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FENNÎ VE ‹ZZET EFEND‹’N‹N 
SAH‹LNAMELER‹NDE ÜSKÜDAR

Nihat Öztoprak*

Nedim’in,

Bu flehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü bahâdur

Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdur1

dedi¤i, Necip Faz›l’›n da, 

Ana gibi yâr olmaz ‹stanbul gibi diyâr

Güleni flöyle dursun a¤layan› bahtiyâr 

Gecesi sümbül kokan

Türkçesi bülbül kokan

‹stanbul

‹stanbul2

diyerek anlatt›¤› ve bunlara benzer Türk edebiyat›nda, fethedildi¤inden beri hakk›nda irili
ufakl› yüzlerce fliir yaz›lan ‹stanbul, yeryüzünde flairler taraf›ndan belki de baflka hiçbir flehre
nasip olmayacak kadar iltifata mazhar olmufltur. ‹stanbul kimi zaman semtleri, mahalleleri, is-
keleleri, kimi zaman ba¤lar›, bahçeleri, mesire yerleri, mezarl›klar›, kimi zaman da havas›, su-
yu ve eflsiz manzaras› ile fliire konu olmufltur. Türkler taraf›ndan fethinin hemen ard›ndan,
onun eflsiz tabiî güzelli¤ini tamamlarcas›na yap›lan cami, medrese, saray, han, hamam, çeflme
vs. mimarî eserler de flairlerin ilham kayna¤› olarak fliirdeki yerini alm›flt›r.3

* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
1 Nedim Divan›, haz. Abdülbaki Gölp›narl›, ‹nk›lâp ve Aka Yay., ‹stanbul 1972, s. 85.
2 Necip Faz›l K›sakürek, “Can›m ‹stanbul”, Çile, Büyük fiehir Belediyesi Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤› Yay., ‹s-

tanbul ts., s. 167.
3 Hasan Akay, Fatih’ten Günümüze fiairlerin Gözüyle ‹stanbul (‹stanbul 1997, I-II, ‹flaret Yay›nlar›) adl› antoloji

çal›flmas›nda 289 flairin 672 fliirine yer verdi¤ini, eserine almad›¤› bir çok fliirin de oldu¤unu haber vermek-
tedir. Belirtilen bu rakamlar ‹stanbul fliirlerinin say›s› hakk›nda yeterli fikir vermektedir kanaatindeyiz. Ha-
san Akay’›n çal›flmas›n›n d›fl›nda ‹stanbul ile ilgili bilhassa divan flairlerinin fliirlerini konu alan önemli eser
ve makalelerden bir kaç›n› kronolojik olarak flöyle s›ralayabiliriz: A. Ferhan O¤uzkan, ‹stanbul fiiirleri Anto-
lojisi, ‹stanbul 1953; Asaf Halet Çelebi, Divan fiiirinde ‹stanbul, ‹stanbul 1953; ‹. Hami Daniflmend, “Destan
ve Divan Edebiyatlar›nda ‹stanbul Sevgisi”, Fatih ve ‹stanbul, ‹stanbul 1953, s. 79-97; Âgâh S›rr› Levend,



Yer alt› zenginlikleri ve yer üstü güzellikleriyle flairleri büyüleyen ve kendine âfl›k eden ‹s-
tanbul, âfl›klar› taraf›ndan yüzy›llarca her özelli¤i ile fliirlerde ifllenmifltir. Bu yüzden ‹stanbul’u
daha iyi tan›yabilmek ve anlayabilmek için ona bir de flairlerin gözüyle bakmak gerekir. ‹flte bu
gerçekten hareket etmek üzere bu tepli¤de, Bo¤aziçi sahillerini konu edinen iki sahilnamede
Üsküdar sahillerinin flairlerin gözüyle nas›l görüldü¤ü tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Yukar›da da temas edildi¤i gibi ‹stanbul’un bir çok özelli¤i klâsik Türk fliirine konu olmufltur.
Bunlardan biri de Bo¤aziçi sahilleri ve bu sahillerde bulunan sahil beldeleridir. Bo¤aziçi’nin iki
yakas›nda bulunan ve k›y›da iskelesi olan sahil beldelerini iflledi¤i için bu manzumelere “sahil-
mame” ad› verilmifltir. Yayg›n olmamas›na ra¤men bunlara “iskelename” demek de yanl›fl olmaz.

Bilindi¤i kadar›yla ilk sahilname, flair Mustafa Fennî (ö.1745)’nin manzumesidir. Mesnevî
naz›m flekliyle yaz›lan ve tamam› 63 beyit olan bu sahilnamede Galata’dan bafllamak üzere s›-
ras›yla Bo¤aziçi’nin iki yakas›nda -birkaç istisna d›fl›nda- iskelesi olan sahil beldeleri ifllenir. Di-
¤er bir sahilname ise yine 18. yüzy›l flairlerinden ‹zzet Efendi (ö. 1797-98)’ye aittir. ‹zzet Efen-
dinin sahilmamesi Fennî’ye naziredir. Ayn› vezinde yaz›lm›fl olup beyit say›lar› birbirine yak›n-
d›r. Bunda da s›ras›yla sahil beldeleri çeflitli vas›flar›yla ifllenmifltir. ‹zzet Efendi, sahilnamesini
Fennî’den farkl› olarak kaside naz›m flekliyle yazm›fl, bu yüzden, Fennî gibi ilk beyitten itiba-
ren beldelerin vasf›na geçememifl, as›l konuya ancak Sultan III. Selim (1789-1807)’e methiye
ve dua olan ilk 11 beyitten sonra girebilmifltir.

Yazd›¤› fliirle sahilname gelene¤ini bafllatan Fennî, ayn› zamanda sahilname gelene¤inin
prensiplerini de ortaya koymufltur. Bu iki manzumeden hareketle sahilnameler için, “Klâsik
edebiyat naz›m flekillerinden biri ve aruz ölçüsüyle yaz›lan, Galata’dan bafllamak üzere s›ras›y-
la ‹stanbul Bo¤az›’n›n Rumeli ve Anadolu yakas› sahil beldelerini âfl›kane bir üslûpla ele alan
fliirlerdir” fleklinde bir tan›m yap›labilir. Bununla birlikte kanaatimizce, önemli olan konudur
ve sahil beldelerinin tamam›n› veya ço¤unu s›ras›yla ifllemek amac›yla yaz›lan fliirler hangi na-
z›m flekli ve ölçüsüyle yaz›lm›fl olursa olsun bu gelene¤in içinde mütalâa edilmelidir. 

Fennî ve ‹zzet Efendinin sahilnamelerinin d›fl›nda, Dervifl Hilmî Dedenin de Fennî’nin man-
zumesine nazire olan bir sahilnamesinin oldu¤u Esrar Dede taraf›ndan Tezkire-i fiuarâ-y› Mev-
leviyye adl› eserde haber verilmektedir. Esrar Dede, henüz nüshas›na rastlayamad›¤›m›z bu sa-
hilnameden, biri F›nd›kl› di¤eri de Tarabya vasf›nda olmak üzere, iki de örnek beyit vermifl-
tir.4 Bunlar›n d›fl›nda ayn› tarzda kaleme al›nm›fl baflka manzume ne yaz›k ki flu ana kadar tes-

12 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Türk Edebiyat›nda fiehr-engizler ve fiehr-engizlerde ‹stanbul, ‹stanbul 1958; Nebil Faz›l Aslan, fiair, Edip ve Ta-
rihçi Kalemi ile ‹stanbul, ‹stanbul 1973; Zehra Toska, “fiairlerin ‹stanbul’u”, Journal of Turkish Studies / Türk-
lük Bilgisi Araflt›rmalar›, (Hasibe Maz›o¤lu Arma¤an› II) Harvard 1998, 22, 195-221. Genifl bibliyografya için
bk. ‹skender Pala, “Divan Edebiyat›nda ‹stanbul” mad., Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi (D‹A), ‹s-
tanbul 2001, XXIII, 289. 

4 Beyitler flöyledir:
K›r›lur üstine uflflâk o gözi bâdâmun
Zer-i mahbûb ile F›nd›kl›’ya çek al kâmun
Biz Hicâz eylesek uflflâka o fleh-nâz eyler
Uymaz âhengine erbâb-› Tarabya neyler

F›nd›kl› vasf›ndaki ilk beyit Fennî’nin 5. beytine, Tarabya vasf›ndaki ikinci beyit ise 22. beytine naziredir.
Özellikle ilk beyit Fennî’nin beytini and›rmaktad›r. “Hilmî Dede” maddesi için bk. Esrar Dede, Tezkire-i fiu-
arâ-y› Mevleviyye, haz. ‹lhan Genç, Atatürk Kültür Merkezi Baflkanl›¤› Yay., Ankara 2000, s. 128-129.



pit edilememifltir.5 Bununla birlikte Bo¤aziçi’nin güzelli¤inden ve öneminden söz eden, bir ve-
ya birkaç sahil semtini ve güzellerini iflleyen bir çok flair vard›r. Bunlar›n bafl›nda ‹stanbul fla-
iri olarak da an›lan Nedim (ö. 1730) gelir. Nedim’in bir flark›s›ndan al›nan afla¤›daki bend bu-
na örnek olarak verilebilir: 

Aman pek yârelendim ol nigâh-› flûh-› evbâfle

Kap›ld›m do¤rusu ol yâl ü bâla ol güzel kafle

Geçersen semtimizden yolun u¤rarsa Befliktafl’e

Efendim gel mürüvvet k›l senindir bende vü hâne6

Fennînin Sahilnamesi7

Burada konu edilen “sahilname” flair Mustafa Fennî Efendi divan›nda yer alan bafll›ks›z bir
mesnevîdir.8 Bu mesnevî, bilhassa konusu itibariyle dönemin flair, âlim ve sanatkâr devlet
adamlar› aras›nda çok tutulup bas›lmaya ve nazireler yaz›lmaya kalk›fl›l›nca bir isimle an›lma
ihtiyac› hissedilmifl ve böylece “sahilname” ad› kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Sahilname ad›n› ilk
defa kimin kulland›¤› bilinmemekle birlikte Haf›z Hüseyin Ayvansarayî, Hadîkatü’l- Cevâmi’
adl› eserinde ondan “Fennî Efendi Merhûmun Sahilnamesi” diye söz etmifltir.9 Sahilnamenin
matbu nüshas›n›n bafll›¤› “Sahilname-i Merhûm Fennî” olup benzer flekildedir.10 Manzume
Osmanl› Müellifleri’nde “savâhilname”11, Tezkire-i fiuarâ-y› Mevleviyye’de ise “Sahil-name-i Fen-
nî”12 fleklinde an›lm›flt›r.

Sahilnamenin Fennî mahlâsl› bir flair taraf›ndan yaz›lm›fl oldu¤u kesin olmakla birlikte, ay-
n› mahlâs› kullanm›fl ve birbirine yak›n dönemlerde yaflam›fl olan iki flairden, Fennî Mehmet
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5 ‹skender Pala’n›n Ansiklopedik Divan fiiiri Sözlü¤ü’nde belirtti¤i Vâs›f ve Fâz›l’›n fliirleri ve bunlar›n yan›nda
flairi belli olmayan “Destân-› Methiye-i ‹slâmbol” murabba› ‹stanbul’un birkaç sahili ile birlikte sahili olma-
yan beldeleri de konu eden belki “beldename” say›labilecek fliirler olup Fennî ve ‹zzet Efendilerin sahilna-
meleri gibi bir sahilname özelli¤i tafl›mamaktad›rlar. bk ‹skender Pala, “Sahilname” maddesi, a.g.e., Akça¤
Yay., Ankara 1990, s. 420-421. Ancak Fennî’nin de büyük tesiri ile 18. ve 19. yüzy›llarda ‹stanbul’u ve bil-
hassa Bo¤aziçi’ni konu alan bir çok fliir yaz›ld›¤›na bak›l›rsa, ileriki y›llarda yeni sahilnamelerin de ortaya
ç›kmas› kuvvetle muhtemeldir.

6 Abdülbaki Gölp›narl›, a.g.e., s. 358.
7 Bu tebli¤de verilen Fennî’nin beyitleri Fennî Divan›n›n Süleymaniye Kütüphanesi Lala ‹smail Bölümü nr.

473 (sahilnamenin bulundu¤u yk.100a-101b)’ten al›nm›flt›r. Ancak farkl›l›k gösteren baz› beyitlerde Fenni
Divan›n›n ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY. 58 (sahilnamenin bulundu¤u yk.129b-131b) numaral›
nüshas›ndan, Fevziye A. Tansel’in“Divan fiairlerinden Fennî’nin Bo¤aziçi K›y›lar›n› Canland›ran Mesnevisi:
Sâhilnâme” (Belleten, XL/157, Ocak 1976, s. 330-346) adl› çal›flmas›ndan ayr›ca Sevâhilnâme-i Merhûm Fen-
nî, (Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, 15s.) ad›yla yay›mlanan matbu nüsha ve Hasan Akay’›n haz›rlad›¤›
Fatih’ten Günümüze fiairlerin Gözüyle ‹stanbul (‹stanbul 1997, 2c.) adl› kitab›n 450-457. sayfalar›nda yer alan
metinden de yararlan›lm›flt›r.

8 En az›ndan flu an için bilinen iki yazma divan nüshas›nda mesnevî bafll›ks›zd›r. bk. Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Lala ‹smail Bölümü, nr. 473, yk. 100a; ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 58, yk. 129b.

9 ‹smail Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-Cevâmi’, haz. Ali Sat›, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul 1864, II, 250.
10 Sahilname-i Merhum Fennî, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 1.
11 Bursal› Mehmed Tahir, Osmanl› Müellifleri, Matbaa-i Amire, ‹stanbul 1333, II, 367.
12 Esrar Dede, a.g.e., s. 128.



Dede ile Hac› Mustafa Fennî’den hangisine ait oldu¤u hususu ihtilâfl›d›r.13 Bu flairlerin yaflad›-
¤› 18. yüzy›l›n tezkire yazarlar›ndan Râmiz, Mustafa Fennî’yi,14 Esrar Dede ve Sâlim, Fennî
Mehmet Dedeyi15 tan›tt›klar› hâlde her üçü de sahilnameden söz etmemifllerdir. Ondan söz
eden Bursal› Mehmet Tahir, Osmanl› Müellifleri’nde Fennî Mehmet Dedeyi tan›t›rken “Âsâr-›
fli‘riyyesinden Bo¤aziçi evsâf›n› mübeyyen Sevâhilnâmesi meflhûr ve matbû’dur” diyerek sahil-
nameyi Fennî Mehmet Dedeye ait göstermifltir.16 Yak›n bir tarihte sahilnameyi tan›tmak ama-
c›yla bir makale kaleme alan Fevziye A. Tansel de Bursal› Mehmet Tahir Efendiyle ayn› görüfl-
tedir.17 Tansel, Esrar Dede Tezkiresi’nden yararlanarak Fennî Mehmet Dedeyi önce uzunca an-
latm›fl sonra onun, döneminde Mustafa Fennî’den daha fazla tan›nm›fl oldu¤unu söyleyerek sa-
hilnamenin onun olabilece¤ini iddia etmifl ve yaz›s›n› bu görüfl üzerine oturtmufltur.

Sahilnamenin Mustafa Fennî’ye ait oldu¤u ise Tuhfe-i Nâilî ve ‹stanbul Kütüphaneleri Türkçe
Yazma Divanlar Katalo¤u’nda kay›tl›d›r.18 Her ikisinin de gerekçesi, bu sahilnamenin, ad› ge-
çen flairin Süleymaniye Kütüphanesi Lala ‹smail Efendi Bölümü 473 numarada kay›tl› bulunan
divan›nda yer almas›d›r. Bizce de sahilnamenin Mustafa Fennî’ye ait oldu¤unu gösteren ve bafl-
ka verilere ihtiyaç hissettirmeyen en aç›k delil budur. Bununla beraber bu görüflü destekleyen
flu bilgiler de dikkate al›nabilir: Sahilname, matbu nüshada “Savâhilname-i Merhûm Fennî”19

fleklinde, Hadîkatü’l-Cevâmi’de ise “Fennî Efendi Merhûmun Sâhilnâmesi”20 diye tan›t›lm›flt›r.
Dikkat edilirse bu eserlerde flair, “Fennî” ve “Fennî Efendi” diye an›lm›flt›r. Döneminde ve da-
ha sonralar› kaynaklar taraf›ndan bu flekilde an›lan Fennî, El-Hâc Fennî Mustafa Efendidir.
Mehmet Fennî ise Mevlevî oluflu dolay›s›yla “Fennî Dede” olarak tan›nm›flt›r. Ayr›ca Mustafa
Fennî divan›nda sahilname beyitlerine benzer Bo¤aziçi sahillerini konu alan bir çok beyit ve
ayn› üslûpta yaz›lm›fl bir gazel bulunmaktad›r.21 Netice olarak, sahilname, El-Hâc Mustafa
Fennî Efendiye ait olup Osmanl› Müellifleri’nde Mehmet Fennî Dedeye ait gösterilmesi yanl›fl-
t›r. Ayn› görüflü paylaflan, gerekçe olarak da daha çok tan›nm›fl olmas›n› öne süren Feyziye A.
Tansel’in düflüncesi de yanl›fl ve ilmî olmaktan uzakt›r. 
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13 Fennî mahlâsl› flairler için bk. Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî (Divan fiairlerinin Muhtasar Biyografile-
ri), haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatç›, Bizim Büro Yay., Ankara 2001, II, 786-789. Nâil Tuman bu eserinde
Üsküp, Rumelihisar›, ‹stanbul, Halep, Erzurum, Yozgat ve T›rnoval› olmak üzere yedi Fennî tan›tm›flt›r.

14 Sad›k Erdem, Ramiz ve Âdâb-› Zurefâs›, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1994, s. 241-242.
15 Esrar Dede, a.g.e., s. 416-419; Tezkire-i Sâlim, haz. Ahmet Cevdet, ‹stanbul 1315, s. 546-548.
16 Bursal› Mehmet Tahir, a.g.e., II, 367.
17 Makale için bk. Fevziye A. Tansel, “Divan fiairlerimizden Fennî’nin Bo¤aziçi K›y›lar›n› Canland›ran Mesne-

visi: Sahilname”, Belleten, XL/157, Ocak 1976, s. 331-346.
18 Mehmet Nâil Tuman, a.g.e., II, 787; ‹stanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalo¤u, haz. Komisyon,

MEB Yay., ‹stanbul 1965, III, 735.
19 Savâhilname-i Merhûm Fennî, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 1.
20 ‹smail Hüseyin Ayvansarâyî, a.g.e., s. 250.
21 Sözü edilen gazel:

K›r›ld› diyü kederleniyor bezimde sebû
Bo¤aziçinde husûsâ turur iken Göksu
matla beyti ile Bo¤aziçi ve Göksu’dan söz ederek bafllam›flt›r. Yedi beyitli gazelde Göksu’dan baflka Hisar,
Âfliyan, Kabatafl, Bebek, Kuruçeflme, Kavak, Çengel, Beylerbeyi ve Sar›yer konu edilmifltir. Gazel için bk.
Mustafa Fennî Efendi, Divan, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala ‹smail Efendi Bölümü, nr. 473, yk. 61a.



Mustafa Fennî (ö. 1745)’nin22 sahilnamesi aruzun Fe ‘i lâ tün / fe ‘i lâ tün / fe ‘i lâ tün / fe ‘i
lün kal›b›yla, mesnevî naz›m fleklinde yaz›lm›fl olup 63 beyitten ibarettir. Fennî bu manzume-
sinde Bo¤aziçi’nin Rumeli ve Anadolu sahillerindeki beldelerini tavsif eder. ‹lk beyitten itiba-
ren her beyitte bir beldeden söz etmek suretiyle toplam 63 beyitte 63 beldeyi anlat›r. Beldele-
ri ifllerken önce Rumeli sahilinin güney kesiminden Galata ile bafllar, kuzeye De¤irmenlik’e ka-
dar gider, oradan karfl› sahile Anadolu yakas›na geçip Hünkâr iskelesinden bafllayarak kuzey-
den güneye do¤ru iskele yerlerini iflleyerek Fenerbahçe’ye kadar gelir ve son olarak Adalar› tas-
vir etmek suretiyle manzumesini bitirir. Buralardaki beldelerin isimleri flöyledir: Galata, Mum-
hane, Tophane, Sal›pazar›, F›nd›kl›, Kabatafl, Dolmabahçe, Befliktafl, Ortaköy, Kuruçeflme, Ar-
navutkaryesi, Arnavutköyü Ak›nt›s›, Hasankalfa, Bebek, Kayalar, Hisar, fieytan Ak›nt›s›, Balta-
liman›, Mirgun, ‹stinye, Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, Kefelikaryesi, Sar›yar, Rumeli H›sn›, Ka-
ratafl, Fener, So¤uksu, Kavak, Umuryeri, De¤irmenlik, Hünkâr, Yal›köy, Beykoz, Sultaniye, ‹n-
cirli, Paflabahçe, Çubuklu, Kanl›ca, Körfez, Hisar, Göksu, Küçüksu, Kandilli, Vaniköy, Kuleli-
bahçe, Çengel, Beylerbeyi, ‹stavroz, Kuzguncuk, Öküzliman›, Üsküdar, fiemsipafla, fierefabad,
Ayazma, Salacak, K›zkulesi, Kavakbahçesi, Haydarpafla, Kad›köy, Fenerbahçe, Adalar.

Mustafa Fennî, bir beldeyi tasvir ederken umumiyetle oran›n bilinen en önemli özelli¤ini
vurgulamaya çal›fl›r. Meselâ, Emirgân, Yeniköy, Tarabya, Rumeli Hisar›, ‹ncirli, Paflabahçe, Çu-
buklu, Hisar, Kandilli, Beylerbeyi, ‹stavroz, K›zkulesi ve Fenerbahçe için.flunlar› söyler: Âfl›k ve
zevk sahibi kiflilerin seyir, gezi ve e¤lence yerleridir; e¤lenmek, dinlenmek, Bo¤aziçi’ni ve tabi-
at› seyretmek isteyen kimse bu mekânlar› tercih eder. 

Baz› beldelerin ise kendilerine has özellikleri konu edilir. Meselâ: Vaniköyü Kad›zadeli’nin
köyü, Kefelikaryesi çamurlu bir yer, Kuzguncuk Araplar›n içki içmek ve e¤lenmek için seçtik-
leri bir yer, Öküzliman› s›¤›r mekân›, fiemsipafla tercih edilen yerleflme mekân›, Ayazma ise gü-
zel suyu ile bilinen bir yer olarak tarif edilir.

Beyitlerde belde isimleri bazen yer ismi olarak, bazen kelime anlam›yla, bazen de her iki
özelli¤i de aksettirecek flekilde zikredilmifltir. “Genç güzellerle Yeniköy’de geçirdi¤in eski
günlerini gönlün hat›rlay›nca derdin yenilenir” fleklinde nesre çevrilebilen 21. beyitte Yeni-
köy bir yer ismi olarak ifllenmifl, “Yeniköy-taze-yenilemek” kelimeleriyle tenasüplü, yeni–es-
ki kelimeleri ile de tezatl› olarak kullan›lm›fl böylece ses, anlam ve nükte yönünden beyit
zenginlefltirilmifltir.

Bazen de semt isimlerinin kelime anlamlar› kastedilmifltir. fiair, 8. beyitte Befliktafl’› konu
ederken,
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22 Fennî’nin hayat›:‹smi Mustafa’d›r. Fennî Efendi olarak tan›nm›flt›r. ‹stanbullu olup tahsilinden sonra baz› ile-
ri gelen sanatkârlar›n yanlar›na gidip gelmek suretiyle kendini tan›tm›fl, kabul ettirmifl ve bu sayede “hâce-
gân” rütbesini elde etmifltir. Bir divan› bulunan Fennî I. Mahmut (1730-1754) devri flairlerinin ileri gelen-
lerinden say›l›r. Divan›nda yer alan ve bu çal›flmada konu edilen “Sahilname”si flairler aras›nda tan›nm›fl ve
okunmufltur. Bir ara f›rsat bulup hacca gitti¤i için “el-hâc” olarak da an›lan Fennî Efendi,
“Hac› Fennî hâc idüp geldi ve gitdi cennete” 
m›sra›n›n gösterdi¤i 1158/1745’te vefat etmifltir. bk. Sad›k Erdem, a.g.e., s. 241-242. Ayr›ca bilgi ve di¤er
kaynaklar için bk. Mehmet Nâil Tuman, a.g.e., II, 787. 

Not: Mustafa Fennî Efendi ve Divan› üzerinde ‹brahim Demirkaz›k Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rma-
lar› Enstitüsü Eski Türk Edebiyat› Bilim dal›nda doktora çal›flmas› yapmaktad›r. Tez tamamland›¤›nda fla-
irin hayat› ve fliirleriyle ilgili daha genifl bilgiye sahip olaca¤›z. Makaleyi haz›rlarken konuyla ilgili elindeki
baz› evrak› istifademize sunan Demirkaz›k’a teflekkür ederim.



T›fl iken sana h›râm-› bedi‘ ö¤retdi¤i-çün

Dilerüm Hak’dan an› kim o Befliktafl olsun

“Bebekken sana edal›, güzel yürüyüflü ö¤retti¤i için Allah’tan dilerim ki o beflik tafl olsun” di-
yerek beyti “Befliktafl” kelimesini oluflturan “beflik” ve “tafl” kelimelerinin anlamlar› üzerine kur-
mufltur. fiair ayr›ca, beyitteki sal›narak yürüme anlam›ndaki “h›ram” kelimesini befli¤in sallan›-
fl›n› hat›rlat›r mahiyette kullanm›flt›r. H›ram, ayn› zamanda düzgün yürüyüfltür. Befli¤e yat›r›lan
çocuk ayaklar› ve bedeni düzgün olsun diye kundaklan›r, düflmesin diye de befli¤e sar›l›rd›.

fiair, 60. beyitte, 

Düldül-i nâze süvâr olsa o flûh-› yektâ

At› oyna¤› olur sâha-i Haydarpafla

“O biricik fluh güzel, naz düldülüne binici olsa, Haydarpafla alan› onun at›n›n oynaflt›¤› ha-
ra olur” diyerek Haydarpafla’y› hem yer ismi, hem de Düldül kelimesinden hareketle Hz.
Ali’nin s›fat› “Haydar” olarak kullanm›flt›r. Bilindi¤i gibi Düldül, Hz. Ali’ye Hz. Peygamberi’n
hediyesidir. Ayr›ca Hz. Ali’ye “arslan gibi güçlü ve cesur” anlam›nda “Haydar”, “Haydar-› Ker-
râr” denirdi.

Mustafa Fennî, yukar›daki örneklerde görüldü¤ü gibi beyitlerinde Bo¤aziçi sahillerini konu
etmekte ve onlar›n çeflitli özelliklerini belirtmektedir. Bunu yaparken bafltan sona klâsik Türk
edebiyat› poetik anlay›fl›na uygun olarak tenasüp, tezat, iham, tevriye, telmih vb. sanatlardan
da yararlanmak suretiyle beyitlerinde sevgilinin güzelli¤inden, naz›ndan, âfl›¤›n sevgiliye olan
arzusundan ve ba¤l›l›¤›ndan, rakibin ve kaba softalar›n kabal›klar›, çekilmezlikleri ve fazlal›k
olufllar›ndan vs. söz eder.

‹zzet Efendinin Sahilnamesi

Di¤er bir sahilname ise 18. yüzy›l flairlerinden ‹zzet Efendi23 (ö. 1797-98)’ye aittir. ‹zzet
Efendi Divan›’nda yer alan bu manzume, kaside naz›m flekliyle ve aruzun Fe ‘i lâ tün / fe ‘i lâ
tün / fe ‘i lâ tün / fe ‘i lün kal›b›yla yaz›lm›fl olup toplam 65 beyittir. Kaside do¤rudan methiye
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23 ‹zzet Efendi hakk›nda bilgi, M. Cavid Baysun’un ‹zzet Efendinin Sahilnamesi (‹stanbul Sevenler Grubu Nefl-
riyat›, ‹stanbul 1950) adl› çal›flmas›ndan elde edildi. Beyitler de bu metinden al›nd›. Baysun, kendi hususî
kütüphanesinde bulunan ‹zzet Efendi Divan›’n›n yazma nüshas›na dayanarak flairin hayat› hakk›nda bilgi
toplam›fl ve Sahilname metniyle birlikte yay›mlam›flt›r: Bu esere göre, ‹zzet Efendi, III. Mustafa (1757-
1774), I. Abdulhamit (1774-1789), III. Selim (1789-1807) dönemlerinde yaflam›fl, hem bunlara hem de
Zaral›zade Mehmet Pafla ve Koca Rag›b Pafla gibi dönemin önemli devlet adamlar›na kasideler sunmufltur.
Kasidelerinde, çekti¤i s›k›nt›lar› ayr›nt›l› bir flekilde kaleme ald›¤› hâlde görevinden hiç söz etmemifltir. Bi-
linen tek eseri olan divan›nda dönemin siyasî ve içtimaî hayat›n› yans›tacak bir çok tarih mevcuttur. Man-
zumelerin büyük bir k›sm›n› cülûslar, k›l›ç alaylar›, flehzade ve sultan do¤umlar› ve dü¤ün gibi vesilelerle
yazd›klar›na ve bunlar› sultan baflta olmak üzere ilgili devlet ricaline sunabildi¤ine bak›l›rsa kendisinin sa-
ray ile oldukça iyi iliflkiler içinde bulundu¤u söylenebilir. 1212/1797-1798’de vefat etti¤i divan›n›n bafl ta-
raf›nda bulunan flu k›tadan anlafl›lmaktad›r:
Dirî¤â gitti dehrin öyle bir merd-i suhandân›
Felek bin y›l ki devvâr eylese gelmez bu dünyâya 
Ç›k›p bir lafz Hâtif söyledi fevti için târih
“Cihandan el çeküp ‹zzet Efendi vard› ukbâya”
M. Cavid Baysun, a.g.e., s. 3-7.



bölümüyle bafllar. ‹lk 11 beyti Sultan Selim (1789-1807)’e methiye ve dua fleklindedir. 12. be-
yitten itibaren 61. beyte kadar Galata’dan bafllamak üzere Bo¤aziçi sahillerindeki irili ufakl›
toplam 65 yer ad› konu edilmifltir. 61. beyitte flair; 

Ne kadar cây-› safâs› var ise bu flehrin

Sa‘d ede flâh-› cihâna an› Rabbü’l-erbâb

diyerek sözü tekrar padiflaha getirir. Son dört beyitte ise flair hem padiflaha dua eder, hem
de kendi hâlini arz ederek kasidesini tamamlar.

12-60. beyitler aras›nda Galata’dan bafllamak üzere önce Bo¤aziçi’nin Avrupa yakas› sahille-
ri Karadeniz’e do¤ru, sonra Anadolu yakas› sahilleri, Karadeniz’den Marmara Denizi’ne do¤ru
Fenerbahçe’ye kadar konu edilmifltir. Zaten ‹zzet Efendi de kasidesinin bafl›nda “‹skele vasf›na
biz de verelim âb ile tâb” diyerek Fennî gibi iskeleleri yani sahil semtlerini anlataca¤›n› haber
vermektedir. fiair bu m›sra›nda, hususiyle “biz de” ifadesini kullanarak daha önce iskele vas-
f›nda yaz›lm›fl benzer fliirler bulundu¤unu ve kendi fliirinin de ayn› tarzda yaz›lm›fl bir nazire
oldu¤unu vurgulamaktad›r. Bu yerlerin isimleri, metindeki s›ralama takip edilerek verilecek
olursa flu flekildedir: Galata, Mumhane, Tophane, Sal›pazar›, F›nd›kl›, Kabatafl, Dolmabahçe,
Befliktafl, Karabali, K›l›çiskelesi, Ortaköy, Kuruçeflme, Arnavutköy, Bebek, Hisar, Balta, Mirgu-
ne, Hasankalfa, Kayalar, fieytan Ak›nt›s›, ‹stinye, Yeniköy, Kalender, Tarabya Büyükvadi, Kefe-
likaryesi, K›r›m, Sar›yar, Karatafl, Fener, De¤irmen, Hünkâr, Tokat, Yal›köy, So¤uksu, Beykoz,
Çeflmebafl›, Paflabahçe, Çubuklu, Kavak, ‹ncirli, Sultaniye, Kanl›ca, Körfez, Anadolu, Kandilli,
Göksu Vaniköy, Çengel, Kuleler, Beylerbeyi, ‹stavroz, Çaml›ca, Kuzguncuk, Öküzliman›, Üs-
küdar, fiemsipafla, Balaban, Ayazma, Salacak, ‹hsaniye, Harem ‹skelesi, Haydarpafla, Kad›köy,
Fenerbahçe.

‹zzet Efendinin Sahilnamesinde geçen yer adlar› birkaç istisna d›fl›nda bugün de ayn› adlar-
la an›lmaktad›r. fiair, beldeleri umumiyetle yer ismi olarak kullanm›fl fakat bazen sanatl› bir fle-
kilde kelime veya yak›n anlamlar›n› da kastetmifltir. 24. beyitte ‹zzet Efendi,

Âb-› dîdem tükedüp hep benim ol çeflm-i gazâl

Bir Kur›çeflme’ye döndü gözümüz kalmad› âb

diyerek “Kuruçeflme”yi, ayn› zamanda kelime anlam›ndan hareketle “suyu kurumufl çeflme”
karfl›l›¤›nda kullanm›flt›r. Afla¤›ya kaydedilen 39. beyitte ise Beykoz’da bir yer ismi olan “To-
kat” konu edilirken Türkçe karfl›l›¤› olan “avuç içiyle vurmak” anlam›nda kullan›lm›flt›r.24

Bî-edeb varsa rakîb ‹skele-i Hünkâr’a

Bir iki Tokat ile itmeli teb‘îd ü ‘itâb

‹zzet Efendi her sahil beldesini o bölgenin en önemli özelliklerini vurgulayarak tan›t›r: Hi-
sar’›n nar çiçekleri güzelin dudaklar› gibi güzel renkli ve lâtiftir, Çaml›ca’n›n suyu “âb-› hayat”
gibidir, Ayazma’n›n suyu güzeldir fakat az bulunur, Üsküdar’›n ba¤lar› safal›d›r, ‹stavroz’un
nevruzda seyri güzel olur, Arnavutköyü’nün flerbeti ve ci¤er kebab› vard›r.

Arnavudköyü’ne geldikde yanafld› dellâk

Arnavud flerbetin içdi cigerin itdi kebâb 

(‹zzet Efendi, b. 25)
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24 Yer isimlerinin benzer flekilde sanatl› kullan›m› 28, 32, 33, 34 ve 38. beyitlerde de görülmektedir.



‹zzet Efendi, sahil beldelerini bu flekilde vasf ederken bir taraftan da beyitlerde klâsik Türk
edebiyat›n›n temel konusu olan âfl›k-ma’fluk-rakib iliflkisini ve bu iliflki etraf›nda güzel, güzel-
lik, rind, e¤lence, seyre ç›kmak vb. hususlar› ifllemekten geri durmaz.

Mustafa Fennî ve ‹zzet Efendi’nin Sahilnamelerinde Üsküdar

Fennî ve ‹zzet Efendi sahilnamelerinde, Üsküdar s›n›rlar› içinde flu an için yer alan 16’flar
iskele ve beldeden söz ederler. Fennî Küçüksu, Kandilli, Vaniköy, Kulelibahçe, Çengel, Beyler-
beyi, ‹stavroz, Kuzguncuk, Öküzliman›, Üsküdar, fiemsipafla, Balaban, Ayazma, Salacak, ‹hsa-
niye ve Harem adlar›n› sayar. ‹ki flair aras›nda birkaç ismin farkl› oldu¤u görülür. Fennî’deki
Küçüksu ‹zzet Efendide, ‹zzet Efendideki Çaml›ca ise Fennî’de yoktur. Bunun d›fl›nda ‹zzet
Efendi taraf›ndan Fennî’deki fierefabad yerine Balaban, K›zkulesi yerine ‹hsaniye, Kavakbahçe-
si yerine Harem ifllenmifltir. Bu isimlerden Çaml›ca hariç tutulacak olursa 18. yüzy›lda Üskü-
dar’›n 19 iskele beldesinin oldu¤u söylenebilir. 

Bu iki sahilnamede ad› geçen Üsküdar iskeleleri ve sahil yerleflim alanlar› –manzumelerde-
ki s›ralan›fla göre- flunlard›r:

Küçüksu

‹zzet Efendinin ele almad›¤› Küçüksu’yu Fennî, 

Firkatünle flu kadar giryeler itdüm cânâ

Bir Küçüksu görinür eflküme nisbet deryâ (Fennî, b. 44)

“Ey can kadar aziz sevgili! Senden ayr› düfltü¤üm için o kadar göz yafl› döktüm ki, göz yafl-
lar›ma oranla deniz küçük su (birikintisi) gibi görünür.” diyerek “Küçüksu” kelimesini tevriye-
li kullanm›flt›r. “küçük” ve “su” kelimelerinin kelime anlamlar› beytin genel anlam›na uygun-
dur ve ilk akla gelen anlamlard›r. Bu iki kelimenin birleflmesinden oluflan “Küçüksu” kelimesi
Üsküdar’a ba¤l› bir sahil yerleflim yeridir ve flair bu uzak anlam› kastetmifltir.

Kandilli

fiair Fennî ve ‹zzet Efendi, birer beyitte Kandilli’den söz etmifllerdir. Fennî “Yârin her hare-
keti ba¤r›m›n ya¤›n› eritti. (Ben de onu) Kandilli’de bir kadehle y›kt›m” diyerek sevgilisini Kan-
dilli’de sarhofl etti¤ini söyler.

Ba¤r›mun ya¤›n eritdi beli her etvâr›

Hele Kandilli’de bir câm ile y›kdum yâri (Fennî, b. 45)

‹zzet Efendi ise “Kandilli sahilinde gönül mumunu parlatal›m, (sonra) Göksu’ya gidip ora-
da su âlemi yapal›m” diyerek gönlünü muma teflbih eder ve kandille tenasüplü olarak kulla-
n›r. Mum-kandil-ruflen kelimeleri aras›ndaki iliflkiden hareketle ‹zzet Efendinin Kandilli sahi-
linin mum kandilleriyle ayd›nlat›ld›¤›na iflaret etti¤ini düflünebiliriz.

fiem‘-i dil rûflen olur sâhil-i Kandilli’de

Varal›m Göksu’ya anda idelim âlem-i âb (‹zzet Efendi, b. 48)

Vaniköy

‹stanbul’un 1453’te fethinden sonra “Pafla Korusu” diye an›lan Vaniköy, IV. Murat (1623-
1640) zaman› “imam-› flehriyâri”si olan Vanî Mehmet Efendi (ö. 1685)’ye verildi ve o tarihten
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sonra onun ad›na izafeten “Vaniköyü” ya da “Vaniköy” diye an›ld›. Vanî Mehmet Efendi Kad›-
zadeliler hareketinin önde gelen isimlerinden oldu¤u için tasavvuf erbab›na, dervifllere, husu-
siyle Mevlevîlere husumetiyle tan›n›rd›.25

Vanî Mehmet Efendinin bu olumsuz flöhretini bildi¤inden olmal› ki flair Fennî,

Âb› zîrâ ki mürâyî olana dermândur

Kâd›-zâdeli’ye Vaniköyi pek çesbândur (Fennî, b. 46)

“Vaniköyü Kad›zadeli’ye pek uygundur zira, suyu iki yüzlülere dermand›r” diyerek Vani-
köy’ün suyunun faydal› oldu¤unu hatta iki yüzlüleri bile iyilefltirece¤ini söyler.

‹fli yo¤ ise dolaflsun Vaniköy’ün a¤yâr

Ana hiç menzil olur mu ne kadar gezse kilâb (‹zzet Efendi, b. 49)

“Rakibin ifli yoksa (b›rak›n) Vaniköy’ünü dolafls›n dursun. Ne kadar gezerse gezsin köpe¤in
mekân› olur mu?” sözleriyle rakibin Vaniköy’de dolaflmas›na ald›rmaz.

Dikkat edilirse her iki beyitte de Vaniköy’e gidenlerle ilgili menfî bir anlay›fl hakimdir.

Kulelibahçe

Bo¤aziçi’nin Anadolu yakas›nda Çengelköy ile Vaniköy aras›nda yer almakta olan bugünkü
Kuleli Askerî Lisesinin bulundu¤u bölge, Osmanl› döneminde Kulelibahçe diye an›l›rd›. Fetih-
ten önce “Papaz Korulu¤u” olarak bilinen bölgede fetihten sonra zamanla saray için bostanlar,
meyve ve çiçek bahçeleri yap›lmaya bafllanm›flt›r. Koru, daha sonralar› kulenin bulunuflu do-
lay›s›yla “Kulelibahçe” diye adland›r›lm›flt›r.26

Fennî, bir beytinde rakibin Kulelibahçe’ye ra¤beti ve bunun sebebi üzerinde durmufltur.
Klâsik Türk edebiyat›nda âfl›k, rakibi daima yermeye ve onun kabal›¤›n›, anlay›fls›zl›¤›n›, zevk-
sizli¤ini vs. ortaya koymaya çal›flm›flt›r.27 Rakibin Kulelibahçe’ye ra¤betinin sebebini de Fennî
tecâhül-i ârifâne28 ile yani bildi¤i hâlde bilmezlikten gelerek “Rakib, sahildeki ay›ya m› tutul-
du ki Kulelibahçe’ye ra¤beti fazlalaflt›?” fleklinde aç›klar.

Leb-i deryâdaki ayuya m› old› meftûn

Kulelibâ¤çe’ye h›rs› rakîbün efzûn (Fennî, b. 47)
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25 Vanda do¤an Mehmet Efendi medrese e¤itiminden sonra Erzurum’a gitti. Verdi¤i vaazlarla k›sa zamanda
tan›nd›. Bu arada Erzurum valisi olan Köprülüzade Faz›l Ahmet Pafla ile yak›n iliflki kurdu. O, vezir olduk-
tan sonra daveti üzerine önce Edirne’ye oradan da 1663’te ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’da Kad›zadeliler hare-
ketinin üçüncü safhas›n› bafllatt›. 1685’te ‹stanbul’da öldü. ‹stanbul’a gelifli olan 1663 ila ölüm tarihi olan
1685 y›llar› aras›nda, daha sonra ad›yla an›lacak olan “Vaniköy” kendisine verilmifl olmal›d›r. Genifl bilgi
için bk. Semiramis Çavuflo¤lu, “Kad›zadeliler”, D‹A, ‹stanbul 2001, XXIV, 102. Ayr›ca bk. Niyazi Ahmet Ba-
no¤lu, “Tarih Boyunca Bo¤aziçi”, ‹ktisadi Uyan›fl (Tarih Boyunca Bo¤aziçi özel say›s›), 56-57 (Eylül-Ekim)
‹stanbul 1953, s. 12-13.

26 Genifl bilgi için bk. Cenap Çürük, “Kuleli Askerî Lisesi”, D‹A, XXVI, 355-356.
27 Rakib hakk›nda genifl bilgi için bk. Ahmet Atillâ fientürk, Klâsik Osmanl› Edebiyât› Tiplerinden Rakîb’e Dâir,

Enderun Kitabevi, ‹stanbul 1995.
28 Tecâhül-i ârif: fiiir veya düz yaz› bir metinde bilinen bir hususun bir nükteye ba¤l› olarak bilinmiyormufl-

ças›na ifade edilmesidir. Yani bilineni bilmezlikten gelmektir. Genifl bilgi için bk. M.A.Yekta Saraç, Klâsik
Edebiyat Bilgisi Belagat, Bilimevi Yay., ‹stanbul 2001, s. 205-208.



‹zzet Efendi ise Kuleli’yi, Çengelköy ile birlikte bir beyitte ele almaktad›r. Beyit afla¤›da
“Çengelköy” maddesinde ifllenmifltir.

Çengelköy

Çengel, Türkçe sözlüklerde “Bir fley asmaya veya bir yere tak›lmaya yarayan ucu e¤ri demir,
kanca” anlam›na gelen Farsça bir isimdir.29 Bo¤aziçi’nin Anadolu yakas›nda Beylerbeyi ile Va-
niköy’ün aras›nda bir köydür. Sahilname flairleri Fennî ve ‹zzet Efendi beyitlerinde Çengel’in
kelime anlam›ndan yararlanarak oyun yapmaktad›rlar. Fennî “Ey rakip! Sallanmak için sana lâ-
y›k bir yer buldum; sözümü dinle, tek bafl›na Çengel’e gel”

‹flte buldum sana sallanma¤a bir özge mahal

Sözümi dinle rakîbâ yal›nuz Çengel’e gel (Fennî, b. 48)

diyerek rakibe ça¤r›da bulunurken çengeli tevriyeli kullanarak görünürde Çengelköy’üne
gelmesini ve sallanmas›n› isterken gerçekte ise çengele tak›l›p idam edilmesi temennisini dile
getirir. Bilindi¤i gibi bilhassa bat›l›lar›n eskiden uygulad›klar› idam âdetlerinden biri de çenge-
le takmakt›r.30

Beyitte Çengelköy’den, “sallanmak için bir özge mahal” olarak söz edilmesi de tesadüfî de-
¤ildir. Çengelköy’ün “Bekâr Deresi”ni çevreleyen a¤açl›klar, zaman›n gözde mesire yerlerinden
idi. Buradan hareketle mesire yerlerinde sal›nca¤a binip sallanma gelenegi de hat›rlanabilir.

‹zzet Efendi ise aç›k bir flekilde düflman›n cismini çengelde göstermesini Allah’tan temenni
ederken kellelerini de kulelerde köpeklerin yemesini diliyor. ‹zzet Efendi eski savafl âdetlerin-
den olan düflman vücudunu çengele asma, kelleleri kaz›klara takma uygulamas›n› dile getiri-
yor ancak beyitte zikretti¤i “Çengel” ile Çengelköy’ü, kuleler ile de Kuleli’yi kastetti¤i aç›kt›r.

Cism-i a‘dây› bize göster[e] Çengel’de Hudâ

Kulelerde yiyeler kellelerin cümle kilâb (‹zzet Efendi, b. 50)

Beylerbeyi

Bo¤aziçi Köprüsü’nün Anadolu aya¤›n›n bulundu¤u, Çengelköy ile Kuzguncuk aras›ndaki
yer Beylerbeyi’dir. Eski ‹stavroz Has Bahçesi’nin bulundu¤u bu bölge, tahminlere göre 18. yüz-
y›l bafllar›nda Beylerbeyi ad›yla an›lmaya bafllanm›flt›r. Bilindi¤i kadar›yla ‹stavroz Kasr› y›k›l-
d›ktan bir müddet sonra Sultan II.Mahmut (1808-1839), Beylerbeyi Saray› ad›yla büyük bir
saray yapt›rm›flt›r.31 Daha sonra ayn› yere Sultan Abdülaziz, 1865’te, flimdiki Beylerbeyi Sara-
y›’n› bafltan bafla beyaz mermerden infla ettirmifltir. Bu güzel sarayda Osmanl›’dan günümüze
hep önde gelen devlet büyükleri oturmufltur. ‹flte bu yüzden Fennî, o güzel mekânda yani Bey-
lerbeyi’nde güzeller flah› ile mîrâne bir eda ile kana kana flarap içen rindi k›skan›r.
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29 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, haz. Komisyon, MEB Yay., ‹stanbul 2000, I, 514.
30 Çengele tak›larak idam edilen insan›n kanl› ve sark›k cesedine kinayeli olarak eskiden “çengel çiçe¤i” de-

nirdi. fiairler bu tabiri beddua için kullanm›flt›r. Zatî’nin konuyla ilgili güzel bir beyti vard›r:
Göreyim dâr-› fenâda ola çengel çiçe¤i 
Kim ki sümbül der ise zülf-i perîflân›n için 
bk. Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, MEB Yay., ‹stanbul 1993, I, 343.

31 Reflad Ekrem Koçu, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1961, V, 2672-74.



Hased ol rinde ki mey nûfl ide kana kana

O fleh-i hüsn ile Be¤lerbe¤i’de32 mîrâne (Fennî, b. 49)

Fennî yukar›daki beytinde Beylerbeyi bölgesini veya saray›n› konu etmekte ve oran›n güzel-
lerle, padiflahlarla beraber olunan önemli bir mekân olufluna dikkati çekmektedir.

‹zzet Efendi ise “Beylerbeyi” kelimesini tevriyeli bir flekilde sözde Osmanl› idarî rütbesi ola-
rak kullan›rken uzak anlam olan Beylerbeyi bölgesini kasteder.

Sanki Beylerbeyi’dir bendeleri pâdiflehin 

Mîr-i mîrân gibidir her birinin re’yi savâb (‹zzet Efendi, b. 51)

“Padiflah›n hizmetçileri bile sanki Beylerbeyi (Osmanl› Ordu kumandan›) gibi isabetli görüfl-
lere sahiptir.”

‹stavroz

Bugünkü Beylerbeyi Saray›’n›n bulundu¤u yer sahilden yukar›ya do¤ru, ‹stanbul’un fethin-
den 18. yüzy›l ortalar›na kadar ‹stavroz ad› ile an›l›rd›. Bu bölgede ‹stavroz Has Bahçesi vard›.33

fiair Fennî ve ‹zzet Efendi, sahilnamelerinde, Beylerbeyi mevkiinin eski ad› olan ve bugün
yaln›zca bir dere ve sokak ismi olarak yaflayan ‹stavroz’dan, nevruz kutlamalar›n›n yap›ld›¤›
yer olarak söz etmektedirler. Fennî,

G›bta ol flahsa olur irdi¤i dem nev-rûza

O sanemle gide zevk itme¤e ‹stavroz’a (Fennî, b. 50)

dedi¤i beytinde nevruz geldi¤inde, put gibi güzel biriyle e¤lenmek için ‹stavroz’a giden flah-
sa g›pta edilece¤ini söyler.

‹zzet Efendi de afla¤›daki Çaml›ca maddesinde yer alan beytini “Nevruz vakti ‹stavroz mev-
simidir” diyerek Fennî gibi, nevruzun ‹stavroz’da kutland›¤›n› vurgular. Bu ifadelerden anlafl›l-
d›¤›na göre 18. yüzy›lda nevruz, saray ve halk taraf›ndan kutlanmakta ve mekân olarak ‹stav-
roz tercih edilmektedir. ‹stavroz, Osmanl› dönemi saray bahçelerinden biridir.34 I. Ahmet
(1603-167) bu bahçeyi çevirtip Topkap› Saray›nda oldu¤u gibi büyük oda, kiler, hazine ve ha-
soda ko¤ufllar›yla, kap›c›lar için ko¤ufllar yapt›rm›flt›r. IV. Murat (1623-1640)’›n da ara s›ra u¤-
rad›¤› bu mekân daha sonralar› terk edilmifltir.35

Çaml›ca

Çaml›ca, Üsküdar’›n do¤usunda sayfiye ve mesire yeri olarak tan›nm›fl iki tepenin ad›d›r.
Muhtemelen sahilde iskelesi olmad›¤› için Fennî’nin sahilnamesine almad›¤› Çaml›ca’y› ‹zzet
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32 Bu kelime “Beylerbe¤i’nde” fleklinde olmal›d›r. Vezin gere¤i “n” düflmüfltür.
33 Reflad Ekrem Koçu, “Beylerbeyi” mad., a.g.e., V, 2672-2674.
34 Has Bahçe, Hadâik-i Hassa adlar›yla da an›lan Saray bahçeleri biri saray içinde, di¤eri saray d›fl›nda olmak

üzere iki k›s›md›. Saray d›fl› bahçe ve bostanlar›n bafll›calar› flunlard›: Kad›köy Ba¤›, Davutpafla Bahçesi, Be-
fliktafl Bahçesi, ‹skender Çelebi Bahçesi, Dolmabahçe, Arnavutköyü, Bebek, Mirgun, Kalender, Büyükdere,
Tokat, Sultaniye, Paflabahçesi, Çubuklu, Kandilli, ‹stavroz, Üsküdar, Ayazma, Salacak, Haydarpafla, Fener-
bahçe, Florya, Halkal›, Topçular, Vidos, Alibeyköyü, Kâ¤›thane, Karaa¤aç, Hasköy Bahçeleri vd. bk. Meh-
met Zeki Pakal›n, “Hadâik-i Hassa” mad., a.g.e., I, 698.

35 Midhat Serto¤lu, Osmanl› Tarih Lügati, Enderun Kitabevi, ‹stanbul 1986, s. 164-165.



Efendi bir beytinde suyunun güzelli¤ine vurgu yaparak konu etmifltir. Ona göre Çaml›ca’n›n
suyu “âb-› hayât”a yani ölümsüzlük suyuna bedeldir.

Vakt-i nevrûz ol›cak mevsim-i ‹stavroz’un

Mâ’-i hayvâne bedel Çaml›ca’dan nûfl ide âb (‹zzet Efendi, b. 52)

Bilindi¤i gibi “âb-› hayât” Türk kültür ve edebiyat›nda çok ifllenen, içeni ölümsüzlefltirdi¤i-
ne inan›lan sudur. Rivayetlere göre ‹skender, H›z›r ve ‹lyas bu suyu beraberce ararken ayr› do-
laflt›klar› bir anda H›z›r, suyu bulmaya muvaffak olmufl içmifl ve ‹lyas’a da içirmifltir. Böylece
ikisi de ölümsüzleflmifller ancak ‹skender’e haber verdikten sonra tekrar yerini bulamam›fllar-
d›r. O günden sonra k›yamete kadar H›z›r denizde, ‹lyas da karada s›k›nt›ya düflenlere yard›m
eder ve her senenin 6 May›s günü buluflurlarm›fl. Bu özellikleriyle âb-› hayât, ‹zzet Efendinin
yukar›daki beytinde yapt›¤› gibi tad›, rengi ve kokusu güzel olan sular için teflbih unsuru ola-
rak kültür ve edebiyat›m›zda çokça kullan›lm›flt›r.36

Kuzguncuk

Üsküdar’a ba¤l› sahil beldelerinden biri de Kuzguncuk’tur. O, her iki sahilnamede de birer
beyitte konu edilmifltir. Bu beyitlere göre Fennî, Kuzguncuk için mekân anlam›ndaki “cây” ke-
limesini, ‹zzet Efendi ise “sahil-i Kuzguncuk” terkibi ile “sahil” kelimesini kullanarak “Kuzgun-
cuk”u bir yerleflim yeri olarak anm›fllard›r. 

Sand›lar duht-i reze geldi ‘Arablarla yan›k

Suhtegân zümresine cây olal› Kuzguncuk (Fennî, b. 51)

Bir pilav piflse e¤er sâhil-i Kuzguncuk’da 

Bâl açup misl-i zagan azm ider idi tullâb (‹zzet Efendi, b. 53)

‹kinci beyitte ‹zzet Efendi, “Kuzguncuk sahilinde bir pilav piflirilecek olsa ö¤renciler karga
gibi kanat aç›p oraya giderdi.” der. Her iki beyitte de Kuzguncuk’un yeme ve içme ile birlikte
an›lmas› dikkati çekicidir.

Öküzliman›

Günümüzde, ‹stavroz gibi ad› unutulmaya yüz tutan bir iskele ve beldesi de Öküzliman›’d›r.
Fennî ve ‹zzet Efendi, sahilnamelerinde birer beyitte Öküzliman›’ndan söz ederler. Öküzlima-
n› muhtemelen, Üsküdar iskelesinden sahil boyunca Beylerbeyi istikametine do¤ru giderken
Paflaliman›’ndan sonra Öküz ambarlar›n›n bulundu¤u yerdedir. Sahilname flairleri hemen her
f›rsatta, her olumsuzlu¤u rakiplerini karalama ve küçültmek için kulland›klar› gibi bu f›rsat›
da de¤erlendirmifller ve rakibi öküz yapm›fllard›r.37

fiair Fennî “B›rak, rakip s›¤›rlar gibi yats›n uyusun, çünkü Öküzliman› onlara mekân oldu”
derken ‹zzet Efendi de, “Öküzliman› zahid için hofl bir yeflil aland›r. ‹ster çimenlere yats›n, is-
ter atlay›p z›plas›n” diyerek Öküzliman›’n›n rakip ve zahidin mekân› oldu¤unu belirtmifllerdir.
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36 ‹skender Pala, “âb-› hayât”, mad., a.g.e., s. 15; Ahmet Yaflar Ocak, “Âb-› Hayât” mad., D‹A, ‹stanbul 1988,
I, 1-3.

37 Türk flairlerinin rakib anlay›fl› hakk›nda genifl bilgi için bk. A. Atilla fientürk, a.g.e.



Ko s›¤›rlar gibi yatsun uyusun pinhânî

Old› a¤yâra makar çünki Öküzliman› (Fennî, b. 52)

Zâhide hoflca Çerâ-gâh Öküzliman›

Gâh çemen üzre yatup gâhîce itsün pertâb (‹zzet Efendi, b. 54)

Üsküdar

Üsküdar, Anadolu’nun ‹stanbul’a, ‹stanbul’un da Anadolu’ya aç›lan kap›s›d›r. Bu yüzden, ‹s-
tanbul’dan hacca gidecek adaylar Topkap›’dan Befliktafl’a, Befliktafl’tan Üsküdar’a geçip burada
toplan›r, toplu hâlde yola ç›karlard›. Hacc›n bafllang›ç yeri oldu¤u için, Osmanl› döneminde
Üsküdar “Kâbe topra¤›” say›l›rd›.38 Birçok flair ve sanatkâr gibi sahilname flairi Fennî de Üskü-
dar’›n Kâbe topra¤› olarak tan›nm›fl olufluna dikkat çeker.

Ka‘be topra¤› diyü olsa bile nâm-âver

Üsküdar’dan dah› ye¤dür baña kûy-› dilber (Fennî, b. 53)

Ancak Fennî, “Üsküdar Kâbe topra¤› diye ad salm›fl olsa da bana sevgilinin oturdu¤u bölge
daha k›ymetli gelir” diyerek önce Üsküdar topra¤›n›n kutsal olufluna vurgu yapm›fl, sonra rücu
sanat›n› kullanmak suretiyle, buna ra¤men sevgilinin mekân›n› tercih etti¤ini söylemifltir. Sev-
gilinin topra¤› belki de, bir sonraki beyitte, dönemin ileri gelenlerinin yerleflim yeri olarak ter-
cih etti¤i ve bundan dolay› flairin fiemsi ad›nda bir âfet zuhurundan flüphelendi¤i fiemsipafla’d›r.

“Kûy-› dilber” terkibi di¤er bir nüshada “rûy-› dilber” fleklindedir. “rûy-› dilber” terkibi ile
beyti nesre çevirecek olursak Fennî flöyle demifl olur: “Üsküdar Kâbe topra¤› olarak ün yapm›fl
olsa da ben sevgilinin yüzünü (görmeyi ) tercih ederim.”

fiair ‹zzet Efendi de bir beytinde Üsküdar ba¤lar›n›n çok sefal› oldu¤unu fakat dostlar›n
fiemsipafla’y› mekân edindiklerini belirtir:

Üsküdar bâ¤lar› hayli sefâl› ammâ

fiemsipafla’y› makarr itdi gürûh-› ahbâb (‹zzet Efendi, b. 55)

fiemsipafla

II. Selim (1566-1574) ve III. Murat (1574-1595)’›n vezirlerinden fiemsi Paflan›n39 yapt›rd›-
¤› cami, medrese ve kasr›n bulundu¤u bölge fiemsipafla olarak tan›nm›flt›r. Üsküdar’›n ve ‹s-
tanbul Bo¤az›’n›n güzel bir kesiminde bulunan bu yerin, sahilnamelerden anlafl›ld›¤›na göre,
18. yüzy›lda de¤eri daha da artm›fl ve bilhassa ileri gelenlerin, yerleflim yeri olarak tercihi ol-
mufltur. ‹zzet Efendi, yukar›da Üsküdar maddesinin sonundaki beytinin ikinci m›sra›nda bu
durumu aç›kça beyan eder. fiair Fennî de,
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38 Nazif Gürdo¤an, “Üsküdar’› Kâbe Topra¤› K›lmak”, Üsküdar Sempozyumu I Bildiriler, Üsküdar Belediyesi
Yay., ‹stanbul 2004, I, 245.

39 fiemsî Ahmet, küçük yafllarda I. Selim’in (Yavuz) hizmetinde bulundu. Enderun’da avc›bafl›, bölük a¤as›,
müteferrika ve sonra sipahiler a¤as› oldu. Sonra fiam, Anadolu ve Rumeli beylerbeyi oldu. II. Selim devrin-
de vezir ve musahib oldu ve III. Murat devrinde de vezirli¤e devam etti. 988/1580’de vefat etti. Mezar› Üs-
küdar’da kendi ad›na yapt›rd›¤› cami medresenin yan›ndad›r. bk. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Bugün-
kü alfabeye aktaran: Seyit Ali Kahraman, Kültür Bakanl›¤› ve Tarih Vakf›n›n ortak yay›n›d›r, ‹stanbul 1996.
V, 1583.



fiemsi nâm›nda bir âfet mi zuhûr etdi ‘aceb

fiemsipafla’y› mekân eylediler yârân hep (Fennî, b. 54)

beytinde, “fiemsi ad›nda bir âfet mi ç›kt› ki dostlar fiemsipafla’y› mekân eylediler?” diyerek
ayn› konuyu yani fiemsipafla’ya yerleflim yeri olarak teveccühü anlat›r. Fennî, fiemsipafla’ya
olan ilgiyi hüsn-i ta’lil yoluyla güzel bir sebebe dayand›r›r. Elbette fiemsipafla’ya ilginin gerçek
sebebi havas›, suyu, manzaras›, yeflilli¤i velhas›l bir çok güzelli¤in orada toplanmas›ndan bafl-
ka bir fley de¤ildir.

fierefabad

Fennî, bir beytinde, “Soylu, temiz bir güzelin istekli bak›fl› ile gönül kasr› dünyada fierefa-
bad’a döndü” yani gönlüm ihya oldu diyerek fierefabad kasr›n›n ihya edilifline dikkat çeker.

Bir flerîfün nigeh-i lutf› ile dünyâda

Kasr-› dil ayn› ile döndi fieref-âbâd’a (Fennî, b. 55)

fierefabad, Üsküdar fiemsipafla cami ve medresesinin yak›n›nda fiemsipafla’n›n yapt›rd›¤›
kasr›n yerine yapt›r›lm›fl bir kas›rd›r. III. Ahmet (1595-1603) zaman›nda yap›lm›fl ve o tarih-
ten sonra eski ismi “fiemsi Pafla Kasr›” yan›nda “fierefabad” ad›yla da an›la gelmifltir.40 1742,
1775, 1816 y›llar›nda tamir görmüfl ve önemli de¤ifliklikler geçirmifl olan kas›r tahminen
1861-1871 y›llar› aras›nda yanm›flt›r. ‹zzet Efendinin ele almad›¤› fierefabad kasr›n›n Fennî ta-
raf›ndan sahilnameye konu edilmesi muhtemelen Bo¤aziçi’nde iskelesi olmas›ndand›r.

Ayazma

Ayazma kelimesi “güzel, k›ymetli su, çeflme, kaynak” anlamlar›nda kullan›lm›fl olup lügat ve
ansiklopedilerde mübarek su veya çeflme anlam›nda Rumca bir kelime oldu¤u kay›tl›d›r.41

Türk halk› aras›nda ise, so¤uk ya da serin anlam›ndaki “ayaz” ile su anlam›ndaki “mâ” n›n bir-
leflmesinden müteflekkil bir kelime oldu¤u inanc› hakimdir. Üsküdar’da, liman a¤z›na ve K›z-
kulesine hakim s›rtta bulunan Ayazma beldesi de, böyle güzel sulara sahip oldu¤u için bu ad-
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40 Mehmet Zeki Pakal›n, a.g.e., III, 339-340. fiair Nedim flu m›sralarla III. Ahmet’i bu yeni kasra davet eder:
Vasf› hüsn ü behceti bir vech ile gelmez dile
Gel fieref-âbâd› gör flevketlü hünkâr›m hele
Anlafl›lmaz hak bu kim ârâyifli takrîr ile 
Gel fleref-âbâd› gör flevketlü hünkâr›m hele
An› ziynetlerle bünyâd etti sadr-› a‘zâm›n
Tâ ki aç›ls›n temâflâsiyle tâb-› ekremin
Lutf-› ihsân k›l dirî¤ etme efendim makdemin 
Gel fleref-âbâd› gör flevketlü hünkâr›m hele
(Nedim Divan›, haz. Abdülbaki Gölp›narl›, ‹nk›lâp ve Aka Yay., ‹stanbul 1972, s. 359.)

41 Reflad Ekrem Koçu “Ayazma” hakk›nda flu bilgileri veriyor: “Kelimenin asl› Rumca olup mebrûk, mübarek ma-
nas›nad›r. Putperestlikten Hristiyanl›¤a intikal ederek bir aziz veya azizenin ad›na ba¤lanm›fl kuyu ve p›narlar-
d›r ki, halk aras›nda suyunun türlü maraz ve illetlere karfl› flifal› oldu¤una inan›l›r, ziyaret edilir; ad›n› tafl›d›k-
lar› aziz veya azizenin gününde, bu ziyaretler bir panay›ra ink›lâp eder. ‹stanbul civar›nda ve flehir içinde
say›lamayacak kadar çok ayazma vard›r.” bk. Reflad Ekrem Koçu, “Ayazma, Ayazmalar” mad., a.g.e., III, 1505.



la an›lm›flt›r. Mustafa Fennî, sahilnamesinde Ayazma kelimesini tevriyeli bir flekilde kullanarak
kelime anlam›n› öne ç›kartm›fl, ancak belde anlam›n› vurgulamaya çal›flm›flt›r.

Bakarak ruhlar›na eflki rakîbün akm›fl

Sand›lar ba¤çe-i hüsn içre Ayazma ç›km›fl (Fennî, b. 56)

Beyitte biraz kapal›l›k olmakla beraber bizim yorumumuz flöyle olmufltur: Rakip sevgilinin
yanaklar›na bakarak a¤larken sevgilinin güzellik bahçesini and›ran yanaklar› rakibin gözünde
ya da yüzünde aksetmektedir. Rakibin yüzünde göz yafl› ve sevgilinin yanaklar›n›n aksini gö-
renler güzellik bahçesinde kaynak suyu ç›kt› sand›lar. Hat›rlanaca¤› gibi klâsik Türk edebiya-
t›nda sevgilinin yana¤› güle, gözü nergise, duda¤› goncaya, saç› sünbüle vs. teflbihi münasebe-
tiyle yüzü umumiyetle bahçeye benzetilir.

‹zzet Efendi ise,

Old› gûyâ Balaban florba yemekden zâhid

Nûfl ider bulsa Ayazma’da eger var ise âb (‹zzet Efendi, b. 56)

Beytinde tam bir “îham” örne¤i vererek “ayazma” kelimesini her iki gerçek anlam›na da ge-
lebilecek flekilde kullanm›flt›r.

Balaban

Yaln›zca flair ‹zzet Efendinin bir beyitte konu etti¤i Balaban, Üsküdar meydan› ile fiemsipa-
fla aras›nda iskelesi bulunan bir bölgedir.42 Lügatlerde fliflman kimse ya da batakl›klarda yafla-
yan, bal›kç›la benzer eti ya¤l› iri bir kufl anlamlar›na geldi¤i kay›tl›d›r.43 ‹zzet Efendi afla¤›da-
ki beytinde, zahidin çorba yemekten balabana döndü¤ünü söyleyerek ilk plânda balaban› “flifl-
man kimse” ya da “balaban kuflu” anlamlar›nda kullanm›fl fakat tevriye yoluyla “Balaban” ma-
hallesini kastetmifltir.

Old› gûyâ Balaban florba yemekden zâhid

Nûfl ider bulsa Ayazma’da eger var ise âb (‹zzet Efendi, b. 56)

Salacak, ‹hsaniye

Üsküdar’›n Salacak mahallesi de sahilnamelerde birer beyitte konu edilmifltir. Fennî, gönlü-
nü, tecrid sanat›yla kendisinden ayr› bir flah›s gibi görerek ona “Ey gönül! Sevgilinin vuslat›n›
gördü¤ünü (vuslat›na kavufltu¤unu) zannetme; korkum odur ki o senin kavuflma iflini yar›n-
lara (ahirete) b›rakacak” diye seslenmifltir ve Salacak kelimesini tevriye yoluyla hem “b›rak-
mak, ertelemek” hem de “Salacak mahallesi” kast›yla kullanm›flt›r.44
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42 Balaban ‹skelesi, çevresinde bulunan çay bahçeleri, hanlar ve kay›khanelerle de tan›nm›fl bir yer olmas›n›n
yan› s›ra Avrupa yakas›ndan gelen mallar›n indirildi¤i ve Anadolu içlerine gönderilme ifllemlerinin yap›l-
d›¤› önemli bir iskele idi. bk. Reflad Ekrem Koçu, “Balaban ‹skelesi, Hanlar›, Bekâr Odalar›, Kahvehaneleri,
Kay›khaneleri” mad., a.g.e., IV, 1949-55.

43 bk.Türkçe Sözlük, haz. Hasan Eren vd. TDK Yay., Ankara 1988. 
44 Salacak kelimesi, üstünde ölü y›kan›lan teneflir, kerevet ve tabut anlamlar›na gelmektedir. Ancak beyitler-

de bu anlamlara iflaret yoktur. Kelimenin anlamlar› için bk. Hasan Eren, a.g.e.; Derleme Sözlü¤ü, TDK Yay.,
Ankara 1977. 



Vuslat›n gördi k›yâs eyleme ey dil elyak

Havfum oldur seni ferdâlara yârin Salacak (Fennî, b. 57)

‹zzet Efendi ise Salacak ile ‹hsaniye ‹skelesini ayn› beyitte ele al›r. ‹zzet Efendi, sofinin, yar-
d›m da¤›t›laca¤›n› duydu¤u için ‹hsaniye sahilini mekân tuttu¤unu söyler:

Salacak’d›r yine gûfl eyledi sûfî ihsân

Eylemifl sâhil-i ‹hsâniye’yi flimdi me‘âb (‹zzet Efendi, b. 57)

‹hsaniye, K›zkulesi karfl›s›nda Salacak yak›nlar›nda bir yerleflim yeri olup bir zamanlar sa-
hilde ayn› adla an›lan iskelesi vard›. 

K›zkulesi

‹stanbul’un ve Üsküdar’›n sembolü hâline gelen K›zkulesi’nin sahilnamelerden en az›ndan
birinde zikredilmemesi büyük bir noksanl›k olurdu. fiark›, türkü ve fliirlere konu olan K›zku-
lesi, Fennî taraf›ndan bir beyitte ifllenmifltir. 

Kasd›n âlemde teferrüc ise ger bir derece

Duhter-i rez ile K›zkullesi’ne bul ferece (Fennî, b. 58)

Bu beytinde Fennî, “Amac›n bu âlemde bir miktar ferahlamak, gam da¤›tmak ise K›zkule-
si’nde flarap içerek rahatla” diyerek K›zkulesi’nin içme, e¤lenme ve efkâr da¤›tma mekân› olu-
fluna dikkat çeker.

Harem

Harem, girilmesi yasak olan yer, mukaddes ve muhterem olan fley anlam›na gelen Arapça
bir kelimedir. Bundan dolay›d›r ki, eskiden harem ve selâml›k diye ikiye ayr›lan saray ve ko-
naklar›n, girilmesi yasak olan harem k›sm› kad›nlar›n ikametine mahsustu.45 Topkap› Sara-
y›’nda da kad›nlara ayr›lan k›s›m Harem ya da Harem Dairesi ad›yla an›l›rd›. Padiflah han›m-
lar›, bilhassa bahar ve yaz aylar›nda Has Bahçelerden biri olan Üsküdar Selimiye’deki Kavak
Bahçesine giderken flimdiki Harem mevkiindeki iskeleden karaya ç›karlard›. fiair ‹zzet Efendi
bu durumu dikkate alarak Harem ‹skelesi taraf›na gidilmemesini nasihat eden bir beyit kale-
me alm›flt›r. 

Tevbe it varma Harem iskelesi cânibine

Saklasun herkesi nâ-mahrem olandan Tevvâb 

(‹zzet Efendi, b. 58)

‹zzet Efendi bu beytinde “Harem ‹skelesi taraf›na gitmeye tövbe et, kullar›n›n tövbesini ka-
bul eden Allah haram olandan herkesi korusun” diyerek Harem ‹skelesi’ni tevriye yoluyla hem
mecazî hem de gerçek anlamda kullanm›flt›r. Fennî, Harem ‹skelesini konu etmemifltir. 
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45 Mehmet Zeki Pakal›n, a.g.e., I, 742.



Kavakbahçesi

Üsküdar Selimiye’de bugünkü Selimiye K›fllas›’n›n bulundu¤u mekân, Osmanl› döneminde
Sultan bahçelerinden olup Kavakbahçesi olarak an›l›rd›.46 Bahçe, 18. yüzy›lda yeflilli¤i ile re-
vaçta idi. Fennî de onun güzelli¤ine bir beyitte flairane bir eda ile flöyle dikkat çekiyor.

Kâmeti fikri hayâl-i ruh-› âl-ile yine

Deflt-i dil ayn› ile döndi Kavakba¤çesi’ne (Fennî, b. 59)

“Sevgilinin boyunun düflüncesi ve al yana¤›n›n hayali ile gönül bozk›r› Kavakbahçesine
döndü yani güzelleflti ve flenlendi.”

Sonuç

fiairler, her gün yan›ndan veya içinden geçti¤imiz hatta içinde olup da göremedi¤imiz, far-
k›na varamad›¤›m›z yahut keflfedemedi¤imiz güzellikleri, de¤erleri derin gözlem ve keskin
dikkatleriyle önümüze seren sanatkârlard›r. Sahil mekânlar›n›n kendilerine has özelliklerini
sevgili ve aflk konular› ile süsleyerek kaleme alan Fennî ve ‹zzet Efendi de yazd›klar› sahilna-
melerle Bo¤aziçi’nin eflsiz güzelliklerine dikkati çekmifllerdir.

Sahilnameler, Bo¤aziçi ve sahilleriyle ilgili yaz›lan bir çok fliirden, bir s›ra takip ederek tek
tek sahil beldelerinin -en az›ndan kendi zamanlar› itibariyle- tamam›n› ele almalar› bak›m›n-
dan farkl›l›k arz ederler. Bu bak›mdan, sahilname yazma gelene¤inin oluflmas›nda rol oynam›fl-
lard›r diyebiliriz. Ayr›ca bu manzumeler, mesnevî ve kaside naz›m flekilleriyle yaz›lmalar›; âfl›-
kane bir eda ile sahillerin özelliklerini yans›tmalar›, belde isimlerinin anlamlar› üzerinde oyun
sergilemeleri ve bu esnada tevriye, îham, tenasüp gibi sanatlar›n çok kullan›lmas› vb. hususi-
yetler bak›m›ndan tam bir klâsik Türk fliiri örne¤idirler.

Konu edilen sahilnamelere göre 18. yüzy›lda Üsküdar: Kulelibahçe, ‹stavroz, Kavakbahçesi
gibi gözde mesire yerlerine; Beylerbeyi Saray›, fierefabad Kasr› gibi mükemmel binalara; Vani-
köy, Çaml›ca ve Ayazma suyu gibi âb-› hayât› and›ran sulara; Harem, Balaban iskeleleri ve
Öküzliman› gibi bölgeye canl›l›k veren iskelelere; Üsküdar merkezi ve fiemsipafla gibi yüksek
zümrenin ilgi gösterdi¤i yerleflim yerlerine sahip olmas›yla ideal bir yerleflim yeridir. O ayn› za-
manda, Avrupa’n›n Anadolu’ya aç›lan kap›s› olmas›yla ticarî ve hac yolculu¤unun bafllang›ç ye-
ri olufluyla da kutsal bir mekând›r.
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46 Bu bahçeye 1555 y›l›nda, Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan Kavak Saray› diye an›lan saray yapt›r›lm›flt›r.
Mimar Sinan’›n yapt›¤› bu eser zamanla kullan›lmad›¤› için harabeye dönünce, enkaz›na önce III. Selim
(1789-1807) sonra II. Mahmut (1808-1839) taraf›ndan k›flla yapt›r›lm›flt›r. Midhat Serto¤lu, a.g.e., s. 180-181.
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Ömür Ceylan*

23-25 May›s 2003 tarihleri aras›nda yap›lan Üsküdar Sempozyumu’nda “fierh Edebiya-
t›m›zda Üsküdar” adl› bildirimizi sunmufl; Üsküdarl› flârihlerle Üsküdar’da yaflam›fl ve

fliirleri flerh edilmifl flâirler hakk›nda toplu bilgiler vermifltik. Üsküdar ve edebiyat denince
an›lmas› zarûrî isimlerin bafl›nda gelen Aziz Mahmud Hüdâyî, tabîat›yla bizim de bildirimiz-
de yer verdi¤imiz sîmâlardan biri idi. Zîrâ müfessir oldu¤unu bildi¤imiz Hüdâyî’nin ayn› za-
manda bir manzûme flârihi oldu¤una dâir vesîkalardan her ne kadar mahrum isek de kay-
naklar onun fliirlerine flerhler yaz›ld›¤›n› haber vemektedir. Fakat ne yaz›k ki Abdülhay Cel-
vetî (ö.1705) ve Yâkûb Afvî’ye (ö.1736) ait oldu¤u söylenen bu flerhlere henüz ulaflabilmifl
de¤iliz. Y›llar evvel flerhler üzerine yapt›¤›m›z envanter çal›flmalar› s›ras›nda Aziz Mahmud
Hüdâyî’ye isnad edilen ve kaynaklarda bahsi geçmeyen bir manzûmenin flerhine rastlam›fl ve
bunu ilim âlemine duyurmufltuk (May›s 2000). Bu bildirimizle de Hüdâyî ilâhîsine yaz›ld›-
¤› söylenen flârihi meçhul söz konusu flerhin -bildiri kapsam›n› aflmayacak- tan›t›m›n› ve
metnin ilk kez yay›nlanmas›n› gerçeklefltirmifl oluyoruz.

Üsküdar Hac› Selim A¤a Kütüphânesi Kemânkefl Koleksiyonu 459 numarada kay›tl› mecmua
içerisinde bulunan 4 varakl›k bu küçük metin 20 beyitlik bir manzûme flerhidir. Rik‘a hatla ka-
leme al›nm›fl ve her sayfaya 19 sat›r istif edilmifltir. Meçhul flârihinin Aziz Mahmud Hüdâyî’ye
isnâd etti¤i manzûme, mesnevî kâfiye düzeniyle yaz›lm›flt›r ve Ziver Tezeren’in 1995’te 50 fark-
l› nüsha görerek haz›rlad›¤›n› belirtti¤i Aziz Mahmud Hüdâyî Divan›’nda bulunmamaktad›r.
Mefâ‘îlün/Mefâ‘îlün/Fe‘ûlün kal›b›yla yaz›lm›fl olan manzûme tevhîd bahsindedir. 

Manzûme’nin Hüdâyî’ye Ait Oldu¤una Dâir:
Üsküdar’›n sembol isimlerinden olan Aziz Mahmud Hüdâyî; e¤itimi, k›rk yafl›na yaklaflm›fl

bir müderris/kad› iken tasavvufla olan tan›fl›kl›¤›, k›sa sürede irflâda ehliyet kazan›fl› ve irflad
y›llar›ndaki nüfûzu ile Türk tasavvuf târihinin de en seçkin flahsiyetlerinden biridir. Tefsir ve
hadis müderrisi iken Osmanl› devlet hiyerarflisi gere¤i Bursa Câmî-i Atik Mahkemesi Nâibli-
¤i’ne atanan Hüdâyî, kendisine yevmî 30 akçe maîflet sa¤layan bu görevleri sâyesinde halktan
her kesimle içiçe yaflam›flt›r. Sonraki y›llarda flekillendirece¤i tasavvuf anlay›fl›n›n özü duru-
mundaki celvet prensibinde, halk› inceden inceye gözleme tâbî tuttu¤u bu memuriyet y›lla-
r›n›n da büyük pay› vard›r. Sûfî kimli¤ine tesir eden medrese birikimi, Hüdâyî’nin yazar ve

* Yrd. Doç. Dr., ‹stanbul Kültür Üniversitesi. 



sanatç› kiflli¤ini de derinden etkilemifltir. Bir tefsir ve hadis uzman› olan Hüdâyî, eserlerinin
büyük bir k›sm›n› Arapça kaleme alm›flt›r. fiârihi taraf›ndan Aziz Mahmud Hüdâyî’ye atfedi-
len manzûmenin matlâ beyti her ne kadar tevhîd/flirk muhtevâl› ise de konu Arapça gramer
unsurlar› ard›na gizlenerek anlat›lm›flt›r. 

Umûm eyler ifâde nekre her ân
Siyâk-› nefye vâki‘ olsa ey cân

Beyit; kelime-i flehâdetteki “lâ” nefy edat›n›n ard›ndan nekre olarak geçen “ilâhe” sözcü¤ü-
nün tekil olmas›na karfl›n, Arap gramer kâidesince ço¤ulmuflças›na bütün ilahlar› kapsad›¤›n›
ve böylece Allâhü Teâlâ d›fl›ndaki tüm ilahl›k iddiâlar›n›n reddedildi¤ini vurgulamaktad›r. ‹n-
ce bir dikkat ve Arapça vukûfu gerektiren böylesi bir beytin Aziz Mahmud Hüdâyî gibi eserle-
rini Arapça yazan bir müellifin kaleminden dökülmüfl olmas› kuvvetle muhtemeldir. Yine 9.
beytin ikinci m›sra›n› oluflturan “e’t-tevhîdü iskâtü’l-izâfât” ibâresi de bu kanâati güçlendir-
mektedir. Tüm beyitleriyle tevhîdi anlatmaya çal›flan manzûme, içeri¤i ile de Aziz Mahmud
Hüdâyî’ye uzak de¤ildir. Divan›’n› oluflturan di¤er fliirlerde s›ks›k tevhîd konusunu iflleyen Hü-
dâyî’nin en ünlü ilâhîlerinden baz›lar› da tevhîde ça¤r› mâhiyeti tafl›maktad›r:

Gider flekk ü inkâr› Tevhîde gel tevhîde
Muhkem eyle ikrâr› Tevhîde gel tevhîde

*
Nefy etme a¤yâr› Tevhîd edegör tevhîd
Yoklukla bulup var› Tevhîd edegör tevhîd

Nihâyet mahlas›n yükleme hâli eki alm›fl Hudâ kelimesi ile kâfiyelendirildi¤i:
Ölüp gitmezden evvel bil Hudâ’y›
Hevây› ko sivây› ko Hüdâyî

maktâ beyti de Hüdâî Divan›’ndaki mahlas beyitlerini and›rmaktad›r:
Bulmak istersen eger Hudâ’y›
Ehl-i tevhîde h›dmet et Hüdâyî

*
S›dk ile gûfl et Hüdâyî’nin sözün
Bulmak istersen eger râh-› Hudâ

fiârih’e Dâir:
Meçhul flârihimiz hakk›nda söylenebilecek ilk sözler onun flerh gelene¤imize hakk›yla vâk›f ol-

du¤udur. Konular aras›nda geçifli sa¤layan “imdi, pes, ya‘ni” vb gelenekli kullan›mlar, “ey azîzân,
ve’l-hâs›l, alâ vechi’l-ikmâl nakledelim, ne‘ûzübillâh” gibi samîmî konuflma üslûbu, onun daha ön-
ce yaz›lm›fl pek çok flerh metnini okuma f›rsat› buldu¤unu göstermektdir. Arapça kaynaklar› ori-
jinalinden okuyacak kadar iyi bir Arapça bilgisine ve özellikle Kelam alan›nda zengin bir malumat
da¤arc›¤›na sahiptir. Yapt›¤› al›nt›lardan sonra Fütûhât-› Mekkiyye ve ‹hyâü Ulûm’i-dîn gibi eserlerin
ismini zikretmesi; hatta al›nt›ya gerek duymad›¤› bir yerde eser ve bâb ad› ile göndermede bulun-
mas› da ciddî ve düzenli bir e¤itim ald›¤›n› ikaz eder. Ayr›ca metindeki düzeyli, olgun ve kendin-
den emin üslup, meçhul flârihimizin daha pek çok telifat› oldu¤unu da düflündürmektedir. 

fierh’e Dâir:
20 beyitlik manzûmeye yaz›lm›fl 3.5 varakl›k bu metnin hacminden de anlafl›laca¤› üzere ic-

mâlî (özet) bir flerh örne¤idir. Arapça al›nt›larla tasavvuf ve kelam terimleri d›fl›nda dili müm-
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kün mertebe sâdedir. Bir cümlelik hamdele bölümüyle bafllayan metin, benzer flerhlerde oldu-
¤u gibi sebeb-i teflrîh dedi¤imiz bir girizgâhla devam eder. fiârih, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin söz
konusu manzûmesindeki girift mânâlar› anlamakta güçlük çeken dostlar›n›n ricâs› üzerine
metni kaleme alm›flt›r. Sonra s›ras›yla beyitlerin izahna geçilir:

‘Umûm eyler ifâde nekre her ân
Siyâk-› nefye vâki‘ olsa ey cân

‹lk beyitle birlikte, manzûmenin de temel konusu olan tevhîd bahsine girifl yap›l›r. Beytin
mazmûnu olan kelime-i tevhîd, nefy ve isbât yönlerinden ele al›narak “Lâ ilâhe” ibâresindeki
umûmî nefyin Tanr›’y›; ilâhl›k, vâcibü’l-vücûdluk (varl›¤› gereklilik) ve hâlik›yyet (yarat›c›l›k)
bak›mlar›ndan isbat etti¤i, böylece üç vech üzre tevhîde ulafl›ld›¤› vurgulan›r. Dolay›s›yla keli-
me-i tevhîdin reddi durumu da üç vech üzre flirki mûcip olur.

Bu ma‘nây› eger etdinse idrâk
Olunmamak gerek hiçbir fley iflrâk
Eger flirk-i hafî vü ger celîdir
Bulardan pâk olan lâ-büd velîdir     

Birlikte ele al›nan 2.  ve 3. beyitlerin flerhi, tevhîde ulaflan yoldaki en büyük engeller olan
celî (aç›k) ve hafî (gizli) flirkin izah›na ayr›lm›flt›r. Aç›k flirk: Mâbûdlukta, vâcibü’l-vücûdlukta
ve yarat›c›l›kta Tanr›’n›n bir ya da birden fazla orta¤› oldu¤una inanmakt›r. Gizli flirk ise îtikâ-
den böyle bir ortakl›¤a inanmad›¤› halde kimi söz ve hareketleriyle flirki ça¤r›flt›rmakt›r. Tev-
hîdin lübb-i lübbüne (en özüne) ulaflmak bu iki flirkten de kurtulmaya ba¤l›d›r. Zîrâ tevhîd
âdetâ bir cevize benzer ve dört tabakas› vard›r. Kelime-i flehâdet getirmekten ibâret olan ilk ta-
bakas› cevizin kabu¤u gibidir ki g›dâ olmak bak›m›ndan hiçbir faydas› yoktur. Yaln›zca sahi-
bini kâfirlikten ve dolay›s›yla dünyada k›l›çtan korur. Cevizin iç zar›na benzeyen ikinci taba-
kas› kalple îtikâd ve tasdiktir. Müslümanlar›n büyük ço¤unlu¤u ve Mütekellimîn bu mertebe-
dedir. Üçüncü tabaka, cevizin yemifli gibidir. Bu tabaka tevhîde ulaflanlar›n gözleri Allah’›n
bahfletti¤i nûr ile aç›l›r ve eflyâ ile Allâh aras›ndaki irtibat› görebilirler. Dördüncü tabaka tev-
hîd ise cevizin ya¤› gibidir ve fenâ fi’t-tevhîd makam›d›r. Bu makamda Allâh’tan gayride vücûd
görülmez. ‹mâm-› Gazzâlî’nin (ö.1111) ‹hyâ’s›nda ve Usûl-i Erba‘în’inde anlatt›klar›n›n özeti
budur.

Cemî‘-i zevke tevhîd oldu mebde’
‘Azâba nitekim flirk oldu menfle’

Hiçbir sevâb›n müsebbibi güzel ameller olmad›¤› gibi hiçbir günâh›n sebebi de yap›lan kö-
tü ifller de¤ildir. Sevâb›n kayna¤› tevhîd, günâh›n menflei flirktir. Zîrâ bütün güzel ameller
Hakk’a itâatten ibâret olup Hakk’› Hak bilmekle bafllar. Nitekim kötülükler de nefse itâatten
kaynaklan›r ve temeli Allah’›n de¤il nefsin emirleri alt›na girmektir. Bir baflka deyiflle sevâb ve
günâh›n her ikisi de kalbin fiili olan tevhîd ve flirke ba¤l›d›r. ‹hyâ’n›n havf u recâ bâb›nda özet-
le flunlar kaydedilir: Kulun azâba u¤ramas›n›n sebebi yaratan› ile aras›ndaki perdedir. Kalpte
olan bu perde ne kadar büyük olursa azâb› da o derece fliddetli olur. “Allah’a temiz bir kalple
gelenden baflka kimseye mal›n ve o¤ullar›n fayda vermeyece¤i gün...” meâlindeki âyetten de
anlafl›laca¤› üzere perde, vücûdun di¤er organlar›nda de¤il do¤rudan kalptedir. Fakat kalpteki
perdeler de türlü türlüdür. Baz› perdeler vard›r ki sürekli bir uzakl›k ve sonsuz bir azâba se-
bep olur. Dîni inkar etmek ya da flüpheyle yaklaflmak gibi. Baz› perdeler de vard›r ki mikdâr›
nisbetinde azâb› gerektirir. Dünyevî zaaflar ve meyiller gibi. Daha önce say›lan dört tabakal›
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tevhîd ne kadar tam olursa perde o kadar küçük ve eksik olur. Hatta 4. tabakada perde tamâ-
men kalkarak Allâhü Te‘âlâ aç›k seçik müflâhede edilir. 

‘Usât-› mü’minîni yakd›¤› nâr
An›nçündür begim flirk-i hafî-vâr

Bu beyit bir önceki beyitte akla gelebilecek bir sorunun giderilmesi için söylenmifltir.
fiöyle ki; bütün zevklere kaynak tevhîd ve her türlü azâba sebep flirk ise günahkâr fakat
mümin olan kullar›n hiçbir azâba u¤ramamas› gerekir ki bu da Kur’ân’›n emirlerine ayk›r›
olmaz m›? El-cevab:  Olmaz. Zîrâ azâba sebep olan yaln›z aç›k flirk de¤ildir. Kul, mümin
oldu¤u halde iflledi¤i her günahla fark›nda olmadan gizli flirke düflmektedir ve bu gizli flir-
ki mikdâr›nca da azâba düçar olacakt›r. 

Olur tevhîd asl› her kemâlin
Nitekim flirkdir asl› her ‘azâb›n

Ehl-i sünnet inançlar›n›n tamam› tevhide istinad etti¤i için do¤ru; ehl-i bât›l›n îtikâd› ise
flirke dayand›¤› için bât›ld›r. Güzel ahlâk›n kayna¤› tevhîd, çirkin ahlâk›n menflei de flirk-
tir. Örne¤in Mu‘tezile, insan›n fiillerini kendisinin yaratt›¤›n› düflündü¤ünden yan›lmakta-
d›r. Yan›lg›lar›n›n temelinde de yarat›c›l›k bak›m›ndan Tanr›’ya bir tür ortak koflmalar› yat-
maktad›r. Gerçi insan kudretinin de Tanr› taraf›ndan yarat›ld›¤›n› kabul ederler ama gizli
flirkten kurtulamazlar. Mütekellimîn ise insan›n fiillerini Allâh’›n yaratt›¤›n› teslim ederler.
Fakat onlar da ârifler makâm› olan flühûd mertebesine ulaflamam›fllard›r. Zîrâ flühûd, kul-
lar›n fiillerinden fânî olmalar›n› gerektirir. Sonuç olarak Mu‘tezile hatâdad›r, Mütekellimîn
ve özellikle Efl‘arîler do¤ruyu bulmufl fakat makâm-› flühûda ulaflamam›fllard›r. Âriflerse
hem do¤ruya hem de flühûd makâm›na vâs›llard›r.

Kifli flirkden edicek ictinâb›
Muhakkak bil ki görmez ol ‘azâb›
Bu ma‘nâdan ana kim ere irflâd
Bir ifli Zeyd ü ‘Amr’a k›lmaz isnâd

Gizli ve aç›k flirkten kurtulanlar azâbdan da halâs olurlar. Kifli her hangi bir fiili sâhibine is-
nâd eylemeyince (Mu‘tezile gibi); mâbûdiyyet, vâcibü’l-vücûdluk ve hâlik›yyet gibi Tanr›’ya
mahsus s›fatlar› da bölmemifl olur. Zîrâ varl›¤› gerekli olan yarat›c›n›n s›fatlar›yla da kusursuz
bir bütünlük arz etmesi zarûrîdir. Aksi flirktir. 

Muvahhid eylemez hiç gayri isbât
Ki “e’t-tevhîdü iskâtü’l-izâfât”

Yâni ârifler kat›nda varl›k ancak Allâh’a mahsustur. Zihnen de olsa ondan ayr› düflünülme-
si imkans›zd›r. Tanr›’n›n d›fl›ndaki her fley onun varl›¤›n›n görüntüleridir ve ona olan irtibatla-
r› sâyesinde ve mikdar›nda vard›rlar. Gerçekte dünyevî fleylerin Tanr› ile olan ilgisi mekân›n ifl-
le olan ilgisi gibidir. Yâni kristalize bir zemin olup asla gerçek bir etkisi yoktur. 

‘Azâba bâ‘is olan flirk-i flerengdir
Te’ellüm ana ki muhkem mehekdir
Gel imdi Zeyd ü ‘Amr’a tapma¤› ko
Begim âlâm-› flirkden elin yu 
Kiflinin flirk(i) denlidir ‘azâb›
Er isen muhkem eyle ictinâb›
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Kad› Hemedânî Hazretleri1 (ö.1025) buyururlar ki: E¤er bir fiili Hak’tan gayriye nisbet
olunmufl görürsen o nisbeti mecâzî bil, hakîkî bilme. Hatta gerçek fâili Allah bil. Meselâ
Kur’ân-› Kerim’de: “Ölüm mele¤i can›n›z› alacak” buyurulur ki mecazd›r. Gerçekte: “Ölüm
an›nda canlar› Allah alacakt›r” demektir. Peygamber aleyhisselâm›n yol göstericili¤ini de lânet-
li fleytan›n sapk›nl›¤›n› da mecâzî kabul et. Gerçek olan “O, birço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da
yola getirir” ilâhî buyru¤udur. 

Sonuç olarak flerhiyle birlikte ulaflt›¤›m›z bu manzûme, baflkas›na âidiyeti delillendirilmedi-
¤i sürece Aziz Mahmud Hüdâyî Dîvân›’n›n parças› kabul edilebilir. Bir manzûme flerhi olmas›-
na ra¤men dört bafl› mâmur bir kelâm makâlesi hüviyetindeki bu metin, bir yandan tasavvufî
fliirimizle di¤er ‹slâmî ilimler aras›ndaki ilginin boyutunu bir yandan da bu fliiri anlamak için
ihtiyâc›m›z olan donan›m› çok net bir flekilde ortaya koymaktad›r. Nihâyet 20 beytin 6.5 say-
faya s›¤d›r›lan flerhi ile gelene¤in icmâlî flerh metodu hakk›nda da önemli ipuçlar› elde edil-
mektedir. Bu metodda, tafsîlî flerhlerde oldu¤u gibi fliirde geçen kelimelerin gramer özellikle-
ri, birbirleriyle olan münâsebetleri, edebî sanatlar vs. göz ard› edilmekte ve adeta beyit de¤il
beytin yaz›lmas›na sebep olan fikir/tez, çok aç›k bilgilerle ve somut örneklerle izah edilmekte-
dir. Böylece yek-ahenk manzûmelere yaz›lan bu tür flerhlerin, ilk bak›flta manzûmeyle ilgisiz
gibi görünmelerine karfl›n dikkatlice okundu¤unda fliirin muhtevas›n› etrafl›ca ortaya koyan
metinler oldu¤u fark edilmektedir.

fiERH-‹ ‹LAHÎ-‹ AZÎZ MAHMÛD HÜDAYÎ

(Hac› Selim A¤a Kütüphânesi Kemânkefl 459/2 16a-19a)

Bismillâhirrahmânirrahîm

E’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ flerefi hulkihi Muhammedün ve
âlihi ecma‘în. Bu fakîr-i pür-taksîrden ahbâb iltimâs eylediler ki: 

âyet-i kerîmesinin tahkîk-i siyâk›nda Üsküdârî Hüdâyî Mahmud Efendi Hazretleri’nin keli-
mât-› manzûmesinin ba‘z›s›nda icmâl olunan tafsîl ve esrâr›n› keflf içün bir risâle tahrîr eyle-
yim. Bu fakîr dahi iltimâslar› üzerine biraz evrâk tesvîd eyledim. Allâhü Te‘âlâ kabûl ve kusû-
runu ‘afv eyleye, âmîn.

‘Umûm eyler ifâde nekre her ân

Siyâk-› nefye vâki‘ olsa ey cân
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1 Kad› Abdülcebbar el-Hemedânî (ö.1025): Basra Mu‘tezile’sinin ünlü kelamc›s› ve fiâfiî fakihidir. Mu‘tezile
kelâm›n›n günümüze ulaflan en önemli eseri olan 20 cilt tutar›ndaki el-Mu¤nî adl› ünlü eser de Kad›
Hemedânî’ye aittir.  

2 “De ki: ‘Ey kitâb ehli! Ancak Allah’a kulluk etmek, O’na bir fleyi efl koflmamak, Allah’› b›rak›p birbirimizi
Rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aran›zda müflterek bir söze gelin.’ E¤er yüz çevirirlerse ‘Bizim
Müslüman oldu¤umuza flâhid olun’ deyin.” (Âl-i ‹mrân/64)
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Ya‘ni “Lâ-ilâhe illallâh” kelime-i flerîfesinde nekre siyâk-› nefyde vâki‘ olup cemî‘-i âlihenin
vücûdunu nefy ve Cenâb-› Hak Te‘âlâ’n›n vücûdunu isbât ifâde eder. ‹mdi bu kelimenin me-
fâd-› sarîhi Allâhü Te‘âlâ’n›n gayriden ulûhiyyeti selb3 ve Allâhü Te‘âlâ’ya isbâtd›r. Bunun z›m-
n›nda Hak Te‘âlâ’ya vücûbü’l-vücûdu hasr ve hâlik›yyeti hasr dahi hâs›l olup üç vech üzre tev-
hîd hâs›l olur. Zîrâ Cenâb-› Hak’dan gayri bir vâcibü’l-vücûd olsa yâ fâ‘il-i hakîkî olsa, ol dahi
ma‘bûd olup ma‘bûdiyyet Allâhü Te‘âlâ’ya münhas›r olmaz. ‹mdi ma‘bûdiyyetin hasr› vücû-
bü’l-vücûdu hasr ve hâlik›yyeti hasr› müstelzim olur. Pes tevhîd böyle oldu¤u gibi ma‘bûdiy-
yetde flirk dahi (16b) vücûbü’l-vücûdda flirki yâ fâ‘iliyyetde flirki müstelzimdir. 

Bu ma‘nây› eger etdinse idrâk

Olunmamak gerek hiçbir fley iflrâk

Eger flirk-i hafî vü ger celîdir

Bulardan pâk olan lâ-büd velîdir

fiirk-i celî oldur ki ‘an-i‘tikâdin ma‘bûdiyyetde yâhud vücûbü’l-vücûdda yâ hâlik›yyetde fle-
rîk ittihâz ede. Ve’l-hâs›l muvahhid olmaya. fiirk-i hafî oldur ki i‘tikâd›nda flerîk ve nazîr itti-
hâz etmeyip belki muvahhidînden olup lâkin ba‘z› ef‘âl ve akvâlinde flirki îhâm eder fley zuhûr
ede. Tafsîli karîben gelir inflâAllâhü Te‘âlâ. ‹mdi flirk-i celî ve hafîden bi’l-külliyye sâlim olmak
tevhîdin lübb-i lübbüne vâs›l olma¤a tevakkuf eder. Bunun tafsîli budur ki tevhîdin dört taba-
kas› vard›r. Tabaka-i evvelîsi cevizin k›flr-› a‘lâs› menzilindedir ki ol bir fley’i müfîd de¤ildir. ‹l-
lâ dünyâda seyfden halâs eder. Ya‘ni ancak lisânla kelime-i flehâdeti ikrârd›r. Tabaka-i sâniyesi
cevizin k›flr-› esfeli menzilindedir. Ya‘ni kalble i‘tikâd ve tasdîkdir; ‘âmme-i muvahhidînin tev-
hîdi gibi ve Mütekellimîn dahi ancak bu rütbeye vâs›llard›r. ‘Âmmeden flu kadar imtiyâzlar›
vard›r ki f›rak-› dâllenin bid‘at ve dâllini biraz edille ve h›yel ile def‘e kâdirlerdir. Tabaka-i sâ-
lise cevizin lübbü menzilindedir. Ya‘ni Allâhü Te‘âlâ’n›n i‘tâ eyledi¤i nûr ile hakîkat-i tevhîd
kalble münkeflif olup kalb gözüyle göre ki fâ‘il-i vâhidden cemî‘-i eflyâ-y› kesîre sâd›r olup ve
cümle esbâb ü müsebbibât›n ana irtibât›n› müflâhede eyleye. Tabaka-i râbi‘a cevizin lübb-i lüb-
bü olan dühn menzilindedir. Ya‘ni tevhîd-i vücûda vâs›l olup, Allâhü Te‘âlâ’dan gayride vücûd
görmeyip “mevcûdün bi’l-hakîkati vâhidün” oldu¤unu müflâhede eyleye. Fenâ fi’t-tevhîd an-
cak bu tevhîde vusûl ile olur. Ya‘ni:

‹mâm-› Hüccetü’l-‹slâm Gazzâlî’nin ‹hyâ-y› (17a) ‘Ulûm’unda ve Usûl-i Erba‘în’inde olan ke-
limât›n hülâsas› budur. 

Cemî‘-i zevke tevhîd oldu mebde’

‘Azâba nitekim flirk oldu menfle’

Ya‘ni sevâba evvelen ve bi’z-zât vesîle olan tevhîd-i Hak celle ve ‘alâd›r; a‘mâl-i sâliha de¤il-
dir. Belki a‘mâl-i sâliha tevhîde vesîle olmal› sebebiyle vesîle-i sevâb olur. Zîrâ a‘mâl-i sâlihan›n
cümlesi itâ‘at-i Hak’dan ‘ibâret oldu¤u cihetden Hak Te‘âlâ cânibine meyl, mâ-sivâs›ndan i‘râz-
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3 “Ya‘ni ma‘bûdiyyeti” (derkenâr).
4 “Kalbi, ne baflkas›na ne de kendi nefsine iltifat etmeyecek kadar Allah’›n birli¤inde bo¤ulur

gider...” 
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d›r. Pes tâ‘ât z›mn›nda ma‘bûdiyyeti Hak Te‘âlâ’ya hasr etmifl olur. Ol cihetden a‘mâl-i sâliha-
n›n nef‘i zuhûr eder. Kezâlik me‘âsî evvelen ve bi’z-zât bâ‘is-i azâb de¤ildir. Belki flirk-i hafîye
vesîle oldu¤u cihetle vesîle-i ‘azâb olur. Zîrâ cemî‘-i me‘âsî Cenâb-› Allâh’dan i‘râz ve tâ‘ati terk
ve hevâyî nefs cânibine meyl ve itâ‘atden ibâretdir. ‹mdi me‘âsî z›mn›nda nefsini mutâ‘ ve mün-
kâd etmifl olup flirk-i hafî hâs›l olur. Bu cihetden me‘âsînin zarar› zuhûr eder. Hâs›l-› kelâm se-
vâb, kalbin fi‘li olan tevhîde merbût ve ‘ikâb kalbin fi‘li olan flirke merbûtdur. A‘mâl-i cevârih
olan tâ‘ât ve me‘âsîye merbût de¤ildir. Bunun s›rr› ‹mâmü Hüccetü’l-‹slâm e’l-Gazzâlî Hazret-
leri’nin ‹hyâü ‘Ulûm’unda, havf ü recâ bâb›nda sû’-i hâtime beyân›nda îrâd eyledi¤i kelimât-›
dürer-bârlar›ndan zâhir olur. ‹mdi ‘alâ-vechi’l-icmâl an› nakledelim. Allâhü veliyyü’t-tevfîk ve
ni‘me’r-refîk! 

Ey ‘azîzân! Ma‘lûm olsun ki ‘azâba bâ‘is olan ‘abd ile Hak Te‘âlâ’n›n beyninde olan hicâbd›r.

Pes ne mikdâr hicâb› var ise ol mikdâr ‘azâba vesîle olur. Ol hicâb ‘abdin kalbi ile Hak Te‘âlâ
aras›ndad›r. Ya‘ni bi’z-zât hicâb kalbindir; a‘zâ ve cevârihin de¤ildir. Nitekim: 

âyeti delâlet eder. Lâkin bu hicâb da mütefâvitdir. (17b) Ba‘z› hicâb vard›r ki bu‘d-› dâ’im ve
‘azâb-› muhalled iktizâ eder; dîn-› hakk› inkâr yâhud hak olmas›nda flekketmek gibi, ne‘ûzü
billâhi te‘âlâ! Ve ba‘z›s› bu‘d-› dâ’im ve ‘azâb-› muhalled iktizâ eylemez. Belki ol hicâb mikdâr›
‘azâb iktizâ eder mevt kat›nda. Umûr-› dünyâdan bir fley’in muhabbeti yâhud flehvetlerden bir
flehvetin muhabbetine müsta¤rak olup Allâhü Te‘âlâ cânibine meyl ü muhabbete vüs‘at kalma-
y›p bu gûne flirk-i hafî kendüde bulundu¤u hâlde rûhu kabz olunma¤la olur, Ne‘ûzü billâhi
Te‘âlâ! ‹mdi tevhîd ne kadar tâm olursa ol kadar hicâb noksân ve za‘f üzre olur. Ekmel-i tevhî-
de vâs›l olursa bilâ-hicâb Allâhü Te‘âlâ Hazretleri’ne vâs›l olur. ‹mdi a‘mâl-i sâlihât ki riyâdan
masûn ve mahfûz ola bâ‘is-i tevhîd oldu¤u cihetden bâ‘is-i def‘-i hicâb olur. Ve a‘mâl-i seyyi’e
bâ‘is-i flirk-i hafî oldu¤u cihetden bâ‘is-i hicâb olur. Bu cihetden sevâb ve ‘ikâb, tevhîd ve flir-
ke menût ve merbût olur. 

