbir ressamın etkisinde kalmadan kendi içinde
bir ekol oluşturmuş önemli ressamlarımızdandır.

Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi olmuş Dr.Süheyl Ünver hocası hakkında şu bilgileri
vermektedir.1 “Ali Rıza Bey, günlük hayatında, yanında bir müsvette cep defteri taşırdı
dolduktan sonra dikkatle saklanmış bu defterler elliden fazladır ve bugün zengin bir ve-
sika ve malzeme kaynağıdır. İçlerinde boya tecrübeleri, hazırlama usullleri, menazır ka-
ideleri, sevdiği edebi ve ahlaki ve tasavvufi birçok faideli notlar, resme ait mutalaalar,
tezyini parçalar, tabiattan ufak çalışmalar, ufak dükkanlar, hayat felsefesini izah eden fi-
kirleri, eski boya etiketleri, mükafat suretleri, talebelerinin isimleri ve aldıkları notlar ve
ilaç terkipleri.....gibi bir çok şey bulunmaktadır.”

Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza’ya ait bu desen defterlerinden onsekizi (18) bugün
İstanbul Resim Heykel Müzesi Arşivinde yer almaktadır. Bu desen defterleri 1978 yılın-
da sanatçının kızı Nimet Ener tarafından Müze’ye bağışlanmıştır. Bu defterlerin onaltı-
sının içersinde sanatçının notları ve her sayfada itina ile çizilmiş değişik desenler yer al-
makta olup, diğer iki defterde ise sadece yazılar görülmektedir. Defterlerdeki desenle-
rin konularını incelediğimizde, ressamın birçok konuyu işlediğini görmekteyiz. Bu ko-
nular manzara (peyzaj), enteryör (iç mekan), çeşitli objelerin detaylı çizimleri, bir çok
geometrik desen çalışmalarının yanı sıra suluboya çalışmaları da bu defterlerde yer al-
maktadır. Sanatçı bu desen defterlerinde yer alan çalışmalarında imzasını Ali Rıza veya
A. Rıza olarak Osmanlıca atmıştır. Ayrıca bu defterler sanatçı hakkında bize bazı bilgi-
ler vermektedir, Hoca Ali Rıza’nın durmamaksızın çizdiği desenler, aldığı özel notlar, şi-
irler, imzasının karekteristlik özelliği, defterlerde yer alan çalışmaların çeşitliliği ve
manzaralarda görülen İstanbul’un bir çok semtinin görünümleri gibi özellikler sanatçı

1 Ahmet Süheyl, İstanbul ve Boğaziçi Ressamı Ali Rıza Bey, İstanbul 1930, s.5.
Hoca Ali Rıza’ya ait desenlerin imzaları ve alt yazıları M.S.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden
Yrd.Doç.Dr.Süleyman Kızıltoprak tarafından Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrilmiştir. 



ve dönemi hakkında bize aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Birçoğu imzalı olan bu çalış-
malarda ayrıca semt adları da yazılmıştır. Onsekiz adet olan desen defterlerinden bir nu-
maralı defter Hoca Ali Rıza’nın kağıtlara çalıştığı desenlerin sonradan kendisi veya aile-
si tarafından bu deftere yapıştırıldığını tespit etmekteyiz. Diğer onyedi defter Sanat-
çı’nın günlük olarak yanında taşıdığı defterleridir.

Hoca Ali Rıza defterlerindeki manzara (peyzaj) desenlerinde, İstanbul’un en güzel
köşelerini bize detaylarıyla aktararak sunmuş aynı zamanda içindeki sanatçı coşkusunu
da başarı ile vermiştir, günümüzde yok olan bu köşeler geçmiş İstanbul’u yaşatmakta ve
aynı zamanda hüzün vermektedir. Karakalem olan çalışmalar zihnimizde renklenmek-
te olup, suluboya manzaralar ise seyrine doyulmaz ahenkler vermektedir. En ince ay-
rıntısına kadar çizilmiş iç mekan (enteryör) desenler mekanı ve tüm objeleri inceleme-
mizi sağlamaktadır. Sanatçı tarafından detaylı olarak çizilmiş bir çok geometrik desen-
ler öğrencilere el yatkınlığı sağlama amacıyla hazırlanmış ders notlarıdır.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Arşivinde envantere kayıtlı onsekiz adet desen
defterinin bugüne kadar araştırılmamış olması ve tanıtılmaması nedeniyle hazırlanan
bu sunum daha önce bir çok kez tanıtılmış Hoca Ali Rıza’nın sanatçı kişiliği ve eserle-
rine bir ek ve aydınlığa çıkarılmamış bu desen defterlerin sanat çevresine tanıtımı açı-
sından önemlidir.

Kaynaklar

Ahmet Süheyl, İstanbul ve Boğaziçi Ressamı Ali Rıza Bey, İstanbul 1930.

İslimyeli, Nüzhet, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedisi, C.1, Ankara 1967.
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Üsküdar Kız Kulesi’nin karakalem deseni. Sol altta, 25 Eylül 1322 tarihi Osmanlıca yazmaktadır. 



Bir sokak görünümünün karakalem deseni, tarihsiz ve imzasız.
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Sanatçının iç mekan çalışmalarından, soba ve çevresindeki diğer objelerden, 
sol üstte 10 Mart Pazartesi 1319 tarihi yer almakta.

İç mekan görünümü, tarihsiz ve imzasız.



Suluboya, manzara, A.Rıza, 1927.
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Desen defterlerinin birinin iç kapağından notlar ve renk çalışması.
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ŞUARA TEZKİRELERİNE GÖRE 
ÜSKÜDAR ŞAİRLERİ

Mahmut Kaplan*

Üsküdar, konumu ve Türk kültür hayatına katkıları bakımından önemli mer-
kezlerimizden biridir. Tezkireleri incelediğimizde bu gerçek hemen ortaya

çıkmaktadır. Bu çalışmamızda Tezkireleri ve Tuhfe-i Naili’yi tarayarak Üsküdar şairleri-
ni tespit etmeye çalıştık. Çalışmamızı “Üsküdârî” veya “Üsküdarlı” diye anılan şairler-
le sınırladık. Bazı şairlerin doğum yerleri farklı, ama şöhretleri bu merkezden yayıldığı
için bu nispetle anılmış. Biz Üsküdar’da doğmuş, büyümüş, ailesi Üsküdarlı olup başka
yerden gelip Üsküdar’a yerleşmiş şairleri tespit etmeye çalıştık. Bütün şairleri tespit et-
tiğimizi söyleyemeyiz; gözden kaçanlar elbette olmuştur. Bu çalışmanın eksik tarafları-
nın konuya ilgi duyanlar tarafından tamamlanacağını umuyoruz. Ayrıca her ne kadar
“Tezkirelere Göre Üsküdar Şairleri” başlığını kullandıysak da Tuhfe-i Naili’de gösterilip
tezkireler dışında kalan bazı kaynakları da inceledik. Tanıttığımız şairleri, takip kolay-
lığı sağlaması açısından alfabetik düzende sunmayı tercih ettik. 

1. Ahmed

Adını mahlas olarak seçen Şâmi-zâde Ahmed Efendi1olup, Altıay Çeşmesi yakının-
da dünyaya gözlerini açmış, Zeyrek-zâde semtinde yetişen bu şair, öğrenimini tamam-
ladıktan sonra tedris mesleğini seçerek müderris olmuştur. 1115/1702 senesinde Üskü-
dar’a yerleşmiş, Üsküdar mahkemesi kâtipleri arasına katılarak basamak basamak yük-
selip başkâtip olmuştur2. Selim Efendi’den edebiyatı, diğer alimlerden başka fenleri öğ-
renmiştir. 1132/1719 Muharrem’inde Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi’den mü-
lazım olup, kırk akçe medreseden infisal etmiştir.3 Diyarbakır mollası iken 1151/1738
yılı içinde vefat etmiştir.4 Aynı zamanda hakkâk olan şair hakkında tezkireler, “Şi’r ve
inşâ ile şöhretyâb ve fenn-i ‘hakka sedîdü’l-intisâb pür-marifet bir şâir-i ‘hûb-haslet”5,
“bir şâir-i ‘huceste idrâk olup asrımızın su‘hen-sencân-ı ‘hoş –perverişlerinden vaktimi-

233

* Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Kızkulesi Salonu, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Musa Yıldız

1 Sâlim, Tezkire, Dersaadet 1315, s.117.
2 Safayî Tezkiresi, s.50, Süleymaniye Ktp., Veliyüddin Ef.2585, Müstakim-zâde Sa’deddin, Mecelletü’n-Ni-

sâb, s.89a, Nail Tuman, Tuhfe-i Naili, haz. Cemal Kurnaz- Mustafa Tatçı, Ankara 1999, 
3 Sâlim, s.117.
4 Râmiz, Adâb-ı Zürefâ, haz. Sadık Erdem, Ankara 1994, s.27., Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî, İstanbul,

C IV, s.246.
5 Safâyî, s.50.
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zin nükte-dân nâzük-revişlerinden”6, “fazîlet-i bâhiresi ile….bir zât-ı bî-nazîr ve fâiku’l-
akrân”7 gibi sıfatlarla övülen Ahmed’in şairliği hakkında ise, “şâir-i ‘hûb-haslet”8, “ şir
ve inşâsı ve ‘hat ve imlâsı makbûl-ı efâzıl-ı cihân”9 gibi övgülü sözler söylenir. Safâyî ve
Râmiz’in örnek olarak verdikleri şiirleri hikmetli, öğüt verici ve âşıkânedir.10

6 Sâlim, s.117.
7 Râmiz, s.27.
8 Safâyî, s.50.
9 Râmiz. 27.
10 Safâyî ve Râmiz’in örnek olarak verdiği şiirler:

Kapılma kâkül-i ‘hûbâna gaflet etme sakın
Düşürme kendini dâma hamâkat etme sakın

Girerese destine işretde dâmen-i dilber
Kenâr-ı vuslata çek fevt-i fursat etme sakın

Leime rabt-ı taallukdan ihtirâz eyle
Ümid-i nef ile celb-i mazarat etme sakın

Der-i cenâb-ı ‘Hudâdan merâmın eyle taleb
Ki gayra arz-ı niyâz ile zillet etme sakın

Tufeyl-i ‘hân-ı fürû-mâye olma ey Ahmed
Gedâ-yı sabr-ı Güzîn ol sefâlet etme sakın 

Velehû

Sâgâr-ı sahbâyı dest-i sâkî-i gül-rûdan al
Rûyı al ammâ ki lali gonca-i ‘hoş-bûdan al

Çek kenâr-ı bûseye işretde ol nev-resteyi
Bâde-i gül-fâma nuklı tâze şeftâlûdan al

Sûret-i âyîne-i âlem-nümâdır aks eden
Sîne-i billûrını gör hikmet-i Ristodan al

Dikkat ile vasf ederken mû- mıyân-ı dilberi
Eyleme teksîr-i manâ nükteyi bir mûdan al

Gûyiyâ setr eylemiş gül-gûn şafak tâb-ı mehi
Al ve illâ ki amâ meh-pâre lutf et rûdan al

İnkişâf-ı hüsn-i eşyâ zıddına mevkûfdur
‘Hûy-ı nîki vaz-ı nâ-hemvâre-i bed- ‘hûdan al

Bezm-i meyde anla ey sûfî girân-cân oldugun
Eyleme vâbeste-i şerh-i çîn ebrûdan al

Tuhfe-i Naili-i Naili’deki beyti (s.15) :

Cefâ-yı aşkı o şû ‘hun safâ degil de nedir
Marîz-i hercine vaslı şifâ degil de nedir
Râmizde tasrîh” biçimindedir.

Velehu târî ‘h-i sûr-ı hümâyûn (Râmiz’den) :

Ben de bir mısrala ol sûrun dedim târî ‘hin
Sûr-ı Sultân Ahmedi kıldı enâmı şâdmân

Kıta (Sâlim, s, 118) 

Cefâ-yı aşkı o şû‘hun safâ degül de nedür
Marîz-ı hicrine vaslı şifâ degil de nedür
Helâk ederse beni derd-i iftirâkı anun
Reh-i visâline cânım fidâ degül de nedür



2. Ânî (Derviş Ahmed Anî, Mevlevî)

Doğum yeri Üsküdar olup Devlet-i Aliye kâtiplerinin büyüklerinden zengin bir
şahsın oğludur. Hacca gitmiş, Mısır’da ticaretle uğraşırken amansız bir hastalığa yaka-
lanmış, tabipler derdine şifa bulamamışlar. Ancak Dede Hüsammeddin’in himmetiyle
iyileşmiş ve bu zat tarafından kendisine Anî mahlası verilmiştir. Bu zatın hizmetinde çe-
şitli ilimleri ve özellikle şiir ve inşayı öğrenmiştir. Bu vadideki çabaları şairler ve edip-
ler tarafından beğenilmiştir. Mürebbisinin ölümünden sonra Ezher Camii civarındaki
Mevlevî Zâviyesi’ne şeyh olmuş ve uzun süre irşât görevinde bulunmuştur. Vefatında bu
raya defn olunmuştur.11

Şiirlerinden bir örnek- Kıt’a

Ân-ı cânânı gören olsa eger şâd cânı 
Ân-ı nazzâreye eylerdi gör melek ânı
Gerçi tasvîrine yek-pâre virür ‘hâmesi rûh
Neyler âyâ gelicek nevbet-i Ânî Mânî

3. Ahmed Râsim Efendi (Fodlacı-zâde, 1180/1766-1270/1853)

Râsim mahlasını seçen bu şair, 1180/1766’da Üsküdar’da doğdu.Üsküdar’da Vali-
de-i Atik Medresesi müderrislerinden Hoca Emîn Efendi’den ders aldı. Gençliğinde bir
süre Sadaret Mektûbî Kalemi’nde çalıştı. Sonra Reisülküttâb Hüsnü Bey’in mühürdarı
oldu. Kendisine hâcegânlık rütbesi verildi. Kırk yaşından sonra emekli oldu. (takriben
1806). Kendisine 250 kuruş aylık bağlandı. Ayrıca Sadaret Mektûbî kaleminden de yıl-
lık 500 kuruş verildi. Müreffeh bir hayat sürdü. Bir ara Bursa’ya gidip yedi yıl kaldı.
Sonra tekrar Üsküdar’a dönüp evinde inzivaya çekildi. Bu inziva hali 35 yıl sürdü. Bu
süre zarfında sürekli ilim ve telifatla iştigal etti. Evi mektep gibiydi; isteyen oraya de-
vam eder, ilim öğrenirdi. Bu yıllarda kimsesiz iki kız çocuğunu evlat edinerek onları ye-
tiştirmeye çalıştı. Önce ev işlerini sonra okuma yazma öğretti.Bu kızlardan büyüğü Fat-
ma Molla, küçüğü Hoca Emine Hanım’dır. Râsim, vefatından iki yıl önce bütün eşyası-
nı ve evini bu iki evlatlığına vakfetti.Vakfiyesinde, “Her yevm nisâ tâifesine namâz sû-
relerini ve namâza müteallik mesâili talim edeler” diye bir madde koydu. Bunlar ölün-
ceye kadar bu vasiyete uydular. Hoca Hanım her Çarşamba evinde ders vermeyi sürdür-
müştür.

Râsim 1270/1853 tarihinde vefat etti. Üsküdar İnadiye’de Bandırma Tekkesi karşı-
sındaki sahada Selim Baba yakınlarında defnolundu.

Râsim, Nakşibendiye ve Halvetiye tarikatlerine müntesipti. Hakkında, “müntesibîn-i
Nakşibendiye ve Halvetiyeden ârif bir zât”12, “en birinci meziyeti kanâat idi. İsrâfdan pek
ziyâde ihtirâz ederdi. Dikişini kendi dikerdi….Hüsn-i hatta mâlik idi….Nakşibendi-
ye’nin ricâl-i kirâmından idi.Fart-ı zekâ ve ve kuvve-i hâfızâsı muhayyirülukûl bir dere-
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Kıta (Sâlim s.1178-119) :

Görenler tâb-ı hüsn-i yâri ‘hurşîd-i cihân dirler
Olursa böyle olsun pertev-i rûy-ı bütân dirler
Bu gün va¨d-i visâl-i yâr ile kâm-âver olmuşsun
Seninçün ey dil-i âvâre şimdi kâmrân dirler

11 Esrâr Dede Tezkiresi, haz. İlhan .Genç, Ankara s.42-43, Semâ-Hâne-i Edeb, s. 14.
12 Bursalı M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, C 2, s.199.
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cede idi. İlm-i tefsîr ve hadîsde vukûfiyeti yedi tulâsı vardı.”13 “mezâmîn-âferîn bir şâ-
ir-i nüktebîn olup elsine-i selâsede nazm ve güftâra muktedîr olduğu “14, “âsâr-ı men-
sûresi gâyet sâde ve tekellüfden âzâde bir üslûb-ı bedii muhtevîdir. Nazmı serâpâ belîğ,
musannâ rûhperverdir. Gazeliyâtı Fuzûliyânedir…İlk kez virgülü kullanmıştır.”15, İ.
Emin Mahmut Kemal İnal, “Mensûr eserlerini görmediğim için “gâyet sade ve tekellüf-
den âzâde” olup olmadığını bilemem.Fakat divanını gördüm. Tevfik Bey’in dediği gibi
“serâpâ belîğ. ve gazeliyyâtı Fuzûliyâne” değildir. Manzumeleri umumiyetle mutasavıf-
fânedir.”16 demiştir.

Eserleri:

1. Divan:El-Hâc Halîl’in taş destgâhında 1272/1855’te talik yazı ile basıldı.
2. Risâle-i Muhasebe-i Nefs (mensûr).
3. Usûl-ı Vüsûl (mensur).
4. Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye.
5. Lugat-ı Farisiyye (otuz bin kelimelik).
6. Kerâmât-ı Evliyâ (mensur).
7. Şerh-i Subha-i Sübyân
8. Nesâyih-i Şer’iyye ve Mev’ize (Manzum, eski harflerle 1316/1898 basılmıştır).

Şiirlerinden örnekler17:

Sâat-ı vâhiddür ömr-i cihân
Sâati tâate sarf eyle hemân

Bir tazmininden:

Hakîkatde egerçi nüs‘ha-i kübrâ olup insân
Gönüldür menba-ı irfân şerîatdir ana mîzân

Bu manâya ziyân olduğunu bürhân edip izân
Çıkar dilden dürûg-ı bî-fürûgu ol ki hak-gûyân

Bir başka örnek:

Kelâmından olur malûm kişinin kendi mikdârı
Şular kim ola bed-gû var ana atf-ı nigâh etme
Hakâyıkdan ‘haberdâr olmayanlarla olup bitme
Dil-âzârlık edip renc etme hîç bir ferdi incitme
Koma ârif isen râh-ı sedâdı nâ-be-câ gitme
Kelâmından olur malûm kişinin kendi mikdârı

13 İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri s.1341 (Tevfik Şehidî Bey’in Nesâyih-i Şer’iyye’nin
başına koyduğu açıklamadan) 

14 Fatin Davud, Hatîmetü’l-Eş’âr, s.111.
15 Son Asır Türk Şairleri s.1341.
16 Son Asır Türk Şairleri s.1342
17 Osmanlı Müellifleri, C 2.s.200.



Matla18 :

Pîr etdi beni yâre civânım demiş oldum
‘Hun etdi dili gonçe-dehânım demiş oldum

Müjgânları da gamzelere eyledi hem-pâ
Tîg-ı nigehinkesdi emânım demiş oldum

Yinede varıp eylemiş âlemlere destân
Fâş etme sakın râz-ı nihânım demiş oldum

Artırmadadır cevri o demden berü hâlâ
Dil- ‘haste vü bî-tâb u tevânım demiş oldum

Terk etdi mey ü meclisi Râsim dem o demdür
Sâkîye meded bir da‘hı cânım dimiş oldum

4. Bîvücûdî 

(Tâlib, Divit-zâde Şeyh Mehmed Tâlib, ö.1090/1697)19: Adı Mehmed olup Divitçi-
zâde lakabıyla şöhret bulmuş, Divitçi Mustafa Çelebi’nin oğludur. Aziz Mahmud Hüdâyî
müritlerindendir. Cennet Efendi’den tarikat almış, tahsilini tamamlayıp müderris olmuş-
tur. Babasının ölümü üzerine zaviyesinde yerine geçmiştir. Gafûrî Efendi’nin vefatından
sonra Hüdâyî Tekkesi şeyhi olmuştur. (1078/1667). Meşâyih-i Celvetiye’dendir. Öncele-
ri şiirlerinde Bî-vücûdî mahlasını daha sonra ise Tâlib’i kullanmıştır. 1090/1679) tarihin-
de vefat edip babasının yanında Şeyh Câmi’inde defn edilmiştir. Ölümüne şu tarih dü-
şürülmüştür:

Târî‘h-i vefât-ı Divitçi-zâde:
Gitdi bin toksânda yâ hû diyü kutbu’l- ârifîn

Bir başka târîh:

Düşdi bir târî ‘h-i zîbâ lafzan u manen ana
Âzım-ı Hak oldı bin toksanda kutbu’l-ârifîn

Eserleri: Tâlib’in kaynaklarda geçen eserleri şunlardır:

1. Mecâlis: Mevizedir.

2. Ta’bir-nâme:Mufassal bir eserdir. Bu eserin mukaddimesinde şairin Bî-vücûdî
mahlasını kullandığı yazılmıştır.

4. Kasîde-i Bür’e Şerhi:Bir beyti Türkçe, bir beyti Farsça manzum bir eserdır.

5. Gülşen-i Esrâr.
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18 Kâmûsu’l-A’lâm, Ankara 1996, c.3, s.2243. (Gazelin tamamı Hatimetü’l-Eş’âr’dan alındı s.110) 
19 Bî-vücûdî hakkında bilgi veren kaynaklar: Şeyhî Mehmed Efendi, Vakâyi’u’l-Fuzalâ, C.I, s.575, Safayî

Tezkiresi, s.244, Sicill-i Osmanî, C 4, s.183, Vefeyât-ı Ayvansrayî s.26, Mecelletü’n-nisâb s.299, Osmanlı
Müelliflerii C.I, s.46 (Bu eserde şairin ölüm tarihi yanlış olarak 1097 yazılmıştır), Tuhfe-i Naili-i Naili,
s. 577.
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Şiirlerinden örnekler:

Yandum kül oldum aşkın elinden
Kokar gül oldum aşkın elinden

Hak aşkı geldi benligüm aldı
Bir adam kıldı aşk meydânında

Gül idüm soldum nûr idüm toldum
Bilmem ne oldum aşk meydânında

Aglarum gülmem gözlerüm silmem
N’oldugum bilmem aşk meydânında

Tâlib kûl hayrân aşk ile sûzân
Olmuşdı uryân aşk meydânında

5. Cemil Bey20

Mahmud Cemil Bey, Mabeyn Kâtibi Vassâf Efendi’nin oğlu olup 1249/1834’te Üskü-
dar’da doğdu. Annesi, Mülkiye Nazırı Pertev Paşa’nın kızı Cemile Hanım’dır.Atik Ali Pa-
şa Sıbyân Mektebi’ne okuduktan sonra Gerdankıran Ömer ve Çorlulu Ali Paşa Medresesi
müderrisi Ankaralı Mustafa ve Manisalı Hüseyin Efendiler’den akaid şerhi okudu. Yine
Hoca Neş’et’in talebelerinden Mekteb-i İrfân Farsça hocası Hoca Fida Efendi’den Farsça
öğrendi. Sultan Abdülmecid’in yazı muallimi Tahir Efendi’den sülüs ve nesih öğrenerek
icazet aldı.1265/1848-49’da Divân-ı Hümayûn Mühime Odası’na devama ve Hoca Nasuh
Efendi’den dîvânî ve Raif Efendi’den rik’a öğrendi.Ve bazı kâtiplere de kendisi hat dersi
verdi.1267/1850-51’de Meclis-i Valâa Tahrirât Odası’na, sonra Hârici Mektubî Odası’na
geçti. Safvet Paşa ile birlikte onun kâtibi olarak Bükreş’e gitti. Ali Paşa, liyakatini takdir
ederek 1282/1865-1866’da rütbe-i mütemâyizî ile Amedi Odası’nda görevlendir-
di.1316/1900-1901’da Amedî muavinliğine, 1319/1903-1904’da Defter-i Hakânî Nezâre-
ti’nde Tevki-i Divân-ı Hümâyûn memuriyetine atandı. Mayıs 1320/1904’de emekliye ay-
rıldı. 3 Rebiülevvel 1332/30 Ocak 1914’te vefat etti. Yahya Efendi türbesi haziresinde an-
nesinin yanına defnolundu.

Nakşibendi şeyhlerinden Nurî Efendi’ye, onun ölümünden sonra da Yenikapı Mev-
levihanesi şeyhi Osman Salahaddin Dede’ye intisap etmiştir. Mazmun-perdazlığı severdi.
Yazdıklarına önem vermediği için şiirlerinin çoğu kaybolmuştur. Şiirlerini içeren mec-
mua kızında imiş. Son Asır Türk Şairleri’nde bir kıt’a, bir nazire ve Reşid Akif Bey’e ce-
vâb-nâmesi örnek verilmiştir.

6.Hâşimî (1000-1591)21

Emir Kadı Fakih-zâde Hâşimî Çelebi, Isparta’dan gelip Üsküdar’a yerleşen Emir Ka-
dı Fakih-zâde adlı bir zatın oğlu olup adı Mehmed Çelebi’dir. Karaçelebi-zâde Hüsâm
Efendi’den mülazım olup kırklı payesine varmıştır. 1000/1591’de vefat etti. Mezarı Üs-
küdar’dadır. Vefatına şair Nakkâş Sâ’î şu tarihi söylemiştir:

Cihândan geçdi eyvâ Üsküdârî Haşimî miskin

20 Son Asır Türk Şairleri, s.341-344.
21 Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, s. 1058, Riyâzî, Riyaz’ş-şuarâ 144a, Kaf-Zâde Fâizî, Zübde-

tü’l-Eş’âr s.250, Rızâ Tezkiresi, Ankara 2002, s.106, Sicill-i Osmanî, C.4, s.622-623, 



Şiirlerinden örnekler:

Koçmak üzre seni fikr-i dil-i zâr iy ‘hâtır
Koçul iy rûh-ı revân sen de berây-ı ‘hâtır

Velehu

Nakd-ı cân âşık-ı bî-kes ölicek yâre çıkar
Vârisi olmayanun akçesi ‘hünkâra çıkar

İtse peşmîne lebün birle halâvet bahsin
Gam yimem yarın anun ipligi bâzâra çıkar

İy saçı Leylî cünûnum sebebin dirdüm lîk
Bir ucı neyleyin ol zülf-i siyehkâra çıkar

Velehu

Nûr kuşanmış beline sanman o ser-‘hoş ‘hırâm
Murg-ı dil saydına kurmış bir görünmez yirde dâm

Velehu

Emîr-i meclis olursam aceb mi sohbetün
Gulâm-ı halka be-gûşem piyâle ‘hidmetde

‘Hâlün iy Hindû-beçe tarf-ı leb-i mergûbda
Bir müdevver mühre benzer gûşe-i mektûbda

Velehü (Hasan Çelebi’den) 

Benem Ferhâd-ı gam başumda her derd ü belâ şimdi
Benem Mecnûn gibi vâdî-i ademde mübtelâ şimdi

Benem bir ‘haste-dil ‘htır-perîşân zâr u ser-gerdân
Müşevveş hâl ü giryân sâkin-i künc-i anâ şimdi

Benem bagrı delik gönli yıkık bir yıldızı düşkün
Gedâ-yı müflis ü ‘hor-ı hakîr u bî-nevâ şimdi

Nesîm ile yoluşmakdan seher kan derledi muhkem
Degüldür şâhid-i gül ârızında katre-i şebnem

7. Fevzî (d.1080/1669)22

Maraş kadısı Kerküklü Ahmed Efendi’nin oğlu olup 1080/1669 tarihinde Üsküdar’da
dünyaya gelmiş eğitimini tamamlayarak müderris olmuştur. Asıl ismi Mustafa’dır.1104
tarihinde Şeyhülislam Mehmed Sâdık Efendi’den mülazım olmuştur.1124/1712 tarihinde
Mustafa Efendi Medresesi’ne atanmış, 1128’de hareket-i haricle Mukabele-i Süvârî Medre-
sesi’ne, 1132/1721’de Kadı-zâde Mahmud Efendi Medresesi’ne atanmıştır. Sâlim bu şair
hakkında, “zihni pâk ve tabı çâlâk bir su‘han-perver ve zihni pür-âteş bir ma‘hdûm-ı hü-
nerverdür. Nat-ı ‘hayâlide zihn-i ferzânesi kimsenün maglûb-ı talîm-i imdâdı olmayup
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22 Sâlim s.549, Tuhfe-i Naili, s.794.
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kendi esb-i cevlângîr-i karîhasın dil- ‘hâhı üzre reftâr itdürmekle her fende gâyet hassâs
ve tîh-i beyâbânda piyâde bir sü‘han-ı sâdeye niçe akissa-i iktibâs ile ilbâs-ı libâs
idüp…”demektedir. Sadece şiirle değil diğer ilimlerle de ciddi bir biçimde meşgul ol-
muştur.Muamma ve lugazla da uğraşmıştır.Güzel mazmunları vardır.Sâlim’in ifadesiyle
bir “şâir-i hoş-güftâr”dır.

8. Feyzî23

Üsküdarlı Kassâm Mustafa Efendi’nin oğlu, şair Tab’î ve Kurbî’nin kardeşidir.Yenişe-
hir kadısı olmuş ve orada vefat etmiştir.

9.Feyzî veya Feyzullah24

Feyzullah ibni Muhammedü’l-Emîn ibni Sadreddinü’ş-Şirvânî, 4. Murat devrinin
alimlerinden Sadreddin-zâde Mehmed Emin Efendi’nin oğludur. 1008/1600’de doğdu. İlk
eğitimini babasından aldı. Sonra dönemin önemli bilginlerinden birinden mülazım ol-
du.Kırk akçe medreseden mazul olup 1038/1629’de Yusuf Paşa Medresesi’ne,
1042/1633’de İbrahim Paşa-yı Atîk Medresesi’ne 1043/1634’de Kadırga Limanı’ndaki
Mehmed Paşa Medresesi’ne, 1044/1635’te Edirnekapı Mihrimah Medresesi’ne,
1045/1636’te Sahn-ı Semâniye’den birine, 1048/1639’da Rum Mehmed Paşa Medresesi’ne
1049/1640 ‘ta Mahmud Paşa Medresesi’ne, 1050/1640’ta Zal Paşa Sultanî Medresesi’ne
1053/1643’te Kara Mustafa Paşa Medresesi’ne, 1055/1645’te Süleymaniye medreselerin-
den birine atanmış, 1057/1647’de emekli olmuş, 1067/1656’da vefat edip Üsküdar’da
babasının yanına defnedildi. Şiirlerinde Feyzî mahlasını kullanırdı. 

10.Feyzî-i Üsküdârî25

Sadreddin-zâde Feyzullâh Efendi, Sadreddin-zâde Kassâm Mehmed Efendi’nin oğlu,
erbâb-ı ilimden bir zat olup eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Mahkemesi’nde kâ-
tiplik yapmıştır. Bektaşî tarikatine mensuptur.1180/1766 tarihinde vefat etmiştir. Sicil-
de ise vefat tarihi 1192/1778 gösterilmiştir. Eserleri: Şâhidî manzumesinin aruz ve tak-
tiini açıklayan geniş bir mensur eseri vardır. Ayrıca Şâhidî’nin eserine devam niteliğin-
de bir manzumesi vardır.Bu manzume şu beyitle başlar:

Tanrı Allâh vâhid birdür uludur hem celîl
Hamd ögmek hub sevmek dûsta dir hem ‘halîl

Aşağıdaki beyit Bektaşî olduğunun delilidir:

Zümre-i bektaşiyândan Moravî Mamûd gedâ
Cem idüben didi nâmın be-hasebi’l-iktizâ

Yine şairin bir de Rumca Türkçe bir manzumesi vardır:

Çalab nâmı nesû ana bir inan
Pirufti beni di pîstî imân

Angelus melek ‘harûs Azra’îl
Pârâzisu Cennet pişehti di pes cân

23 Silahtâr-zâde, s.40; Şefkat Tezkiresi yk.57a. .
24 Vakayiu’l-Fuzalâ, C I, s.243, Belîğ s.428, Sicill-i Osmanî, C I, s.403, Sicill-i Osmanî, C I, s.804.
25 Osmanlı Müellifleri, C 2, s.370, Sicill-i Osmanî C. 4, s.234.



11. Hâfız26

Üsküdarlı Hatib Mustafa Efendi olup Doğanlar Camii hatipliğinde bulunmuştur. Şi-
irlerinden bir beyit:

Şüküfte gonce-fem ‘hoş-nevâ hezâr-ı dilüm
Güşâde bâg-ı mihen mevsîm-i bahâr-ı dilüm

12. Hâşim Mustafa Baba (1197/1782)27

Haşim Mustafa Baba, Celvetî şeyhlerinden olup Yusuf Nizameddin Efendi’nin oğlu-
dur. Babası aynı zamanda şeyhidir. Babasından sonra Ahmediye Tekkesi’ne şeyh oldu. Bu
görevde iken 1197/1782’de vefat edip Üsküdar’da Bandırmalı-zâde Tekkesi’nde defno-
lundu. Şairin ölümüne “ilâ rahmeti rabbihi’l-kerîm” ibaresi tarihtir. Şiirleri tasavvufî ve
şeyhânedir. Şairin, Ankâ-yı Maşrık adlı gayr-ı matbu mensur bir eseri, Makâlât’ı ve mat-
bu Divan’ı28 vardır.

13. İlmî (1091/1670-1134/1722)29

Asıl adı Mehmed olup Kocamustafa Paşa semtinde 1091/1670 tarihinde dünya gel-
miştir.Babası Üsküdarlı olduğu halde işi gereği bu semte taşınmış ve İlmî burada dünya-
ya gelmiştir. Ancak daha sonra tekrar Üsküdar’a taşınmış ve uygun yaşlara gelince ilim
tahsil etmiş, 1110/1699 senesinde İmâm-ı Sultânî Salih Efendi’den mülazım olup kırk
akçe medreseden münfasıl olarak 1125/1713’te Şeyhülislam Ataullah Efendi’den Fındık-
lı’da Molla Çelebi Medresesi’ne ibtida hariç elli ile tayin edilmiş, 1129/1717’de Ebu İshak
Efendi’den hareket-i hâriçle Hasodabaşı Medresesi’ne geçmiş, 1131/1719’da da Vânî Efen-
di Medresesi’ne atanmıştır. Şeyhülislam Abdullah Efendi’nin yanında fetva müsevvidi iken
1134/1722’de vefat etti.Sicill-i Osmanî ölüm ayını safer olarak kaydetmiştir.Şiirleri hak-
kında Râmiz, “eşâr-ı abdârları hakkâ ki teslîm-kerde-i hünerverân-ı âlemdür.” ifadesini
kullanır.

14. İsâm30

Adı Ebü’l-İsme Mustafa İsâmeddin Efendi olup Nakşibendî tarikatine mensuptur. İl-
miye sınıfındandır.1201/1784 Edirne monlası oldu.1203/1787’de Üsküdar’da vefat etti.
Osmanlı Müellifleri’nde şu eserleri kayıtlıdır:

1.Aksâ’l-Müfâd fi Tercemeti’ş-Şerheyn ve Künhü’l-Murad fi Beyâni Bânet Su’âd
2.Mizânü’l-Acem.
3.E’tuhfetü’d-dâriyye fi şerhi Kasîdeti’l-Ensâriye.
4.E’ş-Şa’şa’ati’l-Kameriyye fi-şerhi’l-Kasîdeti’lMudariyye.
5.E’t-tansîsi’l-Muntazar fi-Şerhi Ebyâti’t-Telhîs ve’l-Muhtasar (matbudur).
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26 Sâlim, s.217, Tuhfe-i Naili s.179.
27 Osmanlı Müellifleri, C.I, s.189, Sicill-i Osmani, C.4, s. 624, Hatimetü’l-Eş’âr, s.45, Meceletü’n-Nisâb s.439,

Keşfü’z-zünûn Zeyli s.538, Tuhfe-i Naili, s.1193.
28 Hâşimî Divanı nüshaları: Selim Ağa Ktp., Haşim Paşa kısmı no.96, Millet Ktp., Reşid Efendi Kısmı . 784,

Hüsrev Paşa Ktp., Mihrişah Sultan Kısmı 363, Hüsrev Paşa Ktp. Hüsrev Paşa Kısmı 568, Bayezid Umu-
mi Ktp.3352, Üniversite Ktp.658, 2793, 3518, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 3299, 3517, Süleyma-
niye Ktp., Hasan Hayal Ef.17.

29 Sâlim s.488-489, Râmiz s.232, Sicill-i Osmaî C.3, s.491, Mecelle s.323.
30 Osmanlı Müellifleri C.1.s.369-370, Sicill-i Osmanî C.3.s.471, Tuhfe-i Naili s. 678.
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6.Şerh-i Nevâbiğü’l-Kelîm.
7.Şerh-i Arûz-ı Endülüsî.
8.Zâdü’l-İbâd fi-Şerhi Zahri’l-Me’âd.

15. Kânî (1104/1692)31

Üsküdarî Mustafa Efendidir. Divan-ı Sultanî kâtiplerinden olup Küçük Ruznamçeci
ve Tezkireci iken 1104/1692’de Edirne’de vefat etmiştir. Kânî Mustafa Efendi diye bilinir.

16. Kurbî (1170/1756)32

Kassâm-zâde Mehmed Kurbî Efendi olup Üsküdarlı kassâm Mustafa Efendi’nin oğlu-
dur. Aynı zamanda Saray Kapıcıları kâtibi Feyzî ve müezzin Tab’î’nin kardeşidir. Ende-
run’da okumuş, sonra Saray Kapıcıları kâtibi olmuş, 1170/1756’da vefat etmiştir. Râmiz,
şairliğini, “şi‘r ü inşâya karîn-i iktidâr bir şâir-i şîrîn-güftâr” ifadesiyle över.

17. Medhî33

İsmi Mustafa olup Aziz Mahmud Hüdâyî halifelerinden Bursalı Eyyub Efendi’nin oğ-
lu Yusuf Çelebi’nin oğludur.Üsküdar’da dünyaya gelmiş, öğrenimini tamamladıktan son-
ra ilmiye sınıfına girmiş, gerekli aşamalardan geçerek uzun süre Haremeyn Vakıfları mü-
fettişliğinde bulunduktan sonra 1227/1809’de Medine kadısı, buradan azlinden sonra da
Şam kadısı olmuştur. Sicill-i Osmanî’de Mısır ve Mekke kadılığı (1245/1829) yaptığı ifa-
de edilmiştir. Şairliği hakkına Sâlim, “şir ve semt-i inşâda nâzük-edâ ve eş’ârı medh ve
senâya sezâdur” derken Safâyî, “asrun şuçrâ-yı şîrîn-beyânından bir vücûd-ı memdûh-
dur” ifadesini kullanır. Şiirleri, Salim, s, 618-619:

Gazel

İtmiş o gül fütâdeleri cevri kâide
Şebnem-misâl pâyine düşsen çe fâ’ide

Kahrın mukaddemât-ı keremden kıyâs idüp
Düşme gönül neticesi yok fikr-i fâside

Ol rûzedâr-ı ‘hânekah-ı arza reşk kim
Hesret-keş-i fütûru ola gölge mâide

Her- nzm-ı dil-nişîn yetişür medhiyâ güvâh
Davâ-yı hüsn-i nazmda hâcet ne şâhide

Velehu

Yagmaya verdi sabrım bir şîvekâr gördüm
Pâ-mâl-i hayret oldum bir şeh-süvâr gördüm

Ol nev-nihâl-i nâzın hîç görmedim nazîrin
Nev-restergân-ı dehri gerçi hezâr gördüm

Lutf-ı nevâzişle meşhûr gerçi ammâ
Ben ol sitem-fürûşu âşûbkâr gördüm

31 Vakayiu’l-Fuzalâ C.2, s.117, Sâlim s.583.
32 Râmiz, s.268, Sicill-i Osmanî C.4, s.58, Mecelletü’n-Nisâb s.350b, Tuhfe-i Naili s.829..
33 Sâlim s.618, Safâyî s.384-385, Belîğ, yk.84b, Sicill-i Osmanî C.4 s.353, Tuhfe-i Naili s.944.



18.Meşrebî (1095/1683)34

Üsküdarlı Mehmed Meşrebî Çelebi’dir. Öğrenimini yaptıktan sonra Divân-ı Sultânî
kâtipleri arasına katılmış ve 1095/1683’te vefat etmiştir. Zarîf bir şair olduğu söylenir.
Şiir mecmuası olduğu anlaşılmaktadır. Şiirlerinden bir beyit:

Ben tarîâk-ı cünûna tutdum rû
Ukalâ-yı zamâneye yâ hû

19.Na‘îm (1106/1694)35

İsmail Na’îm Efendi, Üsküdarlı olup Mustafa Efendi’nin oğludur. Sarı Na’îb denmek-
le ünlüdür. İlim yolunu seçmiş, mülazım olduktan sonra Üsküdar Mahkemesi’nde uzun
süre Başkâtiplik yapmıştır. Bâli Efendi’den mülazım, kırk akçe medreseden sonra
1104/1692’de dersiye-i İskender Paşa haricine yükselmişken 1106/1694 Ramazanı’nda
vefat etmiştir. Müretteb Divanı vardır. Ayrıca Gülzâr-ı Na’îm adlı bir mesnevisi vardır. Şa-
irliği hakkında Safâyî, “Eşârı nâzükâne ve güftârı âşıkânedür.”demiştir.

20. Nasûhî (1130/17182)36

Şeyh Hâce Mehmed Nasuhî Efendi, Üsküdarlıdır. Halvetiye şeyhlerinden Karabaş Şeyh
Ali Efendi’den inabet aldıktan sonra muhiblerinden Damad Hasan Paşa’nın Üsküdar Do-
ğancılar Meydanı’nda adına yaptırdığı tekkede halkı irşat ile vaktini geçirmiştir. Halvetîli-
ğin Nasuhiyye kolunun kurucusudur.1117/1714’te Eyyub Sultan Camii’nde Salı vaazları
kendisine verildi. Etkili vaazlarından dolayı Salı günleri cami çok kalabalık olurdu. Bir
ara bazı art niyetlilerin ihbarı sonucu 1126/1714’te Kastamonu’ya sürülmüşse de bir yıl
sonra 1715’te affedilerek tekkesine geri getirilmiştir.1130/17182’de vefat edip hanıkahla-
rında müstakil türbelerine defnolundu. Ölüm tarihleri, “reh-rev-i tarîkat” terkibi ile ifa-
de edilmiştir. Türbesinin niyaz penceresinin üstünde Zekâî Efendi’nin şu beyti yazılıdır:

Makâm-ı evliyâdur menb-ı feyz-i fütûhîdür
Edeble dâ‘hil ol sûfî bu dergâh-ı Nasûhîdür

Şiirleri hakkında “nazik, latîf ve ârifâne” ifadeleri kullanılmıştır.

Eserleri: Osmanlı Müellifleri’nde Nasûhî’nin şu eserleri verilmiştir:

1.Tefsîr-i Şerîf: On küçük cilt olup bazı eklerle mevcut tefsirlerden derlemedir.

2.Risâletü’r-Rüşdiye: Halifelerinden, Mudurnu’da defnolunan Abdullah Rüşdî adı-
na yazdığı tarikat sülukünden bahseden Arapça bir eserdir.

3.Risâletü’l-Fahriyye: Halifelerinden Beşiktaş Maçka’da medfun Fahreddin Efendi
adına kaleme aldığı bir risaledir.

4.Risâletü’l-Velediye: Oğlu Alaeddin Ali Efendi adına yazmıştır. Bu esere Zekâî Efen-
di’nin şerhi vardır.
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34 Vakayiü’l-Fuzalâ C.I.s.699, Asım s.40, Safâyî s.372, Mecelletü’n-Nisâb, y.396b, Sicill-i Osmanî, C.4,
s.369..

35 Safâyî s.415-417, Mecelle y.426a, Sâlim s.680, Osmanlı Müellifleri C.II, s.448, Kâmusu’l-A’lâm C.6, s.4593,
Belîğ s.624, Keşfü’z-zünûn Zeyli C.I, s.535.

36 Şeyhî, Vakayiu’l-Fuzalâ C II, s.432-433, Sâlim s.669-670, Mecelletü’n-Nisâb s.423, Vefeyât y.19a-19b, Si-
cill-i Osmanî C.4, s.557, Keşfü’zünûn Zeyli s.534, Osmanlı Müelliflerii C I, s.176-177, Tuhfe-i Naili,
s.1062-1063.
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5.Şu’abü’l-İmân: İman konusunda bir eserdir.

6.Şerh-i Gazel-i Mısrî: Niyazî-i Mısrî’nin “Yâ câmia’l-esrâr ve’l-fezâil” mısraıyla baş-
layan gazelinin Arapça şerhidir. 

7.Mecmu’atü’l-Ehâdis: Hz.Halid bin Zeydi’l-Ensârî’den nakl edilen bir hadisin şerhidir.

8.Dîvân-ı İlâhiyât

Bunlardan başka eserleri varsa da kaybolmuştur. Menakıbı halifelerinden Senâî Ha-
san Efendi tarafından yazılmıştır. Ayrıca torunlarından Kerameddin Efendi de geniş bir
menakıb kaleme almıştır.

21. Nesîm (1172/1757-58)37

Üsküdarlı Şeyh Mehmed Efendi olup Nesîm adıyla tanınmıştır. Aziz Mahmud Hüdâ-
yî Tekkesi’nde şeyh olan Abdülhay Efendi’nin torunudur. 1172/1757-58 yılında evinde
vefat etti. Üsküdar sarayı karşısındaki mezarlığa defnedildi. Şiirleri vardır.

22. Neş’î38

Üsküdarlı Seyyid Neş’î Efendi’dir. Hoşsohbet, musikişinas bir zat olup berberlikle
geçimini sağlar, dükkânı şairlerin, zarif insanların uğrak yeri imiş.

23. Nişânî39

Üsküdarlı, hoş sohbet, nazik yaratılışlı şairlerinden olup seyyiddir. Bu beyit şiirin-
den örnektir:

Levh-i mahfûz-ı ezel böyle imiş çâre nedür
Yüzünü yerlere sür eyle recâ hasret-ile

24. Nûrî40

Adı Mehmed olup, Üsküdarlı Tenbel Mehmed Efendi neslindendir. Önce kendisine
yetecek ilim, sarf, nahiv ve diğer dallardan bir şeyler öğrendikten sonra divanları ince-
leyerek kendisini yetiştirip şiirini yazmış, Safâyî’nin çağdaşlarındandır.

25. Raufî41

Halvetî tarikati’nin Ramazaniye kolu şeyhi Köstendilli Ali Efendi’nin halifelerinden
Seyyid Ahmed Efendi’dir. Kendisi de uzun süre halvetî şeyhliği yapıp aynı zamanda va-
izlik görevini yerine getirmiştir. Raufî hakkında Râmiz, “dâniş ve irfân ile meşhûr ârif u
âgâh bir şeyh-i feyz-intibâh”; Bursalı Tahir, “Âlim ve ârif bir zat” ifadelerini kullanırlar.
Öldüğünde Doğancılar’daki Sinan Paşa Camii Hazîresi’ne defnedilir. Ölüm tarihi hak-
kında değişik görüşler vardır. Aşağıdaki tamiyeli tarih ölüm yılını gösterir:

Yazıldı gitdi gibi bir aîmü’l-misl târî‘hi
Raûfâ kıl Raûfîye makâmın cennet-i Mevâ

37 Mecelletü’n-Nisâb s.422, Vefeyât y.20a, Tuhfe-i Naili s.1054
38 Safayî, s.462-463, Tuhfe-i Naili s.1056.
39 Sâlim, s.669, Tuhfe-i Naili s.1059.
40 Safâyî s.461, Tuhfe-i Naili s.1110.
41 Râmiz, s.142-143, Vefeyât y.20a, Sicill-i Osmanî C.2, s.422, Mecelle y.229a, Osmanlı Müelliflerii C.I, s.76,

Tuhfe-i Nail s.377.



Şairin ölümü için Adâb-ı zürefâ ve Mecelle 1161, Vefeyât 1170, Sicill-i Osmanî
1165, Osmanlı Müellifleri ise 1171 tarihini vermiştir. 

Eserleri: Şairin Osmanlı Müellifleri’ne göre Kurretü’l- Uyûn adlı Türkçe risâlesi, İla-
hilerini ihtiva eden Divân’ı ve 1160/1747’de kaleme aldığı Arapça 66 Meclisten ibaret
vaazlarını içeren Mecâlis’i vardır.

26.Reşid (ö.1142/1729)42

Üsküdarlı şair Sırrî’nin akrabası Mehmed Efendi’dir. Önceleri Saray-ı Atik Baltacıla-
rı’ndan iken daha sonra bazı vakıfların mütevellisi olmuş ayrıca Hâcegi-i Divanî man-
sıplarından tarihçilik görevini de ifa etmiştir. Asrının sayılı şairlerindendir. Osman-zâde
Tâib diğer şairlerle birlikte onun da adını şu beyitte anmıştır:

Reşîd ü Sâlim u Lemî vü Şehrî vü Rahîmîdür
Be-nâm-ı şâirân-ı zümre-i erbâb-ı dîvânî

Reşîd, perîşan bir durumdayken Halvetî şeyhlerinden A’rec Hasan Efendi adında bir
zat tarafından irşat edilerek o durumdan kurtulmuştur. Musikî bilgisi olan, bestekâr bir
şairdir. Ayrıca lugaz sanatında mahirdir. Râmiz43, “Şir ü inşâda üstâdı Sırrî Efendi’ye
müsâvâtı zâhir nev-edâ bir şâir-i mâhir-i şîrîn-şemâil idi” diyerek Reşîd’i över. Reşîd
1142/1729’de vefat etmiştir.

27. Rıf’at (1144/1731)44

Üsküdarlı Hafız Ahmed Rıf’at Efendi olup İstanbul’da doğmuş, gençlik yıllarında
tahsil yaparken Üsküdar’a gelip yerleşmiş ve Üsküdârî Hafız Rıf’at adıyla şöhret bulmuş-
tur. Musikî ilminde asrının önde gelenlerindendir. Şairliğinin, Râmiz, “eşâr-ı âbdâra
pür-iktidâr bir şâir-i mâhir-i ser-âmed”, Safâyî ise, “ bu asrın şurâ-yı velvele-ârâsın-
dan”diyerek değerini belirtir. Vezir-i A’zam İbrahim Paşa’ya sunduğu bahariye kasidesi
beğenilmiş ve ihsanlara mahzar olmuştur. 1144/1731’de vefat etmiştir.

28. Rûhî (ö.1168/1754)45

Üsküdârî Rûhî Efendi diye şöhret bulmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.
Sultan Mahmud’un saltanatının ilk yıllarında vefat etmiştir.

29. Sâfî (1278/1861- 1319/1901)46

Şair Mehmed Emin Nüzhet Bey’in oğlu olup Yanya’da dünyaya gelmiştir. Abdurrahim
ve şair Köysancaklı Abdülkadir Efendiler’den edebiyat ve Farsça ders aldı.Üsküdar Bidayet
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42 Safâyî s.164-165, Sâlim s.295, Râmiz s.129, Sicill-i Osmanî C.I, s.388, Tuhfe-i Naili s.346.
43 Râmiz, Reşîd’le ilgili şu latifeyi nakletmiştir: Bir düğün sırasında parlak bir tarih söyleyip Vezir Şehid İb-

râhim Paşa’ya arz eder. Şair Râşîd de tevârüdle aynı târihi söyler ve Reşîd’i epeyce sıkıştırır. Sonra teva-
rüd olduğunu söyleyerek işi tatlıya bağlarlar. Paşa da her ikisine aynı miktarda câize verir. Reşîd, “Dev-
letlü Efendim benim hediyemde eksikli vardır” der. Paşa da hayır ikinizin de eşittir deyince Reşîd şu ce-
vabı verir:Efendim duacınızın bilgi ve irfanda Râşid’le eşit olduğu söylediğim tarihten anlaşılır. Ancak
mahlaslarımızı ebcetle değerleri farklı olup benim dokuz fazlam vardır . O halde neden hediyenizi ek-
sik kabul edeyim? Paşa bu cevaba güler ve eksiği tamamlar. Reşîd’in sayı değeri 514, Râşid’in 505’dir.

44 Safâyî s.169, Râmiz s. 135, Sicill-i Osmani C.2, s.403, Tuhfe-i Naili s.359.
45 Râmiz s.141, Sicill-i Osmanî C.2, s.421.
46 Osmanlı Müellifleri C. II, s.292, Son Asır Türk Şairleri1557-1561, Tuhfe-i Naili s.537.
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Mahkemesi zabıt kâtipliğine arkasından Askerî Tekaüd Sandığı Tahrirat Kalemi’ne tayin
edildi. Üç dört yıllık bir hizmetten sonra Trablusgarb Fırka-i Askeriyesi Mühime Kâtipli-
ği’ne atandı. Bu görev münasebetiyle İstanbul’dan ayrılış günü Hıdrellez’e denk geldiği
için gemiye bindirilirken arkadaşı Üsküdarlı Tal’at’la şu kıtayı müştereken söylediler:

Devrân beni me’vâ-yı kadîmimden ayırdı
Oldukları gün Hızr ile İlyâs mülâki
İmdâdı taleb eylemedik kendilerinden
Vuslatda olanlar ne bilir hâl-i firâkı

Bu görevde dört yıl kaldıktan sonra hastalığı sebebiyle istifa eder ve dönüp Damad
Mahmut Celalettin Paşa’nın meclisine devama başlar. Kendisine aylık beş altın maaş bağ-
lanır. İçkiye aşırı düşkünlüğünden bazı sıkıntılar yaşar. Halep Vilayeti Mektubî Muavin-
liği ile İstanbul’dan uzaklaştırılır. Halep’te vefat ettiğinde 41 yaşında idi. Cübeyle kabris-
tanına defn edildi. Ölümüne Manastırlı Rıfat şu tarihi düşürmüştür:

Çıkıp cem’ eyledi târîh-i fevtin
Safâ-yı cennete ‘azmetdi Sâfî

Tekellüfsüz şiirleri olan şairi, Muallim Naci, Namık Kemal, Süleyman Nazîf takdir
etmişlerdir.

Eserleri:Sâfi’nin Osmanlı Müellifleri’nde zikredilen eserleri:

1.İslâm-ı Hz. Ömer (mesnevi).

2.Cidâl-i Sa’dî Ba-müddeî.

3.Şi’r-i Sâfî.

4.Kavâid-i Farisiyye.

30. Sırrî (ö.1111/1699)47

Üsküdarlı olup ismi İbrahim’dir.Divan-ı Hümayun kâtiplerindendir. Çeşitli görevle-
re getirildikten sonra Girit defterdarı olmuş ve bu görevde iken 1111/1699’da vefat et-
ti. Ölümüne şu ta’miyeli tarih düşürülmüştür.

Didi bir ehl-i hüner târi‘hini
Rûhun İbrahîm Sırrî şâd ola

Şakaları tanınmıştır. Arkadaşlarına yaptığı şakalar ve latifeler bir kitap oluşturacak
kadar çoktur. Nasreddin Hoca’ya benzetilir. Müretteb divanı vardır. Sâlim Sırrî’yi, “kumaş-
ı reng-a-reng-i tabîr-i dil-pezîr olan şurâ-ı bî-nazîrlerden” diyerek şiirlerini beğendiğini
ifade eder. Hakkında çeşitli araştırmalar yapıldığı için kısaca tanıtmakla yetiniyoruz. 

31. Şermî (Üsküdârî Ali Çelebi)48

Topçu, şeştârî hoş-sohbet ve nazik ve hazırcevap musikişinas bir şairdir. Mora se-
ferinde 1127/1715 tarihinde vefat etmiştir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunamadı. Şir:

47 Sâlim s.344-345, Belîğ s.195, Şeyhî, Vakâyiu’l-Fuzalâ C II-III, s.237-240Mecelle .253, Sicill-i Osmani C.3,
s.14, Keşfü’z-nûn Zeyli s.507, Osmanlı Müellifleri C.II, s.230, Tuhfe-i Naili s.422.

48 Safayî s.213, Sicill-i Osmanî C.3, s.140, Tuhfe-i Naili s.484, Şeyhî, Vakâyiu’l-Fuzalâ C II-III, s.466 (Beliğ
aynı bilgileri ve örnekleri s.222-223’te vermiş.) 



Tarf-ı rûyunda şehâ kâkül ü gîsû bulınur
Sahn-ı gülşende beli sünbül ü şeb-bu bulınur

Hat niçün zâhir olur kişver-i ru ‘hsârunda 
Rûmdur bunda niçün leşker-i Hindû bulınur

Şevk-i dendânun ile Şermî-i sâhib-hünerün
Sadef-i cevf-i dilinde niçe lûlû bulınur

32. Tab’î49

Musta adlı bir şair olup sesinin güzelliğinden dolayı müezzin-i şehriyârî olmuştur.
Bu nedenle Müezzin Tab’î diye şöhret bulmuştur. Şair Kurbî’nine kardeşidir.Kurbî’nine
vefatından sonra onun zeamet ve katipliği Tab’î’ye verilmiştir. Nazım ve nesirde yete-
nekli musikî ilminde geniş bilgisi vardı. Besteleri her tarafa yayılmış bir musikişinastır.
Ayrıca hattat da olan Tab’î sülüs ve neshi Eğrikapılı Çelebi Efendi demekle ünlü Ebulka-
sım Hace Mehmed Râsim Efendi’den ders alıp mezun olmuştur.

33. Tal’at (1275/1858-1345/1926)50

Ahmet Tal’at Bey, Enderunlu Binbaşı Ahmed Ağa’nın oğludur. Ahmed Ağa aynı za-
manda musikişinastır. Annesi Ayşe Merzuka Hanım’dır. Babası ile birlikte Van’a gitmiş,
babasının ölümü üzerine İstanbul’a dönmüştür. Paşakapısı’ndaki Mekteb-i Rüşdiye’ye
devam edip mezun olur. Sonra Berkofçalı Abdurrahman İlmî Efendi’nin Selimiye Ca-
mii’ndeki derslerine devam eder. Sonra Tahsin Efendi’den hikmet, hey’et, ilahiyat, Diyar-
bakırlı Hoca Re’fet Efendi’den de Hafız Divanı’nı okur. Ardından misafir gelip evlerinde
kalan ve burada vefat eden Köysancaklı Hacı Abdülkadir Efendi’den süt kardeşi Üsküdar-
lı Sâfî ile Arapça ve Farsça ders alır. Girdiği imtihanı kazanarak Adliye Nezareti Muha-
sebe Kalemi’ne memur olur (1879).On dokuz yıl sonra kalemin başkâtibi, 1909’da da
Adliye Muhasebe Müdürlüğü’ne, ve ardından Bahriye Nezareti Müsteşarlığı’na atanır. Bu
son görevi sekiz ay sürer. Resmi görevlerinin dışında Saadet ve Zuhûr gazetelerinde ya-
zı yazar. Nâci’ni ayrılmasından sonra bir süre gazetenin edebiyat sayfasını yönetir.Bir sü-
re Hariciye Nazırı Said Paşa’nın oğluna Türkçe ve resmi yazışma dersleri verir. Otuz al-
tı yıl memuriyet hayatı olmasına rağmen ömrü kirada geçmiş ve haklı olarak bundan
yakınmıştır. Aşağıdaki manzume bu yakınmanın ürünüdür:

Rahat yüzü görmedim ve görmem
Bir lâhza bu gam-serâ evinde
Varken bu kadar güzîde beytim
Kaldım yine ben Kira evinde

Annesinin ölümünden sonra evlenir. Müdafaa-yı Milliye ve Donanma Cemiyeti’nde
çalışır. Bir oğlu olur. Bahriye Nezareti Müsteşarlığı’ndan Emekli olmuş, mide kanserin-
den 15 Eylül 1926 yılında vefat etmiştir. Nedim’in kabri yanında defnedilmiştir.

Florinalı Nazım şairle ilgili olarak Ebediyet Yolunda adlı bir kitap neşretmiş, ancak
şairden birkaç sayfalık bahis vardır. İbnülemin de bu kitaba bir makale vermiş ancak on
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49 Rızâ s.195-196, Tuhfe-i Hattâtîn s.544, Sicill-i Osmanî C.3.s.251, Mecelletü’n-Nisâb y.310a.Tuhfe-i Naili
s.586.

50 Son Asır Türk Şairleri, s.1885.vd.
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satırlık kısa bir bölümü yayınlanmıştır. Döneminin önemli şairlerindendir. Bir kez evi
yanmış birlikte hem telif ettiği eserler, hem de kitapları yanmıştır.Dürüstlüğü ve fazile-
tiyle tanınmıştır.Zaman-ı Saadet adlı bir manzum eseri vardır.

34. Va‘dî (ö.1094/1682)51

Üsküdar Mahkemesi Başkâtibi Ahmed Efendi’dir. Şairliği hakkında Safâyî, “bir üs-
tâd-ı pâkîze suhan ve bir şâ‘ir-i sihr-âferîn” ifadesini kullanır. Üsküdarlı Sırrî’nin üstadı-
dır. Şiirleri, “pâk ve güftârı sûz-nâk” nitelemesine uygundur.1094/1682’de vefat etti.
Sırrî, ölümüne şu tarih düşürmüştür:

Fikr-i lutfunla Hudâyâ didiler târîhini
Rûh-ı Vadî bula evvâr-ıcemâlünle neşât

Va’dî’nine mürettep Divân’ı vardır.

35. Vefkî (ö.1165/1751)

Dırağman Zâkirî adıyla ünlü olup Ramazan adlı bir zatın oğludur. Kızkardeşi, Şem-
sî tarikati şeyhlerinden İsa Mahvî Efendi ile evlenmiş ve Vefkî de bu zattan inabet alarak
süluk etmiştir. Zikir ve tevhid usûulünü Derviş Ali Dede’den, ta’lik yazı ile musikîyi de
Eski Zeyrek Camii müezzini Hattât Hüseyin Efendi’den öğrendi. Tersane’deki Çorlulu Ali
Paşa Câmii’nde Cuma vaizliği, Dırağman Tekkesi’nde birinci müezzinlik ve Sakız Ağacı
mevkiindeki Sivâsî Dergâh-ı Kadîmi’nde uzun müddet şeyhlik vekâletinde bulundu.
Vefkî mahlasıyla mecâzâne şiirler yazmıştır.

Adı geçen tekkede hücre-nişîn iken 1165/1751’de vefat edip Eyüp yakınında Ab-
dülmecid Sivâsî Efendi Türbesi’nin dışına defnedildi. Ölümüne şu tarih düşürülmüştür:

Mekânı firdevs ola Ahmed Efendiye.

36. Vuslatî52

Toparabacıları Ocağı Ağası Hacı Veli Ağa’nın oğlu Ahmet Vuslatî Efendi olup, baba-
sının mesleğine girmiş ve 1132/1720’de Arabacılar Kethüdası olmuştur. Çok zeki ve an-
layışlı bir kişiliği vardır. Sâlim’in çağdaşı olan şairlerden olup şiirleri beğenilmiştir. Aşa-
ğıdaki beyit buna bir örnektir:

Dürr-i eşkim sadef-i dîdede nâ-süfte iken
Anı hep rişte-i müjgânıma manzûm etdim

37. Yetimî (ö.1076/1665)53

Adı Mehmed olup, Üsküdârî Seyyid Hâşimî Mehmed Efendi’nine oğludur. Hâşimî-zâ-
de adıyla şöhret bulmuştur. İlk öğrenimini yaptıktan sonra tedris yoluna girerek gerek-
li aşamalardan geçip sırasıyla Siyavuş Paşa, Efdaliye, Gazanfer Ağa, Sahn-ı Seman med-
reselerinden birine atanmış, sonra Belgrad, Manisa, Medine-i Münevvere payesi ile Üskü-
dar, İzmir, Bursa ve Galata kadılıklarında bulunmuştur. Şiirlerinde Yetimî mahlasını kul-

51 Safâyî s.467-468, Belîğ s.671, Vakâyi‘ü’l-Fuzalâ C.I.s.718, Asım s.50, Mecelle s.436b, Sicill-i Osmanî C.4,
s.609, Tuhfe-i Nail 1174.

52 Sâlim s.707-708, Safâyî s.484-485, Tuhfe-i Naili s.1171.
53 Güftî s.247, Safâyî s.497, Vakayi’u’l-Fuzalâ C.I.s.319, Vefeyât y.68a, Mecelle y.443b, Sicill-i Osmanî s.175.



lanan alim, fazıl ve sâlih bir zat olup mürettep divanı vardır. Güftî Teşrifatü’ş-Şuarâ’da
şair hakkında şöyle der:

Tâze güftâr-ı meclis-i îrâd
Biri da‘hı Yetîmn-i nakkâd

Rûzgârun sütûdekârıdur
Hâşimî-zâde Üsküdârîdür

Kalemi çîre-dest-i manâdur
Mâil-i ihtişâm-ı Monlâdur

Sözde lutf-ı ‘hayâl bulmışdur
Şiri hadd-i kemâl bulmışdur

Vâdî-i nazm u nesre gûşîşi var
Bu revişde tamâm verzişi var

Şiri terzîk-ı sâdeden ârî
Böyledür nazm-ı şû‘h-kirdârı

38. Yümnî54

Üsküdarlı Mustafa’dır. Daha genç yaşlarda iken şiire başlamıştır.Yümnî hakkında Sâlim,
“bir şâir-i nâzük-reftâr” tabirini kullanır. Aşağıda şiirlerinden iki beyit örnek verilmiştir:

Dilde bin gam var derûnumda melâlet bir degül
Cevher-i âyînede jeng-i küdûret bir degül

Alsam âgûş-ı ‘hayâle mû-mıyân-ı dilberi
Vechi var zîrâ tarî-ı nîl-i vuslat bir degül

38. Zamîrî (1105/1693)55

Divân-ı Hümâyûn kâtiplerinden Üsküdarlı Mustafa Efendi’dir. Bazı vezirlere tezke-
recilik de yapmış, yiğitçe eda taşıyan mutasavıffane (şeyhâne) şiirleri, ilahileri olan bir
şairdir. İlahilerinden bir örnek:

Sana tasîs itdi mirâcı ‘Hudâvend-i Ezel
Dem-be-dem müştâkun arş ü ferş cennet hûrdur

Merhamet kıl yâ Resûla’llâh Zamîrî bendene
Ol durur garkâb-ı isyân cürm-ile mazûrdur

39. Zekâ’î (ö.1227/1812)56

Üsküdar muhafızı Bursa Yenişehirli İbrahim Paşa’nın oğlu Mustafa olup Üsküdar’da
dünyaya gelmiştir. Bir süre Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde çalışmış, babasının vefatından
sonra memuriyeti bırakarak Halvetiliğin Şa’bâniyye kolunda tarikate girmiş, Simav’a gi-
derek Şeyh Hasan Efendi’den hilafet aldıktan sonra İstanbul’a dönmüş, 1220/1805 ‘te
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54 Safâyî s.502, Sâlim s.724, Tuhfe-i Naili s.1226.
55 Safâyî s.237, Sâlim s.433-434, Vefeyât, y.61b, Mecelletü’n-Nisâb, y.298b, Sicill-i Osmanî C.3, s.237, Belîğ,

s.270-271.
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Şehremini Ümmî Sinan Dergahı şeyhi olmuştur. Ayrıca Sinâniyye şeyhlerinden Çukadar
Mehmed Efendi’den de hilafet almıştır. Mutasavvıfâne şiirlerini muhtevi Divan’ı basılmış-
tır. 1227/1812’de vefat etti.Ölümüne “Hû ile ârif Zekâ’î azm-i lâhût eyledi” tarihi söy-
lenmiştir.Ayrıca Nasûhî’nin Risâle-i Velediye’sini şerh etmiştir.

40. Zühdî (d.1248/1832)57

Üsküdar Eshâm Muhasebe Kalem kâtiplerinden Ahmed Zühdî Efendi olup bura-
da1248/1832’de dünyaya gelmiştir. 1268’de Mekteb-i Ma’ârif-i Adliye talebesi olmuş, 1264
senesinde Esham Muhasebesi kâtipliğine atanmıştır. Bazı şiirleri olduğu kaydedilmiştir.

Sonuç olarak 40 kadar şairin kısaca biyografilerini sunduğumuz bu çalışma Üskü-
dar’ın Türk şiir tarihinde ne denli önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu şairle-
rin her biri ayrı ayrı incelenmeye değer. Yapılacak araştırmalarla Üsküdar’ın Türk şiiri-
ne katkıları daha iyi ortaya çıkacak ve anlaşılacaktır.
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ÜSKÜDARLI DİVAN ŞAİRLERİ

Ali Y›ld›r›m*

Üsküdar, tarihi itibarıyla kuruluşu çok eskilere dayanan bir şehirdir. Öyle ki Bi-
zans’ın ilk dönemlerinde bugünkü İstanbul surları ve çevresinin adlandırıldı-

ğı “Kostantinopolis” den daha büyük ve daha önemli bir merkez idi. Ancak sonraları
surla çevrilmiş olma ve denizi daha stratejik kullanma gibi avantajlarına bağlı olarak İs-
tanbul’un etkisi gittikçe artmış, dolayısıyla Üsküdar ikinci plana itilmiştir. Üsküdar ya-
kın bir geçmişe kadar İstanbul’un sayfiye yerlerinden biri idi. Bağları, bahçeleri, orman-
ları ile Boğaz’a hakim, manzaralı bir yer olması dolayısıyla çokça tercih edilen bir yer
olmuştur.

Nedim, İstanbul’un değişik semtlerini anlattığı bir kasidesinde Üsküdar için şun-
ları söyler:

Firâz-ı Üsküdâr’ın bu’du vardır gerçi ammâ kim
Yine inkâr olunmaz hak bu kim anın da seyrânı

(Üsküdar yokuşunun biraz uzaklığı vardır; ancak gerçek budur ki oranın gezintisinin
hoşluğu da inkar edilemez) 

Üsküdar’ın bir diğer özelliği ise, Anadolu vasıtasıyla İran, Hint, Uzakdoğu ve Or-
tadoğu ticaret kervanlarının baş menzili olmasıdır. Uzak seferlere çıkacak olan kervan-
ların İstanbul’dan sonra bütün müştemilat ve eksiklerini tamamladıkları önemli bir çı-
kış noktasıdır. Bu durum Üsküdar’ın ticaret faaliyetlerin uzun süre canlı kalmasına se-
bep olmuştur. Ancak zamanla ticarette deniz yolunun tercih edilmesi, bu merkezin bu
yöndeki önemini azaltmıştır. Yine Üsküdar, Anadolu, Kafkaslar, İran ve Arap coğrafya-
larına düzenlenecek seferlerin uzun süre toplanma yeri ve karargahı olmuştur. Ordu-
nun Üsküdar’da toplanmaya başlaması demek, yıllarca yukarıda adı geçen memleketle-
re yapılacak seferlerin göstergesi olmuştur.

Şemseddin Sami’nin ifadesine göre bundan yaklaşık yüz otuz yıl önce Üsküdar, el-
li bin nüfusu, 74 camii, 47 tekkesi, kütüphaneleri, bir miskinler evi, bir şifa evi, pek çok
hamamı, işlek bir çarşısı ile önemli bir ticaret ve kültür merkezidir. Kısacası Üsküdar,
çoğunlukla İstanbul ile anılmakla birlikte, eski İstanbul’un hemen karşısında kendi iç
dinamikleri ve yapılanmaları ile farklı bir çizgi oluşturmuştur.

Divan edebiyatı bilindiği gibi Osmanlı coğrafyasının önemli merkezlerinde
“neşv ü nemâ” bulmuş, bir şehir edebiyatıdır. İstanbul, saltanat merkezi olması ve
doğal güzellikleri ile bütün edebiyatçı ve şairler için bir çekim merkezi olmuştur. Pek
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çok şairin burada doğduğu veya buraya gelerek ömrünü İstanbul’da geçirdiği bilin-
mektedir. Divan edebiyatının temel kaynaklarından olan tezkireler başta olmak üze-
re pek çok kaynak, İstanbul’da yetişen veya burada doğan şairlerin çoğunu ayrıntıya
girmeden İstanbullu olarak zikretmiştir. Ancak kaynaklarda bizzat ‘Üsküdar’da doğ-
muştur’, Üsküdar şehrindendir’ gibi ifadelerle anılan pek çok şairin varlığı da bilin-
mektedir. 

Kaynaklarda yaptığımız taramalara göre Üsküdar’da doğmuş veya Üsküdar’a son-
radan gelerek buraya yerleşmiş 50-60 civarında şairin var olduğunu tespit ettik. Şehza-
de şehirleri olarak bilinen Konya’dan 69, Kütahya’dan 24, Manisa’dan 20, Amasya’dan
17, Trabzon’dan 15 şairin çıktığını düşünürsek Üsküdar’ın –tabii İstanbul’un bir semti
olmasının getirdiği avantajla da- ne derece önemli bir kültür merkezi olduğu ortaya çı-
kacaktır. 

Bir yerleşim biriminde doğmuş olmak, o kentle alakalı olmanın ana sebeplerinden
sayılmıştır; ancak bizzat o şehri veya semti tercih ederek orada ikamet etmek ve faali-
yetlerde bulunmak çok daha önemlidir. Üsküdarlı olarak tespit ettiğimiz Divan şairle-
rinin bir kısmı bu grupta yer almaktadır. Örneğin Üsküdarlı Sırrî olarak bilinen Sırrî as-
len İstanbul (Eski İstanbul), Üsküdarlı Hakkı Bey, aslen Misori doğumludur. Yine Üs-
küdar’ın sembol şahsiyetlerinden Aziz Mahmud Hüdayî, aslen Ankaralıdır; ancak Üs-
küdar’la özdeşleşmiştir. Yine Üsküdar’da uzun yıllar görev yapmış ve bu semtle birlikte
anılan şairlerin bazıları şunlardır: Belgratlı Nâşid, Bolulu Ma’nevi, Merami, Na’im Efen-
di, Raif, Salim vs. Yine Nedim, Nabi, Nergisi, Ahmed Resmî Efendi, Mütercim Âsım
Efendi vs. gibi pek çok şair ve edebiyatçı Üsküdar’da bulunan mezarlıklarla yatmakta-
dırlar.

Üsküdarda Doğan Divan Şairleri

Kaynaklarda İstanbul ifadesi ile daha çok sur içinde bulunan kısım kastedilmiş, za-
man zaman sur içindeki semtlerin adı da ayrıca dile getirilmiştir. Ancak özellikle şair-
lerin doğum yeri olarak İstanbul genel adı kullanılmıştır. Bu ifadeyle İstanbul’un yakın
çevresinin de kastedilmiş olması ihtimali fazladır. Bunların dışında, şairlerin doğum ye-
ri olarak Galata, Eyüp, Beykoz, Üsküdar, Hisar, Beşiktaş vs. isimleri de zikredilmiştir.
Yaptığımız kaynak taramasında Üsküdar’da doğduğu ifade edilen otuz civarında şairin
varlığını tespit ettik. Bu şairler şunlardır:

Ahmed (?-1738); Döneminin ileri gelen âlim ve şairlerinden biridir. Şâmî-zâde
Üsküdârî Ahmed Efendi diye tanınmaktadır. Akıcı ve güzel şiirleri vardır:

Sâgar-ı sahbâyı dest-i sâki-i gül-rûdan al

Rûyı âl ammâ ki la’li gonca-i hoş-bûdan al

...

Bezm-i meyde anla ey sûfî girân-cân olduğun

Eyleme vâbeste-i tasrîh çîn-i ebrûdan al

Ânî (?-1649); Asıl adı Ahmet olup daha çok Derviş Ahmet Ânî adıyla tanındı. De-
de Hüsamettin’in hizmetinde yetişti. Ezher Mevlevî tekkesinde bir süre şeyhlik yaptı.

Aşkî (?-?); Babası gibi bu da yeniçeri ocağına girdi ve oradan emekli oldu.



Cemil Bey (1834-1914); Mabeyn katibi Vassâf Efendi’nin oğludur. Özel hocalar-
dan Farsça, şiir, hat, akaid dersleri aldı. Divan kaleminde ve katipliğinde çalıştı.

Fakrî Efendi (1854-1929); Hallaç Baba Dergahı Şeyhi Ali Ağazâde Mehmed Emin
Efendi’nin oğludur. Hoca Asım Efendi’den ders aldı. Üsküdar’da Hoca Vildan Efen-
di’den icazet aldı. Babasının ölümü üzerine meşihat makamına geldi. Tekkelerin tahri-
rat kitabeti görevinde bulundu. Ayrıca değişik tekkelerin meşihati uhdesine verildi.

Feyzî (?-?); Asıl adı Feyzullah olmakla birlikte daha çok Üsküdarlı Kassam-zâde
diye tanındı.

Hâfız (?-?); Doğancılar Camii hatibi olduğu için daha çok Hatip Mustafa Efendi
olarak tanındı.

Hâlet Bey (1837-1878); Son dönem Divan şairlerinden olan Hâlet, Ruznâme-i
Ceride-i Havadis gazetesinde dönemin edebiyat meselelerini ele alan makaleler yazmış-
tır. Değişik yerlerde devlet memurluğu yapmıştır.

Hâşimî (?-1592); Asıl adı Mehmet olup, Karaçelebi-zâde Hüsam Efendiden müla-
zemet aldı. Müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu.

Kâmî (?-1692); Asıl adı Mustafadır. Küçük surnâmecilik ve tezkirecilik yaptı.

Kâmil (?-1659); Asıl adı Kâmil Mehmed Çelebi’dir. Kalem katipliği görevinde bu-
lunmuştur. Hoşsohbet ve nüktedan birisidir.

Kâşif (?-?); Asıl adı Ali’dir. Kasım İsmail Efendi’den mülazım oldu ve kadılık gö-
revi yaptı. Mirza-zâde es-Seyyid Mehmed Said Efendi’ye intisap etti.

Mâdih (?-1720); Asıl adı Mustafa olup, Filibe kadısı Üsküdarlı Karabacak Meh-
med Efendi’nin oğludur. Mahmud Paşa Medresesinde katiplik yaptı.

Medhî (?-?); Asıl adı Mustafa’dır. Bursalı Eyüp Efendi’nin oğlu Yusuf Çelebi’nin
oğludur. Debbâğ-zâde Mehmed Efendi’den mülazım olmuş, daha sonra çeşitli yerlerde
müderrislik ve kadılık yapmıştır.

Meşrebî (?-1683); Asıl adı Mehmed’dir. İyi bir tahsilden sonra divan katipliği gö-
revine gelmiştir. 

Na’îm (?-1694); Sarı Nâib-zâde demekle meşhurdur. Tahsilini tamamladıktan
sonra Üsküdar mahkemesinde katiplik yapmış daha sonra ise çeşitli medreselerde mü-
derrisliklerde bulunmuştur. Müretteb divanı vardır. Ayrıca Gülzâr-ı Na’îm adlı bir mes-
nevisi vardır.

Nasûhî (?-?); Asıl adı Mehmed’dir. Karabaş Ali Efendi’ye bağlanarak Halvetî tari-
katına girdi. Vaizlik yaptı.

Nâzım (1840-1926); Şakir Efendi’nin oğludur. Özel hocalardan Arapça ve Farsça
dersleri aldı. Zabıt katipliği ve mektupçuluk yaptı. Daha sonra değişik yerlerde muta-
sarrıflık ve valilik görevleri yapmıştır.

Nedim (?-1776); Asıl adı İbrahim’dir. Üsküdarlı Nedim diye tanındı. Değişik med-
reselerde müderrislikler yaptı.

Neş’î (?-?); Tahsil görmekle birlikte, Üsküdar’da bir berber dükkanı açarak, uzun
süre bu işi yaptı. İleri gelen şairlerden biridir.

Nûrî (?-?); Üsküdârî Tonbul Mehmed Efendi’nin nesline mensuptur. 

Osman Şems Efendi (1813-1893); Encümenü’ş-şuara’nın önde gelen şair ve fikir
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adamlarından biridir. Üsküdar’daki evinde müritlerini irşat eden Osman Şems, gerek
imanı ve gerekse şiirleriyle çevresindeki insanlara ışık tutmuş birisidir.

Pirî-zâde Mehmed Sâhib Efendi (?-1748); Döneminin ileri gelen şairlerindendir.

Ra’ûfî (?-1748); Asıl adı Ahmed’dir. Genç yaşından itibaren ilim ve irfan tahsil et-
tiği Köstendili Ali Efendi’den yardım ve hilafet almıştır. Halvetiye tarikatı şeyhlerinden-
dir. Şiirleri tasavvufîdir:

Ey gâfil-i men fi’l-beden ihsâna gel tevhîd ile
Aç gözini al hisseden iz’âna gel tevhîd ile

Hamd eyleyip ihsânına eriş şefâ’at kânına
Gir Halvetî meydânına devrâna gel tevhîd ile

Resimâ (?-1804); Asıl adı Ahmed’dir. Yenişehir Fener Mevlevî dergahında şeyhlik
yaptı.

Reşîd (?-1734); Asıl adı Mehmed olup, şair İbrahim Sırrî’nin akrabalarındandır.
Sarây-ı Atik’te teberdar, daha sonra da mütevelli oldu. Divan tarihçisi tayin edildi. Öm-
rünün sonuna doğru tasavvufa yönelerek A’reç Hasan Efendi’ye intisap etti. Lügaz yaz-
mada meşhurdur. Reis-i şairan Osman-zâde Tâ’ib birkaç ileri gelen şair içinde Reşîd’i de
överek şöyle der:

Reşîd ü Sâlim ü Lem’î vü Şehrî vü Rahîmdür
Benâm-ı şâ’irân-ı zümre-i erbâb-ı dîvânî
...
Onun tasavvufi bir gazeli şudur:
Göñül her dem hayâl-i zülf-i cânân eyleyip neyler
Temâşâ-yı sevâd-ı kâfiristân eyleyip neyler

Görüp fenn-i cefâ-yı şîve bâbın eylemiş ezber
O tıfl-ı nev-resim azm-i debistân eyleyip neyler

Bu devr içre kim sîrâb-ı sahbâ-yı neşât itdi
Felek bu sâgar-ı hurşîdi gerdân eyleyip neyler

Reşîd esîr iden mecmû’a-i eş’âr-ı rengînin
Aceb azm-i temâşâ-yı gülistân eyleyip neyler

Rif’at Hâfız-ı Üsküdârî (?-1731); Asıl adı Ahmed olup, iyi şiirleri olan bir zattı.

Şermî (?-1715); Asıl adı Ali’dir. Depedelenliler sülalesinden olup, Topçular ve şeş-
târlar zümresine mensuptur. Hoşsohbet ve iyi bir şairdir.

Tarf-ı rûyunda şehâ gönül gîsû bulunur
Sahn-ı gülşende belî sünbül-i hoş-bû bulunur
....
Şevk-i rindânın ile Şermî-i sâhib-hünerin
Sadef-i cevr-i dilinde niçe lü’lü bulunur

Şükrî (?-1806); Daha çok Davut İsmail Efendi-zâde diye tanındı. Darphânede ka-
tiplik yaptı. İyi bir şair ve hattat olmakla birlikte afyon tutkunu idi.



Tâlib (?-1679); Divitçi-zâde demekle meşhurdur. Celvetiye tarikatına intisap etmiş,
zamanla Aziz Mahmud Hüdai tekkesinde Gafurî efendi’nin yerine seccade-nişin olmuştur.

Yandım kül oldum aşk meydânında
Kokar gül oldum aşk meydânında

Hak aşkı geldi benliğim aldı
Bir adım kaldı aşk meydânında

Gül idim soldum nûr ile doldum
Bilmezem ne oldum aşk meydânında

Ağlarım gülemem gözlerim silemem
Ne olduğum bilemem aşk meydânında

Tâlib kulun hayrân aşk ile sûzân
Olmuşdur uryân aşk meydânında

Üsküdârlı İlmî (1680-1721); Asıl adı Mehmed’dir. Babası da aslen Üsküdarlı idi.
İyi bir tahsilden sonra mülazemetini almış ve değişik medreselerde müderrislikler yap-
mıştır. Güzel beyitleri vardır:

Çemende revnak-ı gül âh-ı andelîb iledir
Revâc-ı pâdişehî sûziş-i garîb iledir

Hemîşe tâbiş-i meh zulmet-i şeb ile olur
Anınçün eylese teşrîf o meh rakîb iledir

Üsküdarlı Tal’at Bey (1858-1926); Adliye muhasebe kaleminde katiplik yaptı.
Daha sonra Bahriye müsteşarlığı görevinden emekli oldu. Döneminin önde gelen şair ve
edebiyatçılarından biri idi. Şiirlerinin çoğu evi ile birlikte yanmıştır.

Va’dî (?-1659); Asıl adı Ahmed’dir. Tahsilinden sonra Üsküdar mahkemesinde ka-
tip olmuş, bu görevinde baş katipliğe kadar yükselmiştir. Divan tertip etmiştir. Üskü-
darlı Sırrî’nin üstadıdır.

Dâğ-ı dil mihr-i ruhunla âşikâr olsun da gör
Zînet-i gülzâr fasl-ı bahâr olsun da gör

Katre-i eşkim hele düşsün müsâdif âhıma
Şiddet-i deryâyı ey dil rûzgâr olsun da gör

Vuslatî (?-?); Asıl adı Ahmed’dir. Top arabacıları ocağı ağası Veli Ağa’nın oğludur.
Döneminin tanınmış şairlerindendir.

Yetimî (?-1665); Asıl adı Mehmed olup Hâşimî-zâde diye tanındı. Seyyittir. Öğre-
nimini takiben mülazım oldu ve Belgrat, Manisa, İzmir, Üsküdar ve Bursa’da kadılık gö-
revinde bulundu.

Yümnî (?-?); Asıl adı Mustafa’dır. Şiir yazmaya genç yaşta başladı. Seçkin gazelle-
ri vardır.

Zamirî (?-1597); Asıl adı Mustafa olup, öğrenimini takiben katip oldu. Yazısı gü-
zel olduğu için vezirlere tezkireci tayin edildi. Şiirleri daha çok tasavvufi olup, tarih dü-
şürmede de usta idi. 
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Mihr-i rahmetsin vücûdunla cihân pür-nûrdur
Eşref-i halk itdi Hakk Kur’ân ile mestûrdur
...
Merhamet kıl yâ Resulullah Zamîrî bendene
Öldürür gark-âb-ı isyân cürm ile mağdûrdur

Üsküdar’a Gelip Buraya Yerleşen, Üsküdar’la Anılan veya Uzun Süre
Üsküdar’da İkamet Eden Divan Şairleri

Bir yerde doğmak insanın kendi elinde değildir; ancak sonradan bir yere gidip yer-
leşmek insanın kendi istek ve ihtiyarı doğrultusundadır. Üsküdar’da doğmadığı halde
pek çok Divan şairi buraya gelerek yerleşmişlerdir. Hatta Üsküdarlı Sırrî, Üsküdarlı
Hakkı vs. gibi bazı şairler buranın adı ile anılmaya başlanmıştır. Saltanat merkezinin he-
men yanında olması, doğal güzellikleri ve zenginliklerinin etkileyiciliği gibi hususlar
Üsküdar’ı şair ve ediplerin cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu durumun özellikle 16.
yüzyıldan sonra artarak devam ettiğini görmekteyiz. 18. yüzyılın önde gelen tezkireci-
lerinden Safâyî, Üsküdarlı Nurî’yi anlattığı bahsin girişine şu Farsça dörtlüğü yazmıştır:

Dü-leb-i bahreyn cây-ı dil-güşâyest Üsküdâr
Ez dü-cânib mülk-i âb u hevâyest Üsküdâr
Nâm-ı hâk-i Ka’be dâred der-heme şehr-i cihân
Zî’n şeref der her taraf mergûb câyest Üsküdâr

(Üsküdar iki denizin kenarında gönül açıcı bir yerdir; iki taraftan havadar ve sulak
bir yerdir. Orası dünya şehirleri içinde Kabe toprağı gibidir, Üsküdar bu şerefle rağbet edi-
len bir yerdir.) 

Bu şairlerin bir kısmı yine Üsküdar’da vefat etmiş ve mezarları buradadır. Üskü-
dar’a yerleşmiş veya uzun süre burada yaşamış şairlerden bazıları şunlardır:

Azîz Mahmud Hüdayî (Ankara/1551-1628), Üsküdarlı Sırrî (?-1699), Üsküdarlı
Hakkı (Misori /1822-1895), Ma’nevî (Bolu/?-1702), Hüsrev (?-?), Emîn (?-1665), An-
takyalı Münîf (?-1744), Âsaf (?-1795), Na’îm (?-?), Râ’if (?-?), Rıfkî (?-?), Sâlim (?-?),
Tâhir (?-?), Nâşid (Belgrad/?-?), Şeydâ (Buhara?-?), Sâhib (Bursa/?-?), Nâlî (Kon-
ya/?1674), Nisbetî (Diyarbekr/?1678), Ali Cânib Beğ (1887-1967), Es’ad Efendi (1786-
1848), Ferîd Efendi (Yenişehir/ 1867-1910), Reşîd (Bağdat/?-1563), Riyâzî (1572-
1644), 

Üsküdar’daki Mezar ve Hazirelerde Medfun Divan Şairleri

Üsküdar’da doğan veya sonradan Üsküdar’a gelip yerleşen şairlerin çoğunun bura-
da yatmakta olduklarını biliyoruz; ancak Üsküdar’da ikamet etmediği halde burada
medfun olan pek çok Divan şairimiz de vardır. Özellikle Nedim gibi Divan şiirimizin en
büyük şairlerinden birisinin Üsküdar’daki bir takım çeşme veya binalar için tarihler ka-
leme alması, Üsküdar’ın adını şiirlerinde zaman zaman zikretmesi ve burada defn edil-
mesi onun Üsküdar’a olan sevgisini göstermektedir. Sultan Ahmed’in kardeşi Hatice
Sultan’ın Üsküdar’da yaptırdığı çeşme için şu tarihi yazmıştır:

Âsmân-mertebe Sultân Ahmed
Heft iklîmde oldur hakan



Üsküdâr’ı edip ihyâ lutfu
Âb-ı şîrîn ile kıldı reyyân

Kırk çeşme gibi bu şehri hele
Eyledi çeşmeleri âbâdân

Ol şehin duhter-i vâlâ-güheri
Kıldı bu ayn-ı dil-ârâyı revân

Eyleye Hazreti Bârî müzdâd
Ol şehin şevket ü şânın her ân

Bî-bedel dedi bu târîhi Nedîm
Çeşme-i pâk-i Hadîce Sultân (1143/1730) 

Başta Nedim (?-1730) olmak üzere Divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nâbî (?-
1712), Edirneli Kâmî (?-1724), Selim Kavsara-zâde (?-1726), Neylî (?-1748), Âtıf Efendi
(?-1742), Enderunlu Vâsıf (?-1824), Makâlî (?-1584), Şem’î (?-1591) vs. şairler Üskü-
dar’da medfunlardır. Diğer medfun şairlerden bazıları şunlardır: Râzî (?-1771), Merâmî
(?-?), Muhyî (?-1611), Zakirçe Biçâre Abdullah (?-1657), Derviş Himmet (?-1684), Âsım
Efendi (1755-1819), Sermed (?-1788), Nâşid İbrahim (?-1792), Âsaf (?-1796), Aziz Beğ
(1848-1919), Âsaf Beğ (1840-1913), İbrahim Cûdî (1850-1931), Fazıl Paşa (?-1882), Hâ-
kî Beğ (1889-1921), Hamdi Beğ (1851-1917), Haydar Efendi (1838-1903), Hikmet
(1786-1859), İhsan Mahvî (1891-1936), İzzet (1843-1914), Kâzım Paşa (1821-1889),
Münire (1825-1903), Osman Nevres (1820-1876).

Sonuç olarak Üsküdar, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen engin ve vakur geç-
mişi ile değişik medeniyetlere ve özellikle Türk medeniyetine tanıklık etmiştir ve halen
de etmektedir. O, hep İstanbul’un bir semti olarak görülmesine ve bilinmesine rağmen
kendi dinamik ve özelliklerini her zaman için ortaya koymasını bilmiştir. Hem kentsel
hem de sayfiye özellikleri onu öteden beri bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bir şe-
hir edebiyatı olan Divan şiirinin Üsküdar’da uygun zemin bulması, Divan şairlerinin
burada öbekleşmesi tesadüfî değildir. Üsküdar, bağrından pek çok şair çıkaran ve yine
bağrına pek çok şairi alan bir vatan parçasıdır. Kaynaklar otuz civarında şairin Üsküdar
doğumlu, bir o kadarının Üsküdar’a sonradan gelip yerleşmiş, bu sayılardan çok daha
fazlasının ise bu toprakta ebedî istirahata çekildiklerini söylemektedirler.
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ŞERH EDEBİYATIMIZDA 
ÜSKÜDAR VE ÇEVRESİ

Ömür Ceylan*

Tarih boyunca tüm milletler ve medeniyetlerce arzulanan imparatorluklar baş-
kenti İstanbul, pek çok kavim, din ve kültürün uzun asırlardır nefes aldığı bir

uygarlıklar beşiğidir. İslâm orduları tarafından defâlarca kuşatılan ve nihayet fethi ile
çağ açıp çağ kapayan bu yaşlı şehirdeki 550 yıllık tarihimiz gösteriyor ki, dünyadaki bü-
tün değerler ve değerli olan şeyler gibi İstanbul’u da korumak fethetmekten çok daha
zordur. Türk İstanbul’un gönülden arzuladığımız şekilde kıyamete dek yaşaması için
bir yandan ekonomik, askerî ve siyâsî gücümüzle caydırıcı olmak, diğer yandan yüzyıl-
lardır şehrin dokusunu şekillendiren millî kültürümüzün ayrıntılarını tespit ederek de-
vamlılığını sağlamak zorunluluğumuz vardır. Bugüne kadar İstanbul’u çok değişik yön-
lerden inceleyen yüzlerce kitap yazılmış, makale yayınlanmış ve bildiri okunmuştur. Fa-
kat târihî İstanbul semtlerini konu edinen ve bugün içinde bulunmaktan mutluluk duy-
duğumuz türden bilimsel toplantılar, pek çok ayrıntıyı bir arada barındırması bakımın-
dan son derece önemlidir. Geçmişi asırlara dayanan İstanbul semtlerindeki dil, edebi-
yat, inanç, mîmârî ve gelenek gibi kültür unsurları üzerine yapılan bu araştırmalar, sa-
yıları hızla artan yeni semtlerin “İstanbul” ve her geçen gün çoğalan nüfûsun da “İstan-
bullu” kılınmasını sağlayacak bilgileri gizleyen ciddî başvuru kaynakları olarak değer-
lendirilmelidirler. 

İstanbul’un en köklü yerleşim birimlerinden biri olan Üsküdar, coğrafi konumu ve
çevre güzellikleri sebebiyle, toplumun her katmanından insanların teveccühünü kazan-
mış yaşanası bir ilçedir. Bu özelliği dolayısıyla asırlardır, tabiatı İlâhî bir sezgiyle algıla-
yıp mutlak gerçekliğin yansıması olarak değerlendiren mutasavvıfların da yaygın yerle-
şim tercihi olmuştur. Nitekim Üsküdar’ı benzer ilçelerden ayıran önemli bir vasfı da bu
inanç önderlerinin mirası olan ve bugün dahi muhafaza edilen mistik atmosferidir. Yüz-
yıllardır Üsküdar ve çevresinde yaşamış olan tasavvuf büyüklerinin beşeri ilişkileri, eği-
tim çalışmaları ve edebî faaliyetleri her yönden incelenmeden Üsküdar ve dolayısıyla İs-
tanbul monografisinin eksik kalacağı şüphesizdir. Üsküdar’da yaşamış ve Üsküdar’la
şöhret bulmuş tasavvuf önderlerinin tarihi ve menkıbevî hayatları, tasavvufî faaliyetle-
ri ve şiirleri pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bununla birlikte diğer edebî türlere na-
zaran daha geç keşfettiğimiz Türkçe şiir şerhleri bakımından da Üsküdarlı şâir ve edip-
lerin müstesna bir yeri vardır. 

* Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi



Bir metni açıklamak ve ondaki gizli mânâları ortaya koymak anlamındaki şerh, tef-
sîr kelimesinin Kur’ân-ı Kerîm’e tahsis edilmesinden sonra bir edebî tarz olarak Arap
Edebiyatı’nda şekillenmeye başlamış; oradan da Fars Edebiyatı’na geçmiştir. Yalnız şiir
ya da benzeri edebî ürünler değil, tıp, astronomi, aritmetik gibi fen bilimlerine ait me-
tinler de şerh edilmiştir. Türk Edebiyatı, pek çok edebî enstrüman gibi şerhi de Fars
coğrafyası üzerinden almıştır. Arapça ve Farsça’nın ilim ve edebiyat dili kabul edildiği
bu asırlarda, İslâm medeniyeti dâiresinin bu edebî alışverişlerinde daha çok tüketen ta-
raf olduğumuz için şiir şerhlerimiz de öncelikle Farsça ve Arapça şiirlere yazılmıştır.

Arapça-Farsça manzûmelere yazılan bu şerhler daha çok medrese etrafındaki Arap-
Fars Edebiyatları’na vâkıf akademik çevrelerce yazıldığı için taklit edildikleri o gelenek-
teki orijinalleri gibi şiirin retorik ve gramer bakımdan bazı teknik özelliklerini ihmal et-
memişlerdir. Prizrenli Şem’î, Bosnalı Sûdî, Karslı Davud b. Muhammed ve Müstakimzâ-
de Süleyman Sâdeddin gibi isimlerin temsilcisi oldukları akademik şerh geleneğinde
öncelikli şerh metinleri Mesnevî, Gülşen-i Râz, Bostân, Gülistân, Bahâristân, Bürde; Bür’e;
Münferice ve Tâ’iyye Kasîdeleri’dir. Henüz XV. asrın sonlarından itibaren Fars şiiriyle boy
ölçüşme şuurunun şekillendiği Divan şiiri geleneğimizde, Türkçe manzûmelerin tan-
zîr/tenkîz, terbî, tahmîs ve tesdîsleriyle yetinilerek şerhe lâyık şiirlerin ısrarla Fars ve
Arap Edebiyatları’ndan seçilmesi oldukça düşündürücüdür. 

Divan şiiri çevrelerince teveccüh gösterilmeyen Türkçe şiirleri şerh etme faaliyeti,
pek çok bakımdan bir yerlilik refleksi gösteren tekke atmosferinde başlamış ve ileride
bir gelenek oluşturacak kadar geliştirilmiştir. Kur’an ve hadis gibi temel mukaddes me-
tinlerin anlaşılmasında dahi medrese mensuplarıyla ihtilafa düşen mutasavvıfların, şiir
şerhlerini de kendi dünya görüşleri doğrultusunda şekillendirmeleri kaçınılmazdır.
İçinde yaşanılan hisler ve varlıklar âlemini bütün unsurlarıyla bir sûret kabul ederek bu
sûretin arkasındaki mutlak gerçekliği kovalayan sûfîler, dikkatlerini dıştan ve kabuktan
ziyâde içe ve öze hasretmişlerdir. İslâm akademiyasının, Kur’an-ı Kerim âyetlerini ya
hüküm çıkarılacak katı bir kurallar manzûmesi ya da Tanrı’yı âdeta işlevsiz gösteren bir
tenzih anlayışına dayanak olarak yorumlamalarını dînîn samîmiyetine ve rûhâniyetine
aykırı bularak, âyet ve hadisleri sezgi/keşf ekseninde oluşturdukları öğretileri ile izah
eden mutasavvıflar, şerh ettikleri manzûmelere de aynı bakış açısıyla yaklaşmışlardır.
İçinde mutlak hakîkatleri gizlediğine inandıkları şiirleri, yalnız tasavvufî düşünce ve
terminoloji ile sınırlandırdıkları bir mânâ iklimine çekip âdetâ şâir ve şiiri açıklayan
arasında gözle görülmeyen bir iletişim ortamı yaratan tasavvufî şiir şerhi geleneği, bu
bakımdan analitik bir düşüncenin ürünü olmasa da zamanla kendi içerisinde bir siste-
matik ve terimler hiyerarşisi kazanmıştır. 

Tasavvufî şiir şerhleri geleneği, Anadolu’daki sûfî atmosferin her bakımdan mihve-
ri durumundaki Yûnus Emre’nin:

Çıkdum erik dalına anda yidüm üzümi
Bostan ıssı kakıdı dir uğurladın kozumı

matlâlı şathiyyesine yazılan şerhlerle başlar. Hacı Bayrâm-ı Velî, Eşrefoğlu Rûmî,
Mehmed Muhyiddin Üftâde ve Niyâzî-i Mısrî gibi hemen bütün tarikatlarda kabul ve
saygı gören isimler başta olmak üzere çoğunlukla pîr olarak şöhret bulmuş önde gelen
mutasavvıfların şiirlerine yine aynı konumdaki haleflerince yazılmış şerhlerle gelenek
inşâ edilmiştir.
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Üsküdar denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Aziz Mahmud Hüdâî (ö.1623),
yalnız Üsküdar ve İstanbul’un değil bütün Osmanlı coğrafyasının edebî, mistik atmos-
ferini derinden etkileyen nüfuzlu bir şahsiyettir. Medrese tahsilini tamamladıktan son-
ra Mısır, Şam ve Edirne’de görevler almış; 36 yaşında Bursa’da müderris ve kadı iken
Şeyh Üftade’ye (ö.1583) bağlanmıştır. Üç yıl gibi kısa bir zamanda hilafete hak kazana-
rak şeyhi tarafından Sivrihisar’a gönderilmiş; Şeyh Üftade’nin vefâtını müteâkiben de
önce Eski Zağra, ardından da asırlar boyunca ismiyle özdeşleşecek olan Üsküdar’a gel-
miş ve irşada başlamıştır. Mehmed Muhyiddin Üftâde’nin Vâkıât adlı eserinde teorik te-
mellerini attığı celvet prensibini sistematize ederek bir tarikat hüviyetine büründürmüş,
halkla beraber ve sosyal hayatla iç içe yürüttüğü irşâd usûlüyle Osmanlı padişahları da-
hil devletin üst düzey yöneticilerinden ve halktan büyük saygı ve kabul görmüştür1.
Aralarında Divanı2 da bulunan otuza yakın eseriyle Anadolu ve Balkanlar’daki dinî-ta-
savvufî hayatı derinden etkilemiştir. Eserlerinin çoğunu Arapça olarak yazan Aziz Mah-
mud Hüdaî’nin şiirleri zamanına göre oldukça sadedir. Yer yer kusurlar görülmesine
rağmen divanının büyük bir bölümü aruz vezniyle yazılmış şiirlerden oluşur. Özellikle
hece ile yazdığı ilâhîlerinde şekil ve eda bakımından Yunus’un etkisi altındadır. Tefsir
ve hadis alanlarında uzman bir din âlimi olan Hüdaî’nin manzumelerinde Vahdet-i Vü-
cud anlayışının, Yunus ve Yunus muakkiplerinde olduğu gibi, rahat ve basit bir şekilde
işlendiği görülmez. Akıcı ve samimî bir dili vardır. Büyük ölçüde zühdî ve ahlâkî daire-
de değerlendirilebilecek olan ilâhîlerinde platonik bir aşk felsefesinden ziyade; amaçlı,
şuurlu bir didaktik üslûp hâkimdir. Divanında yer yer divan şairlerini anımsatan parça-
lara rastlansa da, bunlar sayıları ve nitelikleri ile büyük bir önem arzetmezler.

Hacı Selim Ağa Kütüphânesi Kemânkeş (459) Koleksiyonu’nda bulunan bir yaz-
manın 16-19. varakları arasında Aziz Mahmud Hüdâî’ye isnâd edilen bir manzûmenin
şerhi vardır. Mesnevî tarzında yazılmış 20 beyitlik bu manzûme Hüdâî Dîvânı’nda bu-
lunmadığı gibi, şârihi hakkında da herhangi bir kayıt taşımamaktadır. Edâsı ve kelime
kadrosu îtibâriyle Aziz Mahmud Hüdâî’ye ait olması uzak görünmeyen manzûme şu-
dur:

Umûm eyler ifâde nekre her ân Siyâk-ı nefye vâki’ olsa ey cân
Bu ma’nâyı eger itdünse idrâk Olunmamak gerek hiçbir şey işrâk
Eger şirk-i hafî vü ger celîdür Bulardan pâk olan lâbüd velîdür
Cemî’-i zevke tevhîd oldı mebde’ Azâba nitekim şirk oldı menşe’
Usât-ı mü’minîni yakduğı nâr Anınçündür begüm şirk-i hafî-vâr
Olur tevhîd aslı her kemâlün Nitekim şirkdür aslı her dalâlün
Kişi şirkden idicek ictinâbı Muhakkak bil ki görmez ol azâbı
Bu ma’nâdan ana kim ire irşâd Kişi Zeyd’e vü Amr’a kılmaz isnâd
Muvahhid eylemez hiç gayri isbât Ki e’t-tevhîdü iskâtü’l-izâfât
Azâba bâ’is ol şirk-i şerengdür Te’ellüm ana ki muhkem mehengdür
Gel imdi Zeyd ü Amr’a tapmağı ko Begüm âlâm-ı şirkden var elin yu
Kişinün şirk (i) denlüdür azâbı Er isen muhkem eyle ictinâbı
Rivâyet olunur ki Pîr-i Bistâm Ki ya’nî Bâyezîd-i sâhib-ikdâm
Bu denlü cidd ü sa’y ü dikkat ile Bu denlü halvet ile uzlet ile
Bakup her hâline ol merd-i fâyik Arayup bulmadı bir Hakk’a lâyık

1 H. Kâmil Yılmaz; Aziz Mahmud Hüdâî Hayatı Eserleri ve Tarikatı, İstanbul 1990.
2 Zîver Tezeren; Seyyid Aziz Mahmud Hüdâî Divanı I-II, İstanbul 1984-1985.



Didi bir Hakk’a lâyık iş yok el-hak Meger vâr ise tevhîdümdür ancak
Didiler bilmezmisün süd yidügin Yüregümi süd ağrıtdı didügin
Bu sözle bulunur mı sende tevhîd Aceb sen kandesün yâ kande tevhîd
Uyan gafletden imdi âkil isen Hak’ı anlayıgör ehl-i dil isen
Ölüp gitmezden evvel bil Hudâ’yı Hevâyı ko sivâyı ko Hüdâyî

Klâsik biyografi kaynakları Aziz Mahmud Hüdâî’ye ait iki manzûmenin daha şerh
edildiğini bildirirler. Bunlardan ilki Abdülhay Celvetî’nin (ö.1705) şerh ettiği söylenen
“İsteyen yârin Hak ider vârın” başlangıçlı manzûmedir. Hacı Bayrâm-ı Velî’nin:

Çalabım bir şar yaratmış iki cihân aresinde
Bakıcak dîdâr görünür o şârın kenâresinde

matlâlı ilâhîsini de şerh etmiş3 ve Hüdâî Âsitânesi şeyhliğinde bulunduğu yıllarda
Üsküdar’da yaşamış olan Abdülhay Celvetî, yine bir Celvetî şeyhi olan Saçlu İbrahim
Efendi’nin oğludur. Edirne’de doğmuş, babasının yanında yetişmiş ve tarikat âdâbını
ondan öğrenmiştir. Hilâfete hak kazandıktan sonra Çirmen Sancağı’na bağlı Akçakızan-
lık kazasındaki Alaeddin Efendi Zâviyesi şeyhliğine tayin edilmiş, sonrasında Edirne Se-
lîmiye Câmii vâizliği, Sokullu Mehmed Paşa Zâviyesi şeyhliği ve Eminönü Yeni Câmi
vâizliği görevlerinde bulunmuştur. Vefatından önceki son mekanı, hayatı boyunca gö-
nülden bağlı bulunduğu Aziz Mahmud Hüdâî’nin dergâhıdır. Kabri Üsküdar’dadır. 

Varlığından söz edilen diğer Hüdâî şerhi ise 

Ezelden aşkıla biz yâne geldik
Hakîkat şem’ine pervâne geldik

matlâlı gazeldir. Lem’a-i Nûrâniyye adını taşıyan eser Yâkûb Afvî’ye (ö.1736) izâfe
edilmektedir. Yâkûb Afvî de Celvetî büyüklerinden Amasyalı Fenâî Mustafa Efendi’nin
oğludur. Valide Sultan ve Şehzâde Câmîleri’nde kürsü vâizliği görevlerinden sonra uzun
yıllar Üsküdar Çavuşderesi yakınlarındaki Celvetî dergâhında şeyhlik yapmıştır. Kabri
Karacaahmet yolu üzerindedir. Tefsir, Hadis, Siyer, Vaaz ve menâkıb vâdilerinde yazıl-
mış ona yakın eseri vardır4. Bursalı Mehmet Tahir’in haber verdiği Abdülhay Celvetî ve
Yâkûb Afvî’ye ait bu iki şerhe de ne yazık ki henüz ulaşılamamıştır. 

Tasavvufî Türk edebiyatının XVII. asırda yetiştirdiği en velûd kalemlerden birisi
olan İsmail Hakkı Bursevî de (ö.1725) hayatının bir bölümünü Üsküdar’da geçirerek
hizmetlerde bulunmuştur. Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalmış Aydos kasaba-
sında doğan İsmail Hakkı Bursevî, tahsilini Edirne ve İstanbul’da tamamlamış; Atpa-
zarlı Osman Efendi’den Celvetî icazetnâmesi alarak Üsküp, Köprülü ve Usturumca’dan
sonra 40 yıl aralıksız irşad ve telif faaliyetlerinde bulunacağı Bursa’ya gelmiştir. Ordu-
nun maneviyatını güçlendirmek için katıldığı II. ve III. Avusturya seferlerinden dön-
dükten sonra bir süre Üsküdar’da irşad faaliyetlerini sürdürmüştür. Tefsir, hadis, fıkıh,
kelâm, tasavvuf, edebiyat, mev’ize ve tecvid sahalarında 100’den fazla eser vermiş olan
Bursevî, yazdığı Kur’an tefsiri Rûhü’l-Beyân5, Mesnevî Şerhi, Muhammediyye Şerhi/Fera-
hü’r-Rûh6 ve daha pekçok şerhle iyi bir metin bilimci olarak dikkat çeker. Fütûhât-ı Bur-
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3 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 9771, 23b-26a; Taksim Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 997/2, 6a-9b.
4 Bursalı Mehmed Tahir; Osmanlı Müellifleri, C.I, s.201-202.
5 Abdullah Öz vd.; İsmail Hakkı Bursevî Muhtasar Rûhü’l-Beyân Tefsîri, İstanbul 1995.
6 Mustafa Utku; İsmail Hakkı Bursevî Ferahü’r-Rûh Muhammediye Şerhi, Bursa 2001.
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seviyye7 adını verdiği divan, muhteva olarak tekke şiiri geleneğini temsil etmekle bir-
likte, özellikle kullanılan dil ve nazım tekniği bakımından divan şiirine yakındır. Di-
vanda hece vezniyle yazılmış ilâhîlerin yanı başında Arapça-Farsça gazeller de bulun-
maktadır. Şiirlerinde uzun ve karmaşık Arapça-Farsça tamlamalar bulunmaz; fakat şi-
ir dili Arapça ve Farsça kelimelerden bir hayli etkilenmiştir. Diğer tekke şairlerinde gö-
rülebilen vezin, kafiye v.b. teknik kusurlara Bursevî divanında nâdir rastlanır. Özellik-
le aruz veznini, yaptığı bol bol imalelere rağmen, başarılı kullandığı söylenebilir. Ruh
ve eda bakımındansa geleneğin tam bir temsilcisidir. Tasavvufa kaynaklık eden âyet ve
hadislerin iktibası, şiirlerinin birçoğuna hâkim olan tensih (öğüt verme) havası, ceva-
bını kendi vereceği sorular sorarak anlatma gibi üslûp özellikleri Bursevî şiirinin de te-
mel dinamikleridir. Bursevî’nin edib olarak en dikkat çekici yönü ise şârihliğidir. Türk
coğrafyasının en çok okunan eserlerinden biri olan Muhammediye’ye yazılmış iki şerh-
ten biri ona aittir8. Türkçe müstakil manzûmelerin şerhinde de geleneğin en üretken
kalemi Bursevî’dir. Yûnus’un üç9, Âşıkpaşaoğlu10, Hacı Bayrâm-ı Velî11, Hayretî12, Ni-
yâzî-i Mısrî13, Bursalı Şeyh Sahfî14, Şeyh Abdurrahman15, Dukâkinzâde Ahmed Bey16

ve kendisinin17 birer manzûmesini şerh etmiştir. Bu şerhlerde herkesçe teslim edilen
tasavvufî ve edebî birikimini büyük bir maharetle ortaya koyar. Tasavvufun pek çok
konusunu yine tasavvuf ıstılahları eşliğinde başarıyla işler. Birbirinden farklı çok sayı-
da metin şerh eden Bursevî, şerh ettiği metnin yaygınca tüketildiği çevrelerin beğeni ve
birikimlerini göz önünde bulundurur. Kendi kasîdesi de dahil olmak üzere bazı man-
zûmelerin şerhinde alıntıladığı âyetlerin Arapça lafızları ile yetinirken kimi ilahilerin
şerhinde ise hemen her âyet ve hadîsin tercümesini de beraberinde verir. Şârih Burse-
vî aynı zamanda bir edebiyat eleştirmenidir. Şerh ettiği şiirin kendisine ulaşmış farklı
varyantlarını zikrettiği gibi, Hayretî’nin ilâhîsinde metne müdahale ederek tekliflerde
dahi bulunur18. 

7 Murat Yurtsever; İsmâil Hakkı Bursevî Dîvân, Bursa, 2000.
8 Muhammediye’ye Esîrî Mehmed Yusuf Efendi tarafından yazılmış olan diğer şerh daha çok sadeleştirme

hüviyeti gösterir. Bkz. Esîrî; Şerh-i Muhammediye, İstanbul Üniversitesi Ktp. TY 2450.
9 “Çıkdum erik dalına anda yidüm üzümi / Bostan ıssı kakıdı dir uğurladın kozumı” (Necla Pekolcay-Emi-

ne Sevim; Yunus Emre Şerhleri, KBY, Ankara 1991); “Adım adım ileri beş âlemden içeri / On sekiz bin hi-
câbı geçdim bir dağ içinde” (Süleymâniye Kyp. Esad Efendi 1521 94a-98b); “Sırâtdan gel sıfâta anda safâ
bulasın / Hayâllere dalma kim dosta mahrem olasın” (Süleymâniye Kyp. Esad Efendi 1521 115a-123b). 

10 “Çıkdım bâdâm dalına anda yedim üzümü / Ol demde üzüm yedim mânâ buldum sözümü” (Süleymâ-
niye Kyp. Esad Efendi 1521 99aa-107b) 

11 “Çalabım bir şar yaratmış iki cihân aresinde / Bakıcak dîdâr görünür o şârın kenâresinde” (Süleymâni-
ye Ktp. Halet Efendi 724/1) 

12 “Sînemin bağında bitmiş bir ağaçda dört dal / Biri elma biri hurma biri sükker biri bal” (Süleymaniye
Ktp. Hacı Mahmud Efendi 2749/10) 

13 “Müşkilim var size ey Hak dostları eylen küşâd / Kim cevâbın vere olsun Hak katında ber-murâd” (Ab-
dullah Çaylıoğlu; Niyâzî-i Mısrî Şerhleri, İnsan Yayınları, İstanbul 1999) 

14 “Seyr eyledim cihânı Halk bend ile girftâr / Âzâdlar bölügünden yok dertlülere timâr” (Süleymaniye Ktp.
Hacı Mahmud Efendi 2537/6) 

15 “Heft su’âlim var sana ey ârif-i esrâr-ı Hak / Cum’ada ön îdde sonra hutbe okunmak nedür” (Hacı Selim
Ağa Ktp. Hüdâî Efendi 469/1) 

16 “Dinler isen hâlimi eydeyim ey nev-civân / Lîk benim müşkilim eyleyivergil iyân” (Şerh-i Nazm-ı Ah-
med; Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000) 

17 “Nedir Dervîş Muhammed feyz-i Mevlâ’ya müheyyâdır / Ne belki katre şeklinde görülmüş özge deryâ-
dır” (Kitâbül’l-Envâr; Süleymaniye Ktp. Mihrişah Sultan 189) 

18 İsmail Hakkı Bursevî; Şerh-i Nazm-ı Hayretî, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi 2749/10, 76b.



Üsküdar’ın yüzyıllara yayılan tasavvufindeki önemli isimlerden biri de şüphesiz
yüzyılın başlarında vefat eden ve Halvetiye’nin şubesi Şabaniye’ye bağlı Nasuhîye kolu-
nun kurucusu olan Seyyid Mehmed Nasuhî Efendi’dir (ö. 1718). Nasûhî, tahsil devresin-
den sonra meşhur Halvetî pîri Karabaş-ı Velî’ye intisap etmiş, mürşidinin telkiniyle ön-
ce Mudurnu’da talebeler yetiştirmiş, daha sonra da bugün dahi kendi adıyla anılan bir
ziyaretgâh durumundaki Üsküdar Doğancılar Nasuhî Dergâhı’nı inşa ettirerek ömrü-
nün sonuna dek bu dergâhta irşadla meşgul olmuştur. Dîvânçesi 47 parça şiirden oluş-
masına karşın ilâhîlerinden kimisi bestelenecek, kimisiyse diğer mutasavvıflarca şerh
edilecek kadar çok sevilmiş ve ilgi görmüştür19. Pek çok sûrenin tefsirinin yanı sıra sa-
yıları onu bulan eserlerinden biri de Mısrînin: 

Yâ câmi‘a’l-esrâr ve’l-fezâ’il
Yâ kâşife’l-estâr li’l-‘avâmil

matlâlı sekiz beyitlik manzûmesine yazdığı Arapça şerhtir. Hacim itibâriyle küçük
bir metin olan Nasûhî şerhi, Türkçe yazılmış tasavvufî şerhler gibi tasavvufî ıstılahların
çevresinde örülmekle birlikte Arapça bir manzûmeye yine Arapça kaleme alınması iti-
bariyle de bazı gramer izahlarını barındıran bir çeviri karakteri arz etmektedir. Seyyid
Mehmed Nasûhî Efendi’nin şerh edebiyatımızdaki yeri yazdığı bu Mısrî şerhi ile sınırlı
değildir. Nasûhî’den 64 yıl sonra vefat etmiş olan Uşşâkî şeyhi Abdullah Salâhî (ö.1782)
de Nasûhî’nin:

Ol nedür kim eylese ikrâr anı müşrik olur
Bu aceb kim itse inkâr şübhe yok mülhid olur

matlâlı nutkunu şerh etmiştir. Arapça, Türkçe ve Farsça yazdığı çoğu şerh mâhiye-
tindeki 100 civarında eseriyle dikkat çeken Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (ö.1782) bu-
gün Yunanistan sınırları içindeki Kesriye’de doğmuş, ilk tahsilini memleketinde yapmış
ve 20 yaşında İstanbul’a gelmiştir. Sarf-nahiv bilgisini geliştirdikten sonra Kahire’ye gi-
derek cifir ve vefk türünden ilimler öğrenmiştir. Bu arada ilerlettiği Arapça’sı ile Muh-
yiddin İbni Arabî’nin eserlerini şerh etmeye başlamış ve Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin soh-
bet halkasına katılmıştır. Şeyhinin vefatı üzerine Eğrikapı Uşşâkî tekkesine postnişin ol-
muş ve 1782 yılında vefat etmiştir20. 

Daha önce bir şârih olarak adını zikrettiğimiz Abdülhay Celvetî’nin torunu olan ve
Üsküdar’da doğan Mehmed Nesîm Efendi (ö.1759) ise Niyâzî-i Mısrî’nin halîfelerinden
Verdî Kâsım Efendi’nin (ö.1723) :

Ben heft deryâyem Cûş itdüm dil-hâneden
Bûm-âsâ ne buldum çıkdum bu vîrâneden

matlâlı 19 beyitlik şathiyesini 151 beyit halinde manzum olarak şerh etmiştir21.
Anne tarafından soyu Aziz Mahmud Hüdâî’ye dayanan Mehmed Nesîm Efendi’nin bu
şerhi, manzum yazılmış olması hasebiyle şerh edebiyatımızda müstesnâ bir yere sahip-
tir. İlk bakışta 170 beyitlik bir kasîde görünümünde olan şerh, Şeyh Verdî’nin her bir
beyti arkasına açıklama mahiyetinde eklenmiş 4-6 beyitten oluşan bendler şeklinde dü-
zenlenmiştir. Kimi yerlerde manzum sözlükleri anımsatan metinde, şerh edilen manzu-
mede olduğu gibi hece vezni kullanılmıştır. 
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Söz konusu edeceğimiz son isim ise, Boğaz’ın her iki yakasının da bugüne dek ih-
mal edilmiş önemli kalemlerinden biri olan Cabbarzâde/Çapanzâde Ârif Bey’dir
(ö.1911). Baltalimanı’nda doğmuş, Mekteb-i İrfân’da tahsîlini tamamladıktan sonra
Bâb-ı Âlî ve Bâb-ı Seraskerî kalemlerinde memuriyetlerde bulunmuş, emekliliğinden
sonra ise Çengelköy’e yerleşerek kendisini yazmaya vermiş ve yüz yaşını aşmışken Çen-
gelköy’deki bekar dairesinde vefat etmiştir22. Cabbarzâde Ârif Bey’in pek çoğuna bugün
ulaşılamamış olan biri divançe yirmiden fazla eseri olduğu bilinmektedir ve eserlerin-
den ikisi Türkçe manzûme şerhidir. Bunlardan ilki Sünbül Sinan Efendi’nin (ö.1529) :

Gel ey sâlik diyem bir söz ki hakdur
İşidir Hakk’ı şol kim hak-kulakdur

matlâlı ilâhisine yazdığı ve Miftâhü Hazâ’inü’r-Rahmâniyye fî-Memleketi Vücûdi’l-İn-
sâniyye adını verdiği şerhidir23. Diğeri ise Konyalı Şeyh Vefâ’nın (ö.1485) :

Evvel tevhîdi zikret
Sonra cürmünü fikret
Var yoluna doğru git
Dervîş olayım dersen

dörtlüğüyle başlayan nutkuna yazmış olduğu şerhtir. Abdülbaki Gölpınarlı, 1936
yılında yayınladığı Yunus Emre adlı eserinde, Dâfi’ü-Zalem li-Kulûbi’l-Ümem adlı bu şer-
hin bir nüshasının İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 797 numarada kayıtlı olduğu-
nu söylüyorsa da24 bugün bu numara altında Rûşenî Dîvânı görünmektedir. Biz yaptı-
ğımız araştırmalar sırasında diğer İstanbul kütüphanelerinde nüshası görünmeyen bu
şerhin müellif hattı nüshasına Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphânesi’nde rastladık25.
Her iki şerh de Cabbarzâde Ârif Bey’in bir şârih olarak son derece önemli bir isim oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Geleneği çok iyi tetkik etmiş olduğu anlaşılan Arif Bey, ken-
dine has bir şerh üslûbuna sahiptir. Şerh sırasında beyitler arası bağlantıyı asla kopar-
madan parçadan bütüne bir şerh metodu izleyen şârih, modern araştırma usullerini de
şerhe taşıyıp alıntı yaptığı bilgileri eser ve sayfa numarası zikrederek künyelendirir. Şerh
ettiği metinler birer ilâhî olmasına karşın, divan şâirlerinden bol bol beyit alıntılar. Ha-
dis metinlerini râvî silsilesi ile beraber iktibas edecek kadar birikimli ve titizdir26. 

Hazırlamış olduğumuz bildiri hiç şüphesiz araştırmalarımızla şu an geldiğimiz
noktanın mütevâzı neticesidir. Asırlar boyunca İstanbul halkının âdetâ mânevî bir sığı-
nağı olan Üsküdar’ın, henüz bizim tespit edemediğimiz şârihler ve şiirleri şerh edilmiş
şâirler yetiştirdiği muhtemeldir. Üsküdar Belediyesi’nin önümüzdeki yıllarda da sürdür-
mesini arzu ettiğimiz bu bilimsel faaliyetleri, Üsküdar’ın pek çok yönünü aydınlattığı
gibi şerh edebiyatımıza da katkılarda bulunacaktır.

21 Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı; Türk Edebiyatı’nda Şathiye; Akçağ Yayınları, Ankara 2001, s.271-292; Sü-
leymaniye Ktp. Esad Efendi 3533.

22 Bursalı Mehmet Tahir; Osmanlı Müellifleri. C.I, s.47-48; İbnülemin Mahmud Kemal İnal; Son Asır Türk
Şâirleri, C.I, s.39-40.

23 Hacı Selim Ağa Kütüphanesi; Hüdâî Efendi 571.
24 Abdülbaki Gölpınarlı; Yunus Emre, Bozkurt Kitabevi, İstanbul 1936, s.152.
25 Hacı Selim Ağa Kütüphanesi; Hüdâî Efendi 544. 
26 Her iki metin incelemeleri ile birlikte tarafımızdan yayına hazırlanmaktadır. 



