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Üsküdar denince, akla ilk gelen mekânlardan birisi de 
Karaca Ahmed Mezarlığı’dır. Burası, geride kalan 
yüz yılların mütevazı simaları gibi duran mezarları 

ve asırlık servileriyle, esrarlı bir dünyadır. Milyonları bulan 
medfûnu ve asırlardır bağrında taşıdığı ahiret yolcularının 
kimliklerini ortaya koyan şahide ve lahitleriyle Karaca Ah-
med, Türk siyaset ve kültür hayatının önemli pek çok isminin 
mezarını da barındırmaktadır. Neredeyse tüm Osmanlı coğ-
rafyasından izler taşıyan ve sükûnet içerisinde asırları deviren 
bu dünya, emsalleriyle birlikte bugün, Üsküdar’ın tapusu 
hükmündedir. 
Yine, mezar taşlarına yazılan tarihleri, dua ve temennileriyle 
Karaca Ahmed Mezarlığı, coğrafyamızda yaşananları bugüne, 
yaşayanları da geçmişe bağlayan güçlü bir bağ, ortak bir hafı-
zadır. Her bir mezar taşı, her bir kitabe, toplumsal hayatın ana 
omurgasının yansıdığı birer fotoğraf karesidir. Bütün emsalle-
ri gibi Karaca Ahmed de sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi 
yansımalarıyla adeta zengin bir açık hava müzesidir. 
Ayrıca Karaca Ahmed, Anadolu’nun hikâyesi ve bu hikâyenin 
özeti gibidir. Çünkü Anadolu’yu vatan bilen ve burayla gönül 
bağı kuran yüzlerce dervişten sadece bir tanesidir o. Karaca 
Ahmed, asırlar önce Türkistan bozkırlarından gelip İstanbul’u 
seyre daldığından beri, Üsküdar bir Müslüman Türk şehridir. 
Kökleri Anadolu’ya, Harem-i Şerif ’e, Türkistan’a uzanan, 
İstanbul’un fethini gören şehirdir. Diğer taraftan Üsküdar, 5 
bin yıllık bir kültürel birikimin neticesi; altı asırlık Osmanlı 
İstanbul’unun, Eyüp ve Beyoğlu’yla birlikte, üç tarihî belde-
sinden de (Bilâd-ı Selâse) birisidir. 
Bütün bunların yanında Üsküdar’ı daha bir anlamlı ve önemli 
kılan farklı bir boyut var:  
Bilirsiniz, Osmanlı’da Hac yolculuğu Üsküdar’dan başlardı. 
Tarihî kaynaklarda ifade edildiğine göre, bütün Osmanlı coğ-
rafyasında Hacc’a gitmek isteyen kişiler, önce Harem semti-
mizde toplanır, gerçekleştirilen muhteşem bir törenden son-
ra, hediyelerle, dualarla Harem-i Şerif ’e uğurlanırdı. Çünkü 
ecdadımız Üsküdar’ı, Kâbe’nin bulunduğu Harem-i Şerif ’in 
bir uzantısı yani Kâbe toprağı kabul ediyordu. Bu kabul, 
Üsküdar’ımızın en güzel semtlerinden birinin ismini de “Ha-
rem” olarak tescillemişti.  
Dolayısıyla, o zamanlar Hacc’a gidenler, Üsküdar’a geçtik-

leri andan itibaren, sanki Kâbe’de imiş gibi, kemâl-i edeple 
davranmaya özen gösterirlerdi. Bu hassasiyetin de ötesinde 
ecdadımız, vefat ettikten sonra da, Kâbe toprağı kabul ettiği 
bu semte, Harem’e en yakın mezarlığa defnedilmeyi arzula-
mışlardır. Hatta bu arzu ve niyetle, İstanbul’un Avrupa yaka-
sında meskûn olanlar cenazelerini Üsküdar’a, Karaca Ahmed 
Mezarlığı’na taşımış ve defnetmişlerdir. İşte Karaca Ahmed 
Mezarlığı’nın dünyanın en büyük mezarlıklarından birisi ol-
masının sebebi budur. 
Merhûm A. Süheyl Ünver, Karaca Ahmed Mezarlığı’na bu 
gözle bakmış ve Karaca Ahmednâme’yi vücûda getirmiştir. 
Mezarlıktaki binlerce şahide ve lahit’in üzerinde yer alan sa-
natı fark etmek ona düşmüştür. Karaca Ahmed’deki mezar 
başlıklarından tarihî okumak, toplumsal köklerimize yolcu-
luk etmek, İlgisizlikten yok olup giden onlarca değeri kayıt 
altına almak, onlarca eseri resmettiği suluboya tablolarında 
yaşatmak bahtiyarlığı da yerinin doldurulamayacağını düşün-
düğüm bu büyük insana nasip olmuştur. 
Bu eser, merhûm A. Süheyl Ünver’in, sayısı 2500’e ulaşan na-
dide çalışmalarından sadece bir tanesidir. Üsküdar Belediyesi 
olarak, bilim ve kültür hayatımızın en mümtaz şahsiyetlerin-
den birisi olan Ünver’in, böyle nadide bir eserini neşretmek-
ten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.   
A. Süheyl Ünver, bıraktığı vasiyetnamesinde; 
“Beni sakın öldü sanmayın. Bütün hayatımın yaşanmış seneleri 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde Türk kültürü arşivimle binlerce 
not ve hatıra defterimin içinde…” diyor. 
Bizim de muradımız bu, derdimiz, tasamız bu… Üsküdar’da 
kalıcı eserler bırakmaktan başka nasıl bir tesellimiz olabilir 
ki? Üsküdar’ımıza, doğumundan ölümüne Üsküdar’a, Üskü-
darlılara hizmet… Bunun için, yine merhûmun, “Boş geçen her 
vakit sizleri ölüme götürür. Acıyın kendinize.” sözünü kulağı-
mıza küpe ettik ve durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. 
Bu vesileyle, başta bu kitabı hazırlayarak örnek olan mer-
hûm A. Süheyl Ünver’e Allah’tan rahmet diliyorum. Karaca 
Ahmednâme’nin basılmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, bu değerli çalışmanın insanımıza, bilim ve kültür ha-
yatımıza; Üsküdar’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını ümit 
ediyorum.  

Sunuş
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Ord. Prof. Dr. Ahmed Süheyl Ünver (İstanbul 
1898/ İstanbul 1986), hekim, tıp tarihçisi, hat-
tat ve müzehhip. Babası, Posta Telgraf Nezareti 
İstanbul Muhaberât-ı Umûmiye müdürü Tırno-

valı Mustafa Enver Bey, annesi Hattat Şevki Efendi’nin kızı 
Safiye Rukiye Hanım’dır. A. Süheyl Ünver, ünlü hattatlardan 
dedesi Mehmet Şevki Efendi’nin Haseki’de Bostan Hama-
mı sırasındaki 36 no’lu evinde 17 Şubat günü dünyaya gel-
di. İlköğrenimini anne-babasından ve özel hocalardan alan 
Ahmed Süheyl, Menbau’l-İrfan okulunun üçüncü sınıfına 
kaydoldu (1907). On-on bir yaşlarındayken babasını kay-
betti. Rüşdiye’yi Menbau’l-İrfan’da tamamladıktan sonra 
1912 yılında sınavla Mercan Sultanîsi’ne girdi. 1915’te Aske-
ri Tıbbiye’ye giren, fakat üç ay sonra ayrılıp sivil Tıbbiye’ye 
geçen A. Süheyl, I. Dünya Savaşı yıllarında öğrenimini ta-
mamlayarak 1920’de mezun oldu. 1916-1923 yılları arasında 
Medresetü’l-Hattatîn’e de devam etti. Burada Yeniköylü Nuri 
Bey’den tezhib ve Necmeddin Okyay’dan ebru öğrendi. Eniş-
tesi Hasan Rıza Efendi’den sülüs ve nesih yazı dersleri aldı. A. 
Süheyl, 1921-1923 yıllarında Yenibahçe’de Gureba-yı Müs-
limîn Hastanesi’nde Cildiye Kliniği’ne devam ederek Deri 
ve Frengi hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. Fakat Dahiliyeci 
olmak istediğinden Haseki Hastanesi’nin Dahiliye asistanlı-
ğına geçti. Dahiliye ihtisası sırasında müderris Dr. Âkil Muh-
tar (Özden) Bey’in yanında çalıştı, onun maddî ve manevî 
yardımlarıyla 1927 yılının ekim ayında ihtisasını geliştirmek 
üzere Paris’e gönderildi. Burada, ünlü Pitié Hastanesi’nde yine 
o devrin ünlü dahiliyecilerinden Marcel Labbé’nin yanında 
“asistant éntranger” olarak çalıştı. Burada kaldığı iki yıl içeri-
sinde yüksek ihtisasını tamamlayan ve hazırladığı iki tez ile iç 

hastalıkları uzmanı olan A. Süheyl, 1929’da Türkiye’ye dön-
dü. Kısa bir süre sonra Viyana’ya gitti ve burada üç ay süreyle 
Dr. Luger’in yanında çalıştı. A. Süheyl Ünver’in, kendilerin-
den etkilendiği iki hocası Âkil Muhtar ve Marcel Labbé de 
sanat çalışmalarına düşkün ressam ve tıp tarihçisiydiler. Mes-
lek hayatı boyunca yaptığı çalışmaların bu yönde olması son 
derece dikkat çekicidir. 

İstanbul’a döndükten sonra, Mekteb-i Sanayi’de bir süre he-
kimlik yaptı. Bu sırada İstanbul Tıp Fakültesi’nde açılan sına-
vı kazanarak 28 Haziran 1930’da Tedavi ve Farmakodinami 
müderris muavini (doçent) oldu. 1933’te Üniversite Reformu 
ile İstanbul Tıp Fakültesi’nde tesis edilen Tıp Tarihi kürsü-
süne önce vekâleten daha sonra da asaleten başkan seçilen A. 
Süheyl, 1939’da Tıp Tarihi profesörü, 1954’te de ordinaryüs 
profesör oldu. 1967’ye kadar İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tıp 
Tarihi ve Deontoloji kürsüsünün başkanı olarak Tıp Tarihi 
ve Deontoloji dersleri verdi. 1967’de kurulan Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde de ikinci bir Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsü 
kurdu. 1973’te emekli olduktan sonra vefatına kadar her iki 
kürsünün gelişmesine ve olumlu çalışmalar yapmasına yar-
dımcı oldu.

Aynı zamanda ressam ve değerli bir müzehhip olan A. Sü-
heyl Ünver, 1936-55 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde Türk minyatürü hocalığı da yaptı. Ayrıca Top-
kapı sarayındaki 500 yıllık Nakışhane’yi yeniden faaliyete geçi-
rerek burada pek çok öğrenci yetiştirdi. Çok yönlü ve çalışkan 
bir insan olan Ünver’in Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, 
Arapça ve hatta Urduca dilinde yayınlanmış bin beş yüz ma-
kalesi; üç yüz kadar irili ufaklı kitabı vardır. Yurt içinde, yurt 

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil
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dışında 30’a yakın bilim, sanat ve tıp kuruluşuna üyeydi. Uzun 
yıllar boyunca devam eden çalışmaları sonucu yerli ve yabancı 
birçok kuruluş tarafından nişan, plaket, madalya ve şilt veril-
mek suretiyle ödüllendirilen Ünver’e ayrıca İstanbul tarihine 
hizmet edenler için hazırlanan altın madalya ve İstanbul Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nün kuruluşunun 
50. yılı dolayısıyla İstanbul Tıp Fakültesi tarafından “Üstün 
Hizmet Beratı” verilmiştir (25 Mayıs 1982). Ölümünden kısa 
bir süre önce 1986’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
da ödüllendirilen Ünver, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde, 
9. adada ressam Feyhaman Duran’ın yanına gömülüdür. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Süheyl Ünver’in yayınlanmış 
makale ve kitaplarının sayısı 2.000 dolaylarındadır1. Bunun 
dışında günlükler halinde yazdığı ve bir nevi çağdaş Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi sayılabilecek olan bin küsur yazma ha-
linde defteri mevcuttur. Ayrıca 500 kadar tarihi yerlerle ilgili 
çeşitli resimleri, pulları ve tezhipleri vardır. Burada adı geçen 
defterleri ve elindeki çeşitli vesikaları Ünver 1973 yılında 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Resimler ve tez-
hiplerin bir kısmı Tıp Tarihi Enstitüsü’nde bir kısmı da ailesi 

1  A. Süheyl Ünver Bibliyografyası, Gülbün Mesara, Aykut 
Kazancıgil, A. Güner Sayar, İşaret Yayınları, 1998, İstanbul. 

nezdindedir. 

Kültür tarihi dosyaları ve resim arşivini Türk Tarih Kurumu’na 
bağışlanmış olup, “TTK’daki eserleri” (365 fiş) ve “S. Ünver’in 
TTK’daki El Yapması Resimleri Arşivi” (1587 fiş) karton 
fişleri, araştırmacılara yardımcı olmak üzere Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde mevcuttur. 

Yayınlarına gelince bunları beş ayrı grupta toplamak kabildir. 

1. Grup: Tıbbî yayınlar olup bunlar 1936-37 senesine kadar 
devam eder. Özellikle parazitlerle meydana gelen hastalıklar, 
çeşitli enfeksiyonlar ve dahilî tababet konularına aittir. Âkil 
Muhtar Bey’in yanında doçent olarak Paris’te çalıştığı yıllara 
ait gözlemlerini derler. Bütünüyle bakıldığı zaman ve yalnız 
tıp yayınları değerlendirildiğinde bunların zamanına göre ori-
jinal ve bilgi verici oldukları görülür. 

2. Grup: Burada tıp tarihine ait yayınlar dikkati çekmektedir. 
Ünver, Türkiye’nin ilk Tıp Tarihi’ni ve dolaylı olarak Bilim Ta-
rihi Enstitüsü’nü kurmuş kişi olarak 1933’ten itibaren yoğun 
bir şekilde tıp tarihi yayınları yapmıştır. Bunları ikiye ayırarak 
değerlendirmek mümkündür. Birinci öbekte Türk hekimleri-
nin hayat hikâyeleri ve bilimsel katkılarının değerlendirilmesi 
gelir. Hacı Paşa’dan Âkil Muhtar’a, Sabuncuoğlu’ndan Ziya 
Hüsnü Bey’e kadar yüzlerce Türk hekiminin hayat hikayesini 

Süleymaniye Ûlâ Medresesi, 1964,  (Gülbün Mesara Arşivi).
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derlemiştir. İkinci öbekte ise müesseseler tarihi yayınları gelir. 
Özellikle Selçuklu döneminden günümüze tıp fakültelerinin 
tarihçeleri, eğitim şekilleri, burada çalışan kişiler hakkında 
pek çok orijinal çalışması vardır. Bunların bir kısmı Selçuklu-
lar Dönemi’nde Tıp (1940), Uygur Hekimliği (1936) vb. gibi 
konusunda kaynak olan eserlerdir. Tıp tarihçisi olan Süheyl 
Ünver, yaygın bir çerçeve içinde konuya yaklaşmış, bilimsel 
gelişme ve kültür konularına bu çerçeve içerisinde yer vermiş-
tir. 

3. Grup: Bilim tarihçiliği konusudur. Burada pozitif bilim-
lerin gelişmesini Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini merkeze 
alarak incelemiş ve bu konularda Ali Kuşçu (1948), İstanbul 
Rasathanesi (1972) gibi temel sayılabilecek yayınları olmuş-
tur. Bu konudaki ilgi ve bilgisini artıran önemli bir faktör de 
büyük eniştesi olan ünlü astronom Fatin Hoca ile olan yakın-
lığıdır. Fatin Hoca’nın (Gökmen) pek çok görüş ve çalışması-
nın gün ışığına çıkmasına neden olmuştur. 

4. Grup: Kültür tarihçisi olarak Ünver, kendi başına orijinal 
ve başlı başına ele alınması lazım gelen çalışmalar yapmıştır. 
Bu alanda önce tıbbî folklorun uygulayıcısı, kurucusu ve araş-
tırıcısı olmuştur. Folklor konusundaki araştırmaları ulusla-
rarası ortamlarda olduğu kadar Türkiye’de de pek çok genç 
araştırıcının hareket noktası olmuştur. Özellikle M. Halit 
Bayrı, M. Şakir Ülkütaşır ve son yıllarda da pek sevdiği Or-
han Acıpayamlı gibi önemli isimleri hem desteklemiş hem de 
imkân sağlamıştır. Fatih Devri kültür hareketleri, bu alandaki 
kendi özel ilgi sahası olmuştur. Bu noktadan hareketle Türk 
yaşamında beslenme konusuna ilk eğilenlerden birisi olmuş-
tur. Belki de bu ilgi eski bir iç hastalıkları ve metabolizma dalı 
öğretim üyesi olmasındandır. Bunun dışında çeşitli ve dolaylı 
kültür konularına parmak basmıştır. Eski medreseler, Anado-
lu Selçukluları döneminde toplum hayatını oluşturan manevi 
değerler, Doğu ile Batı arasındaki kültür ilişkileri, tekke âdâb 
ve erkânının Türk kültür hayatına tesirleri gibi geniş bir yel-
pazeye yayılan yayınları vardır. Bu alandaki toplam yayını 150 
dolayındadır ki bunlardan on altı tanesi kitaptır. Kültür ala-
nındaki bu alakası ona döneminin yaklaşık bütün fikir adam-
larını tanımak fırsatı vermiştir.

5. Grup: Sanat tarihçisi olarak, gençlik yıllarında bir taraf-
tan ünlü Hoca Ali Rıza’dan resim dersi, diğer taraftan kendi 
arzusuyla Medresetü’l-Hattatîn’e devam ederek orada büyük 
üstadlardan tezhip dersleri alması, nihayet anne dedesi Hat-
tat Şevki Bey’den gelen fıtrî bir istidatla Ünver güzel resim 
yapan, tezhip yapan Türk süsleme sanatlarına ve mimarisine 
gönül vermiş bir kişidir. Bu sahada yalnız uygulama yapmakla 
kalmamış anlamlı bir yayın faaliyetinde bulunmuş ve eğitim 
alanında da etkili olmuştur. Önce uzun yıllar Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde tezhip hocalığı yapmış, İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Enstitüsü’nde ve sonra 
Cerrahpaşa’daki aynı enstitüde otuz yıla yakın sistemli tezhip 
ve minyatür dersleri vermiş yüzlerce kişi yetiştirmiş ve bu ge-
leneksel sanatın tekniklerinin kaybolmamasını sağlamıştır. 
Bu sanat tarihi ilgisi diğer konularda olduğu gibi Ünver’de 
geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bir taraftan Bursa’daki şehzade 
türbeleri ile mezar taşları süslemelerine değinirken; diğer ta-
raftan ünlü hattatlar, tezhipçiler, lake sanatı, Edirne, İstanbul, 

Bursa, Kayseri, Sivas vd. önemli şehirlerdeki mimari yapıların 
özelliklerine yönelmiştir. 

Süheyl Ünver’in yayın faaliyetinin dışında önemli bir işlevi 
de Tıp Tarihi enstitülerinin yurt çapında kurulmasına öncü-
lük etmesidir. 1933’te İstanbul Tıp Fakültesi içinde kurulan 
enstitü Beyazıt’ta merkez binaydı. Burada bir kültür çevresi ve 
önemli gruplaşmalar meydana getirerek bir ihtisas kütüpha-
nesi dışında aşağıda isimleri verilen birimleri oluşturmuştur:

Yazma tıp kitapları: Sahaflardaki dostları ve geniş muhiti sa-
yesinde yüzlerce yazma tıp kitabı derlemiş ve bunların hepsini 
enstitünün malı yapmıştır. Günümüzde bu önemli koleksiyo-
nun 600 kadarı Cerrahpaşa, diğerleri de İstanbul Tıp Tarihi 
Enstitüsü’nde demirbaş kayıtlı olarak mevcuttur.

İlk basılı Türk tıp kitabından itibaren 1928’e kadar yayımla-
nan kitapları aynı şekilde toplamış, enstitünün malı yapmıştır. 
Bunlarda bugün yukarıda adı geçen iki enstitünün kitaplığın-
dadır.

Fişleme sistemi ile yukarıda belirttiğimiz geniş ilgi alanlarını 
oluşturan bir arşiv meydana getirmiştir. Bu arşivin binlerce 
fişlik bölümü kendisi tarafından Türk Tarih Kurumu’na veril-
miş ve bu arşiv halen “Ünver Arşivi” ismi altında Türk Tarih 
Kurumu’nda bulunmaktadır. Geri kalan arşiv yukarıda adı ge-
çen iki enstitünün temel arşivini meydana getirmiştir. 

Ünver memleketimizde bir “Milli Biyografya Enstitüsü” ek-
sikliğini en çok hisseden kişi olarak Türk hekimlerinin hayat 
hikâyelerini kapsayan bir leksikon düzenlemesi yapmıştır.

Yukarıda anlattığımız enstitü faaliyetlerinin yanında Türk 
Tıp Tarihi Kurumu’nu konu ile ilgili kişilerle kurmuş (1939), 
bir süre Türk Tıp Tarihi Arkivi’ni yayımlamış ve bu alanda 
öncü bir hareketi başlatmıştır. Yakın dostu ve uzun yıllar be-
raberce çalıştığı Feridun Nafiz Uzluk (1902-1974), Ankara 
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü direktörü olduktan son-
ra, onunla paralel bir iletişim içine girmiş ve bütün gücüyle 
Uzluk’u desteklemiştir2. İstanbul Tıp Fakültesi 1967’de ikiye 
ayrılınca Ünver’in enstitüsü her iki fakültede de zengin birer 
enstitü oluşturacak birikime sahiptir.

Bu idarî çalışmaları yanında Ünver, iyi bir hoca, öğrencisini 
etkileyen bir akademik kişilik olarak pek çok doktorun kültür 
ilgisini uyandırmıştır. “Özellikle tıp tarihçisi yoktur; her tıp 
dalının uzmanı kendi alanının tarihçisi olmalıdır.” düsturunu 
yıllarca işlemiş ve bunun meyvelerini toplamıştır.

Nihayet Tıp tarihinin önemli bir konusu olan Deontoloji 

2  [Konumuz dışında olmakla beraber Süheyl Ünver’in eski dostu, 
büyük bir tıp tarihçisi ve kültür adamı olan Uzluk, için bkz.; Aykut 
Kazancıgil, “Prof. Feridun Nafiz Uzluk (1902-1974) Hayatı-Çalış-
maları”, Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 11, s. 78-97, 2003. 

a.y. X. Milli Mevlana Kongresi, Konya, 2002.]

Ünver ile Uzluk arasında çeşitli benzerlikler vardır. Bunların en 
önemlisi somut millî değerlerin kaybolmasını önlemek arzusu ve 
iradesidir. Nitekim Uzluk ve kardeşi Konya’da pek çok eserin kay-
bolmasını önlemişlerdir. 



Karaca Ahmednâme 9

alanında hekimin ahlâki sorumluluklarını hem öğretmiş hem 
de hayatını ve davranışını misal olarak ortaya koyarak derste 
söylediklerinin canlı bir sembolünü oluşturmuştur.

Ünver, vefatından sonra da çeşitli dergilerdeki yazılarla anıl-
mıştır (Antika, Bifoskop, Kaynaklar vd…). Çeşitli anma top-
lantıları yapılmış, vefatından sonra yayınlanan “Tıp Tarihi 
Araştırmaları” adlı süreli yayının ilk sayısı (1986) ve Birinci 
Türk Tıp Tarihi Kongresi (1988) Ünver’e ithaf edilmiştir. Ay-
rıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de Prof. Ekrem Kadri Unat ta-
rafından yayına hazırlanan ve eski öğrencileri ile çevresindeki 
kişilerin de katkısı ile bir anma kitabı yayınlanmıştır.