‘Usât-› mü’minîni yakd›¤› nâr

An›nçündür begim flirk-i hafî-vâr

Bu beyt; beyt-i sâb›kdan olan su’âli def‘dir. Takrîr-i su’âl budur: Cemî‘-i zevke tevhîd meb-
de’ ve ‘azâba flirk mebde’ olmak lâz›m gelir ki ‘usât-› mü’minînden bir kimseye ‘azâb olmaya.
Bu ise nassa ve icmâ‘-› ümmete muhâlifdir. Takrîr-i cevâb mülâzeme-i mezkûra memnû‘ad›r.
Zîrâ bâ‘is-i ‘azâb olan mutlak flirkdir; gerek celî ve gerek hafî. ‘Usât-› mü’minînde ‘isyân sebe-
biyle flirk-i hafî hâs›l olup menfle’-i ‘azâb olur.

Olur tevhîd asl› her kemâlin

Nitekim flirkdir asl› her ‘azâb›n
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5 “Allah’›n atefli, kalplerinde perde olanlar›n yüreklerine -kalplerindeki- perdeleri miktar›nca çökecektir.”
6 “Allah’a temiz bir kalple gelenden baflka kimseye mal›n ve o¤ullar›n fayda vermeyece¤i gün...” (fiuarâ/88, 89)
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Ya‘ni cemî‘-i ‘akâyid-i ehl-i sünnetin savâb ve hak olmas›n›n menfle’i, tevhîd üzerine mübte-
nî olmas›d›r. Kezâlik her i‘tikâd-› bât›l›n menfle’-i butlân›, flirk üzerine mübtenî olmas›d›r. Ni-
tekim ahlâk-› hamîdenin menfle’i tevhîd ve ahlâk-› zemîmenin menfle’i flirkdir. ‹cmâlen bir mi-
sâl beyân edelim: (18a) Mu‘tezile ‘abdde kudret-i mü’essire isbât edip ef‘âl-i ihtiyâriyyesinin
fâ‘il-i hakîkîsi i‘tikâd eyledikleri bât›l olmas›n›n sebeb-i butlân› hâlik›yyetde ‘abdi Hak Te‘âlâ’ya
flerîk ittihâz etmekdir. Egerçi kudret-i mü’essirenin hâlik› Allâh oldu¤un i‘tikâd ederler lâkin
flirk-i hafîde kal›r. Pes Mu‘tezile bu meselde savâba vâs›l olmad›lar. Ammâ Mütekellimîn ki
‘ibâdda kudret-i mü’essire isbât etmeyip ef‘âl-i ‘ibâd›n hâlik› Hak Te‘âlâ’d›r dediklerinde flirk-i
hafîden halâs oldular. Egerçi ‘ârifîn gibi makâm-› flühûda vâs›l olup hicâb-› kesb ü ihtiyârdan
halâs olmad›lar. Zîrâ makâm-› flühûda vâs›l olanlar ef‘âl-i ‘ibâddan fânîlerdir. Hicâb-› ekvân ki
mahall-i zuhûr-› ef‘âldir an›n halk›ndan fâ‘il Allâhü Te‘âlâ oldu¤unu görüp ve müflâhede eder-
ler. ‹mdi Mu‘tezile savâba vâs›l de¤ildir. Mütekellimîn, ‘ale’l-husûs ki Efl‘arî savâba vâs›ld›r
lâkin flühûd makâm›na vâs›l olmam›fllard›r. ‘Ârifîn savâba vâs›l ve makâm-› flühûda vâs›llard›r.

Kifli flirkden edicek ictinâb›
Celîden ve hafîden,
Muhakkak bil ki görmez ol ‘azâb›
Zîrâ anda menfle’-i ‘azâb olan flirkden bir nesne bulunmad›. 
Bu ma‘nâdan ana kim ere irflâd
Bir ifli Zeyd ü ‘Amr’a k›lmaz isnâd

‹mdi ma‘bûdiyyetde dahi bir kimseyi flerîk ittihâz eylemez. Zîrâ ma‘bûdiyyeti isbât s›fât-›
kemâliyyeden olan hâlik›yyeti isbât› müstelzemdir. ‹mdi hâlik›yyetde flirkden ihtirâz edip Zeyd
ve ‘Amr’a bir fley’i hakîkaten isnâd eylemeyince ma‘bûdiyyeti dahi isbât eylemez. (18b) Zîrâ
vücûbü’l-vücûdu olan zât›n hâlik›yyet vesâ’ir s›fât-› kemâliyye ile ittisâf› vâcibdir. Pes hâlik›y-
yetde flirkin intifâs› vücûbü’l-vücûdda flirkin intifâs›n› müstelzemdir. Bunun için fâ‘iliyyetde
flirkden men‘ edip gayriye ta‘arruz eylemedi. 

Muvahhid eylemez hiç gayri isbât

Ki “e’t-tevhîdü iskâtü’l-izâfât”

Ya‘ni ‘ârifîn kat›nda vücûd ancak Allâhü Te‘âlâ’ya münhas›r olup ve ‘ayn-› zât› olup hâricen8

ve zihnen mümteni‘ü’l-infikâkdir ve mâ-sivâ-y› Hak mezâhir-i vücûd-› Hak olup kendileri ile
vücûd-› Hakk’a nisbet ve irtibât ki ana mevcûdiyyet ile ta‘bîr ederler bu cihetle mevcûd olup
hadd-i zâtlar›nda râyiha-i vücûdu flemm etmeyip gayriyi îcâd rütbesi anlardan gâyet dûr ol-
mufldur. Pes imdi ‘inde’t-tahkîk esbâb-› suveriyyenin müsebbibâta nisbeti mekân›n fi‘le nisbeti
gibidir. Ya‘ni medâr-› mahz olup kat‘â te’sîr-i hakîkî yokdur. 
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7 “Kullar›n Allahü Teâlâ taraf›ndan yarat›lan fiilleri, ârifi billâhlar›n gözleri için birer perdedir ki onlar Allah’›n
fiilerini bu kevnî perdelerin ard›ndan görürler. Fütûhât-› Mekkiye’de geçti¤i gibi...” 

8 “Zîrâ fley’in kendi nefsinde infikâki mümteni‘dir, hâricde ve tasavvurda. (derkenar)”
9 “Zâtî tevhîd; Allâh’›n varl›¤› d›fl›nda bir varl›¤›n ispat›na götüren bütün ilgi ve ba¤lant›lar› yok etmektir.”
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‘Azâba bâ‘is olan flirk-i flerengdir

Te’ellüm ana ki muhkem mehekdir

Gel imdi Zeyd ü ‘Amr’a tapma¤› ko

Begim âlâm-› flirkden elin yu 

Kiflinin flirk(i) denlidir ‘azâb›

Er isen muhkem eyle ictinâb›

Kad› Hemedânî Hazretleri buyururlar ki: Ey ‘azîz! Bir fi‘li Hak Sübhânehu Hazretleri’nden
gayriye nisbet olunmufl göresin; ol nisbeti sen mecâzî bilip hakîkî bilme, belki fâ‘il-i hakîkî Hak
Sübhânehu ve Te‘âlâ cenâb›n› bil. Kur’ân-› ‘azîmde ol mahalde ki:

(19a) buyurulmufldur; mecâzd›r. An›n hakîkati olur. Ve Hazret-i

Muhammed ‘aleyhi’s-selâm delâlet ve hidâyetin mecâzî bil ve iblîs ‘aleyhi’l-la‘nenin ›zlâlin

mecâzî i‘tikâd edip

mazmûn-› flerîfini hakîkat bil.

Rivâyet olunur ki Pîr-i Bistâm

Ki ya‘nî Bâyezîd-i sâhib-ikdâm

Bu denlü cidd ü sa‘y ü dikkat ile

Bu denlü halvet ile ‘uzlet ile

Bak›p her hâline ol merd-i fâyik

Aray›p bulmad› bir Hakk’a lây›k

Dedi bir Hakk’a lây›k ifl yok el-hak

Meger var ise tevhîdimdir ancak

Dediler bilme misin süd yedi¤in

Yüre¤imi süd a¤r›td› dedi¤in

Bu sözle bulunur mu sende tevhîd

Aceb sen kandesin yâ kande tevhîd

Uyan gafletden imdi ‘âkil isen

Hak’› anlay›gör ehl-i dil isen

Ölüp gitmezden evvel bil Hüdâ’y›

Hevây› ko sivây› ko Hüdâyî

Kuddise s›rruhu’l-‘azîz. Temme... 

10 “Ölüm mele¤i can›n›z› alacak.” (Secde/11)
11 “Ölüm an›nda canlar› Allah alacakt›r”
12 “O, birço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da yola getirir.” (Bakara/26)
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ÜSKÜDARLI KÂfi‹F
HAYATI, fi‹‹R DÜNYASI VE DÎVÂNÇES‹

Mustafa Erdo¤an*

Girifl

Eski  Türk edebiyat› tarihinin, bu alan›n en temel kaynaklar›ndan biri olan tezkireler ve
günümüze kadar yap›lan ilmî çal›flmalar sayesinde büyük oranda ayd›nland›¤› malûm-

dur. Ancak bütün bunlara ra¤men, çeflitli sebeplerle gün yüzüne ç›kmam›fl eserler ve tan›nma-
yan flahsiyetler oldu¤u, olabilece¤i de unutulmamal›d›r. Bizim için meçhul olan bu eser ve flah-
siyetler de uygun zaman› gelince ortaya ç›kacak ve bilgi da¤arc›¤›m›za dahil olacakt›r.

‹flte bu bildiride üzerinde durulacak olan Üsküdarl› Kâflif de edebiyat›m›zda flimdiye kadar
pek dikkat çekmemifl ve üzerinde durulmam›fl flâirlerden biridir. Sadece birkaç kaynakta ve s›-
n›rl› derecede hakk›nda malûmat bulunan Kâflif; belki az fliir yazd›¤›ndan, belki de tek nüsha
olan divançesi pek bulunamad›¤›ndan kendi devrinde ve sonras›nda pek tan›nmam›fl ve üze-
rinde de herhangi bir ilmî yay›n yap›lmam›flt›r. Ancak sa¤l›kl› ve güvenilir bir edebiyat ve kül-
tür tarihinin yaz›labilmesi için, mümkün oldu¤u kadar bütün edebî eser ve kiflilerin tamam›-
n›n de¤erlendirilmesi gerekti¤i göz önüne al›n›rsa, Kâflif gibi az eser veren ve k›smen daha az
tan›nan kiflilerin de ihmal edilmemesi gerekti¤i ortaya ç›kar.

Bu bildiride Üsküdar’da do¤mufl ve yetiflmifl XVIII. yüzy›l flâirlerinden Ali Kâflifü’l-Üsküda-
rî üzerinde durulacak; önce kaynaklardaki bilgilerden ve flâirin müellif hatt› divançesinden ha-
reketle onun hayat› hakk›nda bilgi verilecek, ard›ndan Kâflif’in fliirleri de¤erlendirilip fliir dün-
yas› ayd›nlat›lmaya çal›fl›lacak ve en son da divançesi yeni yaz› ile dikkatlere sunulacakt›r.

Üsküdarl› Kâflif ve Hayat›
Üsküdarl› Kâflif1, dönemindeki bir çok flâire göre daha az fliir yazm›fl ve belki de bu yüzden

* Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arfl. Gör., Ankara.
1 Kaynaklara göre, edebiyat›m›zda Kâflif mahlasl› befl flâir bulunmaktad›r. Bunlar›n en meflhuru ve divan› en

yayg›n olan› Es’ad-zâde Seyyid Mehmed Sa’deddin Efendi (1665-1699)’dir. Bu Kâflif ve Divan› hakk›nda Ay-
fle Büyüky›ld›r›m taraf›ndan bir doktora tezi haz›rlanm›flt›r: Kâflif Divan›n›n Tenkitli Metni ve Tahlili, F›rat
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›, Bas›lmam›fl Doktora Tezi, Ela-
z›¤, 1998, XXXI+279 s. ‹kinci Kâflif, fiât›r-zâde Mehmed Emîn Kâflif (ö. 1767); üçüncüsü üzerinde duraca-
¤›m›z Üsküdarl› Ali Kâflif Efendi; dördüncüsü Kalkandelenli Mehmed Kâflif Efendi (XVIII. yüzy›l); beflinci-
si Hâf›z Mehmed Kâflif Efendi (XIX. yüzy›l)’dir. Bunlara fieyh Kâflifî Efendi (ö. 1507)’yi ve Sultan I. Mahmud
dönemi (1730-1754) flâirlerinden olan Kâflifî’yi de eklemek mümkündür. Bu konuda bk. Mehmed Nâil Tu-
man, Tuhfe-i Nâilî Divan fiâirlerinin Muhtasar Biyografileri, Haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatç›, Bizim Büro
Yay., Ankara, 2001, C. II, s. 836-838; Haluk ‹pekten-vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyat› ‹simler Sözlü¤ü,
Ankara, 1988, s. 245.



daha az tan›nm›flt›r. Bu sebeple onun hakk›nda bilgi veren kaynaklar az oldu¤u gibi, bu kay-
naklarda verilen bilgiler de s›n›rl› ve genellikle birbirinin tekrar› niteli¤indedir.

Üsküdarl› Kâflif’in gerçek ad› Ali’dir. Kâflif’in gerçek ad›n›n Ali oldu¤u konusunda hakk›nda
bilgi veren bütün kaynaklar müttefiktir2. Ayr›ca flâir kendisi de müellif hatt› divançesinde bir fli-
irinin bafll›¤›nda bunu “muharrirü’l-fakîr ‘Ali Kâflifü’l-Üsküdârî” ifadesiyle teyit eder3. Söyledikle-
rinden Kâflif’i bizzat tan›d›¤› ve onunla dost oldu¤u anlafl›lan tezkire yazar› Râmiz Efendi flâirin
ad›n›n Ali oldu¤unu flöyle dile getirir: “Ol kâflif-i esrâr-› sühan›n nâm-› celîli ‘Alidir.”4. fiâir, mah-
lass›z birkaç manzûmesi hâriç, divançesindeki bütün fliirlerinde Kâflif mahlas›n› kullanm›flt›r. 

Yine kesin olan bir konu da Ali Kâflif Efendi’nin Üsküdarl› oldu¤udur. ‹lgili bütün kaynak-
larda ve flâirin kendi divançesinde bu aç›kça belirtilir. 

Ali Kâflif Efendi’nin do¤um y›l› konusunda maalesef ne hakk›nda bilgi veren kaynaklarda ne
de divançesinde hiçbir malûmat yoktur. Yaln›z flâirin divançesinde çok âfâkî de olsa bu konu-
da yorum yapmam›za yarayacak ipuçlar› bulunmaktad›r. Bunlar Kâflif’in divançesinde bulunan
tarih manzumeleri ve bu manzumelerin alt›na flâir taraf›ndan yaz›lm›fl olan tarihlerdir. Kar›fl›k
olarak yaz›lm›fl bu tarihler kronolojik olarak s›raland›¤›nda en erken yaz›lm›fl manzumenin
1750-51 tarihli oldu¤u görülmektedir5. Çok kaba bir tahminle flâirin bu tarihden en az 15-20
y›l önce do¤du¤u varsay›l›rsa, 1730-1735 y›llar› civar›nda do¤du¤u tahmin edilebilir6.

fiâirin babas›n›n ad› ve ailesi konusunda divançesinde herhangi bir kay›t bulunmamaktad›r.
Yaln›z flâir Osmanl› Müellifleri isimli eserde “Ali Kâflif bin Ömer Üsküdarî” diye an›lmaktad›r ki
buradan flâirin babas›n›n Üsküdarl› ve ad›n›n Ömer oldu¤u meydana ç›kmaktad›r7. Nitekim
muhtemelen Osmanl› Müellifleri’ndeki bu bilgiye dayan›larak Tuhfe-i Nâilî’de flâir için “Üskü-
darl› Ömer Efendi’nin o¤ludur” denilmektedir8. Bunlardan baflka araflt›rmalar›m›z s›ras›nda, ‹s-
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi T. 5512 numarada kay›tl› Divan-› Galib’in istinsah kayd›nda-
ki nottan Kâflif Efendi’nin Muhammed Tâhir ad›nda bir o¤lunun oldu¤u tespit edilmifltir. Bu di-
van›n müstensihi olarak görünen Muhammed Tâhir Efendi, kendisini Muhammed Tâhir ‹bn-i Ali
Kâflifü’l-Üsküdarî diye tan›tmaktad›r. Yazd›¤› Galib Divan›’n›n istinsah tarihi olan H. Zilhicce
1213 (M. May›s 1799) tarihinde hayatta oldu¤u anlafl›lan Muhammed Tâhir’in de babas› Kâflif
gibi fliirle ilgili oldu¤u tahmin edilebilir.
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2 Râmiz ve Âdâb-› Zurafâ’s›, Haz. Sad›k Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 1994, s. 250; Bursal› Meh-
med Tahir, Osmanl› Müellifleri, Haz. Mustafa Tatç›-Cemal Kurnaz, Bizim Büro Yay., Ankara, 2000, C. II, s.
392; Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meflâhir-i Osmâniye, Yay. Haz. Mustafa Keskin-vd., Se-
bil Yay›nevi, ‹stanbul, 1997, C. IV/1, s. 78; Mehmed Nâil Tuman, age, C. II, s. 838; Nuri Akbayar, “Kâflif Ali
Efendi”, Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, Dergâh Yay., ‹stanbul, 1982, C. 5, s. 217; ‹pekten-vd., age, s. 245.

3 Kâflifü’l-Üsküdarî, Divançe, Ankara Millî Kütüphane, Yz. A. 3505, vr. 2b.
4 Râmiz ve Âdâb-› Zurafâ’s›, s. 250.
5 Bu manzume için bk. Divançe, vr. 4a.
6 Ayr›ca Âdâb-› Zurafâ adl› tezkiresinde Ramiz flâirden “nev-heves” diye bahsediyorsa da tezkiredeki ilgili mad-

denin yaz›l›fl tarihinin olmamas› ve tezkirenin 1720-1784 y›llar› aras›nda, 64 y›lda yaz›lm›fl olmas›, bu tez-
kire maddesine dayanarak Kâflif’in do¤um y›l› konusunda bir tahminde bulunmay› güçlefltirmektedir. Bk.
Râmiz ve Âdâb-› Zurafâ’s›, s. XXVII.

7 Bursal› Mehmed Tahir, age, C. II, s. 392. 
8 Tuman, age, C. II, s. 838.



Ali Kâflif Efendi’nin tahsil hayat› ve ald›¤› görevler konusundaki bilgilerimiz de s›n›rl›d›r. ‹l-
gili kaynaklar›n nakletti¤ine göre Ali Kâflif Efendi bir süre Üsküdarl› Ali-zâde Kassâm ‹smail
Efendi’ye hizmet ederek ondan ders alm›fl ve mülâz›m yani mezun olmufltur. Kâflif’in tahsili s›-
ras›nda Farsça’y› ve muhtemelen Arapça’y› iyi derecede ö¤rendi¤i fliirlerinden anlafl›lmaktad›r.
‹smail Efendi’nin vefat› üzerine fieyhülislâm Mirzâ-zâde Seyyid Muhammed Said Efendi’ye
ba¤lanan Kâflif; bir süre fieyhülislâm Mirzâ-zâde Muhammed Said Efendi’nin hizmetinde bu-
lunmufl, kitapç›l›¤›n› yapm›fl ve büyük ihtimalle ondan ders alm›flt›r. Ali Kâflif Efendi daha son-
ra kad› olarak tezkireci Ramiz’in tabiriyle “nâil-i me’mûl”, yani emeline nâil olmufltur. fiâirin son
zamanlar›nda bu mesle¤i yürüttü¤ü nakledilmektedir9.

Üsküdarl› Kâflif ’in vefat y›l› konusunda da maalesef kesin bir bilgiye ulafl›lamam›flt›r.
Kaynaklarda flairin Sultan III. Mustafa zaman›nda, yani 1757-1774 y›llar› aras›nda vefat et-
ti¤i belirtilmektedir10. Ancak flâirin tarih manzumelerine dikkat etti¤imizde bu bilginin
yanl›fll›¤› hemen ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü bu manzumelerden biri M. 1791-92 y›l›na te-
kabül eden H. [1]206 tarihini tafl›maktad›r. Demek ki flâir bu tarihte hayattad›r. Öyleyse ve-
fat› da 1791-92 tarihinden daha sonra olmal›d›r.

Eserleri

Kaynaklarda Ali Kâflif Efendi’nin iki eserinden bahsedilmektedir11. Bunlardan birincisi flâ-
irin kaleme ald›¤› fliirlerinden oluflan divançesidir. Bu divançenin müellif hatt› ve yegâne
nüshas› Ankara’daki Millî Kütüphane’de Yz. A. 3505 numarada bulunmaktad›r. Bu divançe-
nin bafl tarafta koyu viflne çürü¤ü renginde meflin cildi bulunmaktad›r. Cildin s›rt› ve arka-
s› yoktur. Esere sonradan karton cilt yap›lm›flt›r. 160X104 mm ebad›nda olan divançede, su-
yolu filigranl› ve âharl› kâ¤›t kullan›lm›flt›r. Kâ¤›tlar k›smen da¤›n›k vaziyettedir. Eser top-
lam 33 varak olmakla birlikte bütün sayfalar› yaz›l› de¤ildir. Yazman›n 5a, 6a, 8a, 9a, 9b,
10a, 11b, 12a, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a, 19b, 20a, 20b, 21a, 22a, 23a, 23b, 24a,
25a, 25b, 26a, 27a, 27b, 28a, 29a, 30b, 31a, 32a, 33a yapraklar› bofltur, ayr›ca 6b, 7a ve
11a’da Kâflif’e âit olmayan fliirler bulunmaktad›r. Bunlardan baflka yazmadaki baz› yaprakla-
r›n kesilerek al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Divançe; muhtelif sat›rlar halinde, nesih yaz› ile ve söz
bafllar›, fliir bafll›klar› k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›fl, ayr›ca mahlaslar›n üstleri k›rm›z› mürek-
keple çizilmifltir. Divançe, Millî Kütüphâne Baflkanl›¤› taraf›ndan 21 Ekim 1975 tarihinde
Mehmet Tufan Aslan’dan (Kastamonu) sat›n al›nm›flt›r.

Bafl (1b) : Bâ‘is-i îcâd-› ‘âlem mebde’-i halk-› cihân

Seyyid-i nev‘-i benî-âdem flefî‘-i ümmetân

Son (33b) : Yakmasun firkat seni sâde-dil ol Kâflif gibi

Ne nigâh iste Zekâ’î ne visâle tâlib ol
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9 Râmiz ve Âdâb-› Zurafâ’s›, s. 250; Bursal› Mehmed Tahir, age, C. II, s. 392; Tuman, age, C. II, s. 838; Akba-
yar, agm, C. 5, s. 217; ‹pekten-vd., age, s. 245.

10 Bursal› Mehmed Tahir, age, C. II, s. 392; Mehmed Süreyya, age, C. IV/1, s. 78; Tuman, age, C. II, s. 838;
Akbayar, agm, C. 5, s. 217.

11 Bursal› Mehmed Tahir, age, C. II, s. 392; Akbayar, agm, C. 5, s. 217. 



Ali Kâflif Efendi’nin eserlerinin ikincisinden ise sadece Bursal› Mehmed Tahir bahsetmekte-
dir. O eser de fieyhülislâm Es’ad Efendi’nin Türkçe’den Arapça ve Farsça’ya sözlük olarak yaz-
d›¤›, meflhur Lehcetü’l-Lugat’›n muhtasar›d›r. Mehmed Tahir’in beyan›na göre Kâflif, Lehce-
tü’l-Lugat’› k›saltarak yeniden yazm›flt›r12.

fiiir Dünyas›
Üsküdarl› Kâflif bir XVIII. as›r flâiridir. Bu bak›mdan bahsedilen yüzy›l›n genel özellikleri ile

ilgili birkaç kelâm ederek konuya girmek istiyoruz. XVIII. yüzy›l Osmanl› Devleti için içte is-
yanlar, kar›fl›kl›klar ve mâlî s›k›nt›lar, d›flar›da ise yenilgiler ve toprak kay›plar› ile sonuçlanan
savafllar içinde geçmifltir. 1718’de yap›lan Pasarofça Antlaflmas› her ne kadar Osmanl› için çok
a¤›r flartlar› tafl›sa da daha sonra Lâle Devri diye an›lan bir bar›fl, e¤lence ve imar döneminin
bafllang›c› olmufltur. 1730 y›l›ndaki Patrona Halil ‹syan›’yla sona eren bu devir, edebiyat ve
kültür aç›s›ndan da bir geliflme dönemidir. Bu yüzy›l edebiyat›n›n genel özellikleri olarak; ma-
hallîleflme ve halk edebiyat›na yak›nlaflma, klasik divan fliirinin kat› kurallar›n›n de¤iflmesi, flâ-
irlerin önceki yüzy›llara oranla yaflan›lan hayat ve çevreyi daha çok dile getirmeleri, Sebk-i
Hindî tesirinin devam›, flark›, manzûm tarih ve nazîrelerin artmas› say›lmaktad›r. Bilindi¤i gi-
bi klasik Türk edebiyat›n›n iki büyük flâiri Nedîm ve fieyh Gâlib de bu as›rda yaflam›flt›r13.

Böyle bir ortamda yetiflen ve yaflayan Kâflif ’in fliiri de genel olarak yaflad›¤› yüzy›l›n özel-
liklerini yans›tmaktad›r. Üsküdarl› Kâflif ’in fliir dünyas›n› ayd›nlatabilecek en önemli kay-
nak olan divançesindeki fliirlerini incelemeden önce, kaynaklar›n Kâflif ’in edebî flahsiyeti ile
ilgili söylediklerine bir göz atmak da faydal› olacakt›r. Kâflif ’i yaflad›¤› dönemde anlatan tek
flâirler tezkiresi olan Âdâb-› Zurafâ’da flâir; kâflif-i esrâr-› sühan ve nev-heves ve nukûd-›
ma’ârife dest-res olan fluarâ-y› asrdan tâze-zebân bir flâir-i nüktedân olarak nitelenmektedir14.
Buradaki tâze-zebân ve flâir-i nüktedân sözlerine özellikle dikkati çekmek istiyorum. Bunlar
üzerinde ileride ayr›ca durulacakt›r. Kâflif hakk›nda bilgi veren önemli kaynaklardan biri
olan Osmanl› Müellifleri’nde ise flâir, tabî’at-› fli’riyyeye mâlik bir zât olarak tavsif edilmek-
tedir. Kâflif için Sicill-i Osmânî’de sadece flâirdir denilmekte, Türk Dili ve Edebiyat› Ansik-
lopedisi’nde ise, fliirleri nükteli bir flâir olarak anlat›lmaktad›r15.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, Kâflif’in fliir dünyas›n› ayd›nlatabilecek en önemli kaynak di-
vançesi ve bu eserdeki fliirleridir. Bunun için öncelikle divançede bulunan manzûmeler flekil
ve muhtevâ bak›m›ndan bir de¤erlendirmeye ve yer yer de yoruma tâbi tutulacakt›r. 

***
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12 Bursal› Mehmed Tahir bu eserin bir nüshas›n›n ‹bnü’l Emin Mahmud Kemal Bey’in hususî kütüphanesin-
de bulundu¤unu belirtmektedir. Bk. Bursal› Mehmed Tahir, age, C. II, s. 392. Ancak yapt›¤›m›z araflt›rma-
da biz böyle bir esere rastlayamad›¤›m›z gibi Es’ad Efendi ile ilgili kaynaklarda da bu meseleden bahsedil-
memektedir. Ayr›ca bir ayr›nt›y› daha burada nakletmeden geçemeyece¤iz. O da fludur: Es’ad Efendi’nin
Lehcetü’l-Lugat’› kendisinin Behcetü’l-Lugat ismiyle muhtasar flekilde yeniden yazd›¤› ve bu eserin bir nüs-
has›n›n ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (Rfld. 976) bulundu¤u söylenmektedir. Bk. Muhammet Nur
Do¤an, fieyhülislâm Es’ad Efendi ve Divan›’n›n Tenkitli Metni, MEB. Yay., ‹stanbul, 1997, s. 20.

13 Bu yüzy›l edebiyat› ile ilgili bk. Halûk ‹pekten-Mustafa ‹sen, XVIII. Yüzy›l Divan Edebiyat›, Türk Dünyas› El
Kitab›, Ankara, 1992, C. III, s. 185 vd.

14 Râmiz ve Âdâb-› Zurafâ’s›, s. 250. 
15 Bursal› Mehmed Tahir, age, C. II, s. 392; Mehmed Süreyya, age, C. IV/1, s. 78; Akbayar, agm, C. 5, s. 217.



Yap›lan incelemede Kâflif Divançesi’nde toplam 41 adet manzûme bulundu¤u tespit edilmifl-
tir16. Bu manzûmelerin naz›m flekillerine göre da¤›l›m› ve kullan›m oranlar› afla¤›daki gibidir:

Kâflif’in fliirlerinin bafl›nda Es’ad mahlasl› bir flâirin gazeline yaz›lm›fl tahmîs bulunmakta-
d›r. Edebiyat›m›zda, bilindi¤i kadar›yla, Kâflif’ten önce ve Kâflif devrinde bu mahlas› kulla-
nan 13 tane flâir bulunmaktad›r17. Gazeli tahmîs edilen Es’ad’›n hangi Es’ad oldu¤unu flim-
dilik bilemiyoruz. Bu konuda en kuvvetli ihtimal; Kâflif ’in Lehcetü’l-Lugat adl› eserini k›sal-
tarak yeniden yazd›¤› ve bu yüzden bir alâkas› oldu¤u anlafl›lan, Es’ad mahlas›yla fliir yaz-
m›fl fieyhülislâm Es’ad Efendi (1685-1753)’dir. Ancak fieyhülislâm Es’ad Efendi Divan›’nda
yapt›¤›m›z incelemede Kâflif’in tahmîs etti¤i gazele rastlayamad›k18. Üstünde “Li-muharriri’l-
fakîr” imzas› bulunan ve toplam sekiz bentten oluflan na’t muhtevâl› bu tahmîste Kâflif, Hz.
Peygamber’i övmekte ve ondan flefâat talep etmektedir.

Kâflif’in fliirleri aras›nda ikinci s›ray› bir tercî-bend almaktad›r. “Tercî‘-bend li-muharriri’l-fa-
kîr ‘Ali Kâflifü’l-Üsküdârî” bafll›¤›n› tafl›yan bu manzûme, alt›flar beyitten oluflan toplam dört
benttir. Bu tercî-bend genel olarak nasîhat ve münâcât muhtevâl›d›r.

Kâflif Dîvânçesi’nde yer alan bir di¤er naz›m flekli de k›t’ad›r. Dîvânçe’de toplam befl adet
k›t’a bulunmaktad›r. Befli de tarih k›t’as› olan bu manzûmelerden üçü mahlasl›, ikisi mahlas-
s›zd›r. Befl beyitten oluflan birinci k›t’a, Kâflif ’in dostu oldu¤u anlafl›lan Nu’mân adl› bir ki-
flinin dükkân› (muhtemelen dükkân›n aç›l›fl›) için yaz›lm›flt›r ve alt›nda 1767-68 tarihi ka-
y›tl›d›r. Befl beyitlik ikinci k›t’a, “Târîh Kal‘ecikli kapu yoldafl›m›z Ahmed Agan›ñ vefât›na din-
mifldir” bafll›¤›n› tafl›maktad›r ve anlafl›ld›¤› gibi flâirin kap› yoldafl› Kalecikli Ahmet A¤a’n›n
vefat› üzerine yaz›lm›fl olup 1762 tarihlidir. Yine befl beyitten oluflan üçüncü k›t’a ise, “Tâ-
rîh müftî? mü’ezziniñ ferzendi vefât›na söylenmifldir” bafll›kl› ve 1750-51 tarihlidir. Dördüncü
k›t’a dört beyitten oluflmaktad›r. “Târîh Hâf›z Seyyid Halîliñ vefât› târîhidir” bafll›¤›n› ve 1768-
69 tarihini tafl›maktad›r. ‹ki beyit olan beflinci ve son k›t’a ise, Züleyha Han›m diye birinin
vefat› üzerine yaz›lm›flt›r ve 1791-92 tarihini göstermektedir. 

Kâflif’in fliirleri aras›nda yine tarih düflürmek maksad›yla yaz›lm›fl iki adet nazm bulunmakta-
d›r. Bunlardan birincisi befl beyitlidir ve “Târîh-i vefât-› merhûm ‘Arab-zâde ‹mâm Muhammed Efen-
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16 Yukar›da Kâflif Divançesi’ndeki baz› yapraklar›n kesilerek al›nd›¤›n›n anlafl›ld›¤›n› söylemifltik. Bu husus göz
önüne al›n›rsa Kâflif’in farkl› manzûmelerinin de olabilece¤i anlafl›l›r. 

17 Tuman, age, C. I, s. 35-40. fieyh Gâlib’i de sayarsak bu say› 14’e yükselir.
18 Do¤an, age. fieyh Gâlib’in de Es’ad mahlas›yla fliirler yazd›¤›n› göz önüne al›p Gâlib Divan›’n› da tarad›k. An-

cak bahsedilen gazele bu eserde de rastlayamad›k. Bk. Naci Okçu, fieyh Gâlib Hayat›, Edebî Kiflili¤i, Eserleri,
fiiirlerinin Umûmî Tahlili ve Divân›n Tenkitli Metni, Kültür Bakanl›¤› Yay., Ankara, 1993, 2 C.

S›ra Nu.
1
2
3
4
5

Naz›m fiekli
Tahmîs

Tercî-bend
K›t’a

Nazm
Gazel

TOPLAM

Manzûme Adedi
1
1
5
2

32
41

Kullan›m Oran› (%)
2,4
2,4

12,1
4,8
78



di bi-Câmi‘-i Sultân Ahmed” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Mahlas bulunmayan bu nazm›n alt›nda 1757-
58 tarihi bulunmaktad›r. ‹kinci nazm ise, dört beyitten müteflekkildir ve Hanife adl› bir han›m›n
vefat› üzerine yaz›lm›flt›r. Son beyitte mahlas›n yer ald›¤› bu manzûme 1768-69 tarihlidir.

Dîvânçe-i Kâflif’in büyük bir bölümünü (% 78) gazeller oluflturmaktad›r. Biri Farsça olmak
üzere toplam otuz iki adet olan bu gazellerin yirmi sekiz tanesi befl, iki tanesi alt›, bir tanesi
yedi ve bir tanesi de dokuz beyitlidir.   Ali Kâflif Efendi gazellerinin tamam›nda ve genellikle
de son beyitte mahlas›n› söylemifltir. Yaln›z bir gazelde mahlas sondan bir önceki beyitte geç-
mektedir. fiâir “Li-muharirihi”, “Li-nâm›k›h›”, “Li-münfli’ihi” gibi ifadelerle bu fliirleri kendi yaz-
d›¤›n› ifade etmifltir. Gazellerden ikincisinin alt›nda 1766-67 tarihi kay›tl›d›r. Kâflif mürettep
bir divan ortaya koyamam›fl, di¤er bir deyiflle, Osmanl› alfabesindeki her harften bir gazel ya-
zamam›flt›r. Kâflif’in gazel yazd›¤› harfler ve gazel say›lar› flöyledir: Be: 2, Te: 2, Se: 1, Hâ: 2,
Dal: 2, Râ: 10, Ze: 2, Sin: 1, fi›n: 1, Sad: 1, Dad: 1, Z›: 1, Ay›n: 1, Gay›n: 1, Fe: 1, Kaf: 1, Lam:
2. Divançe’de bunlar›n d›fl›ndaki harflerle yaz›lm›fl gazel yoktur.

Üsküdarl› Kâflif fliirlerinin tamam›na yak›n›n› aruz vezniyle kaleme alm›flt›r. Divançe-
si’ndeki 41 manzûmeden 40 tanesini aruz vezniyle, 1 tanesini ise hece vezniyle yazm›flt›r.
Hece vezniyle yaz›lm›fl olan tek manzûme; hece vezninin 14’lü kal›b›yla yaz›lm›flt›r ve Di-
vançe’deki en uzun gazeldir. Kâflif ’in aruzla yazd›¤› manzûmelerini de¤erlendirdi¤imizde
flöyle bir tablo ile karfl›lafl›r›z:

Tablodan da anlafl›laca¤› üzere Kâflif fliirlerinde on farkl› aruz kal›b› kullanm›flt›r. Ancak
manzûmeler genellikle üç kal›pta yo¤unlaflmaktad›r. Bunlar s›ras›yla; Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâ-
tün Fâ’ilün, Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün ve Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün’dür. Asl›n-
da bu kal›plar genel olarak Türk edebiyat›nda çok ifllek kal›plard›r19. Kâflif aruz veznini kul-
lanmada tek tük hatalar› olsa da genel olarak baflar›l›d›r. fiiirlerinde Türkçe’ye k›smen a¤›rl›k
vermesi onun vezin konusunda bazen s›k›nt›ya düflmesine sebep olmufltur.

Ali Kâflif Efendi fliirlerinde umûmiyetle bir uzun ünlü ile bir ünsüzden oluflan ve tür olarak
tam kâfiye say›lan seslerle kâfiye oluflturmufltur. Kur’ân-figân-iskân-hayvân-Lokmân; bûr-
me’cûr-dûr-hûr-nûr; Kerîm-hakîm-nesîm-na’îm; nikâb-hicâb-hisâb-t›nâb-sehâb-âfitâb; kâr-
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19 Nitekim Haluk ‹pekten’in araflt›rmas›na göre bu kal›plardan birincisinin Türk edebiyat›ndaki kullan›m ora-
n› % 29,1; ikincisinin % 13,7; üçüncüsünün ise % 12,9’dur. Bk. Haluk ‹pekten, Eski Türk Edebiyat› Naz›m
fiekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., ‹stanbul, 1994, s. 202, 152, 237.
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bâr-bâzâr-zâr-t›mâr-nâçâr; cânân-yârân-flâyân-nâlân-bârân-Mervân gibi. fiâir zaman zaman bir
ünlü ile bir ünsüzden oluflan seslerle de tam kâfiye yapm›flt›r: fleref-telef-tef-hedef-def-kef gi-
bi. Yer yer m›srâ sonlar›ndaki ses benzerli¤inin tek sese düfldü¤ü yar›m kâfiyeli söyleyifller de
görülebilmektedir: dânâ-kâlâ-tersâ-Îsâ-fleydâ; g›nâ-vefâ-atâ-devâ-safâ-fenâ; ferâgat-selâmet-
âfet-firâkat-nihâyet-melâmet; vuslat-mihnet-rif’at-hikmet-flirket-rahmet-izzet; mâsivâ -dilrübâ-
bînevâ-âflinâ-flifâ-cefâ kelimelerinde oldu¤u gibi. Bunlardan baflka Kâflif bir gazelinde, ilk beyit
hariç, beyitlerdeki ilk m›sra›n sonu ile m›sralar›n ortalar›n› kafiyeli yapm›fl, bir baflka deyiflle iç
kafiye uygulam›flt›r. Bilindi¤i gibi bu tarz gazellere musammat gazel denmektedir. 

Burada de¤inmeden geçemeyece¤imiz bir husus da flâirin bazen kâfiye hatâlar›na düfltü-
¤üdür. Meselâ, terdedir-zerdedir(alt›ndad›r)-dilberdedir-dillerdedir kelime grubunda ilk anda
-dedir redif, -er kâfiye gibi görünmektedir. Ancak flâir ayn› kelime grubuyla perdedir-pej-
mürdedir kelimelerini de kâfiye yapm›fl; böylece rde kâfiye, -dir redif olmufltur. Kâfiye olufl-
turan kelimelerin yap› ve dil farkl›l›¤› da dikkati çekmektedir. Yine Kâflif, Es’ad Efendi’nin
fliirine yazd›¤› tahmîste mürselîniñ kelimesiyle asfiyân›ñ-kavmiñ-etk›yân›ñ kelimelerini kâfi-
ye yapmaya çal›flm›flt›r ki asl›nda bu yap›lardan hiçbiri kâfiyeye uygun de¤ildir. Yemîn-ze-
mîn-hemîn-Emîn-enîn kelime grubunda ise önce kâfiye emîn olarak düflünülmüfl ancak da-
ha sonra în sesine indirgenmek zorunda kal›nm›flt›r.

Bilindi¤i gibi divan fliirinde kâfiyenin bütünleyicisi ve zenginlefltiricisi olan, fliiri belirli bir
kavram ya da konu etraf›nda toplay›p bir atmosfer oluflturan rediflere çok yer verilmifltir. Bir
XVIII. yüzy›l divan flâiri olan Kâflif de bu gelene¤e uymufl ve fliirlerinde kelime ve ek baz›nda
epeyce redif kullanm›flt›r. Kâflif’in fliirlerinde redif olarak kullan›lan kelimeler flunlard›r: eyle-
me, bu halk, seyyidi, ile, Allâh’la, ola, muztarib, olur bâis, kadeh, füzûn flod kem ne flod, meded, söy-
ledir, seninledir, geliyor, gelür gider, ölçer döker, bir, eyler, yapar, olacakd›r, istemez, gelmez, nergis,
mahsûs, arz, haz, flem’, ancak, gönül, ol. Bu redif olarak kullan›lan kelimelerin say›s›, kelimeler
ayr› ayr› say›ld›¤›nda, 38 olarak ç›kmaktad›r. Kelimelerin dillere göre ayr›m›n› yapt›¤›m›zda,
21 Türkçe, 11 Arapça ve 6 Farsça redif-kelime kullan›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar›n yüz-
delik oranlar›; % 55,2 Türkçe, % 28,9 Arapça ve % 15,7 Farsça’d›r. Burada özellikle Türkçe ve
fiil kökenli kelimelerin büyük bir üstünlü¤ü görülmektedir ki bu da divan fliirinde ço¤unluk-
la redif olarak Türkçe kelimelerin kullan›ld›¤› görüflünü desteklemektedir20.

Üsküdarl› Kâflif’in yaflad›¤› XVIII. yüzy›l›n genel özelliklerinden biri olarak manzûm tarih-
lerin artmas› say›lmaktad›r. Kâflif Divançesi’nde toplam yedi tarih manzûmesi bulunmaktad›r
ki bunlar, bütün fliirler içinde % 17 gibi önemli bir kullan›m oran›na sahiptir. 

Bütün bu teknik bilgilerden sonra, Kâflif’in fliir dünyas›n› biraz daha yak›ndan incelemek,
fliirlerinin muhtevâs›ndan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle Kâflif’in divançesinde dînî-tasavvufî
muhtevâl› fliirlerin çok önemli bir yer tutmad›¤›n› belirtmek gerekir. Bu tür manzûmelerin il-
ki Divançe’nin giriflinde yer alan ve Es’ad Efendi’nin fliirine yaz›lm›fl olan tahmîstir. Hz. Pey-
gamber’e yaz›lm›fl bir na’t olan bu tahmîste Kâflif; âlemin icat sebebi, cihan yarat›klar›n›n bafl-
lang›c› (nûr-› Muhammedî), insanl›¤› efendisi, ümmetin flefâatçisi, levlâk tac› ile (Levlâke levlâk
lemâ halaktü’l-eflâk. Sen olmasayd›n felekleri, kâinât› yaratmazd›m anlam›ndaki hadîs-i kutsî-
ye21 iflaret) asfiyan›n efendisi, k›yamet günü inanan takvâ sahiplerinin flefaatçisi, dergâh›n›n
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20 Muhsin Macit, Divan fiiirinde Âhenk Unsurlar›, Akça¤ Yay., Ankara, 1996, s. 95.
21 Mehmet Y›lmaz, Edebiyat›m›zda ‹slâmî Kaynakl› Sözler, ‹stanbul, 1992, s. 113.



peygamberlere bile uyulacak yer, aya¤› topra¤›n›n yakîn ehlinin gözüne sürme ve zât›n›n da
dinin sultan›, ümmetin âsîlerinin s›¤›na¤› olmas› gibi yönleriyle Hz. Muhammed’i övmekte ve
bütün günahkârl›¤›na, yüzünün karal›¤›na ra¤men ondan flefâat talep etmektedir. 

Âsitân›ñ muktedâ-y› enbiyâ vü mürselîn
Hâk-i pâyiñ tûtiyâ-y› dîde-i ehl-i yakîn
Melce’-i ‘âsî-i ümmet sensin ey sultân-› dîn

Mücrim-i ‘âsîler içre Kâflif-i âvâreniñ
Lutfuña ma¤rûr olup ‘isyân› vâfirdir an›ñ
Senden ümmîdi flefâ‘atdir o yüzi karan›ñ (I/7-8)22

Divançe’de ikinci s›rada yer alan tercî-bend de genel olarak dînî ve nasihat›ms› bir hava ta-
fl›maktad›r. fiâir bu manzûmenin ilk bendinde söze besmele ile bafllamak, Allah’› anmak, Hz.
Peygamber’e, onun âilesi ve ashâb›na salât ve selâm etmek, tevâzû ile incinmifl gönülleri tamir
etmek gerekti¤ini söylemekte, böyle yapan› Allâh’›n hesap günü arfl›n gölgesi alt›nda kendi
dostlar›yla diriltece¤ini söylemektedir. fiâirin günahlar›n› an›p tövbe etti¤i bir münâcât özelli-
¤i gösteren fliirin ikinci bendi flu flekildedir: 

Mücrimem geldim kapuña yâ ‹lâh
Bafl aç›k yal›n ayak ey pâdiflâh

Ma‘siyet deryâs›na gavvâs olup
Sâhil-i bahre ç›kard›m çok günâh

Kalmad› hiçbir günâh ‘âlemde kim
Hâs›l› ifllemeye ben rû-siyâh

Gel yeter flimden gerü müstagfir ol
Cürm ü ‘isyân›n añup k›l âh u vâh

Matlab›ñ esrâr-› Hak ise göñül
Kim diyem iflit saña bî-ifltibâh

Gir harîm-i Hakk’a ehlu’llâh ile
Vâs›l ol esrâra ‘ilmu’llâh ile (II/2)

Bu bentten sonraki k›s›mlarda ise Allâh’›n baz› s›fatlar› say›lmakta ve en son flâir kendi gön-
lüne nasihatta bulunmaktad›r.

Ey göñül terk it kabâ-y› devleti
‹ster iseñ dü cihânda rif‘ati
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22 Kâflif Divançesi’nden yap›lan al›nt›lar›n geçti¤i yerleri her defas›nda dipnotta göstermek hem yazma hem de
okuma aç›s›ndan s›k›nt›ya sebep olaca¤›ndan, al›nt›lar›n geçti¤i yerler bu tarzda metinden sonra parantez
içinde gösterilecektir. Parantez içinde gösterilen rakamlardan birincisi metnini sunaca¤›m›z Kâflif
Divançesi’ndeki manzûme s›ras›n›, ikincisi ise beyit/bend s›ras›n› göstermektedir.



Dâsitân ol k›ssa-i Edhem gibi
Terk idüp bu tâc u taht u flevketi

Merd iseñ umma kerem itme ümîd
Bu fenâ dehr-i denîden ‘izzeti

Kurb-› Rahmân’a vüsûl ise merâm
Zâhid-âsâ ihtiyâr it ‘uzleti

Bende ol s›dk u mahabbetle hemân
Ala gör ehl-i vukufdan himmeti

Gir harîm-i Hakk’a ehlu’llâh ile
Vâs›l ol esrâra ‘ilmu’llâh ile (II/4)

Divançe-i Kâflif’te bunlardan baflka müstakil dinî ya da tasavvufî muhtevâl› fliir yoktur. Ancak
yer yer gazellerinde flâirin bu konularla ilgili söyleyifllerine rastlar›z. Örne¤in afla¤›daki beyitte Kâ-
flif günah deryas›nda bo¤uldu¤unu söylemekte ve Allah’tan hatalar›n›n aff›n› istemektedir. 

Deryâ-y› ma’siyetde fikende garîkdir
’Afv it hatâ-y› Kâflif’i Sübhân’›m›z meded (XVIII/5)

Kâflif, 
Kimdir bizi men eyleyecek bâ¤-› cinândan
Mevrûs-› pederdir gireriz hâne bizimdir (Lâ-edrî)

diyen flâir gibi, flefâat ve rahmet deryâs›n›n kendi gibi âsîlerin hakk› oldu¤unu, bu sebeple
gam çekmesine gerek olmad›¤›n› söylemektedir.

Gam çekme Kâflif ‘âsîleriñdir
Hakk-› flefâ‘at deryâ-y› rahmet (XIII/5)

Ali Kâflif Efendi afla¤›ya ald›¤›m›z bir gazelinin ilk beyitlerinde de her ne kadar insanlar gibi gö-
rünse de as›l fâilin Allâh oldu¤unu söylemekte ve Allah’›n insanlar›n zarurî r›zk›na kefil oldu¤unu
hat›rlat›p, bunun için ömrü tûl-i emel ile gereksiz yere harcaman›n yanl›fll›¤›n› vurgulamaktad›r.

Sanma kim bir kul› dünyâda flehenflâh yapar
Zâhiri gerçi odur ma’nîde Allâh yapar

Niceler tûl-i emelle ider ‘ömrüni tebâh
‹‘tikâd›m benim er-r›zku ‘ale’llâh yapar (XXVII/1-2)

fiu beyitte ise Kâflif tasavvufî bir konuya de¤inmekte; ene’l-Hak s›rr›n›n nüktesini bilip giz-
lemeyen, s›rlar› aç›klayan Mansûr’un çok ama as›lan›n bir oldu¤unu belirtmektedir.

Nükte-i s›rr-› ene’l-Hakk’› bilüp ketm itmeyen
Keflf-i esrâr eyleyen Mansûr çok ber-dâr bir (XXV/2)
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Bu bölümün giriflinde tezkire yazar› Râmiz’in Kâflif’i tâze-zebân bir flâir-i nüktedân olarak ni-
teledi¤ini söylemifltik. Tâze-zebân, yeni fleyler söyleyen demektir. Bu ifade edebiyat›m›zda özel-
likle, muhtemelen Kâflif’in do¤du¤u y›llarda dünyadan göçen Nedîm için kullan›lm›flt›r. Mer-
hûm Prof. Dr. Mehmet Çavuflo¤lu bunun sebebini fliirlerinde kulland›¤› dilin yo¤un bir flekil-
de konuflma dilinin özelliklerini tafl›mas› olarak göstermektedir23. Çavuflo¤lu bu konuda flun-
lar› söylemektedir: “Bu tâze-zebân sözünün üstünde durmak lâz›md›r. fiiire vezin ve kâfiye gi-
bi d›fl âhengi sa¤layan malzemeler yan›nda, onu bir de flekil ve mana sanatlar›yla bezemek,
merhûm Özdemir Âsaf’›n dedi¤i gibi “bir kelimeye bin anlam yüklemek” flâirin bafll›ca gaye-
siydi. Bu gayeye yaklafl›ld›¤› oranda fliirin, dolay›s›yla flairli¤in de¤eri artar. Konumuz bir divan
flairi oldu¤una göre bu hususun özellikle divan flairleri için geçerli bulundu¤unu belirtmeliyim.
Nesirde oldu¤u gibi, fliirde de anlafl›l›rl›k, yani dili kurallar›na uyarak kusursuz bir flekilde kul-
lanmak önemliydi. Kusursuzluk kavram›na dilin tabiîli¤ini bozmamak, onlar›n deyifliyle imâ-
le ve zihaf gibi ay›plar›ndan kaç›nmak gerekiyordu. (...) Nâbî ve özellikle Sâbit konuflma dili-
ni fliire sokmufllar, edâya tabiîlik vermifllerdi. Nedîm ise bir ad›m daha atm›fl, meyhane ve hel-
va sohbetlerinin, harem ve selaml›k konuflmalar›n›n dilini kullanm›flt›r. Öyle san›yorum ki ona
tâze-zebân s›fat› bu özelli¤inden dolay› verilmifltir.”24

‹flte bize göre Kâflif hem fliirlerindeki söyleyifl özelli¤i, hem de muhtevâ itibariyle Nedîm’in
açt›¤› bu yolu sürdürmeye çal›flan flâirlerden biridir. Kâflif fliirlerinde umûmiyetle Arapça, Fars-
ça a¤›r tamlama ve kelimelerin az›nl›kta, buna karfl›l›k Türkçe söyleyifllerin ço¤unlukta oldu-
¤u bir dil kullanm›flt›r. Onun fliirlerinde, özellikle de gazellerinde Türkçe ve sâde söyleyifle flu-
urlu bir yönelifl görülür25. Örne¤in 

Bülbül gibi cefâ vü sitemden usanmad›k
Ey gül yanakl› gonca-i handân›m›z meded (XVIII/2)

beyti divan fliirindeki klasik sevgilinin ac›mas›zl›¤›, dudaklar›n›n kapal›yken goncaya aç›l›n-
ca güle benzeyifli ve gül gibi k›rm›z› yanakl› oluflunu; buna karfl›l›k âfl›¤›n bülbül gibi çilekefl
ve sab›rl› olmas›n› ne kadar konuflma diline yak›n, sâde ve basit bir biçimde anlatmaktad›r. ‹fl-
te sevgilinin âfl›¤›na karfl› ilgisizli¤ini vurgulayan bir beyit daha:

Pek merhametsiz ol meh beni kûy›nda görüp
Sormaz niçün bu Kâflif-i fleydâ gelür gider (XXII/5)

Yine sevgilinin câzibesini ve herkes taraf›ndan sevilir olmas›n› vurgulayan afla¤›daki beytin
tabiîli¤ine ve ak›c›l›¤›na da dikkat edelim:
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23 Mehmet Çavuflo¤lu, Nedîm’e Dâir, Türk Dili, S. 426 (Haziran 1987), s. 333-334.
24 Çavuflo¤lu, agm, s. 338.
25 fiâirin bir kopyas› elimizde olan müellif hatt› divançesinde de bu söyledi¤imizi destekleyecek nitelikte ka-

y›tlar bulunmaktad›r. Bunlar; flâirin fliirleri üzerinde sonradan yapt›¤› de¤iflikliklerdir. Meselâ, “Deryâ-y›
ma’siyetde fikende garîkdir” m›sra›ndaki “fikende garîkdir” ifadesi; önce “garîk-i fikendedir” fleklinde Fars-
ça bir tamlama olarak yaz›lm›fl, daha sonra flâir taraf›ndan de¤ifltirilerek m›sra›n üzerine “fikende garîkdir”
fleklinde yaz›lm›flt›r. Yine “Gûyâ nihân gencimi bir mâl-dâra ‘arz” m›sra› önce “Sultân-› tâc-dâr fleh-i lâle-zâ-
ra ‘arz” fleklinde yaz›lm›fl, fakat daha sonra flâir taraf›ndan bu m›sra›n üzeri çizilerek ilk yaz›lan flekliyle kay-
dedilmifltir. Hemen anlafl›laca¤› gibi m›sra›n ilk flekli ile son flekli aras›nda Türkçe bak›m›ndan büyük fark
vard›r. Buna benzer “Kebfl-i diliñ fedâs›na ben râz›y›m bugün” m›sra› önce “Ben râz›y›m fedâ-y› dil ü cân
kebfline” fleklinde yaz›lm›fl, fakat sonradan flâir taraf›ndan de¤ifltirilerek baflta verilen biçimde kaydedilmifl-
tir. Divançe’de bunlara benzer baflka de¤ifliklik ve düzeltmeler de bulunmaktad›r. Bütün bunlar flâirin flu-
urlu bir biçimde Türkçe söyleyifle yöneldi¤ini de gösterebilir. 



Bilmem ne sihr ider gamze-i fettân›ñ ey meh
Sevmek seni cihân kalk›na âsân geliyor (XXI/6)

Yukar›da da söyledi¤imiz gibi Kâflif’in fliirleri muhtevâ olarak da Nedîm’inkilere epeyce ben-
zer. fiiirlerinin ço¤unlu¤unu oluflturan gazellerinde genelde hâkim olan konular; aflk ve aflk›n
dertleri, sevgilinin ac›mas›zl›¤› ile rindâne ifâdelerdir. 

Kâflif’in fliirlerinde okudu¤umuz aflk ço¤unlukla dünyevî ve kendisinin deyimiyle mecâzî
aflkt›r. Sevgili ise yanaklar› k›rm›z›, duda¤› mercan gibi k›ymetli bir sevgilidir. Divan fliirinde
epeyce yayg›n olan bu söyleyifl Kâflif’te flu flekilde ifadesini bulur:

Bir ruhlar› hamrâ bir lebi mercâna zâhid
Bakd›kca hât›ra seyr-i gülistân geliyor (XXI/6)

Ya da taze güzellik sahibi, ay yüzlü bir dilberdir ki âfl›¤a devaml› zulmeder.
Zihî bir dilber-i flâh-› hüsündâr-› tarâvetdir
Yerinme ey göñül cevri heme ol meh-likâ eyler (XXVI/2)

Bir perî gibi güzel olan o sevgili, gittikçe güzelleflecek bir âfet-i devrân olacakt›r.
Ey dil o perî bir âfet-i devrân olacakd›r
Gitdikce meh-i nev gibi tâbân olacakd›r (XXVIII/1)

Ancak o sevgiliden vefâ beklemek boflunad›r, gelmez. T›pk› dünyadan usanç gelmedi¤i gibi gibi.
Gülistân-› cihân›ñ bûy u flemminden g›nâ gelmez
Hakîkat üzre dilberden cihân içre vefâ gelmez (XXX/1)

Beyitte oldu¤u gibi klasik Türk fliirinde sevgili hemen her zaman vefâs›zd›r. Ondan vefâ
beklemek en büyük hatâ olur. Ancak zamanla bu anlay›fl›n de¤iflti¤ini ve güzellerde vefâ ese-
rinin görülmeye bafllad›¤›n› fark ediyoruz. Zâten bu yüzy›l›n edebî özelliklerinden biri olarak
klasik divan fliirinin kat› kurallar›n›n de¤iflmesi gösterilmektedir. ‹flte afla¤›daki beyitte Kâflif,
yukar›dakinin tersine, vefâlar eylemenin sevgiliye mahsus oldu¤unu söylemektedir.

Vefâlar eylemek dildâra mahsûs
Cefâlar eylemek a¤yâra mahsûs (XXXIII/1)

Âfl›¤›n kast› sevgilinin belini kucaklamakt›r, sevgilininki ise âfl›¤›n kan›n› ak›tmak. Âfl›k gön-
lündeki dertle inlese sevgili mutlu olacakt›r.

Miyân›ñ kocmad›r kasd›m ne hûnîdir seniñ gamzeñ
‘Aceb derd-i derûnumdan figân itsem safâ eyler (XXVI/3)

Sevgiliden ve sevgilinin cevrinden flikâyet Kâflif’in fliirlerinde epeyce yer tutar. ‹flte bir örnek
daha, ama ne kadar külfetsiz ve kinayeli bir söyleyifl:

Vefâ ise e¤er bu itdi¤iñ cevr ü cefâlar
Yeter ey gözleri âhû vefâya yok nihâyet (XII/4)

Ancak bütün bunlara ra¤men âfl›k sevgiliye kavuflma ümidini kaybetmez. Hep o sevgilinin
kendisine ac›yaca¤› günü bekler. 
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Kat‘-› ümmîd eyleme Kâflif visâlinden sak›n
Bir gün ola rahm ide flâyed saña ol âfitâb (X/5)

Sevgilisi olmad›ktan sonra âfl›¤a gül bahçesiyle zindan birdir. Gözyafllar› ise nehirler gibi
durmadan akar.

Yârs›z ‘uflflâk-› zâra sicn ile gülzâr bir
Girye-i eflkine nisbet seb‘a-i enhâr bir (XXV/1)

Aflk hastas› olan doktorun verdi¤i ilac› ne yaps›n, onun derdinin dermân› sevgilinin elindedir. 
fiimden gerü ‘ilâc-› tabîbi neyleyelim
Kim hasta-i ‘aflk›ñ derdine dermân geliyor (XXI/4)

Ey tabîbim zahmete girüp ‘ilâc itme sak›n
Hasta-i ‘aflk›ñ yan›nda s›hhat u bîmâr bir (XXV/4)

Sevgili nereye gitse, güneflin etkisinden onu korumak için âfl›¤›n bir gölgelik gibi olan âh›
da onunla birlikte gitmektedir.

Te’sîr-i âfitâbdan seni h›fz itmek içün
Her kande gitseñ âh-› sâyebân›m seniñledir (XX/2)

Utangaçl›k âfl›k için bir perdedir, onun sevgiliye kavuflmas›na mani olur. Âfl›k bu perdeyi gül
gibi k›rm›z› renkli flarapla açmaya çal›fl›r:

Bâde-i gül-fâm ile ey dil bugün ref‘ it nikâb
Mâni‘-i vuslat dimifller ‘âfl›k-› zâra hicâb (X/1)

Mey-i gül-gûn ile flûm› gidermek ister ey miskîn
Visâle ‘âfl›k-› zâr›ñ hicâb› perdedir ancak (XXXIX/3)

Kâflif gazellerinde bize göre genellikle dünyevî ve kendisinin deyimiyle mecâzî aflk› dillen-
dirmekle birlikte, divançesindeki son gazelinde bu mecâzî aflktan geçip hakikî aflka ya da ha-
kîkate talip olmay› ö¤ütlemekte, ayr›ca Kays’›n diliyle selâmet köflesinin dilberden geçip
Hakk’›n yoluna gitmekte oldu¤unu vurgulamaktad›r. 

Merd iseñ ‘aflk-› mecazdan geç hakîka tâlib ol
Pendimiz dânâ-y› kâmil sözleridir râg›b ol

Kays-› ‘âk›ldan su’âl itdim selâmet gûflesin
Didi dilberden ferâgat râh-› Hakk’a zâhib ol (XXXXI/1, 3)

Kâflif, tercî-bendinde geçen bir beyitte de sâd›k âfl›klar olduklar›n› ve maksatlar›n›n cennet
yurdu ile Allâh’la görüflmek oldu¤unu söyler:

‘Âfl›k-› sâd›klar›z maksûdumuz
Cennet-i me’vâyile dîdârd›r (II/3)
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fiâir, âfl›k olarak zaman›n rüsvay› oldu¤unu, ancak böylece gayb s›rlar›n› keflf etti¤ini, hik-
met ilmine vâk›f hâle geldi¤ini ve kalbinin de ferah oldu¤unu flu beyitle dile getirir:

Kâflif’em esrâr-› gaybem vâk›fam ‘ilm-i hikem
‘Âfl›kam rüsvâ-y› vaktem lîk kalbim inflirâh (XV/5)

Öyle veya böyle, Kâflif sonuçta kal›c› olman›n ancak aflk zincirine ba¤lanmakla mümkün ol-
du¤unu anlam›fl ve flöyle anlatm›flt›r:

Zencîr-i ‘aflka baglanal›m yoksa ey göñül
Tutmaz kemend-i zâl-i zamân olsa bizi bâ¤ (XXXVII/2)

Kâflif’in fliirleri aras›nda pek çok ve bize göre bir hayli baflar›l› rindâne söyleyifller bulunmak-
tad›r. Bunlar›n bafl›nda flâirin “kadeh” redifli gazel gelir:

Devr-i güldür içelim ey meh çegâneyle kadeh
Hofl gelür zîrâ bahâr eyyâm-› na¤meyle kadeh

Bezm-i meyde mürde-dil ihyâs›d›r gûyâ hemân
Sâki-i billûr-sâ‘id sunsa pür-meyle kadeh

Eylemifl taksîm sûfî tâ-ezel kassâm-› ‘aflk
Zâhide zühd ü ‘amel rinde piyâleyle kadeh

Biz harâbât ehliyüz ta‘n eyleme flimden gerü
Kâr›m›z nûfl itmedir na‘ra-i hey heyle kadeh

Görmedim Kâflif gibi bir rind-i mey-hôr-› cihân
Çekmede ceyfl-i gam›ñ def‘ine yâ Hay’la kadeh (XVI)

Kâflif’in fliirleri aras›nda zâhid/sûfî-rint çekiflmesine de¤inen ifadeler de yer al›r. Yukar›da arz
etti¤imiz gazelin üçüncü beyti bu konuya örnektir.

Kâflif afla¤›daki beytinde de kendisine meyhânenin mesken oldu¤unu, ancak hikmet sâkîsi-
nin kendisine kadeh sunmad›¤›n› belirtmektedir.

Meyhâne mesken ben nâ-tüvâna
Sunmaz piyâle sâkî-i hikmet (XIII/3)

Kâflif afla¤›daki beytinde de ârif, rint gönüllü ve harâbât ehli oldu¤unu, kendilerine meyin
yani flarab›n mübah say›laca¤›n› söylemektedir.

‘Ârifem rind-dilem âlûde-i câm-› meyem
Vâm›k’am ehl-i harâbatam bize meydir mübâh (XV/2)

fiu beyitler de Kâflif Divançesi’nde yer alan rindâne söyleyifllere örnektir:
Gûfle-i meyhânede topraga dökmez katresin
Sâki-i rindân› gör kim sâgar› ölçer döker (XXIV/2)

49ÜSKÜDARLI KÂfi‹F HAYATI, fi‹‹R DÜNYASI VE DÎVÂNÇES‹ n



Bâde-i ratl-› girân çekse ‘aceb mi her seher
Rind-i flâhid-bâza Kâflif mest ile hüflyâr bir (XXV/5)

Klasik Türk fliirinin geleneksel söyleyifllerinden olan felekten flikâyet de Kâflif’in fliirlerinde
flöyle yer bulur:

fiu‘le-i mihri bize çok gördügiyçün bu felek
Pertev-i envâr›na hâ’il ider gâhî sehâb (X/4)

Afla¤›daki beyit ise ikbâl-idbâr tezâd› içinde söylenmifl, fele¤e karfl› flâirin isti¤nâs›n› göste-
ren baflar›l› bir beyittir.

Yüz çevirse tâli‘im ‘arz eylemem hâlim saña
Ey felek ben bî-kese ikbâl ile idbâr bir (XXV/3)

Yine Kâflif tercî-bendindeki bir beyitte kendi gönlüne, mert isen bu fenâ (fânî/kötü) alçak
dünyadan cömertlik bekleme, yükseklik ümit etme, diye nasihat etmektedir:

Merd iseñ umma kerem itme ümîd
Bu fenâ dehr-i denîden ‘izzeti (II/3)

Üsküdarl› Kâflif, afla¤›daki beytinde ise zamâneden pür-cefâ yani eziyet dolu diyerek flikâyet
etmekte, ayr›ca istek ve heveslerinden geçerek kötü nefse gâlip olunaca¤›n› beyan etmektedir. 

Pür-cefâ imifl zamâne râhat isterseñ e¤er
Geç hevâ ile hevesden nefs-i flûma gâlib ol (XXXXI/4)

Kâflif’in fliirleri aras›ndaki bir beyit bizim epeyce dikkatimizi çekmifl ve garibimize gitmifltir.
fiâirin medrese tahsili görmüfl, kad›l›k yapm›fl ve XVIII. yüzy›lda yaflam›fl bir kifli oldu¤u göz
önüne al›n›rsa bu ifadenin ne kadar ilginç oldu¤u ortaya ç›kacakt›r. Beyit fludur:

Eflyâ-i dünyâ isterse enbâz

Olmaz rakîbâ dilberde flirket (XIII/4)

Asl›nda flâirin maksad› sevgilinin paylafl›lmazl›¤›n› dile getirmektir. Ancak bu söyleyifle ze-
min haz›rlarken söyledi¤i ilk m›sra gerçekten ilginçtir. Beyitteki enbâz ortak, efl demektir. Kâ-
flif; ey rakip dünya eflyas› isterse ortak, eflit olsun, ama dilberde ortakl›k olmaz demektedir. Bu
beyit bize yarin yana¤›ndan gayr› her fley müflterek diyen bir sosyal ak›m› hat›rlatm›flt›r.

Kâflif’in fliirlerinde bir iki yerde ‹zzet ismi geçmektedir. Ancak bu ‹zzet’in kim oldu¤u konu-
sunda ne kaynaklarda ne de Divançe’de herhangi bir bilgi bulunmamaktad›r. Ayr›ca flâir iki ga-
zelinde Zekâî, bir gazelinde Râmiz ve di¤er bir gazelinde ise Ulvî ad›n› anmaktad›r. Bu gazel-
lerin ilgili kiflilerin gazellerine nazîre olmas› ihtimali vard›r. Bunlardan Zekâî’nin Üsküdarl›
fieyh Mustafa Zekâî Efendi (ö. 1812); Râmiz’in ise Kâflif’le ilgili ilk elden ve en önemli bilgile-
ri veren, Âdâb-› Zurafâ adl› tezkirenin yazar› Hüseyin Râmiz Efendi (1736-1788) olmas› çok
büyük bir ihtimaldir. Ancak Zekâî Divan›’n›n matbû nüshas›nda Kâflif’in fliirlerinin nazîre ola-
bilece¤i, ayn› redifte gazele rastlayamad›k26. Divan› bulunmayan Râmiz’in ise çok az say›da ta-
rih manzûmesi vard›r ki bunlar aras›nda da Kâflif’in gazeline benzer manzûme yoktur27. Ad›-
geçen Ulvî’nin kim oldu¤u konusunda ise flimdilik bir bilgimiz yoktur. 
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Elimizde çok fazla fliiri bulunmamakla birlikte Kâflif’in Divançesi’nde yer yer övünme ifâde
eden beyitlere de rastlanmaktad›r. fiiiri ve flâirli¤i ile övünen Kâflif, kendi nazm› için nazm-› fü-
sûn-ger, tâze-zemîn, nev-zemîn nitelemelerinde bulunmakta ve fluara böyle gerek diyerek âriflere
önderlik yapt›¤›n› söylemektedir. ‹lgili beyitler afla¤›dad›r:

Kilk-i feflân-güher-i naz›m-› füsûn-gerim
Sûk-› hünerde kadr-i harîdâr› söyledir (XIX/4)

Kâflifâ tâze-zemîndir ki nihâli açm›fl
fiu‘arâ böyle gerek peyrev içün râh yapar (XXVII/5)

Sad-berg-i gonca Kâflif’i pejmürde itdigin
Eyler bu nev-zemînle ol gül-’izâra ‘arz (XXXIV/5)

Kâflif bu gûne ‘ârife peyrevligiñ seniñ
Old› metâ’-› nazm›na flöhret-fli’âr flem‘ (XXXVI/5)

Üsküdarl› Kâflif’in fliirlerinde yer yer, klasik edebiyat›m›zda çok s›k kullan›lan tenasüp, tevriye,
telmih, teflbih, istiâre ve tezat gibi edebî sanatlara rastlamak mümkündür. Burada sözü fazla uzat-
mamak için, “bir” redifli gazelin sicn-gülzâr, çok-bir, ikbâl-idbâr, s›hhat-bîmâr, mest-hüsyâr kelime-
lerinde oldu¤u gibi neredeyse tamamen tezat üzerine kurulmufl oldu¤unu belirtmekle yetiniyoruz. 

Burada sonuca geçmeden evvel, Kâflif’in çok ilginç ve edebiyat›m›zda benzerine rastlamad›-
¤›m›z bir gazeline de¤inmek istiyoruz. Metinler içinde XXVI. s›rada gösterdi¤imiz “eyler” redif-
li bu gazelin Türk edebiyat›ndaki di¤er gazellerden fark› k›saca, gazelin beyitleri içine ebced
hesab›n›n düzenli olarak yerlefltirilmesidir. Bilindi¤i gibi ebced hesab›nda Arap alfabesindeki
her harf bir rakama delâlet eder. Bu sistemde harfler özel bir flekilde s›ralan›r ve ak›lda kalma-
s› için s›ras›yla ebced, hevvez, huttî, kelemen, sa‘fas, karaflet, sehhaz, dazza¤ kelimelerinden olu-
flan gruplara ayr›l›r. ‹flte Kâflif befl beyitlik bir gazelde her m›sra›n bafl›nda, ortas›nda ve sonun-
da bir harf kullanmak sûretiyle ebced hesab›n› fliirinin içine yerlefltirmifltir28. Bunu da manzû-
mede normalde bir yerde bulunmas› gereken harfin yerine rakam olarak karfl›l›¤›n› yazarak
yapm›flt›r. Örne¤in elif yerine 1, be yerine 2, kaf yerine 100, te yerine 400 yazm›flt›r. Nitekim
as›l metinde bu rakamlar, siyah mürekkeple yaz›l› olan harflerden farkl› olarak özellikle k›rm›-
z› mürekkeple yaz›lm›flt›r. Metni normal flekilde okumak için, önce bu rakamlar›n harf olarak
karfl›l›klar›n› hat›rlamak, daha sonra bulunan harfi ilgili kelimeyle birlefltirmek gerekmektedir.
fiâirin bunu yaparken hem aruz veznini ve hem de anlam› ihmal etmeden, düzenli bir flekilde
kulland›¤› göz önüne al›n›rsa bu iflin öyle pek de kolay olmad›¤› anlafl›l›r. Baz›lar›na göre sa-
dece bir sanat ve hüner gösterisi olarak düflünülebilecek bu ifl, edebiyat›m›zdaki ilginç bir uy-
gulama olmas› ve flâirin bu konudaki becerisini göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Belki de Kâ-
flif bu yüzden kaynaklarda bir flâir-i nüktedân olarak an›lm›flt›r29.

Sonuç olarak; hangi y›llarda do¤up öldü¤ünü flimdilik kesin olarak bilmedi¤imiz Üsküdar-
l› Ali Kâflif Efendi, XVIII. yüzy›l›n gizli kalm›fl flâirlerinden biridir. fiimdilik 41 adet manzûme-
si ve tek nüsha, müellif hatt› divançesi elimizde olan Kâflif; edebiyat›m›zda birinci s›n›f, önde
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gelen bir flâir olmamakla birlikte, yer yer baflar›l› rindâne ve âfl›kâne söyleyiflleri olan, edebiyat
tarihimizle ve bu yüzy›l edebiyat›yla ilgilenenlerin ihmal etmemesi gereken bir flâirdir. 

Dîvançe-î Kâflifü’l-Üsküdârî
I

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Bâ‘is-i îcâd-› ‘âlem mebde’-i halk-› cihân
Seyyid-i nev‘-i benî-âdem flefî‘-i ümmetân
Kim ne haddimdir benim evsâf›n› k›lam beyân
Ey habîb-i hazret-i Hak mefhar-i peygamberân
Yarad›ld› zât-› zîflân›ñ içün kevn ü30 mekân

Mücrim-i ‘âsîleriz redd-i flefâ‘at eyleme
Bizi mahrûm eyleyüp hâk-i mezellet eyleme
fiân›ña lây›k mürüvvetdir hakâret eyleme
Ehl-i mahfler içre rüsvây-› melâmet eyleme
K›l flefâ‘at bu za‘îf ümmetlerine el-amân

Nûfl idüp câm-› memât› gireler kabre bu halk
Sûr-› isrâfîl ile ihyâ olup soñra bu halk
Emr ola mîzân-› ‘adle gitmege cümle bu halk
Var›cak ‘üryân u giryân ‘arsa-i haflre bu halk
Hayr flerden herkesiñ olunca a‘mâli ‘ayân

Tâc-› levlâk ile olduñ asfiyân›ñ seyyidi
Nefsi nefsî diye ol gün nice kavmiñ seyyidi
Sensiñ ol demde müfleffi‘ etk›yân›ñ seyyidi
Ey cemî‘-i enbiyâ vü mürselîniñ seyyidi
Hâk-i pâyiñdir o dem ‘âsîlere cây-› emân

Zâhid-i sâlûs olanlar cennet-i me’vâyile
Mest ü medhûfl olmufluz biz sâz-› sûz-› nây ile
Nakd-i ‘ömri ald›rup dünyâ vü mâ-fihâyile
Âh kim evkât›m›z hep geçdi hûy u hây ile
Eldeki sermâye vü hayr u salâh old› ziyân

Her nefesde eflk-i hasret dökelim yalvaral›m
Kim didikce nefse biz râh-› savâba varal›m
O bizi teflvîk idüp bezm-i safâya varal›m
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30 Divançe’de u, ü fleklinde okunmas› gereken at›f vavlar› yaz›da hemen hiç gösterilmemifltir. Normal metin-
de olmas› gereken bu u, ü’ler taraf›m›zdan hiçbir iflarete gerek görülmeden metne eklenmifltir. Ayr›ca düz-
leflme/yuvarlaklaflma husûsunda yüzy›l›n genel özelliklerine uyulmakla birlikte, flâirin özellikle yuvarlak
olarak yazd›¤› yerler oldu¤u gibi çevrilmifltir.



Yâ huzûr-› hazret-i Hakka ne yüzle varal›m
Senden olmazsa meded ey melce’-i halk-› cihân

Âsitân›ñ muktedâ-y› enbiyâ vü mürselîn
Hâk-i pâyiñ tûtiyâ-y› dîde-i ehl-i yakîn
Melce’-i ‘âsî-i ümmet sensin ey sultân-› dîn
Zât-i pâkiñ k›ld› Mevlâ rahmeten li’l-‘âlemîn
Hem flefî‘ü’l-müznibîn olduñ eyâ fahr-› cihân

Mücrim-i ‘âsîler içre Kâflif-i âvâreniñ
Lutfuña ma¤rûr olup ‘isyân› vâfirdir an›ñ
Senden ümmîdi flefâ‘atdir o yüzi karan›ñ
Ümmetân›ñdan bu ‘âciz Es‘ad-› bîçâreniñ
Cürmini mahv eyleyüp k›l vâs›l-› dâr-› cinân31

***

II
Tercî’-Bend Li-Muharriri’l-Fakîr’ Ali Kâflifü’l-Üsküdârî

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

‹btidâ k›l söze bismillâh ile
Hem dahi ism-i celâlu’llâh ile

Dilde bisyâr it salât ile selâm
Âl ü ashâb-› Resûlu’llâh ile

Yap tevâzu‘la flikeste dilleri
Tev’em ol nâm-› Halîlu’llâh ile

Haflr ide rûz-› hesâb ol pâdiflâh
Sâye-i ‘arflda veliyyu’llâh ile

Tekye-i irflâda gel dervîfl iseñ
Âbdâlân-› fenâ fi’llâh ile

Gir harîm-i Hakk’a ehlu’llâh ile
Vâs›l ol esrâra ‘ilmu’llâh ile

Mücrimem geldim kapuña yâ ‹lâh
Bafl aç›k yal›n ayak ey pâdiflâh

Ma‘siyet deryâs›na gavvâs olup
Sâhil-i bahre ç›kard›m çok günâh
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31 Dîvânçe, vr. 1b-2a.



Kalmad› hiçbir günâh ‘âlemde kim
Hâs›l› ifllemeye ben rû-siyâh

Gel yeter flimden gerü müstagfir ol
Cürm ü ‘isyân›n añup k›l âh u vâh

Matlab›ñ esrâr-› Hak ise göñül
Kim diyem iflit saña bî-ifltibâh

Gir harîm-i Hakk’a ehlu’llâh ile
Vâs›l ol esrâra ‘ilmu’llâh ile

Biz ‘ay›b-bîniz Hudâ Settâr’d›r
Ger günehkâr iseñ ol Gaffâr’d›r

Cevr zulüm yek görür nâdânlar
An› fehm itmez Hudâ Kahhâr’d›r

‘Âfl›k-› sâd›klar›z maksûdumuz
Cennet-i me’vâyile dîdârd›r

S›rr-› Hak’dan vâk›f iseñ ey göñül
Açma nâdâna o bir esrârd›r

S›rr-› Hakk’› fâfl iden mestâneniñ
Kim yeri Mansûrvefl ber-dârd›r

Gir harîm-i Hakk’a ehlu’llâh ile
Vâs›l ol esrâra ‘ilmu’llâh ile

Ey göñül terk it kabâ-y› devleti
‹ster iseñ dü cihânda rif‘ati

Dâsitân ol k›ssa-i Edhem gibi
Terk idüp bu tâc u taht u flevketi

Merd iseñ umma kerem itme ümîd
Bu fenâ dehr-i denîden ‘izzeti

Kurb-› Rahmân’a vüsûl ise merâm
Zâhid-âsâ ihtiyâr it ‘uzleti

Bende ol s›dk u mahabbetle hemân
Alagör ehl-i vukufdan himmeti
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Gir harîm-i Hakk’a ehlu’llâh ile
Vâs›l ol esrâra ‘ilmu’llâh ile32

***

III
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

Zihî ferah-fezâ-y› dil-güflâ dükkân-› Nu‘mân kim
Mahall-i mecma‘ olmufl ehl-i rindân-› sühan-dâna

Sevâd-› bahre karflu ber virüp vaz‘-› esâs itmifl
Güzel resm eylemifl sad âferîn mi‘mâr-› devrâne

Bu rütbe mevki‘ ü cây-› güflâd olmaz hakîkatde
Virür bûy-› safâ bâd-› flimâl esdikce yârâna

Yüzi suy›dur istavrozuñ? el-hak vasf-› ‘izzetle
Ahâlîsi an›ñla fahr ider erbâb-› irfâna

Didiler Kâflifâ her kime sordumsa ehibbâdan
Makâm-› dil-güflâd›r sen de gel dükkân-› Nu‘mân’a33

1181(M. 1767-68)
***

IV

Târîh-i Vefât-› Merhûm ‘Arab-Zâde ‹mâm Muhammed Efendi 
Bi-Camî’-i Sultân Ahmed

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün

Sefer itdi ki bir hâf›z-› Kur’ân
Semâ ehline düfldi âh u figân

B›rakur yüce kasr›yla libâs›n
Kifli elbet türâb› ider iskân

Ecel câm›n nufl ider hay olanlar
Ki kurtulmaz bilen insân u hayvân

Devâs›n bulmad› ‘âlemde hergiz
‘‹lâc-› mevte çok çal›fld› Lokmân34
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32 Dîvânçe, vr. 2b.
33 Dîvânçe, vr. 3a.
34 Bu m›sradaki ilk kelime önce “Maraz” olarak yaz›lm›fl, daha sonra bu kelime çizilerek üstüne “‘‹lâc”

yaz›lm›flt›r.



Didim târîh-i fevtin zamm-› yekle
Ve kâle ni‘amu’fl-flefî‘l-Kur’ân35

Sene 1171 (M. 1757-58)
***

V
Târîh 

Kal’ecikli Kapu Yoldafl›m›z Ahmed Agan›n Vefât›na
Adanm›fld›r.

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Dâd elinden çü seniñ mevtü’l-melek
Murg-› cân destinde her ân bûr ola

Âh iderdi rûz u fleb mâder diyü
fiübhe yok bu zikr ile me’cûr ola

Sîne çâk itse ‘aceb mi mâderi
Hasret ile dîdesinden dûr ola

Bir enîsi yo¤ idi dünyâda hîç
Mûnisi cennetde dâ’im hûr ola

Söyledi üçler gelüp târîhini
Kabriñ Ahmed nûr ile pür-nûr ola36

12 fi l (flevval) sene 1175 (M. 1762)
***

VI
Târîh

Müftü-i Mü’ezziniñ Ferzendi Vefât›na Söylenmifldir
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Bî-rahimsin ey ecel feryâd elinden çü seniñ
Ol civân› koymad›ñ döndün yesâr ile yemîn

Gitdi ferzendi mü’ezziniñ vebâdan genc iken
Almadan kâm› cihândan itdi iskân-› zemîn

Bakmad› mâl ü menâle yumd› gözün cümleden
Cân atup gitdi cinâna çün flitâb ile hemîn
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35 Dîvânçe, vr. 3b.
36 Dîvânçe, vr. 3b.



Ass› itmez eflk döküp efgân u nâleñ sâbir ol
Hâl-i ‘âlem böyledir hîç eyleme âh u enîn

Bir zamîr ihrâc idüp târîh-i fevtin söyledim
Merkadin ide münevver nûr-› Muhammed Emîn37

Sene 1164 (M. 1750-51) 
***

VII

Târîh 
Hâf›z Seyid Halil’i Vefât› Târîhidir

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Nâ-murâd gitdi fenâdan Hâf›z-› Seyyid Halîl
‹de ‘ukbâda mükâfât›n aña Hayy u Kerîm

Almadan kâm› cihândan eyledi ‘azm-i cinân
Bulmad› derdine bir çâre an›ñ hîç bir hekîm

fiu fenâdan itmeden yigirm’iki yafl›n tamâm
‘Ömrünüñ evrâk›n› itdi hazân bâd-› nesîm

Kâflifâ harf-i nidâ birle didim târîhini
Menzili Seyyid Halîl’iñ ola me’vâ-y› na‘îm38

Sene 1182 (M. 1768-69)
***

VIII
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

Cihân bir fânîdir hergiz sebât›ñ yokdur imkân›
Bakan ‘ibret gözüyle fehm ider seng-i mezârân›

De¤ildir kimseye bâkî sak›n meyl itme dünyâya
‹çer câm-› memât› ger cihân›ñ olsa sultân›

Yine bürûd-› nahl-i dil-rübâ el çekdi gülflenden
Bezim-gâh-› fenâdan cân atup gitdi h›râmânî

Yediler ç›kd› meydâna didiler Kâflifâ târîh
Hanîfe gitdi ‘ukbâya koyup bu dâr-› ahzân›39

Sene 1182 (M. 1768-69)
***
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37 Dîvânçe, vr. 4a.
38 Dîvânçe, vr. 4a.
39 Dîvânçe, vr. 4b.



IX
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

De¤ildir kimseye bâkî zevi’l-ervâh olan bir gün
fiarâb-› mevti nûfl eyler cihân›ñ olsa da hân›

Didi buna felek Kâflif mücevher fevtine târîh
Züleyhâ Hân›m old› kasr-› ‘adniñ flimdi sultân›40

27 R[ebî‘ü’l-] E[vvel] sene [1]206 fî leyle-i mi‘râc (M. 1791-92)
***

[Gazeliyyât]
X

Harfü’l-Bâ’
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Bâde-i gül-fâm ile ey dil bugün ref‘ it nikâb
Mâni‘-i vuslat dimifller ‘âfl›k-› zâra hicâb

Dirhem isterse visâle sen de ey dil vasl içün
Nakd-i eflki ol mehe teslîm idüp tahte’l-hisâb

Nukre-i seyl-i siriflki cem‘ idüp Mecnûn-› ‘aflk
Bârgâh-› hayme-i Leylâ’ya itdi zer-t›nâb

fiu‘le-i mihri bize çok gördügiyçün bu felek
Pertev-i envâr›na hâ’il ider gâhî sehâb

Kat‘-› ümmîd eyleme Kâflif visâlinden sak›n
Bir gün ola rahm ide flâyed saña ol âfitâb41

***
XI

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

Derd ü firâk u mihnet ile kâr muztarib
Nâkûs-› ‘aflk çal›nal› her bâr muztarib

Sûk-› hüsünde bir mehe dil müflterî iken
Old› harâret-i teble bâzâr muztarib42

Teb tutd› firkatiñle efendi bu bendeñi
Gam gûflesinde hâl-i dil-i zâr muztarib
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40 Dîvânçe, vr. 4b.
41 Dîvânçe, vr. 5b.
42 Bu m›sra›n ikinci tef’ilesinde vezin aksamaktad›r.



Lutf eyleyüp esirge fütâde-i ‘aflk›ñ›
Rahm itmez iseñ ey meh tîmâr muztarib43

Tâkat-güzâr idi reh-i hicriñde her zamân
Kâflif çekerse firkati nâ-çâr muztarib44

Sene 1180 (M. 1766-67)
***

XII
Harfü’t-Tâ’

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün

Efendim eyledim sevdâ-y› vasl›ndan ferâgat
Yüri flimden gerü dünyâda siz sa¤ biz selâmet

Ben isterdim felekde kim saña kendü elimle
Kabâ-y› flâ‘iriyyet hil‘at›n giydirem âfet

Sen ise bilmediñ kadrim uyup bîgâneye âh
Benim gibi kemâl ehline gösterdiñ firâkat

Vefâ ise e¤er bu itdi¤iñ cevr ü cefâlar
Yeter ey gözleri âhû vefâya yok nihâyet

Seni Mecnûn gibi nâs›ñ zebân›na getürdi
Teflekkür eyle ey Kâflif bun› sanma melâmet45

***

XIII
Müstef‘ilâtün Müstef‘ilâtün

Âlâm-› firkat minnetle vuslat
Çekmekde ‘âfl›k derd ile mihnet

Ol kadd-i kâmet ol çeflm-i âhû
Bulsun cihânda kadr ile rif‘at

Meyhâne mesken ben nâ-tüvâna
Sunmaz piyâle sâkî-i hikmet

Eflyâ-i dünyâ isterse enbâz
Olmaz rakîbâ dilberde flirket
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43 Bu m›sra›n üçüncü tef’ilesinde vezin bozulmaktad›r. 
44 Dîvânçe, vr. 5b.
45 Dîvânçe, vr. 7b.



Gam çekme Kâflif ‘âsîleriñdir
Hakk-› flefâ‘at deryâ-y› rahmet

Kalmazd› hâk-i zilletde kimse
Yâver olursa hâdî-i ‘‹zzet46

***

XIV

Harfü’s-Sâ’
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

Visâl-i hicr-i yâre firkat-i cânân olur bâ‘is
Safâ-y› zevk-i hûba nâs›h-› yârân olur bâ‘is

Sak›n a¤yâr-› bed-hâha derûn-› râz›n› açma
fiehâ âzürde-i dil olma¤a flâyân olur bâ‘is

Hezâr›ñ seyr-i gülflen fikridir âzâde kâr olmaz
Figâna bülbül-i âflüfte-i nâlân olur bâ‘is

Nihâl-i sebze-i ter bitmedügi bûsitân›nda
Bu ki ey bâ¤bân›m k›llet-i bârân olur bâ‘is

Benâm-› Kerbelâ âh u enînin gûfl idüp Kâflif
Didi bu iftirâka fitne-i Mervân olur bâ‘is47

***

XV

Harfü’l-Hâ’
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Zâhidem zerk u riyâyam bulmazam bir dem felâh
Fâs›kam meyl-i hevâyam tutmazam dest-i salâh

‘Ârifem rind-dilem âlûde-i câm-› meyem
Vâm›k’am ehl-i harâbatam bize meydir mübâh

Sâkiyem ratl-› girânam mâ’ilem peymâneyem
Râ¤›bam dildâr-› vaslam tâlibem kâse-i râh

Kâni‘em ‘ankâ-y› tab‘am mâlikem dür-dâneyem
Tâ’irem murg-› hümâyam evc-i nâzam bî-cenâh
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46 Dîvânçe, vr. 7b.
47 Dîvânçe, vr. 8b.



Kâflif’em esrâr-› gaybem vâk›fam ‘ilm-i hikem
‘Âfl›kam rüsvâ-y› vaktem lîk kalbim inflirâh48

***

XVI
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Devr-i güldür içelim ey meh çegâneyle kadeh
Hofl gelür zîrâ bahâr eyyâm-› na¤meyle kadeh

Bezm-i meyde mürde-dil ihyâs›d›r gûyâ hemân
Sâki-i billûr-sâ‘id sunsa pür-meyle kadeh

Eylemifl taksîm sûfî tâ-ezel kassâm-› ‘aflk
Zâhide zühd ü ‘amel rinde piyâleyle kadeh

Biz harâbât ehliyüz ta‘n eyleme flimden gerü
Kâr›m›z nûfl itmedir na‘ra-i hey heyle kadeh

Görmedim Kâflif gibi bir rind-i mey-hor-› cihân
Çekmede ceyfl-i gam›ñ def‘ine yâ Hay’la kadeh49

***

XVII

Harfü’d-Dâl
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Ez-hezâr-› gülflenem nâlem füzûn flod kem ne-flod
Der-dilem zâr u firâk u gam füzûn flod kem ne-flod

Terk-i hâb-› râhatam tâ-rûz-› firkat vuslatefl
Girye-i eflk ez-misâl-i yem füzûn flod kem ne-flod

S›rr-› ‘aflk pinhân ne-bâfled ketm hergiz müflkil est
Râz-› ‘uflflâk-› dile mahrem füzûn flod kem ne-flod

Meflreb-i rind-dilem dâred reh-i ehl-i harâb
Câm-› nûfl ez-rûh-› flâz-› Cem füzûn flod kem ne-flod

Tûtiyâ-y› çeflm-i dil hâk-i der-i meyhâne est
Sâk›yâ sâgar keflîd ez-câm füzûn flod kem ne-flod
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48 Dîvânçe, vr. 10b.
49 Dîvânçe, vr. 10b.



Yekke-tâz-› sahn-› efl’âr-› fesâhat Kâflifâ
Nazm-› erbâb-› sühan her dem füzûn flod kem ne-flod50

***

XVIII
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

Nâr-› gam›ñla yand› dil ü cân›m›z meded
Çâk old› hasretiñle girîbân›m›z meded

Bülbül gibi cefâ vü sitemden usanmad›k
Ey gül yanakl› gonca-i handân›m›z meded

A¤yâr-› hîlekâr ile yek-dil olup o meh
Zulm itdi bendesine Süleymân’›m›z meded

fiimden gerü bu bezm-i safân›ñ ne zevki var
Sunmaz piyâle sâk›-i devrân›m›z meded

Deryâ-y› ma’siyetde fikende garîkdir
‘Afv it hatâ-y› Kâflif’i Sübhân’›m›z meded51

***

XIX

Harfü’r-Râ
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

Sâkî flarâb-› nâb ile dildâr› söyledir
Gûyâ hezâr gonca-i gülzâr› söyledir

Sanmañ figân u nâlemizi bî-hûde bizim
Vasl-› habîb-i yâr talebkâr› söyledir

Ol fleh-süvâr-› merd-i flecî’-i belâgatiñ
Esb-i hayâl-i nâz› rikâbdâr› söyledir

Kilk-i feflân-güher-i naz›m-› füsûn-gerim
Sûk-› hünerde kadr-i harîdâr› söyledir

Dil derdiniñ tabîbi mülâyim cevâbla
Nabz-› mizâc-› ‘illet-i bîmâr› söyledir
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50 Dîvânçe, vr. 12b. 
51 Dîvânçe, vr. 12b. Bu beytin ilk m›sra›ndaki “fikende garîkdir” ifadesi; önce “garîk-i fikendedir” fleklinde ya-

z›lm›fl, daha sonra flâir taraf›ndan de¤ifltirilerek m›sra›n üzerine bu flekliyle yaz›lm›flt›r.



Cânâ rakîb-i rû-siyehi gör ki dem-be-dem
Vasf-› ruhuñla hâl-i siyehkâr› söyledir

‹nkâr iderse fli‘r-i teri Kâflif-i zamân
Nazm-› Zekâ’î münkir-i efl’âr› söyledir52

***

XX
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

Gitseñ rakîble seyre cân›m seniñledir
‹çseñ flarâb-› sâfî mugân›m seniñledir

Te’sîr-i âfitâbdan seni h›fz itmek içün
Her kande gitseñ âh-› sâyebân›m seniñledir

Dirseñ kimiñle destân-› ‘aflk olduñ cihânda
Mir’ât-› dile bak dâsitân›m seniñledir

Her hûbda tâli’-i flûmum› bir yol deñedim
Ey kafl› kara bu imtihân›m seniñledir

Sensiz safâ-y› zevk bulamaz dil-i Kâflif
Her hâlde sürûr u flâdmân›m seniñledir53

***

XXI
14’lü Hece Vezni

Seyr it göñül cemâli meh-i tâbân geliyor
Gûyâ ki taht-› M›sr’a fleh-i Ken’ân geliyor

Didim zebân-› hâl ile kemânkefl-i dile
Bir kafl› kurulu yâ yeter müjgân geliyor

Sankim Mesîh-i sânî durur bîmâr-› ‘aflka
Nutk›nda sad hezâr mürde dile cân geliyor

fiimden gerü ‘ilâc-› tabîbi neyleyelim
Kim hasta-i ‘aflk›ñ derdine dermân geliyor

Bir gün zamâne Bihzâd’›na tasvîr-i yâri
Nakfl it didim didi ‘akla halecân geliyor
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52 Dîvânçe, vr. 16b.
53 Dîvânçe, vr. 16b.



Bilmem ne sihr ider gamze-i fettân›ñ ey meh
Sevmek seni cihân halk›na âsân geliyor

Bir ruhlar› hamrâ bir lebi mercâna zâhid
Bakd›kca hât›ra seyr-i gülistân geliyor

Bafl h›rkaya çeküp inzivâda ‘andelîbân
Gülden hezârvefl na¤me-i murgân geliyor

Sultân-› gam derûnuñ niflîmen itse Kâflif
fiâd ol sak›n dime hâneye mihmân geliyor54

***

XXII
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

Bezm-i cihâna merdüm-i dânâ gelür gider
Cây-› karâr de¤il nice dânâ gelür gider

Bâzâr-› ‘aflk içinde harîdâr-› vuslata
Satsun metâ’-› hüsnüñi kâlâ gelür gider

Kâbil mi flol sanemler ziyâretiñ terk ide
Elbette peyker-i deyre tersâ gelür gider55

Ey mu¤beçe seniñle guzeflte da‘vâm›z›
Fasl itmek içün bir dahi ‘Îsâ gelür gider56

Pek merhametsiz ol meh beni kûy›nda görüp
Sormaz niçün bu Kâflif-i fleydâ gelür gider57

***

XXIII
Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün

Sevdâ-y› gamuñ göñülden ç›ksa gider keder
‘Uflflâk› cefâ-y› ‘aflk›ñ gerçi y›kar yakar

Cerrâh-› cihân geçinür gamzesi fasd›la
Durmaz flikemimden ol meh hûn-› ciger çeker
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54 Dîvânçe, vr. 17a.
55 Bu beytin her iki m›sra›nda da vezin aksamaktad›r. 
56 Bu m›srada vezin aksamaktad›r. 
57 Dîvânçe, vr. 12b.



Tî¤i müjesin çeküp kasd itse helâkime
Mestâne tabancas› destinde ç›kar çakar

Ma’nî-i hüküm bilinür ‘ilm-i ledünn ile
fiem‘iñ ki fitîlini m›krâs m› k›par kapar

Tîri hevesi dili ümmîd-i kemân ile
Kâflif o kafl› hilâliñ cevr k›sar kasar58

***

XXIV
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Tab‘-› dil gencîne-i nakd-i zeri ölçer döker
Kem ‘ayâr› hâriciñ sâfdan berî ölçer döker

Gûfle-i meyhânede topra¤a dökmez katresin
Sâki-i rindân› gör kim sâgar› ölçer döker

Bî-niyâz a¤yâra bahfl ider hayâl-i vuslat›n
‘Âfl›k-› dil-hasteye derd-i seri ölçer döker

Gûyiyâ iklîm-i sârâ flâh›d›r ol meh-cebîn
Micmer-i ‘adlinde ‘ûd-› ‘anberi ölçer döker

Germ-i nâb-› bâdeden Kâflif ‘arak-rîz olsa yâr
Kâse-i sîm ü zekan rûy-› teri ölçer döker59

***

XXV
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Yârs›z ‘uflflâk-› zâra sicn ile gülzâr bir
Girye-i eflkine nisbet seb‘a-i enhâr bir

Nükte-i s›rr-› ene’l-Hakk’› bilüp ketm itmeyen
Keflf-i esrâr eyleyen Mansûr çok ber-dâr bir

Yüz çevirse tâli‘im ‘arz eylemem hâlim saña
Ey felek ben bî-kese ikbâl ile idbâr bir
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58 Dîvânçe, vr. 17b. Bu gazelde beyit sonlar›ndaki çift kelimeler (ikinci beyit hâriç), yaz›l›fllar› ayn› oldu¤un-
dan, birden fazla farkl› flekilde okunabilir. Örne¤in QO· QO· kelimeleri; gider keder/ keder gider/ gi-
der gider/ keder keder gibi. Her hangi bir harf ya da hareke ile nas›l okunaca¤› tasrih edilmeyen bu keli-
meler, ikinci beyitteki okunuflu aç›k olan “ciger çeker” ifadesi esas al›narak taraf›m›zdan yukar›daki flekil-
de okunmufltur. Asl›nda flâirin ilgili kelimelerle oyun yapt›¤›n› söylemeye gerek yoktur san›r›z.

59 Dîvânçe, vr. 17b.



Ey tabîbim zahmete girüp ‘ilâc itme sak›n
Hasta-i ‘aflk›ñ yan›nda s›hhat u bîmâr bir

Bâde-i ratl-› girân çekse ‘aceb mi her seher
Rind-i flâhid-bâza Kâflif mest ile hüflyâr bir60

***

XXVI
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

O mâh-› pür-ziyâ gerçi bize cevr ü cefâ eyler
Dil-i fleydây› gördükce hele lutf u vefâ eyler

Zihî bir dilber-i flâh-› hüsündâr-› tarâvetdir
Yerinme ey göñül cevri heme ol meh-likâ eyler

Miyân›ñ kocmad›r kasd›m ne hûnîdir seniñ gamzeñ
‘Aceb derd-i derûnumdan figân itsem safâ eyler

Kalursa bu güzellikle revâd›r ol fleh-i hûbân
Ta‘aflfluk eyleyen yâr-i senâ-kâr› hafâ eyler

Zülâl-âsâ leb-i la‘li ziyâ virmifl zarîfâna
Gam›m bu Kâflifâ dilber seni ehl-i hevâ eyler61

***

XXVII
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün

Sanma kim bir kul› dünyâda flehenflâh yapar
Zâhiri gerçi odur ma’nîde Allâh yapar

Niceler tûl-i emelle ider ‘ömrüni tebâh
‹‘tikâd›m benim er-r›zku ‘ale’llâh yapar

‹nkisâr alma göñül kimseyi rencîde idüp
Seni soñra seherî eyledigi âh yapar

Ehl-i h›sset yapamaz bir dil-i mahzûn› bile
An› ehl-i kereme server olan flâh yapar

Kâflifâ tâze-zemîndir ki nihâli açm›fl
fiu‘arâ böyle gerek peyrev içün râh yapar62

***
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60 Dîvânçe, vr. 18a.
61 Dîvânçe, vr. 18a.
62 Dîvânçe, vr. 18b.



XXVIII
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün

Ey dil o perî bir âfet-i devrân olacakd›r
Gitdikce meh-i nev gibi tâbân olacakd›r

Ald›m haberi çarh-› kuhenden didi ol meh
Hüsn iklîmine Yûsuf-› Ken‘ân olacakd›r

Nabz-› dil-i bîmâra el ursa güzel añlar
Hikmetde dahi hâz›k-› Lokmân olacakd›r

Gülzâr-› ‘izâr›ñda gören hâl-i siyâh›ñ
Tâ-rûz-› visâl vâlih ü hayrân olacakd›r

Kâflif ne kadar râz-› dili saklasañ olmaz
Sad sâl ü hezâr olsa da destân olacakd›r63

***

XXIX
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

Câm-› flarâb› nergis-i mestân›m istemez
Kuhl-› safây› dîde-i giryân›m istemez

Kebfl-i diliñ fedâs›na ben râz›y›m bugün64

‘Îd-› visâle ol perî kurbân›m istemez

Terk it figân u nâleñi ey ‘andelîb-i dil65

Bî-hûde zâr› gonca-i handân›m istemez

Ehl-i kemâl ü sâhib-cemâliñ muhibbiyüz66

Bîgânelerle ülfeti ‘irfân›m istemez

Kâflif cefâ-y› yâr ile bir hâldeyim bugün
Tersâ de¤il bu hâlimi düflmân›m istemez67

***
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63 Dîvânçe, vr. 18b.
64 Bu m›sra flâir taraf›ndan önce “Ben râz›y›m fedâ-y› dil ü cân kebfline” fleklinde yaz›lm›fl, daha sonra de¤ifl-

tirilerek bunun yan›na yukar›da verilen biçimde kaydedilmifltir. 
65 Bu m›sra da flâir taraf›ndan önce “Ey ‘andelîb-i dil yüri terk it figân›n›” fleklinde yaz›lm›fl, fakat daha sonra

de¤ifltirilerek yukar›daki hâle getirilmifltir. 
66 Bu m›srada vezin aksamaktad›r.
67 Dîvânçe, vr. 19a.



XXX
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

Gülistân-› cihân›ñ bûy u flemminden g›nâ gelmez
Hakîkat üzre dilberden cihân içre vefâ gelmez

Sehâvet yine bir zât-› celîlü’fl-flâna mevkûfdur
Meseldir nâkes-i dûn u denîlerden ‘atâ gelmez

Tabîbâ meskenim dârü’fl-flifâd›r hâne-i dilde
Nedendir mürde-i ‘aflka hakîmâne devâ gelmez

Lebiñ afyonun› sun bize nûfl itmeksizin bun›
Neflât-› cilveye burc-› rahîkîden safâ gelmez

Sak›n nâ-puhte sanma âtefl-i tennûr-› ‘aflk›nda
Muharrâ? old› hergiz Kâflif-i zâra fenâ gelmez68

***

XXXI

Harfü’s-Sîn
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

Vefâ-y› flemmi yok bir bûy-› flûristând›r nergis
Cefâ-y› ‘âfl›kând›r illere destând›r nergis

Elinden el-amân dirse ‘aceb mi mâder-i eyyâm
Hezârân mürde-i t›fla bahâristând›r nergis

Görüp bâ¤-› cihânda kâmet-i dil-cûs›n ey zâhid
Temeyyül eyleme bir gamze-i fettând›r nergis

Bahâr u mevsim-i gülde elinden câm-› Cem düflmez
Çemen bezminde sâkî rûz u fleb mestând›r nergis

Gülistân-› zamâne ders-i ‘aflk› ö¤renür Kâflif
Çemenzâr-› mahabbetde debîristând›r nergis69

***
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68 Dîvânçe, vr. 19a. Bu beyit flâir taraf›ndan önce “Sak›n nâ-puhte sanma nâr-› aflk› dîk?-i mihnetde/ Piflürdi
Kâflif-i mehcûreyi hergiz fenâ gelmez” fleklinde yaz›lm›fl, daha sonra sah kayd›yla yukar›daki biçimde kay-
dedilmifltir.