“ÜSKÜDAR’IN DOST IŞIKLARI”NIN 
DİVÂN ŞİİRİNE YANSIMASI

Neslihan ‹lknur Koç*

Çok eski bir yerleşim yeri olan İstanbul, bütün dünyaya hâkim bir coğrafî mev-
kîde yedi tepe üzerinde kurulmuştur. Dünyada her iki yakası farklı kıtalarda

yer alan bir başka şehir yoktur. Asıl şehir Avrupa’dadır. Ancak, Asya kısmı şehrin ay-
rılmaz bir parçasıdır ve esasen bütün Anadolu ve bütün doğu Üsküdar’da düğümlen-
mektedir. (ÖZTUNA, 1978; s.172-178) Bununla birlikte, Üsküdar isminin nereden
geldiği konusunda çeşitli görüşler vardır; önceden “Scutari” şehrinin kapladığı yerde
bugün Üsküdar’ın bulunduğu ve bu sebeple bu şehrin adının, Üsküdar olarak zaman-
la değiştiği; Anadolu (Küçük Asya) ya ve Asya’ya giden posta yollarının ilk menzili ol-
duğu için adını Farsça “Usgüdâr (menzilgâh) ” kelimesinden almış olduğu; Evliyâ Çe-
lebi’nin ise “Eskidâr” şeklinde belirtmiş olduğu, bu görüşlerden bazılarıdır. (KONYA-
LI, 1976; s. 3-4) 

Osmanlı Devleti’nde özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında Üsküdar’ın “Bilâd-
ı Selâse” olarak adlandırılan Eyüp, Galata ve Üsküdar kadılıkları içinde yer aldığını kay-
naklardan öğreniyoruz.. (TUĞLACI, 1985; s. 157) Bu üç kadının da mevleviyet rütbeli
(yani molla denilen ve fermanlarda “Mevlâna Mollamız” diye hitap edilen) ilmiyye sı-
nıfı içinde yüksek rütbeli üç yargıç ve idareci olduğu belirtilmektedir. (ORTAYLI, 2000-
s.62) İdarî olarak bir kadılık durumunda olan Üsküdar, “Mercü’l-Berreyn” iki karanın
el sıkıştığı yer olarak da tavsif edilmiştir. (KONYALI, 1976; önsöz) 

Üsküdar, 15. ve 16.yy.’da önemini sürekli korumuştur. Kaynaklarda, Üsküdar’ın
500 akçalık bir mevleviyet (kadılık) ve hanedan sarayları, camileri, okulları, kervansa-
rayları, hamamları ve mesire yerleriyle 17.yy. İstanbulu’nun en büyük yerleşim yerlerin-
den biri olduğu belirtilmiştir. (KILIÇ, 1998; s.88) 

17.yy.’da Üsküdar’ın önemi bu şekilde olan Üsküdar’ın, Anadolu yakasında 18.yy.’a
kadar bir peyk kent ve Asya ile olan ticarette önemli bir konaklama ve antrepo merke-
zi olduğu ifâde edilmiştir. (ORTAYLI, 2000; s.238) 

18.yy.’da da sosyal hayatı canlı bir şekilde yaşatan ve yaşayan Üsküdar, döneminin
gözde mekânları olarak binâ edilen ve halkın mesiregâh olarak kullandığı köşkler, ça-
yırlar, bağlar...vb. yerlere de ev sahipliği yapmıştır. Üsküdâr’ın başlıca mesire yerleri ola-
rak, Şemsi Paşa Köşkü, İbrahim Ağa Çayırı, Susuz Bağı, Alay Köşkü, Duvardibi sayıla-
bilir. (ARISAN vd., 2000; s.297) Özellikle Şemsi Paşa Köşkü, daha sonra da değinece-
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ğimiz üzere Dîvân şiirinde çok sıkça yer almaktadır.Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın,
mesirelerin imar ve tanzimi hususunda pek çok himmetler sarf edip, Haliç, Üsküdar ve
Boğaziçi havalisinde “Nev-bünyâd”, “Bağ-ı ferâh, Mîr-âbâd” gibi pek çok kâşaneler vü-
cuda getirdiği belirtilmektedir. (ÇORUK, 2001; s.90) Yine kaynaklardan Üsküdar ve
Kadıköy taraflarında oturanların, “Fener Bahçesi” adıyla bilinen mesire yerini tercih et-
tiklerini öğreniyoruz. (ARISAN vd., 2000; s.294) 

Üsküdar’ın ayrıca çeşitli seyahat ve anı eserlerinde farklı yönleri ile yer almıştır.
Evliya Çelebi Seyâhatnamesi’nde Üsküdar halkına ilişkin olarak önemli tespitlerde bu-
lunmuştur: 

“...büyük bölümü Anadolulu’dur ve Türk lisanı konuşurlar ancak şehirdeki çele-
biler güzel konuşma ustası şâir ve âlimdirler. Üsküdar’daki en büyük tarikat Halvetî
tarikatidir ve tasavvuf müziğini bilen çok kimse vardır. Kadınları gayet çoktur, bazı şa-
irler Üsküdarlı kadınlar için “şehrengîzler” yazmışlardır.” (GÜNAY, 2003; s.150) 

Evliya Çelebi, Üsküdar hakkındaki görüşlerini bu şekilde belirtirken, “1874’te İs-
tanbul” adlı eserinde Edmondo de Amicis 19.yy. İstanbul’undan bahsederken, Mevlevî-
lerin yürüyüşlerini, çok estetik bir ifâde ile Üsküdar’ın mezarlıklarda inleyen rüzgâra
benzetiyor:

“Önümüzden geçen şu dervişler de bu son günün semâlarındandır; Bunlar Mevle-
vî dervişleridir ki Beyoğlu caddesinde çok meşhur bir tekkeleri var. Hiç şüphesiz ki
mevlevîleri birbiri arkasından devran meydanına giderken görmek çok câziptir. Deve-
tüyü bir cübbeye sarılmışlar, baş eğilmiş, kollar kavuşturulup sallanmış, tatlı ve yek-
nesak bir musikî kendilerine refakat etmektedir, öyle bir musikî Üsküdar mezarlıkla-
rının selvilerinde inleyen rüzgâra benziyor. Gözleri açıkken insana rüyalar gördürü-
yor.” (KOÇU, 1938; s. 29) 

Beşir Ayvazoğlu “Şehir Fotoğrafları” adlı eserinde Üsküdar hakkında önemli tes-
pitlerde bulunmuştur:

“Gezginleri güzelliğiyle dilsizleştiren İstanbul, hiç şüphesiz, kozmopolit Galata
değil, âbidevî câmileri kucaklayan ahşap şehir dokusu ve bu dokuyu sarıp sarmalayan
yeşil örtüsüyle Türk ve Müslüman İstanbul’dur. Boğaziçidir, Süleymâniye’dir, Eyüp’tür,
Üsküdar’dır.” (AYVAZOĞLU, 1998; s.13-16) 

Şâirleri, ilim adamları, Miskinler Tekkesi (DEVELİ, 1998; s.23), Üsküdar Musikî
cemiyeti (ÖZALP, 2002; s.76) ve Üsküdar Mevlevîhânesi, Aziz Mahmut Hüdâyî de Üs-
küdar’ın bahis vesilelerindendir. 

Yukarıda Osmanlı kültür muhiti içindeki yerini verdiğimiz Üsküdar’ın şimdi de
özellikle Dîvân edebiyatına yansıyan yönlerini vurgulamaya çalışacağız. 

Şehr-engîzler, Dîvân şiirine farklı bir bakış açısı getiren, sosyal hayat ile edebiyatın
bağlarını güçlendiren, bir şehrin güzel ve güzelliklerini anlatan manzum eserlerdir. (LE-
VEND, 1998; s.163) Bu türün Fars edebiyatındaki karşılığı; şehr-âşub’dur. 

Sahil-nâme ve bu kelimenin çoğulu olarak kullanılan sevâhil-nâme ise; şehr-engîz-
lerin farklı bir türü olup, İstanbul sahilleri ile buralardaki yerleşim bölgelerini topluca
anlatır. (PALA, 1995; 460) Şehr-engîz ve sahil-nâmeler genellikle mesnevî nazım şekli
ile yazılır. Bunların dışında gazel, murabba..vb. nazım şekilleriyle yazılan redifleri şehir
ya da semt ismi olan şiirler ile, beyitlerin içinde de yer yer şehir ve semt adları bulun-
maktadır.



XVI. asırda şehr-engîz türünün yaygınlaşmasıyla birlikte, Dîvan Edebiyatında özel-
likle, XVII. ve XVIII. yüzyılda başta İstanbul’un semtleri, sahilleri, çeşmeleri, bahçeleri,
yalıları, köşkleri, mesire yerleri, meydanları ve sokakları...vb. unsurların yer almaya baş-
ladığı belirtilmektedir. (AKSOYAK, 1996; s.157-158) Böylelikle Dîvân şiirine yeni unsur-
lar girmeye başlamıştır. Kültür tarihimiz için çok önemli sayılabilecek bu unsurlar, şair-
lerin o dönemde çevreye bakış açılarını göz önüne sermek bakımından önemlidir. 

Dîvân şiirinde şehir ve semt isimleri, bazen benzetme unsuru olarak kullanılmış
bazen de gerçek anlamlarıyla beyitlerde yer almıştır. Padişahlar ve devlet adamları ile
birlikte; Üsküdar’ın mesire yerleri, suyu, havası, güzelleri, mimârî özellikleri ve çevre
güzellikleri hem benzetme unsuru hem de gerçek anlamlarında kullanılmıştır.

Taradığımız şiirlerden yola çıkarak Üsküdar’ın hem sosyo-kültürel hem de edebî
çehresini göz önüne sermeye çalışacağız. Fakat bildirimizin esin kaynağı olan “Dîvân
Şiirinde İstanbul” adlı eserin yazarı Asaf Hâlet Çelebi’nin de belirttiği üzere; Bakî, Mu-
hibbî, Fuzûlî, Yahyâ Bey, Nef’î, Necâti Beğ ve Hayâlî Beğ gibi adını çokça duyduğumuz
şâirlerden ziyâde adını daha az duyduğumuz şâirlerin eserlerinde Üsküdar’ın daha çok
yer aldığını görmekteyiz. (ÇELEBİ, 1953; s.V (önsöz) ) 

Üsküdar redifli ve Üsküdar adının geçtiği şiirleri nazım şekli bakımından inceledi-
ğimizde karşımıza şöyle bir gruplandırma çıktı:

a) Gazellerde, 
b) Kasidelerde, 
c) Mesnevîlerde, 
d) Murabbalarda, 
e) Kıt’alarda, 
f) Tahmislerde.

a. Gazellerde Üsküdar

XVII. yy. dîvân şâiri Mezâkî’nin Dîvânı’nda Üsküdar redifli bir müzeyyel gazel bu-
lunmaktadır. (MERMER, 1998; s.317-318) Müzeyyel gazellerde şâirin adının geçtiği be-
yitten sonra şâir tarafından bir kaç beyit daha eklenir, dönemin pâdişahı, devlet adamı
veya önemli bir kişisi bu beyitlerde övülür. Mezâkî Üsküdar’ı anlatırken sözü Sultan III.
Murad’a bağlıyor ve onun zamanında Üsküdar’ın cennet bağı olduğunu belirtiyor. Şiiri
günümüz Türkçesi ile birlikte aşağıya alıyoruz: 

1. Bâreke’allâh san behişt-i câvidândur Üsküdâr
Kim safâ-bahş-ı dil-i pîr ü civândur Üsküdâr

Mezâkî birinci beyte Allah mübarek etsin diyerek bir dua ile başlıyor. Üsküdar’ı
ebedî bir cennete benzeterek onun, yaşlıların ve gençlerin gönüllerine safa bağışladığı-
nı dile getiriyor.

2. Bûy-ı ezhârın sabâ âfâka neşr eyler müdâm
Nükhet-efrûz-ı meşâm-ı ins ü cândur Üsküdâr

İkinci beyitte ise; rüzgârın Üsküdar’ın çiçeklerinin kokusunu bütün ufuklara yay-
dığını, her zaman bu güzel kokunun tüm insanlar ve cinler tarafından koklanacağını
belirtiliyor.

3. Gonce-fem cânân ile bülbül-i negam rindân ile
Gül-sitân-pîrâ-yı bâğ-ı kün-fe-kândur Üsküdâr
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Mezâkî üçüncü beyitte; gonca ağızlı sevgili ve bülbül gibi hoş nağmeli âşıkları ile
Üsküdar’ı dünyayı süsleyen bir gül bahçesine benzetiyor.

4. Söylenür her dem safâ-yı dil-küşâ-yı gülşeni
Lâ-cerem dillerde böyle dâsitândur Üsküdâr

Üsküdar’ın gönül açan bahçelerinin safâsının her zaman dillerde söylendiğini ve
Üsküdar’ın sonsuza kadar ağıdan ağza dolaşacak bir destan olduğu dördüncü beyitte
belirtilmektedir.

5. Medh ider feyz-i hevâ-yı cân-fezâsın her kişi
Hâsılı memdûh-ı ebnâ-yı zamândur Üsküdâr

Beşinci beyitte; Üsküdar’ın cana can katan havasının herkes tarafından övüldüğü
ve herkesin Üsküdar’ın bir memduhu olduğu dile getirilmiştir.

6. Ey Mezâkî n’ola ma’mûr olsa böyle her yeri
İşret-âbâd-ı şehen-şâh-ı cihândur Üsküdâr

Mezâkî kendisine seslenerek, Üsküdar’ın cihanda şahlar şahının işret yeri olduğu
bu sebepten her yerinin mamur olmasının tabii karşılanmasının gerektiği belirtiyor.

7. Cem-nejâd-ı muhterem Sultân Murâd-ı pür-kerem
Kim zamânında hemân bâğ-ı cinândur Üsküdâr

Yedinci beyitte, Sultan Murad’ın cömertliğinden bahsederek onu, İran hükümdarı
Cem ve Cem’in soyundan gelen padişahlara benzetiyor ve Sultan Murad zamanında Üs-
küdar’ın adeta cennet bahçesi haline geldiğini dile getiriyor.

8. Çekmesün bir dem elem tâ kim cihânda dem-be-dem
Gülşen-i cennet gibi râhat-resândur Üsküdâr (MERMER, 1991; s.317-318) 

Mezâkî, Üsküdar cihanda bir an bile olsa elem çekmesin çünkü o cennet bahçele-
ri gibi rahata kavuşmuştur diyerek son beyitte Üsküdar’ı kişileştirmiştir.

Mezâkî Üsküdar hakkında bunları söylerken, XVIII..yy. Dîvân şâiri Haşmet bir ga-
zelinde, kır bir at ve boylu poslu bir genç ile Halep’ten yola çıktıklarını ve Üsküdar’a
kendilerini zor attıklarını belirtiyor:

Çıktık Haleb’den eşheb-i himmetle Haşmetâ
Düşdük o şeh-levedim ile Üsküdâr’a dâr (ÇELEBİ, 1953; s.121) 

XVIII. yy. Dîvân şâiri Çelebizâde Asım; Çamlıca’nın seyrinin tekrarlanabileceğini
ama Hisar’ın uzak olduğunu söylemekle beraber, nazlı servisine gel Sadâbâd’a gidelim
diyerek tercihinin Sadâbâd’dan yana olduğunu belirtmektedir:

Çamlıca seyri mükerrerdür Hisâr ise bâ’îd
Serv-i nâzım gel gidelim bâri Sad-âbâda dek (ÇELEBİ, 1953; s.111) 

XIX.yy. Dîvân şâiri Ayntablı Aynî ise; bir gazelinde Üsküdar’ın şuh güzelinden bah-
sediyor:

O şûh-ı Üsküdâr’ın aşk-ı şeh-bâz-ı nigâhile
Doğancılar’da Aynî lâne tutdum vahşetim yokdur (ÇELEBİ, 1953; s.198) 

Yahyâ Kemâl’in “Eski Şiirin Rüzgârıyla” adlı eserinde yer alan, “Üsküdar Vasfında
Gazel” adlı gazelin ilk beytini de buraya almayı uygun gördük. Yahyâ Kemâl; 

Firdevs bu şehrin şeb u rûzunda ıyandur
Her çeşmeden âb-ı Şerefâbâd revandır (BEYATLI, s.1999; s.85) 



diyerek Üsküdar’ın gece ve gündüzünde cennetin belirdiğini ve her çeşmeden Şe-
refâbâd’ın suyunun aktığı anlatıyor.

b.Kasîdelerde Üsküdâr

İlk olarak, XVI.yy. Dîvân şâiri ve hamse sahibi Taşlıcalı Yahya Divânı’nda yer alan
bir kasidede Hz.Süleyman’ın, rüzgâra hükmeden ve kendisini nereye isterse oraya götü-
ren tahtı, Üsküdar sahilindeki sallara benzetilmiştir. Bu beyit Osmanlı Devleti zamanın-
da bir sefere gidileceği zaman ordunun Üsküdar’da çadır kurarak, buradan hareket et-
mesi geleneğini hatırlatmaktadır:

Boğazını alalum bahr gibi surh-serün
Geçelüm taht-ı Süleymânlar ile Üsküdar’ı (ÇAVUŞOĞLU, 1983; s. 54) 

XVIII.yy. Dîvân şâiri İzzet Efendi kasîde nazım şekli ile yazmış olduğu ve Sultan
III. Selim’e sunduğu, Sahil-nâme’sinde Üsküdar’ın bağlarının safâlı olduğunu ama dost-
larının Şemsi Paşa’yı tercih ettiklerini belirtiyor ve Üsküdar’ın Balaban ve suyu ile ünlü
olan Ayazması’ndan bahsediyor: 

Üsküdâr bağları hayli safâlı ammâ
Şemsi Paşa’yı makarr itdi gürûh-ı ahbâb

Oldu güyâ Balaban şorba yemekden zâhid
Nûş ider bulsa Ayazmâ’da eger var ise âb (Çelebi, 1953-s.131) 

Yine aynı kasidede Çamlıca’dan bahsedildiğini de görüyoruz. Bu beyitte Çamlı-
ca’dan içilen suyun, canlılık zamanına bedel olduğu dile getirilmiştir:

Vakti nevrûz olıcak mevsim-i İstavrozun
Vakt-i hayvâne bedel Çamlıca’dan nûş ide âb (ÇELEBİ; 1953-s.131) 

XVIII. yy. Dîvân şâiri Nedîm’in Iydiyye türünde yazdığı kasîdesinde “Firâz-ı Üskü-
dar” yani Üsküdar Tepesi (Çamlıca) ’nin uzak olduğu ama onun da seyrânının inkâr
olunamayacağını söylüyor:

Firâz-ı Üsküdâr’ın bu’dü var gerçi ammâ kim
Yine inkâr olunmaz hak bu kim anın da seyrânı (MACİT, 1999; s.73) 

c. Mesnevîlerde Üsküdâr

XVI. yy. Dîvân şâiri Cemâlî mesnevî nazım şekli ile yazdığı “Şehr-engîz-i İstanbul”
adlı eserinde art arda gelen iki beyitte Kavak, Kadıköy ve Üsküdar’dan bahsediyor:

Kavag u Kadı Köyi gibi hoşca
Budur dava ki yok âlemde kat’a

Hemân Allah saklasun hatâdan
Beyân itme dilâ geç Üsküdar’dan (LEVEND, 1957; s.110) 

XVIII. yy.’da Fennî, mesnevî nazım şekli ile yazdığı Sevâhil-nâmesi’nde; Üsküdar
Kabe toprağı gibi ünlü olsa da yine de sevgilinin yüzü ondan daha iyidir, diyerek sevgi-
li ile Üsküdar’ı karşılaştırmıştır:

Ka’be toprağı diyu olsa bile nâm-âver
Üsküdâr’dan dahi yeğdir bana rûy-ı dilber (ÇELEBİ, 1953- s.104) 

Fennî, ayrıca Üsküdar’da civârında bulunan Ayazma’yı, Şemsi Paşa’yı, Kız Kulesi’ni
ve Şeref-âbâd’ı da Sevahil-nâmesi’ne almıştır. Beyitlerin birincisinde; rakiplerin sevgili-
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nin yanaklarına bakarak ağlamaları ifade edilmiş ve bu durum, güzellik bahçesinden çı-
kan Ayazma’ya benzetilmiştir. “Ayazma” kelimesinin, “ayaz-mâ” yani soğuk su anlam-
larına gönderme yapılmıştır. Ayazma Üsküdar’ın bir semtidir. Böylelikle bu beyitte, sev-
gilinin yüzü Üsküdar’a, yanağı da Ayazma’ya benzetilmiş aynı zamanda da Ayazma’nın
suyunun da güzelliği vurgulanmıştır: 

Bakarak ruhlerine eşk-i rakîbin akmış
Sandılar bahçe-i hüsn içre Ayazmâ çıkmış (ÇELEBİ, 1953; s.104) 

İkinci beyitte de Şemsi Paşa’nın o zamanlarda bir seyrân yeri olduğu ifâde edilmiş
ve bunun sebebi de “Şemsi” adında bir âfetin türemesine bağlanmıştır:

Şemsi nâmında bir âfet mi zuhûr itdi aceb
Şemsi Paşa’yı mekân eylediler yârân hep (ÇELEBİ, 1953; s.104) 

Fennî “Fener Bağçe”yi de bir buluşma yeri olarak yine Sevâhil-nâmesi’nde anlatmıştır:

Fikr-i ruhsârı ile yandı tenim bilmez mi
Aceb o mâh Fener Bağçesi’ne gelmez mi (ÇELEBİ, 1955; s.673) 

Aşağıdaki beyitte de Kızkulesi, “duhter-i rez (asmanın kızı) ” tamlamasıyla şaraba
benzetilmiş ve eğer ferahlamak, sıkıntılardan kurtulmak isteniyorsa, şarap gibi olan
Kızkulesi’ne gitmek gerektiği ifâde edilmiştir: 

Kasdın èâlemde teferrüc ise ger bir derece
Duhter-i rez-i Kız kullesine bul ferece (ÇELEBİ, 1953; s.104) 

Fennî ayrıca önceki bölümlerde yer alan Şeref-âbâd’ı da eserine almıştır. Şerefli bir
kimsenin lutfı ile bu dünyâda, gönül kasrının gözünün Şeref-âbâd tarafına döndüğü be-
lirtiliyor:

Bir şerîfin nigeh-i lutfı ile dünyâda
Kasr-ı dil aynı ile döndü Şeref-âbâda (ÇELEBİ, 1953; s.104) 

Örnek olarak verdiğimiz bu beyitlerden hareketle, Fennî’nin eserindeki Üsküdar
ile ilgili beyitlerin, dîvân şiirinde Üsküdar’ın yerini belirginleştirmede önem taşıdığını
belirtmek gerekir.

Subhizâde Feyzî ise; bir mesnevîsinde, “hıtta-i Üsküdar” şeklinde nitelendirerek,
bir ülke gibi gördüğü Üsküdar’ı uğurlu ve temiz bir şehir olarak vasıflandırıyor:

Hıtta-i Üsküdâr’a basdı kadem
Gördi bir şehr-i pâk-i ferruh-dem (ASLAN, 1999; s.211) 

d. Murabbalarda Üsküdâr

Murabbalar bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşurlar. (DİLÇİN, 2000;
S.212) Bu bölümdeki murabbaların hepsi “şarkı” başlığını taşımaktadır. Bu başlığı taşı-
maları sebebiyle bu şiirler bestelenmiş olabilir. İlk olarak, Nedîm’in murabbaında Şeref-
âbâd’ın ve güzelliklerin anlatıldığını görmekteyiz:

Nedîm ilk bentte hünkârı Şeref-âbâd’a davet ediyor ve buranın güzelliğinin dile
sığmadığını ve anlatmakla anlaşılamayacağını belirtiyor:

1. Vasf-ı hüsn u behçeti bir vech ile sığmaz dile
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârum hele

Anlaşılmaz hak bu kim ârâyişi takrîr ile
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârum hele



Her nefes alışta havasının ve suyunun cana can kattığı ve Şeref-âbâd’ın şâhın teşrîf
edeceği günü sabırsızlıkla, övünerek beklediği bu bentte ifâde edilmekte, birinci bent-
teki davet Nedîm tarafından yinelenmektedir.

2. Her nefes âb u hevâsı câna cânlar katmada
İntisâbunla cihâna nâz u nahvet satmada

Kangı gün teşrîf eder şâhım deyu cân atmada
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârum hele

Sadrazam’ın Şeref-âbâd’ı süslerle bünyâd ettiği ve burayı seyretmesi ile cömert ta-
biatının açılacağı üçüncü bentte belirtiliyor. Ayrıca sadrazamın buraya gelerek lutf ve
ihsânını uzak tutmaması isteniyor:

3. Anı ziynetlerle bünyâd itdi sadr-ı a’zamun
Tâ ki açılsun temâşâsıle tab’-ı ekremin
Lutf u ihsân kıl dirîg itme efendim makdemin
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârum hele (MACİT, 1997; 261-262) 

Nedîm son bentte kendisini soyutluyor, Şeref-âbâd’ın vasıflarını anlatmasını, ey
Nedîm diye seslenerek kendisinden istiyor. Cevap olarak etrafını, orada bulunan kim-
selerin özelliklerini anlattığını ve havasının saflığını ruha benzettiğini öğreniyoruz:

4. Ben kulun sordum Nedîmâ’dan anın evsâfını
Vasf u medh itdi be-gâyet tarhını eşrâfını
Rûha teşbîh eyledi hattâ hevâ-yı sâfını
Gel Şeref-âbâdı gör şevketlü hünkârum hele (MACİT, 1997; s.261-262

XVIII. yy. Dîvân şâiri Nâşid ise, letâfet göğünün ayı olarak vasıflandırdığı sevgilisi-
ne sesleniyor, gece ile gündüzün yerini değiştirerek, her akşam ve sabah Şemsi Paşa’dan
Beşiktaş’a doğru güzel şarkılar okuyarak gezelim diyor:

Giceyi gündüze tebdîl idelim şâm u seher
Şemsi Pâşâ’dan idüp semt-i Beşiktaşa güzer
Nâşidâsâ okuyup böyle güzel şarkılar
Ey meh-i evc-i letâfet gidelim mehtâbâ (ÇELEBİ, 1953; S.124) 

XVIII. yy. Dîvân şâiri Seyyid Vehbî’nin iki bentten oluşan murabbaının ilk bendin-
de; Üsküdar’ın havasının can bağışladığı, rüzgârının İsâ peygamberin nefesi kadar etki-
li olduğu, benzeri olmayan yalıları ile Üsküdar’ın cennetin gül bahçesine konmuş oldu-
ğu belirtilmektedir:

1. Cân bağışlar Âdem’e âb u hevâsı Üsküdâr
Nefha-i İsâ mıdır bâd-ı sabâ-yı Üsküdâr
Ba-husûs ol misli yok sâhil-serâ ile hemân
Gülsitân-ı cennete konmuş fezâ-yı Üsküdâr 

İkinci bentte, şâir kendine sesleniyor; ömrünü hebâ etmemesini, gamları ve sıkın-
tıları ay yüzlü sevgili ile eğlenerek atmak gerektiğini söylüyor. Üsküdar’ın safâ vakti
geçmeden, aklın varsa âlem eyle yâni eğlen diyor:

2. Nakd-i ömr-i nazenîni itme mihnetle hebâ
Def’-i gam kıl işret it meh-pârelerle dâimâ

Var ise aklın sana benden nasihat Vehbiyâ
Âlem eyle geçmeden vakt-i safâ-yı Üsküdâr (ÇELEBİ, 1953; s.95-96) 
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Yukarıdaki murabbaa paralel olarak, XVIII.yy. şâiri Sâhib’in murabbaının ilk ben-
dinde de Üsküdar’ı fezâsının cennete benzetildiğini, havasının ve suyunun güzelliğinin
övüldüğünü görüyoruz:

1. Reşk-i gül bağ-ı behişt oldu fezâ-yıı Üsküdâr
Cennet-i rûy-ı zemîn anda sarây-ı Üsküdâr
Âb-ı kevser hâk-i reşk-i nâfe-i müşk-i Hoten
Turre-i hûr ile her bûdur hevâ-yı Üsküdâr

İkinci bentte ise; adı verilmeyen bir kişinin Üsküdar’ı süslediği ve Üsküdar’ın top-
rağının bu kişinin ayak basmasıyla itibâr bulduğu, önceden güzel iken daha sonra paha
biçilmez olduğu, havasının ve suyunun anlatılamayacağı belirtilmiştir: 

2. Virdi şehr-i Üsküdâr’a zînet ol devlet-serâ
Buldı bu hâk-i mukaddes itibâr u itilâ
Hûb idi evvel de şimdi oldı gâyet bî-behâ
Vasf olunmaz hâsılı âb u hevâ-yı Üsküdâr (ÇELEBİ, 1953; s. 106-107) 

İlhâmî (III. Selim) ise; dört bentten oluşan bir murabbaının ikinci bendinde, ley-
lak vaktinde yani bahar mevsiminde dilberler ile Üsküdar’a gitmek gerektiğini vurgula-
maktadır:

Üsküdâr’a gidelim geldi çü vakt-i leylâk
Bir iki sâz ile al dil-beri gel zevkine bak
Çıkalım Beykoz’a Sultaniye’den ayak ayak
Gidelim seyr-i çemenzâr idelim leyl u nehâr (ÇELEBİ, 1953; s.139) 

İlhâmi (III. Selim) diğer bir dört bentten oluşan murabbaının ikinci bendinde Üs-
küdar’ın etrafını gezmek gerektiğini ve onun hiçbir şeyle kıyâs olunamayacağını belir-
tiyor:

Nedir bu mercanlı yelek bu nev-zuhûr basma libâs
Bakdı o meh-rûdan yana seyri unutdu cümle nâs
Gez Üsküdâr etrâfını hiç var mıdır ana kıyâs
Görünce vuruldum hemân bir Karabağ cânânına (ÇELEBİ, 1953; s.142) 

18.yy. şâiri Sâmî ise; cihanda eşi benzeri olmayan bir şâhâne olarak Üsküdar’ı bir
murabbaının ilk iki dizesinde değerlendiriyor.

Sarâyburnı Beşiktaş Üsküdâr Kasr-ı Tersâne
Cihân bâğında yokdur gerçi bunlar gibi şâhâne (ÇELEBİ, 1953; s.94) 

19.yy. Dîvân şâiri Fatin ve Adlî mahlasıyla şiirler yazan II. Mahmut’un murabbala-
rında, Üsküdar’ın en güzel seyran yerlerinden biri olan Çamlıca’dan bahsedilmektedir.
Fatin; bazen Fıstıklı’ya bazen de Çamlıca’ya gitmek gerektiğini aşağıya aldığımız mısra-
da belirtiyor: 

Gâh Fıstıklı’ya geh Çamlıca’ya azm idelim (ÇELEBİ, 1953; s.204) 

Adlî ise; padişah kimliğinden sıyrılarak murabbaının ilk bendinde sevdiği bir kişi-
ye sesleniyor; gönlünün Çamlıca’ya gezmek istediğini ama yanında servi boylu, şâh-le-
vend olarak nitelendirdiği bir kişinin bulunmasını istediğini belirtiyor:

1. Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim
Yarın gidelim Çamlıca’ya canım efendim
Redditme sakın bu sözümü şâh-levendim 
Yarın gidelim Çamlıca’ya canım efendim



İkinci bentte ise; etrafta tanıdığı insanlar varken orada rahat olamayacağını, sevdi-
ğiyle yalnız kalmak istediğini bu sebeple Fenerbahçesi’ne gitmek istediğini anlatıyor:

Rahat mı olur anda iken cümle ahibbâ
İster ki gönül zevk idelim biz bize tenha
Bir gün de Fener-bağçesine gitmeli ammâ
Yarın gidelim Çamlıca’ya canım efendim (ÇELEBİ, 1953; s.189) 

XIX.yy. dîvân şâiri Enderûnlu Vâsıf Küçük Çamlıca yakınlarındaki Sürûr-âbâd’ı 

“Ez Sitâyiş-i Kasr-ı Sürûr-âbâd” başlıklı murabbaında övüyor: Cana can katan ha-
vasının insana neşe ve bu cennet kasrının insan ruhuna zevk verdiğini söyleyen Vâsıf,
dünyada Hüsrev gibi zevk ve şevkle yaşamak isteyenlerin buraya gelmesini istiyor. Hün-
kârına seslenerek Sürûr-âbâd’a teşrîfini beklediğini ifâde ediyor:

Hevâ-yı cân-fezâsı neş’e peydâ eyler âdemde
Merâmın Hüsrevâne zevk u şevk itmekse âlemde
Gelen bir zevk-i ruhânî bulur bu kasr-ı hurremde
Sürûr-âbâd’ı teşrîf eyle Hünkârım meserretle (ÇELEBİ, 1953; s.180) 

e.Kıt’alarda Üsküdâr: Nedîm Dîvânı’nda yer alan “Târih-i Çeşme-i Kapudan Mus-
tafa Paşa Der- Üsküdar” başlıklı tarih, Kaptan Mustafa Paşa’nın Üsküdar’da yaptırdığı
çeşme için yazılmıştır. Bu çeşmenin şehriyârın lutfu ile Üsküdar’ı kanıncaya kadar su-
ladığı beyitte ifâde edilmiştir:

Firâvân olmağ ile âb-ı lutf-ı şehriyârîden
Ricâl-i devlet itdi Üsküdârı sû-be-sû irvâ (MACİT, 1997; s.51) 

Nâilî’nin bir kıt’asından alınan aşağıdaki beyit Aziz Mahmut Hüdâyî için yazılmış-
tır ve Üsküdar’ın onun mekânı olduğu, onun bir benzerinin dünyâya gelmeyeceği be-
lirtilmektedir:

Ol idi câ-nişîni Üsküdârî Şeyh Mahmûd’un
Felek bin devr iderse gelmeye akrânı dünyâya (İPEKTEN, 1990; s.340) 

Mustafa Rahmî XVIII. yy.’da, bir kıt’asında Şeref-âbâd’ın yapılışına tarih düşmüştür:

Didüm seyreyleyüp itmâmının târihin ey
Şeref-âbâd ola izz Sultân Ahmed’e mesûd (ÇELEBİ, 1953; s.107) 

“ Berâ-yı kâh-ı Sürûr-âbâd der-kurb-ı Çamlıca-i Sagîr” başlığıyla XIX.yy. Dîvân şâ-
iri Enderûnlu Vâsıf, Küçük Çamlıca yakınındaki Sürûr-âbâd’ın yapılışına tarih düşmüş-
tür. Vâsıf, Sürûr-âbâd’ın yapısında bir parlaklık, ferahlık ve neşe olduğunu belirtiyor:

Bir nazâret bir ferah neş’e var tarhında kim
Ömri artar âdemin seyri ile olur feyz-yâb (ÇELEBİ, 1953; S.180) 

Üsküdar Mevlevîhânesi de kıt’a nazım şekli ile yazılan bu şiirlere konu olmuştur.
Tahir Olgun Remzi Dede’nin Üsküdar Mevlevîhânesi şeyhliğine getirilişiyle ilgili aşağı-
daki tarihi düşmüştür:

Üsküdar’ın Mevlevî dergâhı aldı feyz-i nev
Çünki oldu hâdim-i irşâdı bir zî-iktidâr
Çıktı bir gülbang ile târihi nây-ı sînede
Remzî-i sâhib-kemâlât oldı şeyh-i Üsküdar (HAKSEVER, 2002; s.63) 

Ahmet Remzi Akyürek’in kendisinin de Üsküdar’a görevi çıktığı zaman düşürdü-
ğü tarihleri vardır. (HAKSEVER, 2002; S.62) 
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Tarih düşürmek için yazılan diğer kıt’alardan farklı olarak, İlhami (III.Selim) Çam-
lıca’daki “Sarıkaya” adlı yerde, gönül alan sevgilinin yüzünü gördüğünü ve sevgiliyi bu
hâliyle güneş içindeki bir taze fidana benzettiğini-güneşin sarı renkte olmasını ve Sarı-
kaya kelimesindeki sarıyı da düşündürerek- aşağıdaki kıt’asında söylüyor:

Miyân-ı nâzük yâri nihâle benzettim
Güneş içinde anı nev-nihâle benzetdim
Görünce Sarıkaya içre rûy-ı dil-dârı
Güneş içinde anı nev-nihâle benzetdim (ÇELEBİ, 1953; s.142) 

f. Tahmislerde Üsküdar:

Tahmis, beşleme beşli duruma getirme demektir. Tahmisler, bir gazelin beyitlerine
aynı vezin ve kâfiyede üçer mısra eklenerek yapılır. (DİLÇİN, 2000; s.227) Gazelin her
beytine eklenen bu mısralar beşer dizelik bentleri oluşturur. XIX.yy.Dîvân şâiri Keçeci-
zâde İzzet Molla’nın, Çelebizâde Âsım’ın bir gazelinin tahmisinden alınan aşağıdaki iki
mısrada; Çamlıca’nın seyrinin tekrarlanabileceği ama Hisar’ın uzak olduğu belirtilmek-
te, ayrıca Bahariyye’nin bayram günü ferahlık verici olduğundan bahs edilmektedir:

Çamlıca seyri mükerrerdür Hisâr ise bâ’îd 
Pek müferrihdir Bahâriyye Efendim rûz-i îd (ÇELEBİ, 1953; S.184) 

Hem şiir hem de nesir özelliği gösteren bahr-ı tavîllerden de örnek vererek Üskü-
dar’ın önemini daha da belirginleştirmek istiyoruz. 16. yy. Dîvân şâiri Fedâyî’nin bir
bahr-ı tavîlinden alınan bir bölümden yola çıkarak Üsküdar’ın tavsifine bakalım:

“Ki’ş bu şehr u Galata Üsküdâr üç pâre şehir birbirine karşu arası deniz etrâfı ka-
mu bâğ u gülistân u iki bahr miyânında virür göze senâyı” (MERMER, 2002; s.125) 

Fedâyî Üsküdar ile Galata’nın karşı karşıya olduklarını, bağları ile gülistanlarının
olduğu söz konusu etmiştir. 

Sonuç olarak Üsküdar’ın Dîvân şiirinde suyu, havası, güzelleri gibi özellikleri ile
yer aldığını ve bunlar anlatılırken genellikle kalıplaşmış bazı ifâdelerin kullanıldığını
belirtmek gerekmektedir.Bununla birlikte Ayazma, Balaban, Çamlıca, Çamlıca-ı Sagîr,
Doğancılar, Fener Bahçesi, Kızkulesi, Sarıkaya, Sürûr-âbâd, Şemsipaşa, Şeref-âbâd ve gi-
bi Üsküdar’ın çeşitli yerleri de dîvân şiirinde yer almıştır. Tarihlerde ise; Aziz Mahmut
Hüdâyî’nin ve Kaptan Mustafa Paşa çeşmesinin, Şeref-âbâd ve Sürûr-âbâd’ın yapılışları-
na tarih düşürüldüğünü görmekteyiz. Şekil olarak da, gazel, kaside, mesnevî, murabba,
kıt’a...vb. nazım şekilleri kullanılmış bununla birlikte bu eserler tür olarak şehr-engîz,
sevâhil-nâme, ıydiyye olarak adlandırılmıştır. 

�
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AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ’NİN
EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Orhan Kemal Tavukçu*

Anadolu’nun, alelade bir toprak parçası olmaktan çıkıp vatanlaşmasında Orta
Asya’dan kopup gelen alp erenlerin göz ardı edilemeyecek bir rolü olduğu bi-

linmektedir. Başta Yesevi dervişleri olmak üzere çeşitli tarikatlara mensup sûfîler bölük
bölük bu topraklara akmış, insanların gönüllerinde yıkılmaz kaleler oluşturmuşlardır.
Başlangıçta, İslam’ın farklı inanç sistemlerinin temsilcisi gibi görünen bu insanların
oluşturduğu manevi havaya siyasi irade eklenince, kızıl elma ülküsü etrafında kenetlen-
miş bir millet ortaya çıkmıştır. Bugün Klâsik Türk Edebiyatı üzerine araştırma yapan
hemen herkes bilginin, marifetin, zevkin, edebiyatın hülâsa hayatın bu sûfilerin teme-
lini attığı tasavvuf mekteplerinden geldiğini fark edecektir. Bu insanlar, öyle cazibe mer-
kezleri oluşturmuşlardır ki Horasan’dan gelip yerleştikleri bölgeler kısa bir süre sonra
birer şehir halini almıştır. Alp erenler oluşturdukları manevi hava ile de bu şehirlerin
ruhları haline gelmişlerdir.

Herhalde Üsküdar’ın İstanbul’a bağlı, fakat İstanbul’dan farklı bir semt oluşunun te-
melinde de böyle bir şahsiyet olan Aziz Mahmud Hüdâyî’yi aramak yerinde olacaktır. 16.
yüzyılın önde gelen sûfî, şâir ve bestekârı Aziz Mahmud Hüdâyî 1541 yılında, Fazlullah
bin Mahmud’un oğlu olarak Koçhisar’da doğmuştur. Asıl adı Mahmud’dur. İsminin ba-
şındaki Aziz kelimesi halkın ona olan saygısının bir ifadesidir. Şairin, aynı zamanda
mahlası olan, Hüdâyî ise ona şeyhi Üftâde tarafından verilmiştir (Tezeren, 1987: s. 1-2).
İlk tahsilini çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar’da yapan Hüdâyî, İstanbul’da Küçükaya-
sofya Medresesi’ne devam etmiş, öğrenimini tamamladıktan sonra hocası Nâzırzâde Ra-
mazan Efendi’nin muîdi olmuştur. Ramazan Efendi’nin, Edirne, Mısır ve Şam’daki me-
muriyetleri esnasında ona iştirak eden Hüdâyî, Mısır’da Halvetiyye tarikatının Demirta-
şiyye koluna mensup Kerimüddin el-Halvetî’den usûl-ı esmâ terbiyesi görmüş ve böyle-
ce halvetiyye tarikatına girmiştir (Gölpınarlı, 1993: s. 67). 1573 yılında dönüşünde Fer-
hadiyye Medresesi müderrisliği yanında Câmi-i Atik Mahkemesi naibliğine tayin edilen
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin hocası Ramazan Efendi, gelişlerinden üç yıl sonra vefat et-
miştir. Bu olayın da etkisiyle intisâb ettiği Muhyiddin Üftâde dergahına üç yıl devam
eden Hüdayî, önce Sivrihisar’a ardından şeyhi Üftade’nin vefatı üzerine Trakya’ya ve
Balkanlar’a geçmiştir. Buradan dönüşünde yerleştiği İstanbul’da Küçükayasofya Camii
Tekkesi’nin şeyhlik makamını işgal ettiği sekiz yıl boyunca, Fâtih Câmii’nin de vaizliği-
ni yürütmüştür. Üsküdar’daki dergahın inşaatının tamamlanmasının ardından Fatih Ca-
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mii’ndeki görevinden ayrılarak Mihrimah Sultan Câmii’nde vaaz vermeye başlayan Aziz
Mahmud Hüdayi bir süre sonra yaptırmış olduğu külliye içerisindeki camiin hatipliği-
ni üstlenmiştir. Mihrimah Sultan’ın kızı Ayşe Sultan’la evlendiği de rivayet edilen Hü-
dâyî, 1628 Ekim’inde vefat etmiştir. Altısı kız olmak üzere on bir çocuğu olan Hüdâ-
yî’nin nesli kızları Ümmügülsüm, Zeynep ve Fatma Zehra üzerinden devam etmiştir
(Yılmaz, 1991: s. 339). 

Altı padişah devrini idrak etmiş olan Hüdâyî, birçok sûfî’nin aksine devletin ileri
gelenleri ile yakın bir ilişki içerisinde bulunmuştur. Bu altı padişahtan III. Murad, I. Ah-
med ve II. Osman’a devletin idaresi hususunda halkın düşüncelerini de dile getiren
mektuplar yazmış, (Işın, 1993: s. 506) IV. Murad’a saltanat kılıcını kuşatmıştır. Aziz
Mahmud Hüdayi ile devlet ricali arasındaki ilişki, şeyhin abdest alması için I. Ahmed’in
ibrikle su döktüğü, Valide Sultan’ın da peşkir tuttuğu yolunda rivayetlerin (Gölpınarlı,
1993: s. 68) yayılmasına zemin hazırlayacak kadar sıkıdır. Hüdâyî’nin III. Murad’ın ölü-
mü üzerine: 

Yalancı dünyaya aldanma yâ hû
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez
İki kapılı bir vîrânedir bu 
Bunda konan göçer mihmân eğlenmez (Kara, [1993]: 247)

şeklinde bir dörtlük söylemesi şair ile saltanat arasındaki alakanın boyutlarını gös-
termesi bakımından önemlidir. Sultanahmet Câmii’nin açılışında Aziz Mahmud Hüdâ-
yî’nin ilk hutbeyi okuması ve çilehanesinin bulunduğu yerdeki Bulgurlu köyü ile çev-
redeki tarlaların Sultan I. Ahmed tarafından Hüdâyî’ye verilmesi yine sarayla şeyh ara-
sındaki sıcak ilişkinin bir tezahürüdür (Yılmaz, 1991: s. 338-339).

Kurmuş olduğu Celvetîlik Tarikatı’nda âyinlerin icrâsında musikiye büyük bir ehem-
miyet veren Aziz Mahmud Hüdayi aynı zamanda usta bir musikişinastır. Bugün elimizde
3’ü ilahi, biri tevşih olmak üzere toplam dört bestesi bulunan Hüdâyî’nin bilhassa beste-
lenmek üzere ilahiler, tesbihler, temcid ve münâcâtlar kaleme almış olduğu bilinmekte-
dir. Hüdâyî’nin besteleri kendisinden sonra gelen birçok önemli musikişinas için de ör-
nek teşkil etmiştir ([Yılmaz Öztuna’dan naklen] Gölpınarlı, İstanbul Ans.: s. 1721).

Aziz Mahmud Hüdayi Tekkesi, büyük sûfînin sağlığında başı darda olanların, ha-
yatı tehlikede olanların sığındıkları bir yer olma hüviyetini bugün de Hüdâyî hakkında
yüzyıllardır anlatılagelen menkabelerden dolayı sürdürmektedir. Aziz Mahmud Hüdâ-
yî’nin manevi şahsiyetinin günümüze kadar tazeliğinden bir şey kaybetmeksizin ulaş-
masında önemli rol üstlenen bu menkabelerden biri şeyhin Sultan I. Ahmed’i ziyaret
edeceğine söz verdiği bir günde dalgalı denizin sadece onun sandalının geçtiği yerde
durgunlaşmasıdır ki bu menkabe, dönemin kayıkçıları arasında Hüdâyî Yolu olarak ad-
landırılan bir yoldan bahsedilmesine neden olmuştur (Banarlı, 1987: s. 702).

Hüdayî öldüğünde geriye altmış civarında halifesinin yanında otuza yakın da eser
bırakmıştır. (Yılmaz, 1991: s. 339). Genellikle tasavvuf adabına, Hz. Peygamber’in haya-
tına, şemailine, tassavufla ünsiyetinden dolayı kendisinde meydana gelen hallere dair
olan eserlerinden 19 tanesi Arapça olarak kaleme alınmıştır. Tasavvuf tarihi ve edebiya-
tı açısından her biri ayrı bir öneme sahip olan, çoğu küçük risaleler halinde tertib edil-
miş bu eserlerden tasavvufî ahlaka dair Câmi’ul-fadail ve kami’u’r-rezail ve diğer tefsirle-
re müracaat edilmeksizin yazılan Nefâisü’l-mecâlis adlı tefsir ayrı bir öneme sahiptir. 
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Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Türkçe eserleri arasında, yine tasavvuf adabına dair so-
ru cevap tarzındaki Ecvibe-i Mutasavvıfâne’sini, âyet ve hadisler ışığında mirac hadisesi-
ni anlattığı Miraciyye’sini, nasihat ve vaazlarının toplandığı Nasayıh ve Mevâiz’i ile mek-
tuplarını ihtiva eden Tezakir’ini saymak mümkündür. Ayrıca Necâtü’l-garîk fi’l-cem’i ve’t-
tefrîk adlı bir manzum risalesi ile Tarikat-nâme’si de bulunan (Yılmaz, 1980: 103-120).
Hüdâyî’nin asıl üzerinde duracağımız eseri, şairin, daha çok ilahi tarzındaki şiirlerinin
yer aldığı Divan’ıdır.

Kaynaklarda Divan-ı Hüdâyî veya İlâhiyât-ı Hüdâyî adıyla anılan bu eser (Tezeren,
1987: 65), Külliyât-ı Hüdâyî adıyla eski harflerle basılmıştır (Banarlı, 1987: 702). Genel-
likle dörtlükler halinde ilahilerin yer aldığı Divan’da gazel formunda ve yine ilahi mev-
zuunda yazılmış manzumeler de vardır. Divan-ı Hüdâyî içerdiği formlar bakımından di-
van edebiyatı geleneğinden ayrılsa da manzumelerin dizilişi itibariyle klâsik divan ter-
tibine yaklaşmaktadır. Eserin baş tarafında bulunan tevhid türündeki manzumeler bu-
nun göstergesidir. 

İlk ortaya konduğu dönemden itibaren geniş halk kitleleri arasında çok sevilmiş ve
okunmuş olan bu eserin yurtdışında ve Türkiye kütüphanelerinde seksen civarında
yazma nüshası vardır. Divan, ikisi eski harflerle olmak üzere dört kez basılmıştır. 

Divan’a bakıldığında, Hüdayi’nin şiirlerinin çoğunu tekke edebiyatı mahsullerinin
oluşturduğu göze çarpmaktadır. Ancak şair divan şiirinden de bî-haber değildir. Biraz-
dan örneklerini göreceğimiz bazı şiirlerinin tamamı divan şiiri geleneğine göre yazılmış-
tır. Divanın çoğunun tekke edebiyatı mahsulleri olan ilahilerden müteşekkil olması,
Hüdâyî’nin şiire yüklediği vazife olmalıdır. Diğer birçok sûfî gibi, o da sanatını muha-
tap olduğu topluluğu irşad etmek maksadıyla kullanmıştır. Bu yüzden söylemek istedi-
ğini külfetsiz olarak vermek kaygısıyla, sâde bir üslup benimsemiş, mütekerrir mısra-
larla mesajın zihinlerde ve gönüllerde kalıcı olmasını hedeflemiştir. Divan’da, bu tarzın
örneklerine bakıldığında genellikle hece vezninin kullanılmış olduğu, aruzla yazılanlar-
da da genellikle ortadan iki eşit parçaya bölünebilen bahirlere yer verildiği göze çarp-
maktadır. Böylece şair, kolay ezberlenebilen bestelendiği takdirde kolay icra edilebilen
külfetsiz fakat etkili manzumeler elde etmiştir. Söz konusu manzumelere bakıldığında
bunların tasavvufun temel unsurlarını ortaya koyan metinler olduğu anlaşılacaktır.

Hüdâyî’nin şiirleri arasında yer alan divan şiiri tarzındaki manzumeler ise daha in-
ce bir duyuş tarzının mahsulleridir. Şair, az sayıdaki bu şiirleri, kendince daha önemli
saydığı konuları ifade etmek maksadıyla kullanmıştır. Hz. Peygamber medhine dair
manzume bu kabildendir. Nitekim aynı zamanda musikişinas olan şairin bu manzume-
yi tevşih tarzında bestelemesi ona verdiği önemin bir başka göstergesidir.

Sûfî bir şair olan Hüdâyî, şiirlerinde sıklıkla tasavvuf terimlerine yer verir. Aslında
bir disiplini ifade eden tasavvuf kavramı ile ilgili bu terimleri, diğer sûfilerle ortak bir
dilde birleşme kaygısıyla kullanır. Bunlardan en dikkat çekeni yol kelimesidir. Yese-
vi’den itibaren yola girmek, yola getirmek, yolda kalmak, yolunu şaşırmak, yoldan çıkmak
gibi deyimlerle zengin bir dağarcık oluşturan ve tarikat kelimesinin Türkçe karşılığı
olan bu kelime, Hüdâyî’nin 

Bulmak istersen eger Hudâyı
Ehl-i tevhîde hidmet et Hüdâyî
Yola çeken odur bây u gedâyı
Hakk’a tevhîd ile ermiş erenler (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 32)



ve 

Nefse uyub râh-ı Hakdan taşra çıkmak yol mudur
Kibr ü ucb ile adın derviş takmak yol mudur
Matlabın a’lâ iken ednâya akmak yol mudur
Yâr-ı Bâkî var iken agyâra bakmak yol mudur (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 58)

şeklindeki dörtlüklerinde ifadesini bulmuştur. Bu kelimeyi ikinci dörtlüktekine
yakın bir anlamla Yesevi de kullanmıştır: 

On yaşıngda oglan boldung Kul Hâce Ahmed
Hâcelikke binâ koyub kılmay tâat
Hâcemen dep yolda kalsang vay ne hasret
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge (Hoca Ahmed Yesevî, 1993: s. 8)

Hüdâyî’yi diğer sûfî şairlerle birleştiren bir başka unsur da deniz kavramıdır. De-
niz kelimesi çeşitli benzetmelere malzeme olacak şekilde, başta Yesevî olmak üzere, Yû-
nus, Nesîmi, Şeyyâd Hamza gibi bir çok mutasavvıf şâirin sıkça kullandığı kavramlar
arasında gelmektedir. Hüdâyî bir şiirinde hakikati bir denize benzetmiştir:

Görüp pervaneyi andan sebak al
Göyinür nâr-ı aşka perr ile bâl
Mecâzı ko hakîkat bahrine dal
Yürü bülbül yürü dost ellerine (Tezeren, 1987: s. 126)

Aynı husus 

Hakîkat bir denizdür şeriatdür gemisi
Çoklar gemiden çıkup denize dalmadılar (Tatçı, 1997: s. 86) 

beytiyle Yunus tarafından ifade edilmiştir. Zaten mutasavvıf bir şair olan Aziz Mah-
mud Hüdâyi bu kavramların yanında tasavvufun hemen her şairde değişmeyen unsur-
larından dört kapı, fenafillah, mâsivâ, kesret gibi kavramlarını da şiirlerine almıştır. An-
cak burada yapmak istediğimiz şey Hüdâyî’nin sûfiliğini ispatlamak değil, onun tasav-
vuf edebiyatındaki yerini ve önemini vurgulamaktır. Dolayısıyla bütün bunları sayıp
dökmekten imtina ediyoruz.

Hüdâyî’nin şiirinin Yunus’un şiiriyle olan benzerliği yukarıda zikrettiğimiz husus-
la sınırlı değildir. Aynı kaynaktan beslenen bu iki şairin şiirlerinde benzer kavramlara
yer vermeleri doğaldır. Ancak Divân-ı Hüdâyî içerisinde Yunus’un şiirlerinin hemen ay-
nı diyebileceğimiz ifadelere rastlamak mümkündür. Mesela Yunus’un: 

Ya elüm al kaldur beni ya vasluna irdür beni
Çok ağlatdun güldür beni gel gör beni ışk neyledi (Tatçı, 1997: s. 506)

beyti Aziz Mahmud Hüdâyî dilinde:

Aşkun ile toldur bizi çok ağladuk güldür bizi
Tut elimiz kaldur bizi Rabbim meded Mevlâm meded (Aziz Mahmud Efendi, 1287: 49)

halini almıştır. Divan’da Hüdâyî’nin selefleri ile benzer ifadelerinin izini Ahmed Ye-
sevi’ye kadar sürmek mümkündür. Yesevi’nin, Divân-ı Hikmet’te 
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Işkıng kıldı şeydâ meni cümle âlem bildi meni
Kaygum sensen tüni küni menge sen ok kereksen

...

Âlimlerge kitâp kerek sûfîlerge mescid kerek 
Mecnunlarga Leylâ kerek menge sen ok kereksen

Gâfillerge dünyâ kerek âkillerge ukbâ kerek
Vâizlerge minber kerek menge sen ok kereksen

Âlem barı uçmağ bolsa cümle hûrlar karşı kelse
Allah menge rûzî kılsa menge sen ok kereksen

Uçmağ kirem cevlân kılam ne hûrlarga nazar kılam
Anı munı men ne kılam menge sen ok kereksen

Hâce Ahmed menim atım tüni küni yanar otım
İki cihânda ümîdim menge sen ok kereksen (Hoca Ahmed Yesevî, 1993: s. 53) 

şeklinde ifade ettiği duyguları Yunus’un dilinde biraz daha incelerek

Aşkun aldı benden beni bana seni gerek seni 
Ben yanaram düni güni bana seni gerek seni

...

Sûfîlere sohbet gerek âhîlere ahret gerek
Mecnûnlara Leyla gerek bana seni gerek seni 

Cennet cennet didükleri bir ev ile birkaç hûrî 
İsteyene virgil anı bana seni gerek seni 

Yunus çağırurlar adum gün geçdikçe artar odum
İki cihanda maksûdum bana seni gerek seni (Tatçı, 1997: s. 483)

şeklini alır ve nihayet Aziz Mahmud Hüdâyî’nin değişik manzumelerinde 

Âriflere irfân gerek âşıklara cânân gerek 

Sâdıklara burhan gerek verne zi’d-da’vâ çi sûd (Tezeren, 1987: s. 80)

Ne dünyâda ne ukbâda 
Gönül bir özge sevdâda
Dem-â-dem fikri Mevlâ’da
Gönül eğlenmez eğlenmez 

Ne halvetde ne celvetde 
Ne kesretde ne vahdetde
Ne Tûbâ’da ne cennetde
Gönül eğlenmez eğlenmez (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 65)



Ehl-i dünyâ dünyâda
Ehl-i ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdâda
Bana Allahım gerek

Fânî devlet gerekmez
Dürlü ziynet gerekmez
Haksız cennet gerekmez
Bana Allahım gerek

Mecnûn ister Leylâyı 
Vâmık özler Azrâyı 
Nidem gayrı sevdâyı
Bana Allahım gerek (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 45)

kılığına bürünerek tekrar ortaya çıkmıştır.

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin şiirlerinde dikkati çeken bir başka husus da şairin Al-
lah’a karşı samimi tavrıdır. Aslında sûfî şairlerin ortak özelliği olan bu tavır, Hüdâyî’nin
şiirlerinde de kendini göstermektedir. Bu manzumelerden birinde Hüdâyi Allah’a sami-
mi bir edayla rab manasına gelecek şekilde efendi diye seslenmektedir:

Musahhar emrüne hep cümle eşyâ
Senindir kul senindir hükm efendi
Elin altındadır dünyâ vü ukbâ 
Senindir kul senindir hükm efendi
....
Usâta rahmet ü gufrân eden sen
Gönüller derdine dermân eden sen
Hüdâyî’ye atâ ihsân eden sen
Senindir kul senindir hükm efendi (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 45-46)

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, şiirlerinin büyük bir kıs-
mını muhatabı olan topluluğa mesaj vermek maksadıyla söylemiştir. Bu bakımdan da-
ha çok didaktik bir üslupla kaleme alınan bu manzumelerde verilen bilgilerin kalıcı ol-
ması için sık sık sorular sorulmuş ve bunların cevabı aranmıştır. Aynı zamanda tabiatla
ilgili ifadelerin de yer aldığı aşağıdaki manzume de bunlardan biridir: 

Seherde açılan güller nedendir
Öten şûrîde bülbüller nedendir
Benefşelerle sünbüller nedendir
Ağızda söyleyen diller nedendir

Bakanlar kudret-i Perverdigâra
Görenler sun’-ı Hakkı âşikâre
Nazar et ibret ile nevbahâra
Akan sular esen yeller nedendir
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Safâyı kande buldu kalb-i insan
Ziyâyı kanden aldı mâh-ı tâbân
Simârı kande buldu bâğ u bustân
Gülistânda biten güller nedendir

Kamusı Kâdir-i mutlak işidür
Bu sırrı anlayan ârif kişidür
Neden göz görüben kulak işidür
Ayak yürür tutar eller nedendir (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 61)

Hüdâyî’nin şiirleri üzerine yaptığımız bu kısa incelemeyi söz konusu ettiğimiz
manzumelerin ne kadar divan şiiri olduğu sorusuna cevap arayarak bitirmek istiyoruz.
Hüdâyî bir divan şairi mi yoksa tekke şairi midir? Bu soruya verilecek cevap şu olabi-
lir: Hem divan, hem de tekke şairidir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Aziz Mahmud Hü-
dâyî, tarzını maksadına göre belirlemiştir. Söz konusu olan hitap ettiği topluluğa bir ko-
nuyu anlatmak, bir ders vermek ise, genellikle hece ile, dörtlükler halinde manzumeler
ortaya koymuş ve bunlarda sade, külfetsiz bir dil kullanmıştır. Muhtemelen bestelen-
mek üzere yazılan bu şiirlerin mısraları da icralarının kolay olması, zikrin âhengine uy-
ması için kısa tutulmuştur. Şairin aynı mantıkla fakat aruz veznini kullanarak kaleme
aldığı şiirlerde de musammat tarzını tercih ettiği görülmektedir. Muhataplarına, müte-
kerrir mısralarla şükretmeyi telkin ettiği bu manzumelerden birinde şâir, insanlara ve-
rilen nimetleri sayıp dökmektedir:

Bizi insân eden sensin şükür yâ Rabbî yâ Rabbî
Kemâl ihsân eden sensin şükür yâ Rabbî yâ Rabbî

Cihânı eyleyüp peydâ bize kıldun vücûd i’tâ
Hem ettin aşk ile ihyâ şükür yâ Rabbî yâ Rabbî

Bu zâtı kande bulurduk sıfâtı kande bulurduk
Hayâtı kande bulurduk şükür yâ Rabbî yâ Rabbî
...

Hüdâyî’ye hüdâ geldi cenâbından atâ geldi
Mahabbetden safâ geldi şükür yâ Rabbî yâ Rabbî (Aziz Mahmud Efendi, 1287: 60-61)

Görüldüğü gibi bu manzume didaktik bir üslupla ve kısa cümleler halinde kaleme
alınmıştır. Aziz Mahmud Hüdâyî’nin klâsik edebiyatın malzemelerini kullanarak kale-
me aldığı manzumelerinde ise daha ince ve subjektif bir duyuşun hakim olduğu görü-
lür. Şair, söz konusu şiirlerde vezni büyük bir ustalıkla kullanır. Divan şairleri genellik-
le âyet ve hadislerden yaptıkları iktibasları şiirlerine yerleştirirlerken vezin konusunda
bazen zorlanırlar. Ancak Hüdâyî’nin bu konuda bir sıkıntısı yoktur. Nitekim İhlas sûre-
sinin hemen tamamını iktibâs ettiği: 

Ey Vâhid ü ferd ü Samed senden meded senden meded
Ey lem yekün küfven Ahad senden meded senden meded 

(Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 54)



şeklindeki beytinde aruz hiç aksamamıştır. Şairin aynı zamanda birer mülemma
örneği olan aşağıdaki beyitleri de bu kabildendir:

Fekâne kâbe kavseyni ev ednâ
Uluvv-i şânına eyler şehâdet (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 96)

Âkil isen hayra sa’y et dâimâ
Leyse li’l insâni illâ mâ se’â (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 112)

Hüdâyî’nin, 15. yüzyıldan başlayarak bir moda haline gelen cinas sanatını kullan-
mada da usta olduğu görülmektedir. Aşağıdaki beyitte bu sanatın başarılı bir örneği var-
dır:

Kurtarmayınca Yaradan dil kurtulur mu yaradan
Döndürme yüz bî-çâreden senden meded senden meded 
(Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 54)

Genellikle divan edebiyatının benzetme unsurları arasında zikredilen gül, bülbül,
tâvus, mihr, zerre, Vâmık ile Azrâ, Leylâ ile Mecnun, Ferhâd ile Şirin, bâde, sahbâ, bezm
kavramlarının da yer aldığı divan şiiri tarzındaki manzumelerinden birinde Hüdâyî, Al-
lah’a duyduğu derin aşkı şöyle ifade etmiştir:

Tıynet-i Âdemde konmasa eger sevdâ-yı aşk
Cenneti bir dâneye satmazdı ol dânâ-yı aşk

Kenz-i mahfîdür zuhûra geldi eşyâ lâ-cerem
Bâd-ı hubbiyle temevvüc etdi çün deryâ-yı aşk

Tâlib-i dîdâr olub ayılmaya tâ haşre dek
Kim ki nûş ede ezel bezminde ger sahbâ-yı aşk

Aşk [u] müşg olmaz nihân anı bilir halk-ı cihân
Âşık-ı bî-çâreye mümkün müdür ihfâ-yı aşk

Bülbülün hâlin bilenler gûş ederler nâlesin
Bir gül-i1 bî-hâr içindür bunca hûy [u] hây-ı aşk

Aşk-ı Şîrîn oldu feryadına Ferhâd’ın sebeb
Ey nice dânâyı Mecnûn eyledi Leylâ-yı aşk

Ey Hüdâyî hâlet-i aşkı ne bilsin her meges
Kulle-i kâf-ı hakîkat mugıdur ankâ-yı aşk (Aziz Mahmud Efendi, 1287: s. 95)
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Sonuç

Sonuç olarak 16. yüzyılın önde gelen sûfî şairlerinden biri olan Aziz Mahmud Hü-
dâyî’nin şiirleri için şunları söylemek mümkündür:

1- Hüdâyî şiirdeki tarzını maksadına göre belirlemiş, didaktik manzumelerini ge-
nellikle tekke şiiri tarzında yazmıştır.

2- Divan şiirinin şekil ve muhteva özelliklerine, kavramlar dünyasına, belâgat an-
layışına vakıftır. Divan şiiri tarzında kaleme aldığı manzumeler, bu tarzın güzel örnek-
leri arasında değerlendirilebilir.

3- Şiirlerinde genellikle hece veznini kullanan şair, aruzla yazdığı manzumelerde
de vezne hakimdir.

4- Zaten sûfi bir şair olan Aziz Mahmud Hüdâyî şiirlerinde tasavvuf terimlerini, ge-
leneğe büyük ölçüde bağlı kalarak kullanmıştır.

5- Hüdâyî’nin şiirlerinde Hoca Ahmed Yesevî’nin ve özellikle Yunus’un etkisi ön
plândadır.

6- Tabiat, Hüdâyî şiirinin önde gelen unsurlarındandır. Divan’daki manzumelerde
canlı, cıvıl cıvıl bir tabiat vardır.

7- Aziz Mahmud Hüdâyî, Allah’a duyduğu derin aşkı çok samimi ifadelerle anlat-
mıştır.

8- Hüdâyî, genellikle tekke şiiri tarzındaki manzumelerinde sorduğu sorularla mu-
hataplarını tefekküre yönlendirmiştir. 

9- Birçok Arapça eserin de müellifi olan Hüdâyî, şiirlerinde, muhataplarının duru-
munu da dikkate alarak sade, külfetsiz bir dil kullanmıştır.

10- Aziz Mahmud Hüdâyî, medrese tahsiline ilaveten çeşitli şeyhlerin sohbetlerine
de devam ederek bu iki kaynağın birikimini şahsında birleştirmiş âlim bir şairdir.
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AZİZ MAHMUD HÜDÂYİ VE
NİYÂZÎ-İ MISRÎ ARASINDAKİ

İLİŞKİLER
(İki Sûfî Şâir Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi)

Kenan Erdo¤an*

Giriş

Biz bu bildirimizin sınırları içerisinde 1540’lı yıllarda doğan ve 1628 yılında ve-
fât eden Üsküdarlı meşhur sûfî şâir Aziz Mahmut Hüdâyî ile 1618’ de Malat-

ya’da doğup 1694’de Limni’de vefât eden 17. Yüzyılın coşkun sûfî şairi Niyâzi-î Mısrî
arasında olduğu söylenen bazı ilişkileri aydınlatmaya çalışarak mezkûr iki zâtın bir kı-
sım düşünceleri ve şiirleri üzerinde bir karşılaştırma yapmaya çalışacağız. Bu arada Hü-
dâyî’nin Niyazî üzerindeki bazı etkilerini konu edineceğiz. 

1. Niyâzî-i Mısrî Aziz Mahmud Hüdâyî ile Görüşüp Konuştu mu?

Bu iddiânın kaynağı III. devre melâmiye şeyhi Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî’nin
Mısrî Niyâzî Divanı Şerhi’dir. Bu şerh müritlerinden Hacı Maksut Hulûsî Efendi tarafından
ders notları şeklinde tutulmuş ve Mahmut Sadettin Bilginer tarafından yayınlanmştır. 

Buna göre Niyâzî, İstanbul’a geldiğinde1 Üsküdar’a yerleşmiş ve Hüdâyî ile komşu
olarak oturmuşlardır2. Hattâ evleri de birbirine yakındır3. 

Şimdi bu iddiaları biraz yakından inceleyerek Niyâzî’nin hayatı ve özellikle de İs-
tanbul’a seyahat ve ikametleri konusunda biraz bilgi vermek gerekiyor. 

Baştan hemen şunu söyleyelim ki bu iki büyük sûfî şâirin tarihî hayatlarına baktı-
ğımızda böyle bir görüşmenin pek mümkün olamayacağı anlaşılır4. Çünki Aziz Mah-
mut Hüdâyî vefat ettiği zaman Niyâzî henüz 10 yaşlarındadır ve Malatya dışına çıkma-
mıştır. Ancak 20 yaşlarında Malatya’dan ayrılarak Diyarbakır, Mardin, Bağdat ve Kerbe-
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1 Bu gelişin de Mısır’dan İstanbul’a bir doğrudan, bir de şeyhi Ümmî Sinan’ın ölümünden sonra Bursa, Edir-
ne ve sonra İstanbul olmak üzere dolaylı olarak iki şekilde olduğuna yer veriliyor. 

2 Bilginer, a.g.e. s.9, 31, 101,107,
3 a.g.e., s.26.
4 Tasavvuf dünyasında karşılaşılan çeşitli keşif ve kerâmetlerle manevî âlemlerdeki görüşmeler konumu-

zun dışındadır. 
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lâ’da iki-üç yıl ilim tahsili ve seyahattan sonra Mısır’a geçmiş, burada üç yıl, bir yandan
Câmiü’l-Ezher’e devam etmiş, öbür yandan bir Kâdirî şeyhine bağlanarak ondan ders al-
mış, gördüğü bir rüya üzerine de yine yaklaşık 3 yıllık bir Arabistan ve Anadolu seya-
hatinden sonra 1646’da İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da ilk ikamet yeri Kadırga’da Sul-
tanahmet civarında Sokollu Mehmed Paşa Camii’nin bitişiğindeki tekkenin hücresidir.
Niyâzî’nin çeşitli vesilelerle İstanbul’a geldiği ve bu gelişlerinde de Yedikule civarında
Hacı Evhadüddin Dergâhı’nda veya Kasımpaşa’da pîr-i Uşşâkî Hasan Hüsâmeddin Efen-
di’nin hankâhlarında misâfir olarak kaldığı menâkıpnâmelerinden anlaşılmaktadır.5

Bu arada Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa’nın daveti üzerine Edirne’ye giderek 40 gün
orada misâfir olduğu, dönüşte de İstanbul’a uğrayarak Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahyâ
Efendi’yle görüştüğü, hattâ bir Cuma günü Ayasofya’da, içinde padişahın da bulundu-
ğu kalabalık bir cemaate, zikrin fazileti üzerine çok tesirli bir vaaz verdiği ve daha kür-
süden inmeden zikir yasağının kaldırılarak orada zikir yapıldığı yine aynı kaynaklarda
belirtilmektedir6. Niyâzî’nin İstanbul’a tam olarak kaç defa geldiği ve nerelerde ve ne
kadar ikamet ettiği konusu, yukardaki rivayetlerin dışında çok açık ve net değildir. An-
cak bu ikamet ettiği yerler arasında bilindiği kadarıyla Üsküdar bulunmamaktadır. 

Peki öyleyse Niyâzî’nin Hüdâyî ile görüşüp konuşması, hatta komşu olması nere-
den çıkarılmıştır? 

Bizce bunun değişik sebepleri olabilir: Birincisi Aziz Mahmud Hüdâyî İstanbul’a
geldiği yıllarda Üsküdar’a yerleşmeden önce Küçükayasofya’ya 1584’te şeyh olup 8 se-
ne civarında burada kaldığı bilinmektedir7. Bildiğimiz kadarıyla Niyâzî’nin kaldığı Ka-
dırga’daki Sokollu Mehmed Paşa Camii bitişiğindeki dergâh ile Küçükayasofya’daki Ni-
yâzî’nin dergâhı yakın, hatta komşu olabilir. 

İkincisi, Hüdâyî’nin etkilerinin ve hâtıralarının hâlâ çok canlı yaşandığı yıllarda
İstanbul’a gelen Niyâzî’nin buralarda bir Hüdâyî dergâhını ziyâret ederek bu müessese-
nin o zamanki şeyhleriyle konuşup görüşmüş ve komşuluk yapmış olabilir. 

Üçüncüsü, Celvetiyye’nin Selâmiyye şubesi şeyhi Selâmî Ali Efendi ile Niyâzî ara-
sında mektupla bir takım münakaşalar olmuş, çeşitli dedikodular üzerine Selâmî Ali
Efendi şeyhlikten feragat etmiş, sonra “hatt-ı hümâyûn”la şeyhliğe yeniden getirilmiştir8. 

Belki de bu Selâmî Ali Efendi’yle olan mektuplu tartışmalar sanki Niyâzî ile Hüdâ-
yi arasında olmuş gibi nakledilmiştir. Şimdi Niyâzî Divanı Şerhi’nden Mısrî’nin, 

Habs için geldi gelir ıtlak için fermân bana
Evveli kahr âhiri ihsân eder sultân bana
Erbaînim çün tamâm oldu dahi on gün geçer (Erdoğan, s.10)

diye başlayan manzumesinin şerhi dolayısıyla yapılan bu tartışma pasajını buraya
almak istiyoruz: 

5 Niyâzî’nin hayatı, eserleri düşünceleri ve şiirleri için bkz. Yrd. Doç.Dr. Kenan Erdoğan, Niyâzî-i Mısrî Ha-
yatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara 1998, s. 66. ; Dr. Mustafa Aşkar, Niyâzî-i Mısrî ve Tasavvuf Anla-
yışı, Ankara 1998, s. 72-73. Buralarda bir çok kaynağa gidilerek konu bazan dipnotlarla özetlenmiştir.
Dipnotları kabartmamak için bu iki kaynağı zikretmekle yetiniyoruz. 

6 Bu kaynakların özeti ve değerlendirilmesi için bkz. Erdoğan, a.g.e. s. 76-77.; Aşkar, a.g.e. s.104-106.
7 Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı, İst. 1980, s.51.
8 Yılmaz, a.g.e. s.237. ; Erdoğan, a.g.e. s. 160; Baha Doğramacı, Niyâzî Mısrî, Hayatı ve Eserleri, Ankara

1988, s.79-80.



“Hazret-i Mısrî ile Hazret-i Hüdâyî (KSE) aynı devirde, II. Sultan Ahmed zamanın-
da yaşamışlardı.9 Her ikisi de İstanbul’da Üsküdar’da şimdi Hüdâyî dergâhı bulunan ma-
halle Mısrî Efendi’nin evi yakın ve birbirlerine komşu idiler. Mısrî Efendi İmam-ı Hasan
ve İmam-ı Hüseyin efendilerimiz hazretlerinin nübüvvetlerine dâir bir risâle yazmıştı. Bu
risâle hakkında Hüdâyî Efendi: Fahr-i âlem (SAV) hâtemü’l-enbiyâdır, andan sonra nü-
büvvet yoktur diyerek gadap etti. Halbuki burada Hazret-i Resûlün nübüvvet-i teşri’iyye-
nin10 hâtemi olduğunu anlamadı. Ve hazret-i Mısrî’yi II. Sultan Ahmed’e şikâyet etti. Pa-
dişah da Mısrî Efendi’nin evinde hapsi için 3-4 tezkere gönderdi, hattâ bunlardan birini fa-
kîr de gördüm. İşte bu sebepten Mısrî Efendi 50 günlük hapisliği kabul etti. Ve sonra ser-
best bırakıldı.”11

Şiirin etrafında bir menkıbe halesi oluşturan bu rivayet12, tarihî realiteye uygun de-
ğildir. Ancak Niyâzî’nin Risâle-i Haseneyn’i dolayısıyla bir çok tartışmanın yaşandığını
göstermesi bakımından önemlidir. Ve muhtemelen Selâmî Ali Efendi ile yapılan tartış-
malar bu şekilde yansımıştır. 

2. Hüdâyî ve Niyâzî’nin Bazı Benzer ve Farklı Yönleri

Aziz Mahmud Hüdâyî13, ömrünün önemli bir bölümünü imparatorluğun du-
raklama döneminde payitahtta istikrarla geçirmiş ve saraya yakın olmuş, idareyle iyi
ilişkiler içinde bulunmuş birisidir. I. Ahmed, II. Osman ve IV. Murad’ın teveccühle-
rini kazanmış; zaman zaman onlara bazı tavsiyelerde bulunmuş; hatta hükmederce-
sine mektuplar yazmış; bazı idarî işlerde, nakil ve tayinlerde etkili olmuş; IV.Murad’a
kılıç kuşatmış; padişahın emri üzerine Ferhat Paşa ile ordunun maneviyatını yük-
seltmek için Tebriz Savaşı’na katılmış, tekkesi bazı suçlular için bir sığınak ve barı-
nak olmuş, hangi gün sefere çıkılacağı bile ona sorulmuştur. Onun padişahların ba-
zı rüyalarını yorumlaması tarihlere bile geçmiştir. Özellikle I.Ahmed’in bir rüyasının
tabirinden sonra ona çok saygılı davrandığı, hattâ el öpüp kılık değiştirerek mürid
ve mu’tekidi olduğu, saraya bir ziyaretinde abdest alırken padişahın Hüdâyî’nin su-
yunu döktüğü, vâlide sultanın da havlusunu tuttuğu; bir başka rivâyete göre de
I.Ahmed’in Üsküdar çarşısında Hüdâyî’yi atına bindirerek rikâbında (üzengisinin
yanında) kısa bir süre yaya yürüdüğü, bunun üzerine Hüdâyî’nin “Bir padişahın gâ-
şiye-dâr (seyis) olmasını istemem, şeyhimin emri yerini bulsun istedim” diyerek
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9 II.Ahmed 1643-1695 yılları arasında yaşamış, 1691-1695 yılları arasında da padişahlık yapmıştır. Bkz.
Müctebâ İlgürel, Diyânet İslâm Ansiklopedisi, C. II, İst.1989, s.32-33. I.Ahmed ise 1590-1617 yılları ara-
sında yaşamış, 1603-1617 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Bkz. aynı yazar, eser ve cilt s.30-33.
Buna göre Hüdâyî I. Ahmed, Niyâzî ise II. Ahmed zamanında yaşamışlardır. 

10 Niyâzî’nin bu görüşüyle ilgili olarak onu savunan kaynaklar, nübüvvet yani peygamberliğin teşrîiyye (şe-
riat, hüküm getiren) ve tebliğiyye (dini tebliğ eden, yayan) olmak ikiye ayrıldığını birincisinin Hz. Mu-
hammed’le son bulduğunu ikincisinin devam ettiğini ve Niyâzî’nin bunu kastettiğini ifade ediyorlar. 

11 Bilginer, a.g.e. s.26. Aynı düşünce ve yorumlar s.101’de “Kassab elinde koyunum..” manzumesinin açık-
lanmasında da tekrar edilmektedir.

12 Niyâzî’nin başka bazı şiirlerinin çevresinde de birçok menkabenin teşekkül ettiğini daha önceki bir bil-
dirimizde ele almıştık: “Şiir-Efsane-Menkıbe İlişkisi ve Niyâzî-i Mısrî’nin Menkıbelerine Göre Bazı Şiir-
lerinin Hikâyesi”, IX.Türkoloji Kongresi 15-19 Eylül, İstanbul 1997.

13 Hüdâyî ile ilgili olarak Fevziye Abdullah Tansel’in “Seyyid Aziz Mahmud Hüdâyî” (Ankara Üniversitesi
İlâhiyât Fakültesi Dergisi, Sa: XV, Ankara 1967, s.1-42.) isimli makalesi ; H.Kâmil Yılmaz’ın adı geçen
eseri ve Diyanet İslâm Anisklopedisi, C.IV, s.338-340’daki maddesi ile Ziver Tezeren’in Seyyid Aziz Mah-
mûd Hüdâyî, Hayatı, Şahsiyeti, Tarikatı, Eserleri ve Divânı adlı C. 2 İstanbul 1984-85’te basılan kitabına
mürâcaat edilmiştir. 
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şeyhi Üftâde’nin duasının yerini bulduğunu söylediği çeşitli kaynaklarda bulunmak-
tadır14. 

İmparatorluğun artık gerilemeye gittiği ve kurumların bozulmaya başladığı bir de-
virde sürgünlerle çalkantılı bir hayat süren Niyâzî ise İstanbul’da uzun süreli kalmadığı
gibi başta padişahlar olmak üzere idarecilerle de pek iyi ilişkiler içinde olmamıştır. Bu-
nun bir sebebi, belki de imparatorluğun güçlü olduğu dönemlerde, geçen yüzyıllardaki
ulema ve meşayihe gösterilen hürmetin, bu devirde Kadızâde-Sivâsîzâde çekişmesi yü-
zünden azalması, ulema ve meşayihin devlet işlerine karışarak nüfuz kazanma yarışına
girdikleri zannı olabilir. Özellikle vaizler ve Kadızâdelilerin devlette etkin bir konuma
gelmeleri ehl-i tarikata çeşitli baskılar ve yasaklar şeklinde olmuştur. Hele 18 yıl süren
ve “yasag-ı bed” diye tarih düşürülen (1077/1666) semâ ve devranın yasaklanması ehl-i
tasavvufu çok rahatsız etmişti. Niyâzî’nin hatıralarına göre Uşak, Kütahya ve Bursa’da
bulunduğu yıllarda şairimiz bu baskıları bizzat ve derinden yaşamış, 10-15 kişiyle tek-
kede nöbet bekleyip evden dışarı çıkamamış, tekkeyi yıkıp mektep medrese yapalım gi-
bi teklifler ve ölüm tehditleriyle çeşitli baskılar görmüşlerdir. Yasağa şiddetle karşı çı-
kan Niyâzî’nin idare aleyhinde cifirle karışık bazı sözler söylemesi üzerine önce Ro-
dos’a, yine aynı pervasız tutum ve davranışları sürdürmesi sonucunda da bilâhere Lim-
ni’ye sürüldüğü bilinmektedir. Limni’ye ikinci sürgünü ise tıpkı Tebriz seferine katılan
Hüdâyî, Eğri seferine katılan Şemseddîn-i Sivasî gibi savaşa katılmak isteği üzerinedir.
Niyâzî menâkıpnâmeleri ve bazı tarihler, onun önce ordunun maneviyâtını yükseltmek
için savaşa davet edildiği ancak daha sonra bundan vazgeçilerek çevresinde kalabalıklar
toplanan bazı şeyhlerin devlete gâile olabileceği ihtimaline binâen hatt-ı hümâyunla ye-
rinde oturmalarının istendiği ancak Niyâzî’nin bunu dinlemeyerek idare aleyhinde ba-
zı ağır sözler söylediği ve bunun üzerine tekrar sürüldüğünü çok ayrıntılı biçimde an-
latmışlardır. Onun Osmanlı aleyhindeki bu ağır sözleri, cehrî zikir yasağından olduğu
kadar, ailesinden ve çoluk çocuğundan, çevresinden ayıran ve süren, bir anlamda ona
hayatı zindan eden bu hoşgörüsüz davranıştan kaynaklanabilirse de, diğer yandan Ha-
seneyn’in risaleti gibi iddiâları, Limni’de bulunduğu yıllardaki mahallî idaredeki hemen
herkesin ona karşı sert tutum ve davranışları, Rodos’ta beraber sürgün kaldıkları Kırım
Hanlarından Selim Giray’ın ise kendisine saygılı ve mükrim tutumundan da kaynakla-
nabilir. Yani “hamziyye” diye nitelediği Vânî Mehmed Efendi ve çevresindeki idareyi et-
kisi altına alan Osmanlı idarecileri O’na iyi davranmaz ve cehrî zikir yasağı gibi yasak-
lar getirirken, aynı sürgün kaderini paylaşan Kırım Hanı Selim Giray, ona izzet ve ikram
etmiş, sahip çıkmıştır. Böylece Niyâzî, Osmanlı idaresi aleyhinde bazan cifirli ve küfür-
lü, bazan kehanetimsi sözler söylerken Kırım Hanlarının ise tahta daha lâyık oldukları-
nı bile söylemiştir. 

Üftâde’den önce Nûreddinzâde ve Kerîmüddin Halvetî’ye bağlanan ve halvetîliğin
etkisi altında kalan Hüdâyî’nin, vahdet-i vücûd anlayışını açıklamakta ölçülü davrandı-
ğı, şeyhi Üftâde’nin Yûnus’un bazı geniş ve serbest düşüncelerine karşı olduğu gibi ;
O’nun da sünnî düşünceye sıkı sıkıya bağlı olduğu ve marijinal ve şiî sapmalara karşı
olduğu, “Kızılbaş”la mücadele için padişaha mektup yazarak ordunun maneviyatını

14 Niyâzî, derviş-sultan ilişkisini ve geçmişteki nice sultanların âriflerin rikâbını tuttuğunu anlatan şu bey-
tinde ve diğerlerinde belki de yakın zamanda cereyan ettiği rivayet edilen bu olaya telmih ederek kendi
durumuyla mukayese eder: 
Tutdı rikâbın ârifin nice selâtîn-i üvel
Kâmil olan sultânı gör dervişi ol sultân görür (Erdoğan s.62)



takviye için Ferhat Paşa’yla Tebriz savaşına çıkmasından anlaşılmaktadır. Bu yönüyle
Hüdâyî idareyle uyum içerisinde olmuş ve onlara bazı tavsiyelerde de bulunmuştur. 

Niyâzî, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Şeyh Bedreddin, taraftarları ve bulundukları yer-
ler için “Bedreddîni’l-maslûb indallâhi’l-mağdûb, beden-i habisi, râfızî, ışık, idlâl, ihlâl,
ibâhe, menba-ı fesâd ve menşe-i fitne, celâlî ” gibi kelimeler kullanarak bunlarla müca-
dele edilmesini istediği halde Niyâzî’nin, Mevâid’inde ve “Vâridât” redifli şiirinde: 

Muhyiddîn ü Bedreddîn itdiler ihyâ-yı dîn
Deryâ Niyazî Füsus enhârıdır Vâridât (Erdoğan, s.25)

Diye birçok yönüyle Şeyh Bedreddin’i övdüğü görülmektedir. 

Ayrıca Niyâzî vahdet-i vücûd düşüncesini çok serbest ve çoşkulu, cezbeli bir şekil-
de dile getirmiş, belki idareye olan muhalefeti belki de ehl-i beyte aşırı muhabbeti yü-
zünden Haseneyn Risâlesi’yle şiaya yaklaşmış ve şimşekleri üzerine çekmiş, diğer din
mensuplarına hoşgörülü davranması da çeşitli iddialara yol açmıştır. Menkıbelerine gö-
re, onun müritleri arasında Bektâşî ve Mevlevîler, zikirlerine katılanlar arasında ise hı-
rıstiyan zimmîler bile vardır. Yûnus’un ise en büyük takipçisi ve temsilcisi sayılmakta-
dır. Ancak yer yer “şeriat” redifli şiirinde olduğu gibi hacdan, ramazandan, ibadetlerden
bahseden bazı şiirlerinde olduğu gibi zühdî-ahlâkî çizgisiyle, yahut ilâhî aşktan bahse-
den şiirleriyle Hüdâyî ile büyük bir benzerlik de arzeder. Elbetteki benzer pek çok yön-
leri olacaktır. İkisi de İslâm tasavvufunu eserlerinde anlatmaktadırlar. Ancak biz bura-
da daha çok farklı yönlere dikkat çekmekteyiz. 

Hüdâyî ve Niyâzî, her ikisi de hatiplik ve vaizlik görevinde bulunmuşlardır. Hüdâ-
yî Fâtih Camii vaizliğinden başlayarak Üsküdar Mihrimah Sultan (İskele) Camii’nde
perşembeleri, Sultan Ahmed Cami’inin açılışından sonra de her ayın ilk pazartesi gün-
leri va’z etmeyi kabul etmiştir. Niyâzî’nin ise Şeyhi Ümmî Sinan Elmalı’nın “Durma ve
susma, konuş!” şeklindeki teşvikiyle icazet töreninden başlayarak Bursa Ulu Camiinde
vaaz ve nasihatler etmiştir. Limni Camii’nde de vaaz etmesinin istendiği, ancak idareci-
lerin tutumu yüzünden buna pek sıcak bakmadığı anlaşılıyor. İstanbul’a bir seyahatin-
de Ayasofya Camii’nde içinde padişahın da bulunduğu kalabalık bir cemaate verdiği va-
az sonrasında sema ve devran yasağının kalktığı da menkıbelerinde zikredilmektedir.
Hüdâyî’nin bu vaaz ve nasihatları Arapça ve Türkçe değişik kitap ve risâlelerde topla-
narak günümüze kadar gelmesine karşılık Niyâzî’ninkiler toplanmamıştır. 

Yine her ikisi de tefsir ilmiyle de meşgul olmuşlar ve bu yolda eserler telif etmiş-
lerdir. Hüdâyî’nin üç ciltden oluşan Nefâisü’l-mecâlis adlı eseri Kur’an’dan bazı sûre ve
âyetlerin seçilerek tasavvufî tefsirini içine almakta; Niyâzî’nin Mecâlis adlı tefsiri ise Mâ-
ide, En’âm ve Nisâ suresinin işârî tefsiri ve cifir hesaplarıyla dolu mev’ize ve nasihatlar-
la da süslenmiş dağınık bir görünüm arzetmektedir. Yine diğer bazı risâlelerinde ve Me-
vâid’inde de bir kısım ayetlerin tasavvufî tefsirine yer vermiştir. Bazı kaynaklarda var ol-
duğu söylenen Sûre-i Yûsuf tefsirine ise rastlanmamıştır. 

İkisinin hayatında da rüyalar çok önemli bir yere sahiptir. Hüdâyî’nin şeyhi Üftâ-
de’ye bağlanması, bir rivayete göre, bir rüya üzerine olmuştur. Niyâzî ise Mısır’da gör-
düğü bir rüya üzerine oradaki şeyhinden ayrılarak yıllarca dolaşmış ve yine rüyada gör-
düğü şeyhi Ümmî Sinan’a bağlanmıştır. 

Hüdâyî’nin iki çocuğunu dört gün arayla vebadan kaybetmesine rağmen mutlu bir
aile tablosu çizdiğini, onlarla yemek yediğini bile Vâkıât’ındaki ifadelerinden öğreniyo-
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ruz. Niyâzî’nin ise iki-üç defa evlendiği halde sürgün ve ayrılıklar yüzünden pek mutlu
olamadığı, kızlarının ve eşinin birinin vefat ettiği birinden ise ayrıldığı, baskılar sebe-
biyle oğluna bile sahip çıkamadığı anlaşılmaktadır. 

Henüz zamanında bir yasaklama bulunmadığı hâlde Hüdâyî, sema’ın dine aykırı
olmadığını belirten Arapça Keşfu’l-Kınâ.. adlı bir eser yazdığı gibi, ilâhîlerinde de zikir,
tevhid ve devranın gereğini anlatır. Niyâzî de yasakların en koyu zamanında buna şid-
detle karşı çıkarak men’in çilesini çekmiş; şiirlerinde zikir, devran ve semâ’ın fazîletle-
rini coşkulu bir dille terennüm etmiştir:

Mevlâ’m senin âşıkların Devrân iderler hû ile
Yolundaki sâdıkların Cevlân iderler hû ile
Durmaz dönerler felekler Arz edip Hakk’a dilekler
Arşın etrâfın melekler Cevlân iderler hû ile

(Tezeren, s.127)

Gir semâ’a zikr eyle yana yana hû deyu
İr safâ-yı aşk-ı Hakk’a yana yana hû deyu
Ay u gün yıldızlar hem nüh felekler
Arşın etrâfında saf saf melekler
Meydân-ı aşkında cevlân iderler
Dönelüm âşıklar Mevlâ derdiyle

(Erdoğan, s.185, 196)

Her ikisinin de tasavvufî düşüncelerinde büyük benzerlikler olduğu gibi bazı fark-
lar da vardır. Her ikisi de kutbiyet makamının kendilerine verildiğini ifade ediyorlar.
Ancak Niyâzî’nin yer yer mehdîyet gibi bazı iddiâları da taşıdığı ifade edilir. 

Her ikisinin de en önemli eserlerinden olan Divanlarının hemen tamamen dînî-ta-
savvufî muhtevalı olduğunu söyleyebiliriz. Hüdâyî’nin 255 kadar ilâhîsinden başka ba-
zı rubâî ve kıt’aları da bulunmasına karşılık, Niyâzî’nin 200 kadar ilâhîsi vardır. Az da
olsa bazı değişik nazım şekil ve türlerini kullanmalarına mukabil, şiir-ilâhîler büyük bir
ekseriyeti oluştururlar. İkisinin de Divan ve Mecmualarındaki bazı kayıtlarda veya riva-
yetlerde bir kısım şiirlerinin hangi şartlar altında, hangi tarihlerde ve nasıl yazıldığı da
ayrıntılı olarak anlatılır. Meselâ Hüdâyî’nin fırtınalı bir havada denizden karşıya geçer-
ken söyledikleri ilâhî veya oğullarından birinin sünnet düğünü merasimi dolayısıyla
“dünyaya meyletti” diye söylentisi üzerine inşad ettiği ilâhî böyledir:

Alan sensin veren sensin kılan sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var (Tezeren, s.56)

Niyâzî divanı nüshalarında, menakıpnâmelerinde veya mecmuasında da meselâ
“şeyhini gördükde” veya “Elmalı göründükde” veya “Vani Mehmed Efendi’nin ölümün-
de şu ilâhî tulû etti, vukû buldu..” gibi bazı kayıtlara, tarihlere ve rakamlara rastlarız. 

Arapça ve Farsça’yı çok iyi bildikleri hâlde ilâhîlerinde sade bir dil kullanan Hüdâ-
yî ve Niyâzî’nin yazdıkları eserlerin dil ve üslûplarının birbirine yakın olduğunu söyle-
yebiliriz. Her ikisi de Arapça birçok manzum ve mensur eser yazdığı hâlde, Farsça’ya
birkaç küçük manzûme dışında pek rağbet etmemişlerdir. Hüdâyî’nin önemli eserlerin-
den Vâkıât’ında şeyh mürit ilişkisi, şeyhiyle olan konuşmaları ve hâtıralarından ve onun



sohbetlerinden bahsedilir, Yûnus, Hacı Bayram, Eşrefoğlu ve Mevlânâ’dan alıntılar ya-
pılır. Niyâzî’nin ise Mecmualarında günlük hatıraları anlatılarak çeşitli Arap, Fars ve
Türk şair ve nâsirlerinden alıntılar yapılmıştır. Tasavvuf felsefesinin anlatıldığı ve bir
çok âyetin işârî manasının açıklandığı Mevâidü’l-İrfan’ında ise birçok dinî-tasavvufî ko-
nuya temas edilerek hayatı, düşünceleri ve bazı mektuplarına yer verilmiştir. İkisi de
Mecâlis adlı Arapça eserlerinde Kur’ân’dan çeşitli sure ve ayetlerin tasavvufî tefsirlerini
yapmışlardır. İkisinin de aynı isimde “Esile ve Ecvibe” adında risâleleri varsa da bunlar
mahiyet ve muhteva itibarıyle biribirinden farklıdır. Hüdâyî’ninki ölü hakkında sorulan
sorulara verilen cevaplardır ve Arapçadır. Niyâzî’ninki ise bazı tasavvuf ıstılahlarının
açıklandığı Türkçe bir risaledir. 

Her ikisinin de Türkçe manzum ve mensur eserlerinde, Arapça’yı iyi bildikleri ve
bir çok eser verdikleri hâlde, çok sade bir dil kullandıkları görülmektedir. Bu onların
mürşit-yol gösterici, rehber yönleriyle ilgilidir. Yani halkı irşad etmek onlara birşeyler
anlatmak düşüncesindedirler. Eserlerinde bu yüzden kolay halkın anlayacağı bir dil ter-
cih ederler. İkisi de heceyi ve aruzu birlikte kullanmıştır. Hüdâyî’nin heceli şiirleri aruz-
lu olanlardan daha fazla ve dili nisbeten daha sade olduğu hâlde, Niyâzî’nin heceyle ya-
zılmış olan şiirlerinin aruzla yazılmış olanlardan daha az ve Hüdâyî’ye oranla terkip ve
tamlamalarının daha çok olduğunu söyleyebiliriz. İkisinin de kullandıkları aruz kalıp-
ları heceye yakın olan ve çok kullanılanlardır. Bu şiirlerde iç kafiyelerin bulunduğu mu-
sammat olanlar büyük bir yer tutarlar. Böylece bu şiirler mısra ortasından bölündüğün-
de dörtlük hâline getirilebilir ve halk şiirindeki koşma şekline yakındır. Her ikisinin de
şiirlerinin muhtevasının hemen tamamının dînî-tasavvufî olduğunu ve herhangi birini
övmek amacıyla kasîde söylemediklerini görüyoruz. Ancak Hüdâyî’nin şiirlerinin daha
ârifane, zühdî-ahlâkî ve didaktik olmasına karşılık Niyâzî’nin şiirlerinin daha lirik, âşı-
kane ve coşkulu olduklarını söyleyebiliriz. 

Hüdâyî’nin, “Diller acep hayrân olur
Esrâr-ı zikrullâh ile” 

diye başlayan ilâhîsine I. Ahmed’in 

“Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-ı zikrullâh ile” 

diye başlayan ilâhî ile nazire ve cevap vermesi ve Kanûnî’nin “budur” redifli şiiri-
ne Hüdâyî’nin nazire yazması, onun idareye daha yakın olduğunu ve iyi ilişkiler kurdu-
ğunu gösterir. Niyâzî’nin padişahların şiirini tahmis ve tanzir bir yana onlara karşı
olumsuz düşünce ve tavırlar içinde olduğunu yukarıda anlatmıştık. Buna rağmen hatı-
rat niteliğindeki mecmuasında kendi ilâhilerinin sarayda bile okunduğunu ve ramazan-
da padişah meclisinde tesbih gibi okunduğunu da kaydetmiştir. 

Her ikisinin de etkileri uzun süreli olmuş, eserleriyle, yetiştirdiği halifeleriyle,
bestelenmiş ilahîleriyle, menkıbeleriyle çok büyük bir etki alanı oluşturmuşlardır. Hü-
dâyî’nin her ne kadar bir beytinde şeştâ vü çeng ü tanbûr / Hak’tan seni ider dûr” diye-
rek bazı mûsikî âletlerine ve mûsikîye biraz soğuk baktığı düşünülebilirse de bazı şiir-
lerini bizzat kendisinin bestelediğinin söylenmesi ve pek çok şiirinin bestelenmesi, Ni-
yâzî’nin de dâhil zikirlerde ilâhîlerinin okunması bunun heva ve hevese sevkeden mü-
zikle sınırlı olduğunu göstermektedir. Niyâzî’nin de tıpkı Hüdâyî gibi yüzden fazla ilâ-
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hîsinin, değişik makamlarda çoğu zaman aynı mûsikîşinaslar tarafından bestelendiğini
görmekteyiz. 

Hüdâyî ve Niyâzî’nin ortak kaynaklardan beslendiğini düşünürsek diğer eserlerinde
olduğu gibi çeşitli şiir ve ilahîlerinde de pek çok ortak ve benzer yönler bulabiliriz. Bun-
ların, aynı vezin ve kafiyede olmasa da müşterek duygu ve düşünceleri dillendirdiğini gö-
rürüz. Bu, bazan diğer halk ve tasavvuf şairlerince zamanla kullanıla kullanıla artık birer
klişe, kalıp söz durumuna bile gelebilir. Meselâ nasıl “Yüce dağ başında” diye başlayan
onlarca türküye rastlayabilirsek aynı şekilde Hüdâyî ve Niyâzî’nin “Ey bu gönlüm şehri-
ni .....eden” söyleyişine onlardan önce ve sonraki pek çok mutasavvıf şairde rastlarız. Hi-
tap eden, sorular soran, cevaplar veren, uyaran, ikaz eden, nasihat ve öğütler veren üs-
lûplarıyla; vahdet-kesret, varlık, dünya, nefs, fenâ-bekâ, şükür-zikir-ibâdet-tâat, şeriat-ta-
rikat- hakikat- marifet, Allâh-kâinât- insan, zâhir- bâtın, tecellî, vuslat gibi işledikleri pek
çok konuyla; ancak, olur, eden, meded, kendedir, nedendir, nice bir”.. gibi bazan aynı re-
diflerin etrafında dönmeleriyle bu ortaklıklar daha da pekişir ve artar. Bu ortaklık bazan
aynı beyit ve mısraların söylenmesi şeklinde bile görülebilir. Sözü fazla uzatmadan bazı
benzer örnekler vererek konuyu burada noktalamak istiyoruz. Bu benzerliklerin bazan
hem anlam ve söyleyiş bazan da sadece söyleyiş bakımından olduklarını ve Hüdâyî’nin bi-
raz zâhidâne ve didaktik üslûbuna karşı Niyâzî’nin daha rindane ve âşıkane bir eda ile
söylediğini tekrar ilâve etmeliyiz. Başta verilen beyitler tenkitli neşri yapılan Hüdâyî Di-
vanı’nıyla(Tezeren, 1985) Niyâzî Divanı’(Erdoğan, 1998) ndan alınmıştır. 

Zevk-i dünyâya muhabbet nice bir 
Lezzet-i fânîye rağbet nice bir (Tezeren, s.49)

Nice bir mekr ü hıyel nikbet-i Deccâl nice bir 
Nice bir ey dini yok mezhebi yok dâl nice bir (Erdoğan, s.51) 

Uyan gafletden ey gâfil nedir bu nevm ü gafletler
Bu zulmânî Stanbûla neden böyle muhabbetler (Tezeren, s.192)

Uyan gözün aç turma yalvar güzel Allâh’a 
Yolundan izin ırma yalvar güzel Allâh’a (Erdoğan, s.191)

Uyan gafletden ey gâfil seni aldamasın dünyâ
Yakanı al elinden kim sonra kılur seni rüsvâ (Erdoğan, s.14)

Nevm-i gafletden uyanup aç gözün merdâne bak
Ehl-i Hak ile olagör olma anlardan ırak (Tezeren, s.103, 79-80)

Arif ol âyine-i insâna bak 
Anda nûr-ı Hazret-i Rahmân’a bak (Tezeren, s.74)

Zâhidâ sûret gözetme içerü gel câna bak
Vechi üzre gör ne yazmış defter-i Rahmân’a bak (Erdoğan, s.111)

İster isen doğru yol Bir efendiye kul ol
Bu kesretde vahdet bul Tevhîde gel tevhîde (Tezeren, s.132) 



İster isen bulasın cânanı sen Gayra bakma sende iste sende bul
Kendü mirâtunda gözle anı sen Gayra bakma sende iste sende bul
(Erdoğan, s.126)

Ezelden aşk ile biz yana geldik 
Hakikat şem’ine pervâne geldik

Tenezzül eyleyüp vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâna geldik 

Geçüp fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik (Tezeren, s.83) 

Ezelden narına aşkın yana geldim cihân içre 
Akıtdım nice dem yaşlar gözümden dolu kan içre

Nebat olup nice devrân nice demde olup hayvân
Geyürdi sûret-i insân bana devr-i zamân içre (Erdoğan, s.190)

Açıldı çün bezm-i elest Devr eyledi peymânesi
Andan içenler oldı mest Ayılmadı mestânesi

Ol bâdeden kim nûş eder İçdiği dem serhoş ider
Deryâ gibi ol cûş ider Esrük olur dîvânesi (Tezeren, s.150)

Bir yüze duş oldı gözüm yüzbin gezer dîvânesi
Olmuş cemâli şem’inin ay ile gün pervânesi

Kendü sunar dolu dolu peymâneler âşıklara
Bir kez elinden nûş iden olur ebed mestânesi (Erdoğan, s. 233)

Bilir var mı bu yolu kande dürür dost ili
Söyle ey cân bülbülü kande dürür dost ili (Tezeren, s.155)

Bilir var mı bu yolu canda durur dost ili
Söyler (bu) cân bülbülü sende dürür dost ili (Erdoğan, s.243)

Yâ ıbâda’llâhi kûmû va’budû
Ve’zkurûhu fi’l-guduvvi ve’r-revâh (Tezeren, s.35) 

İster isen olasın ehl-i felâh 
Kulluk eyle bi’l-gadâti ve’r-revâh (Erdoğan, s.37)

Erişdi hicrânın demi Ey mâh-ı gufrân elvedâ’
Ağlatmasın mı âdemi Ey mâh-ı gufrân elvedâ’

Zikr ü tehlîli vü tesbîh güzel/ Savm u tâati terâvîhi güzel
Hem kanâdîl ü mesâbîhi güzel/ Geldi lûtf ile mübârek Ramazân
(Tezeren, s.73,117)
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Yine firkat nârına yandı cihân/ Hasretâ gitdi mübârek ramazan
Nûr ile bulmuşdu âlem yeni cân/ Firkatâ gitdi mübârek ramazan

İndi Kurân sende ey nûru güzel/ Leyle-i Kadr’inde ey kadri güzel
Gitdin ey tehlîl ü tekbîri güzel/ Hasretâ gitdi mübârek ramazan 
(Erdoğan, s.174)

Ey gülleri handân edip / Bülbülleri nalân iden
Gâh gâh cemâlin gösterip / Gâh gizleyip pinhân eden (Tezeren, s.136)

Ey bu cümle kâinâtun aslını bir cân iden
Ademi kudretle ol câna sevip cânân iden (Erdoğan, s.171)

Gördünse cânân illerin/ Bülbül haber virgil bize 
Kokdunsa yârân güllerin/ Bülbül haber virgil bize (Tezeren, 137)

Ey garip bülbül diyârın kandedir 
Bir haber vir gül’izârın kendedir (Erdoğan, s.53)

�



ÜSKÜDARLI BİR MUTASAVVIF ŞAİR: 
MUSTAFA MA‘NEVÎ

Mustafa Tatc›1

GİRİŞ

Bir kültür ve düşünce tarihi yazabilmek için millî kültürümüzün yapı taşları
olan değerlerin gün ışığına çıkarılması; eser veren, düşünce ve gönül dünyamı-

zı besleyip aydınlatan san’at ve tefekkür adamlarının incelenmesi gerekir.

Bu düşünceden hareketle, tebliğimizde, aşk ve irfân ehli bir şair olan Mustafa
Ma‘nevî’yi incelemeye çalıştık. 

Ma‘nevî, XVII-XVIII. asırlar arasında yaşayan mutasavvıf şâirlerimizdendir. Üskü-
dar’da doğmuş ve yine burada M. 1702 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı Doğancılar’daki
Nasûhî Dergâhı’nın hazîresindedir. İyi bir medrese eğitiminin yanında, babası tanınmış
Halvetî azizlerinden Karabaş-ı Velî ve onun halifesi Üsküdarlı Nasûhî Efendi’den de ta-
savvuf eğitimi görmüştür.

Mustafa Ma‘nevî, âlim bir müfessir ve muhaddis, ârif bir mutasavvıf olarak devrin-
de halk üzerinde çok büyük etkiler bırakan nâdir şahsiyetlerden birisidir. Onun, aynı
zamanda bir İbn-i Arabî uzmanı olan babası Karabaş-ı Velî’den aldığı vahdet-i vücût bil-
gisi, Niyâzî-i Mısrî, Hasan Ünsî ve Nasûhî Efendilerin sohbet ve eserleriyle perçinlen-
miştir. Dolayısıyla Ma‘nevî, irfân vadisinde yukarıda adı geçen şahsiyetler gibi fikirler
üretirken, şiir vadisinde de Yunus Emre ve bilhassa Niyâzî-i Mısrî tarzında eserler orta-
ya koymuştur.

Ma‘nevî, şiirlerinde, bir tefekkür, aşk ve gönül adamı kimliğiyle karşımıza çıkmak-
tadır. O, içindeki ilâhî duygu, hâl ve düşünceleri, geleneğin kendine sunduğu imkân-
larla şiire dönüştüren bir şair olarak, Yunus Emre’yle aynı kaynaktan beslenmektedir.
Mektep ve medresesi olmayan bu kaynağın üstadı Hak, merkezi gönül, ilmi ise, ledün-
dür. 

Ma‘nevî’nin hayatı ve Divânçe’si bugüne kadar ciddi olarak incelenmemiştir. Bu
boşluk dikkate alınarak çalışmamızın girişinde şairin hayatı ana kaynaklardan hareket-
le ilk defa tafsilatlı olarak kaleme alınmıştır.
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Mustafa Ma‘nevî’nin Hayatı

Karabaş-ı Velî lakabıyla tanınan XVII. asrın tanınmış Halvetî/Şa‘bânî şeyhi Alâed-
din Atvel’in büyük oğlu olan Mustafa Ma‘nevî, çok iyi yetişmiş bir muhaddis, mütercim,
şârih ve ordu vâizidir. Diğer taraftan da, tertiplemiş olduğu Divânçe-i İlâhiyât’ıyla XVII-
XVIII. asırda edebiyat tarihimize geçmiş mutasavvıf şairlerimizden birisidir2.

XVIII. asırdan itibaren yazılan tezkirelerde Mustafa Ma‘nevî’nin hayatının ana hat-
larıyla ele alındığını görüyoruz. Söz konusu kaynaklarda, mutasavvıfla ilgili detaylı bil-
gi yoktur. Ancak, Ma‘nevî’nin babası ve şeyhi Karabaş-ı Velî3, daha sonra intisap ettiği
Nasûhî Efendi4, Hasan Ünsî ve İbrahim Hâs5 gibi silsileye mensup zatlar incelendikçe,
Onun hayatıyla ilgili başka bilgilerin de ortaya çıkacağı âşikârdır. 

Tezkire sahibi Safâyî, Şeyh Mustafa Ma‘nevî hakkında şu bilgileri verir: “Nâmı Mus-
tafâ’dır. Bolu Sancağı havâlisinden zuhûr etmiştir. Kibâr-ı meşâyıh-ı Halvetiyye’den Üskü-
dar’da sâkin iken fevt olan Karabaş Ali Efendi’nin oğludur”6.

Safâyî’den kısa bir süre sonra tezkire yazan Sâlim de, Ma‘nevî bahsinde şunları söy-
lemektedir: “Ma‘nevî, meşâyıh-ı Halvetiyye’den meşhûr-ı âfâk Karabaş Şeyhi Ali Efendinin
mahdûmları Şeyh Mustafa Efendidir ki, beyne’l-meşâyıh Ma‘nevî Efendi diye şöhret-gîr bir
şeyh-i nâmdâr idi”7.

Mehmet Tevfik Efendi ise, Mecmû‘atü’t-Terâcim’inde hemen hemen aynı bilgileri
tekrar eder: “Kıdvetü’l-Vâizîn şeyh Mustafa Ma‘nevî ibn Karabaş Ali. Vâlid-i mâcidlerin-
den sûrî ve ma‘nevî tahsîl-i kemâl etdikden sonra 1103 (M. 1691) senesi Kadırga Limâ-
nı’nda vâki Mehmed Paşa Tekyesi şeyhi ve Bağçekapusında Yeni Câmi’ vâizi şeyh Abdülhay
Efendi meşîhat-i Hazret-i Hüdâyî’ye nakl olundukda, sâhibü’t-terceme, tekye-i mezkûr ve
va’ziyye-i mezbûr ile mesrûr olmuş idi”8.

Mehmed Sirâceddin Bey’in verdiği bilgiler ise, Sâlim ve Şeyhî Mehmed Efendi’nin
bir tekrarıdır: “İsmi Şeyh Mustafa’dır Meşâyıh-ı Halvetiyye’den meşhûr-ı âfâk Karabaş şey-
hi Ali Efendi’nin mahdûmudur Ulemâ-yı benâm-ı asrından tahsîl-i ulûm u kemâlât eyledik-
ten sonra, pederleri gibi Halvetî tarîkine intisâb etmişdir. 1103 (M. 1691) senesinde Kadır-

2 Hayatıyla ilgili olarak bkz. Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fudalâ, (Haz. A. Özcan), C. II-III, İstanbul
1989, s. 209; Müstakimzâde Süleymân Sadeddin Efendi, Mecelletü’n-Nisâb, Tıpkıbasım, Ankara 2000,
401; Hüseyin Vassâf, “Şeyh Mustafa Ma‘nevî Hazretleri”, Ceride-i Sufiyye, C. III, Sayı 87, s. 407-408; Bur-
salı M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, (Haz. C. Kurnaz-M. Tatcı), Ankara 2000, C. I, s. 165; Mehmed Sirâced-
din, Mecma’-ı Şu’arâ ve Tezkire-i Üdebâ, (Haz. Mehmet Arslan), Sivas 1994, s. 36; İstanbul Kütüphaneleri
Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, İstanbul 1959, C. II, (XVII. Asır), s. 553. Mehmed Süreyya, Sicill-i Os-
mânî, (Haz. S. Ali Kahraman-Nuri Akbayar), C. III, İstanbul 1996, s. 931; Nail Tuman, Tuhfe-i Naili, (Haz.
M. Tatcı-C. Kurnaz), C. II, s. 968; Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, İstanbul 2001, s. 110;
Kerim Kara, “Karabaş-ı Velî”, TDVİA, C. XXIV, İstanbul 2001, s. 369-371.

3 Bkz. İbrahim Hâs, Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye Karabaş el-Kastamonî, Süleymaniye Ktp. HM Ef. Bl. Yz. Nu:
2707,  s. 43; İbrahim Hâs, Menâkıbnâme-i Hasan Ünsî, (Haz. Mustafa Tatcı), Ankara 2002; M. Zeki Paka-
lın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1983, C. II, s. 188; Kerim Kara, “Karabaş-ı Ve-
lî”, Osmanlılar Ansiklopedisi, C.II, İstanbul 1999.

4 Senâîzâde Hasan Efendi, Menâkıb-ı Şeyh Nasûhî-i Üsküdârî, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Ef. Bl. Nu:
4573; Süleymaniye Ktp. İbrahim Efendi Bl., Nr: 430.

5 İbrahim Hâs, Menâkıbnâme-i Hasan Ünsî, (Haz. Mustafa Tatcı), Ankara 2002. İbrahim Hâs Külliyatı (Di-
vanı, Tezkiresi, Çıktım Erik Dalına Şerhi, ve Mektupları) tarafımızdan yayına hazırlanmıştır.

6 Mustafa Safâyî, Tezkire-i Safâyî, Süleymâniye Ktp. Esad Ef. Bl. Nr: 2549, vr. 259a.
7 Sâlim, Tezkire-i Sâlim, İstanbul 1315, s. 622.
8 Bkz. Mehmet Tevfik, Mecmû‘atü’t-Terâcim, (Haz. Ruhsar Zübeyiroğlu), İstanbul 1989, s. 209. 



ga’da kâin Mehmed Paşa zâviyesine şeyh-i güzîn ve Bağçekapusında Vâlide Sultân Câmi’ine
de vâ’iz-i hoş-telkîn nasb u tayîn olundular” 9.

Şeyhî Mehmed Efendi10, Defterdâr Sarı Mehmed Paşa11 ve Mehmed Sirâceddin
Bey’in yazdıklarından anlaşıldığı üzere, Ma‘nevî, “ma’ârif-i ilmiyye ile meşhûr vâiz, mü-
zekkir, muhaddis, müfessir bir mecmû’a-i garâ’ib ü nevâdir”12 bir şahsiyettir. İlim ve irfâ-
nını lisanındaki talâkat ile birleştiren fevkalâde müessir bir vâiz olan mutasavvıfımız,
Acem ve Arap lisânlarına da bu dillerde eser ve şiir yazacak kadar vâkıftır. Bütün bu
özelliklerinin yanında, O, Halvetiyye mektebine mensup bir aşk ve gönül adamı olarak
tanınmıştır. Mustafa Ma‘nevî, tasavvuf terbiyesini evvela bir Halvetî-Şa’bânî mürşidi
olan babası Karabaş-ı Velî’den almıştır. Bu konuda, Hüseyin Ayvansarayî, “pederi Kara-
baş Ali Efendi’den ahz-ı tarikât ve ahz-ı ilm ü ma’rifet eylemiştir”13 der. Hüseyin Vassâf
Bey, Ma‘nevî ile ilgili yazdığı bir makalesinde “feyzleri pederlerindendir”14, demektedir.
Vassâf, aynı görüşünü daha sonra kaleme aldığı Sefine’de “Karabaş-ı Velî’nin mahdumu
ve halifesidir. Kibâr-ı meşâyıh-ı Şa’bâniyyedendir. Pederinden ve gayrılardan ulûm-ı zâhire-
yi tahsil edip kemâli, pederindendir”15 cümlesiyle tekrar etmektedir16.

Ma‘nevî, kanaatimizce, seyr ü sülûkunu ve esmâyı babasından ikmâl etmiş, füru-
âtı ise, Karabaş-ı Velî’nin vefatından sonra erkanı sürdüren Üsküdarlı Şeyh Nasûhî’den
tamamlamıştır.

Nasûhîzâde Kerâmeddin Efendi’nin yazdığı menâkıbından öğrendiğimize göre, bir
ziyaretleri sırasında -ta‘zim konusunda her halde gevşek davranmış olacak ki-, Nasûhî,
Ma‘nevî’ye dönüp; “Oğlum, her ikimiz bir baba evlâdıyız. Fark budur ki, Cenâb-ı Hakk’ın
lutfiyle seni bir günde, beni ise bir çok senede meydana getirdi” diye söylemektedir17.

Mustafa Ma‘nevî, 1691 senesinde Celvetî şeyhi Abdülhay Efendi’nin Aziz Mahmud
Hüdâyî tekkesi meşîhatına tayin edilmesiyle boşalan Kadırga’daki Sokullu Mehmed Pa-
şa zâviyesine şeyh olmuş ve aynı tarihlerde Bahçekapı’daki Valide Sultan Câmiine vaiz
olarak tayin edilmiştir.18 1692’de veya daha sonraki bir tarihte19 ordunun Ma‘nevî kuv-
vetini takviyeye memuren Sultan II. Ahmed Han tarafından Edirne’ye davet edilip Vâ-
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9 Mehmed Sirâceddin, A.g.e., s. 36; Fındıklılı İsmet Efendi, Ma‘nevî’nin Yeni Vâlide Sultân câmiinin vâizli-
ğine 1105 senesinde tayin olduğunu söylemektedir. Bu bilgi diğer kaynaklardaki bilgilerle örtüşmemek-
tedir. Bkz.Tekmiletü’ş-Şakayık fî- Hakk-ı Ehli’l-Hakaik, (Haz. A. Özcan), İstanbul 1989, s. 317.

10 Şeyhî Mehmed Efendi, A.g.e., C. II-III, s. 209.
11 Defterdâr Sarı Mehmet Paşa, Zübde-i Vekâyiat, (Haz. Abdülkadir Özcan), Ankara 1995, s. 747; Aynı hu-

sus için bkz. Necdet yılmaz, A.g.e., s. 111.
12 Mehmed Sirâceddin, A.g.e., s. 36.
13 Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât, Süleymâniye Ktp. Es’âd Efendi Bl. Nu:1375, s. 30a.
14 Hüseyin Vassâf, Ceride-i Sufiyye, “Şeyh Mustafa Ma‘nevî Hazretleri”, C. III, Sayı: 87, s. 407.
15 Vassâf’ın tesbitine göre Sokullu Mehmet Paşa zaviyesindeki meşîhatı sırasında aynı zamanda Yeni Câmi

vâizliğinde bulunmuş, bu iki görev beş sene kadar sürmüş ve buradan Ordu-yı hümâyûn meşîhatine ta-
yin olunmuştur. Bkz. Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar, Nr: 2308, C. IV.
s. 19.

16 Bu bilgi için ayrıca bkz. Defterdâr Sarı Mehmet Paşa, Zübte-i Vekâyiat, (Haz. Abdülkadir Özcan), Anka-
ra 1995, 449; Şeyhî, Vekâyiü’l-Fudalâ, (Haz. A. Özcan), C. I, İstanbul 1989, s. 51; Bursalı M. Tahir, Os-
manlı Müellifleri, (Haz. C. Kurnaz-M. Tatcı), Ankara 2000, C. I, s. 165 vd.

17 Kerameddin Efendi’nin naklettiği bilgi için bkz. Kemâl Edip Kürkçüoğlu, Şeyh Muhammed Nasûhî, İs-
tanbul 1996, s. 27.

18 Mustafa Safâyî: A.g.e., vr. 259a-b; Sâlim, A.g.e., s. 622; Şeyhî Mehmed Efendi, A.g.e., C. II-III, s. 209;
Mehmed Sirâceddin, A.g.e., s. 36; Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât, s. 30a.; Müstakimzâde Süleyman Sa’ded-
din, A.g.e., s. 401a; Kerim Kara, A.g.e., s. 8.
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iz-i şehriyârî (ordu-yı hümâyûn şeyhi) olarak görevlendirilen Ma‘nevî, burada kaldığı
zaman içinde Pâdişâh’la özel sohbetlerde bulunmuştur.20 Mehmed Sirâceddin Bey, şey-
hin bu görevini şu cümleleriyle anlatmaktadır: “1104 (M. 1692)’de Sultân Ahmet Hân-ı
Sânî Hazretleri tarafından Edirne’ye celb olunarak, manzûr-ı padişâh-ı sulahâ-perver ve
sohbet-i hâssü’l-hâss-ı padişâhîye nâiliyyetle mesrûr u muvakkar olarak vâ’iz-i şehriyârî ol-
muş idi.”21

Mutasavvıfımız, Edirne’deki görevini tamamlayınca 1105 (M. 1694) senesinde tek-
rar İstanbul’a gönderildi ve ikinci defa Mehmed Paşa Zâviyesi22 şeyhliğine tayin olun-
du. Hüseyin Vassâf, Ma‘nevî’nin bu görevinden ayrılma sebebini anlatırken, pâdişâhın
mizâcına muhâlif bir söz söylediğinden bahseder ve şöyle der; “ …Ordu-yı hümâyun me-
şîhatine tayin olunmuş ise de, bir gün esnâ-yı va’zda mizâc-ı pâdişâhîye muhâlif söz söyle-
diğinden tekrar İstanbul’a iade kılınmış ve kemâkân tekke-i mezkûre meşîhatinde imrâr-ı
evkât eylemiştir.”23

Şeyh Mustafa Ma‘nevî, vefatından dokuz yıl önce vâizlik görevini bırakarak24 adı
geçen zaviyede münzevî bir hayat yaşamıştır.25 Üsküdar’da, 1114/1702 senesinin Cu-
mâze’l-âhiresinde vefat eden şeyh, Doğancılar’daki Nasûhî Dergâhı’nın hazîresine defn
edilmiştir.26 Mehmed Tevfik Efendi, şeyhin ölümünü; “ecel-i nâgâh-res ile hatm-i nefes
eyledi” cümlesiyle anlatır. Şeyhin vefatına; “Şeyh-i Mukaddes”27 terkibi ve “‘Âzim oldı
âlem-i ma’nâya gitdi Ma‘nevî”28 mısraıyla tarih düşürülmüştür. 

Babası ve Üstâdı: Kkarabaş-ı Velî29

Halvetî-Şa’bânî tarikati büyüklerinden, Karabaşiyye kolunun kurucusu ve yaşadı-
ğı asrının yenilikçisi kabul edilen30 Şeyh Ali Alâeddin Atvel, 1020 Muharrem/1611
Mart’ında Arapgir’de doğmuştur. Şeyh Mahmud Efendi’nin oğlu olup, nesebi Hz. Ha-
san’a dayanmaktadır.

Ali Efendi, yedi yaşındayken O zaman Diyarbekir sancağına bağlı olan Arap-

19 Hüseyin Vassâf, A.g.e., C. IV. s. 19.
20 Şeyhî Mehmed Efendi, A.g.e., C. II-III, s. 209; Mehmed Süreyya, A.g.e., C. III, s. 931.
21 Mehmed Sirâceddin, A.g.e., s. 36.
22 Mehmed Süreyya, A.g.e., C. III, s. 931.
23 Hüseyin Vassâf, A.g.e., C. IV, s. 19.
24 Bu bilgi Süleyman Sadeddin Efendi’de geçmektedir. Bkz. Mecelletü’n-Nisâb, s. 401a;
25 Mehmed Sirâceddin, A.g.e., s. 36.
26 Sâlim, A.g.e., s. 622; Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fudalâ, C. I, İstanbul 1989, s. 51; Aynı yazar, A.g.e.,

C. II-III, s. 209; Mehmed Sirâceddin, A.g.e.,s. 36; Müstakimzâde Süleymân Sadeddin Efendi, A.g.e., s.
401a; Mehmet Tevfik, A.g.e., s. 209; Bursalı M. Tahir, A.g.e., C. I, s. 165; Mehmed Süreyya, A.g.e., C. III,
s. 931. Bütün bu kaynaklardan farklı olarak Fındıklılı İsmet’in “1113 şevvalinin yirmi dördüncü pazar
günü” vefat ettiğini söylemektedir. Bkz. Tekmiletü’ş-Şakâyık Fî- Hakk-ı Ehli’l-Hakâik, (Haz. A. Özcan), İs-
tanbul 1989, s. 317; Kerim Kara,”Karabaş-ı Velî”, TDVİA, C. XXIV, İstanbul 2001, s. 370. İbrahim Hak-
kı Konyalı bu haziredeki mezarların listesini tesbit etmiştir. Ancak bazı şâhide taşlarının zamanla kay-
bolması neticesinde listenin eksik olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ma‘nevî’nin adı da yoktur. (Bkz. İb-
rahim Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi, C. I, İstanbul 1976, s. 373-375.)

27 Mehmet Tevfik, A.g.e., s. 209. 
28 Kerameddin Efendi, A.g.e., s.27.
29 Bu zat hakkında tarafımızdan geniş bir araştırma yapılmıştır. Bibliyografya için bu makaleye müracaat

edilmelidir. Bkz. M. Tatcı-C. Kurnaz, Karabaş-ı Velî, Tasavvuf, Yıl 2, Sayı 6, Mayıs 2001, s. 35-60.
30 Bilindiği üzere sûfi anlayışa göre her asrın bir yenilikçisi vardır ve Karabaş-ı Velî de, yenilikçi bir şeyh

kabul edilmektedir. Bkz. Mecmua, MÜİF. Ktp. Tasnif Dışı Yazma, s. 203.



gir’den, Kastamonu’nun Çankırı kazasına bağlı olan Konrapa’ya gelmiş ve burada aile-
siyle bir süre oturduktan sonra öğrenim amacıyla Ankara’ya ve buradan da, İstanbul’a
gitmiştir. Kastamonu’da Şa’bâniyye erkânından seyr ü sülûkunu tamamladıktan sonra
tekrar İstanbul’a dönmüş ve burada yaşamıştır. 

Ali Efendi, uzun boylu olduğu için Aliyyü’l-Atvel; ma’nevî mertebesinin yüceliğin-
den ötürü Alâeddin, başında Şa’bânî tarîkinin siyah tâc-ı şerifiyle dolaştığı için Karabaş-
ı Velî lakabıyla şöhret bulmuştur. Bütün bu isim ve lakaplarıyla O, Şeyh Ali Alâeddin el
Atvel b. Mahmud el-Kastamonî künyesiyle tanınmıştır31.

Gençliğinde ilim arzusuyla İstanbul’a gelen Karabaş Ali Efendi, bir süre Fatih Med-
resesi’nde eğitim gördü32. Medrese öğrenimi sırasında da sûfilerin meclislerine devam
etmekteydi. Müderris olduğu sırada mesleğini terk edip o zaman Kastamonu’da seccâ-
de-nişîn-i irşâd olan Şeyh İsmail Efendi’den bey’at edip dördüncü tavra kadar sülûk
edip vefatlarıyla yerine posta geçen oğlu Şeyh Mustafa Muslihüddin Efendi’den tekrar
nasip almış ve seyr ü sülûkunu Muslihüddin Efendi’den kısa bir zaman içinde tamam-
layıp hilafet alarak Çankırı’ya görevli olarak gönderilmiştir33.

Çankırı’daki görevini tamamladıktan sonra yeniden Kastamonu’ya dönen Karabaş-
ı Velî, bu kez bir mürşid-i kâmil olarak 1080/1669 tarihinde İstanbul’a gönderilmiştir.
Önce Üsküdar’da Rum Mehmed Paşa Câmii’nde34 üç-dört yıl35 kadar inzivâya çekilen
Şeyh, sonraları Atîk Vâlide Câmii yanındaki Mihrimâh Sultân Halvetî zâviyesinde36 ir-
şâd ile meşgul olmaya başlamıştır.

Karabaş-ı Velî, irşâd görevini sürdürmekteyken, Kara Mustafa Paşa’nın sözünün
kanun olduğu 1090/1679 yılında Beyâzîzâde’nin37 hüccetiyle Limni’ye sürülmüştür.
Dört sene süren bu sürgün hayatı 1683 senesinde bitmiş ve Karabaş yeniden Üsküdar’a
dönmüştür38.
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31 İbrahim Hâs: Silsile-i Halvetiye-i Karabaş-ı Kastamonî, Süleymaniye Ktp. HM. Ef. Bl. Yz. Nr: 2707. Kara-
baş-ı Velî’nin hayatıyla ilgili künyesini verdiğimiz silsilenâme dışında, en doğru bilgiler, İbrâhim Hâs’ın,
Menâkıb-ı Ünsî ve Tezkire adlı eserleri içindedir. Hüseyin Vassâf’ın söylediğine göre halîfelerinden Şeyh
Mustafa el-Bekrî’nin yazmış olduğu Vird-i Seher adlı şerhte de Karabaş-ı Velî’den söz edilmektedir. Şeyh’in
hayatı, silsilesi ve bazı eserleri hk. ayrıca bkz. Mecmûa, Ankara Millî Ktp. Yz. Nr: A/2368, vr. 9a-10a; 

32 Senâî şöyle demektedir: “Ba’dehu Çankırı’ya nakledip yedi yaşına dek anda olup ba’dehu İstanbul’a nak-
ledip Sultân Mehmed medresesinde tahsil-i ulûm-ı zâhire ve bâhire sâhibi olup müderris olmuş iken terk
edip o vakitde Kastamonu’da seccâde-nişîn-i irşâd olan sâhib-i ilm İsmail Efendi’den bey’at edip...” (
A.g.e., vr. 11a).