Bunun yanında pek çok eserinin yeni baskıları yapılmıştır. 
Herhalde vefatından sonra bu kadar çok eseri kısa sürede ya-
yınlanan pek az yazar vardır. Bu arada geride duran, gören-
lerin hayranlığını celbeden ünlü “Defter”lerinin ortaya çıka-
rılması için bir adım atılmıyordu. Nihayet birkaç yıl önce ilk 
Defter yayını başladı. İşaret Yayınları da bir süre önce Ahmet 
Nezih Galitekin tarafından hazırlanan “Ord. Prof. Dr. A. Sü-
heyl Ünver’in Defter ve Dosyalarında (Kocaeli) İzmit-Gebze” 
defterlerini yayınladı; bu kez de Karaca Ahmed defter ve ya-
yımlarını topluca veriyoruz.

Bu vesile ile hemen belirtilecek husus Ünver’in tek başına bir 

mezarlığı veya bir mezarı anlatmamasıdır. Onun için mezar-
lık, estetik olduğu kadar maddi ve manevi varlığımızın ayrıl-
maz bir parçasıdır. Tıpkı kaybolan diğer eserler gibi mezarlık 
bir somut varlıktır.

Bu açıdan Ünver, Türk mezarlıkları hakkında –özellikle İstan-
bul üzerine– araştırma yapanlardan ayrılır. Konu ile ilgili ola-
rak 1989 yılında toplu bir bibliyografya yayımlanmış ve 500 
dolayında kaynak derlenmiştir3. Daha sonraki yıllarda yaban-
cı araştırmalar mezar taşlarının tipolojisi, hazirelerin bazıları 
üzerinde ayrıntılı incelemeler yapmışlar, tarihi kaynak olarak 
değerlendirmelerle üzerine eğilmişlerdir.(4 ,5, 6) Bazen de me-

3   TÜRKMENOĞLU, Hüseyin: Mezar- Mezarlıklar ve Mezar Taş-
ları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Ankara 1989.

4  BACQUÉ – GRAMMONT, Jean – Louis; TİBET, Aksel: İslam 
Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri, 2 cilt (büyük boy), 
TTK, Ankara 1996.

5  LAQUEUR, Hans – Peter: Hüve’l-Bâkî, İstanbul’da Osmanlı 
Mezarlıkları ve Mezar Taşları (çeviren: Selahattin Dilidüzgün),  2. 
baskı, İstanbul 2007.

6  BACQUÉ – GRAMMONT Jean – Louis, LAQUEUR Hans – 
Peter, VATİN Nicolas, “Tarihsel Kaynak Olarak Osmanlı Mezarlık-
ları”, Erdem, cilt 6/1 197-214, Ocak 1992.

Karaca Ahmed Mezarlığı’ndan Bir Görünüm.
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zar ve mezarlık, “ölüm” konusu ile birlikte garip bir anlayışla 
ele alınmıştır7. Bu çalışmalarda hiçbir manevi değerlendirme 
yoktur.

Bunun yanında tıpkı Ünver gibi mezarlıkların tarihi ve diğer 
eserlerimizin kaybolması ile neler kaybettiğimizi gören, bun-
ları tesbit eden ve açıklayan incelemeler de mevcuttur. (8,9,10) 
Bu son grup arasında mezarlıklarımızı bir âbide gibi gören ve 
her taşını bir bütün olarak değerlendiren Eyüboğlu, konuya 
çok farklı bir açıdan yaklaşır11.

Büyük bir ressam ve kültür adamı olarak Bedri Rahmi Eyü-
boğlu, Karaca Ahmed mezarlığındaki -ve genelde bizim me-
zarlıklarımızdaki- tahribatı şu acı ifadelerle dile getirmekte-
dir:

“Mezar taşlarının başına gelenleri şiirin dışında ancak sinema 
anlatabilir. Bu yazıda ikide bir şairliğimiz tutuyorsa bağışla-
yın. Eğer siz de benim gibi yirmi yıldan beri Karaca Ahmed’i 
sağından solundan, ortasından geçse idiniz taşlarla kurdu-
ğum dostluğu daha iyi anlardınız. Bu mezar taşları arasında 
öyleleri var ki, bunu yirmi defa büyütüp herhangi bir alana 
dikseniz dünyanın sayılı anıtlarından birini armağan etmiş 
olurdunuz.”

“Ne olur bir an için Karacaahmet’teki mezar taşlarını gözü-
müzde büyütelim; çok değil Çemberlitaş kadar, Dikilitaş ka-
dar. Bu tecrübeyi gözünüze kestiremeyenlere daha pratik bir yol 
gösterelim: Dünyaya ün salmış büyük boy dikili taşların fotoğ-
raflarını çekin, bizim Karaca Ahmet’teki mezar taşlarının fo-
toğraflarıyla büyük bir sinema perdesinde karşılaştırın. Biz bu 
tecrübeyi yüzlerce kez tekrarladık, aynı boya eriştikleri zaman 
bizim taşlarımız, bizim yetim taşlarımız, bizim bağrı yanık 
taşlarımız öyle ağır basıyor ki…”

“Demin de söyledim, yirmi yıldır yolum Karacaahmet’ten ge-
çiyor. Hele son üç yıl içinde yolumuz Karacaahmet’e öylesine 
saplandı ki, bir bıçak gibi… Yeni yol; selvi, mezar, mezar taşı, 
demir parmaklık, çiçek, fidan demeden tümünün köküne kibrit 
suyu sıkmış. Benim bu mezarlıkta yatan can ciğer arkadaşla-
rım vardı. Belki her Allah’ın günü dört tekerleğimle onları dört 
defa çiğniyorum. Taşları nerede, başları nerede, elleri avuçları 
nerede?”

“Karacaahmet’te har vurup harmanı savrulan taşlar arasın-
da öyleleri var ki, Cumhuriyet’in 50. yılına kadar diktiğimiz 
şalvarlı, poturlu, kasaturalı abideler bunların yanında çocuk 
oyuncağı kalır… Abide deyince akla gelen kelle, kulak, şalvar, 

7  ELDEM, Edhem: İstanbul’da Ölüm, Osmanlı-İslam Kültüründe 
Ölüm ve Ritüelleri, İstanbul 2007.

8  KUTLU, Hüseyin (ed.): Kaybolan Medeniyetimiz; Hekimoğlu 
Ali Paşa Camii Haziresi’ndeki Tarihî Mezar Taşları, (büyük boy), 
İstanbul, 2005.

9  BAKIRCI, Naci: Mevlevi Mezar Taşları, Konya, 2005. 

10  İŞLİ, Necdet: Yeniçeri Mezar Taşları, İstanbul, 2006.

11  Eyüboğlu, Bedri Rahmi: “Bir Değer Bilmezlik Örneği: Anıtları-
mız Bile Mezar Taşları Yanında Çocuk Oyuncağı Kalıyor”, Milliyet 
Sanat, sayı 112, 1975 (H. Kutlu a.g.e. s. 35.).

kasatura değildir. Abide her şeyden önce soylu bir geleneğin elle 
tutulur bir sonucudur. Taksim meydanına dikilen o cılız, can-
sız abideyi Sabri Esat Siyavuşgil, bundan kırk beş yıl önce şöyle 
anlatıyordu:

-Bir kibrit kutusu alın, kibritleri boşaltın, boşalan kutuya on, on 
beş kibrit çöpünü rast gele yerleştirin. Al sana Taksim abidesi…”

“Bundan elli yıl önce işlenmiş mezar taşlarının, daha eskilerin, 
müzelerde rahatça yer alacak taşların bu gün ne halde oldu-
ğunu biliyor musunuz? Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir 
zulüm, bir eziyet, bir kadir kıymet bilmezlik örneğine rastlayan 
varsa parmak kaldırsın. On yıldır bitmeyen Fenerbahçe stadyu-
munun kuyruk sokumunda, Salı Pazarı’nın kurulduğu alanın 
yanı başında mezar taşları vardır. Bunların ortasında geçen yol 
buğday tarlasına dalan tırpan misali taşları silip süpürmüştür. 
Bu alanda kurulan çeşitli tamir atölyelerinin çamurlu, bataklı 
yamaçlarında o canım mezar taşları kimi kaldırım taşı yerine, 
kimi de ayıptır söylemesi hela taşı olarak kullanılır. Hangi kita-
ba sığar bu barbarlık?”

Ünver’in de ilk yayınlarından biri (1922) kaybolan bir tarihî 
mekânı, Okmeydanı’nı hatırlatmak ve oradaki mevcutları 
kurtarabilmek için kaleme alınmıştır12.

Binlerce kemankeş ve tirendazların sığındığı yer olan 
Okmeydanı’na ait bu yazıda 1890’lı yılların başına kadar bu 
dergâhın mamur bir vaziyette olduğu, 1922’de ise bir dönüm-
lük arazi için yalnız minaresi, iki mutfak bacası ve su mahze-
ninden başka hiçbir şeyin kalmadığı anlatılmaktadır. Ünver, 
buranın tarihini, dergâhın yanındaki Çöreklik Kabristanı’nı, 
kemankeşlerin dergâhtaki hayatını hikâye etmekte ve sporla 
meşgul gençlerin bu tarihî meydanı gezmelerini istemektedir. 
Okmeydanı manzumesi ve kabristanının terk edilmişliğine 
üzülen Ünver, sanki bugünkü feci akıbeti sezinlemiş ve daha o 
yıllarda buraya ilgi çekmek istemiştir. Tarihimizin o dönemde 
kaybolmaya yüz tutmuş mekânlarından biri…

Bu yazıdan beş yıl sonra hiçbir şeyin değişmediğini görerek 
yeni bir uyarı kaleme alır13.

Ünver, bu yeni yazısında Okmeydanı’nın park yapılması ve 
İstanbulluların hizmetine sunulması konusunu işlemektedir. 
Bu yolla Okmeydanı’nı tarihî kimliği içerisinde orada mevcut 
bulunan taş ve kitabelerin korunmasının mümkün olacağına 
işaret etmektedir. Daha önce de Okmeydanı ile ilgili yazıları 
olan Ünver, sanki meydanın bugünkü feci akıbetini o zaman 
hissetmiş gibi koruma çareleri aramış ve ilgilileri uyarmıştır. 

Bu uyarılar dikkat çekmeğe yetmemiş ve bugünkü içler acısı 
manzara oluşmuştur.

1924 yılında türbelerin kapanmasından sonra Ünver, incele-
mek istediği fakat hemen yayınlanması zor olan, İstanbul’daki 
sahabe kabirleri ve Fetih’te şehit olanlarla ilgili araştırmaları-
nı yıllarca sürdürmüş ve 1950’de yasakların kalkması üzerine 

12  Ünver, Süheyl: “Okmeydanı Dergâhı”, Akşam, 16.IV.1338 
/1922.

13  Ünver, Süheyl: “Okmeydanı Park Olmaz mı?”, Şehremaneti 
Mecmuası, nr. 34 (1927), s. 595-597.
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elindeki materyalleri yayınlamıştır. Bunların ilki sahabe kabir-
leri üzerinedir14.

Bu önemli araştırmaya başlarken, İstanbul’un fethinden önce 
Emevî ve Abbasî ordularının beş defa, Osmanlılar’ın ise yedi 
defa şehri muhasara ettiklerini açıklayan Ünver, bu savaşlarda 
da şehit olanların mevcudiyetini hatırlatmıştır. Daha sonra 
Müslümanların, İstanbul muharebelerinin tarihleri için ise İs-
mail Hami Danişmend’in Osmanlı dönemini ele alan Milliyet 
(7.VI.1952)’de yayınlanan “İstanbul’un Yedi Muhasarası” adlı 
makale aynen iktibas edilmiştir. Bu arada Ünver, önemli bir 
kavramı da şöyle açıklamaktadır: “Ni‘me’l-ceyş ne demektir? 
Peygamber’in ünlü hadisiyle İstanbul’u alacak emiri ve askeri 
mutlu emir, mutlu asker anlamına ‘ni‘me’l-ceyş, ni‘me’l-emr 
diyerek methetmiştir. İstanbul muhasarasında şahsen veya 
ismen bulunanlar bu unvanla hatırlanmışlar ve öldüklerinde 
namlarına birer abide dikilmiştir ve Türk milleti isimlerin 
sonlarına bir de “dede” lakabı ekleyerek onları bir evliya mer-
tebesinde tutmuş; vefakâr ve hatıralara sessizce hürmetkâr 
Türk milleti bunları unutmamıştır. Çoğu İstanbul’un muhte-
lif yerlerindedir. Onların İstanbul muhasara ve zabtında bu-
lunmaları ve bu fedakârlıkları asla unutulmamış, bulunduk-
ları semtlerin adeta birer muhafızı ve uğuru telakki edilmiş-
lerdir. Bunların çoğu İstanbul’u her yüz senede bir tamamen 
yakan yangınlar yüzünden kaybolmuştur. Bir kısmı halen 
isimleriyle malumdur. Fakat bir kısmının nam ve nişanları 
kalmamıştır. Bazılarını eski kayıtlardan bulabiliyoruz. Bunlar 
yalnız askerlerden ibaret değildir. İçlerinde zabitler, âlimler, 
şeyhler, devlet adamları ve bizzat başlarında padişah olan Fa-
tih de vardır.” Nihayet “İstanbul’da Sahabe Kabirleri, İsimleri, 
Yerleri ve Vaziyetleri” başlıklı asıl bölüm gelmektedir. Saha-
beler hakkında kaynaklara dayanan bilgiler verilmektedir. Bu 
arada kapatılmış bulunan (1924) ve 25 yıl kapalı kaldıktan 
sonra 1.IX.1950’de yeniden açılan Eyüp Türbesi dolayısıyla 
İsmail Habip Sevük’ün Cumhuriyet’te 7.IX.1950’de yazdığı 
“Eyüp’teki Veli” başlıklı ilginç yazısı iktibas edilmiştir. Kita-
bın sonunda geniş bir kaynakça ve sahabelerin ayakta kalmış 
olan kabirlerinin resimleri yer almaktadır. Ünver’in hakikaten 
önemli ve konusunda uzun yıllar tek kalan araştırmalarından 
biri; konu ile ilgili vazgeçilmez bir kaynaktır. 

Bu sahadaki ikinci önemli çalışması Fetih şehitleri ile ilgi-
lidir15. Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethini müjdeleyen 
hadis-i şerifine göre fethi gerçekleştiren kumandan “Ni‘me’l-
Emir”, askerler de “Ni‘me’l-Ceyş’dir. Ünver bu mühim kita-
bında İstanbul’un fethinde görev alan bu mutlu ve mübarek 
askerler ile onlardan şehit olanlarını belgelere dayanarak tek 
tek tesbit etmiştir. Önemli bir arşiv çalışmasını da gerektiren 
bu araştırma konusunda tektir.

Ünver’in, İstanbul’da Türk’ün tapu tescil belgelerinden biri 
olarak gördüğü mezarlıklara dair bir yazısı fetihten sonraki 

14  Ünver, Süheyl: İstanbul’da Sahabe Kabirleri, Monografi, İstanbul, 
1953 (metin dışı 25 resim var).

15  Ünver, Süheyl: İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehid Olanlar,  
Monografi, Ankara, 1976. 

ilk tarihî mezarlığın yıktırılması ile ilgilidir16: “İstanbul’un 
içinde ve dışında ufak ve büyük birçok mezarlıklar vardır. 
Bunların pek azı mamurdur. Birçoğu haraptır. Şehir içinde-
kilerin birçokları da hiçbir iz bırakmayarak yok edilmiştir. 
İşte Üsküdar’da Doğancılar’dan Ayazma Camii’ne giden ve 
XVI. Asırdan kalan mezarlığı bir gecede yok ettiler. Bunun 
pahasına güya yol genişledi. Yol genişletilebilirdi, fakat taşları 
kırmağa, yani tarihî kıymetini yok etmeğe hakkımız yoktu. 
Bir kısmının da önlerine berbat duvarlar çevrildi. Bazı taşlar 
da lahitlerinden yerlerinden oynatılarak sıraya dizilerek çir-
kin bir hale sokuldu. Bunların misalleri saymakla tükenmez. 
Şehir dışındakilerde böyle yıkılan ve kesilen ağaçların yerine 
konmadı. Şehrin bu pitoresk silüetini çevreleyen gölgeler or-
tadan kalktı. Mezaristanlarımız bakımsızlıktan harap oldu. 
Edirnekapısı’ndaki mezaristanın eski bir kısmında kurulan 
Şehitlik yegâne iftihar duyacağımız vaziyettedir. Belediyenin 
de Merkezefendi’de yaptığı yenilik birçok mühim hazirele-
rin ve diğer yerlerin mahvedilmesine mucip oldu. O tarihî 
mezarlıklar da yenilenmek maksadıyla ortadan kalktı. Bir 
kısım mezaristanlarımız var ki, bunları hadiseler bile orta-
dan kaldıramadı. Eyüp Sultan civarındaki mezaristan harap 
ve ağaçsız iken ayakta durmağa çalışıyor. Eğrikapı dışında ve 
karşıya gelen tepelerdeki kim olduğunu bilmediğimiz Tok-
mak Tepe kabristanı bile tamamen terk edilmiş olduğu halde, 
İstanbul’un en eski mezarlığıyım demektedir.” 

Bu yazıda İstanbul’un en eski mezarlığı olan Tokmak Tepe’deki 
büyük ve tarihî bir küme meydana getiren eski kabir taşları 
konu edilmektedir. Çoğunlukla İstanbul’un fethi sırasına ve 
hemen ertesine denk düşen bu tarihi mezar taşları için Ünver 
şunları yazmıştır: “Bu gördüklerimizi tesbit edemediğimiz 
içindir ki kaybolur ve bunu başkalarına duyuramaz ve sev-
diremeyiz. Bunları tanıtmak ve sevdirmek hepimize düşer… 
Bunları tanısak… İstanbul’un Türklüğünü daha ilerilere kadar 
vardırırız.” Konu ile ilgili önemli bir kaynak yazısıdır.

Ünver, mezarlıkların kültürümüzün bütününün içinde yer al-
ması gerektiğini anlatan ve bunun için bir Mevlevihane ile bir 
mezarlığı beraberce değerlendiren bir tesbiti vardır17.

Eyüp Sultan’da Bahariye Mevlevihanesi’nin 1961 yılındaki 
yıkık ve perişan durumunu anlatan bir gazete yazısı olmakla 
birlikte İstanbul’un önemli yapılarının yıkık ve perişan halini 
dile getiren bir belge niteliğine de sahiptir. Ünver konuyu şöy-
le açıklıyor: “Günlerden bir Cumartesi, 25 Kasım 1961, öğle-
den sonra dostum Fevzi Bey ile Eyüp Nişancası’nda ve Şeyh 
Murad Dergâhı ve sonra Eyüp Sultan’da Bahariye Mevleviha-
ne yerlerinde şöyle bir dolaştık. Eyüp Sultan’a indik. Bahari-
ye Mevlevihanesi ne âlemde dedik. O tarafları maalesef çok 
çirkinleştiren fabrikaların arasında Sultan Reşad’ın yaptırdı-
ğı kapı önüne geldik ve tarihini söyleyen Remzi Efendi’yi ve 
kendisini hayırla yâd ettik. Bahçesine girdik, bir mescidi var-
mış, geçen asrın sonlarından kalma, harap ve perişan. Medha-

16  Ünver, Süheyl, “İstanbul’un En Eski Mezarlığı Hakkında: 
Tokmak Tepe”, Arkitekt, sayı 221-222 (1950), s. 110-114 (Metin 
içinde 10 resim mevcut).

17  Ünver, Süheyl, “Bahariye’de Üzücü Bir Saat”, Hür Vatan, 12.XII. 
1961.
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lini vaktiyle güzelleştiren kabir taşları Hattat Naci Korman’ın 
celi sülüsüyle yazılı. Birisinin sahibi, matbaasıyla meşhur Ma-
beynci Osman Bey’in kızı. Sultan Reşad dere kenarında bir 
selamlık dairesi yaptırmış. Harap. Orada şimdi Bahariye Mev-
levihanesi son şeyhi Bahaeddin Dede’nin musikişinas ve kül-
türlü eşi ve İstanbul incelik ve asaletinin timsali Şeref Hanım 
oturmakta. Bizi kabul buyurdu. Geçmiş günlerden konuştuk. 
Bahçesinde dolaştık.

Ahşap semahanesini ve harem dairesini, bu yere sahip İstan-
bul Vakıflar İdaresi seneler önce hiçbir resmini aldırmadan 
yıktırmış ve orada medfun Mevlevi büyükleri ve zevatın ada-
bıyla bir yere kemikleri nakledilmemiş. Yan tarafta mezar taş-
ları perişan. Bir tanesi Sadrıazam Kıbrıslı Mehmed Paşa ha-
remi Ayşe Feride Hanım, hepsi lahidlerinde kalmış ve bittabi 
gelir sağlamak amacıyla idare toprağını kiraya vermiş. Orada 
beton, içi boş yeni tuğlalar ve lağımlar için beton kalın bo-
rular dökülüyordu. Vakıflar idaresi, burasını bu hale koydu, 
ne âlemdedir diye dolaşmadığı oradaki hürmetsiz çalışmalar-
dan ve intizamsızlıklardan belli. Şimdi bundan tam yarım asır 
önce buraya gelelim, şair ve bestekâr, meşhur neyzen, Mevlevi 
incelik ve zarafetinin timsali Hüsamettin Fahreddin Dede 
Mevlevihane’nin şeyhi, zamanın büyüklerinin müdavim ol-
dukları sohbet meclisi dillere destan. Kendisinin maddî ve 
manevî asaleti yüzünden okunuyor. İşte bu aziz büyüğümü-
zün lahdi üzerindeki taş kapağın yarısı kırılmış ve içeri tam 
kafatası üzerine düşmüş ve parçalamış. Taşın ne kabahati 
var. Senelerdir orası açık kalmış. Şimdi bu metruk lahidlerin 
mercii kimdir? Mezarlıklar müdürlüğüne söyleyin. Benim 
hududum değil cevabını verir. Vakıflara başvurun. Vakıa be-
nim sahamda bu mezardır, ben karışmam diyebilir. O zaman 
gayret dayıya mı düşecek?” Dediğimiz gibi Ünver’in kaybolan 
İstanbul tesbitlerinin bir yenisi. 

Ünver, bazen sesini duyuramamaktan sıkılır ve bir çağrı ile 
insanların dikkatini bu çekmeye çalışır. “Ey Mezar Taşları” 
bunlardan biridir18.

 Eski mezarlıkların imarı adına buralarda yapılan tahribatla 
şehirlerin mahallî tarihlerinin ortadan kaldırıldığı anlatılır-
ken eski mezar taşlarının kitabeleri ve devirlerine göre süs-
leme özelliklerinden söz edilmiştir. Tarihimize ait bu çok 
önemli belgelerin yerlerinden oynatılmadan muhafazasının 
gereğine işaret edilmektedir. Ünver; tamir, yol açılması veya 
yalnızca aldırmazlıkla koskoca bir geçmişin kaybolmasından 
yakınmaktadır. 

Onun derdi yalnız mezarlıklar değil “bize ait olan” her şeydir. 
Bu bazen bir ağaç dahi olabilir19. 