69 Dîvânçe, vr. 21b.



XXXII

Harfü’fl-fi›n
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

Vefâd›r ‘âfl›k-› zâra kazâ-y› kavsini kurufl
fiifâd›r hasta-i câna belâ-y› sehmini urufl

Sak›n dem-beste olma gonca-i gülflen gibi aç›l
Ferah isterseñ ey zâhid güzellerle hemân konufl

Görünce bir melek-sîmâ perî-peyker cevân› âh
Tevakkuf eyleme aslâ aña bir lu’b ile bulufl

Bilürse kadrini dilber yolunda sen de cândan geç
fiehîdân zümresiyle rûz-› uhrâda ma’an kopufl

Ne mâderler figân ide ne fitneler kopa Kâflif
Serîr-i mülk-i hüsne flâh olursa ‘izz ile nurufl?70

***

XXXIII

Harfü’s-Sâd
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün

Vefâlar eylemek dildâra mahsûs
Cefâlar eylemek a¤yâra mahsûs

Cemâl-i yâre ‘uflflâk na¤me-sâzd›r
Figân-› ‘andelîb gülzâra mahsûs

Beni zülf-i siyeh âflüfte itdi
fiehâ Mansûr-› dil ber-dâra mahsûs

Tabîbâ câm-› la‘liñ flerbetin sun
Hayât-› teflne-i bîmâra mahsûs

Seni medh eylemek vasf-› sühanla
Efendi Kâflif-i güftâra mahsûs71

***
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70 Dîvânçe, vr. 22b.
71 Dîvânçe, vr. 24b.



XXXIV

Harfü’d-Dâd
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

‹tdim siriflk-i dîdemi ol cûy-bâra ‘arz
Gûyâ nihân gencimi bir mâl-dâra ‘arz72

Ey dil hemîfle müntesib-i vuslat olmad›ñ
Dursun nukûd-› genc-i zeri itme yâra ‘arz

Hatt›ñ görünce ‘âfl›k-› üftâdeler hemân
Yazd› ferâ¤-› teriñle devlet-medâra ‘arz

Kâ’im-makâm-› ‘aflka virüp ‘arz-› hâlimi
Ç›kd› berât-› temmet ile der-kenâra ‘arz

Sad-berg-i gonca Kâflif’i pejmürde itdigin
Eyler bu nev-zemînle ol gül-’izâra ‘arz73

***

XXXV

Harfü’z-Zâ’
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

‹derse sûfi-i har ekl ü flürb-i mâsivâdan haz
Velî âflüfte-i fleydâ-y› ‘âfl›k dil-rübâdan haz

Ne deñlü vâ’iz-i zerrâk-dil kürsîde va‘z itse
Alur m› gûfla ‘uflflâkân ider mi bî-nevâdan haz

Gam-› girdâb-› ‘aflk olan dil-i dânâ ider lâ-büd
Diyâr-› gurbet ü râh-› mihende âflinâdan haz

Tabîbim vuslat-› hicriñ uc›ndan hasta-hâl oldum
Dil-i bîmâr-› ‘aflkam eylerem dârü’fl-flifâdan haz

Na‘îm-i nâz ile perverde-i eyyâm-› mâderdir
‘Aceb mi tab‘-› Kâflif itmese cevr ü cefâdan haz74

***
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72 Bu m›sra önce “Sultân-› tâc-dâr fleh-i lâle-zâra ‘arz” fleklinde yaz›lm›fl, fakat daha sonra flâir taraf›ndan bu
m›sra›n üzeri çizilerek yukar›daki ifade yaz›lm›flt›r. 

73 Dîvânçe, vr. 26b. Bu beytin ilk m›sra› da flâir taraf›ndan de¤ifltirilmifltir. M›sra önce “Kâflif cefâ vü cevr ile
âzürde olduguñ” fleklinde yaz›lm›fl, daha sonra bu ifadenin üzeri çizilerek yukar›daki m›sra yaz›lm›flt›r.

74 Dîvânçe, vr. 28b.



XXXVI

Harfü’l-‘Ayn
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

Yand› bu fleb hayâl-i visâle flerâr flem‘
Gûyâ firâk hasretine bî-flumâr flem‘

‘Uflflâk-› dil-figâr›na rahm eylese o meh
Yanmazd› flevk-› hüsnüñe karflu hezâr flem‘

Me’mûl vasl içün dil-i pervânemiz bu fleb
Bâl ü perin yakup heme tutd› kenâr flem‘

‹tdi miyân-› meclisimiz revnak›n ziyâd
Virdi ziyâ-i mey ile bezme karâr flem‘

Kâflif bu gûne ‘ârife peyrevligiñ seniñ
Old› metâ’-› nazm›na flöhret-fli’âr flem‘75

XXXVII

Harfü’l-Gayn
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün

fiemflîr-i nâz›na e¤er ol meh virirse zâ¤
‘Uflflâk-› nâ-murâd nice gezsün cihânda sâ¤

Zencîr-i ‘aflka ba¤lanal›m yoksa ey göñül
Tutmaz kemend-i zâl-i zamân olsa bizi bâ¤

Yakd› firâk-› cevr ile âflüftesin o meh
Urd› derûn-› sînemize hicri dâ¤ dâ¤

Cevr ü cefâ ise heme ‘uflflâka ‘âdeti
Geçdi hevâ-y› tab’-› dilim eyledi ferâ¤

Efl’âr-› dâma düflmedi Kâflif sühanveriñ
Gayr› nukûd-› genc-i zer ister aña tuzâ¤76

***
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75 Dîvânçe, vr. 29b.
76 Dîvânçe, vr. 30a.



XXXVIII
Harfü’l-Fâ’

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Nâm-› pâkiñdir güzelim flân›ña viren fleref
Bezm-i nâ-hemvâr oluban eyleme nâm›ñ telef77

Nakd-i cân ile metâ’-› hüsnüñe çok müflterî
Olmaya bâzâr-› ‘aflk içre velî ben gibi tef

Cevr ok› eksik de¤il dilde kemân-› havfdan
Tîr-i müjgân›ñ idelden ey perî sînem hedef

Mutr›b-âsâ sâki-i bintü’l-’ineb bezm ehliniñ
Câm-› zerrîn ile k›zd›rur yüzün mânend-i def

Hâk-i zilletde koyup bârî Hudâ bir kul›n›
Kâflifâ muhtâc idüp açd›rmasun nâmerde kef78

***

XXXIX
Harfü’l-Kâf

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün

Zamâne hûb›n›ñ çeflmi ne fli‘r-i terdedir ancak
Cihân sarrâf›d›r gûyâ ki sîm ü zerdedir ancak

Hevâ-y› vasl ile âlâyifl-i dünyâdan el çekdim
Ne mâl ü câha meylim var gözüm dilberdedir ancak

Mey-i gül-gûn ile flûm› gidermek ister ey miskîn
Visâle ‘âfl›k-› zâr›ñ hicâb› perdedir ancak

Bu gerdûn-› felâketde baña el virmedi f›rsat
Gam-› devrân ile ahvâlimiz pejmürdedir ancak

Ne mümkün pey-rev olmak hazret-i Râmiz Efendi’ye
fiekervefl fli‘r-i pâki Kâflifâ dillerdedir ancak79

***
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77 fiâir bu beyitte de k›smen de¤ifliklik yapm›fl ya da yapmay› düflünmüfltür. fiöyle ki: ‹lk m›sradaki “Nâm-›
pâkiñdir” ifâdesinin üstüne sonradan “Nîk nâm›ñd›r”; ilk m›sradaki “flân›na viren fleref” k›sm›n›n yerine “nîk
nâm›d›r kifliniñ” yaz›lm›flt›r. Ancak bu söz gruplar›n›n yerleri çok net olmad›¤›ndan m›sra taraf›m›zdan ilk
yaz›ld›¤› flekliyle al›nm›flt›r. Yine ikinci m›sra›n bafl›na önce “Vasl” yaz›lm›fl, ancak daha sonra bu kelimenin
üstü çizilerek yerine “bezm” kelimesi kaydedilmifltir.

78 Dîvânçe, vr. 31b.
79 Dîvânçe, vr. 33b.



XXXX

Harfü’l-Lâm
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Zâr-› ‘aflkam rûz-› firkatde refîkimdir göñül
Guyiyâ dil t›fl›n e¤ler bir nedîmimdir göñül

Eller alm›fl zevk u flâdîbahfl k›smetden bize
Mihnet ü derd ü elem kalm›fl nasîbimdir göñül

Bir leb-i flehdi görüp zenbûrvefl k›lsam heves
Eyleme ta’yîb zîrâ engübînimdir göñül

Kûy-› yâre meyl ider geçmez dimifl vâ’iz bugün
Ben nice terk eyleyem huld-› berînimdir göñül

Kâflifâ mânend-i ‘Ulvî âh u efgân›m hemân
Bâ¤-› ‘âlemde nevâ-kefl ‘andelîbimdir göñül80

***

XXXXI

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Merd iseñ ‘aflk-› mecazdan geç hakîka tâlib ol
Pendimiz dânâ-y› kâmil sözleridir râg›b ol

Yañ›lup belki düflerseñ vâdi-i ‘aflka sak›n
Bî-süvâr gitme kat› hâr u mugaylân râkib ol

Kays-› ‘âk›ldan su’âl itdim selâmet gûflesin
Didi dilberden ferâgat râh-› Hakk’a zâhib ol

Pür-cefâ imifl zamâne râhat isterseñ e¤er
Geç hevâ ile hevesden nefs-i flûma gâlib ol

Yakmasun firkat seni sâde-dil ol Kâflif gibi
Ne nigâh iste Zekâ’î ne visâle tâlib ol81

***
Üsküdarl› Kâflif’in Divançesi’nden örnek bir sayfa (vr. 17b-18a)
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80 Dîvânçe, vr. 33b.
81 Dîvânçe, vr. 33b. Son m›sradaki “nigâh”, “nikâh” fleklinde de okunabilir.
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AL‹ BEHÇET EFEND‹ VE 

R‹SÂLE-‹ UBEYD‹YE-‹ NAKfi‹BEND‹YE’S‹

Mahmut Yücer*

Özet

Bu makâlede; Üsküdar Selimiye Tekkesi fleyhlerinden Konyal› Ali Behçet Efendi tan›t›lmaya
çal›fl›lacak, tarîkat neflvesi üzerinde durulacakt›r. 19. asr›n meflhur mutasavv›flar›ndan olan

Ali Behçet Efendi, III. Selim taraf›ndan Selimiye K›fllas› yan›na yapt›r›lan tekkeye postniflin olarak
atanm›fl, ilmi, hilmi, Nakflî-Mevlevî üslûbu ile devlet ricâli ve toplum üzerinde derin etki b›rakm›fl,
tekkesi uzun y›llar irfan mektebi olmufltur. Müntesiplerinden Dâhiliye Nâz›r› Pertev Pafla taraf›n-
dan yapt›r›lan kütüphâne ise halen kullan›lmaktad›r. Vefat›nda, bugün sadece cami olarak kullan›-
lan tekke bahçesine defn edilmifltir. Kabri, halk taraf›ndan ziyaretgâh olarak bilinmektedir.

Çal›flmada, Nakflî-Müceddidî fleyhi Ali Behçet Efendi’nin biyografi ve tekkesi araflt›r›lacak, mad-
dî unsurlar afl›larak tarîkat› üzerine yo¤unlafl›lmaya çal›fl›lacakt›r. Behçet Efendi’nin tarîkat özellik-
leri Risâle-i Ubeydiye-i Nakflibendiye adl› risâlesinden yararlan›larak incelenecek, ayr›ca çal›flma so-
nunda risâlenin çevrim yaz›s› verilecektir.

Girifl

Tarîkatlar›n takip ettikleri metod uslûb ve yöntemleri ne kadar birbirinden farkl›l›k arz
ederse etsin hepsinde asl olan, “mâsivâdan s›yr›lmak ve yaln›z Allah’ta fânî olmaya çal›flmaktan”
ibaretti. Bu yüzden olsa gerek tarîkatlarda duâ ve ezkâr birlikteli¤ine rastland›¤› kadar zevk,
meflrep veya karakteristik özelliklerin de ayniyetine bol miktarda rastlanmaktad›r. Meselâ ilk
dönem tarîkat neflvelerinden Melâmîlik ve Fütüvvet daha sonraki as›rlarda Nakflibendîli¤in en
belirgin özelliklerinden olmufltur.

XV. as›r Nakflî-Kâsânî fleyhleri Yesevîlerle tarîkat al›flveriflinde bulunurken, XVI. yüzy›lda baz›
Nakflî fleyhlerinin Kübrevî/Zehebiyye-Nurbahfliyye tarîkat›ndan da hilâfet ald›klar› görülmektedir.1

Ahmed Fâruk Sirhindî’den sonra gelen Müceddidî fleyhlerinin hemen hepsinin Nakflîlik ya-
n›nda Kâdirî, Sühreverdî, Kübrevî, Çifltî hilâfetine de sahip olduklar›, befl tarîkat› temsil ettik-
leri (câmiutturuk) görülmektedir.

* Arfl. Gör., Gazi Üniversitesi
1 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakflbend Hayat›, Görüflleri, Tarîkat›, ‹stanbul 2002, s. 383-4.



Bursa’da medfun Ahmed Hüsâmeddin Da¤›stânî (1848/1925)2, Eyüpte medfun Buhâral›
fieyh Süleyman Belhî ve o¤lu Abdülkâdir Belhî (ö.1923)’nin daha çok ehl-i beyt sevgisini içe-
ren sohbet ve eserleri, onlar›n fiii meflrep Nakflîler olarak tan›nmalar›na neden olmufltur. Ehl-
i Beyt sevgisini öne ç›karan, Muaviye ve Yezid’i lanetleyen Halidî fieyh ‹smail fiirvânî’nin hali-
fesi Hamza Nigârî (ö.1304/1886) ve mensuplar› da bu gruptan say›lmaktad›r3.

Hâlidî fleyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüflhanevî (ö.1311/1893) de Levâmiu’l-ukûl ad-
l› eserinde kendisini; tekke, âdâb, halvet gibi zâhirî unsurlardan ziyâde hafî zikir, ilim tah-
sili benzeri meflakkatli, uzun vadeli temel ö¤elere vurgusundan dolay› “tarîkaten Nakflibendî
meflreben fiâzilî” olarak takdim etmifltir.4

Nakflibendîlerin Mevleviyye olan iliflkileri ise daha çok Anadolu’ya geldikten sonra baflla-
m›fl ve geliflmifltir. Yakub Çerhî, Abdurrahman Cami gibi aflk ve cezbeleriyle meflhur baz›
Nakflîlerin Mesnevî beyitlerini flerh ettikleri görülmekle birlikte tarîkat al›flverifllerinin XVI-
II. as›rda bafllad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

XIX. Yüzy›lda Fatih-Çarflamba’da kurdu¤u Mesnevîhâne Tekkesiyle Mehmed Murad Efen-
di (ö.1264/1848) ve Eyüp Hâtûniye Dergâh›’nda Hoca Hüsâmeddin Efendi birer Nakflî fley-
hi olmalar›na ra¤men Mesnevî okutmufllar, “Mesnevîhân-› flehîr” olarak ünlenmifllerdi.5 Ho-
ca Hüsâmeddin Efendi, Kerküklü Emin Efendi’ye ba¤lanm›fl, vefat›yla da halîfesi Konyal›
Ali Behçet Efendi’ye devam etmiflti. 

Mesnevî okutanlar sadece bunlarla s›n›rl› olmay›p Mesnevîhâneler de bu kadar az de¤ildi.
XIX. Yüzy›lda Bursa ve ‹stanbul merkez olarak Kerküklü Emin Efendi’nin6 halifeleri bu neflve-

2 Mevâlid-i Ehl-i Beyt (‹stanbul 1341) adl› eserin sahibi olan Da¤›stânî, Yâdigâr’a göre aslen Nakflibendî
olmas›na ra¤men yüz binlere ulaflan mürîdiyle iktizâ-y› tecelliyatlar› olmak üzere ayr› bir meslek içtihâd
etmifltir. Mehmed fiemseddin (fiemsî), Yâdigâr-› fiemsî, (Haz. M. Kara-K. Atlansoy), Bursa 1997 s. 345-46.

3 Uluda¤, Süleyman, “Hâlidiye”, D‹A, 15, 416. Ahmed Cevdet Pafla’n›n rivâyetine göre benzer bir iddiay›
yaklafl›k elli y›l önce Haf›z Seyyid Efendi, Mesnevîhâne tekkesi fleyhi Mehmed Murad Efendi için “fiiî ve
sap›k” diyerek dile getirmektedir. Fatma Âliye, Ahmed Cevdet Pafla ve Zaman› s. 37.

4 A. Ziyâeddin, Levâmiu’l-ukûl, I, 30; ‹. Gündüz, Gümüflhânevî Ahmed Ziyâeddin, ‹stanbul 1984, s.44.
5 Fatma Âliye, Ahmed Cevdet Pafla ve Zaman›., s. 34. 
6 Kerkük eflrâf›ndan Seyyid ‹smâil Efendinin o¤lu ve Bursa’da Emîniye Tekkesi’nin kurucusudur. Urfa’da

bulunan Amcazâdesi Nakflî fleyhi Abdunnebi Efendi’den feyz alm›flt›r. Sonradan sadârete gelecek olan
amcas› ve Urfa Valisi Abdullah Pafla ile beraber önce Halep’te daha sonra Diyarbak›r’da bulunmufltur. ‹stan-
bul’da yetiflmesini ve kemâlini sa¤layan zât herhangi bir tekkede meflîhât› olmayan Mevlevî ve Nakflî fieyhi
Mehmed Âgah Efendidir. Âgâh Efendi’nin silsilesi Neccarzâde R›zâeddin Efendi (1184/1770) vas›tas›yla
Yekdest Ahmed Cüryânî ve ‹mam Rabbânî’ye ulaflmaktad›r. (bkz. Risâle-i Ubeydiyye, s. 14)
Mürflidinin vefat›ndan sonra 1193/1779 senesinde Bursa’ya gitmifl, ‹nebey Caddesi’nde tekkesini yapt›rm›fl,
kütüphâne kurmufltur. Bu arada çeflitli aral›klarla ‹stanbul’a gidip gelerek orada bulunan özellikle saray ve
memur muhitini de geniflletmifltir. III. Selim’in hal’i ve 1222/1807-8’de ç›kan kar›fl›kl›klar esnas›nda IV.
Mustafa’n›n gönderdi¤i hatt-› hümâyun ile Bursa’ya dönmüfl, tekkesinde vefat› olan 1228/1813 tarihine
kadar tefsir, hadîs, Mesnevî e¤itimi ve ibadetle meflgul olmufltur.
Mergûbü’s-Sâlikîn ad›yla bir eseri olan fieyh Emîn Efendi, günlük k›rk bin adet Salât-› Ümmiye çekmek,
abdestsiz gezmemek, elli sene befl vakit cemaate devam etmek, Cuma gecelerini sabaha kadar ihyâ etmek,
sabah usûlünü bizzat îfâ, akabinde biraz ders takrîri ve sohbet, ‹flrak ve Duhâ’y› ikâmeden sonra halvethân-
eye çekilmek, Emir Sultan ve Üftâde’yi ziyarete gidece¤i zaman daha oraya varmadan at›ndan inip yürüyerek
gitmek, edep, alçak gönüllülük, yolcular› ve yoksullar› doyurmak gibi güzel huylarla meflhur olmufltur. 
Mehmed fiemseddin, Ravzatü’l-Müflihûn’dan naklen “müntesibînin adedinin meçhul, hulefâs› pek çok olup 

75SEL‹M‹YE TEKKES‹ fiEYH‹ AL‹ BEHÇET EFEND‹ VE R‹SÂLE-‹ UBEYD‹YE-‹ NAKfi‹BEND‹YE’S‹ n



yi7 iyice yayg›nlaflt›rm›flt›r. Hâlidîlik öncesi yayg›n e¤itimin her formunu kullanan ekol men-
suplar› toplumun her kesiminden muhip ve müntesip bulmufltur. 

Kerküklü Emin Efendi ve halîfelerinin aslen Nakflî olmalar›na ra¤men Mesnevî’ye özel
önem vermeleri, ömür boyu Mesnevî okutmalar› onlar› di¤er Nakflîlerden farkl›laflt›r›yordu.
Nakflî ve Mevlevî ö¤elerden oluflan özel bir yol oluflturmufllar, tekkelerin kapanmas›na ka-
dar bunu devam ettirmifllerdir. Burada hemen flunu da belirtmek gerek ki Gölp›narl›’n›n ka-
naatinin aksine, bu Nakflîler Mevlevîleflmemifl, belki Mevlânâlaflm›fllard›r denilebilir. Bunun-
la onlar›n Mevlevî âdap ve erkân› uygulamad›klar›, ama Mevlânâ’n›n eseri olan Mesnevî’ye
dalm›fl olduklar›n› kastetmekteyiz.8

Emin Efendi’nin hepsi de mesnevîhân olan ‹stanbul’daki halîfeleri; Hoca Nefl’et Efendi
(1222/1807), Hâtûniye Tekkesi fleyhi Hoca Selim Efendi (1227/1812), Hoca Hüsâmeddin Efen-
di9, Hoca Mustafa Vahyî Efendi (1285/1868), Selimiye Tekkesi fleyhi Hoca Ali Behçet Efendi
(1238/1822) ve Hoca Keflfî Efendidir. Bursa’daki halîfeleri de; Eflrefzâde Dergâh› fleyhi Necmed-
din Efendi (1304/1886), Ahmed Gazzî Dergâh› fleyhi Abdullatîf Efendi (1247/1831), Emir Sul-
tan Dergâh› fleyhi Hac› Ahmed Efendi (1269/1852), Münzevî Dergâh› fleyhi Emîn Efendidir.

Emin Efendi’nin neflvesini devam ettiren mekânlar›n en bafl›nda hiç flüphe yok ki Üsküdar
Selimiye Tekkesi gelmektedir.

A- Ali Behçet Efendi’den Önce Selimiye Tekkesi
1216/1801 tarihinde III. Selim taraf›ndan, Selimiye K›fllas› ile birlikte bir külliye dâhilinde

inflaat›na bafllan›lan camii-tekke10 5 Muharrem 1220/4 Nisan1805’te tamamlanm›fl bir hafta
sonra da selaml›k resmi (padiflah›n teflrifi) ile aç›l›fl› yap›lm›flt›r. 1237/1823’de ç›kan fliddetli
bir f›rt›na ile minâreler cami üzerine düflerek harap olmufl ve II. Mahmud taraf›ndan 1250-
51/1834-36 aras›nda bu günkü haliyle yeniden yapt›r›lm›flt›r.
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Nakflibendîye’nin âdetâ müçtehidi, 1200’ün müceddidi addolunsa sezâd›r” derken, Hüseyin Vassâf da “yetifltirdi¤i 
zevât›n her birinin tercüme-i hâlini yazarken onun kudret-i ilmiye ve irfâniyesi akl›m›n mâ verâs›na ç›km›flt›r” diy-
erek manevî makam›n›n büyüklü¤üne iflâret etmifltir. Genifl bilgi için bkz. Mehmed fiemseddin (fiemsî),
Yâdigâr-› fiemsî, (Haz. M. Kara-K. Atlansoy), Bursa 1997, 225-26; H. Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Sül. Ktp., YB.,
nr. 2305-2309, c.V/II, 90-91; Elif Efendi, Tenflîtü’l-Muhibbîn, (‹stanbul 1342), s. 1-7.

7 Mesnevî’ye ait ö¤elerin iyice içsellefltirilerek coflku ve flevk yüküyle fakat ilmî bir disiplin içerisinde sunul-
mas›ndan oluflan bu neflve Mesnevîhânelerin kurulmas›yla daha da yayg›nlaflt›. Mesnevîhâneler, Mevlevî
tarîkat âyini veya mûsikî meflki yap›lan Mevlevîhâneler’den biraz farkl› olmakla birlikte, sadece Mevnevî
okunup flerh edilmesiyle Mevlevîlik kültürüne katk› sa¤lad›¤› veya Mevlevî felsefesinin topluma sirâyet
etmesine, dolay›s›yla çeflitli toplum kesimlerinde bu anlay›fl›n yerleflerek fonksiyonelleflmesine ön ayak
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. K›saca Mesnevîhâneler çevresindekileri, sohbete, yaz›ya, kitaba yönlendirmesiyle
ortak kültürün oluflmas›na, flehirlileflmeye, medenîleflmeye, Osmanl›laflmaya büyük katk› sa¤lad› da
denilebilir.

8 A. Gölp›narl›, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, ‹stanbul 1983, s. 321-22.
9 Hoca Hüsâmeddin Efendi için bkz, Hür Mahmut Yücer, “Eyüp’te Hâtûniye Tekkesi ve Tenflîtü’l-Muhibbîn

bi Menâk›b-› Hâce Hüsâmeddin”, Tasavvuf, 2003/10, s.219-251.
10 Ayvansarâyî, Hüseyin, Hadîkatü’l-Cevâmi’, II, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul 1281 s.189-191; Öz, ‹stanbul

Camileri, II, 43. Üsküdar Selimiye, Çiçekçi de T›bbiye Caddesi üzerinde bulunmaktad›r. (Tanman,
“Selimiye Tekkesi”, VI, DB‹A, ‹stanbul 1997, 516-17; Mehmet Nuri Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar,
‹stanbul 2001, s. 328); Meflâyih Silsilesi için bkz. Ahmed Münîb, Mecmua-i Tekâyâ, (‹stanbul 1307), s. 9;
Zâkir fiükrî, Mecmua-i Tekâyâ, (Yay. M. S. Tayfli-K. Kreiser), Berlin 1980. 



III. Selim taraf›ndan küçük olarak yapt›r›ld›¤› anlafl›lan bu zâviye, 1250/1834 tamirini yap-
t›ran Pertev Pafla taraf›ndan geniflletilmifl, etraf›ndaki evler al›narak dervifl hücreleri, fleyh ve
harem daireleri, yemekhâne, mutfak ve kütüphâne ilâve edilmifltir. Aç›l›fl yeme¤inden o esna-
da fiemsi Pafla Kasr› (fierefâbad Kasr›)’nda bulunan II. Mahmud’a da ikram edilmifl, yemekten
sonra padiflah tekkeyi ziyaret etmifltir.11

Tekkenin ilk fleyhi Çank›r›l› Abdullah Efendidir. 1222/1807’de III. Selim’in halliyle birlikte
meflîhattan ferâgat ederek Süleymaniye ve Ahmed Pafla Medreselerinde müderrisli¤e bafllam›fl,
1237/1821 senesinde Kudüs Mevleviyetine tayin olunmufl, görev müddetinin tamam›nda dö-
nüfl yolunda vefat etmifltir12. Ahmed Muhyiddîn Efendi’nin rivayetine göre fühûl-i ulemâdan bir
zat olan Abdullah Efendi “mahviyetkâr olup tekke flerâitini bihakk›n îfâ edemiyorum” diyerek gö-
revden çekilmifltir.13 Menâk›b-› Kethüdâzâde de Tasdîkât ve Tasavvurât Hâfliyesi bulundu¤u,
eserlerinin meflhur oldu¤u kaydedilmektedir.14

Abdullah Efendi’nin yerine Nimetullah el-Buhârî (ö.7 Ramazan 1232/21 Temmuz 1817)
geçmifl, yaklafl›k on y›ll›k meflîhattan sonra âhirete intikal ederek yerini Ali Behçet Efendi’ye b›-
rakm›flt›r15. Mezar kitabesindeki ve Tomâr-› Tekâyâ’daki kayda göre o Reîsülmeflâyihtir.16 Ca-
mii bahçesinde ve kap›n›n hemen yan›nda yatmaktad›r. Selimiye Tekkesi ününü Ali Behçet
Efendi (ö.1238/1822)’nin buraya naklolmas›yla daha da art›rm›flt›r. 

B-Ali Behçet Efendi
1-Yetiflmesi ve Tarikat› : Selimiye Tekkesi’nin üçüncü postniflîni Ali Behçet Efendi, 5 Rebî-

ulevvel 1140/22 Ekim 1727 senesinde Konya’da do¤du. Ulemâdan Hac› Ebubekir Efendi’nin o¤-
ludur. ‹lk tahsilini babas›ndan, dedesinden ve Karamanl› Abdullah Efendi’den yapt›. Daha sonra
Karahisar (Afyon)’a giderek, Divânî Mehmed Çelebi Dergâh› postniflîni Alâeddin Çelebi’den Mes-
nevî, Mektûbât-› Rabbânî, Avârifü’l-Meârif, Hikem-i Atâiyye gibi tasavvuf klasiklerini okudu.17 Çe-
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11 Ayvansarâyî, ayn› yer; Öz, Ayn› yer; Tanman, ayn› yer. Haskan, ayn› yer. “Caminin mahfil-i hümâyûnu ve
müezzin mahfili gayet mevzun çifte minare ve flad›rvan avlusu ve müstakil muvakkithâne ve yan›nda s›byan mek-
tebi ve Nakflibendiye tarîkat›na mahsus bir büyük tekke ve bir hamam ve çarfl›s›nda luzumu kadar dükkan ve imam
ve hatibine mahsus haneler ve bütün levâz›mat› mükemmel olarak tayin buyurulmufltur. Camiin aç›lmas›ndan
birkaç hafta sonra padiflah hazretleri adetleri veçhile selaml›k etmifllerdir. Cami yak›n›ndaki konaklar ve evler,
kumafl imalathâneleri ve dükkanlar camiye akar olarak yap›lm›flt›r. O esnada Galata Saray›’n›n lüzumsuz olan
baz› mahalleri dahi zirâ› ellifler kurufla sat›l›p camiin vakf›na dahil edilmifltir. Baflka yerlerde de akarlar› vard›r.”
Ayvansarâyi, ayn› yer; Haskan, Ayn› Yer.

12 Ayvansarâyî, Hadîka, II, 190; Konyal›, Üsküdar Tarihi, I, 264-266.
13 Ahmed Muhyiddin Efendi, Tomâr-› Tekâyâ, s. 83.
14 Menâk›b-› Kethüdâzâde, s. 310.
15 Z. fiükrî, a.g.e., s.27. Mezar kitabesinde ; “Ziyâretten murad bir duâd›r, Bugün bana ise yar›n sanad›r,

Reîsülmeflâyih urvetü’s-sâlikîn kutbü’l-ârifîn Selimiye tekkesi fleyhi merhûm ve magfûrun leh Nîmetullah Efendi’nin
rûhu için el-Fâtiha”.

16 Bir yönü ilmî, mânevî dirâyete dolay›s›yla muhabbete di¤er taraf› saraya bakan yar› resmî diyebilece¤imiz
fieyhülmeflâyihlik makam›n›n XVII. Asr›n bafllar›nda ihdâs edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Genifl bilgi için bkz. H.
Mahmut Yücer, XIX. As›rda Anadolu’da Tasavvuf, ‹stanbul 2003, s. 517-518.

17 Ali Behçet Efendi için ayr›ca bkz. Vassâf, Terceme-i Hâl-i Hazret-i fieyh Ali Behcet Konevî, ‹Ü. Ktp. ‹bnülemin,
nr. 2760/4. a.mlf., Sefîne, II, 100-108; M. Tâhir, Osmanl› Müellifleri, c. III/1 (‹stanbul 1338), 47; ‹. Hakk›
Konyal›, ayn› yer; Nihat Azamat, “Ali Behçet Efendi”, D‹A, 2, 382. 



flitli vilâyetlerde niyâbet ve kad›l›k görevlerinde bulunduktan sonra, meydana gelen tasavvufî hal-
ler nedeniyle memuriyetten ayr›larak Afyon’a geri döndü, Alâeddin Çelebi’nin yan›nda çilesini ta-
mamlayarak sikke giydi18.

Mevlâna’dan gelen iflâret-i mâneviye üzerine Cemâleddin Efendi, Ali Behçet Efendi’yi Bur-
sa’da Kerküklü fieyh Seyyid Mehmed Emîn Efendi’ye gönderdi. (ö.1201/1816) Emîn Efen-
di’den Nakflibendî, Kâdirî, Kübrevî, Çifltî ve fiüttâriyye icâzeti alan Ali Behçet Efendi, zaman
zaman fleyhinin makam›na vekâlet etmifltir. 

Pîrdafl› Sadrazam Burdurlu Dervifl Mehmed Pafla’n›n tavsiyesiyle II. Mahmud taraf›ndan ‹s-
tanbul’a davet edildi ve Üsküdar’ da III. Selim taraf›ndan yapt›r›lan Selimiye Dergâh›’na tayin
olundu(1232/1816-17)19.

Hilâfet ald›¤› hocalar› Alâeddin Çelebi ve Seyyid Mehmed Emîn Efendi gibi Mesnevî fierîf,
Avârifü’l-Maârif, Hikem-i Atâiyye gibi irfânî ve edebî tasavvuf klasiklerini okutarak ‹stanbul sâ-
dât›, devlet adamlar›, âlim ve ayd›nlar› kat›nda etkili oldu. Kendisine intisâb eden Hâlet Efen-
di (ö.1823), Pertev Pafla (ö.1837), Kethüdâzâde Ârif (ö.1849) bunlar aras›nda say›labilir. 

Kerküklü Emin Efendi vas›tas›yla ald›¤› Nakflî usûle göre tefsir, hadis, f›k›h ve Mektûbât-› Rab-
bânî okuttu. Vefat›na kadar tekkesinde irflâda devam etti. Onun tarîkat silsilesi Yekdest Ahmed
Cüryânî vas›tas›yla ‹mam Rabbânî’ye ulaflmaktad›r20. Mevlevî sikkesi giymesine ra¤men dergâ-
h›nda semâ veya Mevlevî âyini de¤il Nakflî âyini yap›l›yordu. XIX. as›rda Müceddidiyye ve Mev-
leviyye gibi iki güçlü ekolü bütün özellikleriyle temsil etti. Alt› sene hilâfet görevini yürüttü¤ü
tekkede doksan sekiz yafl›nda Cemâziyelûlâ 1238/20 Ocak 1823 tarihinde vefat etti21. Cenaze
namaz› Emir Buhârî Dergâh› fleyhi Abdullah Ferdî Efendi (ö.1274/1857) taraf›ndan k›ld›r›ld›22.

Mezar kitâbesinde “Sâhib-i kerâmât-› dîniyye ve’d-dünyeviyye, câmi-i kemâlâti’l-Mevleviyye ve’n-
Nakflibendiyye, hüccetü’l-aktâb ve’l-evtâd, el-merhûm mebrûr efl-fieyh Ali Behçet Efendi kuddise sirru-
hu’l-celî. Rûh-› flerîfi için el-Fâtiha” yazmaktad›r. Müntesiplerinden Mülkiye Nâz›r› Pertev Pafla;

“Hâk-i dergâh› idip sürme-i çeflm-i hâk-bîn

Göresin nidü¤ini feyz-i Cenâb-› Behçet” beytini tarih kayd› olarak düflmüfltür23.

Ali Behçet Efendi iki defa evlenmifl ilk han›m›ndan Mehmed Hidayetullah, sonraki han›m›n-
dan Ali R›za Efendi olmufltur. Vefat edece¤i vakit halifelerini bafl›na toplam›fl, büyük o¤lu Hi-
dayetullah Efendi yetiflene kadar dergâha ‹brahim Hayrânî’yi vekil tayin etmifltir. 
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18 Vassâf, Sefîne, II, 100.
19 Vassâf, Sefîne, II, 101. Rifâiye’den Kurban Nasuh Baba Tekkesi son fleyhi Taceddin Hayrullah Efendi “Der

Hakk-› Hazret-i Behçet Efendi k›dduse sirruh” adl› manzûmesinde;
“Hem Celâleddin-i Rûmî nesl-i pâkinden idi
Hazret-i Behcet Konevî neflr-i envâr eyledi.
Aflk-› Mevlânâ ile cem oldu Feyz-i Nakflibend
Nice tullâb-› tarîk› gark-› esrâr eyledi”, Hayrullah Taceddin, Gülgonca-i Âfl›kân, ‹stanbul 1339-1341, s. 16.

20 Bkz. fiükrî, Silsilenâme-i Aliyye-i Meflâyih-i Sûfiyye, Hac› Semil A¤a Ktp., Hüdâyî, nr. 1098.vr. 77.
21 Konyal›, ayn› yer. Mehmed Süreyya vefat tarihini bir ay sonra yani Receb’in yedisi olarak verir. bkz.

Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meflâhir-i Osmâniyye, IV/II, Matbaai Âmire 1308, s. 31.
22 Tezkiye ve duay› Kethüdâzâde Mehmed Ârif Efendi yapt›. Balabânî Hüseyin Hüsnü Efendi yazd›¤› risâlede

cenâze namaz›n› Selimiye Camii’nde müderris Câmî Efendi’nin k›ld›rd›¤›n› tezkiyeyi ise Neccarzâde
dâmâd› fieyh ‹smail Hakk› Efendi’nin yapt›¤›n› rivayet eder. Vassâf, ayn› yer

23 Vassâf, a.g.e., II, 103



Vefat›ndan önce yan›ndakilere her kim otuz alt› sene seneye kadar kabrine gelirse, hayatta
bulundu¤u gibi kendisine vâk›f olaca¤›n›, bu tarihten sonra aralardaki mesafenin kalkalarak
her nerede olursa olsun birbirlerinden haberdar olabilece¤ini beyan etmifltir.

2- Tarîkat Anlay›fl›

Rivayetlere göre Ali Behçet Efendi k›sa boylu, zay›f vücutlu, hafif sakall›, sevecen yüzlüy-
dü. Nafile ibadetlerle düflkün, rüya tabîr etmez, muska yazmaz24, hasta okumaz, vefat eden-
ler için piflirilen yemekten yemez, ba¤l›lar›n› da bunlardan men eder, kad›nlardan isteyenle-
re bile teberrüken dahi olsa zikr ve tesbih dersi vermezdi. Kendisine intisab etmek isteyen-
lere, ibâdetlere yap›flmas›n›, kesinlikle menhiyattan kaç›nmalar›n› tavsiye eder, nasihat ile
müridlerinin tezkiye-i nefsine çal›fl›rd›.25 Kendisine intisab edip hilâfet alanlar›n say›s›na ba-
k›nca onun her isteyene de¤il istidad› olanlara ders verdi¤ini, di¤erlerini sohbet ve yayg›n
e¤itimin imkanlar›yla e¤itti¤ini görmekteyiz. 

Risâlesi’nde en fazla vurgu yapt›¤› husus peygamberimize itaattir. O’na göre Tarîkat-› Nak-
flibendiyye, mütâbaat yoludur. Mürid, Hazret-i Nebiyyi Muhterem aleyhisselâma ne kadar ittibâ
ederse o kadar metbûun kemâlât›ndan hisseyâb olur.

Ona göre h›rka, zikir ve sohbet olmak üzere üç türlü fleyh vard›r. Bunlar›n en efdali sohbet
fleyhidir. Zirâ ne olursa sohbetle ve hizmetle olmufltur. Bazen sohbet ve hizmetin mecmû-u bir olur,
bazen ikisi bir olur, bazen baflka baflka olur mânî de¤ildir. Onun için demifllerdir ki; men leyse fley-
hün lehû, fe’fl-fieytânu lehû fleyhün. Ço¤u zaman maksatlar sohbetle hâs›l olmufltur. Hizmet ve
sohbete vurgusuyla o, Nakflibendiyenin fütüvvet ve melâmet anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Yine ona
göre; seyr anillâh makam› da sohbet yard›m›yla geçilir. Bunun nihâyeti âlem-i bekâya rucû ve
hakîkat-› temkin ile mütehakk›k olmakt›r. Bunlar kifliye mücâhededen sonra sohbetle has›l olur. 

Allah kat›nda ameller niyet-i sahîha sâhibi olunmad›kça kabul olunmaz diyen Ali Behçet Efen-
di’ye göre; kalbi daimâ tahliye üzere olmak gerekmektedir. Mâsivâ fikrinden ve efkâr-› fâsideden
ancak inâyet-i ilâhiyeden gelen bir cezbe ile kurtulunabilir. Zirâ tahliye cezbede medâr-› küllîdir.

Risâle-i Ubeydiye’den anlafl›ld›¤› kadar›yla O, daha çok Nakflibendî ö¤retileriyle hareket et-
mifl, etraf›ndakileri pratik uygulamalara, fler’î esaslara yönlendirmifl, nazarî, kelâmî, felsefî söy-
lemlerden kaç›nm›fl, k›sa öz ve uygulamaya yönelik tavsiyelerde bulunmufltur.
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24 Sütlüce semtinde bir kimsenin han›m› çocuk tevellüd etti¤inde -Allah korusun- memesine bir illet âr›z olur,
o kadar doktorlar, hocalar gelir giderler bir türlü çaresini bulamazlar. Zavall› biçâre adamca¤›z kalkar
Hazret-i Hâlid’e (Eyüb Sultan) gider, muvâcehe penceresi önünde münacaat ederken bir kimse yarat›l›p der
ki; efendi burada ne ar›yorsun? Maceray› ona nakleder. 
Zâhir olan kimse biçâreye der ki: Üsküdar’a git, Selimiye tekkesi fleyhi Ali Behçet Efendi vard›r, bir nüsha
(muska) al, han›m›n›n boynuna takars›n. Biçâre Üsküdar’a gider Karaca Ahmed sokaklar›nda Selimiye’nin
yolunu ararken ayn› kifli yine zuhûr eder, tekkenin yolunu tarif eder. Tekkeyi bulur, fleyh efendiyi sorar.
Tekkeyi idare eden söz anlar bir mürid fleyh efendinin henüz haremde oldu¤unu, kimseye muska yaz-
mad›¤›n›, yine de oturup beklemesini söyler. Biraz sonra fleyh efendi haremden ç›kagelir, derdini dinledik-
ten sonra eyvallah deyip ç›kart›r bir muska verir. Muskay› alan biçâre sevinçle geri dönerek han›m›n›n boy-
nuna takar ve bi iznillah flifâ bulur. Emin Efendi, Menâk›b-› Kethüdâzâde el-Hâc Mehmed Ârif, Dersaâdet
1302, s. 50. 

25 Vassâf, Sefîne, II, 105 



3- Halîfeleri
Hilâfet verdi¤i kifliler aras›nda; ‹brahim Hayrânî (ö. 1259/1843)26, Ahmed Buhâri Dergâ-

h› fleyhi Reîsülmeflâyih R›fk› Efendi (1271/1855)27, Hac› Ahmed Efendi, o devrin M. M. reisi
Eyüp Murad Buhârî Dergâh› fleyhi Hâf›z Feyzullah Efendi28, Humbarahâne Nâz›r› Hac› Ah-
med Hamdi Efendi, Mülkiye Naz›r› Pertev Pafla, Eyüp fieyhülislâm Dergâh› fleyhi Ali Uflflâkî
Efendi29, Beflir A¤a Dergâh› fleyhi Hattat Hüsnü Efendi, Vezneciler Derûnî Mehmed Efendi
Dergâh› fleyhi Veliyyüddin Efendi, Sinop Seyyid ‹brahim Bilal Dergâh› fleyhi Halil Sâib Efen-
di30, Selimiye Dergâh› Müderrisi Ali Cami Efendi31, Üsküdarl› fieyh Muhammed Nâzif Efen-
di, Seyyid Niyâzî Efendi de bulunmaktad›r.

Ona intisâb eden devlet adamlar› aras›nda ise Kethüdâ-y› Sadr-› Âlî Hâlet Efendi, Takvim-
hâne Nâz›r› flâir Lebib Efendi, Baruthâne Nâz›r› Seyyid Muhammed Saîd Efendi, Rumeli Ka-
zaskeri Kethüdâzâde Mehmed Ârif Efendi, ulemâdan fiem’î Molla, ulemâdan Saîd Mûcib Efen-
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26 ‹brahim Hayrânî Efendi, Ankara ‹li Mihalc›k Kazas› Narl› köyünde do¤mufl, köyünde imaml›k yaparken
‹stanbul’a gelmifl, Sultanahmed Medresesi’nde e¤itimini tamamlay›p fieyh Emîn Efendi halîfelerinden Vahyî
Efendi’ye intisâb etmifltir. fieyh Vahyî, vefat›ndan önce onu Ali Behçet Efendi’ye yönlendirmifl, sulûkunu
tamamlamas›n› istemifltir. (Vassâf, Risâle-i Salâhiyye, Süleymâniye, YB. nr. 2320, vr. 30a-31b) Vahyî
Efendi’nin vefat›ndan sonra, emri üzerine Ali Behçet Efendi’ye gitmifl onun “Gel ‹brahim Efendi” iltifat›yla
karfl›laflm›flt›r. Yirmi üç sene kald›¤› dergâhta Behçet Efendi’den “Hayrânî” mahlas›n› alm›flt›r. Pîrdafl›
Mülkiye Nâz›r› Pertev Pafla taraf›ndan 1252/1836 tarihinde Selimiye Dergâh› bitifli¤ine yapt›r›lan kütüphâ-
nenin hâf›z-› kütüplü¤üne tâyin edilmifl, vaktinin ço¤unlu¤unu burada geçirmifltir. Bir gün dergâhta otu-
rurken Behçet Efendi “O¤lum ‹brahim ! Bir zaman gelecek Tâhir A¤a Tekkesi meflîhat› size tevcîh edilecek,
istinkâf eyleme, kabul et” diye nasihatta bulunmufl, gerçekten 1843 tarihinde Fatih’de Tâhir A¤a meflîhat›
boflal›nca, fieyhülislâm Mekkizâde As›m Efendi’nin tensibiyle buraya naklolmufltur. Fakat ‹brahim Efendi,
mürflidinin âsitânesinden ayr›l›rken fliddetli üzüntüsünden hastalanm›fl, alt› ay sonra da vefat etmifl,
Selimiye de uzun süre hizmet etti¤i kütüphâne içersine defnedilmifltir. Vassâf, Sefîne, II, 115; a. mlf, Risâle-
i Salâhiyye, vr. 32b.

27 Aslen Bart›nl› olan R›fk› Efendi, Sultanahmed Medresesi’nde tahsilini tamamlad›ktan sonra Konyal› Ali
Behçet Efendi’ye ba¤lanarak hilâfet alm›flt›r. Hüseyin Vassâf onun Reîsülmeflâyih oldu¤unu yazar. Yirmi üç
sene burada tarîkat terbiyesi neflretmifl vefat›nda dergâh›n cümle kap›s› yan›na defn olunmufltur. O¤lu
Feyzullah Efendi, Neccarzâde Tekkesi fleyhi olmufltur. Vassâf, Sefîne, II, 114.

28 Hâf›z Feyzullah Efendi (ö.1284/1867) Murad Molla Tekkesi fleyhi olup ayn› zamanda Mesnevîhâne
Tekkesi’nde Mesnevîhânl›¤› vard›. Eyüp’te oturdu¤u için “Eyyûbî”, Kur’an ilimlerine vukûfiyeti nedeniyle
“reîsülkurrâ” nâm›yla an›lm›flt›r. 1284/1867’de Eyüp Murad Buhârî Dergâh› fleyhli¤i ve MM. reisli¤i görev-
lerinden birisini tercih etmesi teklif edilince, tekkedeki görevini Süleyman Belhî’ye b›rakarak MM. reisli¤ini
tercih etmifl, bir y›l sonra da vefat etmifltir. Muhyiddin Efendi de onun MM.’in ilk teflkîlinde reis oldu¤unu
zikreder. Feyzullah Efendi tekkede medfûndur. (M. Süreyyâ, a. g. e, IV, 41; Vassâf, Sefîne, II, 105) Bursal›
Mehmed Tâhir Efendi, Feyzullah Efendi’nin ‹flâretü’l-Ma’neviyye fî Âyîn-i Mevleviyye ve Ahsenü’t-Tahdîs fî
rivâyeti’l-hadîs adl› eserlerinin oldu¤unu, ayr›ca o¤lu Abdullatîf Efendi’nin Risâle-i Gavsiyye Tercümesi’nin
bas›ld›¤›n› söylemektedir.

29 el-Hâc Ali Efendi, fialc›zâde Hattat Mehmed Reflîd Efendi’den hüsn-i hat icâzeti alm›fl, bir ara hat muallim-
li¤i yapm›fl, fiifâ-› flerîf yazmakla geçimini temin etmifltir. Güzel sesi oldu¤u için mûsikîflinasl›k yönü de bulu-
nan Ali Efendi’nin zaman›nda fieyhülislam Tekkesi tevhidhânesi ve baz› odalar› harab olmufl, fieyh Ali Efendi
sadece Cuma geceleri gelerek icrâ-y› meflîhat etmifl, gelemedi¤i geceler pîrdafl› Arap Saîd Efendi (1320/1902)
yerine vekâlet etmifltir. Ali Efendi’den sonra yerine o¤lu Mehmed Hasib Efendi (ö.1308/1890) ve Mehmed
Rasih Efendi meflîhat etmifltir. H. Mahmut Yücer, XIX. As›rda Anadolu’da Tasavvuf, ‹stanbul 2003, s.

30 A. R›fk›, Bektâflî nefyinde Ali Behçet Konavî halîfelerinden Lehçetü’l-Butûn (Hadîkatü’l-Ebdâl) ve Tezkiratü’l-
Evliyâ müellifi Nakflibendî Halil Sâhib Efendi’nin, Sinop’a sürüldü¤ünü kaydetmektedir. A. R›fk›, Bektâflî
S›rr›, II, R›fk›, (Dersaâdet 1325) s.130. 

31 Vassâf, Sefîne, II, 104. 



di, ulemâdan Seyfullah Efendi gibi devrin önde gelen isimleri bulunmaktad›r. Bunlar›n yan›n-
da ‹brahim Hakk› Konyal›, Padiflah Silahtar› Tâhir A¤a (ö.1248/1832) ve devlet ricâlinden R›-
zâ Efendi’nin intisâb etti¤i, fiair Senih Efendi (ö.1318/1900) ve kad›n Mesnevîhânlardan Nak-
flibendî fierîfe Han›m (ö.1326/1908)’›n da türbeye defn olunduklar›n› kaydeder. Yine Hoca
Hüsâmeddin Efendi’nin her ne kadar Emîn Efendi’ye intisâb etmiflse de vefat›yla halîfesi Ali
Behçet Efendi’den inâbesini yenileyerek hilâfet ald›¤›n› bilmekteyiz32.

4- Eserleri
a- Risâle-i Ubeydiyye-i Nakflibendiyye (‹stanbul 1260/1844) 

Ali Behçet Efendi eserine, silsile-i hâcegân-› Nakflibendiyye dervifllerinin itikâtlar›n›n ne
oldu¤unu aç›klayarak bafllamaktad›r. Ma’rifet, nefs, kalp, ruh, sohbetin ehemmiyeti, gönül,
ibâdet, ubûdiyet, ubûdet, cezbe, tevhid, vahdet, îtikâd, vasl, fasl, flekâvet, flehevât gibi kav-
ramlar bunu takip etmektedir.

Ona göre vahdet; Allah-ü Taâlâ’dan baflkas›n›n varl›¤›n› bilmekten gönlün halâs olmas›d›r.
Yine ona göre Hak yolunun en k›sa ve en kolay olan› sohbettir. Mürid sohbet ile yönünü ma-
rifete çevirir. Mücâhedesiz, sebats›z zafer olmaz. Ba¤›na sahip ç›kmal›, korumak için gayret
göstermelidir. En büyük zulüm Hak’tan ayr›l›kt›r.

Ali Behçet Efendi, Risâlede fieyhi Emin Efendi’nin biri ‹stanbullu Mehmed Âgâh Efendi di-
¤eri Urfal› Hoca Nebi Efendi vas›tas›yla gelen iki Nakflî silsilesini (Silsileler Arapçad›r) verir. Ala-
addin Çelebi vas›tas›yla el ald›¤› Mevlevî silsilesini aç›klar.

Bundan sonra Alâaddin Gücdüvânî’nin Kelimât-› Kudsiyesi’ni flerh eder. Hukûk-› selâse’yi
aç›klar ki bunlar; Hakk’›n hakk›, nefsin hakk›, ve sâirin hakk›d›r.

Ona göre “Hakk’›n hakk›, cehrî ve hafî flirk etmemektir.

Nefsin hakk›, daimâ saadeti talep etmektir.

Ve sairin hakk›, mesnedine ve rütbesine göre mahlûkâta hürmet, itibar etmektir; hatta evde kedi,
sokakta y›lk›n›n hakk›na gerekti¤inde riayet edip edâ etmektir. Has›l› her hususta adâlete yap›flmakt›r.

Dervifl olana, ahlâk-› hasene tahsîli, mücâhede, teheccüt, iflrak, flükr-i vudû, duhâ, evvâbîn
gibi nâfile namazlara müdâvemet, tasfiye, tahliye ve telciye gerekmektedir.

Risâle-i Ubeydiyye, Tevhîd-i ef’âl, tevhîd-i s›fât, tevhîd-i zât›n aç›klamas› ve bir nâat-› fierîf
ile sona ermektedir.

Ali Behçet Efendi’nin Divançe’si elimizde olmasa da fliirdeki gücüne risâlenin sonunda yer alan;

“Kûy-› mühründe garîbim bî-nevâ geldim sana

Ben vatandan fâri¤im vuslat-› serâ geldim sana” m›sra›yla bafllayan Naat-› fierîf’i delâlet etmektedir. 

b- Yeri tespit edilemeyen eserleri33

1- S›rru’l-Miâd, 2- Tercüme-i Hâl-i Ricâl-i Çifltiyye, 3- Risâle-i Hâliyye ve Rûhâniyye, 4- Dîvân-
çe, 5- Vâridât-› Kalbiyye, 6- Hadîkatü’l-Ebdâl. 7- Behçetü’s-sülûk
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32 Vassâf, Sefîne, II, 104-105; Konyal›, a.g.e., I, s. 269.
33 Hüseyin Vassâf bu eserleri de Ali Behçet Efendi’nin yazd›¤›n› haber vermekte ise de yerleri tespit

edilememifltir.



c- Nisbet edilenler

Baz› kaynaklar›n, kütüphâne kay›tlar›ndan kaynaklanan nedenlerle bir tak›m eserleri Kon-
yal› Ali Behçet Efendi’ye nispet ettikleri görülmektedir. Ço¤unlu¤u tercüme niteli¤inde veya
Arapça, Farsça gramer kaidelerinden bahseden bu eserler kanaatimizce Konyal› Ali Behçet
Efendi’ye de¤il, halîfesi ‹brahim Hayrânî’nin torunu olan ‹stanbullu Ali Behçet Efendi’ye (ö.20
Muharrem 1354/15 A¤ustos 1935) aittir34. Zira hâf›z-› kütüplük yapan ve gramer çal›flmala-
r›nda bulunan o dur. Bu eserler flunlard›r;

1- Kâmusu’l-Emkine ve’l-Bika Elletî Yeridü Zikruhâ fî Kütüb:35

2- Kavâid-i Fârisî36 3- Dâru’l-Âsâri’l Arabiyye37,

4- Rumûzu’l-Ârifîn38, 5- el-Cevherü’l-Ferîd fierhu Düreri’s-Saîd39, 6- Mahzenü’l-Esrâr fî Etvâ-

ri’l Etvâr:40, 7- Nüzhetü’l-‹hvan Pend-i Attar fierh ve Tercümesi41, 8- Terceme-i Aflknâme42

Kendi el yaz›s›yla üç mektubu ve bir mazûmesi ‹stanbul Üniversitesi Kütüphânesi’ndedir43.

C- Ali Behçet Efendi’den Sonra Selimiye Tekkesi

Ali Behçet Efendi vefat edince vasiyeti gere¤i büyük o¤lu Mehmed Hidâyetullah sâlikân› ter-

biye ve teslik iktidâr›n› ihrâz›na kadar, vekâleten ecell-i hulefâs›ndan ‹brahim Hayrânî Efendi ma-
kâm-› meflîhata geçmifltir. fieyh ‹brahim Hayrâni, yirmi bir senelik vekâletten sonra fieyhülis-
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34 Behçet Efendi, Muhammed Feyzullah Efendi’nin o¤lu fieyh ‹brahim Hayrâni Efendi’nin torunudur. Arapça
ve fler’î ilimlerdeki tahsilini Fatih dersiâmlar›ndan Urfal› Mehmed Efendi’den tamamlam›fl, Farsça ve
Mesnevî icâzetini ise Mevlevî Es’ad Dede’den alm›flt›r. Tophâne Kâdirî fleyhi fierâfeddin Efendi’ye intisâb
etmifl 1299/1881 tarihinde Selimiye’deki Pertev Pafla Kütüphânesi’nde dedesi ve babas›ndan kalan Hâf›z-›
kütüblük görevine atanm›fl, otuz sekiz sene Konyal› Ali Behçet Efendi’nin türbedarl›¤›n› yapm›flt›r.
1310/1892, 1314/1896 ve 1324/1906 senelerinde Harem-i fierîfi ziyaret etmifl, 1309/1892’da ‹smail
Nüvvâb hazretlerinden Senûsî, muhaddislerden fieyh Mustafa Sânî Efendi’den fiâzilî, 1324/1906 ziyaret-
lerinde Hintli fieyh ‹mdâdullah (ö. Mekke 1317/1899)’den Kâdirî icâzeti alm›flt›r. Elif Efendi Meclis-i
meflâyih reisi iken, münhal bulunan Selimiye Dergâh› meflîhat›n› Behçet Efendi’ye teklif etmifl ise de sek-
sen senedir ecdâd›n›n hizmetinde bulundu¤u Tâhir A¤a Dergâh›’n› b›rakamam›fl, Hz. Salâhi’ye olan ifltiyak›
nedeniyle, dahas› Selimiye’deki zevâta karfl› aciz bir konumda oldu¤unu ve oran›n meflîhat›n›n kolay
olmad›¤›n› söyleyerek kabûl etmemifltir. Ancak Selimiye Kütüphânesi’ne hâf›z-› kütüp olarak hizmet etmifl,
kütüphânenin Fatih Millet Kütüphânesi ile birleflmesinden sonra 1346/1927 senesine kadar burada
hizmete devam etmifltir. Behcet Efendi’nin Hâf›z Tahsin Bey isminde askeriyeden emekli bir halîfesi vard›r.
Vassâf, Sefîne, ayn› yer; a. mlf. Risâle-i Salâhiyye, 2a-b.  

35 Sözlük olup 216 sahifedir. bkz. ‹Ü. Ktp, ‹sl. Arfl. Mer, nr. 504; ‹SAM, 910. 3/AL‹. K. 
36 ‹ran dili hakk›nda olup, 61 yaprakt›r. Sül. Ktp. Tâhir A¤a, 98837. 
37 TTK. Ktp., 16297. 
38 Eser ‹ran edebiyat› hakk›nda olup 24 varaktan ibarettir. M. Cemaleddin Efendi’nin yazd›¤› bu eseri Ali

Behçet Efendi çevirmifltir. Millet Ktp, fier’iye, 9467; Sül. Ktp., Pertev Pafla, 81749. 
39 Arap edebiyat› hakk›nda olup sekiz varaktan ibarettir. Eser tercümedir. Sül. Ktp., ‹zmirli ‹smail Hakk›,

61461. 
40 Nâsîhati’l Hukemâ tercümesidir. Ahlâkî ve Edebî bir eserdir. BBA. Ktp., O. Ergin Yazmalar›, 2474. 
41 262 sahifeden ibarettir. BBA. Ktp. O. Ergin Yazmalar›, 2475. 
42 Mevlânâ’dan çeviri olup yirmi dört sahifedir. Sül. Ktp. H. Mahmud Efe., 46194. 
43 ‹Ü. Ktp. ‹bnülemin, nr. 3223. 
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lâm Mekkizâde Mustafa Âs›m Efendi’nin tensibiyle Fatih’te Tâhir A¤a Tekkesi’ne geçmifl
(1259/1843) ancak sevdi¤i çevreden ayr›lman›n verdi¤i üzüntüyle alt› ay sonra vefat etmifltir44.

fieyh ‹brahim Hayrânî’nin ayr›l›fl›ndan sonra babas›n›n makam›na Mehmed Hidayetullah
Efendi (ö.1288/1871) asâleten geçmifl, vefat›na kadar bu makamda kalm›fl, yerine o¤lu Meh-
med Saîd Efendi’yi b›rakm›flt›r. fieyh Mehmed Saîd Efendi de dergâhta yirmi befl sene görev
yapm›fl, 22 fiubat 1896 tarihinde vefat etmifltir. Kabirleri babalar›n›n yan›nda bulunmaktad›r.

Bu dergâh daha sonradan inhilal edince Kelâmî Dergâh› fleyhi Es’ad Erbilî (ö.1930) buraya
atanm›flt›r. Es’ad Erbilî yazd›¤› Kenzü’l-‹rfân adl› kitab› yüzünden Musul’a sürgün edilince o¤-
lu Mehmed Ali Efendi meflîhata bakm›flt›r.45 II. Meflrûtiyetin ilân›yla ‹stanbul’a dönen Es’ad Er-
bilî, Meclis-i Meflâyih âzâl›¤› yan›nda Kelâmî Dergâh› meflîhat›n› yürütmüfl, Perflembe günleri
hatm-i hâcegân yapt›rmak için Selimiye’ye gelip gitmifltir. O¤lu Ali Efendi de tekkeler kapat›-
l›ncaya kadar dergâh›n di¤er ifllerini yürütmüfltür. Dâhiliye Nezâreti’nin 1301/1885-86 tarihli
istatistik cetvelinde belirtildi¤ine göre âyin günü Perflembe olan Selimiye Tekkesi’nde, on yedi
erkek ile befl kad›n›n ikamet etti¤i anlafl›lmaktad›r.46

Asr›n ikinci yar›s›nda tutuldu¤u anlafl›lan Selimiye Dergâh›na ve müfltemilât›na ait bir liste-
ye göre külliyenin 1988 kurufl gelire karfl›l›k, 1550 kuruflluk gideri oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu
giderlerin büyük bir yekununu da Sultan Mahmud Hân için okunan Mevlîd ve Mi’râc mera-
simlerinin oluflturdu¤u (500+500) görülmektedir. Selimiye cami, kütüphâne ve dergâh dahil
külliyede giderlere otuz bir kalem üzerinden (‹mamlar, Müezzinler, hizmetçiler, Kütüphâne me-
murlar›, vaizler, aflç›lar, Naathanlar dahil) ödeme yap›lmaktad›r. Giderlerin ço¤unu meflîhât, ta-
âmiye, vazîfe-i derviflân kalemlerinin oluflturdu¤u görülmektedir. Di¤erleriyle birlikte yaklafl›k
yirmi iki görevlinin ücretleri önceleri akar› padiflah III. Selim taraf›ndan camiye ba¤lanan ya-
k›n›ndaki konaklar, evler, kumafl imalathâneleri ve dükkanlardan karfl›lanmaktad›r.Yine o dö-
nemde Galatasaray’›n lüzumsuz olan baz› mahalleri Zirâ-i ellifler kurufla sat›larak gelir temin
edildi¤ini Ayvansarayi kaydetmektedir. Sonraki dönemde buna Band›rma ve Edincik zeytinlik-
leri gelirlerinin de eklendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Yine bu tablodan anlafl›ld›¤›na göre ‹stanbul’daki di¤er dergâhlara oranla bu kadar büyük
bir külliyenin giderleri, ekonomik s›k›nt› çekilmeden karfl›land›¤› anlafl›lmaktad›r.

44 Vassâf, Sefîne, II, 115. 
45 Vassâf, Sefîne, II, 135; genifl bilgi için bkz. Emin Efendi, Menâk›b-› Kethüdâzâde, s. 237, 310-311.  
46 Tanman, ayn› yer.
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47 XIX. Asr›n sonunda Selimiye Dergâh›’n›n genel bütçesini gösteren bu liste için bkz. A. Muhyiddin,
Tomâr, (Özel nüsha) s. 84.

Meflîhat
Taâmiye
Vazîfe-i derviflân
Hitâbet
‹mâm-› Evvel
Devir
Müstahfaza-i Mahfel-i
Hümâyûn
‹mâm-› Sânî
Feth-hân

Dersiye
Müezzin-i Evvel

Naathân

Devirhân
Müezzin-i Sânî
Tasrifhân

Devirhân-› Sânî
Kayyim-i Evvel
Ferrâfl
Kayyim-i Sânî

Müezzin-i Salâ

Âb-kesen
Bevvâb
Tabbâh

Râh-› bî
Ferrâfl-› halâ ve Serrâç-›
Abdeshâne
Taâmiye-i meflîhat
Cüz-ü hânân (Aded;10-
Beheri 10)
Müdîr-i Dergâh
Hâf›z-› Kütüb-i Evvel
Hâf›z-› Kütüb-i Sânî
Bahâ-u fleker ve Kahve
TOPLAM

250
200
210
40
50
10
15

50
10

80
40

10

10
30
10

10
35
10
30

10

15
15
30

10
20

120
100

150
150
120
48

1988

Lahm
Pirinç
Rav-› Zeyt Dedegân Odalar›na
Türbe-i fierîf ‹çin
Çamafl›r ‹çin
Çift Yevmiye
Nân-› Azîz Tersâne-i Âmire’den

Nân-› Azîz Nizâmiyeden
Fodla Atik ve Cedîd Vâlide ‹maretinden 
çorba ve pilav
Senevî kurufl
Mevlîd-i flerîf Cennet-mekân Sultan 
Mahmud Hân Hazretlerine
Mîrâc-› flerîf Cennet-mekân Sultan 
Mahmud Hân Hazretlerine
Muharremiye
Elbise bedeli
Band›rma ve Edincik zeytinliklerinden 
mahsûle göre beher sene muhtelif sûette
befl bin kadar al›nd›¤› vard›r
Sarraftan mâm-› mâh al›nan maafllar (kurufl)
fieyh Efendi
Sebze bahas› olarak verilen
fieyh Efendinin biraderi Hüsameddin Efendi 
bendenize verilen
Vâlidesi han›ma verilen; kat’ olunan maafl›na 
mukabil verilen
‹mam-Hatip Tahsin Efendi’ye verilen
Müezzin ve Kayyim s›m Efendi’ye 
Baba Efendi’nin dergâh›ndan gelen 
Hüsnî Efendi’ye verilmektedir
-
-

-
-

-
-
-
-
TOPLAM

300
300
15
6

30

30

6
21

500

500

30
1200
0000

500
250
300
200

100

100
100

-
-

-
-

-
-
-
-

1550

Tablo 147: Selimiye Dergâh›’n›n Miktar-› Vazîfe ve Hizmetleri fiehrî Ta’yînât 
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Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve
sahbihî ecmaîn.

Ve bâ’de; e¤er suâl etseler ki silsile-i hâcegân-› Nakflibendiyye dervifllerinin itikatlar› nedir?

Cevap verile ki; ehl-i sünnet ve’l-cemaat îtikâtlar› üzeredir. Devâm-› ubûdiyet flart›yla ve da-
imâ Hak sübhânehû ve taâlâ hazretlerinden ale’d-devâm âgâhl›¤›na. Zîra gafletle ibadet etmek he-
men emre imtisâlden gayri faydas› yoktur. Riyâen olursa fe-emmâ, ihlâs ile olursa ecrini verirler.
Ammâ matlûb-› asliye olan faydas› gerçekleflmifl olmaz imdi matlûb nedir? diye süâl edilirse;

Maarifet hakt›r, zîrâ cümlemiz maarifetle emr olundu¤umuz Kur’ân-› Kerîm ve Hadîs-i flerîf ile
sabittir. Kenz-i mahfî’yi feth edip Rasûlüllah (sav.) Efendimizin murad› üzere maarifeti tahsil edip:

M›sra;

Can bu ilden göçmeden, cânân› bulmazsa ne güç

Ma sadak› bu âlem-i Nâsût’ta iken nefsimizi bilip mevlâm›z› bulmaktan ibaret olan maârifeti
fehm etmek budur. Yoksa âmâ oldu¤umuz halde âlem-i berzahlar›ndan revân olaca¤›m›z âflikârd›r.

Nefs nedir? Kalp ve ruh nedir?

Nefs: Ist›lâh-› meflâyihte rûha ta’bir edilir. Nefsi bilmek âsân oldu¤undan, nefsini bilmifl,
mevlâs›n› bulmufl, ilhâd ve hulûlden, ittisâl ve infisâl-i berzahtan kurtulmufl ve kevneynden
âzâd olmufl bir zât› bulup; Kel meyyit fi yedi’l-gassâl48 teslim olup irâdesini irâdesinde mahv
edip emr üzere hareket, itiraz ve muhalefetten perhiz ederek sâ’y-u ictihâd ile lillâh, fillâh sü-
lûk eder ise kendi definesi hâriç olup nefsini bilmekle var›l›r. Yine ubûr eder ve mevlâs›yla bu
âlemde iken âflinâ olaca¤› lâ raybdir. Hemen hüdâdan tevfîk recâ edip tazarrû ve zârîlik ile zikr-
i Hakla ifltigâl ve meflgul olup ber-murâd ola. Zirâ ümit kesmek küfr oldu¤u kibâr u s›gâr›n
mâlûmudur.

Tarîkat-› Nakflibendiyye, mütâbaat yoludur. Hazret-i Nebiyyi muhterem sallallahu aleyhi ve
sellem efendimize her ne kadar ittibâ ederse o kadar metbûun kemâlât›ndan hisseyâb olur. Ha-
linde, kâlinde ve ef’âlinde ittibâ etmek Allah’›n farz›d›r. Zira üç fetih vard›r. Üçü de feth olma-
l›d›r. Feth-i mutlak, feth-i mübîn, feth-i garîb. Her biri, biri ile feth olur.

Gülistân-› vahdetin gülleri, âheste âheste nesîm-i inâyet-i Rabbâni ile arz olunur. Hicâbtan sû-
rî ve mânevî halâs olunmaya yüz tutar. Gâile bertarâf olur. Dâ¤ üstü ba¤ olup yüre¤in ya¤ olur.

Hak yolunun akrab› sohbettir. Sohbetin hakk›, flart› ve âdâb›na riâyet edip muhalif hareket
olur ise tard ve bu’d iktizâ eder. Sûrî ve mânevî öyle olsa feyz munkat› olur. ‹btidâ fleyhin hu-
zuruna azîmet olundukta bât›nda isti¤fâr, zâhirde tahâret-i kâmile ile huzûra vara, “Yâ rabbi ke-
rem ve inâyetinden benim gibi bî-pâye-i bîçâreyi bu kap›dan feyz-yâb eyle” diyerek âsitâne dahil ola.
Tevâzu ve meskenet ile fleyhi buldun ise ne âlâ, bulamad›n ise bir yere meskenet ile kuûd edip,
kalbe müteveccih olarak zikr-i flerîf ile ifltigâl edesin. Nefy-i havât›r ederek fleyhin sana bir ha-
beri îsâl etmedikçe huzuruna gitmeyesin Haber göndermez ise bir miktar oturup hizmetinde
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48 Gassâl elindeki ölü gibi…



olanlara ayaklar›n› öperim inflaallâhü taâlâ yine gelirim deyip gidesin. Zerre kadar infisâl ve iti-
razdan hazer edesin. Bu reviflte olan hükm-ü hafîyi bâde bâde fark edip mesrûr olursun e¤er hu-
zûruna davet eder ise ziyâde huflû ve hudû ile varas›n. fieyh feth-i kelâm etmedikçe kelâm et-
meyesin, sohbetini kesmeyesin. S›dk ile sâmiînden olas›n. Mecliste iken baflkas›n› azarlar ise ba-
nad›r diye gün be gün ibret alas›n. Kendi dizinden baflka yere bakmayas›n. Me¤er zarûret hâs›l
olursa fleyhin esvâb›na, eflkâline ve yüzüne bakmazs›n, huzûrunda kat’iyen konuflmazs›n, soru
sorunca gayet mülâyim ve nerm-u muhabbetle cevap veresin. Ayr›l›rken arkan› fleyhe dönmez-
sin. Yan›nda ›zhâr-› fazîlet etmezsin. T›fl-› ebcedhân gibi oturursun. Her defada böyle edersin.
Ve fleyhin huzurunda yalan söylemezsin.49 Kimseyi hicv ve medh etmezsin, seninle etti¤i soh-
beti ve muameleyi ketm edersin. fieyhinden kimseye flikayet etmezsin,50 s›rr›na vâk›f olursan
ketm-i fledîd ile ketm edersin hatta gönlüne girme yolu bulas›n. Zira mürflid gönlüne girmek gâ-
yet zordur. Hüdâ cümleye tevfîk ihsân eyleye. ‹nflaallahü taâlâ âsân olur gayret eyleye.

Gönül nedir?
Sûretâ sol meme taraf› alt›nda flekl-i sanevberî bir mud¤ad›r. Ve sekiz ciheti vard›r. Hüdâ-y›

müteâl hasâis-i rûhiyye ve cismiyyeden bir mir’ât-› mücellâ îcâd etmifl ve ona kalp demifl. Ken-
di sûreti maarifeti bu mir’attan rûha olmak için bir de beden-i insana rûh havale etmifl k›vâm
u k›yâm-› beden-i insan› onunlad›r ki âlem-i emirden ona rûh-› sultânî ve rûh-› izâfî ve rûh-›
ilâhî derler. Bunun mahall-i tâyini sa¤ tarafta memenin alt›nda demifller hikmet-i z›mninde ve
illâ beden-i insanda cisme nisbetle rûh-› hayevânîden eltâf› yoktur, mahalli kalptir. Bu rûh-›
izâfînin onunla âflinâl›¤› ziyâdedir, belki ona âfl›kt›r.

Öyle oldukta mahalli ta’yini kalb olmak ünsdür. Fehm eyle. Lâkin bu rûh-u insânî bedenin
her (ne) taraf›na b›çak ile vursan onda hâz›r bulursun. Mâ-hâzâ ne bedene dahil ve ne de ha-
ricindedir, ne muttas›l ne de munfas›ld›r, ne mümasil ve mukâbildir, ne hulûlü var ne de sere-
yâni var, amma eczâ-y› âzân›n her zerresini ihâta etmifltir.

Kim nefsini tan›rsa muhakkak rabbini bilir.

‹flte buna iflâret olmak gerek bir dahi s›r demifl. Cümleden eltâf mahalli tâyini beyne’s-süddeyndir.

Bedenin feyzi rûh-u hayvânî iledir ki kalptedir. Kalbin rûhu, rûh-› sultânîdir . Rûhun rûhu s›r-
d›r. S›rr›n rûhu hakîkatt›r. Burada ârîfâne söz çoktur. Ammâ bu muhtasar onun yeri de¤ildir. ‹nflal-
lah vakti ile onun sohbeti olur. ‹badet ve taat ile zâhirin ve bât›n›n mâmûr oldukta fehm edersin.

‹badet, ubûdiyet, ubûdet nedir? 
‹bâdet: kendili¤in ile etti¤in kullu¤a derler.

Ubûdiyet: kendili¤inden halâs olup etti¤in taate derler.

Ubûdet: Hak ile Hakk’a kullu¤a derler.

‹bâdet kalbe, ubûdiyet rûha, ubûdet s›rra nâz›rd›r.

(Ve¤büd rabbeke hattâ ye’tiyeke’l-yakîn)
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49 Bâdehû katiyen ahvâline, akvâline, efâline i’râd etmeye. Eder ise tard u bûd iktizâ eder hât›ra (zihnine gelse)
bile olsa azm tevbeler ede. Ve huzûrunda mâlâyânî etmeye, izin vermeyince gitmeye.

50 Ve fleyhe itiraz etmeyesin. Hata vaki olur ise dahî bir mahallini bulur, haml-i sahîh ile haml edersin, bâde-
hû âflikâr olur.



‹flâret vard›r ki ilme’l-yakîne birisi ayne’l-yakîne ve birisi hakka’l-yakîn menziline iflârettir.
Ve dahî hafî var, ahfâ var. Bunlara s›rdan gidilir. Tayin-i mahalle hâcet yoktur.

Hazret-i Ahrâr Efendimiz ve sâir pîrân›n iflâretleri merâtib-i silsileden mâ adây› iflâret et-
memifllerdir. Çünkü kalp kendi vazifesi ile kâim ola. Isrâr ile keflf olur. Ve Rûh kendi vazi-
fesini edâ etti¤i esrâr-› ulviyette müyesser olur. Ve S›r vazîfesi oldukta esrâr-› ulviyette âyân
olur. Ve cemî âzâ-y› cevârihin kendine münasip ameli vard›r. Kalbin ameli niyet iledir. Bir
amele flurû olundukta berâ-y› hüdâ bir niyet tedârik edip o ameli öyle fiile getirmelidir. An-
cak o amel ve o emek hebâen mensûr olur.

Nitekim Hz. fiiblî’ye cenâze namaz› teklif olundukta “niyetim hâz›r de¤ildir” diye terk etti. Niyet-
i sahîha sâhibi olunmad›kça Allah indinde amel kabul olunmaz. Hele daimâ kalbi tahliye üzere ol.
Mâsivâ fikrinden ve efkâr-› fâsideden flâyet inâyet-i ilâhiye ile bir cezbe ihsân oluna, o zaman kâr
u bâr âsân olur. Bir amel etmez, illallâh için edebilir. Zirâ tahliye cezbede medâr-› küllîdir.

Cezbe nedir?
Kalpte muhabbet-i zevkiyenin zuhûrundan ibâret bir mânâd›r. Allah mahz-› inâyetinden ih-

sân eyleye âmîn. 

Bundan sonra dervifl, pîrân efendilerimizin ›st›lahlar›na dair kelimât›n vahdeti gibi, tevhîdi
gibi ittihâd, vasl, fasl saadet, flekâvet gibi esrâr›na vâs›l olmaya bafllar. 

Tevhîd nedir?
Cevap ver ki; kalbin tahlîs ve tecrîdidir, Hüdâ’n›n gayrinin âgâhl›¤›ndand›r.

Vahdet nedir?
fiöyle ki, gönlün halâs olmas›d›r, Allah-ü taâlân›n gayrinin vücûdunu alemden.

‹ttihâd nedir?
fiöyle ki Hak sübhânehû ve Taâlân›n varl›¤›nda isti¤râkt›r.

Vasl nedir?
Kendini unutmakt›r.

Fasl nedir?
S›rr›n Hak Taâlâ’n›n gayriden cüdâ olmakt›r.

Saâdet nedir?
Kendinden halâs olmakt›r.

fiekâvet nedir?
Kendi ile kalmakt›r. Maksûd, huzûr-› maallah nisbetine fütûr îcâb edecek nesneden hazer

üzere olmak gerek. Daimâ difli a¤r›yan kimsenin a¤r› gönlünden gitmedi¤i gibi, fikr-i Hak
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hayâlinden gitmemek gerektir. Hatta âgâhl›k kalbin vasf› olup, seyr-i sefer âsanl›kla ele gire,
buyurmufllard›r ki:

Sâlikin dört seferi vard›r; ilk sefere seyr-i ilallâh derler. Bunun nihâyeti vech-i vahdete mânî
olan hicâb-› kesreti refdir. 

‹kinci sefere seyr fillâh derler. Bunun nihâyeti vücûh-u kesret-i ilmiye-i bât›niyyeden hicâb-
› vahdeti refdir. Zira o vahdet perdesi y›rt›lmad›kça sâli¤e her yönden ilim kap›s› aç›lmaz. 

Üçüncü sefere seyr maallâh derler. Bunun nihâyeti ayn-› cem’in ahadiyyetine vâs›l olup
z›ddeyn ile takyîdin zevâlidir. Yani zâhir ve bât›n bir olup mülk ve melekûtün z›ddiyetinden
kurtulmak budur. 

Dördüncü sefere seyr anillâh derler. Bunun nihâyeti âlem-i bekâya rucû ve hakîkat-› temkin
ile mütehakk›k olmakt›r. Bunlar eshâb›yla bâde’l mücâhede sohbetle olur. Hatta mütehakk›kîn
(ks.) buyurmufllard›r ki; fleyhler üç k›s›md›r.

fieyhü’l-h›rka, fleyhü’z-zikir ve fleyhü’s-sohbe. Sohbet fleyhi cümleden etem, evlâ ve âlâd›r
buyurdular. Zirâ ne olursa sohbetle ve hizmetle olmufltur. Baz› vakit mecmû-u bir olur, bazen
ikisi bir olur, bazen baflka baflka olur mânî de¤ildir. Onun için demifllerdir ki; men leyse fleyhün
lehû, fe’fl-fieytânu lehû fleyhün.51 Ekser evkâtta, maksûd sohbetle hâs›l olmufltur. 

Ve tenâsül-i sûrî ve mânevî bi gayri’l-vâlidi ve’l-vâlidâti müteazzir olmufltur. Sünnet-i ilâhiy-
ye böyle cârî olmufltur.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bike nestaînü ihdine’s-s›râta’l-müstakîm. Hamden leke bi zâtike, li zâtike’l-ulyâ. Ve’s-salâtü

ve’s-selâmü alâ rasûlike’l-müctebâ Seyyidinâ ve nebiyyinâ ve Mevlânâ Muhammedeni’l-Mustafâ, el-
lezî nezele fî flânihî allemehû fledîdü’l-kuvâ. Ve alâ âlihî ve ashabihî hüm nücûmü’l-hüdâ.

Ammâ ba’dü; feyekûlü’l-fakîru’l-kâmilü fi’n-nuksâni’l-âcizi an ma’rifeti’r-rahmâni’l-hannâni’l-
mennân Ali Behçet ibn Ebî Bekr b. Hasan b. Hüseyin. Bu yüce Nakflibendî tarîkatini fleyhim,
efendim, dayana¤›m ve mekânü’r-rûhu min cesedî, k›dvetü’l-vâs›lîn, delîlü’s-sâlikîn, el-vârisü’l-
kâmil, âmilü’l-vâs›l Hoca Mehmed Emin Nakflibendî’den Kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz ald›m..

O da fleyhi Hoca Mehmed Âgâh’dan kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi k›dvetü’l-evliyâi’l-vâs›lîn Hoca Mustafa Neccârî R›zâeddin Nakflibendî efl-flehîr
bi ‹bni’n-Neccâr’dan Kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhü’fl-fluyûh ‹lmî Hoca Mehmed Efendi efl-fiehîr bi Arapzâde’den kaddesallâhu s›r-
rahü’l-azîz, 

O da fleyhü’r-rabbânî Ebû Abdullah es-Seyyid Muhammed Nakflibendî es-Semerkandî’den
kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Ebu’l-Berekât Hoca Ahmed Cüryânî el-ma’rûf Yekdest Efendi’den kaddesallâhu
s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi er-Rabbânî es-Semerkandî el-mevsûm ‹mâm Mâsûm’dan kaddesallâhu s›rrahü’l-
azîz,
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O da fleyhi er-rabbânî ve vâliduhû el-Müceddid-i elf-i sânî Mevlânâ Hâce Ahmed el-Fârû-
kî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da Hâce Emkinekî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Dervifl Muhammed Emkinekî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Muhammed Zâhid’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi gavsü’l-a’zam, kutbü’l-efham, mahzenü’l-esrâr, reîsü’l-ebrâr ve’l-ahyâr Mevlânâ
Hâce Ubeydullah Ahrâr’dan kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Yâkub Çerhî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi pesendü’l-evliyâ ve’l-asfiyâ, uyûnü’l-muhakk›kîn, vârisü ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-
mürselîn, k›bletü hâzihi’t-tarîkati ve imâmuhâ Hâce Bahâu’l-hak ve’d-dîn Muhammed b. Mu-
hammed Buhârî el-ma’rûf bi Nakflibendî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Emir Külâl’dan kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Muhammed Baba Semmâsî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Havâce Ali Râmitenî’ den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi havâce Mahmûd Encîr Fa¤nevî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Ârif Rivgerî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi ârifü’l-evliyâ ve imâmü’l-etk›yâ umdetü ehli’l-kemâl ve zübdetü ashâbi’l-kemâl,
ma’denü’l-yakîn ve irfânü ra’si silsileti’l-hâcegân, kutbü’r-rabbânî Hâce Abdulhâlik Gücdüvânî’
den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Hoca Ebî Yakub Hemedânî’ den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Ebû Ali Fâremedî et-Tûsî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi Hoca Ebi’l-Hasan Harakânî’ den kaddesallâhu s›rrahü’l-azîz,

O da fleyhi sultânü’l-ârifîn, burhânü’l-vâs›lîn Ebû Yezîd Bistâmî’den kaddesallâhu s›rrahü’l-
azîz,

O da fleyhi, Efendimiz Cafer Sâd›k’dan rad›yellâhu anh

O da babas›na vâris olmakla birlikte fleyhi ve ceddi (min k›beli’l-Ümm) Mevlânâ Kâs›m ‹bn
Kas›m ibn Muhammed b. Ebî Bekri’s-S›ddîk ve’l-atîku’l-ekber’den rad›yellahu anh, (o tâbiinden
ve yedi fakihten birisi idi)

O da fleyhi mahbûb-u rasûli’s-sakaleyn ve muhibb-i ceddi’l-hasaneyn Selmânü’l-Fârisî’den
rad›yellahü anh

O da Nebiyy-i kirâm, efdalü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn ve eflrafü’l-halâik küllihim ecmaîn. Bur-
hânü’l-enbiyâ ve senedü’l-asfiyâ seyyidünâ seyyidü’l-evvelîn ve Mevlânâ, fahru’l-âhirîn, nukta-
tü’l-evvel ve’l-âhir ve merkezü ihâtati’z-zâhir ve bât›nü’z-zâhir Muhammed rasûlüllâh ve habî-
bullâh, erselehû bi’l-hüdâ liyüzhira esrârullâh ale’l-evliyâ ve’l-enbiyâ ve’l-etk›yâ ve’l-mü’minîn
salavâtullâhi taâlâ alâ nebiyyinâ ve aleyhim ecmaîn ve alâ âlihî ve ehl-i beytihî ve ezvâcihî ve
evlâdihî ve etbâihî ve men tebiahüm bi ahseni yevmi’d-dîn ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Hoca Emin Efendi’nin (ks.) di¤er bir tarîkat nisbeti hâcegândan Hoca Nebi Efendi’ye (ks.)
dir. Emin Efendi, Nakflîli¤i Urfa’da flehrin âlim ve âriflerinden Nebi Efendi’den ald›. O da fley-
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hi tevhidde mütebahhir, esrâru’l-yakînin ferîdi, Nakflî tarîkat›n›n s›rlar›n› fiam’da yaym›fl, bir
çok kimseyi bu makama ulaflt›rm›fl Alîmullah Sindî’den alm›flt›r. 

Nebi Efendi’nin rivayetine göre aklî ve naklî ilimleri tahsil ettikten sonra tevhîde ait bir me-
seleye tak›ld›m. Hocama sordum -ki o ulemân›n büyüklerinden, asr›n›n fâz›llar›ndan idi-; So-
rumdan sonra “bunu sorman benim iste¤im idi, flimdi sûfîlerin kap›s›na git rahimehullah, bir
müddet düflünüp istihare ettikten sonra flu âyeti okudu: “‹nnî zâhibün ilâ rabbî seyehdîn”. Bu
âyetin ‹brahim aleyhisselâm›n fiam’a gitmesi hususunda oldu¤unu düflündüm. Ben de fiam’a
gittim. Alîmullah Sindî’nin oturdu¤u semte vard›m. Bana arz olunan fleyi ona da arz ettim. De-
di ki; “Ey çocu¤um senin için bir halvet tertip edece¤im, orada bir müddet kalacaks›n, Allah senin
müflkilât›n› halledecek, di¤er müflkiller de sana arz olunacak, ilm-i ledünnî’nin kap›s› aç›lacak, müte-
flâbihât›n s›rlar› akl›na gelecek, muhkemât›n incelikleri sâbitleflecek, büyük bir rahatl›k hissedecek,
rabbinin tecellîlerini anlayacaks›n.” Bana bu zâhir duvardan bir kap› aç›laca¤›n› zannettim. Hal-
vette bir müddet kald›m, flüphelerim gitti, müflkillerim halloldu, bu kelimelerin baflka bir
âlemden oldu¤unu anlad›m. Sonra halvetten ç›kt›m, bir müddet ona hizmet ettim. Hizmetin-
de ve sohbetinde devam ederken bana dedi ki; “Ey çocu¤um Urfa’ya git, Allah’›n kullar›n› müj-
dele, en kolay ve ona en yak›n zikir yoluyla onlar› Allah için irflad et.” Urfa’ya döndüm.

Alîmullah Sindî tarîkat› fleyhi Abdulgafûr Lâhorî’den (ks.)

O da fleyhi Mirzabey el-mevsûm bi Cemîlullâh’tan (ks.)

O da fleyhi el-Kâmil fî eseri’r-Rasûli’l-mükemmil Fazlullâh Sirhindî’den (ks.)

O da fleyhi Meyân-› Mâsûm (ks.) ve li’l-fakîri’l-ahkar’dan 

Emin Efendi’nin Hazret-i Mevlânâ’ya di¤er bir mânevî silsilesidir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm
Mevleviyye tarîkat› icâzetimi de Alâeddin Çelebî Efendi’den ald›m.

O da babas› Çelebi Efendi’den, 

O da fleyhi Mehmed Ârif Çelebi’den, 

O da babas› Sadreddin Çelebi Efendi’den, 

O da babas› fieyh Bostan Çelebi Efendi’den, 

O da babas› fieyh Abdulhalim Çelebi Efendi’den, 

O da fleyhi Hüseyin Çelebi Efendi’den, 

O da fleyhi Ârif Çelebi b. Çelebi Bahâeddin Efendi’den, 

O da fieyh Ebu Bekir b. Ferruh Çelebi Efendi’den, 

O da büyük Bostan Çelebi Efendi’den, 

O da babas› fieyh Ferruh Çelebi Efendi’den, 

O da babas› fieyh Hüsrev Çelebi Efendi b. Kad› Pafla, 

O da fieyh Cemâleddin Çelebi Efendi’den 

O da babas› fieyh Emir Âdil Çelebi, 

O da fleyh Emir Âlim Çelebi’den, 

O da fieyh büyük Emir Âdil Çelebi Efendi’den
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O da fieyh Bahâu’l-mille Çelebi Efendi’den,

O da fieyh Emir Vâcid Çelebi Efendi’den

O da fieyh fiemseddin Emir Âbid Çelebi Efendi

O da fleyh Celâleddin Emir Ârif Çelebi Efendi’den

O da babas› Bahâeddin Sultan Veled Çelebi Efendi’den

O da fieyh Hüsâmeddin Efendi’den  

O da kutbü’l-vâs›lîn ve gavsü’l-ârifîn Mevlânâ Hudâvendigâr Mehmed Celâleddin’den

O da Seyyid S›rdan Burhâneddin Muhakk›k Tirmizî’den 

O da Sultânü’l-ulemâ Bahâeddin’den

Oda flemsü’l-eimme imam Serahsî’den 

O da fieyh Ahmed el-Hatîbî’den

O da fieyh Ahmed Gazzâlî’den

O da fieyh Ebû Bekir Nessâc’dan

O da fieyh Mehmed Züccâc’dan

O da fleyh fiiblî’den

O da fieyh Cüneyd Ba¤dâdî’den

O da fieyh Seriyyü’s-Sakatî’den

O da fleyh Ma’rûf el-Kerhî’den

O da fleyh Dâvûd et-Tâî’den

O da fieyh Habîbü’l-A’cemî’den

O da fieyh Hasan Basrî’den

O da ‹mâm Ali ibn Ebî Tâlib’den, o da Seyyidü’l-âlem ve flefîu’l-ümem seyyidünâ Muham-
med sallallâhü aleyhi ve sellem’den, Allahümme enfinâ bihim ve efid aleynâ min berekâtihim
âmîn, yâ âmîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hazret-i Abdülhâlik Gücdüvânî’nin me’sûrât›ndan olan Kelimâtü’l-Kudsiye’nin flerhine bafll›-

yoruz. Gücdüvânî, Nakflibendî tarîkat›n›n reîsidir. Bunlar flöyledir: Yâd kerd, Bâz geflt, Hûfl der
dem, Nigâh daflt, Nazar ber kadem, Sefer der vatan, Halvet der encümen, Vukûf-i zamânî, Vu-
kûf-i kalbî, Vükûf-i adedî.

Mânâ-y› Yâd kerd; kalple yada lisan ile fleyhinden ald›¤› zikr-i ale’d-devâm tekrar etmektir.
Hatta huzûra dâim hâs›l olmak için Hazret-i fiâh-› Nakflibend Efendimiz buyururlar ki; “Zikir-
den maksut kalbin daimâ hak ile hâz›r olmas›d›r, muhabbet vasf›yla, zira zikir demek, tard-› gaflet
demektir.”

Bâz daflt; yani her halde alâ vechi’l-inkisâr ve’t-tazarru ile Allah Taâlâ’ya rucû etmek demek-
tir. Husûsan Rabbini unuttu¤un vakit hemen “ilâhî ente maksûdî ve r›zâke matlûbî” diye tazarru
ve niyâz eyleye.

Nigâh daflt; kalbin kap›s›na nâz›r olup zikr ederken a¤yâr› def’e gayret etmektir. Zira a¤yâr
mülahazas› zâkiri i¤fâl eder. Gafletle zikirde fâide olmaz. Ekâbir indinde gayet mühimdir. Peh-
livan gerektir ki tard-› gaflet ede.
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Yâd daflt; Hak sübhânehû ile devâm-› huzûr alâ sebîli’z-zevk hofltur. Yani nefsin duhûl ve hu-
rûcuna muttali ola, gafletle girip ç›kmaya, haktan âgâh olarak gire ç›ka, Hazret-i fiâh efendimiz bu-
yururlar ki; Mürîde vâcibtir ki mâ beyne’n-nefseyn gaflet dahil olmaya ki meleke-i huzûr ile gire; 

Sefer der vatan; Yâni tabîattan rûhâniyyete ve s›fât-› zemîmeden ahlâk-› ilâhiyeye nakildir.

Nazar ber kadem; Yani tefrikadan kaç›nmak, zira nazara tefrika düflerse kalbe dahî tefrika
düfler. Huzûr-› cem’iyyete bir vecihle halel vermeye demektir. Ve nev’i zillet ve meskeneti dahî
îmâ eder.

Halvet der encümen; Yani Halk aras›nda Hak ile ülfet etmelidir. fiu rütbe ki halk›n h›ltas›
huzûra mâni olmaya, belki hem, gam ve elem zuhûrunda dahî huzûra fütûr gelmeye demek-
tir. Göz a¤yârda dil yârda gerektir.

Vukûf-i zamânî; her akflam nefsini hesaba çekmektir. Bu akflama de¤in a’mâl-i hayriyeden
ne amel ettik diye amellerin bafl› haktan âgâh oldu¤un halde mi akflam oldu yoksa gafletle mi?
Birine flükür birine nedâmet, ve yine niyet ede ki Allahü Taâlâ’n›n tevfîkiyle bundan böyle
âgâhl›kla eyyâm-› güzâr olay›m demektir.

Vukûf-i adedî; berâ-y› nefy-i hât›rd›r.

Vukûf-› kalbî; istihkâm-› huzurdur. Dahî tedkîk edip zikir flâyet bir garaz ve bir emel için
olmaya demektir. Hazret-i fiâh Efendimiz habse ve vukûf-› adedîye nâz›r olmad›. Vücûb taraf›
gâlib oldukta laz›m olmak gerektir. Hücûm-› zevk riâyet-i adede mâni’ olur. Amma imkân ta-
raf› gâlib olursa riâyet olunsa fâideden hâlî de¤ildir.

Dikkat olunursa kelimât-› kudsiyenin mecmû-u nefy-i havât›r ile kalb Hak ile hâz›r olmak
mânâs›ndan ibaret olur.

Pes dervifle vâcibtir ki daimâ kalbin nigehbân ve pâsbân ve hâf›z› olup merâtib-i zikrin de-
rece-i ulyâs›na ve zirve-i âlâs›na urûç ile ber-murâd ve ber-hôrdâr olup tecelli-i zâttan bir
cür’aya nâil ve medhûfl-i müdâm s›rr-› vahdete vâs›l olmaya sarf-› nakdiye-i himmet eyleye.
Hüdân›n tevfîki ile esbâb›ndan tekâsül etmeyip her dem ve her an Hudâ’dan Hudây› isteye. Ve
daimâ hukûk-› selâseye riâyette kusûr etmeye.

Hukûk-› selâse nedir?
Hakk’›n hakk›, nefsin hakk›, ve sâirin hakk›,

Hakk’›n hakk›, cehrî ve hafî flirk etmemektir.

Nefsin hakk›, daimâ saadeti talep etmektir.

Ve sâirin hakk›, mesnedine ve rütbesine göre hürmet ve itibar etmektir, hatta evde kedi, so-
kakta y›lk›n›n hakk›na gerekti¤inde riayet edip edâ eyleye. Ehlinin ve ›yâlinin fler-i flerîfin em-
ri üzere riâyet eyleye. Has›l› her hususta adâlete mülâzim ola.

Pes ahlâk-› hasene tahsili âsân olur. Ahlâk-› ilâhiye ile tahallük ve tahakkuk eder. ‹mdi ab-
din hak yan›nda makbûliyetini ahlâk-› hasene ile, madem ki ahlâk› güzel de¤ildir ameli her ne
kadar olsa dahi neticesi olmaz. Zira esas tevhid tabir olunur. Daima her tarafta yani her mah-
zarda hakk› görmek ve haktan iflitmek, her hususta hakka itikâd etmek oldu¤u gibi zevk-i tev-
hîd müyesser olmaz. ‹flte bu vefa vüskâ teslim dairesindendir.

Âriflerin büyüklerinden baz›lar›n›n kitaplar›ndan flöyle yazd›¤›n› iflittim: Günlerden bir gün
sahrada üzeri yaz›l› büyük bir tafl buldum; bir fley ile sevinmen Allah’›n emirlerinden uzak ol-
du¤una delildir, elindeki ile teskin olman Allah’a olan güveninin azl›¤›na delildir, zorluk an›n-
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da insanlara dönmen Allah’› bilmedi¤ine delildir. Bu acayip ve vaaz› garip olan fley burada bit-
ti. Kalbinin gözlerini aç, murad›na ulaflas›n, ehl-i besâirden ol, ehl-i gafletten ve cebâbireden
olma”.

Tevhîd-i ef’âl, tevhîd-i s›fât ve tevhîd-i zât’›n her birinin yoluyla zevkine vâs›l olmaya him-
met ve gayret gerektir. Yoksa söz ile olmaz. Olsa idi bu kadar kimseden bir kimse zuhûra gel-
mez mi idi? Lâf-u güzâf ile olmaz, âfl›¤a bürhân-› belî¤a lâz›md›r. Hele kizbten ziyâde hazer
üzere olmak gerek, kezzâb›n bir yerde yeri yoktur. 

Dervifle ehem ve elzem olan nesnelerdendir; namazlara gelelim. Teheccüd namaz› iki rekat
olsun sülüs-ü âhiri ihyâ etmelidir. Amma on iki rekat k›lar, hiç olmazsa iki rekat olsun k›lma-
l›d›r. Baz›lar› dört, baz›lar› alt›, baz›lar› on iki k›larlar. Tarîk-› ibtidâ flükr-ü vuzû diye iki k›la.
Sonra salât-› teheccüde niyet ede, iki rekat k›la sonra oturdu¤u yerden iki rekat daha k›la. Dört
de olsa alt› da olsa son iki rekat›n› oturarak k›la, vitr olsun için böylece olmufltur.

Biri de flükr-ü vudûdur. Salât-› flükr-i vudû diye niyet ede. Her abdest ald›kta k›lar.

Biri dahî salât-› iflrâkt›r. Sabah namaz›ndan sonra günefl bir ya da iki r›mh-› bülend olduk-
ta iki rekat k›lar.

Biri dahî salât-› duhâd›r. Kuflluk vakti k›la.

Biri dahî salât-› evvâbîndir. Akflam namaz›ndan sonra k›la. ‹ki rekat maksûdu Hazret-i Rab-
bi’l-âlemîn kendisini sever, o zaman sâlik dahî mevlâs›n› sevsin, elden geldi¤i kadar cû’a mü-
lâz›m ola, ya savm-i tarîk ile ya da baflka yol ile.

“el-Cû-u taâmullâh”52 tasfiyenin medâr›d›r, namaz ve niyâz›n lezzât› ve halevât›d›r. Tasfiye,
tahliye ve tecliyeden ibarettir. Yani kalbini havât›rdan ve ahlâk›n› rezâilden tezkiye edip ah-
lâk-› ilâhiye ile tahalluk ve s›rr›n alâikten tathîr eyleye. Böyle olmaz ise zikrin te’sîri olmaz,
meselâ namaz içinde ve bafllang›ç tekbiri esnas›nda hakk›n azîmet-i kibriyâs›n› ve kudretini
düflünerek namaz› tamam eyleye. Sâir vakit s›fat yüzünden fikr eyleye alâ vechi’l-îmân. Yani
“el-Hakku hâd›run ve nâz›run li cemî-i ahvâlinâ kâdirun ve muktedirun alîmun bi zâti’s-sudûr,
habîrun bi a’mâlinâ”53 diyerek fikr ede. 

Hâs›l› mâsivâya meyl etmeye. Hazret-i Attâr-› Velî Nîflâbûrî Mant›ku’t-tayr’da bir hikâye
yazar. 

“Hüsrev’in bir taz›s› var idi, gayet muteber çullu, atlas ve murassa cevâhire gark olmufl idi.
Bir gün ava gitmek gerekti. Hüsrev taz›y› eline ald›, giderken taz› durdu, çekti, gelmedi. Bakt›
ki bir üstühân düflmüfl, onun için eylenmifl gördü. Sekbanbafl›n› ça¤›rt›p demifl ki “flu taz›y›
sahraya b›rak›n, benim gibi bir padiflah› vars›n bir daha bulsun”. Sekbanbafl›, “padiflah›m kerem
buyurun üzerindeki cevâhirini alay›m ondan sonra sahraya salay›m” dedi¤inde; “yok yok öylece
b›rak ki bir padiflahtan cüdâl›¤›n niflan› olsun, ecelinden evvel ölsün”.

Hisse, madem ki sâlik mâsivâya müteallik bir fleye meyl ederse; Pâdiflâh-› hakîki taraf›ndan
tard-u bûd iktizâ eder. Merhum (Attâr) çok fleye remz etmifl amma, tahrîre tahammül yoktur.
Herhalde padiflahlar padiflah›n› fikrinden dûr etmeyip emrini, irâdesini ve ef’âlini azîm ve flerîf
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52 Açl›k, Allah’›n taam›d›r.
53 Hak Taâlâ hâz›r ve nâz›rd›r. Her halimize kâdir ve muktedirdir. Gö¤üslerimizdekini bilir, amellerimizden

haberdard›r.



tutup r›zâs›na sa’y-ü belî¤ eyleye. ‹rtikâb-› kebîreden necâta bir yol ihsân ede. Ekseri evkâtta
isti¤fâr-› dilden ve kendi nefsini daimâ kadh-ü zemden hâlî eyle, kendini ma¤dûb-› Hak zu’m
eyleye. Tâ merâtib-i nefsini Hudâ suhûletle itmâm ettire, günah›m ve cürmüm yoktur diye laf
etmeye, flayet bu duâ kendini periflan eylemeye, Hakk’a yarar hizmetim yoktur diye hüzn ile
evkât-güzâr ola. Zirâ lâf-› da’vâ ‹blis kâr›d›r. Ak›ll› kifli ister mi ki kendi ihtiyâr› ile mertebe-i
‹bliste istihdâm oluna, garîb ve acâib bir ahvâldir, insâf eyle, insâf eyle.

Bu nâsûtun muktezâs› mücâhededir. Mücâhedesiz dervifl olmaz. Yani yol aç›lmaz,
mücâhede gerektir. Meselâ yalan söylemeye tevbe etsen sonradan tevbede sebât, mücâhede-
siz olmaz. Tazarru ve niyâz› hâvî olarak tevbe akîbinde hezâr-› imtihânât-› ilâhiye zuhûr eder.
Mertlik, tevbede o zaman karar etmektir. Yoksa tevbe edip yine flikest etmek alâmet-i cünûn-
dur. Ve mâbûd-› Hakt›r. ‹mtihan vaktinde Hak celle a’lâya niyâz ederek tevbede sâbit olmak
azm-i umûrdand›r, nefsini katl etmektir. Her bir husus böyle mücâhedesiz olmaz. Mücâhede,
bir emre ifltigâl-i ale’d-devâma iltizam, o dahî mücâhededir. Bir emre hilâf-› nefs olarak
devâm-› iltizâm erlik niflân›d›r. Aferin ol sâli¤e ki flurû etti¤i emr-i fler’îye zâhiren ve bât›nen
devam eyleye. Hatta Hüdâyî hazretleri risâlelerinin birinde yazar ki; Ümmü’l-mü’minîn Hz.
Aifle-i S›ddîka mânâs›nda görür ki, mahfler olmufl mîzân olunuyor. Bir Hâtunu ahvâlinden
mîzân ettiler. Sevâb taraf› a¤›r geldi ve gâyet i’tibâr olundu. ‹stîcâb ederken Hatunu buldular,
bîdâr oldu. Îsâl-i haber ve ihdâr edip a’mâlinden ve iddihâr›ndan, hüsn-i ahlâk›ndan, hay-
râtu hasenât›ndan sordular. Dedi ki;

Benim birkaç emirden baflka ifle yarar amelim yoktur.