33 Senâî, A.g.e., vr. 11a; Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, C. IV, s. 13.
34 Hüseyin Vassâf, Şeyh’in inzivâya çekildiği yerin “Üsküdar’da Mahmud Paşa Câmii” olduğunu söyler

(“Karabaş-ı Velî Hazretleri”, s. 397).
35 Bazı kaynaklara göre “beş sene kaldıktan sonra” (Harîrizâde, A.g.e., C. III, vr. 58a; Şapolyo, A.g.e., s.

188).
36 Rehber-i Tekayâ’dan öğrendiğimize göre, âyin günleri cumartesi olan tekke, bu eserin yazıldığı dönem-

de kullanılır durumdaydı. (Bkz. Mustafa Aşkar, “Son Dönem Tekke Mecmûalarından Yeşilzâde Mehmed
Sâlih Efendi’nin Rehber-i Tekayâ’sı”, Tasavvuf, (3 Nisan 2000), s. 153). Hüseyin Vassâf, bu zâviye hakkın-
da şunları söyler: “Bu zâviye el-ân mevcuttur. Karabaş-ı Velî Hazretleri’nin odaları sol tarafındaki köşe-
de bulunan oda idi. Yakın zamana kadar kapısı önünde kandil yakarlardı. Sağındaki oda Hasan Ünsî ve
sağ tarafındaki oda Muhammed Nasûhî Efendiler hazeratının idi.” (Sefine-i Evliyâ, C. IV, s. 13). 

37 Rumeli kazaskerliğine kadar yükselmiş olan Beyâzîzâde Ahmed Efendi (ö. 1685) hk. bkz. Reşat Ekrem
Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, C. I, İstanbul 1958, s. 354-55; Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekâyiât, (Haz. A.
Özcan), Ankara 1995, s. 114.

38 Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, C. IV, s. 14.
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Karabaş-ı Veli daha sonra 1685 yılında deniz yoluyla hacca gitmiş ve dönüşte Me-
dine’de Peygamber’in Ravza’sını ziyaret etmiş, onun huzurunda, son halîfesi Edirne’de
medfun39 Mustafa Efendi’ye hilafet vererek hac kafilesiyle birlikte Mısır’a dönmüştür. 

Karabaş-ı Velî, Mısır’a üç konak mesâfede kırk bin hacının konakladıkları yerde
hava gayet açık olduğu halde bir sel geleceğini keşf ederek durumu hacılara bildirmiş
ve selden kurtarmıştır. Bu olaydan kısa süre sonra 5 Ocak 1686 Cuma günü saat sekiz-
de vefât etmiştir.40 Kabri, Kahire’ye üç konak mesafede bulunan Nahl Kalesi içindeki
Şeyh Muhammed Gazzalî’nin türbesinin yanındadır. 

Bir Şeyhü’l-Ekber şârihi olan Karabaş-ı Veli’nin çoğu vahdet-i vücûtla ilgili 20 ka-
dar eseri vardır. 

Şeyhü’l-Ekber Muhyiddin İbn Arabî, Fütûhât-ı Mevsıliyye adlı kitâbında Şeyh Ka-
rabaş-ı Velî’nin geleceğini beş yüz sene öncesinden şu cümlesiyle haber vermektedir:

“Ba’de’n-nebiyyi’l-Mustafâyi’l-a’zamil-’alîyyi’l-atveli’l-ekremi’l-ecsem ganem hatem ve
hüve bi-hatemi’z- zamân.41” (Yani, Hz. Mustafa’nın nebiliğinden sonra büyük, uzun ve
cüsseli kerâmet sahibi Ali Atvel gelecek, o irfan sahibi kişi, zamanının en sonuncusu -
yani, zamanın sahibi Velî- olacak.)

Karabaş-ı Velî’nin, aynı zamanda halîfeleri olan üç oğlu vardır.42 Bunlardan ilki,
burada söz konusu edilen ve divân sahibi bir mutasavvıf olan Mustafa Ma‘nevî’dir. İkin-
ci oğlu Hasan Adnî Çelebi, Kahire’de Karameydan’da Kırklar Makamı’nda tekke şeyhli-
ği yapmıştır (ö. 1713). Üçüncü oğlu Hüseyin Çelebi ise, babasından icâzet almakla bir-
likte her hangi bir tekkede görevlendirilmemiştir.

Devrinde halktan IV. Mehmed’e kadar geniş bir kitleyi etkisinde bırakan Şeyh Ka-
rabaş-ı Velî, tasavvuf tarihinde görülen yenilikçi mürşidlerin en önemlilerindendir. Kay-
naklar, onun 32.000 kişiye bey’at verdiğini; bunlardan 685 tanesinin de hilafete getiril-
diğini belirtmektedir.43 Yetiştirdiği öğrencilerinden en tanınmışları bilindiği üzere, Şeyh
Nasûhî-i Üsküdarî ile Şeyh Hasan Ünsî’dir.

* * *

Halvetiyye/Şa’bâniyye mesleğine mensup bir mutasavvıf şair olan Mustafa Ma‘ne-
vî’nin silsilesi, tarikatin kurucu Pîr’inden, babası ve şeyhi Karabaş-ı Velî’ye kadar şu şe-
kilde gelmektedir.

1-Pîr-i Tarikat Şeyh Şa’bân-ı Velî (D. 1499 /ö. 5 Mayıs l569)44.

39 Bilgi için bkz. Harîrîzâde M. Kemaleddin, Tıbyânü’l-Vesâil, C. III, vr. 59b.
40 Senâî, A.g.e., vr. 10b-14b.; Şeyhî Mehmed Efendi, A.g.e., C. I, s. 51; Hüseyin Vassâf, Karabaş-ı Velî Haz-

retleri, Cerîde-i Sûfiyye, C. III, Sayı 86, s. 397; Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, C. IV, s. 17; Şapolyo, A.g.e.,
s.188; Selçuk Eraydın, Karabaş-ı Velî’nin ölüm tarihini yanlış olarak 1107/1695 şeklinde göstermektedir
(Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 1994, s. 398). Kissling’in, şeyh’in hacca giderken öldüğünü söylemesi
yanlıştır (bkz. “Şa’bân-ı Velî Ve Şa’banîlik”, (Çev. M. S. Tayşi), s. 32).

41 Bu söz için bkz. İbrâhim Hâs, A.g.e., s. 119; Senâî, A.g.e., vr. 10b; Mecmua, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu:
A/2368, vr. 9a-10a; Bursalı M. Tahir, A.g.e., C. I, s. 149; Sadık Vicdanî, A.g.e, s. 214. Vassâf’ın bildirdiği-
ne göre, Şeyhü’l-Ekber’in Anka-yı Magrib’inde geçen bu ibâre, Şeyh Mustafa El-Bekrî’nin “Vird-i Seher”
adlı eserinde de iktibas edilmiştir (Hüseyin Vassâf, “Karabaş-ı Velî Hazretleri”, a.g.m.). 

42 Fazla bilgi için bkz. Menâkıb-ı Ünsî.
43 Şa’baniyye, bu zât vasıtasıyla Arabistan’da da yayılma imkanı bulmuştur. Bandırmalızâde Ahmed Münib,

halîfe sayısını sehven 485 olarak vermektedir (bkz. Mir’âtü’t-Turuk, Dersaadet 1306, s. 41). 
44 Silsile için bkz. Mecmua, Millî Ktp. A/476-101a-103a; Hüseyin Vassâf, A.g.e., C. IV, s. 12.



2-Şeyh Osman Efendi (ö. 1570).

3-Şeyh Hayreddin Efendi (ö. 979/1571 veya 987/1579). 

4-Şeyh Abdülbâki Efendi (İskilipli, ö. l588).

5-Şeyh Muhyiddin Efendi (ö. l604).

6-Şeyh Ömer Fuadî (ö. l636, Kastamonu).

7-Şeyh İsmail Efendi, Çorumî (D. ? Çorum/ ö. l647, Kastamonu)45.

8-Şeyh Mustafa Muslihüddin Çelebi (ö. l060/1650 veya l071/1659)46.

9-Şeyh Karabaş-ı Velî Aliyyü’l-Atvel (D. l020/1611-12, Arapgir / ö. l097/l686, Mısır)47.

Mustafa Ma’nevî’nin Eserleri, Edebî ve Tasavvufî Şahsiyeti

Eserleri

Mustafa Ma‘nevî’nin tesbit ettiğimiz kadarıyla, üç tane eseri vardır:

1-Tercemetü Şerhi’l-Akaidi’n-Nesefiyye 

Bu eser babasının yazdığı Şerh-i Akâid-i Nesefiyye Bi-Lisâni’t-Tahkîk adlı eserinin
“Cevâhirü’l-Akâid” -veya Lübbü’l-Akâid- adıyla yapılan tercümesidir.

Nüshası:

1-Süleymaniye Ktp. HM. Ef. Bl. Yz. Nu: 1303, 53 yp.

2-Şerhu Fusûsi’l-Hikem

Nüshasını göremedik48.

3-Divânçe-i İlâhiyât

Ma‘nevî’nin bir mutasavvıf şair olarak edebiyat tarihimize geçmesini sağlayan asıl
eseri mürettep Divânçe-i ilâhiyât’ıdır. Görebildiğimiz nüshaları şunlardır: 49

1-Divân-ı Ma‘nevî, MÜ. İlâhiyât Fak. Ktp, Tasnif Edilmemiş Yz. 

2- Divân-ı Ma‘nevî, Milli Ktp. Yz.Nu: A. 3129/2.

3- Divân-ı Ma‘nevî, Süleymaniye Ktp. Haşim Bl. 76/6, yp. 56-71. Şiir sayısı 64. İs-
tinsah tarihi: 1308/1890. Müstensih: İbn Ahmed Muhtâr. 

4- Divân-ı Ma‘nevî, Koyunoğlu Ktp. Yz. Nu: 13777. Divânçe baştan kopmuş oldu-
ğu için sayfa numarası belli değildir. Şiirler “Ra kafiyesi”nden başlamaktadır.

Divânçe’nin Özellikleri

Şeyh Mustafa Ma‘nevî, mutasavvıf kimliğinin yanında eli kalem tutan bir şair, mü-
tercim ve müelliftir. Onun edebiyat ve tasavvuf tarihinde adından söz edilmesinin asıl
sebebi, aynı zamanda bir divân sahibi olmasıdır. O, “Ma‘nevî” mahlâsıyla yazdığı şiirle-
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45 Hüseyin Vassâf’ın belirttiğine göre, Şam’da Hz. Bilâl-i Habeşî türbesi civarında medfun olup irşâd süresi
11 senedir (A.g.e., C. IV, s. 12).

46 Hüseyin Vassâf, A.g.e., C. IV, s. 12.
47 Hüseyin Vassâf, bu zâtın 1073/1663 senesinde vefât ettiğini ve irşâd süresinin 16 sene olduğunu söyler

(A.g.e., C. IV, s. 12. Ayrıca bkz. Sadık Vicdanî, A.g.e., s. 212).
48 Bursalı M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. I, s. 165.
49 Divanın karşılaştırmalı nüshası tarafımızdan yayına hazırlanmıştır. Tebliğde kullandığımız şiirler henüz

yayınlamadığımız bu eserden alınmıştır.
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rini mürettep bir Divânçe’de toplamıştır.50

Mehmed Sirâceddin, “ekserî ilâhiyyât olmak üzere manzûme-i âsârı kesîrdir”51 de-
mekle birlikte bu manzumeler, bir divânçe oluşturacak kadar azdır.

Şeyhî Mehmed, Ma‘nevî’nin şairliğinden, “âsârından, Ma‘nevî mahlâsı ile ilâhiyât ve
eş’ârı vardır” şeklinde bahseder ve “Hamdülillah kim tulu’ itdi yine şems-i duhâ” mısraıy-
la başlayan na’t türündeki murabbaından üç bendi iktibâsta bulunur52.

Safâyî, Mustafa Ma‘nevî hakkında, “bir şeyh-i deryâ-dildir. Eş‘ârı ‘âşıkâne ve güftârı
sûfiyânedir” şeklinde bir bilgi verdikten sonra53, Şeyhî’nin de iktibâs ettiği “Muhammed
Mustafâ” redifli na’tı örnek olarak kaydeder.

Hüseyin Ayvansarayî, Ma‘nevî’nin “tab’-ı şi‘risi” olduğunu belirterek “âşinâ” redif-
li gazelinden örnekler verir54.

Mehmed Süreyya Bey, Sicill-i Osmanî’de Ma‘nevî’den bahsederken “ma‘ârif-i ilmiy-
ye ile meşhûr, muhaddis ve sanâyi‘-i arabiyyeye vâkıf şâ’ir idi,” der”55.

Hüseyin Vassâf, Ceride’de yayınlanan makalesinde, şairimizin hayatından kısaca bah-
settikten sonra “selâm eyle” redifli kasîdesinin büyük bir bölümünü iktibâs etmiştir.56 Vas-
sâf’ın, Sefîne-i Evliyâ’da verdiği bilgiler, makalesindeki bilgilerle hemen hemen aynıdır57.

* * *

Ma‘nevî’nin, içinde 66 tasavvufî manzume bulunan mürettep bir Divânçe’si vardır.
O, şiirlerinde genellikle gazel nazım şeklini tercih etmiştir. Divânçe’de, bu şekilden baş-
ka, 1 kaside, 7 murabba, 4 muhammes, 2 kıt’a bulunmaktadır. Eserdeki iki şiir de hece
vezniyle yazılmıştır. Koşma şeklindeki ilâhîlerden birisi 8, diğeri 6 hecelidir. Bu şiirle-
rin dışında kalan 50 şiir, gazel şekliyle yazılmıştır. Ma‘nevî bu şiirleri içinde, gerek ses,
gerek aruzu kullanma ve gerekse muhteva bakımından en fazla murabba ve muham-
meslerinde başarılıdır. 

Mutasavvıf şairin çok iyi bir medrese eğitiminden geçtiği ve hatta Şeyhü’l-Ekber’in
Fusûsü’l-Hikem’inin çeviri ve şerhini yapacak kadar Arapça bilgisinin olduğu mâlûm-
dur. Onun bu bilgisi şiirine de yansımış, şair, Arapça bir murabba ve bir gazel kaleme
almıştır.

Bilindiği gibi, “ilâhî”, tekke şairlerinin şiirlerinin genel ismidir. Kanaatimizce bu
kavram her hangi bir edebî şeklin ismi değildir. Çünkü bu şiirler kalıplaşmış bir şekil
özelliği taşımazlar. Bu kavram, şiirin mahiyetiyle alakalıdır. Bunun içindir ki, tasavvuf
terbiyesi görmüş tekke mensubu şairlerin divânlarına “divân-ı ilâhiyât” denmektedir.
Bu çerçevede, Allah ve Resûlullah sevgisini, nefsin idrâk ve irfânını, hikmet sahibi ol-
mayı ve ledünnî bilgiye ulaşma arzusunu işleyen Ma‘nevî Divânçe’si de, bir “Divânçe-i
İlâhiyât”tır.

50 Şeyhî Mehmed Efendi, A.g.e., s. 210; Mehmet Tevfik, A.g.e., s. 209. 
51 Mehmed Sirâceddin, A.g.e., s. 36.
52 Şeyhî Mehmed Efendi, A.g.e., s. 210.
53 Mustafa Safâyî, A.g.e, vr. 259a-b.
54 Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât, s. 30a. 
55 Süreyya Bey’in bu tesbiti Şeyhî kaynaklıdır. Bkz. Şeyhî Mehmed Efendi, A.g.e., s. 209; Mehmed Süreyya,

A.g.e., C. III, s. 931.
56 Hüseyin Vassâf, “Şeyh Mustafa Ma‘nevî Hazretleri”, Ceride-i Sufiyye, C. III, sa 87, s. 407.
57 Hüseyin Vassâf, Sefîne, C. IV, s. 19.



Ma‘nevî’nin Divânçe-i ilâhiyâtında, konu(tema)larına göre edebî tür olarak kabul
edilebilecek olan 1 tevhîd, 6 na’t-ı Peygamberî, 1 istimdâd-nâme, 1 selâm-nâme, 4 med-
hiyye bulunmaktadır.

Bu medhiyyeler sırasıyla Hz. Pir Şa’bân-ı Velî, Şeyhü’l-Ekber, Sünbülî Şeyhi Ali
Efendi ve Abdü’l-kâdir Geylanî vasfında yazılmışlardır. Bu zatlar, Mustafa Ma‘nevî’nin
aldığı tasavvufî eğitimi, yetiştiği ortamı, etkilendiği kişileri ve nihayet vahdet-i vücût
ehli bir ârif olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Ma‘nevî, 66 şiirinin 64 tanesini aruzla, ikisini hece vezniyle kaleme almıştır. Aru-
zu iyi bilmekle beraber, şiirlerinde az da olsa, aruz kusuruna rastlanmaktadır.

Şairimiz, şiirlerinde daha ziyade yarım ve tam kafiyeleri tercih etmekte, pek çok şi-
irinde de, rediflerden yararlanmaktadır. Şiirde ahenk unsurlarından olan tekrar ve redif-
lerin tasavvufî manzumelerde daha sık kullanılmasının sebebi, ilahî türünün bestelen-
mek üzere yazılmasıdır. Tekrar edilen unsurlardan olan redif, aynı zamanda, şairin şiir-
de ortaya koyduğu ana fikri vurgulayan asıl kavramları içermektedir. Dolayısıyla hemen
her sûfî şair gibi Mustafa Ma‘nevî de şiirinde, rediflerden ve redifin yarattığı ahenkten
fazlaca yararlanmıştır.

* * *

Ma‘nevî, tarih düşürme san’atında da kabiliyetlidir. Kaynaklarda, bu konuda yaz-
dığı bir kasidesinden bahsedilmekle birlikte, bu manzumenin tam metnini maalesef şu
ana kadar göremedik.

Bilindiği gibi 1683 senesinde gerçekleştirilen Viyana seferinden itibaren devam
eden savaşlar ve yaşanan bozgunlar, Osmanlı ordusunu ve dolayısıyla ekonomisini fev-
kalâde sarsmıştır. Bunun üzerine 1699 senesinde devlet erkânı, Avusturya, Venedik, Le-
histan ve Rusya temsilcileriyle bir araya gelerek bir antlaşma imzalamışlardı. Esasında
bir çöküşün başlangıcı olan bu sulh kararı, devlet erkanının ve insanımızın rahat bir ne-
fes almasını sağladığı için dönemin her kesimden insanını, ulemâ, edîp ve şairlerini se-
vindirmiş ve konuyla ilgili eserler kaleme alınmıştır.58 Karlofça sulhu için tarih manzu-
mesi yazanlardan birisi de Mustafa Ma‘nevî’dir. Ma‘nevî, Sultan Mustafa zamanında (H.
1110/M.1699) imzalanan bu antlaşma için her mısraı bir tarih olmak üzere 55 beyitlik
bir kasîde-i sulhiyye nazm edip o devrin vezir-i a’zamı Amucazâde Hüseyin Paşa’ya tak-
dim etmiştir ve bunun üzerine Vezir-i a’zam’ın pek çok ihsânına mazhar olmuştur.

Ma‘nevî bu sulhı tebrîkan didi ehl-i semâ

Bârekallâh sulhına yâ sadr-ı a‘lâ merhabâ59

matlaıyla başlayan manzume60 her halde ilâhîlerin muhtevâsına uygun olmadığı
için Divânçe’ye alınmamıştır.

Ma‘nevî’nin Şiirlerinde Dil ve Muhtevâ

Mustafa Ma‘nevî’nin şiir dili klâsik edebiyatımızın dilidir. O, şiirinde, teklifsiz, te-
kellüfsüz; tasannu‘dan uzak ve devrine göre anlaşılır denilebilecek bir dil kullanmakta-
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58 Bu konuda yazılan sulhiyyeler bir kitaplık çapında çalışmayı gerektirmektedir. Bazı örnekler için bkz.
Ali Fuat Bilkan, “Yorgun Osmanlı”, Nabi-Hikmet, Şair, Ankara 1998, s. 124; Ali Canip Yöntem, “Rami
Mehmet Paşa’nın Sulhnâmesi”, Türk Tarih Kongresi, Tebliğler, Ankara 1952, s. 146- 153.

59 Safâyî, A.g.e., vr. 259a-b; Mehmed Sirâceddin, A.g.e., s. 36.
60 Araştırmalarımıza rağmen bu manzumenin metnini bulamadık. 
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dır. Ancak bu dil, Yunus Emre’de görüldüğü üzere, sade vatandaşın anlayabileceği bir
halk dilinden çok, mütefekkir sûfilere hitap eden daha üst seviyeden bir dildir. Başka
bir ifadeyle, Ma‘nevî’nin şiir dili sûfîyâne bir tefekkür dilidir. Şeyhü’l-Ekber’in eserleri-
nin çevirilerinin yapıldığı ve fikirlerinin Türkçe’de ifade edilmeye başlandığı dönemler-
den itibaren gelişen bu dil, kendisine mahsus bir kelime ve kavramlar kadrosu yarat-
mıştır. İşte Ma‘nevî’nin de dahil olduğu tasavvuf okulu bünyesinde yazılan Türkçe eser-
ler, çoğunlukla Şeyhü’l-Ekber tesiriyle kaleme alınmış, dönemin mütefekkir mutasav-
vıflarının geliştirdiği bir dildir61.

Onun şiir dili ve üslûbu fevkalâde etkisinde kaldığı Niyâzî-i Mısrî’ye benzemekte-
dir. Hatta denebilir ki, Divânçe’deki şiirlerin yarısından fazlası Niyâzî’nin gazellerine
naziredir. Daha net bir ifadeyle söylemek gerekirse, Ma‘nevî, şiir vadisinde, yakinen ta-
nıdığı ve sohbetlerinde bulunduğu XVII. asrın şöhretli mutasavvıfı Niyâzî-i Mısrî’nin
izinden gitmektedir. 

Ma‘nevî’nin şiirleri Türk tasavvuf şiirinin geleneksel özelliklerini göstermektedir.
Şairimizin, özellikle Niyâzî-i Mısrî tesirinde kalmasının sebebi, kanaatimizce babasının
Limni’deki sürgün hayatı sırasında Mısrî ile tanışıp yakınında bulunmasından kaynak-
lanmaktadır.

Bilindiği üzere, Ma‘nevî, babası Şeyh Karabaş-ı Velî Limni’ye nefy edildiğinde (M.
1679-80) Onun hizmetinde bulunmuştur. Bu sırada Niyâzî-i Mısrî de aynı Ada’da men-
fa hayatı yaşamaktadır. Kaynaklardan öğrendiğimize göre bu iki mutasavvıf zaman za-
man bir araya geldikleri gibi, Üsküdarlı Nasûhî Efendi ve Karabaş-ı Velî’nin oğlu Mus-
tafa Ma‘nevî vasıtasıyla da haberleşmişlerdir62. Ma‘nevî, Mısrî’nin yanında bulunduğu
zamanlar, her hâlukârda ondan etkilenmiş olmalıdır63. Nitekim Selâmnâme’sinde Mıs-
rî’den şöyle bahsetmektedir:

61 Türkçemizde, Şeyhü’l-Ekber tesiriyle mütefekkir sûfiler tarafından meydana getirilen bu felsefî/mistik
dil, kelime ve kavram kadrosuyla birlikte ayrıca incelenmelidir. 

62 Bu hâdisenin tafsilatı için şu eserlere bkz. Şeyh Senâî Efendi, A.g.e., vr. 9b vd.; Niyâzî-i Mısrî, Hâtırât
(Kelimât-ı Kudsiyye), Bursa Genel Kitaplığı, Orhan Gazi Bl. Nu: 690, vr. 8a-12a; İbrahim Hâs, A.g.e.

63 Mısrî, Hâtırât’ında Karabaş-ı Velî’nin kendisine Nefehat, Tedbirât ve Şerh-i Hikem adlı üç eser gönderdi-
ğinden söz eder. Bunlardan Şerh-i Hikem, Karabaş’ın kendi eseridir. Diğerleri ise, Şeyhü’l-Ekber’e aittir.
Mısrî Limni’de bunları incelemiştir (bkz. Niyâzî-i Mısrî, Hâtırat, vr.43b-44a.). Mısrî, Hâtırât’ının bir baş-
ka yerinde Karabaş-ı Velî’nin, oğlunu -ki Mustafa Ma‘nevî olduğu anlaşılıyor.- kendisinin yanına gönder-
diğini söylemektedir (bkz. Niyâzî-i Mısrî, Hâtırât., vr.14a.). Yine Karabaş-ı Velî’nin halifesi Şeyh Nasûhî
Efendi’nin yetiştirdiği Senâî’nin yazdığı Menâkıpnâme’de de mealen şu bilgiler kaydedilmektedir: “Kara-
baş Efendi dahi Hz. Mısrî’nin yanına nefy olundukda bir gün Hz. Mısrî “yalancı şeyh geliyor” diye söy-
lerlerimiş. Ve bendelerinden olan (kişiler) Aziz’in bundan muradı vardır. Elbette zuhur eder, diye muta-
rakkıblar iken Hz. Nasûhî Mudurnu’dan bir kutuya iğne koyup Azizlerine getirmişler. Limni’ye geldik-
de Karabaş Efendi’ye Nasûhî Efendi teşrif buyurdular, diye haber vermişler. Karabaş, ibtida Hz. Mısrî’ye
varsın, ba’dehu gelsin dediklerinde, onlar dahi Hz. Mısrî’ye vardıkda halvet edip esrâr-ı İlahiyye’ye mü-
teallik çok sohbet etmişler. Ba’dehu Azizlerine teşrif etmişler. Hatta hikaye olunur ki, her zaman Hz. Mıs-
rî ile Karabaş Efendi bir yere geldikde hizmet-i şeriflerine Nasûhî Efendi ta’yin buyurur imiş. Bir gün Hz.
Mısrî hamama teşrif edip ve hamamdan çıkdıkdan sonra yanlarında akçe bulunmamış ve lakin izhar da-
hi etmemişler. Velâkin Nasûhî Efendi anlayıp yanlarında ne kadar yüz para varsa usuliyle mübarek diz-
leri altına koymuşlar ve ol vakit yüz para var imiş. Tamamen ol paraları verdikde Nasûhî Efendi’ye te-
veccüh edip buyurmuşlar ki, “Oğlum, Allahu Azîmü’ş-şâna rica ederim ki, sana dahi ol derece feyz-i Mu-
hammedî versin ki, sen dahi ümmet-i Muhammed’e böylece itâ edesin, diye dua buyurmuşlar. Ve Hz. Na-
sûhî buyururlarmış ki, o zatın o vakit duasının çok âsâr ve lutfun müşâhede eyledim, diye nakl buyurur-
lar imiş.”



Tarîk’ün bir Cüneyd’i Hazret-i Mısrî Efendi’ye 
Keremler eyle yâ Allah kerîmâne selâm eyle

De kim yâ merhabâ Mısrî sana yüz bin selâm olsun
Kemâl-i hasret-i ‘aşk ile sûzâne selâm eyle

Ulûm-ı enbiyâ vü evliyânun vârisi oldun
Lisânun anlamadılardı ol câne selâm eyle

Arapça’yı çok iyi bilen mutasavvıfımız, babasının Fusûs şerhini tercüme etmesin-
den de anlaşılacağı gibi, aynı zamanda bir Şeyhü’l-Ekber uzmanıdır. Bir muhammesin-
de Fusûs’un, tenzîh ve teşbîh ilmini, yani tevhîd ilmini öğrettiğinden kinaye şunları
söyler:

‘İlm-i tenzîh ile teşbîh bilmeyenler neylesün 
Lücce-i bahr-ı Fusûs’a dalmayanlar neylesün
Nefs-i Şeytân’dan halâsı bulmayanlar neylesün
Nice olsun zât-ı Hakk’un mahrem-i esrârı
Nice keşf itsün ana esrârını ol Bârî

Diğer taraftan, Divânçe’de bulunan Arapça bir gazeliyle bir murabbaından, şairin
Arap lisanını gayet fasîh ve belîğ bir şekilde yazıp konuştuğu ortaya çıkmaktadır. Bir
yerde “Mantıku’t-Tayr’un lisânın nice anlasun gurâb” diyerek hem erenler dilini, hem
de Feridüddin-i Attâr’ın “Mantıku’t-Tayr” adlı sembolik eserini tevriye yoluyla kullana-
rak, dilinin ve kültürünün kaynaklarından dolaylı olarak bilgi vermektedir. 

Ma‘nevî, aşk ve irfân elde etmek için medreseyi terk eden ve tarihte bazı örnekle-
rini gördüğümüz sûfilerden birisi değildir. Babası Karabaş-ı Velî, medrese eğitiminden
geçmiş tanınmış bir mutasavvıftır. Öğrencisi Hasan Ünsî’ye söylediği “ben ilmin kudre-
tini bilirim”64 sözünden de anlaşılacağı gibi Karabaş-ı Velî, zahirî ilimlere çok önem ve-
ren bir şahsiyettir. Bu anlayışından ötürü, oğullarını ve bilhassa Ma‘nevî’yi medrese eği-
timinden geçirmiştir. Bu sebeple, Ma‘nevî, Kur’ân, hadîs ve tefsîr ilimlerine vâkıftır.
Ma‘nevî’nin şiirlerinde sık sık âyet ve hadislerden iktibâslarda bulunması, bu âyet ve ha-
dîslere ledünnî yorumlar getirmesi, onun aynı zamanda iyi bir müfessir olduğunu gös-
termektedir. Şiirlerdeki iktibâs edilen sûre, âyet ve hadîsler, genellikle tasavvufî eserler-
de yoğun olarak kullanılan Şems, Duhâ, İhlâs, Taha, Yâsin gibi sûre isimleri, ‘alleme’l-
esmâ, semme vechullah, kabe kavseyn gibi âyetlerdir. Hadisler de, men aref, küntü kenz
vs. gibi hadislerden ibarettir. Bazı şiirlerini Nûr-ı Muhammed aşkıyla yazan Ma‘nevî, ay-
nı zamanda bir na’t şairidir. 

Mustafa Ma‘nevî şiirlerinde, derin bir varlık, kainat ve insan anlayışına ulaşmış ka-
mil bir mutasavvıftır. O, bir vahdet-i vücût ehlidir. Yazmış olduğu şiirlerde, ledünnî irfân
ve aşk dengesi söz konusudur. O, ele aldığı manâ tâlibi olan insanı, bu iki kavramı den-
geli olarak yaşatmak ve nihayet vahdet-i vücûda götürmek isteyen bir tavır sergilemekte-
dir. Tasavvufî irşad gayesiyle, ilâhî aşk, irfan ve vahdet sırlarını kaleme aldığı nutuk ve ilâ-
hîlerinde, âşıkâne bir üsluptan ziyade mütefekkir bir şahsiyetin üslubu hakimdir.
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64 Bkz. İbrahim Hâs, A.g.e., s. 123.
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Ma‘nevî’nin Şiir Dünyası

Ma‘nevî, Osmanlı’nın yorgun bir döneminde yaşamış, ancak elde ettiği bilgi ve kül-
türle çevresine bir moral kaynağı olmuş sûfilerden birisidir. Yaşadığı ve görev yaptığı za-
man, XVII. asrın sonlarına rastlamaktadır. Şairin yaşadığı bu dönem, devlet ricalinin li-
yâkatsiz; ordunun perîşan, ekonominin bitmiş olduğu bir dönemdir. Viyana kuşatma-
sıyla başlayan bu olumsuzluklar neticesinde imzalanan Karlofça antlaşması (1699) top-
lumun bütün kesimlerinde olduğu gibi Ma‘nevî’yi de etkilemiş ve Onun bir sulh-nâme
yazmasına vesile olmuştur. Ma‘nevî bir mutasavvıf olduğu kadar, 1692 senesinden iti-
baren getirildiği ordu şeyhliği görevi sebebiyle fırsat buldukça askerin cesaretini arttırı-
cı va’zlarda da bulunmuştur. Son derece etkileyici bir konuşmasının olduğu devrin kay-
naklarından anlaşılmaktadır. Onun bu görevi, şiirine de yansımaktadır. Divânçe’sindeki
tasavvufî aşk ve irfânla ilgili her hangi bir manzumesinin bir yerinde, İslâm (Osmanlı)
ordusunun zaferi için dua eder:

Asker-i İslâm’a nusret olısardur şübhesüz
Cümlesinün nâsırı ol Hazret-i Yezdân ola 

Hâsılı budur kelâm-ı Ma‘nevî’nün son nefes
Cümle küffâr tu‘ma-i şemşîr olup nâlân ola 

Ma‘nevî Kur’ân’ın inceliklerini anlattığı bir şiirinde Osmanlı Devleti’nin kurucusu
Osman Bey’in Şeyh Edebalı’nın ziyaretlerine gidip orada kaldığı gece Kur’ân’a gösterdi-
ği hürmetten mülhem şöyle der:

Ana ‘izzet ile buldı ‘Âl-i ‘Osmân ‘izzeti
Ceddi ‘izzet eylemiş ismi anun ‘Osmân’dur 

Ma‘nevî’nin Şiirlerinde Dinî ve Tasavvufî Düşünce

Kur’ân ve Furkân

Ma‘nevî’ye göre, Kur’ân, Hakk’ın kelâmıdır. Furkân ise, insanın hakkı bâtıldan
ayırt edebilme yeteneğidir. Kur’anın her harfi pek çok hakikat sırrını nakl eder. Sonsuz
ve sınırsız bir denizdir.

Hak Ta’âlâ’nun kelâmı Hazret-i Kur’ân’dur
Hak u bâtıl fark idici seyf olan Furkân’dur

Hem hurûfı nice yüz bin dürli tahkîk nakl ider
Hadd ü pâyânı bulunmaz bahr-i bî-pâyândur 
Deryalar mürekkep, ağaçlar da kalem olsa, ins ve cin bir Kur’ân ortaya koyamaz.

Zira bu kitap, Hak kelâmıdır. Gelmiş geçmiş yüz yirmi dört bin peygamberin delilidir.
O, kâinâtın fahri tarafından yer yüzüne indirilmiştir. Kur’ân, insanlığın tutunabileceği
en sağlam iptir. Daha öz bir ifadeyle, bu kitap. Hakk’ın zâtından ibarettir.

Zât-ı Hak ister isen bulmak eğer Kur’ân’a bak 
Zü’l-Celâl-i Kibriyâ’dan böyle bir fermândur



Tevhîd

Ma‘nevî, oturdukları yerde dairevî olarak, ayakta ise bir yuvarlak halka şeklinde
dönerek zikrettikleri için kendilerine aynı zamanda “devrânîler” de denilen Halvetiyye
okulunun bir mensûbudur. Bu okul mensuplarının tevhîdi halka şeklinde uygulamala-
rın sebebi sembolik olup Arapça “güzel h” harfinden mülhemdir. Bu harf hüviyyete de-
lâlet eder.65 Hüviyyet, insan-ı kamilin hakikati, vahdet-i vücûdun tahakkuk ettiği ma-
kamdır. Mustafa Ma‘nevî, bu düşünceden hareketle, bir manzumesinde, halaka-i tevhîd
denilen dairevî zikrin mahiyetini çeşitli misallerle açıklamaktadır. Ona göre halaka-i
tevhîd cemâlullahın bir ışığıdır. Güneştir, aydır. Kalpler ancak zikirle tatmin olacağı için
Hakk’ın rızâsıdır. Peygamberlerin ilimleri, velilerin bulunduğu arş ve kürsi makamları,
maddenin terkibini değiştiren bir kimya ve kibrît-i ahmerdir.

Tecellî-i cemâlün şems ü mâhıdur muhakkak ol
Semavât-ı kulûba pür-ziyâdur halka-i tevhîd

Kulûbun itminânı zikr ile olur didi Kur’ân
Cenâb-ı Hazret-i Hakk’a rızâdur halka-i tevhîd 

Ma‘nevî, sâlikin “nefsini bilen Rabbini bilir” sırrından haberdâr olup kenz-i mah-
fi’ye ulaşabilmesi ve kendini tanıyıp gerçekleştirebilmesi için;

Şem’-i cemâle cânlar at
Gel tevhîd idegör tevhîd
Tâ keşf ola sıfât u zât
Gel tevhîd idegör tevhîd

diyerek, Hakk’ı birlemesi, tevhîd etmesi gerektiğini söyler:

Tevhîdi gerçekleştirenler, insanın yaratılışında mevcut olan yedi tavırdan geçecek-
ler, lâhûta ulaşıp vahdet şarabından içeceklerdir:

Etvâr-ı seb‘adan geçüp
Vahdet şarâbından içüp
Pervâz idüp kanat açup
Gel tevhîd idegör tevhîd

Meydân-ı tevhîde cân vir
Derûnun içre îkân vir
Kalbini Hakk’a her ân vir
Gel tevhîd idegör tevhîd

Sırrında mihmân olagör
Kul iken sultân olagör
Dertlere derman olagör
Gel tevhîd idegör tevhîd
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Bulmak dilersen vahdeti
Terk itme dâ’im halveti
Tut Ma‘nevî’den hikmeti
Gel tevhîd ide gör tevhîd

Vahdet, Kesret, Tecellî

Allah her ân bir şe’nde, bir tecellîdedir. Onun tecellîsi bir mum ışığına benzer ve
bu ışık âleme her an yansır.

Görünen mezâhir, yani eşya, ilâhî isimlerden bir ismin müsemmâsından ibarettir.
Böylece Cenab-ı Hak varlığındaki sonsuz kabiliyeti, yani sıfatlarını eşyada sergileyip
durmaktadır. Bu görüntülerin gerçeğini bilebilmek için vahdet şarabından içmek, haki-
kat ilmini hal ile yaşayarak öğrenmek gerekir:

Mezâhirdür zuhûr itmiş müsemmâ ola esmâya
Anunçün cümle-i eşyâ ebed olmayısar yeksân

Ki her ismün müsemmâsı olupdur her bir eşyâsı
Şarâb-ı vahdeti her kim içerse olısar mestân 

Bir câm-ı Hû’yu nûş idüp gelen gelsün gelen gelsün
Hüviyyet-i câm-ı mey-hânı içen ebed olur sekrân

Allah, hakikate yönelen bir gönülde, esmâ, ef’âl, sıfât ve zâtıyla tecellî eder.

Kemâl-i inkişâfunla 
Tecellî eyle yâ Allah
Dahi zât u sıfâtunla 
Tecellî eyle yâ Allah
………………………
Tecellî it sıfâtunla 
Dahi envâr-ı zâtunla 
Kamu cümle ‘usâtunla
Tecellî eyle yâ Allah

Vahdet, kalpte idrâk edilecek bir hâldir. Kalbinde zünnâr olanlar, yani eşya ve olay-
lara müstakil birer benlik izafe ederek takılıp kalanlar, vahdetten haber alamazlar. Ce-
nâb-ı Hakk’ın birliğini anlayan âriflerin gözünde ağyâr yoktur. Her şey yârdan ibarettir.
Onların alışverişleri dost iledir. 

Vahdet-i vücût makamı için “tevhîd-i sırf” kavramını kullanan Ma‘nevî, kesretten
vahdete geçip vücût birliğini anladığını şu veciz mısralarında dile getirmektedir:

66 “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü oradadır.” Bakara/115.
67 “Gözü şaşmadı.” Necm/16-18.



Ben de bildüm şimdi bu ‘âlemde hiç yâr kalmadı 
Âlem-i lâhûta bir kez baksan ağyâr kalmadı

Kim ki vahdet câmını nûş itdi ise dünyada
Vahdeti buldı anun kalbinde zünnâr kalmadı

Âlem-i gaybü’l-guyûba vâsıl oldı ‘ârifûn
Vech-i bâkî manzarıdur gayrı bir kâr kalmadı

Hamdülillah ehl-i vecdün zümresini sevmişüz
İşretümüz Hak iledür gayrı bâzâr kalmadı

Tâc u tahtı cümle erbâbına virdük biz bugün
Hamdülillah şimdi bizde dâr u diyâr kalmadı

Cümle efkâr-ı hevâsı terk iden abdâllaruz
Zerre denlü şimdi bizde gitdi efkâr kalmadı

Akl u fikri nefs ü rûhı Hakk’a teslîm eyledük
Cümle gülzâr oldı ‘âlem arada hâr kalmadı

Hikmet-i hakke’l-yakîne irdi ‘âlem ser-te-ser
Kalmadı Şiblî Cüneydî Şeyh-i ‘Attâr kalmadı

Ma‘nevî tevhîd-i sırfa irdün ise sen eğer
Anladum bildüm derûnda hîç efkâr kalmadı

Ma‘nevî’nin İnsan Düşüncesi

Ma‘nevî tolâb-ı ‘aşka cânı koşdunsa eğer
Deme kim döndürürem gâyet ağırdır bu tolâb

diyen Ma‘nevî’ye göre, İnsanı insan yapan değerlerin başında aşk ve irfan gelir. Câ-
nı aşk dolabına –bir at gibi- koşup döndürebilmek her insanın harcı değildir. Bu dolabı
döndürmek gayet zordur. Ma‘nevî’nin insan telakkisi, tabiatıyla ledünnîdir. Ona göre
insan, içinde çeşitli fasıllar dercedilen bir nüshadır. Bu nüshanın idrâk edilemeyen fa-
sılları âdem-i manâ olan insan-ı kâmil tarafından açılıp anlaşılır. Âdem, Fatiha’nın sır-
rına mahzar olan kişidir. Onun içindir ki, bu sûre gibi, yedi kademeden oluşur. İnsanın,
yedi merhalesinin her birinde on bin sorusu, on bin cevabı vardır. Kısacası, insan ken-
di düğümünü çözebilmek için yetmiş bin perdesini açmak ve aşmak zorundadır:

Aç gözin dinle gönülden sana idem feth-i bâb
Âsumân-ı kalbe şimdi şu’le saldı âfitâb
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Nüsha-i insânı gör kim ol durur faslü’l-hitâb
Nüsha-i insanı şerh ider bil kim yüz dört kitâb

Âdemi seb’a’l-mesânî sırrına mazhar kılan
Anun içün nüshasını eylemişdür yedi bâb

Ma‘nevî’ye göre beş tip insan vardır: 

Aslından habersiz, gayesiz ve zâlim, câhil insan. Bunların da kendi içinde pek çok
çeşidi vardır.

Şuursuz, sûretâ dindar fakat hakikatten habersiz, zâhid insan.
Hakk’a ve hakikate âşık olan insan.
Hakikatten haberdâr olan sâlik ve ârif.
İnsân-ı kâmil veya Âdem.

Câhil

Ma‘nevînin, hayvan mesabesinde gördüğü ve hakkında;

Eğer çeşm-i basîret feth idüp görmezse cânânı
İki ‘âlemde eyâ bî-basîr hayvânı neylerler

dediği câhil insan, ömrünün nakdini boş yere harcamıştır. Gaflette ve uykudadır.
Gururlu, gösterişe önem veren, iki yüzlü ve sûret-perest bir tiptir. Hilekârdır. Hayâsız
ve yalancıdır. Kanaâtkar ve mütevekkil değildir. Allah korkusu yoktur. Her yerini hırs
kaplamıştır:

Nice bir mekr ile hîle hicâb itmezsin Allah’dan 
Katı havf u hayâ sende götürdün yüzden hicâbı

Cemî’-i nakd-i ‘ömrini hebâ itdün be hey gâfil
Ki gâyet de ağırdur döndüremezsin bu tolâbı

Riyâ vü sem’a-i kizb ile dünyâyı dolaşursın
Kanâ’at gelmeyüp gündüz gezersin gice mehtâbı

Sâlik ve Ârif 

Sâlik, manâ yolunda yürüyen, Hakk’a yönelen insandır. Tevhîdin nûru ve Hak aş-
kıyla ihrâk olan cânı, itikâdında eğrilik ve eksiklik bırakmamıştır. Gaflet uykusundan
uyanmış her türlü makam ve mevki hırsını yenerek vahdete ulaşmak için mâldan, cân-
dan ve baştan geçmiştir. Mâ-sivâya meyli kalmamıştır.

İnsan-ı kâmil rehberliğinde vuslat yolculuğuna çıkan sâlik, İbrahim Edhem gibi
terki vurmuş, Ferhâd gibi gayeye ulaşmak için varlık dağını delmiştir:

Kâmili bulsa çü kul vuslata buldı o yol
İbn-i Edhem gibi ol soyunup bî-‘âr olur



Tahtının terkin uran taht-ı dile şâh olan
Bağ-ı cemâle iren devleti tekrâr olur

Bir kişi Ferhâd ola varı dağını dele
Şîrin’ine yol bula manzarı dîdâr olur

Aldıkları terbiye sonucunda basîret gözüyle vahdet meydanında Hakk’ı seyretme-
ye başlamışlardır. Dünyayla ve dünyevî olanla kavgaları yoktur.

En büyük sermâyeleri aşktır. Vücûtlarını aşk potasında yok ederek hüviyyet kade-
hinden hakikat şarabını içmek biricik gayeleridir:

Câm-ı ezelden içen mest ile huşyâr olur
Cân ile başdan geçen kâşif-i esrâr olur

Sülûkun nihayeti irfândır. İrfân sahibi olan ârif, Hakk’ı bilen ve Hak’ta seyreden ki-
şidir. Gözleri yaşlıdır. Maksûdu ve meşhûdu Hakk’ın didârıdır. Kendini aşan, eşyanın
hakikatine ulaşan kişidir. Böyle bir kişinin şuhûdu artık nereye bakarsa baksın semme
vechu’llâh’tır66. İbn-i Edhem gibi terk ehli olan, manâya sultân olmuştur. “Allah
mü’minlerden mâllarını ve cânlarını satın almıştır.” (Tevbe/111) âyetinde belirtildiği
üzere, ârif-i billâh, aşk pazarında mâlını ve cânını vermiş cânânı satın almıştır. 

Râh-ı Hakk’a cân u başı ger fedâ kılsa kişi
Hak Ta’âlâ’nun katında ârif-i bi’llâhdur 

Kalbi nûr menbaıdır. O, aklı, fikri, rûhu ve sırrıyla ilâhî esrârı anlamıştır. Ârifin
gönlü, arş ve kürsînin mâ-verâsındadır. Ârif olan Hakk’ın zâtını kalbiyle şuhûd eder.
Her nefesi mi’râc–ı rûhânî ve her hâli dâimî zikirdir. Bu sebepten ‘ârif-i billah olanlar
her an uyanıktır. Eşyayı görmeyip her an Hak’la beraber olduklarından, kalpleri “ayn-ı
Beytullâh” olmuştur. 

Ma‘nevî’ye göre, Allah ârifi olan kişinin cânı ve gönlü Hak ile neş’e bulur. O, kal-
bini Hak nûruyla açmış, Li-ma’allah hazinesini bulmuştur. Onun yanında, Cemâl ve Ce-
lâl, lutuf ve kahır tecellîleri birdir. O, Allah’ın bu tecellîlerdeki hikmetini bilir:

Kahr u lutfı hikmetu’llâhı anlayan
Kâmile birdir ferâh ile terâh

Ma‘nevî, bir gazelinde de insân-ı kâmil’in makamından bahisle insanın hedefinin
kâmilin bulunduğu lâhûta yükselmek olduğunu “merkeb feres” dediği yük taşıyanların,
yani zâhir ulemâsının Hakk’ın ahadiyyetinden haberdâr olamayacağını şöyle anlatır: 

Kâmilün sırrında vardur bir nefes
Ol nefesden hâli olmaz her kafes

Sırr ile cân sem’ini tutsan eğer
Her tarafdan hep sanadur cümle ses
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Azm-i lâhût idünüz maksûd odur
Bir gün evvel ana idünüz heves

Gaflet ile fırsatı terk eyleme
Gâfilûn feryâd ider bir gün çeres

Nokta-i sırr-ı ahad meydânını
Kat’ idemez değme bir merkeb feres

Ma‘nevî’nin Şiirlerinde İdeal İnsanlar

Hz. Peygamber

İnsanlığın üzerine çöken zulmetin üzerine bir kuşluk güneşi gibi doğan Hz. Pey-
gamber, bir rahmet peygamberidir. Âlemler onun için yaratılmıştır. O, İnsin ve cinnin
rehberi, muktedâsıdır. Hakk’ı müşahede eden gözlerin, mâ-zâga’l-basar67 deminin sâhibi-
dir. Cenab-ı Hakk’ın zât nûru, Onun “levlake levlake” denilen yüce makamında tecellî et-
miştir: Gizli hazinenin mahzeni, “benim Allah ile bir vaktim var” sırrının mazharıdır:

Küntü kenz’ün mahzenidür lî-ma’allâh mazharı
Zât-ı Hakk’un enveridür enveridür enveri
Ma‘nevîyâ ins ü cinnün rehberidür rehberi
Rahmeten li’l-’âlemîn geldi Muhammed Mustafâ

Cemâli güneşe, dolunaya, güle benzer. Ravzasının toprağı bir kimyâdır. Bu kimyâ-
yı kullananların görmeyen gözleri açılır:

Hamdülillâh çeşmüme kuhl eyledüm
Tûtiyâ-yı hâkini yâ zü’l-‘atâ 

Ma‘nevî, Hz. Peygamber’’in yoluna ve aşkına, cânını ve başını verecek kadar mu-
habbet besleyen bir bendedir:

Rûz u şeb bu Ma‘nevî benden senün
Cân u başın yoluna kıldı fedâ 

Ceza günü insanlığa şefâatçı olacak olan Odur. İnsanların tek sığınağıdır:

Senden özge mültecâmuz yok durur
Sana muhtâc oldı cümle mâ-verâ 

Hz. Peygamber Hakk’ın tertemiz şeriatinin mazharıdır. Getirmiş olduğu ve va’z et-
tiği İslâm, Cenab-ı Hak’ın kullarına en büyük nûru ve ihsanıdır. Onun dini, Hakk’ın zât,
esmâ ve sıfâtlarının sırrını şerh eder:

Zât u esmâ vü sıfâtı şerh ider şerrâh budur
Sırr–ı vech-i Kibriyâ’dur şer’-i pâk-i Mustafâ 



Hz. Peygamber, Kur’ân’ın özüdür. O, Hakk’ın sırlarının tulu‘ ettiği bir kaynaktır.
Şeriati, de, herkesin üzerine doğan bir gün ışığıdır:

Matla’-i esrâr-ı Hak’dur mağzu Kur’âni’l-‘azîm
Cümleye “Şemsü’d-duhâ”dur şer’-i pâk- i Mustafâ

Onun temiz şeriati, dört makam üzere gelmiştir. Şeriat, tarikat ve marifetinden
maksat, Hakkın zatının ışığı, yani hakikattir:

Hem şerî‘at hem tarîkat ma’rifetdür şöyle bil
Zât-ı Hak’dan bir ziyâdur şer’-i pâk-i Mustafâ 

Onun ilmi bütün peygamberlere verilen ilmin yekunu olan zât ilmidir. O, remzini
“Kul huva’llahu ahad”den68 izhâr eder.

Enbiyâ vü evliyânun başınun ol tâcıdur
Hem ridâ ile ‘asâdur şer’-i pâk-i Mustafâ

Cenâb-ı Hak, Kur’ân’da Onu, “Ta-ha” ve “Yâ-sin” remizleriyle isimlendirmiştir:

Ey Resûl-i zât-ı pâk-i kibriyâ Hakk-ı kerîm 
İsmüne Tâ-hâ vü Yâ-sin didi Kur’ânü’l-’azîm
Rahmeten li’l-’âlemîn ba’s etdi “rahmâni’r-rahîm”
Pâdişâhâ hizb-i cümle enbiyâ vü evliyâ 

Hülâsa Hz. Peygamber eşi benzeri bulunmayan ve değeri biçilemeyen bir incidir.
Onu kelimelerle anlatmak mümkün değildir:

Ma‘nevî bin yıl anı şerh eylesen olmaz tamâm
Dürr-i yektâ bî-bahâdur şer’-i pâk-i Mustafâ 

Sahâbe ve Erenler

Mustafa Ma‘nevî’nin şiirleri içinde, Hz. Peygamber’e yazılan na’tlardan başka bazı
medhiyyeler (övgü şiirleri) de vardır. Bunlardan özellikle Divânçe’nin sonunda bulunan
101 beyitlik –selâm-nâme diyebileceğimiz- kasidesi belgesel değer taşıyan oldukça
önemli bir şiirdir. Ma‘nevî;

Sabâ vakt-i seher ol zülf-i cânâna selâm eyle
İşitdüm ben gidersen ‘arş-ı Rahmân’a selâm eyle

beytiyle başladığı kasidesinde, Bir seher vaktinde sabâ (sabah rüzgarı) ile Hz. Pey-
gamber ve Onun Ravza’sından başlayarak Hicâz, Yemen, Anadolu İstanbul ve Rumeli
topraklarında bulunan sahabe ve erenlerin türbe ve rûhaniyetlerine selâmlar gönderir.
Şairin, sabâ rüzgarına yüklediği manâ, bilinen ve edebî geleneğimizde var olan manâ
olup gönüle vârid olan ilâhî tecellîlerdir. Maddî âlemden insilâh edip rûhânî âleme yük-
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selen gönülde, şüphesiz hâller başlayacaktır. Hâl sâliki de, rûhânîlerin âleminde tema-
şâya başlayacaktır. Sabâ, incelen bu gönüldeki ilâhî tecellîleri ifade eden bir remizdir.
Gittiği yerlerdeki kutsal gönüllü Hak dostlarını ziyâretlerde bulunan sabâ, Ma‘nevî’nin
selâmını iletir. Buradaki selâmlaşma da, sıradan bir selâmlaşma değildir. Bu selâm,
“kendini bilen” ve “ayân”a ulaşan bir gönlün selâmıdır.

Sabâ’nın uğradığı ilk mekân cennette Bâğ-ı Rıdvân’dır. Sonra Hz. Peygamber’in
“Ravza”sına geçer. Buradan da, Hz. Peygamber’in dört seçkin dostu ile Fatıma, Hasan
ve Hüseyin’in ziyaretinde bulunur:

Oturmış cennetin sâhnında sultân-veş ider hükmü
Keremler eyle lutf it Bağ-ı Rıdvân’a selâm eyle

Medine şehrinde var ravzâ-i pâke sürüp yüzler
Varup ol hâk-i pây-i rûh-i sultâna selâm eyle

Ebûbekr Ömer ‘Osman ‘Alî’yle hem Hasan Hüseyin
Hümeyr’e Fâtıma’ya kâbr-i ‘Osman’a selâm eyle

Sabâ’nın sonraki durakları şu erenlerin makamlarıdır:

Sâhibe Rûmî, Ammâr ibn Yâsir, Hamza, Abbâs, Karabaş-ı Velî, İbn Abbâs, Evliyâ-
yı Horasan, Hazret-i Yahyâ, Şam Evliyâsı, İmâm-ı Şâfî, Hazret-i Musâ Hz. İlyâs ve Hızr,
Ya’kûb, Yûsuf, Davûd, Süleyman, İbrahim, Veys, Abdül-kâdir-i Ceylânî, Mûsâ-yı Kâzım,
Ferîdü’d-dehr, İmâm-ı A’zam, Talha, Zübeyr, Sa’d-ı Vakkâs, Abdurrahmân, Şeyh Rûmî,
Şâh-ı Nâkşibend, Şeyhü’l-Arab (Şeyhü’l-Ekber), Şeyh Arslan, Hazret-i Yahya, İbrahim
ibn Edhem, Necmeddin-i Kübrâ, Kastamonulu Cenâb-ı gavs-ı a’zam şeyh Şa’bân, Hâfız
Efendi, Atabek Gâzi, Kutbu’l-aktâb Hâcı Bektaş, Meczûb-ı Rahmân Balım Sultân, Hâcı
Bayram, Hüseyin Gâzi, Şeyh Şemseddin, Şeyh Hayreddin, Hazret-i Eşref, Emir Sultân,
Hazret-i Mısrî Efendi, Şeyh Üftâde, Ashâb-ı rakîm, Sadrüddin, İmâm-ı Gazâlî, Hazret-i
Âdem, Şeyh Yahyâ, Hasan Basrî, Dâvud-ı Tâ’î, Seyyid-i Yahyâ, Habîb-i Acemî, Serîr, Şeyh
Cûneyd, Bâyezîd-i Bistâmî, Sünbül ‘Âlî, Rûm ilinde Sarı Salduk, Yazıcıoğlu, Bîcân, Şeyh
Vefâ, Fenâî, Üsküdârlı Hazret-i Şeyh Hüdâyî, Gafûrî, Üsküdârlı Bezci-zâde, Himmet
Efendi, Alemdâr-ı Resûl Ebû Eyyûb Ensârî, Sinân Ümmî .

* * *

Ma‘nevî’nin bağlı olduğu erkanın pîri Kastamonu’da medfun olan (ö. 1568) Şeyh
Şabân-ı Velî’dir. Şair, Şa’bân-ı Velî vasfında yazdığı bir medhiyyesinde;

Kastamoni şehrine şems ü kamerdür kevne hem
Zât-ı Hakk’un mazharı esrâr-ı a’lem merhabâ

dediği Hz. Pîr vasfında şunları söyler:

Şabân-ı Velî, Gavs-ı â’zam ve kutb-ı ‘âlemdir. Âdemiyyet sırlarının hazinesidir.
Vech-i bâkî sırrına tâm mazhardır. Gönüller merhemidir. İrfân âleminin Muhyiddin-i
sânisidir. Gönüller tahtının İbn-i Edhem’idir. Âşık gönüllerin sultânı ve gözlerinin be-
beğidir:



Ey gönüller tahtınun sultânı Şa’bân-ı Cihân
Ey ‘azîzüm ey efendüm nûr-ı didem merhabâ

Rûh-ı pâkün eyleye takdîs-i Rabbül-’âlemîn
Ma‘nevî dimişdür ana arş-ı â’zam merhabâ

Ma‘nevî’nin bağlı olduğu tasavvuf mesleği, aşk ve irfanı esas alan vahdet-i vücûtçu
bir meslektir. Bu meslek mensupları tabiatıyla vücût birliği fikrini sistemleştiren İbn
Arabî’yi okuyup yorumlayan ve onun gibi düşünen insanlardır. Nitekim Ma‘nevî’nin ba-
bası XVII. asrın büyük tasavvuf adamı Karabaş-ı Velî de, gerek yazdıklarıyla ve gerekse
yaşayışıyla Şeyhü’l-Ekber’e benzemektedir. Her şeyden evvel Onun, başında ve sırtında
taşıdığı siyâh kisve, sembolik olarak vahdet-i vücûdu temsil etmektedir. Diğer yandan
Karabaş-ı Velî, Şeyhü’l-Ekber’in Fusûs’unu ve bir kasidesini esas alarak Vahdet-i vücût
ve tevhîd sırlarını açıkladığı Şerh-i Fusûsü’l-Hikem, Esrârü’l-Fusûsi’l-Hikem (veya Mag-
zü’l-Fusûs), Şerhü Kasîde-i Aşkıyye Li’ş-Şeyhi’l-Ekber adında üç eserin de müellifidir.

İşte, böyle bir Muhyiddin-i İbn Arabî takipçisinin oğlu olan şairimizde babasının
Fusûs şerhini Türkçe’ye tercüme edecek kadar yetkin bir Şeyhü’l-Ekber takipçisidir. Ni-
tekim Divânçe’sindeki “Şeyhü’l-Arab” redifli medhiyyesi de bunu göstermektedir.

Ma‘nevî’ye göre Şeyhü’l-ekber, evliyânın başının tâcı ve kutbu, ilm-i ledün menbaı,
evliyâ ser-çeşmesi, genc-i lâhût ma’deni bir büyük zattır. Şöyle diyor:

Kutb u tâc-ı evliyâ vü etkıyâ Şeyhü’l-‘arab 
Kenz-i zât-ı pâk ü a’lâ Kibriyâ Şeyhü’l-‘arab 

Mazhar-ı nûr-ı ilâhî fahr-i cümle etkıyâ
Menba’-ı ilm-i ledünni asfiyâ Şeyhü’l-arab 

Mazhar-ı esmâ-i hüsnâ mahzen-i Hakka’l-yakîn
Alleme’l-esmâ rumûzın âşinâ Şeyhü’l-arab 

Bahr-ı vahdet ka’rına gavvâs olupdur şüphesüz
Yemm-i vahdet dürrine bir kîmyâ Şeyhü’l-arab

Şeyh-i Ekber dinilür hem nâmı Muhyiddîn anun
Cümle-i erbâb-ı Hakk’a zü’l-’atâ Şeyhü’l-arab 

Evliyâ ser-çeşmesidür genc-i lâhût ma’deni
Dürr-i yektâdur kim şöyle bî-bahâ Şeyhü’l-arab

Didi Mevlânâ ana pes sad-hezârân âferîn
İns ü cinne ‘arş u kürse mâ-verâ Şeyhü’l-arab 

Kalb-i pâkinün içinde arş u kürsî mâ-verâ
Zerre olmaz kalb-i pâki pür-fezâ Şeyhü’l-arab 

Hazret-i sultân-ı kevneyni ebed meşhûr iden
Vâsıl-ı nûr cemâl-i Mustafâ Şeyhü’l-arab
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Kutb-ı ‘âlem gavs-ı a’zam oldı fark bir kerre ol
İns ü cinne arş u kürse muktedâ Şeyhü’l-arab

Evliyâ a’nâkına basdım kadem demiş idi
Cümle ‘âlem halkı oldı hâk-i pâ Şeyhü’l-arab 

Merhabâ yâ kutb-ı hizb-i evliyâ merhabâ
Ma‘nevî benden kapunda bir gedâ Şeyhü’l-arab

Mustafa Ma‘nevî’nin medhiyyelerinden birisi de, on iki pîr’in ilki olan XI. asrın bü-
yük mutasavvıfı Abdülkadir-i Geylânî’dir. Şairimiz, Küntü kenz mahzeni, şeyhler şeyhi,
iksîr-i a’zam, kibrît-i ahmer, dürr-i yektâ, şemsü’d-duhâ gibi teşbih ve tavsiflerle anlat-
tığı Geylanî için şöyle der:

Kutb-ı tâc-ı evliyâdur Seyyid ‘Abdü’l-kâdirî
Mazhar-ı nûr-ı Hüdâdur Şeyh ‘Abdü’l-kâdirî

Şeyhidür cümle şüyûhun matla‘-ı envâr-ı Hak
Vâsıl-ı nûr-ı likâdur Seyyid ‘Abdü’l-kâdirî

Oldı bir kibrît-i ahmer kimse bilmez kadrini
Sırr-ı vech-i Kibriyâdur Şeyh ‘Abdü’l-kâdirî

Dürr-i yektâdur vücûdı ravzâsı oldı sadef
Dürr-i yektâ bî-bahâdur Seyyid ‘Abdü’l-kâdirî

Küntü kenz’ün mahzeni esrâr-ı Hakk’un rehberi
Arş u kürse mâ-verâdur Şeyh ‘Abdü’l-kâdirî

Sünbülî şeyhi Ali Efendi ile samimi olduğu, vahdet sırlarıyla alakalı muhabbet et-
tikleri anlaşılan Ma‘nevî, bu zatın dervişleriyle birlikte kendisine yaptığı bir ziyaret ve-
silesiyle yazdığı muhammesinde şöyle der:

.................................
Sözleri hep kand-i nebât
Yüzleri hep âb-ı hayât
Lem’ân ider envâr-ı zât
Sünbül Ali’nün gülleri
Feryâd ider bülbülleri
Vahdet ilin seyrân ider
Âşıkları hayrân ider
Tâlibleri mestân ider
Sünbül Ali’nün gülleri
Feryâd ider bülbülleri

Ol âsitânda kim olur
Varursa hayretde kalur
Eni sonı Hakk’ı bulur
Sünbül Ali’nün gülleri
Feryâd ider bülbülleri



Bunlara kim ikbâl ider
Kendüyi ehl-i hâl ider
Aşk pûtesinde kâl ider
Sünbül Ali’nün gülleri
Feryâd ider bülbülleri

Âlemlerün sultânıdur 
Dertlülerin dermânıdur
Bu Ma‘nevî’nün cânıdur
Sünbül Ali’nün gülleri
Feryâd ider bülbülleri 

Ma‘nevî’nin Şiirlerinde Bazı Mecâzlar

Sûfi şairler yaşadıkları manevî hallerini bilgiye dönüştürürlerken, genellikle meta-
forik (istiareli, sembolik) bir üslûba müracaat etmektedirler. Bu çerçevede, onların kul-
landığı remzî üslûp, soyut konuların somut kavramlarla işlenmesinden başka bir şey
değildir. Söz konusu metaforik üslupta müşahhas değerler, bazı yönleriyle, mücerret ve
manevî olan değerlere benzetilmektedir. 

Her sûfî ekol ve şairde görüldüğü gibi, Mustafa Ma‘nevî’nin şiirinde de, yoğun ol-
mamakla birlikte, anlamları daha önce teşekkül etmiş sûfîyâne bazı semboller kullanıl-
maktadır. Ma‘nevî’nin şiiri, fikri ağırlıklı ve daha ziyade öğretici bir şiirdir. Onun şiirin-
de, bilinen bazı tasavvufî benzetmelerin dışında fevkalâde dikkat çekici, orijinal meta-
forlara rastlanmamaktadır. Bu Divânçe’deki şiirleri, edebî geleneğimiz içinde özellikle
tesirinde kaldığı Niyâzî’yle remzî ifadeler yönüyle mukayese ettiğimizde, Ma‘nevî’nin
çok güçlü bir edip olmadığı görülecektir. Şairin, Divânçe’sinde ele aldığı konularda pek
fazla metafora müracaat etmemesi, her halde mizâcı ve şair duyarlılığıyla ilgili olmalı-
dır. Yukarıda belirttiğimiz gibi metafor, daha ziyade aşk, akıl, ruh gibi mücerret konu-
lar ele alınırken müracaat edilen bir üslup özelliğidir. 

Bu çerçevede, Mustafa Ma‘nevî, meselâ aşkı, cismi yakıp yok eden bir ateşe, ateşin
yandığı bir ocağa, insanın kendinden geçmesine sebep olan şaraba, döndürmesi zor bir
su dolabına, vücût denen terkibi tahlil eden bir pota’ya, Hz. Musa’nın -tecellîye uğradı-
ğında param parça olan- Tûr dağına vs. benzetmektedir. Ve yine, Allah’ın tecellî ettiği
gönül de, sultânın tahtına yahut Hallâc-ı Mansûr’a teşbih edilmektedir:

Râh-ı ‘aşka kendüni berdâr idüp
Ol gönül Mansûr’ını ol dâra as 

Sûfinin gayesi olan cemâllullah veya didâr, nûr saçan bir şem’dir, aydır, güneştir,
veya yemyeşil ve meyveli bir bağdır.

Şair, nefs-i emmâre için de, nefs-i zâğ veya şeytân benzetmelerini kullanır:

Halâs it nefs-i şeytândan
İnâyet eyle Rahmân’dan 

Cân ise bir mumdur. Ateşlendi mi, benlik dağı ma’mûr bir bağa dönüşür.

Ârif-i billah odur cân şem‘ini ider çerâğ
Her tarafdan olısardur hep ana dağ üsti bâğ 
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Sonuç

Bu bildirimizde, edebiyat tarihimize ait kaynaklardan ve Divânçe’sinden hareketle
elde ettiğimiz bilgiler ışığında XVII. asırda Üsküdar’da yaşayan mutasavvıf, mütefekkir
ve şairlerimizden Mustafa Ma‘nevî’nin hayatını, düşünce ve edebî dünyasını ortaya koy-
maya çalıştık. Bu bilgilere göre Ma‘nevî, Halvetiyye tasavvuf okulunda yetişen, aynı za-
manda babası Karabaş-ı Velî gibi bir Şeyhü’l-Ekber uzmanı olan vahdet-i vücûtçu bir
âlim ve âriftir. O, fikrî dünyasını, yaşadığı aşk ve irfân hallerini şiire dökmüş hisli bir
şair ve bir gönül adamıdır. Onun, edebiyat tarihimizde adının anılmasına vesile olan
eseri ilâhîlerini topladığı mürettep Divânçe’sidir. Şekil ve muhteva açısından incelediği-
miz şiirlerine göre Ma‘nevî, özgün eserler ortaya koyan çok başarılı ve ekol kabul edi-
lebilecek bir şair değildir. Ancak her eser gibi onun Divânçe’si de çağının edebî, fikrî,
kültürel dünyasının ve sosyal şartlarının bir tanığı ve belgesidir. Ma‘nevî, en azından,
tasavvuf tarihi ve edebiyatı, vahdet-i vücût felsefesi, Şa’bâniyye-i Halvetiyye, Niyâzî-i
Mısrî vs. gibi konularla ilgili çalışma yapacakların göz ardı etmemesi gereken önemli bir
mutasavvıftır. Bu sebeple, hayatı, eserleri ve fikirleri incelenmeye değer niteliktedir.
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XIV. YÜZYILDA BİR TÜRK DERVİŞİNİN 
SERÜVENİ: KARACA AHMED

Haflim fiahin*

Anadolu Selçuklu Devleti’nin son dönemlerinde, doğuda gittikçe artan Moğol
baskısının etkisiyle Anadolu’ya yoğun bir Türkmen akını başlamıştı. Selçuk-

luların 1240 yılındaki Babailer isyanıyla sarsılmalarından ve 1243 yılında Kösedağ Sa-
vaşında Moğollara karşı ağır bir yenilgi alarak otoritelerini kaybetmelerinden sonra, bu
Türkmen zümreleri müstakil beylikler kurmaya başladılar. Kurulan bu beylikler resmi-
yette Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı görünmekle beraber, fiiliyatta kendi başlarına
buyruk hareket ediyorlardı1. Beyliklerden bazıları Selçuklu egemenliğinin kısmen daha
zayıf olduğu Batı ve Kuzey Batı Anadolu bölgelerinde kurulmuşlardı. Bu beylikler içe-
risinde, kurulduğu bölgenin stratejik konumu itibariyle en avantajlı olanı şüphesiz Os-
manlı Beyliğiydi. Osmanlı Beyliği, Bizans sınırına en yakın bölgede kurulan beylik ol-
ması dolayısıyla kısa sürede hızlı bir gelişme gösterdi. Beyliğin hızlı bir şekilde büyü-
yüp gelişmesinde, Bizans devletinin içinde bulunduğu karışıklığın yanı sıra, İslam’ı yay-
ma ve ganimet sevdasıyla bölgeye gelen yoğun bir derviş-gazi zümresinin akınına uğra-
masının da etkisi büyüktür2. Dervişler ve Gaziler Osmanlı Devleti’nin kuruluşu aşama-
sında etkin roller üstlenmeye başladılar. İlk Osmanlı sultanları da kendilerine büyük
yardımları dokunan ve Aşıkpaşazâde’nin Abdalân-ı Rum, Gaziyân-ı Rum, Ahiyân-ı Rum
ve Baciyân-ı Rum3 isimleriyle zikrettiği bu dini zümrelere yakın ilgi gösterdiler. Osman
Bey, çevresine çok sayıda derviş, gazi, ahi ve abdal topladı. Ayrıca, Vefai şeyhi Edeba-
li’nin kızıyla evlenerek4 ve Kumral Abdal’a bir kısım araziler vakfederek devletin kuru-
luş aşamasında derviş gruplarının desteğini arkasına almaya çalıştı.

Osman Bey’in ölümünden sonra, yerine geçen oğlu Orhan Bey döneminde de bu
ilişkiler yoğunlaşarak devam etti. Uç bölgesinde yeni kurulmakta olan beyliğe Osman
Bey döneminin sonlarında Horasan ve civarından yoğun bir derviş-gazi zümresi gelmiş-
ti. Bu dervişler arasında, özellikle Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethi sırasında kahramanlık-
larını gördüğümüz Geyikli Baba, Abdal Musa, Abdal Murad, Abdal Mehmed, Doğlu Ba-
ba ve Karaca Ahmed’i zikredebiliriz. Bu dervişler, Orhan Gazi’nin fetihlerinde önemli

* Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, Araş. Görevlisi.
1 M. Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara 1994, s. 76.
2 Paul Wittek, “Osmanlı İmparatorluğunda Türk Aşiretlerin Rolü”, TD, Sa: VIII/17-18 (Mart 1962-Eylül

1963).
3 Aşıkpaşazâde, Târih, neşr: Âli Bey, İstanbul 1332, s. 205.
4 Halil İnalcık, “Aşıkpaşazâde Tarihi Nasıl Okunmalıdır?”, Söğüt’ten İstanbul’a, haz. M. Öz-O. Özel, Anka-

ra 2000, s. 140.



roller üstlenmişler, fetihten sonra ıssız bölgelere, dağ başlarına, yol geçitlerine veya Hı-
ristiyan köylerine yakın bölgelere yerleşerek buralarda kurdukları zâviyeler vasıtasıyla
buraların iskanını sağlamışlar ve Türk yurdu haline getirmişlerdir5. 

Sözünü ettiğimiz kolonizatör derviş tipinin en karakteristik isimlerinden birisi
olan ve tebliğimizin konusunu teşkil eden Karaca Ahmed’in hayatı hakkında sınırlı bil-
giye sahip olduğumuz bir gerçektir. Karaca Ahmed, Aşıkpaşazâde ve Âli’de Orhan Ga-
zi devrindeki meşâyih arasında gösterilir6. Anadolu’ya Acem diyarından –muhtemelen
Horasan- geldiği bilinmektedir. Rivayete göre, Karaca Ahmed, Acem diyarında hüküm-
darlık yapan Süleyman el-Horasani’nin oğludur7. Annesinin ismi Sultan Ana’dır. Baş-
langıçta zevk ve sefa içerisinde bir hayat sürerken, bir vesileyle ilahi hikmete erişmiş,
akabinde Anadolu’ya gelerek Geyve Akhisar’ının fethine iştirak etmiş, fetihten sonra da
buraya yerleşmiştir8. Geyve Akhisarı’nın 1313 tarihinde fethedildiği göz önüne alınır-
sa9 Karaca Ahmed’in ilk defa bu tarihte Anadolu’ya geldiği düşünülebilir. Bu tarih Os-
man Bey dönemine rast gelmektedir. Aşıkpaşazâde ve ondan yararlanan kaynakların
onu Orhan Bey devri ricali arasında göstermelerinin nedeni olarak, Karaca Ahmed’in
bu dönemde, Osman Gazi dönemine nazaran daha aktif ve Orhan Gazi ile birlikte pek
çok bölgenin fethine iştirak etmiş olması ileri sürülebilir. Zira, Karaca Ahmed’in Os-
man Gazi devrinde, Geyve Akhisarı’nın fethine katıldıktan sonra, Bursa’nın fethine ka-
dar geçen dönemdeki faaliyetleri hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanma-
maktadır.

Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi’nde ve Saltukname’de Karaca Ahmed ile Hacı Bek-
taş Veli’nin görüşmesini anlatan, olağanüstü güçlere sahip olma ve vahşi hayvanları ita-
at altına alma10 gibi eski Türk inanç motiflerinin de görüldüğü bazı menkıbevi bilgiler
bulunmaktadır. Hacı Bektaş Vilayetnamesi’ne göre, Karaca Ahmed, Anadolu Erenlerinin
gözcüsü ve Sivrihisarlı Şeyh Nureddin’in mürididir. Hacı Bektaş Veli Anadolu’ya geldi-
ğinde, Karaca Ahmed, Fatma Bacı’nın uyarısıyla Hacı Bektaş’ın gelişini ve Suluca Kara-
höyük’te olduğunu yanındakilere haber vermiş; birtakım kerametlerini gördükten son-
ra yanına giderek ona biat etmiştir11. 

Saltukname’ye göre ise, Karaca Ahmed, Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya geldiğini
duyunca “görelüm ne erdür” diyerek eline aldığı bir yılanı kamçı yapmış olduğu halde
bir aslana binmiş ve dervişleriyle birlikte Hacı Bektaş Veli’nin yanına gitmiştir. Hacı
Bektaş Veli, Karaca Ahmed’in geldiğini duyunca, “madem o canlıya bindi biz de cansı-
za binelim” diyerek bir duvara binmiş ve onu karşılamaya gitmiştir. Bu duruma hayran
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5 Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve
Temlikler I: İstila Devrinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, VD, Sa: 2 (1942), s. 291; Doğan Ku-
ban, “Anadolu Türk Şehri, Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, VD,
Sa: 7 (1968), s. 60.

6 Aşıkpaşazâde, s. 200; Âli, Künhü’l-Ahbar, C. V, İstanbul 1271, s. 55.
7 Hoca Sadeddin, Tacü’t-Tevârih,C. V, haz.: İsmet Parmaksızoğlu, İstanbul 1999, s. 9; M. Çağatay Uluçay,

Saruhan oğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar, I, İstanbul 1940, s. 19. 
8 Taşköprizâde, Eş- Şakaik-i Numaniyye fi Ulema-i Devlet-i Al-i Osmaniyye, haz.: A. Subhi Furat, İstanbul

1985, s. 12-13; Mecdi, Hedaiku’ş-Şekaik, haz.: A. Özcan, İstanbul 1989, s. 33; Baldırzâde, Ravza-i Evliya,
haz. M. Hızlı-M. Yurtsever, Bursa 2000, s. 281.

9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. I, Ankara 1994, s. 111.
10 Bu motifler hakkında bkz: A. Yaşar Ocak, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul 2000,

s. 141 vd.
11 Manâkib-i Hacı Bektaş-i Veli, Vilâyet-nâme, haz.: A. Gölpınarlı, İstanbul 1958, s. 18-19.
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kalan ve Hacı Bektaş Veli’nin Hz. Süleyman’ın seccadesinde oturduğunu gören Karaca
Ahmed, aslandan inerek Hacı Bektaş Veli’nin elini öpmüş ve ona saygı göstermiştir12.

Ancak, Karaca Ahmed’in yaşadığı dönem göz önüne alındığında Hacı Bektaş Vila-
yetnamesi’nde ve Saltukname’de verilen tüm bu bilgilere şüpheyle bakılması zarureti
ortaya çıkar. Karaca Ahmed’in 1313 yılında Geyve civarının fethine katıldığı ve Saruhan
Oğullarına ait bir vakfiye kaydından yola çıkılarak 1371 yılında hala hayatta olduğu dü-
şünülürse13; 1240 yılındaki Babailer İsyanı sırasında kardeşi Menteş ile Anadolu’ya gel-
diği14 ve 1271 yılında da öldüğü bilinen Hacı Bektaş Veli ile görüşebilmiş olabileceği ih-
timalini ihtiyatla karşılamak gerekir15. 

Dolayısıyla Karaca Ahmed’in, Osman Gazi döneminde Anadolu’ya geldiği ve bu ta-
rihten itibaren, özellikle Orhan Bey döneminde yapılan fetihlerde rol aldığı akla daha
yatkındır. Karaca Ahmed, Bursa’nın fethinden sonra burada bir zaviye kurmuştur16.
İlerleyen dönemde, 1329 yılında Bizanslılarla yapılan Palekanon Savaşı’na katılmış; sa-
vaştan sonra Üsküdar bölgesine gelerek, bu gün kendi adıyla anılan mezarlığın bulun-
duğu bölgeye yerleşmiş, burada kurduğu tekkesi vasıtasıyla iskan faaliyetlerine giriş-
miştir. Karaca Ahmed, Üsküdar’da kurduğu ve Evliya Çelebi’nin mezarlığın içinde ol-
duğunu söylediği17 tekkesinde çok sayıda mürid yetiştirmiş, bu tekke Osmanlı-Bizans
sınırında bir tampon görevi üstlenmiştir. Onun, bu bölgede, dönemin önemli şahsiyet-
lerden birisinin gözlerini tedavi ettiği, karşılığında pek çok toprağın mülk olarak ken-
disine verildiği ve bu civarda kırk üç kadar tekke kurduğuna dair ihtiyatla karşılanma-
sı gereken bilgiler verilmektedir18. Bu şekilde onun şöhreti ve nüfuzu artmış; Âli’nin ifa-
desiyle, Rum Abdallarının Kutb-ı nâmdarı haline gelmiştir19. 

Karaca Ahmed, Orhan Gazi döneminde Rumeli’de yapılan fetihlere katılmış, Bal-
kanlarda çoğu defa Aziz George ile özdeşleştirilmiştir20. Bu etkileşimin sonucunda Hı-
ristiyanların, Karaca Ahmed’i ve dolayısıyla İslamiyet’i kolayca benimsedikleri söylene-
bilir21. Balkan fetihlerinden sonra Karaca Ahmed, Üsküdar’daki tekkesine geri dönmüş,
ancak, tam olarak tespit edemediğimiz bir tarihte yine bilmediğimiz bir nedenden do-
layı, Üsküdar’dan ve Osmanlı topraklarından ayrılmıştır. Onun, ayrıldığı sırada çok sa-
yıda müridinin olduğu ve Orhan Gazi’nin Türkmen dervişlerini kontrol altına almak
amacıyla yaptırdığı teftiş sırasında Osmanlı ülkesinden ayrıldığı tahmin edilebilir. Zira,
Abdal Musa’nın da bu tarihlerde benzer bir nedenden dolayı Osmanlı topraklarından
ayrıldığı; Geyikli Baba’nın ise, Osman Gazi’nin arkadaşı Turgud Alp’in himmetiyle böy-
le bir teftişten kurtulduğu bilinmektedir22. 

12 Ebu-l Hayr Rûmi, Saltuknâme, C. II, haz.: Ş. H. Akalın, İstanbul 1988, s. 45.
13 M. Ç. Uluçay, s. 139.
14 Aşıkpaşazade, s. 204; A. Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, İstanbul 1996, s. 128 vd.
15 Haşim Şahin, “Karaca Ahmed”, DİA, C. 24, İstanbul 2001, s. 374.
16 BOA, Cevdet Evkaf, Nr. 29116’daki geç döneme ait bir tevcihat kaydından bu zaviyenin 1117(1705) tari-

hinde hala faal olduğu anlaşılmaktadır.
17 Evliya Çelebi, Seyahatname, C. I, haz. O.Ş.Gökyay, İstanbul 1996, s. 203.
18 Aysel Okan, İstanbul Evliyaları, İstanbul 1968, s. 78 vd.; Mehmet Yaman, Karaca Ahmet Sultan Hazretle-

ri, İstanbul 1974, s. 74.
19 Âli, s. 55.
20 F.W. Hasluck, Chiristianity and Islam under The Sultans, Oxford 1929, s. 582.
21 H. Şükrü Akalın, “Akhisar’daki Karaca Ahmed Türbesi..., s. 21.
22 Aşıkpaşazâde, s. 46; Haşim Şahin, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Adı Geçen Önemli Bir Der-

viş: Geyikli Baba”, Uluslar arası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri (23-28 Ekim 2001), An-
kara 2002, s. 795.



Derviş olmasının yanı sıra iyi bir hekim de olan ve Türk halk hekimliğinin kuru-
cularından kabul edilen Karaca Ahmed, Osmanlı topraklarından ayrıldıktan sonra bir
süre Anadolu’da dolaşmış pek çok yerde hastaları tedavi etmiştir. Ayrıca kurmuş oldu-
ğu tekkeler vasıtasıyla iskan ve kolonizasyona katkıda bulunmuştur. Osmanlı Arşivin-
de bulunan ve Karaca Ahmed’e izafe edilen tekke ve köylere yapılan tevcihatlarla ilgili,
geç döneme ait bazı vakfiye kayıtlarından onun hangi bölgelerde dolaştığını, nerelerde
tekkeler kurduğunu kısmen saptamak mümkündür. Mesela, 1176(1763) ve
1179(1765-66) yıllarında Tokat Kazasına Tabi Kumnad’23 ve 1273(1857)’te Seferihisar-
Günyüzü kazasına tabi Karaca Ahmed Köylerindeki Karaca Ahmed Zâviyelerine yapı-
lan tevcihler24, yine 1240(1825)’ta yapılan bir tevcihte Karahisar-ı Sahib’te Karaca Ah-
med adlı bir köyden bahsedilmesi25, Üsküp’te Tekke karyesinde Karaca Ahmed Zâviye-
sine 1236(1821) yılında zâviyedar ve tekkenişin atanmasına dair bir arz26,
1211(1796)’de Manisa’da Karaca Ahmed zâviyesine zâviyedar tayin edildiğine dair bir
kayıt27 onun adı gecen şehirlere uğradığının ve birer zâviye kurduğunun göstergesidir.
Ayrıca belgelerden, adı geçen zaviyelerin bu tarihlerde hala faal oldukları da anlaşılmak-
tadır.

Karaca Ahmed Anadolu’da bulunduğu dönemde pek çok mürid yetiştirdikten son-
ra, Afyon’da bugün kendi adıyla anılan bölgede yerleşmiştir. Karaca Ahmed’e bu faali-
yetleri esnasında Göynük’te Türbesi bulunan Yargeldi Sultan, Hasan Basri ve Hayran Ba-
lı Sultan isimli arkadaşları da eşlik etmişlerdir28.

Bazı araştırmalarda, Karaca Ahmed’in Afyon’a yerleşmesi ve burada kendi adıyla
anılan bir köy kurmasıyla ilgili olarak, Onun halk tahayyülündeki önemli yerini göster-
mesi açısından da önemli sayılabilecek bir olay anlatılmaktadır. Rivayete göre, Karaca
Ahmed, Tezhüyük adlı bir bölgeye gelerek oturur. Bu sırada o civardaki köyde oturan
bey, bir adamını göndererek, “şu karşıda çadır kuran Yörük mü nedir?, Hayvanları fa-
lan da var, anla bakalım kimmiş?” diye emir verir. Bey’in adamı geldiğinde, bahar ayı ol-
duğu halde Karaca Ahmed’in söğüt dalından elma topladığını görür. Şaşırmış olduğu
halde, Bey’in kendisini görmek istediğini Karaca Ahmed’e iletir. Karaca Ahmed topladı-
ğı elmaları da hediye olarak vermek amacıyla yanına alarak beye gider. Adamı vasıtasıy-
la, olanları öğrenen bey, korkup Karaca Ahmed’i kovmaya hazırlanırken, Bey’in uzun
süreden beri akıl hastası olan, bağırıp çağıran, üstünü başını parçalayan kızı, Karaca
Ahmed’i görünce susar. Bu durum karşısında iyice meraklanıp heyecana kapılan bey,
“kimsin?” diye sorunca “Karaca Ahmed’im, Horasan Erenlerindenim” cevabını alır. Ka-
raca Ahmed’den kızını iyileştirmesini rica eder. Karaca Ahmed, üç gün boyunca kızı te-
davi eder ve kız tamamen iyileşir. Bu duruma çok sevinen bey, Karaca Ahmed’e döne-
rek, “develerini sal, akşama kadar otlasınlar, nereye kadar giderlerse senin mülkünün
sınırı orası olsun” der. Böylece Karaca Ahmed köyü kurulmuş, Karaca Ahmed’in hekim-
liği de iyice ortaya çıkmış olur29. Karaca Ahmed ile ilgili olarak bölgede buna benzer
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23 BOA. Cevdet Evkaf, Nr. 18977, Nr. 29578.
24 BOA. Cevdet Evkaf, Nr. 30617.
25 BOA. Cevdet Evkaf, Nr. 15374.
26 BOA. Cevdet Evkaf, Nr. 13218.
27 BOA. Cevdet Evkaf, Nr. 15443.
28 Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları, İstanbul 1958, s. 419.
29 Edib Ali Baki, Karacaahmed ve Delileri Tedavi Yurdu, İstanbul 1947, s. 7-9; N. Araz, s. 420-421; Ragıp

Üner, “Karaca Ahmed Sultan”, Hayat Tarih Mecmuası, Sa: 2/12 (Aralık 1974), s. 19-20.
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pek çok hikaye anlatılmaktadır. Mesela, arkadaşlarıyla dolaşırken asasını yere vurarak,
“burada su olacak” dediği ve gösterdiği yerden su çıktığına30 dair bir rivayet buna ör-
nek olarak gösterilebilir. Şüphesiz bu ve bunun gibi daha pek çok rivayetler, onun ünü-
nün ve etkisinin halk arasında ne derece yayıldığını göstermesi bakımından oldukça
önemlidir.

Karaca Ahmed Afyon’da da uzun süre kalmamış, bir süre sonra buradan da ayrıla-
rak Saruhan Oğullarının hüküm sürdüğü Manisa bölgesine yerleşmiştir. Karaca Ahmed
Manisa’ya geldiğinde Saruhan Bey’in Manisa ve Akhisar’ın fethiyle uğraştığı, Karaca Ah-
med’in, elli yedi bin müridiyle bu fethe katıldığı31 rivayet ediliyorsa da bu bilgi şüphe-
lidir. Tarihi kayıtlardan Karaca Ahmed’in Saruhan Oğulları topraklarında, bu beyliğin
son hükümdarı İshak Bey zamanında yaşadığı anlaşılmaktadır32. Karaca Ahmed Mani-
sa bölgesinde de misyonunu sürdürmüş, kurduğu zaviyesinin etrafında bir köy meyda-
na getirerek burayı ziraata ve dolayısıyla iskana müsait hale getirmiştir33. Karaca Ah-
med’in Manisa’da yerleştiği bu bölgenin, bugün harap bir vaziyette bulunan tekkesin-
den yola çıkılarak, Horos köyü olduğu tahmin edilebilir. Kaynaklarda Karaca Ahmed
Mezraası olarak belirtilen bölgede 1531 yılında hala konar-göçer Yörüklerin yaşadıkla-
rı biliniyor34. Ragıp Üner’e göre ise, Karaca Ahmed’in son durağı muhtemelen Akhisar
olmuş35 bundan sonra başka bir yere gitmeyip, kurmuş olduğu tekkesinde hem ruh
hastalarına şifa dağıtmış hem de pek çok mürid yetiştirmiştir. Manisa’dan başka bir böl-
geye gitmediği bilinen Karaca Ahmed’in, Saruhan Oğullarını son hükümdarı İshak
Bey’in himayesinde diğer alim ve muharip evliyalarla birlikte iyi vakit geçirmiştir.36. Zi-
ra, İshak Bey’in kendisinin Mevlevilik’le çok yakından ilgilendiği; döneminde Mevlevi-
liğin bey ailesini ve şehrin ileri gelen zümrelerini kendi tarafına çektiği bilinmekle be-
raber, onun, özellikle konar göçer Yörüklerin yoğun olarak yaşadıkları Yunddağı civa-
rında zâviyesi bulunan Karaca Ahmed’in yanı sıra, aynı bölgede faaliyet gösteren Işık-
lar-Kar Dede, Belen Dede, Emir Işık, Kıllı Işık, Kızıl Emeli gibi dervişlere de tolerans
gösterdiği biliniyor37. 

Saruhan Oğullarının Vakfiyelerinde, 1371 yılında, Revak Sultan’a yapılan bir vakıf
tahsisinde Karaca Ahmed’in şahit olarak, Süleyman el-Horasani oğlu Karaca Ahmed
şeklinde adı geçmektedir38. Bu kayıt, onun bu tarihte hala hayatta olduğunu gösteriyor.
Ancak, 1390 yılında Hoşkadem Mescidi ve Yengideki Karaca Ahmed Evkafının, mer-
hum Karaca Ahmed tekkesine vakfedilmesinden39 artık yaşamadığını, bu tarihler ara-
sında bölgede vefat ettiğini anlıyoruz. Mecdi, Karaca Ahmed’in mezarının Akhisar’da
kendi adıyla anılan köyde bulunduğunu kaydeder40. Ancak aşağıda da belirteceğimiz

30 Muharrem Bayar, “Afyonkarahisar’da Yaşamış Büyük Velilerden Karaca Ahmed Sultan”, II. Afyonkarahi-
sar Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyon, 3-4 Mayıs 1991, s. 66-71.

31 Aynı eser, s. 67.
32 H. Şahin, “Karaca Ahmed”, s. 374. 
33 Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, s. 116.
34 Aynı Eser, s. 165-166.
35 R. Üner, s. 19.
36 E. A. Baki, s. 6-7.
37 Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul 2001, s. 139-140.
38 Uluçay, C. I, s. 139.
39 Aynı eser, s. 139.
40 Mecdi, s. 33.



üzere onun mezarının Manisa’da hangi bölgede olduğuna dair ihtilaf vardır.

Karaca Ahmed’in ölümünden sonra şeyhlik ve ruh doktorluğu vazifesini oğlu Eş-
ref devam ettirmiştir. Karaca Ahmed’in Eşref’ten başka Hıdır Abdal adında bir oğlunun
daha olduğu bilinmektedir.

Karaca Ahmed, günümüzde, Bektaşilik Tarikatında önemli bir yere sahiptir ve ulu-
lar statüsüne konduğu da gerçektir. Ancak, yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirttiğimiz
üzere, Onun Hacı Bektaş Veli ile görüşmesi uzak bir ihtimaldir. Dolayısıyla, Bektaşiliğe
intisabı ve daha sonra da bu tarikatın en önemli şahsiyetlerinden birisi haline gelmesi,
Hacı Bektaş Veli’den ziyade Abdal Musa ile ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Abdal Mu-
sa, Hacı Bektaş ocağının postnişini olarak, muhtemelen Bursa’nın fethi sırasında Kara-
ca Ahmed ile görüşmüş olmalıdır41. Zira bu dönemde, Osmanlı topraklarında, Abdal
Musa’nın yoğun bir şekilde Bektaşilik propagandası yaptığı biliniyor. 

A. Süheyl Ünver, Ayvansarayi’nin el Mecmuası’ndan naklen, Karaca Ahmed’in
Nakşibendiyyeden olduğunu belirtmektedir42. Ancak, Karaca Ahmed’in yaşadığı dö-
nemde, Nakşibendilik Anadolu’ya ve dolayısıyla Osmanlı topraklarına henüz girmemiş
olduğundan bu ihtimal zayıf görünmektedir. F. W. Hasluck ise, Karaca Ahmed’in de pek
çok diğer dervişler gibi sonradan Bektaşilerce benimsendiğini belirtmektedir43. 

Karaca Ahmed, ölümünden sonra geniş bir alanda etkisini sürdüren ender şahsi-
yetlerdendir. Anadolu’dan Balkanlara kadar hemen her yerde bulunan, onun adına iza-
fe edilmiş türbeler bu etkiyi daha belirgin şekilde ortaya koyar44. Onun, İstanbul-Üskü-
dar, Manisa, Aydın, Afyon, Sivrihisar, Göynük-Dedeler Köyü, Tokat-Kumnad, Make-
donya-Üsküp, Bursa-İnegöl, Bolu-Aktaş, Uşak vs. daha pek çok yerde türbeleri vardır45. 

Karaca Ahmed’in en son yaşadığı yer olan Manisa bölgesinde ona izafe edilen üç
türbe bulunmaktadır. Manisa’da öldüğü bilinen Karaca Ahmed’in bu türbelerden han-
gisinde gömülü olduğu hususunda kaynaklarda tam bir görüş birliği yoktur. Türbeler-
den birisi Horos Köyünde olup, köyün güneyinde çok eski bir türbedir. Karaca Ah-
med’in annesi Sultan Ana ve otuz üç yakınının da gömülü olduğu türbenin ihtişamlı bir
kubbesi, misafirhanesi ve müştemilatı vardır46. Mevcut Karaca Ahmed türbeleri içinde
en büyük olanı budur. Mehmet Mermi Haskan’a göre, bu türbe Karaca Ahmed’in asıl
türbesi olup duvarına asılan bir levhada Onun Pelakanon Savaşına katıldığı yazmakta-
dır47. Manisa’daki türbelerden ikincisi, Eşme’nin Karaca Ahmed Köyündedir. Karaca
Ahmed’in elinin izi bulunduğuna inanılan bu türbeyi çocuğu olmayan kadınların ziya-
ret ettiği bilinmektedir48. Manisa’daki üçüncü türbe, Akhisar’a 15 km. uzaklıkta, çam-
larla kaplı bir tepe üzerindedir. Mecdi ve Evliya Çelebi mezarının burada bulunduğunu
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41 H. Şahin, “Karaca Ahmed”, s. 375.
42 A. Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 65.
43 F.W. Hasluck,s. 404-405.
44 Halk arasında yaygın bir inanca göre, Hacı Bektaş Veli, Karaca Ahmed’e; “Karacam, bir yerde mekanın

olsun, kırk yerde çerağın yansın” demiş ve bu sebeple pek çok şehirde onun namı yayılmıştır. Bkz. N.
Araz, s. 418-419.

45 F.W. Hasluck, s. 405; M. Yaman, s.74 vd; Ş. H. Akalın, s. 19-21; Selim Çapar, Göynük, Ankara 1998, s.
48.

46 M. Bayar, s. 74; M. Yaman, s. 104.
47 M. Mermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, C. II, İstanbul 2001, s. 509-580.
48 Naci Kum, “Karaca Ahmed’ler Hakkında İncelemeler, Düşünceler”, TFA, Y. 8, Sa: 4/9 (Mayıs 1957), s.

1500-1501.
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kaydetmektedirler49. Kalıntılarından, daha önce bir külliye olduğu anlaşılan türbeye,
çocuğu olmayan kadınlar gelmekte, ayrıca, Karaca Ahmed’in mükafatlandırıcı-cezalan-
dırıcı olduğuna inanan köylüler tarafından hasadın toplanmasından sonra adaklar ke-
silmektedir50.

Karaca Ahmed’in Manisa’dan bir önceki durağı olan ve kızını tedavi ettiği bey ta-
rafından kendisine mülk olarak verilen, Afyon’un İhsaniye ilçesine bağlı Karaca Ahmed
Köyünde de bir türbesi bulunmaktadır. Karaca Ahmed’in olmasa bile oğlu Eşref’in ve
soyundan gelenlerin medfun olduğu bu türbede Karaca Ahmed’in halifesi ve oğlu olan
Eşref’ten itibaren günümüze kadar akıl hastalarının tedavisi sürdürülmüş51 ve bu bölge
Osmanlı hakimiyeti döneminde de vergilerden muaf tutulmuştur52. 

Karaca Ahmed’in, yoğun faaliyetlerini sürdürdüğü Üsküdar’da da kendisine izafe
edilen bir türbe bulunmaktadır. Bu türbe, Üsküdar’da kendi adını verdiği semtte, Nuh-
kuyusu Caddesi ile Gündoğumu Caddesinin birleştiği köşededir. Karşısında Fethi Ah-
med Paşa Camii, sol tarafında ise 1741 tarihli Sadeddin Efendi sebil ve çeşmesi bulu-
nur. Mezarlığa adını veren Karaca Ahmed’in burada yaşadığı ve Bizans sınırında tampon
vazifesini görerek İstanbul’daki ilk Türk yerleşmesinin temelini atmak amacıyla tekke-
ler kurduğunu yukarıda belirtmiştik. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bu tekkenin var-
lığından bahsedilmesi bu tekkenin 1630’larda hala faal olduğunu göstermektedir53. An-
cak, Karaca Ahmed, Osmanlı topraklarından ayrıldıktan sonra, burada onun yerine iş-
leri kimin yürüttüğü konusunda bilgi yoktur. Burada bulunan Karaca Ahmed türbesi-
nin ilk çekirdeğini, Manisa’da yaşadığı dönemde sık sık Horos Köyü’ndeki türbeyi ziya-
ret eden ve Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte İstanbul’a geldikten sonra, gördüğü bir
rüya üzerine, 1539 yılında, Gülfem Hatun’un yaptırdığı bilinmektedir54. Gülfem Ha-
tun’un, üstü açık olarak yaptırdığı türbenin üzeri Sultan III. Mehmed’in annesi olan ve
1605-1606’da öldüğü bilinen Safiye Sultan tarafından kapatılmıştır55. Dolayısıyla, Gül-
fem Hatun’dan önceki dönemde burada herhangi bir türbenin bulunmadığı anlaşılıyor.
Türbe, Safiye Sultan tarafından yaptırıldıktan sonra birkaç kez tamir görmüştür: Sultan
Abdülmecid döneminde, 8 Ekim 1857 tarihinde saraya yazılan ve Üsküdar’daki Karaca
Ahmed Sultan türbesini tamir eden Ermeni Minas Usta’nın alacağının ödenmesi56 için
yazılan arz’dan türbenin bu tarihte tamir gördüğünü anlıyoruz. Türbe, tamir edilmesin-
den dokuz yıl sonra, 1866-1867 tarihinde Matbah-ı Âmire memuru Ziya Bey tarafından,
karısı Fehmiyye Hanım’ın ruhu için yeniden yaptırılmıştır57. Türbenin içerisinde Kara-

49 Mecdi, s. 33; Evliya Çelebi, Seyahatname, C. II, haz.: Y. Dağlı-Z. Kurşun-S.A. Kahraman, İstanbul 1999,s. 26.
50 H. Ş. Akalın, s. 21-25.
51 Karaca Ahmed’in ruh hastalarını tedavi eden bir hekim olduğu inancı bir zamanlar Eşme’deki Karaca

Ahmed Köyü’ndeki Caminin minaresinden de okunan “Karaca Ahmed Ulu Veli/Akıllanır Gelen De-
li”beytiyle günümüzde de devam etmektedir. Türbelerinde hasta tedavilerinin yapılmakta olması halkın
ona karşı sevgisini ve Türk tıp folklorundaki yerini göstermesi bakımından da önemlidir. Bu konuda
bkz.: H. Şahin, “Karaca Ahmed”, s. 375. 

52 E. A. Baki, s.7; Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara 1967, s. 148-150; M.
N. Haskan, s. 579.

53 Evliya Çelebi, C. I, s. 203.
54 M. N. Haskan, s. 578.
55 İ. Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi, C. I, İstanbul 1976, s. 366.
56 BOA. İrade-i Meclis-i Vâlâ, Nr. 16649; A. Hezarfen-C. Şener, Osmanlı Belgelerinde Aleviler, İstanbul 2001,

s. 15-17.
57 İ. H. Konyalı, s. 361; M. N. Haskan, s. 578.



ca Ahmed’e ait olduğuna inanılan hırka, tespih ve sancak bulunmaktadır. Türbenin içe-
risinde, sağ tarafta, Karaca Ahmed tekkesinin 1759-1760 yıllarında ölen şeyhi Halil’in,
oğlu Selim Dede’nin ve Şeyh Muhammed Dede’nin mezar taşları vardır58. Bu mezar taş-
larından ve 1784 tarihli tekke listesinde göze çarpan kayıtlardan, tekkenin 17. ve 18.
yüzyıllarda hala faal olduğu anlaşılmaktadır59. Ancak bu dönemde tekkenin hangi tari-
kata bağlı olduğunu tespit etmek mümkün değildir.

Bugün Karaca Ahmed’in Üsküdar’daki makamının bulunduğu mezarlık Karaca
Ahmed mezarlığı olarak bilinmektedir. Ancak bu ismin 1698-1699 yıllarından -Karaca
Ahmed’in makamının yapılışından yaklaşık 170 yıl sonra- itibaren kullanılmaya başlan-
dığını belirtmekte fayda vardır60. Mezarlığın içinde Karaca Ahmed’in Horasan’dan gelir-
ken bindiğine inanılan atına izafe edilen, kenarları açık, kubbeli bir türbe vardır. Ancak
bu türbenin de Rum Mehmed Paşazâde Nişancı Hamza Paşa’ya ait olduğu bilinmekte-
dir61. Dolayısıyla at türbesi bulunduğu şeklindeki inanışın sadece söylenceden ibaret ol-
duğu ortaya çıkmaktadır.
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ÜSKÜDARLA ANILAN BÜYÜK BİR ŞÂİR: 
SIRRÎ

fievkiye Kazan*

Bildirimiz, Üsküdarla anılan ve XVII. yüzyılın değerli şâirlerinden birisi olan Üs-
küdarlı Sırrî (öl.1111/1699)’nin hayatını, edebî şahsiyetini ve şâirliğini ortaya

koymayı amaçlamaktadır. 

Üsküdarlı Sırrî’nin asıl adı İbrahim Sırrî’dir ve Üsküdarlı İbrahim Efendi diye ta-
nınmıştır. Kaynaklar onun Üsküdarlı olduğunu söylerken, doğum tarihi hakkında ke-
sin bir bilgi vermemektedirler. Onun iyi bir eğitim aldığını şiirlerinden anlamaktayız.
Herhangi bir tarikata mensup değildir. Ondan söz eden kaynaklar, bu konuda bilgi ver-
mezler. Zaten şiirlerinde, kendisinin bunlarla ilgili olduğunu gösteren herhangi bir işa-
ret yoktur. Hayatıyla ilgili olarak tezkireler incelendiğinde onun maliye kâtiplerinden
olduğu, bir müddet tarihçilik göreviyle de uğraştığı ve en son Girit defterdarlığında bu-
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Şâirin ömrü boyunca, maliye kâtipliğinden başka bir gelirinin olmadığı bilinmek-
tedir. Orta derecede, hatta kendi düşüncesine göre “fakr u zaruret” içinde yaşamıştır. 

Ailesi hakkında yeterince bilgi yoktur. Şâirin hayatıyla ilgili olarak bir kaynakta
“Sırrî-i Rûmî İbrahim bin Abdullah” sözünden Sırrî’nin babasının Abdullah mı yoksa
Allah’ın bir kulunun oğlu mu olup olmadığı düşündürmektedir. Zaten Sırrî’ye göre ba-
basının adının olup olmaması, filan oğlu filan denilmesi o kadar da önemli değildir:

Nizâm-ı âleme bâ‘is olan zât-ı şerîfündür
Ne hâsıldur bana dehrün fülân ibn-i fülânından1

Sırrî’nin evlenip evlenmediğini, çocuklarının olup olmadığını da kaynaklardan öğ-
renemiyoruz. Biz de şiirlerinden yola çıkarak, kendisinin evlilik hayatının olmadığını
veya gelip geçici aşklarla uğraştığını tahmin ediyor ve dünyanın vefasızlığından usanan
şâirin zaman zaman bir bıkkınlık yaşadığını görüyoruz. Kaynaklara göre asıl adı Meh-
med olan ve Üsküdarlı Reşîd (öl.1146/ 1733) diye bilinen bir akrabası vardır. 

Kaynakların “hecv ile ma‘rûf bir şâ‘ir-i dil-şiken” olarak tanımladığı Sırrî; hicivle-
riyle değil, daha çok yaptığı şaka veya muzipliklerle tanınmıştır. Mizaç bakımından şa-
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kacı bir kişiliğe sahip olan hatta muzip bir şâir olarak tanınan Sırrî, bu yönüyle Nasret-
tin Hoca’ya benzetilmiştir. Bu muzipliklerle ilgili olarak Salim, Tezkire’sinde iki ayrı
olaydan bahsetmektedir.

Sırrî kasidelerinde, sosyal hayatı hicvetmiş; gördüğü haksızlıkları dile getirmiş; ca-
hillerin yüksek mevkilerde tutulduğunu, kendisine itibar edilmediğini söyleyerek her
övdüğü kimseden himmet ummuştur. Hemen hemen bütün kasidelerinde, yaşadığı ha-
yattan memnun olmadığını, kendisini koruyacak ve durumunu düzeltecek bir koruyu-
cunun bulunmadığını belirtmiştir. Vezir Amcazâde Hüseyin Paşa’ya yazdığı kasidesin-
de, kendi durumunu anlatmış; borçluların kapıda beklediğini, vezirden lutuf ve ihsan
umduğunu söylemiştir. 

Bir başka kasidesinde, yıllık geliri olan bir mansıb verildiğini; ancak bunun, gelir
getirme yerine, bütün malını mülkünü götüren bir bela olduğunu dile getirerek, kanu-
na ve şeriata göre, gidenlerin geri verilmesini istemiştir: 

Metâ‘ib-i sefer ü zahmetin çeküp benden
Revâ mı gayrı ola âhız-ı rüsûm-ı mevâd

O râh-ı pür-hatarun ben çeküp meşakkatini
Sezâ mı ala rüsûmum bir ecnebî ırgad

Virüp müzâyaka ahvâlüme kesân-ı düyûn
Zemâne sarfumun eyler ulûfını âhâd

Kazâ virüp ser-i sâmânuma perîşânî
Metâ‘ u mâ-meleküm oldı cümle zîb-i mezâd

Ümîdi bu ki dil-i nâ-tüvânumun idesin
Bana o meblağı kanûn u şer’ân istirdâd2

Memdûhundan yardım beklemekte ve bu meselenin çözülmesini istemektedir. Ak-
si takdirde bu meselenin çözümünün kıyamete kalacağını söylemektedir:

Eger zemân-ı şerîfünde fasl olınmaz ise
Kalur bu da‘vî-i nâdîde tâ-be-yevm-i tenâd3

Yetmiş yaşında yazdığı bir başka kasidesinde akar ve zeamet istemekte; felekten şi-
kayet etmektedir. Durmadan eleştirdiği hayatını sürdürürken hem yaşlılığı hem de has-
talığının etkisiyle kötü bir durumdadır: 

Ki tâli‘ itmedi heftâd sâl-i ‘ömrümde
Ruh-ı teraffuhuma bir nigâh-ı rahm-nümâ

Yed-i ‘inâyet ile itmedi felek âhir
Ne bir ‘akar u ze‘âmet ne bir ‘ulûfe bana

2 Divan, (K.VII/58-62).
3 (K.VII/63).



Bu teng-destî ile kalmayup seferlerden
Hemîşe eyler idüm iktisâb-ı ecr-i gazâ 

Netîce kaldum ayakda garîb ü bî-sâhîb
Ümîd odur keremün şimdi dest-gîrüm ola4

Sırrî’nin âciz ve zavallı gönlü, sürekli gam ve sıkıntı çektiğinden dolayı kendisi, na-
zım ve nesirle uğraşamamaktadır. Eğer bütün bu sıkıntılar olmasaydı, dünyayı kendisi-
ne hayran ederdi:

Ne gûne nazm u nesre verziş itsün bu dil-i ‘âciz
Ki bir lahza degül hâlî gam u endûh yanından

Eger bu olmayaydı seyr ideydün şâhid-i tab‘um
Cihânı vâlih ü hayrân iderdi hüsn ü ânından5

Ancak, umudunu tamamen yitirmemiş; talihin bir gün kendisine güleceğine inan-
mıştır. Bütün bu yakınmalarının sonunda, yaptıklarının farkına varmış ve bir şiirinde,
hata yaptığını söyleyerek, feleğin cevre kuvvetinin yetmeyeceğini memdûhunun kendi-
sine yardım edeceğini söylemiştir:

Hâşâ galat didüm galat ey menba‘-ı kerem
Kimdür felek ki bana ola cevre kudreti

Ol kimseye felek nice âğâz-ı cevr ider
Kim dâver-i zemâne ile ola ülfeti

Gerdûn nice cefâ ider ol zâta kim anun
Sultânum ile sebk ide bir ân mahabbeti6

Şiirlerinden anladığımıza göre, yapılan yardımlar geçici olmuş; sıkıntılı hayatından
kurtulamamıştır. Reisü’l-küttâb Rami Mehmed Paşa’ya sunduğu bir kasidesinde evinin
rehin olduğunu anlatmaktadır:

Yed-i hırmân ile dâmân-ı tereffüh sad-çâk
Tutmada dest-i zarûretle girîbânumı dâm

Hânenün hücceti İsmâ‘îl Efendide rehin
Hakkumı vir diyü üç günde bir eyler ibrâm7

Sırrî’nin Vezir Amcazade Hüseyin Paşa’ya sunduğu kasidesinde kendi ahvâlini an-
latarak, borçluların kapıda beklediğini ve kendisinin Hüseyin Paşa’dan ihsan beklediği-
ni dile getirmiştir:
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4 (K.VI/22-25).
5 (K.XVI/ 20-21).
6 (K.V/43-45).
7 (K.XII/34-35).
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Dâyinân eyledi meskenimi benüm istiğlâl
Kanda sâkin olayum şimdi efendüm bilmem 

Lutfuna kaldı benüm gayrı nizâm-ı hâlüm
Senden olursa olur zahm-ı derûna merhem

Bilürem dîde-i ihsânuna ednâ görinür
Künc-i Keyhüsrev-i memlû denânîr ü direm

Kul efendisine bildürmez ise ahvâlin
Kime ‘arz eylesün ey Âsaf-ı Dârâ- haşem8

Vezir Kara Mustafa Paşa’ya sunduğu bir kasidesinde Girit’e atandığını, bunu baş-
langıçta memnuniyetle kabul ettiğini ama sonrasında belki de ömrünün yaşlılık döne-
minin etkisiyle pek hoşnut olmadığını diğer şiirlerinden anlıyoruz. Sırrî, İstanbul’dan
uzakta, muhtemelen Girit’te iken, yazdığı aşağıdaki şiirinde kendisinin unutulmaması-
nı istemektedir:

Bu nev-gazeli eyleyüp İstanbula irsâl
Sırrîyi yine hâtır-ı ahbâba düşirdüm9

Şâir, kaside nazım şeklini caize ve ihsan elde etme olarak görmüştür. Yazdığı ve
sunduğu kasideleriyle devrinin takdir ve desteğini istemiştir. Ancak, onun değeri yaşa-
dığı devirde bilinmemiş; hep fakr u zaruret içinde yaşamıştır. Nedim, kasideyi “canı is-
tediği ve keyfi yerinde olduğu zaman” yazarken Sırrî, sıkıntılı anlarında yazmıştır.
Onun kasideleri övgüden ziyade bir ihtiyacı ve şikayeti dile getirmektir. 

Kaynakların çoğu, Sırrî’nin Girit defterdarı iken, bulunduğu yerde, Şakayık Zeyli
ise Üsküdar’da (1111/1699) vefat ettiğini söylemektedir. Ancak, mezarının Üsküdar’da
veya bir başka yerde olduğuna dair kesin bir bilgiye ulaşamadık. Girit’in Türkler tara-
fından 1699 yılında fethedilmesiyle beraber Sırrî’nin oraya görevlendirilmesi ve aynı yıl
içinde hatta kısa bir süre sonra vefat etmesinden dolayı mezarının Girit’te veya ölümü-
nün Girit’e ulaşamadan olduğunu düşünmekteyiz.

Sırrî, yaşadığı hayattan gelen sıkıntılarını, acılarını kasidelerinde terennüm etmiş-
tir. Bu ıztırabın çoğu, sosyal hayattaki çürüme, yozlaşma ve ekonomik sıkıntılardır. As-
lında mizaç olarak şakacı bir kişiliğe sahip olan şâirin bu kadar ıztırabını dile getirme-
si de kişiliği ile tezat oluşturmaktadır. Böylece, bu noktadan itibaren de heccavlığı öne
çıkmaktadır. 

Zamanın saçma sapan söyleyenleri, manâsız konuşanları onun şiirinin değerini
bilmemekte ve şiirlerini kötülemekte, kınamaktadırlar. Bu duruma şaşmamak gerekir.
Manâsız konuşanlar söyledikçe, Sırrî susmalıdır; çünkü “muktezâ-yı rüzgâr”a göre o
zümrenin sözleri uygundur:

Rütbe-i nazmum ne bilsün kadh iderlerse ne gam
Bir iki yâve-tırâz-ı jâj-hâ-yı rûzgâr

8 (K.XV/25-28)
9 (G.71/5)



Söyledükce ben sükût itsem n’ola ol zümrenün
Kavline zîrâ muvâfık muktezâ-yı rûzgâr10

Rüşvet, dedikodu, düşmanlıklar, çekemezlik gibi birtakım huzursuzluklar kaside-
lerde işlenmiştir. Feleğin hüner sahiplerine kötü davranamayacağını onların değerini
bilir bir vezir geldiğini sık sık belirtir. Bu beyitler bir bakıma devrin sosyal tenkididir.
Kara Mustafa Paşa’ya sunduğu kasidesinde rüşvetle ilgili beyit gözümüze çarpmaktadır:

İkbâl-i âşinâlık içün bahtuna virür
Sad-gûne iltimâs ile bin kîse rüşveti10

Vezir Amucazade Hüseyin Paşa için yazdığı kasidede devlete fesat gireceğini ama
adı geçen vezirin makamına gelmesiyle bunun önlendiğini söylemektedir:

Tabîb-i hazık-ı re’yün irişmese bi’llâh
Mizâc-ı devlete az kalmış idi ire fesâd12

Sırrî, kasidelerinde övdüğü kişilerle karşa karşıya konuşur gibidir. Nef‘î gibi Sırrî
de kendi kişisel meselelerini şiirlerine katarak düşmanlarını şikâyet etmekte, hiciv yaz-
mak için bahaneler aramaktadır. Onun kasideleri bir bakıma memdûhuna içini dök-
mek, kötü ahvâlini bildirip yardım dilemek için veya düşmanlarını şikayet için yazılmış
mektuplar gibidir. Sırrî, kaside yazmaktaki amacını felekten şikâyetlerini, türlü dert ve
acılarını “hasb-i hâl” ve “arz-ı hâl” niteliğinde anlatmıştır. 

Sırrî, şâirlik yaratılışını, şiirinin yeniliğini övmüş; Şevket-i Buhârî, Urfî, Hassan gi-
bi büyük şâirlerle kendisini karşılaştırmış ve onlardan daha üstün olduğunu söylemiş-
tir. Kendisinin büyük bir şâir olduğuna o kadar emindir ki şiirlerinde kendisinden ko-
laylıkla ve hiç çekinmeden övünerek söz etmektedir. Onun en çok üzüldüğü ve şâirlik
gururuna yediremediği kötü ve yeteneksiz kişilerin beğenilerek korunmaları, yüksek
makamlara getirilmeleri, değerinin bilinmemesi ve acı çekmesidir. 

Sırrî’nin “Divan” ından başka diğer eserleri şunlardır: “Şerhu Medhi’n-Nebî”, “Tâ-
rîh-i Sultân Mustafâ-yı Sânî”, “Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr”.

Bir nüshası Londra’da (Rieu, CTM, 199) bulunan Divan’ının pek çok yazma nüs-
hası vardır. Divan’ında biri na‘t olmak üzere toplam 17 kaside, 118 gazel, 2 tahmis, 5
nazm veya eksik gazel, 5 Farsça gazel, 8 rübai, 1 mesnevi, 6 kıt’a, 5 muamma, 7 müfred
olmak üzere toplam 174 şiir bulunmaktadır13.

Üsküdarlı Sırrî adına kayıtlı “Şerhu Medhi’n-Nebî” adlı esere, Milli Kütüphane’de
Yazma Eserler bölümünde “müellif müsvettesi” olarak rastladık. “Şerhu Medhi’n-Nebî”
deki hemen hemen her başlık, Hz. Muhammed’e salât ve selâmı tavsiye ile başlamakta-
dır. Sırrî, manzûm bir eserin verdiği dar imkâna rağmen, kelâmla ilgili meselelere gir-
mekte ve düşüncelerini açıklamaktadır. Dîbâcenin mensûr olan kısmında, uzun uzun
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10 (K.II/ 53-54).
11 (K.V/57).
12 (K.VII/39).
13 Üsküdarlı Sırrî’yle ilgili daha geniş bilgi ve kaynakça için bkz. Şevkiye KAZAN, “Üsküdarlı Sırrî Hayatı,

Edebî Kişiliği, Eserleri-Divan’ı (Tenkitli Metin-İnceleme) İle Şerhu Medhi’n-Nebî” Doktora Tezi, Gazi Üni-
versitesi, S.B.E., Ankara, 2003.
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evet ve hayır (lâ)’nın ifade ettiği anlamı tartışmaktadır. Kendine göre, mükemmel bir
iman anlayışının ölçülerini ve sınırını çizmektedir. Sayfa kenarlarındaki “minhü” ile ve-
rilen açıklamalar da Sırrî’ye aittir. Bu açıklamalar, şâirin tasavvufî ideolijisini vermekte
ve bize tasavvufta yeni kapılar açmaktadır. 

II. Mustafa’nın 1695’teki cülûsundan 1699’da Edirne’den çıkışına kadar geçen
olayların anlatıldığı “Târih-i Sultân Mustafâ-yı Sânî” adlı eserin III. Mustafa zamanında
yaşayan Tekirdağlı Sırrî’nin (öl.1142/1729) eseriyle karıştırılması sebebiyle Babinger,
adı geçen eserin Üsküdarlı Sırrî’ye ait olduğunu belirtmiştir. Eser, II. Mustafa’ya sunul-
muştur. 

Agah Sırrı Levend, İbrahim Sırrî adına kayıtlı 475 beyitlik “Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr”
adlı bir eserin varlığından söz etmekte ve bir nüshasının kendisinde olduğunu belirt-
mektedir. Ancak, araştırmalarımız sonucunda böyle bir esere rastlayamadık.

Yaşadığı devirden başlayarak Sırrî’den söz eden bütün kaynaklar, onun şiirlerini ve
şâirliğini övmüşlerdir. Safâyî ve Salim, Tezkire’lerinde; Sırrî’nin şiirlerinin inceliğini, za-
rafetini, hayal bakımından zengin ve renkli oluşunu dile getirmişlerdir. Şâirin edebî ki-
şiliğiyle ilgili görüş bildirenlerden Ali Canip Yöntem, “şakacı fakat talihsiz şâir” diye
bahsettiği Üsküdarlı Sırrî’nin bugün tamamen unutulmuş olmasına rağmen bir zaman-
ların en meşhûr şâirlerinden birisi olduğunu; onun hakkında söylenen övgü dolu söz-
lerin hiç de mübalağalı olmadığını söylemiştir. 

Sırrî’nin şiirlerinde, en önemli konu, aşk ve sevgilidir. Mazmûnunun şuh güzeli,
zamanın gönül alan sevgilisidir. Onun yaratılışının renkli nükteleri, güzellerin yanakla-
rını kıskandırır. Rüzgâr; devir, zaman anlamı yanında bu devirdeki insanlar veya şâirler
anlamında mecaz-ı mürsel sanatıyla kullanılmıştır:

Nükte-i rengîn-i tab‘um reşk-i rûy-ı şâhidân
Şâhid-i mazmûn-ı şûhum dil-rübâ-yı rûzgâr14

Bir rübaisinde, kavrayışı olmayan dilberi sevmediğini söyler ve sevdiği güzelin şâ-
ir olmasını ister:

Nâ-fehm-i sühan dil-beri nâdir severüz
Biz sevdigümüz dil-beri şâ‘ir severüz
Sırrî gibi el-kıssa bu ‘ısmet-gehde
Biz dil-beri hep tayyîb ü tâhir severüz15

Sırrî’yi şiir yazmaya iten, böyle güzel şiirler yazmasına neden olan bir başka unsur
padişah, vezir veya diğer devlet adamlarıdır. Şâirin inci dizisine benzeyen şiirlerindeki
bu intizamı veren memdûhunun iltifatlı bakışları, itibar eden gözleridir:

Nigâh-ı iltifât âyîn-i çeşm-i i‘tibârundur
Viren bu intizâmı silk-i mervârîd-i eş‘âra16

14 (K II/49).
15 (Rübai, II).
16 (K IV/50).



Onun şiirleri, gül bahçesidir ve orada “gül-i ter” yetişmektedir. Yeter ki memdûhu,
onu sarığına süs etsin; kabul etsin:

Yetişür bir gül-i ter gülşen-i eş‘ârumdan
Zîb-i destâr-ı kabûl itse o ferhunde-hısâl17

Memdûhunun vasfına şiir yazmak ve ona inciye benzeyen şiirlerini vermek için şâ-
ir, fikret denizini bin kere boylamakta ve en değerli inciyi sunmaya gayret göstermekte-
dir: 

Şâyeste bir güher içün evsâfuna müdâm
Bin kerre boylarum ben o deryâ-yı fikreti18

Şiirlerini onlara hediye etmek amacıyla kaleme almıştır. Şâir kendisini, Hz. Süley-
man’a çekirge budu armağan eden karıncaya benzetir. Hem övüleni yüceltme hem de
şâirin kendisini övmesi söz konusudur:

Hemân rikâbuna yüz sürmege bahâne içün
Hediyye itmege bu nazmı eyledüm inşâd

Ta‘accüb eylemek eylerse mûr-ı bî-mikdâr
Hediyye pîş-i Süleymâna nısf-ı ricl-i cerâd

Niyâz-mend olayum hâme-i sühan-vere kim
Biraz da hâl-i dil-i zârı eylesün îrâd19

Sırrî’nin şiirleri, “nev-eser”, “ter ü taze”dir. Övülen, söz ülkesinin şahı; söz dünya-
sının güzel huylusudur. Şâir, bir dizi manzum inciyi ona hediye etmek istemiştir:

Ser-beytini bu nev-eserün eyleyüp ihdâ
Emr itdi ki tezyîl idem ol tâze makâli

Sırrî’nin şiirleri başkalarını acze düşürür; çünkü onun anlatışı kimseye benzemez.;
bir eşi benzeri yoktur. Şâirin yaratılışı bilgi ve kültür saçmaktadır:

Hezârân merhabâ tab‘-ı ma‘ârif-pâşuna Sırrî
Nazîrün görmedüm çok şâ‘ir-i mu‘ciz-beyân gördüm20

Şâir, şiirlerinde ilâhî gücü aramakta ve şâirliğinin vehbî gücünü ortaya koymakta-
dır. Onun şâirliğinin gücü, Allah vergisidir:

ÜSKÜDARLA ANILAN BÜYÜK BİR ŞÂİR: SIRRÎ ■ 335

17 (K X/46). 
18 (K. V/50).
19 (K.VII/41-43).
20 (G. 76/7).
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Leb-i tahsîn ile bûs itmek ister şâhid-i nazmum
Dehân-ı rağbeti Cibrîl-i ma‘nâ Sırrî bâz eyler21

Sırrî’nin kalemi, herkese benzemez; çünkü “hâme-i muciz-beyân”dır. Şâir, şiirinin
kendi ilhamından doğduğunu, “nev-tarh”, “tarh-ı taze” olduğunu söylemektedir:

Ser-levh-i i‘tibâra bu nev-tarhı Sırrîyâ
Sebt itdi yine hâme-i mu‘ciz-beyânumuz22

Kimse nazîre diyemez Sırrî bu tarh-ı tâzeye
Buna nazîreyi yine Fennî-i zü-fünûn ider23

Şâirin kalem ve parmakları güneşe benzemektedir. Işık, kuvvet, güç, tazelik tutan
avucunu görenler, güneş sanırlar:

Hutût-ı mihre dönüp hâme vü benân ol dem
Gören sanurdı kef-i tâb-dârumı hûrşîd24

Onun şiirleri inci dizisidir ve parlak, aydınlık çarhın asılanıdır; Dârâ’nın tacının in-
cisidir; “dürr-i bî-bâhâ”dır. Onları, nazm ipine dizmiş ve zamanının şâirlerinin yani be-
lâgat ehlinin kullanması için hediye etmiştir. 

Sırrî gibi ‘ıkd-ı dür-i eş‘ârını sen de
Âvihte-i çarh-ı mu‘allâ mı idersin25

Nâ’il olursa eger dest-i felek bî-reyb u şekk
Dürr-i nazmum zîb-i dihîm-i ser-i Dârâ ider26

Böyle hem-vâr idemez silk-i kemâle başlayan
Rişte-i nazma bu dürr-i bî-bahâyı çekmege27

Silk-i cevâhir-i sühanum yine Sırrîyâ
Zîb-i kef itdi ehl-i belâ_at tuhaf gibi28

Güzel ve açık konuşma, güzel söz söyleme yeteneği anlamındaki “fesahat”, Sır-
rî’nin sahip olmakla övündüğü bir üstünlüktür. Sırrî, fesahat incilerini dünyaya saç-
maktadır. Onun şiirleri, söz deryasının kıymetli incileridir. Sahili gevherle doldurur:

21 (G.40/8).
22 (G. 44/9).
23 (G.28/5).
24 (K. III/34).
25 (G. 82/12).
26 (K.VIII/ 43).
27 (G.99/15).
28 (G.109/5).