Ünver hem tabiata âşıktır, hem İstanbul’un her şeyine. 
Küçükyalı’da eski menzil Namazgâhı’nın iki tarafındaki bü-
yük çınar ağaçlarının anlamsız şekilde kesilmesi onu hakika-
ten yaralamıştır. Bunun için yazdığı güzel makaleyi kendi ka-
leminden kısa bir özet halinde aynen alıyoruz: “Küçükyalı’da 
istasyon ilerisinde ve Bağdat caddesi üzerinde (Şimdi ne isim 

18  Ünver, Süheyl, “Ey Mezar Taşları”, Türk Yurdu, sayı 292, (1961), 
s. 41-42.

19  Ünver, Süheyl, “Küçükyalı Faciası”, Hür Vatan, 3. IV.1962.

verecekler bilmiyorum) Çınar durağında Namazgâh taşını 
muhafaza eden iki büyük çınarı güya şimdiye kadar mani 
olmamıştı o gün yoldan geçen vasıtalara zorluk veriyormuş 
diye kesmişler. Yalan. Burada yol diğer taraflar gibi. Evet iki 
ağaç. Kesilmesine emir verenler gibi canlı amma sessiz ve 
yerinde sabit. Vatanımızın o bucağı tarihini 6 asra ulaştıran 
600 yaşındaki iki çınar hazretleri, artık dünyanın en güzel yeri 
Türkiye’nin tarihinden silindi. Şimdi bir sürü yazışma, çiziş-
me, tahkikat yapılacak. Netice çıkmayacak, telafisi kabil değil. 
Çifte çınar hazretleri herkesin gözü önünde kimse tarafından 
itiraz edilmeden boğazlanmıştır. Bir ağacın insan gibi canlı 
varlık olduğu ve onun en çok insana benzediği ne zaman bi-
linecektir? Gene “Yaş kesenin baş kesmek” demek olduğunu 
bilmeyen biri meşhur ve 300 yıllık 2 fıstık ağacımızı kesmiş 
ve bir müddet sonra kendisi de aynı akıbete uğrayarak kendi 
kendini öldürmüştür. Bir Namazgâh ki, Fatih Sultan Meh-
med, Uzun Hasan seferine giderken bu menzil yolumuzun 
genç ağaçlarının gölgelendirdiği yerde namaz kılmış ve din-
lenmiş. Üsküdar’dan kalkan bir yolcu en son 150 sene önce 
buradan geçerek yaya ise akşama Kartal’a atlı ise Gebze’ye 
varırmış. Bizim bu Anadolu menzil yolları medeniyetimiz 
vardır. Onun âbidelerinden biri de buradaki Namazgâh ve iki 
büyük çınardı. Şimdi yerde yatan merhum gövdesini dört kişi 
kucaklayamaz. O semtin güzelliği idi. Oraya gelenlere adeta 
hoş geldiniz der gibi bir edası vardı. Bu bir cinayettir. Çünkü 
ağaç morfoloji itibariyle de insana benzer. Yerde sabit ve sesi 
çıkmaz. Kabahati bu. Yoksa bizim gibi yürüyebilselerdi, ıssız 
dağlara sığınırlardı.”

Çeşitli makalelerinde kaybolan İstanbul âbideleri hakkında 
yazı yazarken bu acı olayların arka planını da açıklar. Mesela 
yıkılan Ömer Efendi Medresesi dolayısıyla bu ilgisizliği şöyle 
açıklar20:

“Bu yazıyı yazdığım 1953 senesinden tam 36 sene önce Ömer 
Efendi Medresesi her odasında bir fakir ve belki yangından 
çıkmış bir ailenin barındığı zamanda mamur ve temizdi. Kub-
belerinin kurşunu duruyordu. Vaktaki medreseler 1923 tari-
hinde Vakıflar İdaresi’nden alınarak hususi idarelere verildi 
ve çoğu yok bahasına ve senelik taksitlere bağlanarak sanki 
bunları kaldırmak da icab ediyor gibi emri ve yeri olmayan bir 
düşünceye saplanarak satıldı. Müşteri çıkmadığından veyahut 
tarihî kıymetleri olduğundan satılamayanlara da giderek hu-
susi idarelerce her oda için muayyen bir kira istendi. Polis kuv-
veti ile kira vermeyenler çıkartıldı; zannederim, muhafazaları 
için de bekçi konmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Tam bir 
hafta geçmeden kurşunları fırsat kollayıcıları tarafından çalın-
dı. Biraz sonra tahta kısımları söküldü, sıra mermer sökelere 
geldi. Kurşunsuz kubbelerden sular sızdı. Revakları çöktü ve 
bugün artık bu gibi yerler onarılamaz bir hale girdi. İşte Ömer 
Efendi Medresesi böyle bir akıbetin kurbanı oldu. Bugün ora-
sı öyle harap ve bitkin bir haldedir ki benim zannımca onarı-
lamaz. İçine pek çok da gecekondu yapıldı. Şehzade ve Haseki 
Medreseleri de böyle bedbaht bir akıbete erdiler. İşte maalesef 
ortada suçlular yoktur, lakin bir türlü kimsenin mal edinmek 
istemediği suçlar vardır. Bunları bu hale sokturmanın acı ma-

20  Ünver, Süheyl,  Hekimbaşı Ömer Efendi, Hayatı ve Eserleri 
Hakkında, İstanbul 1955 (Metin harici 14 resim ilave edilmiştir.).
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naları yok mudur? Bunların daha asırlarca varlığımızı sağlaya-
cak birer tapu senedi sayılmamaları acı değil midir?”

Yukarıya aynen almış olduğumuz bu yazı Ünver’in konuyla 
ilgili Beşir Ağa Medresesi, Cerrahpaşa Hamamı, mezarlık-
lar gibi yazılarından biridir. Vefatından bir gün önce Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın İstanbul’u kendisine emanet ettiği şekilde 
Ünver, bu görevini belgelemelerle sürdürmüştür. 

Bu arada unutulmaması gereken önemli bir isim de Prof. Dr. 
Semavi Eyice’dir. Eyice, kaybolan yıkılan ve tahrip edilen eser-
lerimiz hakkında yıllar boyunca sistemli araştırmalar yapmış-
tır.

Ünver’in daha önce de bahsettiğimiz geniş yayın yelpazesi in-
celenirken üzerinde durulmayan konulardan biri Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde ve ailesi nezdinde bulunan 1.000 dolayında 
yazma defterdir. Çağdaş bir Evliya Çelebi gibi gittiği yerlerde 
gördüklerini küçük boy defterlere kaydetmiş ve bunlara yaptı-
ğı çeşitli resimleri ilave etmiştir. Hoca Ali Rıza Bey’in öğrenci-
si olan Ünver, hakikaten güçlü bir suluboya ressamıdır. 

Biz burada onun Süleymaniye’de yer alan Karaca Ahmed def-
terlerini ve bazı gazete ve dergilerde konu ile alakalı olarak 
yayınlamış olduğu yazılarına yer verdik. 

Netice olarak konu ile alakalı olarak bir alıntı yapmanın uy-
gun olacağını düşünmekteyiz21:

Amerikalı yazar Mark Twain (1835-1910) yazmış olduğu 
bir hikâyesinde, mezarından hicret eden bir ölü ile konuşur. 
Dirilerin ilgisizliği yüzünden mezar taşını yüklenerek giden 
ölü, ilgisizlik ile bakımsızlıktan duyduğu üzüntüyü belirtir. 
Twain bu kara mizah hikâyesinin sonunu şu cümle ile bağ-
lar: “Mezarlıklarını bu halde bırakmaktan çekinmeyen bir top-
lum, hakkında yapılacak her türlü eleştiriyi de sineye çekebilir.” 
Twain’in dediği gibi belki de mezarlıklar kendilerini sırtlayıp 
götürecek sahiplerini beklemektedirler.

       
   

21  Hasan Basri Öcalan: “Kaybolan Tarih: Süleyman Çelebi Türbesi 
ve Yoğurtlu Baba Dergâhı Haziresi”, Süleyman Çelebi ve Mevlüt 
Sempozyumu Bildirileri, Bursa Osmangazi Belediyesi, 2007, s. 33.
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Karaca Ahmednâme Defteri

Karaca 
Ahmednâme



Karaca Ahmednâme16

Karaca Ahmednâme.1

1

Süleymaniye. 263. Dr. A. S. Ünver2
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İşte benim gözümle Karaca Ahmed’den bir parça.1

1

Karaca Ahmed yanında 17.VI.1956.2
2

‘



Karaca Ahmednâme18

Karaca Ahmed Mezarlığı
Ahmed Tevhid Bey Merhûm’dan.

Karaca Ahmed panteonumuz açık, mü-
teaddid resimlerim ve ayrıca defterlerim 
bir albümde de mahallinde yaptığım su-
luboya resimler vardır. Bu defteri de rah-
metli tarihçimiz Ahmed Tevhid Bey’in 
bana iâre olunan “Mezaristanlarımız” 
defterinden hazırladım. Tanrı merhûm-
dan hoşnud olsun. Defteri bana iâre 
eden Reşad Ekrem Bey’e şükranlarımı 
bildiririm. 
Süheyl Ünver

1
1
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1

2

3
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Şehidlik yapıcılarının 
Karaca  Ahmed’i tahribi.1

80 sene önceye aid bir resim: 
Karaca Ahmed’de.2

Sekbanlarbaşı Sersekbanân İsmail 
Ağa, sene 1124.3

4 İslambol Ağası Mehmed Ağa, sene 
1172.

Karaca Ahmed’de. 
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Ressam Seyyid Bey, bir gün Kara-
ca Ahmed’de yanında talebesin-

den Doktor Rıfat Osman (O zaman 
Tıbbiye’de  talebeden)  olduğu halde bir 
mezarın önünde durarak “Rıfat bizim 
Rafael burada yatar” diyerek meşhur 
Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin kab-
rini göstermiş ve Fâtiha okumuşlar.

1 1
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Karaca Ahmed Mezarlığı
Ahmed Tevhid Merhûm

Karaca Ahmed Mezarlığı, Üsküdar’ın 
cenûb-i garbî cihetinde bulunan 

İstanbul’un ilk İslâm mezarlığıdır. İs-
lâmlar, bu toprağı mukaddes addettik-
lerinden İstanbul’un zabtından itibaren 
ölülerini buraya getirip gömdükleri ci-
hetle az zaman içinde büyümüş 800.000 
metre murabba‘dan ibaret bir sahayı 
kaplamış hatta mahalle aralarına kadar 
yayılmıştır. 

Burası Asya toprağı üzerindeki en 
büyük mezarlıklardan biridir, tarihî 

değer taşır.  

Bu mezarlıkta muhtelif devirlere ait 
mezar taşları vardır. Bu taşlar ölüle-

rin yaşadığı devrin zihniyetini, kıyafetini 
temsil bakımından da kıymeti haizdirler. 
Taşlar üzerinde yazılan kitabelerde o za-
manın fikir ve itikad telakkisini bize pek 
güzel ifade etmektedir. Bazı mezar taşla-
rı üzerindeki kavuklar, serpuşlar, motif 
ve çiçekler sanat eserlerimizin yüksek-
liğini gösterir. Pek sanatkârane olan bu 
kavuklardan bazıları yekpare olmayıp 
taşın üzerine ayrıca geçirilmiştir. Bu ka-
vuklar da sahibinin mesleği hakkında 
bize en doğru malûmatı veren tarihî bir 
vesikadır. 

Her bakımdan tarihî değeri olan bu 
mezarlık içindeki ara yollar ka-

panmış, mezarların üstüne basılmadan 
yürümeğe imkân bulunamayacak bir 
hâle gelmiştir. Buradaki taşlardan bir-
çoğu devrilmiş, toprak altında kalmış-
tır. Mezar taşlarının ekserisi mermerdir. 
Mürûr-ı  zaman ile siyah bir renk almış 
üzerindeki kitabeler okunmayacak bir 
hâle gelmiştir. 

Her devrin tezyinî şekli bambaşka-
dır. Burada çok güzel mezartaşı 

tiplerine tesadüf olunur. Türkler en gü-
zel sanat eserlerini taş oymacılıkta gös-
termişler, şaheserler yaratmışlardır. 

18. asra kadar Türk mimarîsinin 
kedine has olan zevkleri mu-

hafaza edilmiş, onu takip eden asırda 
yabancı mimarî tesirleri başgöstererek  

7
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Tahavvül husûle getirmiştir. İki de-
vir arasındaki fark pek bâriz olarak 

göze çarpar. Tezyinât hazinelerimiz bu 
taşlar üzerinde saklıdır. 

Bu mezarlıkta birçok ricâl-i devlet 
ve meşahîr gömülüdür. Mezarlarını 

bulmak ancak tesadüfün yardımına bağ-
lıdır. Buraya göçülmekle iktifa edilmiş. 
Üstüne bir taş dikilmiş veya hiç dikilme-
miş, bir daha alakadar olunmamıştır. 

Her mezarlığın bir krokisinin bu-
lunması, ricâl ve meşahîrin gömü-

lü oldukları mahallin bunlar üzerinde 
işaret olunması lazım gelirken ihmal 
edilmiş, tarihe karşı affı kabil olmayan 
bir hata işlenmiştir. 

Mezarlar, ecdadımızın yeryüzünde-
ki son nişane ve hatıralarıdır. Me-

zarlıklarımızı imar ve tanzim etmek me-
deniyetin bize tahmil ettiği vecibelerden 
biridir. Mezarlıklar, medenî bir milletin 
tarih ve hatıralarına bağlılığını gösterir. 
Evvelce selvi ormanı olan bu mezarlık 
eski hâlini kaybetmiş, fırtınalardan yı-
kılmış, kesilmiş yerine başkası dikileme-
diğinden seyrekleşmiştir. Bazı yerlerinde 
hiç selvi kalmamıştır. 

Bu mezarlığın etrafı kısım kısım du-
varlarla çevrilmiş, bazı yerlerine ka-

pılar açılmış, Nedîm’in mezarı bulundu-
ğu mahal dahilen biraz tanzim edilmiş, 
diğer taraflar eski perişanlığı ile bırakıl-
mıştır. 

Dünyadakilerin geçmesi için ikiye 
bölünen Karaca Ahmed müzesin-

den bir cihet.
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Vüzerâya mahsus kallavi telli serpuş 
yarım endaze üzeri a‘lâ Hint tül-

bendi ile sarılı 3-4 parmak sırma.

Vezir kavuğu Karaca Ahmed’de.

Tanzimat devri ricâlinin.

Kafası destârlı kavuk. 
Karaca Ahmed.
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Karaca Ahmed Devatçı Hacı İbra-
him Ağa, sene 1160.

Mütercim Âsım Merhûm.

Süleymaniyeli Hicrî Efendi Merhûm 
Karaca Ahmed’de. 

1
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Sabıkan Hindistan Padişahı Ahmed Şah 
validesi Saliha Hatun 1198. Gasilhane 

tam arkasında yüksek mahalde. Musanna‘ 
bir taşı var. Sağındaki mezar: Enderûn-ı 
Hazine-i Hümâyûn ağalarından Mehmed 
Şah ibn Ahmed Şah 1198.

Gasilhane solunda kıymetli taşlar var. 
Kısmen Enderûnluların. Gasilhane 

önünde Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ai-
lesi kabristanı. Etrafı evvelce duvarla çevrili 
imiş. Bilâhare yıkılmış harap bir vaziyette.

 Fatma Hanım[ın] taşı gayet musanna‘. 
Üst kısmında nısf daire şeklinde gü-

neşi andırır kabartma var. Kitabe altında 
kabartma olarak gayet güzel lale ve benzeri 
çiçekler yapılmış. Bu taş, taşçılık sanatının 
lâyemût bir eseridir. 

Kitabesiz Mezar Taşları 
Karaca Ahmed Sultan Camii’nin 

karşısına musadif mezarlığın kapısından 
girilip Miskinler’e giden patika yolu takip 
edilince (kapıya otuz kırk adım ileride) 
yandaki şekilde görüldüğü gibi siyahlaş-
mış mezar taşlarına rastlanır. Bu taşların 
üzerinde kitabe yoktur. Ekserisi baş ve ayak 
denilen iki taştan ibarettir. Bu iki taşın ara-
sı dört adımdır. Üzerinde su birikmek için 
çukurlar yapılmıştır. 

Bu civarda buna benzer daha bazı taşlar 
da mevcuttur. Bunlarda da kitabe yok-

tur. Bu taşların mermer olmaması ve üzer-
lerinde yağmur ve havanın tesiriyle bazı 
oyuklar husûle gelmiş bulunması, çok eski 
zamana ait olduğu kanaatini uyandırdı. 

İnadiye Mahallesi’nin Karaca Ahmed 
nâm-ı diğerle Selim Paşa Caddesi’nde, 

(Selim Paşa’nın başı olduğu) tarafa musadif 
kabristanda bu biçim taşlara fazlaca tesadüf 
olunur. 

İbrahim Paşa kardeşi Halil Ağa, sene 1122. 
Taşlar yıkılmaya namzed. 

İbrahim Paşa babası Ali Ağa, sene 1085. 
İbrahim Paşa anası Fatma Hatun, sene 1114.
İbrahim Paşa oğlu Ali Bey, sene 1119. Ufak taş.
İbrahim Paşa oğlu Mustafa Bey, sene 1119. Ufak taş.
Hepsinin yalnız baş taşları var. Pehleleri yok.
İbrahim Paşa, Ahmed Refik Bey’e göre 1670’de doğmuş. 
Babası İzdin Voyvodası Ali Ağa. Taşında lale ve benzeri 
çiçekler hafif kabartma. 
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Tarihen mazbût olmayan rivayete 
nazaran asılanlara bu biçim taşlar 

dikilirmiş. Bazıları[nın] ortasına kime 
ait olduğu ortasına yazılır veya ortasına 
ufak bir kitabe gömülürmüş. Ekserisi 
kitabesizdir. 

Serpuşlu Taşlar
Bu sahada 1036 tarihli serpuşsuz, 

mezar taşları vardır. Bu taş boru şeklin-
de yuvarlaktır. Yalnız baş taşı mevcut 
olup kitabe üzerindedir. Bu tarzdaki 
taşlar da çelebilere mahsus için. Ahmed 
Çelebi, Yahya Çelebi gibi nam kazan-
mak. Bu malûmat vesikaya dayanmıyor 
tevatür. 

Mütercim Âsım Efendi ve 
Ailesi Mezarları

Mütercim Âsım Efendi’nin Karaca Ah-
med taş mahkûkât müzesinde İslamî 
heykeli. Harmanlık’tan Miskinler’e 
giden yolun sağ tarafında kolay bulu-
nur. Sene 9 Safer 1235. Arkasında oğlu 
Hamid Efendi gömülü. Ra‘şeden ölmüş, 
1259. Taşında tarih Fî 5 Zi’l-hicce 1258. 
Emine Hanım pek genç yaşında tâûn-
dan ölmüş. Diğer köşesinde Cenanî-
zade es-Seyyid  Mehmed Rasim Paşa 
gömülü. Hamid Efendi mezarı yanında 
Âsım Efendi haremi gömülü. İsmi Kerî-
me Hanım. Ayntab’da Fatlacızadeler 
namıyla marûf deri ve meşin 
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Mütercim Âsım merhûmun kabir taşı. 
Tarafımdan çekilmiş resmidir. Süheyl.4
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Tacirlerinden bir zatın kızı imiş. 
Âsım Efendi oğlu es-Seyyid İsmail 

Nevres Efendi. İki çocuk mezarı arkası-
na musadif mahalde gömülü. 15 Muhar-
rem 1235’de tâûndan ölmüştür. Velâdeti 
1217 İstanbul. Bu çocuk mezarı Âsım 
Efendi oğlu Hamid Efendi kızı Emi-
ne Hanım’ın ölmüş çocuklarındandır, 
1262 Receb. Arkasında bir mezar taşı 
daha var. Hamid Efendi haremi, 1262. 
Safiye Hanım yanında 1262 Hatice Ha-
nım taşı. Hepsi aileden. Bir aile hazîresi. 
Şemasını Ahmed Tevfik Bey yapmış. Ve 
hâl tercemesi de koymuş. Devlet ricâli-
nin mezar taşlarını yazmadım. 

Karaca Ahmed Mezarlığı’nın Har-
manlık Kapısı’ndaki Kitabe

Bahriye müsteşar-ı esbakı Üsküdarlı 
Tal‘at Beyefendi’nin tarih-i râ‘nâlarıdır.
 

Cümlemiz olduk tarîk-i Hak’da me’mûr-ı cihad
Böyle emreyler bize dîn-i mübîn-i Ahmedî

İşbu meşherde yatan er oğlu erlerde bütün 
Hıfz için dîn-i mübîni hâk-i pâk-i serhaddi
Gittiler harbe muzaffer düştüler amma şehid
Oldular hep muzaffer feyz-i hayat-ı sermedî
Rütbenizle fahr edin ey ordunun serverleri
Çünkü her ferde nasib olmaz şehadet mesnedi
Meşhedi ihya eden merkez kumandanı beyin
Sa‘y-i meşkûru cevâd-ı fikri re’y-i erşedi
Yollar açtı çektirip etrafına duvarları 
Tarhlar yaptırdı, tezyin etti her bir merkadi
Bir gülistan-ı müferrihdir bu meşhedi seyr eden
Eğdirir her bir şehidin taşı bir serv-i kaddi
Hak Teâlâ’nın tecelli eyledikçe rahmeti
Arşı a‘lâdan nüzûl ettikçe nûr-ı emcedi
Hazreti Şah-ı Cihan Sultan Mehmed-i Hâmisin
Fevz-i nusretle mürûr etsin zaman-ı es’adi
Ordumuz olsun muzaffer daima her cephede 
Kara çıksın düşman-ı dînin de rûy-ı esvedi 
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Karaca Ahmed 
Hayme-i Hassa mehterbaşısı, sene 

1207.

Hazinedarbaşılara mahsus kavuk, 
sene 1215, Silistreli Hasan Ağa. 
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Mezar taşlarında kavuklar ne ka-
dar olsa istilize. Bunların haki-

kilerini türbelerde bulunan fersûdele-
rinden toplamalı. 
Süheyl

Silahdar Yusuf Paşa, sene 1055. 

Mîr-âhûr Ahmed Paşa, sene 1067 
Karaca Ahmed’de. 
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Bu kitabe mermer üzerine hâk ettirile-
rek Karaca Ahmed Mezarlığı’nın Har-

manlık kapısının sağ cihetine ta‘lîk olun-
muştur. Boyu bir buçuk ve eni bir metreye 
yakındır. Yazısı muntazamdır. Son satırın-
daki “sin” harfi kırılmıştır. 
Rik‘adır.     

Süheyl

Bu çeşmenin kitabesi Mustafa Râkım’ın 
yazısıdır. Arkasında Miskinler Tekke-

si.      
 
Halil Hamid Paşa
Ârif
Türbe
     
Ormancı Faik Bey ve ailesi kabristanı.  
İbrahim Hilmi Paşa.
Ömer Paşa mezarı.    
Selimiye Kışlası.
Ali Paşa mezarı.    
Bu yol Haydarpaşa’ya gider.
Dürrizade Abdullah Efendi mezarı.  
Bu yol İbrahim Paşa çayırına gider.
Mimar Kasım mezarı. 
    
Karaca Ahmed Sultan Camii.
Mezarlık kapısı.
Kapıcı odası
es-Seyyid Kürd Ali Paşa.
Çeşme.
Defterine Ahmed Tevhid Efendi 
merhûmun çizdiği kroki.