Öyleyse bu durum nedir dediler,

Birincisi; isteyeni kat’iyyen mahrûm etmem, benden uzaklaflmak isteyene yak›nl›k ederim,
meflveretsiz bir ifl görmem, ezan okundu¤unda müezzin ile birlikte okurum, nâmahreme görün-
mem, vaktinden evvel namaza haz›rlan›r›m deyince, evet mîzân›m onun için a¤›r geldi buyur-
du. Kimi ahlâka, kimi a’mâle, kimi ef’âle nâz›rd›r. (Huz mâ âteytüke yâ rûhî)54 Âbid-i huflktan
sû-i reydeki mücâhid hay›rl›d›r, ›ndellah ammâ lillâh, fillâh, billâh ola, zirâ zerre kadar riyâ
kalpte olacak olsa ibâdet-i sakaleyn vâkî olsa hebâen mensûr olur. Riyân›n flirk oldu¤u cümlenin
ma’lûmudur. E¤er suâl olunursa hadîs-i flerîf-i kudsîde vârid olmufltur ki; “el-ihlâsu s›rrun min
esrârî istevda’tühû alâ kalbi men yeflâu min ›bâdî”55 Hüdâ-y› lem yezel velâ yüzâl celle celâlühû bir
kimsenin kalbine koymasa nice ihlâs edebilir denmeye hemen abd ihlâs isteyip ihlâs› iltizâm
edine. Zira herkesin kalbinde mâden-i ihlâs vard›r. Sây ile hârice ihrâc eyleye, “Yeflâu”nün zamiri
“men’e” râcidir Yoksa Allah Taâlâ diledi¤i kuluna ihlâs, dilemedi¤i kuluna riyây› vere, hâflâ ki
böyle ola sen amelini daimâ hâk için etmeye gayret edip tazarru ve zârîlik ile ihlâsa tevfîki ricâ-
da olup sây ede. Ona mâlik olaca¤› bî-ifltiyâht›r. ‹nsan›n sây kemâlindendir, sa’y-i alâmeti is-
tîdâd› tamd›r. Evliyâullah kaddesallâhu esrârahum hazerât›n›n ahvâli bizler gibi bîçâregâne
sened-i kavîdir. Cebr ve ilhâd› terk edip tevhîde gel. fiâyet bâde-i hamr-i tevhîdden bir câme nâil
oluna. Malûmdur ki keyfçe nâil olunur ise nâil olunur her zerrede istîdâd vard›r. Her ne kadar
mütefâvit ise dahî her zerrenin hakîkati inkâr olunmad›kça istîdâd› dahî inkâr olunmaz. Öyle
oldukta gayre sarf-u istîdâd edip kendini telef etme, mahlûk lehine sarf eyle.
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54 Ey rûhum sana verdi¤im fleyi al.
55 ‹hlas benim s›rlar›mdan bir s›rd›r. O’nu kullar›mdan istedi¤imin kalbine koyar›m.
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O nedir, ma’rifet hakt›r, ma’rifet olmaz illâ râh-› tevhîdden olur. Tevhîdi yukar›da beyân ey-
ledik. Hakk’›n gayrisine taallük-u kalbî, ekber-i kebâirden sayd›lar. Sen ise onu günâh-› sagîre-
den dahî saymazs›n. Kalbi tahliye ve ahlâk› süslemek sâli¤e farzd›r. Bunsuz maslahat bitmez.
Binâen alâ hâzâ bir kâmil mürflide ihtiyaç buradand›r ki yolunu bile, hôd be hôd olmaz.
Nâdiren olsa dahî yine irflâda uymaz, hemen Hüdâ-y› müteâl cümleye tevfîk ihsân eyleye âmîn,
veselâmün ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Tevhîd üçtür.

1- Tevhîd-i ef’âl; Meselâ Rabbü’l-âlemîn ism-i müntakimden tecellî buyurdukta, bir kimse
yüzünden sana, o kimse bir tokat vursun, “Rabbim bana müntakim isminden tecellî etti” o fiili
Hâlik’tan bilirsin. Her ne kadar abdden sâd›r oldu ise hâl›k› külli fleye intikâl edersin. Bu flekil-
de kulda infiâl yoktur. E¤er infiâl edersen ef’âl-i tevhîd etmemifl olursun.

2- Tevhîd-i s›fât; Yani ne kadar kemâlât varsa, Allahü zü’l-celâl ve’l-kemâle isnâd edersin ve
hasr edersin. Her ne kadar kemâlâta âlem mazhar olmufl ise her mazhardan zâhiri görürsün.
Mazhar› görmezsin. Bunlar zevken fehm etme ile olur. Hüdân›n tevfîki yâr u yâr oldukta zev-
ken fehm olunur. Ve illâ ilmen fehm olunsa lezzeti olmaz. Verâ-y› perdede bir fley fehm olunur,
galat ve sakîm bir fley olur zirâ akla gelmez.

3- Tevhîd-i zât demek, Allah’tan gayri mevcûd yoktur demektir. Bu dahî mertebe-i sâniyeden
o kadar mücâhede sonunda fehm olunur.

Hâzâ takrîru, fleyhinâ ve seyyidinâ ve Mevlânâ Hâce Ali Behçet Efendi kaddesallâhu es-
rârahüm, âmîn, yâ muîn.

Naat-› fierîf
Kûy-› mühründe garîbim bî-nevâ geldim sana
Ben vatandan fâri¤im vuslat-› serâ geldim sana

Eflk dedim harc-› râh›m müctebâ geldim sana
Hayli dem firkat güzâr u mübtelâ geldim sana

Bafl aç›k yal›n ayak, yüzüm kara geldim sana
Ey kirve-i enbiyâ-ya pîflvâ geldim sana

Âb-u tâb merd u âlem nûr-› ezkâr›n senin
Hâr› gülflen göründü bu bülbül-zâr›n senin
fievket bâ¤-› vesîle feyz-i gülzâr›n senin
Her makam›n bir gülüdür vech-i esrâr›n senin

Zerre-i her gevherim bir flems-i tâbân eyle sen,
Bir çerâ¤-› bî hicâb dîde sûzân eyle sen.

Gâr-› arfl-› menzilet ol câh-› âlî hakk›na
Ankebût nâ-seçek beyt-i visâlî hakk›na

Ol refîki perdesiz seyr-i cemâlî hakk›na
Anda mîrâc›n hemân hûtun misâli hakk›na

Koma yolda rakîb-i kusvâ elem el-emân
Kat’› menzil edeyim bî pâ elem el emân

Sen k›bâb› nâz iken bir mecma› nûr eyledin
Gördü Behçet minber ve mihrâb› pür-nûr eyledin
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Ol cemaat içre gûyâ flîve-i tûr eyledin
Len terânî var iken Musâ’y› mesrûr eyledin

Arz olundu hep tecelli-i celâl zât›na
Âfl›k idi ol kemâlât cemâl-i zât›na

Bu hicâb-› bahr-i imkân bezminin peymânesi
Cünbüfl-i mevc peyâ-pey isminin mestânesi

Rahmet-i hak her deminde rahm›n›n dîvânesi
Feyz-i akdes bu çerâ¤-› resminin pervânesi

Yâ Rasûlellah geldim asl›ma eyle kabûl
Fer’ini hubb-u vatandan red edip etme melûl

‹fl bu Risâle-i Nakflibendiyye 1260/Mart1844 senesi sâye-i hümâveye-i z›llullâhîde Rebîulev-
velin evâhirinde resîde-i hattu h›tâm olmufltur.

Selimiye Camii Girifli 
(Tunusba¤› Caddesi’nden)

Türbe-i pâk-i Hazret-i Behçet- fiod numûne-i zî ravza-i cennet
Der ziyâret flod dil âgâh-Vak›f-› feyz-i âlem-i vahdet

Niyaz Penceresi (Tunusba¤› Caddesi)
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Konyal›-Üsküdarl› Ali Behçet Efendi’nin Selimiye Camii 
bahçesinde bulunan üstü aç›k türbesi.

Tekke fleyhlerinin yatt›¤› hazîre

Tekke hazîresinin bir baflka aç›dan görünüflü
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fiekil 1-Risâle-i Ubeydiye-i Nakflibendiye, (‹stanbul 1260/1844)’nin ilk sayfas›. (Ali Behçet Efendi)
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ÜSKÜDARLI HÂfi‹M BABA’NIN F‹KRÎ
K‹ML‹⁄‹ ÜZER‹NE B‹R ‹NCELEME

Mehmet Temizkan*

Bilindi¤i gibi ‹slam tarihinde Hz. Muhammed’in vefat›ndan sonra, halifelik makam›na
s›ras›yla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Alî getirilmifllerdir. ‹lk üç halife-

nin seçimiyle ilgili olarak baz› tart›flmalar ve hoflnutsuzluklar yaflanm›flt›r. Hz. Muhammed’e
olan yak›nl›¤›ndan ve onun çeflitli iltifatlar›na mazhar olmas›ndan hareketle, baz› kifliler ve
gruplar taraf›ndan, halifeli¤in Hz. Alî’nin hakk› oldu¤u ileri sürülmüfltür. Hz. Osman’›n fle-
hit edilmesinden sonra halifelik makam›na geçen Hz. Alî’nin karfl› karfl›ya kald›¤› s›k›nt›lar
aras›nda belki de en önemlisi, Hz. Osman’›n katillerini bulmak ve cezaland›rmak olmufltur.
Bunun da mümkün olmamas› üzerine bir tak›m istenmeyen olaylar yaflanm›flt›r. Hz. Alî’nin
bir Hâricî taraf›ndan flehit edilmesi, “Hz. Alî taraftarl›¤›”n› biraz daha flekillendirmifltir. Bü-
yük o¤lu Hz. Hasan’›n zehirlenerek, di¤er o¤lu Hz. Hüseyin’in de Kerbela’da vicdanlar› s›z-
latacak bir muameleye maruz kald›ktan sonra a¤›r bir flekilde yaralanmas› ve bu sebeple öl-
mesi, temeli Hz. Alî ve çocuklar›na karfl› afl›r› bir sevgi ve ba¤l›l›k olan “fiia”n›n ortaya ç›k-
mas›na zemin teflkil eden önemli geliflmeler olmufltur.

Bütün bu hadiseler, Türk milletinin ‹slam diniyle tan›flmas›ndan ve bu dini kabul etmesin-
den çok önce vuku bulmufltur. Bununla birlikte, Türk halk›n›n bu yeni dini kabul etme ma-
ceras›n› derinden etkilemifltir. Çünkü Türkler, ‹slam diniyle Emevîler zaman›nda tan›flm›fllar
ve onu bu s›rada kabul etmeye bafllam›fllard›r. Muaviye, Yezid, Mervan, fiimr ..., Emevîlerin en
önde gelen devlet adamlar› veya kumandanlar› olup Hz. Hasan ve bilhassa Hz. Hüseyin’in ölü-
münden sorumlu tutulan kiflilerdir. Türkler olarak ‹slamiyetle tan›flt›¤›m›z ve onu kabul etme-
ye bafllad›¤›m›z bu y›llar, Hz. Alî ve arka arkaya öldürülen Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin için a¤›t-
lar›n yak›l›p gözyafllar›n›n döküldü¤ü; bu yolla da hat›ralar›n›n canl› tutulmaya çal›fl›ld›¤› bir
zaman dilimidir. Buna karfl›l›k söz konusu ölümlerden sorumlu tutulan Muaviye, Yezid, Mer-
van fiimr... için de -en hafif bir ifadeyle- beddualar›n edildi¤i bilinmektedir. ‹slamiyeti bu s›ra-
da tan›maya ve kabul etmeye bafllayan Türk halk› da, bu ortamdan ve yaflanan bu hadiseler-
den derinden etkilenmifltir. Bunun sonucu olarak da ‹slam dinini, gönülleri Hz. Alî ve çocuk-
lar›na karfl› derin bir muhabbet ve hürmet duygusuyla dolu olarak kabul etmifllerdir.

Türkler aras›nda yay›lan bütün tarikatlarda, Hz. Alî ve çocuklar›na karfl› olan bu engin sev-
gi ve hürmet duygusuyla karfl›laflmaktay›z. ‹lk Müslüman Türk tarikat› olan Yesevîli¤e ad›n› ve-

* Yard. Doç. Dr. ; Ege Üniversitesi Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Enstitüsü



ren ve di¤er tarikatlar üzerinde az veya çok etkisi bulunan Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Mev-
lana ve fieyh Galib gibi mutasavv›flar›n eserlerinde çok aç›k bir biçimde ifade edilen bu sevgi
ve hürmet duygusu, Fuad Köprülü’nün ifadesiyle Türkler aras›nda intiflar eden bütün tarikat-
larda mevcuttur ve müflterektir.1 Hemen ifade etmek gerekir ki, Hz. Alî ve çocuklar›na, yani
“Ehl-i Beyt”e karfl› derin bir muhabbet beslenirken, ilk üç halifeye karfl› on alt›nc› yüzy›la ka-
dar olumsuz bir tav›r söz konusu edilmemifltir. Bu da, üzerinde durulmas› veya göz önünde
bulundurulmas› gereken önemli bir noktad›r. 

Alevî-Bektaflî edebiyat›n›n birinci dönemini teflkil eden on alt›nc› yüzy›la kadarki ürün-
lerinde de, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman hakk›nda olumsuz bir ifadeye yer veril-
medi¤i görülmektedir. Hatta, Anadolu’daki ilk Alevî isyanlar›ndan biri olarak kabul edilen
Babaîler hareketinin en önemli isimlerinden ve önderlerinden biri olan Baba ‹lyas’›n o¤lu-
nun ve halifelerinden birinin ad›n›n Ömer ile Osman oldu¤u da bilinmektedir.2 Ancak on
alt›nc› yüzy›ldaki kuvvetli fiiî etkisinden sonra, Alevî-Bektaflî zümreler ve flairler, Bekir,
Ömer ve Osman isimlerine s›cak bakmamaya bafllam›fllard›r. (Çok büyük bir Bektaflî fleyhi-
nin ad› Otman Baba’d›r ve Osman isminin galat›, yani bozulmufl halidir.) Bununla birlikte,
söz konusu tarikata di¤er tarikatlardan giren Üsküdarl› Hâflim Baba gibi say›s› pek de faz-
la olmayan baz› flairler, bu anlay›fla ra¤bet etmemifllerdir.

Safevîler, fieyh Cüneyd ile bafllayan, fiah Haydar ve nihayet fiah ‹smail ile devam eden
propaganda faaliyetleri neticesinde, Anadolu’da önemli say›labilecek bir taraftar kitlesine
sahip olmalar› yan›nda, Alevîlik ve Bektaflîli¤i de derinden etkilemifllerdir. Bu derin etkinin
sonucu olarak Bektaflîlik, bünyesine fiiî ö¤eler de alm›fl ve yeni bir kimlik kazanm›flt›r. Bu
dönem, söz konusu tarikat›n tarihinde “Bektaflîli¤in ‹kinci Dönemi” olarak kabul edilir.3 Bu
yeni kimli¤iyle Bektaflîlik, Sünnî çizgideki baz› flairlerin de ilgisini çekmifltir. Bektaflî olma-
d›klar› halde fliirlerinde Bektaflîlikle ilgili unsurlara yer verenler yan›nda, Basrî Baba ve Hâ-
flim Baba gibi bu tarikata intisap edenler de olmufltur.

Hz. Mevlana’n›n torunlar›ndan olan ve Mevlevîli¤in, Afyon ve çevresindeki teflkilatlan-
mas›nda en büyük rolü oynayan Sultan Divanî veya Sultan Divane, yan›na ald›¤› k›rk Mev-
levî dervifliyle Konya’ya, oradan da Karaman üzerinden Hac› Bektafl Tekkesi’ne gitmifltir.
Buradan da k›rk Bektaflî abdal› alarak Irak’a hareket etmifl; Necef, Kerbela, Samira, Ba¤dat
ve Meflhed’de Ehl-i Beyt imamlar›n›n mezarlar›n› ziyaret etmifltir...4 fiair, Bektaflîli¤e intisap
etmemifl; fakat baz› fliirlerinde samimi bir Bektaflîden hiç de geri kalmam›flt›r.5

Babas› imam olan, yani Sünnî bir aileye mensup bulunan, Sünnî bir e¤itim alarak büyü-
yen Develili Seyranî de, ‹stanbul’da bulundu¤u y›llarda Bektaflî tekkelerinin müdavimlerin-
den biri olmufltur. Bektaflîli¤e intisap etmemesine ra¤men, baz› fliirlerini Bektaflîlerin gönül-
lerini okflay›c› unsurlarla bezemifltir.6

1 F. Babinger; Fuad Köprülü, Anadolu’da ‹slamiyet, ‹nsan Yay›nlar›,‹stanbul 1996, s.88.
2 Irene Melikof, Uyur ‹dik Uyard›lar, Cem Yay›nevi, 2. Bask›, ‹stanbul 1994, s. 203.
3 Ahmet Yaflar Ocak, “Bektaflîlik”, D‹A, C. 5, s. 373-379.
4 ‹rfan Görkafl, “Sultan Divanî düflüncesi veya Mevlevî-Bektaflî Düflüncesinin Afyonkarahisar Buluflmas›”,VI.

Afyonkarahisar Araflt›rmalar› sempozyumu Bildirileri, Afyon 2003, s. 335-348. 
5 fiiirler için bkz: Mustafa Ç›pan, Divane Mehmed Efendi, Konya 2002.
6 Mehmet Temizkan, "fiiirlerinden Hareketle Seyranî’nin Bektaflîli¤i Üzerine Bir‹nceleme", Bütün Yönleriyle 1.

Develi Bilgi fiöleni Bildirileri, Develi 2003, s.373-382.
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Geçen y›l birincisi gerçeklefltirilen “Üsküdar Sempozyumu”nda tan›tmaya çal›flt›¤›m›z
Üsküdarl› Hasan Basrî Baba da, Sünnî karakterdeki birkaç tarikat› dolaflt›ktan sonra Bekta-
flîlikte karar k›lm›fl olan farkl› bir flahsiyettir.

Bu örneklerin say›s›n› biraz daha art›rmak mümkündür. Bildiri konumuz olan Hâflim Ba-
ba’da da görülebilece¤i gibi, bu flairlerin ortak özelli¤i, fliirlerinin Bektaflî fliirinin çerçeve-
sinin içine s›¤mayan unsurlarla yüklü olmas›d›r.

Bildiri konumuz olan Üsküdarl› Hâflim Baba da, Bektaflîli¤e sonradan intisap eden önemli
isimlerden biridir. Çeflitli kaynaklarda hayat› hakk›nda yeteri kadar bilgi bulundu¤u için, ha-
yat›n› birkaç cümle ile özetlemeye ve daha çok fikrî kimli¤i üzerinde durmaya çal›flaca¤›z.7

1718 y›l›nda Üsküdar’da do¤an Hâflim Baba, Band›rmal›zâde Tekkesi fleyhi Yusuf Nizamed-
din Efendi’nin o¤ludur. Söz konusu tekke, bir Celvetî tekkesi; Yusuf Nizameddin Efendi de bir
Celvetî fleyhidir. Bundan dolay› da Hâflim Baba, Sünnî bir ortamda, Sünnî bir e¤itim alarak bü-
yümüfltür. Daha sonra M›s›r’a gitmifl, Kaygusuz Abdal Bektaflî Tekkesi fleyhi Hasan Baba’ya in-
tisap ederek Bektaflî olmufltur. Baz› kaynaklarda Hasan Baba’n›n ‹stanbul’a geldi¤i ve Hâflim Ba-
ba’n›n intisab›n›n burada gerçekleflti¤i söylenmektedir.8 Bektaflîli¤e olan ilgisi veya ba¤l›l›¤› se-
bebiyle Hac›bektafl’a gitmifl, burada dört y›l kadar kalm›fl; hatta bir aral›k dedebabal›k da yap-
m›flt›r. Bektaflîler aras›nda dedebabal›¤›na karfl› ç›kanlar da olmufltur. Hâflim Baba, Celvetî tek-
kesi fleyhi iken Bektaflî oldu¤u için, tekke Celvetî tekkesi olmaktan ç›km›fl ve bir Bektaflî tek-
kesi kimli¤ine bürünmüfltür. Bektaflî oldu¤unu gizlemesi ve ›srarla reddetmesi dolay›s›yla da
söz konusu tekke, “‹nadiye Tekkesi” ad›n› alm›flt›r.9 1783 y›l›nda, Bektaflîlerin ifadesiyle
Hakk’a yürüyen Hâflim Baba’n›n cenazesi, Bektaflîli¤e intisap etmifl olmas› sebebiyle Celvetî
dergah›na sokulmam›fl, cenaze namaz› ancak sokakta k›l›nabilmifltir.

On sekizinci yüzy›l›n bafllar›nda do¤an ve sonlar›na do¤ru da ölen Hâflim Baba, Bektaflîli¤in
ikinci devresine mensup bir flairdir. Daha önce de söyledi¤imiz gibi Bektaflîlik, on alt›nc› yüz-
y›lda kuvvetli bir fiiîlik etkisine maruz kalm›flt›r. Bu bak›mdan Hâflim Baba’n›n fikrî kimli¤ini
tespit edip de¤erlendirirken, tarikat›n bu özelli¤ini göz önünde bulundurmam›z gerekmekte-
dir. Bu dönemde, Bektaflî edebiyat›n›n hâkim temalar› k›saca flöyledir:

1. Hak-Muhammed-Alî birli¤i inanc›

2. Muhammed-Alî birli¤i inanc›

3. Derin ve zaman zaman da afl›r›ya kaçan Hz. Alî sevgisi ve ba¤l›l›¤›

4. On iki imam sevgisi

5. Miraç hadisesinde Hz. Alî’yi Hz. Muhammed’den de önemli bir mevkiye yerlefltirme

6. Kerbela facias›

7. Muaviye, Yezid, Mervan, fiimr’e... olan nefret ve lanet

8. ‹lk üç halifeyi hiç anmamak veya onlara karfl› olumsuz bir tav›r tak›nmak

Bektaflîli¤e sonradan intisap eden veya Bektaflî olmad›klar› halde Bektaflîli¤e gönül veren fla-
irler, fliirlerinde say›lan bu temalardan baz›lar›na yer vermifller, baz›lar›na ise uzak durmay› ter-
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cih etmifllerdir. Çocukluk y›llar›ndan bafllayarak fikrî kimliklerinin olufltu¤u yafla kadar Sünnî
bir ortamda Sünnî bir e¤itim alan, ilk üç halifeyi de gönülden sevip sayan bu kifliler, söz ko-
nusu tarikatla yak›nlaflt›ktan ya da tarikata intisap ettikten sonra da bu kanaatlerini devam et-
tirmifllerdir. Bunun en güzel ve en tipik örneklerinden biri de, Hâflim Baba’d›r.

Hâflim Baba, di¤er Bektaflî flairler gibi Hz. Alî’ye daha fazla yer vermekte ve Hz. Muham-
med’in onun hakk›nda söyledi¤i baz› sözleri tekrar etmekte herhangi bir sak›nca görme-
mifltir. Hatta “tevella” ve “teberra” terimleriyle ifade edilen anlay›fla taraftar oldu¤unu be-
lirtmekten de çekinmemifltir:

‹lahî sev Alî’yi can ile her kim ki sevdiyse
‹lahî düflmen ol her kim Alî’ye düflmen olduysa10

Muhammed bil Alî’nün hem-demidür
Alî cümle nebînün mahremidür
Hayat› Hâflim’ün hem her demidür
Kelâm› hak bilen her can velîdür
Muhammed tûr-› Hak umran Alî’dür11

Velâyet s›rr›dur kevser anun sâkîsi Haydar’dur
Bu s›r kimde bulunursa odur sâkî odur flâh12

Gadîre hamde minberde beyan itdi Resulullâh
Kimün Mevlâs› olduysam Alî’dür anun Mevlâs›13

Bugün ervâh-› kuds ile Muhammed Mustafâ geldi
Kamu yârân-› yâr ile Aliyye’l-Murtazâ geldi14

Hâflim Baba’n›n bu ve benzeri ifadelerinde flu hususlar dikkatimizi çekmektedir: fiair, Hz.
Alî’yi yüceltme gayreti içinde olmas›na ra¤men, ölçülü davranm›flt›r. “Hak-Muhammed-Alî” ve
“Muhammed-Alî” birli¤inden asla söz etmemektedir. Ayr›ca, Miraç hadisesini Kur’ân-› Ke-
rîm’de anlat›lan halinin çok ötesine tafl›yarak ve âdeta efsanelefltirerek Hz. Alî’yi Hz. Muham-
med’den daha önemli bir mevkiye yerlefltiren görüfllere de iltifat etmemifltir.

Alevî-Bektaflî flairlerin Hz. Alî’den sonra en çok zikrettikleri iki isim, Hz. Hasan ve Hz. Hü-
seyin’dir. Özellikle Hz. Hüseyin, Kerbela hadisesinin kahraman› olmas› dolay›s›yla daha fazla
an›l›r. Hâflim Baba da bu iki ismi çok s›k anmakta, onlara olan sevgi ve ba¤l›l›¤›n› dile getir-
mekte ve bu yönüyle di¤er Bektaflî flairlere yaklaflmaktad›r. Hat›rlanaca¤› gibi Hz. Hasan zehir-
lenerek flehit edilmifltir. Hâflim Baba, bunu yapanlar› mel’ûn, dinsiz ve eflk›yâ olarak nitelen-
dirmektedir. Onun bu iki isimle ilgili baz› beyitleri flöyledir:

Söyle ey dilahsen Hasan Hüseyn’den bir haber

Zehr içirdiler ana mel’ûn-› bî- dîn eflk›yâ15

Hakîkatden haber virdüm kabûl it cân ile nutkum
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Hüseyn’ün sulb-› s›rr›ndan gelenler evliyâ geldi16

Fât›ma, Haydar, Hasan’la hem Hüseyn flân›na
(Hâ ülâ-i ehl-i beytî) dedi flâh-› enbiyâ
Bunlar› taht-› kisâya ald› hem didi Resûl
Bunlar›n neslinden olmaz ilm-i hak Kur’ân cüdâ
Haflre dek tâ âb-ü kevser nûfl olunca bunlar›n
Nesl-i sulbünden gelir her bir imâm-› muktedâ17

Son beyitte flair, imamlar›n Hz. Hasan ve Hüseyin soyundan gelmesi gerekti¤ini söyle-
mektedir. Kanaatimizce bu beyit, Hâflim Baba’n›n di¤er Alevî-Bektaflî flairlere en çok yak-
laflt›¤› birkaç ifadesinden biridir.

Hâflim Baba’n›n Bektaflîlerin muhabbet meclislerinin sonunda söylenen ve daha sonra
yeme¤e geçilen bir nefesi vard›r. Çeflitli antolojilerde de kay›tl› olan bu nefesin ilk m›sra-
s›ndaki iki isim, genellikle yanl›fl yaz›lmaktad›r. “fiebber ü fiübber” olarak yaz›lan isimlerin
do¤rusu, fieber ve fiübeyr’dir. Bu iki isim, rivayete göre Hârun Peygamber’in çocuklar›n›n
ad›d›r. Söz konusu isimlerin Arapça karfl›l›klar› olan Hasan ve Hüseyn, ayn› zamanda fie-
ber ve fiübeyr ile ayn› vezindedir.18 Bu meflhur fliirinde Hâflim Baba, Hz. Hasan ve Hüse-
yin’i sanatkârâne bir üslupla anm›fl ve yüceltmifltir.

Hz. Alî, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den sonra di¤er imamlar da an›lmaktad›r. “On iki imam”
ifadesi hiçbir yerde geçmemektedir; ancak bütün imamlar bazen tek tek, bazen de iki imam
bir arada an›lmaktad›r. Örnek olmak üzere flu beyitleri verebiliriz:

Hazret-i Bâk›r imama sad salat sad selâm

Hâce-i dîn Hazret-i Ca’fer imama sad selâm19

Ca’ferü’s-Sâd›k durur cümle ulûmun menba’›

Hem kitâbullâh-› nât›k s›rr-› bâdur sevdi¤im20

Hazret-i Mûsâ-y› Kâz›m nûr-› arfla sad selâm

Mazhar_› nûr-› Hüdâher dem R›zâ’ya sad selâm21

Nihâvende olup ervâh Takî oldum Nakî oldum

Livâ-y› askerüm old› safâhân zübde-i tu¤rân22

Ol Takîyüm hem Nakîyüm Askerî ibn-i Alî

Nesl-i Mehdî Hâflimî âl-i abâyum bil meni23
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16 Agt, s. 156.
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Muhammed Hazret-i Mehdî velâyet rütbesin hâtem
Rikâb›nda velîlerle bize Hak’dan atâ geldi24

Hâflim Baba, di¤er Bektaflî flairlerden farkl› olarak, Hz. Alî yan›nda ilk üç halifeden de
övgüyle ve hürmetle söz etmektedir. “Çâr-yâr” ifadesini birkaç yerde kullanmaktad›r. Kana-
atimizce bu farkl› özelli¤i, Sünnî bir terbiye ile yetiflmifl olmas›n›n bir sonucudur. Konuyla
ilgili baz› beyitleri flöyledir:

Tabîat s›rr›na mazhar Resûl’ün
Ebû Bekr Ömer Osmân Alî’dür25

Yâdigâr-› yâr-› sohbet yâr-› mihnet her zamân
Hazret-i S›ddîk-› Ekber mazhar-› azv-i safâ26

Tâ zemân Hazret-i Âdil Ömer ibn el-Azîz
Sebb(ü) la’net olur idi hânedâna dâimâ27

Sâhib-i nûr›n pes câmi’-i Kur’ân-› kâf
Hazret-i Osmân-› Affân mazhar-› ayn-› hayâ28

Hat›rlanaca¤› üzere ilk halife Hz. Ebubekir’in vasf› S›ddîk, Hz. Ömer’in vasf› Âdil (Fârûk)
ve Hz. Osman’›n vasf› da Affân’d›r. Haflim Baba da, söz konusu halifeleri ayn› vas›flarla anmak-
tad›r. Bu da, Alevî-Bektaflî edebiyat›n›n genel havas›na uymayan bir yaklafl›md›r.

Bektaflî zümrelerin ve flairlerin nefret ettikleri, isimlerini lanetle and›klar› baz› gruplar ve fla-
h›slar vard›r. Hz. Alî’yi flehit eden Haricîler, Hz. Hasan’›n ve Hz. Hüseyin’in ölümünden sorum-
lu tutulan Muaviye, Yezid, Mervan ve fiimr ile bunlar›n mensubu oldu¤u Ümeyye kabilesi, is-
mi en s›k zikredilenlerdir. Özellikle Muaviye, Yezid ve fiimr’e lanet okumayan Bektaflî flair, bel-
ki de yoktur. Hâflim Baba’n›n söz konusu flah›slar karfl›s›ndaki tavr› da, ayn›d›r:

Ümeyye putlar›n fiâh-› velâyet eyledi emlâk
Anunçündür Alî’ye gayz ider bu kavm-i bî-idrâk29

Ayân idince ‹slam› nebiyy-i nûr-› Hak Ahmed
Adâvet eyledi izhâr Ümeyye ol har-› nekbet30

Lâfle içre ibn-i s›ddîk old› püryân âflikâr
Didi Kayser kâfirüz biz itmeyüz böyle ezâ31

Çünkü Allâh hem Resûl’i la’net itdi bunlara
Eylerüz bu kavme la’net zâhirâ hem bât›nâ32

Yukar›daki beyitlerde geçen Ümeyye ve kavm, Ümeyyeo¤ullar›d›r. Hz. Osman da bu ka-
biledendir. Ancak, yukar›daki hakaretlerin Muaviye, Yezid, Mervan ve fiimr’i hedef ald›¤›,
rahatl›kla söylenebilir. Çünkü, daha önce de geçti¤i gibi Hâflim Baba, Hz. Osman hakk›n-
da olumlu bir kanaat tafl›maktad›r.
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24 Agt, s. 161.
25 Agt, s. 161.
26 Agt, s. 162.
27 Agt, s. 162.
28 Agt, s. 162.
29 Agt, s. 165.
30 Agt, s. 165.
31 Agt, s. 165.
32 Agt, s. 166.



Bektaflî zümreler ve flairler için âdeta kutsal olan baz› yerler vard›r. Kerbela, Niflabur,
Meflhed, Erdebil, M›s›r ve ‹ran, bu yerlerin en önemlileridir. Hâflim Baba’n›n bu yerler hak-
k›ndaki kanaatleri, Bektaflîli¤e gönülden ba¤l› oldu¤unu göstermektedir:

Bana mülkin virüp M›sr’un azîzi

Hakîkat münkirin efflâna geldüm33

fleklindeki beytiyle, M›s›r’daki Kaygusuz Abdal Bektaflî Tekkesi fleyhi Hasan Baba’ya olan
ba¤l›l›¤›n› dile getirmektedir.

Acem’de Meflhed’e irdüm r›zâm ile idüp nevrûz

Sabâ oldum Niflâbûr’a hidâyet evcine ‹rân34

beytinde de sekizinci imam Alî R›zâ’n›n türbesinin bulundu¤u Meflhed’e kendi r›zas›yla
geldi¤ini söylemekte ve bu hadiseyi hayat›n›n nevrûzu, yani yeni bir döneminin bafllang›c›
olarak nitelendirmektedir. Niflabur ise, Bektaflî tarikat›na ad›n› veren ve bu tarikat›n “pîr-i
evvel”i olarak kabul edilen Hac› Bektafl Velî’nin do¤du¤u yerdir. fiairimiz, buray› da “hida-
yet evci” olarak vas›fland›rmaktad›r.

Delîl oldum makâmâta Hüseynî’de karâr itdüm

Gehî zîn-i Hicâz gehi kezm-i Irak ey cân35

beytiyle de Irak, flairin karar k›ld›¤› yerdir. Burada karar k›lma sebebi de, bu yerin Hz.
Hüseyin’in makam› olmas›d›r. Bize göre, “Hüseynî’de karâr itdüm.” ifadesi, Hâflim Baba’n›n
fikrî kimli¤ini de aç›klamaktad›r.

Hz. Hüseyin’in flehit edildi¤i yer, Kerbela’d›r. Hz. Hüseyin, burada kuflat›lm›fl, burada aç
ve susuz b›rak›lm›fl, burada a¤›r bir flekilde yaralanm›fl ve bu yara sebebiyle de vefat etmifl-
tir. Kerbela facias›, muharrem ay›nda yaflanm›flt›r. Bu bak›mdan, hem muharrem ay›n›n
hem de Kerbela’n›n Bektaflîler nazar›nda ayr› bir yeri vard›r. Hâflim Baba da, muharrem
ay›nda yeme ve içmeyi terk edip Kerbela k›ssas›n› yad etmek gerekti¤i kanaatindedir:

Her muharremde gerektür terk-i ›yfl ola temâm

K›ssas›n Kerbelâ’nun yâd ide sabâh ü mesâ36

Ey gönül gel mâtem itkim Kerbelâ’nun günidür

Gel gönül gel mâtem itkim Kerbelâ’nun günidür37

Bunca ashâb-› Resûl’i itdiler ol gün flehîd

Vak’a-i hurre didi ol güne fiâh-› Kerbelâ38

Senün zikrün senün fikrün bu demde Kerbelâ olsun
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33 Agt, s. 173.
34 Agt, s. 173.
35 Agt, s. 173.
36 Agt, s. 157.
37 Agt, s. 157.
38 Agt, s. 157.



Havâricden hazer eyle sakîle hofl ezâ olsun39

Ol flehîd-i Kerbelâ’nun cümlesine selâm

Kerbelâ’ya gayret iden mü’mine sad selâm40

fleklindeki beyitlerin say›s›n› art›rmak mümkündür. Bu ifadelerden de anlafl›labilece¤i üze-
re, flairimiz Kerbela facias› karfl›s›ndaki tavr›nda, en az di¤er Bektaflî flairler kadar samimidir.

Son olarak, Hâflim Baba’n›n Erdebil hakk›ndaki bir beyti üzerinde de durmakta fayda gö-
rüyoruz. Çünkü bu beyit de, onun fikrî kimli¤ini aç›klayan ifadelerden biridir. Erdebil, Sa-
fevî tarikat›n›n merkezidir. fiah ‹smail’in alt›nc› kar›ndan atas› olan fieyh Safî veya Safiyüd-
din de bu tarikat›n kurucusudur.

Safiyüddîn s›fâtumla göründi

Makâmunm Erdebil flâhâne geldüm41

fleklindeki ifadesinde de Hâflim Baba, Safiyüddin ile Erdebil’i bir arada anmakta ve Erdebil’e
olan ba¤l›l›¤›n› aç›kça belirtmektedir.

Son olarak da Hâflim Baba’n›n “on dört masum-› pâk” için, adlar›n› tek tek sayarak fliir
yazan birkaç Bektaflî flairinden biri oldu¤unu belirtmekte de fayda vard›r. M. Tevfik Oy-
tan’›n tespitine göre, “on dört masum-› pâk” için, adlar›n› tek tek sayarak fliir yazan iki Bek-
taflî flair bulunmaktad›r: Biri Kanberî, biri de Üsküdarl› Seyyid Hâflim’dir. Söz konusu fliirin
ilk ve son beyitleri flu flekildedir:

fiehîd-i tî¤-› a’dâd›r bu ervâh-› mukaddes hep

Beyân idem sana bir bir nedir esmâlar› ey yâr

Senin bu nutkunu (Hâflim) edenler hak ile iz’an

Girerler kalb-i insane olurlar Hak ile güftâr42

Sonuç olarak diyebiliriz ki Üsküdarl› Hâflim Baba, bir Celvetî fleyhinin o¤lu olarak dün-
yaya gelmifl, çocuklu¤undan itibaren Sünnî bir ortamda Sünnî bir e¤itim alarak yetiflmifl; an-
cak daha sonra için de fiiî ö¤elerin de bulundu¤u Bektaflîli¤e intisap etmifl ve samimi bir
Bektaflî olmufltur. Pek çok konuda Bektaflîler gibi düflünmesine ra¤men, “Hak-Muhammed-
Alî”, “Muhammed-Alî” birli¤i inanc›na, Hz. Alî’nin Hz. Muhammed’den de üstün bir mev-
kide görülmesine ve ilk üç halifeye karfl› tak›n›lan olumsuz tavra taraftar olamam›flt›r. Üskü-
darl› Hâflim Baba, ayr›ca, baflka flairlerin gazellerini tahmis edecek kadar da usta bir flairdir.43

Bir tarikatta karar k›lamamas›nda, hem Celvetîler hem de Bektaflîler taraf›ndan kabul edil-
meyip d›fllanmas›nda, bu sanatkâr ruhunun, ele avuca s›¤maz kiflili¤inin de elbette etkisi ol-
mufltur. Bu kiflili¤iyle onu Bektaflî edebiyat› içinde görmek; ancak Bektaflîli¤e di¤er tarikat-
lardan girenler grubunda saymak ve bu grubun en önde gelen flahsiyetlerinden biri olarak
de¤erlendirmek daha do¤ru olacakt›r.
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39 Agt, s. 157.
40 Agt, s. 158.
41 Agt, s. 173.
42 Tevfik Oytan, Age, s. 252-253.
43 Age, s. 155.



ÜSKÜDARLI HÂfi‹M BABA’NIN
“ANKA-‹ MAfiRIK”I

A. Y›lmaz Soyyer*

Üsküdarl› Haflim Baba, bu isimle meflhur olmakla birlikte künyesi, Efl-fieyh Es-Seyyid
Haflim Mustafayü’l- Üsküdarîyü’l- Celvetîdir.1 1130/1718 y›l›nda ‹stanbul-Üsküdar’da

do¤mufltur.2 Efl-fieyh Es-Seyyid Yusuf-› Pir-i Saniyyü’l-Band›rmavinin o¤ludur ve fleyhli¤i ba-
bas›ndan tevarüs etmifltir. Tarikat ve soy silsilesi fieyh Safiyüddin Erdebilî’ye ve ‹mam Musa
Kaz›m’a kadar ç›kmaktad›r.3 Haflim Baba Celveti oldu¤u gibi ayn› zamanda Melamidir de. Di-
van›n›n önüne ve arkas›na eklenen Haflim Baba’ya ait Melamilerin seyr ü sülukuyla ilgili yaz›-
lar mevcuttur. “Der Beyan-› Hazerat-› Hams Ala Meflreb-i Melamiyye ve Mesleki Sufiyye”4 “Va-
ridat-› ‹lahiye Ala Meslek-i Melamiyye Der Beyan-› Ufk-› Selase”5 “Varidat-› ‹lahiye li’s-seyyida-
ti’l-‹mami’l-Melamiyye”6 onun yolunu belirten yaz›lar›ndan baz›lar›d›r.

Tarikat silsilesi Divan’›n›n giriflinde flöyle verilmektedir:

Üsküdarl› Mahmud Efendi// Mehmed Fenaî Efendi// fieyh Veliyüddiü’l-Mücahidü’l-Topha-
nevî// fieyh Hamidü’l- Moraviyyü’l- Band›rmavî// Efl-fieyh Es-Seyyid Yusuf-› Pir-i Saniyyü’l-
Band›rmavi//, Efl-fieyh Es-Seyyid Haflim Mustafayü’l- Üsküdarîyü’l- Celvetî fleklindedir.7

Bektaflilere ait bir yazma defterde de Haflim Baba’n›n fleceresi ve halifelerinin do¤um ölüm
tarihleri verilmektedir: 

Tarih-i vefat-› fieyh Hamid Efendiyyü’l-Moravî: 1139/1726 

Tarih-i intikal-i Yusuf Efendiyyü’l-Band›rmavî: 1165, 18 Rebiyyülevvel, Cuma gecesi
saat 9/ 2 fiubat 1752

Tarih-i vefat-i Haflim Efendiyyü’l-Üsküdarî: 1197, 19 fievval, yevm-i Sal›/9 eylül 1783

* Yrd.Doç.Dr.A.Y›lmaz Soyyer/S.D.Ü. ‹lahiyat Fakültesi/Isparta
1 Üsküdarl› Haflim Baba, Divan-I Haflim Baba, (Yazma), Süleymaniye Kütüphanesi, Husrev Pafla Bölümü, nu:

568, istinsah tarihi:1218 v:2
2 H.Kamil Y›lmaz, Haflim Baba maddesi, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi(TDV‹A), ‹stanbul: 1996
3 Haflim Baba, Kaside-i Mutasavv›fane, Süleymaniye Kütüphanesi, Haflim Pafla Bölümü, nu:45, t.1197, v:46
4 Üsküdarl› Haflim Baba, Divan, v:86
5 Üsküdarl› Haflim Baba, Divan, v:90
6 Üsküdarl› Haflim Baba, Divan, v:91
7 Üsküdarl› Haflim Baba, Divan



Tarih-i vefat-› Mehmed Efendi b. Haflim Efendi: 1188, 20 Rebiyyülahir, yevm-i Sal› (Büyük
pirleri Yusuf Efendi hazretlerinin türbesinde medfundur) 6 Haziran 1774

Safiyyüddin b. Mehmed Efendi: tarih-i veladet: 1173, 17 Cemaziye’l-ahir, leyl-i Sal› saat 7/ 12
Kas›m 1759; tarih-i vefat: 1233/1817 (Manisa’da medfundur) (Biatleri Haflim Efendimizden)

El-Hac Galib Efendi b. Mehmed Efendi: tarih-i veladet: 1175/1817; tarih-i vefat: 1247/1831
(Biatleri Haflim Efendimizden)

Mehmed Muhsin Efendi b. Mehmed Efendi: veladet ve vefatlar› na malum

Hüseyin Cevad Efendi b. Mehmed Efendi: vefat: 19 Ramazan 1197/8 A¤ustos 1783, pa-
zartesi saat 9 

Efl-fieyh Abdurrahim Selamet Efendi bin Safüyiddin Efendi: Tarih-i veladet 1196/1781;
postniflin olduklar› tarih: 1247/1831; tarih-i vefatler› 21 Ramazan 1266, yevm-i Sal› saat 8/
7 Temmuz 1858 (Biatleri Haflim Efendimizden)8

Üsküdarl› Haflim Baba Anka-i Maflr›k isimli eserini Muhyiddin ‹bn Arabi’nin Anka-i
Mu¤rib isimli eserinden etkilenerek yazm›flt›r. Mu¤rib kelimesini yanl›fll›kla Ma¤rib okuya-
rak bu kitab› yazd›¤›na dair görüfller vard›r.9 Bunun yan› s›ra Anka-i Maflr›k olarak de¤er-
lendirerek bir nazire fleklinde yazd›¤›n› söyleyenler de mevcuttur.10 Kanaatimiz ikinci gö-
rüflün do¤ru olabilece¤idir. Çünkü ‹bn-i Arabi’nin eserlerini Arapça asl›ndan okuyup anla-
yan birisinin böyle bir hatay› yapm›fl olmas› ihtimal d›fl› gibi görünmektedir.

Haflim Baba yukar›daki Bektafli defterindeki kay›ttan ve bugün Üsküdar’da bulunan kab-
rinin mezar tafl›ndan da anlafl›laca¤› üzere Bektaflilerce de mürflid olarak görülmektedir.
Cumhuriyet döneminde yeniden yapt›r›lan ve günümüz Türk Alfabesiyle Fahir Baba tara-
f›ndan yaz›lan mezar tafl›nda flu ifadeler bulunmaktad›r: “Hü Dost, Nazenin Canlar›n›n aziz
büyü¤ü, derman arayanlar›n muini, Kutb-› Alem, Hadimü’l-Fukara, sahib-i divan, evlad-›
Peygamber, nesl-i Al-i Aba Hazret-i Seyyid Haflim Baba” denilmektedir. Alt k›s›mda Fahir
Baba’ya ait yaz›m hatalar›yla dolu bir kitabe mevcuttur.

Anka-i Maflrik11

Haflim Baba gerek Celveti, gerek Melami, gerekse Bektafli, her ne olursa olsun, bir muhibb-
i al-i Resul ve bir bende-i al-i abad›r. Kendisinde görülen en önemli özellik iflte bu ehl-i beyt
sevgisidir. Bu durum Anka-i Maflr›k’ta kuvvetle hissedilmektedir. 

Haflim Baba’n›n gerek, Divan›nda, gerek makalelerinde ve gerekse ele al›nmakta olan An-
ka-i Maflr›k›nda ortaya ç›kan ikinci özelli¤i ise simgecili¤idir.

Haflim Baba, Anka-i Maflr›k›n bafl k›sm›nda bütün nesnelerin (eflya) tanr› var oldu¤u için var
oldu¤unu, ve bu bütün var olanlar›n s›rf (mahza) nur olan Mustafa’n›n varl›¤›yla var oldukla-
r›n› belirtmektedir. Ona göre, bütün resuller, nebiler  hakikat nurundan hissedard›r. Ashab-›
safa yani veliler ve Hz. Muhammed’in soyundan gelenler hakikatten hissedard›rlar. Nebilerin
nurunun, Aliyyü’l-Murtaza’n›n ilminin varisi olanlar “ve Rabbinin nimetlerini an (Ku-

8 Bektaflî Tarikat› (yazma) ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi Atatürk Kitapl›¤› (‹BfiBAK), nu:K.415, t. 1261, varak::6
9 Ekrem Ifl›n, Haflim Efendi Maddesi, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanl›¤› ve Tarih vak-

f› Ortak Yay›n›, ‹stanbul:1994.
10 H.Kamil Y›lmaz, a.g.madde.
11 Haflim Baba, Anka-i Maflr›k, (yazma),Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mahmud Efendi Bölümü, nu: 3094.
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ran/93/11)” ayeti gere¤ince dil den dile nakl olan ilimlerin sa¤lamlanmas›, ve Kuran’n›n s›rr›-
n›n aç›lmas› için nice nice ilahi hükümlerin s›rlar›n› ve kozmik (kevni) olaylar›, ilahi ilhamlar,
sembollerle (remz ü ima) aç›klad›lar. Hicri 1130 miladi 1717’de ise bu s›rlar› aç›klamak için
Haflim Baba zuhur etti. Haflim baba bu s›rlar› Hanedan-› Nübüvvetten geldi¤i flekilde Anka-i
Maflr›k ismiyle aç›klad›. Hak üzerindeki flüphe ve inkar karanl›¤›n› gidermek, baz› eksik idrak-
li cahillerin taklitçilerinin yalanlar›n› düzeltmek için bu kitab› yazd›. 

Haflim Baba bu s›rlar›n aç›klanmas›n›n hanedan-› nübüvvet kanal›yla olabilece¤ini belirt-
mektedir. O, ‹bn Abbas (ra)’›n “‹mam Ali’ye 19 ilim verildi. Bu ilimlerin son onunu en iyi bi-
len oydu. Bir gün Hazret-i Ali elimden tuttu, ‘Ey ‹bn Abbas oku dedi’ ben de bismillahirrah-
manirrahim dedim. Besmelenin ‘be’ sini bana sabaha kadar anlatt›. Rum meliki Herakil, Hz.
Ömer’e Fatiha’n›n s›rlar›n› sormak için bir elçi gönderdi. Ali Ömer’e Fatiha’n›n s›rlar›yla ilgili
gerçekleri anlatt›. Bu ortamda melikin elçisi bir sarhoflluk ve hüzün olufltu..

Haflim Baba Anka-i Maflr›k’ta harf simgecili¤nin s›rlar›ndan da bahsetmektedir. Hz. Ömer’in
Hz. Ali’den ö¤rendi¤i harf s›rlar›n› elçiye anlatt›¤›n› belirtmekte ve “Duydu¤u harf s›rlar› onda
haset husule getirdi Bu harfler: se(peltek), cim, h›, zel, fl›n, z› ve kaft›r. Bil ki bu harflerin s›r-
r›n› daha önce kimse bilmiyordu.” dedi¤ini yazmaktad›r. 

Haflim Baba, Anka-i Maflr›k’da Arapça olarak yazd›¤› bir k›s›mda Hz. Ebubekir’in “Her kita-
b›n bir s›rr› vard›r. Kur’an’daki s›r da surelerin bafllar›ndaki harflerdir” fleklindeki bir sözüyle,
Hz.Ali’nin “Her kitab›n bir özü vard›r. Kuran’›n özü de huruf-› mukataalard›r” biçimindeki sö-
zü aktar›lmaktad›r. Devam eden sat›rlarda ise “Kuran›n bafl›ndaki bu harflerin s›rr›n› akl-› se-
lîm sahibi, kuvvetli dini ve iman› olan hiç kimse inkar edemez” cümlesini nakletmektedir.

Haflim Baba bu ilmin Fat›ma ve Ali evlad›na ve onlar›n soyundan gelenlere verildi¤ini, bu-
nun nesilden nesile aktar›ld›¤›n›, ve ehl-i beyt soyundan gelenlerin d›fl›ndakilerin bu s›rr› aç›k-
layamayacaklar›n› söylemektedir. Ehl-i beyt kanal›yla gelen bu s›r ilim flimdi -Haflim Baba’ya
göre- kendisi de bir seyyid olan Muhyiddin ‹bn Arabi arac›l›¤›yla Rum’a yani Anadolu toprak-
lar›na aktar›lm›flt›r demektedir. Burada ‹bn Arabi’nin “Anka-i Mu¤rib”ine telmih vard›r. 

Haflim Baba, Anka-i Maflr›k’›n özü olan simgelerden birini flöyle belirtmektedir. Osmanl›
Devleti’ni ayakta tutan padiflah, vezir ve görevlilerin isimleri, “kelime-i tevhid ve nur-› nübüv-
vet ve s›rr-› velayet üzere on iki harfe bina ve zâhir olmufltur”.  Çünkü la ilahe illallah 12 harf-
tir, Muhammed Resulullah 12 harftir. Haflim Baba 12 harfin ne denli derin s›rlara sahip oldu-
¤unu belirtmek için örnekleri ço¤altmaktad›r. “Ebu Bekirü’s-S›dd›k 12 harftir// ve Ömer ibn
Hattab 12 harftir”. Bektafli gelene¤inin pek s›cak bakmad›klar› bilinen bu iki isim, Bektaflili¤i-
nin yan› s›ra Celveti-Melami de olan Haflim Babada 12 harf s›rr›n›n kan›tlanmas› gibi bir hu-
susta bile yer bulabilmektedir. Baba, 12 harfin s›rlar›n› ço¤altmak için Osmanl› padiflahlar›n›n
isimlerine müracaat etmekte ve 12 harf kural›n›n isimlere uygulan›fl biçimini ise biraz zorla-
maktad›r. Mesela “Osman Han Gazi// Sultan Selim Han// Sultan Murad Han// Sultan Ahmed
Han// Sultan Mustafa” örneklerinde Baz›lar›na “han” s›fat›n› kullanmakta, baz›lar›nda kullan-
mamaktad›r. Sonra Osmanl› Vezirlerinden, ulemas›ndan ve devlet adamlar›ndan baflar›l› olan-
lar›n baflar› sebeplerini isimlerinin 12 harf olmas›na ba¤lamaktad›r.(8)

Haflim Baba, büyük Selçuklu ve Osmanl› hükümdarlar›n›n baflar›l› oluflunu isimlerinin 12
harf olufllar›n›n yan›nda ehl-i beytten ilahi s›rlar› tevarüs etmifl bir veliyle olan iliflkilerine de
ba¤lamaktad›r. Osman Han Gazi’nin baflar›s›n› Seyyid el-Hac Bektafl Veli’nin müjdeleriyle olufl-
tu¤unu belirtmektedir(16/a). Selçuklu Sultan› Alaadin’in ise kendisine Hazreti Molla Celaled-
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din Rumi’yi kendisine ata edinmifl oldu¤unu söyler. Ancak Sultan Alaaddin’in evlad› yoktur ve
neslinden ümid kesmifltir. Saltanat iflleri için de Karaman eyaletinde bulunan ehlullahtan olan
fleyhleri davet eylmifltir. Kendisine Turan’›n pirlerini ve pir-i fani bir papay› ata edinmifltir. 

Haflim Baba, bu durum Celaleddin Rumi’ye aksettirilince onun, Selçuklu Devleti’nin ca-
hillere b›rak›lmas›na r›za gösterdi¤ini ifade etmektedir. Celaleddin Rumi’nin bu davran›fl›n›
tasvip etmeyen Haflim Baba, bu durumun nübüvvet nûrunun vârisi velayet s›rr›n›n mazhar›
olan Seyyid Hac› Bektafl Hazretleri, Seyyid Ahi Muhammed Nimetullah Evran hazretleri ve
fieyh Edebali’ye akseti¤ini ve onlar›n da bir yerde toplanarak olay› görüfltüklerini belirtir.
Seyyid Hac› Bektafl Veli flu cevab› verir: “Molla Celaleddin Rumi celal tecellisinde oldu¤un-
dan yan›nda dost ile düflman beraberdir. Fakat düflman taraf›na meyl edip dostlar›na celali
muhakkakt›r. Bu meczub taifesine yak›n olmakta  alemin bir yarar› yoktur. Bu durum yak›-
c› bir atefle yak›n olmak gibidir// Bunlarla uzaktan görüflülmeli, yak›n iliflkiden kaç›n›lmal›-
d›r. Çünkü padiflahlar meczup olanlar› kendilerine yak›n eylerlerse onlardan nice celal zu-
hur edip zarar görmeleri mukadderdir.(16/b) “Vay ol hakimlere ki bir alay mecazibinden
merd talep edip istimdad isteyeler// Bu meflhurdur ki mestlerle aflinal›k eyleyenler suçlar› ol-
masa da helaklik içindedirler” ‹flte bu yüzden Selçuklu saltanat› y›k›lm›flt›r. 

Haflim Baba’ya göre bu üç merd ise gayret-i nur-› nübüvvet ve himmet-i s›rr-› velayet sa-
hibidirler ve ilahi ilmin levhalar›n› görmekte ve bilmektedirler. Osmanl› Devleti’nin kurucu-
su Osman Han Gazi de, bu üç merde seccade-i saltanat etmek üzere bunlara yönelmifltir.
K›rk adet tasarruf sahibi onlara muhalif olduklar› için yok olmufllard›r. Haflim Baba Osman-
l›’n›n gücünü bunlara ba¤lamaktad›r. Bu üç merd-i merdan-› Huda, “cenab-› vacibü’l-va-
cid”den rica ve niyaz eylemifller, bunun üzerine ‹slam saltanat›n› koruma, “alem-i misal-i
mukayyede”de  Osman Han Gazi hazretlerine ihale ve mukadder (17/a) k›l›nm›flt›r. Sonra
bu merdan-› Hudalar Osman Han Gazi hazretlerini erenler mahalline tafl›y›p bu mahalli kul-
land›rm›fllard›r. Osman Han Gazi Allah’a niyaz ve erkan-› ehlullah ile bunu kullanm›fl ve
alem-i misal-i mukayyedede seyr eylemifllerdir. Seyyid Hac› Bektafl Veli kudret eli ile Osman
Han Gazi’nin çevresine bir kudret kufla¤› kuflatm›flt›r ki zahiri “adil ol, sebatkar ol, kararl›
ol”, bat›n› “E¤er adaletli olmazsan düflmanlar›n güçlenir.” fleklindedir. 

Haflim Baba, metnin devam›nda Muhyiddin ‹bn Arabi’nin, Sultan Selim Han’›n fiam’a gi-
rece¤i fleklinde yorumlanan sözüne at›fta bulunarak “Sin mime galib gelmifltir” “Bunu al bu-
nunla (kudret kufla¤›) güzel nimetlere nail olacaks›n. Ve elden ele bunu kuflan›rsan herfley
senin tasarrufunda olur. Allah onunla sana, düflmanlar›na karfl› yard›m eder. Ama aksi olur-
sa da suçu kendinde bul onlara su-i zanda bulunma” demektedir. Ve yine ol manada seyr
yüzünden Seyyid Ahi Evran, Osman Han Gazi’ye bir k›l›ç kuflatt›. Bu k›l›c›n kabzas›na iki
bin yedi yüz alt› adet lafza-i celal nakfl olmufltu ve a¤z›nda yüz doksan dokuz lafz-› zulm ifl-
lenmifl ve yüzünde hatt-› celî ile Arapça “al bu k›l›c›, iyili¤i emret kötülükten nehyet. Bu se-
ni kötülükten korur. Saltanat›n da dünyan›n sonuna kadar devam eder.” yaz›s› kaz›nm›flt›.
Di¤er yüzünde ise yine Arapça: “e¤er kötülü¤ü emreder iyilikten nehyedersen  itibar›n kal-
maz. Bu Allah’›n ve Resulullah’›n bizden sana emanetidir” yaz›l›yd›. 

Haflim Baba, eserin devam›nda, pek çol menak›bnamede rastlan›lan Osman Gazi’nin göbe-
¤inden a¤aç ç›kmas› motifini tekrarlamaktad›r: “Bu manada seyir yüzünden fieyh Edebali’nin
koynundan günefl do¤du ve Osman Han Gazi’nin koynuna girip Osman Han Gazi Hazretle-
ri’nin göbe¤inden bir a¤aç bitti. Bu a¤aç maflr›k ile ma¤rib aras›n› kaplad›. O a¤ac›n gölgesin-
de bütün varl›klar (18/a) gizlenirler. Orada yirmi dokuz ›rmak vard›r. Halk›n bir k›sm› tar›m-
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la, bir k›sm› hayvanc›l›kla u¤raflmakta ve bir k›sm› da cenk etmektedir. Bütün esnaf kendi hiz-
metleri eda etmektedir. Sonra “Ya Osman otur” dedi. K›ble taraf›ndan bir seccade vard›. Mih-
rab›n›n doksan befl yerinde salavat ile zikurat yaz›lm›flt›. ‹çinde: “Ey kifli, otur ve iki denizin
yolunu al ve ondan gaflette olma. Onun emr etti¤i istikamette ol.” Sonra heybet ve fliddet ile
hitap geldi: “Ya Osman kalk ve bak” Bu mânâdan gelen hitap sonucu Osman Han Gazî Haz-
retleri uyand› ve kalkt›. O üç merdan-› Huda’n›n gelerek beklediklerini gördü. Onlar çad›rdan
içeri girdiler, selam verip erkan-› ehl-i ilahiyi yerine getirdiler.fiöyle hitap etiler: “Ya s›rr-› Affan
Osman Gazi rüyadayken bizden korkup uyan›kken korkmamana flafl›yoruz. Onun dünya ve
ahiret ifllerinde sana itimad› var. (18/b) Seni benzersiz bir müjdeyle müjdeliyoruz”

Haflim Baba bu üç er kiflinin Osman Han Gazi hazretlerine adab-› nur-i nübüvvet ve er-
kan-› s›rr-› velayet üzere kemer ve seyfi kuflatt›klar›n› belirtmektedir. Bu kemer ve k›l›ç ku-
flatma esnas›nda Hac› Bektafl Veli “Ya s›rr-› Affan Osman Gazi senden gelecekolan nesiller
bize (19/b) ›rk-› tahir, nesl-i betüldür.” demifltir.

Haflim Baba eserin devam›nda bu olay›n ne anlama geldi¤ini aç›klamaktad›r: “Ehlullah›n
âdâb ve erkan› ile Osmanl› hanedan›ndan gelen her sultana, bir merd-i Huda ve Hz. Mu-
hammed’in  s›rr›n›n  varisi aziz fleyhler himmet kemeri ve manevi k›l›ç kuflatt›lar. Bayaz›d
Veli hazretleri ceddimiz Seyyid Baba Yusuf Efendi’den himmet kemeri ve manevi k›l›ç ku-
fland›. Onun o¤lu, fieyh Ali Efendi ile Mora seferine gitti. M›s›r fatihi Sultan Selim Han ced-
dimiz fieyh Abdullah Efendi’den himmet kemeri ve manevi k›l›ç kufland›. Sultan I. Ahmed
tarikatimizin piri Seyyid Mahmud Efendi hazretlerinden himmet kemeri ve manevi k›l›ç
kufland›. Sultan Mehmed Han tarikatimizin fleyhinden kufland›. (20/a) 

Haflim Baba’n›n Tanr› s›rlar›n›n aktar›ld›¤› yöntem olarak seyislik ve flerifli¤i görüflü bu-
rada da ortaya ç›kmaktad›r. ‹nsanlar› iyi idare etmek için de bu ilahi s›rlara vâk›f olmak ge-
rekmektedir. Osmanl› hanedan› da bu s›rlara vak›ft›r. Çünkü Osmanl› hanedan›n›n nesille-
rinin pak ve tamam›n›n sahih seyyid ve flerif olduklar› katidir. Çünkü, Sultan Orhan Gazi
Seyyid fieyh Edebali hazretlerinin flerife-i kerimelerinden olmufltur. Seyyidlik ve fieriflik
kan yoluyla anne vas›tas›yla da yürümektedir.

Anka-i Maflr›k isimli eserin sonunda remil ve ebcedin çoklukla kullan›ld›¤› “hafliye”ler
bulunmaktad›r. Bunlardan bir tanesi oldukça ilginçtir. 3 numaral› hafliyede Haflim Baba Her
132 senede bir müebbid-i dinin (dini ebedilefltiren) zuhur edece¤ini söylemektedir. Fakat
daha sonra “zikr olunacak sinîn-i âtiye ashab-› zuhurun ve erbab-› yakînin veladetleri ta-
rihleridir” diyerek 90 sene aral›kl› tarihler vermektedir:

1196/1781

1288/1871

1380/1960

1476/2053

1568/2142

………….

…………

Bu flekilde tarihlerin devam›nda  flu yaz› dikkati çekmektedir “1444/2022 senesinde ahlâf-›
mezâhib ref, ilm-i ledün zuhûr ve tecdid-i fleriat-i mazhara olmak mukadderdir. Nam› Ebu’l-
Kas›md›r. Veled-i manevimiz olacakt›r.
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De¤erlendirme
1- Anka-i Maflr›k Haflim Baba’n›n yaflam›fl oldu¤u 18. yüzy›l sonlar›n›n toplumsal iliflkiler

ve kognitif (bilgisel) olarak iyi bir yans›mas›d›r. Ama Haflim Baba bizzat kendisi bir tarikat fley-
hi olarak bu durumu en güzel bir biçimde yans›tmaktad›r.

Haflim Baba bir Celvetidir. Ayn› zamanda Melami ve Bektaflidir. Belli bir aç›dan bak›ld›¤›n-
da toplumun üç k›sm›na (Celveti, Melami ve Bektaflilere) fleyhlik, kutupluk etmifl bir birleflti-
rici toplum adam›yla karfl› karfl›ya bulunulmaktad›r. Ancak, karfl› aç›dan bak›ld›¤›nda durum
de¤iflmektedir. Kendilerini yan› s›ra Melami ve Bektaflilerin de fleyhi olmufl olan Haflim Baba,
bir k›s›m Celvetilerce d›fllanm›flt›r. Hatta, vefat›nda cenazesi Celveti Asitanesine sokulmam›fl-
t›r.12 Bu da toplumsal ayr›l›klar›n ortaya ç›k›fl› fleklinde de¤erlendirilebilir. ‹nanç temelli her
yeniden bir baflka biçimde birleflme, yeni ayr›l›fllar ve da¤›lmalar› da bafllatabilmektedir.

Di¤er bir toplumsal birleflme ve ayr›lma ise Mevlana Celaleddin Rumi’ye karfl› yapt›¤› “mec-
zub” nitelendirmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Bu nitelendirme bir çok Mevlevi’yi gücendirmifltir.13

2- Gerek Haflim Baba bizzat, gerekse özelde onun Anka-i Maflr›k adl› eseri, bir bilgi anlay›-
fl› türünü temsil etmektedir. Bu bilgi türü “Tanr›n›n bilgisidir” ehlullah dedi¤imiz insanlara ehl-
i beyt kanal›yla aktar›lm›flt›r. Yani bu tasavvufi bilgidir. Burada vurgu “Tanr› bilgisi”ne oldu¤u
kadar ayn› zamanda“ehli beyt silsilesi”nedir. “s›r” olarak da söz edilen bu bilgi ancak seyyid ve
flerifler taraf›ndan “aktar›labilir”, fakat daha önemlisi ancak seyyid ve flerifler taraf›ndan “aç›k-
lanabilir”. O kanaldan beslenmemifl olanlar bu “bilgi” yi anlayamazlar. Osmanl› Devletinin gü-
cü de “Tanr› bilgisi”ne sahip “seyyid” padiflahlar›n mevcudiyetinden gelmektedir.

3- Haflim Baba’ya göre, Ehl-i Beyt kanal›yla ehlullaha aktar›lan “Tanr›sal bilgi” “simgesel
harfler”le ifade edilmektedir. Harflerle kifliler ve olaylar aras›nda bir ba¤lant› mevcuttur. Haflim
Baba bu anlay›fl›nda hurfili¤in kurucusu Fazlullah Hurufi’(800/1398) nin de¤il Muhyiddin
Arabi’(vefat: 638/1240) nin izindedir. Bu durumu da zaten Anka-i Maflr›k’da belirtmektedir.
Haflim Baba’n›n simgecili¤i Hz. Ali’ye izafe edilen “cifr ilmi”14 nin etkisindedir. Anka-i Mafl-
r›k’daki simgesel ö¤eler, Cavidanname, ‹lahiname ve Dürr-i Yetim isimleriyle kütüphaneleri-
mizde bulunan Fazlullah Hurufi’nin eserleri ve tercümelerinin etkilerini tafl›maz. Muhyiddin
Arabi’nin fiecere-i Numaniyye isimli eseri bu “cifr” konusunu aç›klamaktad›r. Konuyla ilgili
flerhler de mevcuttur.15 Haflim Baba bu ilmin temelini Hz. Ali’ye dayand›rmaktad›r. Osmanl›
Toplumu da t›pk› Haflim Baba gibi “cifr”in etkisinde kalm›flt›r ama Hurufilik ancak dar, kapal›
ve “s›r cemiyeti” türünden topluluklarda yaflayabilmifltir.

12 “Nitekim hayat›n›n yar›s›na yak›n k›sm›n› irflad ve tarikat hizmetiyle geçirmesine ra¤men Celvetiyyenin
merkezi Hüdayî Dergah›’na getirilen cenazesi o s›rada postniflin olan Büyük Ruflen Efendi taraf›ndan içeri
al›nmam›fl, cenaze namaz› dergah›n alt kap›s›nda Cennet Efendi haziresi önünde k›l›nabilmifltir.” Bkz.
H.Kamil Y›lmaz, a.g.madde, TDV‹A,

13 H.Kamil Y›lmaz, a.g.madde, TDV‹A
14 bkz. Ali ibn. Ebu Talib, el-Cifrü’l-Cami’, (yazma), Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah bölümü, nu:1547;

Ali ibn. Ebu Talib, el-Cifrü’l-Cami’, (yazma) Süleymaniye Kütüphanesi, Lala ‹smail bölümü nu:280
15 Sadreddin Konevi, el-Lum’atü’n-Nuraniyye fi Halli Müflkilati’fl-fiecereti’n-Numaniyye, (yazma) Milli Kütüp-

hane, nu 2279 



ÜSKÜDARLI HÂfi‹M BABA’NIN
MELÂMÎL‹K GÖRÜfiÜ

Yaflar Aydemir*

Özet

Üsküdarl› Hâflim Baba, 18. yy.’da yaflam›fl mutasavv›f bir flâirdir. Celvetîli¤in Hâflimiyye
kolunu kurmufltur. Divân-› ‹lâhiyât’› olan flairin vâridât bafll›¤› alt›nda toplanan risale-

leri ve ‹bn Arabî’nin “Anka-y› Mu¤rib (fiafl›rtan Anka) adl› eserine nazire olarak yazd›¤› “Ankâ-
y› Magrib” (Bat›n›n Ankas›) adl› bir eseri bulunmaktad›r. 

“Band›rmal›zâde”, “Üsküdarl› Hâflim Baba” ve “Üsküdârî” mahlaslar›yla tan›nan Üskü-
darl› Hâflim Baba, melâmet nefl’esine sahiptir ve eserlerinde “melâmet”ten s›kça söz eder.
Tebli¤imizde Üsküdarl› Hâflim Baba’n›n melâmetîli¤i konu alan “Esrâr-› ‹lâhiyyûn ve Etvâr-
› Melâmiyyûn”, “Vâridât-› ‹lâhiyye der-Beyân-› K›yâmet-i Mütenevvia alâ-Mesleki’l-Melâ-
miyye” ve  “Der- Beyân-› Hazerâtu’l-Hams alâ-Meflrebi Melâmiyye ve Mesleki’s-Sûfiyye” ad-
l› risalelerinin metni verilmifl, konuyla do¤rudan alakas› olmamakla birlikte, sat›r aralar›n-
da mevzuya de¤inen risalelerden de al›nt› yap›lm›fl ve divan›ndaki baz› beyitlerden hareket-
le onun Melâmetle ilgili görüflleri tespit edilmifltir.

Üsküdarl› Hâflim Baba
Hâflim Baba, Band›rmal›zâde veya Üsküdarl› Hâflim Baba lakaplar›yla bilinir. Babas› Celvetî

fleyhlerinden Band›rmal› Yusuf Nizameddin Efendi’dir (vef. 1166/1752). Hâflim Baban›n, ön-
celeri Bektaflî iken sonra Celvetiyye’ye intisap etti¤i ve bu erkandan hilafet alarak Celvetiy-
ye’nin Hâflimiyye kolunu kurdu¤u söyleniyorsa da (Gölp›narl›, Tarihsiz, 237), onun Bektaflili-
¤i izâfî olup, bu rivayet, Bektafli fleyhi Kutbü’l-Abdal Hasan Baba’n›n kendisine verdi¤i teber-
rüknâmeden kaynaklanmaktad›r (Revnako¤lu, 1954, 767). Gölp›narl›, Hâflim Baban›n kurdu-
¤u kolun yay›lmad›¤›n›, fakat Giritli Salac›zâde taraf›ndan bir müddet yürütüldü¤ünü belirt-
mektedir. Ayn› zamanda melâmet ehli bir sûfi olan Hâflim Baba (Vassaf, 2307, C. III, 65-68),
1197/1783 senesinde vefat etmifltir. Üsküdar’da ‹nadiye mahallesinde pederi ve mürflidi, Yu-
suf Nizameddin Efendi’nin yapt›rm›fl oldu¤u Band›rmal›zâde dergah›nda medfundur.

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi.



Hâflim Baban›n Celvetî âsitânesi fleyhlerince d›fllanmas› üzerine vefat›ndan sonra mensupla-
r› kendisine Hâflimiyye adl› bir tarikat nisbet etmifllerdir. Meflihat›nda bulundu¤u Band›rmal›-
zâde Tekkesi bu tarikat›n âsitânesi olarak faaliyet göstermifltir. Tekkesinin avlusunda bulunan
kabri yol geniflletilmesi s›ras›nda kald›r›larak yerine parmakl›kl› bir kabir yap›lm›fl, üzerine de
yeni harflerle “Üsküdarl› Hâflim Baba” levhas› as›lm›flt›r.” (TDV‹A, 1997, C 16, 406). 

Hüseyin Vassaf, Hâflim Babayla ilgili olarak onun lâubâli olmakla birlikte, fliirleriyle pek ârif
bir zât oldu¤unun alt›n› çizer: “Hâl ve tavr›ndan biraz laubalilik nazar-› ehl-i kemâlde gerçi hofl
görülmemifl ise de hakîkat-› hâlde âsâr›yla efl‘âr›yla pek ârif bir zât oldu¤u nümâyan olmakta-
d›r.” der (Vassaf, 65 – 68). 

Hâflim Baban›n, Ankâ-y› Maflr›k (Ülken, 2003, 134-140) ismindeki mensur eseriyle Divan›
(‹stanbul 1252/1836) ve ârifâne makaleleri vard›r. (Hâflim Baba hakk›nda bkz. Vassaf, “Band›r-
mal› fieyh Hâflim Mustafa Efendi Hazretleri”, Cerîde-i Sûfiyye, C. III, Nu: 104, 116; Münib,
1306, 45-46; Bursal› Mehmet Tahir, 2002, 189; Harirîzâde, I/244; Y›lmaz, Tarihsiz, 243; TDEA,
C. IV, 1981; fiapolyo, 1964, 203 vd.; Bilgin, 1995, C. VIII, 416-420). 

Hâflim Baban›n vâridât bafll›¤› alt›nda 9 ayr› makalesi vard›r. Bunlar flu bafll›klar› tafl›r: 
1. Der- Beyân-› Hazerâtu’l-Hams alâ-Meflrebi Melâmiyye ve Mesleki’s-Sûfiyye,
2. Vâridât-› ‹lâhiyye alâ-Mesleki’l-Melâmiyye der-Beyân-› Ufk-› Sâlis,
3. Vâridât-› ‹lâhiyye es-Seyyidu’l-‹mâmu’l-Melâmiyye,
4. Vâridât-› ‹lâhiyye der-Beyân-› K›yâmet-i Mütenevvia alâ Mesleki’l-Melâmiyye,
5. Vâridât-› ‹lâhiyye es-Seyyidu’l-‹mâmu’l-Melâmiyye,
6. Nûru’l-Bedri fî-Leyleti’l-Kadri,
7. Esrâr-› ‹lâhiyyûn ve Etvâr-› Melâmiyyûn,
8. Mesleku’l-Mukarrebîn,
9. Vâridât-› es-Seyyidu’l-Melâmî Mustafa el-Hâflimî el-Üsküdârî Vâlidim Azîzim Hazretleri-

nin Emriyle Hulefâlar›ndan efl-fieyh Abdullah Efendi’ye Tahrîr Olunan Nushnâmedir. 

Makalelerden ilkinde Hazerât-› Hams›, ikincisinde mevâlid-i selâsenin insana gelifline ka-
darki devresini, üçüncü makalede Hz. Musa k›ssas›n›, dördüncüsünde de k›yâmet konusunu
ele al›r. Beflinci varidâtta, âlemde insan›n kendine âit varl›¤›n›n olmad›¤› (vahdet-i vücûd) ko-
nu edilir. Alt›nc› makalede kadir gecesi, yedincisinde ilâhî s›rlar karfl›s›ndaki melâmî tavr›, se-
kizinci makalesinde Hakk’a yaklaflma yolu anlat›lm›flt›r. Son makalesi ise ad›ndan da anlafl›la-
ca¤› gibi, babas›n›n iste¤i üzerine fieyh Abdullah Efendiye yaz›lm›fl bir nasihatnâmedir.

Melâmet
Tasavvuf ›st›lah›nda “yapt›¤› iyilikleri gizlemek, kötülükleri ve iflledi¤i günahlar› ise aç›¤a

vurup k›natmak” (Uluda¤, 1991, 324; Safer Baba, 1998, 180; Bolat, 2003, 15) anlamlar›na ge-
len melâmetîli¤in temel vasf›, riyadan kaç›nmak; gizlilik ve flöhretten sak›nma olarak ortaya ç›-
kar. Melâmî anlay›fl, k›nayanlar›n k›namas›ndan çekinmeden do¤ru yolda yürümeyi gerektirir.
Halk› hak yola davet edenler bafllang›çta hep k›nanm›fllard›r. Bu yüzden k›nanmay› göze almak
ve ona hiç ald›rmamak gerekir (Uluda¤, 1991, 324). ‹bn-i Arâbî, melâmetîleri, bât›nlar›nda
olan› aç›¤a vurmayan sufîlerin en üst tabakas›nda görür (Bolat, 2003, 16). 

Melâmet, insan özünün, flekle ve realitenin aldat›c› görünüflüne karfl› koymas›d›r. Çün-
kü flekil aldat›c›d›r, görünen taraf, arkas›n› gizler. Âlemde de durum böyledir. Öyleyse gö-
rünüfle aldanmamak ve ona birinci dereceden de¤er vermemek gerekir. Melâmet, hakikati
arayan insan›n en önemli sermayesidir. Hiç kimsenin k›namas›na ald›rmaks›z›n do¤ru yol-
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da yürümek gerekir (Öztürk, 1992, 48). Kur’ân’›n “Bir k›s›m insanlar, müminlere: “Düfl-
manlar›n›z olan insanlar, size karfl› asker toplad›lar; aman sak›n›n onlardan” dediklerinde
bu, onlar›n imanlar›n› bir kat daha art›rd› ve “Allah bize yeter. O ne güzel kefildir dediler”
(Âl-i ‹mran, 173) ve “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, Allah, sevdi¤i ve ken-
disini seven müminlere karfl› alçak gönüllü, kâfirlere karfl› onurlu ve zorlu bir toplum ge-
tirecektir. (Onlar) Allah yolunda cihât ederler ve hiçbir k›nayan›n levminden/ k›namas›n-
dan korkmazlar. Bu Allah’›n diledi¤ine verdi¤i lütuftur. Allah’›n lütfu ve ilmi genifltir” (Mâ-
ide, 54) âyetleri melâmetin Kur’an’daki ifadesidir. Buradan ç›kan sonuç: melâmet ilâhî bir
lütuftur ve Allah onu çok seçkin kullar›na verir. Melâmet ehlinde Allah’› sevmek ve Allah
taraf›ndan sevilmek s›rr› gerçekleflir. Melâmet ehli, gerçek cihat ehlidir. Allah’›n insana yük-
ledi¤i emaneti yerine getirmek, melâmetle mümkündür. (Öztürk, 1992, 50). 

Melâmîler, niyet ve özü esas ald›klar› için, tarikat hayat›ndaki tekke, merasim, h›rka ve
taç giyme gibi ritüellere yer vermezler. Onlar için insan›n ne giydi¤i de¤il, ne düflünüp yap-
t›¤› önemlidir. Melâmîler kendilerini halktan ay›racak fleylerden de uzak dururlar. Esas olan
gönül zenginli¤idir. Halktan ayr› ve üstün görünmeye sebep olacak fazla ibadetle tan›nmak-
tan da kaç›n›rlar. Çünkü bu durum, riya tehlikesini de beraberinde getirir. Riya ve riyakar-
l›k ise gizli flirktir (Öztürk, 1992, 308-309).

Hâflim Baban›n Eserlerinde Melâmet ve Melâmîlik

Hâflim Baba melâmet ve melâmîli¤e a¤›rl›kl› olarak “Vâridât” bafll›¤› alt›nda toplad›¤› maka-
lelerinde yer verir. Bazen de Divan’›nda melâmeti ve melâmî tavr› yans›tan örneklere rastlan›r. 

Çal›flmam›zda, öncelikle varidât›nda yer alan melâmî ve melâmet tavr›na de¤inilmifl, arka-
s›ndan konuyla ilgili divandan örnekler verilmifltir. Ayr›ca, do¤rudan veya büyük oranda flairin
melâmî görüfllerini ifade eden makalelerin metni de çal›flman›n sonunda yer alm›flt›r.

Hâflim Baba’n›n “Esrâru’l-‹lahiyyûn Ve Etvârü’l-Melâmiyyûn” adl› risalesi, melâmîli¤in orta-
ya ç›k›fl› ve kimlere melâmî isminin verildi¤ini konu al›r. Ona göre; Melâmîli¤in ortaya ç›k›fl›
ve Melâmî isminin verilmesi, ezelî flekâvet üzere bulunan insanlar›n ay›plamalar›ndan do¤mufl-
tur. Bu levmin muhatab› her zaman hakikati anlatmaya çal›flan nebîler, veliler ve hak yolun
yolcular› olmufltur. Nitekim ezelden beri bahts›z olan Kureyfl’in kâfirleri Hz. Peygamber’e de
levm ve melâmet ederlerdi. “Sen de bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor, al›fl verifl yap›-
yor, çoluk çocuk sahibi oluyorsun; ondan sonra da bana Cebrail geldi, vahiy, Kur’an ve ayet
getirdi; ben nebîlerin sonuncusuyum; Tevrat, Zebur ve ‹ncil bunu haber verdi; yedi kat gökle-
ri, arfl› ve kürsi geçip yükseldim ve Allah’› müflâhade ettim diyorsun. Sen henüz ayaklar›n› bir
kar›fl yerden kald›r›p havada bile duramazken, senin gibi Ebû Tâlib yetimi peygamber mi olur?
Peygamber olanlar, Hz. Musa ve Hz. ‹sa gibi, dünyadan el etek çeken, zerrece dünyal›k bir fle-
ye sahip olmayan kimselerdir. Onlar›n bütün giydikleri bir koyun derisinden elbisedir ve her
gece bir ümmetinin evinde kal›rlar. Ölmeyecek kadar yiyip içerler” diyerek, “Allah nurundan
bir nur yaratt›” müjdesini bilmeyerek, nefislerine k›yas edip, fasit düflüncelerine göre, “büyü-
cü, kâhin, mecnûn” gibi suçlamalarla ona hakaret ederlerdi. Bugün de ehlullah ayn› hakaret-
lerle karfl›laflmaktad›r. Fakat, Rahmânî kudret zâhir olup, “Onlar, a¤›zlar›yla Allah’›n nûrunu
söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hofllanmasalar da Allah nûrunu tamamlayacakt›r”
(Kur’an, Saff, 61/8) hükmünce her biri ehadiyet eseri ve mucizelerle mahcup oldular ve onu
tasdik edenler de selamet buldular.  
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Bafltan beri Hz. Peygamberin nuruyla nurlanan, onun ilm ü irfan›na zâhiren ve bât›nen
vâris olanlar da “Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azg›nl›klar›nda onlara f›rsat
verir, bu yüzden onlar bir müddet bafl›bofl dolafl›rlar”. (Kur’an, Bakara, 2/15) sözü üzere, fit-
ne ve tu¤yan sahiplerinin ay›plamas›, k›namas› ve hakaretlerine maruz kal›yorlar. Nitekim,
Hz. Peygamberin vârisleri olan halifelerine, torunlar›na ve oniki imama Mervânî münaf›klar
cevr ü cefa etmifllerdi. Lâkin bu, “Belalar›n en fliddetlisi enbiyâ, evliya ve benzerlerinedir”  ve
“her fley z›dd›yla bilinir” hadisinin mefhumunca, onlar›n Allah’›n s›rr›n›n mazhar› oldukla-
r›n› gösterir. Ne zaman kâmil ve mükemmel bir zat-› flerîf bu âlemde zuhur etse, saadet eh-
li olanlar ikrar, hizmet ve muhabbette can bafl feda ederler, ancak bahts›z olanlar ise inkar
edip, “Bizim gibi yiyip içer, halktan akçe ve mal toplar, böyle evliya m› olur? Büyücü, z›n-
d›k, mülhid, Kur’an üzerine oturur, cenâbet gezer ve peygamberin fleriatini inkar eder” diye
birçok yalan ve karalamalarda bulunurlar. Bu herkesin malumudur. Hatta baz›lar› daha da
ileri giderek Kur’an ayetlerini tahrif ve de¤ifltirme ile yorumlarlar ve mevzu hadislerden ve
bat›l sözlerden hareketle tekfire cesaret ederler. Öyle bir hamâkat ve flekâvet ki, tekfir ettik-
leri insanlarla hay›r ve fler üzerine konuflmam›fllar, belki de yüzünü görmemifl ve zaman›na
yetiflememifllerdir. Ehl-i sünnet itikad›, ulemâ-y› ümmet mezhebi, tarîk-i ehl-i yakîn ve Din-
i mübîn budur diyerek, geçmifl ümmetlerin peflinden gittikleri flahsiyetlere, müctehidlere,
Allah’›n Resulüne ve Kitabullaha iftira etmifllerdir. Bu tür fasit itikad sahibi kimselerden dört
katî delille durumlar›n› anlay›p uzak durmak, her mümine farz-› aynd›r.

Hâflim Baba, yazd›klar›n› bir tenezzülât olarak gösterir: “Bizim bu yazd›klar›m›z, ancak Hak
taliplerinin zihnini ve itikad›n› temizlemek ve güçlendirmek için ilâhî tenezzülâtt›r.” der.

Hâflim Baba, makalesinde bunlardan sonra, saliklerinin evliyalar›n hal ve hareketlerini gör-
meye talip olmamalar›n› ö¤ütler. Çünkü onlar›n hallerine ak›l tahammül edemez: “Ey iman da-
vas›n›n taliplisi! Hakikat serhaddinde melâmet kalesini muhafaza ile vücut ikliminin emniyet
ve selametli flehir ve köyleri olan Melâmî imamlar›n›n, hâtem-ül-evliya, âlemin mürflidlerinin
hal ve amellerini görme¤e talip olma. Çünkü onlar›n hallerini ak›l kald›ramaz. Zira, Kureyfl’in
kafirleri; mirac, ay› ikiye bölme, tafl›n, a¤ac›n ve hububât›n konuflturulmas› gibi mucizelere se-
bep oldular. Eksik anlay›fllar›yla nefis ve ak›llar›na k›yas edip kafir oldular.” Onlar, peygambe-
rimizin mübarek as›rlar›n›n di¤er vücutlar›n ruhu oldu¤unu ve onun temiz kalbinin en afla¤›-
s›n› ve en üstünü kapsad›¤›n› bilemediler. Kalp ile tasavvur ve tahayyülü, ân-› dâimde bütün
yarat›lm›fllarda görülür. Bir anda hem fii’râ y›ld›z›nda hem de Süreyya y›ld›z›nda seyreder. Ay-
n› zamanda, bir vücut ve bir eflya, uzvunun gölgesi, ruhlar› da mübarek vücudun kuvvesidir.
Hepsinde tasarruf etmek, kendi gücünde tasarruf etmektir. ‹lâhî s›rr›n vasf› budur. 

Bu derin bir deniz ve ince bir s›rd›r. O temiz sulbden/soydan bir befler olarak zuhur etti
ve nübüvvetin tamamlanmas›n›n s›rr› oldu. O temiz kad›n›n rahminden dünyaya gelip, “‹ki
denizi birbirine kavuflmak üzere sal›vermifltir.” (Kur’an, Rahmân, 55/19) s›rr›yla, velilik so-
yundan ve nübüvvet s›rr›n›n rahminden, zâhiri velâyet ve bât›n› da nübüvvet olarak “Arala-
r›nda bir engel vard›r, birbirine geçip kar›flmazlar.” (Kur’an, Rahmân, 55/20) hükmünce, ne-
silden nesile ve nesebden nesebe, sonsuza kadar nübüvvet ve velâyet s›rlar›n›n vârisi, evli-
yalar›n sonuncusu, Melâmîlerin sultan› olanlar›n yenilenmesi ve befler olarak dünyaya gelifl-
leri “misalden misale” delaletiyle say›s›zd›r. Zevk ve irfanlar› sonsuzdur. Bundan dolay›, nü-
büvvet s›rlar›na ve velâyet nurlar›na mazhar ve vâris, ondört tertibe uygun olarak ortaya ç›-
kan evliyalar›n sonuncusu ve Melâmîlerin sultan› olan hazretlerin mübarek uzuvlar› bütün
yarat›lm›fllar› ve kuvvetlerini, ruhlar›n›n tamam›n› kuflat›r. Her biri bir anda farkl› yerlerde
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ve zamanlarda de¤iflik k›l›klarda dolafl›rlar. ‹stedikleri sûrete girer. Bir anda hem do¤uda,
hem bat›da, hem Mekke’de, hem de cesetlerin ruhu olan temiz bedeninde görünür. Belki bir
anda birçok yerde ve zamanda ayr› ayr› sûretlerde bulunur.

Hâflim Baba, melâmet ve velâyetin geçmifl nebî ve resullerin zamanlar›nda da var oldu¤unu
söyler: “Geçmifl büyük nebîlerin ve resullerin zamanlar›nda durum ve zaman›n gereklerine gö-
re velâyet özünün s›rr› ve melâmet tavr› var idi. Fakat bât›nda idi. Nübüvvet tamamlan›nca,
velâyet ortaya ç›k›p, nübüvvetin s›rr› bât›n oldu. Bunun içindir ki, insan-› kâmilin sa¤ elinin
yapt›¤›ndan sol elinin haberi olmaz. Ve o, “Gözler O’nu göremez; halbuki O, gözleri görür.”
(Kur’an, En’âm, 6/103) s›rr›na mazhard›r. Güzel ve çirkin ifller kayd›ndan uzakt›r. “Nereye dö-
nerseniz Allah’›n yüzü oradad›r.” (Kur’an, Bakara, 2/115) hükmünce hareket eder”. 

Hâflim Baban›n melâmetîlerin tekâmül tavr›n› konu alan di¤er bir makalesi de, “Vâridât-›
‹lâhiye alâ Mesleki’l-Melâmiyye Der Beyân-› Ufk-› Selâse” bafll›kl› makalesidir. Ona göre me-
lâmmetî anlay›flta eflyan›n üç mertebesi vard›r. Varl›¤›n madenler mertebesinde ulaflaca¤› son
nokta mercân, nebatat mertebesinde hurma a¤ac›, hayvanât mertebesinde de atd›r. Maden-
ler mertebesinde terakki edince mercân, nebâtât mertebesinde ilerleyince hurma ve hayva-
nât mertebesinde ilerleyince de at fleklinde zuhura gelir. Bu üç mertebe ve dört unsurun ter-
kibi olan insan sûretinde ilerlese, b›y›¤› bitmemifl genç sûretinde tecellî eder ve zuhura ge-
lir. Böylelikle tâm mazhar (insan-› kâmil) gerçekleflir. ‹nsan, meâdin dâiresinde, manevî sû-
retlerini kurtaramasa maden sûretinde bir daha tecellî eder ve görünür. Yine ayn› flekilde in-
sanlar manevî sûretlerini nebâtâttan kurtaramazlarsa nebâtât sûretinde; kimi a¤aç, kimi yap-
rak, kimi çiçek fleklinde tecellî ve zuhur eder. Buradan kurtulup hayvânât sûretinden ken-
disini kurtaramazsa; köpek, inek, at, maymun, domuz sûretinde tecellî gerçekleflir. Bu vadi-
den kurtulup insan dairesine girip manevî sûretlerini insan ederse, o zaman tâlibin sûretin-
de tecellî ve zuhûr eder. Zat›, s›fat› ve fiilleri kendi nefsine tahsis eder. O zaman Muhamme-
dî ruhun mazhar›, Ahmedî s›rr›n vârisi, velâyetin sonuncusu olan âlemin mürflidi taraf›ndan
feyz ve ve sultânî rûh eriflip o vadiden kurtulursa, vahdet s›rr›na eriflir. Her vardan ve her
sûretten tecellî eden, her yüzden görünen, her dilden konuflan, her kulaktan dinleyen, her
elde tutan, her ayakta yürüyen o olur. Her gönülden geçen s›rr› bilir. “Nereye dönerseniz Al-
lah’›n yüzü oradad›r” (Kur’an, Bakara, 2/115) ile, “O ilktir, sondur, zâhirdir, bât›nd›r. O, her
fleyi bilendir”. (Kur’an, Hadîd, 57/1) s›rr› zuhur eder, cem’u’l-cemde yok olup âbit de ma-
but, zikreden de zikredilen de, secde eden de secde edilen de o olur. Sonunda mürflidin kal-
binde mirac edip, tekli¤in nokta-i süveydâs›nda mahv olup, dem-i mürflid ile hemdem olur.
‹flte müntehâ-y› seyr ü sülûk budur. Melâmet hali ile rüsva, ve âvâre, kalbi viran ve ci¤eri
yara dolu, dertli, kimsesiz, çaresiz Hâflim’in bildi¤i ve anlad›¤› budur.

Hâflim Baban›n melâmî anlay›fl› konu ald›¤› bir baflka makalesi de k›yamet hakk›ndad›r. Zâ-
hir ehlince farkl› alg›lanan k›yamet, Hâflim Babaya göre flu flekildedir: Nefislerde fiillerin tecel-
lîsi küçük k›yamet, s›fatlar›n tecellîsi orta k›yamet, zât›n tecellîsi ise büyük k›yamettir. Ruhla-
r›n mahfleri âdem-i manad›r ki buna tâmmetu’l-kübrâ da denir. Bütün nebîlerin ruhu, mukad-
des ruhlar, nebîlerin sonuncusunun sanca¤› alt›nda haflr olur ve toplan›rlar. O hamd sanca¤›-
n› kendisinde bulunduran, nebîlerin sonuncusu, Kevser sakisi ve irfân-› tevhiddir. 

Hâflim Baba “Der- Beyân-› Hazerâtu’l-Hams alâ-Meflrebi Melâmiyye ve Mesleki’s-Sûfiyye” bafl-
l›kl› risalesinde melâmîlerin hazerât-› hamsa bak›fl›n› ortaya koyar. Ona göre Hakikat taliplileri-
nin, nübüvvetin zâhirî göstergesi olan fleriata delil ve tevil istemeden ba¤land›klar› gibi, nübüv-
vetin bât›nî göstergesi olan velâyeti de ayn› flekilde kabul ve tasdik etmeleri gerekir. ‹lâhî ilmin
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evveli dem, sonu ise âdemdir. Sûfîler, iflaret edilen “dem”in farkl› elbiselerle görünümüne ve
farkl› tav›rlar›na bir rütbe ve her rütbenin flekil de¤ifltirmesine bir âlem, her bir âlemin zuhura
gelifline ve do¤ufluna bir “hassa/ güç” tevdi ederler ve buna onsekizbin âlem derler.

Melâmîlerde ise ilm-i vicdan ve zevk-i irfân farkl›d›r. Meslek ve meflreb-i sufiyye, riyazet,
halvet, müflâhedât, mücadele yöntemleri, evrâd ve zikirleri, esma ve envâr›, nefis tezkiyesi ve
kalp tasfiyesi ile terk ve uzleti seçer. Zâhirî fleriate ba¤l› ve onun emirlerine uyar. Fakat Melâ-
mîler, “Allah’›n ahlak›yla ahlaklan›n›z” s›rr›na eriflmifl, eflyan›n hilkatine vâk›f, bütün menzille-
ri keflf eden, terki terk eden kimselerdir. Daima hareket noktalar› ve gidiflatlar› nübüvvetin bâ-
t›n›, hatm-› velâyettir. Halihaz›rda irflada kabiliyeti olanlar bu ince s›rr› anlay›p bilenlerdir. 

Tasavvuf ilminin taliplilerinin hazerât-› hams ile ifade ettikleri hususun her biri, havâs-›
bât›nan›n mertebelerinin birer görüntüsüdür. Melâmîlere havâs-› bât›na s›rd›r ve yokluk
manas›nad›r. Bât›n hakikattir. Bât›nî hamsenin havâss›, cevher ve eflyan›n hakikatidir.  Bu
cevherin befl hassas› vard›r. Her bir hassaya bir isim verilir. O tek cevher bafllang›çta ilâhî
ilim elbisesi, “dem”in zuhura geldi¤i a¤ac›n tohumudur. Ve s›rr›n s›rr›d›r. Nübüvvet ve ve-
lâyet tavr›, yenilenen elbisedir. Bu tertip üzere, devrin sonu ilâhî ilmin mahalli, evliyan›n
sonuncusudur. S›rren ve neslen nebîlerin sonuncusunun vârisidir. 

Müfredat›n de¤iflik terkiplerinden, zikredilen havâs-› hamse-i bât›niyye üzere, havâs-›
hamse-i zâhiriyye ortaya ç›km›flt›r. Bu, bât›n›n aksi ve aynas›d›r. Bât›ndaki befl hassa âhiret
âlemi, zâhirî befl hassa ise dünyad›r. Zâhirdeki havâs, bât›n›n s›fat› ve terkibidir. Onunla fi-
ile gelir ve bilinir. Bât›nî hassalar bir tohumdur, zâhirde a¤açt›r. Bu vas›flar›n neticesi ve ilâ-
hî ahlak olan s›rr›n s›rr›, “dem” ilâhî ilmidir ve  meyvesidir. Meyve a¤ac›, a¤aç meyveyi için-
de bar›nd›r›r ve kuflat›r. Bât›n havâs, zâhirde olan dal, gövde, yaprak ve çiçek; bütün a¤ac›
içine al›r ve kuflat›r. “Ondan geldi ona dönüyor” gere¤ince zât, s›fat ve fiil yönünden Allah
taraf›ndan bilinmektedir. ‹lim malumdan zâhir olur.

Hâflim Baba, son makalesi olan Nasihatnâmede: “Bizim tarîkimiz melâmîlik, yolumuz Mu-
hammedî’dir. Bu yüzden müslümanlar aras›nda geçerli olan hareket ve fiilleri kabul ve hofl gör-
mek gerekir. Bizim tarîkimizde hicâb olmaz, mutlaka halk ile olmam›z gerekir. fierîat-i mutah-
haray› muhkem tutas›n. Derûnunda hakîkat cilve ederse, eserlerine adalet olarak yans›r. Nite-
kim pîrimiz: “Dolarsa s›rr›na nûr-› hakîkat/ Gerekdir zâhirinde farz u sünnet” buyurmufltur”
(Divan, s.171) diyerek, melâmînin nas›l hareket etmesi gerekti¤ini ortaya koymufltur. 

Hâflim Baban›n varidât› d›fl›nda, divan›ndaki kimi fliirlerinde de melâmî tavr› görmek
mümkündür. 

Afla¤›ya al›nan beytinde flair, melâmet zevkini buldu¤unu, zikrinin de fikrinin de o ol-
du¤unu söyler: 

Bi-hamdi’llâh kemâl üzre imâmet Tûr’›na erdim
Melâmet zevkini buldum derûnum fikridir ezkâr

Divan, s.52
Melâmîlikte bât›n›n durumu d›flar›ya yans›t›lmaz. Tav›rlar, zâhirde halk›n tav›rlar›ndan farkl›

de¤ildir (Öztürk, 1992, 308). Fakat o, hakikati içinde saklar, erenlerin edep ve erkân›na uyar:
Gel sükût et Hâflimâ bu s›rr-› Hakk’› etme fâfl
Giy melâmet h›rkas›n hiç söyleme kim Hak biziz

Divan, s.62
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Erenler izini izle edeb erkân› pek gözle
Hâflimâ s›rr›n› gizle s›r verendir hayvân›m›z

Divan, s.62
Melâmîlerde esas olan özdür (Öztürk, 1992, 308). Melâmet h›rkas›n› giyen kimsenin can›-

na  Allah’›n nuru parlakl›k verir:
fiu’le vere cân›na nûr-› Hüdâ
Zühdi terk et giy melâmet h›rkas›n 

Divan, s.95
Hâflim Baba, Hakk’› bulmak isteyen fakat dinin fleklî yönüyle u¤rafl›p da özünü anlayama-

yan insanlara (zahidlere) seslenir ve melâmetin önemini vurgular:
Hakk’› bulmak ister iseñ zâhidâ
Zühdi terk et giy melâmet h›rkas›n

Divan, s.95
Melâmet, tevhîdin özünde vard›r. Bu yüzden flair, tevhid kalesinde melâmet burcunu bekler: 

H›sn-› tevhîde girip burc-› melâmet bekleriz 
‹bni vaktiz kûs-› tecrîd ile nevbet bekleriz

Divan, s.59
Hz. Peygamberin nesli de insanlar› melâmet yoluyla irflâd eder: 

Melâmet mesle¤i üzre ederler dâ’imâ irflâd
Bulardur mazhar-› nesl-i Cenâb-› Ahmed-i Muhtâr

Divan, s.44
Melâmîlere göre, halktan biri olmak esas olunca, kerâmet göstermek de makbul de¤ildir.

Hatta ondan kaç›nmak gereklidir:
Biz melâmet bekleriz sanma kerâmet bekleriz
fiöhreti zühdi b›rakd›k hem nedâmet bekleriz

Divan, s.59
Kerâmetle tasarrufdan hazer k›l dâm-› kesretden
Melâmet h›rkas›n zeyn et safâd›r kâmile inkâr

Divan, s.44
Melâmîler gösterifle önem vermeyip yün elbise giyerler:
Melâmet ehline hil’at kisâd›r
Bulard›r flâh-› merdâna gelenler

Divan, s.54
Tasavvufun genel kâidesi olan fenâfillah, hay›r ve flerrin birli¤i, melâmîlerde de geçerlidir:

Pîrden alduñsa haber vücûduñdan koyma eser
Bir ola hem hayr ile fler inanmakd›r îmân›m›z

Divan, s.62
Hâflim Baba hem Hüseynî, hem Melâmîdir ve Üsküdar’da zuhûr etmifltir:

Hüseynî’yem Melâmîyem zuhûrum Üsküdârî’dir
Libâs›n tâzeler cân›z ebed sâhib-kisây›z biz 

Divan, s.59
Melâmîlerde içinde olan güzelli¤i d›flar›ya yans›tmamak esast›r. Buna karfl›l›k, haram olma-

mak kayd›yla, halk›n k›namas›na yol açacak hareketleri özellikle yaparlar (Uluda¤, 1991, 326).
Selef de çok yiyip içmekle hikmet sadefini ve s›rr›n› örtmüfllerdir:
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Dâ’imâ esdâf-› hikmet ile s›rr›n setr ede
‘Iyfl-› kesretle melâmet etmedir hâl-i selef

Divan, s.68
Bât›n günefliyle daima ayd›nl›k isteyen, melâmette huzur bulur:

Hâflimâ el-fakru fahri bul melâmetde huzûr
fiems-i bât›nla dilerseñ dâ’imâ rahflân olam

Divan, s.83
Melâmet elbisesini giyince, nâmus ile ar perdesini tafla çalm›flt›r. 

Her lebs-i melâmetde Bayrâm’a eren söyler
Nâmus ile hep ‘ârum ya¤mâd›r alan als›n

Divan, s. 98
Hakk’› bulmak isteyen, zühdü terk edip melâmet h›rkas›n› giymelidir. Bu yolla Allah’›n nu-

ru onun can›na flule verir:
Hakk’› bulmak ister iseñ zâhidâ
Zühdi terk et giy melâmet h›rkas›n
fiu’le vere cân›na nûr-› Hüdâ
Zühdi terk et giy melâmet h›rkas›n

Divan, s.95
“S›rr” flehrinin kap›c›s› melâmettir. Ona u¤ramadan flehre girilmez:

Mevâlidden gelen cânlar bu flehre girmedi girmez
Bu flehrüñ yol› s›rr›d›r melâmetdir aña derbân

Divan, s.102
Hâflim Babaya göre melâmî ve Hüseynî olmak ayn› kap›ya ç›kar:

Melâmî’dir Hüseynî’dir bular vahdetde hem birdir
Bulard›r pertev-i flems-i hakîkatde olan yeksân

Divan, s.104
Bütün yollar ve bu yola koyulanlar›n mezhebi Hak’t›r ve hepsinin temizleyicisi melâmet denizidir:

Kamu meslekle sâlikler bularuñ mezhebi Hak’d›r
Melâmet bahridir bunlar olur tâhir eden g›lmân

Divan, s.104
Melâmî olan seyyitlerin hepsi, nübüvvetin özüne vâris ve dönemlerinde velâyetin sonuncu-

su olduklar›n› iyi bilirler:
Nübüvvet hatmine vâris velâyet hâtemi cümle
Melâmiyyûn olan sâdât edip bât›n bu ma’nây›

Divan, s.118
Gemi delmek H›zr’a mahsustur. Melâmîler gark ederler. Çünkü onlar velâyetin H›z›r’›d›rlar

ve gizli hazineleri açarlar:
Sefîne hark› H›zr’uñdur Melâmiyyûn ederler gark
Velâyetde H›z›r anlar açarlar genc-i ahfây›

Divan, s.118
Ahmed, nübüvvet elbisesini ç›karm›fl, evliya da bu s›rdan velâyet elbisesini giyip gelmifltir:

Libâs-› ten nübüvvetdir ç›kard› Ahmed-i Muhtâr
Velâyet lebsini giydi bu s›rdan evliyâ geldi

Divan, s.118

121ÜSKÜDARLI HÂfi‹M BABA’NIN MELÂMÎL‹K GÖRÜfiÜ n



Nübüvvet tamamland›, velâyet bafllad›. Velâyetin sonuncusu, bafllang›çta nebî olarak gelmiflti:
Nübüvvetdir velâyet ger flü’ûnât-› ilâhîdir
Nübüvvet hatmi flânuñda velâyet ibtidâ geldi

Divan, s.118
Libâs-› s›rr-› vahdetle Melâmiyyûn olup âhir
Velâyet hâtemi olan mukaddem enbiyâ geldi

Divan, s.118
fiair, nübüvvet hazinesini açm›fl, velâyet gevherini al›p içinde ne varsa saçm›fl ve kazançl›

ç›km›flt›r: 
Nübüvvet gencini açd›m ne kim varsa nisâr etdim
Velâyet gevherin ald›m o dem bir hoflça kâr etdim

Divan, s. 134
Hâflim Baba, melâmetle bafllay›p hakikat hazinesini açm›fl, velâyet eliyle de marifet incileri-

ni saçm›flt›r:
Melâmetle flürû’ etdim ‘hakîkat kenzini açd›m
‘Aceb dest-i velâyetle me’ârif gevherin saçd›m

Divan, s. 134

Sonuç
Üsküdarl› Hâflim Baba, melâmî meflrep bir flairdir. Melâmî ve melâmetle ilgili düflüncelerini

daha çok “Vâridât”›nda ele alm›flt›r. Ancak, divan› bu gözle tarand›¤›nda melâmetle ilgili vur-
gunun burada da yap›ld›¤›n› görürüz. Ona göre melâmet, peygamberlikle birlikte vard›r. Ne-
bili¤in tamamlanmas›ndan sonra velâyet devreye girmifltir. Bu durum sonsuza kadar da devam
edecektir. Dün oldu¤u gibi bugün de veliler, k›nayanlar›n k›namas›ndan korkup çekinmezler. 