Kulzüm-hurûş-ı bahr-ı beyânum ki bâ-husûs
Bezl eyledüm cihâna le’âl-i fesâhati29

Gerçi kim nükte-i pâkîzelerüm olmışdur
Müntahab dürr-i girân-kıymet-i deryâ-yı sühan30

O cihân-ı kerem ü ‘âlem-i fazlun her dem
Yüz sürer sâhil-i ‘irfânına deryâ-yı sühan31

Kendisi söz lalası; şiirleri de lü’lü’, gevher, incidir. Bir tabak dolusu seçkin inciyi
saçmak istemektedir. O, manâ pazarının hocası, tüccarıdır ve pazar, nazım incisiyle dol-
muştur:

Yohsa ol hâce-i bâzâr-ı ma‘ânîyüm kim
Güher-i nazmum ile oldı ciger-gâhi le’âl32

Onun şiirleri, nazm gelinin yüzüdür. Sözleri, “el değmemişlik, kendine özgülük,
başkalarına benzemezlik, yaratıcılık” özelliklerinin toplandığı “ebkâr-ı sühan”, “bikr-i
fikr”dir. Diğerlerinin şiirleri ise “vesme-i ta‘bîr-i hâyîde”, çiğnenmiş tabirlerdir. Sırrî, şi-
irlerinin özünün kendisine ait olduğunu başka hiçbir şâirde bulunmadığını ve onlardan
alınmadığını söylemektedir:

Sa‘y ile rûy-ı ‘arûs-ı nazm-ı şûhın dîgerân
Vesme-i ta‘bîr-i hâyîdeyle zîb-efzâ ider

Bikr-i fikrüm ol tekellüfden berîdür kim hasen
Anı müstağnî-i her heft-i cemâl-ârâ ider33

Aşağıdaki şiirlerinde de fikrinin bâkir, başkaları tarafından kullanılmamış, kendi-
ne mahsus ve yeni olduğundan söz etmektedir:

Nazm-ı rengînim ider rûy-ı nigârı gül-gûn
Fikr-i bârîkim ider turre-i yâri derhem34

‘Arz-ı hüsn itmededür nâz ile ebkâr-ı sühan
Şâhid-i kilk-i der-âgûş-ı benân itdükçe35

Diğer şâirlerin şiirleri de ferah arttıran, iç açandır. Ancak, Sırrî’nin şiirleri daha iç
açıcı, daha güzeldir:
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Ferah-zâdur rahîk-i câm-ı nazm-ı digerân ammâ
Bana meyden neşât-efzâ gelür Sırrînün eş‘ârı36

Cennet neşvesi ile saf şarabın sevinci bir değildir. Birisi süreklidir, birisi gelip ge-
çicidir. Onların şiirlerin parlaklığına da aldanma. Güneşin nuruyla mehtabın ışığı bir
değildir:

Gayrun eş’ârı da hâlet-dih imiş farz idelüm
Bir midür neşve-i cennetle neşât-ı mey-i nâb37

Her biri Enverî-i ‘ahd ise de insaf it
Nûr-ı mihr ile berâber mi ziyâ-yı meh-tâb38

Onun şiirleri başkalarının şiirine benzemez. Papağanın sesi ile karganınki bir olmaz:

Gayrun eş‘ârına benzer mi bu nazm-ı şîrîn
Nutk-ı tûtîye müşâbih mi olur savt-ı gurâb39

Sırrî, çağının şâir tipini ve bu doğrultuda bazı anlayış ve alışkanlıkları bize yansıt-
maktadır. Sırrî’nin şiirleri tazedir, naziktir. Keşke, yeni şâirler onun tertibini görseler de
örnek alsalar:

Göreydi nev-hevesân tâze tarhî-i nazmum
Kelâm-ı nâzük-i rindâna i‘tibâr olsa40

Sırrî, birçok tanınmış şâiri kendisi için bir mukayese unsuru olarak ele alır ve ken-
disini onlardan üstün görür. 

Bu nahvet-i sühan nedür ey Sırrî tutalum
Kimse sana sühanda mu‘âdil bulınmadı41

Onların her biri sihirle şiir söyleseler bile bu önemli değildir. Memdûhu, eğer ka-
lemini uzatırsa pâkize edalı Sırrî’nin sözleri rağbetli olacaktır:

Gayrı da‘vâya cesâret idemezler bilürüm
Pîş-i kâzî-i belâ_atde eşirrâ-yı sühan

Pendümi gûş idün ey bü’l-hevesân-ı ‘irfân
Ne belâ başunıza renciş-i gavgâ-yı sühan

36 (G. 113/6).
37 (K.XIV/42).
38 (K.XIV/43).
39 (K.XIV/41).
40 (G.96/5).
41 (G 104/8).



Olsanuz her birinüz sözde Felâtûn-ı beyân
İtsenüz her birinüz sihr ile inşâ-yı sühan

Sühan-ı Sırrî-i pâkîze-edâdur el-hak
Kalem-i ra_beti eylerse ger imza- yı sühan42

Sırrî, Nef ‘î’yi hem üstat hem de kendi şâirlik yaratılışına öğrenci olarak kabul et-
mekte ve böylece en az onun kadar değerli bir şâir olduğunu söyleyerek âdeta ona mey-
dan okumaktadır: 

Bu tarh-ı bî-bedeli germ-i şevk olup diyicek
Olurdı tab‘uma şâkird Nef‘î-i üstâd43

İfade kudreti, muhayyile genişliği ve yeni hayaller yaratma yeteneği bakımından
üstad saydığı Nef‘î’den geri kalmadığını göstermek isteyen Sırrî, bir başka şiirinde de
Nef’î’nin değerli bir şâir olmasında İlyas Paşa’nın onun elinden tutmasının önemini vur-
gulamakta, kendisinin de elinden tutulması halinde değerinin anlaşılacağını söylemek-
tedir. İlyas Paşa, Nef‘î’yi koruyup gözettiği için Nef‘î, büyük bir şâir olmuştur. Hüseyin
Paşa, Sırrî’yi ihya etmeli, ona Hızır gibi yetişmeli ve değerini ortaya çıkarmalıdır: 

Nef‘î-i şâ‘iri ihyâ idüp İlyâs Paşa
Bana sen dahı Hızırlık it eyâ Hızr-ı kadem44

Sırrî’nin şiirleri sihr-i helâldir. Şâir, sözleri ile şiirini, etkisi ve benzerinin kolay söy-
lenemeyeceği düşüncesiyle sihre (büyüye) teşbih etmektedir:

Endahte-i çâh-ı hacâlet olur elbet
Hârût-ı ‘adû görse bu nev-sihr-i helâli45

Sırrî, Nef‘î’nin yanı sıra Vecdî (öl.1071/1661) ile Şehrî (öl.1071/1661)’yi de üstâd
olarak kabul eder. Aşağıdaki ilk beyitte Vecdî’nin ruhunun bile kendisini takdir ettiğini
söylerken ikinci beyitte ise, benim nüktelerini anlarsa Şehrî anlar, der:

Bu nazm-ı bî-nazîr-i gıbta-fermâyı işitdükde
Kopar kabrinde râh-ı Vecdî-i üstâddan feryâd46

Nikât-ı Sırrî-i üstâdı kimse fehm itmez
Bilürse Şehrî bilür şîve-i zebânumızı47
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Şâir, son derece kendisinden emin olarak, Acem şâirlerini küçümsemekte hatta on-
ları perişan ettiğini düşünmektedir. Onları “Acem gülü”, kendisini de “Anadolu’nun
ateş nefesli bülbülü” olarak nitelendirmektedir: 

Pejmürde olursa n’ola Sırrî gül-i A‘câm
Biz bülbül-i âteş-nefes-i gülşen-i Rûmuz48

Ondaki üstünlük iddiası, milli bir niteliğe dönüşmüştür. Sırrî’nin kıvılcım saçan,
gönlü çeken şiirleri, Anadolu dışındaki şâirlerin canına gam yarası vermektedir:

Bu nazm-ı şerer-pâş-ı dil-âvîzini Sırrî
Dâğ-ı gam-ı cân-ı şu‘arâ-yı ‘Acem eyle49

Şâir, ateş nefesli bir bülbül olduğuna göre, eserleri de ateşli, canlı olacaktır. Onun
bu şiirlerini gören nice şâir, kıskançlık ateşiyle yanmış, kebap olmuştur:

Sırrî görince bu eser-i âteşînümi
Nâr-ı hasedle nice sühan-ver kebâb olur50

Görseydi dil-rübâyî-i şîr-i nigâhunı
Tâb-ı teb-i hüzünle gazanfer kebâb olur51

Ateş-nefesli Sırrî, duygusuz, donuk yaratılışlı sözlere kulak vermez; çünkü ona
ateşli sözler gereklidir:

Gûş eyleyemem kavl-i her efsürde-nihâdı
Bana sühan-ı Sırrî-i âteş-nefes olsa52

Başkalarının şiirleri kulunç ağrısına benzer. Söz doktorları ne yaparlarsa yapsınlar,
onlar sıhhat yüzü göremezler:

Şahs-ı ta‘bîre tefekkürleri renc-i kulunc
Zât-ı takrîre tekellümleri hummâ-yı sühan

Çeşm-i endîşeleri za‘f-ı fezâhatle sakîm
Sözleri bâ‘ix-i rencûrî-i a‘zâ-yı sühan

Dem-i fersûdeleri dârû-yı nâ-bihbûdî
Nutk-ı bîhûdeleri merg-i müfâcâ-yı sühan

48 (G.54/5).
49 (G.91/8).
50 (G.38/8).
51 (G. 38/6).
52 (G.97/5).



Göremez çeşm-i tahayyülleri rûy-ı sıhhat
Ne kadar eylese tedbîr-i etibbâ- yı sühan

Diğer Divan şâirleri gibi Sırrî de kendisini büyük bir şâir sıfatıyla Hz. Musa’ya ben-
zetir. Hz. Musa’nın Allah ile konuşması mucizesi gibi, kendisinin de sözleri ile mucize-
ler gösterdiğini söylemiştir. Kendi şâirliğini Hz. Musa gibi görmekte, diğer şâirleri de
Hz. Musa’nın karşısında şaşkınlığa düşenlere benzetir: 

Çeşm-i Fir‘avn-ı hased-kâra yine göstereyüm
Göreler tâ ne imiş mu‘ciz-i Mûsâ- yı sühan

Biricik sâ‘id-i endîşeyi teşmîr ideyüm
Eyleyem yine hüveydâ yed-i beyzâ-yı sühan53

Söz dostu gibi görünenlerin her biri gerçekte şiir ve inşa düşmanıdır. Sırrî’nin şiir-
leri okundukça ona dişlerini gösterirler:

Hasr olur cümle okundukça füsûn-ı nazmum
Sühan-ı pâküme a‘dâ bulamaz câ-yı sühan

Ben dururken nice âğâz-ı sühan eylerler
Havf-ı şemşîr-i zebân itmeden a‘dâ-yı sühan

Nice a‘dâ-yı sühan düşmen-i şi‘r ü inşâ
Suretâ her biri zu‘mınca ehibbâ-yı sühan

İtseler şi‘rüm okundukca pesîmâne pesend
Gösterürler bana dendân-ı ciger-hâ-yı sühan54

Sırrî’nin şiirlerinde çok yaygın olarak kullanılan ve şiirlerini değişik açılardan ni-
teleyen sıfatlar şunlardır: Âb-dâr (sulu, taze/canlı, parlak, zarif, hoş), ter (çok taze, can-
lı), hûb (güzel, iyi), lâtif (güzel, hoş, zarif), zîbâ/dîbâ (güzel, süslü), ra‘nâ (güzel, lâtif),
nazük (ince, zarif), pâk (temiz, saf, arı), pâkize (temiz, lekesiz, saf), pesendîde (beğe-
nilmiş, seçkin), şîrîn (tatlı, sevimli), rengîn (renkli, parlak, süslü), selîs (akıcı), hayal-
engîz (hayallerle dolu), mu‘ciz (herkesi acze düşüren), bî-bedel, bî-nazîr, bî-misl (ben-
zeri olmayan, eşsiz).

Sırrî, memdûhlarını kaside, kıt‘a, gazel şekilleri ile övmüştür. Bu durumu Nef‘î de
ve daha sonraki yüzyılda Nedim’de de görmekteyiz. Sırrî’nin medh için yazdığı şiirle-
rinde kaside şeklinin yeknesaklığına düşmek istemediğini, bir yenilik arama kaygısın-
da olduğunu görüyoruz. Şâir, bazı kasidelerinde özellikle son iki kasidesinde bir yeni-
lik arayışı içindedir. Bu kaside bir arayıştır, denemedir. Büyük bir şâir olmadığı için ar-
dından giden olmamış. Eğer olsaydı, onu taklit edenler olurdu. Etkisi olmamış, diyeme-
yiz; çünkü Nedim’in yazdıkları da buna benzer şeylerdir. Birtakım yeniliklerin peşinde-
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dir; ama tam olarak uygulayamamıştır. Nedim’in klâsik kaside şeklini bozma yoluna git-
mesi bir bakıma Sırrî’nin yapmak istediği şeylerdir. Sırrî’nin bu kasideleri gazel havasın-
da yazılmıştır. Bazı nüshalarda “gazeliyât” bazılarında da “kaside” başlığında yer veril-
mesinin sebebi de Sırrî’nin bu yenilik ve orijinallik arayışının anlaşılamamasıdır, kana-
atindeyiz. Kasidelerinde, çoğunlukla, geleneğin sıkı şekilciliğine bağlı kalmamıştır. O
da Nef‘î gibi, doğrudan doğruya konuya girerek nesibsiz, girizgâhsız medhiyeler yazmış,
fahriye ile kasideye başlamış; böylece üstad saydığı Nef‘î’den farklı olmadığını sık sık
ifade etmiştir. Sırrî, kasidede Nef‘î gibi yazarken, övünmekle beraber sesinde Nef‘î’nin
sert, kibirli ve azametli ses tonu yoktur. Memdûhlarını överken Nef‘î’nin aksine ölçülü-
dür. Kendisine lâyık olduğu değeri vermeyenlere karşı sitemkârdır.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, etkilendiği bir başka şâir, asıl adı Ahmed olan
Va‘dî (öl.1682-83)’dir. Üsküdar mahkemesinde başkâtiplik yapan Vâ‘dî hakkında bilgi
veren İsmail Beliğ, Sırrî’nin ondan etkilendiğini ve örnek aldığını söylemektedir. Rüşdî
(öl.1699), Mezakî (öl.1676) gibi şâirlerin şiirlerin beğenmiş onlara tahmis ve nazireler
yazmıştır.

Diğer şâirlerin de Sırrî’nin şiirlerine nazire yazdığını; ki bunlardan birisinin Fennî
(öl.1708) olduğunu Divan’daki şiirlerden anlıyoruz:

Lüle-i çeşme-i kevserde olursa Sırrî
Kalem-i cennet-i eş‘âruna tanzîr olmaz55

Kimse nazîre diyemez Sırrî bu tarh-ı tâzeye
Buna nazîreyi yine Fennî-i zü-fünûn ider56

Tespitlerimize göre Sırrî’nin çağdaşı Rüşdî, Mezâkî, Sükkerî, Râmî Paşa, Nâbî gibi
şâirler, bazan manâyı değiştirerek bazan da manâya dokunmadan kelimeleri değiştire-
rek birbirine benzer şiirler yazmışlardır. Bu şiirlere, “taklid” demenin doğru olmayaca-
ğı kanaatindeyiz. 

Kasım Efendi, Itrî, Hafız Post, Yahya Nazîm, Kaptanzâde Ahmed Efendi gibi şâir
ve bestekârların da Sırrî’nin şiirlerini beğendiğini ve bestelediklerini görmekteyiz. Üs-
küdarlı Sırrî’ye atfedilen bestelenmiş daha pek çok şiir vardır. Ancak, bunların çoğu Di-
van’da yoktur. Kanaatimizce Üsküdarlı Sırrî’nin adı daha çok meşhur olduğu için, diğer
Sırrî’lerin şiirleriyle karıştırılmıştır. 

Bestelenmiş şiirlerinden bazılarını makam, usul ve bestekârıyla birlikte vermek is-
tiyoruz:

(Muhayyer-Zencîr- Yahya Nazîm):

Mefâ‘ilün / fe‘ilâtün / mefâ‘ilün / fe‘ilün

Gönül düşüp ham-ı giysû-yı yâra kalmışdur
Netîce hâtırum ol yâdigâra kalmışdur

55 (G.48/9).
56 (G.28/5).



İrişmeyince hatı âşinâlık itmez o yâr
Anunla sohbetümüz tâ bahâra kalmışdur

Hadengi sâ‘ika-sür‘at iken ol âhûnun
Gelince menzil-i cism-i nizâra kalmışdur

Güşâyiş-i der-i genc-i tılısm her dü-cihân
Niyâz-ı nîm-şeb ü âh ü zâra kalmışdur

‘Acebdür ol büte cân virmek isterüm Sırrî
Benüm işüm hele Perverdigâra kalmışdur

(Rehâvî-Aksaksemâî- Hafız Post):

Mütefâ‘ilün / fa‘ûlün / mütefâ‘ilün / fa‘ûlün

Dile mâye-i safâdur hat-i rûy-ı yâr dirler
Kişinün komaz gönülde gamını bahâr dirler

Ser-i turrede görenler dil-i zâr-ı ‘âşıkânı
Nice düşdi bir kemende bu kadar şikâr dirler

Hele reşk-i sâlikân-ı reh-i milket-i rızâya
Ne dem-i visâl dirler ne gam-ı nigâr dirler

O nihâl-i bâğ-ı ‘işve sana da ider temâyül
A gönül ne âh idersün buna rûzgâr dirler

Ser ü sîneni ser-â-pâ tutalum sipihr-i dâğ it
Sana mihribân olur mı o kamer gaddâr dirler

N’ola bilmez ise Sırrî bu cihânda kadrüm ‘âlem
Bana milket-i sühanda melikü’-d-diyâr dirler

(Hüseynî- Çenber – Hafız Post):

Mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / mefâ‘îlün

Leb-i peymâne-i gam neş’emiz bir şu‘leden terdür
Kim anun kem-şerârı tâb-ı sûz-ı mihr-i enverdür

Tegâfül gamzen ile ittihâd eylerse seyr eyle
Cihânı pây-tâ-ser fitne-zâr itmen mukarrerdür

Perîşân olsun ol giysû-yı zulmet-pûş kim dâ’im
Dile bûy-ı tevassuldan dem-â-dem mu‘attardur
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Çeh-i mihnet fütâd itmekde sa‘y-ı bî-had eylerler
Gönül ahbâb-ı bed-girdâr-ı Yûsufla birâderdür

Gürîzân olma ey gam-gâh ki kâşâne-i dilden
Bulursan hem-celîs-i Sırrî-i zâr oldıgun yerdür

(Hisar-Çenber-Nazîm Çelebi) 

(Fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün)

Aldı dil endîşe-i zülfin kemâ-hî boynına
Eyledi pîçîde bir mâr-ı siyâhı boynına

Aldı zâhid mâl ü eşyâya penâhi boynına
Almadı gitdi devâ-yı intibâhı boynına

Aldı dil endîşe-i zülf-i siyâhı boynına
Biz çekildük aradan _ayrı günâhı boynına

Gerden-i ümmîdin urdukça dem-i şemşîr-pâş
‘Âşıkun pertev salar nûr-ı ilâhı boynına

Ma‘nîde oldun yine gerden-keş-i tîğ-ı kazâ
Ey alan kayd-ı umûr-ı pâdişâhı boynına

Zâhid-i har fahr idüp rîş-i dırâzın gösterür
Bağlamışlar sanki bir nebze giyâhî boynına

Bir ‘arûs-ı nev gibi itmiş sipihr âvîhte
‘Ikd-ı Pervîn ile levh-i mihr ü mâhı boynına

Başka bir revnak virür zülfinden özge dil-bere
‘Âşıkun pîçîde olmış dûd-ı âhı boynına

‘Âsiyâna eylemez te’sîr-i pend-i yâbisân
Hîç girih bend-i resen mümkin mi mâhî boynına

Cilve-i âzâdegîden sâlim olmazdı gönül
Girmeseydi tavk-ı zencîr dûd-ı âhı boynına

Men‘-i sahbâ-yı mahabbet eylemezdi zâhidân
Olduğın bilse vebâl-i men‘-i nâhî boynına

Hâsılı bî-çâre-âsâ zer ü rev bî-dürr hemân
‘Akıl almaz hîç bâr-ı berg-gâhı boynına

Dil-berün zülf-i dırâzı gibi fursat el virüp
Geh miyânına sarılsam Sırrî gâhî boynına 



Sırrî’nin gazellerinde Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan zincirleme tamlamala-
rın yanı sıra kelime ve sentaks bakımından sade ve Türkçe söylenmiş dizeler ve beyit-
ler de vardır. Gazeller, genellikle yek-âhenktir. Sebk-i Hindî tesiriyle zincirleme Farsça
terkipler kullanmasına rağmen, ifadesi çoğu zaman tabiîdir. Türkçe, Arapça ve Fars-
ça’ya hâkim, iyi bir öğrenim görmüş bir şâirdir. Sahip olduğu bilgilerle görüşlerini, ha-
yal gücüyle başarılı bir şekilde kaynaştırmış ve şiirlerine aktarmıştır. 

Onun şiirlerinde tasavvuf, Sebk-i Hindî’nin ön plâna çıkardığı özelliklerdendir. Sır-
rî tasavvufu, insanın bir terbiye vasıtası olarak düşünür. Tasavvufu, gerçek mutasavvıf-
larda olduğu gibi, açıkça ele almaz. Divan’da dünya nimetlerinden tamamen elini eteği-
ni çektiğini gösteren herhangi bir işaret yoktur. Şâir, dünyayı bir misafirhane; insanları
da bir misafir olarak değerlendirir.

Sırrî’den söz eden kaynaklar, onun bir orijinalite göstermek istediğini, “şâ‘ir-i sihr-
sâz-ı mu‘cîze-perdâz”, “erbâb-ı irfân”, “sühan-ı güher-bâr”, “sühan-şinâs”, “şâ‘ir-i mâ-
hir” olduğunu söylemişlerdir. Sırrî de “bikr-i ma‘na”, “ebkar-ı sühan”, “şahid-i maz-
mun”, “nazm-ı rengîn”, “mazmun-ı rengîn” peşinde koştuğunu ve “nazik-sühan”, “pa-
kize-meşrep”, “pakize-nefes”, “mu‘ciz-beyân”, “nev-icâd” olduğunu şiirlerinde sık sık
tekrar etmiştir.

Türk edebiyatında Sebk-i Hindî’nin temsilcisi olarak kabul edilen XVII.yüzyıl şâ-
irleri arasında Nâilî, Fehim-i Kadîm, Şehrî, İsmetî, Tecellî, Neşâtî’yi görmekteyiz. Üze-
rinde çalıştığımız Üsküdarlı Sırrî’nin şiirlerinin incelenmesinden sonra XVII.yüzyıl
Sebk-i Hindî şâirlerinin arasına bu şâiri de eklemenin doğru olacağı kanaatindeyiz.

İfade gücü, dilinin mükemmeliyeti ile sadece Üsküdar’ın değil tüm Türk klâsik şi-
irimizin büyük şiir üstadlarından birisidir. Onun eserlerinin klâsik edebiyatımız açısın-
dan önemli olduğuna ve genç nesillerin bu şâirimizin şiirlerini seveceklerine inanıyo-
ruz.

�
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Ayfle Âsûde Soysal*

Bu bildiride, XVII. yüzyıl’da İstanbul’da yaşamış bir mutasavvıf, Oğlan Şeyh İb-
rahim Efendi’nin hayatından ilgi çekici bir vakıa olan Aziz Mahmud Hüdâî’ye

sığınışı konu edilecektir. Aziz Mahmud Hüdâî (ö.1628) bilindiği gibi devrinin en şöh-
retli ve padişah da dahil yüksek makamlardan bağlıları bulunan bir şeyh olmasının ya-
nında, bugün tasavvuf veya ilim çevreleri dışından insanlar tarafından da –en azından
ismen- tanınan güçlü bir şahsiyettir. Devrinde çok perestiş gören Oğlan Şeyh veya Oğ-
lanlar Şeyhi İbrahim Efendi (ö.1655) ise yaşadığı dönemden günümüze dek görüşleri,
zihin dünyası, mensubiyeti üzerine sürekli tartışmalar yapılan bir zâttır. Bununla birlik-
te, bugün sınırlı bir çevre dışında tanınmamaktadır. Dolayısıyla, İbrahim Efendi hak-
kında kısaca bilgi vermeyi uygun buluyoruz. 

İbrahim Efendi, H. 1000 (M. 1589) yılında Köstendil livasına bağlı Eğridere’de
doğmuştur (Azamat 2000:298). Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra tasavvuf yolu-
na girmek amacıyla geldiği İstanbul’da Halvetî şeyhlerinden Hakikîzâde Osman Efen-
di’ye (ö.1628-29) intisâb eder ve yedi sene yanında kalarak seyr-i sülûkunu tamamlar
(Mehmed Nazmi:212-213). Aksaray’da bulunan ve sonradan kendisine nisbetle “Oğlan-
lar Tekkesi” şeklinde anılacak olan Gavsî Tekkesinde irşada başlar. Vefatına dek geçen
uzun süre boyunca da bu vazifeyi sürdürür. Buraya kadar bahsedilen, bir tarikate girip,
bir şeyhe bağlanan, gerekli olgunluğa ve potansiyele sahip olduğu kabul edildikten son-
ra kendisi de irşada yetkili görülen ve şeyh olan bir sufinin klasik şablona uygun hika-
yesidir. Elbette ki söylendiği gibi bu bir şablondur ve bütün sufilerin tam anlamıyla bu
çerçeveyle örtüşmeleri beklenemez. Tasavvuf tarihi bunun örnekleriyle doludur. Ancak
eğer İbrahim Efendi’nin hayatı kaba hatlarıyla bu şekilde özetlenecek kadar sade olsay-
dı belki bugün bu salonda bu konuşmanın yapılmasına gerek kalmayacaktı. Hayatı hak-
kında çok az şey bilmemize rağmen, bildiklerimiz bile onun alelade bir Halvetî şeyhi ol-
madığını ispatlamaktadır. 

Aslında onun tasavvufi terbiyeyi edindiği ilk kişi, mezkur Hakikizade Osman Efen-
di değil, çocukluğunun en azından bir kısmını yanında geçirdiği babasının babası “Tap-
tap Şah Ali”olarak kabul edilebilir. Bu zât, Bayrami Melami Kutblarından Sarban Ah-
med’in (ö.1545) müridlerinden biridir. İbrahim Efendi’nin halifesi meşhur mutasavvıf
Sunullah Gaybî Efendi’nin (ö.1676’dan sonra); şeyhinin sohbetleri, fikirleri ve sınırlı da
olsa kendisi hakkında verdiği bilgileri biraraya getirerek oluşturduğu eseri Sohbetnâ-
me’de bahsettiğine göre İbrahim Efendi altı-yedi yaşlarında bir çocukken, dedesi, ihvanı
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ile yaptığı sohbetlerden birinde, şeyhi Sarban Ahmed’in “Vârımı ol vâra verdim, hanümâ-
nım kalmadı...” sözlerini içeren ilahisini okumaktadır. Bu esnada onu dinleyen küçük İb-
rahim dedesine “efendim aceb kendilerinin vârı vâr mı idi ki...” diye sorar. Bu sözün isa-
beti ve söyleyenin minikliği karşısında heyecanlanan dede, “vallahi bu oğlancık şeyhtir!”
der ve o andan sonra kendisine böyle hitab eder. İbrahim Efendi lakabının “Oğlan Şeyh”
oluşunu işte böyle açıklar (Sunullah Gaybî: 39). Bu küçük hikayenin bize sağladığı asıl
bilgi ise, onun daha İstanbul’a gelmeden Melâmi terbiyeyi almaya başladığıdır.

İbrahim Efendi, eserlerinden Dil-i Dânâ kasidesinde bahsettiğine göre 1015 yılında,
yani 15 yaşında iken meşhur Melamî Kutbu İdris-i Muhtefi (ö.1615) ile görüşmüştür.
Ayrıca yine eserlerinden çıkarılmaktadır ki ünlü şair mutasavvıflardan, İdris-i Muhte-
fî’nin “kalbe bakıcısı” Lamekânî Hüseyin Efendi (ö. 1625), İbrahim Efendi’nin gerçek
anlamda bağlandığı ve halifesi olduğu Melamî şeyhidir. Vahdetnâme adlı eserini yirmi ya-
şında ondan aldığı ilhamla yazdığını söylemiştir. Eserlerinde sürekli Melamî kutbların-
dan bahseden ve manevi silsilesini Melamîlere dayandıran İbrahim Efendi, bu tasavvuf
ekolünün diğer tarikatlardan çok farklı olan doktrinini de eserlerinde en coşkun şekilde
dile getirmekten çekinmemiştir (Ocak 1997: 104-110). Melamî doktrininin kutub-meh-
di telakkisini ve hulul ve tenasüh inancının izlerini şiirlerinde saptamak mümkündür: 

“Aynel yakin hakkel yakin Mehdi-i devran olmuşam”.. 
“Benim Allahlığım abdiyyetim ile olur hasıl”... 
“Zâtımla âyâtım ile sırr-ı kemâlâtım ile
İbrahim’in sırrında ben sırr-ı nümayân olmuşam”
“Ben ol zatım ki İsalık Muhammedlik sıfatımdır, sıfatımdan görünür zat-i pakim 

nur-i bi-hemta”...
“İbrahim’in yüzün gören görsün beni bilsin beni, İbrahimin gönlünde gün gibi tâbân

olmuşam” ...
“Ben ol İsmailem meydana kurban olmağa geldim; Yine bir dahi geldikde okurlar 

ismim İbrahim” ...

Onun eserlerinde sünnî tarikatlerin anlayışına uygun fikirlerle, pek çok sünnî ta-
rafından hoş karşılanmayacak müfrit unsurlar bir aradadır. “Tarik-ı berzahiyye” diyerek
tarikat çevrelerinin hiçbir mezhebe bağlı olmadığını, Ebu Hanife’nin dinin önün art ey-
lediğini velayetin nübüvvetten üstün olduğunu söylemesi gibi fikirleri ile ulema ve ta-
rikat ehlinin tepkisini çekmiş olmalıdır (Azamat 2000:299).

Bilindiği gibi Melamîler, farklı doktrinleri sebebiyle devlet tarafından sürekli taki-
bat ve hatta ölüm tehdidi altındaydılar. İbrahim Efendi, Melâmîlerin kendilerini daha
doğrusu fikirlerini ifşa etmekten kaçındıkları bir dönemde yaşamıştır (Ocak
1998:251vd) Dolayısıyla aslen Hamzavî olmasına rağmen zahiren Halvetî şeyhi olarak
gösterilir (Kemikli 1996). Yine de hem yaşadığı devirde, hem de ölümünden bugüne
dek gelen süreçte meşrebi hakkında tartışmalar dinmemiştir. Ulemâ ve vüzerâ gibi yük-
sek zümreler ile halkın değişik kesimleri tarafından büyük rağbet görürken, Uşşakiza-
de’nin aktardığına göre bazı çevrelerce de sapkın olarak değerlendirilir. Bu konuda Soh-
betname’de de bir anekdot vardır. Sakızlı Hüseyin Efendi adlı zât Melamî büyüklerin-
den Şârih-i Fûsûs Bosnevî Abdullah Efendi’ye, İbrahim Efendi hakkında kafirlik ve zın-
dıklık suçlaması bulunduğunu ve onun bu konudaki mütalaasını sorar. Abdullah Efen-
di de; Uzâmâ-yı meşâyihdan, asrının feridi ve kibar-ı evliyadan vaktinin vahidi bir adam
bilindiğini, sıddıklardan yetmiş adam, filan adam mülhid ve zındıktır demedikçe mertebe-i
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velayete kadem basılmaz. Onların Uluvv-ı şanına ve gayet-i kemaline ve bizim sözümüzün
sadakatına halkın töhmeti şâhid-i kâfidir.” şeklinde cevap vermiştir. Mehmed Nazmi
Efendi de Hediyyetü’l-Îhvân’da İbrahim Efendi için gayet medhedici ifadeler kullanır ve
bir mektubunda Abdülmecid Sivâsî Efendi’nin ona, “sânî-i Muhiddin Arabi” diye hitab
ettiğini belirtir. İbrahim Efendi; XIX. asırda yazılmış İzahû’l-Esrar adlı anonim bir eser-
de Hurufî, kafir ve mülhid olmakla suçlanmış (Azamat 2000:299). Rıza Tevfik onun
Hurûfî hatta Bektaşî olduğunu iddia etmiş, A. Gölpınarlı ise bunları reddederek II. Dev-
re Melâmîlerine hakim bir hususiyet olarak gördüğü Şia temayülünün Onda da bulun-
duğunu ispata çalışmıştır. Gölpınarlı; Melami kutubları İsmail Maşukî, Hamza Bâlî’le-
rin katledildiği, diğerlerinin de ukubete uğradığı bir vasatta aynı çevrede bulunan ve ol-
dukça coşkun ve cesur ifadeler kullanan İbrahim Efendi’nin amme hürmetine mazhar
olmasının dikkat çekici olduğunu belirtir. Bunu da onun siyasetine, kudretli nüfuzuna
ve zevahire sözleriyle olmasa bile yaptığı işler ve tavrıyla riayetkâr oluşuna bağlar. Da-
ha da mühimi Şeyhin en müfrit sözlerinde bile bir tevil imkanı olduğunu, kendisini bu
sözleri sadece nakleden bir aracı gibi gösterip istediği gibi yazabildiğini belirtir (Gölpı-
narlı 1992:106).

Sorulması gereken soru şudur: Hamzavîlerin kendilerini bu kadar gizlemeye, siya-
sî otoritenin hışmından uzak tutmaya çalıştığı bir devirde, İbrahim Efendi aslında tevil
edilmesi oldukça güç fikirleri öne sürdüğü için Maşukî’nin, Hamza Bâlî’nin akıbetine
uğramaktan sadece nüfuzu sayesinde mi kurtulmuştu? İdarenin onun fikirlerinden ve
bağlantılarından habersiz olması mümkün müydü? 

Mehmed Nazmi’nin aktardığına göre, Sultan IV. Murad, İbrahim Efendi’nin cemi-
yetine, Şeyh Efendi de bu ihbarın neticesinde Sultanın kendisi için katl fermanı çıkar-
tacağı bilgisine vâkıf olmuştur (Mehmed Nazmi: 213). Saraydaki bağlılarından bu ha-
beri alır almaz da gece firar eder ve Üsküdar’daki tekkesinde irşad faaliyetlerini yürüten
Aziz Mahmud Hüdâî zaviyesine sığınır. Aziz Efendi kendisini hüsn-ü kabulle karşılar;
tam olarak ne kadar sürdüğünü bilemediğimiz bir süreliğine himaye eder, bu esnada
ona tesis ettiği tarikatin esas ve usullerini taallüm eder, sırtındaki hırkasını ve tâcını İb-
rahim Efendi’ye giydirir ve dualarla zaviyesine uğurlar. Bu hareketin Hüdâî Efendi’nin
himayesinin devam ettiğini işaret ettiği açıktır. Acaba Aziz Mahmud Hüdâî onu temize
çıkarmak için siyasî idareyle de görüşmüş müydü, bunu henüz bilemiyoruz.

Peki devletin İbrahim Efendi’yi neden takibe aldığı kaynaklarda nasıl açıklanıyor?
Nazmi Efendi, Sultan Murad’ın Sakarya Şeyhi, Abaza Şeyhi, Rumiyye Şeyhi gibi “cemiy-
yet sahibi” olan büyük şeyhleri saltanat korkusundan katl ettiğini, İbrahim Efendi’yi de
bu sebepten öldürtmek istediğini söyler. Gerçekten de bu üç şeyh, IV. Murad devrinde
idam edilmiştir. Bunlardan Şeyh Ahmed diye de bilinen Sakarya Şeyhi, Mehdîlik iddi-
asıyla devlete karşı kıyam ettiği1 için; diğerlerininse daha çok siyasî sebepler yüzünden
cezalandırıldığı sanılıyor (Necdet Yılmaz 2001:448). İbrahim Efendi’nin katl kararı için
IV. Murad’ın saltanat korkusunun sebep olarak gösterilmesi pek anlamlı gözükmüyor.
Eğer sebep cemiyyet sahibi olmak, müridlerin çokluğu ve şeyhe bağlılıkları olsaydı IV.
Murad’ın bu hususiyetlere fazlasıyla sahip Aziz Mahmud Hüdâî’ye bu kadar ihtiram
duyması nasıl açıklanabilirdi? Burada İbrahim Efendi için düşünülecek en uygun sebep,
daha önceki Hamzavî şeyhlerinin maruz kaldıkları bakış açısıyla değerlendirilmiş olma-

1 Osmanlı Mehdici hareketlerinin ve kıyam ile isyan kavramlarının ayrımı konusunda yazılmış bir makale
için bkz: Ocak:2000.



sıdır (Kılıç 2002). Fakat kesin cevabı verebilmek, en azından resmî kayıtlardan bu va-
kayı doğrulayabilmek, gerekli belgelere ulaşamadığımız için henüz mümkün değildir.

Aziz Mahmud Hüdâî ve çevresi hakkındaki bilgiler, bu sorulara verilebilecek muh-
temel cevaplar için ipucu olabilir. Bu yüzden konuyu, biraz da Aziz Efendi’nin durdu-
ğu yerden genişletmek gerektiği kanısındayız. Aziz Mahmud Hüdâî, tasavvufa Küçüka-
yasofya medresesindeki öğrencilik yıllarında tanıştığı devrin mühim Halvetî şeyhlerin-
den Filibeli Nureddinzâde Muslihiddin Efendi (1502-1573)’nin sohbetlerine iştirak
ederek yönelmiştir. Nureddinzâde, Halvetîliğin Rumeli kolunun Melâmî meşrep tasav-
vuf anlayışına bağlı temsilcilerindendir. Hüdâî’nin Nureddinzâde ile tanışması, Melâmî-
likle Halvetîliğin bileşimi sayılabilecek Celvetîliği kurmasında rol oynamıştır (Işın
1993: 506). Nureddinzâde, Halvetî şeyhi Sofyalı Balî Efendi’nin (ö.1553) halifesidir. Ta-
tarpazarcığı’nda irşad faaliyetinde iken büyük rağbet gören ve kısa zamanda şöhreti ya-
yılan Nureddinzâde hakkında siyasî emelleri olduğu iddiasıyla İstanbul’a şikâyetler git-
miş, yakalanmasına gerek kalmadan İstanbul’a gelen Şeyh, Sokullu Mehmed Paşa ile gö-
rüşerek kendini aklamanın ötesinde, Sadrazam ve Kanûnî’yi etkilemeyi başarmıştır
(Öngören 2000:48-49). Kendi hayatını idarecilerle bizzat bağlantı kurarak ve onları et-
kileyerek kurtaran Nureddinzâde, Hamza Bâlî’nin katlini sağlamak için elinden geleni
yapmış, ayrıca 100’den fazla yanlısını da öldürtmüştür (Azamat 1997:503-50). 

Nureddinzâde ile ilgili asıl dikkat çekici bilgi, İsmail Maşukî ve Hamza Bâlî meşre-
binden olan ve şeriata aykırı hareketleri bulunduğu dedikoduları ortalığa yayılan meş-
hur Hamzavî şeyhi Haşimî Seyyid Emir Osman’ı (ö.1594), tekkesine sığındığında mün-
tesib olarak kabul etmesidir (Işın 1994: 383). Bir rüya tabiri meselesinde, onun kera-
metini fark eden Nureddinzâde, Emir’e mürşid olarak kendisine ihtiyacı olmadığını,
tekkesine dönmesini, fakat kendi kisve ve evradlarını bırakmamasını tenbih eder2. Bu
bilgi, akla yeni sorular getirmektedir. Acaba bu tenbih bile hâlâ onu korunmaya, zahiri
kurtarmaya çalıştığının bir göstergesi midir? Hamza Bâlî’nin ve müridlerinin yok edil-
mesi için büyük çaba harcamış olan Nureddinzâde, onun takipçisi olduğu iddiasıyla ba-
şı derde giren bir başka Hamzavî’yi muhtemel bir ölümden korumayı niçin seçmiştir?
Bu arada A. Gölpınarlı’nın, Melâmîlik ve Melâmîler adlı eserinin pek çok yerinde Nured-
dinzâde’yi de İbrahim Efendi ile birlikte Hamzavî olduğunu gizlemek için zahiren Hal-
vetî şeyhlerden göstermiş olduğunu, fakat bunu neye dayanarak iddia ettiğini söyleme-
diğini belirtelim (Gölpınarlı 1992: 75,192, 201, 205). 

Aziz Mahmud Efendi’nin kendisine sığınan İbrahim Efendi’ye karşı tavrının ilk
mürşidi Nureddinzâde’ninkine benzediği bellidir. İbrahim Efendi ona sığınanlardan yal-
nızca bir tanesidir ve Aziz Mahmud Hüdâî’ye aynı şekilde sığınan iki kişi daha bizim
için önemlidir. Bunlar, yine Melâmîlerden Sadrazam Halil Paşa ve Mesnevi Şârihi Ab-
dullah Efendi’dir. Hüseyin Vassaf, Mahmud Efendi’nin bu koruyucu tavrından şöyle
bahseder: Hz. Hüdayi’nin bu gibi rical-i Hamzavîye’yi arifane ve zekice himaye ederek
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2 983/1575 yılında İstanbul’da büyük şâiyâya sebep olan

“Mescid-i aşkın imamı olmuşam
Deyr-I aşkın hem çelipapasiyem

Ben ne dersem Hak ânı işler heman
Şöyle benzer ben ânın ağasiyem”

beyitlerini havî anonim şiirin sahibi, Gölpınarlı’nın tahmin ettiği gibi (1992:74) Seyyid Emir Haşimî Os-
man ise, bunu Nureddinzade’nin ölümünden sonra yazmış, demek ki Hamzavî fikirlerini ve faaliyetleri-
ne gizlice sürdürmüştür.
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o zaman cehele-i zalemesinin saldırılarından koruma gayreti yüceltilmeye şayandır. Me-
sela ‘Halil Paşa’da Hamzavi imiş’ diyerek tekrar tekrar tekkeyi taharriye gelenlere ‘bura-
da Halil Paşa diye kimse yoktur’ şeklinde cevap vermiş ve onu korumuştur (Hüseyin
Vassaf 1990:556).

Dikkati çeken bir nokta da hem Nureddinzâde’nin, hem Aziz Mahmud Hüdâî’nin
en üst makamlarla bile yakın ilişki kurmuş olması… Nureddinzade’nin Şeyhi Bâlî Efen-
di’ye göre devlet erbabının kapısına gidip gelmek bid’at, bid’at ihdas etmek ise fitne do-
ğurur, pisliğe bulaşmaktır. Nureddinzâde ise bu tenkide cevap olarak şöyle söyler: “dev-
let ricaline yakınlığımız niçin bid’at olsun? Evliyaullah müslüman kardeşine yardım et-
mek ve zalimin zulmünü defetmek için memur olagelmiştir…”(Öngören 2000: 238-
239). Acaba Aziz Mahmud Hüdâî, Nureddinzâde’nin Haşimi Şeyh Osman’ı himaye etti-
ğini biliyor muydu? Ne yazık ki bunun da cevabını vermek, bu koyu Sünnî şeyhlerin
neden bu şaibeli kişileri koruduklarına cevap bulmak kadar zor. Zaten bizim bu bildi-
rideki amacımız ve niyetimiz de konuyla ilgili sorular sormak ve bu durumu hazırlayan
amilleri tesbit etmeye çalışmaktı. 

Bildirinin sonunda, bir ayrıntıyı vurgulamanın gerekli olduğunu düşünüyorum:
İbrahim Efendi, Halil Paşa, Abdullah Efendi gibi zevatın koruyuculuğuna sığındıkları
sadece Hüdâî Hazretleri değil, aynı zamanda, Asaf Hâlet Çelebi’nin de belirttiği gibi (Çe-
lebi 1955:823-827), kendisine sığınanı koruyan Üsküdar idi. 
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SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’DE İSTANBUL

Süreyya Beyzadeo¤lu*

Başta Muhibbî mahlasıyla koca bir dîvân tertîb eden Kânûnî Sultan Süleymân ol-
mak üzere 16. ve 17. yy’larda yetişmiş birçok dîvân şâiri, İstanbullu olmaları-

na rağmen klasik dîvân şiiri geleneğinin dışına çıkamadıkları için dîvânlarında bu şeh-
rin târihî ve tabiî güzelliklerine sadece on, onbeş beyitle temas etmişlerdir. 18.yy’a ge-
lindiğinde III. Ahmed’in lale bahçelerindeki sazlı sözlü yaşayışına paralel olarak bu kla-
sik anlayışın çenberi kırılmış başta İstanbul Kasîdesi olmak üzere Nedim, özellikle şar-
kılarında İstanbul’u semt semt şiirleştirmiş ve bir İstanbul şâiri olarak tanınmıştır. 

İstanbul’u şiirine semt semt sokan bir başka 18.yy dîvân şâiri de Sünbülzâde Veh-
bî’dir. Sünbülzâde Vehbî 1718 yılında Maraş’da doğmuş, devrin ilimlerini burada tahsîl
etmiş, kırk yaşından sonra saltanatın imkanlarından yararlanmak için İstanbul’a gelmiş-
tir. 1808 yılında İstanbul’da ölen Vehbî’nin doksan yıllık ömrünün ilk kırk yılı Ma-
raş’da, otuzbeş yılı kadılık ve büyükelçilik gibi resmî görevlerle İstanbul dışında, sade-
ce onbeş yılı ise İstanbul’da geçer. 

Görülüyor ki Vehbî, Nedim gibi İstanbul’da doğmamış, çocukluk ve gençlik yılla-
rında İstanbul yaşayışını teneffüs etmemiş, Lâle Devri’nin ihtişâmını yaşamamış, aralık-
lı olarak İstanbul’da sadece onbeş yıl kalmıştır. Buna rağmen şiirlerinde İstanbul’u bir
Nedim gibi hatta Nedim’den daha fazla terennüm etmiştir.

Vehbî’nin 5732 beyitlik Dîvânı1 dışında Tuhfe-i Vehbî adlı Farsça, Nuhbe-i Vehbî ad-
lı Arapça manzum lugatları, Lutfiyye-i Vehbî2 adlı 1181 beyitlik ahlak ve nasihat konu-
lu mesnevîsi, ten güzelliklerini konu edinen Şevk-engîz adlı ikinci bir mesnevîsi ve
Münşeât adlı eserleri vardır. 

Biz bu tebliğimizde Sünbülzâde Vehbî’nin Dîvânından tesbit ettiğimiz İstanbulla il-
gili 40 beytin yorumunu yapacağız. 

Nedim İstanbul Kasîdesi’nde, İstanbul’u İranla karşılaştırır ve

Bu şehr-i Sıtânbul ki bî-misl ü bahâdur
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdur

* Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
1 Süreyya Beyzadeoğlu, Sünbülzâde Vehbî, Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Dîvânının Tenkitli Metni ve İncelenmesi, İs-

tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. 1985 (Yazıdaki örnek beyitler
tezden alınmıştır. Verilen ilk numara sayfa, ikinci numara şiir, üçüncü numara ise beyit numarasıdır.) 

2 Süreyya Beyzadeoğlu, (1996) : Lutfiyye, Metin Tespiti, Özet, Yorum ve Açıklama, Cihan Neşriyat ve Matba-
acılık, İstanbul.



diyerek koskoca İran ülkesini İstanbul’un bir taşına fedâ eder. Sünbülzâde Vehbî
ise önce böyle bir mübalâğadan kaçınır gibi görünerek İstanbul’u, İran’la değil, cihânın
yarısı diye vasıflandırılan İran’ın İsfehân şehriyle karşılaştırır, sonra daha büyük mübâ-
lağayla İstanbul’u İran dâhil dünyadaki bütün devletlerin birleşiminden meydana gel-
miş bambaşka bir dünya şeklinde takdîm eder. Beyit şöyledir; 

Sıtânbul cümle ‘âlemden ‘ibâret başka ‘âlemdür
‘Acem, nısf-ı cihân ta’bîr ider gerçi Sıfâhân’a

59 (9-63) 

Bu kısa mukayeseden sonra Sünbülzâde Vehbî’nin İstanbul sevgisini dile getiren
beyitlerini şu başlıklar altında değerlendirmeyi uygun gördük:

1. İstanbul’un semtleri

2. İstanbul’un İran ve başka ülke şehirleriyle kıyaslanması.

3. İstanbul’un dilberleri

4. Taşrada İstanbul özlemi

İstanbul’un Semtleri: 

İstanbul’un güzelliğine damgasını vuran Boğaziçi’ni, Sünbülzâde Vehbî birkaç bey-
tinde canlandırmıştır. Vehbî, gümüş gerdanlı sevgililerin Boğaz’da âşıklarıyla seyr ü se-
fâ yaptıklarını şöyle dile getirir; 

Uşşâkın almış yanına çekmiş Safâ limanına
Çıkmış Boğaz seyrânına hûbân-ı sîmîn-gerdenân

117 (29-16) 

Bir başka beytinde de gümüş gerdanlı dilberle Boğaz gezintisi yapan âşığın mutlu-
luğuna temas eder; 

Açıp, ol sîne-i billûrı Boğaz seyrinde
Gerden-i sîmi safâ-bahş-ı dil ü cân olsun

145 (33-16) 

Kağıthâne semti, hoş sohbetin, güzel yaşayışın tahsîl edildiği bir yerdir. Ustaca bir
tenâsüble Vehbî, vuslat hazzını tatmak isteyenlerin aşk dersini burada okumalarını tav-
siye eder.

Câ-yı tahsîl-i safâdur yine Kâğıd-hâne
Okusun anda varup ta’lib-i ma’nâ-yı visal

162 (37-13) 

Boğaz’ın güzelliğini aksettiren semtlerden biri de 18.yy aristokrat ve zenginlerinin
mekânı olan Bebek’tir. Vehbî, sevgilisinin Bebek semtinde tek başına dolaşmasının kıs-
kançlığıyla gözyaşı döküp imdâd istemektedir.

Tıfl-ı nâzum Bebek’e seyre gidince tenhâ
Merdüm-i dîde kalur eşk ile dünyâda meded

367 (47-2) 
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Bir başka beytinde de gözbebeğiyle Bebek semti arasında kelime oyunu yaparak
gözünün bebeğinde yer bulan Bebekli sevgilisinin hayalinin, gönlündeki aşk hisarını
gözetlediğini söyler.

Gözcisidür hayâli hisar-ı derûnda kim3

Merdüm-nişîn-i çeşm-i ümîdüm Bebeklidür
373 (56-2) 

Nedimle adı, âşıkların mekanı olarak sembolleşen Beşiktaş, Sünbülzâde Vehbî’de
de aynı özelliklerle dile getirilir. Nedim gibi Sünbülzâde’nin de Beşiktaş’ta köşkü vardır.
Dadılarının özenerek büyüttüğü naz bebeğini, şu güzel beytiyle köşküne davet eder; 

Beşiktaş semtidür kâşânemüzde râhat eylersin
Benüm ey dâye-perver tıfl-ı nâz-ı dil-sitânum gel

447 (179-6) 

Nedimle meşhur olan Göksu, Sünbülzâde Vehbî’nin şiirine de girmiştir. Sevgili kör-
kütük serhoş edilip Göksu’ya götürülmeli, kadehler parlak kandiller gibi canlanmalıdır. 

Yâri gökkandil idüp Göksuya dek çektirelüm
Sâgar-ı bâde kanâdil-i fürûzân olsun

144 (33-13) 

Vehbî’nin şiirine akseden İstanbul semtlerinden biri de Güzelhisardır. Güzel ile
Güzelhisar arasındaki bir kelime oyunuyla Vehbî, sevgilisinin peşinde koşan âşığın do-
laşmadık yer bırakmadığını, en sonunda güzelini Güzelhisar’da bulduğunu söyler.

Seferber-i reh-i ‘aşkun nice diyâra gider 
Güzel adın işidüp tâ Güzelhisâra gider

374 (58-1) 

Asrın dilberlerinin gezip dolaştıkları semtlerden birisi de Fener’dir. Sevgilisini Fe-
ner’de gören Vehbî’nin gönlüyle birlikte vücudu da fitil alır yanar tutuşur. “Fitil almak”
deyimini ustalıkla kullandığı bu beyit şöyledir. 

Görüp ol mâhı fitil aldı Fener’de Vehbî
Mum olan yanmağa şem’-i dil-i sûzân mıdur

397 (96-7) 

Vehbî, Fener’i fitil almak deyimiyle bir kez daha zikreder. Âşık ay gibi güzel Rum
dilberlerini Fener’de görünce gönlü fitil alır, sevgilisi uğruna kilisede yanan mum olma-
ğa bile râzı olur. 

Dil fitil aldı Fener’de o meh-i Rûmu görüp
Yanmağa sahn-ı kilîsâda dahi mum oldum 

451 (185-4) 

Vehbî, Kuruçeşmeli Sakkazâdeler’den bir dilberin aşka susamış sevgilisini Acımusluk’ta
nasıl aldattığını, “suya götürüp susuz getirmek” deyimini kullanarak şöyle dile getirir.

3 İskender Pala, (1999) : âh Mine’l-aşk, Ötüken Yay., İstanbul, s.213. (Eserde bu mısra “Göz bahsidir hayâl-i
Hisâr-ı derûnda kim” şeklinde geçmektedir.) 



Teşnesin suya götürse yine susuz getirür
Acımusluk’da Kuruçeşmeli Sakkâzâde4

512 (24-1) 

Vehbî’nin şiirine Kıztaşı da girmiştir. Şâir Kıztaşı’nda nazlı bir dilbere gönül verdi-
ğini fakat bir türlü yüz bulamadığını, “başını taşa vurmak” deyiminden istifâde ederek
şöyle zikreder.

İstedüm baş urmağa bir duhter-i nâzendeye
Didi başın derde uğrar semtümüz Kıztaşıdur

512 (27-1) 

Bir beytinde de Vehbî, Zincirlikuyu’yu mesken edinişini, aşıkların sevgilinin çene
çukuruna düşüp gönüllerinin de dilberin saçlarıyla esir edilmesi sebebine bağlar.

Çâh-ı zekan üftâdesi dil-beste-i zülfüz
Zincirlikuyu anunçün meskenümüzdür

372 (54-2) 

Fetihten beri daha çok Hristiyan ahalinin yaşadığı Galata ve Kumkapı semtleri de
Vehbî’nin şiirine yansımıştır. Bir beytinde pek makbul sayılmayan ve yakın tarihe kadar
bu özelliğini koruyan Kumkapı meyhaneleriyle aristokrat sınıfın mekanı olan Galata
meyhanelerini kıyaslar ve kendi kendisine Kumkapı yerine Galata’yı tercih etmesini
öğütler; 

Pek çamurdur bilürüm Kumkapı meyhâneleri
Vehbîyâ gel Galata semtine git etme galat

422 (137-5) 

Bir beytinde de Vehbî kendisinin âlim kişiliğine rağmen görevden azledilişini ka-
bullenemeyerek buna sebep olan Paşa’nın kırılan dingilinin sesinin Tophâne meydanın-
da duyulduğunu söyler.

Patlamış ‘azl itdürünce Vehbî-i dânâ-dili
Gürledi tophâne meydânında dâlun dingili

513 (31-1) 

Bir beyitte sevgilinin terlemiş yanakları üzerine sarkan tere batmış zülüflerini
öpünce sanki Sünbüllü Suyu’nun tadına ulaştığını söyleyerek Sünbüllü Suyu’nun şöh-
retine işaret eder.

Öpdi hûy-gerde ruh üstinde ter olmuş zülfin
Buldı Sünbülli Suyın Vehbî-i Sünbülzâde

481 (233-7) 

Sünbüllü Suyu belli ki şâirin ilham kaynağıdır. Bir kasîdesinin tegazzül bölümün-
de, kasîdenin yazılması sırasındaki coşkuyla sevgilisinin terlemiş yanağına sarkan tere
batmış zülüflerini hayal edip Sünbüllü Suyu’nda bir gazel yazdığını söyler. 
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Bu germiyetle Sünbülli Suyı’nda bir gazel yazdum
Görüp hûy-gerde ruhlarda ter olmış zülf-i dildârı

69 (10-71) 

Bir beytinde “taş dikmek” deyiminden yararlanarak ince bir tenâsüble sevgilinin
gamzesinin, âşıkların sînesine diktiği taşları, Okmeydanı’ndaki hedef taşlarına atılan
oklara benzetir. 

Ne taşlar dikdi gamzen sîne-i uşşâka anlarsın
Temâşâ eyle Okmeydânını kaşı kemânum gel

447 (179-5) 

Vehbî, bir beytinde de İstanbul’un meşhur kiliselerinden Sulu Manastırla Kanlı Ki-
lise’ye temas eder. Gözyaşlarının Sulu Manastırı sele verdiğini, yine kanlı gözyaşlarının
da Kanlı Kiliseyi doldurduğunu söyler.

Sulı Manastırı seyl-âba virdi çeşm-i giryânum
Pür itdüm eşk-i hûnînüm ile Kanlı Kilisâyı

499 (264-5) 

Bir beytinde de Fâtih Câmii’nin seyredenleri büyülediğini insanın buradan çıkmak
istemediğini dile getirir.

Husûsâ Câmî-i Fâtih’den âdem istemez çıkmak
Anı cennet sanur seyreyleyenler bu ne seyrândur

157 (36-12) 

İstanbul’un İran ve başka ülke şehirleriyle kıyaslanması:

Basra’yı kuşatma altında tutan Kerim Han Zand ile Bağdad Vâlisi Ömer Paşa ara-
sındaki ihtilafı gidermesi için I. Abdülhamid 1775 yılında Sünbülzâde Vehbî’yi elçi ola-
rak İran’a gönderir. Vehbî, İran dönüşü yazdığı Tannâne adlı kasîdesinin bazı beyitle-
rinde İranla İstanbul’u kıyaslar. Şîrâz’da Sâdî’nin gül bahçeleri içindeki merkadini ziya-
ret ederek güzelliği karşısında hayran kalmış fakat iş İstanbulla karşılaştırmaya gelince
İstanbul’un en kötü bahçelerinden birisini bile Sâdî’nin merkadindeki en güzel bahçe-
ye değişmeyeceğini söylemiştir.

Bizüm İstanbul’un bûstânlarından bir en ednâsın
Değişmem merkad-i Sa’dî’deki e’lâ gülistâna 

59 (9-73) 

Yine Şîrâz’da bulunan Sâdâbâd kasrının İstanbuldaki Kağıthane kasrının harâb bir
taklidi olduğunu söyler.

Bu Kâğıdhâne-i âbâdı taklîd eylemiş gûyâ
Ser-i râyında rûd üzre o Sâdâbâd-ı vîrâne

59 (9-69) 

Bir başka beytinde de Şîrâz’daki kırk sütunlu sarayla İstanbul’un saraylarını karşı-
laştırarak Şîrâzdaki sarayın ancak çilehâne olabileceğini, Heşt Behişt bahçesinin de cen-
net bahçelerini andıran İstanbul bahçeleriyle kıyaslanamayacağını söyler.



Sarây-ı çil-sütûnı çille-gehdür ana nisbetle
Hele Heşt-behişt olmaz bedel ol bâğ-ı Rızvâna

59 (9-67) 

Vehbî, İstanbul sevgisini daha da ileri götürerek Rum Kayserinin İstanbul köşk ve
saraylarında kapıcılık yaptığını, bu ihtişam karşısında Kisrâ’nın sarayının da utancın-
dan yerlere gireceğini söyler.

Hacâletle aceb mi tâk-ı Kisrâ münkesir olsa 
Ki Kayser pâs-bân olmış o vâlâ kasr u eyvâna

59 (9-68) 

Bir beytinde de I. Abdülhamid’e hitâben, senin kutlu mülküne nisbet Kâşân şeh-
rindeki köşkler ancak Mâzenderân zindânını andırmaktadır der.

Hudâvendâ senün kısmet-serâ-yı mülküne nisbet
Hemân Mâzenderân zindândur Kâşân-ı kâşâne 

58 (9-62) 

Vehbî İstanbul’u İran dışındaki ülke ve şehirlerle de kıyaslar. III. Selim’e sunduğu
kasîdesinin bir beytinde İstanbul’un padişâhın yüce zâtıyla müşerref olduğundan beri
Cürcân diyârının İstanbul’u kıskandığını söyler.

Nisbet-i zâtı ile kesb-i şerâfet ideli
Reşk ider hâk-i Sitânbul’a diyâr-ı Cürcân

234 (56-29) 

İstanbul’un dilberleri:

Sünbülzâde Vehbî, Dîvânında İstanbul’u tarihî ve tabiî güzellikleriyle tasvir eder-
ken bu şehrin güzellerine de yer vermiştir. Vehbî’ye göre İstanbul dışındaki güzellerde
nâz, işve ve letâfet aranmamalıdır. Dünyâda aslâ İstanbul güzelleri gibi bir güzel bulun-
maz.

Taşra güzelinde arama nâz u letâfet
Hûbân-ı Sıtânbul gibi dünyâda bulunmaz

505 (13-2) 

Şehrengizlerde olduğu gibi Vehbî, Dîvânında İstanbul’un dilberlerini isim vererek
de tavsîf eder. Bu beyitlerden biri şöyledir.

Şimdi gâyet de tüleklendi perî-çehre Halîl
Gerçi bıldırcın idi bu sene oldu şeytân 

274 (65-11) 

Aşıkların sohbet yeri haline gelen Mûsâ Çelebi dükkanı ve Mûsâ Çelebi’nin karak-
terini ise şöyle dile getirir. 

Tûr-ı uşşâk idi Mûsâ Çelebi dükkânı
Lîk fir’avn imiş ol üstesi çingâne hemân

274 (65-12) 
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Beşiktaşlı bir dilber için de şu yorumda bulunur.

Çün Beşiktaşlı henüz dâye kucağında gezer
Mehd-i âgûşa belenmez çocucukdur o civân

274 (65-13) 

Vehbî, İstanbul dilberlerinin anber saçan bir benine Şîrâz’ı değişmez. Hint’de, Keş-
mir’de, Hoten’de böyle güzel benli bir dilbere rastlanmaz. 

Nola Şîrâzı versem ben o hâl-i anber-efşâna 
Bulunmaz hind ü Keşmîr ü Hotende böyle bir dâne

62 (9-104) 

İstanbul dilberlerinin inci dişlerini en güzel incilerin elde edildiği Aden Denizi’nde
bile bulmak mümkün değildir. Bu dilberlerin kırmızı dudaklarının bir eşine la’lin men-
baı olarak bilinen Bedehşân’da bile rastlanmaz.

Aden’de görmedüm dür-dâne dendânun gibi lü’lü
Leb-i la’lün nazîrin bulmadum gitdüm Bedehşân’a

62 (9-105) 

Yine İstanbul dilberlerinin siyah benleri, saçları ve dağınık kaküllerine Ferhar, Çin,
Sind ve Kâbil’de bile rastlamak mümkün değildir.

Müsâdif olmadum Ferhâr ü Çîn ü Sind ü Kâbilde
Siyeh hâl ü siyeh mû böyle bir kâkül perîşâna

62 (9-107) 

Velhâsıl İstanbul, güzellerle doludur ve bunların her birisi güzellikleriyle cihânı
velveleye vermektedirler. 

Habbezâ şehr-i Sıtânbulda gürûh-ı hûbân
Hüsn ile her birisi velvele-ârâ-yı cihân 

273 (65-1) 

İstanbul Özlemi: 

Vehbî, onbeş yılını geçirdiği İstanbul’u, her seferinde gönülsüz olarak terketmiştir.
Bu duygularını çoluk çocuğunun geçim derdi olmasa cennete benzeyen İstanbul’u terk
etmeyeceğini söylediği bir beytinde şöyle dile getirir; 

Terk itmez idüm cennet-i İstanbul’ı Vehbî
Bir kendüm idâre idecek âdem olaydum

459 (198-5) 

İrandayken İstanbul özlemiyle, İran halkıyla İstanbul halkını karşılaştırır ve İstan-
bul ahalisinin her türlü ilmi öğrenmede İran halkına göre daha çok kabiliyetli oldukla-
rını söyler.

Bu iklimin ahâlisinde hüsn-i kâbiliyyet var
Taallümde ıyândur anlara elbette rüçhânı

133 (31-116) 



Şâir kendi kabiliyetini dile getirdiği bir beytinde de kadılık görevinde bulunduğu
Manastır’dan çok özlediği İstanbul’a gelmek için can attığını söyler.

Pâdişâhum ne revâdur ki Manastırda kala
Vehbî-i pîr gibi câmî-i envâ-ı kemâl

165 (37-43) 

Rodos’ta kadı iken Kırım Hanı Şahin Giray’ı mahkeme ederek idam ettirmiştir. Ta-
tarlar intikam almak için Vehbî’nin mahkemesini basarlar, İstanbul’a gelmesini engeller-
ler. Vehbî, gözünde tüten İstanbul’u cennete benzeterek böyle bir eziyeti ancak lanet-
lenmiş şeytanın yapacağını söyler.

Bâğ-ı cennet gibi İstanbul’a hasret kodılar
Eyledi âdeme ancak bunı Şeytân-ı Racîm

92 (19-46) 

Vehbî, Edirne’nin güzelliklerini dile getirdiği bir gazelin matla’ beytinde gönlünü
süsleyen bu güzel şehri seyredince İstanbul’u hatırladığını söyler. 

Hoş geldi bana şehr-i dil-ârâ-yı Edirne
İstanbulı andırdı temâşâ-yı Edirne 

275 (66-1) 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Vehbî’ye göre bütün güzellikler İstanbul’dadır. 

�
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ÜSKÜDARLI ŞÂİR 
HASAN BASRÎ BABA

Mehmet Temizkan*

Şalgam pazarında cevher satılmaz. (Basrî Baba) 

Bilindiği gibi Türk milleti İslâm dinini kabul ettikten sonra, tasavvuf cereyanı
Türkler arasında da yayılmaya ve bunun sonucu olarak da muhtelif tarikatlar

kurulmaya başlamıştır. Ahmed Yesevî ilk Türk mutasavvıf; adını Ahmed Yesevî’den alan
Yesevîlik de ilk Müslüman Türk tarikatı olma özelliğine sahiptir. Kaynağı Yesevîlik olan
iki büyük tarikattan biri Nakşibendîlik, diğeri ise Bektaşîliktir.

Bektaşîlik, özellikle Anadolu ve Balkanlar’da, yani Osmanlı devletinin hâkimiyet
sahasında teşkilatlanmış ve yayılmıştır. On altıncı yüzyıldaki Safevî nüfûzuna kadar Os-
manlı idaresiyle çok iyi ilişkiler kurmuş olması dolayısıyla, söz konusu tarikat impara-
torluğun hemen hemen her tarafında dergahlar kurmuş ve büyük bir tarikat haline gel-
miştir. Bektaşîliğin “pîr-i sânî”si, yani “ikinci pîr”i kabul edilen Balım Sultan, Osmanlı
padişahının daveti üzerine İstanbul’a gelmiş; buradan Hacıbektaş’a geçmiş ve tarikatı
yeniden tanzim etmiştir. Tarikatın halen uygulanmakta olan erkânı da, Balım Sultan er-
kânıdır. Bu hadise, Bektaşî tarikatının devletle olan ilişkilerinin hangi istikamette oldu-
ğunu gösteren oldukça canlı bir örnektir. On altıncı yüzyılda başlayan Safevî ve Şiî te-
siri neticesinde, tarikatın devletle olan ilişkilerinin yönü değişmeye başlamış ve hatırla-
nacağı üzere 1826 yılında Yeniçeri ocağıyla birlikte Bektaşî tekkeleri de kapatılmıştır.
Daha sonra yeniden açılan dergahlar, -başkent olması dolayısıyla- özellikle İstanbul’da,
Bektaşî olmadığı halde devlete muhalif olan aydınların da uğradığı mekanlar haline gel-
miştir. Bunun sebebi de, hem aydınların hem de Bektaşîlerin “devlete muhalif olmak”
gibi bir müştereğe sahip bulunmalarıdır. Develili veya Everekli Seyranî, bu durumun en
canlı örneklerinden biridir.

İstanbul’un her bakımdan önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar’da da, çeşitli ta-
rikatlara ait tekkelerin kurulduğu ve buralardan, aralarında şâirlerin de bulunduğu
önemli kişilerin yetiştiği bilinmektedir. Bunlar arasında Karaca Ahmed dergahı ve Ta-
hir Baba tekkesi gibi Bektaşî tekkeleri de vardır. Söz konusu tekkeler, mensupları
olan şâirler vasıtasıyla, mesajlarını “edebî” olarak verebilmişlerdir. “Edebî”leşen me-
sajlar, bu sayede “ebedî”leşmiş; zaman ve mekan kaydından kurtularak, hem daha
geniş coğrafyalara hem de daha sonra gelecek olan kuşaklara ulaşma imkanına ka-
vuşmuştur.

* Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü.



Bildiri konumuz olan Hasan Basrî Baba da Üsküdarlı bir şâirdir. 1874 yılında bu
güzel ilçede doğmuştur. Bir süre Kapalıçarşı’da yağlıkçılık yaptığı da bilinmektedir. Ba-
zı kaynaklarda yağlıkçılık ile yağcılık birbirine karıştırıldığı için, yağcılık yaptığı ifade
edilmektedir ki, bu doğru değildir.1 Asıl konumuz olan Hasan Basrî Baba’nın fikrî ve
edebî kişiliğine geçmeden önce, onunla ilgili kaynakları kısaca tanıtmak ve değerlendir-
mek istiyorum:

1. Bektaşî Şairleri: Sadettin Nüzhet tarafından 1930 yılında yayınlanan bu eserde,
Hasan Basrî Baba’ya yedi sayfa ayrılmıştır.2 Burada, şâirin hayatı hakkında kısa bir bilgi
ile sekiz şiiri verilmektedir. Şiirlerde geçen bazı kavramlar, dipnot olarak açıklanmakta-
dır. Kitap, şairin sağlığında yayınlandığı için, ölümü hakkında herhangi bir bilgi verme-
mektedir. Diğer kaynakların Basrî Baba hakkında verdiği bilgiler, büyük ölçüde burada-
ki bilgilerin tekrarından ibarettir.

2. “Basri Baba”: Dergah Yayınları tarafından yayınlanan Türk Dili ve Edebiyatı An-
siklopedisinin birinci cildinde yer alan bu madde, Sadettin Nüzhet’in verdiği bilgilerin
bir tekrarı mahiyetindedir.

3. Bektaşi Alevi Şairleri ve Nefesleri: Turgut Koca tarafından hazırlanan bu antolo-
jide, Hasan Basrî Baba’dan ve şiirlerinden bahsedilmektedir.3 Burada, S. Nüzhet’e ek ola-
rak şâirin 1946 yılında vefat ettiği ve Karaca Ahmed Mezarlığı’nda toprağa verildiği be-
lirtilmektedir.

4. Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi: İsmail Özmen tarafından hazırlanan bu eserin be-
şinci ve son cildinde yer alan Hasan Basrî Baba’yla ilgili bilgiler de, S. Nüzhet’le hemen
hemen aynıdır.4 Şâirin 1946 yılında öldüğü ve Karaca Ahmed’e defnedildiği burada da
kaydedilmektedir.

5. H. Basrî Baba Dîvânı: Bu eser, Ziya Baba Karaşar İnanç Eğitim Hayır Vakfı tara-
fından kısa bir süre önce yayınlanmıştır.5 İncelemede bu kitaptaki şiirler esas alındığı
için, kitapla ilgili birkaç hususun belirtilmesinde fayda olacağı kanaatindeyim. İyi niyet-
le hazırlanıp yayınlandığından şüphe etmediğimiz kitaptaki şu eksiklikler dikkatimizi
çekmektedir:

a. Kitabın kim veya kimler tarafından hazırlandığı belli değildir.

b. Şâirin hayatıyla ilgili olarak verilen kısa bilgiler arasında, 1949 yılında vefat et-
tiği ve Ankara’da Sincan yakınlarındaki Kesiktaş’ta Taptuk Baba Türbesi’nde medfun ol-
duğu belirtilmektedir. Daha önce tanıttığımız kaynaklarda, şâirin ölüm yılı 1946 olarak
verildiği ve İstanbul’da Karaca Ahmed Mezarlığı’nda yattığı kayıtlıdır. Buna rağmen ve-
rilen bilgilere herhangi bir kaynak gösterilmemiş olması, ciddî bir eksikliktir. Ayrıca,
söz konusu eserde tek bir kaynak ismi geçmemektedir.

c. Kitapta hem çok fazla hem de çok ciddî okuma ve imla yanlışları bulunmakta-
dır. İlk insan ve ilk peygamberin ismi olan “Âdem” ile “insan” anlamına gelen “âdem”
karıştırılmış durumdadır. Kelime, metin içindeki anlamına bakılmaksızın özel isim ola-
rak düşünülmüş ve “Âdem” şeklinde yazılmıştır. Aynı şekilde Allah’ın isimlerinden bi-
ri olan “Hüdâ” ile “hakikat, kurtuluş” anlamına gelen “hüdâ” da karıştırılmış; bu keli-
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me de her yerde Allah’ın adı olarak düşünülmüş ve özel isim imlasıyla yazılmıştır... Bi-
lindiği gibi Hakk, Allah demektir; kelime yönelme ekini aldığı zaman, kesme işareti
ikinci “k” ile “a” arasına konulur ve “Hakk’a” şeklinde yazılır. Kitapta ise bu kelime her
zaman “Hak’ka” imlasıyla yazılmıştır. Yine, Farsça tamlamalarda birinci kelimenin so-
nuna tire (-) işaretinden sonra “ı” veya “i” gelmesi gerekirken, genellikle “u” harfinin
yazıldığı görülmektedir. Kitaptaki ikinci şiirde şöyle bir mısra yer almaktadır:

“Vücûd-u Âdem’den gider Hak’ka yol”

Bu tek mısrada birkaç tane yanlışın toplandığı görülmektedir: Önce tamlamadaki
“u” yerine “ı” gelmelidir. İkinci kelime özel isim olmayıp “insan” anlamındadır; bu se-
beple de hem “Â” küçük yazılmalı, hem de kesme işareti kullanılmamalıdır. Son olarak
da “Hak’ka” kelimesi “Hakk’a” şeklinde yazılmalıdır... görülen pek çok yanlıştan son
olarak birine daha işaret edeceğim: Kelimenin sonuna eklenen uzun “â”, kelimeye “ey”
anlamı katar; “Nedimâ”, “ey Nedim” demektir. Kitapta ise “ey zahidâ”, “ey Basrîyâ” şe-
killeri dikkati çekmektedir. Sıradan bir şair olmadığı anlaşılan Basrî Baba’nın böyle dil
yanlışları yaptığını düşünmek mümkün değildir.

Bu eksiklerine rağmen, Hasan Basrî Baba’nın şiirlerini bir arada bulmamıza imkan
veren eserde, başlıksız olarak 78 şiir, 1 kıt’a, 28 müfred ve “Kıt’a-i Matem “başlığı altın-
da da 8 dörtlük bulunmaktadır.

Şâirden bahseden kaynakları tanıttıktan sonra, asıl konumuza, yani şairin fikrî ve
edebî kimliğine geçebiliriz.

Bulup bir mürşid-i dânâ, zuhûrundan haberdâr ol
Olup her emrine münkad, dü-âlemde berhüdâr ol
Çerâğ-ı aşkın uyansın, vücduna ziyâdâr ol
“Ene’l-Hak” câmını nûş et, bu dâr-ı aşkta berdâr ol6

Soyun varlıktan kurtul darlıktan
Ayrılma Hak’tan dalma efkâre
Tevhitle yıkan bul tâze bir cân
Câna ol cânân irgil hûş-yâre
Bahr-i aşka dal kalmasın hiç kâl
Çıkma orda kal makbûl ol yâre7

gibi tavsiyelerinden de anlaşılabileceği üzere tasavvufa meyilli bir kişiliğe sahip ol-
ması dolayısıyla, önce Kadirî, Nakşî, Rufâî ve Uşşâkî tarikatlarına intisap eden Basrî Ba-
ba, son olarak Hüsnü Baba’dan el alarak Bektaşî tarikatında karar kılmıştır. Hasan Bas-
rî Baba’dan bahseden kaynaklar, “şiirlerinde tasavvufî telakkîlere ve Bektaşî şâirlerde
pek görülmeyen bazı fikirlere rastlandığı” hususunda ittifak halindedir. Bunun sebebi
de, kanaatimizce, Basrî Baba’nın Bektaşîlikten önce adını biraz önce saydığımız tarikat-
lara girmiş ve bu tarikatlarda uzun mesafeler kat etmiş olmasıdır. Söz konusu tarikatla-
rı yakından tanımış ve bu tarikatların “rahle-i tedrisi”nden geçmiş olması, şâirin edebî
ve fikrî kimliği üzerinde elbette etkili olmuştur. Bu fikrî kimlik, şâire, her şeye daha ge-
niş bir açıdan bakma imkanı sağlamıştır. Bu özelliği sayesinde, Bektaşîliğe intisap etmiş
olmasına rağmen, Bektaşîliğin ve Bektaşî edebiyatının hâkim temalarına kendi gözlü-
ğüyle bakabilmiş; bu temalardan bazılarına karşı farklı bir tavır takınmış ve bunlara ba-

6 Age, s. 31.
7 Age, s. 78.



zı ilavelerde bulunmuştur. Hasan Basrî Baba’da üzerinde durulması gereken asıl nokta,
onun bu hâkim temalar karşısındaki tavrıdır. Şâirimizin bu tavrını tespit edip değerlen-
direbilmek için, Bektaşî edebiyatındaki hâkim temaların -kısaca- hatırlanmasında fayda
vardır. 

On altıncı yüzyıla kadar diğer tarikat mensuplarından çok farklı şeyleri terennüm
etmeyen Bektaşî şâirler, ağırlıklı olarak Allah ile kâinâtın ayrı olmadığı (vahdet-i vücûd)
inancını, Allah aşkını, Hz. Muhammed sevgisini, Hz. Alî’ye, çocukları olan Hasan ile
Hüseyin’e, zaman zaman da diğer imamlara olan sevgi ve bağlılıklarını, benlik duygu-
sundan kurtulmak, eline, diline, beline sahip olmak gerektiğini, başta Hacı Bektaş Velî
olmak üzere tarikat şeyhlerine olan muhabbet ve bağlılıklarını işlemişlerdir. “Bektaşîli-
ğin Birinci Dönemi” olarak adlandırılan bu dönem şairlerinde, Hz. Alî sevgisi ağır bas-
makla birlikte ilk üç halifeye karşı bir husûmet, hatta bir soğukluk görülmemektedir.
Bektaşî edebiyatının yedi büyük şairinden biri olarak kabul edilen Fuzulî, hatırlanaca-
ğı gibi ilk üç halifeye karşı da hürmet duygularıyla doludur. Leylâ vü Mecnûn Mukad-
dimesi’nde dört halifeyi hürmetle yad etmekte; sıdk ile Hz. Ebubekir’i, ma’delet ile Hz.
Ömer’i, hayâ ile Hz. Osman’ı ve refet ile de Hz. Alî’yi işaret etmektedir:

Ey çâr-yâr-ı kâmilün ayân-ı mülk-i dîn
Erbâb-ı sıdk ü ma’delet ü refet ü hayâ
Devrün bu dört fasl ile bir mu’tedil zamân
Şer’un bu dört rükn ile bir mu’teber binâ

Fuzulî, aynı zamanda İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe’yi de övmekte; ona olan muhab-
betini ve hayranlığını şu şekilde ifade etmektedir:

Bunda olmuş münteşir feyzi İmâm-ı A’zâmun
Bunda bulmuş behre-i ilm-i şerî’at intişâr8

Fuzulî gibi Bektaşî edebiyatının yedi büyük şairinden biri olan ve Şiîliği kurduğu
devletin resmî ideolojisi ve temeli haline getiren Şâh İsmail Hatâyî’de de ilk üç halife ha-
yırla yad edilmemekle birlikte, onların aleyhinde, onları aşağılayıcı veya tahkir edici tek
bir mısra dahi bulunmamaktadır. Hatâyî’nin samimi duygularla yazılmış olduğu kolay-
ca anlaşılan bir de na’tı vardır. Bunlara dayanarak, ilk üç halifeye karşı beslenen husu-
metin de, Hz. Alî’yi Hz. Muhammed’den daha büyük görme ve hatta ilahlaştırma inan-
cının da on altıncı yüzyıldan sonra söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hasan Basrî Baba’nın şiirlerini tematik olarak incelediğimiz zaman, şâirin diğer
Bektaşî şâirlerin çok sık tekrar ettiği konulardan bir kısmına yer verdiğini, bir kısmına
da yer vermediğini görmekteyiz. Ayrıca, diğer şâirlerde pek karşılaşmadığımız farklı te-
maların ele alındığını da söyleyebiliriz. Bektaşî edebiyatındaki hâkim temalarla Hasan
Basrî Baba’nın bu temalar karşısındaki tavrını şu başlıklar altında incelemek mümkün-
dür:

1. Hz. Alî Sevgisi: Bütün Bektaşî şairler gibi, Hasan Basrî Baba da engin bir Hz. Alî
sevgisine sahiptir. “Kamu âlem Alî vallâh” mısraının nakarat olarak tekrarlandığı bir şi-
irinde, Hz. Alî’yi yüceltme gayreti içinde olduğu anlaşılmaktadır.9 Basrî Baba, “Şâh-ı
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Merdân” olarak adlandırdığı veya vasıflandırdığı Hz. Alî’yi, başındaki aklı, vücudunda-
ki kalbi ve kalbindeki imânı olarak nitelendirmekte; bin canı olsa dahi onun yoluna fe-
da edebileceğini söylemektedir:

Böyle bin cânım olursa râhına olsun fedâ
Serde aklım, tende cânım kalpte îmânım Alî10

Başka bir şiirinde, rüyasında bir cemâl gördüğünü ve bütün cihanın bu cemâlin
nûruna boyandığını söyledikten sonra, gördüğü cemâlin “bâ-i bismillah”; zâhir ismi Alî,
bâtını ise Allah olan kişi olduğunu ilave etmekte ve “râh-ı Murtezâ”ya dahil olma tav-
siyesinde bulunmaktadır.11

Şâfi’-i yevm-i kıyâmettir Ali
Nâfi’-i yevm-i nedâmettir Ali
Şâh-ı Merdân, Şîr-i Yezdân’dır Ali
Tevrât, Zebûr, İncîl, Kur’ân’dır Ali12

gibi ifadeler de, yine şairin Hz. Alî’yi yüceltme endişesinin ürünleri olmalıdır.

Bu mısraların benzerlerine, şiirlerinde dinî ve tasavvufî unsurlara yer veren bütün
şâirlerde rastlamak mümkündür. Ancak, ilk üç halifenin anılmamış olması Basrî Ba-
ba’nın Bektaşî kimliğiyle alakalıdır. Hz. Alî sevgisi ve onu yüceltme endişesinde diğer
Bektaşî şâirlerle birleşen şâirimizin, merkezine Hz. Alî yerleştirilerek efsaneleştirilen
mirâc hadisesine yer vermemiş olması, onun Hz. Alî’yi yüceltirken ölçülü davranma ya
da aşırılığa kaçmama endişesini taşıdığını da düşündürmektedir. Hatırlanacağı gibi,
Bektaşî-Alevî şâirlerin mirâcnâmelerinde, Hz. Alî Hz. Muhammed’den daha önemli bir
mevkiye yerleştirilir. Hz. Muhammed ilk altı feleği geçtikten sonra, yedinci felekte bir
aslanla karşılaşmış ve onun izni olmadan daha ileriye geçememiştir. Parmağındaki yü-
züğü çıkarıp aslanın ağzına vermek suretiyle yoluna devam edebilmiştir. Mirâc dönüşü
uğradığı Kırklar meclisinde Kırkların başkanı olan Hz. Alî yüzüğü ağzından çıkarıp sa-
hibine iade etmiş, İslam Peygamberi o zaman “Arslan olup yol üstünde oturan”13 varlı-
ğın Hz. Alî olduğunu anlamıştır. Hatâyî’ye ait şu beyitte bu inanç açık olarak görülmek-
tedir:

Hakk gördi Nebî bi-şekl-i aslan
Yedinci felekde Şîr-i Yezdân14

Hasan Basrî Baba’nın şiirlerinde, böyle bir mirâc tasviri bulunmamaktadır.

Bir diğer husus da, bazı Bektaşî şâirlerin ilk üç halifeye karşı takındıkları tavır-
dır. Sayıları fazla olmamakla birlikte, ilk üç halifeyi aşağılayıcı, tahkir edici şiirler ya-
zan şâirlerin bulunduğunu bilmekteyiz. Mesela Teslim Abdal adlı bir Bektaşî şair şöy-
le diyor:

10 Age, s. 18.
11 Age, s. 20.
12 Age, s. 36.
13 Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal, Milliyet Yayınları, İstanbul 1971, s. 93.
14 Azizaga Memmedov, Şah İsmail Hatai, Azerbaycan Elmler Akademiyası Neşriyatı, Bakı 1966, C. I, s. 46.



Bozuk düzen öyle gelme meydana
Ehl-i Beyt’e iman eyle gel münkir
Ömer’den Osman’dan sana fayda yok
Ehl-i Beyt’e iman eyle gel münkir
Ömer Osman Sıddik kulu nâroldu
Ana tabi olanlar da hâroldu
Ruz-ı mahşerde yüzü kara oldu
Ehl-i Beyt’e iman eyle gel münkir15

Aynı bakış açısı Pir Sultan Abdal’da da vardır:
Yaratıldı Mülcem ol oldu düşman
Kasd etti Ali’ye oldu peşiman
Kangı kitapta var ol Ömer Osman
Kur’an’da okunan Ali değil mi16

Hasan Basrî Baba, ilk üç halifeyi saygıyla anmamakla birlikte, onların aleyhinde tek
bir mısra da yazmış değildir. Bu da önemli bir husustur.

Bundan daha önemli olan başka bir husus da, Hz. Alî sevgisindeki aşırılıktır. Sev-
gisinde ifrata kaçan bazı Alevî-Bektaşî şâirler, onu peygamberlerden de üstün görmüş-
ler, hatta ilahlaştırmışlardır. Basrî Baba ile aynı zamanda yaşayan Derviş Ali isimli bir şâ-
ir bunlardan biridir:

Yeri göği arşı kürsü yaradan
Men Ali’den başka Tanrı görmedim
Yaradup kulunun kısmetin veren
Men Ali’den başka Tanrı görmedim
Cennet-i âlânın altundur taşı
Her ne görür isen hikmettir işi
Yüz yirmi dört bin nebî başı
Men Ali’den başka Tanrı görmedim
Derviş Ali’m bu ikrâra belî dir
Dilim söyler ama kendim delidir
Allah bir Muhammed Tanrı Ali’dir
Men Ali’den başka Tanrı görmedim17

Hz. Alî’nin ilahlaştırılmasından rahatsız olan ve
Hayder-i Kerrâr’a cânım fedadır
Çünki kendileri Şâh-ı velâdır
Bazı müfsidlerin sözü hebâdır
Söylüyorlar hâşâ Allah Ali’dir18

diyerek böyle düşünenleri müfsid olarak nitelendiren Bektaşî şâirler de bulunmak-
tadır. Hasan Basrî Baba da söz konusu tarikata intisap etmiş ve gönlünü Hz. Alî sevgi-
siyle doldurmuş olmasına rağmen, sevgisinde ve bu sevgiyi ifade etmesinde ifrata kaç-
mamıştır.
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15 Turgut Koca, age, s. 289.
16 C. Öztelli, age, s. 94.
17 I. Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, Cem Yayınevi, İkinci Baskı, İstanbul 1994, s. 43-44.
18 T. Koca, age, s. 671.
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2. On İki İmam Sevgisi: “Ehl-i Beyt” ve “Hanedân” olarak da adlandırılan on iki
imama karşı duyulan sevgi, Bektaşî edebiyatının ortak temalarından biridir. Bu imam-
lar arasında, Hz. Alî’den sonra Kerbelâ şehidi Hz. Hüseyin ile altıncı imam Caferü’s-Sâ-
dık, daha önemli bir yere sahiptir. Hasan Basrî Baba da, şiirlerinde on iki imam sevgisi-
ni dile getirmekte ve “Hânedânı sevmenin Hakk’ın fermânı olduğu” düşüncesindedir.19

Şâirimizin de diğer şairler gibi “düvaz-deh”leri bulunmaktadır. Pek çok şâir “Cafer mez-
hebindeniz.” derken, Basrî Baba böyle bir ifade kullanmamaktadır.

3. Allah-Muhammed-Alî ve Muhammed-Alî Birliği: Bektaşî edebiyatındaki hâ-
kim temalardan biri de, Hak-Muhammed-Alî ve Muhammed-Alî birliğidir. Bektaşî şâir-
ler, ısrarla Allah’ın, Hz. Muhammed’in ve Hz. Alî’nin ayrı ayrı varlıklar şeklinde görül-
mesinin zâhirî olup, onların manâ itibarıyla “bir” ve “tek” olduğunu dile getirirler. Ay-
nı şey, Muhammed-Alî birliği için de söz konusudur; hatta bu inanç, daha da belirgin-
dir. “Ali Muhammed’dir Muhammed Ali” şeklindeki mısralara hemen hemen bütün Bek-
taşî şairlerde tesadüf edilir:

Hâşâ birbirinden kim ayrı gördü
Muhammed Ali’dir Ali Muhammed
Ali benden ben Ali’den buyurdu
Muhammed Ali’dir Ali Muhammed

şeklindeki dörtlük, Hasarî’ye aittir.20 Kul Himmet’e göre “cemâl-i nûr”dan21, Hatâ-
yî’ye göre ise “sıfat-ı zât”tan bir gevher doğmuş; Muhammed Mustafâ ile Şâh İmam Hay-
dar da bu gevherden ayan olmuşlardır:

Evvel Hû ahir Hû Allahü ekber
Sıfat-ı zâtından doğdu bir güher
Muhammed Mustafâ Şâh İmam Hayder
Oldu ol gevherden ayan Hû deyu22

Basrî Baba’da “Hak-Muhammed-Alî” isimleri, sadece bir şiirde birlikte zikredil-
mektedir. Şahsî kanaatimiz, şâirde “Hak-Muhammed-Alî” birliği inancı bulunmakla bir-
likte, onun bu konuda da katılıktan ve aşırılıktan uzak olduğu yönündedir.

“Muhammed-Alî” birliği konusunda ise, şâirimizin oldukça samimi olduğu anla-
şılmaktadır. Bu konuyla ilgili düşünceleri, diğer şâirlerden hiç de farklı görülmemekte-
dir. Divanında, pek çok yerde Hz. Muhammed ile Hz. Alî’yi “bir” görmek gerektiğini
açık bir dille ifade etmektedir:

Bulmadı Mevlâsını Al-i abâ’ya ermeyen
Bî-basardır Muhammed’le Alî’yi bir görmeyen23

Yek vücûddur Mustafâ vü Mürtezâ
Böyle bil ki görmeyesin hiç kazâ24

19 H. Basri Baba Divanı, s. 41.
20 Besim Atalay, Bektaşilik ve Edebiyatı, Ant Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul 1991, s.105.
21 Age, s. 102.
22 Nejat Birdoğan, Şah İsmail Hatai, Can Yayınları, İstanbul 1991, s. 101.
23 H. Basri, s. 93.
24 Age, s. 37.



gibi beyitler, Basrî Baba’nın bu konuda gayet samimi olduğunun delilleridir. Şâirin
“Hak-Muhammed-Alî” birliği inancına çok sıcak bakmamasına karşılık, “Muhammed-
Alî” birliği inancına daha sıcak yaklaştığını söylemek, herhalde yanlış olmayacaktır.

4. Yezîd’e Duyulan Kin: Bütün Bektaşî şâirlerde ortak olan tema, başta Yezîd ol-
mak üzere Muaviye ve Şimr gibi isimlere karşı beslenen kin veya nefret duygusudur. Bu
kin ve nefretin en büyük sebebi ise, meşhur Kerbelâ hadisesidir. Şimr’in komuta ettiği
Yezîd ordusunun, Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’e, aile fertlerine ve taraftarlarına revâ gördü-
ğü zulüm, Basrî Baba’nın şiirlerine de konu olmuştur:

La’net-ender-la’net olsun bed-Yezîd’in cânına
Zât-i pâkin sevmeyene ben la’net-hânım Alî25

Yuf olsun ey Yezîd-bed-nâm, sana ervâhına hem yuf
Yuf olsun kalpazan kallâş, sana ecdâdına hem yuf
Yuf olsun Şimir mel’ûn, sana ensâbına hem yuf
Yuf olsun İbn-i Mülcem’e, sana bed-cânına yuf 26

Bu ve benzeri mısralarda gördüğümüz Yezîd düşmanlığı hususunda da H. Basrî Ba-
ba’nın gayet samimi olduğu ve Bektaşî şâirlerden farklı bir anlayışa sahip bulunmadığı
anlaşılmaktadır.

Hasan Basrî Baba’nın Bektaşî şâirlerle az veya çok ortak olduğu hususları değerlen-
dirdikten sonra, söz konusu zümre şâirlerinde hâkim bir tema olarak yer almadığı hal-
de, Basrî Baba’da karşılaştığımız “yeni” temaları da şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Kadın: Hasan Basrî Baba Dîvânı’ndaki üçüncü şiir, kadınla ilgilidir. “Bacılar”
kelimesiyle kadınlar anlatılmakta ve okuyucuya bazı tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Şâir, bacıların, yani kadınların hor görülmemesi gerektiğini, onların kalbinin rakîk,
vücutlarının “Âdem tarlası” olduğunu belirtmekte ve onlara hürmet edilmelidir, de-
mektedir:

Bacıları hor görmeyin
Kalbi rakîkdir onların
Cümlesini bir bilmeyin
Bir mi hepsi insanların
Âdem tarlası vücûdu
Şüphesiz eder sücûdu
Hak’tır onların şühûdu
Emmâresin ezenlerin
Lâzımdır onlara hürmet
Çünkü er’e eder hizmet
Hizmettir kabûl-i Hazret
Yol ve erkân bilenlerin27

2. Sosyal Tenkit: Zamandan ve bazı insanî değerlerini yitirmiş olan insanlardan
şikayet veya bu halin tenkidi, Basrî Baba’nın Bektaşî edebiyatına kazandırdığı temalar-
dan biridir. Bu özelliğiyle, selefi olan ve kişilik olarak kendisine benzeyen Seyranî’nin
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25 Age, s. 18.
26 Age, s. 26.
27 Age, s. 3.
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izindedir. Şâire göre, insanlardaki sadâkat rûyuna perde çekilmiş, ahbâb ve birâderde
vefâ duygusundan zerre kalmamıştır. Zamane insanlarının binde birinde bile vefâ yok-
tur. Fakirde kanaat, zenginde de cömertlik bulunmamakta; karnı fazlasıyla tok olan
zengin açın halinden anlamamaktadır:

Döner bâzîçe-i dünyâ, bir ibret al hemân gör de
Çekilmiş nâs için yâ-hû, sadâkat rûyuna perde
Vefâdan kalmamış zerre, ne ahbâb ne birâderde
Var ise ger fedâ cânım, hakîkat ehli bir merde
Fakîrde hiç kanâat yok, ganîde bil sehâ yoktur
Ne bilsin açın hâlinden, ganînin karnı çok toktur
Sıkıntı derd ü mihnetten ölenler, ağlayan çoktur
Zamâne insanının hem binde bir vefâsı yoktur28

3. İbadetler: İstisnaları bulunmakla birlikte, Bektaşî-Alevî şâirlerde “namaz, cami,
oruç, hac, zekat” gibi ibadetler önemli bir yer işgal etmezler. “Bektaşilikte namaz yok
niyaz vardır.”29 anlayışı yaygındır. Basrî Baba’nın ibadetler hususundaki tavrı ise diğer
şairlerden farklıdır. Aşağıdaki mısralar, şâirin ibadetlerle ilgili anlayışını oldukça net bir
biçimde aksettirmektedir:

İktidâ ettik imâma biz salât ettik edâ
Vech-i yâre secde kıldık bî-riyâ aldık rızâ
Câmi’-i cem’de tecemmu’ eyledi âşıkân
Haccedip verdi zekâtın savm ile gördü likâ30

Savm u salâtı bilmedin
Cem’ edip zekâtı vermedin
Şehâdeti hiç etmedin
Niçin uymazsın Kur’ân’a31

Mâ-sivâdan tecerrüttürbin siyâm ey Basrîyâ
İşte bu savmun iftârı hem cemâlullâhtır32

Yukarıdaki beyitler, biraz zorlanarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu durum,
pek çok edebî eser için geçerlidir. Dörtlük ise, böyle bir yoruma açık ya da müsait de-
ğildir. Farklı şekillerde yorumlansa bile, beyitlerde ibadet isimlerinin ve “likâ”nın iba-
detler yoluyla görülebildiğinin söylenmesi, şâirin ibadetler hakkındaki düşüncesini ifa-
de etme ihtiyacını hissetmesiyle ilgili olmalıdır.

4. Bazı Kalıplaşmış İfadeler: Bektaşî şâirler tarafından çok sık tekrar edilen, bel-
ki de yüzlerce şiirde nakarat olarak tekrarlanan bazı kalıplaşmış ifadeler vardır. Bunla-
rın başında da “Lâ fetâ illâ Alî lâ seyfe illâ Zülfikâr” cümlesi gelmektedir. Dilimize
“Alî’den üstün yiğit, Zülfikardan da üstün kılıç yoktur.” şeklinde çevrilmiştir. Bir başka
kalıplaşmış ifade, Hz. Muhammed tarafından Hz. Alî’ye hitaben söylendiği kabul edilen
“Lahmike lahmî” ve “Rûhike rûhî” cümleleridir. Bunlar da “Etin etimden, ruhun ruhum-
dandır.” anlamına gelmektedir. Hasan Basrî Baba, divanının hiçbir yerinde bu kalıplaş-

28 Age, s. 17.
29 B. Atalay, age, s. 27.
30 H. Basri, s. 40.
31 Age, s. 86.
32 Age, s. 92.



mış ifadelere yer vermemiştir. Bu da, onun Hz. Alî’yi methederken ölçülü davranmaya
çalışma endişesiyle izah edilebilir.

Sonuç olarak, Üsküdarlı şair Hasan Basrî Baba’nın hem eğitimli hem de diğer tari-
katları çok iyi bilen bir kişi olarak Bektaşîliğe intisap ettiği ve bu fikrî kimliğiyle, Bek-
taşîliğe mensup olan şâirlerin işlediği hâkim temalara, onlardan farklı yaklaştığı söyle-
nebilir. Bunlar arasında katıldığı temalar yanında, pek sıcak bakmadığı temalar da bu-
lunmaktadır. Ayrıca, söz konusu edebiyata yukarıda tanıtılan “yeni” temaları kazandır-
mış olmakla, önemli bir hizmet ve katkıda bulunmuştur. Sözlerimi Basrî Baba’nın şiir-
lerinin bilimsel kriterlere bağlı kalınarak hazırlanması temennisiyle tamamlamak istiyo-
rum.

�
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İSTANBUL YAZILI KÜLTÜR ORTAMI 
DESTANCILIĞININ ZİRVESİNDE 

BİR ÜSKÜDARLI: VÂSIF HİÇ

Aktan Müge Ercan*

1729 yılında ülkemize giren matbaa, 19.yüzyılın ilk yarısından itibaren âşık tar-
zı edebiyat için yazılı kültür ortamı adı verilen yeni bir kültürel ortam yaratmış-

tır. O zamana kadar âşıklar tarafından sözlü kültür ortamında dinleyiciyle kurulan yüz
yüze iletişim esas alınarak icra edilen ürünler, bu yeni kültürel ortamda yapısal, işlev-
sel ve tematik bir takım değişim ve dönüşümlere uğramıştır. Değişim bu kadarla kalma-
mış, ürünün üretim ve tüketiminde de kendini göstermiştir. İstanbul merkezli yazılı
kültür ortamı, âşık tarzı edebiyatın özellikle destan türünü ön plana çıkarmıştır. Her
türlü konunun işlenmesine ve dinleyici/okuyucu üzerinde görülmesi beklenen etkiyi
yaratmaya elverişliliği dolayısıyla tercih edilen bir tür olan destanlar, âşıklar tarafından
yazılıp kağıtların bir yüzüne bastırılarak halka açık mekan ve meydanlarda satılmıştır.
Yazılı kültür ortamı destanları, İstanbul kent folkloru çalışmalarında ve yazıldıkları dö-
nemin İstanbul’unun sosyal yapısını belirlemede, göz ardı edilemeyecek tanıklıklarıyla
incelenmesi gerekli materyallerdir.

Bu bildiride, gündelik hayatın sıradan insanlarını konu edinen ve edebî kıymetden
ziyade İstanbul’un sosyal tarihine kaynaklık etmesi açısından büyük önemi haiz destan-
ları ile İstanbul yazılı kültür ortamı destancılığında zirve bir isim olan Üsküdar’ın yetiş-
tirdiği önemli destancı/halk şairi Vâsıf’ın gelenek içindeki yeri tespit edilmeye çalışıla-
caktır. 

İstanbul Yazılı Kültür Ortamı Destancılığının Zirvesinde 
Bir Üsküdarlı: Vâsıf Hiç

Âşık tarzı edebiyat, 16. Yüzyılda, ozan-baksı ve tekke tarzı edebiyat geleneği üze-
rine ve insanların yazı, matbaa ve elektronik gibi ses ve sözü mekana bağlayan tekno-
lojiler kullanmaksızın yüz yüze ve sese dayanarak iletişim kurduğu ortam (Çobanoğlu
2000:124) olan sözlü kültür ortamında doğmuştur. Bu ortam, geleneğin temsilcisi âşık-
ların yaratı ve icraları için yüzyıllar boyunca tek olma özelliğini korumuştur. 1729’da
matbaanın ülkemize girişi ise, âşıklar için yeni bir kültür ortamının habercisi olmuştur:
Yazılı kültür ortamı. Bu yeni ortamda âşıklar, destanlarını taşbaskısı (litografya) denilen

* Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi



teknikle tek yaprak kağıtların bir yüzüne bastırarak çoğaltmak suretiyle satışa sunmuş-
lardır (Çobanoğlu 2000:142). İstanbul merkezli gelişen yazılı kültür ortamında âşık tar-
zı şiirin destan türü ön plana çıkmış, icracıları olan destancılar da klâsik dönem âşıkla-
rından bir hayli farklılaşmışlardır. 

Bu bildiride, yukarıda bahsedilen geleneksel Türk şiir sanatının her iki kültür or-
tamında da eser vermiş olan ancak, yazılı kültür ortamındaki şöhretinden dolayı daha
çok destancı olarak bilinen Üsküdarlı Vâsıf Hiç’in hem icracı olarak gelenek içindeki ye-
ri hem de diğer yazı faaliyetleri ile geleneğe olan katkısı üzerinde durulacaktır.

Sözlü Kültür Ortamında Vâsıf Hiç

Vâsıf’ı sözlü kültür ortamında değerlendirirken iki ayrı yönüyle ele almak gerekir.
Birincisi sanatçı kişiliği, ikincisi uzun yıllar boyunca sürdürdüğü kahvehane işletmeci-
liği. Sanatçı kişiliğine bakıldığında Vâsıf’ın, döneminde semaî kahvelerinin ya da çalgı-
lı kahvehanelerin meşhur söz ustalarından olduğu söylenebilir. Osman Cemal Kaygılı,
çalgılı kahvelerde mâni, semaî, destan, koşma, kalenderî söylemede başarılı olanlar ara-
sında Vâsıf’ı da saymaktadır (Kaygılı 1937:8). Vâsıf ise: “o devirde birbirinden görüp
heves etmenin eseri şehri şehirimiz İstanbul’da adedi binlere, hatta on binlere varan mâ-
niciler vardı. Şöyle diyebilirim ki, mektep çocukları bile dersleri ile meşgul olurken bir
yandan da semaî ve mâni ezber ederlerdi. Fakat o on binlerce mânici içinde isimlerini
şurada hürmetle andıklarım en namlıları şunlardır ki hemen hepsi, istisnasız bir semt
sandığının kayıtlı uşakları olmasa dahi tulumbacılık kasırgasından kendilerini alama-
mışlar (dır)...” (Koçu 1981:118) diyerek mânicilikte önceliği tulumbacı şairlere ver-
mektedir. Kahvehanelerdeki sözlü kültür ortamında mâni söyleme geleneği ile ilgili
önemli ip uçları veren aşağıdaki açıklamasında ise, mânicilikte kendisini şöyle değer-
lendiriyor: “Belki de beceremediğimden olacak, mânicilik bana zor görünür bir keyfi-
yettir. Ezbere mâniciliğin hiçbir kıymeti yoktur, söyler söyler biter, sermâyesi tükenin-
ce karşısındakine mat olur. Mâniyi irticâlen zihin mahsulü söylemelidir. Karşılıklı atı-
lan ayak her ne ise, biri mâniyi söyleyip arada çalgı ile hava yapılıncaya kadar, öbürü
satırı zihninde tecellî ettirir, çalgı havayı bırakınca mânisini hemen söyler idi. Bu da
umman gibi tükenmez sermayedir. Güreş meydanında mağlup olan pehlivan, alayın bir
köşesinden iz bulur, çıkar, fakat kahvehânede mat olan bir mânici derhal kaçayım dese
bile kapıdan çıkıncaya kadar hayli ter döker..” (Koçu 1981:119) 

Vâsıf burada aslında icra töresi içinde mâni söylemenin zorluğuna işaret etmekte-
dir. Aşağıdaki sözleri ve anlattığı hatıra, her ne kadar tevazu gösterse de iyi bir mânici
olduğunu kendisinin de kabul ettiğini göstermektedir:

“Benim için mâniciler, divancılar, destancılar zümresinin bir ferdi olduğumu söy-
lerlerdi. Hak şahidimdir, mat olup ter döktüğümü bilmem. Bir gece Üsküdar’da yaptı-
ğım çalgılı kahvehânede çığırtganım Filiz Ahmet:

-Adam aman ...ârife!...

diye bir mâni ayağı attı. Ezbercilerden biri işi kolay sandı, hemen söz meydanına atıldı:

-Adam aman... ârife

Bir işaret kâfidir hakşinâsan ârife!

Üsküdar’da Paşalimanı’nda tulumbacı Kürd Davud’un hançeri gadri ile şehid, ca-
nımdan üstün sevdiğim, gece ve gündüz beraberim Toygarlı Rıza merhum yanımda idi,
dürttü, “Haydi Ağabey!..” dedi, hatırını kıramadım, kalktım:
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-Adam aman... ârife 

Vâkıf olmaz her kişi hakkı ile meârife!...

Dedim. Ezberci cevap için toplanamadı, daha tek mısra söylemiş iken dili tutuldu,
mat oldu.” diyor ve ekliyor:

“Aman efendim, benlik iddiasında değilim, çalgılı kahvehânenin nasıl bir imtihan
meydanı olduğunu göstermek için yazdım..” (Koçu 1981:117).

Vâsıf’ın sözlü kültür ortamında, icracılığından belki daha ağır basan tarafı işletme-
ciliğidir. Bu kimliğiyle, 19. yüzyıl İstanbul esnaf yaşantısı ve tulumbacılıkla ilgili göz ar-
dı edilmemesi gereken önemli bir kaynak kişidir. Müşterilerini tulumbacıların oluştur-
duğu pek çok kahvehaneyi işletmiştir. O dönem tulumbacılarının gündelik hayatında
bir nevi kulüp görevi gören bu kahvehaneler en parlak günlerini Sultan Aziz ile İkinci
Sultan Abdülhamid’in zamanlarında yaşamıştır. (Koçu 1981:105) 

Vâsıf’ın Üsküdar’da işlettiği kahvehane, dönemin en namlı tulumbacı kahvehane-
lerinden birisi olan Tabutçulariçi kahvehanesidir. 1898 senesinde devralarak işletmeye
başladığı bu kahvehaneyi anlatırken söylemiş olduğu şu sözler, her an sonu ölümle bi-
tebilecek bir kavga ve gürültü çıkma potansiyeline sahip mekan özelliğindeki tulumba-
cı kahvehanesini işletmede başarılı bir işletmeci olduğunu göstermektedir: “Küçük bir
kahvehane idi, fakat en azılı kabadayı tulumbacıları gelirdi... Ancak yirmi kişi alabile-
cek yere belki elli kişi otururdu, bir iskemleye iki kafadar ilişirdi. Bu alemi faniye veda
etmiş olan o adamlardan Hak razı olsun, ne beni ne de bir ferdi incittiler, ne de kendi-
leri incindi...” (Koçu 1981:107-108).

Bu tulumbacı kahvehaneleri, Ramazan aylarında farklı bir işlev yüklenerek çalgılı
kahvehaneye dönüştürülür klarnet, darbuka, çifte nakkare ve zurna gibi çalgılar eşliğin-
de koşma, mâni, destan, divan, kalenderî ve semaîlerin okunduğu saz-söz meclisi hali-
ni alırdı. Çalgılı kahvehaneler ve bu bağlamda kendi faaliyetlerini Vâsıf şöyle anlatıyor:
“Ramazanlarda Çalgılı kahvehâne yapmak İstanbul’umuza, İstanbul’da da tulumbacıla-
rın çıkıp oturdukları kahvehânelere has bir âdetti...” (Koçu 1981:111). “Tulumbacılık
âleminde Çalgılı kahvehâne, senede bir defa Ramazan ayında yapılırdı ve Ramazan’ın
ilk gecesinden arife gecesine kadar devam ederdi. Bu günahkâr Vâsıf yirmi Ramazan
tam yirmi sene Üsküdar’da, Galata’da ve İstanbul’da Çalgılı kahvehâne yaptım, hamdol-
sun hepsini arife akşamı yüzümün akı ile kapamak nasip oldu.” (Koçu 1981:110) 

Çalgılı kahvehanelerdeki sanatkârane ortamda dinleyici aynı zamanda icracı rolü-
nü de üstlenebilmektedir. Vâsıf’ın Haddehaneli Edhem ile ilgili anlattığı aşağıdaki hatı-
rası, çalgılı kahvelerdeki okuyucu ve dinleyici profilini göstermesi açısından dikkate de-
ğerdir:

“Edhem en çok on dokuz yaşlarında bir delikanlıydı, bıyıkları henüz duman ha-
lindeydi, bir Ramazan akşamı Üsküdar’daki çalgılı kahveye gelerek cümle halkı kendi-
sine öyle hayran bırakmışdı ki o akşamı hiç unutamam. (Narin yapılı vücuduna gaayet-
le yaraşmış bahriyeli forması ve) bahriyeli namlı bıçkınlardan sekiz on kişinin yanında
gelmişdi. Koca kaptânıderyâ Hacı Vesim Paşa hazretleri de teşrifleri ile kahvehaneyi ih-
ya etmişlerdi. Güzel şirin delikanlı gemicilik üzerine önce kısa bir divan ve sonra altı
ayak üzerine onu tamamlayıcı altı mâni okudu ki her babayiğitin kârı olamaz. Vesim Pa-
şa çocuğu yanına çağırdı, alnından öpdü ve kesesini çıkarıp Edhem’in yakasından koy-
nuna attı ki içinde ne vardı bilemem ama herhalde Edhem’in ömrü boyunca bir arada
göremediği bir para olacakdı..” (4900) 



Faaliyetleri ile ilgili elden geldiğince kendi ağzından bilgi verme tercihimizi des-
tekler şekilde Vâsıf, bu kahvehanelerle ilgili yazılan yazıları şöyle eleştiriyor:

“Tulumbacılığın kahvehâneleri üzerine çok yazı okudum, hepsi yanlıştır, hatta uy-
durmadır. Yazanlardan ziyade o kalem erbâbına bilmediğini bilip görmüş gibi anlatan-
lara hem şaşar, hem acırım.” (Koçu 1981:110-111).

Yazılı kültür ortamında Vâsıf Hiç

Vâsıf’ın yazılı kültür ortamındaki faaliyetleri de ikiye ayrılarak değerlendirilebilir.
Birincisi ve bütün faaliyetleri içinde öncelikli olarak zikredilmesi gerekeni destancılığı-
dır. 

Vâsıf’ın yazdığı destanlar genelde tulumbacılık hayatını, yangın tulumbaları san-
dıklarının ve tulumbacıların maceralarını konu almıştır. Destanlarında Divitçiler yangın
tulumbası sandığı, Cibali yangın tulumbası sandığı, Üsküdar Daire Sandığı, Çengelköyü
Sandığı, Cibali Yangın Tulumbası Sandığı, Mengene Yangın Tulumbası Sandığı uşakları
olarak geçen tulumbacılar, İstanbul’un “avamî şöhretleri”dir. Bunlar, genelde hevesli ve
gönüllü kahveci, doğramacı, hamal, yorgancı, kayıkçı, berber, işportacı, terzi, kundura-
cı, marangoz, terlikçi, hallaç, natır gibi esnaf çırak ve kalfalarıdır. Çoğunun bir ailesi ol-
madığı için hamilerinin yanında han odalarında ya da bekar odalarında hatta haneber-
duş yaşamışlardır. İstanbul dışından geldiklerini Vâsıf bir dörtlüğünde şöyle söylüyor:

Özenmiş bezenmiş yapmış Yaratan 
Zeberdest (mahir) bıçkınlar lücûcu nâdan (nobran, terbiyesi kıt, kaba) 
Gelmiş İstanbul’a taze fetâlar
Kimi Amasra’dan kimi Bafra’dan (Hiç 1968:4649) 

Bu insanların ortak özelliklerini anlatan Sadri Sema, o dönem İstanbul’unun bir
çok semtinde tuttuklarını koparan, can yakmayan, masumu, mazlumu hatta mağlubu
koruyan kopuk, bıçkın, külhanbeyi ve kabadayılar olduğundan bahseder (Sema
1991:68) ve “Memleketin tosunluk, kabadayılık, külhanbeylik devresi. Yıl, bin üç yüz
on bir, on iki...Evet bıçkınlık devresi” (Sema 1991:70) der. Bu durumda da doğal ola-
rak konusunu, kaşlar üzerine eğilmiş dalfesli, belindeki kuşağı topuğuna sarkan, topuk
vuran, kara donlu, kara mintanlı, kara puşulu, yalın ayak, yarım pabuçlu, külhani eda-
lı, ayaklar koşarlı, uçarlı, çapkın afili, pırpırı, haylaz, delişmen, mağrurane edalı, bıçkın
cakalı ve bakışlı o insanların maceralarından alan destanlar rağbet görmüş ve en çok sa-
tan destanların başında gelmiştir. Sermet Muhtar Alus da en ilgi çeken destanların bıç-
kınlık, kopukluk, tulumbacılık ve külhanbeylik maceralarını anlatanlar olduğunu söy-
lemektedir. (Alus 1966:4524) 

Yanı sır, sonu kızın ya da oğlanın ölümüne kadar varmış hazin aşk maceraları, mu-
hitinde ya da bütün İstanbul’da büyük akisler yaratmış cinayetler de Vâsıf için öncelik-
li destan konuları olmuştur.

Bir destancı âşık olarak Vâsıf, gündelik hayatın içinde zabıtayı ilgilendiren konu-
larda geçen kişilerle ilgilenmiştir. Bu kişiler masum olabildikleri gibi olumsuz karakte-
re sahip, nefret uyandıran eylemlere karışmış kişiler de olabilmektedir. Gerek destanla-
rında gerekse İstanbul Ansiklopedisine yazdığı maddelerde bunu görmek mümkündür. 

Ayrıca destanlarına konu olmuş kişilerin gündelik yaşantılarını, mekanlarını yaki-
nen bilmektedir. Şöhretini duyduğu kişileri, kendi mekanlarına giderek yakından tanı-
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maya çalışmıştır. İstanbul Ansiklopedisi’nin Bostancıoğlu maddesinde yazdıkları buna iyi
bir örnek teşkil etmektedir: “Bir bayram günü idi, şöhreti vatanımız Üsküdar’a kadar
yayılmış Bostancıoğlunu görmeğe Âşık Razi ile beraber Hançerli Bostan’a gittik; Fakat
önce defterdar iskelesinde Kahya İsmail’in kahvesine uğradık, oradan Kahyanın evlâd-ı
mânevîsi ve İstanbul hanımlarının takdığı lâkabla “Kayıkçı Güzeli” diye meşhur tulum-
bacı ve namlı mânici, semaîci Çiroz Ali ile tesadüfen yine o kahvehanede rastladığımız
Destancı Behçet’i de aldık, dört kişi olduk. Hançerli bostanda bir meclis kurduk. (Bu
arada içki içmediğini de belirtiyor.) Âşık Razi ile Destancı Behçet içerler, Çiroz Ali içki-
yi tadar, bu günahkar ise ağzına katresini koymamışdır, ama içki alemlerine iştirâkinde
yârânına siklet vermez. Bostancıoğlunu da meclisimize sâki olarak peyledik. Dünkü
gün gibi hayalhanemdedir, başında kara kâkül üstünde al fes, sırtında beyaz zemin üze-
rine al çiçekli basma mintan, süt mavisi ve işlemeleri siyah şeridden arnavut kesimi bay-
ramlık çuha cepkeni, şalvarı, yalın ayak, kollar sıvalı hizmetimizde pervane gibi dön-
dü...Dördümüzde de hüner var, şu Bostancıoğlunun medhi şânında bir şeyler yadigar
edelim dedik, işte şu dört kıta, o bayram gününün hatırasıdır.” diyerek yazdıkları kıta-
ları eklemiştir. (Hiç 1963:3005) 

Vâsıf destanlarını; 

1.Bizzat tanıdığı bir kişi ya da şahit olduğu bir olayla ilgili kendi isteğiyle, 

2.Duyduğu ya da öğrendiği herhangi bir olay ya da kişi üzerine, 

3.Destan konusu olacak kişi ya da olayla ilgili sipariş üzerine kaleme almıştır. 

Birincisine örnek olarak yakından tanıyıp kardeşi kadar sevdiği ve koruduğu, İkin-
ci Sultan Abdülhamit devrinin sonlarında yaşamış bir tulumbacı olan Rıza’nın öldürül-
mesi üzerine yazdığı destan verilebilir. Şöyle diyor:

“Rıza’nın şehadeti üzerine uzun bir destan yazmışdım, üç günde kapışılıp elimde
bir tane kalmadı, okuyanlar hem ağlar, hem de katil Kürde lânet ederdi.” (Koçu
1981:139) 

Duyduğu ya da öğrendiği bir olayın destan konusu olabileceğinin göstergesi olabi-
lecek, Fındıklı iskelesinde kayıkçılar kahyalığı ve kahvehane işletmeciliği yapmış olan
Sakızlı Edhem Kahya ile ilgili bilgi verirken, destancı kimliğiyle de yazabileceği muhte-
mel destanlar için kaçırmış olduğu malzemeye şu şekilde hayıflanmaktadır: “ (Edhem
Kahya) sohbeti gaayetle tatlı olup canlı bir tarih idi; bilhassa eski donanmamızın gemi-
leri, Tersane hayatı, tanıdığı meşhur kaptanlar, kumandası altında bir nefer olarak bu-
lunduğu İmamoğlu Ali Bey hakkında pek canlı hatıraları vardı, ondan dinlediklerimi bir
deftere kaydetmediğime bin peşimanım. Eski İstanbul hayatı, bıçkınlık, kabadayılık, tu-
lumbacılık âlemleri, taze uşak ve nigar dalgaları üzerine anlattıkları âdeta mâcera hika-
yeleri, romanları gibiydi.” (Hiç 1968:4912) 

Üçüncüsüne örnek ise, İstanbul Ansiklopedisindeki Edhem Kahya (Sakızlı) madde-
sinde, bir zamanlar kahyanın himayesi altında bulunmuş Arhavili bir genç için kaleme
alınmış Vâsıf’a ait bir destan bulunmaktadır. O dönem İstanbulunda çok görülen bir gö-
nül macerasını konu alan bu destanı Vâsıf’tan yazmasını Edhem Kahya istemiştir. (Hiç
1968:4912) 

Yine, 1882 yılında Tophane iskelesi kayıkçılarından Beyoğlu namlı Çerkes gencin
Pandeli adında bir ayyaş tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden on yıl geç-
tikten sonra, öldürülen gencin hamisi Vâsıf’tan bir destan yazmasını istemiştir. 23 dört-



lükten oluşan destanın, böyle bir istek üzerine yazıldığını destanın 13. dörtlüğünde Vâ-
sıf şöyle dile getirmiştir:

“Yahya Reis Tophanenin serveri
Beyoğlu’nun o makâmı pederi
Arzuleyüb bizden işbu destanı
Kaydettik namını gelmişken yeri” (Hiç 1961:2711) 

Asıl adı unutulmuş Küpeli Beyoğlu namlı Rum asıllı bir tulumbacı üzerine yazdı-
ğı destanın yazılış öyküsü ise şöyledir:

“ (Küpeli Beyoğlu) hudud dışı edildikten sonra bencileyin gurebâdan bir Rum ah-
bâbım geldi, o zaman için büyük para, üç mecidiye vererek benden Küpeli Beyoğlu için
bir destan istedi:

-Bizim serserilerin hepsine satarım, sayende para kazanayım, dedi. Bir gecede otur-
dum yazdım. Destan Rum harfleri ile Türkçe olarak basıldı, serserinin gençlik zamanı
üzerine olan destan çok rağbet gördü idi, bende bir nüshası vardı. Aynı ahbabım elim-
de hiç örnek kalmadı, tekrar basdıracağım diyerek ve yine üç mecidiye vererek aldı ve
bir daha elime geçmedi. (Hiç 1961:2712) Vâsıf yazdığı bu destanı İstanbul Ansiklopedi-
si”ndeki Beyoğlu (Küpeli) maddesi için tekrar kaleme almıştır. Fakat kendisinin ifade-
siyle destan ilk şeklinden bir hayli farklıdır.

Vâsıf’ın destanları daha çok yaşanmış gerçekten yola çıkarak bilgilendirme, uyar-
ma ve heyecanlandırma işlevindedir.

Bir cinayete kurban giden oğlunun ibretlik durumunu Vâsıf’tan destanlaştırmasını is-
teyen babanın amacı, bu tür tehlikelere karşı muhitindeki gençlerin dikkatini çekmek, ken-
di acısını bir nebze dindirmek ve oğlunun unutulmasına engel olarak rahmetle anılmasını
sağlamaktır. Vâsıf bunu destanın 21. dörtlüğünde babanın ağzından şöyle dile getiriyor:

“Gafil ibret alsın uyansın
Evladımın kara bahtı utansın
Yansın narı hicrana da pederi
Destanı okuyan rahmetle ansın” (Hiç 1961:2711) 

Destanlar yaşanan gündelik hayatın bir yansımasıdır. Keza yazılan bir destanın
beklenen etkiyi yaratıp iyi satabilmesi için sansasyonel bir konuyu ele alması gereklili-
ği ile birlikte bu özelliğe de sahip olması gerekir. Vâsıf’ın Doğramacı destanını yazarken
buna dikkat ettiğini şu sözlerinden anlıyoruz:

“1307 ile 1308 sene-i hicriyelerinde Uzunçarşı Doğramacılarından üç bıçkın oğlan
birkaç ay ara ile üç cinayetin faili olmuşlardı; gazetelerin vukuat-ı zabıta sütunlarında
yazılmış mıdır bilemem, tahkik etmedim, fakat hem kendi muhitlerinde hem de bu gi-
bi vekaayie büyük ehemmiyet verilen İstanbul’un tulumbacı kahvehanelerinde derin
akisler yapmışdı.” (Hiç 1968:4648) 

Bu şekilde derin akisler yapan cinayetler, Vâsıf’ın destanlarının ana konularından-
dır. Destancı, destan yazarken, onun ticarî anlamda geri dönüşünün de hesabını yap-
maktadır. Nitekim yazdığı Doğramacı destanının bu anlamda başarılı olduğunu Vâsıf
kendisi söylüyor:

“..Uzunçarşılı ve doğramacı üç gencin bu üç cinayeti üzerine 28 kıtalık bir “Doğ-
ramacı Destanı” yazmışdım, bastırıp sattırdım, çok rağbet gördü idi.” (Hiç 1968:4649) 
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Bu destan Vâsıf’a maddi getirisinin yanında muhitinde gördüğü alakaya paralel
şöhret de getirmiştir. Onun destan dolayısıyla başından geçen olayı anlatışında bunu
görebiliyoruz: 

“...Bir gün Uzunçarşı boyunda bir kahvehaneye girdim, o tarihlerde beni o taraf-
larda henüz kimse tanımaz idi. Destanımdan bahsedildiğini duydum, kulak verdim. Ve-
li’nin, Harun’un, Mevlüd’ün (yani cinayeti işleyen üç doğramacının) benzeri bir şahbaz
oğlan: 

-Vâsıf denilen şu herifi bulsam, “Bizi güzel yazmışsın, aferin kalemine, elin derd
görmesin” derim, ellerini öperim, sonra da “Bizi İstanbul’da rezil ettin, namusumuz beş
paralık oldu, işte ben de senin kanını içerim derim, o herifi bıçaklarım” dedi.” (Hiç
1968:4649) 

Yazılı kültür ortamında bir destancının başarısı destanlarının ne kadar sattığı ile
doğrudan bağlantılıdır. Başarılı bir destancı aynı zamanda çok satan destancıdır. Vâsıf
diyor ki: “Ne zaman bir destanım basılıp çıksa, haftasına varmaz tükenirdi, fakat ben
ikinci baskısını yaptıramazdım, zira o zamanlar başkalarının sırtından yaşayan bit gibi
insanlar pek çokdu, hemen binlerce nüsha taklidini basıp piyasaya sürerlerdi.” (Hiç
1965:3577) 

Bu sözlerinden; o dönem için destanların ticarî bir meta olduğu ve kendi destan-
larına ilginin de oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Destancılar kaleme aldıkları destanları kendileri sattıkları gibi genelde İstanbul’un
ayak takımından gençler bu işi yapmışlardır. Vâsıf’ın da satış işini kendisi yapmamış, o
dönemde Üsküdar’da gazete dağıtıcılığı da yapan ve Celâlin Esad olarak bilinen kişi
onun destanlarını satmıştır.

Sayının çok daha fazla olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün olmakla birlikte
Vâsıf’ın elimizde bulunan destanları şunlardır:

1.Paşalimanı cinayeti destanı: Üsküdar Karakol sandığı tulumbacıları ile Paşakapı-
lı sandığı tulumbacıları arasında bir yangına giderken yaşanan kavgada öldürülen tu-
lumbacı Toygarlı Rıza için yazdığı destan 20 dörtlüktür. (Koçu 1981:141-143) 

2.Hâcer’in Destanı: Konusu, 1947 yılında işlenen ve dönemin gazetelerine de yan-
sımış bir cinayettir. Ondört yaşındaki Hâcer adlı genç kız, evlenme isteğini reddettiği
kırkbeş yaşındaki âşığı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Vâsıf’ın bu olay üzerine
yazdığı destan 28 dörtlüktür. (Koçu 1963:3101-3102) 

3.Mestanın Dilaver’in Destanı: Tütün kaçakçılığı yaparken Hırvat kolcular tarafın-
dan öldürülen Dilaver’e yazmıştır. (Hiç 1966:4563-4564) 

4.Sakızlı Edhem Kahya’nın himayesinde bulunmuş Arhavili genç için yazdığı des-
tan. 16 dörtlüktür. (Koçu 1968:4912-4913) 

5.Tophane iskelesi kayıkçılarından Beyoğlu için yazdığı destan. 23 dörtlüktür.
(Koçu 1961:2710-2711) 

6.Tulumbacı Küpeli Beyoğlu için yazdığı destan.19 dörtlüktür. (Koçu 1961:2712) 

7.Doğramacı Destanı. 28 dörtlüktür.

Bunların dışında eksik olarak “Kasımpaşalı Arab Süleyman’ın Destanı” (Koçu
1958:317-318) adlı destanıyla 1885-1890 yıllarında tanıdığı Boşnak Ağa için yazmaya
başlayıp ancak 7 dörtlük yazabildiği destanı (Koçu 1963:3022) bulunmaktadır.