Söyledim tarih-i gevher-bârını Tal‘at-ı Hüdâ
Eylesin pür-nûr her lahza bu ulvi meşhedi

     1334
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Karaca Ahmed Kabristanı ve 
Operatör Mim Kemal Hikâyesi.

Süheyl
11
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Karaca Ahmed Sultan 21 VII 1957
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Duâgû Hakkı Efendi Eserinden:
Şeyh Mehmed Münîb Efendiza-

de Müderrisîn-i Kirâm Tıptan Doktor 
Münîr Beyefendi, sene 1213.
Hamse-i âl-i abâ ile dedim tarihini 
Geldi emr-i irciî verdi Münîr Bey Hakk’a 
cân. 
Pederi: Sofular Dergâhı Şeyhi Kutbü’l-
Ârifîn Ömer Fuadî Halifesi es-Seyyid 
eş-Şeyh Hâfız Mehmed Münîb Efendi, 
sene 1306.
Baba-oğul Tunus Bağı bir tarafı Karaca 
Ahmed’de. Duvar dibine gider iki tarîk 
arasındaki kabristanda medfûnlar. 
- Tire Voyvodası es-Seyyid İsmail Ağa 
Kerîmesi Hattat Ayşe Sıddıka Hanım, 
sene 1241. Duvar dibinde Kaygusuz 
Baba civarında.

Merhûm ve mağfûr el-muhtâc ilâ 
rahmeti rabbihi’l-ğafûr Âsitâne 

Gümrüğü Emîni Ebu’l-fukarâ es-Sey-
yid İshak Ağa rûhu şerîfi içün el-Fâtiha, 
sene 3 Ramazan 1176.
Müşârun ileyhin Beykoz kazasında 
müteaddid çeşmeler ve köprüler ihya-
sına mazhar ve ez-ân cümle Üsküdar’da 
Ayazma Camii Şerîfi’yle Basmahane’nin 
inşalarında ba-emr-i âli ikdâm ve gayret-
leri olduğu söylenir. 
Çiçekçi Kahvesi karşı cihetinde Selî-
miye Dergâhı cihetinden ve duvar dibi 
su terazisi cephesi mezarlığının üçüncü 
sıra cihetinde medfûn. 
- Huzûr ders-i şerîfi mukarrirlerinden 
ve Üsküdar dersiâmlarından fuhûlîn-i 
kirâm ulema-yı benâmdan fazıl muhar-
rir Debreli Vildan Fâik Hazretleri Kara-
ca Ahmed Hazretleri’nde.
Şair Nedîm. 
Şair Üsküdarlı Tal‘at.
Şuarâ-yı ‘ızâm ve urefâ-yı benâmdan 
Nedîm Ahmed Efendi rahmetullah 
hazretleri, sene 1143.
Revâ ola düşürse fevtine işbu duâ-yı ta-
rih 
Nedîm ola Nedîm şah-ı ceyş-i enbiyâ Ya 
Râb.
-Hulefâ-yı Mevleviyye ve şuarâ-yı 
benâmdan Üsküdarî Tal‘at Bey Dede 
Efendi dahi şair-i muhteremin ayağı 
ucunda medfûn, sene 1345.
Tunus Bağı ve bir tarafında Karaca 
Ahmed’e giden ve bir tarafı duvar dibine 
giden iki tarîk mâbeyninde. 
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Vezir Ali Paşa, Karaca Ahmed 
Camii’nin karşısında ve İbrahim 

Ağa Çayırı’na giden yolun sol tarafında 
mezarlık kapısındaki bekçilere mahsus 
odanın arkasında gömülü. Kallavili baş 
taşı ile pehlesi mevcut. 10 Cemâziye’l-
âhir 1213. Güzel ibareli bir kitabesi var. 
Üçüncü Selim vezirlerinden. Sû-i hâ-
linden idam edilmiş. Kütahya’da Şehre 
Küstü Mahallesi’ndeki cami ile medre-
seyi yaptırmıştır ve Kütahya’nın çinile-
riyle camiyi tezyin ettirmiştir. 

Halil Hamid Paşa taşı. Sadr-ı Sâbık. 
17 Cemâziye’l-âhir 1199. Gömü-

lü olduğu mezarlık iki cepheli, iki tarafı 
da yol. Sol tarafında validesi Zeynep Ka-
dın medfûn. 5 Cemâziye’l-evvel 1219. 
Sağında Rumeli sadaretinden munfasıl 
oğlu Reisü’l-ulemâ Ârif Bey gömülü. 
Sandukalı mezarı var. Sandukanın yan 
taşlarıyla ön kısmında ok ve yay resim-
leri vardır. 

Şeyhü’l-Hattatîn Trabzonlu Ömer 
Vasfî Efendi’nin Mezar Taşı

Enderûn-ı Hümâyûn yazı hocası. Ta-
nınmış değerli hattatlarımızdandır. 
Taşındaki kitabeye nazaran şeyhü’l-hat-
tatîn unvanını taşımakta imiş. Mezar 
taşındaki kitabe: 
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 
Enderûn-ı Hümâyûn yazı hocası
Merhûm mağfûr el-muhtâc
İlâ rahmeti rabbehü’l-ğafûr
Şeyhü’l-hattatîn
Trabzonî Ömer el-Vasfî
Efendinin rûhu şerîfi-çün
Ve cemi‘ ehl-i iman
Ervâhına lillâhi’l-Fâtiha
İmza: Nemekahû Mustafa 
Hilmi çırağu’l-merhûm 
Fî 15 Ramazan 1230

İnadiye’den Karaca Ahmed’e giden 
(Karaca Ahmed nâm-ı diğerle Selim 

Paşa) Caddesinin sağ tarafındaki kab-
ristanda medfûndur. Hazinedarbaşı 
Silistreli Hasan Ağa’nın mezarının kar-
şı cihetinde gömülüdür. Buraya kadar 
yazılanlar Ahmed Tevhid Bey merhûm-
dan. Resimleri ben ilave ettim.
Süheyl
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Bu kabir hâlen Miskinler’in arka-
sındadır. Bu hâlinden çıkmıştır. 

Tamirler görmüş. Kimin tarafından ya-
pıldığı belli değil. En sonunda da yeşile 
boyayarak berbat etmişler. Bizim manevi 
mesnedlerimizden Eşref Efendi Hazret-
leri de solda ileride gömülüdür. Ressam 
Rıza Bey Hocam bu resmi 330 [1330] 
Şubatı’nda (1914’de) yapmıştır. Ben de 
bunu 1915’de daha Mercan Lisesi’nde 
iken ondan çizdim. Bir hatıra olarak onu 
buraya koydum. Hak cümlesine rahmet 
eylesin. 

1
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Eşref Efendi büyüğümüz 
Tanrı sırrını takdîs buyursun.  

    
Nâbî Efendi merhûm 
Tanrı ruhunu tekrîm etsin.

Gonca gülsün gül açılsın cûy feryad eylesin
Sen sus ey bülbül biraz gülşende yârim söylesin

Nâbî

Karaca Ahmed’de bir mezar taşında ho-
cam Ressam Rıza Bey okumuş, 1921. 

Kesmem ümidimi ihsan-ı Hüda’dan zira
Ki onun lütfu füzûndur benim ümidimden 

Goncanın ağzı var dili yoktur
Gonca güldüğü zaman gül açılır
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Karaca Ahmed’de. 

Ressam Rıza Bey üstadımdan. 
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Karaca Ahmed’den 
Ressam Rıza Bey Hocamın defter-

lerinden.

1
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Koşuyolu’nda Feridun Paşa Camii 
İmamı Üsküdarlı İsmail Hakkı Beh-

cetî Efendi’nin “Merâkıd-ı Mu‘tebere-i 
Üsküdar” adlı yazma kitabından. 
Üsküdar’da Selim Ağa Kütüphanesi’nde 
yegâne nüshası No: 1193. Ressam ve 
Hattat Murtaza Beyefendi’nin kısalt-
masından ben de buraya sanat ve kültü-
rümüzde marûf olanları sıraladım: 

Ahmed Âsım Efendi, Kamus ve 
Burhan mütercimi, 9 Safer 1235. 

Harmanlık’la Miskinler Tekkesi’ne gi-
den yolda.
- Süleymaniyeli Hicrî Efendi, ulemâdan. 
1253-1325. Harmanlık’la Miskinler 
Tekkesi’ne giden yolda.
- Nâbîzade Nâzım, şuarâdan ve erkân-ı 
harb kolağalarından, vefatı 1310. Mis-
kinler Tekkesi’yle Şehidlik arasında. 
- Mustafa Mes‘ûd Efendi, ulemâdan sâ-
bık ser-etıbba, 1236. Duvar dibi. 
- Kasım Ağa, ser-mimar, 1036. Miskinler 
Tekkesi’yle Şehidlik Mescidi arasında.
- (Vâsıf ) Enderûnî, şair, 1240. Miskinler 
Tekkesi’yle Şehidlik Mescidi arasında.
- Nâmık Paşa, serasker-i esbak, şeyhü’l-
vüzerâ, 1310. Duvar dibi, Kaygusuz 
Baba Türbesi civarında. 
- Hattat Derviş Ali, 1126, Şehidlik de-
nilen yerden Taş Köprü adlı yere giden 
gayrı muntazam yolun üzerinde.
- Mimar Ali Ağa. Mimar Kasım pederi, 
1077. Şehidlik denilen yerden Taş Köp-
rü adlı yere giden gayrı muntazam yolun 
üzerinde.
- İsmail Zühdi Efendi, hattat, 1134. 
Şehidlik’ten İranîlar Mescidi’ne giden 
yolda.
-Ebu’l-Atâ Hüseyin Lebîb, kuzât-
tan, şuarâdan. Saraçlar Çeşmesi’nden 
Miskinler’e giden mezarlık cephesinde.
-Hacı Hasan Raşid Efendi, şeyhü’l-hat-
tatîn, 1273. Karaca Ahmed-İnadiye yolu.
- Kaygusuz İbrahim Baba, mecâzîbden, 
1289. Duvar dibi.
- Dürrizade Abdullah Efendi, şeyhülis-
lam-ı esbak, 1244. Miskinler civarında.
- Trabzonlu Ömer Vasfî Efendi, En-
derûn hocası şeyhü’l-hattatîn, 1230. Ka-
raca Ahmed Türbesi karşısında. 
- Himmet Dede, Bağdat Fâtihi IV. 
Murad alemdarı, 1053. Şehidlik Camii 
önünde.
- Ashab-ı kirâmdan Ebu’d-Derdâ’ (r.a.) 
makamı. Karaca Ahmed Türbesi yanın-
da. 
- İshak Ağa, İstanbul gümrük emini, 

1176. Duvar dibi su terazisi üçüncü sı-
rada. Beykoz’da müteaddid çeşmeler ve 
köprüler ihya etmiş, Üsküdar’da Ayaz-
ma Camii’nin ittisalindeki basmahane-
nin inşasında hizmet eylemiş.
- (İlmî Efendi oğlu) Mehmed Ali Efendi, 
şeyhü’l-hattatîn, 1342. Tunus Bağı’ndan 
Karaca Ahmed’e giden yol üzerinde.
- Nedîm Ahmed Efendi, meşhur şair, 
1143. Tunus Bağı’ndan Karaca Ahmed’e 
giden yol üzerinde.
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Şair Üsküdarlı Tal‘at Bey, şair, 1345. 
Tunus Bağı’ndan Karaca Ahmed’e 

giden yolun diğer tarafında. 
- Şekerzade Hacı Mehmed Efendi, 1166. 
Tunus Bağı’ndan Karaca Ahmed’e giden 
yolun diğer tarafında.
- Fennî Efendi, ser-hakkâk, 1248. Tunus 
Bağı’ndan Karaca Ahmed’e giden yolun 
diğer tarafında.
- Mirzade Mehmed Said Efendi, şey-
hülislam, 1188. Sultantepesi’nde cami 
ve kütüphanesi ve ittisâlinde meşrûta 
evleri varmış. 
- Mirzazade Neylî Ahmed Efendi, şair, 
1161. Tunus Bağı’nda duvar dibi Çiçek-
çi Camii karşısı. 
- Hikmet Ali Efendi, hekimbaşı, 1146. 
Kazasker Ahmed Efendi Camii mihrabı 
önünde.
- Hacı Vesim Paşa, kaptan-ı derya, 1328. 
Üsküdar Mevlevihanesi Türbesi’nde.
Cenâb-ı Hak, Murtaza Bey’den razı ol-
sun.
Süheyl

1
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Kalınzade Ahmed Ağa, 
Nuhkuyusu’ndaki vakıf arazisi ve 

müsekkafâtın nemasıyla Üsküdar’da 
Eski Hamam semtindeki camiyi tamir 
ve tevsî‘ ve tanzim eden sahib-i hayr. 

Duvardibi Çiçekçi Camii kar-
şısı Eyvansarayî Hüseyin 

Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘’i 
Müstakîmzade’nin teşvik ve ir-
şadıyla yapmış, sene 1193.

- Zileli İmamzade Hafîdi Ali Satı‘ Efen-
di tarafından tezyîl edilmiş (1253) ve 
aslına nısf miktarı ilave olunmuş ve 
ba‘dehû mumâ ileyhin muhibbânından 
Süleyman Besîm Efendi [tarafından] 
1276 senesine kadar tezyîl edilmiş. Bu 
zeyl matbû‘ değildir. Yazma nüshası 
Millet Kütüphanesi’ndedir. Hadîka’da 
münderic cevâmi‘ ve mesâcidin hurûf-ı 
hece üzere tertibi Sıdkızade Ahmed Re-
şid Efendi. 
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XIX. asır vezirlerden bazıları-
nın giydiği serpuş. 

Şeyhü’l-hattatîn Ömer Vasfî Efendi, 
Trabzonlu, sene 1240. 

Cidde valisi Hacı Ahmed Paşa, sene 
1211. Karaca Ahmed’de. 

Sadrazam Ragıp Paşa Hazine Baş-
yamağı Rehavî Çatal Babanzade 

Süleyman Efendi, sene 1173. Karaca 
Ahmed’de. 
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Enderûn-ı hazine-i hümâyûn ağala-
rından Mehmed Şah ibn Ahmed 

Şah, sene 1198. Gasilhane-i Karaca Ah-
med arkasında.

Selimî Destâr

A. Rıza, 1927
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Karaca Ahmed’de edîb ve şairler 
kavuğu. 

Şeyhü’l-hattatîn Ömer Vasfî Efendi, 
Trabzonlu, sene 1240.

Bir hattat mezar taşında. 

Sadrazam Ragıp Paşa Hazine Baş-
yamağı Rehavî Çatal Babanzade 

Süleyman Efendi, sene 1173. Karaca 
Ahmed’de. 
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Hâfız Hüseyin Aksarayî
Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ri-

câl (Hepsini almadım. Burada bir kısmı 
var. Sene 1190. İstanbul Üniversitesi’nde 
(T. 2539). Rahmetli Kalkandelenli Sab-
ri Bey hattıyla.)

Karaca Ahmed Sultan Kabristanı’nda 
medfûn olanlardan bazıları:

- Tabanıyassı Mehmed Paşa, vezâretten 
ba‘de’l-azl İstanbul kaymakamı iken 
mülâkatü’l-mevt. Sene 1099 tarihinde 
katlolunup Miskinler kurbunda saraya 
mukabil defnolunmuştur.
- Nakkaş Mustafa Paşa, vezir, saat-i ünsi-
yet 9 Receb 1052. Terk-i ünsiyet-i insa-
niyet Miskinler kurbunda medfûn. 
- Yusuf Paşa, Tahmasb Kulu Han Emir-
gûnezade demekle ma‘rûf… Şah-ı Acem 
iltimasıyla yağma. Sene 1051’de tesmîm 
olunup Miskinler kurbunda anâsır-ı târ-
mâr, azmü’l-bevâr eylemiştir. 
- Halil Hamid Paşa, varak 58b. 
Üsküdar’da Dedeler kurbuna defnedil-
miştir. 
- Mehmed Emin Paşa, pederi Hint el-
çisi Yağlıkçı Mehmed Ağa’dır. Moskof 
seferine asker-i İslam teveccühünde 
hükm-i şerîf bunlara teslim olunup Baba 
Dağı’na Hotin ve Bender câniblerine 
vusûl bulmuş iken azl olunup yine ceddi 
yanına defnolunduğuna katelehû rah-
meten, sene 1182 tarihinde vâki‘ olmuş-
tur. Üsküdar’da Dedeler demekle ma‘rûf 
Miskinler Mahallesi Mescidi’ne minber 
vaz‘ eylemiştir. 
Vüzerânın Karaca Ahmed’de ser-
maktû‘ları çoktur. Ekserisi Dedeler ara-
sında ve verâsında.

1

2



Karaca Ahmednâme 49

Karaca Ahmed Mezarlığı ölü mah-
zenleri hattı.

1Şıkk-ı evvel defterdarı el-Hâc Âtıf 
Mustafa Efendi hazîresinin haricen 

görünüşü. Saraçlar çeşmesi istikametin-
dedir. Ve duvarın bir parça içerisindedir. 
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Mukabil sahifedeki karalamalar 
tabiattandır ve Ressam Ali Rıza 

Bey Hocam’ındır. Aslından video-
foto ile vaktiyle bizzat çıkarmıştım. 
Bir suretini buraya koydum. Karaca 
Ahmed’in önünden geçenler oraya se-
verek bakmazlar. Fakat orada medfûn 
olanların çoğu bizim gibi bugün hayat-
ta olanlardandı. Bu ürküntü neye? İşte 
orada gunûde-i  hâk-i mağfiret olanlar 
bunlar.

1
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CONSTANTINOPLE Cimetiére Turc a Scutari
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Ressam Rıza Bey Hocamın defterin-
den.

Karaca Ahmed’den.

1128
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Karaca Ahmed’den.   
  

Ressam Rıza Bey Hocamın 
defterinden.
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Karaca Ahmed
Mezarlığı
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Karaca Ahmed Camii 24 Ağustos 1957
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Karaca Ahmed yanında. 17.VI.1956.
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23.VIII.1964  gezim.
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Eski Karaca Ahmed’den bir köşe
Şu Karaca Ahmed’e ne kadar 

acırım. Onun yeni elli metrelik yo-
lunu sağ ve solunda çalınan 100’er 
metrelik sâha bacağı kalçasından 
kesdi. Bu daha itinalı olurdu. Zaval-
lı Karaca Ahmed. Zavallı İstanbul. 
Medeniyetin ve yeni ihtiyaçların 
İstanbul’u bu kadar tarihî veçhesin-
den uzaklaştırılmasına sad hayfa. 
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Karaca Ahmed Kabristanı’nı bugün-
kü perişan hale sokan müesseseler:

1- Evkaf.
2- Şehitliği kuranlar.
3- Belediye.
4- Duvar çevirenler.
5- Adnan Menderes imar kolu.
6- Karayolları.
7- Burada vazifelileri ve yapılanları kon-
trol etmeyen Mezarlıklar Müdürlüğü 
maaşlarını çalan âmir ve memurları.
8- Bu sahada ölüleri bulunanlar.
9- … 

Ey! Büyük Yahya Kemal! 
Bana, 15.X.1957’de 

“Karaca Ahmed bizim temel taşımız!” 
sözüme 
“Bu fikri imzalarım.” buyurmuştur. 
Başını kaldır da bak.

Karaca Ahmed Türbesi yanında 
meşhur sebîl ve hazîre. Suluboya 

aslı tarafımdan yapılmıştır. Bu örne-
ğidir. Karşı sırası maalesef istimlâke 
namzettir.

Çekti beyâza ser-teser kabr-i Karaca 
Ahmed’i 

Eslâfa ta’zîm etmeyi ahlâfa îmâ eyledi 

Sâil-i afv-ı ehad: Şeyh Ahmed Rem-
zi Dede el-Mevlevî’nin Hakkı Efendi 
Merâkıd-ı Üsküdar eserine takrîzin-
den.
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(1) Bugün Abdullah Efendi Lokanta-
sında birlikte yemek yemiş ve can-

dan hasbihalde bulunmuştuk.
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Bu sene 18. defa Karaca Ahmed’de. 
22.X.1957. Bugün Karaca Ahmed’i 

bozacak mühendislerle buluştuk. He-
kimbaşı Benderekli Mehmed Said 
Efendi’nin  (vefatı 1242) taşını ve oğlu-
nun taşını istimlâke tâbî‘ olmayacak iç 
kısmına nakl teşebbüsüne geçtim. İşte 
bu resim vinçle, Hekimbaşı heykelinin 
nakil için kaldırıldığını gösteriyor. Yol 
açılır aklım erer, fakat bizim mührümü-
zün lahdi olan Karaca Ahmed böylesine 
tahrîb edilir mi?
Yazıklar olsun! Bu an tarafımdan fotoğ-
rafımla tesbit olunmuştur. 23 Ağustos’ta 
bu taşı aramağa gittim. Maalesef dikil-
miş göremeyerek, bulamadık, üzüldüm.
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Karaca Ahmed Nâme 
23 Ağustos 1964

Muhît-i Mer’î – Silhouette 
Üsküdar’da duvar dibinde 

A. Rıza 

Ressam Rıza Bey Hocam ve Ka-
raca Ahmed. Rıza Bey’i âdeta 

hayatta iken içine girdiğinde bir 
park kadar kendisini ferahlandıran 
Karaca Ahmed’de çok resim yapmış-
tır. Bu da onlardan biridir. Karaca 
Ahmed’de gömülü olanlara rûhen 
bağlılığı sonsuzdu. Duvar dibinde 
resmini yaptığı su terazisini buraya 
Rızâ-yı İlâhî’yi tahsîli için koydum.
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Karaca Ahmed’de Miskinler Tekkesi 
“leprozeri”1 önünde Sultan Mah-

mud II zamanında burasını ihya eden 
zatın Bağdat Caddesi üzerine yaptırıp 
Hattat Mustafa Râkım Efendi’ye ta’lîk 
ile tarih kitabesini yazdırdığı çeşme. 
Burasının Ressam Bey’in sondaki tab-
losundan ilham alarak yaptığım resimde 
görüldüğü üzere güzel ve hoş edası kal-
mamıştır. 

1 Editörün Notu: Cüzzamlıların tedavi 
edildiği yer. 

1



Karaca Ahmednâme 67

Yanında Oğlu Taşı:
Dost bulmadım derde asla hiçbir tabîb 

Çağırdı babam gel oğlum sen bana
Ol garîb Benderekli Mehmed Efendi’nin 
mahdûmu müderrisîn-i kirâmdan… (Toprağa
 gömülmüş. Duâgû Hakkı Efendi buna
Tabîb Molla diyor.) Mehmed Said Efendi 
taşında tarih 25 Receb 1212 yazılmış. 
Hakkı Efendi öyle kaydetmiş. Yerini Saraçlar   
Çeşme caddesi gösteriyor.

Müselles içinde  
Ser-Etıbbâ Bendereklizade Meh-

med Said Efendi. 52. Hekimbaşı, 6 
Rebî‘ü’l-âhir 1237.

1

2

Kabir Taşı Yazısı:
Hüve’l-hallâku’l-bâkî

Küllü nefsin zâikatü’l-mevt 
Bâ-pâye-i Mekke-i Mükerreme sâbıkan
Reis-i etıbbâ-i hazret-i şehriyârî
Merhûm ve mağfûr el-muhtâc ilâ rahmeti
rabbihi’l-ğafûr Bendereklizade
Mehmed Said Efendi’nin rûhuna el-Fatiha. 
Sene 1232 Fî 25 Receb.