Esrâru’l-‹lahiyyûn ve Etvârü’l Melâmiyyûn
(163)Ey tâlib-i s›rr-› ilahî! Malum ola ki, zâhir ü âfâkda melâmiyyûnun zuhûru mezâhirde

melâmiyyûnun sebeb-i tesmiyesi halk-› âlemin flekâvet-i ezeliye üzere zuhûr edenlerinin levm
ü melâmet etmeleridir. Nitekim mefhar-› mevcûdât-› enbiyâ ve sened-i evliya (s.a.v.) hazretle-
rinin küffâr-› Kureyfl efceri nesl-i Beni Ümeyye’den ve gayr›dan mazhar-› flekâvet-i ezeliye olan-
lar levm ü melâmet ederlerdi ki bizim gibi ekl ü flürb ve tezevvüc ü cimâ edip ve libâs-› fâhire
ile sokaklarda gezip bey’ ü flirâ edersin ve mâl u emlâk ve gulâm u huyûl ve cimâ ve evlâd u
iyâl ü halkdan zekât  u sadaka ahz u cem’  eyleyip kendi ashâb u akrabâna verirsin ki bana nâ-
mus-› ekber Cibril-i emîn geldi emr ve nehy için Kur’an ve ayet getirdi. Hâtemü’l-enbiyây›m
ve Tevrat ve Zebur ve ‹ncil haber verdi ki, Hâdi-i dîn ve emînü’l-ümmet benim ve yedi kat gök-
leri ve arfl u kürsi geçip urûc etdim, ve Allah’› gördüm dersin. Henüz ayaklar›n yerden bir ka-
r›fl kald›r›p ber-hevâ durabilmezsin. Dürlü dürlü dava edersin. Hiç senin gibi Ebû Tâlib yeti-
mi peygamber mi olur. Peygamber olanlar, Hz. Musa ve Hz. ‹sa gibi olur ki, bi’l-külliye dün-
yay› terk edip mal u emlâk de¤il, bir habbeye mâlik olmazlar. Ve cümle libaslar› koyun derisi
olup ve bir behreye (164) mâlik olmay›p her gece bir ümmetin hânesinde misafir olup  kût-›
lâ-yemût ekl ü flürb ederler, diye bâis-i hilkat-› dâreyn Sultân-› kevneyn cenablar› (s.a.v.) haz-
retlerinin levlâke levlâk flehâdeti “halaka Teâlâ nûrin min nûrihi”1 beflaretiyle zuhûr-› tâm ve zu-
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hûr-› unsuriyyelerin bilmeyip k›yâs-› nefs-i bât›lalar› ve zu’m-› fâsid üzere sehhâr u kâhin ve
mecnûn ve istidrâc itibariyle dürlü dürlü cevr ü hakâret ve levm ü melâmet etme¤e cümlesi ce-
sâret ederlerdi. Fî-zamâninâ ehlullaha etdikleri gibi. 

Lâkin te’bîd-i Rabbânî ve kudret-i Rahmanî zâhir olup, “Yürîdûne en yutfiu nûrallahi bi-efvâ-
hihim v’allahu mutimmin nûrihi velev kerihe’l-kâfirûn”2 mefhumu üzere her biri bir âsâr-› ahadiy-
yet ve mucizât-› Muhammediyye ile mahcûb ve ma¤bûn olup inâyet-i ‹lahiye ve saadet-i ebe-
diye yâr olanlar tasdîk ü ikrâra gelip necât buldular. Ve flekâvet-i ezeliye üzere kalanlar›n kimi
dünyada berbâd u harâb ve kimi âhiretde giriftâr-› azâb oldular.

‹mdi mukaddem ve hâlen cenâb-› fahr-› âlem hazretlerinin miflkât-› hatm-i nübüvvetlerin-
den mütefeyyiz ve zâhiren ve s›rren nesl-i pâklerinden zuhûr edip zâhiren ve bât›nen ilm ü ir-
fânlar›na vâris olup  hâtemü’l-evliyâ olanlara dahi “Allahu yestehziu bihim ve yemuddûhum fî tu¤-
yânihim ya’mehûn”3 kavl-i flerîfi üzere fitne ve tu¤yân olan münafikîn vech-i meflrûh üzere levm
ü melâmet ve cevr ü hakâret etme¤e sa’y u ihtimâm ederler. Nitekim hulefâ-y› raflidîn ve bâb-
› Medîne-i ilm-i Hudâ Hz. Hâtemü’l-evliyâya sadran an sadr›n vâris-i nokta-i s›rr-› velâyet Hz.
‹mam Hüseyn ve Hz. ‹mam Hasan (r.a.) ve eimme-i isnâ aflere hazretlerine  ve hânedânlar›na
Mervanî münâf›klar›n izhâr-› cevr ü cefâ ve melâmet etdikleri gibi. 

Lâkin bi-kudretillahi Te’âlâ uluvvü’fl-flân ve mazhar-› s›rr-› Yezdân (165) olduklar›n izhâ-
ra bâdi ve bâis oldular ki, kelâm-› muhbir-i sâd›k “‹nne efleddi’l-belâi ale’l-enbiyâi sümme’l-
emsile fe’l-emsil”4 bu manâya delâlet ve flehâdet eder. Ve kâide-i maâni üzere bu hadîs-i fle-
rifde “el-eflyâu tenkeflfu bi-ezdâdihâ”5 mefhumunca. Kezâlik evliyâ-› kibâr ve fler’-i Ahmed-i
muhtâr hazretlerinin zevk-i vicdân ve ilm ü irfanlar› avk u ecl ü ekber ü ekmel olup mis-
liyyet üzre sârî ve bâkîdir. Ve bu s›rdand›r ki her ne zaman bir kâmil ü mükemmel zât-› fle-
rîf bu âlemde zuhûr etse, ehl-i saâdet olanlar ikrâr edip hizmet ü muhabbetde cân u bafl fe-
dâ ederler ve ehl-i flekâvet olanlar inkâr edip befleriyetine nazarbirle bizim gibi ekl ü flürb
eder ve halkdan akçe ve mal kabul eder, böyle evliyâ m› olur? Sehhâr u mülhid ü z›nd›k ve
istidrâc-› zu’m ile Kelâmullah üzerine oturur ve cenâbet gezer ve flerîat-› mutahharay› in-
kâr eder diyü dürlü dürlü kizb-i sarîh ve bühtân-› azîm eyledikleri beyne’n-nâs meflhûrdur.
Ve baz› kendilerin bilmezler cibilliyet-i nefsânî da’vâ ve adâvet-i rûhânîlerine tâbî olup tah-
rîf ü ta¤yîr-i âyet-i Kur’âniyye ve ehâdis-i mevzûa ve ekâvil-i bât›la ile tekfîre cesâret ve
in’idâma mübâderet edip intifâ-› nûr-› ‹lâhî için efvâh› resâil-i gûnâgûn sevâd-hânl›klar
ederler. Ayn-› hamâkat ve mahz-› flekâvetdir ki henüz tekfîr eyledikleri zât-› flerîf ile hayren
ve flerren sohbet de¤il belki yüzünü görmeyip vakt-i zamân›na yetiflmemifllerdir. 

fiehâdet-i zûr u bühtân ve kizb-i sarîh-i h›zlân oldu¤u zâhir iken, i’tikâd-› ehl-i sünnet ve
mezheb-i ulemâ-y› ümmet tarîk-i ehl-i yakîn ve dîn-i mübîn budur diye muktedâ-y› ümmet-i
merhûmeye ve eimme-i müctehidîne ve Resûlullaha ve Kitâbullaha iftirâ edip butlân-› zâhire ve
i’tikâd-› fâside ile amel ü ecr ü savâb me’mûn edenlerin edille-i kât›a-› erbaa ile hâl ü flânlar›n
fehm ü idrâk edip onlardan hazer ve ictinâb ve ictinâb-› mü’minîn ve mü’minât farz-› aynd›r. 
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Kemâ kâlallahu Taâlâ: “Ferîkun fi’l-cenneti ve ferîkun fi’s-saîr”6 Kalallahu Taâlâ: “‹nne’l-ebrâra
lefî-naîm ve inne’l-fuccâre lefî-cahîm”7 (166) Hemân ehl-i necât olanlar ezvâk-› ni’âm-› rûhaniye
ile safâda ve ehl-i dûzâh u berzâh olanlar ›kâb-› sûr-› nefsâniyye ile cefadad›rlar. Fe’fhem. 

Ve bu tahrirât›m›z, ancak tâlib-i Hakk’›n zihn ü i’tikâd›n› tathîr ve te’yîd için tenezzü-
lât-› ‹lâhiyedir. 

‹mdi, ey davâ-y› îmân eyleyen tâlib! Hazer eyle ki, ser-hadd-i hakîkatde muhafaza-i h›sn-›
melâmet ile emn ü selâmet kurâ ve medâyin-i iklîm-i vücûd olan imâmü’l-melâmiyyun hate-
mü’l evliyâ mürflid-i âlemîn a’mâl ü ef’âlini görme¤e ve bilme¤e tâlib olma. Zîrâ onlar›n ahvâ-
li akla s›¤maz. Zîrâ, küffâr-› Kureyfl, sâhib-i saâdet efendimizin hususunda dikkat ve tecessüs
etmeleriyle mi’râc ve flakku’l kamer ve istintâk-› hacer u flecer ve hubûbât gibi mu’cizâta bâis
oldular. ‹drâk-› nâk›slar›yla nefs ü ak›llar›na k›yas edip kâfir oldular. Bilmediler ki, hâtemü’l-
enbiyâ efendimizin asr-› mübarekleri sâir ecsâd›n rûhudur ve onun kalb-i pâki, esfel ü a’lây›
muhîttir. Kalb ile tasavvur ve tahayyülü, ân-› dâimde cümle ecsâdda zâhir ve nümâyan olur.
Bir anda hem fiirâ’da ve hem Süreyyâ’da seyreder. Ve hem bir ecsâd u eflyâ z›ll-› uzv› ve ervâh-
lar› kuvâ-y› cesed-i mübarekesidir. Cümlesinde tasarruf etmek kendi kuvâs›nda tasarruf et-
mekdir. S›rr-› vahy-i ilahî budur. Nitekim âyet-i kerimesinde “kul innemâ ene beflerun mislukum
yûhâ ileyye”8 kavl-i flerifi befleriyyet(in) unsur-› pâki cümle ecsâd›n misli olup merci’leri oldu-
¤unu “yûhâ ileyye” beyan eder. Fe’fhem. 

Hazâ bahr-i amîk ve s›rr-› dakîk, kezâlik ol sulb-i pâk befleriyyetden misliyyet üzere zu-
hûr ve s›rr-› hatm-i nübüvvet, rahm-i duhter-i Betûl’den tulu’ edip “Merace’l-bahreyni yelte-
k›yân”9 s›rr›yla sulb-i velâyetden ve hem rahm-› s›rr-› nübüvvetden zâhiri velâyet ve bât›n›
nübüvvet “beynehumâ berzahun lâ-yebg›yân”10 ma-sadak›nca neslen ba’de neslin ve karnen
ba’de karnin ile’l-ebed vâris-i esrâr-› nübüvvet ve’l-velâyet hâtemü’l-evliyâ sultanü’l-melâ-
miyyûn olanlar›n teceddüd ve zuhûr-› befleriyetleri “sümme’l-emsile fi’l-emsile”11 delâletiyle
bî-aded ve zevk ü irfânlar› bî-nihâye olmakd›r. Ve kezâlik esrâr-› nübüvvete ve envâr-› ve-
lâyete mazhar ve vâris çehârdeh merâtib seyriyle zuhûr eden hâtemü’l-evliyâ sultânü’l-me-
lâmiyyûn hazerât›n›n uzv-› mübârekeleri cümle ecsâd› ve kuvâlar› cümle ervâha (167) mu-
hîtdir. Ve her biri bir anda hem fii’râ’y› ve hem Süreyyâ’y› seyr eder. Ve  diledi¤i sûret ve ec-
sâd ile istedi¤i zamanda ve mekanda tayy ve amel eder. Bir anda hem maflr›kda hem ma¤-
r›bde ve hem Mekke’de ve hem rûhü’l-ecsâd olan cesed-i pâki oldu¤u mahalde görünür.
Belki her anda ve her zamanda ve her mekanda  her bir sûret ile hâz›r olur.

Ve selefden zuhûr eden enbiyâ-y› izâm (a.s.) zamân-› saâdetlerinde ve nebiyy-i mürselde ik-
tizâ-y› hâl u zamâna göre  s›rr-› hatm-i velâyet ve tavr-› melâmet var idi. Lâkin bât›n idi. Ammâ
hatm-i nübüvvet oldukda velâyet zâhir olup s›rr-› nübüvvet hatm ve bât›n oldu. Onun içindir
ki, Sultân-› iklîm-i vücûd imâmü’l-melâmiyyûn, hâtemü’l-evliyâ mürflidül’-enfüs ve’l-âfâk
âdem-i ma’nâ insân-› kâmil meflreb ve mesle¤i üzere yümniyle etdi¤i ef’âl ve a’mâli yesâr› vâk›f
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6 “… Bir bölümü cennetde, bir bölümü de ç›lg›n alevli cehennemdedir” (Kur’an, fiurâ, 42/7).
7 “‹yiler muhakkak cennettedirler. Kötüler muhakkak cehennemdedirler” (Kur’an, fiurâ, 82/13-14).
8 “De ki: Ben, yaln›zca sizin gibi bir beflerim. Bana vahy olunuyor…” (Kur’an, Kehf, 18/1).
9 “‹ki denizi birbirine kavuflmak üzere sal›vermifltir.” (Kur’an, Rahmân, 55/19).

10 “Aralar›nda bir engel vard›r, birbirine geçip kar›flmazlar.” (Kur’an, Rahmân, 55/20).
11 “misalden misale”.



olmaz. “Lâ tudrikuhu’l-ebsâru ve huve yudriku’l-ebsâru”12 s›rr›na mazhard›r. Kuyûdât-› a’mâl-i
meymene ve mefl’emeden ›tlâk “Fe eynemâ tuvellû fe semme vechullah”13 ile mutlak ve âzâde olup
“ve’s-sâbikûne’s-sâbikûn”14 zümresiyle cennât-› huld u vicdâna dâhil “ve men dahalehu kâne âmi-
nen”15 s›rr›yla mesrûr  “ve lâ maktûatin velâ memnûatin”16 ile zevkyâb ve “innâ enflâe’nehunne in-
flâe. Fe cealnehunne ebkâren”17 s›rr›ndan tecdîd-i kuvâ-y› rûhânî ile mücedded, zevk-i ulûm-›
evvelîn ü âhirîne mazhar olanlar›n  bu mukaddemât-› mezkûrât ma’lûmlar›d›r ki, onlar, ân-› dâ-
imde miflkât-› hatm-i velâyetden mütefeyyizler ve rü’yet-i cemâlile mesrûrlard›r. Fî-leyleti’s-se-
lâsîn vaktü’l-’iflâ min Ramazani’l-mübârek sene selâse ve seb’în ve mie ve elf.

Vâridât-› ‹lâhiyye Der-Beyân-› K›yâmet-i Mütenevvia Alâ Mesleki’l-Melâmiyye
(158) Ey nefsini bilmeye tâlib olan ehl-i ikrâr! Malûmun olsun ki âfâkda tabâyi’-i erbaa üz-

re k›yâmet-i su¤ra nâr ve hevâ ve âb ve hâk bu dört anâs›r›n cem’ ve meczine denir. Ki zuhûr-
› mevâlid-i selâsedir. Lâkin hayvanât bu anâs›r›n her birinden birer ahlât zâhir oldu¤undan sâ-
irden mümtaz oldular. Biri sevdâ biri safra ve biri balgam ve biri kand›r. (159). Dahi bunlar›n
bât›niyledir ki tabiat-› nefs hiss-i ruhdur. Bu mezkûrât›n bir yerde cem’ ve kâim olmas›na de-
nir. Haflr-i hayvânî ve k›yâmet-i su¤râ. 

‹mdi bu k›yâmet-i su¤râ, k›yâmet-i vustâ ile ve k›yâmet-i vustâ k›yâmet-i kübrâ ile haflr u
kâim olmad›kça berzah ve mevkuf-› haflr u neflrden halâs kâbil ve mümkün de¤ildir. “yevme
tubeddelu’l-arzu gayre’l-arz›”18 âyet-i kerîmesinden murâd olan arz, arz-› beyzâ-› vücûd, insân-
› kâmil âdem-i ma’nâd›r. Anda dahi k›yâmet-i su¤râ ve vustâ ve kübrâ zâhirdir ki haflr-› enfü-
sî denir. Ve biri tabii ve biri hulkî ve biri amelîdir. Ehline ma’lûmdur. Anunçündür ki insân-›
kâmil vücûhât-› mezâhire bir musaffâ-y› mir’atd›r. Müfred ü mürekkeb esfel u a’lâ ve bât›n u
zâhir cümle mezâhir-i keyânî/ kebânî(?) ve vücûd-› meânî sîret-i envâr s›rr›ndan vücûd-› cev-
her-i musaffâs›ndan mer’î ve müflâhiddir. Ve kezâlik kalellahu Te’âlâ “Velâ ratbin velâ yâbisin il-
lâ fî kitâbin mübîn”19 ve kâlallâhu Te’âlâ “velikülli vechetün hüve müvellihâ”20 Fefhem. 

Ammâ meslek-i mezâhir üzre k›yâmet-i vustâ ›slâh-› nefs ve ›slâh-› tabiat ve ›slâh-› rûh ve ›s-
lâh-› s›rd›r. Yani marifet-i s›rr-› rububiyyet ve s›rr-› ulûhiyyet ve s›rr-› irfân ve s›rr-› hakîkatd›r.
Ve hemân bu dört esrâr bir vücudda zâhir ve kâim olmas›na haflr-› insânî ve k›yâmet-i vustâ de-
nir. Ve merâtib-i erbaa budur ki anâs›r u tabayiin hakîkatidir. Ve marifet-i nefs bu merâtibin hâ-
len ve zevken marifetine ›tlak olunur. “Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu”21 s›rr› budur. 

Ey tâlib-i sîret-i insân olan! Sûret-i âdem ma’lûmun olsun ki enfüsde tecellî-i ef’âl k›yâmet-
i su¤râ ve tecellî-i s›fât k›yâmet-i vustâ ve tecellî-i zât mazhar-› k›yâmet-i kübrâ ile kâim mah-
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12 “Gözler O’nu göremez; halbuki O, gözleri görür.” (Kur’an, En’âm, 6/103).
13 “Nereye dönerseniz Allah’›n yüzü (zat›) oradad›r.” (Kur’an, Bakara, 2/115).
14 “(Hay›rda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.” (Kur’an, Vâk›a, 56/10).
15 “…Oraya giren emniyette olur.” (Kur’an, Âl-i ‹mrân, 3/97).
16 “Tükenmeyen ve yasaklanmayan” (Kur’an, Vâk›a, 56/33).
17 “Onlar› efllerine düflkün ve yafl›t bâkireler k›ld›k.” (Kur’an, Vâk›a, 56/36-37).
18 “ …Yer baflka bir yer haline getirildi¤i…” (Kur’an, ‹brahim, 14/48).
19 “ …Yafl ve kuru ne varsa hepsi apaç›k bir kitaptad›r.” (Kur’an, En’âm, 6/59)
20 “ Herkesin yöneldi¤i bir k›blesi vard›r.” (Kur’an, Bakara, 2/148).
21 “Nefsini bilen, Rabb’ini bilir” (Aclûnî, Keflfu’l-Hafâ, 2/262).



fler-i ervâh âdem-i ma’nâ ki tâmmetü’l-kübrâ dahi denir. Cümle rûh-› enbiyâ ve sâir ervâh-›
mukaddes taht-› livâ-y› hâtemü’l-enbiyâda haflr ve cem’ (160) olmakd›r. Ol livâ-y› hamdin hâ-
mili, hâtem-i enbiyâ, sâki-i Kevser, irfân-› tevhîddir. 

‹mdi evvelîn âhirîn cümle hâmil, livâ-y› hamd-› hâtem-i evliyan›n Kevser-i ilm ü irfân›ndan
feyz-yâb olmad›kca, berzah-› haflr u neflrden halâs olup cennet-i vicdâna duhûl bir ferde mü-
yesser ve mümkün de¤ildir. “Men kânallâhu kânellâhu lehü”22 sene isnâ ve sittîn ve mie ve elf
fî-yevmi’s-sâni aflere min Muharremi’l-harâm.

Der-Beyân-› Hazerâtu’l-Hams Alâ, Meflrebi Melâmiyye ve Mesleki’s-Sûfiyye
Ey vâk›f-› s›rr-› maflr›k flems-i nübüvvet
V’ey tâlib-i nûr-› ma¤rib flems-i velâyet 
Ma’lûm ola ki zâhir-i nübüvvet olan flerîat-i mutahhara bilâ-delîl ve bilâ-te’vîl tasdîk u ikrâ-

r› vâcib oldu¤u gibi bât›n-› nübüvvet olan velâyet-i kübrây› dahi bilâ-delîl ve bilâ te’vîl tâlib-i
hakîkat olanlara tasdîk u ikrâr› vâcibdir. Tohm-› flecere-i zuhûr olan ilm-i ‹lâhiyyenin evveli
dem âhiri âdemdir. ‹nde’s-sûfiyye ma’lûmlar› oldu¤u mikdâr dem-i mezkûrenüñ her bir tec-
dîd-i libâs›na ve her bir tahvîl-i etvâr›na bir rütbe ve her rütbenin tekallüb-i eflkâline bir âlem
ve her bir âlemin zuhûr u metâliine bir hâssa ›tlâk edip onsekiz biñ âlem denildi. Kimi nûrâ-
nî ve kimi zulmânî ve cümlesi kimi bi-i’tibâri’l-merâtibince taksîm edip hazerât-› hamsa ›tlâk
etdiler. Lîkin tefhîmleri zuhûr-› ilm-i vicdânlar›nuñ muhît oldu¤u mertebedendir. Zîrâ her flah-
suñ ma´lûm› ilmine göredir. ‹lm ise ma´lûma tâbi´dir. Fefhem. Ammâ inde’l-melâmiyyûn el-
âlûne ‘ilm-i vicdân ve zevk-i ‘irfân dîgerdir. Ehline ma’lûmdur. Zîrâ meslek ve meflreb-i sûfiy-
ye Hz. ‹sa ‘aleyhisselâm mesle¤i üzre riyâzet ve halvet ve müflâhedât ve envâ-› mücâhedât ve
evrâd u ezkâr esmâ vü envâr ve tezkiye-i nefs ü tasfiye-i kalb ile terk ü ihtiyâr-i uzletdir. An-
cak zâhirî nübüvvete merbût (149) ve ahkâm›yla müntecdir. Ammâ meslek ü meflreb-i ehl-i
tahkîk-i melâmiyyûn el-âlûne hâtem-i evliyâ ve vâris-i ulûmu’l-evvelîn ve’l-âhirîn “tahallakû bi-
ahlâki’llahi Te’âlâ23” s›rr›na mazhar irflâd ile zuhûr edenler meslek ü meflreb-i hâtemu’l-enbiyâi
ve’l-murselîn üzre hilkat-› eflyâya vâk›f ve cemî’-i menâzili kâflif terk-i terk cümle merâtib ü
menâzilden ‘ubûr ve k›bâb-› ulûhiyetde mestûr “Ene ‘inde zannî ‘abdi”24 delâletiyle zevk-i vic-
dân ve ilm ü irfânlar› mahbûb-› hakîkiyye mevsil ayn-i ameldir. Hemân mebde ve meslekleri
hatm-i nübüvvetüñ bât›n› olan hatm-i velâyetdir. El’ân kâbil-i irflâd olanlar bu s›rr-› dakîk›
fehm ü idrâk edenlerdir. Âgâh ol ki bu makâlemizin neticesinde iflbu ervâh-› kudsîyye ve ke-
limât-› lâhutiyyenüñ ahvâl ü evsâflar›ndan bir mikdâr nakl ü beyân oluna. Zîrâ niçe biñ mü-
celled kitap ola. Bu esrâr›n neticesi ve nihâyeti olmad›g›na “kul levkâne’l-bahru midâden”25 âyet-
i kerîmesi flehadet eder. Hemân matlaba fluru’ edelim ki meslek-i sûfiyye üzre mebde ve me-
âd› beyând›r. ‹mdi tâlib-i ilm-i tasavvuf ma’lûm ola ki hazarât-› hamseden avâlim-i i’tibâriyye
mertebe-i evvel hazretü’l-hazerât ve gaybü’l-gayb ve gaybü’l-amâ ve s›rr-› lâhut ve s›rru’s-s›r ve
s›rru’l-ezel ve gayb-i mutlak ve hazret-i cem’ü’l-cem ve zât-› mutlak ve hazret-i ehadiyye ve zât-
› baht ve zât-› beht ve illeti’l-alel ve aklü’l-ukâl ve menba’ü’l-feyzü’l-esrâr ve cevherü’l-evvel ve
cevherü’l-heyûlâ ve vahdetü’z-zât ve künhü’z-zât ve nûru’l-envâr ve zâtü’z-zevât ta’bir olunur.
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22 “Kim Allah için olmuflsa, Allah da onun için olmufltur”.
23 “Allah’›n ahlak›yla ahlaklan›n›z” Hadis. 
24 “Muhakk ki ben kulumun zann› üzereyim” Kutsi hadis.
25 “De ki: derya mürekkeb olsa…” (Kur’an, Kehf 18/109).



Ammâ mertebe-i sânî ki âlem i’tibariyle hazretü’l-ceberût ve rûhu’l-evvel ve aklu’l-evvel ve’l-
kalemü’l-a’lâ ve levh-i evvel ve levh-i a’zâm ve hazretü’l-cem ve zât-› mukayyed ve gayb-› mu-
kayyed ve amâ-› mukayyed ve zuhûrü’l-mezâhir ve kenzü’l-künûz ve aynü’l-envâr ve hakîka-
tü’l-hakây›k ve cevherü’l-heyûlâ ve hazretü’l-vâhidiyye ve tecelliyâtü’l-külliye ve künhü’s-s›fât
ve zuhûru tecelliu’l-ulûhiyye ta’bîr olunur. Ammâ mertebe-i sâlis ki âlem i’tibâriyle hazretü’l-
melekût(150) ve nefsü’l-külliye ve ervâhü’l-arfl ve’l-kürsiyyü ve levhü’l-kazâi ve’l-kader ve lev-
hi’l-mahfûz ve ruhâniyyetü’l-cevher ve’l-heyûlâ ve zuhûru merâtibü’z-zât ve zuhûru tecellî’r-
rubûbiyye ve mücelliü’l-ulûhiyye ta’bir olunur. Ammâ mertebe-i râbi’ ki âlem i’tibâriyle ki haz-
retü’l-mülk ve’l-eflbâh ve’l-ecsâm ve’l-ecrâm ve’l-eflâk ve’t-tabâyi’ ve’n-nücûm ve’l-menâzil ve’l-
burûc ve arzu’l-cevâhir ve sûretü’l-heyûlâ ve’l-müfredât ve’l-mücellâ ez-zât ve’s-s›fât ve mücel-
lâü’r-rubûbiyye ve zuhûru’l-tecellî’r-rubûbiyye ta’bir olunur. Ammâ mertebe-i hâmis ki âlem
i’tibâriyle hazretü’n-nâsûd ve’t-teflekkül ve’t-tagayyür ve’t-teceddüd ve’l-anâs›r ve’l-mevâlid
ve’l-ma’den ve’n-nebât ve’l-hayvân ve’l-matâli‘ ve’l-etvâr ve’z-zulemât ve’l-furkatü ve’l-cehl ve’l-
esfel ve’t-terakki ve’t-tenezzül ve’l-isyân ve’l-itâat ve’t-te’sîr ve’l-mezâhirü’l-külliyye ve’t-terkîb
ve’t-tefrîk ve’l-vuslat ve mücelli’z-zât ve’s-s›fât ve’l-ef’âl ve mücelli’l-ulûhiyye ve’l-merbûbiyye
ta’bir olunur. ‹mdi bahsü’l-i’tibârü’l-merâtib bu hazerât-› hamsenin her biri bir havâs-› bât›na-
nuñ merâtiben mazhar›d›r. Ve havâs-› hamse-i bât›na inde’l-melâmiyyûn el-âlûne s›rd›r. Ve
ma’nâ-y› ademdir. Ve bât›n hakây›kd›r. Ve ukûl-i aflere ve eflâk u tabâyi’ u anâs›r u mevâlid ve
her bir mezâhir-i ulviyye ve’s-sufliyye ve hayvân zü’n-nefs-i hâssa ve nefs-i külliye-i nât›ka
cümlesi sûret ü arazd›r. Ve havâss-› hamse-i bât›n›yye cevher ü heyûlâs›d›r. Ve bu hâss-› ham-
se-i bât›n›yyenüñ s›rr› bir cevherdir befl hâssas› vard›r. Her bir hassas›na bir ism tesmiye olu-
nur. Bir mertebe i’tibâr eylediler ki ol cevher-i yektâ mukaddemâ bâlâda zikrolunan libâs-› ilm-
i ilâhî tohm-› flecere-i zuhûr-› demdir. Ve s›rru’s-s›rd›r. Ve emânet-gîr olur. Etvâr-› nübüvvet ve
etvâr-› velâyet tecdîd-i libâsîdir. Merâtib-i etvâr üzre netîce-i devri mahall-i ilm-i ilâhî hâtem-i
evliyâd›r. S›rran ve neslen vâris-i hatmü’l-enbiyâd›r. (151) “Allahu veliyyü’l-lezîne âmenû”26 s›r-
r› bu kavle flahittir, ve âdildir. Fefhem. Atlabe’l-medede min vâhidin ehadun bi-zînetin”27 maksa-
da flurû edelim hoflca. Fehm edip toz› koz añlayanlardan olmayas›n. Malum ola ki terkib-i en-
vâ-› müfredâtdan havâss-› hamse-i bât›niyye-i mezkûra üzre havâss-› hamse-i zâhiriyye hüvey-
dâ olmufldur ki bât›niyyenüñ aksi ve mirât›d›r. Hemân havâss-› hamse-i bât›niyye âlem-i âhi-
ret ve havâss-› hamse-i zâhire dünyad›r. Ve havâs-› zâhire havâs-› bât›nenüñ s›fat› ve mürekke-
bidir. Anuñla fi‘le gelür ve ma‘lûm olur. Ve bu havâs-› bât›ne bir tohmdur ki havâs-› hamse-i
zâhire flecere ve netîce-i evsâf ve ahlâk-› ilâhiyye olan s›rru’s-s›r ilm-i ilâhî demdir ve mivesidir.
Meyve fleceri ve flecer meyveyi hâvîdir ve muhîtdir. ‹mdi evvel âhirüñ ve âhir evvelüñ ilm-i ‹lâ-
hî ve hâtem-i s›rr-› velâyetdir ki demdir. Havâss-› bât›na ve zâhire ve cemî‘ flâh u sâk ve evrâk
u ezhâr flecere-i zuhûru hâvî ve muhîtdir. “Minhu bedâe ve ileyhi yeûdu‘”28 zâten ve s›fâten ve
ef‘âlen ve netîce-i ‘ilm-i ‹lâhî ma‘lûmdur. ‹lm her halde ma‘lûma tâbi‘dir. Yani ‘ilm ma‘lûmdan
zâhir olur. Ma‘lûm ‘ilm-i evvelde ve âhirde ve zâhirde ve bât›nda birdir. Tegayyür ve tekerrür
kabul etmez. Tecdîd-i libs ‘ilmiyle zuhûr› itmâm-› devri ve izâle-i cehli ve terakkî-i zevki için
de¤ildir. Belki ta‘lîm-i ‘ilm-i ‹lâhî ve irflâd-› hidâyet için “efeayînâ bi’l-halk›’l-evveli belhüm fî-leb-
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26 “Allah iman edenlerin velisidir”.
27 “Birinin birinden meded istedi¤ini anla”.
28 “Ondan bafllad› ve ona dönecek”.



sin min halk›n cedîdin”29 ile makâle-i kudsiyye-i “hüviyyetu’l-kübra’l-insân› s›rrî ve ene s›rrahu”30

lafz-› hüviyyeti hâtemü’l-velâye âdem-i ma’nâ libâs-› ilm-i ilâhiye ile teceddüd üzre olup zu-
hûr-› evvelîni ve netîce-i âhiriyyeti olmad›¤›na flâhid ve delîldir. Fefhem. Âlem-i nâsûtda terâ-
kib ü mevâlidde flâhiddir ve ma’lûm ola ki zuhûr-› evvelde zuhûr eden ilm-i ilâhî ki demdir.
Hâtem-i velâyet âdem-i ma’nâ insan-› kâmilden zuhûr (152) eylemifldir ki “el-insânu s›rrî” ve
yine aña rüc’at ve iâde eylemifldir ki ve “ene s›rrahu” budur. “Minhu beda’ ve ileyhi ye’ûd ve ha-
za yevmu’l-mev’ûd”31 hemân bât›nda befl hâssa ve zâhirde befl hâssas› olan cevher-i evvel bütûn
u zuhûr ile âhir olup enfüs ü âfâk› ve esfel ü a’lây› câmi’ nüsha-i kübrâ arz-› beyzâ mahfler-i er-
vâh libâs-› cedîd dedikleri hâtem-i velâyet-i âdem ma’nâ-y› insan-› kâmil old›. “Enâmilu yedey-
ni ve ricleyni”32 insân› yed-i ulvî ve ricl-i süflî bu s›rr-› dakîki remz ü ifl’âr eder. “Küntü nebiy-
yen ve âdeme beyne’l-mâi ve’t-tîn”33 kavl-i flerîfi s›rr-› aceb ve beyân-› akrebdir. Kemâ kâle Alla-
hu Te’âlâ “küntüm hayra ümmetin uhricet li’n-nâsi” ve mâ min-dâbbetin fi’l-arz› illâ-huve âh›zun bi-
nâs›yetihâ” “innallaha halaka âdeme alâ-sûretihi va’llahu halakaküm min-nefsin vâhidetin”34 bu
âyât-› beyyinâtdan ve mukaddemât-› mezkûrâtdan ma’lûmuñ olsun ki tohm-› âlem ecdâd-›
Hazret-i Âdem nûru’l-evliyâ ve hâtemu’l-enbiyâ aleyhissalatu ve’s-selam ve fahru’l-enâm haz-
retleri zuhûr-› evvelde ulûm-› evvelîne nâil ve esrâr-› nübüvvete vâs›l olup ümmet-i evvelîne
ta’lîm-i ilm-i ilâhî eder idi. Henüz zü-Havvâ Hazreti Âdem aleyhisselâm seyr-i tabâyi’den geçip
mukarrerât-› unsurda idi. “Ba’dehu ez-minetü ve’l-edvâru ve’d-duhûr”35 flecere-i hilâfete âdem-i
evvel tohm-› nübüvvetde misliyet üzre nâ’ib ve flâh u sâk ve evrâk u ezhâr ile zâhir old› ki nefs-
i Rahmânî ve nefha-i ilâhîdir. Hakîkat hâl böyle iken aceb kudretdir ol netîce-i flecere-i hilâfet
ve mahfaza-i tohm-› hatm-i nübüvvet olan meyve-yi nübüvvet mücedded libâs ile ol flecere-i
âdemden zuhûr eyledi. Ve ol mîvede tohm-› velâyet peydâ old› ki bât›n-› hatm-i nübüvvetdir.
Ve yine ol tohm-› hatm-i nübüvvetden velâyet üzre flecere-i hilâfet sâbit düvâzdeh sâk u çihâr-
deh flâh u evrâk-› ma‘ârif ve ezhâr-› hakây›k zuhûr eyledi. Netîce flecere-i velâyet ve mahfaza-i
tohm-› hatem-i velâyet (153)meyve-yi velâyet mücedded libâs ile ol flecere-i hilâfetden zuhûr
eyledi. Ve ol meyve-yi tohm-› flecere-i hâtem-i evliyâ peydâ ve zâhir olup ol tohmdan flecere-i
âlem-i âhiret zâhir ü nâbit olur ki evvelîn u âhirîn ve enbiyâ-y› mürselîn ol flecerenüñ sâk u flâh
u evrâk u ezhâr› sîr ile meyve-yi hitâm›nda haflr u cem olup ol tohm-› flecere-i meyve-yi âhi-
reti hâmil livâ-› hâtemi’l-enbiyâ hazret-i hâtemü’l-evliyân›n nümâ-y› s›rr› tohm-› flecere-i vücû-
d› olan havz-› Kevser’den her bir ervâh alâ-merâtibihim feyz-yâb oldukda ol tohm-› mübâre-
keden flecere-i cinân nâbit ve zâhir olur ki nîrân an›n z›ll›d›r. Feyz-i flecere-i hilâfetden bî-beh-
re zuhûr-› evvelin müfredât›na makâmd›r. Böyle böyle kezâ ve kezâ zuhûr u teceddüd flecere-
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29 “‹lk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hay›r, onlar yeni bir yaratma hususunda flüphe içindedirler” (Kur’an,
Kaf, 50/15).

30 “‹nsan›n yüce hüviyyeti benim s›rr›md›r ve ben de onun s›rr›y›m.”
31 “Ondan bafllad› ve ona dönecek; iflte bu, vaat edilen gündür”.
32 “‹nsan›n iki eli ve aya¤›n›n parmak uçlar›”.
33 “Ben bir nebî ve balç›k ve sudan bir âdemim.”
34 “Siz, insanlar›n iyili¤i için ortaya ç›kar›lm›fl en hay›rl› ümmetsiniz” (Kur’an, Âl-i ‹mran, 3/110). “Yeryüzünde

yürüyen hayvanlar” (Kur’an, Enam 6/38). “Sizi bir tek candan (Âdem’den) yaratan O’dur” (Kur’an, Araf,
7/189).

35 “Daha sonra zamanlar, devirler ve dehrler”.



i ezvâk-› cinâna ve azâb-› azb-i nîrâna nihâyet ve netîce olmad›¤› niçe niçe âyât-› Kur’âniyye ile
ehâdis-i nebeviyye ile müberhendir. “Ve innallâhe kadd ehâta bi-külli fley’in ‘ilmen”36 s›rr›na maz-
har hânedân-› nübüvvetden fler’an ve neslen verâset ile mahzen-i ilm ü esrâr› ilâhî olup hâtem-
i evliyâ çihârdeh merâtibde mezâhir üzre tecdîd libâs eyleyen mürflid-i âlem âdem-i ma’nâya
muhabbet-i tâm ile ikrâr edip “el-veledü s›rru ebîhi”37 ma‘nâs› üzre veled-i ma‘nevî olanlar ifl bu
esrâr-› nâ-mütenâhînin ilme’l-yakîn hakka’l-yakîn zevkine nâ’il olup ve “bî-yebsaru” ve “bî-yes-
me’u” ve “bî-yantaku”38 s›rr›yla mesrûr olurlar. ‹mdi bu makâlenüñ kâ’ili ve feyz-i ilâhînin sâ’ili
Hâflim Mustafa el-Üsküdârî el-Band›rmal›zâde demekle ma‘rûfdur. Hânedân-› nübüvvetin ah-
kar› ve âl-i abân›n kemteri ve merâtib-i çihârdehden hatm-i s›rr-› velâyet edenlerin efkâr›d›r.
Tâlib-i flâh-râh-› velâyet olanlar için deryâdan katre ve flemsden zerre ayân ve beyân eyledi ki
cây-› selâmet-i beytü’l-ma‘mûr olan kulûb-› hânedân-› nübüvvete muhabbet-i tâm ile dâhil
olup “ve men dahalehu kâne âminen”39 zümresine mülhak olalar. “Kemâ kâle hayru’l-enâm aley-
hi efdalü’s-salâtü ve’s-selâm hubbu ehli beyti kesefîneti Nûh (154) aleyhisselâm”40 el-hadîs “ve kâle
Allâhu Te’âlâ kul lâ es’eliküm aleyhi ecren ille’l-meveddete fi’l-kurba”41 ve kezâlik el-âyetü ve’l-ha-
dîs “lâ-yuad velâ yuhsâ”. ‹mdi ey tâlib-i ilm-i Rabbâniye ve esrâr-› ilâhiye ezhâr› tefehhüm için
her ne mikdâr cidd ü tâm ve sa‘y ü ihtimâm eylesem bî-mâye olan nâ-ehle fâ’ide vü yakîn gel-
mez. Belki dahi ziyâde ve mestûr ve mahcûb olur. Hemân tâlibe elzem ve vâcib olan budur ki
mukaddemâ zikr ü beyân olunan vech üzre merâtib-i çihârdehden merâtib-i s›rr-› velâyet olan
zâta ikrâr eyleye ki mürflid-i âlem ve halîfe-i ilâhîdir. Mefhar-› âlem ve seyyid veled-i benîâdem
sallallâhu aleyhi ve sellem hazretleri rahmen li’l-ümmeti saâdetle buyurdular ki “Benden sonra
hilâfet-i ilâhiyye Kureyfl’den olan benî Hâflimden neseben baña akreb olanuñd›r” diyü niçe kerre ha-
ber verdikleri kütüb-i s›hâhda mestûrdur. Bu hilâfetden murâd ta‘lîm-i ‘ilm-i ledün ve irflâd-›
hidâyet için olan hilâfet-i hakîkî ve ma’nevîdir. Zîrâ hâflâ sümme hâflâ muhbir-i sâd›k vehm u
hayâl ile haber vere. Soñra hilâf› zuhûr ede. E¤er murâdlar› hilâfet-i zâhirî olayd› öyle zuhûr
ederdi. Lâkin murâd-› ‘aleyhleri hilâfet-i ma‘nevî idi ki öyle zuhûr eyledi. Fefhem. Ve hilâfet-i
zâhirî hilâfet-i ma‘nevînüñ z›ll›d›r. Halîfe-i ilâhî merd-i kâmile akd› ma‘nevî ile nefsini akd
eden ehlu’llâh›n bu s›r ma‘lûmlar›d›r. Mutlak bu sözlerden bir er hâce-i ilm-i ledün mürflid-i
âlem halîfe-i ilâhî olanlar hânedân-› Resûl-i ekrem ‹mam Hüseyin radiyallahu anh nesl-i pâk-
lerinden olur. Vâris-i ilm-i hâtemü’l-enbiyâ ve hâtemü’l-evliyâd›r. Her devrde bir olur. Çihâr-
deh merâtib üzre tecdîd-i libâs irflâd eder. Ve sâir kâbil-i ta‘lîm ‘ilm-i ledün vârisi olan tâlibler
muhabbet-i tâm ile ol miflkât-› hâtemü’l-evliyâdan mütefeyyiz olduklar›ndan mürflid-i âlem
olan zâtuñ taraf›ndan da’vet ve terbiyye-i halk için rehber ü vekîl olurlar. Fî-zemâniyyen anla-
ra fleyh-i tarîkat derler. Etvâr u edvâr ve evrâd u ezkârda içtihâd ederler. Ve cümlesinün (155)
çeflm-i basîretleri tûtiyâ-y› hâk-i pây-› hânedân-› nübüvvet ile mükahhaldir. “Ve Selmânu min-
nâ ehl-i beyt”42 hadîs-i flerîfinüñ s›rr› ve Üveyse’l-Karânî hazretlerinin sülûk-› muhabbetleri ve
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36 “Allah’›n her fleyi ilmiyle kuflatt›¤›n› bilesiniz” (Kur’an, Talak, 65/12).
37 “Evlat baban›n s›rr›d›r”.
38 “Görmezler”, “iflitmezler”, konuflmazlar”.
39 “Oraya giren emniyette olur” (Kur’an, Âl-i ‹mran, 3/97).
40 “Ehl-i beyt sevgisi Nuh’un gemisi gibi”.
41 “De ki: Ben buna karfl›l›k sizden akrabal›k sevgisinden baflka bir ücret istemiyorum” (Kur’an, fiura, 42/23).
42 “Selman bizden, ehl-i beyttendir”.
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huzûr-› mürflid-i âlemde cân fedâ etmeleri bu kavl-i fakîrânemizi te’yîd eder. Hemân tâlib-i es-
râr-› ilâhî olup berzah-› neflr ü haflrden ve esfele red olunmakdan hazer edip haflr› vü neflri ve
suâli ve hisâb› ve mizân› s›rât› ve cennet-i visâli bu âlem-i unsûrda görüp yeri cennet ve flân›
ruyet olmak isteyen ahd ü telkîn-i mürflîd-i âlem ile ikrâra erip muhabbet-i tâm hâs›l eder. Bi-
lâ ikrâr selâmet kâbil de¤ildir. Ve ma‘lûm ola ki târih-i hatm-i nübüvvet ve zuhûr-› s›rr-› ve-
lâyet bin seneye karîb olduk da s›rr-› irflâd bâlâda nakl olundu¤u vech üzre rûha nakl eyledi.
El-ân Rûm’dad›r. “Elif Lâm Mîm. Gulibetü’r-Rûm”43 âyet-i kerîmesinin s›rr›na vâk›f ve hurûf-›
mukatta‘âtun remzini kâflif ehl-i Kur’an olan ehlullah›n ma‘lûmlar›d›r. Bu kadarla iktifâ ede-
lim. Tâlib-i hakka kifâyet eder. “Ve küllün müyesserun limâ hulika lehü”44 mazhar› h›zlen ola-
na ne fâ’ide. “Küllü enâun yetere’fl-flah bimâfîhi”45 mutlak nush u nutkumuz ve me‘ârif-i ilâhiy-
ye ve zevk-i nâ-mütenâhiyemiz zâhirde kavl ü fi‘limizi tahkîk ve bât›nda ve vasf u hâlimizi
tasdîk edenler içindir. Evvelde vasf›m›z ile mevsûf oland›r. Âhirde s›rr›m›z ile mesrûr oland›r.
Hak istedi¤ine kolay getirir. Az zamanda murâd›na yetirir. Temmet ihdâ ve aflrîne min Rama-
zani’l-mübârek. Sene selâse ve seb‘în ve mie ve elf. 
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ÜSKÜDARLI OSMAN fiEMS EFEND‹ 
VE KERBELA MERS‹YES‹

fievkiye Kazan*

fiâir ve mutasavv›f Osman fiems Efendi’nin Divan’› ve di¤er eserleri, flimdiye kadar bilim-
sel çal›flmalara yeterince konu olmam›flt›r. Tebli¤imizde, onun yay›mlanm›fl fliirlerinden

yola ç›karak, edebî kiflili¤ini ortaya koymak; ayr›ca Muharrem ay› içerisinde bulunmam›z se-
bebiyle de Kerbela mersiyesini ifllemek; Hz. Hüseyin’in ve ailesinin Kerbela’da u¤rad›¤› ac›kl›
olay› bir kez daha yaflayarak onlar› sayg›yla yâd etmek istedik. 

Üsküdarl› Osman fiems Efendi, Maliye Nezâreti Esham Kalemi Hulefâs›ndan (fleflerinden)
ve Nakflibendi ileri gelenlerinden Seyyid Mehmet Emin Efendi (öl.1277/1861)’nin o¤ludur.  ‹s-
tanbul’da Hocapafla Mahallesinde 1229/23 Mart 1814 tarihinde do¤mufltur. 

Osman fiems, Osmanl› Müellifleri’nde (c.II, s.270-271), “tasavvuf ehli ediplerinin ulular›n-
dan ve Kadirî tarikat› âriflerinin büyüklerinden, beyân› yüksek bir mürflit olup Üsküdarl›d›r”
diye söz edilirken Hüseyin Vassaf Bey’in Sefine’sinde(s.38) “kendilerinin tekyesi yoktu; fakat
her müridinin kalbini bir ilâhî aflk tekyesi haline getirmiflti. fieyh Cenaplar› maddeden s›yr›l-
m›fllar›n halka bafl› idi… irfan mektebinin üstâd›, tarikat yolcular›n›n müflküllerini çözen mür-
flit, Kadirî tarikat›n›n en büyüklerinden, safâ köflesine çekilmeyi âdet edinen, do¤ruluk ve dost
canl›l›k meydan›n›n eri Üsküdarl› Osman fiems Efendi Hazretleri” diye an›lmaktad›r.  

Gençli¤inde, komflular› olan Nakflibendi fieyhi ‹smail Efendi’nin talebesi ve müridi ol-
mufl; fleyhinin 1255/1839’da vefat› üzerine devrin ünlü fleyhlerinden Kufladal› ‹brahim
Efendi’ye intisap etmifl ve ondan el alm›flt›r. fieyhinin 1273/1856’da vefat›ndan sonra Ka-
dirî ve Üveysî tarikat› büyüklerinden fieyh Abdurrahim-i Ünyevî’ye intisap etmifl ve Üvey-
sîlik pâyesine nâil olmufltur.

Esas ad›, Osman Nureddin olan fieyh, gönlündeki ‹lâhî aflk›n coflkusuyla yan›k fliirler söy-
lemeye bafllam›fl; Nurî mahlas›n› b›rakarak fiems mahlas›n› alm›flt›r. Zaten kendisi de bir gaze-
linde, bu mahlas› almas›n›n hikmetinden flöyle söz eder:

Pertev-i zât›ndan ey fiems etdi¤im çün iktibâs
Yâdigâr ald›m bu ismi fiemsî-i Tebrîz’den  

* Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur E¤itim Fak. Türkçe E¤itim Böl.  



Osman fiems Efendi, bir süre Bedesten’de mübâyaa kâtipli¤i yapm›fl, sonra Sirkeci’de bir tü-
tüncü dükkân› açm›flt›r. K›sa bir süre sonra buray› kapatm›fl ve bu arada Darbhane’de aray›c›-
bafl›l›k görevinde bulunmufltur.

Kaynaklar›n verdikleri bilgilere göre, Üsküdar’daki evinden d›flar› ç›kmaz; onun yan›na ge-
lenler de sohbetinden b›kmaz usanmazlarm›fl. Daima Kur’an-› Kerim’in s›rlar›ndan Hz. Muham-
med’in hadislerinden söz edermifl. Dinleyenler, onun sohbetinden irfan hissesi kaparlarm›fl.  

II. Mahmud, I. Abdülmecid, Abdülaziz ve II.Abdülhamid gibi padiflahlar zaman›nda yafla-
m›flt›r; ancak bunlara ve di¤er devlet ricâline yazd›¤› kaside veya medhiyeler yoktur. O, daha
çok Allah’› anm›fl ve Hz.Muhammed’i, Ehl-i Beyt’i; Hz.Hüseyin, dört halife, Veyse’l-Karenî, Ab-
dülkadir Geylânî gibi ulu velileri ve mürflidi Ünyeli Abdürrahim gibi hazretleri övmüfltür. 

Onun eserleri tarihî yap›lar›n üzerinde de yaflamaktad›r. Nitekim, Üsküdar’daki Sand›kç›lar
semtinde, Sand›kç› Rifâî Tekye’sinin kap›s›n›n üzerinde flu tarih manzumesi yer almaktad›r:

fieyh-i sandûkî cenâb-› Edhem-i pâk-i‘tikâd
Yapt›r›p bu hânikâh› oldu fleyh-i âgehi

fiems ç›kd›lar yediler dediler târîhini:
Gel ol›nd› Hakk içün inflâ Rifâî dergehi 1274 (1857)

Osman fiems Efendi, 18 Cümade’l-âhire 1311 / 27 Aral›k 1893 tarihinde Üsküdar’da Se-
limiye semtindeki evinde vefat etmifltir. Mezar› Karacaahmet Kabristanl›¤›ndad›r. Vasiyeti
üzerine, ‹nadiye yolu üzerindeki kabristana, daha önce vefat eden k›z› Sadberg Han›m’›n
kabrine, gömülmüfltür.1

Üsküdarl› Tal’at Bey (d.1858-öl.1926), Osman fiems’in vefat› için yazd›¤› tarih manzume-
sinde onu anlatmaktad›r:

fiems-i devrân mahzar-› feyz-i tarîk-› Kâdirî
Ya’ni hem-nâm-› Cenâb-› Câmi’-i Nazm-› Hudâ

Eyleyince âlem-i lâhuta nâgâh intikâl
Ç›kd› istikbâle ervâh-› sufûf-› evliyâ

Matla’-i fiems-i hakîkat fieyh-i Rûflen-dil idi
Nûr akard› vech-i pâkinden göreydin dâimâ

‹nzivâgâh›n ziyâret eyleyip erbâb-› hâl
Etmemek kâbil de¤ildi ihtiyâr-› inzivâ

132 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

1 Mezar›n›n mermer bafl›nda Kadirî gülü ve alt›nda ortas›ndan tek dilimli uzunca Üveysî tac› ifllenmifltir. Onun
alt›na istifli sülüs celisi ile “Yâ Hû Ecille-i ricâl-i Kadiriyye ve Üveysiyyeden es-Seyyid efl-fieyh Osman Nu-
reddin fiems Efendi kuddise s›rruhû Hazretlerinin kabr-i flerifleridir. Sini flerifleri 82, târih-i vilâdetleri fi-
gurbeti rebîi’s-sânî 1229 yevm-i çihâr-flenbih, târîh-i irtihâlleri fi- 18 cümâde’l-âhire 1311 yevm-i çihâr-flen-
bih” sözleri yaz›lm›flt›r. Mezar›n›n etraf› yeflil demir çubuklarla çevrilidir. Osman fiems Efendi, hayatta iken
ço¤u  yak›n›n›n ölümünü görmüfltür. Bunlar›n mezarlar› onun kabrinin ayak taraf›nda bir hazirede toplan-
m›flt›r ki burada 16 kifli yatmaktad›r (bkz.Kürkçüo¤lu, 1996:33-34).



Mürflid-i feyyâz idi hem de sühan erbâb›na
Nazm ü nesrin h›rz-› cân eylerdi erbâb-› nühâ

Vahdete dâir olan ebyât›n›n emsâli yok
Himmete dâir olan âsâr› gâyet bî-riyâ

Eyledi hoflnûd rûh-› pâk-i Abdülkâdir’i
Bunca demler himmet-i pîrânesin etdi recâ

Elli y›l seccâde-i irflâda oldu mukîm
Eyledi telkîn-i esrâr-› tarîk-i Kibriyâ

Sohbetinden feyz alanlar ol Üveysî meflrebin
Oldular hep vâs›l-› Hak tarîk-i hubb-i sivâ

Etdiler kurb-i Ebü’d-Derdâ’ya tevdî’-i türâb
Na’fl-› pâkin nakl edip bafl üzre erbâb-› vefâ

S›rr›n› takdîs ede her dem Hudâvend-i Gafûr
Eyleye kabrin metâf-› kudsiyân subh u mesâ

Rihletinde Mevlevî Tal’at dedi târîhini
Eyledi Osman Efendi azm-i dergâh-› bekâ  1311(1893)

Osman fiems’in gazelleri, murabbalar›, ilahileri türlü makamlarda bestelenmifl ve birtak›m
gecelerde baz› güzel sesli müritler taraf›ndan bir coflkunluk havas› içinde söylenmifltir. Di¤er
ço¤u flâir gibi, Mehmet Akif de Osman fiems’e hayranl›k duymaktad›r. Kaynaklar›n verdi¤i bil-
gilere göre, onun “Gözü dünya m› görür âfl›k-› didâr olan›n” m›sra›yla bafllayan fliirine mest ol-
mufl ve fliiri aya¤a kalkarak okumufltur.

Osman fiems, tegâfül derdinin k›r›k hat›rl› fiems’idir. Allah’a duâ ederken, selim kalp ile ilâ-
hî s›rra vâk›f  bir gönül istemektedir. Kalb-i selîm, flekten ve flirkten ar›nm›fl bir kalp demektir:

fiems-i flikeste-hât›r-› derd-i tegâfülüm
Kalb-i selîm ile dil-i âgâh ver bana

fiems’in ne cennette gözü ne de cehennemden korkusu vard›r. Hakk’›n r›zas›n› ye¤ görün-
ce, cennet bahçelerini ve cehennemi ehline b›rakm›flt›r. Onun sözleri tecellî bahçesidir. Onu
anlayan›n cebi ve ete¤i marifet gülü ile marifet çiçekleriyle dolar:

Eyledim ey flems çün merzât-› Hakk’› ihtiyâr
Ehline verdim riyâz-› Adn’i de nîrân› da

Sözlerim bâ¤-› tecellîdir dolar fehm edenin
Verd ü ezhâr-› ma‘ârif ceybi de dâmân› da
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Aflk gö¤ünde onun yol gösterici oldu¤unu felekler de melekler de bilir:
Ben o fiems’im ki felekler de melekler de bilir
Felek-i aflkda tâ râh-nümûn oldu¤umu  

“‹ster rind, ister zahid, ister seçkin kiflilerden biri ol; ne olursan ol, kabul dergâh›n›n kap›-
s›nda e¤ik bafll› ol.”diyen fiems Efendi,  “insan›n murad› dünya ve ahirete sultan olmaksa ger-
çek sultan olan Hz. Peygamber’e ba¤l› bir kul olma”n›n öneminden bahseder:

Ger rind ü ger zâhid ü ger merd-i fühûl ol
Üftâde-ser-i kûçe-i dergâh-› kabûl ol

Olmaksa murâd›n iki âlemlere sultân
Âlemleri geç bende-i Sultân-› Resûl ol

Hz.Muhammed’in âfl›¤› olan fiems, dünyây› istememektedir:
Biz âfl›k-› mahbûb-› Hudâ-perveriz ey fiems
Mekkâre-i dehr olsa da râm istemeyiz biz

fiems, Hz. ‹smail kurban olarak takdir buyurulmadan çok önceleri, yârin aflk k›l›c›yla
kurban olmufltur: 

Olmuflum ey fiems ben kurbân-› tî¤-› aflk-› dost
Olmadan takdîr ‹smâîl için kurbân henüz

Neyzen Salim Bey, 1302/22 Ramazan 1884 tarihinde, fieyh Edhem Efendi'nin Rifâî der-
gah›nda yap›lan ayin s›ras›nda fenalaflm›fl, tekkenin zikirbafl›s›na ''Kerim Allah, Rahim Al-
lah'' ilâhisini okumas›n› söylemifl ve o anda vefat etmifltir. Ertesi gün Üsküdar Yenica-
mii'nde ö¤le namaz› k›l›nd›ktan sonra kalabal›k bir cemaatle, kay›nbabas›n›n Sal› Tekkesi
alt›ndaki türbesine ve onun yan›na defnedilmifltir. Üsküdarl› Osman fiems Efendi'nin Salim
Bey’e söyledi¤i tarih manzumesi flöyledir:

Ney çalar iken Rifâî dergah›nda nâgehân
Göçtü Allah diyerek i‘lân k›ld› vasl›n›

Akl-› âflir ç›kd› yazd› fevtine tarih fiems
Çald› neyzen mîr Salim ömrünün son fasl›n›

Kadirî tarikat›n›n pîri olan Gavs-› A’zam, Bâz-› Eflheb ünvanlar›yla da an›lan Hz.Abdül-
kadir Geylânî (d.Geylân, 470/1077-öl.Ba¤dat, 561/1164)’nin ad›n› her f›rsatta, s›k s›k an-
makta, “Her ermifl erin mihrâb›na bafl e¤me. Yöneleceksen Geylân ulusunun güzeller güze-
li kafl›n›n kemerine yönel, oraya bak.”demektedir:

fiems etme ser-fürû her bir velî mihrâb›na
Tâk-› ebrû-y› cemâl-i server-i Geylân’a bak

Bâz-› Eflheb’in yani Abdülkadir-i Geylânî’nin kanad› alt›nda aflk imdad›n› bulan âfl›¤›n hiç
flüphesiz, Sidre’den Cebrâil’in s›rlar›n› avlayaca¤›n› söylemektedir:
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Sidre’den lâbüdd eder esrâr-› Cibrîl’i flikâr

Bâz-› Eflheb zîr-i bâlinde bulan imdâd-› aflk

Osman fiems, Üveysî-Kadirî’dir. Onun fleyhi Abdülkadir-i Geylânî’dir. O, Hanefi mezhebin-
den, Üveysî meflrebindendir. Her f›rsatta bunu dile getirirken bununla övünmektedir:

Çün gördüm dervifli oldum fleyhim Abdülkadir’i
Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî
Gördüm o yüzden tecellî-i Hudâ-y› Kadirî
Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî

Âfl›k-› flûrideyim ammâ Hanifî mezhebim
Bâde-i tevhidi ile mestim Üveysî-meflrebim
Seyr-i lâhût etmede mânend-i Bâz-› eflhebim
Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî
….
Gavs-› A‘zamd›r tasarrufta dü dest-i kudreti
Hep velîler dûfluna vaz‘etti pây-› himmeti
fiems oldum bende-i hâs-› harîm-i hazreti
Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî’yem Kadirî

Üveysi-meflreb; herhangi bir tarikata do¤rudan do¤ruya Hz.Peygamber’in manevî ifla-
retiyle giren demektir. Osman fiems Efendi de Üveysî’dir. Hz. Muhammed’in rûhâniyet
saray›n›n efli¤ini beklemektedir:

Saha-i minhâc-› hikmetde Üveysî-meflrebiz
Âsitân-› kasr-› sultân-› nübüvvet bekleriz

Üveysilik meflrebini, cezbeyi, hâli, flühûdu, vecdi, vicdan›, vâhid-i mutlaktan yani Zât-›
Hak’tan elde etmifltir:

Veys-meflreb Vâhid-i mutlak’dan etdim iktisâb
Cezbe vü hâl ü flühûdu vecdi de vicdân› da

O, aflk yolunda Üveys cenâb›na yoldafl olmufltur ve hem zât›yla hem de s›fat›yla dünyan›n
övündü¤ü Hz. Muhammed’in kerem kap›s›na kadar gitmek istemektedir:

Tarîk-› aflkda olduk Cenâb-› Veys’e refîk
Harîm-i dergeh-i Fahr-› Cihâna dek gideriz

Cenâb-› Hakk’›n tecellî nurlar› içinde mahvolup darmada¤›n›k hâle gelen Tur Da¤› gibi fanî ol-
mak; Üveysilik meyhânesinden irfan flarab›n› içerek sarhofl olmak ve “Hû” demek istemektedir2:

Envâr-› tecellîde olup mahv ü perîflân
Fânî olal›m Tûr-› tecellî gibi yeksân
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Humhâne-i Veysî’den içip bâde-i irfân
Sekrân olup Allah diyelim Hû diyelim Hû

Gönül flafl›lacak bir cezbeyle ç›lg›na dönmüfltür ki o hâliyle Anadolu’da Yemenli Veyse’l-
Karen’e benzemifltir:

Aceb bir cezbenin ey fiems olmufl dil ki mecnûnu
Diyâr-› Rûm’da ol hâl ile Veyse’l-Karen’lenmifl

Yemen’de Hazret-i Veyse’l-Karen kim hâs-› ümmetdir
Gürûh-› tâbiînin seyidi sâhib-velâyetdir

“Bu pak yeri edeble ziyaret et. Buras›, Hz.Muhammed’in ve Veys’in yâdigâr›n›n bulundu¤u
makamd›r.”diyen fiems, bir baflka dizede “bu makam›n efli¤inin topra¤›na yüzünü sürmek,
dünyada ve ahirette bahtiyarl›kt›r, flefaâte nâil olmakt›r.”demektedir.

Edeble gel ziyâret eyle kim bu buk‘a-i pâki
Makâm-› yâdigâr-› Veys ü hem fiâh-› Nübüvvet’dir

Yüzün sür bu makâm›n âsitân› hâkine ey fiems
Dü âlemde sa‘âdet bâis-i neyl-i flefâ‘atdir

Veys, Üveys ad›n›n dilimizde ald›¤› fleklidir. Veysîlik, Üveysîlik; tarikatlardan birine, bir
fleyhten el alarak de¤il, manâ âleminde do¤rudan do¤ruya Resulullah’›n emir ve iflaretine
mazhar olarak girmektir: 

Gönülde buldum esrâr-› Üveys’i
Üveysî’yem Üveysî’yem Üveysî’yem
Ki oldum aflk›n›n Leylâ vü Kays’›
Üveysî’yem Üveysî’yem Üveysî’yem

Hudâ aflk›n ki cân ü tende buldum
Gül-i tevhîdi ol gülflende buldum
Ne buldumsa aray›p bende buldum
Üveysî’yem Üveysî’yem Üveysî’yem

Bulup tecrîd dünyâ-y› denîden
Geçip silk-i Nakfl›bend-i Velî’den
Göründüm Halvetî’den Kadirî’den
Üveysî’yem Üveysî’yem Üveysî’yem

Melâmetle ayaklarda süründüm
Ki mir’ât-› merâyâda göründüm
Libâs-› mefhar-› fler’e büründüm
Üveysî’yem Üveysî’yem Üveysî’yem
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Yolum fler’-i Muhammed’dir delilim
Ki fiems’im âfl›k-› aflk-› celîlim
Cemâlûllaha müfltâk-› cemîlim
Üveysî’yem Üveysî’yem Üveysî’yem

Osman fiems Efendi, aflk cezbesiyle sal›na sal›na bir âleme varm›flt›r ki gönlü, girdi¤i o mec-
liste kendisinden geçmifltir. Etraf›na bakt›¤›nda Üveys, Bedr, fiems ad›nda birtak›m ulu yi¤itler
gözüne çarpm›flt›r. Mecliste âfl›klar, ›fl›k çevresindeki pervaneleri hat›rlat›rcas›na, Mevlevi gibi,
döne döne yanmaktad›rlar:

Cezbe-i aflk ile bir âleme k›ld›m ki h›râm
Düfltü sermest gönül bezmine bî-bâde vü câm
Çeflmime oldu hüveydâ nice merdân-› kirâm
Kimi Veys ü kimi Bedr ü kimisi fiems be-nâm 
Mevlevî gibi flebistân-› mahabbetde müdâm
fiem’inin yanmada pervâneleri döne döne

Onun tekyesi, Hak dergâh›; arad›¤› da Hak’t›r. Âdâb ve erkân› ise pak fler’-i Ahmedî, Dîn-i
mübîn-i Muhammedî’dir:

Tekyemiz dergâh-› Hak matlûbumuz ey fiems Hak
fier’-i pâk-i Ahmedî âdâb ü erkând›r bize

“Manâ evcinin fiems’iyim yani günefliyim” diyen fiems Efendi, sûret görünüflünden gönüller
burcuna renk renk tecelli nurunun flimfle¤inin çak›p durdu¤unu söylemektedir:

Ben o fiems-i evc-i ma‘nây›m ki diller burcuna
Berk urur nûr-› tecellî peykerimden reng reng

fiiir vadisinde onun dilinin tesiri Fâik’in kalemi gibi nice nice kalemi k›rd›rm›fl ve nice
nice divan› y›rtt›rm›flt›r:

fiems te‘sîr-i zebân›m hâme-i Fâik gibi
Eyledi efl‘ârda çok kilk ü dîvân çâk çâk

Mevlânâ’n›n nây›n›n a¤›t dolu içini bilmeyenler, fiems’in baflkalar›n› acze düflüren kalemi-
nin ne dedi¤ini anlayamazlar:

Ne mümkin anlamak fiems’in nevâ-y› kilk-i i‘câz›n
Ki pür-zâr-› derûn-› nây-› Mevlânâ’y› bilmezsin

Rûhullah’›n yani Hz. ‹sâ’n›n ölüyü diriltmek, hastay› iyilefltirmek gibi mucizelerinin ne
oldu¤unu bilmeyen ama anlamak isteyenler, beyân› herkesi acze düflüren fiems’in kalemi-
nin ortaya koydu¤u eserleri görsünler:

N’idügin bilmezseniz i‘câz-› Rûhullah e¤er

Hâme-i mu‘ciz-beyân-› fiems’in âsâr›n görün
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fiems, “denildi-dedi veya dedikodu’yu b›rak.”, “Allah, Mirac gecesinde Sevgili konu¤u-
na vahy edece¤ini etti. (Necm Sûresi/10) âyetindeki s›rr› anlamaya bak.” diyerek, sözle-
rinin kula¤a küpe edilmesini istemekte; onlar›n de¤erinin flimdi anlafl›lmasa bile, bir gün
anlafl›laca¤›n› söylemektedir:

K›yl ü kâli terk edip ey fiems dilde tut makâm
fiâhid-i envâr-› gayb ol s›rr-› Mâ-evhâ’y› bil

Belki bir gün fehm edersin sözlerim mengûfl k›l
Cevher-i ummân-› hikmet lü‘lü‘-i lâlây› bil 

Osman fiems Efendi, söyledi¤i derûnî düflünce ve sundu¤u hayat biçimi ile ‹slâm’›n esas ve
ilkelerini genifl kitlelere en güzel biçimde benimsetmekte önemli bir rol üstlenmifltir. Üretti¤i
edebî eserlerle de tasavvuf edebiyat›m›za katk›da bulunmufltur. fiâir, genellikle Allah’› övmeyi,
O’na yakarmay›, O’nun kudret, vahdet ve azametini telkin yoluyla anlatmay›, Hz. Peygamber
ve Ehl-i Beyt’ine olan sevgiyi aktarmay›, Peygamber’in flefâatini talep etmeyi ve tasavvuf felse-
fesinin tekvin, mârifet ve aflk hakk›ndaki görüfllerini sunmay› amaçlamaktad›r. 

XIX. yüzy›l, ›slahat hareketlerinin devletin temel politikalar›n› belirledi¤i, sosyal de¤iflmele-
rin h›zla geliflti¤i, siyasî-ideolojik kutuplaflmalar›n oldu¤u bir dönemdir. Siyasî yönelifle para-
lel olarak edebî sahada da bat›l›laflma kendini göstermifltir. Ancak, geleneksel edebî anlay›fl›n
idâme ettirilmesine dönük gayretler de artm›fl; Encümen-i fiu’arâ kurulmufltur. Osman fiems,
dönemin edebiyat ve sanat adamlar›ndan Leskofçal› Galip, Hersekli Arif Hikmet, Yeniflehirli
Avnî, fieyhülislâm Arif Hikmet gibi kiflilerin de bulundu¤u Encümen-i fiu’arâ’dakilerle tan›fl-
m›fl ve Hersekli Arif Hikmet Bey’in Aksaray’daki evinde faaliyetlerine devam etmifltir. Encü-
men-i fiuarâ içinde sayg›n bir yeri olan Nam›k Kemal, Hersekli Arif Hikmet ve Ziya Pafla gibi
flâirler, onun fliirlerine nazireler yazm›flt›r. 

Osman fiems, Fuzuli, Nâili, Nabi ve fieyh Galib yolunda orijinal fliirlerin sahibi de¤erli bir
flâirdir. Türkçe’nin yan› s›ra Arapça ve Farsça fliirler de yazm›flt›r. Divan’›n›n asl›n›n nerede
oldu¤u bilinmemektedir. Kemal Edip Kürkçüo¤lu taraf›ndan  ço¤u gazel olan 167 fliir günü-
müz Türkçe’sine aktar›lm›fl ve fliirlerde geçen tasavvufi terim ve kelimeler ayr›nt›l› olarak
aç›klanm›fl; “Osman fiems Divan›’ndan Seçmeler” ad›yla yay›mlanm›flt›r.3 Bugün baz› fliirle-
rinin veya eserlerinin nüshalar›n›n hususi kütüphanelerde oldu¤u söylenmektedir. Ancak,
bilimsel çal›flmalar henüz tamamlanmam›flt›r.4

Divan’›ndan sonra bir baflka eseri, Mersiye-i Cenâb-› Seyyidü’fl-fiühedâ adl› Kerbela mersiyesidir.
“olmaz” redifli bu uzun fliir, muhammes fleklinde tertip edilmifl ve fieyh Hayrullah Taceddin ta-
raf›ndan (‹stanbul, 1327) yay›mlanm›flt›r. Bu mersiye, 250 beyitten ve 50 bentten oluflmaktad›r.

Kerbela’da yaflananlar, sadece ‹slâm tarihinin de¤il, insanl›k tarihinin de en kara ve ac›kl›
sayfalar›n› oluflturur. Peygamberin cennetin efendileri olduklar›n› söyledi¤i iki sevgili torunun-
dan Hz. Hüseyin’in ac›mas›zca flehit edildi¤i bu olayda Kerbela, bu flehadetin yafland›¤› yerdir.
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3 Kemal Edip Kürkçüo¤lu, “Osman fiems Divan›’ndan Seçmeler”,  Birinci Bask›, Kubbealt› Neflriyat›, ‹stan-
bul 1996, 503 s. (kitap tan›t›m› için bkz.: Cemal Kurnaz, Divan Edebiyat› Yaz›lar›,“Kitaplar›n da Bir Ka-
deri Var”, Akça¤ Yay., Ankara, 1997, s.438-440.)

4 Hatice Aynur’un haz›rlad›¤› “Üniversitelerde Eski Türk Edebiyat› Çal›flmalar› Tezler, Yay›nlar, Haber-
ler 2002” ‹stanbul, 2003’te Prof.Dr. Yekta Saraç’›n “Osman fiems Külliyat›”, Prof. Dr. Kemal Yavuz’un “En-
cümen-i fiuarâ fiâirlerinden Osman fiems ve Divan›” adl› çal›flmalar›na devam ettikleri söylenmektedir.



Kerbelâ, bugünkü Irak’ta Hille ve Delîm Lîvalar› aras›nda 21,200 kilometrekare geniflli¤indeki
bir bölgenin F›rat nehri kenar›ndaki merkezidir. 

Kerbela’da yaflanan bu elim olay hakk›nda mersiye yazmak, mukaddes say›lan bir hareket
olmufltur. Türk edebiyat›nda birçok flair taraf›ndan insan› can evinden sarsan bir hüzün ve iç-
tenlikle ifllenmifltir. Halk aras›nda okunmak için bu konuda birtak›m Maktel-i Hüseyin’ler ya-
z›ld›¤› da bilinmektedir. Milletimizin Ehl-i Beyt’e duydu¤u derin sevgi ve ba¤l›l›¤›n eseri olan
“Kerbelâ mersiyeleri” bafll› bafl›na bir araflt›rma ve inceleme konusudur.5 Bu fliirler incelendi-
¤inde “Kerbelâ facias›”n›n ne denli derin bir iz b›rakt›¤› görülür. Tasavvufî mensubiyeti ne olur-
sa olsun bu hazin olay, bir çok flairi etkilemifl dersek abartm›fl olmay›z.6

Mersiyeler, yas ve üzüntü ifade eden fliirlerdir. Bunlar, Kerbela’da yaflanan olaylar› konu al›n-
ca anlat›lmaya çal›fl›lan ac› çok daha büyüktür. Mersiyenin kendine has bir tarz›, yan›k bir eda-
s› vard›r. Gerek bestelenen gerekse irticalen söylenen mersiyelerde bu özellik aç›kça kendini
gösterir. XIX.yüzy›l›n ortalar›nda ve son yar›s›nda mersiyehanl›k yapan baz› flahsiyetler aras›n-
da Kastamonulu Turflucuzâde Haf›z Mehmet Efendi, Bedevî fieyhi Ali Baba, Beylerbeyili Hak-
k› Bey, Üsküdar’da Valide Tekkesi fieyhi Haf›z fierafeddin Efendi ve kardefli Agah Bey vard›r.7

Hz. Hüseyin’in ve ailesinin Kerbela’da u¤rad›¤› faciay› edebî alanda en ac›kl› tasvir edenler-
den birisi de Osman fiems Efendi olmufltur. Tekkelerde okunan mersiyelerin flâirleri aras›nda
Osman fiems Efendi’nin de ad› geçmektedir.

Osman fiems Efendi, bu ayda sevincin yasak oldu¤unu flair mizac›n›n bütün hassasiyeti
ile terennüm eder: Bugün Muharrem ay›d›r, matem vaktidir. Bugünde safa, e¤lence olmaz;
gönülden matem eksik olmaz. Bugün a¤layan gözde, sevinç ›fl›¤› olmaz. Bu kadar kedere,
üzüntüye sebep olan Muharrem ay›d›r.
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5 Bkz. Bünyamin Ça¤layan, Divan fiiirinde Kerbela Mersiyeleri, Gazi Ü. SBE Bas›lmam›fl Doktora Tezi, An-
kara, 1997.

6 Hz. Hüseyin, Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fat›ma’n›n ikinci çocu¤u idi. O zamana kadar Arap-
lar aras›nda pek rastlanmayan bu ad› ona Hz. Muhammed vermifl idi. Baz› kaynaklarda Hüseyin do¤du¤u
zaman Hz. Muhammed’in kula¤›na “O, cennet çocuklar›n›n efendisi, seyyididir.” diye seslendi¤i yaz›l›d›r.
Peygamberimiz, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i çok severdi. “Bunlar benim o¤ullar›md›r, k›z›m›n o¤ullar›d›r;
Allah›m ben onlar› seviyorum, sen de onlar› sevenleri sev.” dedi¤i birçok kaynakta yaz›l›d›r. Kerbela olay›
yüzy›llara damgas›n› vurmufl hüzünlü bir destand›r. ‹slam tarihinde Muharrem ay› içerisinde gerçekleflen bu
facia, her y›l canland›r›l›r. Ehl-i Beyt için a¤›tlar, mersiyeler söylenir, matem tutulur. Kerbela’da Hz. Hüse-
yin ve Abbas ad›na birer cami yap›lm›flt›r. Hz. Ali’nin türbesi ise Necef’tedir. ‹mam Hüseyin Camiinde, Ali
Ekber, Ali Asgar ile birlikte Kerbela’da flehit düflen 72 kiflinin mezar› vard›r. Hz. Ali’nin türbesinin bulundu-
¤u yere Meflhed-i Ali denir. Meflhed, bir flehidin flehit oldu¤u yer demektir. Minareleri ve kubbe fleklindeki
tavanlar› alt›n yald›zl› bak›rla kapl›d›r. Meflhed-i Ali’nin çok görkemli ve göz kamaflt›r›c› bir görünümü var-
d›r. Meflhed-i Hüseyin ise ormanlarla çevrilmifl, minareler ve kubbe alt›n yald›zl› bak›rla kapl› büyük ve gü-
zel bir abidedir. Kerbela, Hz. Hüseyin’in flehadetinden bu yana, ‹slam Dünyas›nda özellikle Anadolu Alevi-
leri için büyük bir kudsiyete sahip olmufltur. ‹ran ve Türk Edebiyatlar›nda Maktel-i Hüseyin ad› alt›nda bir
edebi türe de yol açan bu facia, yüzy›llard›r haf›zalardan silinmemifltir. Kerbela, Ba¤dat’tan 80 km. ve F›rat’›n
25 km. bat›s›nda bulunmaktad›r. Hem fiah ‹smail hem Kanuni, Necef’le birlikte Kerbela’y› ziyaret etmifller
ve ‹mam Hüseyin’in türbesine karfl› çok sayg› ve ba¤l›l›k göstermifllerdi. Aleviler, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da
flehit edilmesinin an›s›na, Muharrem ay›n›n 1-12 günleri aras›nda matem orucu tutarlar. Matem orucuna
Kurban Bayram›’ndan 20 gün sonra niyet edilir. Bu ayda dü¤ün, e¤lence yap›lmaz, hayvan kesilmez, su içil-
mez, gönül k›r›lmaz. Halk, cemevinde toplanarak Kerbela olay›n› anlatan birtak›m kitaplar› okur.

7 Bkz. M.Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, c.II, MEB Yay., ‹stanbul,1972, s.484-488.



Bugün mâh-› Muharrem vakt-i mâtemdir safâ olmaz

Fürû¤-› dîde-i giryân gamdan rûflenâ olmaz

Gönül âyînesinde gerd-i mâtemden cilâ olmaz

Muhibb-i Âle bu mâtem gibi derd ü belâ olmaz

Âl; sülâle, soy demektir. Âl-i Abâ; Hz.Peygamber, Hz.Peygamber’in k›z› Fat›ma ve dama-
d› Hz. Ali, torunlar› Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin olmak üzere befl ulu kiflidir. Ehl-i Beyt de de-
nilir. Bu matemin sebebi Hz. Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin’in hunharca, vahflice flehit
edilmesidir; bundan ›zt›rap duymamak mümkün de¤ildir. Kerbela’da olup biteni kan a¤la-
yarak anlatma zaman› gelmifltir. 

Gözüm kan a¤la mâh-› mâtem-i Âl-i ‘Abâ geldi
Zamân-› kurbet-i fiâh Hüseyin-i Kerbelâ geldi
Girân-bâr-› belâlarla zamân-› pür-cefâ geldi
Bu mâtemle dil-i nâlân ezelden mübtelâ geldi
Muhibb-i Âl ü evlâd olmayanlar mübtelâ olmaz

Âl-i Nebî; Hz.Peygamber’in Hz.Ali’den olma ve Hz. Fat›ma’dan do¤ma torunlar› ile onlar›n
neslinden gelenlerdir. Bade, flarap; aflk›n galebe çalmas›, heyecan›n coflkusu demektir. Bundan
içmeyenler, Hz. Muhammed’in soyundan olamaz. 

Dem-i subh-› sabûh-âflâm-› vasl-› Kibriyâ’d›r bu
Bu meyden içmeyenler Ehl-i Beyt-i Mustafâ olmaz

Hüseynî, bir musiki makam›d›r. Ayn› zamanda Kerbela’da flehit edilen Hz.Hüseyin’in ac›kl›
hâlini de dile getirmektedir. “Allah, sevgili konu¤una Mirac gecesinde,  vahy edece¤ini etti.”
(Necm sûresi, 10.âyet) meâlindeki s›rr› anlamayanlar Hz. Muhammed’e yak›n olamazlar. Müc-
tebâ, seçkin demektir ki manaca Mustafa kelimesini hat›rlat›r.

Bu râz› duymak istersen e¤er sen ey dil-i dânâ
Edersin cür‘â-i câm-› Hüseynîden nevâ peydâ
Bulup bezm-i flehâdetde mezâk-› teflne-i Yahyâ
Muhakkak olmayanlar mahzar-› esrâr-› “Mâ-evhâ”
Dem-i râz-› Hüseyn-i Müctebâya âflinâ olmaz

Yezid, daha önce kendisine veliaht olarak biat edildi¤inden, babas› Muaviye’nin fiam’da
18 Nisan 680 tarihinde ölümünden sonra, babas›n›n yerine saltanat taht›na geçti. Onun için
önemli bir sorun olarak Hz. Hüseyin, ‹bni Zübeyr ve ‹bni Ömer’in biatleri meselesi idi. Ye-
zid, Medine Valisi olan amcas› o¤lu Velid’e bu üç kiflinin biatlerinin bir an önce sa¤lanmas›-
n› isteyen bir mektup yazd›. Mektubunda özellikle Hz. Hüseyin’in biat›n›n sa¤lanmas›n› is-
tiyor, “biate yanaflmazsa bafl›n› kestir bana gönder” diyordu. Müslümanlar, zor karfl›s›nda
sinmiflti ama halifeli¤in ilim, ahlak ve fazilet bak›m›ndan gerçek sahibinin Hz. Hüseyin ol-
du¤unu çok iyi biliyorlard›. Birçoklar› da Hz. Hüseyin’i, Müslümanlar› bu makam›n lây›¤›
olmayan bu adamdan kendilerini kurtarmaya ça¤›r›yordu. Hz. Hüseyin de ‹slam dünyas›n›n
yaflad›¤› bu ›zt›rapl› dönemi yak›ndan izlemekteydi. Çünkü kendinde, babas› Hz. Ali, dede-
si Hz. Muhammed’in bütün vas›flar›n› toplam›fl gibiydi.

Hz. Hüseyin, Mekke’den Kûfe’ye do¤ru yola ç›kt›¤›nda amca o¤lu Müslim’in Yezid’in
adamlar›nca ac›mas›zca öldürüldü¤ünü ö¤rendi ve çok üzüldü. Kûfelilerin kalleflli¤i ortada
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oldu¤u, Müslim’e oynanan oyun her fleyi gösterdi¤i hatta kendisi için bafl koyduklar›n› söy-
leyenler da¤›l›p kaçt›¤› halde o, Mekke’den yola ç›kan ailesi ve fedakâr dostlar›yla, yola de-
vam etmekten çekinmedi. Ordunun geldi¤ini haber al›nca yan›ndakilere zaman varken ken-
disinden gece ayr›labileceklerini ifade ettiyse de, yan›nda bulunanlar, hayatlar›n› kurtarmak
için onu terketmek alçakl›¤›n› yapmayacaklar›n› ifade ettiler. 

Hz. Hüseyin ya Yezid’in saltanat›na son vererek baflar›ya ulaflacak ve Müslümanlar› eflitlik,
kardefllik, adalet ülküleri içinde yaflatacak ya da bu yolda flehit olacakt›. ‹flte Hz. Hüseyin, bu
duygular›n etkisiyle, her neye mal olursa olsun Kerbela’ya gitmeye karar verdi. 

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela’ya geldiklerinde hem susuz b›rak›lm›fl, hem de
binlerce kiflilik ordu taraf›ndan sar›lm›fl durumdayd›lar. Sözde Müslümanlardan oluflan kosko-
ca bir ordu, Hz. Muhammed’in her yönden üstün yarat›l›fl ve niteli¤ine sahip torununa ve
onun ailesine sald›r›yor, öldürmeye çal›fl›yordu. Karfl›lar›ndaki bir avuç insan ise günlerdir su-
suzdu, hararetten insanlar›n dudaklar› çatlam›fl, dilleri kurumufl, ba¤›rlar› yanm›flt›. 

Bu durumu Osman fiems Efendi, içli bir flekilde anlatmaktad›r:
Kuruldu Kerbelâ’ya hayme-i flâh-› felek dîvân
‹hâta etdi etrâf›n gelip ceyfl-i Yezid ol an
Fem-i Âl-i Resûle vermeyip su ol safâ-nâdân
Leb-i ser-çeflme-i âb-› hayât› k›ld›lar ‘atflân
Bu yüzden düfldüler bir derde kim aslâ devâ olmaz

Miyân-› Âle düfldü izdiyâd-› ‘atfldan bir hâl
K’olup tâs-› felek âvâzu’l-‘ataflla mâl-â-mâl
‘Uyûn-› mest-i sekrân-› flehâdet nüh felek- emsâl
Tecellâ-y› zülâl-i la‘l-i yâre oldular seyyâl
Bu ahvâle mu‘âdil vak‘a-i sûzifl-fezâ olmaz

Gelip ol dem Yezîdân etdiler ey gül-ruh-› Kerrâr
Hilâfet mâ-cerâs›nda Yezîd’e eylegil ikrâr
Sözümüz dinler isen hep senindir ravza vü enhâr
Ki yohsa tîg u ‘atfl ile sana çok eyleriz âzâr
Hisâr-› zulmümüzden sana hîç râh-› rehâ olmaz

Dedi ol mu‘ciz-enbâz-› habîb-i hazret-i Bârî
Bu veche yâ ‘adû‘llâh eylerim hâflâ ki ikrâr
Susuzlukdan çekem zann itmeyin zinhâr âzâr›
Ve hem etdi zemîn-i haymeden bâ-kudret-i Bârî
Revân bir nehr kim hâlet-i pezîr ink›zâ olmaz

Nihayet 10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61)’de Hz. Hüseyin son haz›rl›klar›n› yapt› ve
Yezid’in ordusuna yaklaflarak onlara hitap etmek istedi. Ancak bu konuflma8, gözleri dönmüfl

141ÜSKÜDARLI OSMAN fiEMS EFEND‹ VE KERBELA MERS‹YES‹ n

8 Hz. Hüseyin’in bu sözlerinin edebi bak›mdan da ayr› bir de¤eri vard›r. Allah’a hamd ve sena, Hz. Muham-
med’e, meleklere ve nebilere salattan sonra flöyle diyordu: “Peygamberimizin k›z›n›n o¤lu, vasisinin o¤lu,
amcas›n›n o¤lu ben de¤il miyim? fiehitlerin efendisi Hazma, babam›n amcas› de¤il midir; flehit Cafer Tay-
yar, amcam de¤il midir? Tanr› elçisinin benim için ve kardeflim için, cennet halk› çocuklar›n›n seyyidleridir
ve sünnet ehlinin gözbebekleridir, sürurlar›d›r, dedi¤ini duymad›n›z m›? ‹mdi benim soyumu araflt›r›n›z ve
benim kim oldu¤umu görünüz. Sonra kendi vicdanlar›n›za e¤iliniz, onlar› ay›play›n›z ve beni öldürmenin
haram ve yasaklanm›fl olan kan›m› dökmenin sizin için helal olup olmad›¤›n› düflününüz.!…” Bu konuflma 



azg›nlardan oluflan bu orduyu pek etkilemedi. Çok dengesiz bir flekilde bafllayan savaflta Hz.
Hüseyin’in askerleri, susuz ve bitkin üstelik az say›da,  yaya olarak savafl›yordu. Sonunda her

yandan hücum edilerek, Hz. Hüseyin flehit edildi9 (10 Muharrem 61-10 Ekim 680). 
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bir baflka kaynakta ise flöyle nakledilir: “ Hz. Hüseyin at›n› sürerek iki ordu aras›nda bir yerde durdu ve Ye-
zid’in ordusuna hitaben: “Ey Kûfe halk› benim kim oldu¤umu ve sonra da vicdan›n›z›n sesini dinleyiniz.
Ben Peygamberin torunu de¤il miyim? Benim katlim size helal olur mu? Peygamberin hadisini ne çabuk
unuttunuz. O, bizler için, Siz Ehl-i beytin seyyidlerisiniz, diye buyurmufltu. Bunu bilmiyor musunuz? Ben
o büyük Peygamberin k›z›n›n o¤lu, vasisi ve amcazadesi olan zat›n o¤lu de¤il miyim? fiayet bu hadisi unut-
tu iseniz, içinizde bunu size hat›rlatacak kimseler vard›r. Benden ne istiyorsunuz? Medine’de Resulullah’›n
ravza-i mübarekesinin yan›nda kendi halimde yaflarken beni orada b›rakmad›n›z. Mekke’de itikafa çekilme-
me müsaade etmediniz. Davetnameler göndererek, ricalar ederek, yalvararak beni buraya kadar ça¤›rd›n›z.
Ben sizin bu davetiniz üzerine buralara kadar geldim. fiimdi beni öldürmek istiyorsunuz. Bu ak›bete müs-
tehak olabilmek için ben sizlere ne yapt›m? ‹çinizden birisini mi öldürdüm? Yoksa birinizin mal›n› m› gas-
bettim? E¤er beni istemiyorsan›z b›rak›n›z gideyim. Bu ne gaddarl›k ve bu ne hilekarl›kt›r….” 

9 Hz. Hüseyin’in flehit edilmesi sonras›nda çad›ra koflan Yezid ordusunun komutan› fiimr, bu flehitlerin
bafllar›n› Vali Ubeydullah’a gönderdi. Hz. Hüseyin’in k›zlar›, k›zkardeflleri ve çocuklar da Kûfe’ye Ubey-
dullah’›n huzuruna getirildiler. Ubeydullah’›n Peygamberin soyuna karfl› davran›fl› çok çirkin ve kaba
idi; kendilerine hakaretler ve tehditler savurdu, hatta ‹mam Zeynel Abidin’i öldürmek dahi istedi. Ubey-
dullah bundan sonra ‹mam Zeynel Abidin’in ellerini ba¤lat›p, Kerbela’da öldürülenlerin kesilmifl baflla-
r›n›, çoluk çocu¤u fiam’a Halife Yezid’in yan›na yollad›. fiam’a vard›klar›nda onlar› götüren Züheyr, Ha-
life Yezid’in yan›na girip baflar›y›(!) müjdelemifl ve Kerbela savafl›n›n ayr›nt›lar›n› anlatm›flt›. Hz. Hüse-
yin’in ailesini getiren kafile, Yezid’in saray›na getirilmiflti. K›sa süre sonra Ehl-i beyt kad›nlar›n› Yezid’in
huzuruna ç›kard›lar. Kad›nlar, ‹mam Hüseyin’in kesik bafl›n› Yezid’in önünde görünce feryad ve figan
etmeye bafllad›lar. Kad›nlarla birlikte zincirli bir flekilde ‹mam Zeynel Abidin de Yezid’in huzuruna ge-
tirilmiflti. Manzaran›n dehfletinden Yezid’in yan›nda bulunanlar bile dehflete kap›lm›fllar ve bunu aç›kça
belirtmifllerdi. Yezid Hz. Hüseyin’i ortadan kald›r›lmas›yla art›k rahatlam›fl say›l›rd›. fiimdi Ehl-i beyte
yalandan da olsa sayg›l› davranabilirdi. Derhal Zeynel Abidin’in zincirlerini çözdürdü. Yezid’in kad›nla-
r› da Ehl-i beyt kad›nlar›n› teselli etmeye çal›fl›yorlard›. Yezid, yapt›¤› kötülükleri ve cinayetleri unuttu-
rabilmek için Ehl-i beyte iyi davran›yor, sarayda onlarla konufluyor, her isteklerinin yerine getirilece¤i-
ni belirtiyordu. Daha sonra Numan bin Beflir komutas›ndaki bir muhaf›z k›tas› eflli¤inde onlar› Medi-
ne’ye kadar götürdü. Yezid, Zeynel Abidin’i u¤urlarken flu yalan› bile uydurabiliyordu: “Allah, ‹bni Mer-
came’ye lanet eylesin. Vallahi ben olsayd›m baban›n her iste¤ini yerine getirirdim. Lakin kaderi ‹lahi
böyleymifl ne yapal›m!…” Ne Allah’tan korkular› ne Peygamberden çekinmeleri vard› ne de utanma bi-
liyorlard›. fiu da muhakkak ki, yeryüzünde Yezid gibi ahlak yönünden düflük insana az rastlanabilir.
Onun bu iflleri yapan eli Ubeydullah ise kötülük ve ahlaks›zl›kta, zalimlikte efendisi ile yar›fl halindey-
di. fiunu da bilmek laz›md›r ki, Kerbela’da hak yolunda kendisinin yüz kat› bir orduya karfl› duran Hz.
Hüseyin’in bu kahramanl›¤›na da rastlamak imkâns›zd›r. Hz. Hüseyin’in ve yan›ndakilerin Kerbela’da
böyle feci flekilde katledilmeleri ve Peygamber sülalesinin akla gelmedik flekilde ihanete cüretleri halk›
o kadar etkiledi ki, adeta Emevi saltanat› kökünden sars›ld›. Olay ‹ran ve Hicaz'’a duyulunca halkta
Emevilere karfl› büyük bir kin ve ayaklanma istekleri bafllad›. Bu durum karfl›s›nda da Yezid’in paral›
kullar› büsbütün kudurdu. Zulüm yolunda hiç çekinmez oldular. Yezid’in, Hz. Hüseyin’e, Hz. Ali soyu-
na ve yandafllar›na yapt›klar›, Mekke ve Medine’ye sald›rmas› ‹slam tarihinin en kara sayfalar›n› olufltu-
rur. Yezid, hilafetin haks›z varisi, Hz. Hüseyin’in katledilmesinin ve mukaddes flehirlerin kirletilmesinin
bafl sorumlusu olarak Müslümanlar›n haf›zas›nda kötü bir isim b›rakm›flt›r. Emevi zalimleri Hakk› tan›-
mam›fllar, azg›nlaflm›fllar ve Peygamber’in Ehl-i Beytine olmad›k fleyler yapm›fllard›r. Bütün bunlar son-
ras›nda Emevi saltanat› kökünden sars›ld› ve y›k›ld›. ‹slam alemi yüzy›llard›r Peygamber torunlar›na ya-
p›lan bu zulmü unutmad›. Nihayet bir gün Muhtar isimli bir kahraman arkadafllar› ile birlikte ayaklan-
d›. Kûfe flehrindeki Ömer bin Sa’d ile Kerbela Olay›’na kat›lanlardan 210 kifli k›l›çtan geçirildi. Bu kar›-
fl›kl›klar s›ras›nda kaçmaya çal›flan Hz. Hüseyin’in katili fiimr de yakaland› ve katledildi. 750 y›l›nda Ab-
basiler, Emevi Hanedanl›¤›n› devirdiler.



Hz. Hüseyin’in flehadetini Üsküdarl› Osman fiems Efendi, flöyle dile getiriyor:
Olup mânend-i ‘‹sâ kuvve-i nazâreden pinhân
Göründü halka bir sûret misât-› nûr-ifflâ
Nihâlinden cüdâ olmufl gibi bir gonce-i handân
Ser-â-ser dâ¤ dâ¤ hûn-› la‘lîn içre ser-i galtân
Vücûd-› nâzenîni dâ¤lardan ›st›fâ olmaz

Erifldi bir nidâ-y› cân-güdâz ol dem cihân içree
Düflüp ol bângdan bir velvele kevn ü mekân içre
Me¤er flâh-› nübüvvet ravza-i bâ¤-› cinân içree
Olurdu bülbül-âsâ na¤me-perdâr âfliyân içre
Der idi kim bana bundan efledd cevr ü cefâ olmaz 

Bugün hayfâ te’essüf hât›r›mda ser-bedîd olur
Ki cân-pârem Hüseyn’im tîg-› ‘atfl ile flehîd oldu
Bugün mü’minlere mâtem nifâk ehline ‘îd oldu
Bu yüzden ol gürûh-› bî-vefâ benden ba‘îd oldu
Sitem-kârân-› Ehl-i Beyt bana hîç akrabâ olmaz

Osman fiems, o olay› yafl›yormuflças›na duydu¤u ac›ya, bütün kâinat› ortak eder. Duydu¤u
ac›, son derece içtendir. Bu mateme bütün tabiat›n, âlemin ifltirak etti¤ine inan›r. Gökyüzü, ay,
devrân, deniz hep bu matemle yasl›d›r. fiehitlerin flah›n›n matemiyle gece siyah bir flala girmifl-
tir. Matem gecesinde sînede renkli elbiseler olmaz. Daha sonra Hz.Muhammed’in nuruyla ay,
flehitler tepesinden do¤up Kerbela çölünü ayd›nlatm›flt›r.

O bâng-› mâtem-engîz ile toldu künbed-i ekvân
Duyup gayb ‘âleminden oldular ‘arz u semâ lerzân
Gözünden ç›kd› ‘arfl›n mihver-i eflâk-i âb-efflân
Elinden gitdi ferflin küre-i gencîne-i sâmân
Dediler ki y›k›lsa bu fenâ dâr› fenâ olmaz

Siriflk-i dîde-i firkatle oldu mâh der-hâle
Büründü hacletinden vech-i neyyir-i mu‘iz âle
Misâl-i eflk çeflm-i hasret oldu çarh-› cevvâle
Girip flâh-› flehîdân mâtemiyle fleb siyâh flâle
Dedi mâtem flebinde sînede rengîn-kabâ olmaz

Hevâ-y› âh-› dilden geldi cûflifl bahr-› ‘ummâna
Felek kefltîsini gark itmek içün eflk-i tûfâna
Temevvüc etdi pür-cûfl oldu ç›kd› tâk-› ekvâna
‘Uyûn-› lücceyi ref‘ eyleyip tâ ‘arfl-› rahmâna
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Dedi Âl-i Resûle bunca îzâ‘ re‘y Hudâ olmaz
Do¤up evc-i flehâdet matla‘›ndan çün meh-i tâbân
Olup mânend-i neyyir nûr-› Ahmed içre ser-gerdân
Ziyâ-pâfl oldu deflt-i Kerbelâ’ya eyledi seyrân
fiehîdân oldu çün k›ble-i dîn vâs›l-› Sübhân
Gürûh-› ‘âfl›kâna bundan özge piflvâ olmaz

fiâir, “Dedi kim” ve “Dedi Hak” biçiminde müraca’a fliir (karfl›l›kl› konuflma biçiminde yaz›l-
m›fl fliir) dilinin yaratt›¤› üslubuyla fliirine daha bir sadelik katm›fl ve kendisini de ön plâna ala-
rak, flâir kimli¤ini hissettirmifltir. Ayr›ca, mersiyenin pek çok yerinde “dedi” kelimesi geçmek-
tedir. fiâir, bu tekrarlarla fliirine bir ahenk katt›¤› gibi fliirin zevkle okunmas›n› da sa¤lam›flt›r. 

Dedi Hak merhabâ ey gül-ruh-› cân-pâre-i cânân
Sana meftûhdur mahrem-serâ-y› Hazret-i Rahmân
Serir ü ‘arfl›m› çün eylemifldim pây›na pûyân
Edip zât›mda fânî zât›n› ey nûr-› nûr-efflân
Sarây-› lî-ma‘allah› buyur emrine lâ olmaz

Dedi kim yâ ‹lâhi yakd› hasret sabr u sâmân›m
Kabâ-y› lâlevefl çâk eyledim çekdim girîbân›m
Zülâl-i tîg-› ‘aflk›nla suvard›m la‘l-i ‘atflân›m
Gülistân eyledim hûn-› dilimle çevre dâmân›m
Bu gülflende benim gibi gül-i sad-berg edâ olmaz

Dedi Hak gül idin o dem ki ser-sebz-i sinân oldun
O dem bülbül idin kim beste-i âh u figân oldun
Garîb olma karîb-i âfliyân-› lâ-mekân oldun
Görünmüfldüm seninle flimdi sen bende nihân oldun
Bu mahremgâh-› ‘âlîdir ki bunda mâsivâ olmaz

Dedi geçdim Hudâ’ya bu flehâdet mâ-cerâs›ndan
Haberdâr›m ezelden ol hicâb›n mâverâs›ndan
Velî geçmem seninle etdi¤im ‘ahd iktizâs›ndan
Geçip cân ü cihândan geçmezem kan›m bahâs›ndan
E¤er ki diyetim vermez isen sana revâ olmaz

Dedi Hak ey flehîd-i cân-fedâ-y› ‘îd-i ferdiyet
Ne ise eyle vâz›h muktezâ-y› ‘ahd ü ünsiyet
Bu veche görünür kim kasd-› aksâ-y› ünsiyet
Visâl-i bî-misâl zât›m olsun kan›na diyet
E¤erçi gevher-i gül-reng kan›na bahâ olmaz
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Dedi ey Rabb-› ‘âlem flöyledir îcâb-› bî-tamâm
K’olup cân›m sana kurbân olas›n cân›ma cân›m
Bugün ki Kerbelâ defltinde ben hûn içre galtân›m
Ola hem-pâlar›m vasl›nda hep ‘uflflâk-› nâlân›m
Ki anlar mâtemim nâr›ndad›r nâra sezâ olmaz

Dedi Hak ey ferah-bahflâ-y› bezm-i Kevser ü ‘irfân
Olunca meclis-i mahflerde ‘âlem zâr u ser-gerdân
Kebâb etmek diler laht-i cigerdeen âtefl-i nîrân
Bütün ‘uflflâk-› nâlân› sana bahfl eyledim ol an
Seninledir anlar ey mahbûb nâra mübtelâ olmaz

Dedi kim ey dü ‘âlem Girdigâr-› merhametkâr›
Dem-i rûz-› cezâda isterim cümle siyehkâr›
Ki yoksa bafl›m al›p destime çün eylerim zâr›
Siriflk-i hûn ile gark eyleyip âb eylerim nâr›
Celâlin hazretinden kimse me’hûz cezâ olmaz

Dedi Hak ey fedâ‘î sen ki verdin yoluma cân›
Sana verdim kilîd-i dûzah ü miftâh-› r›dvân›
E¤er çeflmin dökerse mahflere eflk-i gül-efflân›
Hazer kim âtefl-i âh›n yakar cennât u nîrân›
Bekâ mülkünde bir cây-› penâh ey meh-likâ olmaz

fiâire göre, “Hz. Hüseyin’i katleden düflmanlara lanet okumakla hata yap›lm›fl olmaz. Yezî-
dîler, hofl yarat›l›fll› olsalard› sana hürmet ederlerdi; Hakk’a inan›p kulluk etselerdi seni bilir-
lerdi. O toplulu¤a lanet olsun. Hz.Ali’yi sevme ve onu sevenleri de sevme (tevellâ) ve ondan
yüz çevirenleri sevmeme (teberrâ) ehliyiz. Bizde riyâ yoktur.” der. Riyâ, Allah r›zas› için yap›l-
mayan ihlass›z ifller ve samimiyetsiz ibadetlerdir.

Bize mahsûsdur ey rûh-› ‘âlem minnet-i zât›n
Berâber cedd-i pâkinle görüp mâhiyet-i zât›n
Salât-› bî-‘adedle eyleriz hem midhat-i zât›n
‘Adûlar bilmeyip çün k›lmad›lar hurmet-i zât›n
Bizim çün onlara la‘net-resân olmak hatâ olmaz

Sana hurmet ederlerdi ‘adûlar hofl-nihâd olsa
Bilirlerdi Yezîdîler seni Hakk’a ‘ibâd olsa
O denlü la‘net olsun ol gürûh üzre ki yâd olsa
Kifâyet etmesin terkîmine deryâ midâd olsa
Tevellâ vü teberrâ ehliyiz bizde riyâ olmaz

Âl-i Abâ hâlini yâd edip âh etme ve inlemenin günahlar›n aff›na sebep olaca¤› söylenir.
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Gönül hastas› fiems kavuflma kadehinin sarhofludur. fiâir, son bendinde “güzelli¤inin tecel-
lisiyle gönlümü daima nurland›r. Matem çeken ve mahzun olan gönlümü lutfunla sevinçli et.
Hata ettiysem hatalar›m› ör, kapat.”diyerek dualar etmekte ve “Zât›n›n senâs›yla kalem ve kâ-
¤›tta cesaret olmaz” sözleriyle tevazusunu göstermektedir.  

Osman fiems Efendi’nin Mersiye-i Cenâb-› Seyyidü’fl-fiühedâ adl› muhammes fleklinde tertip edil-
mifl 250 beyitten ve 50 bentten oluflan bu uzun fliirinin tamam›na burada yer vermek istiyoruz. 