Destancılığının dışında Vâsıf’ın yazılı kültür ortamında diğer önemli faaliyeti Re-
şat Ekrem Koçu’nun hazırladığı İstanbul Ansiklopedisi’ndeki madde yazarlığıdır. 1. cildi
1958’de yayımlanan ve 1973 yılında 11. cilde ulaşan ve İstanbul folkloru için çok kıy-
metli malzemelerle dolu bu alfabetik ansiklopedi maalesef “G” maddesinde kalmıştır. 

Vâsıf, 1. ciltten 11. cilde kadar her ciltteki yazıları ile önemli katkılarda bulunmuş-
tur. 

Reşat Ekrem Koçu, yazdığı ön sözde, kendisine tevdi ettiği kıymetli notlar için ve
“salâhiyet sahibi kalem arkadaşı” olması sebebiyle “halk şairi Üsküdarlı Vâsıf Hoca” ya
da teşekkür etmiştir. Vâsıf‘ın ansiklopediye katkıları üç şekilde görülmektedir:

1.Madde yazarak, 

2.Maddelere destanlarını vererek, 

3.Bazı maddelerle ilgili destekleyici notlar ve diğer âşıklara ait şiirlerle dolaylı kat-
kıda bulunarak. 

Madde yazarak: Vâsıf’ın İstanbul Ansiklopedisi’ne yazdığı maddelerin hemen hepsi,
aslında bir destancının yazacağı destanları için topladığı notlardır. Muhitinde etki yapa-
cağına inandığı olayları destanlaştırmak üzere, olabildiğince ayrıntılı bir şekilde kaydet-
miştir. Maddelerde verdiği malûmat, adeta bir destanın nesre çevirisi gibidir. Daha doğ-
rusu, bu malûmat, her an yazılabilecek bir destanın habercisi ve hammaddesidir. 

Vâsıf’ın İstanbul Ansiklopedisine yazdığı maddelerde verdiği bilgiler, 19. yüzyılın
sonlarında İstanbul’un esnaf yaşantısını ayrıntılı olarak gözler önüne sermektedir. Keza
kendisi de, bir sandıkçı çırağı olan Edhem ile ilgili yazdığı maddede bu sandıkçı çırağı-
nın, İstanbul’u terk edip gitmek zorunda kaldığı macerasını Âşık Razi’nin notlarına da-
yanarak anlatırken “...geçen asrın ikinci yarısında İstanbul’un esnaf tabakasının yaşayı-
şı üzerine hakiki hayattan bir hikaye mevzuudur.” diye açıklamada bulunur. (Hiç
1968:4902) 

Ansiklopedide yer alan Vâsıf’a ait maddeler şunlardır:

Bağlarbaşı

Verilen bilgiye göre, semt, mahallelerden ayrılıp sayfiyelere giden yol olduğundan
ve çok çeşitli üzümlerin yetiştiği meşhur bağların başlangıç noktası olmasından mül-
hem “Bağlarbaşı” adını almıştır. 

Beş yol ağzındaki Bağlarbaşı’nın “adamı uçuracak” ya da “yükü ile beraber deveyi
de alıp götürecek” sertlikte şimali şarki rüzgarına açık olduğunu, değerli kimselerin bi-
lardo ve tavla oyunlarıyla hoşça vakit geçirdikleri gazinolarının (Çiftlik ve Artaki’nin
gazinosu) bulunduğunu, bu mevkideki bağların sahiplerinin adlarını ve yetiştirilen
üzüm çeşitlerini (çavuş, nurgâr, keçi memesi, müşküle, balbal, erenköy siyahı, çoban
çavuşu, parmak üzümü, altıntaş üzümü) ve Küçükçamlıca, Ömerefendi korusu, Şeker-
kaya, Müftü kuyusu, Hanımnine, Kısıklı, Feryal hanım, Sarayın suyu, Tomrukağa, Meh-
met Ağa, Kirazlı, Tantavi çiftliği, Adile Sultan suyu, Taşdelen, Elmalı, Defneli, Göztepe,
Karakulak, Sırmakeş, Kılınçlı, Soğanlık, Yakacık, Ayazma ve Kayış dağı sularının “vü-
cudunun bütün damarlarına iliklerine yayıldığını hissettirerek adeta insanı gasyedecek”
kadar hoş içimli olduğunu Vâsıf’tan öğreniyoruz.

Bu bilgilerden sonra Bağlarbaşı üstüne söylenmiş iki tane de semai vermektedir.
Ayrıca, Bağlarbaşı ile ilgili söylenmiş
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Adam aman bağlar başı
Ayna mıdır cemalin her gören bağlar başı 
Sana gelir güzeller sende ne var Bağlarbaşı
ayaklı mânisine karşılık olarak kendisi de:
Adam aman bağlar başı
Güzellerin mecma’ı sefadar Bağlarbaşı
Bu mecma’da âşıkan güzele bağlar başı
mânisiyle karşılık vermiştir. (Hiç 1960:1817) 

Beşiktaş’ta Bostan Vakası

2. Abdülhamit devrinde, aynı kıza gönül vermiş esnaf ve ayak takımından on de-
likanlının, kızın sevdiği oğlanı korkutmak ve göz dağı vermek için çalıştığı bostana bas-
kın yapmaya kalkışmaları ve sonrasında gelişen olayların anlatıldığı maddede Âşık Ra-
zi’nin de konu üzerine bir şiiri vardır. (Hiç 1961:2575-77) 

Bilal (Bahriye Sıbyan Mızıkalı) 

Bahriyeli bir genç olan Bilal’in, yasak olduğunu bilmesine rağmen tulumbacılık he-
vesiyle, izinli olduğu bir gece Çeşmemeydanı sandığında yangına gitmesi ve bunun du-
yulması üzerine aralarında Vâsıf’ın da bulunduğu bir grup seyirci önünde meydan da-
yağına yatırılmasından başlayarak çevresinde büyük yankı uyandıran bir cinayete kur-
ban gidişine kadarki hayatını anlatır. (Hiç 1961:2765-66) 

Bilal (Yorgancı) 

1890-95 yılları arasında Beşiktaş’ta yorgancılık yapan, tulumbacılar arasında da ün
salmış bir kalfa olan Bilal’in, bir paşa oğlunun nişanlısı ve saray mensubu bir kişinin kı-
zıyla olan evlenme hikayesini anlatır. (Hiç 1961:2766-67) 

Boşnak Ağa

Üsküdar’ın halk şöhretlerinden bir bahçıvan olup ucu Sultan Mahmud’a dek uza-
nan aşk macerasının kahramanıdır. Vâsıf’ın destancılıkla şöhret bulduğu gençlik yılla-
rında Boşnak Ağa seksen yaşlarında imiş. Vâsıf, Boşnak Ağa’dan “oğlum bu başdan ge-
çenleri, bu gözlerin gördüklerini anlatsam bir çırpıda kırk destan yazarsın” açıklaması-
nın ardından dinlediği bu macera üzerine kendi yaşlılık döneminde bir destan kaleme
almış fakat tamamlayamamıştır. (Hiç 1963:3021) 

Cezmi (Kadırgalı Kara) 

1870-71 yılları arasında arabacılığını yaptığı bir paşanın oğlunu öldürdüğü için Si-
nop zindanına gönderilmiş, burada okuma yazma öğrendikten sonra tulumbacılık yap-
tığı günlerden kalma heves ile, Temennâ Baba mahlâsıyla koşmalar, semailer yazmaya
başlamıştır. Vâsıf maddede ona ait bir koşma ile iki semai vermektedir. (Hiç 1965:3540) 

Çorabsız Paşazade

Vâsıf’tan öğrendiğimize göre, Rumeli eşrafından zengin bir babanın oğlu iken tu-
lumbacı aleminde bütün servetini harcamış ve yaşı kırkı bulmadan Salıpazarı önünde
cesedi bulunmuş bir mirasyedidir. (Hiç 1966:4104) 



Damağası

Argoda delik, kafes, kodes de denilen hapihaneye haneberduşlar arasında geçen
yüzyılda “dam” denilmektedir. Damağası ise, diğer mahkumlar üzerinde tahakküm ku-
ran hapishane kabadayısıdır. Vâsıf, bu maddede, Kahveci Nusret’in Zindan Şiirleri adlı
antolojisinden aldığı, o dönemdeki hapishane hayatını yansıtan, damağaları üzerine
söylenmiş on dört mâni ile yine aynı antolojiden Sürmeli Baba’ya ait damağaları üzeri-
ne yazılmış sekiz tane ayaklı mâniyi vermektedir. (Hiç 1966:4225-26) 

Daniyal (Balıkçı) 

1900’lü yılların başında Çengelköyü sandığında tulumbacılık yapmış, bir aşk ma-
cerası yüzünden ayyaşlıkla günlerini geçirmiş ve genç yaşında da veremden ölmüştür.
Maddede Vâsıf, bu tulumbacı ile ilgili Merdivenköylü halk şairi Tevfik Karkan’ın kale-
me aldığı şiir ve ayaklı mâniyi de vermiştir. (Hiç 1966:4227) 

Daniyal (Kayıkçı Laz) 

1885-1895 yılları arasında Üsküdar Balaban iskelesinde kayıkçılık yapan aynı za-
manda Üsküdar Daire sandığı uşağı bu genç, zengin dul bir hanımın kendisine duydu-
ğu ilgi dolayısıyla Vâsıf’ın deyişiyle “İstanbul’da emsali pek çok görülmüş maceralar-
dan” birinin kahramanı olmuş ve adına bir destan yazılmıştır. Destan, hanım ile Dani-
yal’in karşılıklı konuşması üzerine kurulmuştur. (Hiç 1966:4228-29) 

Daniyal Bey

Hocapaşa çarşısında hamallıkla uğraşan Daniyal Bey de adaşı Kayıkçı Daniyal gibi
bir gönül macerasının kahramanıdır. Aynı semtteki hamamın kadınlar hamamcısı dul
hanımın kendisine olan ilgisi, Üsküdarlı Âşık Razi’nin kaleminden destanlaşmıştır. Des-
tan, bu maddede mevcuttur. (Hiç 1966:4229-30) 

Daniyal Çavuş (Zaralı) 

Üsküdar’da Selimiye kışlasında atlı posta çavuşluğu yaparken bir paşa kızının dik-
katini çeker. Kızın babası da neferlikten paşalığa yükselmiş bir kişi olduğu için bu du-
ruma tepki göstermemiş hatta oğlanın kumandanı ile görüşerek Daniyal Çavuş’un kızı
ile evlenmesini sağlamıştır. Âşık Razi’nin bu macera üzerine yazdığı şiir de maddede
mevcuttur. (Hiç 1966:4230-4231) 

Daniyal Efendi (Seydişehirli) 

Geçen asrın ikinci yarısında Fatih medreselerinden Ayak Kurşunlu’ya devam eden
dindar bir gençtir. Arkadaşlarıyla hocasına yaptığı bir ziyarette hoca efendinin kıymet-
li bir kitabının çalınmasıyla başlayan olaylar zinciri sonunda kitabı çalan arkadaşı tara-
fından, abdest aldığı bir sırada arkasından bıçaklanarak öldürülür. Âşık Razi’nin bu ki-
şiyle ilgili yazmış olduğu şiir ve ölümüne düşürdüğü tarih maddede yer almaktadır.
(Hiç 1966:4231) 

Destan Ağa (Tüfenkçi) 

1880-1885 yılları arasında sarayda tüfenkçilik yapmış bir Arnavuttur. Vâsıf bu ki-
şi hakkında yazdığı maddede kendi verdiği bilgilere Üsküdarlı halk şairi Âşık Razi’nin,
bu kişi hakkında yazdığı taşlama destanını da eklemiştir. (Hiç 1966:4526) 
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Divitçiler Yangın Tulumbası Sandığı

Üsküdar’ın tulumba sandık ve takımlarından biridir. Vâsıf’ın bu maddede, sandık
reisi Yıkıcı İshak adına yazdığı bir koşma vardır. (Hiç 1968:4628) 

Dilaver (Hamamcının) 

Hamisinin deniz hamamcılığı yapmasından dolayı Hamamcının Dilaver olarak anı-
lan bu delikanlı, Üsküdar’ın Divitçiler sandığı uşaklarındandır. 

Dönemin tulumbacılık alemini ve tulumbacılarını yakından tanıyan Vâsıf, bu mad-
dede tulumbacılığa hevesli gençlerin himayesi ile ilgili dikkat çekici şu açıklamayı yap-
maktadır: “O devirde avam arasından sivrilip zengin olmuş kimseler yine o tabaka ara-
sında tulumbacılığa veya pehlivanlığa hevesli gençleri himaye ederler, para sıkıntısı çek-
tirmeyerek hevesli oldukları yolda şöhrete ulaşmalarını sağlarlardı.” (Hiç 1966:4560) 

Dilaver (İşportacı) 

1885-1890 yılları arasında Mahmutpaşa çarşısında işportacılık yapan Kayserili bir
gençtir. Saza ve söze olan düşkünlüğü sebebiyle Emrah adlı Erzurumlu saz şairinin Be-
yazıtta Büyük Çatal Han’daki odasında düzenlediği toplantılarına devam etmiş ve onun
talebelerinden birisi olmuştur.

Bu maddeden öğrendiğimiz diğer bilgi de o dönem İstanbulunda işportacılığın
Musevî, Ermenî ve Rum azınlığın elinde olduğu, Türkler’in ise yeni yeni bu işe atıldık-
larıdır . (Hiç 1966:4560) 

Dilaver Ağa (Karapınarlı) 

Konya Karapınarlı bir halk şairi olan Dilaver Ağa’nın memleketinden ayrılıp İstan-
bul’a geldikten sonraki ahvalini anlatarak yedi tane koşmasını verir. Vâsıf’ın verdiği bu
bilgiler, Üsküdarlı halk şairi Âşık Razi’nin evrak-ı metrukesinden alınmadır. (Hiç
1966:4567) 

Dilaver (Mestanın) 

Rumeli muhacirlerinden olup babası Mestan Ağa ile birlikte Üsküdar’da seyyar
berberlik yapan bu genç, tütün kaçakçılığı ile de uğraşmaya başlayınca kendi sonunu
hazırlamıştır. Bir kaçakçı şebekesinin malını Lefke’den getirirken üç hırvat kolcu tara-
fından yakalanmış ve vahşice öldürülmüştür. Dilaver’in arkadaşları Vâsıf’tan bu olay
üzerine bir şiir yazmasını istemişler o da maddede de geçen ağıt yollu şiiri yazmıştır.
(Hiç 1966:4563-64) 

Dilaver (Sırıkhamamlı Kürd) 

Cibali yangın tulumbası uşaklarındandır. Aynı sandık uşaklarından ve Vâsıf’ın çal-
gılı kahve olarak işlettiği Cibali iskelesindeki tulumbacı kahvehanesinin sahibi Gürcü
Deli Harun’un çırağı olan Gürcü Reşid’in katilidir. 

Vâsıf, Dilaver maddesinde sözlü kültür ortamında yaptığı işlerle ilgili de bilgi ver-
mekte ve 1896 yılının Ramazanında düzenlemiş olduğu çalgılı kahvede söylenmiş olan
üç adet ayaklı mâniyi eklemektedir. 

Kötü karakterli ve katil bir kişi olan Dilaver’i tanıtırken, İstanbul’da aynı sosyal
çevrede yaşayan emsali Kürt gençlerin o dönemdeki kılık kıyafetleri hakkında da bilgi
vermektedir. (Hiç 1966:4565-4566) 



Dilaver (Sübhandağlı) 

1885-1890 yılları arasında Ayasofya sıra kahvehanelerinin birinde çıraklık yapan
bu genci tanıtarak hakkında Nebil Kaptan adlı halk şairinin yazmış olduğu destanı ek-
lemiştir. (Hiç 1966:4566) 

Doğramacı Destanı

Bu maddede Vâsıf, Veli, Harun ve Mevlüd adlı doğramacı üç gencin 1890 yılında
birkaç ay ara ile işledikleri üç cinayet hakkında teferruatlı bilgi ile bu cinayetler üzeri-
ne yazdığı 28 kıtalık destanın ilk 9 kıtasını vermiştir. (Hiç 1968:4648) 

Dramalı

1877 yılında Topkapı civarındaki bir bostanda bıçaklandıktan sonra bostan kuyu-
suna sarkıtılarak asılan bıçkın meşrep bir delikanlıdır. Katil ve maktulün kimliklerinin
uzun süre tespit edilemeyişi ve işleniş şekli itibariyle vahşiyane bir cinayet olması, İs-
tanbulluları oldukça etkilemiş ve o günden sonra da bostan, halk arasında “kanlı bos-
tan” olarak anılmıştır. Maddede Âşık Razi’ye ait, Dramalının hamisi Tahir Efendi ağzın-
dan yazılmış bir de destan bulunmaktadır. (Hiç 1968:4739-40) 

Dursun (Hasankaleli Âşık) 

1886-88 arasında memleketinden kaçarak İstanbul’a gelmiş ve genç yaşında Üskü-
dar’da yakalandığı verem hastalığından ölmüş bir halk şairidir. Vâsıf, maddede Âşık Ra-
zi’nin notları arasında bulduğu ve bu halk şairine ait, Kara Oğlan namlı bir tulumbacı
için yazılmış bir şiiri vermekte ancak şiirde geçen tabir ve teşbihlere bakarak, Razi’nin
şiir üzerinde kalem oynatmış hatta kendisi yazarak Hasankaleli Âşık Dursun’a izafe et-
miş olabileceğini de eklemektedir. (Hiç 1968:4770-71) 

Edhem (Hamlacı) 

Halk arasında hamlacı güzeli lâkabıyla meşhur olup Sultan Abdülhamid’in kızının
kayıkçılarındandır. Bir imam kızının oğlana olan aşkı ve uğruna yaptıkları, evlilikle so-
nuçlanan macerayı mânilere taşımıştır ki bu maniler de maddede mevcuttur. (Hiç
1968:4901-4902) 

Edhem (Sandıkçı Güzeli) 

Tahtakale’de sandıkçılık yapan bir çıraktır. Vâsıf, bu sandıkçı çırağının, İstanbul’u
terk edip gitmek zorunda kaldığı macerasını Âşık Razi’nin notlarına dayanarak anlatır-
ken “...geçen asrın ikinci yarısında İstanbul’un esnaf tabakasının yaşayışı üzerine haki-
ki hayattan bir hikaye mevzuudur.” diye açıklamada bulunur. (Hiç 1968:4902) 

Edhem (Tophaneli Yemenici) 

1865-1870 yılları arasında meşhur olmuş bir tulumbacı esnaf civanıdır ve o da em-
sallerinde sıkça görüldüğü gibi bir maceranın kahramanı olmuştur. (Hiç 1968:4904) 

Emin Şah

Mekteb-i harbiye öğrencilerinden olup bir ayaklı mâni yarışmasında o dönemin
usta manicilerinden Kâtib Hakkı Bey’in karşısında mat olmadan on altı mâni tamamla-
ması ile bir anda yıldızı parlamıştır. Vâsıf yazdığı maddede bu yarışmada karşılıklı ola-
rak atılan manileri de vermiştir. (Hiç 1968:5085) 
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Destanlarının bulunduğu maddeler ise şunlardır:

Ahmed (Tosunun) 

Kasımpaşa’da kahveci çırağı olan Ahmet, 15-16 yaşlarında iken tulumbacı ve ka-
badayı aleminde büyük yankı bulan bir cinayet işlemiş, meşhur kabadayı Kasımpaşalı
Arap Süleymanı bıçaklamıştır. Bu olay üzerine Vâsıf’ın yazdığı destanın 11-16. kıtaları
maddede yer almaktadır. (Koçu 1958:317) 

Altın Varak, Altınvarakçılar

Vâsıf maddenin yazarı olmamakla birlikte, altınvarakçı iki gencin 1891 yılında iş-
ledikleri ve halkın büyük nefretini çeken cinayet üzerine yazdığı 36 kıtalık destanının
5 kıtası ile yer almıştır. (Koçu 1959:720) 

Dolaylı katkılarının bulunduğu maddeler; 

Ayvaz adlı maddede dönemin kibar ve ricâl konaklarında en kaba işlerde kullanı-
lan Ermeni, Yahudi, Kürt asıllı uşaklar olan ayvazlar hakkında verilen malûmattan son-
ra, genç bir ayvaza âşık olup onu hareme ağa olarak alan hanımın yerildiği bir destan
bulunmaktadır ki bu destan, Vâsıf hocadan alınmıştır. (Koçu 1960:1656) 

Baklavacı Güzeli

1883-84 yılları arasında Aksaray çarşısında seyyar baklavacılık yapan bir esnaf çı-
rağı ile ilgili olan bu maddede bulunan destan da Vâsıf Hoca tarafından verilmiştir. Des-
tanda babasıyla birlikte baklavacılık yapan Rumeli muhaciri bir genç, dış görüntüsü ve
mesleğini icrasıyla anlatılmaktadır. Keçe külahlı, yakası açık mintanlı, paçalı poturlu,
nalçalı kunduralı bu Lofçalı genç, belinde peştemalı, elinde gümüş malası ve başında
tepsiyle o dönemde İstanbul halkının pek itibar ettiği baklava satışı yapmaktadır. Des-
tan bir kişi üzerine olmasına rağmen İstanbul folkloru ile ilgili dikkat çekici bilgiler
sunmaktadır. (Koçu 1960:1940-41) 

Edhem (Haddehaneli) 

Sultan Abdülhamit devri sonlarında İstanbul’un çalgılı kahvelerinde mâni, semaî
ve destan okuyarak ün yapmış bahriyeli bir gençtir. Vâsıf, maddeye, Edheme ait ayaklı
mâniler vererek katkıda bulunmuştur. (Koçu1968:4900-4901) 

Genelde bir kenti, özelde de İstanbul’u gerçek anlamıyla tanımak ve anlamak için
sokakları, caddeleri, parkları, kent mimarisi, halkın bir arada bulunduğu mekanları, in-
sanların giyim kuşam ve davranış biçimlerini bilmek gerekir. Bütün bunlar bir kent im-
gesi yaratarak (Çizgen 1994:19) o kentin genel görünümüyle yaşam tarzını yansıtır. Bu
bağlamda söylenebilir ki, gerek sözlü gerekse yazılı kültür ortamındaki faaliyetleri ile
Vâsıf, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başındaki İstanbul’un gündelik hayatını yansıtma-
da yadsınamaz katkıları ile üzerinde durulması gereken bir İstanbullu, bir Üsküdarlı’dır.
İstanbul kent kültürü çalışmalarında birinci el kaynak olarak kullanılabilecek destanla-
rı ve diğer yazı faaliyetleri, daha geniş bir çalışmanın konusu olabilecek önemi haizdir.
Türk halk bilimcilerinin, çalışmalarının merkezine aldıkları sözlü kültür ürünlerine
gösterdikleri ilgiyi yazılı ortamlarda oluşan ürünlerden de esirgememeleri dileğiyle he-
pinize teşekkür ederim.
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ÜSKÜDARLI NASÛHÎ EFENDİ VE 
ER-RİSÂLETU’R-RUŞDİYYE’Sİ

Musa Y›ld›z*

Bu çalışmada Üsküdarlı Nasûhî Efendinin onlarca eseri içinde bugüne kadar
araştırma konusu edilmemiş bir Arapça risâlesinin tanıtımı yapılacaktır. Ancak

bu vesileyle şu hususu da burada vurgulamak yerinde olacaktır. Süleymaniye Kütüpha-
nesi başta olmak üzere ülkemizin kütüphanelerinde ve şahsî koleksiyonlarda çok sayı-
da yazma eser araştırmacıların ilgisini beklemektedir. Bu kütüphanelerde dil, edebiyat,
tarih, felsefe, matematik, astronomi ve bu risâlede olduğu gibi tasavvuf alanında çok sa-
yıda yazma eser olduğu malumdur. Bunlardan bazıları da Arapça ve Farsça yazılmıştır.
Osmanlıca eserlerle uğraşanlar yetersiz olmakla birlikte Arapça ve Farsça eserlerle uğ-
raşanlara göre daha fazladır. Ancak ülkemizde kütüphanelerde mevcut Arapça ve Fars-
ça eserlere gereken ilgi gösterilmemektedir. Bunların en önemli sebeplerinden birisi,
klâsik Arapça ve Farsçayı bilenlerin az olmasıdır. İkincisi de teşvik edici bir motivasyo-
nun olmamasıdır. Böyle olunca da bu eserler, kütüphanelerimizin tozlu raflarında kay-
bolmaya yüz tutmaktadır. 

Kültür mirasımız olan bu değerli eserlerin disiplinler arası çalışmalarla süratli bir
şekilde bugünkü dilimize aktarılması ve matbu hâle getirilmesi gerekmektedir. Bu açı-
dan Arapça ve Farsça bilen değerli ilim adamlarımızın kendi alanlarında yapacakları ça-
lışmalar yanında, farklı alanlarda uzmanlaşmış ilim adamlarıyla ortak çalışmalar yap-
maları yararlı olacaktır. 

Erdemli ve sağlıklı düşünen insanlar yetiştirmeye hayatını vakfeden büyük insan-
lardan birisi de Üsküdarlı Nasûhî Efendidir1. Üsküdar’da Toygar Tepesinde Bulgurlu

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi.
1 Hayatı ve eserleri konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Has, Menakıb-ı Hasan Ünsî, (Haz. Mus-

tafa Tatcı), Ankara 2002; İbrahim Hâs, Silsile-i Tarikat-i Halvetiyye-i Karabaş-ı Veli, Süleymaniye Ktp. HM.
Paşa Bl. Yz. Nu: 2707; Enderûnî Şeyh İbrahim Ağa, Mürâselât, MÜ. Ktp. Tasnif Dışı yazma; Şeyh Kerâ-
meddin Efendi, Şemsu’s-Sabûh fi Menâkıbi Pîr Nasûh, (Haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu), Şeyh Muhammed
Nasûhî, İstanbul 1996; Seyyid Mehmed Şükrü, Menâkıb-nâme-i Hazret-i Şeyh Muhammed Nasûhî-i el-Hal-
vetî el Üsküdarî, Millet Ktp. Ali Emiri Ktp., Şer’iyye 1104/1, Telif: 1291; Senâyîzâde Hasan Efendi: Menâ-
kıb-ı Şeyh Nasûhî-i Üsküdârî, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Ef. Bl. Nu: 4573; Süleymaniye Ktp. İbrâ-
him Efendi Bl., Nu: 430, Ali Emiri Ktp. Şeriyye Bl. Yz. Nu: 1104; Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiu’l-Fuda-
lâ, C. II-III, (Haz. A. Özcan), İstanbul 1989, s. 432; Harirîzâde Kemâleddin, Tibyânu Vesâ’ili’l-Hakâ’ik, Fa-
tih Kütüphanesi, İbrahim Efendi Koleksiyonu nr.432, vr. 180a; Müstakimzâde Süleymân Sa’deddin Efen-
di, Mecelletu’n-Nisâb, Tıpkıbasım, Ankara 2000, yp. 423a; Hüseyin Vassâf, “Hazret-i Nasûhî”, Ceride-i Sû-
fiyye, C. III, Sayı 88, s. 416-417; Sadık Vicdanî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, Tarikatler ve Silsileleri, (Haz. İrfân
Gündüz), İstanbul 1995, s. 215; Yaşar Nuri Öztürk, Muhammed Tevfik Bosnavi, İstanbul 1981, s. 12 vd;
a.mlf., Kuşadalı İbrâhim Halvetî, İstanbul 1994, s. 47; ; Hans Joachım Kissling, “Şa’ban-ı Velî ve Şa’banî-



Mescidi yakınındaki evlerinde 1650 yılında2 dünyaya gelen Muhammed Nasûhî, daha
iki üç yaşlarındayken, annesi vefat etmiştir. Muhammed Nasûhî çocukluktan gençliğe
yeni geçtiği devrelerde tasavvufa merak sarmış, uzun müddet sûfî meclislerinde sohbet-
ler dinlemiş, sonunda Atîk Valide Tekkesinde irşat postunda olan Karabaş-ı Veli (1611-
1686) ’ye3 intisap etmiştir4. Zâhirî ilimlerde olduğu gibi maneviyat hayatında da büyük
bir kabiliyet gösteren ve tasavvuf eğitimini genç bir yaşta tamamlayan Nasûhî Efendiye,
27 yaşında iken hilafet verilmiştir5. Bu tarihten kısa bir müddet sonra Şeyhinin emriy-
le Mudurnu’ya gönderilmiş ve burada, Sun‘ullah Zaviyesinde on bir sene tekke şeyhliği
yapmıştır. Nasûhî Efendi Mudurnu’dan tekrar İstanbul’a geldiğinde ilk olarak Üskü-
dar’daki Çakırcı Hasan Paşa, daha sonra ise Süleyman Paşa Camilerinde iki sene irşat
faaliyetlerinde bulunmuştur6. Onun bu mekânlardaki faaliyeti, adıyla anılan ve Hasan
Paşa tarafından başlanıp bitirilemeyince şeyhin bizzat kendisi tarafından yaptırılan Na-
sûhî dergâhı 1688 senesinde tamamlanıncaya kadar sürmüştür7. 

Burada yeri gelmişken Nasûhî Menakıbnâmesinde bu dergâhın yapımıyla ilgili gü-
zel bir rivayetten de söz etmek uygun olacaktır8: 

Nasûhî henüz öğrenciliği sırasında şeyhi Karabaş-ı Velî ile Üsküdar’da geziye çıktığı
bir gün Doğancılar Meydanına geldiklerinde Şeyh Karabaş, “Oğlum inşâallah burası se-
nin yüzünden mamûr ve kıyâmete kadar Âsitâne-i Nasûhî diye meşhûr olur.” şeklinde bir
duâda bulunmuşlar ve bu niyazları seneler sonra Nasûhî tarafından gerçekleştirilmiştir.

Halvetî tarikatının Şa‘baniyye Şubesinin Nasûhiyye kolunu kuran9 Muhammed
Nasûhî, dergâhın inşasından ve burada irşat postuna oturduktan sonra aralıksız 27 se-
ne hizmette bulunmuş, 1714 senesinde bilmediğimiz bir sebeple10 Kastamonu’ya sür-
gün edilmiştir11. Burada iki sene kalan üstat, 1716 Kasım’ında İstanbul’a geri dönmüş-
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lik”, Çev. M. S. Tayşi, Bülten, Ocak-Nisan 1995, s. 26-32; Rahmi Serin, İslam Tasavvufunda Halvetilik ve
Halvetiler, İstanbul 1984, s.154-156; ; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.
II, İstanbul 1983, C. II, s. 188; M. Serhan Tayşi, “Şeyh Ebu’l-A’lâ Muhammed Nasûhî el-Halvetî, Sahabe-
den Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, s. 291-295.

2 Kerâmeddin Efendi, dedesi Nasûhî hakkında “Şemsu’s-Sabûhî fî Menâkıbi Pîr Nasûhî” adıyla bir mena-
kıbnâme yazmıştır. Bu eser, Kemal E. Kürkçüoğlu tarafından yeni yazıya aktarılıp, Orhan Nasûhîoğlu ta-
rafından bastırılmıştır. Bkz. Şeyh Kerâmeddin Efendi, Şeyh Muhammed Nasûhî, (Şemsu’s-Sabûh fi Menakıb-
ı Pîr Nasûh), Haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu, İstanbul 1996, s. 12.

3 Karabaş-ı Velî’nin künyesi, Şeyh Alî Alaeddîn el-Atvel b. Mahmûd el-Kastamonî’dir. Hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Kerim Kara, “Karabaş-ı Veli (Ali Alaaddin Atvel) ”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar An-
siklopedisi, İstanbul 1999, II, 7-8; a.mlf., “Karabaş Veli”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 369-371; Cemâl Kur-
naz-Mustafa Tatçı, “Karabaş-ı Velî”, Tasavvuf, Sayı 6 (Mayıs 2001), s.35-59; a.mlf.ler, Karabaş-ı Velî Mi-
yâr’ı Tarîkat, Ankara 2002, s.19-24; 

4 a.e., s 19-20.
5 Salim, Tezkire-i Salim, Süleymaniye Ktp. Lala İsmail Bl. Nu: 317, vr. 285a; Şeyhi Mehmed Efendi, a.g.e.,

I, 432, Harirîzâde Kemâleddin, a.g.e., 180a; H. Vassaf, Sefine, IV, s.31.
6 Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, İstanbul 2001, s.118.
7 Dergâhın yapımı Şeyh Nasûhî’nin yakın dostlarından olan Hasan Paşa tarafından başlanmış; ancak para-

sızlık yüzünden tamamlanamayınca Nasûhî kendi imkanlarıyla bitirmiştir. Bkz. bkz. Şeyhî Mehmed Efen-
di, a.g.e., II-III, 432; Kerâmeddin Efendi, a.g.e, s.17.

8 Necdet Yılmaz, a.g.e., s.119.
9 Şeyh Kerâmeddin Efendi, a.g.e., s.9.
10 Şeyhî Mehmed Efendi, bu konuda “nâ-sezâ kelimât isnâdı ile Kastamonu Kazasına nefy ü iclâ olundu-

lar.” demektedir. Bkz. Vekâyiu’l-Fudalâ, II-III, 432.
11 III. Ahmed ve I. Mahmud devrinde kadılık yapan Mustafa Efendinin Cerîde’sinden öğrendiğimize göre

Nasûhî Efendi Kastamonu’ya 17 Receb 1126 tarihinde ıtlâk olunmuştur. Bkz. İsmail E. Erünsal, Türk
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tür12. Nasûhî Efendi, Üsküdar’da Salacak mahallesinde Doğancılar caddesi üzerindeki
dergâhında 17 Ramazan 1130/15 Ağustos 1718 tarihinde bir Ramazan günü vefat etmiş
ve aynı dergâh içindeki türbesine defnedilmiştir13. Bu dergâh hâlen, Üsküdar’da Tunus-
bağı Caddesi üzerinde ve Doğancılar Parkı karşısındadır. İstanbul’un hemen hemen bü-
tün tekkeleri gibi, bir çıkmaz sokak üzerinde inşa edilmiştir14. 

Muhammed Nasûhî, gençliğinde zahirî ilimler tahsil etmiş, özellikle tefsir ilminde
derinleşmiş büyük bir mutasavvıftır. Kur’ân’dan pek çok sûrenin tefsirini yapmıştır15.
Onun, bu tefsirlerinin dışında tasavvufî muhtevalı bir hayli eseri vardır. Bunlardan Di-
vânçe16, Şerh-i Kaside-i Niyâzî17 ve mektuplarının bir kısmı yayınlanmıştır18. Bilinen
eserleri şunlardır19:

1. er-Risâletu’r-Ruşdiyye fî’t-Tarîkati’l-Ahmediyye, 
2. er-Risâletu’r-Ruşdiyye fî’t-Tarîkati’l-Muhammediyye, 
3. Şerh-i Kasîde-i Mevlanâ, 
4. Risâle-i Cem‘i’l-Ehâdîs, 
5. Risâle-i Şu‘abi’l-İmân, 
6. Şerh-i Kaside-i Niyâzî (Câmi‘ul-Esrâr ve’l-Fedâ’il), 
7. Risâle-i Mukâşefat (Risâle-i Vâki‘ât), 
8. Divânçe-i İlâhiyyât, 
9. Tefsîru Sûreti’l-Mu’min, 
10.Tefsîru Sûreti’n-Nûr, 
11.Tefsîru Sûreti’l-Furkân, 
12.Tefsîru Sûreti’ş-Şu‘arâ’, 
13.Tefsîru Sûreti’n-Nahl, 
14.Tefsîru Sûreti’l-Kasâs, 
15.Tefsîru Sûreti’l-‘Ankebût, 
16.Tefsîru Sûreti Yâ-Sîn, 
17.Tefsîru Sûreti’s-Sâffât, 
18.Tefsîru Sûreti Sâd, 
19.Tefsîru Sûreti’z-Zumer, 
20.Murâselât (Mektûbât).

Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları III, Telhisî Mustafa Efendi Ceridesi, TDEA Dergisi, II, İzmir 1983,
s.40. Bu tarih Şeyhî’nin tespitine göre 1126 Rebiü’l-aharı’dır. Bkz. Vekâyiu’l-Fudalâ, 432.

12 Kerâmeddin Efendi, a.g.e, s.16.
13 Fındıklılı İsmet, Tekmiletu’ş-Şakâyık fî-Hakkı Ehli’l-Hakâ’ik, (Haz. A. Özcan), İstanbul 1989, s.486. Ke-

râmeddin Efendinin eserinde 17 Ramazan 1130 şeklinde geçen tarih, Şeyhî Mehmed Efendinin eserin-
de “1130 Ramazanının on sekizinci isneyn gecesi...” denilerek bir gün sonrasıyla gösterilmektedir. Bkz.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., II-III, 432; Türbede medfun bulunan zevât için bkz. Kerâmeddin Efendi,
a.g.e, s.9-10. 

14 Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul 2001, I, 291. 
15 Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mu’ellifîn, Beyrut ts, III, 80.
16 Kerâmeddin Efendi, a.g.e. Ayrıca bkz. Abdülkadir Öğüt, Divân-ı Belagat-Ünvan Pir-i Sani Muhammed Na-

sûhî, Gazi Eğt. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. Bitirme Tezi, Ankara 1995; Mustafa Yılmaz, Mehmet Nasûhî Efen-
di, Hayatı, Eserleri ve Divânçesinin Tenkitli Neşri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Ü., Sos.
Bil. Enst., İstanbul 1997.

17 Abdullah Çaylıoğlu, Niyâzî-i Mısrî Şerhleri, İstanbul 1999, s. 23-31. 
18 Kerâmeddin Efendi, a.g.e.
19 Bu eserlerin bazı nüshaları için bkz. M. Serhan Tayşi, a.g.e., s.293-294; Necdet Yılmaz, a.g.e., s. 120 vd.



İnsanoğlu yapısı itibariyle maddî hastalıklarla karşı karşıya olduğu kadar manevî
hastalıklarla da sürekli olarak karşı karşıyadır. İşte bu manevî hastalıkların tedavisi için
tasavvuf eğitimi yolunu tercih edenlere Nasûhî Efendinin, Beşiktaşlı Fahreddin Efendi-
ye (ö. 1728)20 göndermiş olduğu er-Risâletu’r-Ruşdiyye fî’t-Tarîkati’l-Ahmediyye adlı bu
risâlesi önemli bir rehberdir. Risâlenin ülkemiz kütüphanelerinde tarafımdan şimdilik
üç nüshası tespit edilmiş olup, bunlardan ikisine ulaşılabilmiştir. Ulaşılamayan üçüncü
nüsha ise İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde (A. Yz. Nr: 3403) bulunduğun-
dan ve bu kütüphane de depremde zarar gördüğü gerekçesiyle kapatıldığından elde edi-
lememiştir. Elde edilen iki nüshadan birincisi Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Kütüphanesinde tasnif dışı yazmalardandır. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Kütüpha-
nesi kayıt numarası 2665’dir21. İkincisi ise Haririzâde’nin Tibyânu Vesâ’ili’l-Hakâ’ik adlı
eserinin III. cildinin içinde 180b-195b arasında22 yer almaktadır23. Her iki nüsha temin
edilip karşılaştırıldıktan sonra bu çalışma yapılmıştır. Tarafımdan nüsha karşılaştırma-
ları yapılarak bu risâlenin tenkitli metni kurulmuş olup, en kısa zamanda Türkçeye ya-
pılan çevirisiyle birlikte yayınlanacaktır. Ayrıca kayıtlarda bu risâlenin Mahmûd Rebi‘
ya da Belîğ Mahmûd adında bir mütercim tarafından Osmanlıcaya çevrildiği bilgisi bu-
lunmaktadır. Ancak bu çevirinin tespit edilen nüshası da İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesinde (A. Yz. Nr: 6396) bulunduğundan elde edilememiştir. Bu çalışmada
ayrıntıya girilmeden Nasûhî Efendinin vermek istedikleri maddeler hâlinde sıralana-
caktır.

Nasûhî Efendi risâlesine şu şekilde başlar24:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. 

İrfânî bilgiyi tahsil etmek üzere insanı var eden, insanın kalbine zâtı, sıfatları ve
isimleriyle tecellî eden, Kur’ân’ın sırlarına karşı kabiliyetli olarak en güzel şekilde insa-
nı yaratan Allah’a hamd olsun. En temiz selamları ve en değerli duaları, ahir zamanda
gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.) ’e, onun ailesinin ve ashabının her an üzerine ol-
sun.

Sıkıntıları gideren ve lütuf sahibi olan Allah’a (C.C.) yönelen aciz Şeyh Nasuhî di-
yor ki, Şeyhlerimizin fakirlerinden ve şu an emaneti taşımaya ehliyetli olan Fahri (K.S.)
bana intisap ettiğinde, Şeyhimden icazet aldığım gibi ben de ona icazet verdim. Fahri
(K.S.), bizim yanımıza gelmeyi istese de, gelmesi oldukça zor olacak bir yerdeydi. Dos-
doğru yol üzere olan tarikat hâllerinden ve dümdüz bir çizgi üzerinde olan ma‘rifet sır-
larından kalbime vârid olanları arzuladı. Oradan uzak olduğumdan onun sorusu bu ri-
sâleyi yazmaya başlamama sebep oldu. Kusurlarım çok olduğundan Allah’ın beni doğ-
ruya iletmeye gücü yeter, dedim. Dönüş ve varış onadır. 

Bu risâleyi er-Risâletu’r-Ruşdiyye fî’t-Tarîkati’l-Ahmediyye diye isimlendirdim. Onu
bir mukaddime, üç fasıl ve bir hâtime olmak üzere düzenledim.”

Bu şekilde risâlesinin dibacesinde neden böyle bir eseri kaleme aldığı hakkında bil-
gi veren Nasûhî Efendi, mukaddime kısmında25 tasavvuf eğitimi alan kişinin uyması ge-
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20 Beşiktaş’ta Maçka kabristanında medfûndur. Bkz. Şeyh Kerâmeddin Efendi, a.g.e., s.27. 
21 Bu nüsha çalışma boyunca MAR şeklinde kısaltılacaktır.
22 Bu eser, Fatih Kütüphanesi, İbrahim Efendi Koleksiyonu nr.432’de kayıtlıdır.
23 Bu nüsha çalışma boyunca HAR şeklinde kısaltılacaktır.
24 MAR 117; HAR 180b.
25 MAR 117; HAR 180b.



388 ■ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

reken hususlar üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilki tasavvuf talebesinin bilgiyi kâmil
ve makbûl bir üstattan alması, sonra eksikliklerini Allah’ın ve peygamberinin izniyle ta-
mamlamasıdır. 

Kâmil bir şeyhe intisap ettikten sonra sâlikin tarikat erkânını bilmesi gerekir. Tari-
kat erkânı ise beştir. 

Birincisi; çok güçlü bir şekilde kalp huzuruyla etkisinin damarlara kadar sirâyet et-
tiği dil ile zikre devam etmektir (Devâmu’z-zikri bi’l-lisân). 

İkincisi; halvettir. Yani güneşin ışınlarının ve gündüzün ışıklarının girmediği ka-
ranlık bir evde zihni meşgul eden şeylerden uzak kalmak ve duyu organlarını dışarıya
kapatmaktır. 

Üçüncüsü; Allah’ı zikretmenin dışında sukuta devam etmektir (Devâmu’s-sukût il-
lâ ‘an zikrillah).

Dördüncüsü; oruca devam etmesidir (Devâmu’s-Savm).

Beşincisi; uykuyu zor kullanarak değil, yumuşaklıkla aşamalı olarak terk etmektir.
(Devâmu terki’n-nevm bi’t-tedrîc ve’r-rifk lâ bi’l-‘unf). 

Tasavvuf talebesinin tarikât erkânından beş şeyi öğrenmesinden ve uygulamasın-
dan sonra erkânın şartlarından beş şeyi de bilmesi ve uygulaması gerekir. 

Onlardan birincisi; tövbedir. Tövbenin şartları da sekizdir. 

Bunların ilki; geçmişte yaptıklarına pişman olmak, 

İkincisi; içinde bulunduğu ânı terk etmek, yani Hakkın kendisi için takdir ettikle-
rine boyun eğmektir.

Üçüncüsü; gelecekte daha önce yaptıklarını işlememe konusunda kararlı olmak, 

Dördüncüsü; kul hakkını ödemek, 

Beşincisi; Allah’a karşı yerine getirilmemiş kulluk görevlerini kaza etmek, 

Altıncısı; riyâzet yoluyla vücuttaki yağları eritmek, 

Yedincisi; yiyeceğin, içeceğin ve giyeceğin helâl olmasına dikkat etmek

Sekizincisi ve sonuncusu; kalbin haset, kin gibi kötü duygulardan temizlenmesidir.

Tarikâtın şartlarından ikincisi; taharettir.

Üçüncüsü; doğruluk ve kararlılık üzere olmaktır.

Dördüncüsü; Allah’tan alıkoyan her şeyden kendini tecrît etmektir.

Beşincisi; Allah’ın emrine teslim olmaktır.

Nasûhî Efendi risâlesinin birinci bölümünde26 ma‘rifetu’n-nefs, yani nefsi tanıma
konusunu işler. Bu bölümde nefsi yedi dereceye ayırır. 

Bunlardan birincisi; en-Nefsu’l-Emmâre bi’s-Su’, yani kötülüğü emreden nefistir.

Üstat nefsi emâreyi anlatırken zikir adabını da işler ve zikir adabını on beş madde-
de toplar. 

Bunlar sırasıyla şöyledir: 

Birincisi; temiz giyinmek, 

İkincisi; güzel kokuyla zikir meclisini güzelleştirmek, 

26 MAR 130; HAR 187a.



Üçüncüsü; kıbleye yönelerek diz çöküp oturmak, 

Dördüncüsü; ellerini dizlerinin üzerine koymak, 

Beşincisi; gözleri yummak, 

Altıncısı; gözlerinde üstadını hayal etmek,

Yedincisi; zikre başlamadan önce üstadından kalben himmet istemek, 

Sekizincisi; üstadının yardımının peygamberden geldiğini bilmek, 

Dokuzuncusu; sükût ederek kalbi tefekkürle meşgul etmek, 

Onuncusu; yalnızca Allah rızasını gözeterek ihlâslı olmak, 

On birincisi; tam bir tazimle zikretmek, 

On ikincisi; her sefer zikrin anlamını kalbinde hissetmek, 

On üçüncüsü; Allah dışında her şeyi kalpten söküp atmak, 

On dördüncüsü; sükût edildiğinde kalbi huzur ve sükun bulmak, 

On beşincisi ve sonuncusu; zikre ara vermemek; zira birazcık tembellik etmek gafle-
te sebep olur. 

Nefsin derecelerinden ikincisi; en-Nefsu’l-Levvâme, yani kınayan nefistir.

Nasûhî Efendi burada klâsik tasavvufî kaynaklarda27 üzerinde önemle ve ısrarla
durulan veled-i kalb ve tıfl-i ma‘nâ diye geçen konuyla ilgili görüşler de beyan eder. Bu
çocuğun özelliklerini yedi maddede toplar:

Bunlardan birincisi; bir çocuğun anneden doğması, ebeveyn tarafından terbiye
edilmesi ve ergenlik çağına kadar yavaş yavaş büyümesi gibi bu çocuğun da kalpten
doğmasıdır. 

İkincisi; bu çocuğun genel olarak ilim öğrenmesinin yanında marifet ilmini de tah-
sil etmesidir.

Üçüncüsü; çocuk günahların kirlerinin bir sonucu olduğu gibi bu çocuk da şirkin
ve cismânî gafletin bir görüntüsüdür. 

Dördüncüsü; ruhun çoğunluğunun bu saf şekilde kendini gösterdiği gibi bu çocu-
ğun da rüyada melekler gibi toy bir genç olarak görülmesidir.

Beşincisi; Allah (C.C.) ’ın bu çocukluğun sonucunu gençlik olarak şu ayetlerde ni-
telendirmesidir. “Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.”28 “Hizmetlerine
verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.”29

Altıncısı; Bu adın ona hoşluğundan ve temizliğinden verilmesidir.

Yedincisi; Mecaz yoluyla çocuk diye isimlendirilmesi insan şeklinde temsil edilerek
bedenle kavranması sebebiyledir. Onun çocuk diye isimlendirilmesi küçük olmasından
değil güzel olmasındandır. 

Üçüncüsü; en-Nefsu’l-Mulheme, yani ilhâm alan nefistir. 

Dördüncüsü; en-Nefsu’l-Mutma’inne, yani mutmain olmuş nefistir. 
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27 Gördüm vücûd ilinde Kur’ân okur dilinde
Tıfl-ı manâ dersini bildiğim midir hatâ (Ümmî Sinân)
Bkz. Mustafa Tatçı, Elmalı’nın Canları, Ankara 2002, s.284; Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz, “Kalp Çocu-
ğu”, Hasan Ünsî Şabânî, Kelam-ı Azîz, Ankara 2002, s.57.

28 Vakıa 56/17; İnsan 76/19.
29 Tûr 52/24.
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Nasûhî Efendi nefsin ilk dört derecesini bu şekilde açıkladıktan sonra, geriye ka-
lan nefsin üç derecesinde bazı sırların olduğunu ifade etmiş, Peygamber Efendimizin
“İnsanlara anlayacakları kadar konuşun” sözü benim onları açıklamamı ve yazmamı en-
gellemiştir, diyerek geriye kalan üç dereceyi risâlesinde anlatmamıştır.

Nasûhî Efendi risâlesinin ikinci bölümünde30 ma‘rifetu’t-tevhîd, yani tevhîdin bilin-
mesi konusunu işler. Burada tertibin üç mertebe olduğunu söyler. Bunlardan birincisi;
et-Tevhîdu’l-Ef‘âlî, yani fiillerle ilgili tevhîd, 

İkincisi, et-Tevhîdu’s-Sif‘âtî, yani sıfatlarla ilgili tevhîd, 

Üçüncüsü, et-Tevhîdu’z-Zâtî, yani zâtla ilgili olan tevhiddir.

Üstat risâlesinin üçüncü ve son bölümünde31 ma‘rifetu’n-nesebî’l-ilâhî, yani ilâhî ne-
sebin bilinmesi konusunu işler. 

Nasûhî Efendi risâlesinin hâtime kısmında32 Fahreddin Efendiye dua ederek tavsi-
yelerde bulunur ve bir postnişinde bulunması gereken on beş özelliği sıralar. 

Bunlardan birincisi; kendisine özlem duyulması için mümkün olduğunca insanla-
rın gözlerinden ırak olmak, 

İkincisi; başkasının vakıf olmaması için sırrını saklamak, 

Üçüncüsü; dervişlerinden ona iyilik yapanları gizlemek, 

Dördüncüsü; başkalarının haset etmesine sebep olacağından müritlerinden yalnız-
ca birisine iltifat etmemek, 

Beşincisi; müritlerinden yalnızca birisine şefkat göstermemek, zira müritlerden bi-
risine merhamet gösterildiğinde o mücâhedeyi, yani nefis terbiyesini bırakır, onda hâl
kalmaz kâl kalır.

Altıncısı; nefsine tabi olmamak ve onun söylediklerini dinlememek, 

Yedincisi; yaptığı işlerde istişare etmek, 

Sekizincisi; geceyi değerlendirmek, günahlardan sakınmak ve insanlara muhtaç ol-
mamak, 

Dokuzuncusu; yaptığı her işte şer-‘i şerife uymak, 

Onuncusu; bir kişinin hükmüne göre davranmamak, 

On birincisi; kimseyi umutsuz olarak kapısından çevirmemek, 

On ikincisi; tâlibi talep ettiğinden önce istemek, 

On üçüncüsü; kendisine dostlar edinmek ve onlarla irfânî konularda sohbet etmek, 

On dördüncüsü; kendisine tabi olanlardan bir şey talep etmemek ve şüpheli şeyleri
de almamak, 

On beşinci ve sonuncusu; ne kendisine ve ne de başkasına birazcık olsun zulmedil-
mesine rıza göstermemektir.

Nasûhî Efendi bir postnişinde bulunması gereken bu on beş şartı sıraladıktan son-
ra “Kimde bu sayılan özellikler olmazsa o dünyada ve ahirette kâmil bir insan olamaz.
Kimde de bu özellikler varsa o da dünyada ve ahirette mürşidi kâmil olur.” der.

30 MAR 139; HAR 191b.
31 MAR 141; HAR 193a.
32 MAR 142; HAR 193b.



Bundan sonra Nasûhî Efendi risâlesini şu cümlelerle sona erdirir:

“Ey Fahri! Vuslata erenlerden isen zevkin ve şuhûdun sana tavsiye olarak yeter. Se-
nin benim tavsiyeme ya da birinin tavsiyesine ihtiyacın yoktur. Allah Sâlihlerin dostu-
dur. Eğer vuslata erememişsen mutasavvıfların kitaplarını okumamalısın ve onların ke-
mâlâtlarını tefekkür etmemelisin. Bu sana zarar verir fayda vermez. Senin kitap ve sün-
netin ahkâmıyla ehli sünnetin gittiği yolu öğrenmelisin. Vuslata ermiş kâmil bir insanın
Allah’ın Resulüne indirdiklerine ve Peygamberlerin Allah katından getirdiklerine inan-
ması gerekir. Vuslata eren kişiden sâdır olan kelimeler elbette kitap ve sünnetle çeliş-
mez. Ancak kusurlu kişiler onları tam olarak anlayamaz. Vuslata erenler bu kusurlu
kimseler grubunda değillerdir. O kusurlu insanların sözlerine cevap vermeyi bırak. On-
ların durumlarını inkâr etmekten sakın. Bu onların zevklerinden ve vicdanlarından
mahrum kalmalarının sebebidir. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurur. “Yalan sözlerle
Allah’a iftira edenden veya O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir. Şüphe
yok ki zalimler kurtuluşa ermezler.”33 Ma‘rifet iddiasında bulunmak, zamanından önce
vuslata erdiğini iddia etmek, Allah’ın âyetlerini yalanlamak ve Allah’ın kâmil velilerini
inkar etmek Allah’a iftira etmenin çeşitlerindendir. Onlar (Veliler) Allah’ın en büyük
âyetleri ve en mükemmel delilleridir. Bir Hadis-i kudsî’de: “Kim bir velime düşmanlık
ederse bana savaş açmıştır.” Buyurulmuştur. Senin onlara muhabbet etmen gerekir.
Umulur ki sen onlara ilimlerinde ve hâllerinde yetişirsin. 

Allah’ım senden iyilik yapmayı, kötülüğü terk etmeyi, fakirliği sevmeyi, beni affet-
meni, bana merhamet etmeni ve tövbemi kabul etmeni isterim. Ey alemlerin Rabbi!
Peygamberin Muhammed (S.A.V.) ’in, bütün peygamberlerin (A.S.) ve –rahmet ve affın
üzerlerine olsun- bütün velilerin hürmetine bir kavim fitne çıkarmak isterse beni fitne-
ye karışmadan vefat ettir. Amin.”

Osmanlı tasavvufî düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Üsküdarlı Nasûhî
Efendinin, gerek Osmanlıca, gerekse Arapça olarak kaleme aldığı eserlerinin kültür ta-
rihimiz açısından bilimsel çalışmalara konu edilmesi ve çevrilmeyenlerin de günümüz
Türkçesine aktarılması yararlı olacaktır. 

�
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SALÂHÎ’NİN ÜSKÜDARLI NASÛHÎ 
EFENDİNİN BİR GAZELİNİ ŞERHİ

Yaflar Aydemir*

Giriş

Tebliğimiz, Üsküdarlı mutasavvıf bir şâir olan Muhammed Nasûhî Efendinin
bir gazelini, tasavvufî açıdan izaha çalışan Salâhî’nin şerhidir. Üç nüsha üze-

rinden oluşturduğumuz metnin Latin harflerine çevirisi yapılmış, sadeleştirmenin ya-
nında gerekli görüldüğü yerlerde de tasavvufî kaynaklara müracaat edilerek, günü-
müz okuyucusunun istifadesine sunulmuştur. Ortaya koyduğumuz çalışma bu haliy-
le, hem Salâhî’nin şerhi, hem de bir boyutuyla bu şerhe yapılan bir şerh niteliği taşı-
maktadır.

1. Muhammed Nasûhî:

Asıl adı Muhammet olan Nasûhî 1060/1650 yılında Üsküdar Toygar Tepesinde
doğmuştur. Babası sipahi sınıfından Nasûhî Bey, annesi Afîfe Hanımdır. Muhammet Na-
sûhî 3 yaşında iken annesini kaybetmiştir. Çocukluğu ve tahsil hayatı Üsküdar’da geç-
miştir. Eğitim döneminde aynı zamanda Halvetî Karabaş-ı Velîden feyz almıştır. Mürşi-
dinin emriyle Mudurnu’ya giderek Sunullah Efendi zaviyesinde ders okumuş, manevî
terbiye ve telkinle meşgul olmuştur. Daha sonra Üsküdar’a dönen Nasûhî, Süleyman
Paşa camisinde ders okutmuş ve irşatla ilgilenmiştir. Mürşidi Karabaş-ı Velînin tavsiye-
sine uyarak bugünkü Nasûhî camiinin arsasına bir dergah yaptırmıştır. Bir ara Eyüp ca-
misinde de görev yapan Nasûhî, 1714-1716 yılları arasında Kastamonu’ya gönderilmiş-
tir. Üsküdar’a döndükten bir yıl sonra da 17 Ramazan 1130/ 15 Ağustos 1718 tarihinde
vefat etmiştir (Kürkçüoğlu, 1996, s.12-20). Mehmet Nermi Haskan, Nasûhî’nin Kasta-
monu’da kalış süresini bir yıl ve vefat tarihini de 14 Ağustos 1718 olarak gösterir (Has-
kan, 2001, C.I, s.293).

Nasûhî’nin ilmî ve tasavvufî birçok eseri vardır. Bunlardan bir kısmı, Mümin, Nûr,
Furkan, Şuarâ, Nahl, Kasas, Ankebût, Yâsin, Saffâf, Sâd, Zümer surelerinin ve birçok
âyetin tefsiridir. Tefsirler dışında Ruşdiyye fî Tarîkat-i Muhammediyye, Ruşdiyye fî Ta-
rîkat-i Ahmediyye, Cem‘u’l-Ehâdis, Şu‘âbu’l-Îmân, Mükâşefât-ı Vâkıât risaleleri ile Şerh-
i Kasîde-i Niyâzî, Mürâselât ve Dîvân-ı İlâhiyâtı vardır (Kürkçüoğlu, 1996, s.20-24). 

* Doç Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.



2. Salâhî:

Asıl adı Abdullah olan Abdullah Salahaddin-i Uşşâkî 1117/1705 yılında bugün Yu-
nanistan sınırları içerisinde kalan Kesriye (Kostarya)’de doğmuştur (Akkuş, 1998, s. 11-
16). Salâhî ilk öğrenimini memleketinde yapmış, yirmi yaşlarında da İstanbul’a gelmiştir.
İstanbulda sarf ve nahiv öğreniminin yanında mücerred ilimlerle ilgilenmiştir (Akkuş,
1998, s. 16-20). Salâhî aldığı görevler vesilesiyle Bosna, Banyoluka, Mısır gibi yerleri do-
laşmış, 1741 yılından sonra da İstanbul’a dönmüştür (Akkuş, 1998, s. 24-26). Salâhî, Uş-
şâkî, Nakşıbendiyye, Mevlevî, Celvetiyye, Bektaşiyye ve Gülşenî tarikatlerine intisab et-
miş, en çok da aynı zamanda kayınpederi olan Uşşâkî şeyhi Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin et-
kisinde kalmıştır. 1750 yılında şeyhi vefat edince onun yerine 1764 yılına kadar aynı tek-
kede irşad görevini üstlenmiş, bu tarihten itibaren de bizzat padişah tarafından Tahir Ağa
tekkesi şeyhliğine tayin edilmiştir. Bu görevinde 1782 yılında tekkenin yanmasına kadar
kalmıştır. Yangından sonra tekrar Eğrikapı tekkesine taşınmış ve ölüm tarihi olan
1197/1782 yılına kadar burada görevine devam etmiştir (Akkuş, 1998, s. 26-38).

Salâhî’nin şerh, tercüme ve telif olmak üzere irili ufaklı 65’den fazla eseri vardır
(Akkuş, 1998, s. 93-188). Şerh ettiği eserler arasında bildiri olarak hazırladığımız Na-
sûhî’nin de bir gazeli bulunuyor.

3. Şerh:

Sözlüklerde şerh, açma, ayırma, yarma, açıklama; bir kitabın ibaresini yine o lisan-
la veya başka bir lisanla tafsil ve izah ederek müşkilatını açma; bir kitabın ibaresini ke-
lime kelime açıp izah ederek yazılan kitap; izah, tafsil, açık anlatım gibi manalara gelir.
Şerhin bir diğer anlamı da; muhtelif ilim dallarında incelenen bir esere yazılan açıkla-
madır. Hâşiye, hâmiş, ta’lîk, telhîs, tahlil, tefsir, analiz gibi kelimeler de anlam olarak
şerhe yakın kelimelerdir (Ceylan, 2000, s.19).

İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü Arap, İran ve Türk edebiyatlarında başta ha-
dis ve fıkıh kitapları olmak üzere pek çok meşhur kitap, risale ve şiire şerh yazılmıştır.
Şerh geleneğinin ortaya çıkışına dair Katip Çelebinin verdiği bilgilere göre şerh, farklı
bilgi düzeylerinde yazılmış metnin, başkaları tarafından anlaşılmasına, sebepleri unutu-
lan veya ihmal edilen kapalı kısımların açılmasına ve tevil içeren lafızların ayrıntılı ola-
rak dile getirilmesine hizmet eder (Hazer, 2003, s.212). 

Edebiyatımızda, gerek nesir ve gerekse şiire yazılan şerhlerin büyük bir bölümü-
nün tasavvufî içerikli olduğunun altını çizmek gerekir. Klasik edebiyat ürünlerimizin
çokluğuna rağmen, şerhin daha çok dinî ve tasavvufî eserlere yönelik olması, bu metin-
lerin açıklanmasına duyulan ihtiyaç olsa gerektir. 

3.1. Tasavvufî Eserlerde Şerh: 

Tasavvufî eserlerin dili, klâsik dile nazaran daha girift, mecaz ve sembol kullanımı
bakımından da daha yoğundur. Bu durum tasavvufun kendi yapısı ve anlayışından kay-
naklanır. Tasavvuf her şeyden önce “kâl” değil “hâl” ilmi olarak görülmüştür. Mutasav-
vıfların bu hal içerisinde yaşadıkları mistik tecrübelerinin dile getirilmesi ve anlaşılır
hale konması, normal metinlerden daha fazla mecaz ve sembol kullanmayı gerekli kıl-
mıştır. Çünkü bu tecrübeleri yaşayan insanların, edindikleri tecrübeleri günlük dilde
kullanılan kelimelerle anlatmaları zaman zaman onları zora sokmuş, hatta hayatlarına
mal olmuştur.
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Mutasavvıfların bilgi elde etme biçimleri, kesbî değil vehbîdir. Dolayısıyla sezgiye
dayanır. Mutasavvıf, seyr ü sülûk ile bâtınî âlemdeki öz bilgiyi (lübbü) ortaya koymaya
çalışır. Ortaya konan bu mistik tecrübeye dayalı sırrî bilgi, dünyevî kelimelere yüklenen
manalarla açıklanmak durumundadır. Ferdî sezgiye dayanan bu bilginin topluma akta-
rımı, metaforik bir üslupla gerçekleştirilir. 

XVI. asrın önemli tezkire yazarlarından Kastamonulu Lâtîfî, tezkiresinde mutasav-
vıfların kullandıkları mecazlarla yüklü dile dikkat çeker. Latîfî’ye göre, fazileti şiar edin-
miş şairler, hakikatleri mecaz örtüsü altında ifade etmek için çeşitli sanatlarla def, ney,
ma’şûk ve meyden bahsederler. Fakat bu sözlerin dış görünüşlerine bakarak şarap, gü-
zel vs.nin vasf edildiğini sanmamak gerekir. Tarikat ve hakikat ehlince her lafzın bir ma-
nası, her ismin bir müsemması, her kelamın bir tevili ve her tevilin bir temsili vardır
(Latîfî, 1314, s.11-12).

Mutasavvıflar da, mecazlardan örülü ayrı bir dil oluşturduklarını ve herkesin bu-
nu anlamaması gerektiğini/anlayamayacağını ifade ederler. Çünkü kendileri “kuş dili”,
“mana dili” konuşurlar:

“Bu sözleri sanma her insan anlar
Kuş dilidir bunu Süleymân anlar
Bu sırr-ı mübhemi ârifân anlar
Çünkü câhillerden pinhân eyledik”
Edib Harâbî (Kurnaz-Tatcı, 2001)

İşte bu ayrı dili konuşan mutasavvıfların anlatmak istediklerini değişik amaçlarla
çözümlemek, tasavvufî şerhi doğurmuştur. Görüldüğü gibi, tasavvufî şerh, anlaşılır ola-
nın anlatılmasıyla alakalı değil, anlaşılmayanın, ledünnî ve gaybî olanın izahıyla alaka-
lıdır. 

Edebiyat araştırmacısının karşısına çıkan hemen her metin, onun ilgi alanına girer.
Bu metin ister tasavvufî, ister dinî, ister felsefî veya târihî olsun. Ona göre, saha gözet-
meksizin ortaya konulan her bir eserin, edebî metin değeri vardır. Biz de bir edebiyat
araştırmacısı olarak Salâhî’nin Nasûhî’nin bir gazelini şerhini burada sizlerle paylaşmak
istiyoruz.

Nasûhî’nin gazeline sanat açısından baktığımızda çok başarılı bulduğumuzu söy-
leyemeyiz. Ancak, tasavvufî anlayışlarını ön plana çıkartan şâirlerin birinci gayelerinin
okuyucuya mesaj vermek olduğu da göz ardı edilmemelidir. Salâhî’nin bu şiiri şerhi de,
içeriğin anlaşılması, şairin vermek istediği mesajın okuyucu tarafından doğru algılan-
masını sağlama çabalarıdır. 

Şerhi yapılan şiir bütün olarak aşağıdadır:

Ol nedür kim eylese ikrârını müşrik olur
Bu ‘aceb kim itse inkâr şübhe yok mülhid olur

Cîmde fâ’yı fâ’da cîmi bulmayan ahvel nigâh 
Hakda kalur hâsılı ol şübhesiz cebrî olur

Bî-basîret hep görenler bî-basardur gözleyen 
Ey ‘amâlıkdan kaçan kör olmayan a‘mâ olur



Hâ vü ‘ayn u nûn u sâd’dan añlayan egri nazar 
Pes ne ma‘nîden bilürse cümle şey’ îcâd olur 

Zâhir u mazhar zuhûrın fehm iden añlar kelâm 
Yokluğı bulan Nasûhî ‘ârif ü dânâ olur 

Ol nedür kim eylese ikrârını müşrik olur
Bu ‘aceb kim itse inkâr şübhe yok mülhid olur

Beyit bilmece üslubu taşıyor ve tezat üzerine kurulmuş. Öyle bir durum ki, o şeyi
kabul etse müşrik, kabul etmese mülhid olacak. Salahî bu beyitten anlaşılması gereken
şeyin ne olduğunu izaha çalışıyor. Ona göre Cenâb-ı Hakkın zâtı vâcibu’l-vücuddur. Sı-
fatları ise mümkinü’l-vücud/sıfatlar alemidir. “Mümkin”ler âlemi, hissî mevcutlar âle-
midir (Sunar, 1974,s.284). Mümkinât âlemi, âlemde mevcut olan somut ve bireysel şey-
leri karşılar. (İzutsu, 1998, s.239). Hakikatleri ve dayanakları da a’yân-ı sâbite suretle-
ridir (Sunar, 1974, s.49). Ete kemiğe bürünen/ sıfatlarda kendini gösteren yaratılmışla-
rın tek başına varlığını kabul etse şirke düşer. Çünkü ona göre eşyanın tek başına var-
lığı yoktur. Hakk’ın zâtı olmasa sıfatları ve tecellisi de olmayacaktır. Bu anlamda “müm-
kin” gereklilik ile olamazlık arasında bir manadan ibarettir. Hakk’ın zâtı, varlığını ve
yokluğunu gerektirmez. Zâtı, varlığını gerekli kılıp tek başına vücudu olsaydı vücuda
ihtiyacı kalmaz, kendi zâtında gerekli olurdu. Burada “mümkin” zâtın varlığını değil
başkalarının varlığını gerektirir. Sonuç olarak, “mümkin”e tek başına varlık isnad eden
müşrik olur. Aynı şekilde “mümkin”i inkar eden de mülhid olur. Çünkü ete kemiğe bü-
rünen varlık, mutlak varlıktan beslenmiş ancak yaratılma, zuhura gelme ve bağlılık
yönleriyle mutlak varlıktan ayrılmıştır. Bu haliyle zâtın aynı değildir. Ortaya çıkan bu
farklılığı inkar eden de müşrik olur. Böylelikle birinci mısra Salâhî’ye göre tasavvuftaki
“fark”, ikinci mısra da “cem” makamına işaret eder.

Cîmde fâ’yı fâ’da cîmi bulmayan ahvel nigâh 
Hakda kalur hâsılı ol şübhesiz cebrî olur

Salâhî bu beyti açıklarken Aziz Mahmud Hüdâyî’nin bir beytinden de yararlanıyor.
Ona göre metinde geçen “cim” “cem‘“ makamının, “fâ” ise “fark makamının remzidir.
Bilindiği üzere tasavvufta “cem‘“, Hakkı halksız temaşa etme, halkı değil sadece Hakkı
seyretme, bütün eşya ve varlıkların Allah sayesinde mevcut olduklarını görme demek-
tir (Uludağ, 1995, s. 116). Bir başka ifadeyle cem‘ makamı “yaratanı zâhir ile, yaratıla-
nı bâtın ile müşahede etmektir. Bu makamda halk ayna olur ve halk aynalarından Hak
zâhir olur. (Sunar, 1974, s.162). “Fark” ise, halka Hak nazarıyla bakmaktır. Fark, kul-
luğu görmektir. Allah’ın hayat sıfatıdır. Kula nisbet edilen ibadet, fark; Hakk’a nisbet
edilen lutuf ve benzeri hususlarsa “cem‘“e işarettir “(Uludağ, 1995, s 185-86). Salahî de
“fark”ı “halka Haksız işaret etmek”, olarak alır. Yine tasavvuf literatüründe “fark-ı ev-
vel” ve “fark-ı sânî” olarak isimlendirilen kavramları açıklar. Ona göre kul birinci fark-
ta, kendisine emredileni yapar. Yaratılan eşya onun Hakk’ı görmesine engeldir. İkinci
fark ise “cem‘ü’l-cem‘“den ibarettir. “cem‘u’l-cem‘“, Hak’dan başka hiçbir şeyi görmeme
halidir. Sâlik bu makamda ne kendini ne de halkı görür. Sadece Hakk’ı görür (Uludağ,
1995, s.116). Bu makamda bâtın ve zâhir hepsi Hak olarak müşahede edilir. Bu makam-

SALÂHÎ’NİN ÜSKÜDARLI NASÛHÎ EFENDİNİN BİR GAZELİNİ ŞERHİ ■ 395



396 ■ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

da bâtın olan mutlaktır ve zâhir olan kayıtlıdır. Evvel olan mutlak, âhir olan kayıtlıdır.
Fakat hepsi Hakk’tır (Sunar, 1974, s.162). Salâhî’ye göre “cem‘u’l-cem‘“ kesreti vahdet-
de, vahdeti de kesrette görmektir. Kesreti vahdetde görmek, eşyanın ilm-i ilâhîdeki sa-
bit olan suretlerini, yani a‘yân-ı sâbiteyi ilm-i Hak’da görmektir. Tıpkı, çekirdekte ağa-
cı, dalları, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri görmek gibi. Vahdeti kesrette görmek ise,
Zâtın varlığını eşyada görmektir. Bu da meyvelerin her birinde asıl olan çekirdekteki ilâ-
hî bilgiyi görmek gibidir. Nitekim meyvelerin çokluğu, çekirdeğin çokluğunu gerektir-
mez. Sonuç olarak, cemi farkda ve farkı cemde bulmayan, yani Hakk’ı halkda, halkı
Hakk’da göremeyen şüphesiz cebrî olur demektir. Kelime anlamıyla “zorunluluk” ve
“mecburiyet” demek olan “Cebr”, tasavvufta “ceberût âlemi” demektir. Bu âlemde Hak,
sâlik için neyi irade etmişse sâlik de ancak onu irade edebilir. (Uludağ, 1995, s.113)
Mutlak vücut, yapma ve etkilenme (fiil ve tesir) bakımından yaratan, yani Allah; yapıl-
ma ve etkilenme (infial ve teessür) bakımından da yaratık, yani kul mahluktur (Sunar,
1974, s.43).Hüdâyî Hazretleri de: 

“Cem‘i olmayanın irfânı yoktur, 
Farkı olmayanın ilhâdı çoktur”

buyurmuştur. “Fark”da olup da “cem‘“i olmayan Hak’dan gafil olmayı gerektirir.
İrade ortadan kalkınca “cebrîlik” ortaya çıkar. Böylece farkda olanın gafleti sebebiyle
eksikliği ortadadır. Cem‘de olan Hakk’ın zâtında yok olmakla Hakk’ın marifetinin kema-
linden gafil olduğu için eksikliği görünür. Çünkü Hakk’ın tam olarak bilinmesi, isim ve
sıfatlarıyla mümkündür. İlâhî isim ve sıfatlar ise Allah’ın eserleriyle bilinir. Öyleyse ya-
ratılan, rızıklandırılan, hayat ve ölüm olmasa Cenâb-ı Hakk’ın yaratıcı, rızık verici, ha-
yat veren ve öldüren olduğu bilinmezdi. Bu yüzden, “cem‘“ makamında kalıp “ikinci
fark”a yani “cem‘ü’l-cem”e erişmeyen Hakk’da kalır, halka gelmez. Sonuç olarak cebrî
olur.

Bî-basîret hep görenler bî-basardur gözleyen 
Ey ‘amâlıkdan kaçan kör olmayan a‘mâ olur

Basiret, “öngörü, sağgörü, gaflete düşmeden ve duygulara kapılmadan ileriyi ve
gerçekleri isabetli olarak görme yeteneğidir. Tasavvufta, kudsiyet nuru ile aydınlanmış
kalbin bir gücü olup, nesnelerin hakikatini ve iç yüzünü görmek demektir (Uludağ,
1995, s.86). Salâhî’ye göre de “basîret”, baş gözü gibi kalbe mahsus bir iç kuvveden iba-
rettir Nitekim “basiret kalbin aynıdır” denmiştir. Baş gözüyle eşyanın dış yüzünü ve şe-
killerini gördüğü gibi, basiretle de iç yüzünü görür. Yani kalp gözü açılınca eşyanın içi,
hakikati bilinir. İtibarî bakış yani, dünya ve orada bulunan her şeyin geçici ve aldatıcı
olduğunu daima dikkate alan göz (Uludağ, 1995, s.284), dışarıdan içeriye ve içeriden
dışarıya bakar. Bu şekilde dışarıdaki olan biteni gördüğü gibi kudsî Zâtı da her şeyde
açık görür. Her şeyin dışından içine geçişte kesret gözüyle vahdeti ve mufassalda da
mücmeli görür. Her şeyin içinden dışına geçerken de aksini/zıddını görür. Yani kesreti
vahdette ve mufassalı mücmelde görür. Zuhûrâtta ne kadar farklılık olursa olsun tecel-
li ettiren ve tecelli edeni onda görür. Sonuç olarak, basiretsiz görenler hep bî-basardır.
Allah Ta’âlâ: “Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır.
Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları
vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl
gafiller onlardır.” (Kur’an, A’raf/179) buyurur. Çünki basiret gözüyle gören Hakk ile gö-



rür, Hakk ile işitir. Bir hadis-i kudsîde şu şekilde buyrulur: “Kulum ben onu sevene ka-
dar bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Ben onu sevdiğimde onun işiten kulağı
ve gören gözü olurum”. Nasûhî’nin“Amâlıktan kör olmayan nasıl amâ olur” sözünü de Sa-
lâhî, Cenâb-ı Bârî’nin “Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşır-
mıştır.” kavl-i şerîfinin mucizevî anlamından alıntı olduğunu söyler. Yani dünyada amâ
olmayan, âhirette de amâ olmaz. Sonuçta, dünyada basiret gözü Hakk’ın nuruyla aydın-
lanmayıp eşyanın dışından içine ve içinden dışına geçmeyen âhirette de amâ olur, de-
mek ister.

Hâ vü ‘ayn u nûn u sâddan añlayan egri nazar 
Pes ne ma‘nîden bilürse cümle şey’ îcâd olur 

Salâhî bu beyti açıklarken, Hâdan muradın Cenâb-ı Hakk, Ayndan muradın ise ilim
veya ilmullahta bulunan sabit hakikat, “ayn-ı sabite” olduğunu söyler. “Ayn-ı sâbite” ta-
savvuf literatüründe “bir şeyin Allah ilmindeki sûreti, zât, mâhiyet, ayniyet, iki şeyin
aynileşmesi, kendisinden diğer bir şeyin çıktığı ve peyda olduğu diğer bir şey” anlam-
larına gelir (Uludağ, 1995, s.72). İbn Arabî’de a’yân-ı sâbitenin düzeyi, mutlaklığı bakı-
mından, Hakk ile şehâdet âlemi arasındadır (İzutsu, 1998, s.229). Teolojik kapsamda
ise Allah’ın bilgisindeki gerçek, yani yalnızca ilâhî bilinçde sürekli ve kadîm olarak
mevcut olan ve ancak akıl yoluyla kavranabilen nesnelerdir (İzutsu, 1998, s.235). Nûn-
dan maksadın, icmâl âlemi olduğunu söyleyen şârih, bunun için Allah Ta’âlâ’nın “kale-
me ve yazdıklarına and olsun ki” dediğini ifade eder. Buradan hareketle Nûndan mak-
sadın hazreti icmal/öz, kalemden maksadın ise hazret-i tafsîl olduğu sonucuna varır.
Tafsîl, ezelde takdir edilmiş bir işin zuhûra gelmesidir (Sunar, 1974, s.178). Nûnun giz-
li olanı keşfeden şeyin aslından ibaret bir nur olabileceğini ve bu nurun da varide da-
yandığını söyler. Ona göre eşyanın nuru, Cenab-ı Hakk’ın kâinat gözü ve varlıktaki ha-
kikat suretinde zâhir ismiyle tecellisinden ibarettir. Asıl vücudun nuru, ilmullahtaki ha-
kikatin batınından kinayedir. Muhammedî ruh, büyük ruhtan (rûh-ı azâm) ibarettir.
Ahmedî nur, Ehadd olanın tek tecellisinden, yani Zâtın tekliğinde zâtında görünmesin-
den başka bir şey değildir. (Ehadiyyet, yalnız Zât tecellîsinden ibarettir. Bu tecellîde es-
mânın, sıfatın ve bunların etkisinden hiçbir şeyin zuhûru yoktur (el-Cîlî, 1998, s. 84)).
Öyleyse taayyünatın/ yaradılışın evveli olduğu için Hz. Peygamber “Allah’ın ilk yarattı-
ğı benim nurumdur.” demiştir. Bu ilk tecellî bütün isimlerin aslı olduğu için kainatın
efendisi Hz. Peygamber ruhların babası olmuştur. Böylece nurların nuru, Ahmedî nur-
dan ibarettir. Çünkü ilk tecellî nurların toplamının aslıdır. Salâhî, Sâddan maksadın, su-
ret olduğunu söyler. Kelimenin şekil, tür ve sıfat manalarına da kullanıldığının altını çi-
zen şârih “sûret”i açıklarken Seyyid Şerif Cürcânî’nin Ta‘rifât isimli eserinden alıntı ya-
par. Ta’rifât’ta “Bir şeyin sureti, kendisinden somut olanlar çıktıktan sonra geriye kalandır”,
“bir şeyin sureti kendisiyle fiil hâsıl olan şeydir” denilir. Hissedilen suret, varlığı olmayan
kesintisiz bir cevherdir. Bedenin algılanabilen üç boyutuna kabildir (en, boy, yüksek-
lik). İlk bakışta neve/türe ait suret diğerinin varlığı olmaksızın var olamayacak basit bir
cevherdir. Yani bir kişinin sureti, somut olanın indinde o şeyden alınandır. “Bir şeyin su-
reti, kendisiyle fiil hasıl olan şeydir” denilmiştir. Kesintisiz ve basit bir cevher olan sure-
tin vücudu, hulûl ettiği/ girdiği şeyin vücuduyla tamam olur. Ehadiyet ve vahidiyet ha-
kikati kendisinde gerçekleştiği için Hakk’ın sûreti Muhammed (As)’nin zâtıdır. Vahidiy-
yet, Zâtın mazharıdır. Vâhidiyette zât, sıfat olarak; sıfat, zât olarak tecellî eder. Bu iti-
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barla sıfatların her biri birbirinin aynıdır (el-Cîlî, 1998, s.86). Göz onu uzaktan gördü-
ğü gibi, ondan Sâd diye bahsedilir. Ta’rifât’dan nakledildiğine göre, İbni Abbas (ra)’a
Sâd’ın anlamı sorulduğunda “Üzerinde Rahmân’ın arşının bulunduğu Mekke’deki bir dağ-
dır” der. Salâhî’ye göre Hakkın sureti, gereklilik ve olabilirliği içine alan Muhammedî
hakikatden kinayedir. Sûretullah, insan-ı kâmilden ibarettir. Sûret-i Rahmân da ondan
kinayedir. Peygamber (As.) “Allah Âdemi kendi suretinde yarattı, bir rivayete göre de Rah-
man’ın suretinde yarattı” buyurmuştur. Bazen, “suret”i, ilâhî isimlerin hakikî suretleri ile
tefsir ederler. Çünkü, “sûret” bazen ilâhî hazret olur, bazen de sûret ile âlemi kast eder-
ler. Böylece, hakîki insan, iki sûret üzerine yaratılan insan-ı kâmildir. Yani, hakikî su-
retler ilâhî esmâ ve âlem sureti üzerine yaratılmıştır. İnsan-ı nâkıs, hayvânî fakat âlem
suretinde yaratılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda anlatılanların manasından çıkan Hâ, ‘Ayn, Nûn ve Sad rem-
zinden eğri nazarla yanlış anlayan: yani hayat, ilim, ‘ayn ve vücud nûru ilâhî hakikatle-
rin suretlerinden doğan ve Muhammed iken, esasen ete kemiğe bürünmüş halini haki-
kat zannedip yanlış görüp yanlış algılayanın bakışı senin bakışın ve anlayışın gibiyse,
her şeyin icat edildiğini nereden biliyorsun? Esasen mümkün olanın tek başına varlığı
yokken, bir şeyi icat etme, yani varlık verme nasıl düşünülebilir demektir. Belki varlık,
Hakk’ın zorunlu varlığı, mutlak varlığın feyzinin bereketinden, bütün varlıklar âlemini
vücuda getirme ve ezelî hayatın feyzinin bereketinden kâinatı yeniler ve mamur hale ge-
tirir. Mülkünde hiçbir şekilde ortağı yok, tek ve tekdir. 

Zâhir u mazhar zuhûrın fehm iden añlar kelâm 
Yokluğı bulan Nasûhî ‘ârif ü dânâ olur 

Zâhir, batının zıddıdır. Bir şeyin zuhûru onun görünür olmasıdır. Zâhir, usulcüle-
re göre, dinleyenin tevil ve düşünmesini gerektirmeyecek olan anlamı keşfetmemizdir.
Onun da zıddı hafîdir. Sûfî terminolojisine göre Hakkın zâhir olması, mutlak karşılığı-
nadır. Bazen de zâhir kâinatın görünen yüzü anlamındadır. Bununla kastedilen ilâhî
varlığın görüntüsüne bürünen, insanın hakîkî suretinin bir açılımıdır/açıklamasıdır.
Mümkinâtın/ varlık âleminin zuhûru, çeşitli görüntü ve sıfatlarıyla Hakkın tecellisidir.
İzafî varlık şeklinde isimlendirilir. Varlığın zâhiri olarak da ifade edilebilir. Çoğunluğa
göre zuhûr, halksız Hakka işaret eder. Beyt: 

Halkın iç yüzü Hak
Hakkın iç yüzü ise halktır. 

Yani halkın varlığı bâtında ve zâhirde Hakla beraber değildir. Yani mutlak Hakk’ın
zuhûru, varlığın sureti esnasında anılır. Bazen, ilâhî hazretin suretinin gölgesinden iba-
ret olan tafsîlden, hakikî insan sureti kast edilir. Ona, izafî varlık ve varlığın zuhûru adı
verilir. Zuhûr ile, halk ile Hakk’a, bütûn ile Hakk’sız Hakk’a işaret olunur. Bâtın olsa
halk olur Hak. Zâhir olsa Hakk olur halk, yani halkın zuhûr ve bütûn katında Hakk ile
birlikte varlığı yok demek olur. Hâsılı, açıklandığı üzere, görünen, görünen yer ve gö-
rünmeyi/ görüntüyü anlayan, “ârif-i billâh/velî”, sözünü anlar. Anlatıldığı gibi, yokluğu
bulan Nasûhî ârif ve bilgin olur. Varlığın esas yokluk makamını bilerek Allah’ta yok olan
velî ve kendisine Allah’ın bir lutfu olan vücudu ile Allah’ta yok olan kimse, bilgin ve
uyanık olur. 



Şerh-i Hazret-i Abdullah Es-Salâhî Nutk-ı Hazret-i Nasûhî1

Ol nedür kim eylese ikrârını müşrik olur
Bu ‘aceb kim itse inkâr şübhe yok mülhid olur

Müstefhem anhüden murâd vücûd-ı mefrûz u mukadder mümkindür. “Anı in-
kâr eyleyen müşrik olur” didügi oldur ki, hakîkatde mümkinüñ müstakilen vücûdı
yokdur. Zîrâ mümkin vâcib ile mümteni beyninde bir ma‘nâdan ‘ibâretdür ki zâtı vü-
cûdını ve ‘ademini muktezâ degil eğer zâtı vücûdını muktezâ olup müstakilen vücû-
dı olaydı mevcûda ihtiyâcı kalmayup zâtında vâcib olurdı. Bu hod ma‘lûmdur ki
mümkin vâcibu’z-zât değil vâcib bi’l-gayrdur. Vel-hâsıl mümkine müstakilen vücûd
isbât iden müşrik olur. Ve bu bir ‘aceb şer‘-i garîbdür ki her kim ol vücûd-ı mefrûz u
mukadder mümkini inkâr itse mülhid olur. Zîra vücûd vâcib-i mutlakdan mufâz olan
vücûd-ı mefrûz u mukadder mümkin, derece-i imkânda mevcûddur ki hudûs u ta‘ay-
yün ü takayyüdi cihetiyle gayriyet kesb eylemişdür ki teklîf ol gayriyet i’tibârına te-
rettüb ider. Pes ol gayriyyet i’tibârını inkâr iden mülhid olup ref’-i teklîf ol gayriyyet
i’tibâriyledür ki mısrâ’-ı evvel farka ve sânî cem’e işâretdür. Nitekim beyt-i sânî de
te’yîd ider. 

Beyt:

Cîmde fâyı fâda cîmi bulmayan ahvâl nigâh 
Hakda kalur hâsılı ol şübhesiz cebrî olur

Cîmden murâd cem’dür ve fâdan murâd farkdur ki fark rü’yet-i halk bilâ Hakka
işâretdür.2 Ve fark-ı evvel ‘abdüñ ahkâm-ı halkıyye ile bekâsından ibâretdür. Ve cem‘-i
ru’yet-i Hak bilâ halka işâretdür ve fark-ı sânî cem’ü’l-Cem’den ibâretdür ki kesreti vah-
detde ve vahdeti kesretde ru’yetden ibâretdür. Kesreti vahdetde şuhûd, a’yân-ı sâbiteyi
‘ilm-i hakda meşhûddan ibâretdür. 162a Çekirdekde şeceri ve ağsân u evrâk ve ezhâr u
esmârını şuhûd gibi. Ve vahdeti kesretde şuhûd feyz ü cûd-ı vahdeti vücûdât-ı mefrûza
vü mukadderede şuhûddan ‘ibâretdür. Esmârın her birinde asl olan çekirdeğin feyzini
şuhûd gibi ki, esmârın kesret ü taaddüdi ve çekirdeğin kesret ü ta‘didini muktezâ de-
güldür. Ve’l-hâsıl cem‘i farkda ve farkı cemde bulmayan ya‘ni Hakk’ı halkda ve halkı
Hak’da müşâhede eylemeyen şübhesiz cebrî olur dimekdür. Nitekim Hüdâyî kaddese
sırrehu hazretleri buyurmışlar: 

Beyt3: 

Şunuñ ki cem‘i yok irfânı yokdur 
Şunuñ ki farkı yok ilhâdı çokdur 

Zîrâ farkda olup cem’i olmayan Hak’dan gafleti mûcib selb-i irâdet olmağla cebr-i
mahza düşer. Pes farkda olanuñ Hak’dan gafleti sebebiyle noksânı zâhirdür. Ve Cem’de
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1 Nutk-ı Hazret-i Nasûhî Hazretleri Şerh-i Salâhî Efendi Kaddese Sırrahu İÜ; Karşılaştırmalı metnini verdi-
ğimiz şerhin tesbit edebildiğimiz şu üç nüshası üzerinde çalıştık: DTCF. Ktp. Muzaffer Ozok, II/7; Sül.
Ktp. HM. Efendi 2684/ 46a-48b; Sül. Ktp. HE., 730/ 54b-57b. Metin içinde yer alan varak numaraları
DTCF nüshasına aittir.

2 Cîmden murâd cem’dür ve fâdan murâd farkdur ki fark rü’yet-i halk bilâ Hakka işâretdür. -DTCF
3 Beyt: - İÜ
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olan zât-ı Hak’da mahv u müstehlek olmağla kemâl-i ma’rifet-i Hak’dan gâfil olduğı ecl-
den noksânı zâhirdür. Zîrâ kemâl-i ma’rifet-i Hak esmâ ve sıfatıyla mutasavverdür. Ve
esmâ ve sıfatı âsârıyla zâhirdür. Pes mahlûk u merzûk ve Hayy ü meyyit olmasa Cenâb-
ı Hakkuñ Hâlık u Râzık ve Muhyî vü Mümît olduğı ma’lûm olmazdı. Ol eclden ya‘ni
makâm-ı Cem‘de kalup fark-ı sânîye ya‘ni Cem’ü’l-Cem’e irişmediği eclden Hakda ka-
lur halka gelmez. Hâsılı cebrî olur didi. 

Bî-basîret hep görenler bî-basardur gözleyen 
Ey ‘amâlıkdan kaçan kör olmayan a‘mâ olur 

Basîret kalb-i mahsûs bir kuvvet-i bâtınadan ibâretdür. ‘Ayn-ı ser4 gibi. Ve dinilmiş
ki “basîret ‘ayn-ı kalbden ibâretdür”. Hicâbı münkeşf olduğı vaktde bevâtın-ı umûrı mü-
şâhede ider. ‘Ayn-ı ser ile zevâhir-i umûrı müşâhede eylediği gibi. Ve besâir-i i’tibâr içre
zâhirden bâtına vü bâtından zâhire bir haysiyyet ile ‘ubûrdan ibâretdür kim5, Zât-ı ak-
desi her şeyde zâhir göre. Merâtib-i kevniyyeden6 mahlûkât-ı zâhireyi gördüği gibi. Ve
her şeyde bâtın göre. Esmâ vü hakâyık-ı ilâhiyye7 vü kevniyye gibi. Pes her şey’üñ zâ-
hirinden bâtınına ubûr ‘indinde vahdeti ‘ayn-ı kesretde ve mücmeli ‘ayn-ı 162b mufas-
salda görür. Ve her şeyüñ bâtınından zâhirine ‘ubûr ‘indinde ‘aksi üzre görür. Ya‘nî kes-
reti vahdetde ve mufassalı mücmelde görür. Mücellî ve mütecellâ fîhin bi’l-ayni8 vahde-
ti birle ne kadar taayyün ile ihtilâf vâki’ olursa dahi. Ve’l-hâsıl basîretsüz görenler hep
bî-basardur. Kemâ kâle Allahu te’âlâ “Velekad zera’nâ li-cehenneme kesîran mine’l-cinni
ve’l-insi lehum kulûbun lâ-yefgahûna bihâ velehum a‘yunun lâ-yubsirûna bihâ velehum âzâ-
nun lâ-yesma‘ûna bihâ ulâ’ike ke’l-en‘âmi belhum adallu ulâ’ike humu’l-gâfilûn9 Zîrâ basar-
ı basîret ile gören Hakk ile görür. Hakk ile işidür. “Kemâ verede fi’l-hadîsi’l-kudsiyyi
“Mâ zâle ‘abdî yetekarrabu ileyye bi’n-nevâfili hattâ uhibbehu fe izâ ahbebtuhu kuntu
sem‘ahu’llezi yesma‘u bihi ve basarahu’llezî yubsiru bihi” el-hadîs10. Ve a‘mâlıkdan kör ol-
mayan kaçan a‘mâ olur didüği Cenâb-ı Bârî’nüñ “Men kâne fî hâzihî a‘mâ fe huve bi’l-âhi-
reti a‘mâ ve edallu sebîlâ11.” kavl-i şerîfinüñ mefhûm-ı mu‘ciz-mersûmından iktibâsdur.
Ya‘nî dünyâda a‘mâ olmayan âhiretde kaçan olur. Ve’l-hâsıl dünyâda basr-ı basîreti nûr-
ı Hakk ile münevver olmayup zevâhir-i umûrdan bevâtınına vü bevâtınından zevâhiri-
ne ubûr itmeyen âhiretde dahi a’mâ olur dimek ister. 

Hâ vü ‘ayn u nûn u sâddan añlayan egri nazar 
Pes ne ma’nîden bilürse cümle şey’ îcâd olur 

4 kelime İÜ’de harekelidir.
5 Kim: ki DTCF.
6 kevniyyeden: kevniyyede DTCF.
7 -ı ilâhiyye: -DTCF.
8 “Tecelli ettiren ve tecelli edeni onda görür”.
9 “Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, on-

larla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvan-
lar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” Araf/179.

10 Bir hadis-i kudsîde şu şekilde buyrulur: “Kulum ben onu sevene kadar bana nafile ibadetlerle yaklaşma-
ya devam eder. Ben onu sevdiğimde onun işiten kulağı ve gören gözü olurum.” 

11 “Bu dünyada kör olan âhirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır”. İsrâ/72.



Hâ’dan murâd Cenâb-ı Hak ve ‘Ayn’dan murâd ‘ilm yâhod ‘ilmu’llâhda mevcûd
olan ‘ayn-ı sâbitedür. Ve Nûn’dan murâd ‘âlem-i icmâlîdür. Kemâ kâle Allâhu Teâlâ:
“Nûn ve’l-kalem ve mâ yesturûn”12 pes nûndan murâd hazret-i icmâl u kalemden murâd
hazret-i tafsîldür. Yâhod Nûn’dan murâd nûrdur ki mestûrı kâşif olan şey’üñ hakîkatin-
den ibâretdür. Ve dahi kalbden kevni tard idüp her vârid-i İlâhî’ye nûr ıtlâk olunur. Ve
nûr-ı vücûd-ı zâhiri cenâb-ı Hakkuñ a‘yân-ı kâinât ve sûr-ı hakâyık-ı mevcûdâtda zâhir
ismiyle tecellîsinden ibâretdür. Ve nûr-ı vücûd-ı bâtını ‘ayn-ı sâbiteden ibâret olan ha-
kâyık-ı mümkinenüñ bâtınından kinâyetdür. Ve nûr-ı Muhammedî rûh-ı a’zâmdan ibâ-
retdür. Ve nûr-ı Ahmedî tecellî-i vâhid-i Ehadd’dan ya‘nî Zâtuñ ‘ayn-ı vâhidiyyetde zâ-
tına zuhûrundan ibâretdür. Pes taayyünâtuñ evveli olduğu eclden. Kâle aleyhisselâm
“Evvelu mâ halaka’llahu nûrî” 163a ey evvelu mâ kaddera ‘ale’l-asli’l-vad‘iyyi’l-lugaviyyi13.
Pes bu tecellî-i evvel asl-ı cemî’-i esmâ olduğı eclden Hazret-i fahr-i kâinât ‘aleyhi efda-
lu’s-salavât ebu’l-ervâh oldı. Ve nûru’l-envâr dahı ol nûr-ı Ahmedî’den ibâretdür. Zirâ te-
cellî-i evvel asl-ı cemî-i envârdur. Ve Sâd’dan murâd sûretdür. Şekl ma’nâsına ve nev’ ü
sıfât ma’nâsına dahi isti’mâl olunur. Kâle fi’t-ta‘rîfât: “Sûretu’ş-şey’i mâ yu’hazu minhu ‘in-
de hazfi’l-muşahhasâti ve yukâlu sûretu’ş-şey’i mâ bihi yahsulu’ş-şey’u bi’l-fi‘li es-sûretu’l-
hissiyyetu cevherun muttasilun lâ vucûde li-mahallihi dûnehu kâbilun li’l-eb‘âdi’s-selâseti’l-
mudreketi mine’l-cismi fî bâdî’n-nazari es-sûretu’n-nev‘iyyetu cevherun basîtun lâ yetimmu
vucûduhu dûne vucûdihi mâ halle fihi14. Ya‘nî bir kişinüñ sûreti müşahhasât harfi ‘indin-
de ol şeyden ahz olunan şeydür ve dinilmiş ki bir şeyüñ sûreti şol şeydür ki ol şeyi bi’l-
fi’l onuñla hâsıl olur. Ve sûret-i hissiyye bir cevher-i muttasıl-ı basîtdür ki kendinden
gayrı mahallüñ vücûdı yokdur. Eb’âd-ı selâseyi kâbildür. Ve bâdî-i nazarda cismden
müdrikdür ve sûret-i nev’iyye bir cevher-i basîtdir ki vücûdı hulûl itdügi şey’üñ vücû-
dıyla temâm olur. Sûretu’l-Hakki huve Muhammedun sallallahu aleyhi vesellem li-tehak-
kukihi bi’l-hakîkati’l-ehadiyyeti ve’l-vâhidiyyeti ve yu‘abberu ‘anhu bi-sâdin kemâ levve-
ha’l-basaru. İbni Abbâs radıyallahu anhumâ “hîne suile ‘an sad fekâle cebelun bi-Mekke
kâne ‘aleyhi ‘arşu’r-Rahmâni” min Ta‘rîfât15. Sûret-i Hak bahr-i vücûb ve imkânı câmi’
olan hakîkat-ı Muhammediyeden kinâyetdür ve sûretu’llah insân-ı kâmilden ibâretdür
ve sûretü’r-rahmân dahi andan kinâyetdür. Li kavlihi aleyhisselâm: “İnnellâhe halaka
âdeme ‘alâ sûretihi ve yürvâ ‘alâ sûreti’r-Rahmân”16 Gâhîce sûret-i hakâyık-ı esmâ-ı ilâ-
hiyye ile tefsîr iderler. Zîra hazret-i ilâhiyye olur ve gâhîce sûret ile âlemi murâd ider-
ler. Pes insân-ı hakîki şol insân-ı kâmildür ki iki sûret üzerine mahlûk ola. Ya‘nî sûret-
i hakâyık esmâ-ı ilâhiyye ve sûret-i 163b âlem üzerine mahlûk ola. Ve insân-ı nâkıs hay-
vânî fakat sûret-i âlem üzerine mahlûkdur. Ve’l-hâsıl meânî-i mezkûreden mermûz olan
hâ ve ‘ayn ve nûn ve sâddan eğri nazar ile yañlış fehm iden ya‘nî hayât u ‘ilm ü ‘ayn u
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12 “Nun, Kaleme ve yazdıklarına and olsun ki” Kalem/1.
13 “Allah’ın ilk yarattığı benim nurumdur.” Yani dil açısından aslı takdir ettiği ilk şey anlamındadır. 
14 Ta‘rifât’da denilmiştir ki: bir şeyin sureti, kendisinden somut olanlar çıktıktan sonra geriye kalandır. Ve

denilir ki: bir şeyin sureti kendisiyle fiil hasıl olan şeydir. Hissedilen suret varlığı olmayan kesintisiz bir
cevherdir. Bedenin algılanabilen üç boyutuna kabildir/ kabul etmeye yeteneklidir. İlk bakışta neve/türe
ait suret diğerinin varlığı olmaksızın var olamayacak basit bir cevherdir.

15 Ehadiyet ve vahidiyet hakikati kendisinde gerçekleştiği için, Hakkın sureti Muhammed (As)’nin zâtıdır.
Göz onu uzaktan gördüğü gibi ondan sâd diye bahsedilir. Ta’rifât’dan nakledildiğine göre, İbni Abbas
(ra)a sâd’ın anlamı sorulduğunda “üzerinde Rahman’ın arşının bulunduğu Mekke’deki bir dağ”, diye ce-
vap verir..

16 Peygamber (As.) “Allah Âdemi kendi suretinde yarattı”, bir rivayete göre de “Rahman’ın suretinde ya-
rattı” buyurmuştur.. 
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nûr-ı vücûd sûret-i hakâyık-ı ilâhiyyeden münbais ve Muhammed iken hadd-i zâtında
mümkinüñ olmak üzre kesr-i nazar ve kesr-i fehm iden eger hakîkat-hâl senüñ nazar u
idrâküñ gibi ise, pes ne ma’nîden bilürsüñ cümle şey îcâd olur. Pes mümkinüñ hadd-i
zâtında müstakilen vucûdı yoğiken bir şey‘i îcâd ya‘nî i’tâ-yı vücûd itmek niçe mutasav-
verdür dimek olur. Belki vücûd-ı vâcib-i Hak ifâza-i feyz-i vücûd-ı mutlakdan cemî’-i
mümkinâtı îcâd ve ifâza-i feyz-i hayât-ı ezeliyesinden kâinâtı ihyâ vü âbâd ider. Mülkin-
de vechen mine’l-vucûh17 şerîki yok ve ehadd ü ehaddür. 

Zâhir u mazhar zuhûrın fehm iden añlar kelâm 
Yokluğı bulan Nasûhî ‘ârif ü dânâ olur 

Ez-Zâhirü zıddu’l-bâtıni ve zahara’ş-şey’u tebeyyene ve fi’l-usûli ez-zâhiru huve mâ
nekşifu’l-fetha ma‘nâhu li’s-sâmi‘i min gayri te’vîlin ve tefekkurin ve zıddıhu el-hafî Ve fi’l-
mustalahâti’s-sûfiyyeti zâhiri’yyetu’l-hakki tutlaku bi-izâ’i mutlakin. Sûretu’l-kevni ve târ-
reten yurâdu bizâlike tafsîlu’s-sûreti’l-insâniyyeti’l-hakîkiyye elletî zalle sûrata’l-hadrati’l-
ilâhiyyeti ve zâhira’l-mumkinâti. Huve tecelli’l-Hakki bi-suveri a‘yânihâ ve sıfâtihâ ve hu-
ve’l-musemmâ bi’l-vücûdi’l-izâfî. Ve kad yutlakû ‘aleyhi zâhiru’l-vucûdi ve’z-zuhûru yuşîru
bihi’l-kavmu ilâ Hakkin bilâ halkin. Beyt:

İnne batna’l-halkı fe hüve hakkun 
Ev zahra’l-hakkı fe huve halkun 

Ey leyse li’l-halki vucûdun ma‘a’l-hakki ‘inde’l-butûni ve’z-zuhûri18. Ya‘nî zâhiriyye-i
Hakk-ı mutlak sûret-i kevn izasında ıtlak olunur. Ve gâhîce zıll-ı sûret-i hazret-i ilâhi-
yeden ibâret olan tafsîl sûret-i insâniye-i hakîkıyye murâd olunur ki aña vücûd-ı izâfî ve
zâhirü’l-vücûd dahi tesmiye olunur. Ve zuhûr ile halk ile Hakka ve bütûn ile Hakk bilâ
Hakka işâretdür. Bâtın olsa halk olur. Hakk zâhir olsa Hak olur. Halk ya‘nî halkuñ zu-
hûr u bütûn indinde Hakk ile bile vücûdı yok dimek olur. Ve’l-hâsıl tafsîl olduğı üzere
zâhir ü mazhar ve zuhûrı 164a fehm iden ârif-i bi’llâh kelâmını añlar. Zikr-i sebkat ey-
lediği üzre yokluğı bulan Nasûhî ârif ü dânâ olur. Mümkinüñ adem-i aslîsi makâmını
tahakkuk ile fânî fi’llâh olan ‘ârif-i bi’llâh ve vücûd-ı mevhûbi-i hakkânî ile bâkî bi’llâh
olan dânâ ve âgâh olur. 

17 Yüzlerden bir yüz (hiçbir şekilde/ hiçbir surette).
18 Zâhir, batının zıddıdır. Bir şeyin zuhûru onun görünür olmasıdır. Zâhir, usulcülere göre, dinleyenin te-

vil ve düşünmesini gerektirmeyecek olan anlamı keşfetmemizdir. Onun da zıddı hafîdir. Sûfî terminolo-
jisine göre Hakkın zâhir olması, mutlak karşılığınadır. Bazen de zâhir kâinatın görünen yüzü anlamında-
dır. Bununla kastedilen ilâhî varlığın görüntüsüne bürünen, insanın hakîkî suretinin bir açılımıdır/açık-
lamasıdır. Mümkinâtın/ varlık âleminin zuhûru, çeşitli görüntü ve sıfatlarıyla Hakkın tecellisidir. İzafî
varlık şeklinde isimlendirilir. Varlığın zâhiri olarak da ifade edilebilir. Çoğunluğa göre zuhûr, halksız
Hakka işaret eder. Beyt: Halkın iç yüzü hak, hakkın iç yüzü ise halktır. Yani halkın varlığı bâtında ve zâ-
hirde hakla beraber değildir.
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HAZRET-İ PÎR SEYYİD AHMED RAÛFÎ 
EL-ÜSKÜDÂRÎ HAYATI VE ESERLERİ

Mehmet Cemal Öztürk*

Dinler tarihi incelendiğinde, bütün dinlerin, mânevi hayata büyük önem verdi-
ği dikkat çekmektedir. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ’in ve ashâbının zâhidâne hayatları, İslâ-
mın da bu konuya verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir. Bu devre tasavvuf ta-
rihinde “birinci zühd devri” olarak isimlendirilmektedir. 

Ancak zamanla insanlar mânevi hayatı bir kenara bırakarak dünyaya meyletmişler-
dir. Emevi saltanatının kurulmasıyla bu hayat resmiyet kazanmıştır. 

Fakat bazı insanlar bu şekilde bir hayata tepki göstererek “dünya nimetlerinden
kendilerini mahrum etmeyi ön plana çıkarmakla tebarüz etmişler, bu davranışlarından
ötürü kendilerine zâhid denilmiştir. Bu devir de “ikinci zühd devri” diye adlandırılmak-
tadır. 

Hicri İkinci asır sonundan tarikatların zuhûr ettiği devre kadar olan yaklaşık üç
asırlık devre de tasavvuf devri denmektedir. 

Abbasiler ile birlikte tasavvuf, fıkıh, kelâm, hadis gibi dini ilimlerin içinden ayrı-
larak inkişâf etmiştir. İlk tasavvufi eserler bu dönemde kaleme alındığı gibi ilk tasavvu-
fi kavramlar da bu dönemde kullanılıp yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde bu iş-
lerle ilgilenenlere sûfi ve mutasavvıf adı verilmiştir.

Abbasilerin siyâsi nüfûzunun zayıflaması, haçlı ve Moğol istilâlarının İslâm dün-
yasını târumâr etmesi halkı mânevi otoritelerin himâyesinde ferahlamaya itmiştir.

Selçuklu hükümdârlarının, sûfiler için tekkeler inşâ etmesi ve vakıflar tahsis etme-
siyle tasavvuf devri müesseseleşerek yerini tarikatlar devrine bırakmıştır. 

Bu asırda dört büyük kutuptan1 biri kabul edilen Abdülkâdir Geylâni tarafından
Bağdat’ta Kâdirilik Tarikati kurulmuştur.2

Bunun yanında, Basra’da Rifâilik, Türkistan’da da Yesevilik, tarikatleri ortaya çık-
mıştır.3

* Araştırmacı
1 Kutup: Bir grubun, bir kavmin, bir tarikin ulusu. Diğer kutublar; Seyyid Ahmed er-Rıfai, Seyyid Ahmed

el-Bedevi, Seyyid İbrahim ed-Düssûki’dir. Bak: Yılmaz, Hasan Kamil, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikat-
lar, İstanbul, 2000, s. 240-256.

2 Yılmaz, age., s. 82 vd. 
3 Yılmaz, age., s. 128.



Tasavvufun konusu genel manâda Allah, varlık ve insandır. İnsanın ruh ve nefis iti-
bariyle yapısı ruhun tasfiyesi, nefsin tezkiyesi ve ahlâkın yüceltilmesidir. 

Tasavvufun gâyesi, insanı kötü ahlaktan, çirkin huylardan uzaklaştırmak, güzel va-
sıflarla bezemek, Allah ve Resülünün ahlakını benimseterek, en güzel örnek olan Hz.
Peygamber (s.a.v.) ’e tam bir bağlılıkla ile insan-ı kâmil yetiştirmektir.4

Tebliğimizde tanıtmaya çalışacağımız Hz. Pir Seyyid Ahmed Raûfi el- Üsküdâri’nin
bağlı olduğu Halvetiliğin kurucusu da Ömerü’l-Halvetî (i. 1397) ’dir. Kendisinin kırk
kere erbain çıkarttığı için Halvetî lakabını aldığı nakledilmektedir. 

Halvetilik bugünkü İran-Afganistan coğrafyasında doğmuşsa da daha ziyâde Ana-
dolu ve Rumeli topraklarında inkişâf göstermiştir. 

Bakü’de medfûn bulunan Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî (i.1464) hazretleri, halifeleri sa-
yesinde Halvetiliğin Kafkasya ve Anadolu topraklarında yayılması sebebiyle Halvetîliğin
ikinci pîri kabul edilir.

Seyyid Yahyâ Şirvani hazretlerinden sonra Halvetîlik dört ana kol ve kırk küsûr
şu’beye ayrılmıştır ki bu dört ana kol; Ruşenîyye, Cemâliyye, Ahmediyye ve Şemsiyye’dir.

Ahmediyye’nin pîri olan Yiğitbaşı Ahmed Şemseddîn Marmaravî (i.1504-Manisa)
’nin Yiğitbaşı lakabını almasının sebebi bazı menfaatperestler ve sahtekârlardır. Zama-
nında bu kabil kimseleri tesbit için padişah tarafından İstanbul’a çağrılmış ve hakiki
şeyhlerle sahte olanları yaptığı imtihanla ortaya çıkarmıştır.

Ahmediyye; Mısriyye, Sinâniyye, Uşşâkiyye ve Ramazâniyye olmak üzere üç kola
ayrılmaktadır.

1616’da Koca Mustafa Paşa’daki dergahında irtihal eden Ramazan-ı Mahfi’den son-
ra Ahmediyye’nin Ramazâniyye kolu beş şubeye ayrılmıştır. Bu şubeler de: Buhûriyye,
Hayâtiyye, Cihangiriyye, Cerrâhiyye ve Hz. Pir Seyyid Ahmet Raûfi el-Üsküdâri tarafın-
dan tesis edilen Raûfiyye’dir. 

İstanbul’da bulunan 40 pîrden bir kısmını Üsküdar’ımız barındırmaktadır. Bu zat-
ların bazıları hâlâ halkımız tarafından tanınırken bazıları ise unutulmuş gibidir. Unu-
tulmaları belki de kendi meşreblerinden kaynaklanmaktadır. Biz de biraz cesur davra-
narak Üsküdar’ımızın pek bilinmeyen manevi büyüklerinden Hz. Pir Seyyid Ahmed Ra-
ûfî hakkında bir tebliğ takdim etmek istedik.

Üsküdar’da bulunan manevi büyüklerimizden, tarîkat pîrlerinden bazıları, Hz.
Azîz Mahmûd Hüdâî (i.1623), Hz. Himmet Efendi (i.1684), Hz. Selâmî Ali (i.1692) Hz.
Mehmed Nasûhî (i.1718), Mürşid-i pîrân Köstendilli Ali Alâaddîn (i.1730), Hz. Fenâî
Ali (i.1745), Hz. Raûfî (i.1757) ile Hz. Mustafa Hâşim Baba (i.1782) ’dır. 

Himmet Efendi’nin hânkâhı Zeynep-Kâmil Hastahanesine katılarak ortadan kalk-
mış, hazire Çiçekçi Camii’ne taşınmıştır. Köstendilli Ali Alaâddîn’in de medfun olduğu
haziresi kalan Selâmi Ali Efendi Tekkesini yerinde futbol sahası bulunmaktadır. Sadece
Haşim Baba’nın kabrinin kaldığı Bandırmalı Türbesinin yerinde de bizim tesbitlerimize
göre apartmanlar yükselmiştir.

Üsküdar’da ayrıca Rifâî Âsitânesi olarak nitelenen Şeyh Muhammed bin Ukayl ta-
rafından 1585’te kurulan ve 1732’de Yusuf Rıza Efendi tarafından yeniden yaptırılan
dergah bulunmaktadır. Bu âsitâne de 1940’larda harabiyetten yıkılmıştır.
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Bu tebliğimizi hazırlarken Fındıklılı İsmet Efendi’nin sekiz cilt olarak hazırladığı
ancak Fındıklı yangınında bütün eviyle yanan, sonra hatırladıklarıyla dört cilt olarak
yeniden hazırladığı ve Sultan II.Abdülhamîd Hân’a sunduğu lâkin bu sefer de Yıldız
yağmasına uğrayan ve daha sonra İbnü’l-Emin merhum tarafından bulunabilen forma-
ların ciltlenmesiyle kala kala bir cilte düşen Tekmiletü’ş-Şakâik ile Hüseyin Vassâf mer-
humun el yazısıyla tek nüsha olarak Süleymâniye Kütüphanesinde bulunan Sefine-i Ev-
liyâ isimli eserleri esas aldık. Bir de Divân Edebiyatı Müzesi Kütüphanesinde bulunan
Cemâleddin Server Revnakoğlu arşivindeki dosyalar ile İbrahim Fahreddîn Efendi’nin
Envâr-ı Hz. Pîr isimli eserinden istifade ettik. 

Hazret-i Rahûfî’nin Hayatı

Raûfîliğin kurucusu, Hz. Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî ile pîrdaş olan Seyyid Ahmed Ra-
ûfî 1068/1657’de Üsküdar’da doğmuş, tahsîlden sonra Kapıağası müderrisliğine tâyîn
olmuştur.

Köstendilli Ali Alâaddîn Efendi’ye intisâb ederek icâzet alan Seyyid Ahmed Raûfî,
Üsküdar-Salacak’taki, Yemen Fâtihi Gâzi Sinân Paşa Câmii’nin imâm ve hatipliği ile o
civârdaki hânesinde şeyhlik yapmıştır.5

Müstakimzâde, ebced hesabıyla irtihal tarihini gösteren şu beyti yazmıştır. 

Yazıldı bir adîmü’l-misl târih intikâlinde
Raûfen kıl Raûfî’ye makâmın mesned-i me’vâ

Hakkında nakledilen bir menkıbesi şöyledir:

Kâdiriye’den, Kubbe tekkesi Şeyhi Halef Mehmed Efendi (i.1179/1766), yataktan kal-
kamayacak kadar hastalanır. Hz. Raûfî’yi şiddetle ziyâret etmek ister. Yakınları bu isteğin-
den vazgeçiremeyerek kendisini tekkesinden Bahçekapı’ya kadar taşırlar ve kayıkla Salacak
iskelesine getirirler. Kollarına girerek gâyet zahmetle dergâha getirirler. Bu esnâda Hz. Ra-
ûfî, dergâhın önünü süpürmekte olup, onu görünce Halef Mehmed Efendi, kendisini bırak-
malarını ister ve serbestçe yürümeye başlar.

Cemâleddin Server Revnakoğlu’nun Divân Edebiyâtı Müzesi’nde bulunan notların-
dan öğrendiğimize göre, Raufi Asitanesinin dördüncü şeyhi Hz. Pir’in torunlarından
Şeyh Ahmet Raufi Efendinin Manyâsîzâde Refîk (i. 1325/19/Şubat/1909) isminde bir
oğlu vardır.

5 Köstendilli Ali Alâaddîn Efendi 1683’te Lofça’da irtihal eden Ali Efendi’den icazet almış, Köstendil’de
müftülükte bulunmuştur. Üsküdar’daki Selami Ali hazretlerinin Selamsız’daki tekkesine tayin edilmiştir.
Celvetiyye’ye aid olan tekkeye Halveti-Ramazânî bir şeyh istemeyen dervişler tekkenin kapısını taşlarla
kapatmışlar. Ancak Ali Alâaddîn Efendi’nin yaptığı dua sonucu taşlar yıkılmış ve tekkenin kapısı açılmış.
Bu kerameti gören dervişler de Ali Efendi’nin şeyhliğini kabul etmişler.
1730 senesinde âhirete intikâl eden Köstendilli Ali Alâaddîn Efendi’nin cenazesi Hz. Hüdâî Âsitânesinden
kaldırılarak şehyi bulunduğu tekke hazîresine defnedilmiştir. Köstendilli Ali Efendi’nin Şeyh Ömer isim-
li oğlu yanında, diğer oğlu Şeyh Muhyiddin Efendi, Salkımsöğüt’teki Hasan Ünsî hazretlerinin dergâhın-
da medfûndur.
Köstendilli Ali Alâaddîn Efendi, Seyyid Ahmed Raûfî’den başka Hz. Pîr Nûreddîn Cerrâhî’ye, Sinôbî Şeyh
Mustafa’ya ve Şuhûdî Şeyh Mehmed Efendi’ye hilâfet vermiştir. 
Şuhûdî (i. 1126/1714) Şeyh Mehmed Efendi’nin, içinde Köstendilli Ali Alâaddîn hakkında bir medhiyye-
si bulunan Divanı (Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Ktp 15882 ve 153. numarada kayıtlıdır) ile şeyhinin
sözlerini biraraya getirdiği Telvîhât-ı Subhâniye (bir nüshası İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman
Ergin yazmaları 345 numarada kayıtlıdır) isimli iki eseri bulunmaktadır. 



Manyâsîzâde Refîk Bey, Hüseyin Hilmi Paşa’nın teşkîl ettiği hükûmette Adliye Nâ-
zırlığına getirilmiş ise de kısa süre sonra irtihâl etmiştir. Refîk Bey, 1270/1857’de İstan-
bul’da doğmuştur. Vefâtında ceddi Manyâsî Mehmed Efendizâde Lutfullâh Efendi’nin
Çarşamba Koğacılar kabristanında pederinin yanına defnedilmiştir. 

Refîk Bey’in babasının vâlidesi Fâtıma hanım Pîr Ahmed Raûfî Efendi’nin torunu
olan Şeyh Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin kızıdır. Nesîb Efendi’nin iki haremi vardır. İlki
Sultanahmed Şeyhi Hasan Efendi’nin kızı Esmâ Hanım (i.1214/1799) ’dır. Diğeri bu ha-
nımının vefatı üzerine tezevvüc eylediği Ümmü Gülsüm binti Ahmed Halife
(i.1280/1867) ’dir. 

İlk hanımı Esmâ hanımın kızı Fâtıma hanımdır. Fâtıma hanımın evlâdından biri
Mahkeme-i Temyiz âzâsı ve Mekteb-i Hukuk mecelle muallimi Manyâsizâde Ahmed Ra-
ûfî Molla Efendi’dir. Raûfî Molla’nın oğlu da Manyasizade Refik Bey’dir. Refik Bey’in iki
oğlundan biri Feridun Bey, Üsküdar Tramvayları müdürüdür. Diğer oğlu Raûfî Manyas,
Devlet Limanları İşletmesi Umum müdürüdür.

Nesîb Efendi’nin irtihâlinden sonra ikinci hanımı Ümmü Gülsüm Hatun, Sa’dîye
tarîkatinden, Kadıköy Abdülbâki Efendi Tekkesi şeyhi, Abdülazîz Efendi’nin halîfesi
hattât Tâhir Efendi ile evlenmiştir. Bu dergâhın 1307/1891 târihinden evvel mefkûd ol-
duğu belirtilmektedir.

Tâhir Efendi, Doğancılar’da Menzilhâne kâtipliğinde bulunmuştur. Uzun Tâhir
Efendi dendiği nakledilir. Bu evlilikten Sarây-ı Hümâyûn Baltacılar Kâtibi olan Abdi is-
minde bir oğulları olur.

Abdi Efendi’nin de Nâbî, Hıfzı ve Naîm isminde üç oğlu ve Nazîre ve Safiye ismin-
de iki kızı olur.

Harbiye Nezâreti, Levâzım Dâiresi mümeyyizlerinden iken Harb-i Umûmi esnasın-
da vefât eden Hıfzı Efendi hâl-i hayâtında Üsküdar’daki Raûfî Dergâhında ikâmet etmiş-
lerdir.

Nazîre hanım, Maârif Nezâreti Sicil müdürü olan Hacı Nuri Bey’le evlenmiş ve İs-
tanbul Maârif müdürlüğü yapan Haydar isimli bir çocukları olmuştur. 

Safiye hanımın da Tevfik, Sâlih ve Hatice isimli çocukları olmuştur.

Tevfîk Efendi’nin oğlu Raûfî Efendi’dir. Raûfî Efendi’nin de Mehmed Tevfîk ve Ha-
fız Süleymân Kadri isimli oğulları vardır. Süleyman Kadri, Şirket-i Hayriye’de gişe me-
murluğunda bulunmuştur. Gayet güzel sesli ve hattâttır. Hattı, Yeniköy’lü Hasan Efen-
di’den ve Şeyh Hâfız Cemâleddîn Efendi’lerden meşk etmiştir. 

Sâlih Efendi, en son Silivri Nâibi olarak vefât etmiştir. Sâlih Efendi’nin büyük oğ-
lu avukatlık olan, Temyîz âzâlığından mütekâid Ahmed Refik Bey’dir ki bu zâtın da iki
oğlu vardır.

Hatice hanımın, Saîd Efendi ile izdivâcından bir süre Yeniköy Tekkesinde vekâle-
ten şeyhlik yapan Mustafa Servet dünyaya gelmiştir. Mustafa Servet’in de (eski hanımın-
dan) Mehmed Tâib isimli bir oğlu vardır.

Yukardan beri gelmekte olan âile Salacak’taki Raûfi Asitânesinde ikamet etmişler-
dir. 

Raûfiye’nin müstakil bir usûl ve mukâbele şekli yoktur. Köstendilli Ali Efendi ta-
rafından akşam usûlüne mezûn edilmiştir. Halîfelere yedi dallı beyaz Raûfî tâcı giydiri-
lir.
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Sefine-i Evliyâ isimli eserde Raûfîyye hakkında şu bilgiler verilmektedir: 

“Şeyh Seyyid Ahmed Raûfî Hazretleri, Hazret-i Nûreddîn-i Cerrâhî ile pirdaştır.
1068/1657 senesinde Üsküdâr’da zînet sâz-ı âlem-şuhûd olmuştur. Tarîkat-ı aliyye-i Ra-
mazâniyye şuebâtından Raûfîyye kolunun müessisi olup, seyyidü’n-nesebtir. Köstendil-
li Şeyh Ali Efendi’den mazhar-ı feyz olmuşlardır. Üsküdâr’da Salacak iskelesi ve Doğan-
cılar yakınında Sinân Paşa Mescidi’nin imâmeti, uhde-i ârifânelerinde idi. Sülâle-i tâhi-
reden olduklarına dâir yedlerinde nakibü’l eşrâfın tasdîkini hâvî bir şecerenâme oldu-
ğunu müşârün-ileyh söylerler imiş. Üsküdârlı oldukları mertebe-i hakikatte olmayıp,
dâire-i ihtimâldedir. Bu cihetleri meşâyih-i Raûfîyye’den merhûm Servet Efendi söyle-
mişlerdir. Sinân Paşa fâtih-i Yemen olan Sinân Paşa’dır. Üsküdâr harîk-ı kebîrinde ma-
sûn kalmıştır. Burada imâmetten başka hitâbet dahî uhdelerinde idi.

İbtidâ-i emirde ulemâ-i asırdan ulûm-ı akliyye ve nakliyyeyi tahsîl ile müstefîd ola-
rak Üsküdâr’da Kapuağası müderrisliğine ta’yîn olmuşlardır. 

Muhabbet-i ezelî O’nu bir mürşid-i kâmile sevk eyledi. Selâmsız’daki, dergâh-ı mü-
nîfte Ali Efendi hazretlerine mülâki olup, O’nun dâire-i feyzinde yetişdi. O ne dâire-i
feyz idi ki, pîrler yetiştirdi.

Bu hâne son harîk-ı kebîre kadar mevcûd idi. Müşârün ileyhin ahfâdından Muzaf-
fer Beyefendi sâkin idi. Bir gece fakiri da’vet eyledi. Gerçi zamânımıza kadar vakit vakit
ta’mîr olunagelmiş ise de şekl-i aslîsi muhâfaza edilmiş bir halde idi. Erbaîn için halvet-
hâne ve zikr-i şerîf için tevhîdhâne vardı. Gayet köhneleşmiş olan bu binânın içinde bu-
lunduğum müddetçe bir ma’mûrede bulunduğumu hissediyordum. Hazret-i Raûfî’nin
vücûd-ı mukaddesine cilvegâh olan o odalar, o tevhîdhânenin her zerresinde sadâ-yı
tevhîd, sâmia-i ıttılâıma, bûy-i aşk u temcîd meşâm-ı cânıma geliyordu. Tevhîdhânenin
mihrâbı köşede idi. Hazretin postu orada idi, hattâ zamanında yanan büyük mumların
bakiyyesi bile hüsn-i muhafaza edilmiş, duruyordu. Burada akşam namazı ve gece usû-
lü yapmış idik. Hazret-i Şeyhin rûhâniyyeti herhalde bizimle berâber idi. Tevhîdhâne-
nin kapısı bâlâsında gördüğüm bir levhadan âtîdeki ebyâtı istinsâh eylemiş idim:

Şumûs-ı lem’a-i nûr-ı hidâyet ârif-i billâh
O mahz-ı âb-ı rû feyz-i tarîkat mürşid-i agâh

Sezâdır kutb-ı zînet olsa gavs-ı menzilin şânı
Şuyûhân zümresinde bî-bedel aliyyü’l-a’lâ câh

Kerâmet-pîşe kenz-i rumûzdur nüsha-i zâtı
O kâmûs-ı hakâyıktır, müfessir-i hey’et-i efkâh

O tahrîr-i fazîlet lücce-i ilm içre müstağrak
Eder enmûzec-i rüşd-i meânî nutkuna efvâh

Fuâd-ı hikmet âlem-nümâ mir’at-veş keşân
Şârih-i câmi’ olmuş halk-ı istihkâf

Ki ağna Hazret-i Şeyh Raûfî Ahmed ü eşref
Tavafgâh-ı melâik hankâh-ı sâmiye-i dergâh

Siyâdetle neseb-i pâk-ı vâlâdır eben an ceddin
Olurdu mâverâsın vasfa mu’ciz hâmemiz billâh



Sezâdır âsitân-ı kıblegâh-ı sâlikân olsa
Gelen ehl-i dilân elbet olur bir remzle âgâh

Nikib-ı zuhruf-âsâ destres bulsa melâik hep
İnerler hızr-ı destâr-ı şerîfin bürku’i ayâh

Eyle sıdk-ı nusûs üzre nisbet-i dâmen-i pâkin
Kerûb hemm ü gamdan ba’dezan hiç eylemez evvâh

Sitâyiş vasfını temdîh ne mümkin mûbemû ta’rîf
Yine ilhâm olur himmetle isti’dâdım eyvallâh

Şebâ be rûz vasf-ı şânın zikre tesbîh-şümâr etsem
Ne türlü medh edersem edemem bir şemme lâ vallâh

Husûsân zâdegân-ı âl-i cenâbın gûş-i irfânda
İki gevher zümrüd-i gûşvâre mihr ile ola mâh

Kerâmât-ı himemle Hızr-mânend rehber ol nûra
Şeb-âsâ zulmet-i deycûr içinde dil bula hemrâh

Semâ’ âver olur meydân-ı kırtâs üzre devrânda
Fütûr gelmez kemiyet-i kilke der, lebbeyk şeyhim illallâh

Kimine HÂFIZ dâî eder âmâl tasdî’den
Hemân maksad duâ-yı nutk-ı pâkindir olan remzâh

Merâm ancak Cenâbından duâdır, ey 
Nüfûs-i re’fetinle kâmyâb oldum bi-hamdillâh

Bu manzûmeyi yazan Hâfız, Hazret-i Şeyhin, Beykoz’daki halîfesi, Hâfız Mehmed
Efendi merhûm olacak.