3

Güzel bir sülüsle mezar taşı. Hatta-
tın imzası yok. Bir buçuk insan 

boyunda arka taşı da var. Saksı içinde 
çıkmış çiçek ve üzüm salkımı. 
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Hattatlar Şeyhi Hamdullah 5.VII.1956
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Duâgû-yi Şehîr Hakkı Efendi Merâkıd-ı 
Üsküdar Eserinden Karaca Ahmed 

Panteonumuzda Medfûn Ma‘rûf Zevât: 
- Duvar dibi sırasında Kaygusuz Baba civarı.
- Şeyhülislâm Âtıfzade Hüsameddin Efendi, 
1288. Saraçlar Çeşmesi Caddesi’nde.
- 115 yaşında ölen İbrahim Edhem Baba’nın 
mahdûmu Giriftzen Rıza Bey, 10 Ramazan 
1304.
- Enderûn-ı Hümâyûn hocası Şeyhü’l-hat-
tatîn Trabzonî Ömer Vasfi Efendi, 1230. 
Karaca Ahmed Türbesi karşı sırasında.
- Fatih-i Bağdat Sultan Murad Han Gazi 
Alemdarı kutbu’l-ârifîn şeyhü’l-mücahidîn 
Himmet Dede, 1053. Bağdat Caddesi Ka-
raca Ahmed’den nakilleri ihtifal ile 1336’da 
Şehitlik’te mescid-i şerîf önündeki şebekeli 
türbeye defni.
- Merhûm ve mağfûr el-muhtâc ilâ rahmeti 
rabbihi’l-ğafûr Hattat İsmail Zühdi Efendi, 
4 Muharrem 1134.
- Cennet-mekân Numan Efendizade sabıka 
reisü’l-etıbba bâ-pâye-i Mekke-i Mükerre-
me es-Seyyid Mustafa Mes‘ûd Efendi, 1236. 
İmamzadeler duvar dibi hazîresinde, bu da 
Miskinler Zaviyesi civarında. 
- Ser-mimar Hazreti Şehriyârî Kasım Ağa 
bin Ali Ağa, sene 1036. Miskinler Zaviyesi 
caddesiyle Şehitlik Mescidi civarında.
- Şeyhü’l-hattatîn Karahisarî el-Hâc Hâfız 
Hasan er-Râşid sene 1273 30 Ramazan. 
İnadiye-Karaca Ahmed yollarında Yüksek 
Kaldrım’da. 
- Reisü’l-meşayihü’l-kurrâ es-Seyyid Hâfız el-
Hâc Hasan Efendi el-Üsküdarü’l-arîf bi-mü-
cellid Efendi, 1282. Ebu’d-Derdâ Hazretleri 
Makamı civarında.
- Sultan Bayezid Camii dersiâmlarından 
huzûr-ı hümâyûn ders-i şerîfi muhâtıbların-
dan İskilipli Hoca Mehmed Şakir Efendi, 
1328. Miskinler Zaviyesi cephesinde Karaca 
Ahmed Caddesi’nde, Nâbî Efendi civarında 
medfûn.

-Karaca Ahmed’de meşâyih-i kirâm ve 
müderris ve mekteb-i sıbyân hocaları 

pek çok. 
- Tunus Bağı’ndan tramvay geçirirken şair-i 
ulemadan Neyli Ahmed Efendi kabrini kal-
dırmışlar. Taşların bir kısmını karşıya dik-
mişler, bir kısmı yerlerde yatıyor. 
- Mimar Ali Ağa, sene 1077. Mimar Kasım 
Ağa pederi zannolunur. Şehitlik’ten Taş 
Köprü’ye mürûr eden gayrı muntazam yollar 
meyanında.
- Hattat Derviş Ali kuluna rahmet eyleye, 
sene 1126. Şehitlik’ten Taş Köprü’ye geçen 
iki gayrı muntazam yollar meyanında.
- Kuşadalı İbrahim el-Halvetî Hazretleri 

Halifesi eş-Şeyh Hasan Tevfîk el-
Kapanî Hazretleri, 14 Şa‘bân 1263. 
Harmanlık’tan Miskinler’e giden 
yolun sağ cephesinde.
- Ârif-i billâh vâsıl-ı ilallâh mazan-
ne-i kirâmdan Üsküdarî Yemenici 
İbrahim Baba, 19 Cemâziye’l-âhir 
1279. Çiçekçi Kahvesi karşısında 
Sofular Kabristanı’nda.
- Sultanu’ül-abdalîn zübdetü’l-
mükâşifîn Derviş Âbidîn aleyhi’r-
rahmeti rabbehü’l-melikü’l-muîn 
hazretleri, sene 1168. Himmetzade 
Hankahı’nda medfûn.
- Hekimbaşı-i Hazret-i Padişahî 
Hikmet Ali Efendi rahmetullah, 
sene 1146. Kazasker Ahmed Efendi 

Camii mihrabı önünde medfûn.
- Selîmiye Tekkesi’nde Bursalı Rıza 
Efendi, vefatı 19 Zi’l-ka‘de 1323. İki 
kardeş bir arada. Biraderi Şeyh Efen-
di, Safer 62.
- el-Hâc Mehmed el-Vasfî Kâtibü’s-
Sultanü’s-Selatîn el-ma’rûf bi-Ke-
becizade 19 Rebî‘ü’l-evvel 1257. 
Hâce-i Şehriyarî Hattat Mehmet 
Tahir Efendi hattıyla. Duvar dibi, 
Miskinler Caddesi, Karaca Ahmed 
Türbesi Caddesi’nde. 
İşbu “Merâkıd-ı Mu’tebere-i Üskü-
dar” eseri Üsküdar’da  Selim Ağa 
Kütüphanesi’nde Hüdâî Efendi kıs-
mı 1693/220 numarada bulunur. 

1
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Karaca Ahmed’in türbesi önünden geçen Bağdat Caddesi 
kabristanı içi güzergâhı. Bu hâl şimdi yok.1



Karaca Ahmednâme 71

Karaca Ahmed’de Kimler 
Medfun?

- Önce Sultan Orhan ordusu erkânın-
dan Karaca Ahmed Sultan Hazretleri 
kuddise sırrahu. 
- Bunlar benim tanıdıklarım:
- Eşref Ede, Allah sırrını takdîs etsin. 
- Ressam Üsküdarlı Ali Rıza Bey, Tanrı 
mağfiretini üzerinden eksik etmesin. 
- Hattat Ali Efendi, Rabbim rahmet et-
sin.
-Mahdûmu Hattat Tuğrakeş İsmail 
Hakkı Altunbezer, cennette pâydâr ol-
sun.
- Şair Nâbî Efendi, Tanrı sırrını kutla-
sın.
- Celal, Kemal ve Âkil Muhtar Beylerin 
pederi Mehmed Muhtar Efendi, Tanrı 
benzerini çoğaltsın.
- Galata Mevlevîhanesi Şeyhi Ahmed 
Celal Efendi, Hak ondan hoşnut olsun.
- Üsküdar Mevlevîhanesi Aşçı Dedesi 
Tırnovalı Vehbi Efendi, Allah ondan 
razı olsun.
- Fizyoloji hocamız Doktor Şakir Paşa, 
Allah kabrini pür-nûr etsin.
- Anatomi hocamız Ferîk Doktor Maz-
har Paşa, Tanrı’nın rahmetine mazhar 
olsun.
- Ord. Prof. Ebu’l-ûla Bey, Tanrı onun 
mezarını nurlandırsın. 
- Kayınpederi Necmeddin Kocataş Bey, 
Tanrı rahmetine nail olsun. 
- Şeyh Amasyalı Hattat Hamdullah 
Efendi, san‘atı sırrı üzerimizden eksik 
olmasın. 
- Ressam Müfîde Hanım, Tanrı’nın rah-
meti üzerine olsun, benzerleri çoğalsın.
- Galatasaray Müdîr-i Sânîsi Muallim 
Rıdvan Korur Bey, Tanrı’nın rızası üze-
rine olsun.
- Haseki Hastahanesi Dahiliye Müte-
hassısı Hocamız Hasan Vâsıf Somyürek, 
Allah rahmet eylesin.
- Doktor Celal Muhtar Özden Bey, Al-
lah ondan razı olsun.
- Şair Nedîm Efendi, Tanrı rûhunu ra-
hatlandırsın. 
- Şair Üsküdarlı Tal‘at Bey, Tanrı’nın 
inayeti ile kâmkâr olsun.
- Teyzezadem Nuriye Hanım ve Zevci 
Vâsıf Bey, Rabbim ikisine de rahmet 
eylesin.
- Mimar Kasım, Tanrı onu mağfiretine 
bürüsün. 
- Saraçlar Çeşmesi bânîsi, Tanrı cenneti-
ni ma‘mûr eylesin.
- Hattat Seyyid Macid Ayral Bey, Tanrı 

1

onun yüceliğini daha arttırsın.
- Mütercim Âsım merhûm, Tanrı kadri-
ni yüceltsin. 
- Eniştem Nail Efendi, Tanrı onun kab-
rini nûr etsin.
- Osman Şemsi Efendi, Tanrı onun aziz 
olan sırrını kutlasın.
- İlk röntgencimiz Doktor Es‘ad Feyzi 
Bey, Allah rûhunu azizlesin.
- Eczacı Hüseyin Hüsnü Bey, Hakk’ın 
rahmetine ersin. 
- İstiklal Marşı Bestekârı Zeki Bey, rûhu 
safada daim olsun.
- Teyzezadem Kâmile Hanım, Tanrı’nın 
rahmeti üzerine olsun.
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Necmeddin Okyay Hocamızdan: 
Hattat Şevki Efendi hattıyla Kara-

ca Ahmed’de Miskinler önünde köşede 
bir taş var. Kezâ Üsküdar’da.

Kazasker Âtıfzade Celal Efendi 
hafîdi Mehmed ve Hüseyin Efendi 

taşında, 1293, 14 Ramazan.

İnadiye’de hâlen yıkılan Bandırma 
Dergâhı karşısında Şevki Efendi ya-

zısıyla bir taş var. İnadiye’de o harap tür-
be Haşim Efendi Türbesi diye anılır. 

23 Ağustos Güney’de Karaca Ah-
med’de “X” işaretli imzanın 

taşını yerde yüzükoyun yatar görerek 
çok üzüldüm. Yanına kıymetsiz taşları 
dikmişler. Kasabın bile var. Fakat bu 
taşlar da yerlerde sürünür. Bu ne biçim 
belediyedir, bu ne biçim imardır? Yatan 
küçük bir adam da değil. Bunlar hudud 
dışı bırakılmıştı. Bunları 1957 yılında 
dolaşırken almıştım. Taşlar bana mah-
zûn bir yetim gibi bakıyorlardı. Zavallı 
kültürümüz. 

Karaca Ahmed’de, Haydarpaşa’da  
Miskinler’de hudud haricinde. Şey-

hülislam-ı Esbak Âtıfzade Celal Efendi 
hâdimi  Ömer Hüsameddin Efendi me-
zar taşında, 1288, 24 Safer. 

Büyük pederim Şevki Efendi imzası 
Karaca Ahmed’de hududdışı bir 

mezar taşında. 

Karaca Ahmed’de Miskinler Mezar-
lığı’ndan Nizamiye Muhasebecisi 

Mehmed Râşid Efendi halîlesi Şerîfe 
Dürriye Hafîze Hanım, 1288. Şevki im-
zalı. Kezâ büyük pederimin. 
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lar bu vatanı asırlar boyunca terbiye 
nezaketi,  ilmi, fazlı ve güzellikleri 
ve kâmil huylarıyla yaşattılar. Şimdi 
onların hayattaki son hatıraları turâb 
olmuş yatıyor. Bu sevgililerden insan 
nasıl nefret duyabilir? Bu ne küçük-
lüktür Ya Rabbî!

h

Doymaz ölüler sahrası. Ya Rabbî 
bu saha nasıl yüz binlerce in-

sanı sen benim aslımdan geldin diye 
kendisine benzetti. Karaca Ahmed 
sahasının doymak bilmeyen tarafları 
yolların her iki tarafı. Ortalara rağbet 
edenler az. Kenarlarda geçenler taş-
ları görecek ve onlara rahmet okuya-

caklar. Ne masum düşünce Ya Rabbî! 
Mademki öyle Cenâb-ı Hak yalnız 
kenarda görünenleri değil ortalarda 
görünmeyenlere de rahmet eylesin. 

Ressam doktor, 25 sene Edirne’de 
oturup orada vefat eden Rıfat 

Osman Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i 
Şahane’de tıp talebesinden. Resim hoca-
ları da Miralay Ressam Seyyid Bey. Bir 
gün Rıfat Osman çocuğun elinden tut-
muş. Karaca Ahmed’den geçiyorlarmış. 
O zaman şimdiki gibi berbat duvarlar 
yok. Bir mezarın önünde durmuşlar. 
Seyyid Bey:
“Bizim Rafael burada yatar.” demiş.
Meğerse o taş da Hattat Amasyalı meş-
hur Şeyh Hamdullah Efendi’ye aitmiş. 
Meşhur ressam bizim Türk sülüs ve nes-
hinin kemal-üstadını Garb’ın Rafael’i 
ayarında görüyor.

h

Mektebe başlatılan çocuklar iyi yaz-
sın ve yazıları güzel ve itinalı ol-

sun diye yazacağı kamış kalemi kabrine 
getirir bırakırlar. Sonra alarak onunla 
başlatırlarmış. Böyle kimlere yapdılarsa 
muhakkak yazıları güzel olurmuş. Ne 
güzel bir an‘ane imiş. Şimdi bu unutul-
du, geçti gitti. 

h

Karaca Ahmed Kabristanı’nda Dok-
tor Es‘ad Feyzi Bey’in kabri yeri 

düzeltilirken 997 Hicrî yılı tarihli bir taş 
ve cadde seviyesinden 1.20 metre aşağı-
da. Lahidde bu taşın sahibinin saçları 
çürümemiş. 

h

Bursalı rahmetli Şerbetçi Ah-
med Efendi dosyasında Karaca 

Ahmed’de oturan bir velî hakkında 
hikâye var. 

h

Şeyh Hamdullah Efendi hazîresi 
Üsküdar’dan geniş yol açıla açıla Ka-

raca Ahmed’e ulaşırsa Şeyh Hamdullah 
Efendi hazîresi kalkacakmış.

h

Mim Kemal Karaca Ahmed’den 
nefret ediyor. Suadiye’de oturdu-

ğu zamanlar otomobiliyle geçerken gör-
memek için gözlerini kapıyor. Ölümü 
hatırlamak ölmek istemediğinden ken-
disine görmek giran geliyor. Bunu duy-
dum, üzüldüm. Lâkin bunu duyduktan 
bir sene sonra öldüğünü haber aldım. 
Ben Karaca Ahmed’i 50 senede belki 
yüz defa dolaştım. Lehü’l’-hamd öm-
rüm arttı. Mezaristanları bu hale sokan 
bu zihniyet de oralardan nefret duyan-
lardır. Düşünmüyorlar ki orada yatan-
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Yine Karaca Ahmed’in bir yeri daha. Ortalarına 
doğru. Şimdi buralarda ne bu kadar kabir taşları 

ne de bu kadar servi var. 
1
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Hattat Amasyalı Şeyh Hamdullah 
Efendi hazîresinde (Şeyh’in civa-

rı Hattatlar Panteonu) ölümüne tarih: 
Zayfullah sene 926. 
Mezarı taşı (Ayvansarayî Hüseyin 
Efendi’ye göre) yazısını Şahin Mehmed 
Ağa yazmış. Yazdığı hafta ölmüştür. 
Sene 1113.
Şeyh’in ayak taşı üzerinde, Şeyh’in baş 
taşı malûm. Toprağa gömülü kısım top-
raktan bir metre yükseğe çıkmış (şimdi 
tamamını  diktiler). 

Şeyh Hattat’ın kızı/oğlu Mehmed 
Çavuş’un rûhu-çün Fâtiha. 

- Şeyhü’l-Hattatîn Nakşibendî el-Hâc 
Abdülkadir el-Hamdî, 1210. 
- Diğer bir hattat: el-Hâc Hâfız Hasan 
Efendi.
- Hattat el-Hâc İbrahim Rüşdi, 1267. 
- Üsküdar Bidayet Mahkemesi Başkâtibi 
Hattat İbrahim Efendizade, Hattat Hâ-
fız Mehmed Ârif Efendi, 2 Receb 1306.
- Hattat Osman Efendi kerîmesi Hatice 
Hanım, 1224.

Fahru’l-müderrisîn. Hüve’l-bâkî. 
Hattat Şekerzade es-Seyyid el-Hâc 

Mehmed Efendi, 4 Cemâziye’l-evvel 
1166. 
Saraçhane başında Hattat Şevki 
Efendi’nin kerîmesi ve Selîmiye Camii 
Şerîfi Hatibi Hasan Efendi halîlesi mer-
hûme Ayşe Sıddıka Hanım, 1293.
- Hacegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn’dan Afîf 
İbrahim Efendi Damadı Hattat es-Sey-
yid Osman Efendi, 1220. Fî Rebî’ü’l-
âhir 23.
- Şekerzade es-Seyyid Feyzullah Efendi 
kerîmesi ve müderrisînden dersiâm rüt-
beli Osman Efendi halîlesi Şerîfe Âbide 
Hanım, 1253.

(…….>) İşaretine kadar Şeyh 
Hamdullah Efendi 

taşı batıktı. Güya Hamdullah Efendi 
mezar taşını elleyenler felakete dûçâr 
olur dendiğinden kimse dokunmağa 
cesaret edemez diye okumuş ve duymuş-
tum. Necmeddin Efendi de söyledi. Bu 
sefer bunu Reşad Beyatlı tesiriyle Na-
suhîzade Alâeddîn Bey eski seviyesine 
yükseltti deniyor. Reşad Beyatlı buranın 
tamirine vesile oldu. Ayak taşına zanne-
derim torununu gömdüklerinden ismi 
yazılı. Diğer hattatların taşları düzelmiş 
fakat önündeki yüksek duvar geçerken 
görülmeğe mâni. Ressam Seyyid Bey’in 
talebesinden Rıfat Osman Bey’e dediği 
gibi bizim Rafael’imiz. Civarda hattat-

lardan Şekerzade Abdülkadir Şükrü 
ve İbrahim Hafîf kabirleri de vardı. 
Reşad Beyatlı’ya rahmetler dilerim.

Nedîm-i Hazreti Cihandarî Tıflî 
es-Seyyid Mehmed Emin Efen-

di, hattatlar mezarlığı sırasında. 
- el-Hattat ve’l-Müderrisîn-i Kirâm 
ve Ser-Etıbba-yı Saray-ı Galata el-Hâc 
Hasan Carullah el-marûf bi-tesbihçi, 
12 Şa‘bân 1181.
- Hocapaşalı Hattat İbrahim Afîf 
Efendi, 27 Cemâziye’l-âhir, sene 
1181.
- Ayazma Mektebi Muallimi Hattat 
Ahmed Hulûsi Efendi, 11 Receb, sene 
1290.
- Hattat Hâdimü’l-Kur’ân Hasan 
Efendi, sene 1237.
- Enderûn-ı Hümâyûn Hocası Hattat 
Ali el-Vasfî Efendi, sene 1253.

- Hattat Süleyman Efendi, sene 1255.
- Saray-ı Hümâyûn Hocası Hattat Da-
imî İbrahim Efendi, 1178.
Şimdiye kadar benim ve Necmeddin 
Efendi ve Fazıl Beyler tarafından Şeyh 
Hamdullah Efendi panteonunda tes-
bit ettiğimiz hattatlar zümresinin me-
zar taşları. O taraflar iyi tanzîm olunsa 
kimbilir daha ne gibi taşlar çıkacaktır. 
Karaca Ahmed bir âlem. 
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Kamus mütercimi Ayıntablı Âlim 
Âsım Efendi merhûmun Karaca 

Ahmed’de Harmanlık tarafında mezar 
taşı. Güzel bir ta‘lîk ile.

1

1
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Duâgû Hakkı Efendi Eserinden:
Şeyh Mehmed Münîb Efendiza-

de Müderrisîn-i Kirâm Tıptan Doktor 
Münîr Beyefendi, sene 1213.
Hamse-i âl-i abâ ile dedim tarihini 
Geldi emr-i irciî verdi Münîr Bey Hakk’a 
cân. 
Pederi: Sofular Dergâhı Şeyhi Kutbü’l-
Ârifîn Ömer Fuadî Halifesi es-Seyyid 
eş-Şeyh Hâfız Mehmed Münîb Efendi, 
sene 1306.
Baba-oğul Tunusbağı ve bir tarafı Ka-
raca Ahmed’de. Duvar dibine gider iki 
tarîk arasındaki kabristanda medfûnlar. 
- Tire Voyvodası es-Seyyid İsmail Ağa 
Kerîmesi Hattat Ayşe Sıddıka Hanım, 
sene 1241. Duvar dibinde Kaygusuz 
Baba civarında.

Merhûm ve mağfûr el-muhtâc ilâ 
rahmeti rabbihi’l-ğafûr Âsitâne 

Gümrüğü Emîni Ebu’l-fukarâ es-Sey-
yid İshak Ağa rûhu şerîfi içün el-Fâtiha, 
sene 3 Ramazan 1176.
Müşârun ileyhin Beykoz kazasında 
müteaddid çeşmeler ve köprüler ihya-
sına mazhar ve ez-ân cümle Üsküdar’da 
Ayazma Camii Şerîfi’yle Basmahane’nin 
inşalarında ba-emr-i âli ikdâm ve gayret-
leri olduğu söylenir. 
Çiçekçi Kahvesi karşı cihetinde Selî-
miye Dergâhı cihetinden ve duvar dibi 
su terazisi cephesi mezarlığının üçüncü 
sıra cihetinde medfûn. 
- Huzûr ders-i şerîfi mukarrirlerinden 
ve Üsküdar dersiâmlarından fuhûlîn-i 
kirâm ulema-yı benâmdan fazıl muhar-
rir Debreli Vildan Fâik Hazretleri Kara-
ca Ahmed Hazretleri’nde.
Şair Nedîm. 
Şair Üsküdarlı Tal‘at.
Şuarâ-yı ‘ızâm ve urefâ-yı benâmdan 
Nedîm Ahmed Efendi rahmetullah 
hazretleri, sene 1143.
Revâ ola düşürse fevtine işbu duâ-yı ta-
rih 
Nedîm ola Nedîm şah-ı ceyş-i enbiyâ Ya 
Râb.
-Hulefâ-yı Mevleviyye ve şuarâ-yı 
benâmdan Üsküdarî Tal‘at Bey Dede 
Efendi dahi şair-i muhteremin ayağı 
ucunda medfûn, sene 1345.
Tunusbağı ve bir tarafında Karaca 
Ahmed’e giden ve bir tarafı duvar dibine 
giden iki tarîk mâbeyninde. 

1
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“Muhîtü’l-Maarif ”e göre (s. 425) 
burada Osman III kır atı ya-

tarmış ve kitabesi varmış. Buraya san-
cılı hayvanları getirip, gezdirirlermiş. 
Necmeddin Hocamız der ki: “Karaca 
Ahmed’in “at kabri” denen (padişahlar-
dan birinin atı burada yatar derler) yerin 
yanında Ebu’d-Derdâ kabri vardır. Şimdi 
duruyor mu, malûm değil.”