Mersiye-i Cenâb-› Seyyidü’fl-fiühedâ
(Mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün)
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim
Bugün mâh-› Muharrem vakt-i mâtemdir safâ olmaz
Fürû¤-› dîde-i giryân gamdan rûflenâ olmaz
Gönül âyînesinde gerd-i mâtemden cilâ olmaz
Muhibb-i Âle bu mâtem gibi derd ü belâ olmaz

Gözüm kan a¤la mâh-› mâtem-i Âl-i ‘Abâ geldi
Zamân-› kurbet-i fiâh Hüseyin-i Kerbelâ geldi
Girân-bâr-› belâlarla zamân-› pür-cefâ geldi
Bu mâtemle dil-i nâlân ezelden mübtelâ geldi
Muhibb-i Âl ü evlâd olmayanlar mübtelâ olmaz

Bil ey dil vakt-› ser-mestân-› bezm-i Kerbelâ’d›r bu
fieb-i ser-hâb çeflm-i nûr çeflm-i enbiyâd›r bu
Sehergâh-› humâr-› teflne-i flîr-i Hudâ’d›r bu
Dem-i subh-› sabûh-âflâm-› vasl-› Kibriyâ’d›r bu
Bu meyden içmeyenler Ehl-i Beyt-i Mustafâ olmaz

Bu râz› duymak istersen e¤er sen ey dil-i dânâ
Edersin cür‘â-i câm-› Hüseynîden nevâ peydâ
Bulup bezm-i flehâdetde mezâk-› teflne-i Yahyâ
Muhakkak olmayanlar mazhar-› esrâr-› “Mâ-evhâ”
Dem-i râz-› Hüseyn-i Müctebâya âflinâ olmaz

Hüseyn-i Kerbelâ flâhenfleh-i hayl-i mü’eyyeddir
Hüseyn-i Kerbelâ miflkât-› encâr-› mümecceddir
Hüseyn-i Kerbelâ pûsiflgeh-i lâ‘l-i Muhammed’dir
Hüseyn-i Kerbelâ nûr-› fürû¤-› çeflm-i Ahmed’dir
Ki bil nûr-› mücessem tu‘me-i tî¤-› cefâ olmaz

‹mâm-› dîn-i ekberdir Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Vasî-yi ‘ilm-i Haydar’d›r Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Hem-âgûfl-› Peyâmberdir Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Serîr-i nûr-› azherdir Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Serîr-i nûr-› ferfl pây-› cünd-i bî-hayâ olmaz
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O flâh›n vâk›‘ât-› mâtem-engîz makâlât›
Hilâf-› hürmet ü flân üzre geçdi hadd ü gayât›
Edip tahrîr kesb-i hüzn içün dürlü ‘ibârât›
Ederler z›mn ile isbât ‘acz ile mücâzât›
Selâtîn-i ilâhiyûna böyle iftirâ olmaz

Budur tahkîk kim Kûfîler oldu bî‘ate meyyâl
‹mâm-› Kerbelâ hem etmek üzre Kûfe’ye ikbâl
Bu emr üzre olundukça kadem-cünbân-› isti‘câl
Gelüp hep Ehl-i Mekke eylediler mu‘riz-i âmâl
Dediler gitme ey flâh-› serîr irtizâ olmaz

O dem erdi hitâb-› lâ-yeâlî k’ol meh-i seyyâr
Seyâhat emrini ensâr ü âline ede tekrâr
Olup îcâb-› hükm ü ‘ahd ü mîsâk-› ezel izhâr
Civâr-› lâ-mekân u bî-niflâna eyleye reftâr
Ki bir sûret ile tagyîr takdîr-i kazâ olmaz

Edip tahrîk pây-› el-vedâ‘ ol flâh-› ‘âlî-flân
Ser-â-ser ehl-i Bathâ ç›kd›lar teflvî‘ine nâlân
Çün erdi Kerbelâ’ya reh-güzâr-› mevkib-i sultân
Nihân oldu nazardan râh-› hem-cünd oldular cûyân
An› fehm etdiler kim hükm-i Bârî reh-nümâ olmaz

Kuruldu Kerbelâ’ya hayme-i flâh-› felek dîvân
‹hâta etdi etrâf›n gelip ceyfl-i Yezid ol an
Fem-i Âl-i Resûle vermeyip su ol safâ-nâdân
Leb-i ser-çeflme-i âb-› hayât› k›ld›lar ‘atflân
Bu yüzden düfldüler bir derde kim aslâ devâ olmaz

Miyân-› Âle düfldü izdiyâd-› ‘atfldan bir hâl
K’olup tâs-› felek âvâzu’l-‘ataflla mâl-â-mâl
‘Uyûn-› mest-i sekrân-› flehâdet nüh felek- emsâl
Tecellâ-y› zülâl-i la‘l-i yâre oldular seyyâl
Bu ahvâle mu‘âdil vak‘a-i sûzifl-fezâ olmaz

Gelip ol dem Yezîdân etdiler ey gül-ruh-› Kerrâr
Hilâfet mâ-cerâs›nda Yezîd’e eylegil ikrâr
Sözümüz dinler isen hep senindir ravza vü enhâr
Ki yohsa tîg u ‘atfl ile sana çok eyleriz âzâr
Hisâr-› zulmümüzden sana hîç râh-› rehâ olmaz

Dedi ol mu‘ciz-enbâz-› habîb-i hazret-i Bârî
Bu veche yâ ‘adû‘llâh eylerim hâflâ ki ikrâr

147ÜSKÜDARLI OSMAN fiEMS EFEND‹ VE KERBELA MERS‹YES‹ n



Susuzlukdan çekem zann itmeyin zinhâr âzâr›
Ve hem etdi zemîn-i haymeden bâ-kudret-i Bârî
Revân bir nehr kim hâlet-i pezîr ink›zâ olmaz

‹rifldi h›dmete ol demde kerrûbîn ile hem-râz
Ferifltehler ü cinîler edip ol merkeze pervâz
Dediler emr k›l fermân senindir bugün ey fleh-bâz
Edelim Kerbelâ’ya menzil-i Kârûn ile dem-sâz
Bu ecnâda müflâbih bir gürûh-› bî-vefâ olmaz

Dedi ben bu kazây› Kerbelâ’da ederim seyrân
Düflüp ‘atfl-› âtefle çün Halîl-i Hazret-i Rahmân
E¤erçi vasf›n›z makbûldür indimde ey yârân
Velî bu derd içün bir kimseden etmem taleb dermân
Fedâ‘îler yolunda Hakka dahî ilticâ olmaz

Olup meflhûd hem flâh-› Resûl ü Haydar ü Zehrâ
‹mâm-› Kerbelâ’ya sundular bir câm-› pür-sahbâ
Dediler cân›m›z soldurmas›n gel rûyun isti¤nâ
Buyur enhâr-› bâ¤-› lâ-mekâna ey gül-i ra‘nâ
Leb-i la‘linle lây›k cûybâr-› Kerbelâ olmaz

Dedi ol cân-› ‘âlem ey selâtîn-i kerem-kârân
Yakar cân u dilim hayli zamând›r âtefl-i hicrân
Firâk-› yâr ile âlâm-› düflmen dildedir mihmân
Bugün ‘atfl-› ci¤erle anlar içün eylerim püryân
Tutun ma‘zûr kim ferhunde bir demdir fedâ olmaz

Bu rûz ol rûzdur kim eylerim tazyîk mihmân›
Bu rûz ol rûzdur kim yâre kurbân eylerim cân›
‘Uyûn-› ‘âleme izhâr edip takdîr-i Sübhân›
Varam mahrem-serâya terk idüp a’yân ü imkân›
Bana kevn ü mekân flimden geri mesken-serâ olmaz

E¤erçi Kerbelâ vasf›nda hûn-efflân olur hâme
Kazâ-y› nüh-felek dil-teng olur elvâh u a‘lâma
‘Urûc etmek içün ol rûh ‘âlem-i dâr-› inâma
fiu vechile erifldi kim kazâ hükmü ser-encâma
Zebân-› kilk-i âdâb an› tafsîle r›zâ olmaz

Erifldi emr-i ‹srâ çünki flâh-› Kerbelâ üzre
Dem-i Mi‘râc geldi ya‘ni Âl-i Enbiyâ üzre
Olup zâhib reh-i i‘câz rûh-› Kerbelâ üzre 
Nümâyân oldu bir i‘câz kim dâr-› fenâ üzre
O rütbe kudrete mazhar bir kej-rev evliyâ olmaz
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Olup mânend-i ‘‹sâ kuvve-i nazâreden pinhân
Göründü halka bir sûret misât-› nûr-ifflâ
Nihâlinden cüdâ olmufl gibi bir gonce-i handân
Ser-â-ser dâ¤ dâ¤ hûn-› la‘lîn içre ser-i galtân
Vücûd-› nâzenîni dâ¤lardan ›st›fâ olmaz

Erifldi bir nidâ-y› cân-güdâz ol dem cihân içre
Düflüp ol bângdan bir velvele kevn ü mekân içre
Me¤er flâh-› nübüvvet ravza-i bâ¤-› cinân içre
Olurdu bülbül-âsâ na¤me-perdâr âfliyân içre
Der idi kim bana bundan efledd cevr ü cefâ olmaz 

Bugün hayfâ te’essüf hât›r›mda ser-bedîd olur
Ki cân-pârem Hüseyn’im tîg-› ‘atfl ile flehîd oldu
Bugün mü’minlere mâtem nifâk ehline ‘îd oldu
Bu yüzden ol gürûh-› bî-vefâ benden ba‘îd oldu
Sitem-kârân-› Ehl-i Beyt bana hîç akrabâ olmaz

O bâng-› mâtem-engîz ile toldu künbed-i ekvân
Duyup gayb ‘âleminden oldular ‘arz u semâ lerzân
Gözünden ç›kd› ‘arfl›n mihver-i eflâk-i âb-efflân
Elinden gitdi ferflin küre-i gencîne-i sâmân
Dediler ki y›k›lsa bu fenâ dâr› fenâ olmaz

Siriflk-i dîde-i firkatle oldu mâh der-hâle
Büründü hacletinden vech-i neyyir-i mu‘iz âle
Misâl-i eflk çeflm-i hasret oldu çarh-› cevvâle
Girip flâh-› flehîdân mâtemiyle fleb siyâh flâle
Dedi mâtem flebinde sînede rengîn-kabâ olmaz

Hevâ-y› âh-› dilden geldi cûflifl bahr-› ‘ummâna
Felek kefltîsini gark itmek içün eflk-i tûfâna
Temevvüc etdi pür-cûfl oldu ç›kd› tâk-› ekvâna
‘Uyûn-› lücceyi ref‘ eyleyip tâ ‘arfl-› rahmâna
Dedi Âl-i Resûle bunca îzâ‘ re‘y Hudâ olmaz

Do¤up evc-i flehâdet matla‘›ndan çün meh-i tâbân
Olup mânend-i neyyir nûr-› Ahmed içre ser-gerdân
Ziyâ-pâfl oldu deflt-i Kerbelâ’ya eyledi seyrân
fiehîdân oldu çün k›ble-i dîn vâs›l-› Sübhân
Gürûh-› ‘âfl›kâna bundan özge piflvâ olmaz

Olup bir katre dem cünbân-› sûy-› evc-i ‘ulyâya
Düflüp mânend-i flebnem gonca-i firdevs-i a‘lâya
Erip seyrân› âhir dâmen-i ‘arfl-› mu‘allâya
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Var›nca der ki mahrem-i serâ-y› hâs-› Mevlâ’ya
Dedi kurbân-› ‘aflka senden özge mültecâ olmaz

Dedi Hak merhabâ ey gül-ruh-› cân-pâre-i cânân
Sana meftûhdur mahrem-serâ-y› Hazret-i Rahmân
Serir ü ‘arfl›m› çün eylemifldim pây›na pûyân
Edip zât›mda fânî zât›n› ey nûr-› nûr-efflân
Sarây-› lî-ma‘allah› buyur emrine lâ olmaz

Dedi kim yâ ‹lâhi yakd› hasret sabr u sâmân›m
Kabâ-y› lâlevefl çâk eyledim çekdim girîbân›m
Zülâl-i tîg-› ‘aflk›nla suvard›m la‘l-i ‘atflân›m
Gülistân eyledim hûn-› dilimle çevre dâmân›m
Bu gülflende benim gibi gül-i sad-berg edâ olmaz

Dedi Hak gül idin o dem ki ser-sebz-i sinân oldun
O dem bülbül idin kim beste-i âh u figân oldun
Garîb olma karîb-i âfliyân-› lâ-mekân oldun
Görünmüfldüm seninle flimdi sen bende nihân oldun
Bu mahremgâh-› ‘âlîdir ki bunda mâsivâ olmaz

Dedi geçdim Hudâ’ya bu flehâdet mâ-cerâs›ndan
Haberdâr›m ezelden ol hicâb›n mâverâs›ndan
Velî geçmem seninle etdi¤im ‘ahd iktizâs›ndan
Geçip cân ü cihândan geçmezem kan›m bahâs›ndan
E¤er ki diyetim vermez isen sana revâ olmaz

Dedi Hak ey flehîd-i cân-fedâ-y› ‘îd-i ferdiyet
Ne ise eyle vâz›h muktezâ-y› ‘ahd ü ünsiyet
Bu veche görünür kim kasd-› aksâ-y› ünsiyet
Visâl-i bî-misâl zât›m olsun kan›na diyet
E¤erçi gevher-i gül-reng kan›na bahâ olmaz

Dedi ey Rabb-› ‘âlem flöyledir îcâb-› bî-tamâm
K’olup cân›m sana kurbân olas›n cân›ma cân›m
Bugün ki Kerbelâ defltinde ben hûn içre galtân›m
Ola hem-pâlar›m vasl›nda hep ‘uflflâk-› nâlân›m
Ki anlar mâtemim nâr›ndad›r nâra sezâ olmaz

Dedi Hak ey ferah-bahflâ-y› bezm-i Kevser ü ‘irfân
Olunca meclis-i mahflerde ‘âlem zâr u ser-gerdân
Kebâb etmek diler laht-i cigerdeen âtefl-i nîrân
Bütün ‘uflflâk-› nâlân› sana bahfl eyledim ol an
Seninledir anlar ey mahbûb nâra mübtelâ olmaz

150 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU



Dedi kim ey dü ‘âlem Girdigâr-› merhametkâr›
Dem-i rûz-› cezâda isterim cümle siyehkâr›
Ki yoksa bafl›m al›p destime çün eylerim zâr›
Siriflk-i hûn ile gark eyleyip âb eylerim nâr›
Celâlin hazretinden kimse me’hûz cezâ olmaz

Dedi Hak ey fedâ‘î sen ki verdin yoluma cân›
Sana verdim kilîd-i dûzah ü miftâh-› r›dvân›
E¤er çeflmin dökerse mahflere eflk-i gül-efflân›
Hazer kim âtefl-i âh›n yakar cennât u nîrân›
Bekâ mülkünde bir cây-› penâh ey meh-likâ olmaz

Bu resme eyleyip peymân çün ol seyyid-i ‘âlem
Sarây-› ma‘allah içre oldu yâr ile her-dem
E¤erçi cân u cânân oldular bu vechile hurrem
Cihân› tutdu ammâ zengibâr-› sarsar-› mâtem
Dem-i hevl-i k›yâmet subhuna bâd-› sabâ olmaz

Muhibb-i Âl ü Evlâd-› Muhammed oldular gam-nâk
Figân ü mâtem ile etdiler hayli zamân dil çâk
Yezîdân-› la‘îni tu‘me-i tîg etdiler bî-pâk
Süyûf-› tîglarla etseler tâ rûz-› haflr-› ilhâk
Yine bir mûy-› pâki hürmeti hakk› edâ olmaz

Eyâ flâh-› flehîd-i Kerbelâ v’ey dü cihân-fermâ
O flehsin ki müsellemdir sana dünyâ vü hem ‘ukbâ
Zülâl-i flefkatin gül ba¤çesidir cennetü’l-mevâ
Na‘îm-i lütfetin tenvîri oldu  dûzah u gayyâ
Zemîn ü âsumân içre sana kimler gedâ olmaz

O flehsin ki göründün hil‘at-i fahr-i cihân içre
Sen ol nûr-› mücessemsin göründün dehre kan içre
O bülbülsün ki gül-bangin toludur âsumân üzre
O gülbinsin yetifldin sahn-› bâ¤-› lâ-mekân içre
Senin hâr›n dahi feyz gülünden bî-tevâ olmaz

O deryâs›n ki mevcin mahzar›d›r ‘âlem-i imkân
O neyyirsin ki zerren kevkeb-i mâhiyet a‘yân
O âdemsin  vücûdun z›llidir ser-tâ-ser ekvân
Cihân-› câmi‘-i ekbersin oldu cân sana cânân
Sana yâr olmayanlar mahrem-i râz-› ‘abâ olmaz

Olunca âferînifl rû-nümâ nûr-› cemâlinden
Kesildi hâme-i deflt-i kazâ kadd-i nihâlinden
Midâd-› levh-i takdîr oldu çün ki hûn-› âlinden
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O sûretle göründün ‘âleme levh-i misâlinden
Bidâ ba‘de nazîrin ey Hüseyn-i Müctebâ olmaz

Makâm-› kâb-› kavseyne iflâretdir birrvân›n
Delîl-i nokta-i vahdetdir ol çâh-› zenândân›n
Gülistân-› velâyet servidir kad-› h›râmân›n
Kazâ-y› Kerbelâ’ya düfldü âhir sâyesi an›n
E¤erçi nûr-› akdes sâye-endâz-› kazâ olmaz

Salât-› bî-had olsun zât›na ey Cibri’îl huddâm
Sana tâc-› velâyetdir ser-i mes‘ûd-› pür-efhâm
fiehâdetle giyip ‹srâ deminde hil‘at-i gül-fâm
fiefâ‘atle ‘usât ü ‘âfl›kâna eyledin ikrâm
fiühûd-› müdde‘âd›r bu bana çûn ü çerâ olmaz  

Bize mahsûsdur ey rûh-› ‘âlem minnet-i zât›n
Berâber cedd-i pâkinle görüp mâhiyet-i zât›n
Salât-› bî-‘adedle eyleriz hem midhat-i zât›n
‘Adûlar bilmeyip çün k›lmad›lar hurmet-i zât›n
Bizim çün onlara la‘net-resân olmak hatâ olmaz

Sana hurmet ederlerdi ‘adûlar hofl-nihâd olsa
Bilirlerdi Yezîdîler seni Hakk’a ‘ibâd olsa
O denlü la‘net olsun ol gürûh üzre ki yâd olsa
Kifâyet etmesin terkîmine deryâ midâd olsa
Tevellâ vü teberrâ ehliyiz bizde riyâ olmaz

Olanlar nefl’e-i zevk-i mey-i ‘aflk›nla dem-beste
Gumûm-› mâteminle gayr› gamdan oldu vâreste
Olup ser-mest-i sahbâ-y› visâlin fiEMS-i dil-haste
Bi-hamdi’llah olupdur âsitân›nda kemer beste
‹ki ‘âlemde ey kân-› kerem senden cüdâ olmaz

Tecellâ-y› cemâlinle dilim her-bâr k›l pür-nûr
Dil-i mâtem-kefl ü mahzûnum eyle lütfunla mesrûr
Hatâ etdimse sehven dâmen-i ‘afv›nla k›l mestûr
Sana lây›k de¤il mersiyem ey flâh›m buyur ma‘zûr
Senâ-y› zât ile levh u kalemde ictirâ olmaz
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ÜSKÜDÂRLI MÛS‹KÎfi‹NÂS DÎVÂN fiÂ‹RLER‹
VE BESTELENM‹fi fi‹‹RLER‹NDEN ÖRNEKLER

Neslihan ‹lknur Keskin*

Girifl

fiiir ve Mûsikî; insanlar›n, duygu ve düflüncelerini, hayâllerini “ritm” kavram› etraf›nda di-
le getiren ve insanda yeni ça¤r›fl›mlar uyand›rarak, zevk ve heyecân›n ortaya ç›kmas›n›

sa¤layan güzel sanatlar›n belki de en etkileyici olanlar›d›r. “Ritm duygusu” insanla birlikte var
olmufltur, insan›n do¤as›nda vard›r. Bu sebeple insan›n meydana getirdi¤i güzel sanatlardan
“fliir ve mûsikî”de de do¤al olarak  ortaya ç›kmaktad›r. fiiir de, mûsikî de insan›n kula¤›ndan
gönlüne do¤ru akan “âhenkli bir anlat›m”›n ifâdesidir.

Her iki sanat dal› birbirleriyle dâimâ iletiflim içerisindedir. Mûsikî “ritm” kavram› etraf›nda
binâ edilmifltir. fiiir de ritm üzerine kurulmufl bir ifâdeler bütünü, sözel bir düzendir.1 Bir fliir
veya bir fliirin bir parças› önce ritmik bir yap› olarak gerçekleflir, sonra bu ritmik yap›, kelime-
lerde ifâde bulur ve fikir ve imajlar› da do¤urur.2 Bu “ritm” sistemi söylenilen fleyle birlikte söy-
leyiflin de esas olmas› gere¤ini vurgulamaktad›r.3 Özellikle Dîvân fliiri ile Mûsikî’nin “söyleyifl
güzelli¤ini” ön plânda olmas› noktas›ndan kesiflmektedir.

Dîvân fliiri ve Mûsikî aras›nda, “ritm” kavram› ve malzeme ortakl›¤›n› sa¤layan “keli-
meler”den baflka var olan en önemli iliflki, “vezin-usûl” benzerli¤idir. Çinûçen Tanr›ko-
rur, Türk mûsikîsinde usûl-vezin iliflkisinin oldu¤unu örneklerden hareketle ortaya koy-
mufltur.4 Vezin fliirin iç mûsikîsini sa¤layan en önemli unsurdur.5 Özellikle arûz vezninin
yap›s› bu iç mûsikîyi sa¤lamada daha etkindir.

fiiirin ad› mûsikîde art›k “güfte” olmufltur. fiiir, konumuz gere¤i Dîvân fliiri; bu flekilde güf-
te olarak mûsikînin içinde yer al›rken, di¤er taraftan da mûsikî âletleri, makamlar› mazmun ve
benzetmelerle dîvân fliirinde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Böylece, dîvân fliiri mûsikînin; mûsikî
terminolojisi de dîvân fliirinin malzemesi olmufltur.6

* Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Araflt›rma Görevlisi
1 Muhsin Macit, Dîvân fiiirinde Ahenk Unsurlar›, Akça¤ Yay., Ankara 1996, s.75.
2 T.S. Eliot, Edebiyat Üzerine Düflünceler, (Çev. Sevim Kantarc›o¤lu), Ankara 1983, s.147.
3 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Edebiyat Üzerine Makaleler, ‹stanbul 1977, s.180.
4 Çinûçen Tanr›korurur, “Türk Mûsikîsinde Usûl-Vezin Münâsebeti”, Müzik Kimli¤imiz Üzerine Düflünceler

Ötüken Neflriyât, ‹stanbul 1998, s.78-102.
5 Avni Erdemir, Anadolu Sahas› Mûsikîflinâs Dîvân fiâirleri, Türk Sanat› ve E¤itimi Vakf› Yay, Ankara 1999, s.XXII.
6 Avni Erdemir, a.g.e, s.XXIII.



Dîvân fliirinde ayr›ca çeflitli naz›m flekillerinin bestelenmesi ile “flark›”lar oluflmufltur.
Tezkirelerde “murabba ba¤lamak” gibi deyimler kullan›lm›flt›r.7

Osmanl› Devleti zaman›nda tekkelerde, câmilerde, sarayda klâsik mûsikîmiz icrâ edil-
mifltir. Özellikle Mevlevîlik, Halvetîlik, Celvetîlik gibi tarikatlar›n mûsikîmizin geliflmesin-
de ve yayg›nlaflmas›nda önemli bir yere sahip olduklar› belirtilmifltir.8

Biz bu bildirimizde, tarihimizde, kültür hayat›m›zda ve edebiyat›m›zda çok önemli bir
yere sahip olan Üsküdar’›n yetifltirdi¤i mûsikîflinâs flâirleri tan›tma ve bestelenmifl fliirlerin-
den örnekler vermeyi amaçlad›k.

Mûsikîflinâs fiâirler

Memleketlerine göre mûsikîflinâs dîvân flâirleri de¤erlendirildi¤inde, ‹stanbul’dan 102 dîvân
flâirinin mûsikîflinâs oldu¤u belirtilmifltir.9 Üsküdarl› mûsikîflinâs dîvân flâirlerinin say›s› tespit
edebildi¤imiz kadar›yla 6’d›r. Osmanl› Devleti zaman›nda önemli flehirlerden; Edirne’den 13,
Bursa’dan 12, Kastamonu’dan 7, Konya’dan 7, Amasya’dan 6, Manisa’dan 3, Ba¤dat’tan 3, Di-
yarbak›r 2, Kefe’den, Tokat’tan 2, Karaman’dan 1, Prizren’den 1, fiam’dan 1, Üsküp’ten 1, mû-
sikîflinâs flâirin yetiflti¤i kaynaklarda kay›tl›d›r.10 Üsküdârl› mûsikîflinâs flâirlerin say›s›n›, bu
flehirlerle k›yaslad›¤›m›zda, Üsküdâr’›n mûsikîflinâs dîvân flâirlerinin yetifltiren flehirler aras›n-
da ve ‹stanbul’da önemli bir yere sahip oldu¤unu belirtmemiz gerekir. 

Edebiyat tarihimizin önemli kaynaklar›ndan tezkirelerden yola ç›karak adlar›n› tespit etti¤i-
miz Üsküdârl› mûsikîflinâs dîvân flâirleri flunlard›r: Tâlib (17.yy.), Abdî (18.yy.), fiermî (18.yy.),
Reflîd (18.yy.), Rif’ât (18.yy.), Nefl’î (18.yy.).

Tezkirelerden ve mûsikî tarihî ile ilgili di¤er kaynaklardan da yaralanarak, hayat ve ede-
bî kiflilik, eser kriterlerini dikkate alarak Üsküdârl› mûsikîflinâs dîvân flâirleri hakk›nda bil-
gi vermeye çal›flt›k. fiâirlerin do¤um ya da vefat yerlerinin Üsküdar olmas›, onlar› Üsküdar-
l› olarak vas›fland›rmam›zda esas noktad›r.

Tespit etti¤imiz flâirler hakk›nda bilgiyi, flâirlerin ölüm tarihlerini dikkate alarak verdik. 

Tâlib (öl. 1090/1679)

Üsküdar’da do¤mufltur. As›l ad› Mehmed’dir. Babas›, Divitçizâde fieyh Mustafa Efendi’dir,
bu sebeple “Divitçizâde” ad›yla tan›nm›flt›r. Tâlib Efendi ilim tahsil ettikten sonra tasavvufa yö-
nelmifl ve Hüdâyî Tekkesi fieyhi Gafûrî Mahmud Efendi’den sonra bu tekkeye fleyh olmufl ve
ölümüne kadar bu tekkede fleyh olarak görevini sürdürmüfltür. Kabri fieyh Câmiindedir.11
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fieyh Mehmed Efendi, bestekâr bir flâirdir. Bestelerinin ço¤unun güftelerini kendi ilahî-
lerinden seçmifltir.12

Abdî (öl. 1222/1710)
Bestekâr flâirlerdendir.13 As›l ad› Abdullah olup, 1050/1640 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl-

tur.14 Babas› Bayramiyye tarikati fleyhlerinden “fieyh Himmet Efendi”dir. Babas›n›n isminde
dolay› “Himmetzâde Abdullah” ad›yla flöhret kazanm›flt›r.15 Babas›na mürid olarak Bayramiy-
ye tarikatine giren flâir, iyi bir vâiz, muhaddis ve müfessirdir. Kas›mpafla(1668) , Halil Pa-
fla(1679), Sultan Selîm Câmilerinde (1693) s›ras›yla vâizlik yapan flâir, 1683-1684 y›llar›nda
da “Defterdâr ‹brahim Efendi Tekkesi” fleyhi olmufltur. 1710 y›l›nda Üsküdar’da vefât eden flâ-
irin cenâzesi, Bezcizâde Tekkesi’nde babas›n›n yan›na defnedilmifltir.16

Tasavvufî fliirleri mürettep bir Dîvân’da (‹.Ü.Ktp.,TY 5537/6) toplanan Himmetzâde bu fli-
irlerinde Abdî, Dervifl Abdullah; Hz. Peygamber’in hayat›n› konu alan “Gencîne-i ‹’câz”
isimli mesnevîsinde(‹stanbul Arkeoloji Müzesi Ktp., El Yazmalar› no:228) Himmetzâde mah-
laslar›n› kullanm›flt›r. Ayr›ca lügazlardan meydana gelen “Dîvân-› Lügaz” isimli bir risâlesi de
vard›r (Topkap› Saray› Müzesi Ktp., Hazine, no.1050). Abdî, ayr›ca hat ve mûsîkî ile de mefl-
gul olmufl ve bu konularda da eserler vermifltir. Hat sanat›n›n ustalar›ndan Hâf›z Osman’dan
icâzet alm›flt›r. Besteledi¤i eserlerin notalar› elimize ulaflmam›flt›r.17

Bursal› ‹smail Beli¤, tezkiresinde flâirin “Abdî” mahlas›yla dîvân fliiri tarz›nda yazm›fl ol-
du¤u fliirlerinden örnekler vermifltir.18 fiâirin hece vezniyle Tekke Edebiyat› örneklerinden
bestelenmifl ilâhîleri de bulunmaktad›r.19 Afla¤›da flâirin bestelenmifl fliirlerinden örnekler
yer almaktad›r. Bu fliirlerin hepsi ilâhî formundad›r. 

fiermî (öl.1127/1715)
Üsküdâr’da do¤mufltur. As›l ad› Ali’dir. Topçular zümresindendir. 1715 tarihinde ve-

fat etmifltir.20 Safâyî Tezkiresi’nde fiermî için, “Kahvehâne flâyirlerindendür.” denilmekte-
dir.21 M.Fuad Köprülü, fiermî’nin koflmalar›n› zarif ,ince ve âhenkli olarak nitelerken,
Safâyî’nin saz flâirinin klâsik flâirden ay›rmak için, flâir yerine “flâyir” kelimesinin kullan-
mas›n› çok mânâl› bulmaktad›r.22
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Reflîd (öl. 1146/1733)
Üsküdâr’da do¤mufltur. “Reflîd-i Üsküdârî” olarak tan›nm›flt›r.23 As›l ad› Mehmed’dir.

Teberdârl›k (Baltal› Yeniçeri askeri) görevinde bulunmufltur.24 Beyrut’a gönderilen Reflîd
Efendi, Sadrazam Damad ‹brâhîm Pafla taraf›ndan Ka¤›t Eminli¤i görevine getirilmifltir.
Dîvân tarihçili¤i de yapan flâir, daha sonra Halvetî tarikat› fieyhi Arec Hasan’a intisâb ede-
rek tasavvufa yönelmifltir..25 1146/1733 tarihinde de vefât etmifltir. “Fenn-i mûsikîde ma-
hâretli” ve “beste ihtirâ›na kâdir” bir flâir olarak nitelenmifltir.26

Rif’at (XVIII.yy.)
Üsküdâr’da do¤mufltur. As›l ad› Süleymând›r.27 Kad›l›k yapm›flt›r ve baz› kaynaklarda ad›

“Molla Kad›” olarak geçmektedir.28 ‹smail Öztuna, Rifat’›n 1720 y›l›nda vefât etmifl olabilece-
¤ini belirtmektedir.29 Bestekâr ve mûsikîflinâs flâirlerdendir.30

Günümüze 4 beste, 2 aksak semâî, 3 nak›fl yürük semâî ile 2 yürük semâîsinin ulaflt›¤›
belirtilmektedir.31

Nefl’î (XVIII.yy.)
Nefl’î’nin hakk›nda çok az bilgi bulunmaktad›r. Bu bilgilere göre; Üsküdâr’da do¤mufltur.

Mesle¤i berberliktir. Hem flâir hem de mûsikîflinâst›r. Günümüze ulaflan bir eseri yoktur.32

Sonuç
Bu bildiride tespit edebildi¤imiz kadar›yla 6 Üsküdârl› mûsikîflinâs dîvân flâirinin hayat›,

edebî kiflili¤i ve bestelenmifl eserleri hakk›nda bilgi vermeye çal›flt›k.Üsküdâr’da yetiflen mûsi-
kîflinâs dîvân flâirlerinin gerek ‹stanbul, gerekse di¤er Osmanl› flehirleri aras›nda say› bak›m›n-
dan önemli bir yere sahip oldu¤unu vurgulamak gerekir.

Üsküdârl› musikîflinâs dîvân flâirlerinin yaflad›¤› yüzy›llara bakt›¤›m›z zaman Tâlîb hariç di-
¤er befl flâirin 18.yy.’da yaflad›¤›n› görmekteyiz. Asl›nda ölüm tarihlerinden yola ç›karak, flâir-
lerin yaflad›klar› yüzy›l hakk›nda 17.yy.’›n sonu,18.yy.’›n bafl› demek daha do¤ru olacakt›r.
Yüzy›llara göre mûsikîflinâs dîvân flâirleri de¤erlendirildi¤inde, 56 kifliyle 17. yy.’›n ve 33 kifliy-
le 18. yy.’›n oran olarak ilk s›ralarda oldu¤u belirtilmifltir.33 Bu sebeple Üsküdârl› mûsikîflinâs
dîvân flâirlerinin, en çok mûsikîflinâs dîvân flâirinin yetiflti¤i bu yüzy›llarda yetiflmifl olmas› da
dikkat çekicidir.Ayr›ca tezkirelere girmifl olmas›na ra¤men bir halk flâiri olarak nitelenen fier-
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23 Râmiz ve Âdâb-› Zurefâs›, Haz. Sad›k Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1994, s.129.
24 Sâlim, Tezkire-i Sâlim, ‹kdam Matbaas›, ‹stanbul, 1315, s.295; Halûk ‹pekten ve di¤erleri; a.g.e., s.381; Av-

ni Erdemir, a.g.e., s.374.
25 Avni Erdemir, a.g.e., s.374.
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27 Halûk ‹pekten ve di¤erleri; a.g.e., s.389; Avni Erdemir, a.g.e., s.379
28 M. Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, MEB Yay., ‹stanbul 2000, c.I, s.172.
29 ‹smail Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, Kültür Bakanl›¤› Yay., Ankara 1990, c.II, s.235.
30 Avni Erdemir, a.g.e., s.379.
31 H. Nazmi Özalp, a.g.e., c.I, s.172.
32 Halûk ‹pekten ve di¤erleri; a.g.e., s.336; Avni Erdemir , a.g.e., s.336.
33 Avni Erdemir, a.g.e., s.XXVII-XXVIII.



mî’nin de “mûsikîflinâs” olarak de¤erlendirilmesi bu yüzy›llarda klâsik mûsikî anlay›fl›nda fark-
l›l›klar oldu¤unu göstermektedir.

fiâirlerimiz Abdî hariç Üsküdar do¤umludur. Abdî ise,Üsküdar’da vefat etmifltir. Üsküdarl›
mûsikîflinâs dîvân flâirleri fleyhlik, kad›l›k, vâizlik, teberdârl›k, berberlik gibi görevlerde bulun-
mufllard›r. Abdî’nin ayr›ca hattat oldu¤unu da belirtmek gerekir.

Üsküdârl› mûsikîflinâs dîvân flâirlerinden Tâlib ve Reflîd Halvetîlik’e, Abdî de Bayramiyye ta-
rikatlar›na müntesiptir. Özellikle Halvetîlik’in mûsikîflinâs dîvân flâirlerinin ba¤l› olduklar› ta-
rikatlar aras›nda ikinci s›rada oldu¤u ifâde edilmifltir.34

Bestelenen eserlere bakt›¤›m›z zaman “ilâhî”lerin a¤›rl›kta oldu¤unu görmekteyiz. Baz› eser-
lerde güftelerde flâirlere âittir. fiermî’ye âit olan “semâi” d›fl›ndaki fliirlerin “tasavvufî” a¤›rl›kta
oldu¤unu, Allah’›n birli¤i ve Allah’a yakar›fl, Allah’a kavuflma iste¤i, Hz.Muhammed’in flefaati-
nin dilenmesi vb. konular›nda yaz›lm›flt›r. Bestelenen eserlerde ço¤unlukla “aruz” bazen de
“hece” vezni kullan›lm›flt›r.

1918 y›l›nda “Anadolu Mûsikî Cemiyeti” ad›yla kurulan ve 1939 y›l›nda da “ Yeni Üsküdar
Cemiyeti” ad›n› alan Üsküdâr Mûsikî Cemiyeti’ni, bu cemiyetin kurucular›ndan Emin On-
gan’›35 ve cemiyetin üyelerinden Bestenigâr Ziyâ Bey’i36, Hanende Arap Cemâl Bey’i37, Sela-
haddin P›nar’›38, ‹brahim Efendi’yi39, Rüfltü fiarda¤’›40

Bestelenmifl fiiirlerden Örnekler

Tâlib
Nevâ ‹lâhî, Güfte; Tâlib
Feth olunca Hakdan yana yolumuz
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman
Aç›l›nca dost bâ¤›nda gülümüz
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman

Hakdan erse kula bugün saâdet
Kalmaz yolda lâ-büd olur hidâyet
Eriflince cezbe ile inâyet
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman

Menâzile merâtibe erince
Maânî türlü türlü görününce
Dost iline cezbe ile var›nca
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman
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40 M.Nazmi Özalp, a.g.e., c.II, s.326.



Nûr-› Hakla Tâlib erer murâda 
Gide hicâb kalmaya hiç arada
Yetiflince ol hazretden irâde
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman41

Abdî I

Bestenigâr ‹lâhî, Güfte; Himmet 
Bana aflk-› yâr olmad›kça gönlüm e¤lenmez
Cihânun halk› a¤yâr olmad›kça gönlüm e¤lenmez

Tasavvuf didiler birkaç söz ile aldanup kald›m
Visâl-i kûy-› dildâr olmad›kça gönlüm e¤lenmez

Yine sevdâ-y› aflk ile aceb dîvânelik vard›r
Her ân dem seyr-i gülzâr olmad›kça gönlüm e¤lenmez

Ne denlü kesret içre vahdete irse merâtible
Bana evkat-› eshâr olmad›kça gönlüm e¤lenmez

Gönül âyînesin pâk eyledüm çün sa’y u Himmetle
Tecellî zât-› dildâr olmad›kça gönlüm e¤lenmez42

II

Sabâ Tevflih, Güfte; Kendisinin
Ravzana yüz sürenler bulur amân
El amân ey fahr-i âlem el amân
Her gelen dil-haste bulur tâze cân
El-amân ey fahr-i âlem el-amân

Anda kim medfûn ola nâzik tenin
Cennet-i a’lâya benzer medfenin
Dervifl Abdullah garîbindir senin
El-amân ey fahr-i âlem el-amân43
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41 Sadedin Nüzhat Ergun, a.g.e., s.76; Avni Erdemir, a.g.e., s.466
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43 Sadettin Nüzhet Ergun, a.g.e, c.1, s.172



III

Hüseynî Aflirân ‹lâhî, Güfte; Himmet
Yine bir sevdâya düfldüm
Aflk›n elinden elinden
Yine ummân olup tafld›m
Aflk›n elinden elinden

Âtefl-i aflk ile yand›m
Fâni cihândan usand›m
Güyâ Mecnûn’a döndüm
Aflk›n elinden elinden

Seherlerde a¤layay›m
Derdli sînem da¤layay›m
Sular gibi ça¤layay›m
Aflk›n elinden elinden 

Dervifl Himmet bî-çâredir
Cihân içre âvâredir
Hem yüre¤i pür-yâredir
Aflk›n elinden elinden44

IV

Segâh ‹lâhî, Beste; Ali fiirügâni Dede
Cünbifl eden gerçi tendir rûh-› insân gizlidir
Hep kuva leflker gibi ammâ sultân gizlidir

Ârife peydâd›r ammâ bilmedi nâdân olan
Hep hüveydâd›r san›rlar ki nümâyân gizlidir

Âfl›k a¤larsa gözümün yafl›na dahl eyleme
Göz yafl›n›n katresinde bahr-› ummân gizlidir

Dûd› olmufldur nefes anlar bunu ârif olan
Dervifl Abdullah gönülde nâr-› sûzân gizlidir

159ÜSKÜDÂRLI MÛS‹KÎfi‹NÂS DÎVÂN fiÂ‹RLER‹ VE BESTELENM‹fi fi‹‹RLER‹NDEN ÖRNEKLER

44 Sadettin Nüzhet Ergun; a.g.e, c.1, s.171-172; Avni Erdemir, a.g.e, s.7.



V

Segâh ‹lâhî, Beste; Çâlâkzâde fieyh Mustafa
Tîre kal›rd› gönül nûr-› cenâb› olmasa
Rûflen olmazd› bu günler âftâb› olmasa

Anlamazd› dersini ilm-i ledün sâhibleri
Mekteb-i cisminde levh-i dil kitâb› olmasa

Cân gözüyle hep görürlerdi cemâlin nûrunu
Zât›na fart-› celâlinden nikâb› olmasa

Cevher-i rûhun nice pertev salard› âleme
Aflk ile bu t›ls›m-› cismin harâb› olmasa

‹nlemezdi Dervifl Abdullah gözü yafl›n döküp
Ehl-i aflk›n aya¤ alt›nda türâb olmasa45

VI

Dügâh ‹lâhî, Beste; Nizmam Yûsuf Çelebi
Nice bir a¤layam a¤yâra karflu
Bana lutf it meded anlara karflu

Umûmem feyzi var kullara Hakkun
Nesîm-i lutf eser eshâra karflu

‹der hem-demli¤i uflflâka bülbül
An›nçün zâr ider gülzâra karflu

Vücûdun mahv edip tâ gide varl›k
Döner pervâneler hep nâra karflu

N’ola Abdullah etse cünbifl izhâr
Görünür zerreler envâra karflu46

VII

Nevâ ‹lâhî, Beste; Ali fiirügâni Dede
Uyup emâreye etdim cihânda bunca evzâr›
fiefâat eyle sultân›m flefâat ben günehkâr›
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45 Sadedin Nüzhet Ergun, a.g.e, c.I, s.367-368; Avni Erdemir, a.g.e, s.6.
46 Sadedin Nüzhet Ergun, a.g.e, c.I, s.273. Avni Erdemir, a.g.e, s.6.



An›nca cürmümü etmekdeyim feryâd ile zâr›
fiefâat eyle sultân›m flefâat ben günehkâr›

Rucû et mâsivâdan hûflunu cem eyle Abdullah
Mezelletde kal›rs›n hadden efzûn oluruz dergâh

Yine dil hastas›y›m k›l ilâc› yâ Resûlullah
fiefâat eyle sultân›m flefâat ben günehkâr›47

fiermî

Beste: Müezzin ‹smail A€a Bayati Makâm›, Semâi tarz›.48

Gönülden giderme ben derd-mendi
Ey bî-vefâ yârim duâlar seni
Bafl›m al›p gidem hûrflîd-menendi
Mâh yüzlü dildâr›m duâlar seni

Ekflim ile âsiyâblar yürütdün
Tâb-› hicrân›nla ba¤r›m eritdin
Cevr ü cefâlarla kan›m kurutdun
Ey çeflm-i hûnhâ›m duâlar seni

A¤lar›m seninçin gülmezem bir ân
Kûh-› sahrâlarda olay›m pûyân
Dâ¤-› sînem yak›p etdin ç›râ¤ân
Ey lâle-i rûhsâr›m duâlar seni

Deryâ avn-› Hakla k›la m› hurûfl
Edeyim mi dahi seni der-âgûfl
Bî-çâre fiermîyi itme ferâmûfl
fiûh-› sîtem-kâr›m duâlar seni49

Reflîd

Rast Makâm›, Ferî Usûlü
fiol katre-i ekflim ki akar kan ras›nda
Lü’lü gibidir sübha-i mercân aras›nda

*
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47 Sadedin Nüzhet Ergun, a.g.e., c.I, s.220, Avni Erdemir, a.g.e., s.5.
48 Fuad Köprülü, a.g.e., c.III, s.397.
49 Fuad Köprülü, a.g.e., c.III, s.432; Avni Erdemir, a.g.e., s.442.



Sun sâgar› sâkî bana mestâne desinler
Uslanmad› gitdi gör o dîvâne desinler50

Rif’at

Evifl ‹lâhî, Güfte; Eflref-i Sânî
Karâr›m yokdur ey dilber görelden sen dil-rübây›
Cemâlin görmek için ben açar›m cândan yaray›

fiarâb-› lâ-yezâlîden san›p sâkî mey-i bâkî
Safâs›ndan olup esrük niderim câm-› hamrây›

Yecûz ü lâ-yecûzûden geçirdi ilm-i Rabbânî
Hayâl-i hüsnüne düfldüm nidirem a¤ u karay›

Sabâ yeli ki zülfünden kokular getirir cânâ
Veririm yoluna yârin Semerkand u Buhârây›

Habîbim hakk›yçün yâ Rab bu Sânî Eflrefe rahm et
fiühûdun ayn›na dâim göre ol bedr olan ay›

Râhatü’l-ervâh Durak, Güfte: Nasûhî
Visâlinle edip i’zâz ü ikrâm
Tecellî et meded yâ Hayy u Gufrân

Nikâb›n ref’ ile et bize ‹n’âm
Tecellî et meded yâ Hayy u Gufrân

Nasûhî derdin ile yand› yâ Rab
Gözü giryân özü biryân oldu hep

Teselli et meded yâ Rab bilâ reyb
Tesellî et meded yâ Hayy u Gufrân51
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50 Avni Erdemir, a.g.e, s.374.
51 Sadedin Nüzhet Ergun, a.g.e., c.II, s.322-323.
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ÜSKÜDAR AKfiAMLARININ MODERN
TÜRK fi‹‹R‹NE ‘AKS’‹ YA DA ÜSKÜDAR’DA

GURUP VAKT‹NE fi‹‹RDEN BAKMAK

Ramazan Gülendam*

Özet

‹stanbul’da yaflay›p da onu fliirlefltirmeyen flair yoktur herhalde. Genel anlamda ‹stanbul,
özel anlamda ise ‘hayâl flehir’ Üsküdar, flairlerimizi eskiden beri büyülemifl ve onlar›n ha-

yâl dünyalar›ndan süzülen görüntüleriyle fliirlere konu olmufltur. Hele bir de Üsküdar’›n tarih
kokan havas› ile muhteflem tabiat› birleflince... ‹flte K›z Kulesi ve deniziyle tarihin ve tabiat›n
iç içe girdi¤i Üsküdar’da güneflin bat›fl›n› seyretmek de bir baflka haz verir insana. Duygu yo-
¤unlu¤u en fazla olan ve bu yo¤unlu¤u kelimelerle en güzel flekilde ifade edebilen Yahya Ke-
mâl, Asaf Halet Çelebi, Edip Ayel, ‹brahim Minneto¤lu, Ayd›n Hatipo¤lu ve Necip Faz›l gibi
modern Türk flairleri de, Üsküdar’da gurup vakti hissettiklerini fliirlerine yans›tm›fllard›r. Biz
bu çal›flmam›zda, bu flairlerden seçti¤imiz fliirlerde, Üsküdar akflamlar›n›n ve Üsküdar’›n gü-
nefl bat›m›ndaki halinin nas›l anlat›ld›¤›n› ele alaca¤›z.

Anahtar Kelimeler: Üsküdar, Türk fliiri, akflam, gurub vakti, Yahya Kemal, Necip Faz›l,
Asaf Halet Çelebi, Ayd›n Hatipo¤lu.

Girifl
“Sen de¤ilsen fliirin ülkesi
Yer yüzünde
Baflka neresidir
Söylesene, söylesene?...”
(Bo¤aziçi Türküsü, Coflkun Ertep›nar)

“demiflti ki tanp›nar
üsküdar uçarsa gider istanbul
yürüyemez sokaklar›nda çocuklar”
(Üsküdar, Ömer Erdem)

* Yard. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.



‹stanbul’da yaflay›p da fliirlerinde, ‘fliiri ça¤›ran’ bu flehirden bahsetmeyen bir flair düflünüle-
mez. ‹stanbul... Binlerce y›ll›k muhteflem tarihi boyunca, yüzlerce hükümdara taht flehri olmufl
güzeller güzeli. ‹stanbul... Yüzy›llar boyu, binlerce sanatç›n›n anlata anlata bitiremedi¤i, bir fli-
ir, bir musikî, bir dilber, bir yâr. ‹stanbul... Her kar›fl topra¤›nda, tabiat›n gözal›c› güzelli¤iyle
tarih zenginli¤inin kaynaflt›¤› diyâr. ‹stanbul... “Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâd›r” diyen
flair Nedim’in “bî-misl ü behâ” ‹stanbul’u. ‹stanbul... “Aziz ‹stanbul”:

Sana dün bir tepeden bakt›m azîz ‹stanbul!
Görmedim gezmedi¤im, sevmedi¤im hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül taht›ma keyfince kurul!
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre de¤er. ...
(Bir Baflka Tepeden, Yahya Kemâl)

Üsküdar için ayr› bir yeri ve önemi olan ve bu çal›flmada da en çok üzerinde duraca¤›m›z “‹s-
tanbul flairi” Yahya Kemâl, ‹stanbul’u, “Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre de¤er” diye tan›ml›-
yor.1 ‹flte bu flehri iflleyen fliirlerin hemen hepsinde ismi geçen tek bir semt vard›r: Üsküdar. Mi-
marîsi, K›z Kulesi, flehrin di¤er yakas›ndan seçilen ‘dost ›fl›klar›’, k›sacas› kendine has kimli¤iyle
‹stanbul’un tarihî ve kültürel atmosferi içinde önemli bir yer edinen ve ‘hayâl flehir’ diye adlan-
d›r›lan Üsküdar semti, pek çok romanc›ya, ressama ve flaire ilham kayna¤› olmufltur. Belki de
‹stanbul’u ‹stanbul yapan en önemli unsurlardan biri, flafa¤›yla da gurubuyla da Üsküdar’d›r:

Etrâf› okfluyor may›s›n tâze rüzgar›;
Karfl›mda köhne Üsküdar’›n dost ›fl›klar›.2

....
Sizlersiniz bu ân’› ›fl›klarla Türk eden!
Eksilmesin flu mutlu flafaklar bu ülkeden!
(Üsküdar’›n Dost Ifl›klar›, Yahya Kemâl)

1937’den ölümüne kadar ikâmet etti¤i Ayazpafla’daki Park Otel’in denize nâz›r odas›ndan gü-
nün veya gecenin herhangi bir saatinde bakt›¤›nda daima karfl›s›nda gördü¤ü “sâde bir semt”
olan Üsküdar’›n dost ›fl›klar›n› günümüze yans›t›yor Yahya Kemâl. Ad›na türküler yak›lm›fl, üze-
rine fliirler yaz›lm›fl Üsküdar’›n. Bahara yaklaflt›¤›m›z flu günlerde, guruba yak›n bir zamanda,
Eminönü’nden kalkan bir vapura bininiz ve Üsküdar’a do¤ru ilerlerken bu semte bak›n›z. Cam-
lardan yans›yan sar› ile k›z›l›n bin bir tonu karfl›s›nda heyecanlanacak ve bu semte, Bizansl›la-
r›n “Alt›n fiehir”, Yahya Kemâl’in de “Hayâl fiehir” demelerine hak vereceksiniz. “Üsküdar’›n bu
debdebeli güzelli¤i”, cazibesiyle sadece bizleri ve bizden olan sanatkârlar› de¤il, ülkemize gelen
yabanc›lar› (özellikle seyyahlar›) da ilk görüflte kendine hayran b›rakm›fl ve büyülemifltir. Üskü-
dar’› ilk gördü¤ünde ondan etkilenen yabanc›lara bir örnek, 1874’te ‹stanbul’a gelen ünlü ‹tal-
yan seyyah Edmondo de Amicis’tir. Onun, “dört as›rl›k bir flan ve fleref, zevk ve safa, aflk, suikast

1 “Yahya Kemal için bu flehir, (...) semt bilinciyle alg›lanm›fl, ad›m ad›m keflfedilmifl, kimlik tafl›yan, benzersiz bir Türk
flehridir. Semtler; flair taraf›ndan; tarihe do¤ru izi sürülmüfl iç oluflumlar›, mevsimler içindeki görünümleri ve insan
unsuruyla canl› bir doku, bir ruh olarak hissedilmeye çal›fl›lm›flt›r.” (Âlim Kahraman, “fiairin Kalbindeki fiehir”,
Edebiyat›n Sakl› Dili, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul: 2001, s. 13.)

2 fiairin bu m›srada Üsküdar için kulland›¤› “köhne” s›fat›n›n, burada olumsuz anlamda de¤il de tersine olumlu ve
“yüceltici bir anlamda kullan›ld›¤›”na dair tespitlerin bulundu¤u bir yaz› için bkz.: Â. Kahraman, a.g.y., s. 30-31.
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ve kanla örtülü (bir) tepe” diye niteledi¤i ‹stanbul’a geliflinde henüz gemideyken gördü¤ü Üskü-
dar’› tasviri, yukar›da söylediklerimizi do¤rular mahiyettedir: “... geminin ikinci süvarisi birden ba-
¤›rd›: “Beyler, iflte Üsküdar!” (...) Koca tepelerin zirvelerine ve yamaçlar›na göz alabildi¤ine da¤›lm›fl
ve bir perinin sihirli de¤ne¤inden do¤mufl bir flehir gibi lâtif ve ›fl›kl› Üsküdar, Alt›nflehir oradayd›. Bu
manzaray› kim tasvir edebilir? Kendi flehirlerimizi anlatt›¤›m›z dille bu hudutsuz bir renk ve manza-
ra çeflitlili¤i, bu fevkalâde bir flehir ve köy, nefle ve ciddiyet kar›fl›kl›¤›, bu Avrupal›, fiarkl›, acaip, zarif
ve haflmetli halita üzerinde bir fikir vermek mümkün de¤ildir! Aralar›ndan kar gibi beyaz camilerin
yükseldi¤i sar›l› k›rm›z›l› on bin küçük köflkten ve on bin çay›rl›k çimenlik bahçeden meydana gelmifl
bir flehir tasavvur edilmelidir; yukar›da koca koca selvilerden bir orman, fiark’›n en büyük mezarl›¤›
vard›r; kenarlarda muazzam beyaz k›fllalar, ev ve selvi kümeleri, tepelerde birbirine sokulmufl küçük
köylerle bunlar›n arkas›nda yar› yar›ya yeflilliklere gizlenmifl baflka köyler bulunur; ve her yerde, ufku
büyük bir perde gibi örten bir da¤ s›rt›n› yar›s›na kadar beyazlaflt›ran minareler ve kubbeler görülür;
bu tarafta akçaa¤açlarla kapl› dik uçurumlarla oyulmufl, o tarafta yemyeflil setler halinde alçalan ve
gölgeli, çiçekli küçük körfezler teflkil eden bir sahilin üzerinde, koskoca bir bahçeye da¤›lm›fl koskoca bir
flehir; ve Bo¤az’›n bütün bu güzelli¤i aksettiren gök renkli aynas›. (...) Bo¤az. Oh! Evet! Bu, dünyan›n
en güzel manzaras›d›r; bunu inkâr eden Tanr›’ya karfl› nankörlük eder ve küfretmifl gibi olur; bundan
daha büyük bir güzellik insan akl›n› aflar!”3 Bu betimlemeyi görünce Yahya Kemâl’in ‹stanbul hak-
k›ndaki flu hükmüne hak vermemek elde de¤ildir: “Bu flehir bütün befleriyetin hayâline nakfledil-
mifltir ve bu nak›fl kalacakt›r. ‹stanbul’u bir defâ görmüfl olan seyyahlar dâimâ hayranl›kla hat›rlam›fl-
lard›r. Ömürlerinde hiç görmiyenler ise dâimâ tahayyül etmifllerdir.”4

Modern Türk fliirimizde Üsküdar’la ilgili yaz›lm›fl fliirleri kitaplaflt›ran Kemal Kahraman ve
Seyfettin Ünlü’nün de belirttikleri gibi, “‹stanbul’da Üsküdar kadar fliirle özdeflleflmifl bir baflka il-
çe” yoktur.5 Genel anlamda ‹stanbul, özel anlamda ise Üsküdar, flairlerimizi eskiden beri bü-
yülemifl ve onlar›n hayâl dünyalar›ndan süzülen görüntüleriyle fliirlere konu olmufllard›r. He-
le bir de Üsküdar’›n tarih kokan havas› ile muhteflem tabiat› birleflince... Kimi onun tarihî ve
mitolojik boyutunu, kimi tabiî güzelli¤ini ön plana ç›kar›rken, kimi çocuklu¤unun geçti¤i gü-
zel günlerin semti oldu¤undan, kimi de Karacaahmet’in uyand›rd›¤› uhrevî duygulardan vs.
dolay› yer verir fliirlerinde bu semte. Eski y›llarda, insan iliflkilerindeki s›cakl›¤›n, geleneksel
de¤erlerin ve huzurun muhafaza edildi¤i bir semt olarak flairlere ilham veren Üsküdar, yak›n
dönem fliirlerine ise, bu özelliklerinin kayboluflunun getirdi¤i hüznü b›rakm›flt›r. 

K›z Kulesi ve deniziyle tarihin ve tabiat›n iç içe girdi¤i, Anadolu kültürünün her unsurunu
ba¤r›nda bar›nd›ran bu semtte güneflin bat›fl›n› seyretmek veya o ‘huzur ve tevazu’ semtinin ak-
flamlar›n›/gecelerini yaflamak bir baflka haz verir insana. Yaflad›¤› tüm de¤iflime ra¤men, as›rlar
öncesinden büyük bir iz ve miras tafl›yan Üsküdar, hâlâ ‹stanbul’un en güzel semtlerinden biri
olarak yaflamaktad›r. Çok fley de¤iflse de bugün hâlâ gün bat›m›nda ‘Alt›n flehre’ dönüflen Üskü-
dar’› seyretmek, insanlara flüphesiz geçmiflte oldu¤u gibi ayn› duygular› yaflatmaktad›r. Duygu
yo¤unlu¤u en fazla olan ve bu yo¤unlu¤u kelimelerle en güzel flekilde ifade edebilen Yahya Ke-
mâl Beyatl› (1884-1958), Edip Ayel (1884-1957), Asaf Halet Çelebi (1907-1958), Ayd›n Hatipo¤-
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3 Edmondo de Amicis, ‹stanbul (1874), (Çev.: Prof. Dr. Beynun Akyavafl), Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara:
1981, s. 13-14, 20.

4 Yahya Kemâl, Aziz ‹stanbul, Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul: 1989, s. 79-80.
5 Yeni Türk Edebiyat›nda Üsküdar fiiirleri Antolojisi, (Haz.: Kemal Kahraman, Seyfettin Ünlü), Kaknüs, ‹stanbul:

2003, s. 11.



lu (1940-  ), ‹brahim Minneto¤lu (1920-  ) ve Necip Faz›l K›sakürek (1905-1983) gibi modern

Türk flairleri de, Üsküdar’da akflam vakti hissettiklerini fliirlerine yans›tm›fllard›r. Bu çal›flmada,

ad› geçen flairlerden seçti¤imiz fliirlerde, Üsküdar akflamlar›n›n/gecelerinin ve Üsküdar’›n günefl

bat›m›ndaki hâlinin ve bu hâlin flairlerde b›rakt›¤› izlenimlerin nas›l anlat›ld›¤› ele al›nacakt›r.

Görünüm/Görünüfl
Üsküdar’la ilgili yaz›lm›fl tüm fliirlerde, gurup vakti bu semtin manzaras› muhteflemdir ve

Ali Asker Barut’un ifadesiyle tam ‘Haflim’lik’tir.6 Bu manzarada herfley rengarenktir ama tabiî

olarak bu renkler k›z›l, mor, erguvanî ve k›rm›z›d›r:

Ufkun o k›z›l renkleri akflamla do¤arken,

Sessizce tabiat gene eflsizlefliyorken,

(Üsküdar’da Bir Bahar Akflam›, Ali Sevim)

Bu

Nisan

Akflam›nda

Al, k›rm›z›, mor

Bulutlar gezer ‹stanbul göklerinde

Mor

Salk›mlar

Çiçek açar cömertçe

Kanl›ca’da, Üsküdar’da, Selimiye’de

Bir yan›k ezan sesi dökülür bamtelimize

Bir

Gider

Bir gelir

Erguvan renkleri

Durgun sular›n aynas›nda

Bo¤aziçi’nde eski yal›lar boyan›rlar maviye

(‹stanbul Akflam›nda, ‹brahim Minneto¤lu)

Üsküdar’›, bir akflam vakti güneflin bat›fl›n› takiben ‹stanbul (Avrupa) yakas›ndan seyre da-

lan flair Ayd›n Hatipo¤lu, ›fl›klar içindeki bu semtin durumunu az önce söndürülmüfl bir yan-

g›ndan (güneflin bat›fl›ndan) sonraki sessizli¤i/›ss›zl›¤› içerisinde tasvir eder:
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6 Ali Asker Barut, “Yürek”, Afla¤› Üsküdar, YKY, ‹stanbul: 1996, s. 27.



Ak libas›na sar›nm›fl lacivert akflam
Sönmüfl yang›n ›ss›zl›¤›nda karfl› k›y›
Ifl›lt›yla bak›yor tambur rengindeki cam
Dingin gülüflünün derinli¤inde
(Üsküdar, Ayd›n Hatipo¤lu)

‘Tambur rengi’ camlardan taflan ›fl›klar, Üsküdar’›n dingin ve mutlu evlerinin nefl’eli ve hu-
zurlu iç dünyas›n› d›flar› yans›t›r. Hatipo¤lu’nun akflam vaktine ait bu tasviri, Necip Faz›l’›n
Üsküdar’daki gurup vaktini anlatan flu m›sralar›yla yak›nl›k gösterir:

Her akflam camlar›nda yang›n ç›kan Üsküdar,
Perili ahflap konak, koca bir flehir kadar...
Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbal› odalarda inletir “Kâtibim”i...
(Can›m ‹stanbul, Necip Faz›l K›sakürek)

Necip Faz›l’›n ‹stanbul’u anlatt›¤› fliirinden al›nan bu m›sralarda flair, Üsküdar’›n gurup vak-
tindeki hâlini yine Hatipo¤lu gibi camlardan hareketle tasvir eder. Her akflam Üsküdar evleri-
nin camlar›nda yang›n ç›kar, her taraf k›z›la bürünür. Ayd›no¤lu’nun fliirinde sönmüfl yang›n›n
söndürüldükten sonraki haline bir benzetifl varken, Necip Faz›l’›n fliirinde ise vakit yang›n vak-
tidir. Ancak her iki fliirde de Üsküdar evlerinin içerisinden etrafa yay›lan bir nefl’e, huzur ve
mutluluk söz konusudur. ‹ki fliirde de bu saadet, tambur veya ud kelimeleriyle sembolize edilir.

Üsküdar’da gurup vaktinin camlara aksini fliirlefltiren bir baflka flairimiz de Asaf Halet Çe-
lebi’dir. Onun fliirinde de Üsküdar evlerinin camlar› akflamüstleri par›ldamakta ve bu göz al›-
c› manzara da flaire de¤iflik ilhamlar ve ça¤r›fl›mlar sunmaktad›r:  

Camlar› par›ld›yor
Üsküdar evlerinin
Akflamüstleri
(Caml› Odalarda, Asaf Halet Çelebi)

Üsküdar’a karfl› k›y›dan (Cihangir’den) bir gurup vakti bakan Yahya Kemâl de, Üskü-
dar’daki gurup vaktini camlardaki ›fl›k yans›malar›ndan hareketle fliirlefltiren flairlerimizdendir.
fiairimiz, camlardaki ›fl›k oyunlar› içinde, “elinde bir k›rm›z› kâseyle ufuktan çekilen flark›n mima-
r›” olan güneflin vehminin saraylar yaratt›¤› bir ‘hayâl flehir’ olarak seyreder bu semti. Batan gü-
neflin ›fl›klar›n›n evlere ve evlerin camlar›na vurduklar› anda, Üsküdar’›n nitelik de¤ifltirdi¤i
kuruntusuna kap›l›r flair. O eski ve köhne evlerin her biri güneflin mamur etti¤i birer “peri kâ-
flânesi”ne dönüflmüfltür. Burada Necip Faz›l’›n fliirinde, “Her akflam camlar›nda yang›n ç›kan pe-
rili bir ahflap konak”a benzetilen Üsküdar evleri (ve semt), peri masallar›ndaki kadar güzel bi-
rer saraya benzetilmifltir. ‹ki fliir aras›ndaki bu benzerlik de dikkat çekicidir.

“‹stanbul günefl alt›nda ve poyrazda güzeldir”7 diyen Yahya Kemâl için ‹stanbul, bütün bir ta-
biat demektir. Bilindi¤i gibi, birbirinden güzel semtleri, gözal›c› mevsimleri ve Bo¤aziçi’siyle ‹s-
tanbul, daima flairin en güzel duygular›n›n kayna¤› olmufltur. fiair için günefl batarken Cihan-
gir’den Üsküdar’› seyretmek, bir güzel rüyaya dalmak gibidir. Çünkü bu saatlerde, flaire göre
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7 H. Vehbi Eralp, Yahya Kemal ‹çin, Yahya Kemâl’i Sevenler Cemiyeti Neflriyat›, Do¤an Kardefl Bas›mevi, ‹stan-
bul: 1959, s. 10.



“Nice yüz bin senedir flark›n ›fl›k mîmâr› olan” günefl, bütün tarihî güzellikleri ve gönüllere huzur
veren manzaras› ile hayâlî bir flehir infla etmektedir:

Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak!
Bir zaman kendini karfl›ndaki rü’yâya b›rak!
Baflkad›r çünkü bu akflam bütün akflamlardan;
Güneflin vehmi saraylar yarat›r camlardan.

Yukar›daki m›sralarda geçen, ‘güneflin gurup vakti camlarda saraylar yaratmas›’ gibi oriji-
nal bulufl ve benzetmelerden do¤an imgelerle flair, sanki usta bir ressam›n elinden ç›km›fl
izlenimini veren güzel tablolar çizer. fiiirlerinde flekilden ziyade duyguyu ön planda tuttu-
¤u bilinen Yahya Kemâl’i elbette tam bir parnasyen saymak zordur. Ancak, bu fliirde oldu-
¤u gibi, onun çeflitli tabiat görüntülerini bir tablo gibi verifli (pitoresk) ile, yer yer parnas-
yenlere yaklaflt›¤›n› söylemek mümkündür.8

Sonra bat› birdenbire karar›nca, her fley eski ve as›l görünümüne bürünür. “Hayâl fiehir” ad-
l› bu fliirde flairimiz, Cihangir’den bakt›¤› Üsküdar’›, batan güneflin her an de¤iflen ve k›zaran
›fl›klar› alt›nda “som ateflten” yap›lm›fl saraylarla süslü bir saltanat flehri olarak hayal eder. fiiirin
ikinci k›sm›nda, flair güneflin ›fl›k oyunlar›yla bir anda de¤ifltirdi¤i Üsküdar’› de¤il, gün batt›k-
tan sonraki, her zamanki Üsküdar’› anlat›r: Bu görkemli saltanat az sürmüfltür ama o “görmüfl
geçirmifl” Üsküdar buna ald›rmaz; çünkü onun bir “iç ayd›nl›¤›” vard›r ki o manevî ortamda her
fley huzur verici ve saft›r. O semt sakinlerinin güzel huylar› o semti bir cennete çevirir ve as›l
Üsküdar, “birçok f›karâ evlerinin lambalar›n›n en sahih aynadan” yans›tt›¤› Üsküdar’d›r. fiiir iki
ayr› bölümde, biri “hayâlî” di¤eri “gerçek” iki farkl› Üsküdar’› anlat›r. Hayâllerin, ça¤r›fl›mlar›n,
renklerin, p›r›lt›lar›n semti gibi görünen ve bu flaflaal› görüntüsüyle gözlerimizi kamaflt›ran ilk
Üsküdar, gerçekte olmayan, sadece bizi bir an yan›ltan bir görüntü oldu¤u için Üsküdar’›n sah-
te ve geçici olan yüzüdür. Üsküdar’›n as›l yüzünün anlat›ld›¤› ikinci bölümde ise, t›pk› Necip
Faz›l ve Ayd›n Hatipo¤lu’nun fliirlerinde oldu¤u gibi, günefl ›fl›klar›yla de¤il de yoksul insanla-
r›n›n güzel huy ve yarat›l›fllar›yla ve iç huzuruyla, k›sacas› manevî yaflant›s›yla ayd›nlanan, as›l
kal›c› güzellik ve de¤erlerin mekân› olan Üsküdar ç›kar karfl›m›za:

Baflkad›r çünkü bu akflam bütün akflamlardan;
Güneflin vehmi saraylar yarat›r camlardan;
O ilâh isteyip e¤lence hayalhânesine,
Çevirir camlar› birden peri kâflânesine.
Som ateflten bu saraylarla bütün karfl› yaka.
Benzer üç bin sene evvelki mutantan flarka.
Mest olup içti¤i alt›n flarab›n zevkinden,
Elde bir k›rm›z› kâseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir flark›n ›fl›k mimar›
Böyle mâmur eder ettikçe hayal Üsküdar’›.
O ilâh›n bütün ilhâm› fakat ânidir;
Bu ateflten yarat›lm›fl yap›lar fânidir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla bat›,
(Hayâl fiehir, Yahya Kemâl)
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Modern flairlerimizden Edip Ayel, bir Üsküdar akflam›n› ve onun ruhunda b›rakt›¤› iz-
lenimleri/ça¤r›fl›mlar› iflledi¤i fliirinde Üsküdar (Bo¤az)’daki tabloyu flöyle çizer: Kiflileflti-
rilen ölgün günefl, kanlar›n› Haliç üzerinden Üsküdar’a ak›tarak günün bitti¤ini, akflam›n
bafllad›¤›n› ilan ediyor. Ölgün güneflin kanlar› (k›z›l ›fl›klar›) Haliç’ten akarak Üsküdar’›n
evlerini teker teker içten yakar; önce -t›pk› Ayd›no¤lu, Asaf Halet ve Necip Faz›l’›n fliirle-
rinde oldu¤u gibi- onlar›n camlar›nda yans›mas›n› bulur, sonra da karanl›¤a gömülen Üs-
küdar’›n evleri ›fl›klar›n› yakar. Güneflin bat›m›n›n hemen ard›ndan gö¤ü, flairin “s›rl› bir
çekiçten boflluklara s›çrayan binlerce k›v›lc›m”a benzetti¤i y›ld›zlar kaplar. Ve “bir el”, Marma-
ra’n›n gö¤süne bir gonca gibi “ay”› takar. Bu esnada, bu “gonca”y› gören bülbüller de dal-
larda sevinçten ötmeye bafllar. Burada flairin klasik fliirimizin iki önemli motifini (gül-bül-
bül) kullanmaktan kendini alamad›¤›n› görürüz:

Ölgün güneflin kanlar› akt›kça Haliç’ten
Bir bir yanacak Üsküdar’›n evleri içten.
...
Birden saracak gökleri binlerce k›v›lc›m
S›çrar gibi boflluklara bir s›rl› çekiçten!
Bir el takacak Marmara’n›n gö¤süne gonca.
(Akflam, Edip Ayel)

Edip Ayel imgelerle süsledi¤i bu fliirinde, akflam› kendi ihsaslar›na göre tasvir etmektedir. Bu-
nu yaparken de kulland›¤› imgeler bize, büyük ihtimalle flairimizi de etkileyen ünlü Frans›z
sembolist flair Baudelaire’i hat›rlat›yor. Sözgelimi, Ayel’in bu fliirde gün bat›m› s›ras›ndaki hâlin-
den dolay› günefl için kulland›¤› “ölgün günefl” ifadesine yak›n bir kullan›m, Baudelaire’in yine
akflam› anlatt›¤› ünlü fliiri “‹çe Kapan›fl”ta, “yorgun ölen günefl” fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r:

Seyret bir kemerde yorgun ölen günefli9

Ramazan Ayy›ld›z’›n Üsküdar’dan adl› fliirinde ise, akflam vaktinde bat› ile günefl (gök) ara-
s›ndaki savaflta ufuk (s›n›r) yine kanlar içerisindedir; ancak bu kez kan kaybeden, Edip Ayel’in
fliirindekinden farkl› olarak günefl de¤il, yaln›zl›k çeken flairin kendisidir:

Bat›yla gök savaflta
S›n›r kan k›rm›z›
Sonuç: bir yaral›
(Üsküdar’dan, Ramazan Ayy›ld›z)

Orhan Seyfi’nin gece, mehtab› gümüfl bir ayna gibi seyretti¤i Üsküdar ve onun ayr›lmaz bir
parças› olan deniz, Nüzhet Erman için ise, eflten dosttan bile daha önceliklidir ve Üsküdar ak-
flamlar›n› yaflamayan birinin ‹stanbul’u tan›m›fl olmas› da düflünülemez: 

‹flte, mehtab› yak›ndan
Bir gümüfl ayna gibi
Seyreden Tarlabafl›!
(Çengelköy, Orhan Seyfi Orhon)
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Efli dostu unutsan bile,
Akflama Üsküdar’dan,
Ama tam oradan,
Denize selam söyle!
...
Taze badem ve körpe salatal›kla bir akflam üstü
K›z Kulesine karfl› kafay› çekmedikçe!
Gördüm mü derim ben ‹stanbul’u...
(‹stanbul Üzerine ‹kilemeler, Nüzhet Erman)

Ça¤r›fl›mlar
Eflya, zaman ve mekân›n insan›n ruh haline göre anlam kazand›¤› bilinen bir gerçektir. Ruh,

eflyadan yans›yan izlenimi alg›lad›¤› zaman eflyan›n etkisinde kal›r. ‹ç dünya ile d›fl dünya ara-
s›ndaki iliflkiyi esas alan bu durumun ad› da, bilindi¤i gibi, empresyonizm(izlenimcilik)dir. Yi-
ne bilindi¤i gibi flairler, ruh halinin etkisiyle eflyaya veya mekâna bir anlam verdikleri zaman
bir çeflit ekspresyonizm (d›fla vurumculuk) durumu ortaya ç›kar. ‹flte modern flairlerimiz de
mekân› (Üsküdar’›) alg›lama ve ona kendi ruhlar›n›n aksini yans›tma/d›fla vurma hususunda
bazen birbirlerinden farkl› tav›rlar sergilerken bazen de ortak noktalarda birleflmifllerdir.

fiairlerimizden Ali Sevim’e göre, Üsküdar’›n bu görkemli akflamlar› insan› mest eder ve her
an hülyalara sevk eder. Özellikle de âfl›klara yeni ilham ve ça¤r›fl›mlar kayna¤› olan bu akflam-
lar›n seyri, onlara en mutlu zamanlar› yaflat›r. Bu vakitler, âfl›klar›n dertlerine derman bulduk-
lar› saatlerdir. Ufku kaplayan k›z›ll›¤›n do¤urdu¤u muhteflem ve “eflsiz” tabiat, flairde bir hat›-
ra y›ld›z› do¤urur ve onu geçmifle döndürerek mutlu eder. fiairin ruhunu huzur ve mutluluk-
la dolduran bu flahane ân, onun için benzersiz bir serenat olur:

Görkemli bu akflamda neden mest olan insan,
Hülyâya dal›p aflka erip durmada her ân?!...
Aflk›n o güzel flark›s› ruhlarda erirken,
Yanm›fl ve tutuflmufl flu gönül, “Ah” ederken,

Hasretle o leylâs›n› hâlâ ar›yordu...
En duygulu hislerle de feryat ediyordu...
Masmavi deniz gözlere iksir saç›yordu...
Âfl›klara hep perde-yi aflk› aç›yordu...
Âfl›k bu temaflada yaflar mutlu zaman›...

Her lahza bulur aflk›na derman olan ân›!...
Ufkun o k›z›l renkleri akflamla do¤arken,
Sessizce tabiat gene eflsizlefliyorken,
Bir hat›ran›n y›ld›z› birden do¤uverdi!...
Kalbim ise mutlulu¤un s›rr›na erdi...

Ömrün bu güzel ân›n› ruhumda yaflatt›m...
Bilmem ki nas›l kendimi sevdaya b›rakt›m!
Gönlüm eriflilmez emelin zevkini tatt›...
fiahane bu akflam bana eflsiz serenatt›.
(Üsküdar’da Bir Bahar Akflam›, Ali Sevim)

171ÜSKÜDAR AKfiAMLARININ MODERN TÜRK fi‹‹R‹NE ‘AKS’‹ YA DA ÜSKÜDAR’DA GURUP VAKT‹NE fi‹‹RDEN BAKMAK n



Üsküdar akflamlar› unutulmazd›r. Onu bir kez yaflayan ve onun tad›n› alan, nereye gitse arar
o tatl› vakitleri. Özellikle de s›la hasreti çeken flairlerin ilk hat›rlad›klar› fleylerden biridir Üs-
küdar akflamlar›. Her ne kadar kendisini Stalin’in yaratt›¤›n› ve as›l vatan›n›n Sovyet Rusya ol-
du¤unu söylese de, Naz›m Hikmet, Polonya’da bile unutamaz bu semtte yaflad›¤› akflamlar›.
Bu hat›rlay›fl da do¤al olarak hüzünlendirir memleket hasreti çeken flairi:

Bir Üsküdar balkonunda guruba karfl› demlenir gibi
Bu akflamüstü, Laypzig’te, tramvay dura¤›nda
Tad›n› ç›kara ç›kara, yudum yudum
Kederleniyorum.
(Kederleniyorum, Naz›m Hikmet)

Ayn› duygular› Enis Behiç de Balkanlarda yaflar. S›la özlemiyle yanan Enis Behiç, do¤rudan
Üsküdar’›n olmasa bile, o güzel ve renkli ‹stanbul akflamlar›n›n özlemini çeker yurt d›fl›nda:

Tuna’n›n üstünde günefl batarken
Sevgili yurdumu and›r›r bana.
Bir hayâl isterim Bo¤aziçi’nden;
Bakar›m “‹stanbul!” diye her yana.

‹stanbul! Ey, sedef mehtaplar›ndan
Hülyâ gözlerime ilk ›fl›k veren!
...

Ah, orda renklerin -fiark günefliyle
Naz eden- sihirbaz âhengi vard›r.
Bu akflam yurdumu and›rsa bile
Ah, orda akflam›n bin rengi vard›r.
(Tuna K›y›s›nda, Enis Behiç Koryürek)10

fiükran Kurdakul’a da Üsküdar akflamlar› geçmifli hat›rlat›r. Üsküdar’dan karfl›ya, ‹stanbul ya-
kas›na, bak›nca saraylar ve deniz yani zenginlik, ihtiflam, görkem ve güzellikler görülürken ‹stan-
bul yakas›ndan Üsküdar’a bak›l›nca serviler (Karacaahmet) görülür ve onun uhrevî ça¤r›fl›mlar›
kaplar insan zihnini. Bir yandan da yoksul Üsküdar’›n babas›z evleri flairin dikkatini çeker:  

Yetim kalan kumrulara ses verir
Kendi gurbetinde kendini sorar.
Akflam olur, eskilerden esinlenir.
fiairi çoktan gitmifl bir Üsküdar.

Oradan bakarsan saraylar ve deniz
Buradan bakarsan serviler ve ça¤r›fl›mlar›.
Evler birilerine sitem eder akflamlar›,
Yollarda gelmeyecek babalar beklenir.
(Hangisine, fiükran Kurdakul)
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fiiirlerine ideolojisini yükleyen günümüz flairlerinden Sunay Ak›n, Üsküdar gecelerin-
de, Üsküdar’›n ayr›lmaz parças› ve sembolü olan K›z Kulesi’ne, y›ld›zs›z geceler içinde do-
¤udaki da¤larda kanl› mücadeleler veren Kürt çocuklar›na yani PKK’l› teröristlere sevinsin-
ler diye yakamoz göndertir:

kanl› da¤lara
yakamoz gönderir K›zkulesi
üzülmelerini istemez
kürt çocuklar›n›n
y›ld›zs›z gecelerde
(K›zkulesi, Sunay Ak›n)

Üsküdar’daki bir Nisan akflam›nda, içinde bulundu¤u manzaradan/atmosferden etkilenerek
duygulanan ve bu akflam manzaras›n›n kendisinde b›rakt›¤› izlenimleri dile getiren bir baflka
flairimiz de ‹brahim Minneto¤lu’dur. K›rm›z›, mor ve erguvanî renklerin hâkim oldu¤u bu va-
kitte flair bir de bamteline dokunan ezan sesini duyunca heyecanlan›r; bu haldeyken bir insa-
n›n ister uhrevî hislerle isterse hüzün ve kederlerle duygulanmamas›n›n mümkün olmayaca¤›-
n› ifade eder. ‹nsanlar› kendinden geçiren bu akflam vakti, ya bu nimetleri veren ve bu muh-
teflem görüntünün mimar› olan Allah’a flükür için bir camide veya bu manzara karfl›s›nda hü-
zünlenenlerin kendilerini teskin etmeyi düflündükleri bir meyhanede son bulur:

Bu
Nisan
Akflam›nda
Al, k›rm›z›, mor
Bulutlar gezer ‹stanbul göklerinde

Mor
Salk›mlar
Çiçek açar cömertçe
Kanl›ca’da, Üsküdar’da, Selimiye’de
Bir yan›k ezan sesi dökülür bamtelimize

Bir
Gider
Bir gelir
Erguvan renkleri
Durgun sular›n aynas›nda
Bo¤aziçi’nde eski yal›lar boyan›rlar maviye
‹flte
Bu minval
Üzereyken ‹stanbul
Elindeyse gitme bakal›m
Bir camiye ya da bir meyhaneye

Bam-
Teline
Dokuna dokuna
‹stanbul akflamlar›
Al›r götürür usulca seni senden
(‹stanbul Akflam›nda, ‹brahim Minneto¤lu)
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Edip Ayel’in “Akflam” bafll›kl› fliirinde ele ald›¤› Üsküdar akflam› da, hat›ralar›n canland›¤› bir
zaman dilimidir. Ona da geçmifli hat›rlatan bu akflam vaktinde rüzgâr, flaire “öksüz Tuna’dan”,
Ergene’den ve “gaml› Meriç’ten” hat›ralar getirir. Bu güzel manzaran›n flairdeki “geçmifl”e ait
ça¤r›fl›mlar›, onun ruhunu “bir gizli elem”, hüzün ve özlemle doldurur. Burada da akflam, hü-
zün ve hasret duygular›n› harekete geçiren/ateflleyen bir unsur olarak karfl›m›za ç›kar. Burada-
ki hüzün ve hasret, geçmiflte kaybetti¤imiz topraklara yöneliktir. Bu topraklar›n ifadesi olarak
Ergene, Meriç ve Tuna gibi nehir isimlerinin kullan›lmas› da Haliç ile ba¤lant›l›d›r. 

Bilindi¤i gibi zaman, bizim ona verdi¤imiz anlamla de¤er kazan›r. Akflam vakti, bu fliirde fla-
ire geçmifli hat›rlat›r ve bu akflam/gece manzaras›ndan kimileri hoflnutken; akflam, flairimizin ru-
hunu “gizli elem”lerin sard›¤› zaman›n ad›d›r. Burada flair, kendi “içi/beni” ile konuflur ve ne za-
man “flimdiki zaman”dan/“bugün”den, “düne/geçmifl zamana” dönse durup dururken hüzün-
lendi¤ini ifade eder. fiairi “flimdiki zaman”dan “geçmifl”e döndüren fley, onun ölen günefli ve
onun ard›ndan da geceyi seyrediflidir. Baz› manzaralar›n ve ânlar›n Yahya Kemâl’e çocuklu¤u-
nun geçti¤i Üsküp’ü hat›rlatt›¤› gibi, güneflin Haliç üzerinde batmas›yla oluflan bu akflam man-
zaras› da Edip Ayel’e Tuna, Meriç ve Ergene’yi hat›rlat›r. K›sacas› t›pk› baflta Yahya Kemâl, Ah-
met Haflim ve Baudelaire olmak üzere pek çok flair gibi Ayel de akflam›, kendi yaflama üslûbu-
nun tayin etti¤i ve sahip oldu¤u ihsaslar dünyas›n›n güdüsüyle alg›lay›p fliirlefltirmifl ve bu vak-
tin kendi ruhuna f›s›ldad›klar›n› renkli bir dille okuyucusuyla paylaflm›flt›r. Ayr›ca flairin, günün
bitiflinin hüznünü bülbül (kufl) ve gonca (gül) gibi sembollere yüklemesi de bize Ahmet Ha-
flim’in ayn› temi ayn› sembollerle iflledi¤i “Bir Günün Sonunda Arzu” adl› fliirini hat›rlatmaktad›r:

Ölgün güneflin kanlar› akt›kça Haliç’ten
Bir bir yanacak Üsküdar’›n evleri içten.
Nakleyliyecek hat›ralar bir dolu rüzgar
Öksüz Tuna’dan, Ergene’den, gaml› Meriç’ten,
Birden saracak gökleri binlerce k›v›lc›m
S›çrar gibi boflluklara bir s›rl› çekiçten!
Bir el takacak Marmara’n›n gö¤süne gonca.
Bülbül ötecek belki de dallarda sevinçten.
Bilmem ki niçin hep “dün”e döndükçe “bugün”ler
Bir gizli elem dolduruyor ruhumu hiçten?
(Akflam, Edip Ayel)

‹nsan, daima zaman›n hükmü alt›ndad›r ve ona karfl› da çaresizdir. Zaman›n geçip gitmesi,
ister istemez insanda karamsarl›¤a ve tedirginli¤e yol açar ve insan bu yüzden bedbîn olur.
Yahya Kemâl’in, di¤er fliirlerinde oldu¤u gibi, ‹stanbul/Üsküdar’la ilgili fliirlerinde de akflam/ge-
ce saatleri ile ilgili duygulanma ve izlenimler bir hayli yer tutar. fiairin hayâl dünyas›, bu saat-
lerde gördü¤ü veya hayâlinde canland›rd›¤› gözal›c› tabiat manzaralar›ndan renk ve ›fl›k dolu
tablolar çizer. “Bunlar›n hemen hepsi empresyonist tablolard›r. Fakat asla bu halde kalmazlar. Bir
iki m›sra sonra ya sembolik bir duygulanma hâlinin ipucudurlar; ya da fizik ötesi bir heyecan›n k›-
r›nt›lar›”11 olurlar. Zaten Yahya Kemâl’de zaman kavram› ile ilgili duygulanmalar, ço¤unlukla
tarihî ve kültürel bir karakterdedir. “Hayâl fiehir” adl› fliirde flair, yukar›da de¤indi¤imiz gibi Üs-
küdar’›, batan güneflin her an de¤iflen ve k›zaran ›fl›klar› alt›nda “som ateflten” yap›lm›fl saray-
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larla süslü bir saltanat flehri olarak hayâl eder. Üsküdar, o büyük ordular›n topland›¤› ve batan
güneflin zafer toplar›yla selamland›¤› dü¤ün sahras›; bu akflam vaktinde o muhteflem günlerin
an›lar›n›, üstünde toplanan bak›r renkli akflam bulutlar›nda görür gibi olur. Ancak ne yaz›k ki,
günefl bat›p akflam geceye dönüflünce, bu “fakîr Üsküdar’›n saltanat›” da sona erer; ilerleyen za-
man hayâli de gerçe¤e dönüflüverir.

Bu ateflten yarat›lm›fl yap›lar fânîdir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla bat›.
(Hayâl fiehir, Yahya Kemâl)

diyerek bu de¤ifliklikten pek hofllanmad›¤›n› ifade eden flair, bir baflka gün Atik-Valde’yi “Zi-
yâret” eder. Orada, insana huzur veren manzaralarla karfl›lafl›r. Manzara o kadar büyüleyicidir
ki, flair hayran kal›r ve burada “baflka bir âlemi görmekle kendinden geçer.” Fakat, güneflin bat›p
akflam olmas› ile birlikte bu güzel ziyaret de biter ve flairin gönlü hüzünle dolar. fiiirdeki “Bu
ziyârette vakit geçti, günefl batt›, yaz›k!” m›sra›ndan anlafl›l›yor ki, Yahya Kemâl, günün sona erip
vaktin akflama dönüflmesinden hiç de memnun de¤ildir. Ancak gece, Üsküdar’›n kap›lar›nda
da duraklayamaz; serviliklere ve fakir evlerin camlar›na uhrevî bir ses gibi karanl›klar›n› y›¤-
d›ktan sonra bu “serviler flehri”ni kendi ayd›nl›¤› ile baflbafla b›rak›r:

Esef etmez güneflin flimdi neler y›kt›¤›na,
Serviler flehri dalar kendi iç ayd›nl›¤›na.
(Hayâl fiehir, Yahya Kemâl)

Üsküdar, sadece bir tabiî güzellik flaheseri de¤ildir. Onun kendi iç ayd›nl›¤› vard›r. Çünkü
o, ahiret bahçeleri hâlinde ifllenmifl “uhrevî bir servi flehir”dir ve t›pk› haricî âlemdeki a¤açlar›n
ve bulutlar›n bir havuzun durgun suyuna aksetmesi gibi, ‹stanbul muhâsaras›na ait günler de
Üsküdar’›n mâneviyetine öyle aksetmifllerdir.12 Üsküdar, maddeye önem vermeyen ve bu yüz-
den de o semti cennete çeviren, maddî aç›dan yoksul ancak manevî aç›dan zengin bir halka sa-
hiptir. As›l Üsküdar da, gurup vakti par›l par›l par›ldayan de¤il, gece vakti bu yoksul halk›n
evlerinden s›zan ›fl›klardan yans›yan Üsküdar’d›r:

Alt›n›n göz boyamaz kalp› kadar hâlisi de,
Halk›n›n hilkati her semtini bir cennet eden
Karfl› sâhilde karanl›kta kalan her tepeden,
Gece birçok f›kâra evlerinin lâmbalar›
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar’›.
(Hayâl fiehir, Yahya Kemâl)

Burada Yahya Kemâl’in mekâna bak›fltaki tavr›n› da görmek mümkündür. Onun bak›fl›nda,
Üsküdar ve ‹stanbul’un di¤er tüm semtleri, “sadece peyzaj›n intibalar›n›n k›flk›rtt›¤› semtler de¤il
ayn› zamanda millet rûhunun de¤iflik manzaralar›n›n aksetti¤i fetifl-mekânlard›r.”13 Zaten, “insan-
lar d›fl âleme çok defa duygu, hayâl ve düflüncelerinin arkas›ndan bakarlar.”14 R›za Filizok ve Ali
‹hsan Kolcu gibi araflt›rmac›lar, onun mekân›/manzaray› oldu¤u gibi vermektense kendi ihsas-
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12 Yahya Kemâl, Aziz ‹stanbul, s. 78.
13 Ali ‹hsan Kolcu, Albatros’un Gölgesi–Baudelaire’in Türk fiiirine Tesiri Üzerine Bir ‹nceleme, Akça¤, Ankara:

2002, s. 229. 
14 Mehmet Kaplan, fiiir Tahlilleri 2 (Cumhuriyet Devri Türk fiiiri), Dergâh Yay›nlar›, 4. bask›, ‹stanbul: 1988, s. 537.



lar›n›n (kültür dikkati, hat›ra veya izlenimlerinin) yönlendirdi¤i bir iç güdüyle vermesini, di-
¤er bir deyiflle mekâna bakma konusundaki tavr›n› Frans›z sembolist flair Baudelaire’den gel-
me bir etki olarak görürler: “Baudelaire’in resim anlay›fl›n›, ‘tabiat› karfl›dan de¤il, içinden gör ve
göster’ sözüyle özetleyebiliriz. Öyle bir anlat›mda dünya ve nesneler birer ‘sembol’ halini al›r. Bu ise
impressionizmin di¤er bir cephesini teflkil eder. Yahya Kemâl’in fliirinde önce Cihangir s›rtlar›ndan,
uzaktan ›fl›¤›n rehberli¤i ile anlat›lan Üsküdar, fliirin devam›nda Baudelaire’in istedi¤i biçimde ‘için-
den’ görülüp gösterilmifl, semtin duyulan ve hissedilen as›l ayd›nl›¤›, ‘iç ayd›nl›k’› anlat›lm›flt›r. ‘F›ka-
ra evlerinin lambalar›’ bu fakir Türk semtinin iç zenginli¤inin bir sembolü olarak fliire girmifltir.”15

Yahya Kemâl, kendisi mensup oldu¤u dinin gereklerini yerine getirmese de, müslüman
Türk halk›n›n kutsal gün ve aylara verdi¤i anlam ve önemi, ramazanlarda oruç tutanlar›n duy-
gular›n› ve müslümanlar›n oturdu¤u semtlerin, mahallelerin kutsal gün ve gecelerdeki o ruha-
nî hâlini bilip anlaman›n flevk ve heyecan›n› duyan ve bunu fliirlerinde ifade eden bir flairdir.
Bir ramazan akflam› iftara do¤ru “Atik-Valde’den ‹nen Sokakta”, bu tür duygu ve heyecanlar› ya-
flayan flair, ramazan›n manevî iklimi içinde top ve iftar› huzur veren bir sükûnetle bekleyen in-
sanlar sokaktan çekilip gidince ve “bir top gürültüsüyle” kerpiçten evler “bir nurlu nefl’e ile dolun-
ca” yaln›z kal›r ve bir gariplik duygusu hisseder:

Tenhâ sokakta kald›m oruçsuz ve nefl’esiz.
Yurdun bu iftar›ndan uzak kalman›n gam›
Hadsiz yaflatt› rûhuma bir gurbet akflam›.
(Atik-Valde’den ‹nen Sokakta, Yahya Kemâl)

Yukar›daki ifadelerden de anlafl›laca¤› gibi, halk› ile bütünleflme niyetini her an içinde tafl›yan
bir flair olan Yahya Kemâl16, “Türk edebiyat›n›n en güzel dinî duyufl fliirlerinden biri olan”17 bu fliir-
de, onlar gibi oruç tutamad›¤› için üzülmekte, s›k›lmakta, ama onlara hiç olmazsa tam anlam›y-
la yabanc›laflmad›¤›, onlar›n inanc›na sayg› duygusunu kaybetmedi¤i için de flükretmektedir:

Onlardan ayr›l›fl bana her an üzüntüdür;
Mâdem ki böyle duygular›m kald›, çok flükür.
(Atik-Valde’den ‹nen Sokakta, Yahya Kemâl)

Bir ramazan akflam›n›n kendisi üzerinde b›rakt›¤› tesiri iflledi¤i bu Üsküdar fliirinde Yahya Ke-
mâl, ‹stanbul’un hemen her semtine oldu¤u gibi, eski Üsküdar’›n s›n›rlar›nda yer alan Atik-Vâli-
de’ye de dinin yap›c› ve birlefltirici unsurlar›n›n sindi¤ini hisseder ve bunu bize de hissettirir.

Üsküdar, büyük kesimi “ruh esen” “uhrevî” bir semt olmas›na ra¤men, Üsküdar’›n bir parças›
ve ‹stanbul’un en yüksek tepesi olan “Çaml›ca’da (ise), bunun tamâmiyle z›dd›na olarak, her saat is-
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15 R›za Filizok, “Yahya Kemâl’in fiiirlerinde Ifl›k ‹maj› ve ‹mpresionizm”, Do¤umunun 100. Y›l›nda Yahya Kemâl
Beyatl›, Marmara Ünv. Yay., ‹stanbul: 1984, s. 83’ten aktaran Ali ‹hsan Kolcu, a.g.e., s. 230.

16 ‘Kalabal›k içindeki yaln›zl›¤›n›’ itiraf etti¤i bu fliirinde de görüldü¤ü gibi Yahya Kemâl, ‘cumhura kar›flama-
ma’n›n s›k›nt›s›n› çeker. “Yahya Kemâl ‹stanbul’u ve onun semtlerini o kadar anlatmas›na karfl› o mekânlarda
yaflan›lan hayattan, oradaki insanlardan ve onlara ait duyarl›ktan ve üslûptan çok uzaktad›r.” (Kolcu, a.g.e., s.
230). fiair, daha önceki fliirlerinde Üsküdar’a, iç varl›¤›yla olmasa bile, fizikî varl›¤›yla ‘karfl› yaka’dan bak-
m›fl; ancak bu fliirinde, Kahraman’›n da belirtti¤i gibi, Üsküdar’a “fizik olarak da ‘içerden’ bakmas›na ra¤men,
‘karfl› yakadan bakan adam olarak flair’in trajedisi, bütün yak›c›l›¤›yla ortaya ç›kar.” (Â. Kahraman, a.g.y., s. 24)   

17 Â. Kahraman, a.g.y., s. 24.
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tirâhat ve hayât›n keyfi duyulur.”18 “Eski Mûs›kî” hayran› bir flair olan Yahya Kemâl, bahar gecele-
rinde Üsküdar’›n ve ‹stanbul’un seyir ve e¤lence mekân› olan Çaml›ca’n›n keyfini ç›karmay› da
“Baharda bir gece tanbûru dinle Çaml›ca’da” (Eski Mûs›kî, Yahya Kemâl) diyerek ihmal etmez.

Sonuç
fiairlerimiz, bir taraftan Üsküdar’daki gurup vaktinde güneflin oluflturdu¤u görkemli man-

zaray› renkli imgelerle ve kelimeleri kullanarak bir ressam gözüyle tablolaflt›r›rken bir yandan
da bu akflam tablosunun ruhlar›nda ve zihinlerinde/muhayyilelerinde uyand›rd›¤› -genelde
hüzün ve özlem dolu- hat›ra, izlenim ve ça¤r›fl›mlar› kelimelere dökmüfllerdir. Di¤er bir deyifl-
le, Üsküdar akflamlar›n›n modern fliire yans›mas›nda flairlerimiz, parnasizm, empresyonizm,
sembolizm ve ekspresyonizm’in etkisinde kalm›fllar da denilebilir. Neredeyse tüm fliirlerde, ön-
ce k›rm›z›, mor, k›z›l ve erguvanî renklerin hâkim oldu¤u rengârenk bir tablo çizilmifl, ard›n-
dan da bu tablonun flairin ruhunda do¤urdu¤u duygular (uhrevî, tarihî, çocuklu¤a veya s›laya
ait hislenmeler) renkli ve yer yer de sembolik bir dille ifade edilmifltir.

Üsküdar akflamlar›n› bu ba¤lamda en renkli ve anlaml› ifadelerle anlatan modern flair-
lerimizin Yahya Kemâl ve Edip Ayel oldu¤unu söylemek mümkündür.

18 Yahya Kemâl, Aziz ‹stanbul, s. 63. Yahya Kemâl, birbirine z›t üç dört Üsküdar’dan bahseder: “Sâkin sokak-
lar›n, rûha flifâ veren câmî avlular›n›n, bilhassa Karacaahmed’in tesîriyle olacak ki, Üsküdar, birçok zâirlerine, bil-
hassa manzaradan anl›yan ecnebîlere uhrevî bir flehir gibi görünmüfltür. Üsküdar’›n bu fliâr› çok bâriz bir fârika-
s› olmakla berâber onu yaln›z bir uhrevî flehir zannetmek hatâ olur. Üsküdar’da birbiri üstünde ve birbirine z›d
olan üç dört fârika vard›r. Meselâ birbirine z›d olan iki fârikay› karfl›laflt›r›n›z: Uhrevî Üsküdar’›n yine içinde,
onunla et ve deri gibi birbirine yap›fl›k, lâkin o uhreviyyetin tam z›dd›, tâ sahilden bafll›yarak, tepe tepe yükselerek,
tâ Büyük Çaml›ca ve Küçük Çaml›ca’ya kadar ç›kan bir zevk ve flevk Üsküdar’› vard›. Bu Üsküdar eski mûs›kînin
neflvesi içinde lezîz bir ömür sürüyordu.” (Yahya Kemâl, Aziz ‹stanbul, s. 78-79.)



DENEMELERDE ÜSKÜDAR YAHUT
MEKÂNIN fi‹‹R‹YYET‹

Murat Koç*

Deneme türü, edebiyat türleri içinde yazar›na en fazla özgürlük veren bir türdür. Dene-
mede yazar herfleyi kendi penceresinden gördü¤ü flekliyle yazar. Ben ve benin duygu ve

düflünceleri ön plândad›r. Yazar objektif gerçe¤in peflinde de¤ildir. O, olay› durdu¤u nokta ve
kendisine gelen ça¤r›fl›mlara göre ele al›r. Prof. Dr. Sema U¤urcan deneme türünün flu özellik-
lerinin alt›n› çizer:

“Deneme türünde üç temel nitelik, sübjektiflik, sanatkârânelik ve bilgi beraber bulunur.
Denemede sosyal, kültürel, fikrî konular genifl ça¤r›fl›mlara dayanarak yaz›l›r. Konu daldan
dala atlayarak, gevflek ve keyfî flekilde ele al›n›r. Denemede figürlere s›k yer verilir. Düflünce
ve tasvir bu figürlerde bir kombinasyon hâlinde içiçe geçer. Denemeci konusuna o anki yo-
rumlama sürecinin yaratt›¤› flartlar alt›nda yön verir. Ancak yorumlanan fley edebî bir d›fl gö-
rünüfle sahiptir.”1

Genel olarak ‹stanbul ve onun önemli bir parças› olan Üsküdar’› yazarlar›m›z denemelerine
konu etmifllerdir. Bu denemelerde Üsküdar “tarihi, tabiî unsurlar›, mimarîsi ve sosyal hayat›”
ile ele al›n›r. Zaman zaman birbirine kar›flan bu unsurlar›yla Üsküdar farkl› bir çehre kazan›r
ve âdeta denemenin kahraman› olur. Tarih içinde kendine has maceras›, korudu¤u millî ve ma-
nevî yap›, üzerinde bulunan mimarî eserleriyle tabiat› aras›ndaki uyum, mimarînin insan ka-
deri ve musikiyle birleflimi, sosyal hayat›n›n zenginli¤i, mesireleri ve di¤er e¤lence yerleriyle
deneme yazarlar›n›n muhayyilesini besler ve onlar› de¤iflik ça¤r›fl›mlara götürür. Türk tarihi-
nin devam süreci içinde korudu¤u estetik yan, yazarlar›m›z›n bu ça¤r›fl›mlar›n›n alt›n› kal›n bir
çizgi ile çizer. Denilebilir ki Beyatl›, Tanp›nar ve Ayverdi bu esteti¤in üzerinden konuflurlar. Ve
biz bu konuflmada Üsküdar’›n tarih kitaplar›na geçmifl hayat›n›, bambaflka bir çehre ile gör-
mek imkân›n› buluruz.

Tarih:
a) Tarih ‹çinde Ad› Etraf›ndaki Söylenceler:

Ahmet Rasim flehrin tarihî seyrini, ona verilen isimlerle beraber sözkonusu eder. Rivayete
göre flehre eskiden verilen Hrisopolis (Chrysopolis) Agamemnon’un o¤lu Hrysis (Chryse-

* Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
1 “Tanp›nar’a fiehirlerin Söyledi¤i Tarih”, M. Ü. Fen-Edb. Fak., Türklük Araflt›rmalar› Dergisi, Nr. 10, Eylül

2001, s. 91-92.



is)’den ya da eski ‹ranl›lar’›n Yunan seferinde Marmara’dan ald›klar› haraç ve cizyelerden olu-
flan hazinelerinden gelmektedir. Bir baflka rivayet ise flehrin tabiî yap›s›yla birleflen “alt›n flehir”
rivayetidir: “Üsküdar eski bir flehir olup ism-i kadîmi Hrisopolis (Chrysopolis) yani (Alt›n fle-
hir) yahut (alt›n flehri) idi. Güneflin gurup esnas›nda bu flehre verdi¤i sar› renkten böyle tesmi-
ye edilmifl olmas› dahi ihtimalden baîd de¤ildir.”2

Ahmet Rasim Üsküdar’›n kelime anlam›na da yer verir: Menzilhaneye ve menzil at›na, pa-
diflah›n hüküm ve taleplerini elden ele teslim alarak yerine ulaflt›ran piyade ve ulaklara, ulak-
lar›n mektup koyduklar› keseye de Üsküdar ad› verilmifltir. Ahmet Rasim son olarak Eskidar
rivayeti üzerinde durur:

“As›l ismi ‘Eskidâr’d›r ki Üsküdar galat-› meflhurudur. Eskidâr denilmesine sebep Battal Ga-
zi’nin Üsküdar bahçeleri yan›nda Hârunü’r-Reflid’in serâ-perdesi önünde inflâ ederek sakin ol-
du¤u dârlard›r.”3

‹stanbul’dan daha eski olan Üsküdar, Bizans’›n kuruluflundan önce büyük ve önemli bir yer-
leflim yeriyken Bizans’›n kuruluflu üzerine önemini kaybetmifltir.

Sermet Muhtar Alûs semtin tarih içinde edindi¤i adlar› ve Üsküdar kelimesinin anlam›n› de-
¤erlendirir: “‹lk ad›, Alt›n flehir demek olan Hrisopolis. fiimdiki Frenkçesi, 11. as›rda Esküda-
ri denilen askerlerin k›fllas› ve Eskütariyon saray›n›n bulundu¤undan kalm›fl.