Tevhîdhânenin olduğu mahal Doğancılar’da Kasab [Veli] sokağında idi. 25/Rebîü’l-
evvel/1331[1915] târîhindeki harîk-ı kebîrde maatteessüf yanmıştır. El-yevm arsası
mevcûttur.6

Burada irşâd-ı ibâd ile meşgul oldular. Şöhretten müctenib uzlete meyyâl, evliyâ-yı
mestûriyeden idiler. Erbâb-ı aşk-ı muhabbet dâire-i feyzlerine dâhil olmak isterse dirığ-
ı himmet buyurmazlardı.

O zamân pâdişâh bulunan Sultân Osmân Hân-ı sâlis, hazret-i şeyhin meftûn-ı ke-
mâlâtı idi. Mükerreren ziyâret-i âlîlerine şitâbân olmuşlardı.

Halifeleri

Yirmi, ve belki ziyâde halîfe yetiştirmişlerdir. En meşhûrları:

-Şeyh Hâfız Mehmed Efendi, … 

-Şeyh İsmâîl Efendi, …

-Şeyh Kirişci Beşe; Silivrikapısı’ karşısındaki mezarlığın sağ taraf köşesinde med-
fûndur. Kirişci paşa diye yanlış yazılmıştır. 
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-Şeyh Arap İsmâîl Efendi; İstanbul kâdısı idi.

-Vezîr Hüseyin Paşa; sulehâdan ve urefâdan bir zât idi. Târihlerde terceme-i hâl-i
mezkûrdur.

-Şeyh Mehmed halîfe; Karacaahmed’de medfûndur.

-Şeyh Hasan halîfe; Sinân Paşa mescidi hazîresinde medfûndur.

-Şeyh Süleymân Râcî Efendi; Molla Aşki cami imamıdır. Hattattır. Şiirleri de mev-
cuttur.

Tuhfe-i Hattatin’de Mestçizade Ahmed bin Abdullah’ın Ahmed Raufi Efendi’nin sa-
liklerinden olduğu bildirilmektedir (s.71). 

Raûfiyye nâmıyla zamanımıza kadar muttasıl olmuş tekkeler vardır. Sülâleri el-
yevm bâkidir. El-yevm bercân Mustafa bey, o gülistân nesebin bir gül-i ra’nâsıdır.

Hazret-i Nasûhî Mehmed Efendi zamânını idrâk eylemiştir. Hem-civâr olduklarına
göre sohbetleri de olsa gerektir.

Raûfî Seyyid Ahmed mürşid-i mümtâz-ı devrândır
Nesebte pâk-tıynet bir gül-i sâdât-ı zî-şândır
Tarîkat gülşeninde zînet efzâ-yı mürîdandır
Hakikat âleminde bahr-i bî-pâyân ummândır

Nutuklarından

Ey gâfil-i men fi’l-beden, ihsâna gel tevhîd ile
Aç gözünü al hisseden, iz’âna gel tevhîd ile

Mevtin şerâbun içmeden, cânın teninden uçmadan
Kabrin evine göçmeden, îmâna gel tevhîd ile

Bulmak dilersen ger necât, rûh-ı resûle vir salât
Uçmağa tahsîl et kanâd, cevlâna gel tevhîd ile 

Kalma ayakta pür kusûr, kable’l-mecîi yevme’n-nüşûr
Hakk’a giden kurbân olur, kurbâna gel tevhîd ile

Nefsle cânı terk iden, kurtuldu cümle perdeden
Hak bilmeğe her zerreden irfâna gel tevhîd ile

İster isen bâki naîm, gülşende olmağa mukâm
Hâzâ sırât-ı müstakim, meydâna gel tevhîd ile

Çalış Raûfî lem’a al, gitsin zamîrinden cidâl
Gel tevhîdin bahrine dal, ummâna gel tevhîd ile

Cânin odu dolmağa nûr, çıksın derûnundan gurur
Serinde bulmağa huzur, cevlâna gel tevhîd ile”7

7 Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliya, c. 5, s. 59-70.



Eserleri

27/Zilhicce/1170-[13 Ağustos 1757]’de irtihâl ederek Sinânpaşa Câmii hazîresine
defnedilen Seyyid Ahmed Raûfî’nin “Dîvân”ı ile esmâ-i sülûk hakkında yazılmış “Kur-
retü’l-Uyûn” isimli bir risâlesi ve altmış altı meclisten oluşan Arapça “Mecâlis” isimli
eserleri ile kütüphânelerde kendilerine âid olduğu kayıtlı “Şerh-i Kasîde-i Bânet Suâd”
isimli şerhi vardır. Eserleri gayr-ı matbu’dur.

1- Dîvân

Ayşe Yıldız hanım tarafından bu eserle ilgili tebliğ sunulacaktır.

2- Mecâlis

Bilinen tek nüshası, Süleymâniye Kütüphânesi, Hâlet Efendi, 294 numarada kayıt-
lıdır. 1160/1747 tarihinde yazılmış, hattatı belli değildir. Varak sayısı 68’dir. Mecâlis
arapça yazılmış bir mev’iza eseridir. 66 meclisten müteşekkil olup, 58 hadîs-i şerîf ince-
lenmiştir. Bu hadîs-i şerîflerin bazıları Câmiü’s-Sağîr, Mişkâtü’l-Mesâbîh, Şihâb’ın Şerh-
i Şifâ’sı ve Târih-i Neysâbûrî’den nakledilir. Hadîs-i şerîfler, zikrin efdali, efendimiz
(s.a.v.) ’e salât u selâmın fazîleti, Hz. Ebû Bekir (r.a.) ’a rahmet, Allâh Teâlâ’ya muhab-
bet gibi konuları ihtivâ etmektedir.

Birinci mecliste; esmâ-i hüsnâ hakkında bilgi verilmektedir. İkinci meclisten de bir
miktar okuyacak olursak:

“Câbir (r.a.) ’den rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte: (Zikrin efdali Lâ ilâhe illal-
lâh’tır), diye buyurulmuştur. Bâzı ulemâ zikrin en faziletlisinin Lâ ilâhe illallâh olduğu-
na dâir Kur’ân-ı Kerîm’den yetmiş âyet-i kerîme bildirdiler. İbn-i Melek, Şerhü’l-Mesâ-
bîh’te; çünkü bu muazzam kelimede Allâh Teâlâ’nın vahdâniyyeti, ilâhlığın sâdece Ona
mahsûs olduğu, O’ndan başkasının ilâh olamayacağı ve imânın sıhhatinin ifâde edildi-
ğini açıklar. İşte imân budur. En önemli kelime bu kelimedir. Bu özellikler başka keli-
melerde ve başka zikirlerde yoktur. Şerh-i Akâidi’s-Sünûsî’de, (cennet ehli, cennete gir-
diklerinde, nehirlerin, ağaçların ve cennetteki her şeyin Lâ ilâhe illallâh dediklerini işit-
tiler. Onların bir kısmı, bir kısmına; bu kelimeyi dünyadayken yeterince bilmiyorduk,
derler) 

Musa (a.s.), ”Yâ Rabbi, bana bir şey öğret ki, onunla Seni zikredeyim, Sana duâ
edeyim [dedi]. [Rabbi] Dedi ki, Yâ Musa, Lâ ilâhe illallâh de.

Hz. Aliyye’l-Mürtezâ (r.a.) ’den, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: (Rabb’inden
naklen) Kelime-i Lâ ilâhe illallâh Benim kalemdir. Kim onu söylerse kaleme dâhil olur
ve kim kaleme dâhil olursa azâbımdan emîn olur. 

3- Kurretü’l-Uyûn

Bilinen tek nüshası, Yapı-Kredi Bankası Sermet Çifter Kütüphânesi, 

Yazmalar Bölümü, 15964 numarada kayıtlıdır. Varak sayısı 12’dir. Tarihi ve müs-
tensihi belli değildir. Bu eseri muhtasaran tanıtmak istiyoruz:

Cümle eşya devamlı mertebeden, mertebeye geçmektedir. Dünyada yollar çeşitli-
dir. Eğer, yollar keşfedilmezse sonra azab çekilir. Yollara sâlik olanların halleri de fark-
lıdır. Kimi güçlü, kimi zayıf, kimi müstakim, kimi inhirâf eder ki, bu yüzden yollar çok-
tur. Ancak beş şey her sâlike lâzımdır. İlim, amel, verâ-haramı terk, zühd-helâli terk ve
tevekkül-her işi Allâh’tan bilme. Bu mertebeye ulaşanlar da kerâmete ererler. 
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Bundan sonra bir rehber eliyle halvete girilir. Halvet neticesinde ölümde rûhun be-
denden ayrıldığı gibi cümle mahbûbât kalbten çıkar. Vâridât-ı melekiye ve şeytâniye
ayırt edilir. Hicâb açılır. Ancak kimsenin sırrını kimseye açmamalıdır. Yoksa şeytan yol
bulmuş olur. Her mertebenin fütühâtı vardır….

Lâkin çok zahmetlidir ve sabır gerektirir. Halvetin şartları vardır; efdal-i zikirle
meşgul olmak, hayvânî gıdadan perhiz, …

Esmâ-i zât, esmâ-i sıfât, esmâ-i evsâf, esmâ-i ahlâk ve esmâ-i ef’âl olarak yüz otuz
beş esmâ-i ilâhî vardır. Esmâ-i ilâhîyyenin mânâlarının zuhûr etmesi için hicâbın olma-
ması lâzımdır. Hicâb nefse uymaktan meydana gelir. Nefis tathîr olsa rûh-ı külliyeye
ulaşılır. Ancak esmâ-i ilâhîyye ile tasarruf etmenin bir takım şartları vardır ki, bunlar sâ-
dece ehline mâlûmdur. Umûma îzâh edilmez. 

4- Şerh-i Kasîde-i Bânet Suâd

Bu eser kaynaklarda yer almayıp, bizim kütüphâne kataloglarını tararken rastladı-
ğımız ve Ahmed Raûfî ismine kayıtlı bir eserdir. Diğer eserlerin birer nüsha bulunması-
na mukâbil, bu eserin sekiz nüshasını tesbît edebildik ve dördünü inceledik. Nüshala-
rın üçü Süleymâniye, ikisi Nûruosmâniye, diğerleri Hacı Selim Ağa, İ.Ü.Merkez ve İz-
mir Millî Kütüphânede bulunmaktadır.

Eserin baş tarafında yazılış sebebini açıklayan şöyle bir girizgâh bulunmaktadır:

Sıdk ve vefâ erbâbının nâmdârı ve tarîk-ı ilmin emekdârı ve ihtiyârı yânî el-fakîr
Ahmede’l-Üsküdârî der:”Beşikten mezara kadar ilim taleb ediniz ve dahi ilm Çin’de
dahi olsa taleb ediniz” hadîs-i şerîflerinin mazmûn-ı münîfleri üzere sağîr sinnimden
beri bu ânâ gelince diyâr-ı arab ve acemi geşt ve nice seyâhât kûh-ı deşt ile nice kibâr-
ı ulemâya yetişib her birerlerinden okuyub, hayır duâlarını almağla misâl-i âfitâb olan
ilm-i şerîflerinden zerreveş behreyâb olub, talebe-i ilm ile ifâde ve istfâde üzere iken iç-
lerinden bâzıları Bânet Suâd Kasîde-i Şerîfe’sinin kırâatini murâd edinip, okudukların-
da n’olaydı bunun elfâz-ı şerîfesin böylece tashîh ve takrîr ve maâni-i latîfesinden bu
vechile beyân u ta’bîr olunmak üzere bir şerh olaydı. 

Raûfî Âsitânesi Şeyhleri

Şeyh Seyyid Mehmed Nurullah Efendi (i. 1189/1775) : Hz. Raûfî’nin oğludur.
(Şeyh Nûrullâh Efendi’nin torunlarından es-Seyyid eş-Şeyh Mustafa Şerîf Efendi
(i.1247/1832) Bülbülderesi tepesinde medfûndur.) 

Şeyh Seyyid Hacı Abdürrahim Nesib Efendi (i. 1227/1812) : Şeyh Nûrullâh Efen-
di’nin oğludur.Dîvânçesi vardır.

Şeyh Seyyid Mehmed Fazli Efendi (i. 1227/1812) : Şeyh Nesîb Efendi’nin oğludur.

Şeyh Seyyid Ahmed Raûfi Efendi (i. 1228/1813) : Şeyh Nesîb Efendi’nin ikinci oğ-
ludur.

Hazirede; 

el-Hac Ali (i.1131/1718), Mütevelli Ali Ağa zevcesi Tuti Fatıma Kadın
(i.1143/1730), Şeyh Hasan Efendi (i. 1169/1755), es-Seyyid eş-Şeyh Raûfî Ahmed Efen-
di (i.1170/1757), Raûfîzâde’nin mahdûmu es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Muhyiddîn Efen-
di (i.1181/1767), Raûfîzâde es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Nûrullâh Efendi (i.1189/1775),
Raûfîzâde es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Saîd Efendi (i.1192/1778), Raûfîzâde es-Seyyid



eş-Şeyh Abdürrahîm Efendi’nin zevcesi Esmâ Hatun (i. 1214/1799), Raûfîzâde es-Sey-
yid eş-Şeyh Mehmed Nûrullâh Efendi’nin zevcesi Ayşe Hatun (i.1223/1808), es-Seyyid
eş-Şeyh Raûfî Efendizâde es-Seyyid eş-Şeyh el-Hac Nesîb Abdürrahîm Efendi
(i.1227/1812), Raûfîzâde es-Seyyid eş-Şeyh Nesîb Abdürrahîm Efendi’nin oğlu es-Sey-
yid eş-Şeyh Ahmed Raûfî Eefendi (i. 1228/1813), Selânik Kadısı Manyâsî Mehmed
Efendi’nin kızı Şerîfe Ayşe Hanım (i.1230/1815), Manyâsîzâde Lütfullâh Efendi’nin oğ-
lu Mehmed Eşref Efendi (i. 1246/1830), Sinan Paşa Câmiî imamı iken Cidde’de vefât
eden el-Hâc Hâfız Ahmed Efendi (i.1296/1879), es-Seyyid Ahmed Efendi’nin kızı Raûfî-
zâde es-Seyyid eş-Şeyh Nesîb Abdürrahîm Efendi’nin zevcesi Ümmü Gülsüm Hanım
(i.1280/1867) medfundur.

Raûfiyye’ye bağlı Salacak’taki Asitane’den başka üç tekke daha vardır. Bunlar Bey-
koz-Hafız Mehmed Efendi, Yeniköy İsmail Efendi ve Rumeli Hisarı Karabaş Ahmed
Efendi tekkeleridir. Şimdi bunlar hakkında kısaca bilgi verelim. 

Beykoz-Hâfız Mehmed Azîz Efendi Tekkesi

Raûfî Efendi, Hâfız Efendi veya Şeyh Hâfız Efendi tekkesi de denilir.

Beykoz ilçesi, Merkez mahallesi, Karacaburun caddesi (günümüzde kelle İbrâhim)
üzerindedir. Daha evvelki isimleriyle Beykoz câmii sokağı ile Hacı Ali Bey caddesi kö-
şesindeydi. 

Bânisi Şeyh Hâfız Mehmed Efendi, burasını kendi arsası üzerine 1173/1759 târi-
hinde HALVETİYYE tekkesi olmak üzere yaptırmıştır.

Takrîben 1932-33 yılları arasında yol genişletmek için sağlam olmasına rağmen
yıktırılmış, ancak hazîresi günümüze intikâl edebilmiştir. 

Şeyhleri; Şeyh Hâfız Mehmed Efendi (i.1208/1793) : Üsküdarlı Seyyid Ahmed Ra-
ûfî hazretlerinin halîfesidir. 38 sene şeyhlikte bulunmuştur. 

Şeyh Ahmed Niyâzi Efendi (i.1219/1804) : Şeyh Hâfız Mehmed Efendi’nin halîfe-
lerindendir. 11 sene şeyhlik yapmıştır.

Şeyh Abdürrahim Nesib Efendi (i.1227/1815) : Doğancılar, Raûfî Asitâne şeyhidir.
Hazret-i Raûfî’nin oğlu Şeyh Seyyid Nurullâh Efendi’nin oğludur ve “Pirzâde” diye meş-
hûrdur. Şeyh Hâfız Mehmed Efendi’nin halîfesidir. Ayrıca, Yeniköy’deki, Şeyh İsmâil
Efendi tekkesinde vekâleten şeyhlik yapmıştır.

Aşağıdaki şeyhler ise hem Beykoz hem de Yeniköy tekkelerinin meşihatinde bu-
lunmuşlardır:

Şeyh Rızâ Efendi (i. ?) : Pazar kayığı reisi olup, bir müddet şeyhlikten sonra yeri-
ni halîfesi İbrâilli Serrâc Ahmed Efendi’nin oğlu Yahyâ Efendi’ye bırakmıştır. İbrâil Ro-
manya’da bir sâhil şehridir. Günümüzde Brila şeklinde geçmektedir.

Şeyh Yahyâ Efendi (i. 1247/1831) : İbrâilli Serrâc Ahmed Ağa’nın oğludur. İkinci
şeyh Ahmed Niyâzi Efendi’nin halîfesidir. 28 sene şeyhlik yapmıştır. 

Şeyh Ahmed Necmeddin Efendi (i. 1264/1847) : Şeyh Yahyâ Efendi’nin büyük oğ-
ludur. 17 sene şeyhlik yapmıştır. 

Es-Sseyyid Eş-Şeyh El-Hâc Mehmed Tevfik Efendi (i. 1301/1893) : Şeyh Yahyâ
Efendi’nin küçük oğludur. Nûreddîn Cerrâhî Âsitânesi Şeyhi Abdülazîz Zihnî Efen-
di’nin halîfelerindendir. Beykoz Sıbyân Mektebi muallimi ve hattâttır. 38 sene şeyhlik
yapmıştır. İstanbul’da Halvetî meşâyihi arasında fevkalâde hürmet görmekte olduğun-
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dan hangi dergâha gitse, makâm postuna çekerler ve zikrin idâresini kendisine bırakır-
lardı.

NOT: Şeyh M. Tevfîk Efendi’nin irtihâliyle şeyhlik Yahyâ Efendi’nin en küçük oğ-
lu Bosna-Hersek ve Silivri Kâdılığında bulunan Mehmed Sâlih Efendi’ye intikâl etmişse
de vazifesinden dolayı şeyhlikten ferâgat etmiştir. Sâlih Efendi irtihâlinde hazîreye def-
nedilmiştir.

Şeyh Hâfız Ahmed Raufi Efendi (i. 1316/1898) : Hattât Şeyh Mehmed Tevfîk Efen-
di’nin oğlu ve halîfesidir. Yeniköy’de günümüze sâdece civârındaki çeşme intikâl eden
ve 1958’de sebepsiz yere yanındaki Çiftehamam denilen, hamamla birlikte yıkılarak ye-
ri park yapılan Molla Çelebi Câmii’nin imâm ve hatibliğini de yapmıştır. 

Pederinin irtihâliyle Fâtih-Kumrulu Mescid’deki, Sertarîkzâde Tekkesi’nin Şeyhi
Abdüllatîf Fazlîyyi’l-Cerrâhî hazretlerinden istihlâf olundu.

Fakat terbiye ve teslîkleri ve ilbâsları usûl-i Raûfiyye üzerine olduğundan kendisi-
ne yedi dallı beyaz Raûfî tâcı giydirilmiştir. 

16 sene şeyhlik yaparak, 48 yaşında irtihâl eylemiştir.

Şeyh Yahyâ Fevzi Efendi (i. 1327/1913) : 1321/1903’e kadar buraya vekâlet etmiş-
tir. Amcazâdesi Ahmed Raûfi Efendi ile birlikte aynı gece Kumrulu Şeyhi Abdüllatîf
Fazlîyyi’l-Cerrâhî’den hilâfet almıştır.

İhtiyarlığı esnâsında meclis-i meşâyihe mürâcaât ederek Beykoz Tekkesini halîfele-
rinden Hâfız Ahmed Cemâleddîn Efendi’ye bırakmıştır.

Hattât Hâfız Şeyh Ahmed Cemâleddin Efendi (i.1954) : 1296/1882’de Beykoz’da
doğmuştur. Hattât Şeyh Mehmed Tevfîk Efendi’nin kızı Necîbe Hânımın oğludur. Baba-
sı Mehmet Hâşim Efendi’dir. Şeyh Yahyâ Efendi’nin ahfâdındandır. Şeyh Hafız Ahmed
Raufi Efendi’den Kur’an-ı Kerim hıfzını müteakip kıraat ve akaid talim ve tedris etmiş-
tir.8

Şeyh Yahyâ Fevzî Efendi’nin halîfesidir. 28/Recep/1322/1903-1925 yıllarında post-
ta kalmıştır. Yerini halîfesi Hattât Hâfız Abdülkadir Süleymân Efendi’ye bırakmak üze-
reyken tekkeler seddedilmiştir.

Hazirede; 

Şeyh Hâfız Mehmed Efendi, Şeyh Ahmed Niyâzi Efendi, İbrâilli Serrâc Ahmed Ağa
mahdûmu Derviş Sâlih, Şeyh Mehmed Tevfik Efendi, Şeyh Yahyâ Efendi’nin vâlidesi Ru-
kiyye Hâtun, İmamzâde Emin Efendi’nin vâlidesi Hatîce Kadın, Şeyh Yahyâ Efendi’nin
halîlesi Necîbe Hânım, Şeyh Ahmed Necmeddîn Efendi, Şeyh Yahyâ Efendi ve Emin
Efendi medfundur.9

Yeniköy-Şeyh İsmâîl Efendi Tekkesi

Sadr-ı Anadolu iken ma’zûl olan Mehmed Emîn Âtıf Efendi binâ eylemiştir. Salı ge-
celeri âyîn-i Halvetî icrâ olunmuştur. Hulefâsının inkırâzında Durmuş Dede tekkesine
meşrûttur. 

Tekke esas Yeniköy’ün içinde olup, Mollâ Çelebi mahallesinde, mezkûr câmiin ya-
kınında Tekke sokağında idi. İskele civârına Köybaşı denilir.

8 Albayrak Sadık, Son Devir Osmanlı Ulemâsı, V/49, 50. 
9 Cemaleddin Server Revnakoğlu Arşivi, Dosya No: 113, 202, 228. 



Şeyhleri; 

Şeyh İsmail Efendi (i.1184/1770) : Üsküdârî Seyyid Ahmed Raûfî’nin halîfesidir.
Tekke hazîresinde medfûndur.

Şeyh Hâfız İsmâil Efendi (i.1197/1783) : Şeyh İsmâîl Efendi’nin halîfesidir.

Şeyh Mehmed Muzaffer Efendi (i. 1218/1804) : Beykoz Tekkesi Şeyhi Hâfız Efen-
di’nin halîfesi ve İsmâîl Efendi’nin dâmâdıdır.

Şeyh Abdürrahim Nesib Efendi (1227/1813) : Üsküdârî Pîr Seyyid Ahmed Ra-
ûfî’nin torunu olup, vekâleten bulunmuştur.

Şeyh Yahyâ Efendi (i.1247/1833) : Beykoz Tekkesinde de şeyh olduğundan orada
medfûndur.

Şeyh Mehmed Tevfik Efendi (i.1301/1887). 

Şeyh Yahyâ Fevzi Efendi (i. 1327/1913) : Beykoz Şeyhi Ahmed Necmeddîn Efen-
di’nin oğludur. Bu tekkenin son asıl şeyhidir. Nûreddîn Âsitânesi Şeyhi Yahyâ Gâlib
Efendi’den müstahleftir. 63 yaşında irtihâl ettiğinde, tekkenin hazîresinde, Şeyh Muzaf-
fer Efendi’nin önündeki yere defnedilmiştir. Taşı yoktur.

Yahyâ Fevzî Efendi’nin Hüseyin Şerefeddîn (i.1933), Ahmed Niyâzî Alpdeniz (i.
27/3/1953) ve İsmâîl Nasûhî Özok isimli (i. 1948) üç oğlu vardır.

Yahyâ Fevzî Efendi’nin vefâtında şeyhlik büyük oğlu, Hüseyin Şerefeddîn’e veril-
mişse de kendisi Şirket-i Hayriye’nin meşhûr 68 numaralı Güzelhisar ve 74 numaralı Al-
tınkum vapurlarının kaptanı, Şeref Kaptan olduğundan, işine binâen, 1330/1916’da Ah-
med Niyâzî Efendi’ye verildi. O da Yeniköy vapur iskelesindeki vazîfesinden ayrılamadı-
ğından ve rahatsızlığı dolayısıyla, haylice uzun süren resmî kırtâsiyye muâmelelerinden
sonra tekkenin şeyhliği en küçük kardeş İsmâîl Nasûhî’ye verilmiştir. Ancak o zamanlar
7-8 yaşlarında bir çocuk olduğundan, tekkenin şeyhliği vekâleten idâre olundu. Bu süre
zarfında; Rumelihisarı’nda Durmuş Dede Tekkesi Şeyhi merhûm Mehmed Eşref Efendi
(i. 1335/1917), Bestekâr Şeyh Mustafa Servet Bey (i. 1336/1918), Hâfız Ahmed Cemâled-
dîn Efendi, Şeyh Muhyiddîn Efendiler vekaleten şeyhlikte bulunmuşlardır. 

Hazirede; 

Derviş Feyzullâh Efendi (i.1189/1775), Râbia hanım, Âtıf Mehmed Efendi, Sâhi-
bü’l-Hayrât merhûme Şerife Zelihâ Hatun. (i.1203/1789, Şeyh İsmâil Efendinin vâlide-
sidir). eş-Şeyh es-Seyyid Hâfız İsmâîl Efendi, eş-Şeyh İsmâîl Efendi, eş-Şeyh Mehmed
Muzaffer Efendi, Şeyh Osmân Efendi ve Şeyh Abdullâh Efendi medfundur.10

Rumelihisarı-Karabaş Ahmed Efendi Tekkesi

Rumeli Hisarı’nda, Ali Torlak Dede mahallesinde, Ali Pertek sokağının yanındaki,
Fırın sokağında idi. Perşembe günleri mukâbele yapılmıştır. 1947’de yıkılmıştır. Tekke,
türbe ve hazîresinden eser kalmamıştır. 

Şeyhleri; 

Karabaş Ahmed Efendi (i.1147/1735) : Üsküdarlı Seyyid Ahmed Raûfî (k.s.) ’nin
halîfesidir. Zâviyelerinde medfûndur.

Şeyh Çizmeci Mehmed Efendi (i. 1159/1747) : Karabaş Ahmed Efendi’nin halîfe-
sidir.Ahşâb türbede şeyhinin yanında medfûndur.
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Seyyid Halil Efendi (i.1194/1782) : Durmuş Dede Tekkesi şeyhi Sâdık Efendi’nin
halîfesi ve Rumelihisarı’nda Fâtih Câmîî imamıdır. Durmuş Dede türbesi hâricinde me-
kâbir-i müslimîn içre defnolunmuştur.

Şeyh Sâdık Efendi (i. 1219/1803) : Durmuş Dede Tekkesi şeyhi olan ikinci Sâdık
Efendi’dir. Cedleri yanında Şeyh Emir Efendi türbesine defnolunmuşlardır. 

Seyyid Mehmed Selim Efendi (i. 1237/1821) : Bosnalıdır. Halvetiye’dendir, Sâdık
Efendi’nin halîfesidir. Rumelihisarı-Şehîdlik’te medfûndurlar.

Çöpatlamaz Seyyid Mehmed Âtıf Efendi (i. 1251/1835) : Nûreddin Hâhkâhı şeyhi
Mehmed Ârîf Dede’nin meşhûr halîfelerinden ve Evkâf kâtiplerindendir. Aslen Eyüplü-
dür. Yolda gördüğü çöpleri eliyle bir bir toplar, yâhûd para ile toplatıp attırır, ondan
sonra ancak geçermiş. Mazanne-i kirâmdan olduğu mervîdir.

Nûreddîn Âsitânesi şeyhi Abdülazîz Efendi’nin tâyiniyle 1240/1824 senesinde me-
şîhate gelmiş, ancak tekke arsa hâlinde olduğundan Eyüp’teki evinde ikâmet etmiştir.

Eyüp Sultân civârında, Gümüşsuyu’nda Topservi tâbir edilen mahalde, dâmâdı
Hamzazâde Tekkesi Şeyhi M. Sâdık Efendi’nin yanında medfûndur. Sualnâme’de bir
nutku vardır.

Bedestanlı Seyyid Şeyh Hacı Halil Efendi (i. 1283/1866) : Kavaklı Şâkir Efendi’nin
halîfesidir. 70 küsur yaşında irtihâl etmiştir. Rumeli Hisarı-Şehîdlikte medfûn olup, ta-
şı yoktur. 

Seyyid Ahmed Hamdi Efendi (i.1296/1880) : Hacı Halil Efendi’nin büyük oğludur.
Kumrulu şeyhi Abdüllatîf Fazlî Efendi’den istihlâf olunmuştur. İrtihâlinde Edirne kapı-
sı hâricinde, Topçular caddesinde, Sır tekke nâm mahalde defnedilmiştir. Birâderiyle
müşterek şeyh olmuş ise de kendisi tekkede olmayıp, niyâbette dolaşırdı. 1296/1880 se-
nesi Karamürsel niyâbetinden döndüğünde vapurdan çıkıp, Galata köprüsü üzerinde
iken fücceten vefât etmiştir. 

Şeyh Süleyman Şerefeddin Efendi (i. ?) : “Şeyh Sülün” nâmiyle tanınır. Hacı Halil
Efendi’nin küçük oğlu olan bu zât Nûreddîn Âsitânesi Şeyhi Yahyâ Gâlib Efendi’nin ha-
lîfesidir. Oralarda “Hisâr Kâhyası” sayılmıştır. Babasının vefâtından sonra kardeşi Ah-
med Hamdi Efendi ile berâber tekkeye şeyh olmuştur. 1285/1868 târihinde istihlâf edil-
miştir. Rumeli Hisarı şehidliğinde medfûndur.

Şeyh Mehmed İzzet Efendi (i. ?) : Ahmed Hamdi Efendi’nin oğludur. Amcası Şeyh
Süleyman Efendi’dir. Şeyh Yahyâ Gâlib Efendi’nin dâmâdı ve halîfesidir.

Şeyh Halis Muhlis Efendi (i. 1942) : Süleymân Şerefeddin Efendi’nin oğludur. Ma-
hallesinin imamlığını yapmıştır. Rumeli Hisarı-Şehîdlik tepesindeki Bektâşi tekkesinin
civârında medfûndur. Fâzıl bir şeyh olup, Üsküdar, Nasûhî Hânkâhı son şeyhi Kerâ-
meddin Efendi’den istihlâf edilmiştir.11

�

11 C.S.R.Arşivi, Dosya No: 113, 202, 228. 
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XVIII. YY. ŞAİRLERİNDEN RAÛFÎ’NİN 
MUTASAVVIF VE ŞAİR KİMLİĞİ

Ayfle Y›ld›z*

Her dönem edebî anlayışını kendi yaratır. Bu bağlamda devirlerin şiirden bek-
lentileri ve ona yükledikleri fonksiyonlar farklı olabilmektedir. Ancak şiirin

temel fonksiyonu onun varlık sebebi olan poetik fonksiyondur. Şiir, öncelikle kendisi-
dir ve kendisi için vardır. Bununla birlikte şiire yan fonksiyonlar da yüklenmiş, onun
tarihî, psikolojik, sosyal ve dinsel öğretiler için de aracılık edebileceği düşünülmüştür.
Şiirin ahenkli oluşu kadar anlamlı da olması ve ileteceği bir mesajın bulunması gerek-
tiği dile getirilmiştir. Bu elbette temelde doğru bir görüştür. Şiiri sadece ahenkten iba-
ret saymak, onun müzikten ayrıldığı anlam noktasını göz ardı etmektir. Şiirin asıl fonk-
siyonu poetik fonksiyon olmakla birlikte zaman zaman şiirin taşıdığı ileti ön plâna ge-
çerek, mesaj fonksiyonunun öncelik kazandığı dönemler de olmuştur. Şiirin ahengi, ez-
berlenebilme özelliği, inşat sanatına müsait olması ve tüm bunların yardımıyla dinleye-
ni etkilemesi ve kitlelerin ruhuna en kolay ulaşılabilme aracı olarak görülmesi sebebiy-
le din, ideoloji ya da kahramanlık gibi konularda şiire asıl fonksiyonu (poetik fonksi-
yon) dışında didaktik bir fonksiyon yüklenmiştir. Bu konuları amaç edinerek yazılan
manzumelerin bir kısmı şiirselliği yakalayarak o öğretiye sempati duymayan kişilere de
ulaşabilmiş ancak büyük bir kısmı propaganda amaçlı manzume seviyesinden öteye gi-
dememiştir. 

Edebiyat tarihimize bakacak olursak İslâmî dönem Türk edebiyatında tasavvuf-
tan yoğun olarak etkilenen çok sayıda şaire rastlamak mümkündür. Bu etki hem
Halk edebiyatımızın nazım şekil ve türleri hem de Klâsik Türk edebiyatının kendine
özgü şekil, tür ve kuralları doğrultusunda eserler veren şairler için geçerlidir. Tasav-
vuf, Yesevî ve takipçilerinden itibaren Türk edebiyatının her devresinde taraftar bul-
muş ve mutasavvıf olsun olmasın her şair üzerinde etkiler bırakmış mistik bir dü-
şüncedir. Tasavvuf, eski toplumumuzun sadece sanata ve edebiyata değil tüm dün-
yaya bakışını derinden etkilemiştir. Toplumun bir parçası hatta eserleriyle aynası
olan şairlerin de bu etkilenmenin dışında kalması beklenemez. Mutasavvıf olsun ya
da olmasın, şairler dünyaya tasavvufun ufuklarına açtığı pencereden bakmışlardır.
Ancak bir kısmı, tasavvufa ait konu, sembol ve imajları şiirlerinde estetik çağrışım-
lar yaratmak amacıyla kullanırken bir kısmı şiirlerinde tasavvufun propagandasını
yapmıştır. Şiirlerini tasavvuf öğretisinin yayılması için bir hizmet aracı olarak gören
ve insanları doğrudan doğruya tasavvufa çağıranların eserleri, Niyazi-i Mısrî gibi is-

* Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Araştırma Görevlisi.



tisnaları olmakla birlikte, sanat açısından ve klâsik şiirin kuralları doğrultusunda
çok başarılı örnekler olmamakla birlikte kendi amaçları, bir öğretiyi yayma, doğrul-
tusunda başarılı şiirlerdir.

İletişim araçlarının olmadığı, toplumsal etkileşimin küçük çevrelerde yoğun olarak
yaşandığı, şairliğin de usta- çırak ilişkisine dayandığı bir toplumda her meslek grubun-
dan insanın şiir yazdığını görmek, şairliklerinin başarı oranı değişken olmakla birlikte,
mümkündür. İlmiye sınıfı, bürokrat, sultan ve şehzadelerden tutun da tarikat şeyhleri,
derviş, asker, esnaf, serbest meslek sahipleri ve zanaatkarlara kadar hemen her meslek
grubundan insanın şiir yazdığına dair tezkirelerde bilgi bulunmaktadır (İSEN, 1997;
225). Bir de tezkirelerde yer almayan ancak kendi dünyaları ve birikimleri nispetinde
şiir söyleyen şairlerin de varlığını göz önüne alacak olursak, Klâsik şiirimizin saray ve
çevresinde himaye görmesine rağmen saray dışında bir çevrede şekillendiğini söylemek
güç olmaz. Konumuz olan mutasavvıf şairlere dönecek olursak, Tezkirelerde bir tarika-
ta bağlı olduğu bildirilen şairler içerisinde ilk iki sırayı Mevlevî ve Nakşibendi şairleri
almakta bunu Halvetî tarikatına mensup şairler takip etmektedir (İSEN, 1997; 216).
Mevleviliğin doğup geliştiği ve hitap ettiği çevre şehirli, eğitimli ve zengin kabul edile-
bilecek bir kesimdir. Bu tarikatın güzel sanatları teşvik edici tavrı sebebiyle Mevleviha-
neler kendi devirlerinde birer konservatuar görevini üstlenmiştir. Bu yüzden tarikat
mensubu şairler içerisinde sayısal çoğunluğun en çok Mevlevî şairlerde olmasına şaşır-
mamak gerekir. Nakşibendi tarikatının Mevleviliğin hemen ardından ikinci sırada yer
almasının sebebi olarak Sünnî karakterli ve şeriata oldukça sıkı bir şekilde bağlılığı do-
layısıyla devlet tarafından da desteklenmiş olması düşünülebilir (İSEN, 1997; 217). Sa-
yıca üçüncü sırada yer alan Halveti şairlerin sayısal çokluğunun sebebi ise bu tarikatın
çok fazla kol ve şubeye sahip olması ve bunun doğal bir sonucu olarak tekke sayısının
fazlalığıdır. Tarikatların kurulma ve gelişme dönemlerinde sanat ve edebiyatla olan iliş-
kileri ve bazı tarikatların güzel sanatlar konusunda bir akademi görevi üstlendiği de bi-
linmektedir. Bu bağlamda entelektüel kesim, Mevleviliğe, din kaideleri konusunda mu-
hafazakar olan kesim Nakşibendiliğe ilgi göstermiştir. Ancak Halvetilikte her meslek
grubu ve kültür düzeyinden insanın bulunması onu bu noktada diğer tarikatlardan
ayırmaktadır. (AŞKAR, 1999; 535) Tarikatın kurucusu Ömer Halvetî, şeriatın bütün ku-
rallarına uyulması gerektiği inancında olan ve bu doğrultuda dinin tüm ilkelerine bağ-
lı, dinin özünün ibadet ve zikir olduğu düşüncesini benimsemiş bir insandır. O, dinle
tasavvufun uzlaştırılması temelinde bir inanç sistemi kurmaya çalışmıştır. Sünni ilkele-
re olan bağlılık sebebiyle devlet tarafından desteklenmiş olması da bu sayısal çoklukta
etkili olmuştur. 

Tarikata adını veren halvet kelimesi sözlüklerde “bir kimse ile yalnız kalma”, “ten-
halık, tenha oda” anlamına gelir1; tasavvuf terminolojisinde ise halvet, “Hiçbir insan ve-
ya meleğin olmadığı bir yerde, ruhun Allah’la manen konuşması”, “masivadan ilgiyi ke-
sip tamamen Allah’a yönelmek ve kendini ibadete vermek” şeklinde tanımlanır. Tasav-
vufta halvetle amaçlanan şey, insanın belirli bir süre kendini soyutlayarak, zihnini ve
kalbini Allah’la meşgul etmesidir (ULUDAĞ, 1995; 220). 

Halvetilik, 14. yüzyılda Horasan coğrafyasında doğmuş, gizli zikir yöntemini kul-
lanan Sünni bir tarikat olup kurucusuna nispetle bu adla anılmaktadır. Tarikatı kuran
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1 Bkz: Ferit DEVELLİOĞLU: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1993; Ahmed
Vefik Paşa: Lehçe-i Osmanî, TDK yay, Ankara 2000; Muallim NACİ: Lügat-ı Naci, Çağrı yay., İstanbul 1987;
Mehmet Zeki PAKALIN: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB yay., İstanbul 1993.
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kişinin asıl adı, Ebu Abdullah Siraceddin Ömer bin Ekmeleddin el-Gilânî el-Lahcî’dir
ancak kısaca Ömer Halvetî olarak da anılır. Ömer Halvetî’nin yalnızlığı sevmesi ve bu-
nu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş olması ve büyük bir çınar ağacının kovuğunda
defalarca halvete çekilmesinden dolayı bu lakapla anılmıştır. (AŞKAR, 1999; 541) Tari-
katın Ömer Halvetî ile ortaya çıkmış olmasına karşın, onun tarikat kurucusu olup ol-
madığı yönünde de çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Tarikatın çok fazla kol ve şubeye
ayrılmasının en önemli sebebi, tarikatta halifenin başka halifeler yetiştirerek onları ta-
rikat öğretilerini yaymak amacıyla başka memleketlere göndermesi geleneğidir. Tarikat
İran, Suriye, Irak, Mısır, ve Anadolu başta olmak üzere geniş bir alana yayılır. Zaman
içinde daha da etkinliği artar ve 40 kola ulaşır. Halvetîler, ağırlıkla Anadolu’da gelişir.
Diğer bölgelere de yayılmış olmasına rağmen Anadolu’daki gibi bir güce ulaşamaz. (AŞ-
KAR, 1999; 551) (Bandırmalızade Ahmed Munib, 1306; 27) Bu geleneği yerleştiren ki-
şi Seyyid Yahya Şirvanî olduğu için onu Halvetîlik tarikatının da kurucusu olarak kabul
edenler vardır. Şirvanî’nin yetiştirdiği halifelerden bazıları XV.yy’ın ikinci yarısında Ana-
dolu’ya gelmiş ve bu tarikatın öğretilerini Anadolu’da yayma görevini üstlenmişlerdir
(AŞKAR, 1999; 543-544). Halvetîye tarikatının Anadolu’da ilk ortaya çıktığı yer Amas-
ya’dır.

Osmanlı tarihinde şehzadeler arası mücadelelerin siyasî tarihimiz açısından üzücü
sonuçları olmuştur. Fatih’in oğulları Bayezıd ve Cem arasındaki saltanat mücadelesin-
de Şehzade Cem’in de küçümsenmeyecek bir nüfuzu ve taraftar kitlesi bulunuyordu.
Cem’i destekleyenlere karşı tahtın diğer varisi Bayezıd, Halvetî şeyhi Çelebi Halife’den
bu mücadelede açıkça kendisi yardım talebinde bulunur ve bir mektup göndererek onu
İstanbul’a davet eder. Çelebi halife bu davet üzerine yüz kadar müridiyle İstanbul’a ge-
lir. Kızlar Kilisesi Çelebi Halife ve müritlerinin İstanbul’a gelmesi sebebiyle, Vezir Koca
Mustafa Paşa tarafından 40 hücreli büyük bir külliye haline getirilir. Bu dergah, İstan-
bul’daki ilk halvetî dergahı olma özelliğine sahiptir. Çelebi Halife ile birlikte yayılan
Halvetiye, daha sonra Sünbül Sinan ve Merkez Muslihiddin Efendi tarafından devam et-
tirilir ve onlardan sonra bir çok kol ve şubelere ayrılır. 

Tasavvuf tarihi boyunca, tarikatların esas aldıkları zikir yöntemi sebebiyle silsile-
lerinin ya Hz. Ali’ye ya da Hz. Ebubekir’e dayandırıldığı görülür. Gizli zikri esas alan
Bekrî tarikatlar Hz. Ebubekir’e, açık zikri esas alan Alevî tarikatlar Hz. Ali’ye dayanmak-
tadır. Silsilesi Hz. Ali’ye uzanan diğer tarikatlarda olduğu gibi Halvetiliğin de karakte-
ristik özelliklerinden biri ehlibeyte duyduğu sevgidir. Buna paralel olarak bu tarikat, da-
ha ilk asırlardan beri, ehlibeyt motifinin yerleştiği Horasan bölgesinde ortaya çıkmıştır.
Tarikatın Anadolu’da ortaya çıktığı devre olan XV.yy ile Anadolu’ya yönelik Moğol isti-
lası ve Anadolu’nun içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum ve bu ortamın yarattığı
manevî çöküntünün birbiri ile eş zamanlı olduğu dikkat çeker. Aslında Halvetîliğe ben-
zer akidelere sahip bir tarikat olan Safevîlik, Şah İsmail’le birlikte mistik kimliğinden
uzaklaşarak siyasi bir kimlik kazanır. Osmanlı-İran mücadelesinin savaş boyutu dışın-
da mezhep ayrılığından kaynaklı Şii ve Sünni inanışa dayalı bir geri planı da bulunmak-
tadır. İran kanalıyla Şii Safevilik Osmanlı Devleti için tehlike oluşturmaya başladığında,
benzer özellikler gösteren Halvetiye, Safeviyeye karşı desteklenerek ön plana çıkarılır.
Buna karşılık da Halvetî kökenli tarikatlar, genellikle Osmanlı iktidarının destekçisi ko-
numunda olmuşlar, devlet ve saltanat temsilcileri aleyhindeki eylem ve propagandalar-
dan uzak durmuşlardır. Doğal olarak devlet destekli bu tarikat, öğretisini yaymayı he-
deflediği yerlerde kendisine uygun bir zemin bulmakta zorluk çekmemiştir. Osmanlı



tahtına geçen 36 padişahtan yarısının Halvetiye tarikatının kollarından birine mensup
olduğu dile getirilir. Her ne kadar padişahların tarikata mensubiyetleri hakkında ileri
sürülen bu iddia kesin olmasa bile, özellikle yükseliş döneminde padişahların pek ço-
ğunun yanında bir Halvetî şeyhinin yer alması, ileri sürülen bu iddiaları destekler ma-
hiyettedir. Üstelik, Halvetiye tarikatı sadece padişahları değil, devlet erkanı, askerler ve
âlimler arasında da doğrudan ya da dolaylı olarak etkisini gösteren bir tarikattır. 

Silsilesi Hz. Ali’ye dayanan Halvetiye tarikatının kurucusu kabul edilen Pir Ömer
Halvetî’den sonra sırasıyla Şeyh Seyyid Yahya Şirvanî, Şeyh Pir Muhammed Erzincanî,
Şeyh Taceddin Kayserî, Şeyh Alaaddin Uşşakî ve Şeyh Ahmed Marmaravî halife olur. Şeyh
Ahmed Marmaravî, Halvetiyye tarikatının orta şubesi olan Ahmediyye şubesinin kurucu-
sudur. Ahmediyye’den zuhur eden kollar: Ramazaniye, Sinaniye, Uşşakiye ve Mısriy-
ye’dir. Bu kollardan Ramazaniyye’nin alt kolları: Cihangiriye, Buhuriye, Raufiye, Cerrahi-
ye, Hayatiye’dir. Bu alt kollardan biri olan Raufiyye, Seyyid Ahmed Raufi tarafından sis-
temleştirildiği için Raufiyye olarak anılmaktadır (AŞKAR, 1999; 561) (SERİN, 1984; 158) 

Raufî’nin 1068 (1657-1658) ’de Üsküdar’da doğduğu bilinmektedir (Vicdanî,
1338; 95). 100 yılı aşkın bir ömür süren Raûfî’nin, ölüm tarihi bin yüz yetmiş bir zilka-
desinin onuncu günüdür2. Raufî Ahmed Efendi’nin Üsküdarlı olduğu Selamsız mahal-
lesinde Köstendilli Ali Efendi tekkesinde şeyhlik yaptığı kaynaklarda kayıtlıdır3. Üskü-
dar Doğancılar’da imamlığını yaptığı Sinan Paşa Camii haziresinde medfundur (KUT,
2000; 204/ Süleymaniye Kütüphanesi Uşşakî Tekkesi No: 365 vr: 20a) 

Hakkında bilgi veren kaynaklardan ve Divançesinden edindiğimiz bilgiye göre Ra-
ûfî, Halvetiye tarikatının Ramazaniye şubesi şeyhlerinden Köstendilî Ali Efendi’nin ha-
lifelerinden olup âlim ve ârif bir kişi olarak tanınır. Kurretü’l-uyûn isimli Türkçe risale-
sinin olduğu Osmanlı Müelliflerinde belirtilmesine rağmen, kendisinden bahseden kay-
naklar Divançesinden bahsetmemişlerdir. İlahilerini içeren iki yazma eserinden bahse-
dilmektedir. Ramiz Tezkiresi’nde ise çok sayıda ilahisi olduğu belirtilmekle birlikte bun-
ların tedvin edilip edilmediğine dair bir açıklama yapılmamıştır. Osmanlı Müelliflerinde
1160 tarihinde telif ettiği 66 meclisten oluşan mev’ize türünde Arabiü’l-ubâre adlı bir
eserinden de bahsedilir. Sözü edilen eser Galata kütüphanesindedir. 

Divançede 16 murabba, 55 gazel, 1 muhammes, 1 mesnevi, 3 kıta (ikincisi Farsça
Türkçe mülemmadır) olmak üzere 76 şiir bulunmaktadır. TDK’da bulunan şiir mecmu-
asında Divançede yer almayan gazel nazım şekliyle bir şiiri daha vardır. Bununla birlik-
te şiir sayısı 77’ye çıkar. Bu mecmuadaki şiirin başında Der-makâm-ı zengûle başlığı bu-
lunmaktadır. Bu da bu gazelin zengûle makamında bestelenmiş bir şiir olduğunu gös-
termektedir. Zengûle, Türk müziğinde Hicaz ailesinin en eski basit makamlarından bi-
rinin adı olup az kullanılmıştır. Bu başlık, bazı tarikatların müzikle ilişkisinin Halveti-
ye tarikatında ne ölçüde olduğu sorusuna neden olmuştur. Nazmi Özalp’in Türk Musi-
ki’si Tarihinde bildirdiğine göre “Halvetiye tarikatına mensup kişiler pek çok ilahi bes-
telemişlerdir” (ÖZALP, 2000; 125). Raufî’den bahseden kaynaklarda ilahiyat tarzında
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2 Raufî’nin ölüm tarihi konusunda kaynaklar birbirini tutmamaktadır. Tuhfe-i Naili de 1181 tarihi verilmiş-
ken, Osmanlı müellifleri 1171, Ramiz 1161, Sicil-i Osmani 1160 tarihlerini vermişlerdir. Ancak divançe-
sinde ölüm tarihinin 1171 olduğu kayıtlıdır. 

3 Bkz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı: Tuhfe-i Naili, Bizim Büro yay., Ankara 2001, C I, s 377 ; Bursalı Meh-
met Tahir: Osmanlı Müellifleri, s 76 ; Sâdık Erdem: Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâ’sı, AKM yay., Ankara 1994,
s142-143. Mehmed Süreyya: Sicil-i Osmani-Osmanlı Ünlüleri-, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996, C 4, s
1363. 
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çok sayıda şiirinin olduğunun söylenmesi de bunu doğrulamaktadır. Raufî’nin Divan-
çesi’nde kaside nazım şekliyle yazılmış şiirin bulunmaması onun ya kaside sunulacak
kadar nüfuzlu kişilere uzak olduğu ya da yakınında bulunan bu kişilerden bir beklen-
tisi ya da himaye isteği olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Nitekim, III. Osman’ın Ra-
ufî’nin şeyhlik yaptığı tekkeye zaman zaman gelmesi, onun padişahla yakın ilişkisi içe-
risinde olduğunun göstergesi olduğu gibi, makam sahibi kişilerden bir beklenti içerisin-
de olmadığının da delilidir. 

Raûfî, medrese tahsilinden sonra, Üsküdar’da Kapuağası müderrisliğine atanmış,
Salacak’ta Sinan Paşa Camiinde imamlık ve hatiplik yapmıştır. Köstendilli Ali Efen-
di’den hilafet almış ve camiin yakınlarında bulunan tevhithanede tarikatın öğretilerini
yaymaya başlamıştır. Buradaki faaliyetleri sırasında 20 civarında halife yetiştirdiği bilin-
mektedir. Turgut Kut’un neşrettiği İstanbul Hankahları Meşayihi’nde Doğancılar’da bu-
lunan Raufî Efendi tekkesi Şeyhleri şu şekilde zikredilmektedir: 

1) İbtida eş-şeyh es-seyyid Ahmed Raûfî Efendi. Halife-i Köstendilî Şeyh Ali Efen-
di. Rıhlet sene fi: 27 Za 1170

2) Eş-şeyh es-seyyid Mehmed Nurullah Efendi. İbn şeyh Ahmed Raûfî Efeendi.
Rıhlet: sene fi 15 Ra. 1189

3) Eş-şeyh es-seyyid Hacı Abdurrahim Nesib Efendi İbn Şeyh Seyyid Mehmed Nu-
rullah Efendi. Rıhlet: sene fi 22 N. 1227

4) Eş-şeyh es-seyyid Mehmed Fazli Efendi. Rıhlet: sene fi 1227

5) Eş-şeyh es-seyyid Ahmed Raûfî Efendi İbn Şeyh Seyyîd Abdurrahim Nesim
Efendi. Rıhlet: sene fi 17 Z 1228. (Turgut KUT: 1995, s 26/ 15b) 

Tevhidhane ve oturduğu ev Doğancılar yangınında yanmıştır. Beykoz ve Yeni-
köy’de Raufiyye tarikatına mensup iki tekke bulunmaktadır. (Vicdanî, 1338; 96). Mus-
tafa Özdamar, Dersaadet Dergahları adlı eserinde Raûfî Efendi’nin Dergahından şöyle
bahseder: “Kefçedede mahallesinde Toptaşı Caddesinde âheste giderken bir ara oradaki
402 ada ve 9 parsel sayılı Raûfî Efendi Şabânî Dergahına da uğrayabilirseniz, vaktiyle
burada irşad kandilleri uyandırmış, insaniyete, İslâmiyet hizmeti taşımış, Şeyh Seyyid
Ahmed Raûfî (ö. 1170), Şeyh Seyyid Mehmed Nurullah (ö. 1189), Şeyh Seyyid Addur-
rahim Nesib (ö. 1127), Şeyh Seyyid Mehmed Fazlî (ö.1227) ve şeyh Seyyid Ahmed Ra-
ûfî Efendilerle tarih içinde halvet olabilirsiniz” (Özdamar, 1994; 265) 

Kendisinden bahseden biyografik kaynaklarda ve Divançesinde seyyid olduğu bil-
dirilmektedir. Milli Kütüphane Fahri Bilge Yazma Koleksiyonunda kayıtlı bulunan Ra-
ufî Divanı 1b’de li mütercimihi başlıklı mensur bir kısım yer alır. Buradan edindiğimiz
bilgiye göre Raufî Ahmed Efendi, seyyiddir. Divanın müellif hattı olan nüshadan istin-
sah edildiğini yine bu mensur kısımdan anlamaktayız. “... hazret-i şeyh seyyid Ra’ufî Ah-
med Efendi kaddese sırrahu’l-‘azîz hazretlerinün ravza-i kudsi hevâ-yı hayâl-ı behişt- me-
sâillerinden sırr-ı zerre-i zuhûr olan şu fih-i müşgîn-bûy-ı tevhîd-i rabbânî ve nu‘ût-i fahr-ı
‘âlemi ki fi’l-hakîkat sünbül-i nigâh gibi ârâyîş-i şîse-i bâsire-i nezzâre oldukça seyyârken
nûr-ı yakîn bir kıt‘a-i müretteb dîvân-ı hakîkât ‘unvân ve kendülerinün mübârek yerâ‘a-i be-
râ‘aları ile keşîde-sımat tahrîr ve nigâşte-i sahîfe-i hûrşîd-nazîr esnâ-yı tetebbu‘da musade-
fe-i dîde-i fakîr-i pür- taksîr olmağla tastîr olınup yâdgâr-ı ‘uşşâk olmak içün vedi‘a-i dûlâb-
ı rûzgâr kılındı.” Raufî’yi şiirlerinde mahlas olarak kullanmasının yanısıra bazı şiirlerin-
de ismiyle birlikte Seyyid sıfatını da kullanmış ve Hz. Muhammed’den “ceddüm” diye
söz etmiştir:



“Derdli gönül ister şifâ sensin bugün kân-ı ‘atâ
Ceddüm Muhammed Mustafâ senden şefâ‘at isteriz

“Seyyîd Ra’ûfî çağırır amân
Beni âzâd it fazlunla hemân
Ey mürde cisme cân viren sübhân
Takâtüm gitdi bîçâre oldum”

Raûfî, şöhretten hoşlanmayan, yalnızlığı ve mütevazi bir hayatı seven biri olması-
na rağmen III. Osman’ın birkaç kere ziyaretine gelip duasını aldığı da kaynaklarda ka-
yıtlıdır. (Vicdanî: 1338; 95-96.) 

Şeyh Seyyid Ahmed Ra’ufî’nin Ankara Milli Kütüphane Fahri Bilge Yazma Kolek-
siyonu’nda bulunan divançesi 341 numarada kayıtlıdır. TDK Kütüphanesi Yz.A 49/1 ‘de
kayıtlı Mecmuâ-i eş’âr içerisinde de Raûfî’ye ait bir gazel daha bulunmaktadır. 

Divanın dış yapısı: 198x140 (150x80). 50 yaprak. 19 satır. Ta’lik yazı. Filigranlı
Avrupa kağıdı. Müellif nüshasından istinsah edilmiştir. Mahlaslar kırmızı mürekkeple
yazılmıştır. Siyah meşin ciltli. 

Baş:

Son: Çünki sende yok Raufî bu hisâlün birisi
Kâmile gel bende ol kim tâ olasın Halvetî

Divançede:

2a Besmele ve altında Arapça mensur 4 satırlık bir metin ve el-harfi’l-elif fi kafiye-
tihi, 2b Şiir yok. Fahri Bilge Kütüphanesi’nin mührü bulunmaktadır. 3a el-harfi’l-ba
başlıklı şiirler, 4a el-harfi’l-ta, 5b el-harfi’l-sa (Ancak bu varakta sadece bu başlık yer al-
makta, başlıktan sonra sayfada şiir bulunmamaktadır.) 6b el’harfi’l-cim, 7b el’- harfü’l-
dâl, 8b’de şiir bulunmamaktadır. 9a el-harfi’l-râ, 11b el-harfi’z-za, 12b, 13a, boş, 13b el-
harfi’s-sîn başlığı yer alır. Ancak başlıktan sonra şiir bulunmaz. 14a boş, 14b el-harfi’s-
sad başlığı yer alır. Ancak başlıktan sonra şiir bulunmaz. 15a el-harfi’d-dâd başlığı yer
alır. Ancak başlıktan sonra şiir bulunmaz. 15b el-harfi’t-ta başlığı yer alır. Ancak başlık-
tan sonra şiir bulunmaz. 16a el-harfi’l-ayn başlığı yer alır. Ancak başlıktan sonra şiir bu-
lunmaz. 16b boş, 17a el-harfi’l-gayn başlığı yer alır. Ancak başlıktan sonra şiir bulun-
maz. 17b boş, 18a el-harfi’l-fa başlığı yer alır. Ancak başlıktan sonra şiir bulunmaz. 18b,
19a boş, 19b el-harfi’l-kaf, 20a el-harfi’l-kâf, 21b el-harfi’l-lâm, 23a boş, 23b el-harfi’l-
mim, 24 b boş, 25 b el-harfi’l-nun, 27a boş, 27b el-harfi’l-vav, 28b boş, 29a Na’t-i resu-
lullah sallallahü aleyhivessellem başlıklı bir na’t, 30b boş, 31a el-harfi’l-ha, 34b’de he
kafiyesinden nazire başlıklı bir şiir yer almaktadır. Ancak şiirin kime nazire olduğu be-
lirtilmemiştir. 35b boş, 36a el-harfi’l-ya, 37b boş, 38a bazı kıta’at başlığı ile bir kıta yer
almakta. Sayfanın altında Raufî’nin ölümüne tarih düşülmüştür. “bin yüzyetmişbir zi’l-
kaddesinün onuncı güni e’ş-şeyh e’s-seyyîd Ahmed Ra’ûfî Efendi dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya
göçdi.” 38 b boş, 39a ‘dan sonraki kısımlarda temellük kayıtları ve mühürler yer almak-
tadır. Mütevelli Mehmet Nureddin, Şeyh Ahmed ve Şeyh Abdurrahim’in 1119, ve 1261
tarihlerini taşıyan imza ve mühürleri ile vakıf ve dükkan kayıtları yer almaktadır. Di-
vançede yer alan temellük kayıtlarından bir örnek: 
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“[39b] vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki

Üsküdârda merhûm Sinân Paşa Cami‘inün kurbında vâki‘ binâ eyledügi vakf oda-
larından yevm bir akça icâre ile ‘ale’l-iştirâk mutasarrıf olan Fatıma Kadın okumuş
‘Âi’şe zimmetlerinden binyüz yetmiş senesi muharremü’l-haramun gurresinde sene-i
mezbûra ğâyetine gelince bir senede müctemi‘a olan üçyüz altmış akçe icâre-i vazîfe-i
tekâz olduğı eclden ahz ü kabz eyleyüp yedlerine işbu tezkire virildi ve bu mahalle şerh
olındı.”

43 b’de ilki Türkçe ikincisi Türkçe Farsça karışık olmak üzere iki ilahi bulunmak-
tadır.

Raufî’nin şiirlerinde klâsik edebiyat ölçülerinden ziyade tasavvuf şiirinin kuralları
ve çağrışım dünyası ön plândadır. Tasavvufun temel aldığı ilkeler ve insan merkezli aşk
anlayışının dile getirildiği şiirlerin yanı sıra, bağlı bulunduğu hatta ona bağlı bir şube-
nin kurucusu olduğu Halvetiye tarikatı ile ilgili bir şiiri bulunmaktadır. “olandur Hal-
vetî” redifini taşıyan bu şiir 5 beyitten oluşmaktadır. Matla beytinde iki kere olmak üze-
re şiir boyunca toplam 6 kere “olandur Halvetî” redifiyle bu tarikata mensup olan kişi-
lerin taşıdığı/taşıması gereken özellikler sıralanmıştır: Halveti, ezelde aşk şarabıyla sar-
hoş olmuştur, elest meclisinde yaşadıklarının şaşkınlığı ile mest bir haldedir, irfan mec-
lisinde aşkın sırlarına mahrem olmuş ve o muammayı çözmüştür. Halveti, gönül gözü-
nü açıp birlik alemine ulaşmış ve her biri şeriatın tüm gereklerini yerine getirmiş ve Al-
lah’la manevi yakınlığa ulaşmıştır. Ya da bir Halveti bu özellikleri taşımalıdır şeklinde
de algılanabilir. Son beyitte tecrit sanatı ile kendine seslenmiş ve kendisinde bu özellik-
lerin hiç birisinin olmadığını ve Halvetî olabilmesi için, kâmil birine bağlanması gerek-
tiği ifade edilmiştir. 

“Câm-ı ‘ışkile ezel mey nûş olandur Halvetî
Mest-i medhûş elest-i hâmuş olandur Halvetî

Mekteb-i ‘irfânda olmuş mahrem-i esrâr-ı ‘aşk
Her mu‘ammâ-yı hekîm kâşif olandur Halvetî

Çeşm-i dilden nokta-i ğayri silüp bunda hemân
‘Ayn-ı kalbi açılup pâyân olandur Halvetî

Her biri âdâb-ı şer‘ile olup bunda uyup
Ol bisât-ı kurbete vâsıl olandur Halvetî

Çünki sende yok Ra’ûfî bu hısâlün birisi
Kâmile gel bende ol kim tâ olasun Halvetî”

Tasavvuf ile ilgili kavramlar şiirde bir mazmun halinde değildir, açıkça görülür:
(Hakke’l-yakîn, zât-ı Hakk’ın şânına mir’at olan insan, li ma‘allah vb.) Raufî, ilahi tar-
zında yazdığı şiirlerinin yanı sıra tevhid, münacaat, naat türünde de eser vermiştir. Bun-
ların dışında okuyucusuna öğütler veren, şiirlerinde tasavvuf öğelerini kullanmakla be-
raber zühdü ihmal etmeyen bir din çağrısı hissedilir. Kula yakışanın Allah’a kulluk et-
mek olduğu ve bunun için kulun ibadet etmesi gerektiği öğütlenir: 

“Mü’minler erdi ‘izzete ğark oldı nûr-ı vahdete
Tâ‘atile ir vuslata geldi şükr mâh-ı receb”



“Kula kulluk yaraşur turma sa‘y it
‘İbâdet kıl ‘ibâdet kıl ‘ibâdet”

Yine Raûfî Divançesinde yer alan aşağıdaki şiirde, Raufî, muhatap aldığı kitleye, di-
nini iyice öğrenmeyi, ihtiyarlık gelmeden gençlik elden gitmeden ibadet etmeyi, bid’a-
ta kulak asmadan sünneti rehber edinmeyi, beş vakit namazı kesinlikle terk etmemeyi,
dünyaya gözünü yummadan evvel sürekli Allah’ın zikri ile meşgul olunması gerektiği-
ni öğütler. 

“Dîn ü îmânun gel muhkem ögren
Bu ‘akl senden gitmezden evvel

Genc iken eyle sıdk ile tâ‘at
Kocalık seni basmazdan evvel

Hakk emânetin hâzır idegör
‘Azrâîl cânun almazdan evvel

İ‘tikâdını sünnete uydur
Dünyâ evinden çıkmazdan evvel

Kitâb-ı sünnet muktezâsın tut
Ehl-i bid‘ata uymazdan evvel

Beş vakit namâzı terk itme zinhâr
Şeytân yolına gitmezden evvel

Sağ iken cânun bu ten içünde
Dînüne dost ol ölmezden evvel

Fursat geçürme şimdi çağında
Gözün cihândan yummazdan evvel

‘İlm hâlünde olma gel câhil
Hastelik sana gelmezden evvel

Hakk’ı zikr eyle dâ’im Ra’ûfî
[22b] Bu cânun tenden göçmezden evvel”

Bununla birlikte tasavvufun asıl amacı olan aşk da elbette ihmal edilmemiş şiirler-
de dile getirilmiştir. Asıl kitap olarak aşk kitabı görülmüş ve o kitaptan bir ders bile ol-
sa okuyabilmek için aşk ehlini bularak ona hizmet edilmesi (tarikata girilerek bir mür-
şit aracılığı ile aşka ulaşılması) öğütlenir. 

“Kâr-ı ‘ışkun ehlini bul ey Ra’ufî hidmet et
Ders-i ‘ışkdan bir sebak al ol durur asıl kitâb”

Kâinatta yaratılmış olan her şeyi Tanrı’nın bir tecellisi olarak gören tasavvuf dü-
şüncesi doğrultusunda var olan her şeyin sahibi Tanrı’dır. Dünya, sahibi Allah olan bir
gemiye benzetilmiştir. Ruhlar ve canlar o geminin içinde yol almaktadır. Allah, yarat-
tıklarının canında değil, onlara canlarından (şahdamarından) daha yakındır. Tasavvuf
ehli yani âşıklar da devran etmektedir (aslına rücu etmesi, manevi âlemden maddi âle-
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me gelen ruhların ilk ve asli vatanlarına geri dönme isteği ile hareket etmektedirler). 

“Mülk sâhibi mülkündedür cânlar anun fülkündedür
Cânda degül yakındadur devrân ider ‘âşıklarız”

Tasavvufta insanın ruhlarının yaratıldığı ve ruhların orada birbirlerine şahit tutu-
larak Allah’a verdikleri kulluk sözünü ve o mecliste içildiğine inanılan aşk şarabı ve o
şarabın bu dünyada da devam eden sarhoşluk hali aşağıdaki beyitle dile getirilmiştir:

Ehl-i bezm ‘âşıkların mest eyledi sahbâ-yı ‘aşk
Safha-i sadrında yazdı hükmini tuğrâ-yı ‘aşk

Yine aşağıdaki örnek beyitte de sadece Halvetiyye’nin değil tüm tasavvuf anlayışı-
nın özünü oluşturan insanın Tanrı’nın aynası olduğu, onu yansıttığı ve insan ruhunun
ve nefsinin onu çözmeye çalıştığı görüşü dile getirilmiştir:

“Zât-ı Hakkun şânına mir’ât olan insânı gör
Anı şerh iden cemi‘-i enfüs ü âfâkı gör”

Raufî, şiirlerinde tasavvufun insan eksenli aşk anlayışının yanı sıra, kıyametin be-
liren alametlerine dikkat çekerek, okuyucusuna kıyametin kopacağını, tüm âlemin nef-
sine esir hale geldiğini, ve artık sadakatin kaybolduğunu, herkesin tek düşüncesinin ge-
ce gündüz mal biriktirmek, zenginliğine zenginlik katmak, kimsenin dinini zenginleş-
tirme amacı gütmediğini, insanların nasihat dinlemediğini ve hatasından dönmeyi ka-
bul etmediğini, ârif olarak geçinen insanların yalanlarını zarafet addettiğini, çok sayıda
keramet satan ve şeyh geçinen yalancı dervişin türediğini, artık halkın çoğunun yalan-
cı olduğunu ve velilik iddiasında bulunduğunu, kendisinde riyazat bulunmayan bazı
“hayvanların” şeyh geçindiğini ve bunların gece gündüz bir sapkınlık içinde tüm varı-
nı yoğunu harcadığını ve herkesin tek amacının bir reislik olduğunu dile getirir. 100 yı-
lı aşkın bir ömür sürerek 17.yy’ın ikinci yarısı ile 18.yy’ın ikinci yarısına kadar olan dev-
reyi yaşayan Raûfî, toplumda 17.yy’ın başlangıcından itibaren kendisini gösteren top-
lumsal bozulmanın canlı tanığı olmuştur. 17.yy’da bu bozulma, çöküşün habercisi ola-
rak görülmemekte ve devletin gücü hala çok kuvvetli bir şekilde hissedilmektedir. Fa-
kat 17.yy’ın sonu ve 18.yy’da artık devlet, askeri ve siyasi alanlar başta olmak üzere her
alanda çöküşe doğru gittiği için tüm toplumsal kurumlarda yaşanan yozlaşma ve bunun
doğurduğu karamsarlık Atayi ve Nabi gibi (KORTANTAMER, 1993; 89-192) Raufî’nin
bu şiirinde de hissedilmektedir. Bu tespitleri aynı zamanda toplumsal çözülmeye ve
yüzyılın sosyolojik ve psikolojik durumuna da ayna tutmaktadır. Bu bozulmayı ifade et-
tikten sonra Raufî, şiirinde dile getirdiği tüm bu olumsuzlukların ardından son beyitte
kendini sorgular, bu durumda çalışarak bir yerlere gelinemeyeceğini ancak Allah yar-
dım ederse bir şeylerin değişebileceğini dile getirir. 

“Kopar bir gün mukarrer bil kıyâmet
Kıyâmetden belürdi çok ‘alâmet

Olupdur nefse nefsî cümle ‘âlem
Cihânda kalmadı gitdi sadâkat



Gice gündüz murâdı celb-i mâldur
Degül maksûdı halkun dîn ü diyânet

Eger hakk söylesen kılsan nasihat
Kabûl itmez ider belki ‘adâvet

Geçinür her birisi ehl-i ‘irfân
Dürûğ (u) kizbini ‘add ider zarâfet

Sorarsan geçinürler şâh u dervîş
Satar ‘âriflere keşf-i kerâmet

Mürâyîler bu halkun çoğı şimdi
Öger kendin satar halka velâyet

Giyüp cübbe vü destâr ba‘zı hayvân
Meşâyihden geçinür yok riyâzet

İder dünyâ içün dînini zâyî‘
Gice gündüz olur kârı êalâlet

Kamunun matlubın bildüm muhakkak
Riyâsetdür Riyâsetdür Riyâset

Ra’ûfî sa‘y ile menzîl alınmaz
Meger Hak’dan ire sana hidâyet

Kula kulluk yaraşur turma sa‘y it
‘İbadet kıl ‘ibadet kıl ‘ibadet

[4b] Murâdum hâsıl olmaz dime çalış
İrer bir gün sana Hak’dan ‘inâyet

Şiirlerinde genel olarak tasavvuf çok belirgin bir şekilde görülse de aşağıdaki şiir,
mahlas beytinde Raûfî’nin isminin zikredilmediğini ya da Raufî’nin mutasavvıf kimliği-
nin bilinmediği varsayılırsa bir tarikat kurucusunun kaleminden çıktığının tahmini Ra-
ûfî’nin diğer şiirlerine göre daha güçtür. Şiirde klâsik şiirin aşık ve sevgili anlayışı da
hissedilmektedir. 

Hâr olursa ğam degül ‘âlem kamu sen gülşen ol
Ağlasun ‘âşıklarun bülbül gibi sen gülşen ol

Kubbe-i hammâm gibi germ oldı gülle-i ‘aşkla
Nâr-ı ‘aşka yan yakıl ey sîne sen de külhan ol

Derd-i ‘aşka bulmak istersen devâ Eyyûb-veş
Nâr-ı sabra sâlikâ hâkister-âsâ mesken ol

...............4kân yutmayınca itdi gevher zuhûr
Gevher olmak isterisen sen de kan yut ma‘den ol
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[22 a] Vâsıl olan Hakk’a lâbüdd mahzen-i esrâr olur
Vuslat istersen Ra’ûfî sırr-ı kenze mahzen ol

Aşağıdaki beyitler de yine bu doğrultuda tespit edilmiş örneklerdir: 

Kamer-veş sen dahı seyr it bu eflâk-ı ma‘ârifde
Geçüp dil âsmânından elân mühr-i Süleymândur

Dilinde gevheri rahmet görürse münkirüm ‘aynı
Bu gün vuslat tılısmına o âşık şâh-ı mârândur

Tevhid fikrinin öne çıktığı şiirlerde, Raûfî, insanlara ümitsizliğe kapılmayarak gay-
ret etmesi gerektiğini ve bir gün Allah’ın yardımıyla insanların isteklerinin gerçekleşe-
ceğine dair inancını dile getirir. 

“Murâdum hâsıl olmaz dime çalış
İrer bir gün sana Hak’dan ‘inâyet”

Tarikatın, şeriatla ilişkisinin de altının çizildiği şiirlerde tarikat erbabının erkanı
bozmamasını erkansız bir iman anlayışının olmayacağı, ağaçlar kalem, denizler mürek-
kep olsa ve yaratılmış olan her şey tevhidi yazsa dahi bunu hakkıyla yapamayacakları-
nı, sonunu getiremeyeceklerini dile getirir. Ardından tasavvufun bilen söylemez, söyle-
yen bilmez ilkesini ihlal etmenin şaşkınlığı ile, “Gör Raufi nitdi, tevhidi beyan itdi” di-
yerek kendi ruh halini de dile getirmiştir:

“Erbâb-ı tarîkatsan erkânı sakın bozma
Erkânsız olanlarda yok durur îmân tevhîd

Olsa kalem her eşcâr dahı mürekkeb deryâ
Yazsa anı her mahlûk olmaya pâyân tevhîd

Gör bu Ra’ûfî nitdi tevhîdi beyân itdi
‘Âşık olana pesdür hazret-i Kur’ân tevhid”

Raûfî, aşağıdaki şiirleriyle Yunus Emreyi çağrıştırmaktadır: 

“Hakk yüzine gözin yuman
‘Aceb kime açsan gerek
Hakk’ı koyup ğayra bakan
Fânide ne bulsan gerek” (Raûfî) 

“Bu dünyaya gelen kişi
Âhir yine gitse gerek
Misâfirdir vatânına
Birgün sefer etse gerek” (Yunus Emre) 

Aşağıdaki şiir ise, “Şol cennetin ırmakları öter Allah diyü diyü” diye başlayan ve
Yunus Emre’ye atfedilen ancak gerçekte 17.yy’da yaşamış bir Halveti-nurbahşi derviş
olan Âşık Yunus’a (TATÇI, 1991; 24) ait ünlü ilahiyle benzerlik göstermektedir. 

“Kurbâne gelen cânlar ağlar Allah diyü diyü
Gonçe femini güller açar Allah diyü diyü



Bu ‘alem-i kesretden ol ‘âlem-i kudsiye
Pervâz-ı mahabbetle uçar Allah diyü diyü

Nîdâ gelicek Hakkdan alur seni ol senden 
Hâli kalur işbu ben göçer Allah diyü diyü

Pervâne göricek nâr dönüp ‘aşkla tolar
Dilinde kalmaz karar yanar Allah diyü diyü

‘İlletleri kat‘ eyle keåretleri tarh eyle
Vahdet yolın iste yan uçar Allah diyü diyü

Ra’ûfî dir yâ Rahmân giyüp hil‘ât-ı îmân
İçüp şarâb-ı ‘irfân çeker Allah diyü diyü”

Aşağıdaki beyit de yine Yunus Emre’yi çağrıştırmaktadır:

“Bahr-ı firdevsde yusalar gülden kefene sarsalar
Cennât-ı Hulde kosalar durmaz bu cân inler”

Horasan menşeli bir tarikatın şubelerinden birinin kurucusu olan Raufî’nin, Hora-
san kültürünün tasavvuf hayatımızdaki öneminin altını çizen aşağıdaki beyti bu bağ-
lamda önem taşır: 

“Begüm gönül (ğâyet) bedâyetle irüp vahdet serâyına
[9b] Ra’ûfî pîrler içinde bu gün pîr-i Horâsândur”

Sonuç olarak Raufî, Osmanlı toplumunda çok önemli bir yere sahip olan Halveti-
ye tarikatının şubelerinden birinin kurucusu olan aynı zamanda şair bir mutasavvıftır.
Osmanlı devletinin duraklama ve gerileme dönemine şahit olmuş biri olarak, zaman za-
man şiirlerinde bu aksaklığı da dile getirerek çağına tanıklık eden Raufî’nin şiirleri ge-
nel olarak din çağrısı ve kamil insan olma telkinlerini konu alır. Tevhid, Münacat ve na-
at türleri ağırlıkta olmak üzere Divançenin içinde klâsik şiirimizin çağrışım ve imaj
dünyası kullanılarak yazılmış şiirlere de rastlanmaktadır. Ancak Divançe’de yer alan şi-
irler genel olarak incelendiğinde, şiirlerin, insanları ibadet etmeye, Allah’ın birliğini ta-
nımaya ve zikre yöneltmeyi amaçlayan didaktik içerikli şiirler olduğu görülür. 

�
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ESKİ BİR ÜSKÜDAR SAKİNİ: 
MAARİF NAZIRI MÜNİF PAŞA’NIN

İKİ MANZUM ESERİ

Âdem Ceyhan*

Bu yazımızda ahlâk, edebiyat, felsefe, hukuk, ik-
tisat, tarih, terbiye gibi çeşitli ilim dallarına ait

birkaçı basılmış, çoğu yazma hâlinde kalmış eserleriyle
tanınan eski maarif nazırı Münif Mehmed Tâhir Paşa
(1244?-1328/1828?-1910)1’nın şekil ve muhtevası bakı-
mından dikkat çekici iki manzum eserini incelemeye
çalışacağız. Bahis konusu edeceğimiz manzumelerden
biri, onun hece ölçüsüyle yazdığı Destân-ı Âl-i Osmân’ı,
diğeri ise “mektep” hakkında aruz vezniyle meydana
getirdiği terkîb-i bendidir. Andığımız eserlerden ilki,
19.asırda bazı Osmanlı aydınlarının halk edebiyatına ve
hece ölçüsüne gösterdikleri alâkanın işaretlerinden biri
kabul edilmiş; yani muhtevasından ziyade dili ve şekli
yönünden dikkate değer bulunmuş; ikincisi ise nazım
biçiminden çok ihtiva ettiği yeni fikirler bakımından,
birkaç kere maarif nazırlığı yapma imkânı elde etmiş bir
şairin “mektep” hakkındaki düşünce ve hedeflerini hayli başarılı bir tarzda ifade etme-
si hasebiyle takdir görmüştür. Şimdi, Münif Paşa’nın en tanınmış manzumelerinden
olan bu iki eserini inceleyerek değerlendirmeye geçebiliriz:
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1. Destân-ı Âl-i Osmân

1299/1882 senesi, bilindiği gibi, tarihçilerin çoğu tarafından 699/1299’da kuruldu-
ğu kabul edilen Osmanlı Devleti’nin istiklâlinin 600. yılıydı. Her milletin bağlı bulun-
duğu devletin kuruluş ve genişleme şeklini, geçirdiği değişiklikleri bilmesini faydalı sa-
yan, bundan dolayı bizim de büyüklük ve iktidarın zirvesine erişmiş Osmanlı Devleti
sayesinde dedelerimizin sahip oldukları şeref ve şanı tanımak için Osmanlı tarihini öğ-
renmemiz gerektiği kanaatini taşıyan Münif2 Paşa, mezkûr sene içinde “Destân-ı Âl-i
Osmân” adını verdiği bir manzume yazıp bastırdı.3 Şair, söz konusu eserinde önce dev-
rin hükümdarı Sultan II. Abdülhamid’i ve bütün Osmanlı hanedanını tebrik ediyor; pa-
dişahın şan ve şevketinin devamını, varsa düşmanlarının perişan olmasını diledikten
sonra, kendisinden bir hatıra kalmak üzere, altı asır zarfında gelmiş geçmiş hükümdar-
ların bazı vasıf ve eserlerini anlatmaya başlıyor. Eski nazırın kanaatince, Osmanlı sul-
tanları, devleti ve dini koruyup gözetmiş, adalet ve iyiliği yaymaya çalışmış adamlardır.

Eserin takdim kısmı sayılabilecek bu üç kıt’adan sonra, Osmanlı sultanlarının bi-
rer birer sayıldığını görüyoruz: Osman Gazi’den Beşinci Murad’a kadar gelmiş geçmiş
otuz üç hükümdarın ismini, ara sıra şahsıyetini, fakat esas olarak saltanatı esnasındaki
bazı mühim hadiseleri birer dörtlükle anan şair, devrin sultanı II. Abdülhamid’e ise nis-
peten daha fazla yer vererek altı kıt’a ayırmış ve sözlerini onun bütün işlerinde Allah’ın
yardım ve korumasına mazhar olmasını dileyerek tamamlamıştır.

Münif Paşa’nın Osmanlı sultanlarının adlarını ve belli başlı faaliyetlerini sayan
manzumesi, bu konuda yazılmış ilk eser değildir. Ondan önce de bazı tarihçi ve şairle-
rin Osmanlı hanedanına mensup sultanların adlarıyla hüküm sürdükleri zamanlara ait
belli başlı vak’aları kısaca sayan manzumeler meydana getirdiklerini biliyoruz. Meselâ,
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1054/1644 yılına, yani Sultan I. İbrâhim devri orta-
larına kadar geçen zaman zarfındaki vak’aları kaydettiği Osmanlı tarihiyle tanınan So-
lakzâde Hemdemî(ö.1068/1657-58)’nin Osmanlı hükümdarlarının saltanat sırasına gö-
re isimlerini ve dönemlerindeki başlıca işleri saydığı bir kasidesi de vardır. Hemde-
mî’nin bu eserine 18. asır şairlerinden Rüşdîzâde Reşid Efendi (ö.1156/1743)4, I. Mah-
mud devrine (1143-1168/1730-1754) kadar bir ilâve yapmış; selefinin kaldığı yerden
kendi zamanına değin gelmiş sultanların adlarını ve saltanatları esnasındaki bir kısım
mühim hadiseleri yazmıştır. Hemdemî’nin söz konusu manzumesine başka şairler de
muhtelif zamanlarda bazı ilâveler yapmışlardır. Meselâ Diyarbekirli Lebîb
(ö.1185/1771), Fihrist-i Şâhân’ı 1171/1757, yani Sultan III. Mustafa devrine kadar tez-
yîl etmiş5; hemşehrisi Said Paşa (1248-1309/1832-1891)6 anılan kasideyi onun kaldığı

2 Münif, “Târih-i Devlet-i Osmâniyye Dersi”, Mecmua-i Fünûn, Rebîülâhir 1281 (Eylül 1864), nr. 28, s.157.
3 Münif Paşa, Destân-ı Âl-i Osmân, İstanbul 1299/1882, s. 7.
4 Bursalı Mehmed Tâhir Bey, Hemdemî’nin söz konusu manzumesine zeyl yazan Reşîd’in “Üsküdârî şâir

Sırrî Efendi’nin taallükâtından olup 1142’de vefat eden vak‘a-nüvîs Reşid Efendi”(Osmanlı Müellifleri, İs-
tanbul 1342, C. III, 81) olduğunu söylüyorsa da verdiği bu bilginin kaynağını ve dayanağını göstermi-
yor. Ancak 1142/1729-30 yılında vefat eden vak‘a-nüvîs Reşîd Efendi’nin, ölümünden bir müddet sonra,
1143/1730 yılında tahta oturan Sultan I.Mahmud’un cülûsundan bahsetmesinin mümkün olmayacağı
göz önünde bulundurulursa, bu hadiseyi haber veren Reşîd’in başka bir şair olması lâzım geldiği anlaşı-
lacaktır. Nitekim o asır adamlarından Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî (ö.1201/1787) ve Müstakimzâde Süley-
man Efendi (1131-1202/1719-1788), Hemdemî’nin bahis konusu manzumesine zeyl yazan Reşîd’in Rüş-
dîzâde (Hasan) olduğunu bildirirler. Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmûa-i Tevârîh, (nşr. Fahri Ç. Derin-Vahid
Çabuk), İstanbul 1985, s. 2, 9, 12.

5 Lebîb el-Âmidî’nin zeyli, Süleymaniye Ktp. Nâfiz Paşa 1183, 77b-97b. 



yerden Sultan II. Mahmud zamanına dek devam ettirmiştir. Yine Hemdemî’nin mezkûr
manzumesine Hilmî, I.Mahmud’un tahta oturuş tarihine, Kefeli Abdülcelil Remzî III.
Selim zamanına kadar bir zeyl yazmıştır.7 Reşîd’in zeyline 18. asrın meşhur âlimlerin-
den Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin (1131-1202/1719-1788) Efendi8 I. Abdülhamid
devrine kadar ilâveler yapmıştır. Şah Sultan Tekkesi şeyhi İbrâhim Necâti Efendi (1207-
1282/1792-1865) de II. Mahmud devrine kadar bir zeyl meydana getirmiştir.

Rüşdîzâde Reşid Efendi’nin bahis konusu eserine yazılmış mezkûr zeyillerden ha-
bersiz olduğu anlaşılan Ziyâ Paşa (1245-1297/1829?-1880), bu şairin kaleminin I. Mah-
mud devrine gelip sustuğunu, yüz elli yıldır kimsenin onun kaldığı yerden manzume-
sine bir şey ilâve etmediğini belirterek adı geçen sultandan Abdülaziz zamanına kadar
bir ek yazmıştır.9 Bursalı Tâhir Bey, Hemdemî’nin Fihrist-i Şâhân manzumesinin vak’a-
nüvîs Reşid Efendi ve bundan sonrasının da Münif Paşa tarafından tezyîl edilmiş oldu-
ğunu belirtir.10 Gerçekten Münif Paşa’nın Tahran sefiri iken, 6 Cemâziye’l-âhir 1292 (9
Temmuz 1875) tarihinde Osmanlı saltanatının başlangıç yılının tarihçilerin çoğunun
itibar ettiği gibi 699/1299-1300 değil, bazı delillere göre 697/1297-98 olduğu konusun-
da sadarete gönderdiği bir yazısı ve bunun devamında yine aynı mevzudan bahsederek
“Osmanlı” adının Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin meydana çıkışına tam tarih teşkil et-
tiği buluşunu bildiren ve Sultan Abdülaziz’i öven bir kasidesi vardır.11 Ancak Münif Pa-
şa’nın kasidesi, vezin, kafiye gibi şeklî yönlerden ve muhteva bakımından Reşid Efen-
di’nin manzumesiyle bazı benzerlikler gösteriyorsa da bizce ona yazılmış bir zeyil değil,
müstakil bir metindir. Çünkü Münif Paşa’nın manzumesinin Reşid Efendi’nin eserine
zeyil sayılabilmesi için, önce şairin bunu bildirmesi, hiç olmazsa onun bıraktığı I. Mah-
mud devrinden kendi zamanına kadar gelen Osmanlı hükümdarlarını sayması gerekir-
di. Hâlbuki Münif Paşa, söz konusu kasidesinin baş taraflarında, yukarıda da işaret et-
tiğimiz gibi, Osman Bey hanedanının dünyada lâyık görüldüğü büyüklük ve baht açık-
lığından bahsederek mezkûr sülâlenin meydana çıkış yılının 697/1297-98 ve “Osman-
lı” adının bu hadiseye uygun tam tarih olduğunu anlatır. Paşa’nın “Destân-ı Âl-i Osmân”
manzumesini de daha iyi değerlendirmemize yardım edeceğini düşündüğümüz bu ka-
sidesinin ilk on beytini nakledelim:

“Teâl-Allah nedir bu ‘izz ü ikbâl-i cihân-bânî
Ki olmuş Âl-i Osmân-ı celîlü’ş-şâna erzânî

Şeref-pîrâ-yı taht-ı saltanatdır altı yüz yıldır
Pür etmiş sâha-i gabrâyı sıyt-i adl ü ihsânı

ESKİ BİR ÜSKÜDAR SAKİNİ: MAARİF NAZIRI MÜNİF PAŞA’NIN İKİ MANZUM ESERİ ■ 437

6 Saîd el-Âmidî’nin zeyli, Süleymaniye Ktp. Nâfiz Paşa 1183, 101a-121a.
7 Külliyât-ı Ziyâ Paşa, (nşr. Süleyman Nazif), İstanbul 1342/1924, s. 297-298. Müstakimzâde Süleyman Sâ-

deddin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, (nşr. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal Bey), İstanbul 1928, (“Tedkiknâme”
kısmı), s. 62-63. Hilmî, Şehnâme-i Âl-i Osmân, İstanbul Üniversitesi Ktp. TY nr. 6157.

8 Müstakimzâde’nin zeyli için bk. Hüseyin Ayvansarâyî, a.g.e., s. 12-13. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin
Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, a.g.e., s. 62.

9 Hemdemî’nin Fihrst-i Şâhân’ı ile Rüşdîzâde Reşîd ve Ziyâ Paşa’nın bu manzumeye yazdıkları zeyiller için:
Vahit Çabuk, “Osmanlı Pâdişahlarının Manzum Tarihçesi”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk
Kültürü Araştırmaları, XV/I, Ankara 1976, s.206, 220-226.

10 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., III, 81. Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (trc. Coşkun
Üçok), (3.bs.), Ankara 2000, s.224.

11 Bu yazı ve kasidenin metni için: Dr. Âdem Akın, a.g.e., s.16-18.
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Kıdemde belki vardır misli ammâ şân ü şevketde
Mukaddem gelmedi hem sonra da gelmez ana sânî

Müebbeddir serîr-i saltanat(da) lâ-cerem çünkim
En evvel hutbede Tursun Fakîh olmuş senâ-hânı

Egerçi altı yüz doksan dokuzdan i‘tibâr eyler
Müverrihler umûm üzre zuhûr-ı Âl-i Osmân’ı

Fakat Osmân Gâzî fi‘len istiklâl ile oldu
İki yıl andan evvel mesned-ârâ-yı cihân-bânî

Anun-çün altı yüz doksan yedidir mebde’-i devlet
Yazar ehl-i tevârîhin hakâyık-âşinâyânı

Bu sûretde zuhûr-ı pür-suûd-ı Âl-i Osmân’a
Aceb târîh-i tâmm ü sâdedir Osmânlı unvânı

Bu da bir imtiyâz-ı hâsdır beyne’l-mülûk elbet
Ki meşhûd olmadı hiç bir zamanda başka şâyânı

Tulû‘-ı kevkeb-i Osmâniyân târîhini artık
Kolaylıkla bilürler bendegân ü zîr-destânı.”

(Allah yükseltsin, şan ve şerefi büyük Osman Bey hanedanının lâyık görüldüğü bu
yücelik, bu dünya bekçiliği ve hükümdarlığına ait baht açıklığı nedir?!. Osmanlı sülâle-
si altı yüz yıldır saltanat tahtına şeref veriyor... Onların adalet ve iyiliğinin şöhreti yeryü-
zünü doldurmuştur... Kıdem bakımından belki benzeri vardır amma şan ve büyüklükte
daha önce eşi gelmedi, onun ikincisi bundan sonra da gelmez. Osmanlılar saltanat tah-
tında şüphesiz ebede kadar kalacaktır. Çünkü ilk önce Dursun Fakih hutbede onları öv-
müş. Gerçi tarihçiler Osman Bey sülâlesinin meydana çıkış zamanını umumiyetle 699
[1299-1300] olarak kabul eder, fakat Osman Gazi bu tarihten iki yıl önce hükümdarlık
tahtına süs verdi. Onun için Osmanlı Devleti’nin başlangıcı 697 [1297-98]’dir; tarihçile-
rin gerçekleri bilenleri böyle yazar... Osman Bey hanedanının bu şekilde yükseliş dolu
meydana çıkışına ‘Osmanlı’ adı, şaşılacak derecede tam ve sade bir tarihtir12. Bu da hü-
kümdarlar arasında mutlaka onlara has bir imtiyazdır. Çünkü adı, meydana çıkış tarihi-
ne uygun düşen başka bir hanedan hiç bir zamanda görülmedi. Artık Osmanlıların yıl-
dızının doğuşunu, bağlı olanları ve eli altındaki insanlar kolaylıkla bilirler..).

Münif Paşa, bu kasidesini yazdığı tarihten yedi sene sonra, başta da söylediğimiz
gibi, 1299/1882 yılı “Devlet-i aliyye-i Osmâniyyenin altı yüzüncü senesi olmak münâ-
sebetiyle” Destân-ı Âl-i Osmân manzumesini yazdı. Eski maarif nazırı, anılan destanın-
da Osman Gazi’nin 699(1299)’da tahta oturduğunu ve Osmanlı saltanatının altı yüzün-
cü senesine eriştiğini söylemekle, daha önce Sultan Abdülaziz’e gönderdiği kasidesinde
bu hanedanın meydana çıkış tarihinin 697/1297-98 olduğu hakkındaki iddiasından

12 “Osmanlı” adı, ebced hesabına göre 701’e tekabül eder. Bu rakam da Osmanlı Beyliği’nin istiklâlini ilân
ettiği 697 (1297-98) veya 699 (1299-1300) tarihine birkaç yıl farkıyla uygun düşer. 



vazgeçmiş görünmektedir. Çünkü bazı tarihî eserlerdeki kayıtları delil diye naklederek
iddia ettiği gibi eğer Osmanlı Devleti’nin başlangıcı hicrî 699 değil, 697 senesi ise, o tak-
dirde kendisinin 1297/1880 yılını altı yüzüncü yıl olarak kabul etmesi gerekirdi. Aslın-
da Münif Paşa’nın andığımız manzumesi, tarihî yönden ziyade dili ve bilhassa şekli, ya-
ni hece ölçüsüyle meydana getirilmiş olması bakımından değerli sayılmıştır13.

Paşa, bu destanını, her ne kadar kafiye bakımından -yukarıda bazı beyitlerini nak-
lettiğimiz kasidesinde olduğu gibi- Hemdemî’nin Fihrist-i Şâhân manzumesi ve onun
zeyillerini hatırlatacak şekilde tertip etmişse de, aruz vezniyle değil, hece ölçüsüyle
meydana getirmiştir14. Şair, hece ölçüsünün halk edebiyatında az kullanılan 10’lu kalı-
bını tercih etmiş ve umumiyetle 5+5 durağını gözetmiş, yalnız bazı mısralarda bu ölçü
ve durağa uyamadığından 6+5 kalıbını kullanmıştır. Münif Paşa, eserinin 4. kıt’asından
36. kıt’asına kadar, önce her bir Osmanlı sultanının saltanat sırasını bildirmekte, sonra
onun hakimiyeti zamanında önemli kabul ettiği belli başlı hadiseleri üç mısra içinde ifa-
de etmektedir. Bu kıt’alarda Osmanlı sultanlarının meziyetleri, devirlerindeki kayda de-
ğer görülen siyasî ve askerî hadiseler, yaptıkları savaşlar, fethettikleri şehir, ülke ve ka-
leler, Paşa tarafından millî bir mensubiyet duygusuyla sayılmış; tercih edilen sınırlı na-
zım şekli dolayısıyla daha fazla malûmat verilememiştir. Şairin baştaki açık beyanıyla
manzumenin geri kalan kısmına ait üslûbu, onun Osmanlı hanedanına mensup sultan-
ların çoğunu, devleti ve dini koruyan, insanlar arasında adalet ve iyiliği yayan hüküm-
darlar olarak kabul ettiğini göstermektedir. Ancak buradaki sözleri, şairin “Altı yüz yıl-
lık Osmanlı tarihinde her şey hakkaniyet ve hukuka uygun cereyan etmiştir” gibi bir
kanaate sahip olduğu manasına gelmez. Münif Paşa, içinde yaşadığı devrin idaresi ve
sansür teşkilâtı yüzünden, Osmanlı tarihine dair tenkidî fikirlerini hukuk konusunda-
ki eserinde dolaylı bir yol takip ederek anlatmıştır, denebilir15.

Başlangıç olarak verdiğimiz bu bilgilerden de hemen anlaşılabileceği gibi, sunaca-
ğımız manzume, Osmanlı hanedanı tarihine çok kısa ve toplu bir bakıştan ibarettir:

“Tebrîk eylerim şâh-ı devrânı Hem de umûmen âl-i Osmân’ı
Altı yüz oldu sâl-i saltanat Hak dâim etsin bu hânedânı.

Şân ü şevketi ber-karâr olsun Varsa düşmeni târ ü mâr olsun
Ey hâme senden yâdigâr olsun Gel hulûs ile yaz bu destânı.

Bir bir beyân et hep selâtîni Bazı evsâf ü eserlerini
Hâmîdir anlar devlet ü dîni Nâşirdir anlar adl ü ihsânı.

Birinci sultan Osman Gâzi Odur devlete koyan esâsı
Altı yüz doksan dokuz yılında Oldu zîver-i taht-ı sultânî.
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13 Bu konuda bilgi için: Ord. Prof. M. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları 1, (3.bs.), İstanbul 1989, s.223.
Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1979, C. II, 956-957.

14 Bir ansiklopedi maddesinde bu manzumenin “aruzun müstefilâtün/ müstefilâtün kalıbı ile” yazıldığının
söylenmesi bizce yanlıştır. Kontrol edildiğinde bahis konusu destan mısralarının çoğunun anılan kalıba
uymadığı görülecektir.

15 Bu konuda bir fikir edinmek için: Münif Paşa, Telhîs-i Hikmet-i Hukuk, İstanbul 1301 (1884-85), s.110
vd. a. mlf. “Hukâk-ı Hürriyet”, Müntehabât-ı Bedâyi‘-i Edebiyye, (haz. Bulgurluzâde Rızâ), Dersaâdet
1326, s. 363-367 vd. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, C. I, 1839-1865, (haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün,
Birol Emil), İstanbul 1988, s.183-185 vd.
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İkinci sultan Orhân-ı Gâzi Yeniçeriler anun ihdâsı
Rumili gördü o pâdişâhın Devrinde satvet-i Osmâniyânı.

Üçüncü sultan Murâd-ı Evvel Üstüne geldi o kadar düvel
Nasıl kahraman olduğun anun Bilir Kosova’da harb meydânı.

Dördüncü sultan Bâyezîd Han’dır Yıldırım nâmı ana şâyândır
Timur Leng tutdu kendüsin ammâ Hiç tutulur mu şöhret ü şânı.

Beşincisi de Sultan Muhammed Anun lakabı “Çelebi” idi
Hilm ü şecâat ile berâber Pek sever idi ilm ü irfânı.

Altıncı Sultan Murâd-ı Sânî Sırp ülkesini virgüye kesdi
Macar kıralın bozdu Varna’da O bozmuş idi ahd ü peymânı.

Yedinci sultan Fâtih Muhammed Hak cânibinden idi müeyyed
Kendisi aldı bu İstanbul’u Sıyt ü şöhreti tutdu cihânı.

Sekizinci sultan Velî Bâyezîd Zühd ü takvâda misli nâ-bedîd
Venedikli’yi bozdu denizde Fetheden odur hem Karaman’ı.

Dokuzuncusu Selîm-i Evvel Mısr ile Şâm’ın odur Fâtih’i
“Hâdimü’l-Harameyn” oldu şerefle Bi-hakkın idi “Yavuz” unvânı.

Onuncusu da Sultan Süleyman Şân ü şevketi dillerde destân
Kendi seferi on üçdür ammâ Yok zaferinin hadd ü pâyânı.

On birincisi Selîm-i Sânî Kıbrıs’ı aldı hem de Yemen’i
Bağdad’a mahsus ordu gönderip Te’dîb ü tenkîl etdi urbânı.

On ikincisi Murâd-ı Sâlis Sultân-ı Fas’a gönderdi imdâd
Îranlı ile hayli ceng edip Şeki’yi aldı hem de Şirvân’ı.

On üçüncüsü Sultan Muhammed Eğri fethiyle sıyti müebbed
Devrinde hayfâ Anadolu’da Celâlîlerin artdı tuğyânı.

On dördüncüsü Ahmed-i Evvel Vaktinde anun fesad çoğaldı
Kuyucu Murad eyledi teskîn Kırıldı hem de Malta korsanı.

On beşincisi Sultan Mustafa Tahta çıkdıkda pek alîl idi
Yeniçerinin şekâvetinden Râhatsız geçdi anun devrânı.

On altıncısı Osmân-ı Sânî Lehli’yi bozduYaş civârında
İstanbul Boğazı dondu devrinde Yasak eyledi şürb-i duhânı.

On yedincisi Murâd-ı Râbi‘ Cesûr ve gayûr pâdişâh idi
Kendisi gitdi aldı Bağdad’ı Şat gibi akdı düşmenin kanı.



On sekizinci Sultan İbrâhim Odur fetheden Hanya Kal‘ası’n
Pek de muvaffak olmadı Cinci Mustafa idi şeytanı.

On dokuzuncu Sultan Muhammed Şöhreti “Avcı” o kahramânın
Macaristan’ı pâymâl edip Tâ Beç önünde çekdi inânı.

Yirmincisi de Sultan Süleyman Mülküne hücûm etdi düşmenân
Cümlesin def‘ ü tenkîl eyledi Basıldı hem de Mısır isyânı.

Yirmi birinci Ahmed-i Sânî Venedik ile çok ceng eyledi
Bir büyük yangın oldu devrinde Çok yerler yandı hem Unkapanı.

Yirmi ikinci Mustafa Sânî Venedikli’yi bozdu bitirdi
Eslâfı gibi cenge azmedip Alt üst eyledi Macaristan’ı.

Yirmi üçüncü Ahmed-i Sâlis Demirbaş ona ilticâ etdi
Deli Petro’yu sulha cebredip Feth eyledi hem Yunanistan’ı.

Yirmi dördüncü Mahmûd-ı Evvel Avrupa ile muhârib oldu
Nâdir Şâh ile dahi ceng edip Teshîr eyledi hem Erdelânı.

Yirmi beşinci Osmân-ı Sâlis Üç yıl müddeti sulh ile geçdi
Meyhâneleri kapatdı hem de Âdâba davet etdi nisvânı.

Yirmi altıncı Mustafa Sâlis Kahrına mazhar oldu Gürcistan
Moskof ordusun sürdü mülkünden Te’dîb etdi hem Eflâk Boğdan’ı.

Yirmi yedinci Abdülhamîd Hân Kölemenlere haddin bildirdi
Devletler ile harb ü sulh edip Hâsıl eyledi emn ü emânı.

Yirmi sekizinci Selîm-i Sâlis Mısr’dan çıkardı Fıransızlar’ı
Düşmenler ile hayli ceng edip Bunların dokundu bize ziyânı.

Yirmi dokuzuncu Mustafa Râbi‘ Zamânında yok bir mühim vak‘a
Tahta çıkdıkdan birkaç ay sonra Eyledi terk-i âlem-i fânî.

Otuzuncusu Mahmûd-ı Sânî Nizâm-ı Cedîd eyledi te’sîs
Yeniçeriyi kırdı bitirdi Odur bu karnın sâhib-kırânı.

Otuz birinci Abdülmecîd Hân Tanzîmat anun eser-i hayrı
Kırım Cengi’nde muzaffer oldu Himâye eyledi mülteciyânı.

Otuz ikinci Abdülazîz Hân Var çok evsâfı tahsîne şâyân
Esbâb-ı harbi eyledi ikmâl Sulh ile geçdi ekser zamânı.

Otuz üçüncü Murâd-ı Hâmis Oldukda hemân tahtına câlis
Ber-muktezâ-yı şîve-i kader Bir derde düşdü ki yok dermânı.
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Otuz dördüncü Abdülhamîd Hân Hayru’l-halefdir o zât-ı zî-şân
Sânî’dir ammâ tek gelenlerden Fahr eylesinler zîr-i destânı.

Rüşd ü sedâd ü adli hüveydâ Niyât-ı hayrı müsellem ammâ
Müşkil zamâna tesâdüf etdi Tahta cülûs-ı sa‘d-iktirânı.

Düşmenler kavî tâli‘ler zebûn Hazneler tehî çok idi düyûn
İşte bu hâlde buldu devleti Beyâna hâcet var mı ayânı?

Beş altı düşmen baş kaldırınca Ol pâdişâh-ı gayûr u dindâr
Hıfz-ı hukâk-ı devlet yolunda Dirîg etmedi mümkün olanı.

Etdi Kânûn-ı Esâsî ilân Tevhîd olundu ekyâl ü evzân
Tanzîm edildi cümle mehâkim Bunların vâcib bize şükrânı.

Birçok mektepler te’sîs olundu Düyûn-ı devlet yoluna kondu
Hüsn-i himmet-i şâhânesiyle Emn ü âsâyiş oldu erzânî.

Erdi Münîf söz intihâya Sıdk ile başla artık duâya
Hep umûrunda dâimâ olsun Mazhar-ı avn ü savn-i Rabbânî.”

Bu manzumeyi günümüz Türkçe’siyle nesre şu şekilde çevirebiliriz:

1. Devrin sultanını, hem de bütün Osmanlı ailesini tebrik ederim. Saltanat yılı, al-
tı yüz oldu... Allah bu hanedanı sürekli etsin; 2. Osman sülâlesinin şanı ve büyüklüğü
devamlı olsun. Varsa düşmanı darma dağın olsun. Ey kalem, gel gönül temizliği ve sa-
mimiyetle bu destanı yaz da seni hatırlatacak bir şey olsun. 3. Bütün sultanları bir bir
anlat, onların bazı vasıf ve eserlerini bildir. Devlet ve dinin gözeticisidir onlar... Adalet
ve iyiliğin yayıcısıdır onlar...

4. Birinci sultan, Osman Gazi... Devletin temelini atan odur. 699(1299) yılında sul-
tan tahtının süsü oldu. 5. İkinci sultan Orhan Gazi’dir. Yeniçeriler onun ortaya çıkardığı
askerlerdir. Rumeli, Osmanlıların ezici kuvvetini, o padişahın devrinde gördü. 6. Üçün-
cü sultan I.Murad’dır. Üstüne o kadar devlet geldi... Onun nasıl kahraman olduğunu Ko-
sova’da harp meydanı bilir... 7. Dördüncü sultan Bayezid Han’dır. “Yıldırım” adı ona ya-
kışır...Topal Timur kendisini tuttu, esir etti amma onun şan ve şöhreti tutulur mu hiç?!.
8. Beşincisi de Sultan Mehmed... Onun lakabı “Çelebi” idi. Huy yumuşaklığı ve yiğitli-
ğiyle beraber ilmi, irfanı pek severdi. 9. Altıncısı Sultan II.Murad’dır. Sutan II. Murat,
Sırp ülkesini vergiye bağladı. Sözünden dönen Macar kralını Varna’da bozguna uğrattı.
10. Yedinci padişah, Fatih Sultan Mehmed’dir. O, Allah tarafından gelen yardıma mazhar
olmuştur. Kendisi bu İstanbul’u aldı. Ünü, şöhreti bütün dünyayı kaplamıştı. 11. Seki-
zinci sultan, Bayezid-i Velî... Dünya süs ve gösterişini bırakıp ibadet etmekte ve Allah
korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden sakınmakta (Osmanlı sultanları içinde) eşi gö-
rülmemişti. Deniz savaşında Venediklileri yendi. Karaman’ı fetheden de odur... 12. Do-
kuzuncu sultan, Birinci Selim... Mısır’la Şam’ın Fatihi odur. Şerefle “Hâdimü’l-Hara-
meyn”, yani Mekke ve Medîne’nin hizmetkârı oldu. “Yavuz” unvanını hakkıyla almıştı.
13. Onuncusu da Sultan Süleyman... Onun şanı ve büyüklüğü dilerde destandır... Kendi
seferinin sayısı on üçtür ama zaferinin haddi hesabı yoktur. 14. On birincisi II. Selim’dir.



Bu sultan, Kıbrıs ve Yemen’i aldı. Bağdat’a hususî ordu gönderip bedevî Arapları terbiye
etti, cezalandırdı. 15. On ikincisi III. Murad’dır. Fas Sultanı’na yardım gönderdi. İranlı-
larla çokça savaşıp Şeki’yi ve Şirvan’ı aldı. 16. On üçüncüsü Sultan III.Mehmed’dir. Eğri
Fethi’yle iyi şöhreti sonsuza kadar sürecektir. Fakat ne yazık ki onun devrinde Anado-
lu’da “Celâlî” denen eşkıyanın azgınlığı da arttı... 17. On dördüncü Osmanlı sultanı,
I.Ahmed’dir. Sultan Ahmed zamanında bozukluk çoğaldı. Fakat Kuyucu Murad Paşa fit-
neyi bastırıp yatıştırdı. Bu devirde Malta korsanları da kırıldı. 18. On beşincisi Sultan
Mustafa... Tahta çıktığında çok hastaydı. Yeniçerilerin eşkıyalığından dolayı onun devri
rahatsız geçti. 19. On altıncısı, II. Osman (Genç Osman)... Yaş civarında Lehlileri boz-
guna uğrattı. Onun devrinde İstanbul Boğazı dondu. Bu hükümdar, tütün içmeyi yasak
etti. 20. On yedinci Osmanlı sultanı Dördüncü Murad, cesur ve çok gayretli bir padişah-
tı... Kendisi gitti, Bağdad’ı aldı... Düşmanın kanı, büyük bir ırmak gibi aktı. 21. On seki-
zinci Sultan İbrahim... Hanya Kalesi’ni fetheden odur. Fakat pek de başarılı olmadı...
Onun şeytanı, “Cinci Mustafa” idi... 22. On dokuzuncu Sultan Mehmed’dir. O kahrama-
nın şöhreti “Avcı” idi. Macaristan’ı çiğneyip atının dizginini ta Beç önünde çekti... 23.
Yirmincisi de Sultan Süleyman’dır. Düşmanlar ülkesine hücum etti. Hepsini kovdu, ce-
zalandırdı. Mısır isyanı da bastırıldı. 24. Yirmi birinci Osmanlı hükümdarı, II. Ah-
med’dir. Venediklilerle çok savaş yaptı. Onun devrinde bir büyük yangın oldu, Unkapa-
nı dahil, çok yerler yandı. 25. Yirmi ikinci sultan, İkinci Mustafa. Venediklileri bozdu,
bitirdi... kendisinden önce gelen hükümdarlar gibi savaşa azmedip Macaristan’ı alt üst
etti. 26. Yirmi üçüncü sultan, Üçüncü Ahmed’dir. Demirbaş ona sığındı. Deli Petro’yu
barışa zorlayıp Yunanistan’ı da fethetti. 27. Osmanlı hükümdarlarının yirmi dördüncü-
sü, I.Mahmud, Avrupa ile muharebe etti. Nadir Şah’la da savaşıp Erdelleri ele geçirdi. 28.
Yirmi beşinci, Üçüncü Osman, üç yıl süren sultanlığı barış içinde geçti. Bu hükümdar
meyhaneleri kapattı, ayrıca kadınları adaba uygun davranmaya davet etti. 29. Yirmi al-
tıncı, Üçüncü Mustafa. Gürcistan onun kahrına uğradı. Memlektinden Moskof ordusu-
nu sürdü, Eflak ve Boğdan’ı da terbiye etti. 30. Yirmi yedinci Osmanlı hükümdarı I. Ab-
dülhamid Han, Kölemenlere haddini bildirdi. Devletlerle savaş ve barışlar yapıp güven-
liği ve asayişi sağladı. 31. Yirmi sekizinci sultan, III. Selim, Fransızları Mısır’dan çıkardı.
Düşmanlarla çok savaştı, bunların bize zararı dokundu. 32. Yirmi dokuzuncu Dördüncü
Mustafa’dır. Onun zamanında mühim bir hadise yok. Tahta çıktıktan birkaç ay sonra fa-
ni dünyayı tek etti. 33. Otuzuncusu, II. Mahmud’dur. Tanzimat onun hayırlı eseridir. Kı-
rım Savaşı’nda başarılı oldu, sığınanları korudu. 34. Otuz birinci sultan, Abdülmecid
Han’dır. Tanzimat onun hayrının eseridir. Bu hükümdar, Kırım Savaşı’nda zafer kazandı,
sığınanları da kurtardı. 35. Otuz ikinci Osmanlı sultanı, Abdülaziz Han’dır. Takdire de-
ğer çok vasıfları var... Harbin gerektirdiği vasıtaları tamamladı, fakat zamanı daha çok
barışla geçti. 36. Otuz üçüncüsü Beşinci Murad’dır. Tahtına oturduktan sonra, çarçabuk
kaderin cilvesi gereğince, çaresi olmayan bir derde düştü...

37. Otuz dördüncü Osmanlı sultanı II.Abdülhamid Han’dır. O şanlı zat, hayırlı bir
haleftir. “İkinci”dir amma dünyaya tek gelenlerdendir. İdaresi altındaki insanlar onun-
la iftihar etsinler. 38. Akıl sahibi olduğu, doğruluğu ve adaleti apaçık belli... İyi niyetle-
ri herkesçe kabul edilmiştir amma tahta uğurlu oturuşu, zor zamana rastladı... 39. Düş-
manlar güçlü, baht ve kısmet zayıf, hazineler boş fakat borçlar çoktu... İşte devleti bu
hâlde buldu. Açıkça görüneni anlatmaya gerek var mı?.. 40. Beş altı düşman baş kaldı-
rınca, o çok gayretli ve dindar padişah, devletin haklarını koruma yolunda mümkün
olanı esirgemedi. 41. Kânûn-ı Esâsî’yi ilân etti. Ölçü ve tartıları birleştirdi. Bütün mah-
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kemeler düzenlendi. Bu icraatın şükrünü yerine getirmemiz gerekir. 42. Birçok mektep
kuruldu, devletin borçları yoluna kondu. Hükümdara yakışan güzel gayretiyle emniyet
ve asayiş yerine geldi.

43. Münif, söz sona erdi, artık doğruluk ve kalp temizliğiyle duaya başla. O sultan,
dilerim ki, bütün işlerinde daima Allah’ın yardım ve korumasına mazhar olsun.”

2. Münif Paşa’nın “Mekteb” Hakkındaki Terkîb-i Bend’i:

Münif Paşa, kendisinin manzum eserlerinin en güzel nümunesi diyebileceğimiz
“Mekteb” terkîb-i bendini, aşağıda arz edeceğimiz delillerden anlaşıldığına göre, Nâmık
Kemâl’in oğlu Ali Ekrem Bey (1867-1937)’in aynı isim ve şekildeki eserine nazire ola-
rak yazmış ve 1311/1893-94 yılında yayımlatmıştır16. “A. Nâdir” takma adını kullanan
Ali Ekrem Bey’in “Mekteb” başlıklı terkîb-i bendi, tespit edebildiğimiz kadarıyla, 17 Re-
ceb 1313 (2 Ocak 1896) tarihinde, yani Münif Paşa’nın aynı biçimde vücuda getirdiği
manzumenin yayımlanışından birkaç yıl sonra basılmış görünmektedir17. Her ne kadar
iki terkîb-i bendin işaret edilen baskı tarihine bakılarak Münif Paşa’nın söz konusu
manzumesini A.Nâdir’inkinden önce yazdığı ve yayımladığı, bundan dolayı onun daha
sonraki bir zaman zarfında yazılmış şiire nazire olamayacağı söylenebilirse de, ileri sü-
rülebilecek bu imkânsızlığın Ali Ekrem’in eserini vücuda getirdiği tarih öğrenildiğinde
ortadan kalktığı görülecektir: Ali Ekrem Bey, “Mekteb” adlı terkîb-i bendinin yayımla-
nışından sonra bastırdığı bir eserine aldığı bu manzumenin altına, yazılış zamanını be-
lirten “27 Teşrîn-i sânî 1308” (9 Aralık 1892) tarihini ilâve etmiştir18. İşte bu not ve dev-
rin ileri gelen ediplerinden Recaizâde Ekrem Bey(1263-1332/1847-1914)’in Münif Paşa
hakkında yazdığı bir hicviye, onun terkib-i bendinin Ali Ekrem’inkine nazire olduğunu
göstermektedir: Münif Paşa, 1893-94 yıllarında üçüncü ve öncekilere göre en uzun sü-
ren maarif nazırlığından iki üç yıl evvel ayrılmış; azledilmişlik müddetinin çok uzamış
olmasından şikâyetçi, sultan tarafından kendisine yeni bir mevki verilmesini ümid
eden, yaşı neredeyse yetmişe ermiş bir adam... Ali Ekrem Bey ise, mabeyn kâtipliğinde
çalışan, 26-27 yaşlarında bir gençti. Torunu yaşındaki bir şairin manzumesine nazire
meydana getirmesinin Münif Paşa’nın şanına uygun olamayacağını düşünen Recaizâde
Mahmud Ekrem Bey, şu müstezadı söyleyerek onu hicvetmişti:

“Bir şâiri kim oğlumuzun oğlu yerinde
âlem nazarında

Tanzîr olamaz şânınıza doğrusu ahrâ
taklîd husûsâ!

Bu cür’eti tıflânenize derler ahibbâ
Şeyhün yetesebla!”19

16 Münif Paşa’nın bu manzumesi hem müstakil bir eser olarak basılmış (Münif, Terkîb-i Bend, 1311/1893);
hem de Malûmât mecmuasında Farsça manzum tercümesiyle neşredilmiştir: Münif, “Mekteb”, Malûmât,
yıl 1, nr. 14, 19 Zilka‘de 1311, 12 Mayıs 1310, s.105. Nr. 16, 3 Zilhicce 1311, 26 Mayıs 1310, s.121. Nr.
17, 10 Zilhicce 1311- 2 Haziran 1310, s. 129-130. Nr. 19, 24 Zilhicce 1311, 16 Haziran 1310, s.145-146.

17 ‘A. Nâdir [Ali Ekrem], “Mahfûzât- Edebiyye: Mekteb”, Maârif, yıl 5, nr. 4, 17 Receb 1313, 21 Kânûn-ı
evvel 1311 (2 Ocak 1896), s. 61-64. (Aynı manzumenin bundan önceki bir tarihte yayımlanmış olması
da mümkündür). 

18 Ali Ekrem, Zılâl-i İlhâm, 1327, s. 134-140.
19 Ali Fuat, a.g.e., s.7.



Münif Paşa’nın vücuda getirdiği Mektep manzumesi, Recaizâde’nin bu tenkidine
rağmen, ülkemizde eğitim, öğretim çalışmalarının yaygınlaşmasını, kalitesinin artması-
nı, böylece milletimizin maddeten ve manen yükselmesini isteyen, hamiyet sahibi ay-
dınların dikkatini çekmiş bir eserdir20. Onun bu şiirine devrin şairleri tarafından çeşit-
li nazirelerin yazılması da eserinin uyandırdığı alâkanın işareti sayılabilir. Örnek ver-
mek gerekirse, Menemenlizâde Mehmed Tâhir Bey (1279-1320/1863-1903)21, “Maârif-
i umûmiyye nezâret-i celîlesi mektûbî kalemi mümeyyiz-i sânîsi” Halil Edîb (1279-
1330/1863-1912)22, Münif Paşa’nın şairliğini pek takdir ettiği hemşehrisi Hasib Dürrî
(1264-1329/1848-1913)23, anılan terkîb-i bend için nazire yazanlardandır. “Şâir-i mâ-
der-zâd” (anadan doğma şair) İsmâil Safâ (1283-1318/1867-1901)’nın 1899’da yazdığı
“Mekteb” şiiri de24 -her ne kadar farklı bir nazım şekliyle meydana getirilmişse de-
muhtevası bakımından Münif Paşa’nın aynı isimdeki terkîb-i bendinin tesiriyle yazıldı-
ğı söylenebilecek eserlerdendir.

Münif Paşa bu manzumesini, aruzun muzari bahrinin Türk şiirinde en çok sevile-
rek kullanılmış kalıbı olan “mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün” kalıbıyla yazmıştır. Şairin
terkîb-i bend şeklindeki bahis konusu eseri, onun devrinde mevcut mekteplere dair gö-
rüş ve fikirlerini didaktik tarzda ifade eden bir manzume değil, denebilir ki, bu öğretim
müesseselerinin gerçekleşmesini özlediği ideal hâlini heyecanla tasavvur ve tasvir eden
lirik bir şiirdir. Başka bir ifadeyle, mektep manzumesi 19.asırda Osmanlı memleketle-
rinde açılan ve faaliyet gösteren her derecedeki okulların mevcut manzarasını anlat-
maktan ziyade, çağın şartlarına göre alması gerekli hâli ve erişmesi lâzım gelen daha ile-
ri seviyeyi, istikbali işaret edici bir metindir. Nitekim Münif Efendi’nin 1279/1862 yı-
lında çocuk terbiyesinin ehemmiyeti konusunda yazdığı bir makalede, Osmanlı mem-
leketlerinin pek çok yerinde açılan mekteplerin ıslaha muhtaç olduğunu belirtmesi de
bu fikrimizi teyid eder: “Ma‘amâfih mekâtib-i mezkûrenin sûret-i idâre ve intizamları
henüz arzu olunacak derecede olmadığı misillü, mahalle mekteplerinde cârî olan usûl,
ziyâde ıslâha muhtâc olduğunu i‘tirâfa mecbûruz”25.

Paşa’nın takdim ve tetkik edeceğimiz bu manzumesinin -dili zamanımızın Türk-
çe’sine ve şekli şimdiki şiir anlayışlarına göre eskimiş sayılabilirse de- ihtiva ettiği fikir
ve duygular, incelendiği takdirde görülebilecektir ki, hâlâ yeni ve günümüzde de değer-
lidir. Mısır, İran gibi doğu ve Almanya gibi batı ülkelerini gezip gören, kendi memleke-
tinin de her bakımdan gelişip ilerlemesini dileyen bu “feylesof-meşreb” Paşa, acaba na-
sıl bir mektep istemekteydi? Okuyup görelim:

ESKİ BİR ÜSKÜDAR SAKİNİ: MAARİF NAZIRI MÜNİF PAŞA’NIN İKİ MANZUM ESERİ ■ 445

20 Bu manzume, Münif Paşa hakkında başta atıfta bulunduğumuz şu eserlere de alınmıştır: Bursalı Mehmed
Tâhir, a.g.e., C. II, 428-430. Recep Duran, a.g.e., s. 820-822. Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan, a.ge., s. 95-97.

21 Necat Birinci, Menemenlizâde Mehmed Tâhir, Hayatı ve Eserleri, Doktora tezi, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü, 1981, s.194-195.

22 Halil Edîb, “Mekteb”, Tercümân-ı Hakîkat ve Musavver Servet-i Fünûn, (fevkalâde nüsha), İstanbul 1313,
s. 33.

23 Ömer Asım Aksoy v. dğr., Hasip Dürrî, (Hayatı-Eserleri), Gaziantep 1959, s. LXXXII, 100-105. (Bu na-
zirelerden birinin Ayıntablı başka bir “Edib”e ait olması mümkündür).

24 İsmâil Safâ’nın bu manzumesi birkaç mecmuada yayımlanmıştır: Meselâ, Mecmûa-i Edebiyye,1 Temmuz
1315 (13 Temmuz 1899), nr. 5. İrtika, 2 Temmuz 1315 (14 Temmuz 1899), nr.18. Mecmûa-i Ebüzziyâ,
yıl 18, sa: 83, 1316, s.1790-92. Ayrıca, Müntehabât-ı Bedâyi‘-i Edebiyye, (haz. Bulgurluzâde Rızâ), Dersa-
âdet 1325/1908-09, s. 128-130. 

25 Münif, “Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan”, Mecmua-i Fünûn, Cemâziye’l-evvel 1279/Kasım 1862, nr. 5, s.
183. 
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“Mekteb ki feyz-bahşıdır ebnâ-yı ümmetin
Mekteb ki haclegâhıdır ebkâr-ı fikretin
Mekteb ki mehd-i rif‘atidir her cemâatin
Mekteb ki kasr-ı şevketidir milk ü milletin
Mekteb ki rahlegâhıdır âyât-ı nusretin
Mekteb ki en mühimmidir esbâb-ı servetin
Mekteb ki sâye saldığı yerdir hakîkatin
Mekteb ki cilvegâhıdır esrâr-ı hilkatin
Sermâye-i saâdetidir dîn ü devletin
Bu müddeâ müsellemidir şer‘ ü hikmetin

Mekteb deyip de geçme ki kudsîdir ol makâm
Sükkânına müessisine eyle ihtirâm
Beytü’ş-şeref sezâdır ona olsa idi nâm
Nâkıs gelenler anda olur lâ-cerem tamâm
Lâyık değil mi dense ona kıble-i enâm
Maksûd ise eger sana bir Kâbe-i merâm
Ol cânib-i mübâreke vaktiyle kıl hırâm
Kesb-i kemâle subh u mesâ eyle ihtimâm
Ammâ mizâc-ı asra muvâfık da olmalı
Hem ihtiyâc-ı halka mutâbık da olmalı
Mâmûrelerde bir niçe26 ‘âlî binâ olur
Dâhilleri müzeyyen olur dil-güşâ olur
Sükkânı ilm ü mârifete âşinâ olur
Hem sa‘y ü istikâmet ile ağniyâ olur
Emn ü refâh şâmil-i bây ü gedâ olur
Her şeyde intizâm eseri rû-nümâ olur
Gözler ziyâ-yı hikmet ile rûşenâ olur
Diller hemîşe masdar-ı şükr ü senâ olur
Mekteb değil de ya nedir esbâbı bunların
Kâbil mi ehl-i cehl ola erbâbı bunların

Aç dîde-i basîreti âfâka kıl nazar
Pürdür zamânımız da acâyible ser-be-ser
Hem-nev‘imiz bu nüsha-i kübrâ olan beşer
Şimşek gibi bir âfeti emrine râm eder
Seyr-i serî‘ ile cevelângâhı bahr ü ber
Cevv-i havâya çıkmada şâhîn-i tîz-per
Bahr-i muhît ka‘rına da korkusuz iner
Yâ Rab daha neler yapacakdır daha neler
Mekteb değil mi menşe’i hep bu bedâyi‘in
Ehl-i kemâle işte mükâfâtı Sâni‘in

İster misin ki eyleyesin borcunu edâ
Borcun nedir senin anı gel öğren ibtidâ
Evvel Cenâb-ı Hakk’a ulü’l-emre sâniyâ

26 Münif Paşa, bir gün huzurunda Safvet (1209-1283/1794-1866)’in “Beranje” manzumesini okuyan İbnü-
lemin Mahmud Kemâl Bey’e: “İstanbul’da ‘nice’ ile ‘niçe’yi tefrik etmiyorlar. ‘Nice’nin nasıl ve ‘niçe’nin ne
kadar demek olduğunu pederim söylerdi” demişti. (İbnülemin Mahmut Kemal İnal, a.g.e., C. II, 1005).