1
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Karaca Ahmed’deki Sebil
Karaca Ahmed’in ötesinde berisin-

de ne güzel parçalar vardır. Ressamlara 
ilham vermiştir. O kadar ki Ressam Rıza 
Bey Hocam bile burasının müteaddid 
resimlerini yapmıştır. Ben de bir sulu-
boya resmini yaptım. Ne yazık ki burası 
kadro harici kalmıştır, metrûktur. Yap-
tığım resmim bu defterin sonundadır. 
Bu eski hâlidir. Resimde yeni hâli görü-
lüyor. 

Karaca Ahmed Duvarı
Nasûhî Hazretleri bugünün to-

runlarından Alâeddîn Bey teşebbüsü ile 
Karaca Ahmed’e duvar çevrildi. Lâkin 
çirkin ve kaba. Birçok taşların da kırıla-
rak aralarına sokuşturma pahasına. Se-
bebini sordum. Kimse giremesin ve at-
lamasın diye imiş. Sonra atlayıp fenalık 
yapmasınlar için imiş. Ben “Hayır öyle 
değil, kapılar ihmalimizden açık, girin 
istediğiniz haltı edin. Duvarlar da ka-
lın ve yüksek, korkmayın, diyorsunuz.” 
dedim. Hem bu duvarla arkada tarihî ve 

1
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Karaca Ahmed Mezarlığı kenarında 
şimdiki çirkin ve yüksek duvar yok 

iken ne kadar cana yakın ve pitoreskti. Şu 
karta bakın. Münferit ve bazen yan yana 
kesme taşlı sofalar ve yanlarında münfe-
rit taşlar ve çimenlerle ne kadar rûh-efza 
idi ve vatanımızı kuran bu ölülerle nasıl 
beraberdik. İstanbul’[un] bundan elli 
sene evvelini hatırlarım. Her köşesinde 
böyle güzelliklere sahipti. Şimdiki imar 
sistemi Karaca Ahmed’in yaptıranlar 
kadar çirkin duvarları bu Şark rûhu-
nun mümessili ve can alıcı güzelliği bu 
tarafları ne kadar berbat bir hale soktu. 
Vaktiyle buralar evkafındı, bakmazdı 
ama halk bakardı. Belediyeye geçti. Me-
zarlık Müdürlüğü’ne verdiler. Başlarına 
tuhaf ve sandalyesinden kalkıp buralara 
gelmez baş ve ayakları sayesinde en pe-
rişan köşelerimizden biri oldu. O, tarih 
mezarlığı hâlini aldı. Sebep olanlar ya-
kınlarıyla sefil ve perişan durumdadır-
lar. Ama ne fâide. Karaca Ahmed bugün 
kilometrelerce saha içinde bir mezbele-
den farksızdır. 

Haydarpaşa’da Saraçlar çeşmesine 
varan Bağdat Caddesi’nin Kara-

ca Ahmed Kabristanı içinden geçen 
şu ana yolun Roma kaldırımlı içine 
bakın. İnsanın buradan geçen gördü-
ğü millî ve dinî hüviyyetimiz ölümü/
dünü bile hatıra getirmiyor. Ne olur-
du burada yatanların hayat hikâyeleri 
elemli taraflarını ibret için bilse idik.

1
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Duâgû Hakkı Efendi:
Vaktiyle genç, zeki ve ferasetli. 

İlim yolunda ilerlemeyi istememiş. Başı-
na bir sarık sarmış. Hıfz, namaz sûreleri, 
duâlar derken olmuş genç bir müezzin… 
falan. Bir camiye kapılanmış. Bir de tarî-
kate intisâb etmiş. 
Şeyhi bir gün buna “Sana seyahat ver-
dim.” demiş. Hakkı Efendi “Gidemem.” 
deyince emrinin yerine gelmeyeceğin-
den muğber şeyh efendi yeni evlenme 
mazeretini de duyunca “Pekâlâ, seya-
hati muayyen günlerde Karaca Ahmed 
Mezarlığı’nda dolaşmağa çevirdim.” 
demiş. 
Başlamış dolaşmağa. Bir dolanmış, iki 
üç falan. Bari gördüklerimi ve okudu-
ğum taşları yazayım, demiş ve bir defte-
re başlamış kaydetmeğe. Seneler boyun-
ca ve seyahati müddetince hep yazmış 
ve defter dolarak gayrı matbû‘ bir eser 
olmuş. Buna “Merâkıd-ı Mu‘tebere-i 
Üsküdar” diye de isim vermiş ve âhir 
ömründe bunu Üsküdar’da Selim Ağa 
Kütüphanesi’ne vakfetmiş. Ben bunu 
görerek birçok notlar aldım ve ehem-
miyetli buldum. Hatta rahmetli Münir 
Ertegün validesi cenazesinde anlattım, 
pek memnun oldu. Muhterem ve mü-
barek bir zat ölmüştü. Sonra bu defterin 
yazılması tarihini bana böylece anlattı. 
Şimdi Karaca Ahmed’in Ressam Rıza 
Bey Hocamıza yakın bir tarafında yatar. 
Bakımlı ve evliya gibi ziyaret olunan bir 
kabri var. Boyamışlar ve temiz bakıyor-
lar. Ben de bu hizmetinden dolayı ona 
rahmetler dilerim.

1
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İşte kütüphane sahibi Defterdar Âtıf 
Efendi ve oğlu Ömer Vâhid Efendi 

hazîresi. Önü yüksek duvarla kapalı. Şu 
hâle bakın!

Hudud dışında kalan taşlar. Kıy-
metliler yerde bırakılarak en de-

ğersizler böyle dizilmişler, fotoğrafımla 
23.VIII.1964 durumu. 

1
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Kesik Başlar Nerede? 
Ayvansarayî Hâfız Hüseyin Efendi 

“ Hadîkatü’l-Cevâmi‘ ” eserinden başka 
el yazısıyla İstanbul tarihini çok ilgilen-
diren bir mecmuası, ayrıca vüzerâ ve 
devlet büyükleri için hazırladığı diğer 
bir muhtırası daha vardır ki ondan ge-
çen senelerde iyi toplamalar yaptık. On-
lardan öğrendiğimize göre başı kesilen 
birçok ricâlin başları Karaca Ahmed’in 
Haydarpaşa taraflarında, Miskinler’den 
aşağılara doğru defnolunmaktadır. 
Ben bu kadar gitmeme rağmen Karaca 
Ahmed’in bunca taşlarını bi’t-tabi‘ gö-
remedim. Esasen bu taraflarında derin 
tedkîklerde bulunamadım. Bu cihetle 
bir kesik başın mezar taşını göremedim. 
Var veya yok bir şey diyemem. Karaca 
Ahmed bugüne kadar asla tam bir te-
dkîke tâbi‘ tutulmamıştır. Bence Kara-
ca Ahmed’in tarihi yapılsa ciltler dolar. 
Hele bu geçen asırda yapılsaydı bugün 
neler kaybettiğimizi anlardık. Bugün 
yapılsa yarın da neler kaybolacak anlar-
dık. Bugün Duâgû Hakkı Efendi’nin 
bulduklarını yerlerinde bulmak kabil 
değildir. 

Karaca Ahmed Efsaneleri:
Bugün bize bunlardan çok azı ge-

lebilmiştir. Kim bilir geçen asırda neler 
söylenirdi. Ah bizim millette işittiği 
güzel şeyleri yazmamak geriliği ve hatta 
ibtidâîliği yok mu, bunları unutturmuş-
tur. Itrî’nin bile binden fazla bestesinin 
ancak o da muahharan olarak 20 kadarı-
nın tesbit edildiğini Yahya Kemal hoca-
mız esefle sohbetlerinde naklederdi. 
Karaca  Ahmed efsaneleri[ni] Üskü-
dar’da ve bilhassa Karaca Ahmed civa-
rında oturan ihtiyar nineler bilir ve an-
latırdı. Birisi bu: Duvar dibini geçince 
Karaca Ahmed Türbesi ilerisinde Bağ-
larbaşı yolu üzerinde harap bir evde otu-
ran bir nine anlattı. Orada eski bir kab-
rin resmini yapıyordum. Yanıma geldi. 
Burada Karaca Ahmed’in ninesi dede 
yatar. Karaca Ahmed Sultan doğunca 
annesi ölmüş. Memesini emecek bir kişi 
bulunamamış. Kendisi erkek. Ağladıkça 
sussun diye kendi memesini tutarmış. 
Min-tarafillah memesinden süt gelmeğe 
başlamış. Ve 3 sene onu emzirmiş. Ne-
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Sayfa 15
(15. Sayfa Sol Taraf )

Karaca Ahmed’de kadro harici bir kısım ve sebili. 1
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Şeyh Hamdullah Efendi Hazîresi:
Okmeydanı’nda Okçular Dergâhı 

şeyhi iken Bayezid II zamanında 911’de 
mezar taşı gibi üstüvânî iki taş direkten 
ibaret mezar taşı da Karaca Ahmed’de. 
Rivayete göre taşını yazan haftasında öl-
müş. Kabrini tamir ettiren de ölmüş. 
Necmeddin hocamızla konuşuyoruz. 
“Taşları toprağa çok batmış, çıkartıla-
maz mı?” dedim. “Aman” dedi ve yuka-
rıki rivayetleri sıraladı, “Dokunamam” 
dedi. 
Lâkin bir zat cesur çıkarak taşları çıkart-
tı. Şimdi iki tane uzun taş sütun mey-
danda. Bunu çıkartana bir şey oldu mu 
onun merakındayım.
Hattat Laz Ömer Efendi Bandırma 
Dergâhı’na inerken Şeyh Hamdullah’ın 
arka tarafında, Osman Şemsi Efendi’ye 
gitmeden önce karşısında Yesârîzade 
taşı var. Burada güzergâh 30 metre ola-
caktı. 50 metre olacak. İntihalat dolayı-
sıyla durduruldu 1958. 

1
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Bu sofa şimdi Karaca Ahmed’in 
Karayolları utanç duvarı içinde. 

23.VIII.1964 gezisinde alt taraf bekçisi 
bu sofanın vaktiyle Saraçlar çeşmesi sa-
ğında bulunduğunu, aynen buraya eski 
şekli ile aynen ihya edildiğini söyledi. Bu 
cihetle resmini çıkardım ve buraya koy-
dum. Eğer diğer güzel kısımlar da böyle 
naklolunsaydı biraz müteselli olurduk, 
ne gezer… Şimdi bu ada yok.

1 1
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Kütüphane sahibi Âtıf Mustafa 
Efendi, rıhlet-i nâsût, sene 1155. 

Üsküdar’da Yanık Ömer kuyuısu kur-
bunda med-fûn, V. 265.
Şeyh Hamdullah Efendi’nin seng-i me-
zarı taşının yazısını Şahin Mehmed Ağa 
yazmış. Yazdığı hafta ölmüştür. Sene 
1113. Mecmua-i Ayvansarayî, v. 233.

h

Hattat ve Hazerfen Necmeddin 
Efendi Hocamızdan:

Duvar dibinde, su terazisi arkasın-
da Hattat Mustafa Râkım hattıyla 
Yazıcızade’nin kapıçuhadarı veya kâh-
yası kabir taşı var. Ben bunu hocamız-
dan duyarak gördüm. İmza yok. Fakat 
Râkım’ın. Hatta (Hüve’l-hayyü’l-bâkî)
sini Rauf Tunçay’la birlikte aldık. 

h

Saray-ı Hümâyûn Hocası Etmekçiza-
de Hâfız Ahmed Efendi, Fî 1 Zi’l-

hicce 1241.
Mumâ ileyh 1241 tarihi vak‘a-ı zâilesin-
de çok hizmeti sebkat eylemiş ve ilmi-
yeye ait unutulmaz hatıralar bahşeyledi-
ğini, şair-i dânâ Tal‘at Bey’in dahi ceddi 
bulunduğu. Karaca Ahmed’de Hattatlar 
Mezarı karşısında.
Karaca Ahmed’de vakıf lahdler üzerle-
rinde yazısız taş direkler var. Kaldırınca 
altından lahd çıkar (Necmeddin Okyay 
Hocamızdan). Bu lahdler hayrât sahip-
leri tarafından yaptırılmıştır. Elli sene 
müddet içindir, ondan sonra açılır. Ke-
mikleri kemik mahzenine yollanır. Yeni 
bir garibe penah olur. Ben bunlardan 
epey gördüm.

h

Miskinler zaviyesi karşısında. 
Tarihçiler[le] konuş. 

-Şeyhü’l-hattatîn Üsküdarî Hasan Çele-
bi, 1023.

Hasan hüsn-i hattıyla kâtip idi hemtâ
Yazdı şeyh gibi cümle hadîs-i Kur’ân
Haşimî Dâî dedi Çelebi’nin tarihin
Üsküdarî Hasan’ın ola yeri cinân 
1023

Müşarun ileyh reisü’l-hattatîn şeyh ya-
nına nakledilmiştir, diyor, Duâgû Hak-
kı Efendi. Ama hâlen Pertev Paşa’nın 
Tekkesi’nde medfûndur. Hatta naklin-
de ben de bulundum. Bakınız Çiçekçi 
Kahvesi defteri. 

Karaca Ahmed’e Ait Hadîkatü’l-
Cevâmi‘ Sahibi Ayvansarayî 

Hüseyin Efendi El Yazması Mecmu-
asından Bazı Notlar:
- Kastamonulu Hacı Mehmed Ağa. 
Saray-ı Atîk’te vâki‘ ocağ-ı teberdârâ-
na duhûl. Bir müddet hizmeti muka-
bilinde veznedarlık ile nâil-i me’mûl. 
Ba‘de’l-hâc nice zaman muammer. 
- Şeyhü’l-mes‘ûdîn, 1181’de rıhlet 
Üsküdar’da Saray-ı Kebîr’in Kasr-ı 

Murad Hanî mukabilinde defn (Bu 
kasr nerede o noktadan mühim).
- Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin 
fevtine tarih zayfullâh, sene 926. 

h
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Bir asır önce Karaca Ahmed’e ait bir 
resim. El ile yapılmış. Karaca Ah-

med de bu gidişle maalesef görülemeye-
cektir. Ne ayıp, ne yazık, ne günah ve ne 
veballi bakmayanlara.

1
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Necmeddin Okyay hocamıza göre 
Karaca Ahmed Kabristanı’nda 

büyükbabam Hattat Mehmed Şevki 
Efendi’nin 16 kadar mezar taşı yazısı ve 
imzası vardır. Ben 5 kadarını gördüm.

Doktor Osman Şevki Uludağ ve 
Karaca Ahmed Hekimlerimiz 

Panteonu:
Karaca Ahmed ma‘hûd şekilde 
Karayolları’nın cahilâne tırpanlamasıy-
la mühim bir bacağını ebediyen kaybet-
ti. Bu esnada üstadım Prof. Dr. Feridun 
Nafiz Uzluk Bey’le düşündük. Haydar-
paşa ve Miskinler tarafında hekimlerin 
başlarını kemikleriyle Zeynep Kâmil 
Hastahanesi karşısında Ali Münşî 
Efendi ve Hazreti Nasûhî’de Hekimba-
şılardan Mustafa Behcet Efendi, Karaca 
Ahmed’de teşrîh hocamız Mazhar Paşa, 
diğerlerinin taşlarıyla nakl-i kubûr ya-
palım ve bu panteona gömelim, dedik. 
Sağlık Bakanı Doktor Nafiz Körez’e de 
yazdık. Belediye Mezarlıklar Müdürlü-
ğü ile de mutabık kaldık. Tam Tıbbiye 
hizasında Karaca Ahmed’in en mürtefi’ 
ortalarına doğru bir dönümlük yer ayır-
dık. Parasını da Dr. Feridun Ferit vere-
cekti. Resmî inşaat müteahhidlerinden 
birine yaptırılacak ve bu taşlarla nakl-i 
kubûr yapılacaktı. Ne yazık ki bunların 
içinde kıymetli hekim çok azdır.
“Panteona Yapılanlar” diye aleyhde bir 
makale yayınlandı. Her vakit ve her ar-
kadaşına olduğu gibi tıp tarihçi geçin-
diği halde bu tıp tarihimize ait güzel te-
şebbüsü baltaladı. Bi‘t-tabi‘ bu nakiller 
de yapılamadı, şaşırdık kaldık. Geçen 
23 Ağustos gezimde değil dikilmesi 
Hekimbaşı Benderekli Mehmed Said 
Efendi’nin taşını bulamadık. 
Osman Şevki de kimsenin kalbinde 
ve yalan yanlış indî uydurmalarıyla tıp 
tarihi literatüründe bile yer alamayan 
bir zavallı olduğu halde 1964’de öldü. 
Daha şimdiden unutulan değersizler-
den oldu. Ona yalnız Bedîî yer verdi. 
Eşeği dövemeyen semerini döven ka-
bilinden. Zavallı tarih ve zavallı bayağı 
telakkiler. 

2
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Yeni Camii mimarı olarak tanınan 
Kasım Ağa’nın Karaca Ahmed’de 

Bağdat Caddesi güzergâhında şahane 
mezar taşı. Yol burada 40 metreye çıka-
rılacağından yerinden sökülerek biraz 
geriye hangi dağda kurt öldü de naklo-
lundu. Fakat eski yerindeki güzelliğini 
bu nakil kaybettirdi. Ne denir? Oldu 
bir kere. Benim şu merakıma bakın. Eski 
halinde seneler önce tesbit etmişim. Za-
vallı Karaca Ahmed hatıralarımız. Yani 
geçmiş asırda bizler. Bugün o eski bizle-
rin ızdırabını çekiyoruz.  

1
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Hattat Necmeddin Okyay ve 
Eşref Ede’nin Karaca Ahmed 

Kabristanı’nda sık sık cevelânı. Tıb ta-
lebesinden Doktor Süheyl Ünver, 49 se-
nede 100 defa Karaca Ahmed’i gezme-
si. Ressam Rıza Bey Hocam ve Karaca 
Ahmed. Defterlerine ve arşivine bakın. 
- Karaca Ahmed’de kimler medfûn?
- Mimar Koca Sinan ve üç ke-
mik mahzeni ve vakf lahdleri. 
- Kesik Başlar kabristanı ne tarafta? 
- Miskinler Tekkesi denen Ya-
vuz Sultan Selim leprozerisi.
- Defterdarı şıkk-ı evvel 
Âtıf Efendi hazîresi.
- Saraçlar Kahvesi. Ve bakınız defterine.
- At mezarı. Resmine bakınız.
- Karaca Ahmed efsaneleri.
- Karaca Ahmed duvarı. Sebebini 
hazırlayanlar zevksizlikleriyle kendi-
leri gibi duvarlarını perişan bıraktı. 
- Doymaz mezarlık.
-Doktor Osman Şevki’nin Kara-
ca Ahmed’de Hekimler Panteonu 

tasavvurumuzu baltalaması.
- Mim Kemal ve Karaca Ahmed.
- Hattat Râkım Efen-
di ve Karaca Ahmed.
- Hattat Sami Efendi ve Karaca 
Ahmed. Şeyhülislam Sahib Molla 
mezar taşı yazısı Sami Efendi’nin. 
- Şeyh Hamdullah Efendi ve Ka-
raca Ahmed. Kabrinin taşları nasıl 
yükseltildi, an‘ane ne diyor?
- Hattat Şevki Efendi ve Karaca 
Ahmed. Altı kadar mezar yazısı var. 
İkisini gördüm. Diğerlerini Necmed-
din Efendi görmüş, nakletti, 1978.
- Ayvansarayî Hüseyin Efen-
di ve Karaca Ahmed.

1
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Miskinler Tekkesi:
Karaca Ahmed’de Bağdat Cad-

desi üzerinde ve pek haraptı. İçinde 
miskinlerin oturduğunu hatırlarım. 
Teyzezadem Rahmi ile önünden geçti-
ğimde gördüm. Tıpta talebe iken imamı 
ile görüşüp epey bilgi edindim. Sonra 
lepraları Doktor Mazhar Osman Bey 
Bakırköyü’ne taşıdı. Burası boş kalınca 
halk tahtalarını ve taşlarını söktüler. Yeri 
boşaldı. Servilerle çevrili idi. Şimdi orası 
yeni mezarlarla dolu. Önünde Hattat 
Mustafa Râkım tal‘îk hattıyla yazılı bir 
çeşme var. Duvarı hizasında durmakta. 
Tekkenin Sultan Mahmud zamanında-
ki kitabesi yine Hattat Mustafa Râkım 
ta‘lîk yazısıyla olduğunu bir şekercide 
bularak Türk-İslam Eserleri (Evkaf ) 
Müzesi’ne cebinden masraf ederek kal-
dırmış olan Nemeddin Okyay Hocamı-
zı hayırla yâd ederim. Karşıdaki resmini 
suluboya olarak Ressam Rıza Bey Ho-
camın tablosundan bakarak çizmiştim. 
Tıp tarihimizin bu mühim âbidesinin 
temel taşları bile sökülmüştür. Hiçbir 
hatırası kalmamıştır. İçinde yatan yatı-
rın acaib kılığa sokulan kabri duruyor. 
Burası boşalınca bir defa içine girmek 
nasib olmuştu. Planını çıkarmış ve re-
simlerini almıştım. Burasının tarihinde 
neşrettim.

1 1
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Üsküdar Leprozerisi  Süheyl Ünver 1957
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Tarafımdan yapılan At Mezarı Tür-
besi. Aslı B. Amerika’da iken satıldı 

(1959). 

1

Atının mezarı
Karaca Ahmed’de 1956.2

2
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Ben bu kızcağızı hiç tanımam. Kızım 
Gülbün’ün Bağlarbaşı Amerikan 

Kız Lisesi’nden arkadaşı. 5 IX 1964’de 
gazete okuyunca çok üzüldük. Gülbün 
de müteessir oldu. Bu kıza ağlayan-
lar çok. Fakat zannetmem ki yakınları 
bu acı haberi kesip saklasınlar. Vâkıa 
Bülbülderesi’nde toprağa vermişlerse 
de zararı yok Karaca Ahmed defterinde 
dursun. Bu zavallı kızın hatırası devam 
etsin. Rahmet canına.

1
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Ek 
Makaleler
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Cenevre Üniversitesi Dahiliye Kliniği profesörü 
Dr. Roch ile 1933 senesi yazında Eyüp Sultan’da, 
Gümüşsuyu’na çıkarken yokuşta tesadüf ettiğimiz 
mezarların üzerlerinde neler yazıldığını sordu. 