Üsküdar Acemce menzilhane, menzil at›, posta tatar› ve çantalar› mânâs›na geliyor. Küçük
Asya, ‹ran ve Arabistan’la ‹stanbul aras›nda gidip gelen eski kervanlar›m›z›n, ordular›m›z›n ilk
ve son menzili oras› ya; kelimeyi bu noktaya atfedenler de var.”4

Samiha Ayverdi de semtin ismi üzerindeki rivayetlere yer verir. Khrista ad› Agamemnon’un
o¤lu Chrysos veya Hriseis, K›r›m’a giderken, bir baflka rivayete göre de kâhin olan k›z kardefli
‹figenia’y› ziyaret etmek üzere Toros’a giderken bu mevkide ölüp defnedildi¤i için semte veril-
mifltir. ‹ran iflgali esnas›nda etraftan toplanan vergilerin burada saklanm›fl olmas›ndan dolay›,
alt›n flehir mânâs›na, Chrysopolis ad› verilmifltir. Bizans zaman›nda Lâtinler’in Skudarium de-
melerinin sebebi, “Skutari yani Kalkanl› askerler k›fllas› ve Esköter Saray›’ndan kinayedir.”5 Bu
eski isme atfen Eskidâr’dan bozularak Üsküdar denilmifltir. Ayverdi son olarak Burhan-› Kâ-
t›’dan Üsküdar’›n kelime anlam›n› verir:

“Menzilhâneye, menzil at›na, her merhalede elden ele devredilerek sür’atle yerine ulaflmas› iste-
nen hükümdar fermanlar›n› ve mektuplar› tafl›yan piyade ulaklar›na da Üsküdar” ad› verilmifltir.

b) Türkler’in Üsküdar’la Buluflmas›:

Yahya Kemal Aziz ‹stanbul adl› eserinde Türkler’in Üsküdar’la ilk karfl›laflmas›n› Malazgirt Za-
feri’nden 10 y›l sonraya, 1081 y›l›na dayand›r›r. 1081’de Üsküdar’a gelen Kutulmuflo¤lu Süley-
man komutas›ndaki askerler o sene Üsküdar’› fethetmifller ve Üsküdar k›y›lar›ndan ‹stanbul’u
izlemifllerdir. Yahya Kemal bu ordunun Üsküdar’› “ilk gören Türk gözleri” oldu¤unu söyler:

“Malazgirt Muzafferiyeti’nin neticesi olarak, on sene sonra Anadolu fatihi Kutulmuflo¤lu Sü-
leyman’›n Türk atl›lariyle -flimdi Ba¤dat Caddesi dedi¤imiz yoldan- 1081’de Üsküdar’a gelifli
ne kadar düflündüren bir vak’ad›r. Ayasofya kubbesini, Üsküdar’dan dünya gözüyle gören ilk

2 “Eyyâm-› Tenezzüh III: Bo¤az’›n Anadolu K›y›s›nda”, Külliyât-› Sa’y ü Tahrir, ‹stanbul 1907, s. 229.
3 A.g.e., s. 230.
4 “Üsküdar”, ‹stanbul Yaz›lar›, Haz: E. fi. Dinç- F. Il›kan, ‹stanbul 1994, ‹.B.Belediyesi Yay., s. 81.
5 “Üsküdar”, Bo¤aziçi’nde Tarih, ‹stanbul Fetih Cemiyeti Yay., ‹stanbul 1966 (Al›nt›lar bu bask›dand›r.), s. 381.
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Türk ordusu budur. Çok genifl Anadolu, o kadar k›sa bir zamanda, henüz tamamiyle fethedil-
memifl iken, Kutulmuflo¤lu Süleyman’›n yeni teflekkül edecek olan Rum Selçuklar› devletine,
payitaht olarak benimsedi¤i flehir ‹znik olmufltur. Türklük Marmara sahiline yerleflmiflti ve ‹s-
tanbul’a ne kadar yak›nd›.”6

Bunu takiben Türkler, ‹stanbul’un fethinin rüyas›n› görmeye bafllam›fllar, bu rüya da zaman
içinde gerçek olmufltur. Yahya Kemal Türkler’in tarih içinde yerlefltikleri semtler aras›nda Üs-
küdar’a ayr› bir yer verir. Üsküdar ‹stanbul’un fethi hamlelerine gün gün flahit olmufl, fethin
rüyas›n›n gerçe¤e dönüflmesini gözlemifltir. Yahya Kemal, tarihimizin bu büyük hâdisesinin
Üsküdar’›n havas›na sindi¤ini düflünür: “Üsküdar’›n maneviyetinde ‹stanbul muhasaras›n›n
günleri öyle duruyor.”7

Bizans devrinde küçük bir semt olan Üsküdar Türkler zaman›nda genifllemifl, Çaml›ca tepe-
lerine kadar yükselmifltir.

Ahmet Hamdi Tanp›nar XV. as›r bafllar›nda atalar›m›z›n Üsküdar ve Anadolu Hisar›’ndan ‹s-
tanbul’u seyrettiklerini ve onu fethetmek için sab›rs›zland›klar›n› söyler:

“Elbette ki XV. as›r bafllar›nda Üsküdar’da, Anadoluhisar›’nda oturan dedelerimiz ‹stan-
bul’a sadece fethedilecek bir ülke gibi bak›yorlar ve Sultantepesi’nden, Çaml›ca’dan seyrettik-
leri ‹stanbul akflamlar›nda fiark kayzerlerinin ergeç bir ganimet gibi paylaflacaklar› hazinele-
rini seyrediyorlard›.”8

Samiha Ayverdi de Yahya Kemal gibi Üsküdar’›n Türk tarihindeki yerini almas›n› 1081 y›l›-
na ba¤lar. ‹znik’i zaptetmek üzere yola ç›kan Kutulmuflo¤lu Süleyman Bey ve ordusu Üskü-
dar’dan ‹stanbul’u izler ve fethin rüyas›n› görmeye bafllarlar. Bu sebeple Üsküdar: “Bo¤aziçi’nin
her kasabas›ndan, her köyünden evvel Türk tarihiyle iliflik kuran belde(dir).”9

Haydarpafla, Anadolu yakas›n›n liman› olmadan önce Üsküdar Anadolu yakas›n›n hareket
noktas› olmufltur. Anadolu, Suriye, Irak, ‹ran ve M›s›r’a gidecek ordular, kervanlar ve sürre
alaylar›, burada konaklam›fl, buradan hareket etmifltir. Bizans ve Araplar aras›nda el de¤ifltiren
Üsküdar, uzun zaman bir askerî ve ticarî merkez olmufl, Bizans’›n iç mücadeleleri yüzünden
harap bir halde Türkler’in eline geçmifltir.

Üsküdar “ço¤u zaferle bitmifl büyük seferlerin hareket noktas›(d›r).” Ayverdi Üsküdar’›n
baflta Sultan Ahmet Çeflmesi olmak üzere bütün mimarî âbidelerinin “dilsiz bir musikiyi” söy-
ledi¤ini düflünür. Bu musiki tarihin, fetihlerin, millî, dinî ve manevî de¤erlerin ezgisini olufl-
turdu¤u bir musikidir. Ayverdi sefere ç›kan ordunun Üsküdar meydan›nda toplan›fl›n› flöyle
tasvir eder:

“Cenk için sab›rs›zlanan yi¤itlerin naralar›, at kiflnemelerine kar›flan sefer gülbankleri, k›l›ç
flak›rt›lar›na ara veren azametli tekbirler, m›zrak par›lt›lar› aras›nda günefl gibi yükselen san-
caklar hep bu çeflmenin önünden, bu meydan›n üstünden, daima flekil de¤ifltiren bir bulut gi-
bi zaman zaman gelip geçmifl ve iflte nihayet da¤›l›p kaybolmufltur.

Gene bu meydan, Anadolu’ya, ‹ran’a, Arabistan’a kalkan ticaret kervanlar›n› kendi sinesin-
de toplam›fl, u¤urlam›fl, çeflitli gayelere bir topluluk hâlinde ç›kan bu kalabal›¤›n muhataralar
ve tehlikelerle endifleli, ümitler ve arzularla zevkli coflkunluklar›na flahit olmufltur.
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Bu meydan, Sürre alaylar›n›n o ezberlenmifl kalabal›¤›n›, taht›revanlar›n›, akkâmlar›n›, ilmi-
ye ricalinin s›rmal› feracelerini, taylasanlar›n› görmüfl, haflal› atlar›n›n ayaklariyle her y›l ayn›
zamanda bir mahfler hâlini alm›flt›r.”10

Münevver Ayafll› ise Türkler’in ‹stanbul’a geliflini 1073 y›l›na dayand›r›r. Malazgirt Zafe-
ri’nden sonra Anadolu’ya giren Türkler 1073 y›l›nda ‹stanbul’a kadar gelmifller ve Üsküdar’›
“üssü’l-hareke”11 olarak seçip, Bo¤az’dan karfl›ya geçme teflebbüslerinde bulunmufllard›r. Ayafl-
l› bu askerî hareketin tam bir ‹stanbul kuflatmas› olmad›¤›n› söyler. ‹stanbul’un fethinden son-
ra semt “üssü’l-hareke” olma özelli¤ini yine korumufl ve Do¤u’ya yap›lan seferlerde ordu Üs-
küdar sahras›nda toplanm›flt›r.

Tabiat ve Peyzaj:
Ahmet Rasim kendi dönemindeki Üsküdar’›n manzaras›n› flöyle çizer:

“Birçok tepelerin sutûh-› mâilesi üzerinde amfiteatr tarz›nda mebnî oldu¤u cihetle hanele-
ri, hamamlar›, a¤açlarla âgufl-be-âgufl duran minareleri gayetle nazar-rübâ bir temâflâ teflkil
eder. Bahçelerden, köflklerden hâs›l olma zarif bir çerçevenin muhât›d›r. Sokaklar› ‹stanbul so-
kaklar›ndan genifl, daha biçimli yap›lm›fl, daha ziyade iyâb ü zihâba mâliktir. Büyük meyda-
n›nda saçakl› bir sakf ile muvaflflah, dal ve a¤aç resimleri ve hatt-› türkî ile mutarr›z bir çeflme-
i kebir vard›r.”12

Yahya Kemal fethedilen topraklar›n üzerinde kurulan kültür ve medeniyetle bir “vatan çeh-
resi” kazand›¤›n› söyler. Fetihleri mimarî, musiki ve sosyal hayat›n de¤iflik görünüflleri tamam-
lar. Bundan sonra o toprak parças›yla üzerinde yaflayanlar aras›nda bir ahenk vücuda gelir. Bu
bak›mdan Koca Mustafapafla, Eyüp, Üsküdar ya da Bo¤aziçi’ni seyreden bir sanatkâr flu hük-
mü verir: “Bu halk bu iklimde ezelden beri sakindir ve bu iklime bu mimarîden ve bu halktan
baflka unsurlar yaraflmaz.”13

Yahya Kemal ‹stanbul manzaralar›n›n çeflitlilik arzetti¤ini tespit etmifltir. Bu manzaralar›n
havas› genelde “uhreviyet”le “zevk ve flevk” aras›ndad›r. Yahya Kemal Üsküdar’da uhreviyetin,
Çaml›ca’da ise zevk ve flevkin bulundu¤unu söyler. Tek bir semtte iki ayr› havan›n yaflanmas›
ancak Türk ‹stanbul’a mahsus fleylerdendir:

“Sakin sokaklar›n, ruha flifa veren cami avlular›n›n, bilhassa Karacaahmed’in tesiriyle olacak
ki Üsküdar, birçok zairlerine, bilhassa manzaradan anlayan ecnebilere uhrevî bir flehir gibi gö-
rünmüfltür. Üsküdar’›n bu fliar› çok bariz bir farikas› olmakla beraber onu yaln›z bir uhrevî fle-
hir zannetmek hata olur. Üsküdar’da birbiri üstünde ve birbirine z›t olan üç dört farika vard›r.
Meselâ birbirine z›t olan iki farikay› karfl›laflt›r›n›z: Uhrevî Üsküdar’›n yine içinde, onunla et ve
deri gibi birbirine yap›fl›k, lâkin o uhreviyyetin tam z›tt›, ta sahilden bafllayarak, tepe tepe yük-
selerek, ta Büyük Çaml›ca ve Küçük Çaml›ca’ya kadar ç›kan bir zevk ve flevk Üsküdar’› vard›.
Bu Üsküdar, eski musikinin neflvesi içinde leziz bir ömür sürüyordu.”14
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‹stanbul’u farkl› noktalardan seyreden bir insan, bu sebeple onda pek çok güzellik bulur.

Tanp›nar Befl fiehir adl› eserinde manzara, peyzaj ve semte sinen millî havas› dolay›s›yla Üs-
küdar’› be¤enir. O da hocas› Yahya Kemal gibi ‹stanbul semtlerinde ayr› havalar bulur. Beyo¤-
lu, Bo¤aziçi, Üsküdar, Erenköy, Çekmeceler, Bentler, Adalar ‹stanbul içinde eflsiz güzellikleriy-
le, insan› farkl› tahassüslere sevkeden semtlerdir. Tanp›nar bu manzara çeflitlili¤i dolay›s›yla ‹s-
tanbul insan›n›n bir semtteyken baflka bir semti özlemesini tabiî bulur. Çünkü bu semtler in-
sana: “Tabiat güzelli¤i, sanat eseri, hayat flekilleri ve bir y›¤›n hat›ra(n›n)” (s.15-16) ard›ndan
görünür. Bu semtler aras›nda ‹stanbul’un millî kalan di¤er semtleri gibi Üsküdar: “kendisine
yetebilen bir de¤erler dünyas›n›n son miraslariyle, biz fark›nda olmadan içimizde bir ruh bü-
tünlü¤ünü kurar, hülyalar›m›z, isteklerimiz de¤iflir.” (s.16-17) Tanp›nar, ‹stanbul’un, büyük
mimarî eserler yan›nda “küçük köflelerin, sürpriz peyzajlar›n da flehri” (s.45) oldu¤una inan›r.
Bu küçük köfleler ‹stanbul’da Türk hayat›n›n oluflum seyri içinde meydana gelmifltir. Baflta Üs-
küdar olmak üzere semtler farkl› peyzajlara sahip olmas› dolay›s›yla dikkat çekicidir:

“‹stanbul’un, Üsküdar ve Bo¤aziçi’nin hemen her taraf›nda bu cinsten köflelere s›k s›k rast-
lan›r. Baz›lar› ayaklar›n›n ucuna tak›lm›fl deniz parças›yle bulunduklar› yokufltan uçmaya he-
men haz›r görünürler. Bir k›sm› fetih y›llar›ndan bir parça gibi asil bir eskilik havas›nda yaflar-
lar. Hepsinde a¤aç, su, tafl insanla genifl ilhaml› bir ruh gibi konuflur. Bizim as›l peyzajlar›m›z
bu köflelerdir. ‹stanbul halk› onlar› yaflarken yapm›flt›r. Kâinata ruhlar›ndaki birlik çerçevesin-
den bakan insanlar›n eseridir. Pek az yerde sanat ve mimarî gündelik hayata bu kadar yak›n-
dan kar›fl›r. ‹flte, ‹stanbul mahallelerinin as›l çekirde¤ini bu peyzajlar yapar.

Bunlar›n içinde birbiri peflinden geldikleri için kendilerine mahsus zamanlar›yle hakikî bir
âbide hâlini alanlar vard›r...” (s.46) 

Tanp›nar, manzara farkl›l›¤›na ba¤l› olarak semtlerde yaflananlar›n da farkl› oldu¤unu tespit
eder. Özellikle Haliç k›y›lar›, Bo¤az ve Üsküdar semtlerinde: “denizle, tabiatla, geceyle, baflka
türlü temas”lar15 hayat fleklini yo¤uran bir madde gibidir.

Yo¤un sisli bir Bo¤az gecesinde Rumeli yakas›ndan Anadolu yakas›n› seyreden Tanp›nar, bu
gecede Üsküdar’›n tamamen kayboldu¤unu görür. Bu kaybolufl üzerine düflüncelere dalan
Tanp›nar, Üsküdar’›n olmad›¤› bir ‹stanbul’u hayal dahi edemez. Tanp›nar’›n bu duygusunu
anlat›rken kulland›¤› tabir çok önemlidir: “Bu aynada kendi hayalini, yolda gölgesini görme-
mek gibi birfleydi.” Buradan anl›yoruz ki Tanp›nar da hocas› Yahya Kemal gibi Türkler’in yer-
lefltikleri flehirler içinde Üsküdar’a ayr› bir yer vermekte, fethe tan›kl›k eden Üsküdar onun için
de önem tafl›maktad›r. Tanp›nar ayn› gece Üsküdar’› kaybetmenin hüznünü ve bulman›n se-
vincini bir arada yaflar:

“O gece ikide bir uyan›p bakt›¤›m pencerede saat ikiye do¤ru Üsküdar tamamiyle kaybol-
mufltu. Uyku sersemli¤i içinde Üsküdar’dan mahrum bir ‹stanbul beni hayli üzdü. Bu aynada
kendi hayalini, yolda gölgesini görmemek gibi bir fleydi. Daha bir gece evvel hafif rüzgâr alt›n-
da binlerce ›fl›ktan bana göz k›rp›yordu. Biraz sonra uzaklara at›lm›fl bir dizi fener ›fl›¤›nda onu
tekrar, onu veya çok uzak hat›ras›n› tekrar buldum. Baflka türlü bir karanl›¤›n ortas›nda, tek
bafl›na, sanki zaman denizinde yüzüyordu. K›y›ya ve cadde ›fl›klar›na çok yak›n geçen bir taka
biraz sonra bu zaman denizini, bir lâhza için olsa bile, eski bildi¤imiz deniz yapt›.”16
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Samiha Ayverdi Çaml›ca tepesi dolay›s›yla Üsküdar’›n bütün ‹stanbul’a hâkim oldu¤unu dü-
flünür. Bo¤az, Adalar, Pendik, eski ‹stanbul’un hepsi Üsküdar taraf›ndan âdeta göz hapsinde
tutulmaktad›r. Bu bak›mdan Üsküdar “‹stanbul’un soludu¤unu duyan, uyudu¤unu, uyand›¤›-
n›”17 gören bir semttir.

Mimarî:
Falih R›fk› Atay Zeytinda¤› adl› eserinde ‹stanbul için “Dini sanatlaflt›ran ve asillefltiren flehir...”18

tabirini kullan›r. Üsküdar’da yap›lan camilere bakt›¤›m›zda bu sözün mânâs›n› tam olarak anla-
mam›z mümkündür. Huzur roman›nda padiflahlar›n eflleri veya anneleri ad›na yapt›rd›klar› Üskü-
dar camileri Nuran ve Mümtaz’a Üsküdar’da “bir kad›n saltanat›” oldu¤unu düflündürür:

“Garip bir tesadüfle Üsküdar’›n bu dört büyük camii aflka, güzelli¤e, yahut hiç olmazsa an-
nelik duygusuna ithaf edilmiflti:

- Mümtaz, Üsküdar’da hakikî kad›n saltanat› var...”19

Yazarlar›m›z da Üsküdar’›n mimarî eserleri aras›nda en çok camiler üzerinde dururlar. Ah-
met Rasim Üsküdar’da tarihî ve eski eser olma özelli¤ini koruyan üç cami oldu¤unu söyler: Bi-
rincisi Büyük Cami, ikincisi Valide Sultan Camii, üçüncüsü Selimiye Camii’dir.

Sermet Muhtar Alûs da pekçok konak ve yal›n›n ad›n› sayar. Fakat Üsküdar’a as›l flahsi-
yetini kazand›ran selâtin camileridir. Bunlar Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sul-
tan’›n ‹skele Camii, Üçüncü Mustafa’n›n Ayazma Camii, Valide-i Kebir, Valide-i Atik, Selimi-
ye camileridir.

Yahya Kemal Aziz ‹stanbul’da Sinan’›n Üsküdar’da yapt›¤› camiler üzerinde de durur. Onun
de¤erlendirmeleriyle bu camileri farkl› bir gözle görme imkân› buluruz. Bu camiler hem Türk
mimarî sanat›n›n, hem de Sinan’›n sanat›ndaki merhalelerin göstergesidirler. 1548’de Mihri-
mah Sultan ad›na Üsküdar ‹skelesi karfl›s›nda bina etti¤i cami, “medrese, imaret vesaire, bü-
yük çapta eser b›rakmaya bafllad›¤›n› haber veren bir manzumedir.” (s.58) 1580’de Üsküdar’da
fiemsi Pafla Camii ve Atik Valide ad› verilen ‹kinci Selim’in kar›s› Nurbânu Sultan nam›na yap-
t›¤› iki camiyi de¤erlendiren Yahya Kemal flunlar› söyler: “Bu camilerin her biri baflka plânda,
baflka çeflittir. Sinan, beherine baflka bir hava vermifltir; ‘tenevvü’e çok merakl› oluflu da zevki-
ni ve dehas›n›n zenginli¤ini göstermektedir.” (s.60) Atik Valide’yi Üsküdar’›n en güzel camile-
rinden biri sayan Yahya Kemal, bu camiyi Mimar Sinan ve Mimarbafl› Davut’un ortak eseri ka-
bul eder. 1640’ta Üsküdar’da yap›lan Orta Valide ad› verilen Kösem Sultan’›n camii, “bir çini
cenneti olarak göze çarpar.” 1710’da III. Ahmet’in validesi Gülnûfl Emetullah Sultan nam›na
yap›lan Yeni Valide Camii, “mimarîde ink›raz alâmeti say›lan süs iptilâs›n› fazla göstermekle be-
raber gene millî üslûpta bir eserdir.” (s.61)

Tanp›nar da Sinan’›n Üsküdar’daki eserlerini be¤enir. O bu eserleri mimarî yap›s› yan›nda
devrin hâkim çehresi içinde ele al›r ve âdeta bunlarda devrin tafla sindirilmifl yan›n› bulur. Ona
göre: “Sinan bir an’aneyi tek bafl›na tüketen, kendinden sonra gelenlere pek az bir fley b›rakan
sanatkârlardand›r.”20 Tanp›nar, II. Selim’in efli için yapt›rd›¤› Eski Valide Camii’ni Sinan’›n son
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eserlerinden sayar. Bu caminin ilk “plân› ve inflaat›” Sinan’a aittir. Bu eser Üsküdar’la tam bir
uyuflma göstermifl ve manzaraya katk›da bulunmufltur. ‹stanbul’daki mimarî eserler genellikle
bu yönleriyle de dikkati çekerler. Tanp›nar yap›lan ilâvelere ra¤men bu camiyi: “Türk ‹stan-
bul’un en güzel köflelerinden biri” kabul eder ve camide “semt ile çok iyi anlaflan bir kendi içi-
ne çekilifl” bulur. Valide-i Cedid Camii’ni ise Sinan’›n son eserlerinden ve devrinin en güzel ese-
ri olarak kabul eder: 

“III. Ahmet’in annesi Hatice Gülnûfl Emetullah Sultan için yapt›rd›¤› Üsküdar’da çarfl› içinde-
ki cami -deniz taraf›ndan gelirken görülen k›sm› bir tarafa b›rak›l›rsa- bulundu¤u yerden flehre
bir fley ilâve etmez, onu sevmek için yak›ndan, oldu¤u yerde, yap›ld›¤› sars›nt›l› devrin hususî
güzelli¤i ile, dal›nda bir gül gibi par›ldar görmek lâz›md›r. III. Ahmet devrinin en güzel eseri
odur... Valide-i cedidin ›s›tmaktan ziyade eflyay› süsleyen, dokundu¤u her fleyi alt›n gurbet renk-
leriyle giydirip mahzun bir saltanat yapan bir akflam günefli gibi zarif ve zengin bir hissîli¤i var-
d›r. Bu hissîlik bilhassa, -baz› kabuklu meyveler gibi- çok iyi döflenmifl, içinde ve d›fl avludan gi-
rer girmez insan› yakalayan da¤›lm›fl gül bahçesi havas›nda elle tutulacak kadar aç›kt›r.”21

Çarfl›n›n kalabal›¤› içinde bu cami etrafa âdeta bir “sükût musikisi” yayar. Tanp›nar, bu ca-
minin en çok akflam saatlerini sever. Bu saatlerde bu zarif bina: “sükût musikisi olur; çarfl›n›n
u¤ultusundan onun havas›na geçer geçmez baflka bir dünya bafllar.”

Tanp›nar imparatorluklarda sanatlar aras›nda bir hiyerarfli oldu¤una ve sanatlar›n birbirini
etkiledi¤ine inan›r. ‹mparatorlu¤un parlak dönemlerinde edebiyat, mimarî, musiki gibi sanat-
lar zirveye ulafl›r ve birbirlerine çeflitli eklemelerde bulunurlar. Bu fikri savunan Tanp›nar, Va-
lide-i Cedid’e devrin musikisi aç›s›ndan bakar:

“Valide-i Cedid’in mimar› kimdir? Bilmiyoruz. Birgün ad›n› ö¤renirsek elbette ki Nedim’in,
o zarif Ali ‹zzet Pafla’n›n, Tâib’in, Tab’î Mustafa Efendi’nin ve Ebubekir A¤a’n›n yan›nda onu da
saymaya al›flaca¤›z. Fakat o akflam saatinde bu muas›rlardan en fazla düflündü¤üm Bayatî Ak-
sak Semaî’siyle Tab’î Mustafa Efendi oldu.

Valide-i Cedid’de bir aflk nezri hâlini veren lezzetlerin hepsi bu küçük parçada vard›r. Belki
de Tab’î Mustafa Efendi’nin ve bu bestenin muas›r› oldu¤unu bildi¤im için bu camii o kadar
seviyorum. Çünkü bu küçük parça musikimizin devrini aflan birkaç flaheserinden biridir.”22

Yaflad›¤›m Gibi’deki denemelerinden birinde Tanp›nar, Valide-i Cedid’de sanatlar aras›nda-
ki hiyerarfli yan›nda, “devirlerin kurdu¤u k›ymetler zinciriyle” mimarîyi yine musikinin idare
etti¤ini söyler: “Üçüncü Ahmet’in annesinin Üsküdar’da yapt›rd›¤› camide bu musiki üstünlü-
¤ü daha barizdir ve mimarîyi o idare eder. Hatice Emetullah Sultan’›n bu camiin yan›ndaki tür-
besinde ise bu zevk bir nev’i his bozulufluna kadar gider.”23

Tanp›nar Valide-i Cedid camiinin yap›ld›¤› 17. asr› tarihimizde “büyük ve verimli” bir as›r
olarak görür. Bu as›rda mimarî, edebiyat ve musiki büyük zenginlik arzeder. Mimarîde I. Ah-
met Camii, fliirde Nef’î, Neflatî ve Nâilî, musikide Itrî’nin eserleri bu asr›n tarihimizde sanatlar
aç›s›ndan ihtiflamla parlamas›na sebep teflkil ederler.

Mimarîde ayn› zamanda devrin k›ymetler manzumesini keflfeden Tanp›nar, Hatice Gülnûfl
Emetullah Sultan’›n türbesinde “hislilik, ölüme sindirilen kad›nl›k” dolay›s›yla o devirdeki “ge-
leneklerin çözülüflü”nün aksini bulur. Bütün bunlara ra¤men Sultan’›n türbesi güzeldir:
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“Hatice Emetullah Sultan, mimarînin ve zevkin bir fantezisi ile bugün mezardan ziyade, et-
raf›ndaki yumuflak çimeni ve mevsim çiçekleri ile bir gelin yata¤›nda, eflsiz bir zifaf odas›nda
yat›yor.”24

Tanp›nar bir de Ayazma Camii ve Abdülbaki Camii’ni be¤enir. Abdülbaki Camii kitabesi ve
iki eski mezar› d›fl›nda: “Karaca Ahmet’e kadar bütün manzara kendisine ba¤land›¤› için gü-
zeldir.”25 Do¤u ile Bat›’n›n karfl›laflmas› ve bunun sanc›lar›n›n yafland›¤› Tanzimat’ta insan›m›z
gibi mimarî de bir karars›zl›k dönemi geçirir. Tanp›nar, Aziz Mahmut Hüdai Külliyesi’ni: “K›fl
bahçesi k›l›kl› camekânlar›yle, karfl›s›ndaki kadim eserler müzesi taklidi bina ile” Tanzimat mi-
marîsinin zevksizli¤ine bir örnek olarak görür. Tanp›nar, Tanzimat mimarîsinin sivil mimarîyi
güçlendirdi¤ini, ancak bu eserlerin manzaraya bir fley katmad›¤›n›, hatta flehrin peyzaj›na bir
sertlik getirdi¤ini söyler. Bo¤az, Erenköy, Çaml›ca tepeleri ve Üsküdar bu sertlikten nasibini
al›r. Ç›nar ve serviyi Türk mimarîsinin iki büyük yard›mc›s› kabul eden Tanp›nar, düflüncesiz-
ce yap›lan yeni binalara bu a¤açlar›n yard›m etmedi¤ini tespit eder. Bu durumun Üsküdar’a si-
rayeti de bir tehlikedir. Çünkü ona göre: “Türk ‹stanbul’un kaybolmamas› ancak Bo¤az’a ve
Üsküdar’a verilecek flekilde kabildir.”26

Tanp›nar Üsküdar’› süsleyen ve sosyal hayat›n› kuran yal› ve konaklar›n zaman içinde kay-
boldu¤unu söyler.

Samiha Ayverdi eski dönemde baflta Üsküdar olmak üzere bütün ‹stanbul’da co¤rafya ile
mimarî aras›ndaki uyuflmaya dikkat çeker. Bu eserlerde mimarlar›n dehas›n› da görmek
mümkündür:

“Esasen eski zamanlarda, camiini, mescidini, saray›n›, kasr›n›, yal›s›n›, köflkünü kuracak
olan mimar veya usta, mutlaka kula¤›n› co¤rafyan›n sesine verir ve plân›n› da behemehal onun
icap ve iflaretlerine göre çizerdi. Bu yüzden de topra¤a kök salan bir bina, ister cami, ister sa-
ray, ister mektep, tabiat›n bir parças›ndan ay›rt edilemeyecek kadar tepelerin, vadilerin, yamaç-
lar›n veya sahillerin devam› gibi olurdu.

Üsküdar’›n da mahalleleri, binalar› ve âbideleri flehrin topo¤rafyas› ile tam bir ba¤daflma ve
anlaflma hâlinde yürüyen bir kervan gibi as›rlarca bu üslûp üzere yoluna devam etti.”27

Samiha Ayverdi, Evliya Çelebi’den 17. as›rda Üsküdar’da dokuz bin yal›, köflk ve ev oldu-
¤unu nakleder, say›lar› 74’ü bulan büyüklü küçüklü cami oldu¤unu ekler.

Üsküdar’daki ilk mimarî hat›ralar camilerdir. Rum Mehmet Pafla Camii, Mihrimah Sultan
ad›na yap›lan ‹skele Camii, Nurbanu Sultan ad›na yap›lan Atik Valide Camii Üsküdar’a önem-
li hat›ralar b›rakan eserlerdir. Tanp›nar’›n bahsetti¤i kad›n saltanat›na Ayverdi de iflaret eder.
Sultanlar›n yapt›rd›¤› veya sultanlar ad›na yap›lan camiler üzerinde durur:

“Üsküdar’da hanedan ve saray kad›nlar›ndan daha kimlerin hay›r eseri yoktur ki? ‹flte Kösem
Sultan’›n bir ebedî bahara benzeyen Çinili Camii... ‹flte, Üçüncü Sultan Mustafa’n›n annesi Mih-
riflah Emine Sultan ve kardefli fiehzâde Süleyman ad›na çiçek gibi açt›rd›¤› Ayazma Camii... ‹fl-
te Üçüncü Sultan Ahmet’in gene annesi nam›na Valide-i Cedid Emetullah Sultan Camii...
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‹flte XVIII. Asr›n ikinci yar›s›nda Üçüncü Sultan Selim’in yapt›rd›¤› Selimiye Camii... ‹flte
Üçüncü Sultan Osman’›n ‹hsaniye Camii...”28

1555’de Kanunî’nin yazl›k saray›n› yapt›rmas› dikkatleri Üsküdar’a çeker. Bu saraya III. Mu-
rat taraf›ndan tamir ve ilâveler yapt›r›l›r, 1634’te IV. Murat Ba¤dat dönüflü hat›ras› olarak Re-
van Kasr›’n› yapt›r›r. Baflta bu eserler olmak üzere Sinan’›n düzenledi¤i Üsküdar bahçeleri ta-
rihî kay›tlara ve yabanc› hat›ratlara bile geçmifltir. Daha sonra fierefâbâd olan ‹brahim Pafla Sa-
ray› da Üsküdar’›n en önemli mimarî eserlerindendir:

“‹stanbul’un bir ad›m daha ileri gidemeyecek kadar güzelleflti¤i Üçüncü Sultan Ahmet dev-
rinde, ‹brahim Pafla’n›n Üsküdar Saray› da, tabiatla insan elinin k›lpay› anlaflmazl›¤a düflme-
den meydana getirdi¤i bir âbide, bir bina idi.”29

Suyun eski hayat›m›zdaki yerine dikkat çeken Samiha Ayverdi, Üsküdar’› “sebilleri, flad›r-
vanlar›, çeflmeleri”30 ile cömert bulur.

Ayverdi de Tanp›nar gibi sivil mimarî örneklerinin kendi döneminde kalmamas›na hay›fla-
n›r. Bunlardan ‹brahim Pafla Kasr›’n›n hikâyesi Üsküdar’›n tarih ve masalla birleflen yönünü or-
taya koyar:

“Ayazma’daki ‹brahim Pafla kasr› acaba fiehit Ali Pafla’n›n Fatma Sultan için yapt›rd›¤› kas›r
m›? O murats›z kalm›fl fiehit Ali Pafla... ‘K›z›m› sana veriyorum!’ diyen padiflaha: ‘Ferman efen-
dimizin!’ deyip saraylar haz›rlayan, dayay›p döfleyen, niflanlar nikâhlar hatta dü¤ünler yaparak
küçük sultan›n büyümesini beklerken flehit düflen genç ve yak›fl›kl› sadrazam... Yak›fl›k al›r m›
ki, ‹brahim Pafla, flehit Ali Pafla’n›n nikâhl›s›na sahip oldu¤u gibi, saray›na da geçip oturmufl ve
genç adam›n miras›n›n bütününe konmufltu”31

Ahmet Rasim ve Samiha Ayverdi Üsküdar’› denizden süsleyen K›z Kulesi üzerinde dururlar.
Her iki yazar da Hera ile Leandros hikâyesine yer verir. Ahmet Rasim kulenin Haliç’in a¤z›na
zincir çekmek amac›yla Manuel Komnenos taraf›ndan yap›ld›¤› efsanesine gerçeklik pay› ver-
mez. Avrupa eserlerinden birinde mitolojideki ‹o’nun Bo¤az’dan geçiflinde Damalis ad› verilen
kuleye yanaflm›fl oldu¤u rivayetine yer verir. III. Ahmet ve II. Mahmut zaman›nda Bo¤az’a zin-
cir çekmek için kulenin tamir edildi¤ini anlat›r.

Samiha Ayverdi de kule hakk›ndaki rivayetlere yer verir. Battal Gazi Destan›’nda Battal Ga-
zi’nin Bizans kral›n›n k›z›n› buradan kaç›rd›¤› kay›tl›d›r. Bizans’tan yola ç›kan Bat› kaynakla-
r›ndan birinde, vaktiyle buran›n bir burun oldu¤u ve Atinal› Charis’in efli Damalis’in mezar›
burada bulundu¤u için Damalis Kulesi ad› verildi¤i yaz›l›d›r. Bir di¤er rivayete göre: ‹mpara-
tor Manuel Komnenos’un yapt›rd›¤› bu kuleye Bo¤az’›n a¤z›n› kapayan zincirin bir ucu ba¤-
lanm›fl ve kule bir nev’i muhafaza kulesi görevi görmüfltür. Fetihten sonra K›z Kulesi Osman-
l›lar’›n eline harap bir halde geçmifltir. Kulenin yerine ahflap bir kule yapt›r›l›r. Bu kule de ya-
n›nca III. Ahmet ve Damat ‹brahim Pafla taraf›ndan kâgir olarak yenilenmifl ve II. Mahmut dö-
neminde bugünkü fleklini alm›fl, bir nev’i gözetleme kulesi görevini görmüfltür.
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Sosyal Hayat:
Üsküdar Osmanl›lar’›n eline geçtikten sonra uzun müddet bir sanayi ve ticaret merkezi ol-

mufltur. Ahmet Rasim Üsküdar’da “bürümcük ve pamuk kumafllar”›n üretildi¤ini, dericilikte
de ileri olan semtin, ‹ran, Arabistan ve Ba¤dat’a giden kervanlar›n toplan›p da¤›ld›¤› bir mer-
kez oldu¤unu anlat›r.

Sermet Muhtar Alûs da Üsküdar’›n Osmanl› devrinde ifllek bir ticaret merkezi oldu¤una dik-
kat çeker. Çarfl›s› “i¤neden sürmeye kadar” herkesin istedi¤ini bulabilece¤i bir yerdir: “Tezgâh-
lar›nda dokunan bezler, kumafllar, iplikler emsalsizmifl; çatmas› hâlâ ra¤bettedir. Anadolu de-
miryolu yap›ld›ktan sonra mevkiini kaybetmifl.”32

Alûs ‹stanbul sosyal hayat›nda önemli yeri olan Üsküdar’›n mesirelerini de sayar: “Duvardi-
bi, Koruluk. Bu Koruluk flimdiki Nümune Hastahanesi’nin arkas›d›r. H›drellez günlerinde pa-
nay›r yerine döner, mezar tafllar›na bile sal›ncaklar kurulurdu.”33

Samiha Ayverdi Selimiye’nin kadife, hal› ve kumafl tezgâhlar›n›n, Üsküdar çatmalar›n›n
kendi döneminde kalmam›fl olmas›ndan dolay› üzülür. Üsküdar’› besleyen hattatl›k ve müzeh-
hiplik gibi çok özel iki Türk sanat› ve ciltçilik de tarihe kar›flm›flt›r. fieyh Hamdullah ve Hasan
Üsküdarî gibi iki usta bu iki sanat› yaflatm›fl sadece ‹stanbul’da de¤il, sanata merakl› her yer-
de isim b›rakm›fllard›r. Dericilik, ciltçilik, tezhip Üsküdar’› besleyen sanatlardan olmufltur. 16.
ve 17. yüzy›lda iki büyük tabakhanesi olan Üsküdar, Avrupa için önemli bir sanayi merkezi
olmufltur.

“Fetihten sonra Türklefliveren Üsküdar’a bir kültür, sanat ve ticaret diyar› dense revad›r. De-
vaml› gelip giden kervanlar yüzünden ifl hacmi ve ticaret imkânlar› gün günden artan flehir, bir
yandan da devaml› imar ve itibar gördü¤ünden, k›sa zamanda bir âbideler diyar› hâlini al›ver-
mifl, hükümdarlar›n, vezirlerin, emirlerin ve halk›n el birli¤i ile yap›lan camiler, mescitler, çefl-
meler, sebiller, kütüphaneler, saraylar, kervansaraylar, sahilsaraylar ve bedestenler ile bir dilber
vücut gibi süslenip bezenmifltir.”34

Tiyatro kumpanyalar›, at canbazlar›, seyyar kukla, pandomim sahneleri, incesaz tak›mlar› ve
yetmifl seksen araban›n ifltirakiyle yap›lan Alemda¤› e¤lenceleriyle Üsküdar canl› bir sosyal ha-
yata sahiptir. Mesireler, ba¤lar, bahçeler, kahvehaneler ve meyhaneleriyle ‹stanbul insan›na
farkl› e¤lenceler sunar:

“Selâms›z, Sultan Tepesi, Ba¤larbafl› ve ‹cadiye’den Çengelköyü’ne kadar inen meyhaneler-
de saz flairleri, semailer, destanlar okur, curalar, ç›¤›rtmalar, sazlar, zurnalar, zilli maflalar, da-
vullar, darbukalar, giriftler, neyler, tamburlar çal›n›r, all› pullu, s›rmal› flalvarlar giymifl köçek-
ler tavflan o¤lanlar› akflamc›lar›n keyiflerine keyif katard›.

Amma Üsküdar demek yaln›z e¤lence yerleri, yaln›z saray, kas›r, cami, sebil, mesire, ba¤ ve
bahçe demek de¤ildi.”35

Tanzimat Dönemi’nde Sami Pafla, fiinasi, Nam›k Kemal, Ziya Pafla, Ali Suavi, gibi isimlerin
burada geçirdi¤i günler sebebiyle Samiha Ayverdi Çaml›ca’y› bir fikir ve edebiyat mahalli ola-
rak görür. Bu özelli¤i dolay›s›yla Yahya Kemal de Çaml›ca’y› edebiyat›m›z›n üç tepesinden bi-
ri kabul etmifl ve Tanzimatç›lar’›n hayata âdeta buradan bakt›klar›n› söylemifltir36.
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Samiha Ayverdi dericilik, ciltçilik, tezhipçilik gibi sanatlar›n zay›flamas›yla insanlar›n me-
muriyete yöneldi¤ini söyler. Özellikle kâtiplik bu dönemde ilgi görür. Halk aras›nda kâtip “za-
rafeti, giyinifli, tavr›, edas›” ile kendine mahsus bir tipe sahiptir ve âdeta Üsküdar’la özdefllefl-
mifltir. Üsküdar’la birleflen “kâtip” kelimesi Türk kültürüne baz› katk›larda bulunmufltur: 

“Hatt› methedilmek istenene <<kâtip gibi yaz›s› var>>. ‹fadeden yana zengin olana <<kâtip
gibi konufluyor>>. Bilgi ve talâkat ölçüsünde de <<kâtip gibi adamd›r; kâtiplikte eflsizdir>>. Yol-
lu hükümlerle, hüner, bilgi, anlay›fl ve ifade örne¤i olarak hep <<kâtip>> misal gösterilmiflti. (...)

Dedelerimizin binip mesirelere gittikleri yar›m ay fleklindeki yuvarlak, zarif arabalar›n ismi
<<kâtip odas›>> idi. Belki genç, fluh, muzip fakat hünerli ve sanatkâr bir kad›n›n oya çeflitle-
rine kendi icat edip ilâve etti¤i bir oyaya <<kâtip çimdi¤i>> diye takt›¤› isim, flahsî bir hat›ra-
n›n hudutlar›ndan ne kadar aflk›nd›.

Evlenece¤i duyulan bir adam hakk›nda ilk sual <<asker mi, kâtip mi?>> denmesi, her sivi-
lin afla¤› yukar› kâtip olmas› ihtimalini hat›ra getirmez miydi?”37

Haydarpafla Liman› ve demiryolu yap›ld›ktan sonra Üsküdar önemini kaybeder ve flehrin
kenar semtlerinden biri hâline gelir.

Üsküdar’›n sosyal çehresini yapan bir di¤er unsur da dergâhlard›r. Prof. Dr. Mehmet Kaplan
Tip Tahlilleri38 adl› eserinde Türkler’in yaflad›klar› medeniyet devirlerine göre belli insan tiple-
ri yetifltirdi¤ini öne sürer. Bunlar s›ras›yla “Alp, Gazi, Veli, Ahî, Âfl›k ve Ayd›n” tipleridir. ‹flte
bu dergâhlar›n hayat›n› yapanlara “Veli tipi” ad›n› vermektedir. Bunlar Gazilerin fetihlerini ma-
nevî yönden desteklerler ve flehrin manevî hayat›n› kurarlar. Bu nedenle kültürümüzde onlar
“mânâ erleri” fleklinde an›lm›fllard›r. Bursal› fieyh Üftade’nin müridi Aziz Mahmut Hüdai, bu
mânâ erlerinden biridir. Samiha Ayverdi onun maceras›na yer verir ve hakk›nda bir rivayet an-
lat›r. Valide Sultan birgün ona:

“- Efendim, demifl... Ne olur bize bir keramet gösterseniz...
Gülümseyen Aziz Mahmut Hüdai Sultan: -Vaktin padiflah› abdest suyumu döküyor, valide-

si sultan ise havlumu tutuyor. Bundan büyük ne keramet istersiniz?”39

Üsküdar’›n flairâne görünüflleriyle yer ald›¤› bu denemelerden yola ç›karak flu sonuçlara va-
r›yoruz: Ahmet Rasim ve Sermet Muhtar Alûs iyi birer göz tan›¤›d›rlar. Onlar gördükleri fley-
ler üzerinde derinleflmezler, büyük bir ç›plakl›kla kaleme dökerler. Tarihî gerçekleri ve rivayet-
leri nokta tespitlerle verirler. Onlar›n ‹stanbul’a bak›fl›nda estetik bir derinlik yoktur. Yahya Ke-
mal’in ‹stanbul’a bak›fl›n› “tarih ve medeniyet” kelimeleri etraf›nda toplayabiliriz. Yahya Kemal
fethedilen topraklar›n üzerinde kurulan kültür ve medeniyetle bir vatan çehresi kazanaca¤›na
inan›r. Tanp›nar hocas› Yahya Kemal’in ‹stanbul’a bak›fl›n›n derin tesirleri alt›nda kalm›flt›r.
Tanp›nar’da “tarih ve medeniyet” kavramlar›n› estetik duyufl ve düflünüfller idare eder. O zafer-
leri, co¤rafî genifllemeyi, kurulan medeniyeti hep bu estetik bak›fl çerçevesi içinde ve devri ida-
re eden, zaman zaman peflinden sürükleyen sanatlar ve “de¤erler manzumesi” aras›ndan görür.
Samiha Ayverdi ise tarihin ve mekân›n estetik yan›na önem verir. Özellikle tarihte estetik bir
yan bulur. Türkler tarihini yaparken ona bir masal havas› vermifl ve ruhlar›nda kahramanl›k
arfletipi yan›nda âdeta estetik bir endifle tafl›m›fllard›r. Bugün bu tarihin bize ve Bat›l›lar’a bu
kadar mânâl› gelmesinin alt›ndaki gerçek iflte bundan kaynaklan›r.

37 “Üsküdar-Salacak”, ‹stanbul Geceleri, s. 166-167.
38 Dergâh Yay., ‹stanbul 1985, 204 s.
39 “Üsküdar”, Bo¤aziçi’nde Tarih, s. 389.



TÜL‹N ERBAfi’IN ÜSKÜDAR’INDA
‹NSAN MANZARALARI

Zeki Tafltan*

Tülin Erbafl, 1966 y›l›ndan beri Kanada’da yaflayan, daha çok fliir, öykü, deneme, makale
türlerinde ürün veren bir yazar›m›z. Erbafl, Üsküdar’la ilk defa roman türünü de dener.

Bu romanda Üsküdar’› konu alan yazar, buradan hareketle Türkiye’deki toplumsal hayat›, sos-
yolojik, kültürel, politik, psikolojik cephelerden yans›tmaya çal›fl›r. 

Üsküdar’da flah›s kadrosu oldukça zengin ve çeflitlidir. Romanda farkl› meslek gruplar›-
na ve farkl› s›n›flara ait birçok insanla karfl›lafl›r›z. Birço¤u Üsküdar’da yaflayan bu insanlar
içinde ev han›m›, emekli, yönetici, ö¤renci, çiçekçi, çamafl›rc›, gündelikçi, hizmetçi, temiz-
likçi, metres, pavyon ve bankada çal›flan kad›nlar›n yan› s›ra; kamyoncu, kap›c›, emekli,
imam-hoca, pazarlamac›, flekerci, avukat, dolmufl floförü, muavin, gurbetçi, çayc›, a¤a, bah-
ç›van olan erkekler öne ç›kar. Bu zengin flah›s kadrosu içinde bafl kifli diyebilece¤imiz bir
kahraman yoktur. Yazar, olaylar› bir kifli etraf›nda vermek yerine Üsküdar’da yaflayan fark-
l› insanlar› tan›tmay› tasarlam›flt›r. Özellikle Petek ve Yonca apartmanlar›nda oturanlar Üs-
küdar’daki hayat› birçok cepheden yans›t›rlar.

Romanda olaylar genellikle, Türkiye’de en büyük ekonomik krizlerden birisinin yaflan-
d›¤› “fiubat 1999” döneminde cereyan eder. Anlat›c›-yazar, bu dönemde meydana gelen si-
yasi, sosyal, ekonomik, psikolojik olumsuzluklar› zaman zaman vurgular. Bu bak›fl aç›s›,
kahramanlar›n yaflant›s›nda da kendisini gösterir. S›k s›k yaflanan göçler, geçim s›k›nt›s›,
kavgalar, fliddet, dram, ihanet, mutsuzluk gibi olumsuz kavramlar, kimi kahramanlar›n ha-
yat›n› kuflatm›fl gibidir. Esas›nda bu, genelde Türkiye’nin, özelde ise Üsküdar’›n bir gerçe-
¤idir. ‹nsanlar de¤iflmekte ve Üsküdar da bundan nasibini almaktad›r. Ancak bu insan
manzaralar› içinde de¤iflime direnen; sevgiyi, bar›fl›, dostlu¤u, kardeflli¤i, yard›mlaflmay›,
birlikteli¤i sürdüren roman kiflileri de yok de¤ildir. 

Roman›n hemen bafllang›c›nda “Eski Konak” bafll›kl› ilk bölümde, geçmifl zamana ait bir
enstantane yer al›r. Bu bölümde eski konakta hizmetçi olarak çal›flan Dilrüba ve Bayram ile
evin sahibesi Ruhflen Han›m ve sevgilisinin kaçamak buluflmalar› k›saca hikâye edilir.  Vakit
Nisan ay›d›r. Dilrüba, sabah›n erken vaktinde kalkm›fl, ifllerini bitirmek için çabalamaktad›r.
Çünkü sevgilisi Bayram ile buluflacakt›r. Dilrüba, Bayram ile buluflmak için, kona¤›n sahibesi
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Ruhflen Han›m’dan halas›na yat›ya gitmek üzere izin ister. Ancak Bayram’dan gelen ve bulufl-
ma yerini gösteren nameyi, o gittikten sonra Ruhflen Han›m bulur. Bu buluflmaya güler. Zaten
kendisi de Dilrüba’n›n gitmesini istemektedir. Zira onun da bekledi¤i birisi vard›r.

Dilrüba, Bayram’la buluflur. Ruhflen Han›m da Beyzade olarak adland›r›lan kifliyi karfl›-
lamak üzeredir. Petrol lambalar›n›n ›fl›¤› alt›nda bafl›nda fesi ile Beyzade görünür. Kona¤a
girer ve sabaha kadar birlikte olurlar.

Bu bölümdeki kifliler, romanda bir daha karfl›m›za ç›kmaz. ‹leride k›saca kendilerinden
bahsedilir. Anlat›c›-yazar, günümüz dünyas›na, geçmifl Üsküdar hayat›ndan bir kesitle bafl-
lar. Roman›n “Tafl›nanlar” bafll›kl› ileriki bölümünde Ruhflen Han›m’›n kona¤›n›n y›k›ld›¤›-
n› ve yerine yeni bir apartman›n dikildi¤ini, Bayram Efendi’nin bostanlar›n›n çocuk park›
oldu¤unu görüyoruz. Ruhflen Han›m’›n apartman›nda art›k torunlar› oturmakta ve son ki-
rac›lar tafl›nmaktad›r. Bu ayn› zamanda de¤iflen Üsküdar’›n bir gerçe¤idir. Okuyucu bu ro-
manla birlikte herkesin bildi¤i gerçekle romanda zaman zaman yüzleflecektir. Bu de¤iflim
do¤al olarak insanlara da yans›yacakt›r.

Romanda geçen ve her biri farkl› meslek grubuna ve statüye sahip bütün kahramanlar›,
bir sempozyum süresi içinde de¤erlendirmek elbette zordur. Bunu dikkate alarak kiflileri
tercih ederken, romandaki önemine, Üsküdar’da yaflamas›na ve özellikle de¤iflimi yans›t-
mas›na dikkat edilecektir. Konunun daha iyi takip edilmesi aç›s›ndan kifliler, meslek grup-
lar›na ve statülerine göre de¤erlendirilecektir.

Genç K›zlar
Üsküdar’daki de¤iflimi yans›tan en önemli kesim gençlerdir. Bu romanda da gençlerin baz›

noktalardan Üsküdar’daki de¤iflimi yans›tt›¤›n› görürüz. Üsküdar’daki Petek Apartman›’n›n 12
numaral› dairesinde oturan Hazal, aile, arkadafl ve çevre kurban› yüzlerce genç k›zdan birisi-
dir. Uyuflturucu müptelas› olan Hazal, ancak karakola düfltü¤ü zaman anne ve babas›n›n dik-
katini çeker. Annesi fiennur Han›m, k›z›n›n karakolda tutuldu¤unu ö¤rendi¤inde ellerini diz-
lerine vurarak a¤lamaya, dövünmeye bafllar. Kocas›, her zamanki ifl seyahatlerinden birisinde
oldu¤u için yönetici Nurdan Han›m ve kap›c›n›n yard›m›yla karakola gider. Yöneticiden yar-
d›m isterken; “Efendim bizim k›z karakoldaym›fl, bilmem ne oldu, iflte gençlik. Diskoya gide-
cekti, acaba ne oldu orada?” (s. 102) sözleri, henüz durumun fark›nda olmad›¤›n› gösterir. An-
cak anne, erkek çocu¤u yan›nda k›z›n›n da haylazl›¤›ndan flikâyetçidir. Babas›n›n da ilgisizli-
¤i, çocuklar›yla ilgilenmeyen bir ailenin do¤uraca¤› yeni bir dram olarak karfl›m›za ç›kacakt›r.

On sekiz yafl›ndaki Hazal, karakolda annesini gördü¤ünde hiç tepki vermez. Ancak du-
rumu içler ac›s›d›r. Annesi gerçe¤i ö¤rendi¤inde flok geçirir; k›z› uyuflturucunun acemilik
devresini atlatm›fl, müptela olmufltur. Komiserin sözleri, de¤iflen toplum hayat›m›zda sade-
ce Hazal’›n annesine de¤il, tüm insanlara bir uyar› niteli¤indedir. Komiser, genç k›z› kaste-
derek annesine flu nasihatlerde bulunur:

“Tehlikeli bir flebekenin elinden kurtuldu neyse ki. Kollar›n› hiç görmediniz mi? Delik de-
flik. Yani tarihçesi var. Hiç hissetmediniz mi? Durum ciddi. fiükredelim üstünde bulunmad›.
Bu meret bütün insanl›¤a bela. Kurtar›n k›z›n›z› han›mefendi bu beladan. Göz kulak da olun,
yüksekten filan atmas›n kendini. Son günlerde iyice salg›n oldu. Haydi geçmifl olsun..” (s. 103)

Tehlikeli bir flebekenin elinden polisler vas›tas›yla kurtulan Hazal’›n kollar›n›n delik deflik
olmas›, anne ve babas›n›n çocuklar›yla ne kadar ilgilendi¤inin de bir göstergesi olarak ibret ve-
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ricidir. Annesi, k›z›n› eve getirip flefkatli elleriyle onu kuca¤›na alsa da Hazal’daki ba¤›ml›l›k
ürkütücü boyutlardad›r. Bu durumda olan her ana gibi fiennur Han›m da flaflk›n ve çaresizdir.
Nöbetler karfl›s›nda telefona sar›l›r ancak ambulans numaralar› hep meflguldür. K›z› gittikçe
korkutmaktad›r. Çaresiz hayk›rarak komflulara s›¤›n›r. Ancak k›z intihara teflebbüs eder. ‹tfa-
iyenin ve çevrenin yard›m›yla bu teflebbüs son anda önlenir.

Hazal, üç ay hastanede yatt›ktan sonra ancak eski haline kavuflur. Hazal, uyuflturucuya
müptela olan yüzlerce gencimizden flansl› birisi olarak hayata yeniden dört elle sar›lacakt›r. An-
cak babas›n›n saçlar›nda aklar gün geçtikçe ço¤alm›fl, çok sevdi¤i politikadan elini ete¤ini çek-
mifl, anne ise bitmifl tükenmifltir. Anne ve baba, çocu¤unun durumunu fark edemedi¤i, ona va-
kit ay›rmad›klar›, dertleriyle ilgilenemedikleri için vicdan azab› duyarlar.

Hazal, romanda tali flah›slardan birisidir. Ancak onun yaflad›klar›, alkol, afyon, tütün ve beyaz›n,
de¤iflen toplum yaflant›m›zda Üsküdar’›n kalbine indirilmifl hançerlerden  birisini göstermesi aç›s›n-
dan ibret vericidir. Beyaz, ölüm saçmakta, onun yüzünden s›rça köflkler harap olmaktad›r.

Nursel ise, Üsküdar’da imam olan bir baban›n on sekiz yafllar›ndaki k›z›d›r. Kendisi dikifl
bölümünde okumaktad›r. Okulu bir özgürlük olarak gören Nursel, Kilisli bir kamyoncuyla
gizli bir aflk yaflar. ‹letiflim art›k eskiden oldu¤u gibi mektuplarla de¤il, cep telefonuylad›r. Sev-
gilisi Yakup’la Üsküdar’daki R›ht›m Park›’nda buluflurlar. ‹ki sevgili sarmafl dolafl otururlarken
Üsküdar’da bir gecekonduda oturan Simitçi Ömer, Nursel’i tan›r. Ömer, tesettürlü olan Nur-
sel’i bu haliyle görünce; “‹yi Nursel Abla, özgürlü¤ü iyi y›rtm›fl” (s. 14) diye düflünür. Bu ayn›
zamanda insanlar›n özgürlük anlay›fl›n›n de¤iflen yans›malar›d›r.

Nursel ve Yakup, evlenmeyi tasarlayan sevgililerdir. Ancak evlilik ve dü¤ün zaman›n› bekleyemez-
ler. Yakup’un kamyonu kendilerine erken bir yuva olur. Genç k›z, ilk zifaf gecesini burada yaflar.

Nursel, sevgilisiyle buluflmak için annesine yalan söyler. Okul arkadafl›, bir nevi s›rdafl› Nil-
gün’le bir plân kurarlar. Cep telefonundan annesine mesaj çekerek Nilgün’de ders çal›flaca¤›-
n›, gerekirse yat›ya kalaca¤›n› bildirir. Annesi durumdan flüphelenmez, sadece kocas›n›n huy-
suzlu¤unu bildi¤i için tedbir ihtar›nda bulunur. 

Yakup daha sonra bir trafik kazas› geçirir. Nursel, sevgilisini Bolu’da hastanede ziyaret eder.
Bu kaza, aralar›ndaki yak›nlaflmay› daha da artt›rsa da evlilik asla gerçekleflemeyecektir. 

Nursel, bir imam k›z› olmas›n›n d›fl›nda Üsküdar’da oturan bir genç olarak birçok yönle-
riyle yüzü yeniye dönüktür. O, insanlar›n zamana uymas› gerekti¤ine inan›r. Ancak ona gö-
re de¤iflim zordur. Babas›n›n hoca olmas›, kendilerine toplumda sorumluluk isteyen bir ya-
flam tarz› biçti¤inden dikkatli davranmalar› gerekmektedir. Babas› da zaman zaman bu uya-
r›y› yapar. Ancak Nursel’in bunlar› dikkate ald›¤›n›, bir hoca k›z›n›n sorumluluk ve bilinciy-
le hareket etti¤ini düflünmek zordur. O, Yakup’la iliflkilerinde, özgürlü¤e tutkun, anne ve ba-
bas›ndan pek çekinmeyen, cesur bir genç k›z imaj› verir. Yeri geldi¤inde yalan söylemekten
çekinmez. Yakup’dan hamile kald›¤›n› ö¤rendi¤inde tedirgin olsa bile bu,  onun hayat›n›n
en büyük kâbusu olmaz. Hatta sevinçten uçar. Yakup’tan bir çocuk beklemesi, onu çok se-
vindirir. Bu s›rr›n› ve sevincini ablas›yla paylafl›r.

Nursel bu çocu¤u do¤uramaz. Özellikle ablas› bu konuda kendisine yard›mc› olur. Netice-
de çocuk düflürülür. Hatta bir gurbetçiyle evlili¤i söz konusu oldu¤unda bekaret meselesi de
bir ameliyatla halledilir. Bu fizikî ameliyat, ruhsal olarak genç k›z› o kadar da tedirgin etmez. 

Nursel’in Yakup’la iliflkisinin, Üsküdar’›n de¤iflen yüzüne ayna tutan bir yönü vard›r. Üskü-
dar’da oturan bu genç k›z›n Kilis’ten bir kamyoncuyla girdi¤i iliflki, ‹stanbul’a yolu açan davet-
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lerden sadece birisidir. Yakup’un kurdu¤u hayallerde ‹stanbul, de¤iflmez mekân olarak ›fl›ldar.
‹stanbul, Yakup için baflka flehirlerle k›yaslanamayacak güzelliktedir. Ona göre bu flehir, ›fl›l ›fl›l,
p›r›l p›r›l bir mücevherdir. Gökyüzüne uzanan minareler, onlar›n uzaktan siluetleri, flad›rvanlar-
da serinleyen kufllar, k›zlar›n güzelli¤i. Yakup, Nursel’le yaflad›¤› y›ld›r›m aflk› sonras›nda en k›-
sa zamanda ‹stanbul’a göçün flart oldu¤una kanaat getirmifltir. Böylece Anadolu-‹stanbul hatt›n-
da bafllayan bir aflk, Üsküdar’›n de¤iflen topra¤›na at›lan yeni bir tohum olacakt›r.

Yakup, sevgilisi için ‹stanbul’a gelir. Ancak Nursel, yurt d›fl›na gelin gidecektir. Göçün ilk y›l-
lar›nda Hollanda’ya yerleflen Nazmi Usta’n›n küçük o¤lu O¤uz, Nursel’in yeni k›smetidir. A¤a-
beyleri Hollandal› k›zlarla evlenen O¤uz, araflt›rmalar sonucunda bir Türk’ü, bir imam k›z›n› seç-
mifltir. Cemal Hoca ve Asl› Han›m, bafllang›çta raz› olmad›klar› durumu kabullenirler. Nursel,
Hollanda’ya gelin gider. Üsküdar, sadece geleniyle de¤il, gideniyle de hayat dolu bir flehirdir.

Ev han›mlar›
Yonca Apartman›’n›n yedi numaras›nda Avukat Baki Bey ve efli fiermin Han›m oturmakta-

d›r. fiermin Han›m’›n en büyük özelli¤i kumara olan müptelas›d›r. Ayda bir K›br›s’a giderek bu
tutkunlu¤unu gidermeye çal›fl›r. Kocas›, kendi mesle¤inin yan›nda siyasetle de yo¤un olarak
u¤raflt›¤›ndan eflini ve çocuklar›n› ihmal eder. fiermin Han›m, sadece kumara olan tutkunlu-
¤uyla de¤il, ayn› zamanda K›br›s’ta yaflam›fl oldu¤u gayr-› meflru iliflkileriyle de dikkat çeker.

fiermin Han›m, kazansa da kaybetse de kumar›, stres giderici bir u¤rafl olarak de¤erlen-
dirmektedir. Ancak ülkede kumarhanelerin yasaklanmas›, bu tutkunlu¤unu K›br›s’a kadar
sürükler. E¤lenceyi, kumar›, gezmeyi seven fiermin Han›m, estetik yapmaktan da zevk al›r.
K›sacas› evine ve çocuklar›na uzak, sorumsuz bir ev han›m›d›r.

fiermin Han›m’›n son K›br›s seyahati, onu kendisine getirir. Yaflad›¤› geçmifl günler, Tür-
kiye’de yaflanan s›k›nt›lar, kuyruklar, yokluklar, terör, anne hasreti bir bir gözlerinin önün-
den geçer. Yapt›¤› bir iç muhasebe, kendi durumunu özetledi¤i gibi sözlerinde de¤iflen Tür-
kiye’nin bir cephesine de gönderme yapar:

“Varl›kl› bir avukatla evliyim, bir de o¤lum var. Türkiye’yle beraber ben de bolluk-salta-
nat derken safahata yürüyorum.. Kocam kurtar›yor iki de bir yalvar›yor, yakar›yor, söz veri-
yorum, sonra sözümde duram›yorum. Bofllu¤umu, heyecanlar›m› ufak ufak poker partile-
rinde gideriyorum, ellerim kafl›n›yor, oynuyor, kazan›yor, kaybediyorum..” (s. 156).

fiermin Han›m, neticede sefahatten el çeker. Bir nevi evine döner. Ancak yaflad›klar›, de-
¤iflen Üsküdar’a yans›yan insan manzaralar›ndan bir kesittir.

Di¤er bir ev han›m› Mihrican, de¤iflen Üsküdar’da özellikle çocuk yapmaktaki yetene-
¤iyle geçmifli hat›rlatan örneklerden birisidir. Romanda kendisinden Petek Apartman›’n›n
“görevi çocuk do¤urmak olan kad›n›” diye bahsedilir. Evlili¤inin onuncu y›l›nda beflinci
çocu¤unu beklemektedir. Ticaret Lisesi’nden mezun kocas›, bir flekerci dükkan›na sahip-
tir. Ancak Türkiye’de yaflanan son ekonomik kriz, onlar› da vurmufl ve kocas› gibi kendi-
si de birçok s›k›nt›larla bafl bafla kalm›flt›r. Esas›nda kocas›n›n iki yazl›¤›, bir k›fll›¤› ve bir
de taksisi vard›r. Ancak buna ra¤men, ekonomik krizin s›k›nt›lar›na katlanamayan koca-
s›, zaman zaman kar›s›n› da dövmektedir. Mihrican, bundan oldukça mustarip oldu¤u gi-
bi esas›nda kocas› da pek huzurlu de¤ildir. Üsküdar’da kocas›ndan dayak yiyen kad›nlar-
dan sadece birisidir Mihrican. Evine, yani babas›n›n yan›na gitmekten baflka bir fley elin-
den gelmeyen korumas›z kad›nlardan sadece birisi..
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Kocas›, çocuklar›n›n anas›, efli Mihrican’a dayak atmaktan dolay› sürekli vicdan azab› duyar.
Ruhsal bir çöküntüye gitti¤ine, dayak atma batakl›¤›ndan kurtulmas› gerekti¤ine inan›r. Hatta
doktora bile gitmeyi düflünür. Ancak arka arkaya gelen dayak fas›llar›ndan sonra Mihrican, ço-
cuklar› al›p baba evine gitmeyi tasarlar. Fakat o da terk edecek gücü kendisinde bulamaz. Güç-
lü olman›n yolu kocas›ndan kaçmak de¤il, ona karfl› direnmektir. Do¤acak çocu¤unu düflüne-
rek dirençli olmaya çal›fl›r. Çocuklar› için dayanacakt›r. Karn›ndaki bebekle ilgili düflünceleri,
dayak yiyen kad›nlara, mutsuz ailelere bir dua gibi geçer düfllerinden. En büyük dile¤i, gele-
cek y›llar›n, bu günleri unutturmamas›, çocuklar›n ayd›nl›k, ferah günlere ulaflmas›d›r. (s. 78).

Mihrican, bütün direncine ra¤men kocas›n› durduramaz. Bunun üzerine çocuklar› da ala-
rak annesinin Çandarl›’daki yazl›¤›na gitmek için haz›rl›klara bafllar. Çocuklar, bu geziyle bir-
likte ‹stanbul d›fl›nda bir köy yaflant›s›n›n do¤al güzellikleriyle hafl›r neflir olacaklard›r. 

Bu ayr›l›k, evin reisini tedirgin eder. Çocuklar› ve efli gittikten sonra daha özgür ancak ya-
payaln›zd›r. Eve s›¤amay›fl›, yataklara yatamay›fl›, sessizli¤e katlanamay›fl›, onu huzursuz ve
mutsuz k›lm›flt›r. Apartman hayat›nda her fleyin k›s›tl› oluflu, ekonomik s›k›nt›lar, alkol, buna-
l›m derken her fleyi inceden inceye düflünen koca, neticede bütün s›k›nt›lar›n› bir tarafa at›p
çocuklar›n› ve kar›s›n› öne ç›karmaya, mutlulu¤u sadece onlarda bulmaya karar verir. Mihri-
can Han›m da böylelikle direncinin ve sadakatinin mükafat›n› sabrederek kazanm›fl olur. An-
cak bu, Üsküdar’da dayak yiyen kad›nlar gerçe¤ini de¤ifltirmeyecektir.

Çamafl›rc›
Eskiden evlere temizli¤e giden Kezban Han›m, vak’a zaman›nda Maltepe’de bir huzurevinde ça-

mafl›rc› olarak çal›fl›r. Kocas›, geçimlerini sa¤lamak için pazar pazar dolafl›rken Kezban Han›m da
bir Anadolu kad›n› özverisiyle, bir nebze de olsa eve katk›da bulunmak için durmadan dinlenme-
den çal›fl›r. Ö¤len yeme¤ini orada yiyen Kezban Han›m, akflam alt›ya kadar çamafl›rhanededir. En
büyük hayallerinden biri, Belçika’ya gelin giden k›z› P›nar’dan bir gebelik müjdesi almakt›r. 

Kezban Han›m, Üsküdar’›n h›zla de¤iflen bir yüzünde, gecekonduda oturmaktad›r. Geçim der-
di onu çal›flmaya sevk etse de o halinden memnundur. Bafl›n› sokacak bir dam buldu¤u için mut-
ludur. Gecekonduyu zaman›nda yapmalar›, onlar› evsiz barks›z kalmaktan kurtarm›flt›r. Özellikle
“devlet baba”n›n, tapular› seçim hat›r›na vermesi, bu mutlulu¤un tad› tuzu olmufltur. Belediye’nin
gelecek seçimlerde ifli s›k›ya alacak olmalar› da Kezban Han›m’› o kadar tedirgin etmez. 

Kezban Han›m’›n evi bahçelidir. Gecekondu evi olsa da flehirlerdeki apartmanlardan da-
ha çok huzur vericidir. Maltepe’deki iflinden yorgun arg›n eve dönen Kezban Han›m’›n bü-
tün yorgunlu¤unu bahçesindeki çiçekler al›r. Gecekonduda oturmas›na ra¤men evin fakirli-
¤iyle belli belirsiz mutluluklar duyar, ürperir. Hatta, yumurta tafllarla döflenmifl iç avlulardan
genifl teraslara aç›lan güzel evleri dahi arzulamaz. Ona göre bu evler, kin, nefret ve belki de
cinayet üreten mekânlard›r. Böyle bir zenginli¤i istemeyen Kezban Han›m’›n dile¤i, fakirha-
nesinin tad›n›n tuzunun bozulmamas›d›r. Bahçesindeki menekfleleri, küpeleri, aslan a¤›zla-
r›n› sulayan, onlarla konuflan Kezban Han›m, Üsküdar’da yaflayanlar içinde belki de en mut-
lu kiflilerden birisidir. Hatta huzurevinde kalan fakat bir türlü buraya ›s›namayan iki k›z kar-
defl de Kezban Han›m’›n bahçeli, küçük evini çok be¤enirler. Onlara göre bu gecekondu
evindeki rahatl›k, de¤me evlerde yoktur. Ev özlemi, onlara gecekonduyu bile sevimli ve gü-
zel gösterir. Apartman hayat›n› sevmeyen Kezban Han›m, bahçeden vazgeçemeyece¤ini bil-
mektedir. O, sadece yaflad›¤› evin de¤il, çevrede do¤al olan bütün güzelliklerin hayran›d›r.
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Erenköyü’nün yüce a¤açlar›na, bunlar›n alt›ndaki yaz uykular›na, gece sohbetlerine, tren
seslerine, yak›nl›k ve uzakl›¤a g›pta eder. Yard›mlaflmay›, insanlara yard›m etmeyi seven Kez-
ban Han›m, huzurevinde “deli sarayl›lar” olarak bilinen  k›z kardefllere kol kanat gerer. 

Kezban Han›m, k›z› için kurdu¤u hayaller aras›na simitçi o¤lu Ömer’i de katar. Ömer’in
de yurt d›fl›na kapa¤› atmas›, belki yabanc› bir kad›nla evlenmesi onun hayalidir. Yaban el-
lerden yabanc› gelin almak onu ürkütmez. Gelinini  ba¤r›na basacakt›r. Zamanla ona Türk-
çe ö¤retilecek ve hep birlikte mutlulu¤u kovalayacaklard›r.

Kap›c›

Kap›c› fiahin, Üsküdar’›n de¤iflen yüzünde farkl› bir simad›r. Anadolu’dan Üsküdar’a yerle-
flen bir aile bireyi. Esas›nda bir mültecidir fiahin. Ekonomik s›k›nt›lardan bunalan, aç olan ve
daha iyi yaflamak için ‹talya’ya iltica etmek üzere memleketinden ç›kan bir insan. Ancak ken-
disiyle beraber befl yüz kifli Dar›ca aç›klar›nda yakalan›r. Çaresiz ve ümitsizdir fiahin. ‹stanbul’u
bilen halas›n›n o¤lu Yakup’u arar. Fakat trafik kazas› geçiren Yakup, Bolu’da hastanede a¤›r ya-
ral› olarak yatmaktad›r. fiahin, Yakup’u ziyaret etti¤inde Üsküdar’dan gelen Nursel ve ablas›
Nazl› ile karfl›lafl›r. Bu karfl›laflma onun kaderinin de de¤iflmesine sebep olacakt›r. Nazl› ve
Nursel’in yard›mlar›yla fiahin, Üsküdar’da Petek Apartman›’nda kap›c› olarak ifl bulur. 

Anadolu’dan yurt d›fl›na iltica etmek için yola ç›kan fiahin, Üsküdarl› k›zlar›n sayesinde yönü-
nü ‹stanbul’a çevirir. Nursel’e duydu¤u aflk›n da etkisiyle ‹stanbul’u dünyan›n en güzel flehirlerin-
den birisi olarak gören, buraya gelmek isteyen Yakup yerine onun akrabas› olan fiahin, Üsküdar’a
yerleflir. Ancak muhteviyat› ne olursa olsun, ‹stanbul yine geçim derdi, ekonomik s›k›nt›lar, açl›k,
gibi problemlerle Anadolu’dan yüzlerce insan için umut kap›s› olmaya devam etmektedir. 

‹stanbul’a yerleflmek zorunda kalan fiahin, genç, dinamik, çal›flkan ve oldukça yak›fl›kl›
bir insand›r. Petek Apartman›’n›n yöneticisi Nurdan Han›m, fiahin’in “çift kirpik gibi kafl
göz özelli¤i”nden etkilenir. Ayn› apartmanda oturan Binbafl› Faruk Bey de, fiahin’i, Yeflilçam
artistlerinden daha da üstün bulur.

fiahin, oldukça çal›flkan, herkesin yard›m›na koflan, dinamik bir kiflidir. Ümraniye’de gece-
kondular› y›k›lan k›z kardefli Havva’y› ortal›kta b›rakmaz. Enifltesini, k›z kardeflini ve çocukla-
r› alarak kendi evine getirir. Onlarla kap›c› dairesinde kal›r. Onun bu vefas›, çevresinden de
taktir görür. Yöneticisi ve bir zaman sonra sevgilisi olan Nurdan Han›m da onu taktir eder. 

Nurdan Han›m, apartman hayat›nda, gürültü ve kalabal›k aras›nda yaln›zlaflan kad›nlar-
dan birisidir. Onun kap›c›lar hakk›ndaki de¤erlendirmesi, bir nevi de¤iflen hayata ›fl›k tut-
mas› aç›s›ndan da önemlidir. Ona göre kap›c›lar, toplumda insanlar›n en yak›n oldu¤u ki-
flilerdir. Pek çok fleyi bölüfltü¤ümüz, içimizi, d›fl›m›z› gizleyemedi¤imiz yard›mc›lard›r ka-
p›c›lar. Bu yönüyle bakt›¤›m›zda, insanlar›n toplumsal hayat›, gere¤i gibi paylaflamad›¤›n›;
evin yerini apartman›n almas›yla, komflulu¤un, dostlu¤un, akrabal›¤›n yerini bir yönüyle
kap›c›lar›n doldurmaya bafllad›¤›n›, birbirleriyle konuflmayan kiflilerin sosyal, psikolojik s›-
k›nt›lar›n› kap›c›larla paylaflt›¤›n› söyleyebiliriz. Kap›c›larla kurulan yak›nl›k, de¤iflen Üs-
küdar’›n de¤il, tüm toplumsal hayat›m›z›n bir gerçe¤i olarak yans›r romana. Nurdan Ha-
n›m’›n fiahin’le birlikteli¤i ve ondan hamile kalmas› ve çocu¤u için kurdu¤u hayaller, bu
de¤iflimin ortaya koydu¤u dejenere yaflam›n sadece bir parças›d›r.
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Gündelikçi
Havva Han›m, Petek Apartman›’n›n kap›c›s› fiahin’in k›z kardeflidir. Ümraniye tepelerinde

bir gecekonduda oturan Havva Han›m, evlidir. Ali ve Ayfle adlar›nda iki çocu¤u vard›r. Geçim
s›k›nt›s›n›n her yönüyle kendisini hissettirdi¤i bu aile, özellikle gecekondular›n›n y›k›lmas›yla
daha da büyük bir dramla karfl›lafl›rlar. Roman›n “Kader Kondu” bafll›kl› bölümünde bu aile-
nin yaflad›¤› dram, evin y›k›lmamas› u¤runda verilen çabalar, annenin çocu¤unu kesmekle teh-
dit etmesi, babas›n›n nezarethaneye götürülmesi, duygusal bir atmosferle tasvir edilir. 

Havva Han›m ve ailesi, Üsküdar’daki gecekondularda yaflayan ailelerden sadece birisidir.
Anadolu’dan ‹stanbul’a bin bir s›k›nt›larla gelen ve geçimlerini temin etmeye çal›flan yüzlerce
aileden birisi. Bu göç, ayn› zamanda Üsküdar’›n da çevresini de¤ifltirmektedir. Buna ra¤men
Üsküdarl›lar, evsiz kalan bu aileye yard›m elini uzatmaktan imtina etmezler. 

Evleri y›k›ld›ktan sonra Havva ve ailesine, bir süre komflular› bakar. Daha sonra olay› du-
yup derhal Ümraniye’ye gelen kardefli fiahin’in yard›m›yla kap›c› dairesine yerleflirler. Petek
Apartman›’n›n yöneticisi ve di¤er sakinleri, ma¤dur ailenin gelmelerine ses ç›karmazlar. Hatta
onlara sahip ç›karlar. Bir nebze de olsa s›cak yuva onlar› hayata ba¤lar. Havva Han›m, zaman
zaman bu apartmanda yaflayan kiflilerin dairelerine gündelikçi olarak gider. Hayat, Havva Ha-
n›m için tekrar güzelleflir. Çocuklar›n›n ve daha sonra kendisinin s›cak suda y›kanmas›, ona
apayr› bir mutluluk verir. Bu güne kadar bu nimetlerden nasiplenmemesine hayret eder. Bir
kap›c› dairesindeki kalabal›k yaflam bile onu sevindirir. Zira bafl›n› sokacak bir çat› bulmufltur.
Memleketlisi Kezban Han›m da onlar›n bir eve kapa¤› atmas›ndan memnundur. Ona göre de
dünyadaki en kutsal fley, bacas› tüten bir çat›d›r.

Havva Han›m, kap›c› dairesindeki yaflam›nda hayata yeniden ba¤lanm›flt›r. Apartmanda otu-
ranlar›n bahflifli bol vermesi, kendisinin de buna lay›k biçimde çal›flmas› ‹stanbul’la ilgili yeni
plânlar› da beraberinde getirir. De¤iflen Üsküdar’da art›k yerleflik kiflilerden birisi olacakt›r Hav-
va Han›m ve ailesi. Bunun için kazand›¤› paralar› topra¤a yat›rmay› ve alaca¤› arsaya kuraca¤› ev-
le daimi olarak Üsküdar’a yerleflmeyi tasarlar. Böylece ‹stanbul’a uzanan bir yaflam öyküsü,
at›lacak temellerle kal›c› bir hayata dönüflecek, do¤al olarak Üsküdar’›n yüzü de de¤iflecektir.

Emekliler
Romanda baz› emekli kifliler de yer al›r. Bunlardan birisi Petek Apartman›’nda oturan Faruk

Bey’dir. Faruk Bey, (Bazen de fiükrü ad›yla geçer) silahl› kuvvetlerden emekli bir binbafl›d›r.
Üsküdar’da Petek Apartman›’nda oturmaktad›r. 

Faruk Bey, duldur. ‹ki çocu¤uyla birlikte Üsküdar’da yaflar. D›fl ülkelerde askerî atefle
olarak da çal›flm›fl olan Faruk Bey, Güneydo¤u’daki görevi esnas›nda gazi olmufltur. fiark
hizmeti bittikten sonra güzel flehir ‹stanbul’u mekân tutmufltur. ‹ki çocu¤u da üniversitede
okumaktad›r. Ancak kendisiyle birlikte çocuklar›n›n da futbol hastas› olmas›, do¤al olarak
çocuklar›n e¤itimine de yans›m›flt›r. Maçlar, bir yerde strese bir numaral› ilaç olsa bile son
zamanlarda her evde oldu¤u gibi Binbafl› Faruk Bey’in evinde de bunun dozaj› fazlad›r. An-
lat›c›ya göre parti tutmak, tak›m tutmak, manken tutmak son y›llar›n modas›d›r. Faruk Bey,
çocuklar›n›n üniversiteyi bitirememelerinden flikâyetçi olmakla birlikte bunda, biraz da
kendisinin kabahatli oldu¤unu itiraf eder. 

Anlat›c›, zaman zaman Petek Apartman›’nda oturanlar›n rahat insanlar oldu¤unu vurgular.
Anlat›c›ya göre deli dana gibi koflan enflasyon canavar›na ra¤men Petek Apartman› sakinlerinin
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tuzu kurudur. Krizden, ekonomik s›k›nt›dan, bankalar›n hortumlamalar›ndan, mavi ve beyaz
enerji operasyonlar›ndan hemen hemen hiç konuflulmamaktad›r bu apartmanda. ‹flleri güçleri
t›k›r›nda, rahat yaflayan bu on alt› aileden birisinin reisi de Faruk Bey’dir.

Faruk Bey, kar›s›n›n an›s›na olan sayg›s›ndan ve evlatlar›na düflkünlü¤ünden hiç evlen-
memifltir. Ancak çevresi oldukça genifl olan bu insan, alm›fl oldu¤u davetlerden dolay› hiç de
s›k›c› bir hayat yaflamaz. Kendisi maçlara, defilelere oldukça merakl› bir insand›r.  Ayr›ca Üs-
küdarl› dostlar›yla zaman zaman yapm›fl oldu¤u fas›llar, geçmifl Üsküdar yaflant›s›ndan tatl›
birer enstantane olarak yans›r roman sayfalar›nda.. Bu fas›llara onu yönelten etmenlerden birisi
de eski göz a¤r›lar›ndan Neflvet Han›m’d›r.

Neflvet Han›m’›n Üsküdar’daki evinde tertiplenen fas›la, sanatç›lardan Haflmet, Müfltak ve
Bahri beyler kat›l›rlar. Ud, tanbur ve keman çalan bu sanatç›lar, geçimlerini de bu yolda kazan›r-
lar. Ancak her ay bir evde düzenlenen fas›l gecelerinde dostlar›yla bir araya gelip geçmifl günleri
yad ederler. Üsküdar’›n geçmifl güzel günleri, zaman zaman da olsa devam etmektedir.

Banka Memuresi
Ayça Han›m, bir bankada çal›flmaktad›r. Üsküdar’da oturan Ayça Han›m, romanda k›saca

geçer. K›t kanaat geçinen ve hasta annesine bakmak zorunda olan Ayça, bir vapur seyahatinde
yaflad›¤› s›k›nt›lar› düflünür. ‹stanbul’da kad›nlar›n çal›fl›rken yaflad›¤› s›k›nt›lar, flehir trafi¤i,
paras›zl›k, kimsesizlik ve yaln›zl›ktan mustariptir. Öyle ki, bir Yörük gelini bile olmay› düfller:
paradan puldan haberi olmadan, tertemiz yaylalarda kuzu çevirme yemek, kekikli otlaklarda
dolaflmak, mavi-pembe patikler örmek, çocuk do¤urmak... Bu hayaller sadece onun de¤il,
de¤iflmeye bafllayan ‹stanbul’da bunalan birçok kad›n›n düflledi¤i bir yaflam biçimidir. Modern
dünyada bunalan kad›n, köye, yaylalara özlem duymaktad›r. Ayça Han›m’›n bir yi¤it düflü de,
maddiyat›n, paran›n, al›fl-verifllerin olmad›¤› samimi bir aflk düflünden baflka bir fley de¤ildir.

Ayça Han›m, art›k yaln›zl›ktan bunalm›flt›r. Ancak düfllerinin gerçekleflmeyece¤ini bilir. Köy
özlemi, geçici bir hevestir. Vapurda karfl›laflt›¤› bir pazarlamac›, onu gerçeklerle karfl› karfl›ya
getirir. ‹stanbul’da yine de özgür kalmak güzeldir. Pazarlamac›n›n daveti üzerine onun Üs-
küdar’daki evine gider. ‹ki katl› olan bu eski Üsküdar evi, Ayça’y› flafl›rt›r. ‹çerisi, yafll› bir
kad›n›n el hüneri ile güzelce döflenmifltir.   

Ayça Han›m, pazarlamac›yla bir süre sohbet ettikten sonra evine döner. Hasta annesiyle il-
gilendikten sonra her zaman yapm›fl oldu¤u rutin ifllerden birisini daha gerçeklefltirir; televiz-
yonun bafl›na oturur ve pembe dizileri izlemeye ve kendince kiflilerle ilgili yorumlar yapmaya
bafllar. Art›k Üsküdar’da oturan kad›nlar›n ifl dönüflü en büyük meflgalelerinden birisidir
televizyon. Pembe diziler, tele-voleler, dedikodular, gözetlemeler de¤iflen Üsküdar’da insan-
lar›n yaflad›klar› manzaralar›ndan bir di¤eridir. 

Tülin Erbafl’›n Üsküdar roman›nda, Üsküdarl› insanlar bir bir geçer gözlerimizin önünden.
Okuyucu, bu romanda bildi¤i gerçeklerle tekrar yüzleflir. Üsküdar art›k eski Üsküdar de¤ildir.
‹nsan› gibi çevresi, çehresi de de¤iflmektedir. Ancak romanda dikkat çeken nokta, birçok in-
san gözlerimizin önünde geçmesine ra¤men yaflan›lan mekân olarak Üsküdar’›n romanda ikin-
ci plânda kalmas›, de¤iflen çevrenin ve çehrenin bir bütün olarak gösterilmemesidir. Birçok
de¤iflimin yafland›¤› Üsküdar’da mekâna ait özellikler canlanmaz gözlerimizde.
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ARABA SEVDASI ROMANINDAK‹
ÜSKÜDAR MANZARALARI

Recep Duymaz*

Girifl

Roman türü edebiyat›m›za, yayg›n kanaate göre, Tanzimat döneminde girmifltir. Bu dönem-
de Bat› edebiyat›ndan yap›lm›fl çevirilerle tan›nan roman, zamanla çevrilen romanlar›n ben-

zerlerinin yaz›lmaya bafllanmas›yla edebiyat›m›zda yeni bir tür olarak ortaya ç›km›flt›r. Tanzimat
döneminde Nam›k Kemal (1840-1888), Nabizade Naz›m (1862-1893), fiemseddin Sami (1850-
1904), Ahmet Midhat Efendi (1844-1913), Recaizade
Mahmut Ekrem (1847-1914), Mehmet Murat (1854-
1917) ve Samipaflazade Sezai (1860-1936) roman türün-
de eser vermifl flahsiyetlerdir.

Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat dönemi ro-
manlar›ndan biri olan Araba Sevdas›’n› dönemin son-
lar›nda (1889) tarihinde yazm›fl, yaklafl›k yedi y›l ara-
dan sonra (1896)’da Servet-i Fünun dergisinde tefrika
ettirmifltir1. Araba Sevdas›’n›n Servet-i Fünun’daki tefri-
kas›, 20 fiubat 1896 (8 fiubat 1311/6 Ramazan 1313)
tarihli 258 numaral› nüshas›nda bafllam›flt›r. 

Tefrikan›n bu ilk say›s›nda Recaizade Mahmut Ek-
rem’in bir foto¤raf› ile kütüphanesi ve çal›flma odas›n›
gösteren birer foto¤raf da bas›lm›flt›r:

Roman, 33 tefrika devam ettikten sonra, derginin 8
Ekim 1896 (26 Eylül 1312/1 Cemaziyelevvel 1314) ta-
rihli 291 numaral› nüshas›nda sona ermifltir.

Edebiyat ile resim kuflkusuz ayr› birer sanat dal›d›r.
Edebiyat›n malzemesi kelimelerdir. Resmin malzemesi

* Doç. Dr. , Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤retim üyesi
1 Servet-i Fünun, 27 Mart 1891-26 May›s 1944  y›llar› aras›nda 2464 say› ç›km›fl bir sanat ve edebiyat dergi-

sidir. Genifl bilgi için bkz. Ahmet ‹hsan Tokgöz, Matbuat Hat›ralar›m, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s.
51-85; Bilge Ercilasun, “Servet-i Fünun Dergisi’nin Tarihçesi”, Ahmet ‹hsan Tokgöz, Kültür Bakanl›¤› Yay›n-
lar›, Ankara 1996, s. 57-70; ‹smail Parlat›r, “Servet-i Fünun” maddesi, Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedi-
si, c. 7, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 1990, s. 527, 528.

Araba Sevdas›'n›n Servet-i Fünün’da 
Tefrika edilmeye Baflland›¤› Nüsha



ise renk ve boyalard›r. Edebiyat kula¤a, resim ise daha çok göze hitap eder. Bununla beraber
bütün sanat dallar› nas›l birer anlat›m arac› ise edebiyat ile resim de birer anlat›m arac›d›r. Sa-
natlarda “tedahül” düflüncesini benimseyenlere göre herhangi bir sanat, örne¤in edebiyat ese-
ri “ileti”sini okuyucusuna daha etkili ve inand›r›c› bir flekilde ulaflt›rabilmek için resim ve mü-
zikten yararlanabilir. Edebiyat›m›zda bu düflüncenin kökleri eski edebiyat›m›za kadar uzan›r.
Ancak bizde edebiyat ile resim aras›nda as›l ilgi Servet-i Fünun döneminde kurulmufl ve ro-
mandaki ilk uygulamas› Araba Sevdas›’nda görülmüfltür.  

Araba Sevdas›, Serveti- Fünun’da tefrika edildikten sonra kitap fleklinde ilk kez 1897 ta-
rihinde bas›lm›flt›r2.

Bas›l› nüshan›n kapa¤›nda ad›n›n hemen alt›nda “Musavver milli hikaye” kelimeleri bulun-
maktad›r. Onun da alt›nda “Roman›n münderecat›na mutab›k olarak bilhassa resmettirilmifl
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2 Roman, günümüz alfabesiyle de bas›lm›flt›r: Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdas›, Haz›rlayan: Mustafa
Nihat Özön, Kanaat Kitabevi, ‹stanbul 1940, 8+270 s. Araba Sevdas›’n›n bundan sonra ilginç bir yay›n serü-
veni vard›r. Bu serüven, “Bugün Konuflulan Türkçeye Çeviren” Faz›l Yenisey’in çal›flmas›n›n Kanaat Yay›nla-
r›nca 1963 y›l›nda bas›lmas›yla bafllar. Yenisey, orijinal metindeki baz› kelime ve terkipleri atlad›¤› gibi (da-
ha ilk cümlede: “... dört yol a¤z› mevkiinden takriben...) ibaresindeki “mevkiinden” kelimesi, Yenisey nefl-
rinde yoktur!), orijinal metinde bulunmayan kelime, tamlama, hatta manzumeler bile eklenmifltir! (“...biça-
renin bitteverrüm garibane vefat›ndan Mösyö Piyer ne kadar müteessir olmufl, flakirdini ne kadar müteessir
etmifl idi” (Özön, s. 49), cümlesi, Yenisey’in neflrinde flu flekle sokulmufltur: “...kad›nca¤›z›n yakaland›¤› ak-
ci¤er tüberkülozundan kurtulamayarak büyük Türk flairi Yunus Emre’nin:

Bir garip ölmüfl diyeler
Üç gün sonra duyalar
So¤uk su ile yuyalar
fiöyle garip bencileyin

dedi¤i gibi, pek kimsesiz, pek garip bir flekilde ölümünden Mösyö Piyer ne kadar müteessir olmufl, ö¤renci-
sini de ne kadar müteessir etmiflti”, s. 57).
Recep fiükrü Güngör’ün haz›rlad›¤› bask›da, Timafl Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, yukar›daki yanl›fll›klar aynen
tekrarlanm›flt›r! (s. 7, 48). Burada baflka yay›nevlerce yap›lan bask›lara temas etme imkan›m›z yoktur; ancak
onlar›n da ayr› bir araflt›rmaya konu olabilecek kadar yukar›da örneklerini verdi¤imiz cinsten malzeme (!) ile
dolu olduklar›n› söylemekle yetinelim.

Recaizade Mahmut EkremRecaizade Mahmut Ekrem'in Kütüphanesi



levhalarla müzeyyendir” aç›klamas› yer almakta-
d›r. Bu yönüyle Araba Sevdas› edebiyat›m›zda ilk
“resimli roman” olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Hemen belirtmeliyiz ki buradaki “resimli ro-
man” nitelemesi, yazar›n›n da belirtti¤i gibi, ro-
mandaki olay›n mekanlar›na ait ve içeri¤ine uy-
gun resimler içermesi anlam›ndad›r; yoksa bir
metni canland›rmak için yap›lan resimlerden
meydana gelen çizgi roman anlam›nda de¤ildir3.
Resimler, “roman›n münderecat›na mutab›k” ol-
duklar›na göre Araba Sevdas›’ n›n çözümlenme-
sinde mutlaka göz önünde bulundurulmas› ge-
reken unsurlard›r; ancak araflt›rmalar›m›za göre
roman› çeflitli düzeylerde ele alan çal›flmalarda
resimlerinden de bahseden bir çözümlemeye he-
nüz rastlayamad›k4.

Araba Sevdas›’ndaki Resimler 
Araba Sevdas› roman›n›n konusu, küçük yafl›n-

dan beri yar›m yamalak bir ö¤renimle yetifltirilen
Bihruz Bey adl› gencin babas›ndan kalma servetini, Bat›l› yaflay›fla özenmek yolunda harcay›fl›d›r.
Romanda anlat›lan olay›n mekan› ‹stanbul’dur. Olay, Bihruz Bey ailesinin Süleymaniye’deki ko-
naklar›ndan Küçük Çaml›ca’daki köflklerine 1870 y›l› bahar›nda tafl›nmas›yla bafllar; Üsküdar, Ka-
d›köy ve çevresindeki semtlerde devam eder. Yaz mevsiminin bitip ailenin tekrar Süleymaniye’de-
ki köflklerine dönmesiyle komflu bir semt olan fiehzadebafl›’nda bir ramazan günü sona erer. 

Biz burada Araba Sevdas›’n›, konusu, olay örgüsü ve yap› unsurlar› bak›m›ndan ayr›nt›l›
bir çözümlemeye gitmeyece¤iz; sadece bu konu ve olay örgüsüne uygun olarak içerdi¤i re-
simleri göstermek ve metinde bu resimlere dair bilgileri öne ç›karmakla yetinece¤iz. 

Estetik disiplinde bir roman›n ait oldu¤u dönemi ve mekan› do¤rulukla yans›tan bir ayna
oldu¤una dair görüfller vard›r. Recaizade Mahmut Ekrem de bu görüflleri benimsemifl ve Ara-
ba Sevdas›’n›n önsözünde “Hakikat veya imkan dairesinde tasavvur ve tasvir olunmakla mefl-
rut olan büyük küçük hikayeler ise vakayi ve ahval-i befleriyetin birer mir’at-› ibretnümas›d›r”
demifltir. Biz de onun bu cümlesinden yola ç›karak Araba Sevdas›’n›n ve içerdi¤i resimlerin on
dokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki ‹stanbul ve Üsküdar’›n baz› semtlerini sanat›n diliyle
do¤rulukla yans›tt›klar›n› söyleyece¤iz.
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Recaizade Mahmut Ekrem'in Çal›flma Odas›

3 Resimli roman için bkz. “Resimli roman” maddesi, Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, c. 7, Dergah Yay›nla-
r›, ‹stanbul 1990, s. 314, 315.

4 Araba Sevdas› üzerine dikkate de¤er çözümlemelerden birkaç›n› flöyle gösterebiliriz: Güzin Dino, “Ara-
ba Sevdas›” Kuruluflu Hakk›nda Bir Deneme”, Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Dergisi, c. ›x, s. 4, Aral›k 1951,
s. 381-389; Güzin Dino, “Recaizade Ekrem’in Araba Sevdas› Roman›nda Geçekçilik”, Türkiyat Mecmu-
as›, c. x›, 1954, s. 57-74; Ahmet Hamdi Tnp›nar, 19’uncu As›r Türk Edebiyat› Tarihi, Ça¤layan Yay›nevi,
‹stanbul 1988, s. 489-495.
Berna Moran, “Araba Sevdas›”, Türk Roman›na Elefltirel Bir Bak›fl, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul 1983, s. 59-71;
‹smail Parlat›r, “Araba Sevdas›”, Recaizade Mahmut Ekrem Hayat›-Eserleri- Sanat›, Atatürk Kültür Merkezi Yay›n›,
Ankara 1995, s. 229-255. Bu çözümlemelerde ‹smail Parlat›r’›n “Onun bir özelli¤i de (Ressam Halil Pafla’n›n ka-
lemi ile) resimlenmifl ilk roman olufludur” cümlesinden baflka romandaki resimlerle ilgili bir bahis yoktur.  



Araba Sevdas›’›nda on iki resim vard›r. Bu-
rada gösterece¤imiz resimleri roman›n Servet-
i Fünun dergisindeki tefrikas›ndan ald›k. Bu-
nun sebebi dergideki resimlerin kitaptakilere
göre daha net ve canl› görünmeleridir5.

Bunlar› roman›n metnindeki geçifl s›ras›na
göre flöyle gösterebiliriz:

Çaml›ca Bahçesi, Araba Sevdas› roman›nda
anlat›lan olaylar›n geçti¤i aç›k mekanlardan
biridir. Olay›n kahramanlar›ndan biri olan
Bihruz Bey, zaman zaman burada gezintiye ç›-
kar. Bir gezintisinde gösteriflli bir landoda
gördü¤ü Perivefl adl› bir k›za afl›k oluverir ve
olaylar birbirini takip ederek sürüp gider. 

Roman›n bafl›nda bulunan bu resim/fo-
to¤raf, Çaml›ca Bahçesi’nin girifl kap›s›n›
gösterir. Metin bu foto¤rafta gösterilen me-
kan› tasvir ederek bafllar:

“Üsküdar’dan Ba¤larbafl› yoluyla Çaml›ca’ya
gidilirken Tophanelio¤lu’ndaki dört yol a¤z›
mevkiinden afla¤› yukar› bir yüz ad›m ileriye
bak›lacak olunursa o genifl flosenin ortas›n›n
sonunda etraf› bir buçuk arfl›n kadar yüksek
duvar içine al›nm›fl bir a¤açl›k görülür.

Bu a¤açl›¤a var›ld›¤› gibi flose yol, sa¤ ve sol olmak üzere iki k›sma ayr›l›r. Duvarla çevrili
olan a¤açl›¤›n büyücek bir kap›s› vard›r ki iki yolun tam ayr›ld›¤› noktada bulunur.

Sa¤ ve soldaki yollardan hangisine gidilecek olursa karfl› taraf› yine ayn› a¤açl›kla çevrilidir.
A¤açl›¤›n yan›ndaki duvar alçac›k oldu¤undan hayvanlar ve bilhassa insanlar üstünden aflama-
s›n diye boyunca teller uzat›larak muhafaza alt›na al›nm›flt›r”6.

Metinde resim/foto¤rafla ilgili bu sat›rlardan sonra Çaml›ca Bahçesi’ne girilir; bahçe ve ora-
da yaflanan olaylar›n anlat›lmas›na geçilir. 
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5 Görüntülü malzemenin Servet-i Fünun dergisinden taranmas› ve CD’ye aktar›lmas›nda ‹SAM Baflkan›, Kütüp-
hane Müdürü ve Görüntü Bölümü’nde görevli uzmanlardan yararland›m. Kendilerine teflekkür ederim. 

6 Romandaki resimlerle ilgili cümle veya paragraflar›, bildiri metnimize sadelefltirerek ald›k. Karfl›laflt›rma yap-
mak isteyenlere kolayl›k sa¤lamak amac›yla Araba Sevdas›’n›n orijinal bask›s›ndaki metinleri ise dipnotun-
da vermeyi uygun gördük: “ Üsküdar’dan Ba¤larbafl› tarikiyle Çaml›ca’ya gidilirken Tophanelio¤lu’ndaki
dört yol a¤z› mevkiinden takriben bir yüz hatve ileriye medd-i nazar olunur ise o vasi flosenin münteha-yi
vasatisinde etraf› bir buçuk arfl›n kadar irtifada duvar içine al›nm›fl bir a¤açl›k görülür. 
Bu a¤açl›¤a var›ld›¤› gibi flose yol sa¤ ve sol olmak üzere iki flubeye ayr›l›r. Duvar ile muhat olan a¤açl›¤›n
büyücek bir kap›s› vard›r ki iki yolun tamam nokta-i iftirak›nda vakidir. 
Sa¤ ve soldaki yollardan hangisine gidilecek olsa taraf-› muhalifi mahud a¤açl›kla mahduddur. A¤açl›¤›n ya-
n›ndaki duvar alçac›k oldu¤undan üzerinden hayvan ve bahusus insan aflamamak için boyunca teller uza-
t›larak muhafaza olunmufltur”. Araba Sevdas›, Alem Matbaas›, Ahmet ‹hsan ve fiürekas›, ‹stanbul 1314/1897,
s. 3. Bundan sonraki dipnotlar›nda gösterilecek sayfa numaralar› bu bask›ya aittir.

‹lk Resimli Roman›m›z: Araba Sevdas›’n›n kapa¤›



Bu ilk görüntülü malzemenin bir fo-
to¤raf oldu¤unu düflünüyoruz. Bunun
en önemli nedeni bir imzan›n bulunma-
y›fl›d›r. ‹leride görece¤imiz gibi bundan
sonraki resimlerin hepsinde imza vard›r.  

Bihruz Bey, Çaml›ca Bahçesi’nin
1870 y›l›n›n may›s ay› bafllar›nda aç›-
laca¤›n› duyunca haz›rl›klara bafllar.
Önce annesini raz› ederek daha mart
ay›nda Süleymaniye’deki konaklar›n-
dan Çaml›ca’daki yazl›k köflklerine ta-
fl›n›rlar. Bahçenin araba gezintisine
uygun bir yer oldu¤unu görünce dö-
nemin ünlü araba fabrikas› olan Ben-
der Fabrikas›’na giderek zarif bir ara-

ba ile mevcut atlar›ndan ikifler parmak daha uzun boylu bir çift talimli Macar araba hay-
van› ›smarlar. Araba ile hayvanlar Çaml›ca Bahçesi’nin aç›l›fl›ndan iki hafta sonra Bihruz
Bey’e teslim edilir ve delikanl› hemen o haftadan itibaren her cuma ve pazar günü bah-
çede gösteriflli arabas›yla tur atmaya bafllar. 

Resimde gösterilen Çaml›ca Bahçesi ve Bihruz Bey’in arabas›, roman›n metninde flöyle
tasvir edilir:

“Araba gerçekten o senenin moda rengi olan gayet aç›k tatl› sar›ya boyanm›fl... Yan ta-
raflar› Bey’in isim ve mahlas›n›n ilk harflerini gösterir yald›zl› birer markayla (M.B.) süs-
lenmifl... Tekerleklerinin çubuklar› incecik, fakat kendisi ziyadesiyle yüksek, zarif, nazik
ve amiyane bir tabirle k›z gibi bir fleydi.

Macar cinsinin en güzellerinden olan k›r hayvanlar›na gelince, bunlar›n da gerek boylar›,
gerek renkleri araba ile uygun oldu¤u gibi koflum tak›m› da tabii en iyisindendi. 

Mevsimin modas›na göre bazen koyu, bazen aç›k renkte gayet dar elbisesi, bal renginde
eldivenleri, ufarak fesiyle yan taraftan yüzünün bir yar›s›, frenk gömle¤inin dimdik duran
yüksek yakas›yla örtülmüfl... Bile¤inden afla¤› ellerinin yar›s›ndan ziyadesi, yine o gömle¤in
uzun kollar› içinde saklanm›fl oldu¤u halde Bihruz Bey, araban›n ön taraf›nda bulunarak hay-

vanlar›n terbiyesini tutar... Parlak
dü¤mesi, lacivert setresi malta
renginde aç›k ve dar pantolonu,
diz kapaklar›na kadar ç›kan uzun
konçlar›n›n yukar›dan tersine
k›vr›lm›fl taraf› beyaz, oradan afla-
¤›s› siyah çizmeleri ve Bey’inkin-
den daha aç›k büyücek fesiyle se-
yis de kendine mahsus yerde otu-
rarak Beyefendi’nin hareketlerine
dikkat ederdi.

Bunun için Bihruz Bey’in eki-
paj›, -yukar›da tarif edildi¤i gibi-
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1. Resim: Çaml›ca Bahçesi’nin Girifl Kap›s›, s. 3

2. Resim: Bihruz Bey’in Çaml›ca Bahçesi’ndeki Arabas›, s.13



bahçenin etraf›n› birbiri ard› s›ra biteviye do-
laflan hareketli zincirin birinci övünç halkas›
say›lmaya lay›kt›”7.

Resimde Bihruz Bey’in k›yafeti, arabas› ve
atlar›n›n hakim özelli¤i, “veresiye al›nm›fl ol-
malar›na ra¤men “gösteriflli” görünmeleridir.
Bu özellik, roman›n konusu olan “babadan kal-
ma servetini Bat›l› yaflay›fla özenmek yolunda
harcama” davran›fl›na uygun bir görüntüdür.

Bihruz Bey’in Çaml›ca Bahçesi’ndeki ara-
bas›n› gösteren bu resmin sa¤ alt köflesinde
Halil (Pafla) imzas› vard›r8.