Et sıdk ile itâat ü ihlâs ile duâ
Bir de çalış ki bizde olan muhtelif kuvâ
Dâim ede merâtib-i a‘lâya irtikâ
Etmez isen buna gereği gibi i‘tinâ
Sıdk u hulûs u sa‘yin olur cümleten hebâ
Bir çok daha vezâ’ifi var nev‘-i âdemin
Mektebde öğredir sana üstâd-ı ekremin

Sen sanma kim bu sözleri hâşâ fesânedir
Ya muktezâ-yı dâ‘iye-i şâirânedir
Yâhûd ki cerr-i menfaate bir bahânedir
Dersen eğer ki böyle değildir de ya nedir
İhlâs u sıdk u hubb-ı vatandan nişânedir
Teslîm-gerde-i ukalâ-yı zamânedir
Halkın yazık ki rağbeti nâm ü nişânedir
Bilmez cihânda mâye-i ‘izz ü ‘alâ nedir
Mekteb büyük hazînesidir cümle ni‘metin
Miftâhı sa‘y ü dikkati ehl-i zekâvetin

Lâyık değil mi Rûhu’l-emîn olsa kâtibi
Kerrûbiyân-ı arş-ı berîn olsa hâcibi
Şâhenşehân-ı rûy-ı zemîn de murâkıbı
Ömrü füzûn ola ki bu mülkün de sâhibi
Takdîr eder ulüvv-i makâm-ı mekâtibi
Masrûfdur hemîşe buna fikr-i sâkıbi
Meşhûr hem müsellem anın re’y-i sâ’ibi
Memdûhdur sıfâtı güzîde menâkıbı
Yâ Rabbi haşre dek ola tahtında pây-dâr
Var ise düşmeni ola makhûr u târ u mâr.”

Bir şiiri nesre çevirmek aslında onun veznini, kafiyesini, ahengini gidermek, böy-
lece büyüsünü bozarak şiiriyetini yok etmek manasına gelirse de sunduğumuz eserin,
Osmanlı Türkçe’sini gerektiği kadar bilmeyen okuyucu tarafından anlaşılmasını kolay-
laştırmak için, günümüz Türkçe’sine nakledilmesini lüzumlu görüyoruz. Her bir bendi
nesre çevirdikten sonra şairin bu kıt’alarda ifade ettiği duygu ve düşünceleri, onun ha-
yatını, yaşadığı devri, konumuza ait diğer eser ve makalelerini de göz önünde bulundu-
rarak incelemeye çalışacağız.

1.Bend: “Mektep -ki millet çocuklarına ilim irfan vericidir-, mektep –ki yeni fikir-
lerin gelin odasıdır-, mektep –ki her topluluğun yükseklik beşiğidir-, mektep –ki ülke
ve milletin büyüklük köşkü, sarayıdır-, mektep –ki İlâhî yardım ve başarı ayetlerinin
okunduğu rahledir-, mektep-ki zenginlik vasıtalarının en mühimidir-, Mektep -ki ger-
çeğin gölge saldığı ve yaratılış sırlarının göründüğü yerdir-, din ve devletin saadet ser-
mayesidir. İddia ettiğim bu şeyin doğruluğu, din ve hikmet (felsefe) tarafından kabul
edilmiştir.”

Görüldüğü gibi, şair, birinci bendin ilk sekiz mısraında “Mekteb” ismiyle söze baş-
lıyor ve her bir mısrada bu ilim, irfan müessesesinin vazife, hedef, tesir ve faydalarını
sayıyor. “Mekteb” adı, bir saadet yurdu hâlinde sekiz kere tekrar edilerek hem bu me-
kâna duyulan sevgi kuvvetle belirtilmiş, hem de onun düşünülebilen ve erişmesi iste-
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nen mükemmel sonuçları sayılmıştır. Mektep nedir ve nasıl bir yerdir? Mektep, her şey-
den önce millet çocuklarına ilim ve irfan veren bir yerdir. Fakat burası yetişmekte olan
nesillere sadece bilinen şeylerin nakledildiği bir zemin değil, aynı zamanda daha önce
ifade edilmemiş yeni fikirlerin de doğduğu bir gelin odası gibidir. Bu bakımdan, ilim
tahsil edilen mekânlar bir ülkede, hatta bütün dünyada her topluluğun yükseklik beşi-
ğidir. O yapıları, bir millet ve memleketin kuvvetini, heybetini gösteren bir köşke ben-
zetmek de mümkündür. Yine bu ilim ve irfan yuvalarında sadece duyu organları yoluy-
la edinilen, gözlem ve denemeye bağlı, maddî bilgiler değil, hem akla, hem de nakle da-
yalı manevî bilgiler de ihmal edilmez; mektep sıralarında İlâhî yardım ve başarı ayetle-
ri, eserleri de okunur. Diğer taraftan mektep, zenginlik vasıtalarının da en önde geleni-
dir. Bu bakımdan, denebilir ki, bilgi, dolayısıyla onun verildiği ve tahsil edildiği yer, bir
güç kaynağıdır. Okul, her şeyin aslının esasının araştırıldığı, doğrunun korunup destek-
lendiği, tabiat ve kâinat sırlarının ortaya konduğu ve keşf edildiği bir yerdir. İşte bütün
sayılan bu vazife, fayda ve hedefleri göz önünde bulundurularak bir cümleyle söylemek
gerekirse, denebilir ki, mektep, din ve devletin saadetinin sermayesidir. İddia edilen bu
şey, hem din, hem de selim akıl (ve felsefe) tarafından kabul edilmiş bir gerçektir.

(2.Bend) “Mektep” deyip de geçme! Mukaddestir o makam!.. Onu kuran ve orada
oturanlara hürmet et... Eğer mektebe ‘Şeref evi’ adı verilse, ona bu isim de yakışır. Çün-
kü eksik ve kusurlu gelenler şüphesiz onda tamamlanır. Mektebe “insanların kıblesi”
dense, bu müessese o ada lâyık değil midir? Eğer Kâbe gibi murada erilecek bir yer is-
tiyorsan, o mübarek tarafa vaktinde git ve sabah akşam olgunluk kazanmaya dikkatle
gayret et. Ancak mektep, hem asrın tabiatına, çağın şartlarına, hem de halkın ihtiyaçla-
rına uygun da olmalıdır.”

Manzumesinin ilk bendinde düşündüğü mükemmel mektebi tasvir eden şair, ikin-
ci bendinde bu makamın mukaddes olduğunu, böyle müesseseleri kuranlara ve orada
ilim öğreten muallimlerle verilen bilgileri tahsil eden talebeye hürmet etmek lâzım gel-
diğini belirtiyor. Bilgisiz ve kusurlu gelenlerin ilim ve irfanla tamamlandığı bir yer ol-
duğu için mektebe “beytü’ş-şeref” adının da yakıştığını belirten eski nazır, onu kudsî-
leştirerek Kâbe’ye benzetiyor. Bu teşbih, bir bakıma, şairin gerek kendisinden önce, ge-
rekse sonra gelen bazı sanatkârların İslâm dinine ait bir kısım isim, terim ve mefhum-
ları hakikî manaları dışında kullanışını andırmıyor değil... Meselâ, hatırlanabileceği gi-
bi, Tanzimat Devri şairlerinden Şinâsî, Reşid Paşa’yı övmek maksadıyla yazdığı kaside-
lerinde “medeniyet resûlü”, “fahr-i cihân-ı medeniyyet” diye yücelttiği bu vezirin vücu-
dunu “mucize”, sözünü “âyet”, zamanını “vakt-i saâdet” saymış; Edebiyât-ı Cedîde’nin
şiir sahasındaki temsilcilerinden Tevfik Fikret de oğluna telkin etmek istediği bazı yeni
fikirleri “Halûk’un Amentüsü” adı altında takdim etmişti. Sadece Batı tesirinde meyda-
na gelen Türk Edebiyatı’nda değil, İslâmiyet tesirindeki Türk Edebiyatı’nda da bazı di-
van şairlerinin sevgi ve övgüde aşırı giderek zaman zaman böyle teşbihler, mübalâgalar
yaptığına rastlanırsa da bunların, dinî hassasiyeti fazla olan kişilerce tenkide uğradığı ve
en azından “mübâlâtsızlık”(dikkatsizlik) sayıldığı bilinmektedir. Mamafih, ilim tahsili-
nin ehemmiyetini ve bazı iyiliklerin hac sevabına denk olduğunu belirten hadislerin
varlığı hatırlanırsa, Paşa’nın benzetmesinin İslâmî esaslara aykırı bulunmayacağı söyle-
nebilir.

İkinci bendin sonunda şair, mektebin vazifeleri ve sahip olması gereken vasıflar
konusunda iki mühim ve dikkate değer şart koşuyor: 1. “Mizâc-ı asra”, yani zamanın
şartlarına uygun olmak, 2. “İhtiyâc-ı halka” uygun olmak... Çünkü zamanımızda bir ül-



kenin bayındırlık ve iktidarı, ilim ve marifete dayanır. Kurulan ve faaliyet gösteren bir
mektep, eğer yaşamak istiyorsa, içinde bulunduğu çağın hâlinden, istediklerinden ve is-
tikametinden habersiz kalmamalı; mezun edeceği insanların yaşayacağı devrin ve çev-
renin problemlerini, kendisinden beklediklerini de mutlaka göz önünde bulundurmalı-
dır. Mektebin, içinde faaliyet gösterdiği cemiyetin ihtiyaçlarına uygun olması da ondan
beklenen en mühim faydalardan biridir. Şu hâlde muhalif manasıyla denebilir ki, eğer
her hangi bir okul, vergi ve yardımlarıyla, ilim tahsil etmek üzere gönderdiği çocuk ve
gençleriyle kendisini ayakta tutan insanların eğitim, öğretim konusundaki ihtiyaçlarına
cevap ver(e)miyorsa, varlık sebebi olan mükellefiyetlerini istenen derecede yerine ge-
tir(e)miyor, demektir.

(3. Bend) “İmar edilmiş yerlerde, şehir ve kasabalarda bir çok yüksek bina bulu-
nur... Oralara girenler süslü olur, kalbe ferahlık verir... Bu binaların sakinleri ilim, irfan
ve sanat tanır, bilir; hem de çalışıp çabalama ve doğru hareketle zengin olur... Böylece
güvenlik ve refah, zengin fakir herkesi içine alır; her şeyde bir düzgünlük alâmeti mey-
dana çıkar. İlim tahsil edenlerin gözleri, hikmet, akıl ve bilgi ışığıyla aydın olur. Kalp-
lerinden, dillerinden daima şükür ve övgü sözleri çıkar... Bütün bunların vasıtaları mek-
tep değil de nedir? Bilgisiz kimselerin bunlara sahip olması hiç mümkün müdür?”

Manzumenin üçüncü bendinde şehir ve kasabalarda görülen, daha doğrusu görül-
mek istenen ideal mektepler tasvir edilmekte... Gerek ilk bendde mektebin bir ülke ve
milletin büyüklük köşkü, sarayı olduğunu belirten mısra, gerekse bu bendin başında
aynı müessese hakkındaki “‘âlî binâ”, yani yüksek yapı vasıflandırması, denebilir ki,
okulların mimarî bakımdan da kuruluş gaye ve hedeflerine uygun, geçmiş, şimdiki ve
gelecek zamana ait değerleri ölçülü bir şekilde birleştirecek tarzda inşa edilmesi gerek-
tiğini anlatıyor. Yani okul binası, ait olduğu milletin maddî ve manevî birikimini, kül-
türünü hem öğrencilere, hem de ona dışarıdan bakanlara hissettirecek bir heybette ol-
malı…

İçine girenlerin süslü zinetli ve iç açıcı olduğu mektep, acaba nasıl bir mekteptir?
Manzumenin bütününü ve eski maarif nazırının diğer eserlerini de göz önünde bulun-
durarak tasvir etmeye çalışalım: Kuruluş amaçlarına uygun çalışan, temiz, düzenli,
mensuplarının her türlü ihtiyacını karşılayabilen, disiplinli ve verimli bir ilim irfan yu-
vası… Bu mektebin bahçesi temiz, bakımlı ve öğrenci mevcuduna yetecek kadar ge-
niş… sınıfları, verimli ders işlemeye imkân verecek şekilde donatılmış… kütüphanesi
zengin, laboratuarları gerekli her türlü malzemeye sahip, spor ve konferans salonları da
öğrencinin bedenî ve zihnî gelişmesine hizmet edecek biçimde düzenlenmiştir. İşte böy-
le bir mektebin sakinleri, ilim, irfan ve sanat tanıyan, bilen insanlardır; onlar çalışıp ça-
balamaları ve doğru hareketleri sonucunda zengin olacak, bu suretle güvenlik ve refah
cemiyetin her tabakasını kaplayacaktır. Bütün şu sayılan semerelerin vasıtaları, şüphe-
siz ki mekteplerdir. Bilgisiz kimselerin bunlara sahip olması hiç mümkün müdür?

(4. Bend) “Basiret gözünü aç da şu ufuklara, dünyaya bir bak!.. Zamanımız da baş-
tan başa şaşılacak şeylerle dolu... Hemcinsimiz, ‘büyük kitap’ olan insan, şimşek gibi bir
afeti emrine boyun eğdiriyor... Süratli bir seyirle dolaştığı yer, deniz ve kara... Hava boş-
luğuna çıkmada hızlı uçan bir şahin gibi... Okyanusun dibine de korkusuz iner... Yâ
Rabbî, şu son derece ileri zekâ sahibi insan oğlu kim bilir daha neler yapacaktır, daha
neler? Bütün bu güzel ve yeni şeylerin kaynağı mektep değil mi? İşte, olgun insanlara
Yaratan’ın mükâfatıdır bunlar...”
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Dördüncü bend, denebilir ki, hayat hikâyesi de Münif Paşa’nın hâl tercümesiyle
bazı benzeyişler gösteren Sadullah Paşa (1254-1308/1838-1891)’nın o çağdaki ilmî ke-
şif ve ilerlemeleri överek tasvir ettiği “On Dokuzuncu Asır” başlıklı kasidesini andırı-
yor27. Çünkü Sadullah Paşa da bu manzumesinde çekim kuvveti kanununun adeta bir
merdiven basamağı olduğunu ve parlak akılların gökteki yıldızlara yükseldiğini, düşü-
nen kişilerin yerin derinliğine inerek dünyanın yaratılışına ait delilleri tabakalar altın-
da gömülmüş şeylerde araştırdığını, hava, şimşek(elektrik), ışık, buhar ve mıknatısın
insan elinde birer hareket unsuru hâline geldiğini anlatırken, aşağı yukarı aynı şeyleri
söylüyordu:

“Ukâl-i zâhire sâid fezâ-yı ecrâma
Kuvâ-yı câzibe kânûnu pâye-i mirkat
Nüfûs-ı fâkire nâzil kaâret-i arza
Delîl-i mebhas-ı tekvîn defâin-i tabakât
Hevâ vü berk u ziyâ vü buhâr u mıknatıs
Yed-i tasarruf-ı insanda unsur-ı harekât.”

Sadullah Paşa, söz konusu manzumesinin sonunda, şimdi irfanın doğduğu yerle-
rin, ne yazık ki, batı ülkeleri olduğunu, Anadolu, Arabistan, Mısır ve Herat’ın ilmî ça-
lışmalar bakımından eski şöhretlerinin kalmadığını, bazı başarılarını hayretle gördüğü-
müz şu büyük ilerleme çağında ve ilimler dünyasında cemiyetlerin artık bilgisizlikle
varlıklarını devam ettiremeyeceklerini de belirtmişti28:

“Megârib oldu dirîgâ metâli‘-i irfân
Ne kaldı şöhret-i Rûm u Arab, ne Mısr u Herât
Zamân zamân-ı terakkî cihân cihân-ı ulûm
Olur mu cehl ile kâbil bekâ-yı cem‘iyyât?”

Münif Paşa, okuyucudan ilk önce kalp gözünü açıp etrafına, kendi dışındaki dün-
yaya dikkatle bakmasını, çevresinde olup biten şeylerin farkına varmasını istiyor. Çün-
kü içinde yaşanılan zaman dilimi, insana hayret veren şeylerle doludur. İşte bu “aca-
yib”e ait birkaç örnek: Bizim cinsimizden olan ve büyük bir kitaba benzeyen insan oğ-
lu, şimşek gibi bir felâketi emrine boyun eğdiriyor. (“Şimşek gibi bir âfeti emrine râm”

27 Sadullah Paşa’nın hayatı ve bu manzumesi için bk. Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. II, 244-246. İbnü-
lemin Mahmut Kemal İnal, a.g.e. C. III, s. 1566-1573. Sadullah Paşa’nın anılan şiirinin tahlili: Mehmet
Kaplan, Şiir Tahlilleri 1, (7.bs.) İstanbul 1981, 70-72.

28 Sadullah Paşa’nın 1889’da Viyana’da Ahmed Midhat Efendi’ye hitaben Osmanlıların Avrupa karşısında
takındıkları aşırı ve çelişkili tavırları tenkid eden ve esasen nasıl davranmaları lâzım geldiğini belirten şu
sözler, konumuz bakımından dikkatle düşünülmeye değer: “Bizim için henüz Avrupa’yı beğenmek mi,
beğenmemek mi lâzım olduğu bile tayin ve hükmolunmamıştır. Gâh Avrupa’yı kendimize nümûne-i te-
rakkî addederek bâlâya çıkartırız, gâh kendimizi dev aynasında görerek Avrupa’yı ehemmiyete bile şâyân
bulmayız. Bu ifrât ve tefritin her iki ciheti de ziyanlıdır. Asıl mahâret bu bâbda Osmanlıların ittibâ etme-
leri lâzım gelen tarîk-ı evsat ve savâbı bulmaktır” yollu idâre-i efkâr buyurdular ki, bilâhare Avrupa’nın
terakkıyâtını maddî ve manevî olmak üzere ikiye taksîm edişim ve terakkıyât-ı maddîyesini kemâl-i hay-
retle taklîde mecbûriyetimiz ile berâber, terakkıyât-ı manevîyesinden ictinâba lüzum görüşüm, işte mü-
şârün ileyhin bu sözü üzerine ta‘mîk-ı fikirden neş’et eylemiştir.” Ahmed Midhat, Avrupa’da Bir Cevelân,
İstanbul 1307, s. 1004. (Ayrıca, Prof. Dr. Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi,
İstanbul 1991, s. 29, 276, 335).



etmenin, elektrik enerjisinden faydalanma manasında kullanıldığı anlaşılıyor. “Berk”,
yani şimşek kelimesi, elektrik manasına da getirilip İran ve Hindistan’da telgrafa “târ-ı
berkî” derler)29. Yine insan asrımızda kara ve denizlerde hızla dolaşıyor; yaptığı vasıta-
larla uzun mesafeleri kısa zamanda aşıyor; okyanusların dibine inip oralarda araştırma-
lar yapıyor. Sadece kara ve denizleri gezip dolaşmıyor, aynı zamanda hava boşluğunda
da şahin gibi uçuyor!.. Geçen yüzyıllarda sırf hayalleri süsleyen, hatta bir kısmı belki de
hayal bile edilemeyen keşifleri, çalışan, araştıran insan cinsi yaşadığımız çağda gerçek-
leştirdi. Kim bilir ileride daha neler yapacaktır, neler?!. İşte bütün bu güzel ve yeni şey-
lerin kaynağı, çeşitli ilimlerin öğretildiği ve öğrenildiği yer olan mekteptir. Olgun insan-
lara Yaratan’ın mükâfatı işte bu nimetlerdir.

19. asırda fen ilimleri sahasında kayd edilen bir kısım gelişmelerin Münif Paşa ta-
rafından hayranlıkla tasvirinde iki nokta dikkat çekiyor: Bunlardan ilki, şairin birkaçı-
nı örnek olsun diye saydığı ilmî keşif ve ilerlemeleri sadece bir millet veya medeniyete,
meselâ yalnız Avrupa’ya mâl etmeyip “Hem-nev‘imiz bu nüsha-i kübrâ olan beşer”in
eseri olarak takdim etmesidir. Böylece, ilim ve teknolojinin, “on dokuzuncu asır”da
ulaştığı göz kamaştırıcı seviyenin, sırf bir milletin emeğinin ürünü değil, bütün insan-
lığın ortak çalışmasının, bilgi birikiminin sonucu olduğuna işaret edilmiştir. Yani o,
mensup olduğu insan cinsinin eriştiği ilmî başarılarla iftihar etmektedir. Bu bendde be-
lirtilen ikinci dikkate değer görüş, sayılan yeni ve güzel icatların, ilmî çalışma ve araş-
tırmalar yapan insana Yaratan’ın mükâfatı olduğudur. Münif Paşa’nın, “Mâhiyet ve Ak-
sâm-ı Ulûm” başlıklı makalesindeki tasnifinden de anlaşılacağı gibi, “ilm”i sadece aklî
ve tabiî bilgileri içine alacak şekilde sınırlandırılmış bir manada değil, dinî ilimleri de
ihtiva edecek biçimde kullandığı görülüyor.

(5. Bend) “Borcunu vaktinde ödemek ister misin? Borcun nedir, gel onu öğren il-
kin: Evvelâ Cenâb-ı Hakk’a, ikinci olarak emir sahiplerine sadakatle itaat ve ihlâsla, sa-
mimî dostluk ve bağlılıkla dua et. Bir de çalış ki, bizde olan çeşitli kuvvetler, daima da-
ha yüksek derecelere yükselsin. Eğer buna gereği gibi özenmezsen, doğruluğun, sami-
mî dostluğun ve emeğin hep boşa gider!.. İnsan cinsinin daha bir çok vazifesi var ki on-
ları pek kerem sahibi hocan mektepte sana öğretecektir.”

Dördüncü bendde okullarda öğretilen fen ve tabiat bilimleri sayesinde insanlığın
elde ettiği bazı büyük başarıları hayretle tasvir eden şair, bu bendde gözünü ufuklardan,
yani dış dünyada gördüğü ilmî gelişmelerden hayat sahiplerine, mektepteki talebeye çe-
viriyor ve onlara sayılan bilgileri tahsilden başka vazifelerinin bulunduğunu hatırlatı-
yor: İnsanın kendisini Yaratan’a, içinde yaşadığı cemiyete ve bizzat şahsına karşı yerine
getirmekle mükellef olduğu vazifeleri de vardır. Böylece, fen, tabiat, coğrafya ve tıp gi-
bi çeşitli bilim dallarına ait çalışmalar sonucu hayatında birtakım kolaylıklara, maddî
kazançlara kavuşan insan cinsinin manevî yönden olgunlaşıp yükselmesi için aynı za-
manda dinî ve ahlâkî bilgilere de muhtaç olduğu belirtilmektedir. Çünkü o, sadece eş-
yanın hakikatlarını, aslını esasını araştırmakla uğraşmanın, insanın ahlâkını düzeltme-
sini sağlayamayacağı kanaatindedir.

Şair, manzumesinin beşinci bendinde ilim tahsil eden mektepliye: “Borcunu vak-
tinde ödemek ister misin? Senin borcun nedir, ilkin gel onu öğren!” diye hitap ederek
insanın en mühim vazifelerinden birinin Allah’a sadakatle itaat olduğunu anlatıyor. Al-
lah’a itaat ve ibadetinse onu bilmeyi, tanımayı ve ona inanmayı gerektirdiği açıktır.
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“İlim ve marifetin lezzet ve menfaati” hakkında yazdığı bir makalede çeşitli bilgileri tah-
sil etmenin sağlayacağı faydaları anlatan yazar, ilim ve irfan nurlarıyla içi aydınlanacak
bir milletin basiret gözünün açılacağı, işlerin ve eşyanın aslını, esasını bilerek cehaletin
gereklerinden olan batıl inançlardan kurtulacağı fikrindedir. Münif Efendi’ye göre, ilim
ve marifetin en büyük faydalarından biri de Allah’ın kudretini bilmede insana yardımcı
olmasıdır30. “Feylesof-meşreb” şairimiz, böylece pozitivizmin ilim telâkkisiyle bilimin
hâkim olacağı çağda din ve metafiziğin ortadan kalkacağı yolundaki iddiasını kabul et-
mediği gibi, bazı cahiller tarafından dile getirilen “İlim, inanç bozukluğuna sebebiyet
verir” sözünün de tamamen yanlış olduğunu ifade etmektedir:

“Hele bazı cühelânın ‘ilim fesâd-ı i‘tikâdı münticdir’ demeleri, mahz-ı hatâdır. An-
cak dînin akılsız dostları bu makâle tefevvühâta tasaddî ederler. Zu‘mlarınca diyâneti is-
tishâb murâd edip hâlbuki hakîkatde esâsından tahrîb ederler. Azıcık mülâhaza olunsa,
bundan dindarlık, câhil ve sehlü’l-iğfâl olmağa muhtaçdır demek olmaz mı? Bazı sâde-
dilân mücerred şu fikr-i fâside mebnî, hâssa-i behâim olan hâl-i cehlde kalmağı tercîh
ve dâimâ ilme emniyetsizlik nazariyle bakıp talep ve tahsîline sa‘y edenleri dahi takbîh
ederler. Hükemâ-yı mütekaddimînden fart-ı zekâ ve dirâyetle şöhret-şiâr olan Sokrat ve
Bukrat’a dinsizlik isnâd olunur. Bunlar cümleden ziyâde Hâlik-ı Teâlâ hazretlerinin ke-
mâl-i kudret ve azametine ve kâinâtın her bir zerresinde niçe bin sırr u hikmetine vâkıf
olduklarından, be-heme-hâl muâsırlarından ziyâde tâmmü’l-i‘tikâd olduklarından şüp-
he olunamaz. Cehele ise ehl-i taklîd olup bu sûretde itikadları bir esâs-ı kavî üzerinde
olamayacağından asıl bunlar çürük itikadlı add olunmalıdır. Hiç ukalâ cühelâdan aşağı
kalır mı? Ve azıcık insaflı olanlar buna kâil olur mu? Eğer ilim mûcib-i salâh olamaz ise
ahvâl-i sâbıka ve lâhikadan ve usûl-i edebiyyeden gaflet mi buna medâr olur? Körlük
muhâtaradan vikâye etmediği misillü, cehil dahi bir derde devâ olamaz ve hiç bir hatâ-
yı ıslâh edemez”31.

Yazarın anlattıklarını günümüz Türkçe’sine şöyle nakledebiliriz:

“Hele bazı cahillerin ‘ilim inanç bozukluğuna sebep olur’ demeleri, tam bir hata-
dır. Ancak dinin akılsız dostları bu tür münasebetsiz sözler söylemeye teşebbüs ederler.
Boş zanlarınca dindarlığı yanlarına almayı ister, hâlbuki gerçekte temelinden yıkıp bo-
zarlar. Azıcık dikkatle düşünülse, bu, ‘dindarlık, cahil ve aldatılması kolay olmaya muh-
taçtır’ demek olmaz mı? Bazı saf kimseler, yalnız şu bozuk fikirden dolayı dört ayaklı
hayvanlara mahsus olan cehalet hâlinde kalmayı tercih eder ve daima ilme emniyetsiz-
lik gözüyle bakıp onu isteyerek elde etmeye çalışanları da çirkin görürler. Eski filozof-
lardan zekâ taşkınlığı, bilgi ve kavrayışla tanınan Sokrat ve Hipokrat’a dinsizlik isnad
olunur. Bunlar herkesten fazla yüce Yaratıcı hazretlerinin kuvvet ve büyüklüğünün
noksansızlığını ve kâinatın her bir zerresinde nice bin sır ve hikmetini bildiklerinden,
elbette kendilerinin asırlarında yaşayanlardan çok inancı tam olduklarından şüphe edi-
lemez. Cahiller ise taklit ehli olup bu şekilde inanmaları bir sağlam esas üzerinde ola-
mayacağından asıl bunlar çürük inançlı sayılmalıdır. Hiç akıl sahipleri cahillerden aşa-
ğı kalır mı? Ve azıcık insaflı olanlar buna inanır mı? Eğer ilim, iyilik vesilesi olamazsa,
eski ve yeni hâllerden ve edebî usulden habersizlik mi buna sebep olur? Körlük tehli-
keden korumadığı gibi, cehalet de bir derde çare olamaz ve hiç bir hatayı düzeltip iyi-
leştiremez.”

30 Bu konuda bilgi için: Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan, a.g.e., s.147.
31 Münif Efendi, “Muvâzene-i İlm ü Cehl”, Mecmua-i Fünûn, 1279, sayı 1, s. 25-26. (Dr. Âdem Akın, a.g.e.,
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Münif Paşa, gerek o zamanda bir kısım dindar insanlarca yadırganan bazı serbest
söz ve davranışları, gerekse Voltaire, Fenelon, Fontenelle gibi Fransız filozofların eser-
lerinden yaptığı tercümeler dolayısıyla “dinde lâübalî” ve hattâ “gâvur” sayılmış32, me-
selâ Ali Suavî tarafından dinden döndüğü iddia edilmiş33 bir adamdır. Yazımızın konu-
su ve sınırları, Münif Paşa’nın dine dair bütün fikir ve inançlarını yahut felsefî kanaat-
lerini detaylı olarak incelememize elverişli değildir; ancak onun tahlil etmeye çalıştığı-
mız “terkib”inin üzerinde durduğumuz bendi dolayısıyla en azından şunu belirtmek lü-
zumu duymuyor değiliz: Gerek incelediğimiz Mektep şiiri, gerekse onun basılmış veya
basılmamış diğer eserlerinden nakledilebilecek açık beyanları, Münif Paşa’nın Allah’a
inanan ilim adamı ve filozoflar çizgisine bağlı bir yazar olduğunu gösteriyor bize.

Allah’a itaatten sonra şairin mektepliye ikinci tavsiyesi “ulü’l-emre” itaat ve ihlâs-
la, samimî dostluk ve bağlılıkla dua etmektir. Burada “Allah’a itaat edin, Resûle itaat
edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin”(4/59) mealindeki ayete işaret edildiği
söylenebilir. “Evvel Cenâb-ı Hakk’a ulü’l-emre sâniyâ/ Et sıdk ile itâat ü ihlâs ile duâ”
mısralarında, tahminimize göre, ulü’l-emre itaat konusunda şöyle bir fikrin dolaylı ola-
rak anlatılmış olması mümkündür: İktibas ettiğimiz ilk mısradaki “Evvel Cenâb-ı
Hakk’a” ibaresinin ikinci mısradaki karşılığı, “Et sıdk ile itâat”, yine ilk mısradaki
“ulü’l-emre sâniyâ” ibaresinin ikinci mısradaki karşılığı “ihlâs ile duâ”dır…Yani bir mü-
retteb leff ü neşir var. İşte buradan, şairin diğer eserlerini, bilhassa yukarıda işaret etti-
ğimiz gibi, insan hakları ve hürriyetleri konusunda yazdıklarını da göz önünde bulun-
durarak onun, iktidarı, hukuka uygun kanunlarla sınırlandırılmış emir sahiplerine ita-
ate taraftar olduğu neticesi çıkarılabilir.

Şaire göre, ideal mekteplinin mükellefiyetlerinden biri de kendisinde bulunan çe-
şitli kuvvetleri geliştirip yükseltmesidir. Burada insan tabiatında işlenmeye, geliştirilme-
ye elverişli gayet zengin bir potansiyelin, pek çok istidat ve kabiliyetin mevcut olduğu-
na dikkat çekiliyor. 4.bendde insanın “nüsha-i kübrâ”, yani büyük bir kitap olarak va-
sıflandırılması da bu bakımdan manalıdır. Bazı ahlâkî ve felsefî kitaplarda insan bünye-
sinde mevcut akıl, şehvet, gazap gibi kuvvetler hakkında verilen bilgiler, tasavvufî ya-
hut mistik eserlerde açıkça veya sembollerle tasvir edilen türlü manevî hâller, rüyalar,
kişinin kendisinin dahi henüz mahiyetini kavrayamadığı bir varlığa sahip bulunduğu-
nu gösterir. İşte insan bünyesindeki kuvvetleri daha yüksek derecelere çıkarmanın bir
çaresi vardır: Çalışmak. Eğer buna gerektiği gibi dikkatle çalışılmazsa, meselâ akıl, şeh-
vet gibi kuvvetler doğru ve ahlâkî esaslara uygun olarak kullanılmazsa, insanın bütün
sadakati, içten bağlılığı ve emeği hep boşa gidebilir. Nitekim, Münif Efendi, eski Yunan
filozoflarından Sokrat’ı tanıtan bir yazısında, onun dersini dinlemeye gelen gençlere her
şeyden önce Allah korkusunu ve yasaklanmış şeylerden sakınıp vakitlerini iyilikle, iba-
detle geçirmeyi öğrettiğini, daha sonra şehvetlere fazla düşkünlüğün insanın saadetinin
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32 Onun “dinde lâübâli” veya “mülhid”(dinsiz) olduğu konusundaki söylentiler için bk. İbnülemin Mah-
mut Kemal İnal, a.g.e., C. II, S. 1000, 1004; C. IV, S. 1879. Ebüzziyâ Tevfik, “Farmasonluk” adlı makale-
sinde Union d’Orient’e mensup olan azaların üçte ikisini mühim Osmanlı devlet adamlarının teşkil etti-
ğini bildirdikten sonra, bunlar arasında Münif Paşa’nın ismini de sayar. Mecmûa-i Ebüzziyâ, cüz aded:
100, 7 Cumâde’l-âhire 1329, (5 Haziran 1911), s. 681-682.

33 “…Şimdi de Tercüme Dâiresi açılmış, lâkin İslâm dini aleyhine Protestanet hezeyan-nâmeleri tercüme
ede ede irtidâdını izhâr etmiş ve milletin menfûru olmuş olan Münif o dâireye reis olursa, ne hayır ge-
lir?” (Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, C. II, haz. Mehmet Kaplan v.dğr., İstanbul 1993, s.540’den naklen:
Ali Suâvî, “Encümen-i Dâniş-i Şarkî, Ulûm, s.530-537). Bu konuda ayrıca bk. Hüseyin Çelik, “Fahiş ha-
talarla dolu bir kitap: Tanzimatın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Suavi”, Birikim, Mart 1992, sa: 35, s.67.
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sermayesi olan hürriyetini ortadan kaldıracağını açıkladığını, hayatta her hâl ü kârda
aşırılığa kaçmadan, orta bir yolu tutmak lâzım geleceğini anlattığını belirtir34.

Bu bendde insanın kendisini Yaratan’a, içinde yaşadığı cemiyete, devlete ve bizzat
şahsına karşı yerine getirmekle mükellef olduğu vazifelerden birkaçı sayılmıştır. Hâlbu-
ki insan cinsinin mükellefiyetleri bunlardan ibaret değil, daha bir çok vazifeleri vardır…
Onları da kendisine mektepte değerli hocası öğretecektir.

(6. Bend) “Sen bu sözleri sakın saçma sapan, boş lâf veya şairce seni bir hususa teş-
vik edici hâl yahut menfaat elde etmek için bir bahane sanma!.. Eğer böyle değilse, “Şu
sözleri söylemenin sebebi nedir?” dersen, sana cevaben derim ki: Gönülden gelen dost-
luk, doğruluk ve vatan sevgisinin alâmetidir. Bu vasıflarımız, zamanın akıllı insanların-
ca kabul edilmiş bir gerçektir. Halkın isteği, ne yazık ki, şan şöhret elde etmektir. Bu
şöhret düşkünleri, dünyada büyüklük ve yüceliğin aslının esasının ne olduğunu bil-
mez... Mektep, bütün nimetlerin büyük hazinesi, zeki kişilerin çalışıp çabalaması da
onun anahtarıdır.”

Görüldüğü gibi, Münif Paşa bu bendde mektebin hedef ve faydaları, fazilet ve kud-
siyeti hakkında söylediği sözlerin asla saçma sapan bir masal, şairce bir teşvik veya her
hangi bir şahsî menfaat elde etmek için bahane sanılmamasını istiyor. Pek alâ, madem
onun amacı masal anlatmak, şairce hayaller kurmak yahut kendisi için bir fayda temin
etmek değilse, nedir? Paşa’nın bu heyecanlı sözleri, onun millet çocuklarına ve gençle-
rine duyduğu samimî dostluğun, hayatta şiar edindiği doğruluğun ve vatan sevgisinin
alâmetidir. Şaire göre, kendisinin bu vasıfları, devrinin akıllı insanları tarafından da ka-
bul edilmiş bir gerçektir. O, halkın, vatan ve millet için dosdoğru ve samimiyetle çalı-
şıp çabalamak yerine, şan şöhret kazanmaya düşkünlüğünden ve gerçek büyüklüğün
esasının ne olduğunu bilmeyişinden üzüntü duymaktadır. Anlaşılıyor ki, dünya bağının
hem baharını, hem de güzünü görmüş, uzun ömrü boyunca baht açıklığının lezzeti ve
“yıldız” düşkünlüğünün acılığı da dahil nice nimet ve musibetleri tatmış olan feylesof
tabiatlı Paşa, gerçek saadetin şan ve şöhrette bulunmadığı kanaatine varmıştır. Ona gö-
re, “gönül huzuru” denen şey, varsa eğer, ne büyük rütbede, ne zenginlikte, ne zevk u
safa meclisinde, ne de uzlet köşesindedir. Hep aradığımız saadet iksiri, ancak hikmet ve
fazilette bulunabilir:

“Huzûr-ı kalb, ne rif’atdedir ne servetde
Ne bezm-i ayş ü safâda ne günc-i uzletde
O kîmyâ-yı saâdet ki hep anı ararız
Olursa ancak olur hikmet ü fazîletde.”35

İşte mektep, bütün nimetlerin elde edilmesini sağlayacak büyük bir hazinedir. Bu
hazinenin anahtarı ise zeki insanların gayret ve dikkatidir. Öyleyse, dikkatle çalışıp ça-
balamayan mekteplinin ilmin getireceği nimetleri temin etmesi elbette mümkün olama-
yacaktır.

(7. Bend) “Cebrâil (mekteplerin) kâtibi, yüce arşın Allah’a yakın melekleri perde-
cisi, yer yüzünün büyük hükümdarları da gözeticisi olsa, lâyık değil midir? Bu memle-
ketin sahibinin ömrü uzun olsun ki, mekteplerin mevkiinin yüksekliğini takdir eder;

34 Münif Paşa, “Sokrat”, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, C. I, a.g.e., s.197.
35 İbnülemin Mahmut Kemal İnal, a.g.e., C. II, s. 1008.



parlak fikrini daima buna sarfeder. Onun doğru, hedefe uygun görüşü meşhur ve her-
kesçe kabul edilmiştir. Vasıfları övülmüş, iftihar edilecek fazilet ve meziyetleri de beğe-
nilmiştir. Yâ Rabbî, mahşere kadar tahtında devamlı kalıcı olsun. Varsa, düşmanları da
mağlûp ve perişan olsun”.

Bilindiği gibi, bir kimseyi övmek maksadıyla kaside yazan şair, manzumesinin son
beyitlerinde medhettiği kişinin ikbal, saadet ve devletinin devamı için dua eder. İşte
Münif Paşa da “Mekteb”i medh etmek niyetiyle meydana getirdiği terkib-i bendinin ni-
hayetinde tekrar bu müessesenin manevî derecesinin yüceliğini belirtmekte, Destân-ı
Âl-i Osmân manzumesinin son kıt’alarında olduğu gibi, saltanatı sırasında eğitim öğre-
tim faaliyetlerine önem vererek Osmanlı memleketlerinin her tarafında bir çok okul
açan devrin hükümdarı Sultan II. Abdülhamid’i övüyor36. Bu son bendde de mekteple-
rin değeri, manzumenin başından beri olduğu gibi, dinî argümanlardan da faydalanıla-
rak ifade edilmiştir.

Münif Paşa’nın sunduğumuz ve incelemeye çalıştığımız karakteristik iki manzu-
mesi hakkında sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Onun Destân-ı Âl-i Osmân’ı, şekil ba-
kımından hece ölçüsüyle halk edebiyatına duyduğu alâkayı, muhteva yönündense geç-
miş zaman kavrayışıyla millî tarih ve kültüre bağlılığını, vatan sevgisini göstermekte;
ideal mektebi överek yücelten Terkîb-i bend’i ise milletinin maddeten ve manen ilerle-
yip yükselmesinin ancak faydalı ilimlerle mümkün olabileceği kanaatini ifade etmekte,
parlak bir gelecek için tutulması gereken istikameti heyecanla belirtmektedir.
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ERCÜMEND EKREM TALU’NUN 
YAZILARINDA BOĞAZİÇİ, 

ÜSKÜDAR VE ADALAR

Alâattin Karaca* 

“Ercümend Ekrem Talu’nun Yazılarında Boğaziçi, Üsküdar ve Adalar” başlığı-
nı taşıyan bu bildiride, söz konusu yazarın süreli yayınlardaki yazılarından

hareketle eski Boğaziçi semtleri, Adalar ve Üsküdar hakkındaki izlenimleri ve çeşitli
anıları ele alınacaktır. Böylece 1900’lü yılların başındaki Boğaziçi ve Adalardaki top-
lumsal yaşam, doğal çevre, çeşitli ünlü simalara ilişkin bilgiler değerlendirilecektir.
Dolayısıyla bu bildiri kent tarihi ve sosyolojisi disiplinine daha yakın durmaktadır.
Pek çok yazılı yapıt ve belgenin yanında, gezi ve anı başta olmak üzere pek çok ede-
bî yapıt da, okuyuculara ve araştırmacılara bir yerleşim birimimin tarihi ve sosyoloji-
si hakkında önemli bilgiler verir. Tek başına Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si çeşitli
yerleşim birimlerinin coğrafyası, ekonomisi, tarihi ve sosyolojisi hakkında bilgi veren
bir edebî yapıt olarak sözlerimizi kanıtlamaya yeter. O hâlde kent tarihi ve sosyoloji-
siyle ilgili çalışmalarda başta gezi yazıları ve anılar olmak üzere pek çok edebî yapıt
da araştırmacılara kaynaklık eder. Sunacağımız bildiri de bu çerçevede değerlendiril-
melidir.

Değerli konuklar, sempozyum programında da belirtildiği gibi, sunacağım bildiri
“Ercümend Ekrem Talu’nun Yazılarında Boğaziçi, Üsküdar ve Adalar” başlığını taşımak-
tadır. Konuya geçmeden önce kısaca size Ercümend Ekrem Talu (1888-1956) ’yu tanıt-
mak istiyorum. Çünkü Ercümend Ekrem Talu’nun günümüz okurlarının pek tanıdığı
bir yazar olmadığını sanıyorum. Ercümend Ekrem, Tanzimat döneminin ünlü şair ve
devlet adamlarından Recaizade Mahmut Ekrem’in, Sunullah Emced ve Nijad Ekrem’den
sonra doğan üçüncü oğludur. Kendi tabiriyle sütbesüt bir İstanbul çocuğu olan Talu,
1888’de İstanbul’da İstinye’de doğmuş, çocukluğunun bir kısmını İstinye’de vapur iske-
lesine bitişik beyaz bir yalıda, bir bölümünü Beyoğlu’nda Firuzağa’dan Çukurcuma’ya
inen yokuşun ağzında bir evde, bir bölümünü de Büyükada’da geçirmiştir. Köklü bir ai-
lenin çocuğu olması dolayısıyla eski İstanbul hayatını ve kültürünü yaşayarak tanıma
fırsatını bulmuş, bu nedenle yapıtlarında da eski İstanbul’a ait gözlemler geniş yer tut-
muştur. Sabir Efendinin Gelini (1921), Kopuk (1922), Asrîler (1922), Kan ve İman
(1925), Meşhediyle Devr-i Âlem (1927), Meşhedî Aslan Peşinde (t.y.), Beyaz Şemsiyeli
(1939) gibi romanları ve Meşhedi’nin Hikâyeleri (1926) gibi öyküleri, mizahî yazıların-
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dan oluşan Evliya-yı Cedid (1336) ve Zeyl-i Evliya-yı Cedid (1925) adlı kitapları ona ün
kazandıran başlıca yapıtlarıdır. Bu yapıtlarda, özellikle roman ve öykülerinde canlandır-
dığı, palavralarıyla meşhur bir İran Azerisi olan “Meşhedi” tipi, yazıldığı dönemde mi-
zah edebiyatımızın en tanınmış ve sevilmiş tiplerinden biridir.

Ercümend Ekrem, sadece edebiyat alanında değil basın alanında da tanınmış bir
yazardır. Gazete yazarlığına 1908’den sonra Ahmet Mithat Efendinin Tercüman-ı Haki-
kat’inde başlayan yazar, ölüm yılı olan 1956’ya değin Vakit, İkdam, Vatan, Cumhuriyet,
Son Posta ve Yeni Sabah başta olmak üzere pek çok gazetede günlük yazılar kaleme al-
mış, Mütareke yıllarından itibaren, Alay, Diken, Güleryüz, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra
da Akbaba adlı mizahî dergilerde fıkralar, öyküler yazmış, mizahî romanlarını tefrika et-
tirmiştir. Aslında o, Cumhuriyet’ten sonra mizah edebiyatımızda önemli bir yeri olan
Akbaba dergisinin sayılı yazarlarından biridir.

Konuşmamın başında da belirtiğim gibi Talu, sütbesüt bir İstanbulludur. Ayrıca Ye-
nileşme Dönemi Türk Edebiyatının üstadı sayılan Recaizade Mahmut Ekrem’in oğlu-
dur. Bunun yanı sıra İkinci Meşrutiyet dönemi, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları ve
Cumhuriyet Dönemi gibi yakın tarihimizin ‘dönüm noktaları olan önemli olayları yaşa-
mış, görmüş bir yazardır. Bu bakımdan onun eski İstanbul’a ve ünlü simalara dair yaz-
dıkları, tarihsel ve toplumsal açıdan önemli sayılmalıdır. Talu, geçmişe ait gözlemleri-
ni, tanıdığı ünlü şahsiyetleri ve kimi tarihsel olayları anılarında anlatmıştır. Ancak ne
yazık ki, bu anılar gazete ve dergi sayfalarında dağınık bir biçimde kalmışlardı. Çalış-
malarım sırasında bu yazılara ulaştım, Osmanlı harfleriyle basılmış olanları yeni harfle-
re aktardım ve tasnif ederek baskıya hazırladım, yakında kitap olarak basılacağını ümit
ediyorum. İşte bu konuşmamda size, kısaca tanıtmaya çalıştığım Ercümend Ekrem Ta-
lu’nun roman ve öykülerindeki İstanbul’dan değil de, gazete ve dergi sayfalarında kal-
mış ve daha çok anı niteliği taşıyan, eski Boğaziçi, Adalar ve Üsküdar’dan söz eden ya-
zıları üzerinde duracağım. Ancak yeri gemişken Talu’nun Dünden Hatıralar adını taşı-
yan ve eski İstanbul’daki sosyal hayatı, gelenekleri ve görenekleri anlatan, çizgileri Mü-
nif Fehim’e ait bir kitabı olduğunu da belirteyim.

Ercümend Ekrem Talu, 1944 yılında Yeni Sabah gazetesinde “Çekirge” takma adıy-
la yayımladığı “Bu da Eski Boğaziçi’ne Dair” (Yeni Sabah, 1 Haziran 1944), “Boğaziçi’nin
Eğlenceleri” (Yeni Sabah, 17 Haziran 1944), “Emirgân’dan Beriye” (Yeni Sabah, 23 Ha-
ziran 1944), “Boğaziçi Gezmesine Devam” (Yeni Sabah, 24 Haziran 1944), “Bebek’ten
Aktarma Doğru Üsküdar” (Yeni Sabah, 27 Haziran 1944, “Üsküdar Mesireleri” (Yeni Sa-
bah, 29 Haziran 1944), “Büyükada’nın Sevgili Derebeyi” (Yeni Sabah, 7 Temmuz 1944),
“Vükela Vapuru ve Manas Efendi” (Yeni Sabah, 20 Temmuz 1944) başlıklı yazıları ile,
Son Posta’daki “Akay Vapurlarının Ağababası” (Son Posta, 10, 11, 13 Haziran 1936), Ye-
digün ve Güneş dergilerindeki “Benim Tanıdığım Ada” (Yedigün, C. 7, S. 176, 22 Tem-
muz 1936), “Hümapervaz” (Güneş, S. 5, 1 Mart 1927), “Ada Beyi” (Güneş, S. 14, 15
Ağustos 1927) başlıklı anılarında başta Boğaziçi olmak üzere, İstanbul’un çeşitli semt-
leri ve Büyükada’daki eski hayatla ilgili ilginç gözlemlere yer verir, tarihsel ve toplum-
sal açıdan önemli sayılabilecek bilgiler aktarır. Bu anı niteliğindeki yazılarda, eski semt-
lerin tarihsel, toplumsal ve doğal özellikleri anlatılır ve bu semtlerde yaşayan o döne-
min kimi ünlü simalarına ait anılar dile getirilir.

Ercümend Ekrem, bu yazılardan Yeni Sabah’takileri adeta her hafta bir semti dola-
şarak yazmış gibidir. Bu, yazıların başında kullandığı “Kalktım Cumartesi günü akşamı,



yukarı Boğaziçi köylerinden birine gittim.”, (Y.S., 1 Haziran 1944), “Çekirge değil miyim!
Arada sırada böyle aslıma rücu eder, sıçramaya koyulurum. Bu sefer nasılsa biraz uzağa
sıçradım. (...) Ve gelin şimdi yine beraberce, kaldığımız noktadan, yani Emirgân’dan, bu-
günkü adı ile Mirgün, bu tarafa doğru yolumuza devam edelim.” (Y.S., 23 Haziran 1944),
“Sevgili okuyucularım, izin verirseniz artık İstinye sınırından geri dönelim.” (Y.S., 24 Ha-
ziran 1944), “Geçen gezmemizde Bebek’i ve civarını görmüş ve orada kalmıştık. (...)... Bo-
ğaziçi’nin eskiden dilenci tabir edilen zikzak —yani hem Anadolu hem de Rumeli yakasına
işleyen— vapurcuklarından birine aktarma edip doğru Üsküdar’a geçelim.” (Y.S., 27 Hazi-
ran 1944) gibi ifadelerden anlaşılmaktadır. Ben de bu bildiri de, Talu’nun yazılarını iz-
leyerek, sizleri bir zaman tünelinden geçirip, eski Boğaziçi’nde, çeşitli semtlere ve bu
arada Üsküdar’a da uğrayarak, Adalar’a değin uzanacak bir yolculuğa davet edeceğim.

Madem ki Boğaziçi’ni gezeceğiz, öncelikle bunun için bir vapur gerekli. Ercümend
Ekrem, yazılarında Boğaziçi’nde seyr ü sefer yapan bu vapurlardan ikisinden söz etmek-
tedir. Bunlardan ilki “Hümapervaz” adlı bir vapurdur. Talu’nun anlattığına göre bu va-
purun şöyle bir öyküsü vardır:

“Vaktiyle Sultan Abdülaziz kızamık hastalığına tutulmuş, o zaman Mısır Valisi olan
İsmail Paşa, metbûunun hatırını sordurmak için İstanbul’a bir heyet ve bu heyet marifetiy-
le bir de hediye göndermiş. Bu hediye yandan çarhlı, çok süslü, tahta aksamı kıymetli ağaç-
lardan yapılmış. Hümapervaz adlı bir vapurmuş.” (Güneş, S. 5, 1 Mart 1927) 

Yine Ercümend Ekrem’in verdiği bilgilere göre bu vapuru Hidiv İsmail Paşa Fran-
sa’da, Tulon’da özel olarak yaptırmış. “Rükûbu Hidiviye mahsus olacak bu geminin tahta
aksamı abanoz, tek, pelesenk, ödağacı, mahon gibi kıymetli ağaçlardan, demirleri mavi çe-
likten camekânları Venedik billûrundan, kapı tokmağı, şamdan ve saire gibi demirbaş tez-
yinatı da som gümüşten...” yapılmıştı. (S.P., 10 Haziran 1936).

“İlkin bu hediye Abdülaziz’in memnuniyetini mucip olmuş, bilâhare herzevekilin biri:

- Kızamık olan çocukların gemi ile hatırlarını sormak beyne’n-nâs an’anadendir. Mısır
Valisi, efendimizi çocuk yerine mi koymak diler ki, Tersâne-i Hümâyun bunca sefen-i şâhâ-
ne ile leb-a-deb dolu iken böyle vapur gönderir? der demez, padişah o ana değin saray piş-
gâhında lenger-endâz olan Hümapervaz’ı:

- Gözüm görmesin! diye Haliç’e sürer.” (Güneş, S. 5, 1 Mart 1927).

Hümapervaz, uzun bir süre Haliç’te, bağlı kalır; ancak o zamanın Kadıköyü’nde
oturan kimi zenginler, kuyumcubaşılar, Muratoğulları, Köçeoğulları, Lorandolar gibi...
İstanbul’a inmekte zahmet çektiklerinden, içlerinden birinin aklına bir vapur gelir, Ka-
dıköyü’nde yaşayan Rıza Paşa aracılığılyla Abdülaziz’e başvururlar. Sultan da bu dileği
kabul edip, bu vapuru dilekçe sahiplerine bağışlar. İşte böylece Hümapervaz, her akşam
alaturka saat ile on buçuk sularında İstanbul’dan hareket ederek, başını Kadıköyü’ne çe-
virebilmek için Kâğıthane’den esen rüzgârı beklermiş. Bir saatte Kadıköyü’ne gider, bir
saatte de gelirmiş. Seyr-i sefain vapurlarının bu ağa babası böyle bir eyyam işlemiş, Kâ-
ğıthane rüzgârı da onu kımıldatamaz olunca, gemiyi çürüklüğe çekip dağıtmışlar (Gü-
neş, S. 5, 1 Mart 1927).

Ercümend Ekrem’in yazılarında sözünü ettiği ikinci vapur vükelâ vapurudur. “Vü-
kela Vapuru ve Manas Efendi” (Y.S., 20 Temmuz 1944) başlıklı yazısında verdiği bilgi-
lere göre, yalı sahibi Osmanlı vükelası Boğaziçi’nden İstanbul’a, üç, dört, beş çifte hu-
susi kayıklarla gider gelirmiş. Tığ gibi piyadenin kıç güvertesinde, şemsiye tutan ve “gi-
diş ağası” denilen görevli oturur, levent kayıkçılar da vakur birâhenk ile kürekleri çeke-
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rek Sirkeci’de Vezir İskelesi’ne ulaşırlarmış. Tanzimat döneminde bu yolculuğun vakit
kaybettirdiği ve devlet adamlarından yaşlı olanlarının sağlığını tehlikeye soktuğu göz
önüne alınarak, devlet adamlarına Tersane-i Amire’den bir vapur tahsis edilmesi ferman
buyurulmuştur. “Vükela Vapuru” adıyla anılan bu vapur, yukarı Boğaziçi’nde geceledik-
ten sonra, sabahleyin Sarıyer’den kalkar, vükela ve ricalden kimler nerelerde oturuyor-
larsa, oralara uğrayarak, Büyükdere’den Mısır Kapı Kahyası Abraham Paşayı, Bey-
koz’dan İncirköylü Hasan Paşayı, Yeniköy’den Teşşrifat Nazırı, “Mahşer Midillisi” lâka-
bıyla maruf Kâmil Beyi, Köse Raif Efendiyi, Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi Reisi Besim
Beyi, Sadr-ı Esbak Mahmut Nedim Paşanın biraderi Sağır Ahmet Beyi, Yeniköy Beledi-
ye Müdürü meşhur nükteci Manas Efendiyi, İstinye’den Nafia Nazırı ve Londra Sefiri
Kabuli Paşayı, Mirgün’den Reşit Paşazade Cemil Paşa ile Şerif Abdullah Paşayı, Kanlı-
ca’dan Yusuf Cemil Efendiyi, Bebek’ten abdülhak Hamit’in babası Tahran Sefiri Hayrul-
lah Efendiyi, Kandilli’den Kıbrıslı Mehmet ve ServerPaşaları, Prens Sabahattin’in baba-
sı Damat Mahmut Paşayı ve zaman darlığı sebebiyle daha adını anmadığım pek çok dev-
let adamını Sirkece Vapur İskelesi’ne ulaştırırmış. Aslında bu bilgiler, bir yandan bize
eski İstanbul’un yaşamından kesitler sunmakla beraber, ulaşım koşulları ve araçları
hakkında bilgiler vermesi, hangi devlet adamının nerede oturduğunu bildirmesi açısın-
dan da önemlidir.

Ercümend Ekrem, vapurun yanı sıra, bu yazısında bir de yolcular arasındaki ünlü
bir simadan söz eder. Bu, nüktedanlığı ile meşhur Manas Efendidir. Heccav ve nükte-
dan bir zat olan Manas Efendi sayesinde, vükelâ vapurundaki yolculukların oldukça ne-
şeli geçtiğini anlatır. (Bir Ermeni katoliği olan Manas Efendi, bir ara Kanlıca Belediye
dairesi müdürlüğü yapmış, kültürlü, hicivci yönüyle sivrilmiş bir devlet adamıdır. Er-
cümend Ekrem kimi anılarında ondan söz eder. (bkz. “Manas Efendi”, Edebiyat Âlemi,
S. 14, 21 Temmuz 1949).

Vükela Vapuru, daha sonra, Talu’nun iddiasına göre, “Vükela ve devletin ileri gelen-
leri, bunun içinde toplanarak, padişahın aleyhinde guya fesat” (Y.S., 20 Temmuz 1944)
kaynattıkları gerekçesiyle Abdülhamit’e verilen bir jurnal üzerine yasaklanmıştır.

Tanzimat döneminin bu iki gemisinden söz ettikten sonra, Talu’yu izleyerek “Bu
da Eski Boğaziçi’ne Dair” başlıklı yazıyla Boğaziçi’ndeki gezimize başlayabiliriz. Yazar,
önce yaz günlerinde Boğaziçi’nin Anadolu ve Rumeli yakasının görünümünü kuş bakı-
şı tasvir ediyor ve ardından bu mevsimde halkın rağbet ettiği gezi yerlerini şöyle sıralı-
yor:

“Anadolu yakası akşamlara kadar güneş içinde yanar durur mübarek! Buna rağmen,
yerlisi yabancısı kıyılarına, bucaklarına akın eder. Üsküdar’da Şemsi Paşa sahilinden tutun,
sırasıyla Beylerbeyi Cami rıhtımı, Vaniköyü, Kandilli akıntı burnu, Küçüksu Sakayı’nın
önü, oradaki çeşme sofası, arkasındaki çayır, Göksu dere ağzı, Kanlıca iskele başı, Rasim
Paşa yalısından Çubuklu iskelesine kadar uzanan rıhtım, sonra Beykoz İshakağa çeşmesi-
nin etrafı, Sultaniye çayırı her sınıftan halkın yazlık tenezzüh ve teferrüç yerleri idi.

Rumeli cihetine geçtiniz mi, Beşiktaş kıyıları netameli sayıldığı için, halkın akını Or-
taköy’den, hatta daha da ileriden başlardı. Arnavutköyü, Akıntıburnu, Bebek sahili, Hisar’ın
“Kayalar” denilen noktası, iskelesi, Emirgân’daki çınar altından Tokmakburnuna kadar
olan sahil boyu, Kireçburnuna, Kefeli Köyü’ne, Büyükdere Çayırbaşına kadar olan kısım.
Boğaz’ın öğleden sonra hep gölgelik olan bu cihetini sevenlerin gezinti sahası idi. Büyükde-
re piyasası, Sarıyer’in kumsalı da revnaklı olurdu.



Karadeniz’den esen meltemi daha yakından tatmak isteyenler, gezmelerini biraz daha
uzatırlar. Yenimahalle’deki Fırıldak bahçesinin önünden sahile, Otuzbir Suyu denilen cen-
net gibi yere inerlerdi.” (Y.S., 13 Haziran 1944).

Talu, daha sonra “Boğaziçi’nin Eğlenceleri” (Y.S., 17 Haziran 1944) başlıklı yazı-
sında, İstanbulluların yaz günlerinde rağbet ettikleri semtleri ve bu semtlerin kimi özel-
liklerini anlatmaya başlar. Buna göre Üsküdar ve Çamlıca, suyu ve üzümü ile meşhur-
dur. Ahalinin cesur kısmı Yusuf İzzettin Efendinin köşkünün yanındaki Tomrukağası’na
kadar sokulur, Abdülhamit’in şerrinden korkanlar ise, buraya gitmez de Kısıklı Çeşme-
si’ndeki suyla serinler. Çengelköy, vişne ve ayvasıyla tanınmıştır. Kandilli ile Anadolu-
hisarı, Küçüksu ve Göksu’nun iskelesi, mısır yemeye gidenlerin uğrak yeridir. Küçük-
su’da orta oyunu seyretmek isteyenler, Abdürrezzak’ın tiyatrosuna koşarlar. Göksu de-
resi Cuma ve Pazar günleri bir kayık mahşeri görünümündedir. Kanlıca Körfezi, meh-
taplı gecelerde saz meraklılarının toplandığı yerdir. Geceleri saza gelenler, gündüzleri
Kanlıca’ya yoğurt yemeye veya Göztepe suyu içmeye giderler. Çubuklu mesiresi, tuluat
kumpanyalarının oyunlarına sahne olduğu için rağbet görür. Beykoz, paçasıyla ve Sul-
taniye çayırının ulu ağaçlarıyla ünlüdür. Karadeniz’i seyretmek isteyenler, Cuma günle-
ri Yuşa Tepesi’ne tırmanırlar. Anadolu Kavağı ise, -yoğurduyla ünlüyse de Kanlıca’nın-
kini tutmaz- kavak inciri ile tanınmıştır. Rumeli Kavağı ile Yenimahalle arasında, birine
“Otuzbir Suyu”, diğerine “Fırıldak Bahçesi” denilen iki mesire yeri vardır. Sarıyer’in su-
larında dönemin ünlü saz takımları çalar. Hünkâr Suyu’nun kestane ormanında, Çır-
çır’ın havuz başına, Fındık Suyu’nda birbirinden nefis şifalı sular içerek, Kemanî Me-
duh’u, Tatyos’u, Kemençeçi Vasil’i, Udi Afet’i, Hanende Karakaş’ı dinlemek mümkün-
dür. Büyükdere’de Sultan Suyu’na kadar gidemeyenler, İspanya Sokağı’nın yukarısına,
Fıstık Suyu’na kadar çıkıp bülbül dinlerler. Kireçburnu’nda, İshakağa Çeşmesi’nin
önündeki kahvede nargile meraklıları bir mola verebilirler.

Boğaziçi semtlerine ilişkin bu genel bilgilerden sonra, Talu, semtleri bir bir dolaşa-
rak izlenimlerini aktarmaya başlar. İlk durağı Emirgân’dır. “Emirgân’dan Beriye” (Y.s.,
23 Haziran 1944) başlıklı yazıya göre, Emirgân, 1880’li yıllardan sonra devletin ileri ge-
lenlerinin oturduğu bir semt olarak dikkati çeker. Bu semt, Hünkâr Damadı Samipaşa-
zade Necip Paşanın Balta Limanındaki sarayından başlar, Tokmakburnu’na kadar sürer.
Necip Paşanın sarayının arkasındaki çayırlık, dönemin keyif ehlinin eğlence yerlerin-
den biridir. Sarayın yanı başında Tanzimatçı Reşit Paşanın yalısı vardır. Talu, bu arada
Reşit Paşanın torunu Reşit Beyi tanıdığından söz ederek, MR markalı bir fıtanın içinde
Boğaz’ı dolaşmasından dolayı, o vakit kendisine Mer Reşit Bey dendiğini belirtir. Bu Re-
şit Bey, Meşrutiyet döneminde, varını yoğunu Donanma Cemiyetine bağışlamıştır. Ya-
zar, bu yazısında Emirgân’ın yalıları ve ünlü simaları hakkında bilgiler vermeyi sürdü-
rerek, Reşit Paşanın yalısının ötesinde, Şerif Abdullah Paşanın oturduğunu, bunun ya-
nında da Abdülhamit’in Karadağ Prensi Nikola’ya bağışladığı bir yalının bulunduğunu
kaydeder. Tokmakburnu’na gelindiğinde ise, Mısır Hidivi İsmail Paşanın yalısı göze çar-
par. Bu paşa, binlerce yoksula yardım etmekle tanınmıştır. Tokmakburnu’ndan koya dö-
nüldüğünde, bir aralık Arnavutluk devlet başkanı olan Turhan Paşanın kayın babası
olan, askerî teftiş komisyonu üyelerinden Ferik Hilmi Paşanın ve İran Büyükelçisi Muh-
sin Hanın yalıları vardır. Bu Muhsin Han, sanata meraklı bir kişidir. Bu nedenle yalısın-
da saz ve söz toplantıları yapılırmış. Ünlü besteci Hacı Arif Beyin Hafız’dan bestelediği
bir şarkıyı İran şahına sunarak, Arif Beye yüz altın ile bir nişan verilmesine vesile ol-
muştur. Muhsin Han, meslek hayatının bir kısmını İstanbul’da tamamladıktan sonra
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İran’a dönmüş ve orada ölmüştür. Yalısı ise, mirasçıları tarafından, Şura-yı Devlet üye-
lerinden Şerif Hüseyin Beye satılmıştır. Şerif Hüseyin, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Hicaz Kralı olan zattır. Yazarın verdiği bilgilere göre, onun büyük oğl Irak Kralı Faysal
ile Ürdün Emiri Abdülvahit her akşam üç çifte kayığa kurulup Kalender’e kadar Bo-
ğaz’da gezerlermiş.

Emirgân’ın Çınaraltı kahvesi, margilecilerin uğrak yeridir. Yokuşu tırmanınca,
Emirgân Korusuna varılır. Burada Çarşamba günleri kadınlara, Cumaları ise erkeklere
Abdi Efendinin oyunları sahnelenirmiş; ancak Manakyan Kumpanyası nedense buraya
pek uğramazmış.

Rumelihisarı’na gelince, ilk dikkat çeken bina, Amerikan Erkek Kolejinin yanında-
ki Nafi Babaefendinin dergâhıdır. Nafi Baba, yazarın belirttiğine göre açık fikirli, hoş
sohbet ve mir-i kelâm bir kişidir. Oğlu Mahmut Baba, İstanbul Üniversitesinde profe-
sörken ölmüş, torunu Hüseyin Pektaş ise bir süre Amerikan Kız Koleji müdürlüğü yap-
mıştır.

Bu yazıda sözü edilen bir başka semt, Bebek’tir. Yazarın deyişine göre ekabir yata-
ğı olan bu köyde, Mısırlı Halim Paşa, tarihçi Cevdet Paşa, Abdülhak Hamit’in babası
Hayrullah Efendi, Sadrazam Âli Paşa, ve Arapkirli Yusuf Kâmil Paşanın yalıları vardır.
Lale devrinde Bebek, Padişah Üçüncü Ahmet’in en hoşlandığı tenezzüh yerlerindenmiş.
Sultan burada Hümayunâbâd adında bir de kasır yaptırmıştır. Talu, bu yazısını Halim
Paşayla ilgili şu fıkra ile noktalar:

Halim Paşa, ev bark sahibi olduktan sonra, oğulları Sait ve Abbas Beylerin Bebek
semntine hiç uğramadıklarından şikâyet edermiş. Dostlarından biri sormuş:

- Gerçek hiç gelmiyorlar mı?

Halim Paşa:

- Evet, demiş. Maalesef öyle. Beyler artık büyüdüler de Bebeği unuttular!.

Talu’nun bundan sonraki “Bebek’ten Aktarma Doğru Üsküdar” (Y.S. 27 Haziran
1944) ve “Üsküdar Mesireleri” (Y.S., 29 Haziran 1944) başlıklı yazıları ise, Üsküdarla il-
gilidir. Yazar, ilk yazısında Salacak İskelesi ve bu adın nereden geldiği üzerinde durur.
Ona göre öz Türkçede salaca-salacak tabut anlamına gelir. Eskiden İstanbul ve Galata
tarafında ölen Müslümanlar, Kâbe toprağıdır diye Karacaahmet’e gömülmeyi vasiyet
ederler ve cenazeler de Üsküdar yakasında toprağa bu noktada, Salacak İskelesinde çı-
karılırmış. İşte bu nedenle buraya Salacak İskelesi adı verilmiştir. Bu iskele, İstanbul’un
hava ve manzara bakımından en sağlıklı ve güzel yerlerindendir. Akşamları gün batar-
ken, buradan İstanbul’un seyrine doyum olmaz. Bu nedenle Türk manzara resamlarının
en kudretlilerinden Hoca Rıza Beyle, Doktor Hamdi Bey merhumlar en güzel akşam
manzaralırını bu iskelede tespit etmişlerdir. Eserlerinin hiç biri diğerine benzemez; çün-
kü burada hiçbir akşam manzarası ertesi akşamınkine uymaz. Talu, Salacak’ın güzellik-
lerini sıraladıktan sonra yazısını şairlerin de bu iskeleyi ihmal etmemelerini isteyerek
noktalar.

“Üsküdar Mesireleri” başlıklı yazı ise, genel anlamda bu semtin gezinti yerlerinden
söz etmektedir. Üsküdar, hava ve suyunun güzelliği dolayısıyla hemen her dönemde
Osmanlı hanedanının ilgisini çekmiştir. Bu nedenle hanedanın en mergup ve makbul
sayfiye yerleri Üsküdar’dadır. Tanzimat’tan sonra da bu ilgi sürmüş, pek çok Osmanlı
devlet adamı burada konaklar, yalılar ve köşkler yaptırmıştır. Talu’nun bildirdiğine gö-



re, Sadrazam ve Serasker Hüseyin Avni Paşa, Kaptan-ı derya Hacı Vesim Paşa, Namık
Paşa, Sermed Paşa, Çürüksulular, Fosfor Mustafa Paşa, Çorapsız İbrahim Paşa, Mısırlı
Mustafa Fazıl Paşa, Sami Paşazade Suphi Paşa, Abdülhak Hamit’in babası müverrih
Hayrullah Efendi Reji Komiseri Nuri Bey, Şeyhülislam Pirizade İsmail Paşa, Müşir Dok-
tor Nafiz Paşa, Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa, bu semtte ve özellikle Çamlıca ya-
kınlarında konakları, yalıları ve köşkleri bulunan başlıca devlet adamlarıdır. Hatta Kı-
sıklı yolu üzerinde, Sarıkaya denilen mevkide, sultanlardan birinin bir köşkü vardır ki,
Sultan Mahmut orada tebdil-i hava ederken ölmüştür.

Üsküdar’daki Çamlıca ise, Tanzimat edebiyatındaki pek çok eserde önemli bir yer
işgal eder. Sami Paşazade Sezai Bey eserlerinde ve küçük hikâyelerinde, Recaizade Mah-
mut Ekrem, Araba Sevdası’nda Çamlıca’yı ve Tophanelioğlu’ndaki ünlü Belediye Bahçe-
sindeki seyranları çok parlak biçimde tasvir etmiştir. Özellikle bu Belediye Bahçesi İs-
tanbul’un ünlü mesire yerlerindendir. Talu bu arada, bir zamanlar bahçenin tam karşı-
sında bir köşkü olan Mısırlı Mustafa Fazıl Paşanın, oraya gezmeye gelenlerden meşru-
bat parası alınmamasını tenbih ettiğini ve her hafta meşrubat parasını kendisinin öde-
diğini rivayet eder.

Ercümend Ekrem, yazısında Çamlıca‘dan sonra Kısıklı’ya yönelir. Kısıklı’nın Bey-
lerbeyi’ne bakan yamacındaki bir Bektaşi tekkesinden söz eder, tekkenin son babasının
da Yakup Kadri’nin Nur Baba’sına konu olan Ali Nutki Baba olduğunu belirtir. Dergâ-
hın dış sofasından Boğaziçi’ne ve karşıdaki Rumeli sahiline bir nazar etmek, ruhta ve
gönülde bir ferahlık duymak için yeterlidir. Tekkenin arkasında Abdülaziz’in göz bebe-
ği Şehzade Yusuf Efendinin köşküne ve İstanbul’un en leziz suyunun bulunduğu Tom-
rukağası’na giden bir yol vardır. Ancak o yoldan geçmek o dönemde herkesin cesaret
edebileceği iş değildir.

Yazar, bundan sonraki “Biraz da Adalara Uğrayalım”, “Büyük Ada”, “Büyük
Ada’nın Sevgili Derebeyi”, “Benim Tanıdığım Ada” ve “Ada Beyi” başlıklı yazılarında
ise, Adaları anlatır. Bu yazılarda özellikle Büyük Ada öne çıkar, çünkü burası yazarın ço-
cukluk yıllarının bir bölümünü geçirdiği yerdir. Talu’nun annesinden duyduğuna göre
1850’li yıllarda Adalar, birer avuç Hristiyan balıkçının barındığı ufacık birer köymüş.
Ancak doğal güzelliklerinden dolayı kimi tüccar ve sarraflar, özellikle Büyük Ada’yı say-
fiye yeri olarak seçmişler ve buraya yerleşmişlerdir. Talu’nun çocukluk yıllarında bura-
da oturan kimi kişiler ise şunlardır; Karanfil Mahallesinde Kont Roux, Cami Mahalle-
sinde kârgir konağı olan ve Karantina Meclisinde Felement murahhası Doktor İstekan,
yine Karanfil Sokağının ucunda oturan İngiliz Mister Allen, şimdiki Anadolu Kulübü-
nün arkasında heykelli köşkte oturan Foskola, aynı civarda çifte köşklerin sahibi Kas-
telli, Nizam Caddesinde cicili bicili çinkâri köşkü ile gözleri kamaştıran Banker Ralli,
Nizam’da oturan Maltızlı avukat ve yarı Fransızca yarı İngilizce Levant Herald gazetesi-
ni çıkaran gazeteci Mizzi, Beyoğlu’nda altıncı belediye dairesinin temelini atan ve aslen
Fransız olduğu hâlde, kalıp ve kıyafetine varıncaya kadar Türkleşmiş bulunan ünlü
Blâk Bey, burunsuz Marielli, Miralay Doktor, Civani Bey, Beyoğlu Mukavelât Muhiriri
(Noteri) Keldani cemaatinden Abdullah Na’me Efendi, Müşir Ali Nizami Paşa (Bu pa-
şa, İkinci Meşrutiyet’te Nafia Nazırlığı ve Berlin Sefirliği görevlerinde bulunmuş Osman
Nizami Paşanın babasıdır), Talu’nun söylediğine göre, Müşir Ali Paşa, bir gün anszıın
vefat ettiğinden ve Büyük Ada’da o zamanlar cami ve imam bulunmadığından, cenaze-
sini yıkayacak adam bulunamamış ve na’ş üç gün ortada kalmıştır. 93 ayanından, Mah-
keme-i Temyiz baş savcısı Lebib Efendi, Abdülhak Şinası Hisar’ın büyük babası beledi-
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yeler genel müfettişi Selahattin Bey, Şura-yı Devlet üyelerinden Sami Paşazade Abdülba-
ki Bey, Tophane Meclisi üyelerinden Miralay Cemil Bey, Tepedelenli Ali Paşa ahfadından
Arnavut Ahmet Bey ve Şemsi Molla Bey Büyük Ada’nın başlıca sakinleridir.

Yazar bu kişilerden Şemsi Molla üzerinde uzun uzun durur. Kuleli Hastanesi baş
tabibi ve sırkâtibi Mustafa Paşanın damadı olan Şemsi Molla, Büyük Ada sakinleri tara-
fından çok sevilen ve sayılan bir doktordur.Talu, “Ada Beyi” başlıklı yazısında ona ait
anılarını şöyle anlatır:

“İçlerinde en çok görüştüğümüz Şemsi Molla idi. Gâh biz ona giderdik, gâh o bize ge-
lirdi. Eşkâli hâlâ gözlerimin önündedir. Beyaz ve temiz sarığının altında çatık kaşlı, dik ba-
kışlı, çilli, kızıl sakallı, fakat çok sevimli eki bir çehre.. Her kımıldayışta keskin nükteler sa-
çan kalın dudaklı bir ağız. Hayran nazarlarımı saatlerce bu dudaklara dikip, oradan çıkan
sözleri büyük bir lezzetle dinlediğimi hatırlarım. Lakırdılarını tartmadan, esirgemeden söy-
ler, mukbilân-ı devri mütemadiyen belâgat ve zarafetiyle hicvederdi. Bilâhare tanıdığım Eş-
ref de bile ben bu derece hiciv kabiliyeti görmedim.

O Ada’nın hükümdar-ı mutlakı idi. Herkesi yldırmıştı. Esnaf adı anıldığı vakit bile tir
tir titrerdi. Ada’nın hakiki belediye reisi o idi. Şemsi Molla’nın korkusundan mesela ekmek-
ler eksik olmak şöyle dursun, fırınlardan beş on dirhem fazla çıkardı. Bu şiddetiyle beraber,
temiz kalbi, şefkat ve merhametle dolu idi. Bir kere çarşıda, elânr ber-hayat olan Babam,
derebeyi tabirine kıyasen, Molla’ya Ada Beyi lakabını takmıştı. Filhakika bir manava kız-
mış, iki tokat atmıştı. Üç gün bu hareketinden dolayı azap duydu. Dördüncü günü adamca-
ğızın gönlünü almak ve kendini ona affettirmek için, gitti ve beş lira bahşiş verdi. 

Hekimlikte oldukça hazakati vardı. Kuleli Mektebi’nin ser-tabibi idi. Bu itibarla
Ada’da kendisine birçok fukara hastalar müracaat ider, hepsin aynı ihtimamla baktığ hâlde
hiçbiinden para almazdı. Hatırasını ilelebed payidar etmeye yetecek olan bunca insanî fe-
zâilden maada, Şemsi Molla nesilden nesle yadigâr olacak menkıbeleri ile de aşayacaktır.
Ben, bugün babamın bu kıymetli dostunu rahmetle yâda vesile olan birçok vekâyıı heyecan-
la hatırlıyorum.

Molla, boğazına çok düşkün, nefaise âşık bir adamdı. İyi yemek pişirirdi. Hele muhal-
lebisi meşhurdu. İkide bir de ehibbasını toplar, ziyafetler tertip eder, bu meşhur muhallebi-
den helvahaneler dolusu yapıp yedirirdi.

Bir gün yine böyle evine davetli idik. Sofrada babamla biz iki biraderden başka, Sami
Paşazade Baki Bey, Muhsin merhum, Adalar kaymakamı Affan Bey, ve bir de kulak boğaz
hekimi DoktorCevani Ananyan Bey isminde, Molla’nın her zaman dil denediği, çattığı, hır-
paladığı fakat sevip de yanından ayırmadığı bir zat vardı. Yemekten evvel, Molla Beyi mi-
safirlerine bir iki kadeh rakı ikram etti. Bir yandan kendi, bir yandan da Muhsin şakrak ne-
şeler ile meclisi şenlendiriyorlar, fıkra üstüne fıkra anlatıyor, nükte üstüne nükte yuvarlıyor-
lardı. Bir aralık, haremden gelen küçük bir ahretlik, Molla’nın yanına sokularak, kulağına
bir şeyler fısıldadı. Molla Kalktı, hazirûna: “Ben muhallebiyi kurtarmaya gidiyorum...” de-
di. Ve odanın duvarlarını tezyin eden gayet kıymetdar mertabanî tabaklardan bir tanesini
yerinden alıp çıkarken, Doktor Cevani Bey, kaba Ermeni şivesiyle, soğuk bir şaka tarzında:

- Molla’dan o kadar istedim, bu tabaklardan bir tane vermedi. Hesapça gün bekleyece-
ğiz, dedi.

Bu çirkin lâtifeye kimse gülmediği gibi, Molla da onu işitmişti. Fakat önceden hiç ses
çıkarmadı ve biraz sonra, avdet ettiği zaman da bu hadiseye dair şakk-ı şefe etmedi. Yemek-
ler yendi. Hizmetçini mahud tabak içersinde muhallebi de, hazirûnun ber-mutad takdir et-



tiği tahsinleri ile silinip süpürüldükten sonra, Şemsi Molla, boş tabağı ortadan kaptı ve
olanca kuvvetiyle Cevani Beyin başına atarak:

- Al! dedi. Parçalarını yapıştırtır, sen yine kullanırsın!

Ada Beyi böyle bir adamdı. Maahâza neşesi olduğu zaman, sohbetine doyum olmazdı.
Vapurda kaptandan ziyade onun hükmü yürürdü. Bir kere evde unuttuğu mühim bir evrakı
uşağına aldırmak için iskelede vapuru yirmi dakika tevkif ettiği hâlde kimse ses çıkarama-
mıştı. Kendisini herkes sever, sayar, sohbetinden mütelezziz olmak için yanına sokulurdu. (...) 

- Nüktelerinden hatırımda kalanları şurada burada evvelce neşretmiştim. En güzelle-
rinden birini hâtime-i makâl olarak aşağıya naklediyorum:

Şemsi Molla o tarihte Büyükada’da deniz suyunu tuzundan tecrit ile fabrikasından ev-
lere sevk eden Kazoğlu isminde bir adamla akd-i mukavele etmişti. Su iki gün akıp üç gün
kesildiği cihetle Molla Bey kızdı ve taksidini ödemedi. Bilâhare Kazoğlu bunun sebebini so-
runca da, Molla ber-mutâd sövüp saymaya başladı. Muhatabı:

- Affedersiniz beyefendi! Bunları kime söylüyorsunuz? Ben Kazoğluyum, deyince Molla:

- Halt etmişsin! diye bağırdı. Kazoğlu sen değil bizleriz ki, seninle mukavele yapıp, ak-
mayan su için avuçlar dolusu para veriyoruz.

Şemsi Molla, bir gün ansızın vefat etti. Tabutunun arkasından, bilâ-tefrik-i cins ü mez-
heb bütün Ada halkı günlerce göz yaşı döktü.” (Güneş, S. 14, 15 Ağustos 1927) 

Talu’nun Adalarla ilgili bu yazılarında özellikle Büyük Ada’nın sakinlerinden, top-
lumsal yaşamından, komşuluk ilişkilerinden ve doğal güzelliklerinden söz ettiği görül-
mektedir.

Bu yazılar bütün olarak değerlendirildiğinde, bir yönüyle eski İstanbul’un günlük
yaşamından, ünlü kişilerinden, çeşitli semtlerinden renkli kesitler sunduğu göze çarp-
maktadır. Kuşkusuz bunlar, bir kentin, çeşitli semtlerinin tarihini ve toplumsal yaşamı-
nı ortaya çıkaracak nitelikteki küçük yazılardır.Ancak gazete ve dergi sayfalarında dağı-
nık bir biçimde kalmış, unutulmaya terk edilmiş bu küçük yazıların İstanbul’un ve çe-
şitli semtlerinin tarihine, günlük yaşamına, coğrafyasına ait bilgiler içerdiği ve bu kü-
çük metinlerin bir bütünü oluşturan parçalar olduğu da kesindir.
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ÜSKÜDARLI AHMET TALAT ÖRNEĞİNDE
MİLLİ VE TARİHİ DEĞERLERİMİZE 

SAHİP ÇIKILMASI

Nurettin Gemici*

Evimin yandığına yanmadım emma Tal’at
Yandı bin beyti metinim ana hala yanarım.

Bu konuşmam iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türkiye’de genelde ha-
tıra yazma geleneğinin yokluğuna dair bazı tespitler yapacağım. Sonraki bö-

lümde Ahmet Talat Beyin hayatı hakkındaki bildiklerimiz ile ölümünden sonra hakkın-
da söylenenlere değineceğim.

18.-19. yüzyıllarda ve 20. yy. başında pek çok şair ve yazar ilim adamları vasıfları-
na sahip kişilerle ilgili yapılan çalışmalar batılı benzerleriyle kıyaslandığında yok sayı-
lacak kadar azdır. Bu sadece bu sahadaki çalışmalardan kaynaklanan bir eksiklik olma-
yıp bunun diğer tarafını oluşturan şahısların da bu araştırmalara yardımcı olma nokta-
sındaki sergiledikleri tutum ve davranışlarını da hesaba katmak gerekir. Bundan bu ko-
nuda yapılan çalışmaları küçümsediğimiz veya azımsadığımız anlamını çıkarmamak ge-
rekir. Çünkü ancak bu konuda yapılan bu küçük çaplı ve mütevazi çalışmalar sayesin-
de bu şahısların varlıklarından haberdarız. Bu çalışmaların kaldığı veya olduğu yerde bı-
rakılmayarak daha ileriye götürülmesi gerekir.

Bugün dünya da konuşanı kalmamış diller ve onların envanteri çıkarılmaya çalışıl-
ması veya nesli tükenmekte olan varlıklarla ilgili çalışmalar bize bu konunun sıradan
bir çaba olmadığını göstermektedir. Eğer iktisat ilmi kabaca sonsuz istek ve arzuları az
olan kaynaklarla dengeleme olarak kabul ediliyorsa biz de burada aynı tanımı bu tarz
çalışmalara taşımalıyız. Bugün sayıları 60-70’e ulaşmış üniversitelerimizde buralardan
mezun olmuş binlerce akademisyenimizle bu konulara eğilemiyorsak ne zaman bu sa-
halara el atacağız? Bu çalışmaların amatörlerin elinde ne hale getirildiğini görmek için
bugüne kadar yayınlanan eserlere göz atmak yeterlidir. Veya ayrı üniversitelerde benzer
konular defalarca evirilerek çevirilerek yeniden işlenilmesi yerine daha önce yapılmış
bu güzide çalışmaları gün ışığına çıkarmak için çabalarımızı yoğunlaştırmamız daha uy-
gun olmaz mı?

Bu kadarını bir tarafa bırakarak Üsküdarlı Ahmet Talat bahsine dönecek olursak, bu
şahsın hayatı ile ilgili bilgiler ana hatlarıyla verebilen yegane eser olarak İbnü’l Emin
Mahmut Kemal İnal’ın Son asır Türk Şairleri adlı çalışması gösterilebilir. Devrinde Fluri-
nalı Nazım diye bilinen ve kendisine Şiir kralı ünvanı yakıştırılan Mehmet Nazım Özgü-
nay’ın Ahmet Talat bey anısına hazırlanan “Edebiyat yolunda bir hitabe” adlı kitap hatı-
rasına hazırlanan şahıstan ziyade bu kitabı hazırlayan Fulirinalı Nazım’ı anlatmaktadır.1

* Dr. 
1 Bu konuda ansiklopedilere başvurduğumuzda karşımıza devrinin bu tanınmış şahsından söz eden çok az

bir bilgi ile karşılaştığımızı belirtmek zorundayım. Ulaşabildiğim kaynaklardan Türk ansiklopedisinde ya-



Buna rağmen erişilmez birer şahık olarak bilinen şahıslar Abdülhak Hamit, Süley-
man Nazif ve benzerlerinin bugün eserlerini toplu halde bulmak mümkün değildir.
Eğer dünü ve dünde olanları ve toplumun en iyileri olarak bilinen şahısları tanımaz ve
onların ne söylediklerinden haberdar olmazsak hem bugün hem de yarın karşılaşacağı-
mız benzer hadiselerde ne yapmamızın veya ne yapmamamız gerektiğini bilemeyiz ve
çoğunlukla hata yaparız. İbret alma ve ders çıkarmayı sadece ahlak ve din sahasına sı-
nırlayıp da sadece bunlarla uğraşanların kullanacağı bir malzeme diye düşünmek eski-
lerin deyimiyle tam bir fikr-i kasir sahibi olup dûr-endiş olmadığımızı gösterir.

İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal’in Son Şairler veya Son Hattatlar ve Hoş Sada
eserlerindeki terceme-i hâl olarak tanımlayabileceğimiz çalışmalcarında göze çarpan
hususların başında bu kitaplarına kaydetmek istediği kişilerin öncelikle kendilerinin bu
konuya ilgi göstermediklerini söyler. Fakat Ahmet Talat Bey ise böyle bir terceme-i hâl
isteğini memnuniyetle yerine getirerek onun kendisinden talep ettiğinden başka ve
onun beklentilerini aşacak ölçüde bir geniş hal tercemesi göndermiştir.

Bu tarz çalışmaların bizzat şahısların kendilerince kaleme alınması başlangıçta
subjektif (yanlı) bir anlatım olarak algılanırsa da ilk elden olan bu bilgi doğru yorum-
landığı takdirde objektif bir yargıya ulaşmamıza yardımcı olabilir. Yine en azından ilgi-
li şahısların hatıralarını kaleme almaları onların hayatlarını ve devirlerindeki olayları
anlamamıza yardımcı olurdu. Ne yazık ki bu aydınlarımız arasında pek revaçta olan bir
çalışma biçimi değildir. Bu konularla ilgili olarak İlber Ortaylı da Milliyet gazetesinde-
ki ‘Hüsrev Gerede’nin anıları’ adlı bir kitap ile ilgili bir tanıtım yazısında, her ne kadar
hatıraları içinde çok önemli şeyler bulmamakla birlikte Hüsrev Gerede’nin tarihe bir
hizmette bulunduğunu söyleyerek başta bürokratlarımız ve siyasetçilerimizin en azın-
dan o devrin dışişleri çalışanlarının ordu mensuplarının da hatıralarını yazmalarını te-
menni eder. Ortaylı şu sözlerilyle bu meseleye bakış açımızın aynılığını ortaya koyar
“Türk asker ve sivil bürokrasisinin önemli bir kısmı yaşadıklarını ve yaptıklarını kay-
detmiyor.2

Bu bakımdan Türkiye’de yazılan tarih ve araştırmalarda bir eksiklik ve zaman za-
man anlaşılmazlık veya tezat durumlar ortaya çıkmaktadır. En azından yakın tarihimi-
zin tanıkları yaşadıklarını ve çalışmalarını yazarak sağlıklarında veya ölümlerinden son-
ra faydalanılmak üzere bırakabilecekleri araştırma merkezleri oluşturulabilir. Bu kişile-
rin hatıralarını sağlıklarında yazarlarsa cevap hakkı oluşur ki bunun örnekleri Meşruti-
yetten sonra Küçük Said Paşa ve Kamil Paşaların hatıraları sonunda çıkan polemik tar-
zında tartışmalarda görülür. Bu bilgilerin kullanılması ve faydalanılmasına izin verilme
hakları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Bu sayede en azından kim ne düşünmüş ve
bu konu hakkında ne geliştirmiş soruları hiç olmazsa gelecek nesillerde cevabını bulur.
Özellikle bu günkü devletin güvenlik ve istihbarat birimleri dışta tutulursa herkesin
söylemek istediği fakat söyleyemediği hususlar olmuştur.

İbnü’l-emin Mahmut Kemal de aynı şekilde yazmış olduğu kitaplar için tercüme-i
hal isteklerine karşı olan ilgisizlik hususunda hep şikayetçi olmuştur. Maddi bir sebebe
bağlı olmayarak yaptığı bu çalışmanın gecikmesine amil olarak bu tembelliği görür.
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rım sahife, ayrıca İbrahim Alaaddin Gövsa’nın Türk Meşhurları’nda; bir iki paragrafla geçiştirilmiştir. Bak.
Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1981 cilt 30, s. 218; Türk meşhurları ansiklopedisi ede-
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2 Ortaylı, İlber, Albay Hüsrev Gerede’nin anıları, Milliyet gazetesi 30 Aralık 2002.
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Ahmet Talat Bey’in hayatından bazı çizgileri aktarmak gerekirse şunlar söylene-
bilir.

- Babası Ahmet Ağa sarayda eğitim alarak, askerlik mesleğinde karar kılmış ve bin-
başılığa kadar yükselmiş ve gördüğü saray terbiyesinin bir neticesi olarak musiki yete-
nekleri gelişmiştir. Annesi de aynı şekilde sarayda hocalık yapan ve ders vekili Emekçi
Zade Hafız Ahmed Efendinin kızıdır.

- Ahmed Talat 1858 (rebiulevvel 1275) yılında Üsküdarımızın İhsaniye mahalle-
sinde doğdu.

- Babasının memuriyetle görevli olduğu Van’dan babasının 1863’te ölümü üzerine
annesiyle İstanbul’a döndü. Ailesine emekli maaşı bağlandı. O da mahalle mektebine
başladı.

- Mahallelerinde yaşayan Nakşibendi büyüklerinden Hafız Ömer Efendi isminde
bir zattan himaye gördü. Onun vesilesiyle Mevleviliğe intisap etti. Bu tanışıklık onu ile-
ride mevlevi semayeni olmaya kadar vardıracaktı.

- Bu zatın vefatından sonra o sıralarda 12 yaşında olan müellifimiz hamisiz kalın-
ca ağabeyi Mustafa Bey’in memuriyet yaptığı Yenişehir Fener’e annesiyle birlikte gitti.
Orada İbtida ve Rüşdiye eğitimine başladı. Buradaki 5-6 yıllık bir eğitimden sonra tah-
silinin geri kalanını İstanbul’da Paşakapısı rüşdiyesinde tamamlayarak buradan şeha-
detname aldı.

- Bahriye mektebine girme arzusu annesi tarafından engellendi. Çok ağlaması da
bir fayda vermedi. Bu tarihten itibaren medrese usulünde dersler almaya başladı. İlk ho-
cası Berkofçalı Abdurrahim İlmi efendi olup onun derslerinde Molla Cami’ye kadar gel-
di.

- Ağabeyinin Yenişehir’den Berat Telgraf Müdürlüğüne tayini ile birlikte onunla
gitti. Burada önce Emin Efendi isminde Arnavut asıllı birisinden ders alırken bunun
Rabbülcehl (yani tam bir kara cahil) oluşu nedeniyle azliyle Yekçeşm Halil Efendiden
derslere devam etti.

1877’de İstanbul’a geri döndü. Selimiye Camiinde klasik medrese ve ayrıca Tahsin
efendinin de Batılı tarzda derslerine devam etti. Köy Sancaklı Hacı Abdülkadir efendi-
den Arapça ve Diyarbakırlı Hoca Refet’den Farsça dersleri aldı. Edebi bilgisini bu ders-
lerle geliştirdi. Zamanın derbeder, kalenden şairlerinden Kalender Resul, Hayret (Ada-
nalı) Hicri ile dostluk kurdu. Daha sonra bunlarla olan dostluğunu Hakkı Bey, Hersek-
li Arif Hikmet ve Süleyman Salim Beyleri de ilave ederek zenginleştirdi.

- 1879 (1295 16 Haziran) imtihanla 200 kuruş maaş karşılığı Adliye Nezaretinin
muhasebe kalemine girdi. Burada 19 seneden sonra kalemin müdürlüğüne ve daha son-
ra Bahriye Nezareti müsteşarlığına tayin olundu.

- 1910 yılında emekli edildi.

- Memuriyeti esnasında değişik gazetelere yazılar yazardı. Bir ara Saadet gazetesi-
nin başyazarlığına getirildi. Ertuğrul Fırkateyninin batması ile ilgili yazdığı Mersiye
sansüre takılarak yayınına izin verilmediği gibi bu tarz şeylerin halkı kışkırtmak anla-
mına gelebileceği düşünülerek uyarıldı. Kendisinin de hakkında bir dörtlük de yazdığı
istibdat idaresi tarafından yeni tabirle refüze edildi. Bunun üzerine dönemi eleştiren şu
ünlü dörtlüğünü yazdı:



‘İstemem devlet aleyhine evimde güftügû
Sonra bak jurnal ederler herkesin namusu var
Askeriden, şeyhden, kıssisden, küttabden
Hazret-i şahı cihanın it kadar casusu var’

- Bu uyarıdan sonra yayın dünyasından çekildi.

Bu arada o günkü sıkıntılı dönemlere rağmen arkadaşlarıyla biraraya gelerek me-
sut vakitler geçirdiğini kendisi ifade etmektedir. Zamanın tanınmış edebiyatçılarından
Şeyh Vasfi, İsmail Safa, Eşref, Celal Paşa vd. buluşurlardı. Bu arada Şair Nedim’in kab-
rini arayan Damat Mahmud Paşa ile karşılaştılar ve tanıştılar. Onunla olan görüşmeleri
paşanın Avrupa’ya kaçışına kadar sürdü. Bu günleri teessürle anmasını İbnülemin daha
önce yaşadığı bir tecrübeye dayanarak o günlerdeki yapılan demlemelere tahassur ola-
rak değerlendirmektedir.3

- Hayatının son safhasında 36 yıllık tasarrufuyla yaptırabildiği evi yandı. Bu aydın-
larımızın bir talihsizliğidir de denilebilir. Her şeyini evinde saklayan ve genellikle otur-
dukları evleri ahşap olan pek çok kişi gibi Ahmet Talat Bey de bundan çok zarar gör-
müştür.

Bunun üzerine şu beyitleri söylemiştir. Burada Arapça ev anlamına gelen beytle bir
teşbih sanatı yapılmıştır:

Rahat yüzü görmedim ve görmem
Bir lâhza bu gam sera evinde
Varken bu kadar güzide beytim
Kaldım yine ben kira evinde

Teessürünü şu beyitle sürdürdü:

- Evimin yandığına yanmadım emma Talat
Yandı bin beyti metinim ana hâlâ yanarım.

Bu yangın esnasında II. Abdulhamit dönemine ait manzum bir tarihçesini, Hem-
demi’nin Osmanlı sultanlarına ve isimlerine ve saltanat dönemlerine ait manzumesi ile
bunun ilavelerle Mehmed Reşad’a kadar genişletilmiş şeklini ve Rus-Japon sefername-
sini kaybetti. Bu sonucunun bir suretinin bulunduğunu söylüyor. Ayrıca “Zeman-ı Sa-
adet” adlı geçen devirden bahis olarak yazılan manzum eseri bulunmaktadır.

- Annesinin ölümünden sonra evlenmek zorunda kaldı. Ömer Faruk Zeynülislam
adında bir oğlu oldu.

Ahmet Talat Bey mevlevi meşrep bir zat olduğu için hicri 1310 (1893-1894?) Ba-
hariye mevlevihanesinde sema çıkardı.4 Sema çıkarmaktan kasıt yani semazen olarak
mevlevi semalarına katılabilmek için gerekli olan eğitimi tamamladı.

Üsküdarlı Talat diye şöhret bulan bu değerli şair 15 Eylül 1926 (7 Rebiülevvel
13459 İhsaniye’de Çiçekçi kahvesi civarındaki evde vefat etti, vasiyeti gereği Şair Ne-
dim’in kabri yanına defnedildi.
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3 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 1, s. 61 III. baskı 1988.
4 Sema çıkarmak, mevlevi tabirlerindendir. Sema denilen dönmeyi öğrenme yerinde kullanılır bir tabirdir...

Semaya meşk tahtası denilen ve ortasında bir çivi bulunan bir tahta üzerinde başlanırdı. Mehmet Zeki Pa-
kalın, Osmanlı Türk Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, s. 166, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1983.
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Ölümünden sonra hakkında pek çok senakar yazılar yazılmıştır. Bunların tamamı-
na yakını yukarıda zikri geçen Fuliranalı Nazım adıyla meşhur Mehmet Nazım Özgü-
nay’ın “Edebiyat yolunda bir hitabe” adlı çalışmasında bulunabilir.5 Zaten Flurinalı Na-
zım’ı daha devrinde İbnü’l Emin Mahmut Kemal (İnal) Talat’ın hasbi kethudası diye
isimlendirmiş. Fulirinalı Nazım ise bu sözü çok kabullenmemekle beraber kitabında
anlatılanlardan anlaşıldığı şekliyle bu bahsedilen görevi bihakkın yerine getirdiği anla-
şılıyor.

Hakkında yazılanlar

Bu kitap içinde yazısı olan Salih Saim ismindeki üdeba’dan arkadaşı şunları söyle-
mektedir:

“Üsküdar’lı Talat: Üsküdar şehrimizin şair-i meşhuru ve mağfuru, bu mübarek zat,
çoğumuzun üstadı olduğu gibi nâm-ı muhteremi ilelebed, elsine-i ârâ-yı tekrim ve rah-
met olan eâzımla yad olunacaktır.

Evet kendinin derecesi fevken fevk şiiriyetinde arzı iktidar ve azm darü’l-karar
eden kim bilir, ne kadar zat vardır ki bu gün isimleri yeni değil, eski nesilce bile meç-
huldur. O bir mazhariyettir, mazhariyet-i mümtazedir ki, her abde müyesser, her ferde
mukadder değildir. Hal-ı hayatında ehl-i ihtiram-nâm ve ba’de’l vefat ibkay-ı nam eyle-
yen nasibdaran memduhiyyetin kama hayru hasenatı, kimi fazlü kemâlâtı kimi taat û
ibadet ile yâd-aver ta’zim olur, durur.

Üsküdarlı Talat’ın bu mahviyetperver şair-giran kıymetin en büyük fazileti mehasi-
ni ahlakı ve cibilliyeti idi. Herkes iyi bilir, her şeyi güzel görür, kimse hakkında fena söz
söylemez. Şakirdâne şiir ve inşasının en adî nazim ve nesrine bile mükemmel derdi.

- O ne halukiyetti ya rabbi, müddet-i ömründe vech-i daima gülmüş, eyyam-ı ha-
yatında kimseyi incitmemiş mütebessim çehresinde yalnız ta’zimkarı ve takdirkarı faz-
lu iktidarı olduğu zü’l itibar değil, her zihayata ve bütün kainata manevi muhabbet ve
hürmet okunurdu. Tarz-ı kadim üzere vücuda getirdiği eş’arın, enafis-i âsârın yüz sek-
senini tarihler teşkil ederdi. Hafızası pek kuvvetli dimağ-i irfanı çok vüsatli idi. Dilerse
hemen her kelam-ı mensurundan bile tarih çıkarır, edebiyat ve kıtatından çoğunu bi’l-
irtical söylerdi.

İbnülemin Mahmut Kemal’in Talat hakkında mütalaları şöyledir:

Mütevefâ Flurinalı Nazım, Talat merhûma dair yazdığı “Ebediyyet yolunda bir hi-
tabe” isimli kitaba konmak üzere bir makale reca etmişti, Talat’a tealluku sebebiyle yaz-
mıştım. Makalenin bir kısmını buraya dercediyorum.

“Mebadii şebâbda bir gün Babıaliye kalem arkaşlarımdan Yenişehirfenarlı Hüseyin
Haşim merhum ile tanımadığım -kısaca boylu, seyrek sakallı, beşuş- bir zata tesadüf et-
dim. Haşim bizi birbirimize tanıttı. “Üsküdarlı şair Talat Bey” namı bana yabancı gel-
medi. O sıralarda gazetelere yazı yazmaya başladığımdan benim ismim de ona bigane
görünmedi. İşte o günden vefatına kadar aramızda samimi bir muhabbet ve hürmet de-
vam etti.

Talat’da gördüğüm âli meziyetlerden biri, ef’al ve âkvalinin rüzgara tabi olmaması-
dır. Hiçbir vakit etvarı tarrarane göstermedi. Dem-i ikbal ve idbarda reftar u güftarını

5 Fulirinalı Nazım (Mehmet Nazım Özgünay) Edebiyyet yolunda bir hitabe Ahmet Kamil ve Şürakası mat-
baası, İst. 1928.



değiştirmedi. Şairleri, sebatsızlıkla itham edenler, Talat’ı istisna etmelidirler. O, zaten
müstesna bir mahluk idi. Bütün aşinalarının muhabbet ve hürmetini kazanmışdı. Ke-
malini hazmedenlerdi. Ne vakit buluşsak -sinnen ve liyakaten mütefevvik olduğu hal-
de- kendini şakird, beni üstad hükmünde tutardı. Mektublarımı, hatta adi bir puslamı
bile kemal-i itina ile saklar, yaranı irfanına göstermekten mahzuz olurdu. Bu müteva-
izane ve kadirşinasane haller, bizim kemalimizden ziyade onun kemal-i faziletini isbat
eder. Ehli meziyyet, meziyyeti nefsinde değil, başkalarında görür. Hastalığı hengamın-
da bir gün esbak Sadaret müsteşarı Ali Fuad (Bey) le evine gittik. Mukavele vechile Sü-
leyman Nazif de geldi. O kadar latif ve zarif musahabe edildi ki biçare hasta “Hayatımı
iade etdiniz” dedi. Biz de onun dilrüba sözlerinden hayat bulduk.

Erbabı kemalin -tabir muvafık ise- “Hasbî kethudası” olan Filorinalı Nazımın de-
laleti insaniyetkârânesiyle Talat, Gülhane Hastahanesinde tedavi edildiği esnada iadete
gitdim. Refikasiyle oğluna ve oradaki hastalara hitaben hakkımda tebcil-amiz sözler
söyledikten sonra “Sen yaşamalısın ki mürüvvet de yaşasın. Allah-ı Zülcelâl, mahluka-
tından pek o kadar lüzumu olmayanların hayatını sana bahşetsin” tarzında şairane dua
ve büka etdi.

Hastahnede sıkılub evine döndükten sonra bir gün ziyaret etdim. Beyhuş bir hal-
de bulunduğunu, benden evvel gelen Nazım’ın civardaki kahvehaneye gitdiğini söyle-
diler. Yanına çıktım. Ayak sesini işidince gözünü açdı. Beni görünce mesrur oldu. İbnü-
lemin Emin Mahmud Kemal’in yayımlanmış eserlerinin tamamını okumuş biri olarak
şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, 

İbnülemin’in devrinde tanıyıp hakkında tamamen müsbet kanaat sahibi olduğu
kimselerin belki de başında Üsküdarlı Talat bey gelir.6

Talatın hastalığı esnasında felek imzasıyla Yeni Ses gazetesinde yazılan yazıda “Ka-
dirşinaslık bir lazimedir” adlı hakperest bir yazıdan bahsetmemek omaz.

“...... bu mükaddime ile bir şairden bahsetmek istedim. Bu adam, Türkçede en ses-
li şiiri söyleyenlerdendir. Hayatı matbuatda Naci muasırı addedilecek kadar eski iken en
yeni mevzulara dair yazdığı şiirlerdeki kıvraklık, gene şairlerimizi imrendirecek kadar
barizdir. Lisana bihakkın tasarruf etmiş olduğu için şiirlerinde değil manasızlık, hatta
taksire de tesadüf edemezsiniz. Bu adem, zeman zeman, hadise hadise imzasını gazete-
lerde gördüğümüz Üsküdar’lı Talat Beydir. Yarım asra yakın bir zemandır, sözün ve his-
sin fikir ve kalb üzerindeki tesirlerini telife uğraşan bu adem, bir üstad idi. Yegane ku-
suru, mezayasını satmak istememesi ve büyük eksiği, ona enzar-ı ammeyi çağıracak bir
çığırtkanı olmamasıdır.7

Bu yazıyı İbnülemin devrinde şöyle değerlendirmiştir.

Aferin Felek! Nafizunnazar bir yazar imişsin. “Mezaya” satılmadıkça ve “enzar-ı
ammeyi çağıracak çığırtkan tedarük edilmedikçe, meziyyet sahibi sanılan ulular arası-
na katılmanın ve bazarı itibarda yüksek fiatle satılmanın ihtimali olmadığını kırk yıldan
beri tecrübe etmekteyiz. Ne yapalım ki hakiki mezziyyet sahibleri, meziyyetlerini sat-
mağa en büyük meziyyetsizlik addediyorlar ve “çığırtkan” tedarük etmeyi mezziyyetle-
rine ve izzeti nefislerine yakıştıramıyorlar da satmağa ve satdırmaya tenezzül etmiyor-
lar.
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6 İbnülemin Mahmut Kemal, age, s. 1892-1894.
7 Yeni Ses Gazetesi 1 Temmuz 1926.
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Şiirdeki Kudretine bir misal:

İSTİMDAD

Yok mu bir başka ilâcın gayri ey doktor yeter
Altı aydan fazladır aldım gece gündüz eter
Kâh eyserde zahame tazyik eder
Kâh ebherde tevessü midemi zorlar, iter
Kalbimi bir dinle çarpıntım geçen günden şedid
Nabzıma bir bak bugün halim geçen günden beter
Doğrusu senden hicabımdan sıkıldım, terledim
Aldığın tedbirlerle gelmedi bir damla ter
Vermedi sadra şifa daruların göğsüm yine
İşte öksürdükçe bak sesler verir güm güm öter

Sonra tedkik et, müdavatımda göster ihtimam
Eyle teşhisi maraz evvel beevvel geçme ter
Nerde şimdi Paris’in, ya Berlin’in, İsviçre’nin
Doktorları, darüttedavisi gözümde hep tüter
Dökmeyim artık etıbbayi zemane abru
Sıhhatin maülhayatiyle olub şadabter
Yat seririyatına “Talat” hakimi mutlakın
Bak nasıl âcil deva gökden iner, yerden biter
İltica eyle deri pür rahmeti peygambere
Andadır ancak dili bimare daruyi zafer
Ol tabibi Kibriya kim sidredir dispanseri
Arşı âladır seriri kadrine zerrin zifer

Mah ruyinden alır mahı şebi isra ziya
Tabişi ruhsarı âlinden bulur hurşid, fer
Yaresulellah harimi guyinin muştakıyım
İsterim kaçmak harimi guyine
Sen ki serdarı cünudı enbiyasın ben ise
Ordusunda ummetin naçiz, edna bir nefer
Haki paki Kabei guyin güzümde tütmede
Rehrüzgarımda nümayan neyleyim bihad hufer
Sen uzat desti şefaat perveri ihsanını
Bende yok bir çareyim dilhasteyim tabı sefer
Kalbi zarımda görüldü matemi şehrülharam
Ruyi zerdimde belirdi sufreti mahı sefer
Ey nebiyyi muhterem, ey şafii yevmi nedem
Sen hidayet kıl, zeman, devran
Bak ne darular müheyyadır ülülemraz içün
Edviye düsturıdır eczayî âlem pür iber
Ya nebiyallah, tedavi hanei lâhutına
Hastegânı ümmeti mehrumei biberkü ber 
Nat güyan, dide giryan, pür figan tehlil hân
Pa bürehne, baş açık, uryan elinde bir teber



Can atarlar âh, emma pür hatadır merhale
Kafile gümrah, hâdi yar, rehzen rahber
Ey Medine dağları sizler verin bari geçid
Ey bulutlar yol açın mesdudi rahı bahrü ber
Ey beyabanı, hıyabanı cinandan sebz ter
Ey müğaylanzarı, gülzarı iremden muteber
Ey saba, sen bir peyamı hamilen gel subhdem
Ey kebuter sen getir ol yari candan bir haber
Ey ilâcı darı sun’î hikmetin müstahzarı
Ey asistani deri ruhulemini vahy ber
Sen şifa saz ol dili bimarıma zira beni
Eyledi nazı etıbbayi zeman zirü zeber
Elhazer, nazı etıbbayi zemandan elhazer8 

Batnı maderden buteyni eyserimde pür keder
Ağrılar eyler yeminimden güzer, cismim bezer
Şiddeti devri tasallübden şerayin derdnak
Ramıhatın darbesi ekser gelir kalbim ezer
Göz yaşı dök vusleti guyi habibullah içün
Dökme beyhude müdavatında ey dil, simü zer
Ey mekamı sidre sayi Yesribü Batha görün
Hasreti tavfi harimi akdesin gönlüm üzer
Örtünür mü naseza eller, yine puşideni
Yad ayaklar mı yine havli şerifinde gezer
Ey nesimi can fezayi vadii âli Kureyş
Lutfedüb bir nebzecik benden yana eyle güzer
Revzai paki nebiden bir avuç toprak getir
üstüme ört, çeşmi ümmidim, seni gözler, süzer
Ya resulellah kabul et riştei müjgânına
Tal’ati zarın seninçün lülüi terler dizer
Ey Hicaz, ey Kıblei İslam sen de bir görün
Buk’ai pakinde toplansun revamı mütemer
Ey Huda, yıkma elinle beytini, bigâneye
Ey nebi, koyma nübüvet haneni olsun mermer
Akmasun alztun olukdan hanı âli nesli beyt
Hunı nesli âli beyti koyma olsun muhtemer
Âhı vaveylâyı ehli hali bir tesir ver
Âhü vaveylâyı ehli hali koyma bisemer
........................................................................
........................................................................9

Ben bu hasretle gidüb Şair “Nedim”in yanına
Na’şımı ahbab biihlâs vaktaki gömer
Kabrim üzre bir avuç tobrak alub bünyad eder
Üstüne desti fena vaktaki bir sengin kemer
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8 “Öyle bir derdi tedavi eylemekden ilmi tıb, 
acizü hayran iken söyle etıbba neylesün?”

9 Bir beyit eksiktir, 
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Pâre pâre intişar eyler, nedem azmı remim
Pür tekâsür cismimi vaktaki topraklar emer
Eylsün yarap zülâli rahmetin reyyan beni
Şems oldukca neharen münceli, leylen kamer

25 Temmuz 1926

Üsküdarla hakkında yazdığı bir şiiri
Üsküdarda gönül eğlendirecek yerler yok
Yüzüne atf-ı nigâh eyleyecek dilber yok
Mesela bir Kadıköy, bir Moda, bir Şişli gibi
Çay ziyafetleri yok, barları yok, konser yok
Mesela Avrupada hayli bulunmuş gelmiş
Fikri tahsili yüce kendi cüce monşer yok
Barkını farkına varmazdı fakat farkı tanır
dıl bilir şık giyinir, can geçinir beyler yok
Aşıkan saye-i divara sığınmışlar hep
Şemsipaşada güneşten duracak bir yer yok

Bir Tıraş olmak için inmiş idim Cuma günü
Çarşunun kapalı dört tarafı berber yok10

�

10 Bu şiir merhum Şairin torunu Ferhal Üsküdarlı Kazdal ve değerli eşi Ferruh bey tarafından bana ulaştı-
rılmıştır.



ÜSKÜDAR’LI “GENÇ KALEM” ALİ CANİP’İN
“YENİ LİSAN HAREKETİ” İÇİNDEKİ YERİ

Ali Erol*

XX.yy’ın başlarında, bazı siyasî, sosyal, fikrî ve edebî gelişmelere bağlı olarak te-
zahür eden “Yeni Lisan Hareketi”, kültür hayatımızda yeni bir dönemin baş-

langıcı olmuş, başta dil olmak üzere edebîyat ve fikir hayatımıza millî bir tavır kazan-
dırmıştır. Şüphesiz ki söz konusu hareketin geniş kitlelere ulaştırılmasında Ömer Sey-
fettin ve Ziya Gökâlp’le birlikte bu davaya omuz veren kalem dostlarının büyük gayret-
leri olmuştur. Ancak bu mücadelede “Genç Kalemler”deki faaliyetleri ile “Yeni Lisan
Hareketi”nin organizasyonunu üstlenen, bir anlamda Ömer Seyfettin ile Ziya Gökâlp’i
teoriden pratiğe taşıyarak bu yöndeki fikirlerin somut adımlara dönüşmesine zemin ha-
zırlayan Ali Cânip’in ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. 

“Dil bir milletin tarihi, bir milletin özüdür. Dil kendi içinde bir milletin bütün geç-
mişini sakladığı gibi, onu sonsuzluğa götürecek en büyük kudreti de kendinde taşıyan
tek varlıktır. Dil böyle mühim bir temel olduğu içindir ki millî muhitlerin en çok meş-
gul oldukları ve en çok ehemmiyet verdikleri bir çalışma ve araştırma sahası olmuştur.
Milletlerin ilim sahasındaki çalışmalarının tarihine bir göz atarsak, en başta dil mesele-
lerinin bulunduğunu görürüz. Millî varlık ve millî değerlerin gelişmesini temin gayesi
ile kurulan ilmî müessese ve akademilerinin temelini dil araştırmaları teşkil eder.”1

Tarihî süreç içerisinde millî şuur kaygısının kendini göstermeye başladığı hemen
hemen her dönemde dikkatler öncelikle dil meselesine odaklanmış, dil unsurunun mil-
let ve milliyet kavramı içerisindeki önemi gündeme taşınmıştır. “Yeni Lisan Hareketi”
de, aslında geçmişte farklı zaman ve zeminlerde, farklı isimler altında benzerî kaygılar-
la tartışmaya açılmış, bu yönde bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere, Türkçe, özellikle lehçelerin teşekkülünden sonra sadeliğini
büyük ölçüde kaybetmeye başlamış, yeni siyasî, sosyal ve coğrafî şartlar neticesinde di-
limize birçok yabancı kelime ve kaide girmiş, zamanla halka yabancı, sun’î bir dil orta-
ya çıkmıştır. Millet kavramının temel dokusunu teşkil eden dil sahasındaki bu olumsuz
gelişme, Aşık Paşaların, Aydınlı Visalîlerin, Tatavlalı Mahremîlerin, Edirneli Nazmîlerin
gayretlerine rağmen engellenememiştir. Bu mesele üzerinde Tanzimat yıllarında yeni-
den başlayan kıpırdanmalar ancak II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yayın hayatına gi-
ren “Genç Kalemler” dergisi ile birlikte millî bir dava haline getirilebilmiştir: ”Meşruti-
yetten sonra Fecr-i Aticiler de Servet-i Fünûn’ dan kalma Rübab’ı çalıp durdular. Fakat
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* Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi
1 Reşit Rahmeti Arat, “Dil Tabiî Bir Varlıktır”, Türk Dili İçin I, TKAE, Ankara 1966, s. 82
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hele Balkan Harbi’ nden sonra Ziya Gökalp’in bayraktarlık yaptığı Türkçülük cereyanı
muzaffer olup da devrin belli başlı zevk sahibi kıymetli kalemleri edib ve şairler yazı di-
linde ecnebî terkipleri kullanmamak hususunda kendiliklerinden birleşiverince ...İşte
bu mesud hadise Türkçe’nin istiklâl savaşında haşmetli bir zafer oldu. ....Bir tek hare-
ketle Türkçe hem atisini, hem mazisini kurtarmıştı”2

Selânik’te, 1911 Nisan ayında ilk sayısı neşredilen mecmua, hareketin sacayağı ko-
numundaki Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip ve yazar kadrosu arasında yer alan
Akil Koyuncu, Rasim Haşmet, Mim Nermi, Kazım Nami, Enis Avni gibi isimlerin gay-
retleri ile Cumhuriyet dönemindeki dil çalışmalarına da ilham kaynağı teşkil edecek bir
hareketin yayın organı olmuştur. Ali Canip ise, “Hüsün ve Şiir” adı altında kendi halin-
de bir dergi iken, onu bu hareketin yayın organı haline getiren bir önder olarak kültür
tarihimizdeki eşsiz yerini almıştır. 

Ali Canip 1887 yılında Üsküdar’ın Sultantepe semtinde doğmuştur. Babası Evkaf
Nezareti Cihat Kalemi hulefasından Halil Saib Bey, annesi Anapa müftüsü İslâm Efen-
di’nin kızı Hafize Nuriye Hanım’dır.

İlk tahsilini Üsküdar’da, Gülfem Hatun Mektebi’nde tamamlayan Canip, ardından
yine Üsküdar’da bulunan Toptaşı Askeri Rüştiyesi’ni bitirmiş, daha sonra iki yıl kadar
Selamsız’daki bir Fransız okuluna devam etmiştir. Babası Halil Saib Bey sürgün olarak
Selânik’e gönderilince, tahsilini Selânik Mülkiye İdaresi’nde devam ettirmek mecburi-
yetinde kalmıştır. Ancak şunu da kaydetmek gerekir ki, bu mecburiyet, ona aynı za-
manda, kendisini dil inkılâbı konusunda harekete geçirecek olan müşahedelerde bulun-
ma fırsatı sağlayacaktır. 

Selânik’teki eğitimi sırasında kültürel çalışmaları da yakın takip eden Canip, Aka
Gündüz, Akil Koyuncu, Rasim Haşmet gibi isimlerle edebî sohbetlere katılır. Meşruti-
yet’in ilanından sonra aktif yazı hayatına başlar ve “Bahçe”, “Aşiyan” gibi mecmualarda
makale ve şiirler yayınlar. Bu konudaki başarısı dikkatlerden kaçmaz ve Fecr-i Ati top-
luluğunun daveti ile gruba katılır. 1910 yılından itibaren de Selânik’te yayınlanan “Hü-
sün ve Şiir” mecmuasında yazmaya başlar ki bu dergi dil tarihimiz adına en büyük
adımlardan birinin atılacağı “Genç Kalemler” dergisidir: “1910 yılı idi. Selânik’te çocuk
denecek yaşta iki genç -Hüsnü ve Hamit- ‘Hüsün ve Şiir’ adında bir mecmua çıkarmağa
başlamışlardı. Ben kendilerinden biraz daha büyüktüm. İstanbul’daki Fecr-i Ati grubu-
na muhabir aza olmuş, Servet-i Fünûn’da ve başka mecmualarda manzumeler, makale-
ler neşretmiştim. İşte bunun için o iki genç dergilerinin birinci sahifelerini bana bırak-
mışlardı. Ben her hafta bu birinci sahifelerde yazı yazıyordum. Sonra mecmuanın adını
değiştirdik, Genç Kalemler koyduk”3

Hükümetin sansür politikası yüzünden Servet-i Fünûn’un edebî çalışmalardan
uzaklaşarak tekrar fennî, ziraî yazılara yönelmesine, edebî hayatta büyük bir boşluğun
yaşanmasına karşın Selânik’te azınlıkların milliyetçi bir tavır içerisinde kültürel çalış-
malara hız vermiş olmalarından büyük bir rahatsızlık duyan Canip, kültürel bir hamle-
ye ihtiyaç olduğunu düşündüğü tam bu yıllarda, o sırada Selânik’te bulunan Ömer Sey-
fettin’den bir mektup alır. Ömer Seyfettin mektubunda, berbat ve perişan bir haldeki,
fenne ve mantığa ters olan mevcut lisanın tasfiye edilmesi gerektiğine işaret ederek bu

2 İsmail Habib Sevük, Dil Da’vası, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1949 s.16
3 Ali Canib Yöntem, Ömer Seyfettin-Hayatı Karakteri Edebiyatı, İdeali ve Eserlerinden Nümûneler, Güven Ba-

sımevi, İstanbul 1947, s.9



yönde Canip’in kendisine yardımcı olmasını istemektedir: “ Bizim lisanımız -her zaman
düşündüğümüz gibi - berbat, perişan, fenne, mantıka muhalif bir lisandır. ....Bu lisanı
zaman ve vakıfane bir sâ’y tasfiye eder. Ben işte edebiyattan vazgeçtikten sonra tetebbü
edeceğim fenlere, ilimlere çalışırken bu tasfiyeye yardım edeceğim

....Bunu yalnızca başaramam. Geliniz Canib Bey edebiyatta, lisânda bir ihtilâl vü-
cuda getirelim. Ah büyük fikir, sa’y u sebât ister”4. 

Bir süredir aynı kaygıları taşıyan ve Muallim Naci’den aldığı sade lisan anlayışı5

çerçevesinde bazı denemeler yapmakta olan Canip, bu fikre son derece sıcak yaklaştığı-
nı bildirir bir cevap yazar. Bir ay kadar sonra ise İttihad Terakki temsilcisi olarak Selâ-
nik’te bulunan Ziya Gökalp ile tanışır. Ziya Gökalp, Tevfik Sedat ismi altında yayınlan-
mak üzere “Genç Kalemler”in imtiyaz sahibi Nesimi Sarım’a “Turan” başlıklı bir man-
zume vermiştir. Ali Canip’in büyük hayranlığını kazanan bu manzume, yıllar sürecek
olan dostluğun başlamasına da vesile olmuş, iki yazar sonraki günlerde benzerî his ve
heyecanlar içerisinde sık sık bir araya gelerek kültürel gelişmeler konusunda mütala-
âlarda bulunmuşlardır. 

İşte bu görüşmelerden birinde Canip, Ömer Seyfettin’den aldığı teklifi ve Ziya Gö-
kalp’e açarak “Genç Kalemler” dergisini “Yeni Lisan Müdafii” başlığı altında daha bü-
yük bir kıt’ada neşretmek istediğini söyler6 ve bu konuda Ziya Gökalp’ten destek sözü
alır.

İlk sayısı 29 Mart 1327 (1911) tarihinde neşredilen “Genç Kalemler” dergisinde
Ömer Seyfettin tarafından imzasız olarak kaleme alınan “Yeni Lisan” makalesi yayınla-
nır. Büyük bir heyecan yaratan bu yazının ardından ikinci sayıda aynı başlık ile Ali Ca-
nip ve Ziya Gökalp tarafından yazılan ikinci makale yer alır. Böylece dil tarihimizde son
derece önemli bir yere sahip olan olan “Yeni Lisan” hareketi başlatılmış olur. 

Sözlerimize başlarken “Yeni Lisan” konusunda Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’i ha-
rekete geçiren bir anlamda Ali Canip olmuştur demiştik. Zira “Yeni Lisan” Ömer Sey-
fettin’in fikri olmakla birlikte, bu maksatla “Genç Kalemler” dergisinin yayın hayatına
kazandırılması, “Yeni Lisan”ın teoriden pratiğe aktarılması ve felsefesi ile harekete di-
namizm getirecek olan Ziya Gökalp’in desteği gibi konularda sergilenen gayretler, Ali
Canip’in bu hareketin organizasyonundaki rolüne bambaşka bir anlam kazandırır. An-
cak “Yeni Lisan Hareketi”nin ele alındığı çalışmalarda genellikle Ömer Seyfettin ve ar-
kadaşları, ya da Ziya Gökalp ve dava arkadaşları gibi ifadeler içerisinde Ali Canip adı-
nın nispeten daha az telaffuz edildiğini görürüz. Yazar hakkında kapsamlı bir araştırma
yapan Prof. Dr. Rıza Filizok, konu ile ilgili olarak, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in
sonraki yıllarda kazanacakları ünün, Ali Canip’in “Yeni Lisan Hareketi” içerisinde biraz
arka planda kalmasına sebep olduğunu söylemektedir7 ki bu tespite katılıyoruz. 

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, Ali Canip “Yeni Lisan Hareketi” içerisinde
sadece düşünen değil, düşüncelerini büyük ölçüde eyleme dönüştüren bir aksiyon ada-
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mı olarak adeta bir rehberlik görev üstlenmiştir. Zaten Genç Kalemler’in başarıya ulaş-
masının en önemli etkenlerinden biri de bu olmuştur. Zira gerek Tanzimat’a kadar sü-
ren Klâsik dönem boyunca, gerekse daha sonraki yıllarda birçok yazar ve şair, Türk-
çe’nin yabancı unsurlardan temizlenmesi yolunda zaman zaman fikirler ileri sürmüşler,
ancak bunu tam anlamı ile kendileri bile uygulayamamışlar, ya da bayağılık kaygısı yü-
zünden uygulamamışlardır. Oysa millîleşme süreci içerisinde dil unsurunun oynadığı
hayatî rolün idrakinde olan Canip, bu yöndeki fikirlerini anında pratiğe aktararak sa-
mimiyetini ortaya koyabilmiştir. Nitekim yazar, ileriki yıllarda kaleme alacağı “Yeni Li-
san Davası” adlı bir yazısında başarılarının sırrını ortaya koyarken bu noktayı özellikle
belirtir: “ Onsekizinci asrın en meşhur âlim ve şairlerinden Osmanzâde Taib Efendi
münşeatında -yani mektuplarını topladığı eserinde- sade yazmak lüzûmunu apaçık tav-
siye etmiştir. Daha sonraki zamanlarda Namık Kemal üç lisandan mürekkep bir lisan
olamayacağının farkına varmış, Osmanlıca’ya itiraz etmiştir. Onun arkadaşı şair Ziya
Paşa, ‘Şiir ve İnşa’ başlıklı makalesinde daha ileri gitmiş ‘Bizim asıl şiirimiz ve veznimiz
saz şairlerinin eserlerinde duruyor.....’ demiştir. Nihayet meşhur lûgatçimiz Şemseddin
Sami Bey ile Muallim Naci Efendi aynı fikirleri müdafaa etmişler, Hüseyin Cahit aynen
‘Ne yazık ki Arabî ve Farisî kelimelerle beraber Arabî ve Farisî kaideler de almışız...’ de-
miştir. Fakat bütün bu doğru laflar burada kalmış ve mücadele mevzuu olamamıştır. İş-
te Genç kalemlerin rolü, bu noktadan başlamak, mücadele etmek ve hemen iddiaları-
nın tatbikine geçmek olmuştur.”8

Canip bu düşünceler içerisinde “Genç Kalemler” dergisinde, eski ve yeni lisan ara-
sındaki farkı okuyuculara göstermek amacıyla “Dün “ ve “Bugün” başlıkları ile yan ya-
na şiir örnekleri yayınlamış, “Yeni Lisanla” alt başlığı altında, Ömer Seyfettin’in hikâye-
lerine yer vermiş, ayrıca girdiği tartışmalarda muhataplarına maddeler halinde sorular
yöneltmiş, çözüm önerileri getirmiştir. Onun düşüncelerini pratiğe aktarma konusun-
daki bu öncülüğü, ileriki yıllarda da devam edecek ve yazar orta öğretimde, edebiyat
derslerinde okutulması gereken eserlerin neler olması gerektiği konusunda makaleler
yazacak, konferanslar verecektir. 