Taşlarda bazı mısraları kendisine terceme ettim. Mânâların-
dan çok mütehassıs oldu. “Mezaristanlarınız bir âlem, halkın 
ölüm hakkında felsefî fikirlerinin bir bahçesi. Bunlar acaba 
toplanmıyor mu? Buna dair yapılmış bir tedkikat var mı?” 
dedi. Buna merak ettiğimi fakat ufak bir kısmı müstesna hep-
sini toplayamadığımı söyledim. O zamandan beri ne vakit bir 
mezaristandan geçersem birkaç taş okur, halkın ölüm karşı-
sındaki düşüncelerinden birkaçını daha öğrenirim. 
Bunları yeniden beraber dolaşarak okuyalım ve bunlardan 
birkaçını misal alalım:
Karaca Ahmed’de:
Dûçâr olmuştu bir emrâza eyvah olmadı çare
Olur mu mevte çare eylesek bin kerre vâveyla
Ne güzel bir tevekkül numunesi. Dûçâr olduğu hastalığın ça-
resi bulunamamış. O halde vâveylaların ölüme çaresi yoktur. 
h
Karaca Ahmed’de:
Ziyaretten murad heman duadır
Bugün bana ise yarın sanadır

Güya ölenin terceman-ı hissiyatı olan bu beytin birinci mısra-
sı doğrudur, ziyaret ona alaka-i ruhu temin eder. Dua da ruh-i 
alakanın intifaıdır. Lâkin ikinci mısrada acı bir hakikat ifham 
etmekte ve âdeta beddua eder gibi bir lisan kullanmaktadır.
h
Karaca Ahmed’de:
Bu fânîde bulamadım hiç rahatı
İhtiyar ettim anın için rıhleti
Zavallı bu dünyada rahat edemediği için ölümü ihtiyar ettiği-
ni ne saf bir suretle ilan ediyor. 
h
Karaca Ahmed’de:
Hastalandım bulmadım derdime derman 
Yok bu dünyanın vefası kanı (hani) Süleyman
h
Karaca Ahmed’de:
Bu cihan bağına geldim bir mürüvvet göremedim
Derdime derman aradım bir ilacın bulmadım
1282
h
Karaca Ahmed’de:
Bu canımda terahhum etmedi veba bir kerre 
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Yaktı ciğerim köşkünü geçmedi reca bir kerre
1300
Şair burada ciğerim köşkünü yaktı demekle onun lisan-ı hâl ile 
öldüğünü anlatmak istiyor. 
h
Edirnekapı’da:
Ah ne yazık oldu bana gençliğime doymadım
Çaresiz bir derde düştüm çaresini bulmadım
Yaktı bitirdi vücudum şehrini kahr ile  
Gül gibi soldum cihandan ne olduğumu bilmedim. 
1332
Şair bu genç yaşında ölenin hissiyatına ve ölüm anındaki dü-
şüncelerine iyi vâkıf olduğunu göstermiştir. 
h
Edirnekapı’da:
Ey felek kaddin bükülsün nâmurad ettin beni 
Bir murada ermiş iken târumâr ettin beni
1317
Feleğe ne kadar yerinde ta’riz. Murada erenler târumâr oldu-
ğunu şair ne güzel düşünmüş. 
h
Edirnekapı’da:
Daha pek genç iken bîçare düştü bîdeva derde
Ciğerler parçalandı çehre soldu tülhükam oldu
h
Karaca Ahmed’de:
Hem medkûk illetile ciğerim püryan etti
Kim görse rahm ederdi akan çeşmim yaşına
h
Karaca Ahmed’de:
Meskenim dağlar başı sahraya hacet kalmadı 
İçtim ecel şerbetini Lokman’a hacet kalmadı 
Nikâhım kıyıldı tezevvüc olmadı icra
Nagihan bir derde düştüm vereme bulmadı çare
Arkasından tez ermişti câm-ı ecel
Murada ermek değil mümkün ne hikmettir bu dünyada 
Garibin halini hanımım ağlasın yansın 
On yedi yaşında deyu mezarım iftihar etsin
1315
Anadolu’dan gelmiş burada bir evde büyümüş bir garip kız-
cağız, bir hanımın yanında evlatlık. Ondan başka kendisine 
ağlayıp yanacak yok. On yedi yaşında nikâhlıyorlar. Lâkin 
dûçâr olduğu veremden dolayı evlenemiyor ve çabucak ölü-
yor. Onun lisanından şair bu dünyada ne hikmettir murada 
ermek mümkün değil diyor. Mezaristanlarımızda bunun gibi 
acıklı hikâyeler çoktur. 
h
Karaca Ahmed’de:
Ah kim âlem içre ben de şâdân olmadım 
Çaresiz derde esir oldum def ‘a imkân bulmadım
Geçti ömrüm görmedim sıhhat yüzün 
Bir misafir gibi geldim ben de mihmân olmadım
h
Karaca Ahmed’de:
Bulmayub derdine şifa bu civan 

Gençliğine doymayıp gitti 
1252
h
Karaca Ahmed’de:
Bulmayıp derdine şifa bu civan 
Hamlini vaz‘eyleyip heman gitti
h
Karaca Ahmed’de:
Ah ile zar kılarak gençliğime doymadım 
Çün ecel peymânesi dolmuş muradım almadım 
Hasrete fânî cihanda tûl-i ömür sürmedim
Firkate takdir bu imiş ta ezelden bilmedim
h
Karaca Ahmed’de:
Bir gül gonca misalin meskenidir bu mezar 
Eyledi nazik tenin hâk ile yeksân rûzigâr
h
Karaca Ahmed’de:
Niyazım budur benim Bari Hüda’dan
Unutmasın dostlar beni duadan 
h
Karaca Ahmed’de:
Bakıp geçme recam budur ey Muhammed ümmeti
Müteveffânın diriden heman bir Fâtiha’dır minneti
h
Karaca Ahmed Türbesi adasında: 
Dâr-ı dünyada gezerken gül gibi 
Nazik tenime ansızın geldi 
Veba vermedi hiç emn ü aman 
(XIX’uncu Asır Başları)
h
Karaca Ahmed’de: 
Ne hekim kâr etti bana
Ne buldum derdime derman
Emr-i Hak böyle imiş 
Yerini buldu ferman
1251
h
Üsküdar’da:
Çeküp el âlemi fânîden oldu âzim-i bekâ
Düşüp derdi bîdermana çekdi çilesin çarhın
Terehhum eyledi ahvaline dünya ve mâ fîhâ
Esüb bâd-ı ecel gülberk-i ömrün pâyimâl etti
1260
h
Karaca Ahmed’de: 
Bir kuş idim uçtum yuvadan 
Ecel beni ayırdı anadan babadan 
Unutmasınlar beni hayır duadan 
h
Karaca Ahmed’de:
Ne yaptım ben sana ey zalim felek âh
Bana göstermedin rûy-i cihanı
Henüz açılmadık bir gonca iken 
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Perişan oldu halim nâgehânı

İNCE DUYGULU MEZAR TAŞLARI KİTABELERİ

Olmadı bu âlemi süflî bana cây-i karar 
Bir melektim âlemi lâhûte ettim intikal

Görmeyince gülşen-i fânîde anı rahatı 
On yaşında mürg-ı ruhum eyledi tahrik-i bâl
1329
h
Geldim şu dünyada eğlendim al giydim karalar bağladım
Bir vakit dillerde söylendim hayf ömrüm geçti gitti
Hak sahibi kapıya geldi kesildi nasibim geriye kaldı 
Ezrail yanağıma pençe saldı can cesetten çıkıp gitti
Kavm ü hısım duyup yandı çığırdılar imam geldi 
Mal ü mülküm burada kaldı hayf ömrüm geçti gitti
El urdular sağlığımıza bakmadılar hâlimize
Göçürdüler ilimizden göçürdüler geçti gitti 
İndirdiler mezarıma sığındım Ganî Sübhân’a
Toprak attılar serime gözüm yaşı kaçtı gitti 
İmam telkine başladı ne güzel iş eyledi 
Kavm ü hısım beni başladı dövünüben geçti gitti
(Tarih kırık – Karaca Ahmed’de bir Bektaşî kabrinde)
h
Edirnekapı’da:
Ferman etti Hüda
Fânîye hacet kalmadı 
İçtim ecel şerbetini
Lokman’a hacet kalmadı
Hep yârelerim iyi oldu
Cerraha hacet kalmadı 
Yapıldı cennet sarayın 
Mimara hacet kalmadı
1339
h
Karaca Ahmed’de:
Sârikler elinde konakda oldu telef
Sadakatle ol civan etti kütah
1303
h
Karaca Ahmed’de:
Hanemde otururken bir gün nâgihân
Kulağıma değdi ihfâdan irciî emri heman
Hasretile yirmi dört saat mürûrunda emr-i tamam 
Bu vücudu gülterim kabr içinde oldu nihan 
Tıfl idim ki henüz girdim on yedi yaşıma 
Terk edip ömrüm defterin dürüp misl-i hazan 
1285
h
Öyle geçme bir nazar kıl mehlika 
Böyle eyler her kişi sonra sana
Yaşadığımız anların tesirine göre ölüler, dirilerin hatırlamasını 
çok isterler deriz. Yaptığının mukabilini göreceğine işarettir. 
h

Karaca Ahmed’de:
Kimesne gülmez kimesne dahi gülmeye
Zevkine değmez cihanın mihneti
1216

HASTALARIN TEDAVİSİYLE MEŞGUL 
HEKİMLERDEN BAHİS MEZAR TAŞLARI 

Karaca Ahmed’de:
Vâlideynin yüreğine urdu dürlü yâreler

Hiç tabîbler ana kılmaz ne deva ne çareler
1206
h
Karaca Ahmed’de:
İdince Hüda kulun hakkına gel deyu ferman
Hekimler onu te’hir edemez bir an 
1230 (Bir kadın kabri)
h
Karaca Ahmed’de:
Çaresiz bir derde düştüm bulmadım asla deva
Derdim efzûn oldu umdukça etıbbâdan vefa 
1284
h
Edirnekapı’da:
İçtim ecel şerbetini 
Lokman’a hacet kalmadı 
Hep yârelerim iyi oldu 
Cerraha hacet kalmadı 
1339
h
Edirnekapı’da:
Esir-i renc-i bîmârı olup vâfir zaman-ı âhir
Etıbba-yı zamane oldu tedbirinde acz-ârâ 

Karaca Ahmed’de:
Ne hekim kâr etti bana
Ne buldum derdime derman
1251
h
Karaca Ahmed’de:
Kele Lokman neylesin dolmuş ecel peymânesi 
(XIX. Asır Başı)
h
Bu satırlarda bazen tabiplerin ölümden kurtaracak devalar 
yapmadıklarından hafif serzenişler, sonra eceli gelince hekim-
lerin onu te’hir edemeyeceğinden bahis vermeler, çok uzun 
hasta yatmasını hekimlerden vefa umduklarından bilenler, 
öldükten sonra artık Lokman’a ihtiyacı olmadığını bildiren-
ler, delilikler karşısında zaman hekimlerinin tedbirlerindeki 
aczden şikâyet edenler, hekimin derdine derman bulamadığı-
nı bildirenler, Lokman da gelse ecele ne yapacak diye soranlar 
vardır. Hekimlere tariz yoktur. Ölüm sebepleri, ekseriye kade-
re haml olunur. 
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MEZAR TAŞLARINDA YAZILAN VEFAT 
SEBEPLERİNDEN 
(KERRE İÇİNDE OLANLAR İZAHLARIDIR)

Tâûn (asıl veba).
Derd-i hunnâk (kuş palazı).

Veba (sârî hastalıklar). Vebadan ölenlerin adedi çoktur.
Derd-i bî-aman, çaresiz dert (veba ve kanser).
Vaz‘-ı haml esnasında (şehid sayılır).
Türlü emrâz (müzmin hastalıkların arazı).
Renc-i bîmârî (delilik).
Ciğerler parçalandı (verem).
Uyub nefsim hâline 
Eyledim canım harab 
Sârikler elinde konakta oldu telef (hırsızlar öldürmüş).
Şehid (harpte yaralanıp ölenler veya uzun bir hastalıktan son-
ra göçenler).
Kalp hastalığı.
Aşk.
Katl (şehid).
İkiz doğup yaşadıktan sonra ölümlerinde yine yan yana ana 
rahminde gibi bulunanlar. 
Muradına ermeyen (evlenememiş kız ve erkekler).
Garip ölenler (vatanlarından uzak vilayet mezarlıklarında).

ŞAİRLERİN KABRİSTANLAR HAKKINDAKİ 
BİRKAÇ DUYGUSU

Şair, bir çocuk kabrine şunu yazdırıyor: “Ey toprak, üzeri-
ne pek de sıklet-bahş olma. Zira o senin üzerine çok az 

basmıştır.”
h
Ruşen Eşref: “Bastığım toprak ayağımın altında uslu duruşu-
nu ve beni binbir süsünle avutuşunu anlamıyor muyum sanı-
yordun. Ey sinsi! Seni çiğnediğimin cezasını beni öğütmekle 
vereceksin. Biliyorum, seni seviyorum.”
h
Şair Eşref : 
“Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için 
Gelmesin reddeylerim billâhi öz kardeşimi 
Gözlerim ebnâ-yı âlemden o rütbe yıldı kim
İstemem ben Fâtiha tek çalmasınlar taşımı.”

DARB-I MESELLER

Ölüm hakkındaki darb-ı mesellerimiz de halkın ölüm kar-
şısında duyduklarına bir misaldir. Bunlar üzerinde çok 

düşünmeğe değer. Birkaçı:
- Ölümü görmeyince hastalığa mum olmaz. Ölümü gören 
hastalığa razı olur. 
- Ölüme tükürtürüm, yüzüme tükürtmem. 
- Eden bulur, inleyen ölür. 
- Mezar taşıyla iftihar olunmaz. 
- Ayıbını topraklar örtsün. 

- Ölenle ölünmez.
- Öleceğim diyen ölmez, onurup yürüyen ölür. 
- Ölüm hak, miras helal.
- Ölüye ağlamaz, diriye gülmez.
- Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane.
- Ölmüş ile ölünmez.
- Borçlu ölmez, benzi sararır. 
- Biri ölmeyince, diğeri gün görmez. 
- Öküz öldü, ortaklık ayrıldı.
- Tende biten, teneşirde gider.
- Can çıkar, huy çıkmaz.
- Çıkmayan canda umut var.
- Ne ölüye ağlar, ne diriye güler.

ŞAİRLERİMİZİN SÖYLEDİKLERİ 
ÖLÜM TARİHLERİNDEN BAZI MİSALLER

Sürûrî: Can borcun eda eyledi gitti Ödemişli (1206).
Hikmet: Ömrü Ömer Efendi’yi etti veba heba (1227).

Sürûrî: Mevte çare bulmayıp göçtü hekim bey derdimend 
(1201).
Sürûrî: Yedi Gevrekzade’yi açgözlü felek (1216).
Esat: Hekimbaşı iken Behcet Efendi göçtü âlemden (1249).

VEBA/TÂÛNDAN VEFAT TARİHLERİ

Hikmet: Genç iken renc-i vebadan eyledi Tahir vefat 
(1227).

Rasim Esad: Şumnu’da Baki Efendi oldu tâûndan şehid 
(1227).
Sabit: Gitti bin yüz birde Esad hekim tâûndan (1101). 
Ârif: Gitti Şakir vah kim tâûndan (1227).
Sürûrî: Hayf Yusuf genç iken kıldı intikal (1207).
Sürûrî: Vah kim tâûn hücum etti şehid oldu Said (1211).
Sürûrî: Kıldı tâûn Afife Hanım’a vah (1213).
Sürûrî Mecmuası (1299)

GARİP TARZDA YAZILI MEZAR TAŞLARI 

Ser verip sır vermeyen Server Dede.
- Davasında yok güzafı ser verip sır vermemiş. 

- Karı dırıltısından vefat eden es- Seyyid Ahmed Ağa (1260). 
Mevlevihane Kapı Mezarlığı’nda (ta‘lîk yazılı ve sarıklı taş). 
Diğer bir rivayette Halil Ağa (Hotinli Kemaleddin rivayet). 
- Her kim ki mezarıma dokunursa yılancık illetinden kurtul-
masın. Mevlevihane Kapı Mezarlığı’nda. Altında “Yılancıklı” 
kelimesi imza makamında konmuş. Hangi kadına ait belli 
değil. Vaktiyle bunun tedavisi ile meşgul birisine ait olması 
muhtemel. Bu, müzeye naklolan taşlardandır. 
- Meşhur yevmiye elli dirhem sülmen (civa) ve afyon ekl eden 
yüz otuz dört yaşında fevt olan Rehavî es-Seyyid el-Hâc Ah-
med Efendi.
h
Karaca Ahmed’de: 
Uyup nefsim hâline
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Eyledim canım harap
Bir cariyesiyle akibet 
Oldun turâb
1289
Bir kıza aşık oluyor. Duyulunca zamanın içtimaî terbiyesi, 
düşüncesi sevkiyle bunu izzet-i nefsine giran görerek canına 
kıyıyor. Nitekin bu taşın diğer tarafında aynı adamın dilinden 
şair şunları yazıyor: 
İlahi rûz-ı mahşerde bana gûna gûn ecreyle
Ne dertlerle helak oldum şehidlerle haşreyle 
Sana kurban edüp canım eyledim turâbı mesken.
   
MEZARİSTANLAR HAKKINDA 
TUHAF RİVAYETLER

Ankara taraflarında bir mezar taşında “Kırk yumurta bir 
paraya çıktığı zaman herkes karısını geçindiremeyeceğim 

diye boşadı. Lakin ben boşamadım.” diye yazılı olduğunu gö-
renler rivayet eder. 

KABRİSTANLARIMIZA AİT 
BABALARIMIZIN ÖĞÜTLERİ

Kabristana otlatmak için hayvanlarınızı sokmayın.
- Kabristandan kimse hiçbir şey almamalıdır. (Bu terbiye 

el’ân Sarıyer halkında vardır. Ağabeyim Ömer Şevki’nin dört 
yıl önce yaptırdığım kabrinin eski tahta aksâmı daha evvel ve 
daha sonra yerlerde çürüdüğü hâlde kimse gelip almamıştır.)
- Mezaristanlardan bir şey alıp götürenlerin evlerinden ölü 
çıkar. 
- Komşu mezarlarından taşlarından yeni kabirler yaptırmayın. 
Hırsızlıktır, o onların malıdır. Yeniden, hariçten malzeme ge-
tirtip yaptırın. Sonra sizinkileri de başka kabirlerin imarında 
kullanırlar. 
- Kabirlere ve kabristanlara tecavüz ve müdahale etmeyin. 
Zira içinde babalarınız, anlarınız, evlatları, kardeşleri, akraba 
ve ahbabı medfûndur. Bunlara yapılacak tecavüzü bir gün de 
size yaparlar. 
- Kabristanına hürmet eden, kabirlerini temiz tutan bir mil-
let, büyük bir medeniyet sahibi olduğunu ispat eder. 
- Kabirlerine hürmet etmemek ve onları tahrib etmek yalnız 
eski ve yeni nesle değil, gelecek nesillere karşı da irtikâb edil-
miş bir kabahattir. 

HALK ŞAİRLERİNİN MEZAR KİTABELERİ
1- Mezaristanlarımız, büyük duygulu şairlerimizin, insanların 
ve halkın ölüm karşısındaki duygularının yaşadığı bir kitap-
tır. Bunların bir kısmı en meşhur dîvan şairlerimiz, diğerleri 
halk şairlerimiz tarafından yazılmıştır. Dîvan şairleri tarafın-
dan yazılanlar ince hislerle ve derin mânâlarla süslüdür. Bu 
noktadan mezarlarımız fikir meşheri bedayiidir. Şair, umumi 
kültürünün ve felsefesinin tesiriyle güzel medlûller meydana 
çıkarmıştır. Aralarında çok nükteli olanlar, memleketin zen-
ginlerine ve ricâline ısmarlama yapılan tarihler gibi değildir. 
Bunlar birtakım mânâsız ve güzelce sıralanmış, mevzûn söz-

lerdir. Ancak o şahıslara aittir. Lâkin efrad-ı ailesinden biri-
sine irticalen söyledikleri çok güzeldir. Halkın gönlünden 
kopanları halk ve esnaf mezarlarında ve onların ailesinde gö-
rüyoruz. Onlar ölümün mahiyetini, tekrar dirileceklerini ve 
bu yerlerden bitecekleri tesellisiyle beraber büyük üzüntülerle 
karşılaşmışlardır. Halk mezar taşlarının başındaki beyit ve 
kıtaları zaman elif-balarının karışık ve imla yanlışlarıyla dolu 
birçok kopyalarını diğer mezar taşlarında da çok buluyoruz. 
Çoğunun vezni yoktur. Mezarcılar bunları istismar ile kendi-
lerine sipariş olunan taşların yazılarından seçilen misallerden 
halkın hoşuna gidenleri çoğaltmışlar. 
Ahîren dostum Prof. Horia Slobozianu Romanya’da Tekir 
gölündeki villası bahçesinde bulduğu eski bir mezaristan taş-
larında da vezinleri bozuk âtîde saydığımız misallerle süslü 
kabir taşı örneklerini tercemeleri için yollamıştır. 
Bunlardan öğreniyoruz ki Türkler gittiği yere kültürünü de 
beraber götürmüştür ve bu eski yurtlarındaki hislerini hiç 
kaybetmemişlerdir. 

Ziyaretten murad heman duadır
Bugün bana ise yarın sanadır.
h
- Gençliğine doymadan muradına ermeyen…
- Gençliğine doymayan (1191).
- Bulunmadı emrâzın çaresi. 
- Genç yaşında tekmil imiş vadesi (1326).
h
Bunun, bozuk imlâlı ve yanlış kafiyeli pek çok çeşitleri var-
dır:
Bulmayıp derdine şifa bu civan 
Gençliğine doymayıp gitti heman… 
(XIX. Asır)
h
Bu fânîde bulmadım hiç rahatı
İhtiyar ettim anın-çin rıhleti…
h
Emr-i Hak’la dürlü emrâz geldi benim tenime 
Bulmadı sıhhat vücudum sebep oldu mevtime
Âkibet erdi ecel rıhlet göründü canıma
1320
h
Dâr-ı dünyada gezerken gül gibi
Nazik tenim ansızın geldi
Veba vermedi hiç emn ü aman… 
(XIX. Asır)
Romanya’da Tekir gölündeki kabir taşları da bunlara çok ben-
zer.  Burada garip olarak ölenler de mezkûrdur. 
h
2- Türkler ölümden korkmamışlar ve onu, “Ömrüm bu ka-
darmış.” diye ölecekleri anda bile tevekkül ile karşılamışlardır. 
Ölümden sonra mezaristanda olan safahatın teferruatı ölmez-
den evvel birçok saf ve temiz ruhlu insanların hafızasında yer 
etmiştir. Mezar taşları, insanların ölüm karşısında tevekkülle-
rinin izahlarıyla doludur. 
3- Şairler, kabir taşlarına yazdıklarını bazen kendi lisanların-
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dan, dirilere hitab tarzında yazmışlardır. Ölenlerin dilinden 
hitabı daha sûzişkâr olmuştur ve yanlarından geçen dirilere 
açık ve kapalı serzenişlerde bulunmuşlar. “Bugün bana ise 
yarın sanadır.” gibi sözler katmışlardır. Gelip geçenler bunla-
rı okudukça kendi telakkilerine göre müteessir ve mütehassis 
olmuşlardır. 
4- Mezar taşlarımız Türk harsının bir safhasını canlandırır. 
Ölenlerin ölüm karşısında mütevekkilâne düşünceleri, ter-
ceme-i hâlleri ve meziyetlerini, ve’l-hâsıl dünyevî her hâlini 
anlamak kabildir. 
5- Hars menbaı olan mezaristanlarımız hekimler, hekimba-
şılar, mimarlar, esnaf, devlet memurları, âlimler, tarikat men-
supları, ve’l-hâsıl her tabaka hakkında tedkik yapılabileceği 
gibi bu açık meşherde kavuklar, mezar taşı mimarisi ve yazılar 
hakkında çok şeyler öğrenebiliriz. Bu hususta “Yeni Türk” ko-
leksiyonunda Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun değerli etüdleri 
ve muhtelif yerlerde bu taramanın lüzumuna temas eder kısa 
yazılar vardır. 
6- Esnaf ve halkın ölüm telakkileri çok dikkate şayandır. Ga-
rip yazılı ve tuhaf mânâlı taşlar bunlara aiddir. İlim ve fazilet 
sahiplerinin ve sanatkârların kabirlerindeki manzûm ve men-
sûr yazılar kendi mevkilerini temsil edecek bir vasıftadır. 
7- Hayatta olan kocaların eşlerine aid mezar taşları pek farklı-
dır. Hayatında olduğu gibi öldükten sonra da karısına bağlılı-
ğını bırakmamış ve unutmamış insanların, mezaristanlarda bu 
kabirlere ne kadar özendikleri ve bazen oralarını gelin odaları 
gibi süsledikleri görülmüştür. 
8- Genç yaşta derd-i deva-nâ-pezîr  (verem)den ölen kızların 

mezar taşları pek acıklıdır. Hele birisinde “Senin bırakacağın 
hatıra bu mezar taşı mı olacaktı?” diye yazılıdır. 
Mezar taşlarında Türklerde ölüm felsefesine dair bilgilerimiz 
ve onun neticeleri sırf bu kadar değildir.
Bunlar bir deneme mahiyetinde toplanmıştır. 
9- Netice şudur: İstanbul’da yaşayan halk ölülerin uykuda 
olduklarına, yeniden hayata gelinceye kadar uyuyup sonra 
dirileceklerine kâildir. Halkın felsefesinin de ölmekle artık 
ebediyen yok olmak telakkisi yer bulmamıştır. Halkın bu dü-
şüncesi bugünkü felsefe cereyanlarının bazen menfi yollar ta-
kip etmesine güzel bir cevaptır. Halkça ruh vardır ve ebedîdir. 
İnsanlar mutlaka ölüm geçidinden geçecektir. Lâkin ademe, 
yok olmağa değil, ruh âlemine.
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Üsküdar’da Fransızların “Champ des morta” de-
dikleri en geniş eski mezarlığımız. Toprakları 
626 yıldır doymak bilmiyor. Altı buçuk asırda 
dünyanın İstanbul havzası içinde yaşayanların 

mümessilleri ile dolu bir saha.