Bir genelleme yapacak olursak Ömer Seyfettin “Yeni Lisan Hareketi”ne daha çok
bir sanat adamı vasfı ile katılmışken, Ziya Gökalp meselenin fikrî yönünü ele almış ve
harekete zaman zaman bir sosyolog olarak katılmış, Ali Canip ise, dil, milliyet, millî
edebiyat gibi kavramlar konusundaki bilimsel tespitlere ışığında “Yeni Lisan Hareke-
ti”ne karşı yapılan itirazlara cevap vermiştir. Hukuk, sosyoloji, dil ve edebiyat sahala-
rındaki donanımı ile Batı’daki siyasî ve kültürel gelişmeleri yakından takip eden Canip,
bu yöndeki birikimlerinden istifade ederek Batılı yöntemleri kendi kültürel dokumuza
zarar vermeden kullanmanın yollarını aramıştır. 

Bütün bunların yanında Ali Canip muhalif görüşleri tartışma ortamına sürükleye-
rek “Yeni Lisan” davasının olgunlaşmasını ve yayılmasını sağlamıştır ki, bize göre onun
“Yeni Lisan Hareketi” içerisindeki konumunu ele alırken asıl vurgulanması gereken
nokta da budur. İstatistikî açıdan bakıldığında Genç Kalemler dergisinde en fazla ken-
disinin yazmış olması bir tesadüf değildir. Amaç, meseleyi sürekli gündemde tutarak
daha fazla konuşulup tartışılmasını sağlamak, kültürel sahada itibarlı isimleri tartışma-
ya çekmektir. Nitekim onun “Yeni Lisan” meselesini tartışmak üzere Fuat Köprülü’yü
Selanik’e davet etmesi, eleştirilerini herbiri bir üstad kabul edilen Tevfik Fikret, Ahmet

8 Ali Canip Yöntem, “Yeni Dil Davası”, Yakın Tarihimiz, C.I, S.12, 1962, s.372



Haşim gibi isimlere yönlendirmesi, Cenab Şehabbeddin, Mehmed Rauf, Yakup Kadri,
Süleyman Nazif gibi edebî sahada söz sahibi güçlü kalemleri bu tartışmanın içine çek-
mesi, meselenin şahsî bir mesele olarak kalmaması düşüncesinin bir ürünüdür. Yine
“Yeni Lisan ve İstimzaç” adlı broşürün basılarak bütün aydınlara dağıtılmasının, “Yeni
Lisan” makalelerinin imzasız ya da “Genç Kalemler Tahrir Heyeti “ başlığı altında ya-
yınlanmasının temelinde de bu kaygı vardır. Ali Canip bu hususu şu sözleri ile açıklar:
“Genç Kalemlerin başmakalelerine imza konmazdı. istirkab edilmesin, şahsî bir dava gi-
bi görünmesin diye yazının sonuna ilk zamanlar kocaman bir ‘?’ konuluyordu, sonrala-
rı da ‘Genç Kalemler Tahrir Heyeti” tabiri yazılmıştı. Gene bu maksatla ‘Yeni Lisan ve
Bir İstimzaç’ adıyla bir broşür kaleme alınarak genç, yaşlı bütün eli kalem tutanlara, ya-
zarlara, şairlere fikirleri sorulmuştu.”9

Ali Canip’e göre Fransız edebiyatında vuku bulan eski ve yeni kavgası, sanat dünya-
sında değişmez bir kuraldır. XVIII. yy’da ortaya çıkarak edebî konularda sabit fikirlerin
yıkılmasına sebep olan “Eskiler Yeniler Kavgası (La Querelle des Anciens et des Moder-
nes) ” Descartes mektebinden Perrauld (1628-1703) ve Fontenelle (1657-1757) ’ nin ga-
libiyetiyle sonuçlanmış ve edebiyatın herşey gibi “terakkî kanunları”na tâbi olduğu fikri
ile edebiyat eskilerin otoritesinden çıkarak, yeni bir otoritenin altına, aklın ve muhake-
menin otoritesi altına girmiştir; tecrübe ve müşahede sahasına sürüklenmiş, müsbet bir
bilim hâline gelmiştir. Rasyonalizmin edebiyata uygulanması ile birlikte de XVIII. yy dan
itibaren edebiyatta yeni bir safhaya girilmiştir. İşte Ali Canip Fransız Edebiyatındaki Ras-
yonalizmi başlatan bu “Eskiler Yeniler Kavgası”na benzer bir kavga başlatmıştır.10

Ali Canip’in sık sık ifade ettiği gibi “Genç Kalemler”in başlıca meselesi millî bir
edebiyat olmuştur. Zira dergi yayın hayatına girer girmez öncelikle bu konuya yönel-
miştir. Türk edebiyatı Tanzimat yıllarına kadar Arap ve Fars, sonraki yıllarda ise Batı et-
kisi altında şekillenmiş ve zamanla kendisinden uzaklaşmıştır. Millî vasıflar taşımayan
bir edebiyat çağdaş ve orijinal olamaz.. Bir edebiyatın millî olabilmesinin ilk şartı ise dil-
dir. Zira yabancı bir dille millî bir edebiyat kurulamaz. “Genç Kalemler”in bu kaygılar-
dan dolayı meseleye önce dilden başladığını ifade eden Canip, ileriki yıllarda dil konu-
sunda gerçekleştirmek istediklerini şu sözleri ile özetleyecektir: 

“1- Arapça terkip ve kaideleri asla kullanılmayacak, Istılahlarla Türkçe’mizde müf-
ret gibi kullanılan cemîler müstesna: sadrazam, ahlâk, kâinat gibi...

2-Arapça, Acemce edatlar da kullanılmayacak: Yani, şâyet, amma gibi konuşma di-
line girmiş olanlar müstesna.

3-Türkçesi olan Arapça, Acemce kelimeler de kullanılmayacak: ‘Gök’ varken ‘Se-
ma’ya, ‘Güneş’ varken ‘Şems’e, ‘Mihr’e, ‘Hurşid’e, ‘Ay’ varken ‘Kamer’e ‘Mah’a lüzum
yoktur.

4-Lüzûmlu Arapça, Acemce kelimeler -şimdilik- eski imlâları da muhafaza edebi-
lirler. Fakat bunlardan Türkçeleşmiş olanlar konuşma dilindeki ahenk ve şekle uyula-
rak yazılacak, mesela ‘külbe’ kulübe, ‘galebelik’ kalabalık olacaktır.

5.Türkçe’de yalnız millî ve basit gramerimiz hâkim tanınacak, Arapça, Acemce ka-
ideler atılacaktır. 

6- Birçok Türkler tarafından anlaşılan tatlı İstanbul şivesi yazı dilinde -nazım ol-
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sun, nesir olsun- güzelliğe örnek sayılacaktır.”11

Ali Canip’in “Genç Kalemler Dergisi” ikinci sayısında yayınlanan makalesi, onun
dil konusundaki hassasiyetini ortaya koyduğu ilk makalesidir. Canip bu yazısında ön-
ce Emin Bülend ile Ahmet Haşim’in şiirlerindeki terkiplerin anlam açısından söyleyişi
zayıflattığına dikkat çekmiş, ardından “Yeni Lisan” arayışlarındaki hayatî önem taşıyan
gerekçeleri ortaya koymuştur: 

“Genç Kalemler” dergisinde ilk tartışma ise Ziya Gökalp’in “Yeni Lisan”la ilgili ola-
rak Bekir Fehmi adında bir gencin mektubuna cevaben yazdığı bir yazı ile başlamıştır.12

Konu “Yeni Lisancılar”’ın muhitin en ince noktalarına kadar nüfuz edip edemedikleri
meselesidir. Ardından Ali Canip’in “Gençlik Kavgası” köşesinden, “Yeni Lisan”ı edebi-
yat dili olarak yetersiz bulan Mahmud Tal’at Bey’e verdiği cevap gelir. Yekta Bahir imza-
sı ve “Plevne Tarih-i Harbi Müellifi Mütekâid Miralay Mahmud Tal’at Bey’e”13 başlığı ile
kaleme aldığı bu yazısında vatanın kurtarıcısı, istikbalin habercisi olarak nitelendirdiği
“Yeni Lisan”ın mukaddes bir görev olduğunu belirten Canip, millî dilin muhafazasının
ne derece önemli olduğunu anlayamamanın büyük bir cehalet olduğunu vurgular. 

Canip bu yöndeki fikirlerine paralel olarak üçüncü sayıda “Millî Lisan ve Millî
Edebiyat”14 adlı yeni bir makale neşreder. Bu makalesinde muhit ile dil münasebetini
ele alır; muhite ait olan lisanın eski değil, yeni lisan olduğunu ifade eder. Bu fikrini te-
yid etmek ve, biraz da yukarıda belirttiğimiz üzere, güçlü kalemleri de tartışmaya çek-
mek için Yakup Kadri’nin Servet-i Fünûn’da yayınlanan ve Halide Edib’in sade dil ile ya-
zılmış bir yazısını öven bir makalesini örnek göstererek, eski lisana karşı çoktandır bir
cephenin açıldığını savunur. 

“Yeni Lisan” konusundaki bu ilk kıpırdanmalardan sonra ilk ciddi itiraz Servet-i
Fünûn dergisi sütûnlarında görülür. “Edebiyat-ı Milliye”15 adını taşıyan söz konusu ya-
zı Köprülüzade Mehmed Fuad’a aittir ve yazar “Millî Edebiyat” kavramı ile anlatılmak
istenilenin ne olduğunu anlayamadığını ifade etmekte, hareketin kuru bir gürültü oldu-
ğunu söylemektedir. Bu yazıya Ali Canip dördüncü sayıda yine Yekta Bahir imzası ile
son derece ağır bir cevap verir.16 Köprülü’ye Osmanlı Türkçesi’nin niteliği, dilin bugün-
kü mevcut seyri, “Yeni Lisan” ile ilim lisanı, şiir ve sanat lisanı arasındaki münasebet,
“Yeni Lisan”ın edebiyat ve sanat hayatımıza kazandıracakları gibi konuları kapsayan bir
dizi soru yöneltir ki bu sorular “Yeni Lisan” tartışmalarında başlıca meseleler olarak ele
alınacak ve tartışılacaktır. Nitekim bu tartışmalar, Köprülü’nün Servet-i Fünûn’da ya-
yınlanan “Yeni Lisan” başlıklı tenkidi ile son derece ciddi bir platforma taşınacak, tar-
tışmalara “Genç Kalemler “kadrosunun diğer isimleri ile birlikte Yakup Kadri, ardından
Şehabeddin Süleyman, Celal Sahir, Cenab Şehabeddin, Süleyman Nazif’in katılmaları ile
büyüyecek ve aynı davaya omuz verecek olan yeni neslin gayretleri ile nihaî zafere ula-
şılacaktır. Bir başka ifade ile, Ali Canip’in, özellikle dil ve edebiyat konusunda Batı’da-

11 Ali Canip Yöntem, agm, s.371
12 ? “Yeni Lisan”, Genç Kalemler, C.II, S.2, Selânik 26 Nisan 1327/191, s.1-7 
13 Yekta Bahir, “Gençlik Kavgası, Plevne Tarih-i Harbi Müellifi Mütekâid Miralay Mahmud Tal’at Bey’e”,

Genç Kalemler, C.II, S.2, Selânik 22 Nisan 1327 (1911), s.35-38
14 “San’at ve Edebiyat, Milli Lisan ve Milli Edebiyat”, Genç Kalemler, C.II, S.3, Selânik 1 Mayıs 1327, s.47-
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15 Mehmed Fuad Köprülü, Edebiyat-ı Milliye, Servet-i Fünûn, C.XLI, S. 1041, 5 Mayıs 1327/1911, s.3-7
16 Yekta Bahir, Gençlik Kavgası: “Millî Daha Doğrusu Kavmî Edebiyat Ne Demektir”, Genç Kalemler, C.II.

S. 4, Selânik 13 Mayıs 1327/1911, s.72



ki gelişmelerden yola çıkarak son derece bilinçli, planlı ve programlı bir şekilde uygu-
lamaya çalıştığı taktik başarılı olacaktır. 

Genç Kalemler dergisini, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi kültür ve sanat adam-
larımızın bayraktarlığını yapacağı “Yeni Lisan” mücadelesinin yayın organı haline geti-
rerek bu konuda ilk adımı atan Ali Canip’in, bu mücadele içerisindeki öncülük rolünü
bir kez daha vurgularken, sözlerimizi, onun yıllar sonra söyleyeceği ve bu konudaki sa-
mimiyetini, inancını ve uzakgörüşlülüğünü ortaya koyan şu sözleri ile bitirelim: 

“Cenab Şehabeddin bana ilk verdiği cevapta ‘Ortaya bir yeni lisan çıktı denildiği
zaman hiç hayret etmedim, Yeni Lisan battı diye duyunca gene hayret etmeyeceğim’ de-
mişti. O zaman verdiğim cevapta:

Zaman, birgün gelecek ki, terkiplerinize verdiğiniz emeklere acımayacak, bizden
sonra gelenleri meşgul etmek şöyle dursun, yazılarınızı hatırlatmayacak. Fakat bir çare
bulur gibi oluyorum. Edison’la dost olsam, terkiplerinizi billurlaştırmasını söylesem o
da buna muvaffak olsa...Şimdiden temin ederim ki, hepsini alacalı şişelere istif eder, kü-
çükken deniz kenarından topladığım zarif çakıl taşlarını hâlâ nasıl saklıyorsam öyle
saklarım...’Eskiye rağbet olsa’ demeyiniz. ‘Dünya bu, bir gün gelir ancak gülmek saye-
sinde şifa bulacak bir hastanın eline geçer, hayır duasını almış olursunuz’ demiştim. İş-
te o gün, bu gündür. Dünün hakikaten değerli şairi Cenab’ı ve arkadaşlarını okumak
şöyle dursun, kim hatırlıyor. Millete - ve bu arada- milletin canlı diline uymayanlar ebe-
dî hüsrana mahkumdur. Tevekkeli şair dememiş:

Bir adaletgâh-ı vâsıdır bu dar-ı imtihan
Milleti kurban edenler millete kurban olur.” 17

�
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YAHYA KEMAL VE “BİR ULU RÜ’YAYI 
GÖRENLER ŞEHRİ ÜSKÜDAR”

Murat Koç* 

Yahya Kemal Beyatlı deneme ve şiirlerinde Üsküdar’ı “tarih, mimarî ve peyzaj”
üçgeni içinde ele alır. Bunlar her açıdan birbirini tamamlarlar. Üsküdar’ın fe-

tihten evvel başlayan macerasını, ardından Türk kimliğini kazanmasını ve bundan son-
ra manzaraya sinen millî, dinî, manevî havayı sözkonusu eden Yahya Kemal fethedilen
toprakların, üzerinde kurulan medeniyet ve kültürle ancak bir vatan çehresi kazanabi-
leceğine inanır. Yahya Kemal’e göre fetihleri mimarî, musikî ve sosyal hayatın değişik
görünüş şekilleri tamamlar. Bunların yanısıra peyzaja toprağın yeni sahiplerinin ruhu
siner. Ve ancak bundan sonra fethedilen toprak bir vatan çehresi kazanır. Yahya Kemal
Beyatlı, İstanbul’u Türk tarihinin bir özü kabul eder ve İstanbul’un Türkler’in medeni-
yet ve kültür yaratmadaki gücünün bir delili olduğunu söyler: “Farz-ı muhâl olarak
Türklüğün, yeryüzünde, güzellik namına, başka bir eseri olmasaydı, yalnız bu şehir
onun nasıl yaratıcı bir kudrette olduğunu ispat etmeye kifayet ederdi.”1

Üsküdar ve Tarih

Yahya Kemal İstanbul’un fethini ve burada kurulan medeniyeti de Türk tarihinde
bir süreç olarak görür. Fethin başlangıcını Malazgirt Zaferi’ne kadar götürür. Malazgirt
Zaferi Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açmıştır. Bu sebeple: “Vatanın temeli o muzaf-
feriyettir.” (s. 10) Bu zafer İstanbul’un fethi için önemli bir merhale olmuştur. Malazgirt
Savaşı’ndan on yıl sonra ilk Türk ordusu İstanbul’a gelerek Üsküdar’ı fethetmiş, bura-
dan İstanbul’u seyretmiş ve fethin rüyasını görmeye başlamıştır. Fetihten önce Üsküdar
ve Boğaz’ın Anadolu yakasının önemli bir kısmı Türk hâkimiyetine girmiştir:

“Malazgirt muzafferiyetinin neticesi olarak, on sene sonra Anadolu fatihi Kutal-
mışoğlu Süleyman’ın Türk atlılariyle, -şimdi Bağdat Caddesi dediğimiz yoldan-
1081’de Üsküdar’a gelişi ne kadar düşündüren bir vak’adır. Ayasofya kubbesini, Üskü-
dar’dan dünya gözüyle gören ilk Türk ordusu budur. Çok geniş Anadolu, o kadar kı-
sa bir zamanda, henüz tamamiyle fethedilmemiş iken, Kutalmışoğlu Süleyman’ın, ye-
ni teşekkül edecek olan Rum Selçukları devletine, payitaht olarak benimsediği şehir
İznik olmuştur. Türklük Marmara sahiline yerleşmişti ve İstanbul’a ne kadar yakındı.”
(s. 33) 

* Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi.
1 Aziz İstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1995, s. 6. (Yahya Kemal’in nesirlerinden yapılan alın-

tılar bu baskıdandır.) 



İstanbul’un fethi vatan coğrafyasının tamamlanmasını sağlamıştır: “Vatanın yekpa-
re bir ülke olabilmesi için fetih mukadderdi.” (s. 44) Bu sebeple: “Fethin en müsbet ve
en esaslı eseri vatanın yekpareliğidir.” (s. 74) 

Yahya Kemal Türkler’in tarih içinde yerleştiği ülkelerde kurdukları semtler arasın-
da Üsküdar’a ayrı bir önem ve değer vermiştir. O: “Üsküdar’ın maneviyetinde İstanbul
Muhasarası’nın günleri”nin (s. 79) hâlâ durduğunu düşünür. İstanbul semtleri içinde,
en fazla Üsküdar için şiir yazması da bundan kaynaklanır. “İstanbul Fethini Gören Üs-
küdar”2 şiirinde, onun bizimle kader birliğine dayalı yönünü ele alır. İstanbul’a ilk ge-
len Türk ordusu, Üsküdar sahillerinden Boğaz’ı ve Ayasofya’yı seyretmiş, fethin rüyası
bu bakıştan sonra başlamıştır. Üsküdar, İstanbul’un fethine gün gün şahit olmuş ve bu
fethin rüyasını görmüş bir vatan semtidir. Bu sebeple diğer Türk semtlerinin, onu gıp-
ta ile hatırlaması tabiîdir. Elli üç gün süren kuşatmayı, “bir uyanık rüya hâli” ile seyre-
den bu semtte, hâlâ o rüyayı ve heyecanı bulmak mümkündür:

Üsküdar, bir ulu rü’yayı görenler şehri!
Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri, 
Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?
Bizim İstabul’u fethettiğimiz mutlu günü!”
Elli üç gün ne mehâbetli temâşâ idi o!
Sanki halkın uyanık gördüğü rü’yâ idi o!
Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan; 
Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan; 
Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayâl; 
O zaman ortada, her sâniye, gerçek bir hâl.

Gemiler Dolmabahçe üzerinden Haliç’e nakledilirken, Üsküdar da, hayalinde sak-
ladığı tablonun gerçeğe doğru yaklaştığını takip eder. Şair burada, fetih için savaşan as-
kerleri “yüz bin melek” şeklinde vasıflandırırken, Üsküdar’a da âdeta insanî özellikler
yükler. Üsküdar önce bir rüyayı görmekte, sonra da gözleri dolu, tepelerden bakarak
bu rüyanın gerçekleştiğine şahit olmaktadır. Bu bir rüyanın ardından hayale dönüşen
arzunun, asırlar sonra gerçekleşmesidir. Aslında bu rüyanın başlangıcı, Malazgirt Za-
feri’nden on yıl sonraya dayanır. 1081’de İstanbul’a ilk giren Kutalmışoğlu Süleyman
komutasındaki ordu, Üsküdar’a gelerek, buradan İstanbul ufuklarını seyretmiştir. Yah-
ya Kemal’in şiirinde bahsettiği ulu rüya -yani İstanbul’un fethinin masal tarafı- bu ta-
rihte başlamış ve Türk milleti 372 yılık bir dönemden sonra, bu rüyasını gerçekleştir-
miştir. 

Tam bir destanî Poem olan ve fetih davullarını kulaklarımızda çınlatarak tarihi-
mizdeki zaferlerin hatıra, hülya ve cazibesine bizi tekrar kaptıran “Selimnâme”nin3

“Başlayış” bölümünde ordunun tuğlarla sefer için Üsküdar sahrasında toplanması tas-
vir edilmiştir. Üsküdar fetihten sonra da tarihî misyonunu devam ettirmiş, Doğu’ya ya-
pılan seferlere gidilirken ordunun Üsküdar sahrasında toplanması bir gelenek olmuş-
tur. Bu şiirde de bunun İran seferi dolayısıyla aksini buluyoruz:
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2 Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 1987 (8.B., Alıntılar bu baskıdandır.), s. 28-29. 
3 Eski Şiirin Rüzgâriyle, İstabul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 1985 (4.B., Alıntılar bu baskıdandır.), s.7-8.
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Kaç fâtih-i zaman gören Îran-zemin bugün
Görsün kiminle hangi cüyûş-ı zafer gelür

Tekbîrlerle halka ıyân oldu tûğlar
Sahrâ-yı Üsküdar’e revân oldu tûğlar

Üsküdar ve Mimarî

Fetihten çok önce Türk hâkimiyetine giren Üsküdar, Bizans devrinde küçük bir
Chrysopolis şehriyken fetihten sonra Çamlıca tepelerine kadar genişlemiştir. Cami-
ler, saraylar, çeşmeler bu genişlemenin mahiyetini farklılaştırmış ve Üsküdar’a bir va-
tan çehresini kazandırmış, onu İstanbul’un önemli sayfiyelerinden biri hâline getir-
miştir. Fetihten hemen sonraki yıllarda yapılan mimarî eserler Üsküdar’a Türk’e has
damgayı vurmuştur. Üsküdar’daki camileri ele alan Yahya Kemal bu camileri Türk
mimarîsindeki gelişimi göstermesi açısından önemli bulur. Ayrıca bunların bir kısmı
Mimar Sinan’ın sanatındaki merhaleyi göstermesi açısından da dikkati çekicidir.
1471’de yapılan Rum Mehmet Paşa Camii’nin ardından Sinan’ın onun ardından da
Mimar Davut’un eserleri Üsküdar’ı süsler. Yahya Kemal Mihrimah Sultan Camii’ni Si-
nan’ın “büyük çapta eser bırakmaya başladığını (n) ” (s. 58) habercisi olarak görür.
Bunun ardından yaptığı Şemsi Paşa Camii ve II.Selim’in eşi Nurbânu Sultan namına
yaptığı Atik Valide Camii onun mimarî eserlerinde çeşitliliğe doğru gidişinin delili-
dir: “Bu camilerin herbiri başka plânda, başka çeşittir. Sinan beherine başka bir hava
vermiştir; “tenevvü”e çok meraklı oluşu da zevkini ve dehasının zenginliğini göster-
mektedir.” (s. 59-60) 1640’ta Üsküdar’da yapılan ve Orta Valide namını alan Kösem
Sultan Camii: “Bir çini cenneti olarak göze çarpar.” (s. 61) 1710’da yine Üsküdar’da
Üçüncü Ahmet’in validesi Gülnûş Emetullah Sultan nâmına yapılan Yeni Valide Ca-
mii: “Mimarîde inkıraz alâmeti sayılan süs iptilâsını fazla göstermekle beraber gene
millî üslûpta bir eserdir.” (s. 61)4

Yahya Kemal Sinan’ın ölümünden sonra Mimarbaşı Davut tarafından yapılan ve
“Üsküdar’da en güzel camilerden biri olan Atik Valide’yi” (s. 60) Mimar Davut’un Si-
nan’la beraber çalıştığı veya onun ölümünden sonra tamamladığı bir eser olarak kabul
eder. “Ziyaret”5 şiirinde Atik Valide Camii’ne yaptığı ziyareti anlatır. Dinî duygular ve
millî mimarî elele vererek kelimelerin zengin çağrışımlarıyla Yahya Kemal’in bu şiirini
parıltıya boğar. Şair camiye gittiği birgün, semtin manevî havasını teneffüs eder. Türk
mimarîsinin iki yardımcısı servi ve çınarların gölgesinde, şadırvandan akan suda “le-
dünnî” bir hava bulur ve camiin mimarına rahmet diler. Çünkü o:

Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada; 
Bu dıvarlarda, saatlerce temâşâya değer, 
Çini’den, solmayacak bahçeler açmış yer yer; 
Mânevî râhata bir çerçeve yapmış ki gören, 
Başka bir âlemi görmekle, geçer kendinden.

Ve güneşin batışıyla beraber bu günün de bitmesi üzerine şair hissetiği haz ve gü-
nün bitişinden dolayı duyduğu hüzünle Atik Valide’den ayrılır.

4 Padişahlar eşleri ve anneleri adına yaptırdıkları camilere genellikle Üsküdar’ı mekân seçmişlerdir. Bu du-
rum Huzur romanının kahramanı Nuran’a: “Üsküdar’da hakikî kadın saltanatı” olduğunu düşündürür.
(A.H. Tanpınar, Huzur, Tercüman Yay., İstanbul tsz., s. 152) 

5 Kendi Gök Kubbemiz, s. 32-33.



Üsküdar, İnsan ve Tabiat

Tarih ve mimarî zaman içerisinde Üsküdar’a dinî, millî ve manevî bir hava verir ve
burada Türk’e has hayat teşekkül eder. Yahya Kemal eski İstanbul semtlerinin hepsinde
farklı bir hava olduğunu tespit eder. Bu hava fetihler yanında toprağa millî damgayı vu-
rur ve bu semtleri gören biri şu kanaate varır: “Bu halk bu iklimde ezelden beri sâkin-
dir ve bu iklime bu mimarîden ve bu halktan başka unsurlar yaraşmaz.” (s. 5) Yahya
Kemal semtler arasındaki havanın da farklı olduğuna dikkati çeker. Eyüp, Üsküdar ve
Boğaziçi’nin manzarası insanları farklı çağrışımlara götürür ve: “Bir semtten diğerine
geçerken, bir yıldızdan bir yıldıza geçmiş kadar başkalık duyulurdu.” (s. 62) Bu man-
zaraları seyreden insan, her birinde diğerinden farklı güzellikler bulur: “Denilebilir ki
İstanbul’u, Üsküdar’ı ve Boğaziçi’ni, her tepeden, her kıyıdan, her köşeden, her mevsim-
de, sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde derinden derine seyredecek bir sanatkâr kaç
türlü yeni güzellik bulur; bunların koleksiyonunu tamamlamaya bir insanın ömrünün
yetmeyeceğine karar verir.” (s. 76) İstanbul semtleri içlerinde “ruhaniyet ve hayat şevk-
leri gibi” iki ucu barındırması dolayısıyla dikkati çeker. Bu semtlerden Üsküdar “uhre-
viyet’le zevk ve şevk” arasında dolaşır. Bunlar eski İstanbul hayatını ve eski medeniye-
timizi yapan iki önemli değerdir:

“Sakin sokakların, ruha şifa veren cami avlularının, bilhassa Karacaahmed’in tesi-
riyle olacak ki Üsküdar, birçok zairlerine, bilhassa manzaradan anlayan ecnebilere uh-
revî bir şehir gibi görünmüştür. Üsküdar’ın bu şiarı çok bâriz bir farikası olmakla bera-
ber onu yalnız bir uhrevî şehir zannetmek hata olur. Üsküdar’da birbiri üstünde ve bir-
birine zıt olan üç dört farika vardır. Meselâ birbirine zıt olan iki farikayı karşılaştırınız:
Uhrevî Üsküdar’ın yine içinde, onunla et ve deri gibi birbirine yapışık, lâkin o uhrevi-
yetin tam zıttı, ta sahilden başlayarak, tepe tepe yükselerek, ta Büyük Çamlıca ve Kü-
çük Çamlıca’ya kadar çıkan bir zevk ve şevk Üsküdar’ı vardı. Bu Üsküdar eski musikî-
nin neşvesi içinde leziz bir ömür sürüyordu.” (s. 79) 

Yahya Kemal şiirinde de Üsküdar’ı hem uhrevî hem de zevk ve şevk yönüyle ele
alır. “Atik Valde’den İnen Sokakta” şiirinde onun bir Ramazan günündeki uhrevî hava-
sını, “Üsküdar Vasfında Gazel, Şerefâbâd” şiirlerinde ise zevk ve şevk havasını ele alır.

“Atik Valde’den İnen Sokakta”6 şiirinde Yahya Kemal bir Ramazan günü iftar ön-
cesinde uğradığı Üsküdar’ın bu mahallesinde hissettiklerini anlatır. Atik Valde’ye bütün
güzelliğiyle Ramazan maneviyeti sinmiştir. Oruçlu insanların süzgün benizlerinde de-
rin bir tevekkül okunmaktadır. İftar saatini duyuran topun gürültüsüyle herkes evine
çekilir ve gün biter. Evlerin içinde dinî vazifesini birgün daha yerine getirebilmiş olma-
nın mutluluğu yaşanmaktadır. Şair bu saatte oruçlu olmadığı ve iftar telâşına onlarla be-
raber katılamadığı için âdeta bir gurbet duygusuna kapılır. Bununla beraber en azından
böyle duyguları hissedebildiği için kendi ruhunda bir teselliye sahiptir:

Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı 
Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.
Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime:
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
“Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür; 
Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.”
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“Üsküdar Vasfında Gazel”de7 Boğaz’ın önemli eğlencelerine mekân teşkil eden Şe-
refâbâd’ı ve yine Üsküdar’ın güzelliğini anlatır. Şair burayı âdeta bir cennete benzetir.
Şehrin gecesinde ve gündüzünde, bir cennet güzelliği vardır. Her çeşmesinden Şerefâ-
bâd suyu akar. Orada insan, bir bahar ırmağının akarken çıkardığı nağmeleri duyar ve
gönül, akıp gidenin zaman nehri olduğunu farketmez. Üçüncü beyitte eski Türk musi-
kîsinin makamlarından Sûz-ı Dilârâ ile Beyâtî Arâbân’ın kucaklaştığı görülür. Nihat Sa-
mi Banarlı bu konu üzerinde önemle durmuş ve bu makamlardan yola çıkarak anlatı-
lan dönemin Üçüncü Selim dönemi Üsküdar’ı olduğunu tespit etmiştir.8 Bu semtin her
bahçesi servi salınışlı güzellerle doludur. Her köşkü neşeli bir dünya güzeli ile aydınlık-
tır. Sonunda şair kendisine hicran çektiren güzelin adresini de verir. Bu güzel, Üskü-
dar’ın Bağlarbaşı’ndan bir şuhtur:

Ammâ yine hicranla Kemâl andığım âfet
Bağlarbaşı’nın goncası bir yosma civândır

“Şerefâbâd”9 şiirinde Lâle Devri Üsküdarı’nın hakikî çehresini bulmak mümkün-
dür. Kendi poetikasının çerçevesini Divan şiiri içinde çizen Yahya Kemal, “Şerefâbâd”la
bir kez daha Divan şiirini doğuran eski İstanbul medeniyetinin kapılarında -sanat adı-
na- bir muhasara arzusuyla dolaşır ve bu küçük şiirin mısralarını tek tek örer. Tarihte
zaman atlamaya izin veren muhayyilemiz sayesinde, bu şiirde Yahya Kemal’in âdeta Ne-
dim’le yarıştığını ve galip geldiğini düşünürüz. Hakikatte bizim bu düşüncemizden zi-
yade Yahya Kemal’in Nedim’le bir hasbıhâl içine girdiğini kabul etmek belki daha yerin-
de olur. Eski İstanbul âlemlerini yaşayan güzelin artık Şerefâbâd’a geldikçe gözleri dol-
maktadır. Şarabın, lâlenin, bahar mevsiminin coştuğu bu yerde, şimdi çeşmelerden kan
akmaktadır. Göçen bir mazinin, kaybolan bir zevkin ve şevkin en acı hatırası... O ma-
zide ince testi endamlı sâkiler, bâde getirdikçe Cem altın tahtı üzerinde gülerdi. Ağaç-
lıklarda bülbüller terennüme başlayınca neyler susar, rindler kendilerinden geçerdi.
Şimdi o şûh, Şerefâbâd’ın havuzunun hazan yapraklarıyla dolu olduğunu görür ve kay-
bolan eski zevk ve şevk manzarasının ardından ağlar:

Hayâlinden bakar pûşîde-î evrâk olan havza
O şûh ağlar bugün kasr-ı Şerefâbâd’a geldikçe.

“Hayâl Şehir”10 şiirinde, bir gurup vakti “fakir Üsküdar”ın şaire düşündürdükleri
anlatılır. Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal’in uzun yıllar Cihangir’de oturduğunu ve bu-
radan gözlediği Üsküdar hakkında hissettiklerini şiir ve nesirlerine yansıttığını söyler:
“İşte Yahya Kemal’in, belki de talihin güzel bir cilvesiyle, büyük hayatının mühim bir
kısmını geçirdiği Cihangir semtinden bakarak, gördüğü ve sevdiği Üsküdar’ın karşısın-
da duyup düşündükleriyle görüp söylediklerinin bir kısmı bunlardır.”11 Yahya Kemal’in
öğrencisi ve dostu Ahmet Hamdi Tanpınar bu şiirin bir “senfoni ve mimarî” bütünlü-
ğüne sahip olduğuna dikkati çeker ve şunları söyler:

7 Eski Şiirin Rüzgâriyle, s. 85-86.
8 “İstanbul Fethini Gören Üsküdar”, Yahya Kemal Yaşarken, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 1983,

(2.B.), s. 161.
9 Eski Şiirin Rüzgâriyle, s. 29-30.
10 Kendi Gök Kubbemiz, s. 30-31.
11 “İstanbul Fethini Gören Üsküdar”, Yahya Kemal Yaşarken, s. 164. 



“Yahya Kemal, “Hayâl Şehir” manzumesiyle İstanbul’un çok sevdiği, gerçek şiire
bizzat kapısını açtığı bir semti, Üsküdar’ı bir kere daha şiirin büyüsü ile giydirdi. Üs-
küdar, bundan böyle bizim için ve bizden sonrakiler için, İstanbul akşamlarının mü-
cevher aynası olacak. Nasıl sonbahar rüzgârları esince hepimiz muhayilemizde kirli
yeşil dalgalara bakarak ömürlerinin muhasebesini yapan “Kanlıca’nın ihtiyarlarını” o
hiç yüzlerini görmediğimiz, fakat ömürlerinin hüznünü içimizde duyduğumuz şiir
esatirinin insanlarını hatırlıyorsak, bundan sonra da akşamın içimize yerleştiği anda,
“Bu Üsküdar evlerinin camlarında, güneşin tutuştuğu saattir” diyeceğiz ve bir güneş
dininin duasını tekrarlar gibi, “Hayal Şehir”in mısralarını kendi kendimize okuyaca-
ğız.”12

Prof.Dr. Mehmet Kaplan da bu şiiri “güneş ve lâmba” sembolleri etrafında toplar.
Birinci bölüme güneşin, ikinci bölüme ise lâmbanın hâkim olduğunu, bu şekilde tabi-
atla insanın karşılaştırıldığını söyler.13

Şair Cihangir’den Üsküdar’ı seyrederken bu gurup vaktinde “güneşin vehminin sa-
raylar” yarattığını, evlerin camlarının birer “peri kâşânesine” benzediğini gözler. Bu kır-
mızı, esrarlı ve hüzünlü manzara, Binbir Gece masallarındaki “mutantan Şark”ı hatırla-
tır. Şair güneş için “Şark’ın ışık mimarı” deyimini kullanır. Güneşin çekilmesiyle bu si-
hirli manzara kaybolur ve ondaki fânilik sezilir. Fakat, fakir Üsküdar güneşin batışıyla
beraber bu saltanatın çöküşünden mahzun değildir. Bu semt dışardaki aydınlığını kay-
bedince, kendi iç aydınlığına dalar. Bu iç aydınlık, onun manevî dünyasındaki zengin-
liktir. Üsküdar, asırlar boyunca bir Türk ve Müslüman semti olmanın kendisine sindir-
diği manevî havayı daima teneffüs etmiştir. Güneşin yarattığı fâni saraylar ortadan sili-
nince, kendi içindeki ebedî aydınlığa dalar. Şair “ezelî mağfiretin böyle bir ikliminde”
şuna inanır ki:

Az sürer gerçi fakir Üsküdar’ın saltanatı; 
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına; 
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına, 
Ezelî mağfiretin böyle bir iklîminde
Altının göz boyamaz kalpı kadar hâlisi de.
Halkının hilkati her semtini bir cennet eden
Karşı sâhilde, karanlıkta kalan her tepeden, 
Gece, birçok fıkarâ evlerinin lâmbaları
En sahîh aynadan aksettiriyor Üsküdar’ı.

“Üsküdar’ın Dost Işıkları”nda14 bu semtin insanlarıyla aynı millete mensup olmak-
tan duyduğu sevinç ve gururu ifade eden şaire göre, gerçi Üsküdar köhne bir manzara
arzetmektedir. Ancak bu köhnelikte, bir milletin uzun tarihine şahit olmanın derin mâ-
nâsı vardır. Üsküdar vatan toprağında, zaferlerle çınlayan pek çok fecir görmüştür. Bu
tarih duygusu içindir ki şair, bu semtin tanımadığı insanlarıyla aynı millete mensup ol-
maktan gurur ve saadet duyar:
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12 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Hayal Şehir”, Yahya Kemal İçin Yazılanlar, Cilt I, Haz: Prof.Dr.Kâzım Yetiş, İs-
tanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 1998, s. 383.

13 Edebiyatımızın İçinden, Dergâh Yay., İstanbul 1978, s. 131.
14 Kendi Gök Kubbemiz, s. 36-37.
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Gönlüm, dilim, kanım ve mizâcımla sizden’im, 
Dünyâ ve âhirette vatandaşlarım benim.

Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal’in sanatında annesini küçük yaşta kaybetme-
sinin önemli tesirleri olduğunu vurgular. “Koca Mustafa Paşa, Hayal Şehir, Atik Val-
de’den İnen Sokakta, Üsküdar’ın Dost Işıkları” gibi şiirlerinin “peyzajımızı ve insanla-
rımızı bu hasretin ve acının ışığında gören eserlerden”15 olduğunu belirtir.

“Bir Tepeden”16 şiirine gelince, -Nihat Sami Banarlı, bu tepenin Üsküdar’ın bir te-
pesi olduğunu belirtir: “Bir vatan kızının çehresinde, bir yurdun güzelliğini bir milletin
macerasını, bütün ihtişamiyle bulmanın zevki ve heyecaniyle terennüm edilmiştir.”17

Mehmet Kaplan bu şiiri, Yahya Kemal’in millet ile tarih ve coğrafya arasında kurduğu
münasebetin güzel bir örneği olarak değerlendirir: “Şair bu şiirinde, Boğaziçi’nde ken-
disiyle beraber gezintiye çıkan güzel bir kadına karşı duyduğu sevgiyi anlatır. Kadının
güzelliği ile tabiatın güzelliği âdeta birbirine karışır. Şair onun sesinde İstanbul’u duyar.
Coğrafya ile beraber tarih de insan şahsiyetine şekil verir.”18 İlâve edelim ki bu şiirde İs-
tanbul tabiatı, dil, tarih, sanat, kadın güzelliği ve aşk bir arada harikulâde bir terkip vü-
cuda getirmiştir. O kadar ki Yahya Kemal kadın güzelliğini ve aşkı dahi bu sentezden
çıkarır:

Irkın seni iklîmine benzer yaratırken, 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.
Tarîhini aksettirebilsin diye çehren, 
Kaç fâtihin altın kanı mermerle karışmış.

Başta Üsküdar olmak üzere İstanbul semtleri ve genel olarak İstanbul, Yahya Ke-
mal’in şiirlerinin önemli bir tarafını doldurur. Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul hakkın-
da yazdığı bir denemesinde Yahya Kemal’in “bu şehri ve onun zamanlarını şahsî bir ma-
cera gibi”19 yaşadığını belirtmiştir. Yahya Kemal kendi benini millî tarihin içinde bulur.
Tarih onun bütün eserlerini besleyen zengin bir kaynaktır. Şiirlerindeki ferdî konular
bile bu tarihin içinde ifadesini kazanır. Fetihle beraber vatanın bütünlüğü sağlanmış,
vatan yekpare bir manzara kazanmıştır. Yahya Kemal’e göre fethin en önemli yanı da bu-
dur. Türkler’in vatan coğrafyasında kurduğu semtler arasında Üsküdar ayrı bir yere sa-
hiptir. Türk milleti -bütün tarihinin ve medeniyet birikiminin bir özü olan- İstanbul’u
ilk defa Üsküdar’dan görmüş ve bundan sonra fethin rüyasına kendini kaptırmıştır. Üs-
küdar bu sebeple tarihî misyonu yanında fethin rüyasının görülmesine, ardından da fet-
hin yapılması aşamasındaki sancılara birinci dereceden tanık olmuştur. Fethin bize ka-
zandırdığı İstanbul hakkında en güzel mısraları söylemekse Yahya Kemal’e nasip olmuş-
tur. Bu şiirlerde tarihin yanısıra Yahya Kemal’in kendine has estetiği içinde İstanbul
semtlerinin hatırası ve hülya güzelliği vardır. 

15 Yahya Kemal, Dergâh Yay., İstanbul 1981, s. 182.
16 Kendi Gök Kubbemiz, s. 20.
17 “İstanbul Fethini Gören Üsküdar”, Yahya Kemal Yaşarken, s. 169.
18 “Yahya Kemal’in Şiirlerinde İç Sıkıntısı ve Sonsuzluk Duygusu”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II,

Dergâh Yay., İstanbul 1987, s. 291.
19 “Kenar Semtlerde Bir Gezinti”, Yaşadığım Gibi, Haz:Prof.Dr.Birol Emil, Dergâh Yay, İstanbul 1996 (2.B.),

s. 210.



HALİDE EDİB’İN HATIRALARINDA 
ÜSKÜDAR

Yaflar fienler*

Üsküdar, medeniyet maceramızda önemli bir merhalenin kapısı olmuştur.
Maddî ve mânevî unsurlarıyla bir bütün olarak Türk kültürünün canlı bir

hayata dönüştüğü bu yer, Boğaz’ın firuze renkli sularında bir fetih rüyası gören ced-
lerimizin yaşadıkları bu toprak, yüzyıllar boyu fakir ve Müslüman Türk halkına me-
kân olan Üsküdar, sahip olduğu güzelliklerle ve târihî-kültürel zenginliklerle pek çok
edebî esere konu olmuştur. Bu bildiride, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Cum-
huriyet döneminde eserler vermiş bir edebiyatçımızın, Halide Edib’in, yaşanan haya-
tın sıcaklığını taşıyan hatıralarında Üsküdar’ın sahip olduğu yer tanımlanmaya çalı-
şılacaktır.

Önce Halide Edib Adıvar’ın hâtıraları hakkında kısaca bilgi vermenin gerekli oldu-
ğunu düşünüyorum.

Halide Edib’in hatıraları iki cilt halinde yayınlanmıştır. Birincisi Mor Salkımlı Ev
ikincisi ise Türkün Ateşle İmtihanı adını taşır. Her iki eser de önce İngilizce yazılmış, da-
ha sonra yazar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

İlk hatıra kitabı, Memoirs of Halide Edib adıyla 1926’da Londra’da yayınlanır. Mor
Salkımlı Ev’i de meydana getirecek olan bu hatıralar, önce Yeni İstanbul Gazetesinde 26
Eylül-25 Kasım 1955 tarihleri arasında Halide Edib’in Çocukluğundan 1917’ye Kadar Ha-
tıraları adıyla tefrika halinde çıkar. Daha sonra da 1963 yılında kitap olarak basılır. Bu
hatıralarında, çocukluğundan başlayarak, 1917’ye kadar yaşadıklarını anlatır.

Hatıralarının ikinci cildi, önce 1928’de New York ve Londra’da The Turkish Ordeal
adıyla İngilizce, daha sonra da 1962’de de Türkün Ateşle İmtihanı adıyla Türkçe yayın-
lanır. Yazar, bu hatıralarında Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadıklarını anlatır.

Halide Edib’in hayatında Üsküdar birkaç olay ve çehre ile bağlantılı olarak görü-
nür. Bunlardan birincisi, çocukluk döneminin hatıralarındaki Üsküdar’dır. 

Üsküdar’dan ilk bahsedişi haminnesi vasıtasıyladır. Eski evlerinde yaşadıkları son
parlak ramazandan sonra haminnesi Üsküdar’a taşınacaktır. (Adıvar, Mor Salkımlı Ev,
2000, 50) 

İkinci bahsedişi ise, annesinin ilk kocası olan Bedirhânî Ali Şâmil’den olan tek ço-
cuğu Mahmûre Abla’nın (Adıvar, 2000, 23) Üsküdar’da bir türbedârın karısı olan Zer-
rin Dadı’ya yaptığı ziyaret vesilesiyle olur. (Adıvar, 2000, 55) On beş gün kadar sonra
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Üsküdar’dan dönen Mahmûre Abla, küçük Hâlide’ye Şemsipaşa kıyılarından topladığı
ve bir mendile doldurduğu bir sürü renkli çakıl taşı getirir. (Adıvar, 2000, 61-62) 

Eşini kaybettikten uzunca bir müddet sonra yeni bir evlilik yapan babasının bir
başka eve taşınarak ayrılması üzerine küçük Halide, Mor Salkımlı Ev’de Büyükbabası ve
Haminnesi ile kalır. Büyükbabanın vefâtından sonra da Haminne artık o evde oturmak
istemez ve Üsküdar’a taşınırlar. (Adıvar, 2000, 84) Babası da yazı birlikte geçirmek üze-
re yeni eşi ve çocuğuyla bu konağa gelir. Halide Edib bu evi bize şöyle anlatır:

“Selimiye’de İbrahim Paşa Konağı’nın ya selamlık yahut da harem tarafıdır. Arkası
Karacaahmet mezarlığı ile karşı karşıya, yüzü ve yanı İstanbul’un gökte yükselen bin-
lerce minaresine bakar. Yarısında sahipleri oturur, fakat bizim taraf da Beşiktaş’taki evi-
miz kadar büyük. Yanında ve arkasında, bilhassa gül ağaçları bol, bakımsız, fakat geniş
bir bahçesi vardır. Mahallesi, zamanla kararmış, yıkılmaya yüz tutmuş kocaman ahşap
konaklar ve evlerle dolu idi. Anlaşılan sahipleri vaktiyle sadrazam, nâzır, herhalde da-
ha çok eski devrin ekâbiri imişler. (.......) Gül ağaçlarından başka bir hayli gölgelik bü-
yük ağaçları da vardı. Bilhassa Mahmûre Abla’nın ta tepesine tırmandığı, gözlerimi çe-
virdiğim zaman başımı döndüren, dalları göğe yapışmış gibi duran bir ceviz ağacıda var-
dı.” (Adıvar, 2000, 85) 

Bu evde uzun müddet oturmazlar. Kısa bir sürede birkaç ev değiştirirler. Sonunda,
“Şemsipaşa Karakolu’nun yanında, Şemsipaşa Yalısı denilen büyük bir evin yarısına” ta-
şınırlar. Artık babası da onlarla birliktedir. Halide Edib, kendisine tesir etmiş olan bu
evi bir tablo halinde anlatırr: “Yanında ve arkasında yemiş ağaçları ile dolu, geniş bir
bahçesi vardı. Önümüzdeki kumlara dikili sırıklara bağlı iplere bin bir renkli yazmalar
asılırdı. Taşları, kumları akşam güreşinde pırıl pırıl yanan bu kıyıya beyaz köpüklü dal-
galar, havaya göre ağır ve hırçın bir âhenkle vururlar, hepsi birden emsalsiz bir hareket,
renk ve ses âhengi yaratırlardı.” (Adıvar, 2000, 93) Bu evde oturdukları sırada ramazan
gecelerinde de Üsküdar Çarşısı’nda büyük bir kahvede oynayan Karagöz’ü seyre gider-
ler. (Adıvar, 2000, 96) 

Babasının ikinci bir kadınla, Teyze ile evlenmesinden doğan huzursuzluk sonucu
ilk eski eş Beşiktaş’taki Mor Salkımlı Ev’e gönderilir. Aile de İcâdiye’de başka bir eve ta-
şınır. (Adıvar, 2000, 100) Babası Beşiktaş’taki eve yerleşir. Biraz da bu huzursuz ortam-
dan uzaklaştırmak için Halide’yi okula başlatmak düşüncesindedir. İcâdiyeye taşınma-
larının bir sebebi de budur. Halide’yi Amerikan Koleji’ne vermek ister. Bütün ısrarları-
na rağmen yaşının küçüklüğünden dolayı kabul edilmez. Yeni bir nüfus kâğıdı çıkartı-
larak yaşı büyültülür ve okula kaydı yaptırılır. Ancak, bu durumu fark eden okul mü-
dürü Patrick, Halide’yi yatılı olarak kabul etmez. Bir sene sonra ise padişahın emri ile
okuldan alınır. (Adıvar, 2000, 100-101) 

Bir müddet sonra Üsküdar Çarşısı’nda cadde üstünde bir eve taşınırlar. Bu sırada
babası Beşiktaş’taki evde oturmaktadır ve Halide’yi de oraya götürür. Böylece Hâlide Üs-
küdar’dan ayrılmış olur. Fakat misafir olarak gelip gitmeye devam eder. (Adıvar, 2000,
103) 

İlk uzun ziyâreti 1895’teki İstanbul depremine tesâdüf eder. Halide Edib, yaşadık-
larını canlı bir üslûpla bize şöyle anlatır:

“Birdenbire avize ve hatta camlar şangır şungur etmeye başladı. (.......) Yerin altın-
dan muazzam bir inilti, sokaklarda bir koşuşma, korkunç bir uğultu başlamıştı. Hemen
pencereye gittim. Bütün Üsküdar halkı çarşıda, ortalığı örten bir toz duman bulutu için-



de şaşkın şaşkın koşuşuyorlardı. Bütün dükkâncılar dışarıya fırlamış, karşıdaki hamam-
dan bellerinde peştamal, ayaklarında nalın, yarı çıplak bir takım adamlar “Allah, Allah”
diye feryâd ediyorlardı.” (Adıvar, 2000, 109) 

Bu olaydan birkaç ay sonra, o yılın sonunda, Mahmûre Abla’nın düğünü yapılır. Bu
vesile ile Halide sık sık Üsküdar’a gelir ve uzun süreli kalır. (Adıvar, 2000, 110) 

Babası, Beşiktaş’ta baş gösteren bir grip salgınının da tesiriyle Sultantepesi’nde bir ev
satın alır. Ev ve bahçe harap bir durumda olmakla birlikte ferah ve güzel manzaralıdır.
(Adıvar, 2000, 114) Eve, tamir etmeden taşınırlar. Tasvir ediş tarzından Halide Edib’in bu
evi ve bahçeyi sevdiğini anlarız. Evden ve bahçesinden şöyle bahseder: “Ne kadar güzel
bir yer olduğunu tarif etmek müşküldür. Odaların her birinde sekiz pencere, her katta Bo-
ğaziçi’nin kıvrılıp giden yeşil tepeciklerine, sularına, tarihi kulelerine bakan geniş balkon-
lar. Bahçe yeşil bir çamlık, aralarında papatya tarlaları ve yer yer boş genişlikler. Birçok
yemiş ağacı arasında bayaz siyah en güzîde cinsten incir ağaçları, eski kuyular, büyük ha-
vuzlar, vahşî bir yeşillik arasından akıp giden billûr bir dere.” (Adıvar, 2000, 118) 

Bu ev Halide Edib için hem çeşitli sıkıntılarla dolu, hem de geleceği bakımından
birçok faydalı bilgiyi kazandığı bir mekân olmuştur. Pek çok değerli hocadan almış ol-
duğu mûsıkî, Arapça ve İngilizce dersleri onun romancı cephesinin de temelini oluştur-
muştur. Bu hocalar arasında ona Fransız Edebiyatı ve felsefe dersleri veren Rızâ Tev-
fik’in yeri başkadır. Halide Edib, sanat ve fikir bakımından gelişmesini ona borçlu oldu-
ğunu ifade eder. (Adıvar, 2000, 121-122) 

O sıralarda Ali Şamil Paşa Üsküdar’a komutan olarak tayin olur. Halide Edib’in ha-
yatında önemli bir dönem olan Kolej’e yeniden başlaması da aynı zaman dilimindedir.
Babası onu ikinci defa, bu sefer yatılı olarak, Amerikan Koleji’ne verir. Bu tarihte Hali-
de Edip on beş yaşındadır. (Adıvar, 2000, 123) 

Kolej, Üsküdar Bağlarbaşı’ndadır. Ayda bir defa izinli olarak eve gidebildiği için
okulu, aile çevresinin endişelerinden kurtulduğu bir mekân olarak görür. Bu serbest or-
tam onun fikrî temâyüllerinin gelişmesine de imkan verir. Dînî meseleler üzerinde dü-
şünmeğe başlar. Bilhassa, içtihad kapılarının kapanmamasını savunan Gazâlî’nin tezi
onu yakından ilgilendirir. Muhtelif dinler hakkında bilgi edinir. Çağdaş Hıristiyanlığın
hiç de Hazret-i Îsâ’nın bütün insanlığı muhabbetle çevreleyen rûhuna uymadığını gö-
rür. Müslümanlığın bu kadar büyük bir iç kuvvete sahip olmasını, Kur’an-ı Kerîm’in ilk
ayetinin bütün insanlığı içine alan bir rûh ifâde edişine bağlar. (Adıvar, 2000, 124-126) 

Hep kendinden büyükler arasında bulunmuş ve yine onlardan aldığı derslerle ye-
tişmiş olan Halide Edib için Kolej, yaşıtlarıyla birlikte yaşama ve onlar gibi olabilme fır-
satı verir. Bu dönemi hatırâlarında şu sözlerle dile getirir:

“O zamanki Kolej’in sıhhatli ve normal talebesi, muhitin sade zevki, üzerimde bü-
yük bir tesir yaptı. İnkişâfı geri kalmış çocukluk ve gençlik denilen insiyâklar içimde
uyandı. Yani bir taraftan vaktinden evvel inkişâf eden fikrî tarafımla, boğulup kalan
maddî ve tabi’î varlığım arasında bir muvâzene hâsıl oldu.” (Adıvar, 2000, 127-128) 

Bu ifâdelerden de anlaşılacağı üzere, Kolej onu, bir taraftan günlük hayatın gerçek-
leriyle tanıştırmış, diğer taraftan da bu gerçekleri yorumlayabilmesi için gerekli kültü-
rel alt yapıyı vermiştir.

Halide Edib, 1900 senesinin yaz tatilinde, diğer derslerine nazaran daha zayıf ol-
duğu matematik dersini kuvvetlendirmek için, devrin büyük matematik âlimlerinden
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Sâlih Zeki Bey’den özel dersler almaya başlar. Müsbet ilimleri ön planda tutan Salih Ze-
ki, Halide’nin fikrî tekâmülünde yeni bir safha açar. (Adıvar, 2000, 132-133) 

Sonunda Halide Edib, Salih Zeki ile evlenir ve Sultantepesi’ndeki evin kendilerine
tahsis edilen bir dairesine yerleşirler. Eşine yardım etmeye çalışan yazar, onun için gerek-
li olan bazı eserleri Türkçe’ye tercüme eder. Asistanı gibi çalışır. Bu esnada, derin bir dik-
katle okumaya başladığı Zola’nın tesirinde kalır. Hayata, insana ve tabiata Zola’nın gözle-
riyle bakmak onu huzursuz eder. Köşk’ün güzelliklerinden ve Boğaz’dan zevk alamaz olur.
Uzun süren bir uykusuzluk nöbetine tutulur ve yatağa bağlanır. Bir çocuğa sahip olacağı-
nı hissettiğinde yavaş yavaş sıhhate kavuşur ve oğlu Ayetullah o sene, ikinci oğlu Zeki Hik-
metullah da yaklaşık bir buçuk sene sonra dünyaya gelir. (Adıvar, 2000, 137-138) 

Halide Edib ve Salih Zeki, ikinci oğullarının dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra,
1905’te, Üsküdar’daki konaktan ayrılırlar. Salih Zeki’nin görevli bulunduğu “Beyoğlu cad-
desindeki rasathânenin üst katındaki müdür dâiresine” taşınırlar. (Adıvar, 2000, 138) 

Halide Edib hatıralarında, Üsküdar’dan ayrılmakla beraber, zaman zaman yine bu
semte geldiğini anlatır. Bu gelişlerden biri, 1906 yılında olur. Bu yılın baharını ve yazını
Sultantepe’deki evde geçirirler. Yaz sıcakları ve Mahmûre Abla’nın yaşadığı sıkıntıların
verdiği üzüntü Halide Edib’in tekrar uykusuzluk nöbetlerine tutulmasına yol açar. Bu se-
beple Burgaz Adası’nda bir ev tutarak Üsküdar’dan ayrılırlar. (Adıvar, 2000, 140-143) 

Hâtıralarda bahsedilen bir başka geliş ise 1909’daki Derviş Vahdetî ayaklanması es-
nasında olur. 31 Mart sabahı silah sesleri ile başlayan ayaklanmanın kanlı bir döneme
girmesinden sonra hayatları tehlikeye giren Salih Zeki ve Halide Edib çocuklarla birlik-
te Üsküdar’a geçerek, Sultantepesi’ndeki eve sığınırlar. Ancak, burası da takibat altında
olduğundan güvenli değildir. Gece yarısı hemen yakındaki Özbekler Tekkesi’ne geçer-
ler. Tekkenin de tehlikeli olduğunun anlaşılması üzerine çocuklarını yanına alan Hali-
de Edip, Amerikan Koleji’ne gider. Burada dört gün kaldıktan sonra onların da yardı-
mıyla yurttan ayrılarak Mısır’a kaçar. (Adıvar, 2000, 155-160) 

Mısır’da iken İsabel Fry’ın daveti üzerine ingiltere’ye giden yazar (Adıvar, 2000,
166), 1909’da yurda dönüşünde yine Sultantepesi’ne, çocuklarının ve eşinin yanına gi-
der. Tifoya yakalanan küçük oğlunun iyileşme süresi içinde Seviye Tâlip romanını ya-
zar. (Adıvar, 2000, 172) 

1910 yılında Salih Zeki’den ayrılan Halide Edib (Adıvar, 2000, 177), çocuklarını
alarak, Üsküdar’dan ayrılır ve Fazlıpaşa’da bir eve taşınır. Bu, onun hatıralarının Mor
Salkımlı Ev adlı birinci cildinde Üsküdar’la ilgili son kayıttır. (Adıvar, 2000, 178) 

Halide Edib’in hatıralarının ikinci cildi olan Türkün Ateşle İmtihanı adlı eserde Üs-
küdar’dan yalnız bir yerde fakat, uzunca bahsedilir. Birinci Dünya Savaşı sonrası İstan-
bul, düşman kuvvetleri tarafından işgal edilir. Artık Halide Edib ve ikinci eşi Doktor
Adnan Adıvar için İstanbul’da kalmak imkânsızlaşır. Bu durumda yapacak tek şey var-
dır. O da İstanbul’u terk ederek Anadolu’ya kaçmak, millî mücâdeleye katılmaktır. Ço-
cuklarını Robert College’e yerleştiren Halide Edib, Üsküdar’a geçer. Sultantepesi’ndeki
ev emniyetli olmadığı için Özbekler Tekkesi’ne giderler. Beraberlerinde Anadolu’ya ka-
çırabilecekleri birkaç kişiyi daha alabilmek için İstanbul’a gidip geldikten sonra Üskü-
dar’dan ve İstanbul’dan ayrılarak Ankara’ya doğru yola çıkarlar. (Adıvar, Türkün Ateşle
İmtihanı, 1994, 60-70) 

Görüldüğü gibi Üsküdar, Halide Edib’in hayat hikâyesinde önemli bir yere sahip-
tir. Üsküdar’a gidişler ve oradan ayrılışlar onun hayatının belirli dönemleri olmuştur.



Çocukluk döneminde onun için sadece gezmeğe gidilecek bir yer olarak görülen
bu semt, daha sonraki yıllarda içinde sürekli yaşanan bir mekan halini alır. Okula, Üs-
küdar’ın bir mevkiinde, Bağlarbaşı’nda bulunan Amerikan Koleji’nde başlamış ve bitir-
miş, evlendikten sonra yine Üsküdar’da Sultantepesi’ndeki babasının konağına yerleş-
miş ve çocuklarını orada dünyaya getirmiştir. Bu baba ocağı ona, önce Derviş Vahdetî
isyanında, daha sonra da İstanbul’un işgalinde düşman kuvvetleri tarafından takibe uğ-
radığında, sığınacak bir yer olmuştur. Millî mücadele öncesi Anadolu’ya kaçarak millî
Ordu’ya, Mustafa Kemal’e katılmak isteyenlerin ilk rahat nefes aldıkları bu semt, Hali-
de Edib’e de aynı şekilde hizmet etmiştir. Bu sebeple Üsküdar, Onun hayatında hem
mutlu hem de mutsuz hatıraların barındığı bir semttir.

Kaynaklar

1. Adıvar, Halide Edib (2000), Mor Salkımlı Ev, İstanbul.

2. Adıvar, Halide Edib (1994), Türkün Ateşle İmtihanı, Haz.: Selim İleri, İstanbul.
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ÜSKÜDAR: 
BİR ŞEHRİN GÜZEL VE IŞIKLI RUHU

Ali Haydar Haksal*

Şehirlerle insanları arasında doğrudan bir bağ ve bir bağlantı vardır. Bu, normal
bir yaşama düzeyinde pek fark edilmiyor. Bir şehirde yaşayanlar onun ruhunu

fark edemeyebilirler. Göz, kendini göremez örneğinde olduğu gibi, biri, ya şehrinden
uzaklaştığında ya da şehriyle komşu olan iki beldeye gidiş ve gelişlerde bir farklılık ay-
rımsayabilir. Bir beldeden bir diğerine geçildiğinde bir ruhtan bir başkasına geçildiği an-
laşılır.

Üsküp’e bir yolculuğum oldu, o şehrin ne kadar benim olduğu ve bana ait olduğu-
nu orada gördüm. Kendimi, Üsküdar’da ya da Bursa’da sandım. Üsküdar’a olan özle-
mim belirmedi.

Gündelik hayatımızda bir şehrin gerçek yüzünü göstermesi bakımından da önem-
li. Üsküdar ile Kadıköy birbirine dayanmış, birbirine sırt vermiş, sanki biri tepenin bir
yamacında diğeri de diğer yamacında yer alıyor. Kuzey ile güney arasındaki bir farklı-
lık gibi. Bir bahar mevsiminde birinin hoş sıcaklığı insanın ruhunu yalar, diğeri de so-
ğukluğuyla insanı üşütür. Böyle olmasına rağmen iki ayrı ruh iki ayrı mekân ve belde
özelliğinde.

Üsküdar manevi bir ruh iklimine sahip. Bu, öylesine belirginlik kazanıyor ki, sa-
nat ve düşünce bağlamında, haketiğini belirginleştirmek için şair ve yazarların ona atf
ettikleri sıfatların kazandığı anlam, şehrin kazandığı anlam kadar önemli.

Yahya Kemal’in Üsküdar’ı bu kadar sevmesinin nedenini işte o zaman anlamıştım.

Yahya Kemal’in “Ziyaret” şiirinde Üsküdar için olan şu dizesinin bende uyandırdı-
ğı haz ve heyecanı anlatamam.

“Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada”1

dizesi, onun ruh dünyasının bir yansıtıcısı. Belki de onu bu dizesinden yola çıka-
rak, Üsküdar üzerine yazılmış diğer şiirleriyle birlikte bu düzlemde ele alırsak, Üskü-
dar yaklaşımının, salt bir mekân yaklaşımı olmadığı, ona ruh veren düşünce dünyası-
nın bir sonucu olduğu ortaya çıkacaktır. Yahya Kemal’in kendisine bakışta, kendisine
ilişkin bir burukluğun izlenimlerini de şiirinde görebilmekteyiz. Önemli olan onu sa-
hip olduğu ruh dünyası ve bunun şiire yansıması, şiirinde Üsküdar’a verdiği önem, Üs-

* Yazar
1 Bayatlı Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 32, İst. Fetih yayınları cemiyeti, 1974, İstanbul



küdar’ın şahsında büyük bir medeniyetin ve onun düşüncesinin ulvîliğini gözler önü-
ne sermesidir. Bir başka deyişle şiirinin ruhundan yansıyış biçimidir. 

“Hayal Şehir” şiiirinde 

“Nice Yüzbin senedir şarkın ışık mimarı
Böyle mamur eder ettikçe hayal Üsküdar’ı”2

dizesinde “şarkın ışık mimarı” imgesi medeniyet ve ışık düzlemli bakışı, onu, ‘cen-
net’ ‘ışık’ ‘ışık mimarı’, ‘dost ışıkları’, ‘nurlu neş’e’, ‘cennet suyu’, ‘ulu rüya’, ‘şafak’, “Gör-
müş, İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu’ dizesi ve imgelerini bir arada düşündüğü-
müzde, onun imgelemindeki dünyayı ortaya koymuş oluyor. Bireysel yaşayış biçimiyle,
Üsküdar ve Üsküdar insanının arasındaki farklılık onu hüzünlendiriyor. Bu hüznü de
şöyle dışavuruyor. Bir iftar vakti, Atikvalide semti insanlarının iftar saatindeki eve dö-
nüşleri, kız çocuklarının sabırsızlıkları, sokakta bekleşen insanların, ezanla birlikte eve
çekilişleri sonucunda, oruçsuz bir insan olarak ortada kalakalması duygusu onu hüzün-
lendiriyor. Fakat onu sevindiren bir düşüncesini de dışavurmaktan geri kalmıyor.

“Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı
Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.
Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime:
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
“Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;
Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.”3

Yahya Kemal’de: 

“En sahih aynadan akseden bir Üsküdar”4 vardır.

Bir de onun, medeniyet düzlemli bakışında, Batı medeniyetiyle bir karşılaştırması
bulunuyor ki, bu da Yahya Kemal’ı tanımamız ve bilmemiz açısından önemlidir.

“Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı”5 dizesinde, “batı’nın kararma’ imge-
si belirleyici bir tutum olur Yahya Kemal için.

Yahya Kemal’in imgelem dünyasından yola çıkarak, Halide Edip Adıvar’ın “Kabe
Toprağı Üsküdar”ıyla6 bütün bunları bir arada düşünmek manevî bir ruh iklimi oluştu-
ruyor. Düşünce ve medeniyet hayatımızda Üsküdar’ın önemini ortaya koyuyor. 

Bu çalışmamda, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sezai Karakoç’ta Üskü-
dar imgesi ve imgelemi üzerine düşünmekti. Ancak Yahya Kemal’in medeniyet bakışlı
yaklaşımıyla Necip Fazıl’ı karşılaştırmak iki usta şairi ve düşünce adamını bir arada dü-
şünmek bana daha bir olması gerektiğini düşündürdü.

Yahya Kemal’deki tedirginliği, mahçubiyeti Necip Fazıl’da görmüyoruz. Yahya Ke-
mal’de servi imgesi “siyah”tir. “Siyah servi, biraz da tedirginliğin ve mahçubiyetin bir
yaklaşımıdır. Necip Fazıl’da ise: “Servi, endamlı servi”ye7 bürünür.
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Necip Fazıl’ın Üsküdar ve İstanbul imgeleri Yahya Kemal’inkiler gibi aydınlıktır.
Biraz da Necip Fazıl’ın öte’ye ilişkin bakışında bir rahatlık vardır. “Pırlantadan kubbe-
ler”, “Öleceğiz ne çare”, “Hayattan canlı ölüm, imgelerinde “günahtan baskın rahmet”8

imgesinin ışığında bakmamız yerinde olur.

Yahya Kemal’in Batı karşılaştırması, ‘kararan batı’ imgesi iki anlamlı düşünülebilir.
Bir, güneşin batışı, iki ve asıl önemlisi Kararan Batı’nın kendisidir. Burada Yahya Kemal
kendisini ortaya koyuyor. Necip Fazıl’da ise bu, daha içeriye dönüktür. Çünkü Necip
Fazıl günümüz İstanbul’unu yaşıyor ve bir iç karşılaştırmada bulunuyor. Bunun için de: 

“Beyoğlu tepinirken ağlar karacaahmet...”9 diyor.

Yahya Kemal, şehir, medeniyet ve bu ruhu yaşayan insanı bir arada ele alıyor. Ne-
cip Fazıl, bunu biraz daha geniş bir alana doğru çekiyor. Bir yanda insan, bir yanda, şe-
hir ve mekânın kazandığı anlam. “Çamlıca’da, yerdedir göklerin derinliği”10

dizesi yakın çekim bir zaman izleği. Necip Fazıl hayatı içeriden kavrar, ama dışa-
rıdan bakan bir gözlemci gibidir. Yahya Kemal özlemini bu mekânlarda gezinerek gide-
rir. Necip Fazıl günümüzdeki hayatın akışına itiraz eder. Bunun için çırpınır. Karşılaş-
tırmalarda bulunur.

“Cumbalı odalarda inletir “Katibim’i...” ya da:
“Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu.”11 dur.

Üsküdar’ın ondaki bir başka yansıyışı, Ahmed Haşim’i de çağrıştıran ve anımsatan
imgelere yakındır hatta özdeştir:

“Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar” dizesi insan ruhunu yakacak cins-
ten. Alev alan sular imgesini anıştırıyor bu dize.

Necip Fazıl “Karacaahmet” şiiriyle, hayat ile ölüm arasındaki yakın ilgiyi bir sıcak-
lığa ve bir tabiiliğe dönüştürüyor. Ölümden korkmuyor ve ölüm karşısında bir tedirgin-
liği de bulunmuyor. Yahya Kemal’in ölüm karşısındaki tutumunu ve tedirginliğini bir
olumsuzluk olarak görmemek gerekiyor. O, Necip Fazıl kadar rahat değildir ölüm kar-
şısında. Günümüz insanının ölüm karşısındaki tedirginliği veya duyarsızlığı için Necip
Fazıl’ın şu dizesini anımsamada yarar var.

“Fikirden kurtularak, ölümden kurtulmuşlar.”12 der. Burada bir ironi de var. Aslın-
da ölümden kurtulunamayacağını anlatmaya çalışıyor. 

Daha çok Karacaahmet’i hayat ile ölüm arasındaki ilişkileriyle ele alıyor. O, bir bi-
linçle, insanın geleceğini de düşünüyor. Mezarlıkta yatanların kavuklarını, mezar taşla-
rını birer örnek olarak veriyor.

Yaş ve konum sırası olarak bu araya Ahmet Hamdi Tanpınar’ı almam gerekiyordu.
Fakat, yüzyılımızın önemli ve büyük bir düşünürü ve şairi olan Sezai Karakoç’a sözü
getirmek istiyorum. Nedenim, Üsküdar düzleminden yola çıkarak şiir yazmış bu üç bü-
yük şairin ortak ve ayrılan yanlarını bir arada düşünmek ve yorumlamak gerektiğini dü-
şünmemdendir.

8 age. s. sıraladığımız imgelerin tamamı 35. sayfada Canım İstanbul şiirinde yer alıyor.
9 age. s. 35
10 age.s. 35
11 age.s. 36
12 age.s. 37



Sezai Karakoç’ta medeniyet bir bütündür, İslam medeniyeti ve coğrafyasında yer
alan hemen her eser ona aittir. Onlardan farklı olarak İslâm sanatının bir eseri olmayan,
Bizans’a ait olan Kız Kulesi’ne yazdığı gazellerden dile getirdiği ve açımladığı ufuktur.
Bu ufuk, bir dönüştürme gücünü, eşyaya ruh veren şey’in, ya da şeylerin etkisinin ku-
şatıcılığıdır. 

Her üç şaiirin ortak imgesi neredeyse ışık’tır. Işığın medeniyet ve düşünce ile olan
işkisidir. İnsan ruhunda nahif duygular uyandıran özel imgeler vardır. Sezai Karakoç’ta
bu: ‘Işık’, ‘nur’, ‘ipek’, ‘güneş’, ‘uğur’, ‘ninni’, ‘yeşil bir dua’, ‘büyük aydınlık’, ‘saf ve te-
miz yürekli müslüman’, ‘denizin ortasında yükselen ışık anıtı’, ‘hakikatin metafizik cev-
heri’, ‘su’, ‘sonsuz gökyüzü’, ‘aydınlık ülke’, ‘leylek’, ‘kelebek’ imgeleri Sezai Karakoç’un
şiirinde yoğun yer alıyor. Görüldüğü gibi, sadece iki şiirinde yer alan bu zengin imge-
ler, bizim medeniyet düşüncemize aittirler. Bir de bunların karşıtları vardır. Bunlar:
‘ölüm’, ‘zehir’, ‘Bizans mahzenleri’ ‘yarı ışıklı sular’ ‘iftira’, ‘bakireliğin kehanete kurban
oluşu’, ‘ceneviz karanlığı’, ‘Bizans karanlığı’, ‘iki yüzlü batı’, ‘hainlik’, ‘düşmanlık’, ‘kor-
ku’, ‘büyük hayat tehlikesi’, ‘dünyayı istila’, ‘Rusya ve buzul’, ‘kızıl kara sarı esmer zu-
lümler’, ‘savaş’ ‘Ve ateş gibi Batı gittiği yeri yakar’, Ruhunu kezzaba batırır insanın’, ‘bo-
ğucu su’, ‘Çin yutan kum çölü’13 imge ve dizelerini bir arada düşündüğümüzde Sezai
Karakoç’un ne kadar geniş bir çerçeveden ve düzlemden baktığı görülecektir. Bunlar
birbirinin karşıtlarıdırlar. 

Yahya Kemal’de “Kararan batı” imgesi bir tek yerde geçer. O daha çok içe dönük-
tür, Üsküdar merkezlidir. Oradan bir ışık hızıyla Batı’ya bir karaltı gözüyle bakıp geçi-
yor. Necip Fazıl’da ise bu olumsuzluk imgesini daha çok insan beni ve insan ben mer-
kezli olarak düşünüyor. Sezai Karakoç ise, her ikisinden de ayrılıyor, bakışını Kız Kule-
si’nden dünya coğrafyasına yayıyor. Sadece coğrafyayı değil, bir tarih gözlerimizin
önünden gelip geçiyor. Bizans, Çin, Hint, Batı uygarlığı arasında yer alan Büyük İslâm
düşüncesi ve coğrafyası. Bir Bizans eseri olan Kız Kulesi’nin nasıl bize ait olduğunu ve
bizim onu nasıl kendimize ait kıldığımızı gösteriyor.

“Kızlar çıkar Kule’den bir gün kızlar gelir
İstanbul’u yeniden bir ipeğe çevirir.”14

Kızkulesi, metafizik duygular yaşatan zengin bir ruh gibidir. O dönüştüğü ve Müs-
lüman olduğu haliyledir. Çünkü o:

“Bir gün bir uğurlu doğu saatinde
Kızkulesi bir zafer takı gibi yükselir.”

Ya da:

“Gecenin çiçekleri değince Kule’nin saçlarına
Beklediği konuğun sırrı çözülecektir.”15

Kule imgesinden yola çıkarak, Doğu ile Batı ve İslâm medeniyet karşılaştırmaların-
da bulunur Sezai Karakoç. Doğu’dan kastı, Hint, Çin ve Rusya gibi coğrafi bölgeleri ve

ÜSKÜDAR: BİR ŞEHRİN GÜZEL VE IŞIKLI RUHU ■ 497

13 Bu imgeler Sezai Karakoç’un Kız Kulesi’ne gazel I ila II şiirlerinden alınmıştır.
14 Karakoç, Sezai, Şiirler VII, Ateş dansı, s. 23, Diriliş yayınları, İstanbul, 1987.
15 age. s. 23
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onların düşünceleridir, düşüncelerinin sanata yansıyışlarıdır. Batı düşüncesini bir bü-
tün olarak düşünmek gerekiyor.

Geçmişten gelen düşüncelerin birikimli ve zengin ruh dünyalarını da burada ir-
deler. Bu irdelemede sanki Üsküdar ve Kızkulesi önemli bir konuma sahiptirler. “Bi-
zans mahzenlerinin yarı ışıklı suları”16 “Metafizik bir dirilişe koşan ermişliğin” ru-
hunu yakalıyor. Bu da bizim sahip olduğumuz düşüncenin gücünü gösteriyor. Çün-
kü onda Diriliş imgesi önem kazanıyor. Bize bunları düşündüren de şu dizeler olu-
yor.

“Denizin ortasında yükselmiş ışık anıtıdır o
İslâm’ın denizden güneşe yükselen sütunu gibi.”17

Sezai Karakoç, insan teki gibi Müslüman olmuş bu belde ve mekânın, eşyanın ka-
zandığı ruhu anlatırken, konumlandırırken sosyolojik ve tarihsel bir vuguyla bir gerçe-
ği de anımsatıyor ve ihsas ettiriyor.

“Işığın şehre ilk kabul edilip dağıtılışının merkezi
Bizans dirilmek için ummasın ondan medet
O yalnız ve yalnız İslâm’ın dirilişine işaret
Bir şahadet parmağı gibi yönelmiş Tanrıya.”18

Yahya Kemal’de Üsküdar tam 53 gün İstanbul’un fethini gözleyen, seyreden ve ya-
şayan bir şehirdir. Sezai Karakoç’ta ise: 

“Kuz Kulesi Galata Kulesi’ne nur gönderir.
Bizans kanarlığını her sabah
Her akşam sularda duyduğu Müslüman ninnisiyle”19

Sezai Karakoç; düşünce ve medeniyeti öncelediği için, şiirleri de bu kurgu üzerine
sürer gider.

Bu üç büyük şairin ışıklı dünyasından gelen uyarıları da dikkate almak gerekiyor.

Biz, bu üçlüden Sezai Karakoç’un şiirinin son bölümünü de alıntılayarak Ahmat
Hamdi Tanpınar’a geçelim.

“Ve ateş gibi Batı gittiği yeri yakar
Ruhunu kezzaba batırır insanın
Artık insan onursuz ve idealsiz
Yıllarca ve yüzyıllarca
Amaçsız donmuş kalakalır
Tanrı yardım etmezse
Diriliş ne güç!
Batı, ateş ve duman
Rus, kızıl buz
Hint boğucu su

16 Karakoç, Sezai, Şirler VIII, 
17 age. s. 
18 age. s. 
19 age. s. 



Çin yutan kum çölü
Tanrım, Müslüman ne korkunç afetlerle çevrili!”20

Buradan, bir roman anlatıcısına, şehir biyografileri -ayraç içinde bu ifadeyi bilinç-
li kullanıyorum- de yazan, medeniyet duyarlılığıyla kentleri ele alan Ahmet Hamdi Tan-
pınar ile konumu bitirmek istiyorum.

Ahmet Hamdi Tanpınar, bu şair ve düşünürler içinde, kısmen de olsa Yahya Kemal
izleğindedir. Daha çok Yahya Kemal’in o mahçup olan tarafında duruyor. Bir şehrin ru-
hunu kavradığında bile, o ezikliği duyuyor mu, buna olumlu yaklaşamıyoruz. Tanpınar
bir gözlemcidir, nostaljik bir bakışı ve duyuşu vardır. Duyumsar, görür, ayrıntıları fark
eder, ama bir içlenişi var mıdır? Bunun üzerinde biraz olsun düşünmemiz gerekir. Bu-
nunla Ahmet Hamdi Tanpınar’ı bütünüyle olumsuzluyoruz anlamı çıkmasın.

Huzur romanında ve Beş Şehir şehir biyografisinde, Üsküdar’a göndermeleri ol-
dukça fazladır. Biz bütün bu ayrıntıları yukarıda incelediğimiz şiirlerdeki gibi ele alır-
sak konumuz çok uzayacaktır. Bunun için çok fazla ayrıntıya girmeden, Tanpınar’da
Üsküdar imgesinin çağrışımlarını, bakışını verebilecek vurguların üzerinde duracağız.

Huzur romanının iki önemli kahramanı Mümtaz ile Nuran’ın, iki âşığın İstanbul
gezintilerinde Üsküdar’ın önemli bir yeri vardır. Bazan özel olarak Üsküdar’a gittikleri
oluyor. Burada, anlatıcının Üsküdar yaklaşımı ve izlenimleri elbette ki önemlidir. Hu-
zur’da, Üsküdar bir uğrak yeridir.

Doğal olarak bir roman anlatısında betimlelemerin önemli bir yeri vardır. Bu an-
lamda çok fazla ayrıntıya girersek bu konunun altından çıkamayacağız demektir.

Tanpınar bir ressam gözüyle mekâna bakar. Onun resmini çizer. Ayrıntıları iyi ya-
kalar. Buna bir örnek verirsek:

“Üsküdar açıkları, lodoslu akşamın suda kurulmuş malikânesi olmağa başlamıştı.
Sanki Kızkulesi’nden Marmara açıklarına kadar denizin altına, su tabakalarının arasına
yer yer, iyi dövülmüş bir yığın mücevher parıltısından geçirilmiş bakır levhalar döşen-
mişti. Bazan bu bakır levhalar suyun üstünde yüzüyor, adeta mücevherden sallar yapı-
yor, bazan da primitif ressamlarda, mağfiretin timsali ışığın kaynaştığı derinlikler gibi
hasretle, bir hakikate yükseliş arzusu ile dolu ve kıpkırmızı uçurumlar açıyordu.

Bu sıcak renklerin göz için bir lezzetten, bir ruh miracına kadar her imkânı dene-
diği andı.”21

Tanpınar’ın mekâna, eşyaya ve insana bakışını, dünyasını anlamak için olan şu ifa-
deleri bize çok şey söylüyor. Çünkü gerek İhsan ve gerekse Nuran hem aynı kuşaktan
hem de hayata bakışları birbiriyle örtüşen iki insandır. Romana ruh veren de bu iki ki-
şidir. Yani, anlatıcının bakışından Üsküdar’a ve mekâna bakışını buradan da çıkarabili-
riz.

“Ben Nuran’ım Kandilli’de otururum. 1937 senesinde yaşıyor, aşağı yukarı zama-
nımın elbisesini giyiyorum. Hiçbir elbise ve hüviyet değiştirmeğe hevesim yok.”22

“Birgün beraberce Üsküdar’ı gezdiler. İlk önce vapuru iskelede beklememek için
Mihrimah camiini dolaştılar, sonra Üçüncü Ahmed’in annesinin camiine girdiler.
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Türbeyi küçük, bir meyva içi gibi döşeli camii Nuran çok beğendi. Vapuru çoktan
kaçırmışlardı. Onun için bir araba ile Atik Valdeye, oradan Orta Valdeye gittiler.

Garip bir tesadüfle Üsküdar’ın bu dört büyük camii aşka güzelliğe, yahut hiç ol-
mazsa annelik duygusuna ithaf edilmişti.

- Mümtaz, Üsküdar’da hakikî kadın saltanatı var.”23

Tanpınar, Huzur’da İstanbul’un diğer semtleri gibi Üsküdar’ı bir dış gözlemle ele
alır. Onu çok da içselleştirmez.

Beş Şehir’de İstanbul bölümünde Üsküdar üzerine olan bölümleri çok daha fazla-
dır ve ayrıntıları da vardır. Bunu belki bir başka çalışma konusu yaparak konuyu bura-
da bitirmek gerekiyor. Yoksa Tanpınar’da Üsküdar başlıbaşına bir konu özelliğindedir.

Biz, bu çalışmamızla Üsküdar merkezli bir bakışla büyük şair ve yazarlarımızın,
bakış açılarını, ruh dünyalarını, medeniyet algılarını da ele almak istedik. Üsküdar’ın
insanda uyandırdğı duygu, insana kazandırdığı ruh ve yaklaşım. Sanırım bu, farklı bir
yaklaşım olmuş oldu. Üsküdar ruhu eksenli bir bakışla önemli bir işlevi yerine getirdi-
ğimizi düşünüyorum.

Bir uyarı ve dikkati de ifade etmek istiyorum. Çocuklarımıza bu dört büyük şair,
yazar ve düşünürleri bir kez daha yeniden okutmamız gerektiğini düşünüyorum.

Sabrınız ve inceliğinizden dolayı hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

�

23 age s. 152n



YENİ TÜRK ŞİİRİNDE ÜSKÜDAR

Seyfettin Ünlü*

Yeni Türk şiiri kurgu ve yapı özellikleriyle olduğu kadar duyuş ve düşünce yö-
nünden de eski şiirimizden Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in ilk ürünlerini ya-

yımlamalarıyla ayrılmaktadır. Bu ayrım içinde bir sonraki kuşaktan Necip Fazıl ve Na-
zım Hikmet, yayımladıkları şiirlerle yeni şiirimize biçim ve duyuş özellikleri açısından
daha belirgin bir farklılık getirmişlerdir. Bu yazımızda yeni şiirimizin serüveni içinde
yani Divan Şiiri sonrasından günümüze uzanan çizgide öne çıkan farklı akımlara, eği-
limlere dönük olarak genel manada Üsküdar şehrinin 1920’lerden itibaren şiirimizde
yer alış özelliklerine değineceğiz.

Üsküdar bir şehir, bir semt olmaktan öte; tarihi dokusunun yoğunluğu, insan ilişkile-
rinin bu yoğunluğun getirdiği birikimle şekillenmiş özellikler taşıması sebebiyle Divan ede-
biyatında olduğundan daha fazla bir ilgiyi üzerine çekmiş, bu ilgi sayesinde yeni şiirimizde
hissedilir bir ağırlıkta yer almıştır. Yahya Kemal’den günümüze uzanan bir çizgide Üskü-
dar’ın yeni şiirimize konu oluş unsurları ve şairler açısından kısa değerlendirmelerle baktı-
ğımızda, Üsküdar’ın şiirimizdeki yansımaları, şehrin özelliklerinin şairler üzerinde bıraktı-
ğı intibaların yoğunluğu ölçüsünde farklılıklar göstermektedir.

Yahya Kemal’den günümüze kendi şiir dilini oluşturmuş, söz dünyasını kendi şa-
ir kimliğine göre belirginleştirmiş olması şartlarını esas kabul ederek genel bir tarama
yaptığımızda 50’nin üzerinde şairin şiirinde doğrudan Üsküdar veya Üsküdar’ın bir
semti ya da Üsküdar’ın bir özelliğinin yer aldığını görmekteyiz.1

Yahya Kemal’den başlarsak, O’nun doğum tarihi 1884. Doğum tarihi kendisinden
önce olan Abdülhak Hamid var. Dolayısıyla yeni şiirimize aynı zamanda Yahya Kemal
doğumuyla da bir yol ayrımı getiriyor diyebiliriz. Yahya Kemal’i genelde bir İstanbul
tutkunu özelde de Bir Üsküdar aşığı sayabiliriz. Şiirlerinde yer alış unsurlarının fazlalı-
ğı sebebiyle de O, Üsküdar şairi olmayı en çok hak eden şairimizdir. Yahya Kemal, Os-
manlı’dan Cumhuriyete geçiş sürecinde Üsküdar’ı şiirlerinde sıcak, içerden bir hissediş-
le yazmıştır. Yahya Kemal’de kökü geçmişte olan bir gelecek tasavvuruna denk düşen
bir tarzda Üsküdar, tarihsel özelliklerinin zenginliği ve bu zenginliğin getirdiği mistik
derinlik ile kendini gösterir. Bu gösteriş bir bakıma “İstanbulun fethini gören Üsküdar”
şiirine dönük Sezai Karakoç’un yaptığı tespite göre Yahya Kemal’in Bozgunda bir fetih
düşü görmesinin tezahürüdür:
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“Üsküdar, bir ulu rü’yayı görenler şehri
Seni gıbta ile hatırlar vatanın her şehri
Hepsi der: “hangi şehir görmüş onun gördüğünü?”

Mısraları tarih içindeki zaman ve mekanda yaşananlara duyulan aidiyetin yansıma-
larıdır. Sermet Sami Uysal ile bir konuşmasında Yahya Kemal 1930 başlarında sık sık
Üsküdar’a geldiğini, Üsküdar’ı keşfe çıktığını, Atik-Valde’den inen Sokakta şiirini de
1934 yılında bir Ramazan günü dar bir sokakta kerpiç evlerin ve yakındaki küçük bak-
kal dükkanının kendisinde uyandırdığı intibalar ışığında yazdığını anlatır.2 Bu anlatıma
uygun olarak ne görünüyorsa onu yansıtan bir tablo gibi Üsküdar’ın Atik Valde semti
şiire girer:

“İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,
........
Bir nurlu neş’e kapladı kerpiçten evleri.
Yarab nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz” 

Cumhuriyetin ilk yıllarının imzalarından Orhan Seyfi Orhon, Edip Ayel, Faruk Na-
fiz gibi şairler eski şiirimizin anlama dayalı diyebileceğimiz özelliklerinde ve yine de yo-
ğun bir üslup içinde Üsküdar’ı konu edinirler. Özellikle Faruk Nafiz’in Çamlıca’daki Çı-
nar adını taşıyan şiiri duru bir dille Anadolu sadeliğine bir göndermedir:

“O yeşil Çamlıca ki kat kat eteklerinin
Birini boğaz öper, ötekini Marmara”

Ahmet Hamdi Tanpınar ise az yazan bir şair olarak “Bir gün İcadiye’de” şiiri ile Üs-
küdar’ın icadiye semtini anıt bir söyleyiş içinde metafizik bir kurgu bütünlüğünde işler:

“Birgün İcadiyede veya Sultantepede
.....
harap mezarlıklarda ölülerin rüyası
gelir ve tekrar doğar ölmüş sandığın aşka
anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka..”

Nazım Hikmet, 1958 yılında vatandan artık çok uzaklardadır. Türkiye dışında Üs-
küdar’ı hatırlar ve onca uzun şiirlerine rağmen Üsküdar kısa bir anlatım içinde yerini
alır ve Bir Üsküdar Balkonunda gurubu seyreder gibi laypzig’te tramvay durağında na-
sıl kederlendiğini anlatır.

Necip Fazıl Yeni Şiirimizin metafizik geriliminin doruk noktasıdır. Elbette ondan
beklenen şiir Karacaahmeti yazmasıdır ve yazmıştır. Karacaahmet şiiri edebiyatımızın
en derin en anlamlı ölüm şiiridir. Bu şiirde Üsküdar ile özdeşleşen Karacaahmet Kabris-
tanı ölüm ve sonsuzluk duygusunun adeta bir aynası gibidir:

“Deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet!
Al sana, derya gibi sonsuz Karacaahmet.!”
....
Karacaahmet bana neler söylüyor neler
Diyor ki viran olmaz tek bucak viraneler”
....

2 Sermet Sami Uysal, Yahya Kemalle Sohbetler, İst. 1959, s.28. 



Söyle Karacaahmet, bu ne acıklı talih!
Taşlarına kapanmış ağlıyor koca tarih!”

Şair Hasan İzzettin Dinamo’nun Karacaahmet Senfonisi adını taşıyan kitabındaki
şiirlerde Karacaahmeti eksen alan bölümler, Necip Fazıl’ın Karacaahmet şiirine nazaran
metafizik derinlik yönünden zayıf kalır:

“Girdim Karacaahmet’e kendi bahçem gibi
...
Baktım hiçbir acı bu yerde 
Hırsından demirleri, taşları yemiyor”

Garip akımı içinde öncü olan Orhan Veli’de insan unsuru ön plandadır. Garip Üç-
lüsü diyebileceğimiz Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’tan yalnızca Orhan Veli
ve Oktay Rıfat Üsküdar’ı şiirlerinde kullanmışlardır. Oktay Rıfat 1950’den sonra yazdık-
larıyla daha çok ikinci Yeni şiirine katılmışken, Orhan Veli insan unsuru içinde bireyi
öne alan yaşam tarzı ile Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde sıkıntıların biteceğinden söz
açar. Bu söz açış trajik bir yalnızlığı özünde barındıran, hayatın sıkıntılarını dillendiren
bir bahsediştir. Gemilerim adını taşıyan ve pek bilinmeyen bir şiirinde ise Orhan Veli
Çocuk masumluğunda yalın bir duyarlık içinde Kız Kulesinden söz eder:

“Elifbamın yapraklarında 
gemilerim, yelkenli gemilerim
elifbamın yapraklarında
Kız kulesi, gemilerim.”

1940 sonrası toplumcu özellikleriyle adını duyuran Rıfat Ilgaz, A.Kadir Meriçbo-
yu gibi şairler, Üsküdar’ın toplum katmanlarını şiirlerine katarak öne çıkarlarken, bu şi-
irlerin muhteva yönünden sığ bir dokuda olmasının önüne geçemezler . 

Akımlar yönünden bakıldığında ise II. yeni şairlerinin daha ziyade bireysel algılar
çerçevesindeki bir duyuş içinde Üsküdar’ı işledikleri farkedilmektedir. Bu kuşağın atak
şairlerinden İlhan Berk İstanbul Kitabı’nın III. bölümü olan Üsküdar’da, yoğun fakat
Üsküdar azınlıklarının kimliği ve ruh halini Bizans’tan Osmanlı’ya ve oradan günümüz
dünyasına uzanan bir çeşni içinde karmaşık gelgitlerle veren bir tasvir getirir: 

“ve kapanık durgun bir resim Üsküdar. Kapanık, durgun tarihler düşüren bir impara-
torluğa..”

Yine ikinci yeni kuşağından olmakla beraber özgün-uç noktalarda gezinen Ece Ay-
han, bıçkın bir delikanlı ağzını Üsküdar’da arar. Ki bunun kökenleri 19. yüzyılın nam-
lı kabadayılarının Üsküdarlı tulumbacılardan olmasına dair folklorik kaynaklarda yer
alan bilgileri Ece Ayhan’ın iyi kullanmasında arayabiliriz:

“ayıptır söylemesi vakitsiz üsküdarlıyız abiler”

Şiirimizin yaşayan en büyük ustalarından Sezai Karakoç ise münhasıran Kızkulesi
adını taşıyan şiirinde Kızkulesi imgesi ile İslam uygarlığının özlemlerini kaynaştırır:

“Bir gün uğurlu bir doğu saatinde 
Kız kulesi bir zafertakı gibi yükselir
......
metafizik bir dirilişe koşan ermişliğin eliyle
denizin ortasında yükselmiş ışık anıtıdır o”
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80 sonrası şiirde de farklı açılardan ele alınan Üsküdar, birey-zaman-mekan üçle-
mesi içinde duyuş ve tasavvurlar yönünden de dönemin şairlerine esin kaynağı olmuş-
tur. Bu açıdan mesela şair Ömer Erdem, Üsküdar adını taşıyan şiirinde Üsküdar’ı mede-
niyetimizin mirası içinde değerlendirir. Ve bu miras Üsküdar’ın kutsal kabe toprağı sa-
yılmasının paralelinde bir Asya toprağı olarak Çine kadar uzanan geniş bir coğrafyadır.

Şiire konu oluş unsurları yönünden baktığımızda Üsküdar’ın fakir ve mütevazi
kimliğinin ilk olarak Yahya Kemal’le şiirimize girdiğini, bu fakir ve mütevazi kimliğin
böyle algılanışının sonraki şairlerde de aynen kaldığını görmekteyiz. Bu kimliğin dışın-
da Üsküdar’ın doğal güzelliklerinin tarihi çevre gibi unsurlarının da şiire giriş yönün-
den baskın çıktığı söylenebilir.

Doğal güzelliğin başında gelen Çamlıca muhiti, Boğazın en güzel yerlerinden ol-
masıyla, bünyesinde barındırdığı ihtişamıyla şairleri cezbeder. Üsküdar’ın isminin, cam-
larına vuran akşam güneşinin altın rengi parıltılar getirmesinden mülhem Chropolis ya-
ni altın şehir adını aldığı rivayeti, mesela Necip Fazıl’ı etkiler ve “Her akşam Camların-
da Yangın Çıkan Üsküdar” mısrasını söyletir.

Sait Faik, Üsküdarın Anadolu kimliği ve çeşniliğini, Köprü adını taşıyan şiirinde
“Üsküdar kıyılarının ötesindeki Kastamonu Sivas, Safranbolu... Erzurumu..” mısralarıyla
ifade eder.

Üsküdar Evlerinin Parıldayan Camları, Üsküdarlı Şair Asaf Halet Çelebi’de de gö-
rünür. Bir İstanbul Beyefendisi olan Ziya Osman Saba, İstanbul adını taşıyan şiirinde
Kızkulesi ve Boğaziçinin görkeminin kendisinde uyandırdığı mutluluğu dingin bir ruh
hali içinde ifade eder. Konu oluş unsuru yönünden Cahit Sıtkı Üsküdar’a hatıralardan
bir hatıra olarak yaklaşır. Dönemin şairlerinden Oktay Rıfat, Karacaahmet hakkında bir
şiir yazmaktan kendini alamaz. Bu şiirde yalın fakat etkileyici bir anlam bütünü vardır:

“En rahat anasının serdiği döşekte uyurdu/şimdi burada yatıyor.”

Genel çerçevede baktığımızda şairler; Üsküdar merkez, çinili 

Camii, Atik -Valide, Üsküdar Meydan, Karacaahmet Kabristanı, Mimar Sinan Ha-
mamı, Şemsi Paşa Camii, Kız Kulesi, Beylerbeyi, Kandilli, Kuzguncuk, Çengelköy, Sul-
tantepe, İcadiye gibi ayrıntıları şiirlerine katmışlardır.

Genelde bu tip ayrıntılı işlemeler, kısa sürede olsa şairlerin bir şekilde Üsküdar’da
veya Üsküdar’ın bir mahallesinde oturmuş olmaları ile çoğalmaktadır. Buna en bariz
Örneklerden biri de Üsküdarlı şair Metin Eloğlu ile Can Yücel’dir. Doğrudan doğruya
Üsküdar’da değil de İstanbul’da doğan veya İstanbul’da yaşayan şairlerde ise yine Üskü-
dar taşıdığı görkem sayesinde şiirlere girer. 

Şiir kitabı isimleri açısından Karacaahmet Senfonisi (Hasan İzzettin Dinamo), Üs-
küdar’da Sabah Oldu (Rıfat Ilgaz), Aşağısı Üsküdar (Ali Asker Barut) adını taşıyan ki-
taplar öne çıkan eserlerdir.

Buraya kadar kısa bir değerlendirmesini yaptığımız şairlerde ve şiirlerinde görül-
düğü gibi Üsküdar esasen, İstanbul’u gören ve İstanbul’da yaşayan hiçbir şairin görmez-
den gelemeyeceği bir büyük şiirin kendisidir. 

�



- Allah, Rahim ve Rahman’dır-

Dev bir kıt’adır, Üsküdar
“Asya’dır tâ Çin’e kadar”
Kâbe’ye giden selâmın
Peygamber-i Zi-Şan’ımın
Davetine icâbetin
İlk adımıdır, Üsküdar

* * *
Anadolu toprağına
Sıhhat dolu tohumların
Neş’e ile kavuştuğu
Rahm-i maderdir, Üsküdar

* * *
Soğuk bir kış sabahında
Çiçeklenen hayatıma
Kudret eliyle açılan
Koca parantez, Üsküdar

* * *
Bağların başından kabre
Varan ince-uzun yolda
“Üsküdar’a gider iken”
Dinlenen en güzel şarkı
Kâh enine, kâh boyuna
Çiçek dolu, râh, Üsküdar.

* * *
Aşağıda iskelede
İncecikten bir kar değil,
Yağan hafif bir yağmurdu,
Bir rahmettir, bin rahmettir
Gamzesi sineye bata.
Binbir rahmettir, Üsküdar.

* * *

“Yeryüzünün şahdamarı”
O’na dayamış boynunu
Yeşil-mavi-ak bir yel’e
Rüzgârların savurduğu
Damladan köprü, Üsküdar.

* * *
Güneş ve ay, Üsküdarlı
Köpüklerden doğuveren
Kız Kulesi, yavruları
Bütün ressamlar sevdalı
“Şairlerle adı çıkan”
Bir hanım sultan, Üsküdar.

* * *
Minik-minik kubbelerle
Muhteşem minârelerle
Hilâllerden yıldızlara
Açılan kanat, Üsküdar.

* * *
Sultanları derviş kılan
Dervişleri sultan yapan
Bin şükürdür, bir sabırdır
Büyülü eşik, Üsküdar.

* * *
Sülüs harflere dizilen
Kuğuların doldurduğu
Mihrimah’ın avlusunda
Mermer hançerle oturan
Delikanlımdır, Üsküdar.

* * *

MOR BİR SALKIMDIR ÜSKÜDAR

Ümit Meriç*
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Sadrazam konaklarında
Buzdan kâseler içinde
Yek bir solukta içilen
Pek “hoş bir âb”tır, Üsküdar.

* * *
Nasuhî’min Türbesi’nden
Aziz Mahmut Hüdaî’me
Uzanan tek bir cümledir,
Tekbîr sesidir, Üsküdar.

* * *
İsimsiz binbir çiçeğin
Çifter çifter kelebeğin
Denizlerde martıların
Uçuştuğu gök, Üsküdar.

* * *
Aciz, kör bir ihtiyarı
Yolun bir başından alıp
Ötelere taşıyarak
Verilen bir ders, Üsküdar.

* * *
Anasıyla ekmek alan
Küçük, al şapkalı kıza
“Kulakların yokmuş senin”
Diyen bir şaka, Üsküdar.

* * *
Sıska tekir kedilerin
İnsan gibi göz süzdüğü
Yokuştaki çocukların
Çömlek patlayan günlerde
“Evi olanları eve,
Köyü olanları köye
Köyü olmayanlarıysa
Sıçanların deliğine”
Yolladığı yer, Üsküdar.

* * *
Erguvan ağaçlarında
Saray kuran genç kızların
Eflâtundan bir cennette
Yazdığı şiir, Üsküdar.

* * *

Şemsi Paşa’ya giderken
Yosun tutan kayalara
Bir bir basıp zıplayarak
Bisiklete binilerek
Felekten gün çalınacak
Eğlenecek yer, Üsküdar.

* * *
Kâtibimin Kahvesi’nde
Sevdiğinden ayrı düşen
Tazelerin döktükleri
Bir göz yaşıdır, Üsküdar.

* * *
Sultantepe Yokuşu’nda
Loş bir ayazma, üsküdar.
Fıstık alıp, yaz gecesi
Doğancı’da sinemada
Seyredilen film, Üsküdar.

* * *
İhtiyar sevgililerin
Hiç bitmeyen hasretine
Hüngür-hüngür ağlanılan
Boş bir limandır, Üsküdar.

* * *
Anılarına kapanıp
Aşınmış merdivenleri
Yorgun çıkan “Bedri Bey”e
Sunulan şifa, Üsküdar.

* * *
“Uyan ey gözlerim, uyan”
Çifte minâreden gelen
Yalnız erenlerde değil
Çocuklarda bile ayân
Namazın hayrını bilen
Yüce irfandır, Üsküdar.

* * *
Karanlık değildir, asla
“Dost ışıklı”dır Üsküdar
Anamın kolunu açıp
Beni hâlen beklediği
Müşfik bir kucak, Üsküdar.

* * *
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Bir aralık sabahında
Kudret eliyle açılan
Çiçeğimin meyvesini
Dereceğim yer, Üsküdar.

* * *
Rabbin yediyle açılan
Parantezim kapanacak
Huzur ile son noktamı
Yer’e koyacak, Üsküdar.

* * *

Başımın tacı, Üsküdar
Gönlümün tahtı, Üsküdar
Ömrümün bahtı, Üsküdar
Cennetsin tâ Çin’e kadar
Serv-i revâna sarılmış
Mor bir salkımsın, ÜSKÜDAR...

17 Mayıs 2003
Ümmid-i Üsküdârî

�
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I. ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU 
DEĞERLENDİRME OTURUMU

Prof. Dr. Zekeriya Kurflun

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre

Y›lmaz Bayat, Üsküdar Belediye Baflkan›

Prof. Dr. Nazif Gürdo¤an

Prof. Dr. Korkut Tuna

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 

Kıymetli misafirler, değerli hanımefendiler ve beyefendiler,

İki buçuk gün süren yorucu bir çalışmanın son oturumunu açıyorum ve bu oturu-
mu açarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sempozyumun belki de en zor oturumunu
yönetmek görevi bana düştü. Zira bu sempozyum vesilesiyle bir araya gelen dostlarımız
birbirlerinden ayrılacaklar. Bu sebeple, sanıyorum ağır bir sorumluluk altındayım. 

Bu sempozyumda 28 oturum gerçekleştirildi ve bu oturumlarda 90 civarında teb-
liğ dinledik. Meslektaşlarımla her yıl bu zamana kadar yaptığımız sempozyumlarla bu
sempozyumu karşılaştırdığımızda bu sempozyumun son derece başarılı bir sempozyum
olduğunu söyleyebilirim. Bu sempozyum çalışmaları yapıldığı sırada biz arkadaşlarla
ortalama % 10-15 civarında bir firenin olacağından ve sempozyumun mahalli bir sem-
pozyum gibi düşünüleceğinden endişeleniyorduk. Ancak 4 bölümlü ve çok katılımlı bir
sempozyum olmasına rağmen biz yanıldık; % 5’e bile ulaşmadı firemiz. Ayrıca Üsküdar
adının mahalli olmadığı, ulusal hatta evrensel olduğu ortaya çıktı. Ve anladık ki, Ana-
dolu’dan, Türkiye’nin her tarafından, hatta bizden de daha Üsküdarlılar varmış!

Bu sempozyum, gerçekten çok kısa bir süre içerisinde hazırlandı. Ama Değerli Be-
lediye Başkanımız Yılmaz Bayat ve burada çalışan arkadaşlarımız fedakar çalışmalarıyla
bunu başardılar. Bunda en büyük payın, sempozyuma katılan değerli meslektaşlarıma
ait olduğunu ayrıca vurgulamak isterim. 

İki buçuk gün boyunca tarih, edebiyat, sosyoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, kent,
çevre, mimarlık ve felsefe konularında önemli tebliğler dinledik. Bu tebliğlerde, Üskü-
darlı olma bilincinin geliştiğini görmekle birlikte, Türk İslam kültüründe son savunma
hattının Üsküdar olması dikkat çekiciydi. İnanıyorum ki, eğer bu çalışmalara devam
edilirse, Üsküdar savunma hattı olmaktan çıkacak cazibe merkezi haline gelecektir.

Şimdi yanımızda Üsküdar’ı en iyi bilen, en iyi anlatan bir Üsküdarlı var; Sayın Prof.
Dr. Ahmet Yüksel Özemre. Sözü önce ona vermek istiyorum.



Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre

Efendim, çok teşekkür ederim. Muhterem dostlarım, böyle bir sempozyumun son
gününde değerlendirme toplantısına katılmak benim için de bir şeref vesilesi. Cenab-ı
Allah’a hamd ve şükürler ediyorum.

İki buçuk gün süren sempozyum esnasında sunulan bütün tebliğlerin fevkalade
ciddi bir şekilde hazırlanmış olduğunu bizzat müşahede etmekle iftihar ettim. Allah,
Üsküdar Belediyesi’nin bu hayırlı teşebbüsünün devamını nasip etsin.

Üsküdar Belediyesi, bilhassa zor zamanlarda, Üsküdar şuurunun yeni baştan ihya
ve ifası için elinden gelen her türlü gayreti, doğrusu beklenenin çok üstünde bir mü-
kemmellikte ve insana inşirah veren etkinliklerle gösteriyor. Kendilerine şahsen teşek-
kürlerimi arz etmek isterim. Bir başka teşekkürüm, bu sempozyum programını hazırla-
yan kıymetli arkadaşlarımıza ve bu sempozyuma iştirak edenlere. 

Doğrusu, bu sempozyuma not vermek gerekirse, 100 üzerinden rahat 90 alır. Sanıyo-
rum, ufak tefek eleştiriler olacaktır. Bize tebliğlerin isimlerini tespit için çok kısa bir za-
man tanındı mesela. Ama sanıyorum, bir dahaki sempozyumda daha erken davranılacak-
tır. Fakat bunun dışında bu muazzam organizasyonda aksayan bir şey göremedim. Gerek
arkadaşlarımızın nezaketi ve zerafeti, gerek alçak gönüllülükleri ve bizleri teşvik etmeleri,
gerek Üsküdar’a hizmet etmiş olanlara birer hatıra plaketi vermeleri çok isabetli olmuştur.
İkramın nefaseti ise doğrusu organizatörlere herhangi bir söz söylememize mani oldu. 

Ben eski bir Üsküdarlı olarak, Üsküdar şuurunun uyanmasını sağlayan bir ihya ha-
reketini başlatan bu sempozyumun çok başarılı olduğunu itiraf etmem gerekiyor. Bu iyi
bir başlangıçtır. Çok mükemmel bir tecrübe elde edilmiştir. İnşallah bu sempozyumda
verilen tebliğlerin en kısa zamanda bastırılarak milletin istifadesine sunulmasını temen-
ni ediyorum. Çünkü 4 ayrı seksiyonda yapılan tebliğlerin bazılarını dinleyemediğim
için büyük üzüntü duyuyorum.

Bendeniz, tekrar belediyeye şükran ve minnetlerimi, Cenab-ı Hak’a hamd ve sizle-
re de hürmet ve muhabbetlerimi arz ederek sözlerime son vermek istiyorum.

Yılmaz Bayat, Üsküdar Belediye Başkanı

Efendim, ben de konuşmama teşekkürle başlamak istiyorum. Üsküdar dışında ya-
şayıp da Üsküdar’a ilgi duyan ve tebliğ hazırlayan arkadaşlarımıza bir Üsküdarlı olarak
teşekkür ediyorum. Çağrımıza çok yerden ses geldi. Üsküdar üzerine bu kadar çalışıl-
mak istenmesi, Üsküdar’la ilgilenilmesi bizi son derece memnun etti. Bu arkadaşlarımı-
za öncelikle teşekkür ediyorum, zahmetler edip uğraştılar, didindiler ve buraya kadar
gelip tebliğlerini sundular. 

Eğitim merkezimizin Üsküdar’ın merkezinde olmaması bizi ulaşım açısından en-
dişelendiriyordu. Ama yanılmışız, sempozyumumuz, çok temkinli bir ilgiyle karşılan-
dı. Bu da Üsküdarlıların, Üsküdar’ı sevenlerin ve bu konuya önem verenlerin ilgisini
gösteriyor. Bu açıdan gerek müzakereci, gerek dinleyici olarak bu oturumlara katılanla-
ra tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Belediye olarak dokuz yılımızı geride bıraktık. Bu dokuz yıl içerisinde Üsküdar’da
bir çok önemli işler yapmaya gayret ettik. Geriye baktığımız zaman da hakikaten bir çok
mahallede, bir çok sokakta izlerimiz olduğunu görüyoruz. Fakat zamanla alışmışlığın
da etkisiyle bu çalışmaların unutulduğuna şahit olduk. 
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Örneğin, Selmanipak Caddesi’nde bulunan Yimpaş’ın hemen önündeki, yanında
çınar ağaçlarının bulunduğu yol, dar bir yoldu. Biz o yolu genişleterek çift şeritli hale
getirdik. Öyle olunca çınar ağaçları yolun ortasında kaldı tabi. Arkadaşlarımız, vatan-
daşlarımızdan birinin oradan geçerken “Allah, Allah bu koca çınarları nereden getirmiş
de buraya dikmişler?!’’ dediğine şahit olmuşlar. 

Böyle olunca, yönetim açısından daha kalıcı, daha iyi hizmetler ortaya koymamız
gerektiğine inandık. Bunun için de belediyemizde ‘Toplam Kalite’ çalışmalarını başlat-
tık. Yaklaşık 2.5-3 yıldan beri sürdürüyoruz. 1-1.5 ay içerisinde de belgemizi alacağız.
Biz bu belgeyi, bizi bağlayıcı bir unsur olarak düşündük. Hizmet kalitesini sürekli artı-
rarak ve hizmetleri belli standartlarda sürdürerek gelecek nesillere iyi bir çalışma siste-
mi bırakmak istedik. 

Bu çalışmalarımız sürecinde bir hususta ittifak ettik; insan, şehir ve kültür önem-
li bir sacayağı oluşturuyor. Bunlardan özellikle kültürün, şehirde düzeni, dirliği, kalite-
yi tutturmak için çok önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla Üsküdar’ımız için bir şehir
kültürü oluşturabilmek amacıyla kültürel faaliyetlerin geliştirilmesini kendimize hedef
seçtik. Şu anda burası dahil altı tane kültür merkezimiz var. Hepsi de halkımıza yöne-
lik ve halkımızla iç içe, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 

Yine kültürel faaliyetlerimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz bu sempoz-
yumu gerçekleştirmekteki amacımız ise, Üsküdarlılık bilincini, Üsküdarlı kültürünü
oluşturmak olmuştur. Ayrıca, bu vesileyle, Üsküdar’ın zengin tarihi geçmişinin tüm de-
taylarıyla ortaya çıkarılmasına vesile olmak istedik. Bu çalışmamızın da geleceğimize
önemli derecede ışık tutacağına inanıyorum.  

Hani eskiler hep der; “Ah o eski Ramazanlar!’’ diye. Çok dinledik bu serzenişleri.
Ramazan Çadırı’nı kurarak bu özlemi gidermek istedik. Öncelikle Ramazan ayı boyun-
ca imkanı olmayan vatandaşlarımıza İftar ziyafeti sunduk. Ardından kültürel program-
larımızla eski Ramazan kültürümüzü canlandırdık. Şimdi bizim çocuklarımız da meh-
terle, tiyatroyla, orta oyunu ile tanışıyorlar. Musikiyle, ilahiyle tanışıyorlar. Kuklayla,
Hacivat-Karagöz’le tanışıyorlar. Artık çocuklarımız, büyüklerinin ellerinden tutarak ça-
dırımıza gelmek istiyorlar. Öyle ki pek çok Üsküdarlı aile çocukların ısrarıyla çadırımız-
la tanıştı. Burada da hedefimiz, öncelikle Üsküdarlılık bilinci ve kültürüne katkıda bu-
lunmak ve ardından çocuklarımızın zihinlerinde iyi ve güzel bir Ramazan imajı bırak-
mak olmuştur.  

Belediye olarak sürekli yeniliklere açık olmamız gerekiyor. İşte bu sempozyum-
da bunu bizzat yaşadık. Çünkü ilk defa böyle bir sempozyum düzenliyoruz. Bu bizim
için bir eğitim de oldu. Sürekli öğrenen bir toplum olma düşüncemizi ve organizas-
yon becerimizi burada sınadık. Çünkü biz sempozyumu dışarıdan profesyonel ku-
rumlara yaptırmadık. Tamamı belediyemizin kendi imkanlarıyla, kendi eleman ve eki-
biyle ortaya koyduğu bir çalışma oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse, biz biraz da
risk alarak girdik bu işe. Meşhur bir söz vardır. Derler ki; “Akıllı hesaplayıncaya ka-
dar, deli köprüyü geçer.” Biz bir delilik ettik. Böyle bir işe giriştik. İnşallah iyi ettik di-
ye düşünüyorum. 

Ben bir kere daha hepinize, katılımcı arkadaşlarımıza, ilim heyetindeki arkadaşla-
rımıza, yürütme kurulundaki arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Bizlere desteğinizden dolayı hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. 



Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce bu sempozyumu düzenleyen Üsküdar Belediyesi’nin
değerli Başkanı Yılmaz Bayat’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün Üskü-
dar Belediyesi çalışanlarına ve Çamlıca Eğitim Merkezi’nin değerli yöneticilerine huzur-
larınızda teşekkür ediyorum.

Gerçekten Ahmet Hocamın da vurguladığı gibi çok güzel ve başarılı bir sempozyum
oldu. İnşallah bundan sonra da her yıl Üsküdar Sempozyumu yapılarak geleneksel hale
gelir ve Üsküdar değişik yönleriyle ele alınır. Üsküdar’ın sürekli vurgulandığı gibi Osman
Gaziye giden bir tarihi ve bizim kültürümüzde vazgeçilmez bir yeri var. Üsküdar, İstan-
bul’un fethinden 150 sene önce Osmanlıların, Türklerin yönetimine geçmiş bir şehir. Bi-
zim Anadolu’daki İstanbul’umuz, İstanbul’un fethini görmüş bir şehir, Yahya Kemal’in şi-
irinde vurguladığı gibi. Bu, Zekai Hocanın belirttiği gibi benim de tebliğimin konusuydu. 

Üsküdar, bizim kültürümüzde Kabe toprağı kabul edilmiştir. Kabe toprağının İs-
lam tarihinde ve kültüründe vazgeçilmez bir yeri var. Muhammed Hamidullah Hoca ko-
nuşmalarında, kitaplarında Mekke ve Medine’deki harem anlayışını İslam şehirciliğinin,
İslam kültüründeki çevreciliğin temeli olarak görürdü. Biz de sayın başkanımın ve be-
lediyedeki çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle Üsküdar’ı bir Kabe toprağı haline getir-
meliyiz. Biliyorsunuz, Kabe toprağında kan dökülmez, barış bölgesidir, ağaçlar kesin-
likle kesilmez, hiçbir canlı öldürülmez, otlar koparılmaz. Kabe toprağı anlayışının böy-
le köklü bir geleneği var. Bu geleneğin Üsküdar’ı yaşanır bir kent haline getirmek için
bundan sonra da sürdürülmesi gerekir. 

Harem de Kabe’deki harem anlayışından mülhem bir isimdir. Sempozyumun açılış
yemeğinde Kaymakam bey ve Başkanımız, bütün Üsküdarlılara Harem’i yeniden ele ala-
caklarını müjdelediler. Artık Harem’deki garajın fonksiyonel olmaktan çıkarılarak, cid-
di bir şekilde düzenlenmesi, bir kültür ve ticaret merkezi haline getirilmesi gerekir.

Bizim oturumumuzda ticaret çok tartışıldı. O yüzden, ticaretin üzerinde biraz dur-
mak istiyorum. Bizim kültürümüzde iki günü birbirine eşit kılmamak esastır. İki günü
birbirine eşit olanlar zarardadır. Bir insanın bugünü dününden kötüyse, o insan toplu-
mun gelişmesine katkıda bulunmuyor demektir. Bu sebeple, bizde toplumlarımızı zen-
ginleştirmenin ve güçlü kılmanın yolu, iki günü birbirinden farklı kılmaktır. 

Biz 70 seneden beri Avrupa yolunda bir ülkeyiz. Ne yazık ki şu anda Avrupa’nın
en yoksul ülkesi maalesef Türkiye. Oysa 1950’li yıllara baktığımız zaman, Türkiye’nin
milli geliri Yunanistan’dan ileride, İspanya’dan, Portekiz’den ve Güney Kore’den daha
iyiydi. Bu gün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman görüyoruz ki, bizim milli gelirimiz
Yunanistan’ın neredeyse 4-5 kat, Portekiz’in 5 kat, İspanya’nın ise 7 kat gerisinde. Bu-
nu aşmanın yolu da toplumumuzun üretici kültürünü tekrar harekete geçirmekten, şe-
hirlerimizi tekrar yaşanılır kılmaktan geçiyor. 

Sanayi toplumunda şehirlerin güç kaynağı sanayi, bilgi toplumunda ise şehirlerin
güç kaynağı sanayiden çok kültürel, ticari, tanıtım, eğitim ve sağlık merkezi olmasıdır.
Üsküdar zaten bugüne kadar bir sanayi ve fabrika kenti olmamıştır. Bundan sonra da
Üsküdar’ın, imar planlarında bir kültür, ticaret ve eğitim merkezi olması gerekir. 

Ümit ediyoruz ki, Başkanımız önümüzdeki yıllarda böyle bir çalışmayı başlatır ve
Üsküdar’ı İstanbul’un kültür, eğitim ve sağlık merkezi haline getirir. Üsküdar bu yönüy-
le Anadolu’ya da örnek olur.
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Prof. Dr. Korkut Tuna

Efendim, sempozyuma ilginizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İzniniz-
le konuyu toparlamaya çalışacağım.

Her şeyden önce böyle bir sempozyumu düzenleyen ve bizleri Üsküdar’la yeniden
tanıştırmak amacıyla bir araya getiren Sayın Belediye Başkanı Yılmaz Bayat’a, belediye
çalışanlarına, belediye yetkililerine ve sempozyumu üstlenen herkese teşekkür ediyo-
rum. Çok iyi bir organizasyondu. 

Bir dönem yaz aylarında Çengelköy’e geldiğim zamanlar Üsküdar’la tanıştım. Ci-
hangir’e taşındıktan sonra da evimizden Üsküdar’ın slüetini yirmibir sene boyunca iz-
leme fırsatı buldum. Fakat itiraf etmeliyim, Üsküdar’la asıl tanışmam, Üsküdar’ın bütün
yönleriyle ele alındığı bu sempozyum vesilesiyle olmuştur. 

İlk açılış konferansında Sayın Halil İnalcık, Osmanlı’nın kuruluş siyaseti içinde
bölgenin önemini vurguladı. İznik’i ortaya çıkardı. Üsküdar’ın İstanbul’un kapısı oldu-
ğunu ve İstanbul fethedilmeden önce dünya siyaseti içinde Osmanlı’nın ağırlığını vur-
guladı. Biz burada, gerek sanat tarihi açısından, gerek verilen tebliğlerde Üsküdar’ın,
öncelikle fetih öncesi Türkleşen ve Müslümanlaşan bir yer ve Anadolu’daki İstanbul ol-
duğunu görüyoruz. Bu sempozyum aynı zamanda İstanbul’la Üsküdar’ı ayırma imkanı-
nı bizlere sunmuştur. 

Tuncer Baykara tarafından, Lale Devrinde Üsküdar’da bir yeni cami yapılmasının
değerlendirilmesi, Üsküdar’ın tarihten günümüze dinamik bir nüfusa ve canlı bir şehir
hayatına sahip olduğunu göstermesi bakımından gerçekten önemliydi. 

Gülçin Erol Canca, ‘Gülnuş Emetullah Valide Sultan Külliyesi’nde ortaya çıkan
çağın değişikliklerini sanat tarihi açısından ve mimari açıdan göstermeye çalıştı. Burda
ise Fetih öncesi ilk caminin Üsküdar’da yapıldığını, böylelikle Türkleşmeyle İslamlaş-
manın birlikte geliştiğini gördük. 

Dr. Elmon Hançer, Ermeni cemaatinin tarihten günümüze gayet rahat bir hayat
geçirdiğini, kiliseleriyle, mezarlıklarıyla diğer sanat tarihi varlıklarıyla kendi varlıkları-
nı bu güne aktardıklarını belirtti. Burada ayrıca Üsküdar’ın manevi iklimi ortaya çıktı.
İstanbul’daki 30 tekke ve zaviyenin 18’inin Üsküdar’da olması, buradaki manevi yoğun-
laşmanın boyutunu gösteriyor bize. Bu çerçevede Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar’daki
Celveti Tekkesi ve Süleymanbeyoğlu Özbekler Tekkesi’nin milli mücadeledeki boyutu-
na değindi. 

Sezai Küçük, Üsküdar Mevlevihanesi’ni anlattı. Asude Soysal “Üsküdar’a Sığınış”
başlıklı tebliğinde bu ilişkiler içinde oluşan sosyal olayları, bir dönemin tarikatlar üze-
rindeki takibatını veya bundan kurtulma biçimlerini gündeme getirdi. Bu arada bu ma-
nevi iklimdeki değişmeler, A.Yüksel Özemre Hoca’nın ‘Üsküdar’ın Kaybolan Kokuları’
ile karşımıza çıktı. Artık eski iklim değişmekte, kokular değişmekte ve eski Üsküdar’ı
yansıtan unsurların birer birer ortadan kalktığı görülmektedir.

Özkul Çobanoğlu, Üsküdar araştırmalarının Türk halk bilimi açısından önemini
vurguladı ve bir Üsküdar Türk Halk Kültürü Müzesi kurulması fikrini ortaya attı.Betül
Aydın, “Üsküdar Amerikan Okulu” hakkında bilgi verdi. 

Ayrıca Üsküdar, şehir ve şehirleşme açısından ele alındı. Üsküdar’ı İstanbul’dan ba-
ğımsız bir şehir olarak değerlendirmenin mümkün olduğu vurgulandı. Bu bağlamda
Orhan Türkdoğan Hoca, Üsküdar’ı, köyden şehire göç, gecekondu, ve kent ilişkisi



bağlamında ele aldı. Ali Rıza Abay’ın “Göçmenlerin Şehir Algısı ve Şehirleşmedeki Ge-
cikme” konulu tebliği, aynı problemi farklı bir açıdan irdeliyor. 

Burada sempozyumun hazırlanması esnasında gösterilen hassasiyet için düzenle-
yicileri tekrar tebrik etmek istiyorum. Konular çok özenle seçilmiş ve her bir konunun
birbirini tamamlayarak devamı sağlanmış. Burada göçmenlerin, şehir algısı ile şehirleş-
meleri arasında bir bağ olduğundan yola çıkılarak, şehirleşmemeleri değil, geç şehirleş-
tikleri kavramsal bir biçimde ortaya konuyor. Bu bakımdan bu çalışmanın günümüze
ışık tuttuğunu söyleyebiliriz.

Bir başka çalışma, yine Üsküdar’daki şehir düzeni üzerine Aytanga Dener, Yüksel
Demir, Hakan Tong ve İrem Falay tarafından yapılan bir öğrenci çalışması. Üsküdar’ın
şehirleşme yapısı ve tarihi dokusuyla ilgili problemler ve çözüm önerileri detaylı bir şe-
kilde ele alındı. 

Durmuş Hocaoğlu ise 200 yılık Batılılaşma tahribatı karşısında bir savunma hattı
olarak Üsküdar’ı gördüğünü anlattı. Cumhuriyet döneminde Fatih’te, Beyoğlu’nda bazı
değişmeler olsa bile Üsküdar’ın bir şekilde kendini koruyabildiğini ve bir kimlik zen-
ginliğinin varolduğunu vurguladı.

Mahmut Karaman da ‘Üsküdar’ın Türkiye Kimliği’ konusundaki tebliğinde Üskü-
dar’ın bir haritasını çıkararak enbiyalar, imaretler, çeşmeleriyle tarihi bir kent olduğu-
nu vurguladı. Üsküdar’ı Üsküdar yapan niteliklerin bilinmesi açısından güzel bir değer-
lendirme oldu.

Diğer bir konuşmacı Ahmet Hilmi Bağcı’nın “Üsküdar’ı Felsefeleştirmek İçin Os-
manlı Anlamsallığında Heidegger’den Dipnotlar” konulu tebliği gerçekten ilgi çekici
idi. Üsküdar deyince neyle karşılaşıyoruz? diye sorduğumuzda, cevabının şiirle betim-
lendiğini, Üsküdar’ı tanımlayan ne var? dendiği zaman, bunun cevabının da Halvet ol-
duğunu vurguladı konuşmasında. 

Sizlere izleyebildiğim bazı oturumlara ilişkin aldığım notları sundum. Şüphesiz
burada daha birçok değerli bildiri sunuldu. Onları inşallah bildirilerin toplanacağı ki-
tapta göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Gelecek sempozyumlarda görüşmek üzere hepini-
ze iyi günler diliyorum.
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