Üsküdar’da, İstanbul’a biz aslî sahipleri geçmeden 101 sene 
önce gelmiş, kalmışız. Tanrı ebediyen buraları layık görmüş. 
Burada bir Karaca Ahmed, ordunun ruh sağlığı kumandanı 
ismini kazanmış. Biz bunun üzerinde bir medeniyet yarat-
mış ve onun ismini vermişiz. Efsaneler yaratmışız. Bu veliyi 
benimseyen zümreler çıkmış, devrinin vesikasını yazılı olarak 
bırakmamış. Onun yerine uydurmaları bol neler söylemişiz. 

Ama Karaca Ahmed kurulmuş. Lâkin kurulduğundan itiba-
ren her asırda hüviyetini değiştirmiş. Devirleri vakıflarının 
namusuna tevdi etmişiz. Fakat bugünkü bu sahanın idarecile-
ri gibi Üsküdar’a dışarıdan gelenler Üsküdar’ı büyültelim diye 
Karaca Ahmed’i maddeten ve ruhen küçültmüşüz. 

Eski Karaca Ahmed’in ondan ayırtılan ufak mezarları içine 
alarak o kadar küçültmüşüz ki tahminimize göre bolca tuta-
rak söyleyelim, yarısını bırakmışız. Bu yetmiyormuş gibi An-
kara asfaltını da, bu sahanın en tarihî kısmını büyük bir gedik 
açarak yarmışız. Burada neler neler kaybettik. Yani Karaca 
Ahmed’i perişan ettik. 

Şimdi bütün dünyada açık hava müzeleri kuruluyor. Bunun 
en güzellerinden birini Vatikan vücûda getirdi. Ama denecek 
ki, onlar heykel ve güzel eserleri idi. Ya bizim mezar taşlarımı-

zın onun altında yatanların İslamî heykeli değil mi idi?

Ne idi o yüksek yontulmuş, yazılı ve nakışlı taşlar? Birer İslamî 
heykeldi. Hayatta gündelik değil, resmî kavuğu başında, kim-
liği yazılacak kısmı düzeltilmiş, eski Mısır’dan Suriye yoluyla 
gelen bir an‘ane ile âbidesi unutulmaması için değil Fâtiha’nın 
hediye edilmesi için dikilmiş. Bu cihetle müstesnaları en gö-
rülecek yol geçen taraflara, kenarlara dizilmiş. 

Daha hayata veda etmeyen yakınları onlara ne hoş ebedî yaşa-
yışlar kondurmuş. Evet ziyaretler zaman geçtikçe azalmış, ama 
Türklerin ezelî şiarından olan içlerinden ölülerine bağlılıklar 
ziyaretlerinde bulunmağa lüzum görmeyerek devam etmiş. 

Ne olmuş, biliyor musunuz? Üsküdar’ı ölüp de buraya sı-
ğınanlar kurmuş. Yahya Kemal üstadımız ne güzel söyler: 
“Memleketimizi ölülerimiz kurmuş. Büyüklerimizin nerede 
ve kimden doğduklarını bilmeğe lüzum görmemişiz; ama ne-
rede gömülü olduklarını öğrenmişiz.”

İhmalimiz yalnız Karaca Ahmed’de değil. Ölülerimizle yaşa-
dığımıza göre diğer mezarlıklarımız –ki bunlar hep birer Ka-
raca Ahmed’dir- diğerlerini utanılır hale sokmuşuz. Beş asırlık 
Merkez Efendi Açık Hava Müzesi’ne gidin! Bir büyük kapısı 
var. O bakımsız yerin başkaca dört resmî kapısı daha var, böy-
le kilitli. Ne âlâ korunuyor diyeceksiniz. 

Hep bunlar, başta Karaca Ahmed olmak üzere, buraların ne 
olduğunu bilmemekten ileri geliyor. 

Tercüman Gazetesi, 22.VIII.1978.
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Üsküdar’da, irticalen çok tesirli dua etmekle meşhur bir Hak-
kı Efendi vardı. Hepimiz severdik. Bu zat geçen asrın sonunda 
evlenmiş ve bir tarikat şeyhine de derviş olmuş. Şeyhi, usûlle-
rine göre gözü gönlü açılsın diye seyahat vermiş. Şeyhine karşı 
gelerek “Efendim ben yeni evlendim, gidemem.” diye dayat-
mış. Bunu bana kendisi anlattı. 

Şimdi şeyhi ona “Peki” demiş. “Lâkin sen boş zamanlarında 
bu seyahate bedel Karaca Ahmed’i dolaş.” emrini vermiş. Bir 
dolaşmış, iki dolaşmış… Ama her seferinde taşları okuyor. Ka-
raca Ahmed’i ilk ve son olarak anlamağa başlamış. “Bari bun-
ları kaydedeyim.” dmiş. Başlamış bir defteri doldurmağa. Def-
ter dolmuş. En enteresan ve tarihî taşları tesbit etmiş. Bu top-
lamasına “Üsküdar’ın İtibarlılarının Kabirleri” diye bir isim 
vermiş. Ve Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi’ne vakfetmiş. 

Sonra İstanbul ve Üsküdar’ın eski hatıralarımıza meraklı 
olanları, Karaca Ahmed’i dolaşırlardı. Bunlardan birkaç isim 
vereyim: Hattat Necmeddin Efendi, yüz yaşında hayata veda 
eden Salih Saim Bey, hattat, tuğrakeş Hakkı Bey, bunların ba-
şında Üsküdarlı Ressam Ali Rıza Bey, Doktor Rıfat Osman 
Bey ve İstanbulcu Reşat Ekrem Koçu… Sayın sayabileceğiniz 
kadar. Bu satırları yazan da hayatının altmış senesinde, Karaca 
Ahmed’de, defterlerinde kayıtlı, altmış defa dolaşmış. Neler 
neler görmüş… Ve kaydetmiş… Onun Ankara’da Türk Tarih 
Kurumu’nda ve Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki arşivde def-
terlerinde Karaca Ahmed’in tarihini bulursunuz. 

Hayatımda hiçbir şeyi yarım bırakmamağa itina ettim. Fakat 

Karaca Ahmed’i bitiremedim. Onu gözümün önünde kuşa 
çevirdiler. Ben orasını daha yarılamadım. 

Karaca Ahmed’i geçmiş asırlarda parsellemişiz. Hattatlar ayrı 
bir haziredir. Eğinliler ayrı, meşhur defterdar, kütüphane sahi-
bi Âtıf Efendi ve kalabalık yakınları haziresi, Sadrazam Halil 
Hamid Paşa ve ailesi haziresi, Nâmık Paşa ve ahfâdının yerleri 
ayrı… Şair Nâbî ve Hattat Hamdullah Efendi taşları ne kadar 
enteresan. Daha neler neler…

Bundan 50 sene önce Karaca Ahmed’de topoğrafik, umumi 
incelemeler yapılabilirdi. Bu muazzam çalışma öyle birkaç 
kişinin yapabileceği bir iş değildi. Biz bi‘t-tabi‘ dolaşırdık. 
Mezarlık kapısından girip bir müddet yürüdükten sonra sola 
sapıp epey ilerlerdik. Sıra ile on kadar lahit gördük. Boşaltıl-
mıştı. Geçmiş asırlarda bazı hayır sahipleri bu gibi büyük me-
zarlıklarda düzinelerle lahitler yaptırıp kimsesiz fakirleri gö-
merlermiş. Müddeti 50 sene imiş. Bu müddet tamam olunca 
açarlar, kemikleri toplarlar, hazırlanan bir yere koyarlarmış. 

İşte Karaca Ahmed’i benim gibi sık sık duyduğu ilgi ile dola-
şan Dr. Rıfat Osman üstadım bir gün dedi ki: “Mimar Koca 
Sinan, Karaca Ahmed’in birbirlerinden uzakça üç yerinde ayrı 
ayrı birer kemik mahzeni yapmış. Karaca Ahmed’de Miskin-
ler Tekkesi “Leprozeri” arkasında bir yerden girilir bir kapısı 
varmış.” Kapalı olduğundan girememiş. Ama yerini tarif etti. 
Diğer ikisinin de nerede olduğunu kapıları inmiş, toprakla 
dolduğundan bilemiyoruz. 
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(Yalnız Eski Taşları Değil Millî Kültür ve Sanatımızı da Mahvediyoruz.)

Karaca Ahmed, İstanbul’un fethinden 101 sene 
önce Üsküdar ve Anadolu yakasını kaderimiz ica-
bı bizleştiren Sultan Osman ordumuzun askerî ve 
manevî erkânından biridir. Bugün orada birkaç 

eski tapu senedimiz vardır. Birisi hâlen halkın himmetiyle çok 
temiz ve bakımlı bir türbesi ve bir de devrinin altı köşe mer-
mer sütun üzerine kubbeli ve açık Karaca Ahmed’in atının 
gömülü olduğu söylenen bir türbe ve yine türbesi civarında 
Ninesi Dede ve Selim Dede adlarında efsaneleşmiş iki eski za-
man adamı gömülüdür. 
Bu suretle İstanbul’un karşı tarafında iki panteonumuz bu 
hüviyetle kuruludur. İlk menzil şehrimiz Üsküdar’dan (men-
zil demek) Bağdad’a kadar uzanan ve arasından geçen yolda, 
Fransızların “Champ des morts” dedikleri muazzam bir kab-
ristan vücuda geliyor. Bundan bir asır önceye kadar hüviyetini 
ve şöhretini koruyor. Hayatta olduğu gibi ölenlerin de burası 
sınıf sınıf kümeleştiği yer oluyor.  Son bir asır zarfında eski ve 
yeni yollarla programsız budanmalar yapılıyor. 
Evet bunlar olacaktır, içinden geçen dar yollar genişletilecek-
tir. Fakat bunun da bir usûlü vardır. Yol geçirmek bu tarihî 
mezarlığı, en görünen ve mühim yerlerini, taşlarını pervasızca 
ve utanç verecek şekilde yıkmak, kırmak, yok etmek değildir. 
Biz eski ve mühim taşları yok etmekle kalmıyor, millî kültürü-
müz ve sanatımızı da maalesef bilmeyerek, bunun muhafazası 
icap eden kısımlarını da bugünkü kültür davamızla alay eder-
cesine mahvediyoruz. Bir defa şunu unutmayalım ki Karaca 
Ahmed Mezarlığı diye küçük görüp her vesile ile tırpan at-
makla bir tarihî açık hava Türk-Müslüman heykel ve taş üze-
rinde süsleme müzemizi yok ediyoruz. 
Yahya Kemal mükemmel bir şairdi ve bugün bizim konuştu-
ğumuz dili en güzel şekilde ve maharetle kullanarak ruhunun 

inceliğini dürüst ifadesiyle bizlere aktaran millî tarihimizin 
sentezini vücuda getiren kültürlü üstad derdi ki: “Memleketi-
mizi ölüler kurmuştur. Bir büyüğümüzün nerede ve ne zaman 
doğduğunu bilmeyiz de, nerede gömülü olduğunu söyleriz.” 
Karaca Ahmed de bunlardan biridir. İşte biz en mühim ve son 
panteonumuz olan bu sahayı yok ediyoruz. 
Fi’l-vâki‘ Evkaf ’ın da malına baktığı yok. Mezarlıklar, beledi-
yeye devrolundu diye hep mutadı üzerine vicdanen mecbur ve 
murakabeye memur olduğu hâlde yan çiziyor. 
Hele buradan yollar en ibtidaî, âdetâ ecdadımıza hakaret edi-
lir gibi, en bayağı usûllerle ihaleye veriliyor. Bu memlekette 
bunlara nezaret etmekle mükellef teftiş sistemimizden, nazar 
değmesin, kadroları dolu olduğu halde hiçbir ilgili dolaşmı-
yor ve bu tırpan atılırken lütfen bir bakmıyor. 
Kültürümüzün, daima bilgisizlikle aleyhine çalışan müteah-
hitlik müesseseleri, cahil taşeronların elinde, medeniyetimi-
zin bu bölümünü pek hürmetsizce, cehaletleri nisbetinde, 
“koyun can kaygısında, kasap para kaygısında” atasözünün bi-
rer mümessili gibi hareket ediyorlar. Para kazanırken hizmet 
de etmeli. Ne olur? 
Evet yollar açılıyor. En ibtidaî, çirkin ve bozuk eğrilikler için-
de duvarlar çevriliyor, üstler yine muntazam taşlarla kaplan-
mayarak geçecek yolların betonlaşmasından başka bir şey 
düşünülmüyor. 
Tarihimizde gelip geçenlerin nazarlarına çarpıp rahmetle 
anılmayı prensip edinen yol kenarı sofalarda sıralanan taşlar-
dan mezarlığın duvarı içinde kalanları üst üste yığıyor. Artık 
bunlar ne zamana kadar durur, bilemeyiz. Fakat belediyemize 
gelir temini için buraları da (şimdiden başlamıştır) “boş yerler 
çoğaldı” diye satılıyor. Taşlar da yok edilme akıbetiyle bilme-
diğimiz bir semte atılarak, bir münakaşa ile satılıyor. 
Yani dostlarım, bu tarizimden dolayı bana kızacak ilgililer 

Tercüman Gazetesi, 2.VIII.1971.
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olacaktır. Bunları tanırım, sevgim vardır. Masa başında bun-
ları göremezler. Teftiş olmadı mı işler yolunda gidiyor zanne-
derler. Fakat onların adına bozuk hareket edenler, bu baştaki 
ilgilileri mesul duruma sokuyorlar. Hâlâ bugün oralarda, ne 
facialar oynanıyor. 
101+518=619 senelik tarihimizin gömülü bulunduğu Kara-
ca Ahmed yok oluyor. Yani dostlarım, tarihimizin bu kısmı-
nın canına okuyoruz. 
Karaca Ahmed’e en büyük felaketi, maalesef 1950-60 arasın-
da Karayolları getirdi. Hani mezarlar usûl ve erkânı ile, yani 
kemikleriyle lahitten çıkarılarak ve yeni bir lahit açılarak üs-
tüne taşları naklolunacaktı. Bir defa bir ilgili, ne vakıflardan, 
ne belediyeden hele kültürümüzü koruyacak Millî Eğitim’den 
kimseler gelip görmedi. Söylenenleri duymadı. İkazlara önem 
verilmedi. Daha doğrusu bunlarla ilgili olanlar da ortalıkta 
yoktu. Şikâyeti dikkate alacak bir makam bulamadık. Tarihi-
mizi en büyük saygısızlık ve usûlsüzlüklerle burada, eski şere-
fimizi de ayaklar altına alarak yapmadığımız fecaat kalmadı. 
Şimdi de geri kalan kısım, bugünlerde temizleniyor, daha be-
ter kirletiliyor. 
Bu satırları ilgililer okuyabilirse, kim bilir ne kadar çok kı-
zacaklar. Fakat lütfen biraz kendilerine gelseler de işlenen 
faciaları görüp kendilerine hiddet etseler daha müessir olur. 
Bunları yazdım diye bana kızmak küçüklükten başka bir şey 
değildir. Tarihsiz milletler kendilerine tarih uydururlarken, 
biz tarihimize ait bilgileri yok ediyoruz. Yazık! Yazık!
Sonra Karaca Ahmed, civarın çöplüğüdür. İstanbul tarafında-

kiler daha fecidir. Hele Haliç’ten üçüncü köprünün geçeceği 
mezarlık sahasının canına okundu. Taşların kemikleriyle yeni 
yerlerine nakilleri 16 milyon liraya ihale edilmiş. Gidin de ma-
hallerinde fecaati görün. Edirnekapı’da İbn Kemal semtinden 
nakledilen taşları, Eğrikapı’ya inerken, yine mezarlık aleyhine 
uydurulan eski spor alanına taşıyorlar. Ne ilkel bir yerleştirme. 
Ne baştan savma bir nakil. 
Bir insan kendi vicdanını nasıl aldatır. Oluyor. Gidin görün. 
Kırılmadık taş yok. Taşların arka ve bozuk kısımları hep önle-
re gelmiş. Hani burası diğer kabristanlarımız gibi birer utanç 
âbidesi olarak kuruluyor. Hangi milletin tarihi bu kadar kepa-
ze edilmiştir. Hem de ilgisiz bir surette. Tarihimizin geçmiş 
büyük-küçüklerine (zira en değersiz berbadları nakledilmiş) 
yapılan muamele hakaret değil midir?
Bugün de çok isabetli olarak bir Kültür Bakanlığı kurduk. An-
layışı bol ve çok kültürlü bir zatı başına getirdik. Çok yerinde 
düşünerek buna lüzum görenleri tebrik ederim. Fakat kültür-
leri hiçe sayan bu münasebetsizlikleri, bin bir yeni meseleleri 
arasına alsın ve lütfen bu yolsuzlukları ait oldukları makama, 
mutlaka ele alınmalarını isteyerek, oynanan bu facialara bir 
son versin. Asırlar süren “Varak-ı mihr-i vefayı kim okur kim 
dinler” sözünü artık unutturalım. Saatlerin içine giren ufak 
bir toz onu geri bırakır. Bir memlekette kalkınma her yönü ile 
beraber yürümelidir. Bunlar masa örtüsü değildir ki sonra dü-
şünelim. Tarihimize bu dikkatsizce hürmetsizlik reva mıdır? 
Ayıp oluyor. 
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Üsküdar’da Karaca Ahmed’de Bağdat Caddesi 
üzerinde Yavuz Sultan Selim’in 920 (1514)’de 
yaptırdığı Miskinler Tekkesi (miskinler yurdu, 
leproseri, cüzzamhane) 1934 senesine kadar 420 

sene müteaddid tamirlerle ayakta durmuştur. Bundan 25 sene 
önceye kadar tarihimizin sicilli gibi yaşayan Karaca Ahmed 
Mezarlığı’nı bugün başı ve sonu olmayan, ortasından birkaç 
sahifesi kalmış bir esere döndürdük ve bunu imar bahasına 
yaptık. Karaca Ahmed gibi şehrimizin en uhrevî ve pitoresk 
bir bucağını hazin hareketlerle bozduk. Türkiye’nin en büyük 
panteonu içinde yaşayan tarihini öldürdük. Taşlarıyla, yazı-
larıyla ve devirleriyle yaşayan hatıraların pek azını, biz değil 
tesadüfler kurtardı. Ancak bu sayededir ki hususiyetlerinin 
onda birine olsun, Karaca Ahmed Mezarlığı bu idi diyebili-
riz. 
Karaca Ahmed panteonunun mezarları süslü ve muhakkak ki 
tarihî kıymetleri olan taşları, Mimar Sinan’a yaptırılan ve ölü 
kemikleri toplandıkça muhafaza olunacak mahzenleri, meş-
hur ve eski ailelerin yine bir arada duran hazirelerini bulamı-
yoruz. Bunlar arasına 15 sene önce tamamıyla ortadan kalkan 
Miskinler yurdunu da katıyoruz. Eğer kapısına giden sokağın 
solundaki çeşme durmasa yerinde bulmakta bile güçlük çeke-
ceğiz. 
Onun şimdi etrafı yeşil sıvalı ahşap kapısı, mescidi, minaresi, 
önünde yatan dedesi, yanlarındaki cüzamlılara mahsus oda-
lardan eser bile kalmadı. Eğer resim hocam Üsküdarlı rahmet-
li Ali Rıza Bey 1330 (1923)’de oradan geçerken dış resmini 
yapmamış olsaydı, yıkılırken planını almayıp ve teferruatını 

da fotoğrafla tesbit etmeseydik, Türk tıb tarihine bir vesika 
bırakmayacaktık. 
Karaca Ahmed’deki bu yurt hastaların bulunduğu zaman, ge-
lip geçenlere ölmeden Karaca Ahmed’de buraya gömülmüşler 
hissini veriyor ve onlar korku ile karışık bir merhametle koru-
nuyorlardı. 
Etrafındaki asırlık çınarların dalgalanmasından başka kendi-
lerini saranlar yoktu. Onlar bu yurdun etrafını kesif gölgelerle 
çevrelemişler ve güya yanındaki komşularından gizlemişlerdi. 
Çünkü o lâhûtî çınarlar, acı olan akıbetlerini örtmek ve o ha-
vayı tasfiyeye memur imişler gibi bir tesir yaratıyordu. Şimdi 
buraları, bu ağaçları muhafaza edecek zavallıların artık orada 
barınmadıklarını hissettiklerinden, boşalmış hissini vermek-
tedir. 
Lepralıları ile birlikte hatırladığım ve önünden geçtiğim za-
manlarda kimsenin arayıp sormadığı ve kendilerinin velev ki 
muvakkat bile olsa tedavi yoluna gidilmediklerini bildikçe ne 
kadar üzülüyorum. Eğer gelip geçenlerin yardımı olmasaydı, 
yaşamaları imkânını bile o zamanki vakıflar idaresi sanki azalt-
mağa kastetmişti. Yani orda hastaların durması, durmaması 
kadar acıklı idi. Bereket versin yanışında bunların perişan ve 
bakımsız hâllerine Dr. Mazhar Osman acıdı da, teşebbüsüyle 
Bakırköyü’nde onlara bir yer yaptırdı. Burası da bakımsızlı-
ğıyla, hasta olanların çektikleri acı ıstıraplarıyla birlikte, bir 
daha resimdeki bu silueti bulmamak şartıyla, önündeki çeş-
mesinden başka hiçbir iz bırakmadan göçüp gitti ve pek eski 
olan lepra tarihimizin eski bir tecridhanesi tamamıyla orta-
dan kalktı. 
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Karaca Ahmed Câmii  24 Ağustos 1957
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