Bihruz Bey, bir Çaml›ca Bahçesi gezintisin-
de görüp birden bire afl›k oluverdi¤i k›zlar-
dan biri olan Perivefl Han›m’dan o gün ayr›-
l›rken sonraki buluflmalar› için bir randevu
ister. Tam o s›rada kalemden arkadafl› Keflfi Bey’in araya girmesi yüzünden o randevuyu ala-
maz. Daha sonra k›zlar› takip etmek üzere pefllerinden koflarsa da kalabal›kta onlar› kaybeder.
Ba¤larbafl› ve Nuhkuyusu yoluyla Haydarpafla’ya iner. Sonunda onlar› bulmaktan umudunu
kesince yorgun, bitkin ve üzüntülü bir flekilde bulundu¤u yerde ne yapaca¤›n› flafl›r›r. Metin-
de Bihruz Bey’in odas›yla ilgili flunlar yaz›l›d›r:

“Bu esnada vakit de on ikiyi geçmifl yar›ma geliyordu. Çaresiz Kofluyolu’ndan a¤›r a¤›r gide-
rek büyük bir üzüntü içinde köflküne döndü. Do¤ruca odas›na ç›kt›. O aral›k:

“ – Mösyö e servi, e Mösyö Piyer e la...” (Yemek haz›r efendim. Bay Piyer de orada...) di-
yerek gelen ufla¤› Miflel’i bir azar ile savd›ktan sonra, sehpan›n üzerinde bir tabak içinde
duran frenk sigaralar›ndan birisini ald›. Tepesini difliyle kopard›. Sigaray› lambadan yakt›.
Kanepeye geçti, oturdu ve sigaran›n tavana do¤ru yükselmekte olan mavi duman›n› gözle-
riyle takip ederek üzüntülü bir flekilde düflünmeye bafllad›”9.
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7 “Araba filhakika o senenin moda rengi olan gayet aç›k tatl› sar›ya boyanm›fl... Yan taraflar› Bey’in isim ve
mahlas›n›n ilk harflerini havi yald›zl› birer marka ile muvaflflah... Tekerleklerinin çubuklar› incecik, fakat
kendisi ziyadesiyle yüksek... zarif ve nazik ve amiyane bir tabirle k›z gibi bir fleydi...
Macar cinsinin en güzellerinden olan k›r hayvanlara gelince bunlar›n da gerek boylar›, gerek renkleri araba
ile mütenasip oldu¤u gibi koflum tak›m› da tabii en alas›ndan idi. 
Mevsimin modas›na göre bazen koyu, bazen aç›k renkte gayet dar elbisesi... bal renginde eldivenleri...
ufarak fesi ile yan taraftan simas›n›n bir n›sf› frenk gömle¤inin dimdik duran yüksek yakas›yla örtülmüfl...
Bile¤inden afla¤› ellerinin yar›s›ndan ziyadesi yine o gömle¤in uzun kollar› içinde saklanm›fl oldu¤u hal-
de Bihruz Bey araban›n ön taraf›nda bulunarak hayvanlar›n terbiyesini tutar... 
Parlak dü¤mesi, lacivert setresi, malta renginde aç›k ve dar pantolonu, diz kapaklar›na kadar ç›kan konç-
lar›n›n yukar›dan tersine k›vr›lm›fl taraf› beyaz, oradan afla¤›s› siyah çizmeleri ve Bey’inkinden daha aç›k
büyücek fesiyle seyis de mevki-i mahsusunda oturarak Beyefendi’nin harekat›na dikkat ederdi.
Binaenaleyh Bihruz Bey’in ekipaj› –yukar›da tarif olundu¤u vechile– bahçenin etraf›n› muttas›l ve müselsel
devreden zincir-i müteharrikin birinci halka-i mübahat› addolunmaya lay›kt› !”, s. 10, 11.     

8 Ressam Halil Pafla için bkz. Sezer Tansu¤, Resim Sanat›n›n Tarihi, Remzi Kitabevi, ‹stanbul 1993, s. 270.
9 “Bu esnada vakit de on ikiyi geçmifl yar›ma geliyordu. Naçar Kofluyolu’ndan a¤›r a¤›r giderek azim bir tees-

sürle köflküne avdet etti. Do¤ruca odas›na ç›kt›. Fesini bir tarafa att›. Eldivenlerini ç›kard›. O aral›k: 
“ - Mösyö e servi, e Mösyö Piyer e la...” diye gelen ufla¤› Miflel’i bir tekdir ile savd›ktan sonra (treje) nin
üzerinde bir tabak içinde duran frenk sigaralar›ndan birisini ald›. Tepesini difliyle kopard›. Sigaray› lam-
badan yakt›. Kanepeye geçti, oturdu ve sigaran›n tavana do¤ru suud etmekte olan mavi duman›n› naza-
r›yla takip ederek müteellimane düflünmeye bafllad›”, s. 26. 

3. Resim: Bihruz Bey’in Odas›, s. 17



Bihruz Bey’in Çaml›ca köflkündeki odas›n›
gösteren bu resmin sa¤ alt köflesinde de Halil
(Pafla) imzas› bulunmaktad›r.

Bihruz Bey’i Çaml›ca Bahçesi’nde gösteren bu
resmin alt yaz›s›: “Bihruz Bey Çaml›ca Bahçe-
si’nde bulunuyor idi” cümlesinden ibarettir. Ro-
manda bu resmin bulundu¤u sayfan›n önceki ve
sonraki sayfalar›nda delikanl›n›n afl›k oldu¤u k›z-
dan bir randevu almak için ç›rp›n›fllar› anlat›l›r.

Bu resimle dolayl› olarak ba¤lant›l› olan Çaml›-
ca Bahçesi’nin di¤er gazinolar›ndan birindeki oturuflunu anlatan baflka sayfalardaki tasvirler, hem
gazinoyu, hem Bihruz Bey’in durumunu göstermesi bak›m›ndan dikkat çekicidir. Bihruz Bey, hazi-
ran ay›n›n bir cuma gününde bahçeye gitmifltir:

“Bu kalabal›¤›n ekseriyeti -kad›nlar baflka erkekler yine baflka olarak- üçer befler bahçenin
içinde afla¤› yukar› gezinirler. Di¤erleri de tarhlar›n aras›ndaki kanepelere, sandalyelere otura-
rak ve çalg›c›lar›n -o zamanlar ‹stanbul’ca pek moda olan- Belle Helene operas›ndan çald›kla-
r› havalar› dinleyerek, gezinenleri seyrederek e¤lenirlerdi.

Bu seyircilerin içinde yaklafl›k yirmi üç, yirmi befl yafllar›nda top simal›, saz benizli, ela göz-
lü, kara saçl›, az b›y›kl›, k›sa boylu, güzel giyinmifl bir bey görünüyordu ki afla¤› kap›ya ve ka-
p›dan her gireni - ç›kan› görmeye müsait bir mevki tutarak bir masan›n iki yan›ndaki birer san-
dalyeden birisine kendisi kurulmufl, di¤erine de yakas›n›n iç taraf›ndaki Terzi Mir markas› ya-
k›ndan geçenlerin gözlerine çarpmakta olan pardösüsünü sanki gelifli güzel atm›fl idi.

Masan›n üzerinde bir tepsi içinde görülen bir arpa suyu kadehi hemen bir saatten beri geldi¤i gi-
bi dolu durmaktayd›. Genç bey ise oturdu¤u yerde sol aya¤› üzerine atm›fl oldu¤u sa¤ aya¤›n› mü-
zi¤in ahengine uygun bir hareketle devaml› oynat›r ve o aya¤› pek de küçük de¤ilken ziyadesiyle
nazik, ziyadesiyle biçimli gösteren Heral ifli parlak potinin sivrice burnuna elindeki ba¤a sapl› ve sa-
p›n›n üzeri Frans›zca (M. B.) harflerini gösterir gümüfl markal› bastonuyla bir düziye vurur ve en
az› her befl dakikada bir kere uçlar› alt›nl› bir siyah ipek fleride ba¤l› mineli saatini beyaz yele¤inin
cebinden ç›kar›p bakt›ktan ve sab›rs›zl›kla yerinden f›rlayarak kap› taraf›na do¤ru befl on ad›m git-
tikten sonra yine sandalyesine dönmekle evvelki vaziyetini al›rd›. Genç beyin bu haline dikkat eden-
ler kendisinin mühim bir bekleme rahats›zl›¤› içinde bulundu¤una hükmedebilirlerdi”10.
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4. Resim: Bihruz Bey Çaml›ca Bahçesi’nde, s. 25

10 “Bu kalabal›¤›n ekseriyeti -kad›nlar baflka erkekler yine baflka olarak- üçer befler bahçenin içinde afla¤› yu-
kar› gezinirler. Di¤erleri de tarhlar›n aras›ndaki kanepelere, sandalyelere oturarak ve çalg›c›lar›n -o zaman-
lar ‹stanbul’ca pek (moda) olan- (Bell Helene) operas›ndan çald›klar› havalar› dinleyerek gezinenleri temafla
ile e¤lenirlerdi. 
Bu temaflac›lar›n içinde takriben yirmi üç yirmi befl yafllar›nda top simal›... saz benizli ... ela gözlü ... kara
saçl› ... az b›y›kl› ... k›saca boylu ... güzel giyinmifl bir bey görülüyordu ki afla¤›ki kap›ya yak›n ve kap›dan
her gireni – ç›kan› görmeye müsaid bir mevki tutarak bir masan›n iki yan›ndaki birer sandalyeden birisine
kendisi kurulmufl, di¤erine de yakas›n›n iç taraf›ndaki (Terzi Mir) markas› yak›ndan geçenlerin gözlerine
çarpmakta olan (pardösü)sünü sanki gelifli güzel atm›fl idi.
Masan›n üzerinde bir tepsi içinde görülen bir (arpa suyu) kadehi hemen bir saatten beri geldi¤i gibi dolu dur-
makta idi. Genç bey ise oturdu¤u yerde sol aya¤› üzerine atm›fl oldu¤u sa¤ aya¤›n› müzikan›n usulüne muvaf›k
bir hareketle muttas›l oynat›r ve aya¤› pek de küçük de¤il iken ziyadesiyle nazik, ziyadesiyle biçimli gösteren
(Heral) ifli parlak potinin sivrice burnuna elindeki ba¤a sapl› ve sap›n›n üzeri Frans›zca (M. B.) harflerini irae
eder gümüfl markal› bastonuyla bir düziye vurur ve en az her befl dakikada bir kere uçlar› alt›nl› bir siyah ipek
fleride merbut mineli saatini beyaz yele¤inin cebinden ç›kar›p bakt›ktan ve sab›rs›zl›kla yerinden f›rlayarak kap›
taraf›na do¤ru befl on ad›m gittikten sonra yine sandalyesine avdetle evvelki vaziyetini al›rd›. Genç beyin bu
haline dikkat edenler kendisinin mühim bir intizar rahats›zl›¤› içinde bulundu¤una hükmedebilirlerdi”, s. 7.



Resim, olay›n geçti¤i mekan›n bir
bölümünü göstermekle roman›n içeri-
¤ine ba¤lanmaktad›r.

Bihruz Bey’i Çaml›ca Bahçesi’nde gös-
teren bu resmin sa¤ alt köflesinde de Ha-
lil (Pafla) imzas› bulunmaktad›r. 

Bihruz Bey’in Mösyö Piyer adl› bir
Frans›zca hocas› vard›r. Bu hoca sal›
ve cuma günleri olmak üzere haftada
iki gün köflke gelip delikanl›ya Fran-
s›zca ö¤retir.

Bihruz Bey, Çaml›ca Bahçesi’nde Pe-
rivefl Han›m’› ilk kez görüp afl›k olu-
verdi¤i günün akflam› köflke döndü¤ünde derin düflüncelere dalar. Sevgilisinden sonraki
buluflmalar› için bir randevu alamay›fl›na yan›p yak›l›r. Zihni bu meseleyle meflgulken ho-
cas› Mösyö Piyer’in köflke geldi¤ini bile fark etmez. Neden sonra ufla¤› Miflel, onu üçüncü
kez uyar›nca, kendisini toplar ve hocas›n› daha fazla bekletmesinin uygun olmayaca¤›n›
düflünerek yemek salonuna gider. Özürler dileyerek elini Mösyö Piyer’e uzat›r. 

Mösyö Piyer, koltu¤unun alt›nda getirdi¤i gazetelerin siyasal haberlerine, özellikle o
günlerin gündeminde olan Süveyfl Kanal›’n›n aç›lmas›yla ilgili haberlere dalm›fl, ö¤rencisi-
nin neden özür diledi¤ini bile anlayamam›flt›r...

Yine de “Hiç zarar› yok... Zaten ben gazetemi okuyordum... diyerek karfl›l›k verdikten ve Bih-
ruz Bey’in uzatt›¤› eli s›k›p b›rakt›ktan sonra bey ile karfl› karfl›ya sofraya geçtiler, oturdular”11.

Mösyö Piyer’in kafas›, Süveyfl Kanal›’n›n aç›lmas›na dair okudu¤u yaz›larda, Bihruz Bey’in-
ki ise Perivefl üzerinde olmakla beraber, delikanl›n›n ›srar› üzerine yemek boyunca daha çok
kad›n aflk› üzerine konuflurlar.

Mösyö Piyer’in Bihruz Bey’le iliflkisi ç›kara, Bihruz Bey’in Perivefl Han›m’la iliflkisi ise
hayale ve umuda dayan›r. Yafll› hoca bunun bilincinde oldu¤u için kazanan daima ken-
disi, kaybeden ise Bihruz Bey olur. Metinde resimle ilgili cümleler, roman›n içeri¤iyle
ba¤lant›s›n› ortaya koymaktad›r.  

Bu resimde de Halil (Pafla) imzas› vard›r.

Bihruz Bey, hocas› Mösyö Piyer ile yemek yedi¤i akflam, ondan bekledi¤i anlay›fl› ve yak›n-
l›¤› göremeyince “Bafl›m a¤r›yor” diyerek erkenden, annesine bile haber vermeden, yatak oda-
s›na ç›kar ve kendisini hemen yata¤a atar. O geceyi korkulu rüyalar ve kabuslar içinde geçirir.
Geç saatlerde dalar gibi olur. Sabaha karfl› dad› kalfa kap›s›n› vurarak onu uyand›r›r:

“ – Beyim nas›ls›n? Bafl a¤r›s› geçti mi? Diye hayk›rmas› genç beyi uyand›rd›. Bey hemen ya-
ta¤›ndan f›rlad›. Önce bir pencere açt›. Sonra Kap›ya do¤ruldu. Dad› kalfa ile karfl›l›kl› birkaç
lak›rd› ettikten ve lavaboda yüzünü gözünü iyice y›kay›p kurulad›ktan sonra tekrar geldi. Aç›k
pencerenin önüne bahçeye karfl› oturdu. Yine düflünmeye bafllad›. Düflündü¤ü fleyler, o gece
rüyas›nda gördü¤ü fleyler kadar biçimsiz, garip ve münasebetsiz de¤il ise de hemen onlar ka-
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11 “Hiç zarar› yok... zaten ben gazetemi okuyordum.... diyerek ifa-y› mukabeleden ve Bihruz Bey’in uzatt›¤›
eli s›k›p b›rakt›ktan sonra beyle karfl› karfl›ya sofraya geçtiler oturdular”. S. 32. 

5. Resim: Bihruz Bey ile Hocas› Mösyö Piyer, s. 33 



dar kar›fl›k, onlar kadar ipe sapa gelmez
fleylerdi. 

Sabah›n bu ilk saatlerinde Büyük
Çaml›ca Da¤›’ndan kopup kendisine
kadar gelen taze ve saf havay› teneffüs
sayesinde yorgun vücuduna bir zinde-
lik, a¤r›l› bafl›na bir hafiflik geldi. Sinir-
lerindeki gerginlik geçti”12.

Resimdeki bahçenin Bihruz Bey’in
psikolojisini olumlu yönde de¤ifltiren
güzel görünümü, roman boyunca zaman
zaman anlat›lan Çaml›ca Bahçesi’yle tam
bir uygunluk göstermektedir. 

Bu resim de Halil ( Pafla )’ n›n eseridir.

Bihruz Bey, bir devlet dairesinde me-
murdur; ancak ifline her gün düzenli
olarak de¤il, zaman zaman gider. ‹flte o
günlerden birinde erkenden Çaml›ca’da-
ki köflkünden arabas›yla Kad›köy’e gelir
ve vapura biner. Gazete sat›c›s› çocuktan
Kuriye Doryan adl› Frans›zca gazeteyi
almay› ihmal etmez. 

Romanda Bihruz Bey’in vapurda gazete
okuyuflu flöyle tasvir edilir:

“Vapur iskeleden ayr›l›r ayr›lmaz Be-
yefendi gazeteyi açt›. Bafl taraf›ndan
büyük bir dikkatle okumaya bafllad›ysa

da baflmakaleden bir fley anlam›yor, fakat anlar gibi davran›yordu. Ondan sonra günde-
lik havadislere geçti. Bunlar› ne ise anlayabildi. Bu s›rada vapur Sarayburnu’ndan içeriye
giriyordu. Bey, ilan sayfas›na da flöyle bir bakt›ktan sonra gazeteyi, intizams›z, gelifli gü-
zel bir surette katlad›. Tam bir zarafetle yan›na b›rak›verdi”13.
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6. Resim: Bihruz Bey’in Köflkünden Çaml›ca’y›
Seyretmesi, s. 41

12 “Beyim nas›ls›n? Bafl a¤r›s› geçti mi?
Diye hayk›rmas› genç beyi uyand›rd›. Bey hemen yata¤›ndan f›rlad›. ‹btida bir pencere açt›. Sonra kap›ya
do¤ruldu. Dad› kalfa ile birkaç lak›rd› teati ettikten ve (lavabo) da ariz ve amik yüzünü gözünü y›kay›p
kurulad›ktan sonra tekrar geldi. Aç›k pencerenin önüne bahçeye karfl› oturdu... Yine düflünmeye bafllad›.
Düflündü¤ü fleyler alem-i menam›nda gördü¤ü fleyler kadar biçimsiz... garip... münasebetsiz de¤ilse de
hemen onlar kadar kar›fl›k... onlar kadar namerbut idi.
Alessabah Büyük Çaml›ca Da¤›’ndan kopup kendisine kadar gelen taze ve saf havay› teneffüs sayesinde yor-
gun vücuduna bir zindelik... a¤r›l› bafl›na bir hafiflik geldi. Asab›ndaki gerginlik geçti”, s. 39.  

13 “Vapur iskeleden ayr›l›r ayr›lmaz beyefendi gazeteyi açt›. Bafl taraf›ndan kemal-i dikkatle mütalaaya ibtidar
ettiyse de artikl dö fon’dan bir fley anlam›yor... fakat anlar gibi davran›yordu. Ondan sonra kronik havadise
geçti. Bunlar› ne ise anlayabildi. Bu s›rada vapur Sarayburnu’ndan içeriye giriyordu. Bey ilan sahifesine de
flöylece bir nazar atf›ndan sonra gazeteyi gayr-i muntazam... güya gelifli güzel bir surette katlad›. Kemal-i
zarafetle yan›na b›rak›verdi”, s. 83, 84. 

7. Resim: Bihruz Bey’in Vapurda Gazete Okumas›, s. 49



Bihruz Bey’in resimdeki kibirli ve göste-
riflli duruflu, roman›n konusuyla tam bir
uygunluk içindedir. 

Bu resimde de Halil (Pafla) imzas› vard›r.
Bihruz Bey, Çaml›ca Bahçesi’nde ilk gö-

rüflte afl›k oluverdi¤i genç k›z Perivefl’in öl-
dü¤ünü, ifl arkadafl› Keflfi Bey’den ö¤renin-
ce üzüntüsünden yataklara düfler. Kendisi-
ne genç kad›n›n tifodan öldü¤ü söylenmifl
olmas›na ra¤men o, gerçek sebebin bir aflk
hastal›¤› olan verem yüzünden öldü¤ünü
düflünür; daha da ileri giderek ona yazd›¤›
mektuptaki yak›fl›ks›z hitab›n onu üzdü¤ü-
nü, üzüntüsünün kendisini verem etti¤ini
bu veremin de genç k›z› ölüme götürdü¤ü-
nü kafas›nda kurar. On üç gün hasta yata-
¤›nda yatt›ktan sonra bir gün kendini top-
layarak ifline gitmeye karar verir. O sabah
Çaml›ca’daki köflkünden Üsküdar iskelesi-
ne inince vapurun kalkmak üzere oldu¤u-
nu görür.

Metinde Bihruz Bey’in vapuru kaç›r›l›fl›
flöyle anlat›l›r:

“‹skeleye var›nca arabadan indi. Vapur
kalkmak üzere oldu¤undan biraz acele etme-
si vapur memuru taraf›ndan kendisine hat›r-
lat›ld›ysa da Bihruz Bey bu hat›rlatmaya
önem vermedi. Tam beklemeden geçip vapur iskelesine aya¤›n› att›¤› s›rada vapur da iskeleden ay-
r›ld›. Bihruz Bey o zaman hareketini süratlendirdi ve iskelenin kenar›na vard› ise de vapurla iske-
lenin aras› haylice aç›lm›fl bulundu¤undan atlamaya imkan olamad›. O halde Bey, oldu¤u nokta-
da kal›verdi. 

Vapurun içinde bulunanlardan bir tak›m› ve hususuyla kad›nlar – vapura yetiflemedi¤i-
ne teessüf tarz›nda – Bihruz Bey’i birbirlerine gösterip gülüflüyorlard›. Bu han›mlar›n için-
de bir tanesi de Perivefl Han›m’d›”14.

Bu resim de Halil (Pafla )’ya aittir.

Bihruz Bey, sar› saçl› güzel bir k›z olan Perivefl’e yazd›¤› mektupta Türkçe bilgisinin yeter-
sizli¤i yüzünden yanl›fll›kla “Kara ya¤›z...” fleklinde hitap etmifltir. Bu, genç k›z mektubu oku-
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8. Resim: Bihruz Bey’in ‹skelede Vapuru Kaç›rmas›, s. 57

9. Resim: Bihruz Bey’in Fenerbahçesi’nde Keflfi Bey’e
Rast Gelmesi, s. 81

14 “‹skeleye var›nca arabadan indi. Vapur kalkmak üzere oldu¤undan biraz acele etmesi vapur memuru
taraf›ndan ihtar olunduysa da Bihruz Bey bu ihtara ehemmiyet vermedi. Tamam mevk›f›ndan geçip vapur
iskelesine aya¤›n› att›¤› s›rada vapur da iskeleden ayr›ld›. Bihruz Bey o zaman hareketini tesri etti ve is-
kelenin kenar›na vard› ise de vapurla iskelenin aras› haylice aç›lm›fl bulundu¤undan atlamaya imkan ola-
mad›. O halde bey oldu¤u noktada kal›verdi.  
Vapurun içinde bulunanlardan bir tak›m› ve hususuyla kad›nlar -vapura yetiflemedi¤ine teessüf tarz›nda- Bihruz
Bey’i biri birlerine gösterip gülüflüyorlard›. Bu han›mlar içinde bir tanesi de Perivefl Han›m’d›”, s. 119. 



du¤unda “Ben at m›y›m? Beyefendi
beni at yapm›fl, hem de ya¤›z at!”
fleklinde düflünmesine sebep olabi-
lecek bir yanl›fll›kt›r. Bihruz Bey,
k›rd›¤› bu potun daha sonra fark›na
var›nca çok üzülür ve hemen bir
özür dileme mektubu yazmaya ka-
rar verir. Özür dileme mektubunu
genç k›za verebilmek için iki ay bo-
yunca ‹stanbul’un mesire ve e¤lence
yerleri ile sahillerinde aran›r. Her
hafta gidilecek yeri önceden karar-
laflt›r›r, adeta programlar.

O gün pazard›r. Program›na gö-
re o gün gidilecek yer Fenerbahçe-

si’dir. Bihruz Bey, erkenden do¤ruca oraya giderek arabas›n›, Kalam›fl taraf›ndan gelecek bir
landoyu görmeye elveriflli bir noktada durdurur ve gelecek arabalar› gözlemeye bafllar. Bir
yandan da Marmara’n›n sisli havas›na bakarak derin derin düflüncelere dalar... Perivefl’i, afl-
k›n›, genç bir kalbi k›rd›¤›n› düflünür... Bunun derin piflmanl›¤›n› duyar...Neden sonra ara-
bac›s›n›n sesiyle uyan›r, kendini toplar.

Arabac›s› Andon efendisine hitaben.

“ – Keflfi Bey geliyor”

demesi Bihruz Bey’i dald›¤› derin düflüncelerden ç›kar›r ve kendine getirir:

“Bihruz Bey, Keflfi’yi gördü¤ü gibi arabadan inerek karfl›lamaya gitti¤inden iki genç el s›k›fl-
madan sonra konuflmaya bafllad›lar”15.

‹ki gencin konuflmas› daha çok Bihruz Bey’in son zamanlardaki kederli görünüflü ve
Perivefl üzerinedir. Konuflmalar›n›n ilerleyen k›sm›nda Keflfi’nin, Perivefl’in öldü¤ünü
söylemesi Bihruz Bey’i büsbütün bedbaht eder. 

Bu resimde Diran imzas› vard›r.

Bihruz Bey, Perivefl Han›m’a yazd›¤› birinci mektupta onu k›r›c› yolda kulland›¤› ifade-
lerden dolay› özür dilemek için ikinci bir mektup yazm›flt›r. Bu özür dileme mektubunu
genç k›za verebilmek için ‹stanbul’un mesire yerlerinde iki ay boyunca kendisini aram›flt›r.
Bu aramalar› s›ras›nda Göksu mesiresine de u¤ram›flt›r. 

Bu resim onu Göksu mesiresinde göstermektedir. 

“ Bihruz Bey bu mektubunu takdim edebilmek için tamam iki ay dolaflt›. Bu müddet için-
de Bey’in iki üç defa u¤ramad›¤› mesire bulunmazd›. Bir günde dört befl mesirede birden bu-
lunabilmek için ya¤›z ve k›r beygirleri -cuma ve pazar günleri mutlaka k›rlara rast gelmek
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15 “Bihruz Bey Keflfi’yi gördü¤ü gibi arabadan inerek mukabelesine gitti¤inden iki genç badelmusafaha konufl-
maya bafllad›lar”. s. 100.

10. Resim: Bihruz Bey Arabas›yla Göksu’da, s. 105



üzere- nöbetlefle kofltu¤u gibi günleri de flöy-
le tertip etmiflti: Cuma ve pazar saat yedide
köflkten ç›k›larak Fenerbahçesi, Haydarpafla,
Duvardibi mevkilerinin her birinde yar›mflar
saat bulunulduktan sonra saat dokuz buçuk-
ta umumi bahçeye gelinip akflama kadar ora-
da e¤lenilecek. Cumartesi ve sal› yine o saat-
te köflkten ç›k›larak do¤ruca Göksu’ya gidilip
yar›m saat e¤lenildikten sonra Küçüksu’ya
gelinip dokuza kadar orada beklenilecek ve
dönüflte Havuzbafl›’na dahi u¤ran›l›p akfla-
müzeri umumi bahçeye yetiflilecek. Pazartesi
ve perflembe günleri yine ayn› saatte köflkten
ç›k›l›p Çaml›ca’ya ve ondan sonra umumi
bahçeye gidilip saat dokuza kadar orada du-
rulacak ve akflamüzeri Duvardibi’ne ve ora-
dan Haydarpafla’ya ve ezana yak›n bir zaman-
da Fenerbahçesi’ne gidilecek”16.

Bu resimde de Halil (Pafla)’n›n imzas›
vard›r. 

Perivefl Han›m’›n genç yaflta öldü¤ü ha-
beri, Bihruz Bey’i hem biyolojik, hem psikolojik bak›m›ndan de¤ifltirmifltir. Art›k konufl-
malar›nda, davran›fllar›nda ve gezintilerinde insanlardan kaçan, yaln›zl›¤a ve do¤aya yö-
nelen bir hal görünür. Üsküdar vapurunda Perivefl’e çok benzeyen bir k›z› görünce ölüm
haberinde acaba bir yanl›fll›k m› var diyerek umutlan›r. O günlerde yine Keflfi Bey’den
onun Perivefl’e çok benzeyen k›z kardefli oldu¤unu ö¤renince umutlar› yine k›r›l›r ve büs-
bütün y›k›l›r.

Keflfi Bey’den bu bilgiyi ald›ktan sonra do¤ru köflküne gider salona ç›kar, kap›y› içeriden
sürmeler, kendini bir kanepeye atar ve hüngür hüngür a¤lamaya bafllar. 

Resim, Bihruz Bey böyle bir psikolojik durumdayken yapt›¤› bir k›r gezintisini gösterir:

“Bihruz Bey gözleri yorulup yüre¤i takattan kesilinceye kadar a¤lad›. Akflam ezan›na yak›n
bir zamanda salondan ç›kt›. Bastonunu ald›. Bir haftadan beri kendisine en sevgili gezinti yeri
olan ba¤lar aralar›ndan geçerek Bulgurlu üzerine do¤ru ç›kt›. 
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16 “Bihruz Bey bu mektubunu takdim edebilmek için tamam iki ay dolaflt›. Bu müddet içinde Bey’in haftada
iki üç defa u¤ramad›¤› mesire bulunmazd›. Bir günde dört befl mesirede birden isbat-› vücut edebilmek için
ya¤›z ve k›r beygirleri -Cuma ve Pazar günleri mutlaka k›rlar rast gelmek üzere- münavebeye kofltu¤u gibi
günleri de flöyle tertib etmiflti: Cuma ve Pazar saat yedide köflkten ç›k›larak Fenerbahçesi... Haydarpafla...
Duvardibi mevkilerinin her birinde yar›mflar saat bulunulduktan sonra saat dokuz buçukta bahçe-i umu-
miye gelinip akflama kadar orada e¤lenilecek. Cumartesi ve Sal› yine o saatte köflkten ç›k›larak do¤ruca
Göksu’ya bilazime yar›m saat e¤lenildikten sonra Küçüksu’ya gelinip dokuza kadar orada beklenilecek ve
avdette Havuzbafl›’na dahi u¤ran›l›p akflamüzeri bahçe-i umûmiye yetiflilecek. Pazartesi ve Perflembe gün-
leri yine mutad olan saatte köflkten ç›k›l›p Çaml›ca’ya ve bade bahçe-i umûmiye azimet ve saat dokuza
kadar orada aram edilecek ve akflamüzeri Duvardibi’ne ve oradan Haydar Pafla’ya ve ezana karib bir zaman-
da Fenerbahçesi’ne gidilecek”, s. 94, 95. 

11. Resim: Bihruz Bey’in K›rlarda Gezinmesi, s. 121



Akflam karanl›¤› ortal›¤a gere¤i gibi çökmüfl. Gökyüzünde y›ld›zlar› parlamaya, yol üzerin-
de meskun köflklerin, kulübelerin içinde yak›lan lambalar›n ›fl›klar› pencerelerden d›flar›ya
vurmaya bafllam›flt›. Bihruz Bey, gezintisine hala devam ediyordu; çünkü öyle bir yaz akflam›-
n›n sakin ve sessizli¤i içindeki garipli¤i, hayalindeki güzele sevdal› çaresiz afl›¤›n kalbindeki
derin hüznüne ve zihnini bafltan bafla bürüyen kara kara hülyalara pek uygun geliyordu”17.

Resimdeki delikanl›n›n durgun ve düflünceli görünüflü ile romanda sevgilisinin ölüm habe-
rini ald›ktan sonraki bölümlerde anlat›lan hüzünlü durumu aras›ndaki benzerlik hemen fark
edilmektedir.   

Bu resmin alt›nda da Diran imzas› okunmaktad›r. 

Roman kahraman›m›z Bihruz Bey, sevdi¤i k›z›n öldü¤ünü ö¤rendi¤i günlerde Möyö Pi-
yer’den Lamartine’nin Greziella roman›n›n sonundaki ilk Piflmanl›k fliirini dinler çok duygula-
n›r ve burada anlat›lanlar› kendi durumuna uygulamaya kalkar. ‹lk Piflmanl›k, on alt› yafl›nda
ölmüfl bir k›z›n ard›ndan yaz›lan, çok geçmeden genç k›z›n mezar›n›n bütün tan›d›klar›nca
unutuldu¤unu anlatan hüzünlü bir fliirdir. Mezar›n bir tek ziyaretçisi kalm›flt›r, o da genç k›-
z›n sevgilisinden baflkas› de¤ildir.

Bihruz Bey de sevgilisinin mezar›n› ziyaret edip bu fliiri onun mezar tafl›n›n bafl›nda okumak
ister; fakat onun nereye gömüldü¤ünü bile henüz bilmemektedir!.. Ö¤renebilece¤i tek kifli de
Keflfi Bey’dir. Sonraki sabah erkenden arabas›na binip Kad›köyü’nde bir ba¤ evinde oturmak-
ta olan Keflfi Bey’i görmeye ve ondan k›z›n mezar›n› ö¤renmeye gider:

“Yirmi dakika içinde Kad›köy’üne var›ld›ktan sonra Bihruz Bey arabac›ya: “fiu soka¤a gir!
fiuradan sap! fiu yoldan git!..” diye diye bir ba¤ kap›s›n›n önünde arabay› durdurdu. Kendisi

hemen arabadan indi. Ba¤ kap›s›n›n koca-
man demir halkas›n› fliddetle vurdu. Bir
daha vurdu. ‹çeriden gelen “Geliyor!.. Ge-
liyor!..” sedalar›n› müteakip kap› aç›ld›.
Kap›y› açan bafl› yemenili, s›rt› h›rkal›, k›r-
m›z› bafll›kl›, abadan poturlu, ç›plak ayak-
lar› k›rm›z› yemeni içinde, çiçek bozu¤u,
çak›r gözlü, sar› seyrek sakall› bodur bir
adam idi. Bihruz Bey bu zavall›y› adamdan
saymak istemedi¤inden tiksinerek flu su-
retle hitap etti:

Bir adam yok mu be? 

Nas›l adam arars›n be?
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17 “Bihruz Bey gözleri yorulup yüre¤i takattan kal›ncaya kadar a¤lad›. Ezana karib bir zamanda salondan
ç›kt›. Bastonunu ald›. Bir haftadan beri kendisine en sevgili gezinti mahalli olan ba¤lar aralar›ndan
geçerek Bulgurlu üzerine do¤ru ç›kt›. 
Akflam karanl›¤› ortal›¤a gere¤i gibi çökmüfl... gökyüzünde ahterler parlamaya... yol üzerinde meskun köflk-
lerin... kulübelerin içinde ifl’al olunan lambalar›n ziyalar› pencerelerden harice vurmaya bafllam›fl idi. Bihruz
Bey hala teferrücde devam ediyordu. Çünkü öyle bir yaz akflam›n›n sükun ve sükut içindeki garipli¤i biçare
sevdazede-i hayalinin kalbindeki derin mahzuniyete ve zihnini sertaser bürüyen kara kara hülyalara pek
muvaf›k geliyordu”. s. 125.

12. Resim: Kap›y› Açan Bafl› Yemenili Adam, s. 133



Keflfi Bey’i soraca¤›m...

Ay bana sor! Niçin bana sormazs›n? Ben adam de¤il miyim? 

Baflka bir kimse yok mu? 

Baflka kimseyi ne yapacaks›n? 

Sen fluradan birisini ça¤›r hele!..

fiimdi herkesin ifli var... Ne söyleyeceksen bana söyle!

Bihruz Bey bu k›sa adamla beyhude a¤›z dalafl› etmektense içeriye girip köflke kadar gidi-
vermek münasip olaca¤›n› düflündüyse de k›sa adam –bir kolu kap›n›n bir kanad›na, di¤eri di-
¤er kanad›na yap›flm›fl oldu¤u halde– gerilip durmakta ve Bihruz Bey’e korkunç korkunç bak-
makta oldu¤u cihetle “fiayet gö¤sümden kak›l›verirsem” korkusuyla harekete geçemedi¤inden
söyleyece¤i, anlayaca¤› fleyi yine ona söyleyip anlamaya raz› oldu”18.

Bu son resim de ressam Diran’a attir.

Sonuç
Araba Sevdas›, Tanzimat döneminin sonlar›nda yaz›lm›fl, Sevet-i Fünun dergisinde tef-

rika edildikten sonra 1897 tarihinde kitap fleklinde bas›lm›fl realist bir romand›r. Onun
en önemli özelli¤i resimli olmas›d›r.

Edebiyat tarihimizde ilk resimli roman olan Araba Sevdas›’ ›nda on iki resim vard›r.
Bunlardan birincisi foto¤raft›r. Geriye kalan on bir resimden sekizi Ressam Halil Pafla’ya,
üçü de Diran’a aittir.  

Resimlerin roman›n “münderecat›”yla alakal› olduklar›n›, yazar›n kendisi söylemifltir. “Bih-
ruz Bey’in Odas›” ile “Bihruz Bey ile Hocas› Mösyö Piyer”i gösteren iki resmin d›fl›nda kalan re-
simler Üsküdar, Kad›köy, Fenerbahçesi ve Göksu’ya ait d›fl mekanlar› gösteren resimlerdir. 
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18 “Yirmi dakika içinde Kad›köyü’ne var›ld›ktan sonra Bihruz Bey arabac›ya: “fiu soka¤a gir! fiuradan sap! fiu yoldan
git!..” diye diye bir ba¤ kap›s›n›n önünde arabay› durdurdu. Kendisi hemen arabadan indi. Ba¤ kap›s›n›n kocaman
demir halkas›na fliddetle vurdu. Bir daha vurdu. Bir daha vurdu. ‹çeriden gelen “Geliyor!... Geliyor!..” sedalar›n›
müteakip kap› aç›ld›. Kap›y› açan bafl› yemenili ... s›rt› h›rkal›... k›rm›z› kuflakl›... abadan poturlu... ç›plak ayaklar›
k›rm›z› yemeni içinde... çiçek bozu¤u... çak›r gözlü... sar› seyrek sakall› ... bodur bir adam idi. Bihruz Bey bu zaval-
l›y› adamdan saymak istemedi¤inden maalkerahe flu suretle hitap etti.
- Bir adam yok mu be?
- Nas›l adam aras›n be?
- Keflfi Bey’i soraca¤›m...
- Ay bana sor!.. Niçin bana sormazs›n? Ben adam de¤il miyim?.. 
- Baflka kimse yok mu?
- Baflka kimseyi ne yapacaks›n? 
- fien fluradan birisini ça¤›r hele!..
- fiimdi herkesin ifli var... Ne söyleyeceksen bana söyle!..
Bihruz Bey bu k›sa adamla beyhude a¤›z dalafl› etmekten ise içeriye girip köflke ladar gidivermek münasip
olaca¤›n› düflündü ise de k›sa adam -bir kolu kap›n›n bir kanad›na... di¤eri di¤er kanad›na yap›flm›fl oldu¤u
halde- gerilip durmakta ve Bihruz Bey’e korkunç korkunç bakmakta oldu¤u cihetle “fiayet gö¤sümden
kak›l›veririm” korkusuyla harekete mübaderet edemedi¤inden söyleyece¤i...anlayaca¤› fleyi yine ona söy-
leyip anlamaya raz› oldu”, s. 134.



Resimler kara kalem ve ya¤l› boya ile ka¤›t üzerine yap›lm›fl realist çal›flmalard›r. Pers-
pektif, orant› ve renk tonlamalar›n›n dengeli olmas›, Bat› resminden gelen kazan›mlarla
yap›ld›klar›n› gösterir.

Resimlerde çizilen canl› ve cans›z figürler, gösterilen atmosfer, romanda anlat›lan kahraman-
lar›n sosyal ve psikolojik durumlar› ile olay›n ak›fl›na genelde uygundur; ancak baz› resimle-
rin roman›n metninin içine yerlefltirilmesinde isabetsizlikler görülmektedir. Örne¤in “Bihruz
Bey Çaml›ca Bahçesi’nde” ile “Bihruz Bey Arabas›’yla Göksu’da” resimlerinin bulundu¤u sayfa-
larda bu resimlerle alakal› olaylar anlat›lmamaktad›r.

Biz bu araflt›rmam›zda ilk resimli roman›m›z olan Araba Sevdas›’ n›n orijinal resimlerini öne
ç›karmaya ve metinle ba¤lant›lar›n› göstermeye çal›flt›k. Bu resimlerin metnin okunmas›n› ko-
laylaflt›rmak, olaylar›n geçti¤i mekanlar› gözlerimizin önünde canland›rmak ve haf›zam›zda
uzun süre tutmak gibi edebiyat içi görevleri vard›r. 

Bunlar›n yan›nda bu resimler Üsküdar ve çevresindeki baz› mekanlar›n on dokuzuncu yüz-
y›l›n ikinci yar›s›ndaki durumlar›n› do¤rulukla yans›tan belgelerdir. Bunlar›n belediyecilik, fle-
hircilik ve sanat tarihimiz aç›s›ndan ayr›ca incelenmesi, toplumumuzun, bu arada Üsküdar’›n,
h›zl› sosyal de¤iflmesine ve yüz y›ll›k tarihine yeni bir ›fl›k tutacakt›r.
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AL‹ ASKER BARUT’UN 

AfiA⁄I ÜSKÜDAR’INDAK‹ ÜSKÜDAR

Selma Bafl*

1980 sonras› Türk fliirinin kendine özgü fliir tarz›yla öne ç›kan isimlerinden Ali Asker Ba-
rut, 1990 sonras›nda yay›mlad›¤› fliir kitaplar›  ve ald›¤› ödüllerle dikkatleri üzerine çek-

mifltir. 1964’te Tunceli’nin Ovac›k ilçesinde do¤an flair, ilk gençlik y›llar›n› Elaz›¤’da geçirmifl,
bir süre ‹stanbul’da yaflam›fl ve daha sonra Almanya’ya yerleflmifltir. Yaflam›n›, on befl y›l› aflk›n
süredir bulundu¤u Almanya’da sürdürmektedir.

Rüzgarla Dolu (1992) adl› ilk fliir kitab› 1994 y›l›nda Orhon Murat Ar›burnu fiiir Ödülü’nü;
ayn› y›l Afla¤› Üsküdar (1996), yay›mlanmam›fl kitap dosyas› dal›nda Cemal Süreya fiiir Ödü-
lü’nü al›r. ‹kinci kitab› olan Ya¤murlu Leylak 1995’te yay›mlan›r. Karanfil K›r›klar› ise 1999 Dil
Derne¤i Ömer As›m Aksoy fiiir Ödülü’ne lay›k görülür. Son kitab›, Ay Sözlü¤ü (2000) ad›n› ta-
fl›maktad›r. Barut, 2000 y›l›nda ‹talya’da yap›lan Avrupa Genç fiiir Yar›flmas›’nda ilk on isim
aras›na girmeyi baflar›r. Ayr›ca  baz› fliirleri de T.C. Kültür Bakanl›¤›’n›n deste¤inde, Monika
Karbe’nin çevirisiyle Almanca olarak “ Modell der Melancholie” ad› alt›nda yay›nlanm›flt›r.1

Biz, bu bildiride  flairin Afla¤› Üsküdar adl› fliir kitab›nda kendisi için özel bir yere sahip olan
Üsküdar’a bak›fl›n›, somut bir mekân olarak Üsküdar’› nas›l ele ald›¤›n›, duygular›n› ifadede
bu semtin flaire neler katt›¤›n› ve edebî yönden Üsküdar’›n flairin imgeleminde hangi orijinal
kullan›mlarla yer ald›¤›n› ortaya koymaya çal›flaca¤›z. 

Ali Asker Barut, Afla¤› Üsküdar kitab›n›n arka kapa¤›nda yer alan sözlerinde Üsküdar’a ba-
k›fl›n› flöyle dile getirir:

“Bu kitaptaki fliirler Almanya’da yaz›ld›. Buradan oraya, Üsküdar’a, b›rakt›klar›ma, kendimle
beraber getirdiklerimle att›¤›m üzgün bir bak›fl. Adres sordu¤unuz biri, sordu¤unuz adresi, ancak
akl›nda kalan çizgileriyle nas›l tarif ederse size, bu fliirlerle ben de içimdeki Üsküdar’› öyle tarif et-
tim kendime.”2

* Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Van. e-mail:
selmabas@ hotmail. com

1 http://www.trd-online.net/aliasker.htm  HYPERLINK "http://www.trd-online.net/aliasker.htm" 
2 Ali Asker Barut, Afla¤› Üsküdar, ‹stanbul, (1996), 1998. Yap›lan al›nt›lar, kitab›n bu bask›s›ndan al›nm›flt›r.



Kendisiyle yap›lan bir söyleflide ise önemli bulundu¤u ve be¤enildi¤i halde hakk›nda pek
yaz› yaz›lmayan bu kitab›na dair flunlar› söyler: “Afla¤› Üsküdar, benim ara durak fliirlerimdir.
Zaten bildi¤im Üsküdar'›, bu fliirleri yazarken yeniden tan›d›m. Sokaklar›ndan, daha ara sokaklara
girdim. Deniz her sokaktan görülüyordu, her sokaktan denize iniliyordu. En Üsküdarl› flair Metin
(Elo¤lu) Abi'nin o müthifl buluflu Üsküdarlama kan›ma girmiflti; Afla¤› Üsküdar, Üsküdar'a Üsküdar-
lama dal›flt›r.”3

Önce Kad›nlar4 adl› kitab›nda kulland›¤› “Üsküdarlama” tabiri dolay›s›yla Metin Elo¤lu’na it-
haf edilen kitap, iki bölümden oluflur. ‹kinci bölüm Çocuk Odalar› bafll›¤›n› tafl›r. Bu bölümde,
çocukluk an› ve izlenimleri, masal ya da çizgi film kahramanlar›ndan da yararlan›larak daha
çocuksu bir dille anlat›l›r.  

Üsküdar, sadece kitaba ad›n› vermekle kalmaz, bütün fliirlerde a¤›rl›¤›n› hissettiren özel bir
mekân olarak karfl›m›za ç›kar. Zira Üsküdar, flairi fliir yazmaya yönelten etkenlerden birisidir.
Kendisi de kitab›n ilk fliiri Ne Zaman ‹stanbul Esse adl› fliirde, içinde ‹stanbul’un esti¤i zaman-
lar, eskimifl bir sürü kafiyeyle deniz kenar›na indi¤ini ve “ Üsküdarl›l›k/Söylene Söylene” geceyi
sabah etti¤ini belirtir.

fiiirlerin geneline daha çok hüzün, ac›, yaln›zl›k, ayr›l›k, özlem gibi duygular hakimdir. Bun-
da yaflan›lanlar kadar, yaflan›lan mekân olarak Üsküdar’›n da art›k geçmiflte/geride, buruk bir
iz b›rakan, belli-belirsiz hat›rlanan, ama önemini ve etkisini bir hasret fleklinde artt›ran bir an›
olarak kalmas›n›n da etkisi vard›r.

Burada mekân›n önemi iki flekilde belirginlik kazan›r:

1. Üsküdar, flairin hüznünü, hasretini, sevgisini, yaln›zl›¤›n› besleyen somut bir mekân ol-
ma özelli¤i tafl›r.

2.  Öte yandan Üsküdar, flairin iç dünyas›nda de¤iflen görünümleriyle yans›r ve flair imgele-
minde zenginleflen orijinal kullan›mlarla karfl›m›za ç›kar. Böylece farkl› kullan›mlar içerisinde
duygular›n atfedilmesiyle kiflilefltirilen mekân, bir yandan da insanî bir özelli¤in ya da baz›
duygular›n adland›r›lmas›nda flaire özgü bir kimli¤e bürünür.

Biz de bu noktadan hareketle, somut bir mekân ve duygular›n anlat›m›nda kullan›lan bir
mekân olarak flairin Üsküdar’a bak›fl›na dair tespitlerimizi, iki ana bafll›k etraf›nda toplamay›
uygun gördük. fiiirlerde yo¤un olarak kullan›lan pencere ve kad›n, çiçekler ve çocuklar ise
mekân› belirginlefltiren ve canl› k›lan, duygular›n anlat›m›nda da önemini koruyan somut un-
surlar olarak ilk bafll›¤›n bir yönden aç›l›m›n› sa¤layan alt bafll›klar olarak düflünüldü.

Somut Bir Mekân Olarak Üsküdar
Afla¤› Üsküdar’da Bebek, Çaml›ca, Karaköy, Kuzguncuk, Salacak, Haliç gibi mekânlar da is-

men yer almakla birlikte flairin içindeki ‹stanbul’un merkezini Üsküdar oluflturur. Bu mekân›
somut olarak K›zkulesi, deniz, deniz feneri, Üsküdar çarfl›s›, kufllar, gökyüzü, ay, günefl, y›ld›z-
lar, Üsküdar’a bakan pencerelerden sarkan (dul/evli) kad›nlar,  çiçekler ve çocuklar tamamlar.
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3 Turgay Fiflekçi, "Ali Asker Barut’la Söylefli/ Kendi Söyleme Biçimini Yaratm›fl fiair", Cumhuriyet, 15 Mart

2001’de yay›mlanan yaz›, http: //www.adanasanat.com adresinden al›nm›flt›r.
4 Metin Elo¤lu, Önce Kad›nlar, Adam Yay., ‹stanbul, 1984.



Salacak fliirinde Üsküdar, somut bir mekân olarak yer al›r:
Sabahlardan akflama
Üsküdar’› dolafl›yorum Üsküdar’larda
Ara sokaklarda kederli
Kendi kendiyle bir kedi (s.12).

Mavi denizi, bütün gün dinmeyen motor sesi, kufl c›v›lt›lar› ve rüzgâr›yla Üsküdar’›n her sa-
bahki haline de¤inilir (s.13).

Sürekli Bir Karanl›kta adl› fliirde ise kentleflmenin, betonlaflman›n beraberinde getirdi¤i
olumsuzluklar, “sürekli bir karanl›k” olarak nitelendirilir. fiair, Bir zamanlar çocuklar›n/Bofl arsa-
lar›nda top kofluflturdu¤u/‹stanbul’u an›msar. Bu çirkinlik içerisinde yeni açm›fl bir erguvan›n ko-
numunu düflünür ve konuya bir flair duyarl›l›¤›yla yaklaflt›¤› için kendisini, kanaya kanaya ça-
k›p duracak olan bir deniz fenerine benzetir. 

Bir baflka fliirde Üsküdar sevdas›/tutkusu, “Üsküdarkefl” kelimesinde ifadesini bulurken;
K›zkulesi de at›lan bir imzaya benzetilir:

‹lerideki mi
K›zkulesi;
Üsküdar’›n tam alt›na
Bir Üsküdarkeflin att›¤›
Dalg›n imza (s.19).

Yaln›zl›¤›n ve hüznün ön planda oldu¤u Yal›nayak Yaln›zl›kla fliirinde hüzünlü kad›nlar, yaz-
dan Üsküdar’a sarkarlar (s.20).

Galata Kulesi ile K›zkulesi aras›nda bir aflk ba¤lant›s› kuran flair, bu ifli daha ileriye götüre-
rek Galata Kulesi’nin, K›zkulesi’nin ilgisini çekmek için tarihi bir flahsiyet olan Hezarfen Ah-
met Çelebi’yi Üsküdar’a kadar uçurttu¤unu söyler ve sözü, as›l konu olan betonlaflmaya flu fle-
kilde getirir:

Bugünse art›k
Görmek için denizi
Sa¤a sola oynatmas› gerekecek
Betonarme binalar›n aras›nda
Üzgün duran boynunu (s.21).

fiairin odas›ndan d›fl dünyaya lirik yaklafl›m›, ifadesini Bitmifl Bir Aflktan Sonra adl› fliirde bu-
lur. Yolcu vapuru, bol kufllu, solgun Üsküdar akflam›na yanafl›rken; bitmifl bir aflktan sonra Üs-
küdar’a leylak renginde bir ya¤mur ya¤ar (s.22).

Ataol Behramo¤lu’na ithaf edilen Ihlamur A¤açlar› Aras›ndan Yürürken fiehre fliirinde bahar
ya¤muru, ›hlamur a¤açlar›, mavi deniz, kufllar, durgun gökyüzü, evlerin karanl›k pencereleri,
Bo¤az’daki Beykoz vapuru, mekân› oluflturur. Birçok fliirden farkl› olarak burada flairin mutlu
ve umutlu bak›fl› kendisini hissettirir.
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fiairin birçok özelli¤ini bir arada yans›tan Üsküdar’da Sabah fliirinde Ali Asker Barut’un ‹s-
tanbul sevgisi ve Üsküdar’› alg›lay›fl› ile karfl›lafl›r›z. fiair burada kendisinden bir baflkas›ym›fl
gibi üçüncü flah›s a¤z›yla söz eder. Yine birçok fliirde oldu¤u gibi bütün canl›l›¤›yla verilmeye
çal›fl›lan mekân›n yaflamdan kopuk olmamas› göze çarpar:

Üsküdar’da sabah oluyordu;
fiahsen görülecek fleydi;
T›kl›m t›kl›m insan dolu,
‹skeleden vapur kalk›yordu.

Kedi t›rm›¤› içindeydi bütün deniz.
‹çindeki k›zla yapayaln›zd› K›zkulesi.
Sisin daha kalkaca¤› yoktu;
Yan›p sönüyordu sular ortas›nda;
Bir küçük deniz feneri.

Üsküdar’da sabah oluyordu;
Gökyüzünde iki bulut,
Günefle yer aç›yordu.
Bir adam durup durup içine çekiyordu,
Of diyordu, bu deniz kokusu
Bu tuz, bu yosun kokusu
Yan›ma kadar sokulan rüzgârda,
Ölümüne seviyordu ‹stanbul’u.

Üsküdar kufllarla doluydu
Pencerede bir kad›n
Onlara ekmek do¤ruyordu
fiair hüzünle gülümsüyordu
An›msay›p, iki iskele aras›nda
Geçen bir çocuklu¤u (s.26).

Üsküdar’›n gece vaktindeki görünümü, yine neredeyse de¤iflmez unsurlar olan iskele, Bo-
¤az, vapur, kufllar, gökyüzü, ay, yoksul evler ve penceredeki üzgün kad›nlar ile Ben Kibriti Ça-
kar Çakmaz Karanl›kta fliirinde sunulur.

Ahmet Muhip Dranas’›n Fahriye Abla fliirini akla getiren Fahriye adl› fliirde mekân, Üskü-
dar’›n çarfl› ortas›d›r. Güvercinler, çocuklar, yaz günefli, deniz, penceredeki çiçekler, Fahriye ve
gemici genç o¤lan, mekân› bütünler ve canl› k›lar. Kad›n-pencere-çiçekler, üçlü bir  çerçeve
oluflturur.

Yine Üsküdar’›n anlat›ld›¤› Pencereden fliirinde flehir, “fliirsiz flehir” olarak nitelendirilir (s.40).

Bir Yaz Daha Eskir, flairin belirgin özelliklerini yans›tma yönüyle tipik örneklerden birini
oluflturur. Burada somut özellikleriyle anlat›lan mekâna (Üsküdar çarfl›s›) yaln›zl›k, aflk, hü-
zün, yar›m kalm›fll›k duygular› kar›fl›r (s.42).
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Kitab›n son fliiri Ay Al›ngan Do¤arken’de vapur, iskele, Karaköy, vitrinler, tren, sinema, afifl-
ler, tafl›tlar, köprü, deniz, mart›lar, altgeçit, ay gibi unsurlar ile mekân daha da genifller. Bura-
da duygu yo¤unlu¤u, intihar› düflündürtecek noktaya var›r: 

(…)
Ay al›ngan do¤arken
Önüne
Önüne niye bakt›n

Karaköy’de alt geçitte
Kendine be¤endi¤in silah
O silaha bakmasayd›n keflke! (s.51).

Pencere ve Kad›n
Ali Asker Barut’un fliirlerinde “pencere ve kad›n”, mekân› somut olarak tamamlayan ve

onun yaflamla ba¤›n› kuran neredeyse de¤iflmez bir ikili olarak karfl›m›za ç›kar. Kad›n, kimi
zaman tabloyu tamamlayan bir görüntü olurken; ço¤u zaman da yaln›zl›k ve hüzün duygula-
r›yla özdeflleflmifl gibidir. Yaflam›n canl›l›¤›n›n bir yüzü kad›na dönüktür. Bitirir Gibi ‹çimizde-
ki Bir fieyleri fliirinde bir kad›n, h›rsla pencereyi kapat›r (s.11). ‹ki Deniz Feneri’nde pencere-
lerde kad›nlar, ay›n do¤uflunu görürler. Dalgalar ortas›nda birbirine yanan iki deniz feneri, fla-
ir ve sevdi¤i aras›ndaki aflk› sembolize eder ve bu durum, kad›nlar aras›nda pencereden pen-
cereye konuflulur (s.18).

Kad›nlar, yaln›z ve hüzünlüdürler (s.20). Üsküdar’da gece vakti evlerin pencereleri karan-
l›kt›r (s.24). Pencerede bir kad›n, kufllara ekmek do¤rar (s.26). Genelde pencerelerde saks› çi-
çekleri vard›r (s.27). Yürek fliirinde; 

Üsküdar’›n dul teyzeleri
Bofl fincanda fal bak›yorlar birbirlerine
Ben bu kadar niye yaln›z hissediyorum
Kendimi (s.27) der flair.

O, Üsküdar’a pencereden bakmaz. Mekân›n içinden yani pencerelerden bakan, d›fla bu fle-
kilde yans›yan ya da flairin hayal etti¤i duygu ve düflüncelerle  tamamlad›¤› kad›nlar, Üskü-
dar’›n önemli ve de¤iflmez bir unsuru olarak sürekli tekrarlan›r. Bunlar, genç k›z olmaktan çok,
evli kad›nlar, yafll› teyzeler, anneler ve dul kad›nlard›r. Belki de bu, ona yaln›zl›¤›n›, kimsesiz-
li¤ini, hüznünü, geçmiflte kalan çocukluk günlerine dair an›lar›n› ve özlemlerini daha çok his-
settirerek belle¤inde yer eden bir durumdur. Sanki flair, hem bu yaflam›n içinden biridir, hem
de yaflam›n d›fl›nda kalarak onu gözlemleyen, iç dünyas›ndaki görünümleriyle onu alg›layan
ve bu iki durumu duygu yo¤unlu¤una ra¤men dengelemeye çal›flan bir konumdad›r.

fiair, kendisini akvaryumda, kalabal›kta yüzen tek bal›k gibi duyumsar. Haflim’lik bir akflam,
penceredeki karanfile inmektedir. Penceredeki kad›nlar, onun yaln›zl›¤› daha derinden hisset-
mesine neden olur (s.27).

Ben Kibriti Çakar Çakmaz Karanl›kta fliirinde somut mekân› yine kad›nlar tamamlar
hüzünleriyle:
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Ve bir kad›n

Kimbilir kimin yüzünden bütün gün durmadan üzgün

Öyle pencerede” (s.29).

Cezayir Menekfleleri’nde “ Pencerede Cezayir Menekfleleri/ Herbiri bir hüzünde açm›fl kad›n yüz-
leri”ne benzetilir (s.31). Ayr›l›k fliirinde kar›s›ndan söz eder ve masan›n iki ucunda oturmay›
bile ayr›l›k sayar (s.39).

Pencereden’de yine bir kad›n pencereden Üsküdar’a sarkar ve K›zkulesi, ona yaln›zl›¤›n› ha-
t›rlat›r (s.40). Camdan Küre fliirinde, oyunu annesi taraf›ndan kesilen çocuk, gece gizlice, pen-
cereden sokak lambas›ndaki pervaneyi seyreder (s.36).

Bir Yaz Daha Eskir’de penceredeki kad›nlar, yine flairin yaln›zl›k ve hüznünü anlatmada
vazgeçemedi¤i bir unsur olarak göze çarpar. fiairin yaln›zl›k ve hüzne bulaflmas›n›n nedeni
aflk gibidir.

(…)
Yükünü boflaltm›fl bir gemi geçiyor uzaktan
Evlerin denize aç›k pencerelerinde kad›nlar
Ki her biri nas›l da yaln›z
Dal›p dal›p gidiyorlar o pencerelerde
Ya¤murun içinde ›p›slak bir gökkufla¤›
Güvercinle doluyor
Üsküdar çarfl›s›

“Yaln›zl›k gitti¤in yoldan gelir”
Kana boyan›r içimde
Bütün aflk kelimeleri
Günün ilk otobüsüyle son otobüsü aras›nda
Bir yaz daha eskir!
Ve ben art›k bafllasam da 
Bitiremem, bafllad›¤›m hiçbir fliiri. (s.43).

Karanfili ve Kendilerini fliirinde ise kad›n, pencere, saks›daki gül-yasemin-karanfil; hüzün,
yaln›zl›k ve aldatma duygular› çerçevesinde ele al›n›r. Buna göre her kad›n, erke¤ini gülle al-
dat›r. Yasemin çiçe¤i üzgündür. Burada gül, sevgiliyi; yasemin, aldat›lan efli; s›k s›k suyu de-
¤ifltirilerek diri tutulan karanfil ise kad›n› simgeler. Kedi ise yaln›zl›¤› vurgular; çünkü yaln›z-
l›klar, kedi ile paylafl›l›r; özlemi duyulan sevgi ve ilgi, kediye yönlendirilir ya da onun ilgisiy-
le yetinilir:

Bu flehirde her kad›n
Bir gülle aldat›yor erke¤ini
Pencereden bakarken
Kaybolup gitmeleri bundan
Düflünde kimbilir kimin
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Saçlar›n› arkaya do¤ru
fiöyle atarak
Pencerelerden afla¤› sarkarken
Saf hüzün onlar
Yüzlerinin ortas›nda o öyle
Ne tenha Üsküdar bak›fllar
Rica ederim iyi bak›n
Kuca¤›na al›r almaz
Bafltan sona bir evin
Yaln›zl›k tarihi her kedi

Yaz biraz uzasa s›k›l›yorlar
Konuflma konusu oluyor
Aralar›nda hemen
Saks›s›nda üzgün duran yasemin
Ya¤mur yemifl istasyon
Bofl geçen semt otobüsü
S›k s›k suyunu de¤ifltirerek
Su barda¤›nda diri tutuyorlar
Karanfili

Karanfili ve kendilerini (s.45).

Di¤er fliirlerden farkl› olarak Rapunzel fliirinde kad›n, pencerede de¤il, balkondad›r ve Ce-
mal Süreya’n›n fliirindeki bol kirpikli kad›nlara ve balkondan saçlar›n› afla¤› sark›tma yönüyle
K›zkulesi’yle ba¤lant›l› olarak anlat›lan masal kahraman› Rapunzel’e benzetilir.

Yaln›zl›¤›n fliirinde flair, “ah çocuk” diye kendine hitap ederek büyüdü¤üne hay›flan›r. A¤z›n-
da sigaras›yla bir deniz fenerine benzer. Yaln›zl›¤›n›, flemsiye gibi kolunda tafl›r. Pencereden
oyun oynayan çocu¤una seslenen anne, ona, y›llard›r eve dönmesini isteyen bir sesi duymad›-
¤›n› hüzünle hat›rlat›r. Bu, onun hüznünü ve yaln›zl›¤›n› daha da derinlefltirir (s.46). Bu nokta,
fliirlerde yer alan evli/dul kad›nlar›n bu kadar s›k kullan›lmas›n›n bir nedeninin de çocukluk y›l-
lar›nda kalan annenin ve ona yönelik duyulan hasretin bir izdüflümü olarak yorumlanabilir.

Çiçekler

Ali Asker Barut’un içinde yaflatt›¤› Üsküdar’›n önemli bir özelli¤i de çiçeklerdir. Afla¤› Üskü-
dar’da yer alan fliirlerde Üsküdar, kad›n›, erke¤i, caddesi, soka¤›, mimarisi, do¤as› yan›nda do-
¤as›n› daha güzel k›lan ve duygular›n anlat›m›nda göz ard› edilmeyecek bir yere sahip olan çi-
çekleriyle de tan›t›l›r. Çiçekler, daha çok da saks› çiçekleri, ço¤unlukla pencere ve kad›n ile
an›l›r. Somut özelliklerinin yan› s›ra yüklenilen farkl› anlamlar› ile de ele al›nan erguvan, yase-
min, leylak, gül, gelincik, menekfle gibi çiçekler aras›nda karanfil, birinci s›ray› almaktad›r. 
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Sürekli Bir Karanl›kta flair, giderek betonlaflan ‹stanbul’un bu çirkin görüntüsünün içinde ye-
ni açm›fl bir erguvan›n konumunu düflünür.

Yaka Paça fliirinde flair, olur olmaz saatlerde sevgiliye yolcu oluflunu “yaseminlere yemin bil-
lah” ederek anlat›r. Sevgilinin balkonda bir bahçe duyarl›l›¤› içinde saks›lara dikti¤i çiçekler-
den biri de tek, k›rm›z› karanfildir ve umudu simgelemektedir (s.17). Üsküdar’a leylak rengin-
de bir ya¤mur ya¤maktad›r (s.22). fiair, yolda kar›s›na ald›¤› karanfillerin k›rm›z›s›n› içine çe-
ker (s.24). Ça¤layan›n yan›ndaki yaz çiçe¤i, hüznünü hep sisin arkas›nda tutar (s.25).

Mutlulu¤un, umudun dile getirildi¤i Yürürken Bir Karanfille fliirinde eve ekmekle karanfil
götüren iflçi, mutlu ve umutludur. Bu nedenle yolda tek bafl›na elindeki karanfille yürürken
kendini kalabal›kta hisseder (s.30). Evine, muhtemelen efline götürmüfl oldu¤u karanfil, ona
d›fl dünyada yaflad›¤› yaln›zl›¤› unutturur. Çünkü karanfil, ilginin ve duyulan  sevgi paylafl›m›-
n›n bir ifadesidir. D›flar›da yaflanm›fl olunan yaln›zl›k, evde kifliyi bekleyen bir varl›kla son bu-
lacakt›r. Karanfil ise bunun somut bir anlat›m›d›r. 

Penceredeki Cezayir menekfleleri ise her biri ayr› bir hüzünde açm›fl kad›n yüzlerine benzer
(s.31). Fahriye, pencerede saks› saks› pembe karanfil, k›rm›z› gül ve menekfle yetifltirir (s.33).  

Pencereden fliirinde flairin dikkati, raylar›n kenar›nda ezilmifl olan birkaç gelincik’e kayar. O
s›rada önünden geçen jelatinlenmifl çiçeklerle dolu araba ve pencereden arabaya bakan kad›n,
flairde, y›llard›r belki hiçbir kad›n›n uykusundan gülle uyand›r›lmad›¤› düflüncesini oluflturur
(s.40). Burada çiçekler, yine duygular›n anlat›m›nda kullan›lan bir unsur olarak ele al›n›r. Yol-
dan geçen arabadaki jelatinlenmifl çiçeklerle, ezilmifl gelincikler, birbiriyle z›t bir görüntü olufl-
turur. Raylar›n kenar›nda ezilmifl gelincikler, hassas duygular›n, incitilmifl sevgilerin, bu mo-
noton yaflam içerisinde zedelenmifl kad›nca duygular›n bir ifadesi olarak alg›lanabilir.

Bir Yaz Daha Eskir’de karanfil, soyut bir anlam yüklenir:

“Ya¤mur yemifl s›r›ls›klam bir karanfil

Bir tenhal›¤a gülümsüyor içimde” der flair (s.43).

Daha önce de de¤indi¤imiz gibi Karanfili ve Kendilerini fliirinde saks›daki gül, aldatma un-
suru olarak ve sevgiliyi ça¤r›flt›racak flekilde kullan›l›r. “Saks›da üzgün duran yasemin”, aldat›lan
efle karfl›l›k gelir. Suyu s›k s›k de¤ifltirilerek diri tutulan karanfil ise kad›n’la özdefl tutulur
(s.45). Tabii bütün bunlar, flairin alg›lay›fl›n›n ve iç dünyas›na göre bir fleyleri yorumlay›fl›n›n
bir sonucu olarak ortaya ç›kar.

Çocuklar
Üsküdar’daki  yaflam› daha hareketli k›lan, mekâna hayat veren önemli bir unsur da çocuk-

lard›r. fiair, somut Üsküdar’da anlatt›¤› mekânsal özellikleri, kad›nlar, çiçekler ve çocuklarla
süsler. Bir yandan onlara yeni anlamlar yüklerken; bir yandan da Üsküdar’› bu flekilde daha
güzel ve daha anlaml› k›lar. Ali Asker Barut’un  Üsküdar’da gördü¤ü çocuklar, onu çocukluk
y›llar›na götürür. ‹çinde yitirmedi¤i çocukluk, yine içinde hasretini hep duyuran Üsküdar’la
birleflince  ortaya, neflesi, hareketlili¤i, hayâl dünyas› ile flairin çocuksu duyarl›l›klar› ç›kar. Bu
ise geriye dönüflü olmayan çocukluk günlerine duyulan özlemi derinlefltirir. Sonunda büyü-
menin ve çocuklu¤u geride b›rakman›n verdi¤i piflmanl›k, hüzne dönüflür.

Salacak fliirinde flair, sal›ncakta sallanan çocuklar gibi iki kolunu sallayarak Salacak’tan afla-
¤› iner (s.12). fiairin üstündeki gömle¤i, “ Bir zamanlar çocuklar›n/Bofl arsalar›nda top koflturdu-
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¤u/‹stanbul’u” an›msat›r. Zira flimdi her yer büyük beton  bloklarla dolmufltur (s.15). Bu da de-
¤iflen Üsküdar’da ortaya ç›kan ac› gerçeklerden birisidir. Bir eve, bir mahalleye hayat veren,
ona canl›l›k kazand›ran çocu¤un, oynad›¤› oyun alanlar›n›n betonlaflmas› nedeniyle, oynaya-
cak bir mekân bulamay›fl›, bir anlamda o kentin hayat damarlar›n›n da yok olmas› anlam›na
gelmektedir. Çocu¤un olmad›¤› yerde hayat da yok demektir. Bir zamanlar çocuklar›yla c›v›l
c›v›l olan Üsküdar’daki seslerin yerini giderek beton sessizli¤i almaktad›r.

fiairin hayâl dünyas› içinde Üsküdar’da rüzgâr›n kundaklad›¤› uçurtma, ipin ucundaki ço-
cukla birlikte gö¤ün içine do¤ru uzaklafl›r (s.20). Arkadafl› Hakk›’ya çocuklu¤una dalmamas›-
n›, zira çocuklu¤un s›ras› olmad›¤›n› söyler (s.28). Üsküdar’›n çarfl› ortas›nda çocuklar, birbir-
lerine karfl› dondurma yalarlar (s.33). Annesi taraf›ndan oyunu yar›da kesilen çocuk, gizlice
pencereden sokak lambas›n› seyreder (s.36). Fatofl, annesinden kalma geyiklerle ifllenmifl ay-
nayla çocuklu¤una gider (s.44). 

Yaln›zl›¤›n fliirinde pencereden eve dönmesi için çocu¤una seslenen anne, flairi, y›llard›r böy-
le bir sesi duymad›¤› için hüzünlendirir ve kendisine;

“Bu kadar çabuk

Niye büyüdün ah çocuk” dedirtir (s.46).

Çocukluk günlerinin tek tan›¤› ise küçükken sevdi¤i k›z›n oturdu¤u soka¤› cezaland›r-
mak için k›rd›¤› “sokak lambas›”d›r. Bu fliir, çocuksu bir duyarl›l›kla ve çocuk bak›fl aç›s›yla
dile getirilmifltir (s.47).

Bunlar›n yan› s›ra kitab›n ikinci ve son bölümü Çocuk Odalar› ad›n› tafl›r. Bu bölümde ço-
cukluk an›lar›, buna uygun bir dil ve kullan›mlarla anlat›m›n› bulur. Masal, film ve çizgi film
kahramanlar›ndan s›kça yararlan›l›r. Bu bölümle ayn› ad› tafl›yan fliirde yine ayn› duyarl›l›k
sürdürülür. fiair, kötü korsanlardan, o¤lunun resimli roman gibi olan odas›na s›¤›n›r. Kötülük-
lere karfl›, çocuk cesaretini kuflan›r ve her baba gibi kendini güçlü bir kahraman olarak görür
(s.50).

Duygular›n Anlat›m›nda Kullan›lan Üsküdar

Afla¤› Üsküdar’daki fliirlerde Üsküdar’›n somut ve soyut anlamdaki kullan›mlar›, genelde
iç içe geçmifl ve birbirini dengeler niteliktedir. Aflk, hüzün, ayr›l›k, hasret, yaln›zl›k, duygu-
lar›n tonunu a¤›rl›kl› olarak belirler. fiair, mekâna duygular› aras›ndan bakt›¤› için Üsküdar’›
oluflturan unsurlar da duygular›n anlat›m›n› çarp›c› k›lacak flekillere girerek insanî özellik-
lere bürünürler. 

Bu kullan›mlar içerisinde en çok dikkati çekenler “ay”la ilgili olanlard›r. Örne¤in hafiye ay,
gecenin erkenden tüydü¤üne hay›flan›r (s.9). Ya¤mur, Gökkufla¤› Söz Veriyor fliirinde gökyüzü,
alt›ndakine hüzünle güler. Dokunakl› bir ay ç›kar, zira her fley ac›kl›d›r. Bir kedi, flairin içine
k›rg›n bir bak›fl f›rlatarak önünden gelip geçer. fiair, kendisini o kadar yaln›z hisseder ki kapa-
l› olan yazl›k sinema bile ondan daha kalabal›kt›r (s.10).

Ay›n ac›kl› hali flaire dokunur. Bir Rus yolcu gemisi, “yaln›zl›¤›m›z›” artt›ra artt›ra kalkar
(s.11). Ara sokaklarda kederli bir kedi, kendi kendisiyledir (s.12). fiair, yafll› bir deniz anas›-
n›n gözyafl›n› arkas›nda hisseder (s.12). Üzgün bir çatana, al›flkanl›kla bacas›n› k›rar. Galata
Köprüsü ise bütün ‹stanbul’a küs durur (s.14). fiair, ayyafl bir ay›n alt›ndad›r (s.15).
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Yaka Paça fliirinde “dul Üsküdar” kullan›m› dikkati çeker ve flair yaln›zl›¤›n›, aflk›n›, keder-
lenmesini, orijinal bir imgeyle “Üsküdar çimlenifli” olarak dile getirir:

Erkenden söndürüyor
Elektri¤ini
Kendine küsmüfl
Dul Üsküdar
(…)
Ah flu bendeki
Vakitli vakitsiz Üsküdar çimlenifli
Seni sevmeyi akl›ma koydu¤umdan beri (s.17).

Ay, kaçamak bir bak›fl f›rlat›r penceredekine (s.19). Yaln›z ve hüzünlü kad›nlar›n sarkt›¤› Üs-
küdar da dertlidir (s.20). K›zkulesi’ne yang›n olan Galata Kulesi’nin betonarme binalar›n ara-
s›ndan denizi görmek için üzgün duran boynunu sa¤a sola oynatmas› gerekecektir (s.21). Bir
yaz çiçe¤i, hüznünü devaml› sisin arkas›nda tutar (s.25).

Ben Kibriti Çakar Çakmaz, Karanl›kta adl› fliirde yine Üsküdar çeflitli unsurlar›yla belirir. fia-
irin kendine özgü anlat›m›yla somut mekâna yine hüzün ve yaln›zl›k kar›fl›r ve bu duygular,
mekânla özdeflleflir. Bu fliir, bu yönden tipik bir örnek oluflturur:

Ben, kibriti çakar çakmaz, karanl›kta
Usulca yaklafl›yor iskeleye, ilerde
Bir Bo¤az vapuru
Kufllar gelip kufllar geçiyor kendi halinde 
Ve bir kad›n
Kimbilir kimin yüzünden
Bütün gün durmadan üzgün 
Öyle pencerede

Ay›n ayd›nlatt›¤› yerde
Artt›rd›kça artt›r›yor deniz kederini
Ifl›klar›n› söndürmüfl flu yoksul evlerde
Çoktan unutuldu bile
Günün dertleri
Nas›l parlak nas›l iri
Göz göze gelir gelmez
Yukarda benimle, y›ld›z›n biri
Uzun uzun çal›yor sirenini
Gece Üsküdar yak›nlar›ndan
Demir alan bir gemi
Afla¤larda, suyun ortas›nda
Yar› düflünceli K›zkulesi
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Ben kibriti çakar çakmaz
Bir yan›p bir sönüyor uzakta, karanl›kta
Bo¤az’›n en yaln›z feneri (s.29).

fiair, duygular› aras›ndan bakt›¤› ve duygular›n› yans›tt›¤› mekân›, kendisiyle özdefl görür.
Böylece K›zkulesi, yar› düflünceli; deniz feneri yaln›z olur; denizin kederi artt›kça artar. Sade-
ce yoksul evlerde günün dertleri çoktan unutulmufltur. Yine evlere ve insanlara d›fltan bir ba-
k›fl söz konusu oldu¤u için flair, evde dertlerini unutan insanlarla de¤il; deniz, ay, K›zkulesi ve
fenerle özdeflleflir. Y›ld›z›n biriyle göz göze gelmesi, insanlar aras›nda bir muhatab› olmad›¤›
hissini do¤urur. 

Kitaba ad›n› veren ve ithaf edildi¤i Metin Elo¤lu’nun orijinal kullan›m› olan “Üsküdarlama “ ta-
biriyle bafllayan Afla¤› Üsküdar fliirinde yine yaln›zl›k, mekâna at›lan bir imza imgesiyle birleflir:

Üsküdarlama dal›yor manzaraya
Genç bir leydi
Allah için
Romantik do¤uyor
Afla¤› Üsküdar’da 
Ay

Aç›l›p kapan›yor
Bir deniz anas›
Asfalttaki deniz parças›nda

Herkes kendi yaln›zl›¤›yla imzal›yor
Bu küs Üsküdar akflam›n›n alt›n› (s.34).

Bu fliirde oldu¤u gibi flair, mutlu ve umutlu olunca, kendini kalabal›k ve ›fl›kta hisseder. Yal-
n›zl›k ve hüzün ise tek ve karanl›kta olma ile ifade edilir (s.32,34).

Üzgün bir A¤ustos böce¤i, k›r›k bir ampul içinde s›k›fl›p kalm›flt›r (s.36). Üsküdar’da vapur-
dan birkaç mart›, hüzünle gökyüzüne havalan›r (s.38).

Pencereden fliiri, flairin tipik özelliklerini bir arada yans›tan fliirlerinden birisidir. Somut un-
surlarla çizilen mekân, yine duygularla donat›l›r. K›zkulesi yaln›zl›¤›n, hüznün, sevdan›n ve
ayr›l›¤›n sembolü gibidir. Y›ld›z, ›slak ve üzgündür. Mekâna farkl› unsurlar olarak istasyon,
raylar, yolcu treni ve araba girer. Di¤er bir farkl›l›k ise hep ön planda olan kad›nlar›n ve ço-
cuklar›n yan› s›ra fliirde bir erke¤in belirmesidir. fiiirsel duyarl›l›¤›n etkisini hissettirdi¤i fliirde,
flair, bu flehri fliirsiz bulur:

Y›llar›n yorgunlu¤uyla yola koyulan iflçi,
Bir küfür gibi savuruyor a¤z›ndaki duman›
fiiirsiz flehrin yüzüne (s.40).
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Bu fliirin odak noktas›nda yine Üsküdar’a sarkan bir kad›n ve onun zihninden geçen düflün-
celer yer al›r. fiair, bu kad›n›n duygu ve düflüncelerini sezmeye çal›fl›r. Onun K›zkulesi’ne ba-
k›nca yaln›zl›¤›n› hat›rlad›¤›n›, kad›n›n kendisi gibi y›llard›r hiçbir kad›n›n gülle uyand›r›lma-
d›¤›n› belki akl›ndan geçirdi¤ini düflünür. Bunlar daha çok flairin izlenimleri ve fliirsel hassasi-
yetlerdir. Çünkü flair, çevreye duygular›n› soyutlayarak bakamaz.

Galata Kulesi, y›llard›r hüzünle denize bakan Bizansl› sar›fl›n bir çocu¤a benzetilir (s.43).
Pencereden sarkan kad›nlar›n yüzlerindeki saf hüzün, “(…) o öyle/Ne tenha Üsküdar bak›fllar”
fleklinde ifadesini bulur (s.45). Yaln›zl›¤›n dile getirildi¤i kitab›n son fliirinde ise ay, al›ngan
do¤ar (s.51).

***

Görüldü¤ü üzere Ali Asker Barut, Üsküdar gibi tarihten bugüne önemini ve güzelli¤ini ko-
ruyan bir mekân›, do¤al ve tarihi güzellikleri, mimarisi, insanlar› ve yaflant›s›yla birlikte cap-
canl›, yaflamla ba¤›n› koparmadan vermeye çal›fl›r. Bunu yaparken kendi içinde yer eden yal-
n›zl›k, hüzün, ayr›l›k, aflk gibi duygularla da mekân› bütünlefltirir. Çünkü kendisinden çok fley
katt›¤› Üsküdar, onda çok farkl› duygulanmalara neden olur.  Üsküdar’›n somut özellikleriyle
flairin ona yükledi¤i anlamlar, iç içe ve birbirini dengeleyecek flekilde kullan›lm›flt›r. fiairi ba-
flar›l› k›lan yönlerden birisi de budur. Yaflad›¤› bir çok fley gibi Üsküdar da art›k geçmiflte kal-
m›flt›r. Bunun flairde oluflturdu¤u burukluk ve hüzün, flairane hassasiyetler ve orijinal kulla-
n›mlarla birleflir. Yaflamla iç içe, duygu yo¤unluklar›yla ifllenen Afla¤› Üsküdar’daki fliirlerde yu-
muflak bir üslûbu benimseyen flair, içten, samimi ve duyarl› anlat›m›yla okuru sarar.



ÜSKÜDARLI TALAT’IN HAYATI VE fi‹‹R‹

Ömer Çak›r*

Kültür, sanat ve edebiyat tarihimizde Üsküdarl› s›fat›yla zikredilen önemli flahsiyetler
bulunmaktad›r. Aralar›nda flair olanlar; Üsküdarl› Sâfî, ‹brahim Paflazâde ‹brahim

Hakk› (Kör Hakk›), Süleyman Sâlim ilk akla gelen isimlerdendir. ‹flte bunlardan biri de fia-
ir Ahmet Talat’t›r. fiair Talat kalem mahsullerinde “Üsküdarl› Talat” imzas›n› kulland›¤› için
edebiyat›m›zda daha çok bu adla bilinmektedir.

Ahmet Talat 1858’de Üsküdar’›n ‹hsaniye mahallesinde do¤mufltur. Babas› Enderun’da ye-
tiflmifl, musikiflinas bir zat olan Binbafl› Ahmet A¤a’d›r. Annesi Ayfle Merzûka Han›m, saray ho-
cas› ve ders vekili Etmekçizade Haf›z Ahmed Efendi’nin k›z›d›r. 

fiairin babas› 1863 y›l›nda görev yapt›¤› Van’da vefat eder. Befl yafl›nda babas›n› kaybeden
Ahmet Talat bunun üzerine annesi ile beraber ‹stanbul’a döner. Annesine hazineden 180 ku-
rufl maafl tahsis edilir. Ahmet Talat mahalle mektebine verilir. 

Bu s›rada s›k›nt›l› günler geçiren aile, mahallelerindeki Haf›z Ömer Efendi’nin himayesi-
ni görür. fiair Talat’›n belirtti¤ine göre Ömer Efendi, yetimlerin babas›, fukaralara yard›m
eden, müflfik bir insand›r.

Bir süre sonra Ömer Efendi de vefat eder. Ahmet Talat onun vefat›ndan büyük üzüntü du-
yar. Bu s›rada on on iki yafllar›ndad›r. Ömer Efendi’nin vefat› üzerine Ahmet Talat, annesi ile
birlikte büyük biraderi Mustafa Bey’in yan›na Yeniflehir Fener’e giderler. O sebeple Ahmet Ta-
lat e¤itimine burada devam etmeye bafllar. Befl alt› sene sonra ‹stanbul’a dönen Ahmet Talat Pa-
flakap›s›’ndaki Rüfldiyeye devam ederek buradan mezun olur.  Ard›ndan, Bahriye Mektebine
gitmeyi çok istemesine ra¤men annesi buna izin vermez. Bu yüzden cami derslerine devam et-
meye bafllayan Ahmet Talat çeflitli hocalardan ders al›r. Fatih müderrsilerinden Berkofcal› Ab-
durrahim ‹lmî Efendi’nin Selimiye camiindeki derslerine devam eder. Diyarbak›rl› Hoca Re’fet
Efendi’den Haf›z divan›, Tahsin Efendi’den hikmet, heyet, ilahiyat okur. Ayr›ca Köy Sancakl›
Hac› Abdülkadir Efendi’den de  Arap ve Fars edebiyat› ö¤renir.1

Bu y›llarda bir yandan  dini ve edebi bilgisini gelifltirmeye çal›flan Üsküdarl› Talat di¤er yan-
dan da devrin flairlerinden Hersekli Arif Hikmet, Süleyman Salim, Hayret ve Hicrî Efendiler ile
süt kardefli  Sâfî’nin fliir meclislerine kat›l›r.2

* Arfl. Gör., Gazi Üniversitesi.
1 ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal ‹nal, Son As›r Türk fiairleri, Cüz.10, Maarif Mat., ‹st., 1940, s.1885-1887.
2 Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.8, ‹st., 1998, s.212.



Üsküdarl› Talat’›n memuriyet hayat› 1879’da (16 Haziran 1295) Adliye Nezareti  Muha-
sebe Kalemi’nde bafllar. Memuriyete bafllad›¤›nda 21 yafl›ndad›r. Asl›nda hükümet kap›s›n-
da görev almay› pek istemeyen Talat Bey babas›ndan kalma maafl›n kesilmesi üzerine bir ba-
k›ma mecbur kal›r. Orada, on dokuz sene sonra kalemin baflkatipi, on bir y›l sonra da
1909’da(20 A¤ustos 1325) Adliye Muhasebe Müdürü olur. Ayn› y›l›n kas›m ay›nda da Bah-
riye Nezareti Müsteflarl›¤›’na tayin  edilir. Sekiz ay gibi k›sa bir süre bu görevde kalan Ah-
met Talat Bey 29 Haziran 1910’da emekliye sevk edilir.

Talat Bey emekliye ayr›ld›ktan bir süre sonra annesi vefat eder. Annesinin sa¤l›¤›nda, ev-
lenmeyen Üsküdarl› Talat, o vefat ettikten sonra “yaln›z kald›¤›n› ve evlenmeye mecbur oldu-
¤unu” söyler.3 Talat Bey’in elli yafl›ndan sonra gerçekleflen bu zorunlu evlili¤inden “Ömer Fa-
ruk Zeynülislam” isminde bir o¤lu olur.  

Üsküdarl› Talat Bey’in küçük ye¤eni olan ve halen Amerika’da yaflayan Adil Üsküdarl›’n›n
bize verdi¤i bilgiye göre Faruk Bey Bursa Ticaret Lisesi müdürlü¤ü yapm›flt›r. 

Emekliye ayr›ld›ktan sonra, Üsküdarl› Talat Bey‘i, ülke menfaatine çal›flan çeflitli cemi-
yetler içinde aktif bir kifli olarak görüyoruz. Bu cemiyetler II. Meflrutiyet’i müteakip kuru-
lan onlarca cemiyet içinde Osmanl› devletini yaflatmak arzusu ile milliyetperver insanlar ta-
raf›ndan kurulan cemiyetlerdir. 

Kalbi daima yurda hizmetle çarpan Talat Bey, emeklili¤inden vefat›na kadar söz konusu ga-
yelerle kurulan; Donanma Cemiyeti4, Müdaffa-i Milliye Cemiyeti(heyet-i tahrîriye üyesi ola-
rak)5, Hilal-i Ahmer Cemiyeti gibi yard›m kurulufllar›nda görev yapm›flt›r.6 Hatta bir süre Do-
nanma Cemiyeti’nin genel müdürlü¤ünde de bulunmufltur.7 Donanma Cemiyeti’nde oldukça
faal bir üye olan Talat Bey’i bazen “tohumluk vesaire sat›n alma ifli ile meflgul bir görevli”8 ba-
zen de cemiyetin düzenledi¤i bir etkinlikte hakem”9 olarak görmek mümkündür. 

fiair burada görev yapt›¤› s›rada, baz› fliirlerini cemiyetin yay›n organ› olan Donanma mec-
muas›nda neflretmifltir. 

Üsküdarl› Ahmet Talat Mevlevili¤e müntesiptir. Onun Mevlevilikle ba¤› küçük yafllar›nda
kurulur. fiair Talat’›n küçüklü¤ünde ona yard›m eden Haf›z Ömer Efendi Mevlevi tarikat› mu-
hibiidir. Bu zat o¤luyla beraber cuma günleri onu da Kulekap›s› Mevlevihanesi’ne götürür.
Böylece Ahmet Talat’›n küçük kalbinde Mevlevi tarikat›na karfl› muhabbet has›l olmaya bafllar.
fiair Talat y›llar sonra bu durumu flu m›sralarla ifade edecektir.

Zerre zerre gönlümü  k›ld› perestiflkâr› fiems
Âf›tab-› aflk-› Mevlana ile envar-› fiems
fiemsden tâban olursa mâh-› tâbân›m nola
Nur bahfl eyler mehi tâban›ma her bâr-› fiems”10

3 ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal ‹nal, Son As›r Türk fiairleri, Cüz.10, Maarif Mat., ‹stanbul, 1940, s. 1890.
4 Selahattin Özçelik, Donanma-y› Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara,
2000, s.31, 41, 192.

5 Nâz›m H.Polat, Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti, Kültür Bakanl›¤› yay., Ankara, 1991, s.29.
6 Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.8, ‹stanbul, 1998, s.212.
7 ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal ‹nal, a.g.e., s. 1888-1890.
8 Selahattin Özçelik, a.g.e., s.192.
9 Donanma, Nr. 18,42, A¤ustos 1329, s.820.

10 ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal ‹nal, a.g.e., s.1883.
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Kendi anlatt›¤›na göre 1890’l› y›llarda Bahariye Mevlevihanesi’nde sema eden Talat Bey,
Mevlâ’n›n türbesini iki defa ziyaret etme imkan› bulmufltur.11 Üsküdarl› Talat’›n mektuplar›na
“bende-i bende-gân-› Mevlâna Üsküdarî Talat” imzas›n› att›¤› görülmektedir.12

Üsküdarl› Talat’›n hususî ve resmî hayat›na iliflkin k›saca bilgi verdikten sonra onun edebî
cephesine geçebiliriz.

Üsküdarl› Talat’›n edebiyat dünyas›na girmesi Hersekli Arif Hikmet’in Üsküdar’da ikamet
etti¤i s›rada daha önce isimlerini zikretti¤imiz flairlerin de kat›ld›klar› fliir sohbetlerine devam
etti¤i zamanlara rastlar. Bunu 1880li y›llardan itibaren matbutla tan›fl›kl›¤› izler. Zira Ahmet Ta-
lat Bey bu y›llarda adliyede iflini bitirdikten sonra akflamlar› “Saadet” ve “Zuhur” gazetelerinde
çal›flmaya bafllam›flt›r. Böylece Talat Bey matbuat dünyas› ile de tan›fl›r ve kalem mahsullerini
bu gazetelerde yay›mlama imkan› bulur.  Talat Bey o günleri flöyle anlat›r: 

“Adliyede vazife-i resmiyemi ifadan sonra akflamlar› “Saadet”, “Zuhur” gazeteleri idarehanelerine
gider yaz› yazard›m. Eyyam-› mübarekede dini makaleler, cülüs ve veladetlerde -gazete lisan›ndan-
kasideler yazard›m. Naci merhum, “Saadet”in  nezaret-i edebiyesinden çekildikten sonra bu vazifeyi
bir müddet fakir idare ettim. Ol vakitki sahib-i imtiyazlar çok çal›flt›r›rlar az verirlerdi. Biz yazard›k
onlar müstefid olurdu. Saadet matbaas› harabt›. Sahib-i imtiyaz› Mehmed Nuri ve biraderi Ömer
Efendiler, bazan bana “bafl muharririmiz” unavan›n› verirlerdi. Ben de 

“Matbaa bilmem nas›l oldu, yine viran m›d›r.

Bafl muharrir ben miyim, Tahir midir, Diran m›d›r” der dururdum.13

Tespit edebildi¤imiz kadar›yla fiair Talat’›n eserlerini neflretti¤i Saadet gazetesinde on iki
adet fliiri yer almaktad›r. Bunlar›n ço¤u gazel naz›m flekli ile yaz›lm›fl fliirlerdir. Temalar› da ge-
nelde aflk , ölüm ve tabiatt›r. fiiirlerin yay›mland›¤› zaman›n Muallimin Naci’nin Saadet’in “ne-
zaret-i edebiyesinde” bulundu¤u s›rada olmas› dikkat çekicidir. Dolay›s›yla bu fliirlerin Mual-
lim Naci’nin be¤enisini kazanm›fl oldu¤unu söylemek mümkündür. 

Üsküdarl› Talat, söz konusu periyodiklerin d›fl›nda -daha önce- Tercüman-› Hakikat gazete-
sinde de fliir yay›mlam›flt›r. Buradaki fliirleri de flekil ve muhteva bak›m›ndan eski tarzda yaz›l-
m›fl fliirlerdir. Bu fliirlerden; Fuzûlî’nin bir gazeline yazd›¤› tahmis, Suleyman Sâlim’in bir fliiri-
ne naziresi ve iki gazeli Müntehebat-› Tercüman-› Hakikat’e de al›nm›flt›r. Özellikle flu gazeli
Üsküdarl› Talat hakk›nda ‹brahim Alaaddin’in “divan edebiyat›n›n en son üstadlar›ndan biri”14

tespitini do¤rular niteliktedir. 
Âfl›kan› bulunmayan dilber 
Ümmeti yok peygambere benzer
Dil-i pür-gam nas›l figan etsin
Câm-› lebrîzde sadâ neyler
Reh-i tecrîdi gözle sâlik isen 
Reh-zeni eyle kendine rehber
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Serd-i mihr-i dehrden yand›m
Berdden yand›¤› gibi gül-i ter
Tûtiyâ-y› tecerrüd açt› gözüm
Eyledim yârden de kat‘-› nazar
Hastesin nûfl eyle keyfine bak
‹flte Tal’at flarâb-› can-perver15

Doktora tez hocam Metin Kayahan Özgül, Tanzimat sonras› Aray›fllar Devri Türk fiiiri’ni de-
¤erlendirirken Üsküdarl› Talat’›; Ahmet Talat Onay, Ali Emiri Efendi, Tokadî-zade fiekib gibi
isimlerle beraber “yeninin eskileri” aras›nda sayar.16 Zira Talat Bey yeni nesilden biridir ancak
edebî zevk, tercih ve kültürü ile eskilerdendir. Özellikle II. Meflrutiyet’e kadar geçen zaman
içinde yazd›¤› fliirlerde bu özelliklerinin yans›d›¤› görülür. 

II. Meflrutiyet’in ilân› ve akabinde Abdülhamid Devri’nin sona ermesi pek çok edibimiz gibi
Üsküdarl› Talat’›n hayat›nda  ve sanat›nda bir dönüm noktas› olur. Hürriyetperver bir mizac› olan
‹ttihat Terakkici Üsküdarl› Talat, bundan sonra kendini daha özgür hissedecektir. Abdülhamid
devrinin kendine özgü flartlar›ndan do¤an atmosferi Talat Bey’i oldukça etkilemifltir. Bu hususta
bafl›ndan geçen iki olay› ve bu olaylarla ilgili söyledi¤i manzumeleri sizlere okumak istiyorum:

“... Japonya’ya giden Ertu¤rul firkateyninin gark oldu¤u haberi gelmiflti. Bir mersiye yazm›fl-
t›m. Gazeteye konulmak üzere dizilmiflti. Sansör H›fz› Bey, müsaade etmedi. Ertesi gün dahi-
liye müsteflarl›¤›ndan ça¤r›ld›m. R›dvan Pafla, bu gibi teessürat ve hissiyat-› umumiyeyi tahrik
edecek yaz›lar›n, fliirlerin yaz›lmamas›n› katiyen ihtar etti. Korkdum. Çünki

“‹stemem devlet aleyhinde evimde güft ü gû
Sonra bak jurnal ederler herkesin namusu var
Askerîden, fleyhden, k›ssisden, küttabdan
Hazret-i flah-› cihan›n it kadar casusu var” 

k›ta-i meflhuremde de dedi¤im vech ile casuslar çoktu, jurnal ederlerdi. Beni belki nefy
ederlerdi. Matbuattan çekindim.”

“...Sultan Abdülhamid merhumun, Kâ¤›dhane menba sular›n› toplat›p memlekete ak›tmak
suretiyle vücuda getirdi¤i hayra, Abdurrahman Pafla nezaret ediyordu. Umûr-› hisabiyesi bana
verilmiflti. Çeflmeler yap›ld›, sular akd›. Tophanedeki büyük çeflme için söyledi¤im manzume-
i tarihiyyeye bir caize zuhur etmedi. Saraydan avdet için müsaade istedim, Pafla, “irade-i seni-
ye flerefmüteall›k buyurulmad›kça gidilemez” dedi. Orada flu rubâîyi  sahife-i haf›zama yazd›m:

Hürriyetimi elimden ald›n gittin
Bilmem bu ahi sâye-i flahanede mi
Zindanda m›y›m, esir miyim fark edemem
Mabeyn-i hümayun-› mülûkânede mi”17

II. Meflrutiyet sonras› meydana gelen siyasi ve sosyal olaylar Üsküdarl› Talat’›n hem haya-
t›n› hem de fliirini önemli ölçüde etkileyecektir. Zira önceleri fliirlerinde daha çok bireysel
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konular hakim iken bundan sonra ‹mparatorlu¤un yaflad›¤› olaylara paralel olarak toplum-
sal geliflmeler Üsküdarl› Talat’›n fliirlerinde yer almaya bafllad›¤› görülmektedir. Bu çerçeve-
de; Balkan Savafl›, Birinci Dünya Harbi ve Çanakkale Muharebeleri, ‹stanbul’un iflgal günle-
ri, Milli Mücadele ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflu, yap›lan ink›laplar,  fiair
Talat’›n fliirine akseden ana konulardand›r. 

Üsküdarl› Talat’›n meflrutiyet sonras›, fliirinin kap›lar›n› toplumsal olaylara açmas› bir ay-
d›n ve sanatkar duyarl›l›¤›yla Osmanl› insan›n›n yaflad›klar›na kay›ts›z kalmay›fl›ndan kay-
naklan›r. Birbirini müteakiben; Girit’in elden ç›kmas›, Trablusgarb’›n ‹talyanlar taraf›ndan ifl-
gali ve Balkan savafl› milli hisleri kuvvetli olan pek çok edibimiz gibi fiair Talat’› da  etkiler.
Bu olaylar içinde Balkan savafl›n›n ayr› bir yeri vard›r. Zira Osmanl› devleti bu savaflta ken-
di bünyesinden ç›km›fl dört devletle; Bulgaristan, Yunanistan, S›rbistan ve Karada¤ ile savafl-
m›fl; savafl sonunda ise befl as›r egemenli¤i alt›nda bulundurdu¤u Balkan topraklar›n›n nere-
deyse tamam›n› kaybetmifltir. Devrin matbuat› incelendi¤inde, savafl›n bafllad›¤› günler-
de(Ekim 1912) askeri savafla teflvik amac›yla pek çok fliirin yay›mland›¤› görülmektedir. ‹fl-
te bunlardan birinde Üsküdarl› Talat flöyle der:

Yürü ey ordu, yürü düflman›n› berbad et.
Yeniden bir Kosova marekesi  âbâd et
Meflhedi-i pâke var›p tak-› zafer bünyâd et
Ruhunu Hazret-i Sultan Murad’›n flâd et
Yürü ey ordu, yürü düflman›n› berbad et

fian›n i‘lâ edecektir bu gazâ-y› ekber
Sana tevfîk-i ‹lâhî olacakt›r rehber
Olamaz savletine düflmen-i dîn  tâkat-ber
Yürü kofl, durma, yürü süngülerinden ma‘ber
Yürü ey ordu yürü düflman›n› berbad et.18

fiair Talat, savafl›n ilk günlerinde yay›mlad›¤› baflka bir manzumesinde de Allah’a dua ede-
rek askerlerimize yard›m etmesini ister. “Münacaat-› Harb” adl› fliirin ilk sekiz m›sra› flöyledir:

Gaza açt›k mübarek eyle, mebrûr eyle yâ Rab
Livaü’l-hamd-i Osmânîyi mesrûr eyle yâ Rab
Cündullah›n› gönder semâvât ü zemînden
Umûmen asker-i ‹slam› mesrûr eyle yâ Rab
Bafl›nda ordunun gelsin bulunsun zülfikâriyle
Revân-› Haydar-› Kerrâr’› me’mûr eyle yâ Rab
K›l›çlar, süngüler, toplar, tüfeklerse müheyyâd›r
Yetifltir fethini a‘dây› makhûr eyle yâ Rab19

Balkan savafllar›na girilirken “düflman› berbat etmesi” beklenen ve bu suretle yeni bir Koso-
va savafl› yapmas›  ümit edilen ordu, maalesef de¤il yeni bir Kosova zaferi kazanmak, Rumeli
topraklar›n›n neredeyse tamam›n› kaybeder.  
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Balkan Savafllar›nda büyük bir yara alan Osmanl› devleti bir sene sonra istemeyerek de ol-
sa kendini yeni bir savafl›n; 1. Dünya Savafl›’n›n içinde bulur. Bu savaflta Çanakkale’de elde edi-
len zafer, hem milletin aln›na vurulan Balkan lekesini temizleyecek hem de birkaç y›l sonra,
Milli mücadelenin temel dinamiklerinden biri olacakt›r. 

Üsküdarl› Talat  Çanakkale Savafl›’n› ço¤u flairden farkl› olarak, iki çocu¤un penceresin-
den fliirine tafl›r. Halim ile flehit çocu¤u Selim aras›nda karfl›l›kl› konuflma fleklinde yaz›lan
manzumede Selim’in a¤z›ndan yaz›lan flu dörtlük cephe gerisindeki binlerce çocu¤un duy-
gu ve düflüncesini aksettirmektedir.

Selim
Sizinle ben nas›l oynar, güler, safâ ederim
Dokunmay›n bana, cidden melül ü pür-kederim
fiehid düfltü geçenlerde Kale’de  pederim
Anam da öldü bugün bir yetim derbederim
Bugünkü gün  bana bayram m› rûz-› matemdir
Yüzüm gülerse gönlüm hazîn ü pür-gamd›r.
Selim’in bu sözlerine Halim flu karfl›l›¤› verir:

Halim
Demek ki flimdi anan yok, bu gün baban da flehid
Fakat niçin oluyorsun Selim! Sen nevmid
Benim de gitti bu yolda birâderim “Tevhid”
Büyükbabamla enifltem - Hüseyin - ile Nâhid
fiehâdetiyle mükedder isen e¤er baban›n
Anan baban vatan›nd›r, anan baban vatan›n20

Üsküdarl› Talat Çanakkale Savafl› s›ras›nda bir yandan fliirleriyle cephe gerisindekilerin duy-
gular›n› yans›t›rken bir yandan da cephedeki askerlerimize yard›m›na koflar.

Çanakkale Zaferi, devrin Padiflah› Sultan Reflad’› çok sevindirmifl ve padiflah bu savaflla ilgi-
li duygular›n› befl beyitlik bir gazelle dile getirmifltir. Bu gazele devrin pek çok flairi taraf›ndan
tahmisler yaz›lm›flt›r. ‹flte “Çanakkale Gazeli” ad›yla meflhur olan bu fliire tahmis yazan flairler-
den biri de Üsküdarl› Talat’t›r. Talat Bey’in yazd›¤› tahmis flöyledir:

Tahmis-i Manzûme-i Hazret-i Pâdiflâhî

Merkez-i Saltanat› almak içün flûr-efgen
Kimi bâ¤î, kimi dâ¤î, kimi  reh-zen kimi zen
Toplay›p topla, tüfenkle bir alay-› ehrimen
“Savlet etmiflti  Çanakkale’ye bahr u berden
Ehl-i ‹slâm’›n iki hasm-› kavîsi birden”
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“Lakin imdâd-› ilâhî yetiflip ordumuza”
Âlem-i gayb-› sipâhî yetiflib ordumuza
Nusretu’llâhi kemâhî yetiflib ordumuza
Galebe nâmütenâhî yetiflib ordumuza
“Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden”

Bulunub ordumuzun harbde her bezminde
Gördüler sâhib-i azm oldu¤unu cezminde
Kuvvet ü kadrini anlad›lar rezminde
“Asker evlatlar›m›n pîfl-geh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düflmen”

Oldu askerlerimin süngüleri pertevbâr
Görmez oldu önünü çeflm-i adüvvi bî-âr
Bir sürü leflker ile etmedi bir yerde karâr
“Kadr ü haysiyyeti pâ-mâl olarak etti firâr
Kalb-i ‹slâm’a nüfûz eyleme¤e gelmiflken”

Himmet-i hazret-i pîr-âne Reflâd eyle duâ
Nusret-i mülket-i  Tûrân’a Reflâd eyle duâ
Zafer-i cebhe-i  Îrân’a Reflâd eyle duâ
“Kapan›b secde-i flükrâna Reflâd eyle duâ
Mülk ü ‹slam’› Hüdâ eyleye dâim me’men”

fiiirin istersen e¤er görme¤e flâhânesini
Oku Hâkân’›m›z›n nazm-› selîsânesini
H›rz-› cân eyle mazâmîn-i belî¤ânesini
Fevz ile nusret ile ömr-i  mülûkânesini
Dilerim eyleye müzdâd Hüdâ-y› zü’l-minen21

Üsküdarl› Talat, Çanakkale Muharebeleri ve Birinci Dünya Savafl›’ndan sonraki olaylarla il-
gili de fliirler kaleme al›r. Hatta Talat Bey, Abdülhamid zaman› ile Meflrutiyet ink›lab›, Birinci
cihan harbi ve mütareke devirleri ile Cumhuriyet devrine ait bafll›ca hadiseleri ihtiva eden za-
rif nüktelerle dolu  manzum bir tarih de yazm›flt›r.22 Fakat büyük bir talihsizlik eseri Talat
Bey’in evi ile beraber yanm›flt›r. Üsküdarl› Talat’›n evinin yanmas› hayat›n› etkileyen en önem-
li olaylardan biridir. Zira bir yang›nda Talat Bey’in memuriyet hayat› s›ras›nda biriktirdi¤i pa-
ralarla yapt›rd›¤› evi, kitaplar›, yazma eserleri tamamen kül olmufltur. fiair Talat, bir k›tas›nda
bu olaydan duydu¤u üzüntüyü flöyle dile getirir:

Rahat yüzü görmedim ve görmem
Bir lahza bu gam sera evinde
Varken bu kadar güzide beytim
Kald›m yine ben kira evinde23
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Peyam’›n edebi ilâvesinde neflretti¤i flu k›ta da bu yang›n› unutamad›¤›n› göstermektedir.
O ne âlemler idi âh ne âdemler idi
Eski yurdumda geçen demleri hâlâ anar›m
Yaln›z muhterik olsayd› evim yanmaz idim
Yand› bin beyt-i metînim ona hâlâ yanar›m.24

Üsküdarl› Talat’›n edebî cephesi ile ilgili üzerinde durulmas› gereken hususlardan biri de
çeflitli vesilelerle söyledi¤i “tarih düflürme”lerdir. Ebced alfabesindeki her harfin bir say›ya
karfl›l›k olmas› özelli¤inden istifade edilerek herhangi bir hadiseye, hesapland›¤›nda o hadi-
senin meydana geldi¤i y›l› verecek flekilde bir kelime, bir cümle, bir m›sra veya bir beyit söy-
lemeye “tarih düflürme” denir.25

Son devirde bu vadide en baflar›l› ediblerimizden biri hiç flüphesiz Üsküdarl› Talat’t›r. Talat
Bey’in kaleme ald›¤› “tarih düflürme”lerin konular›n› flöyle s›ralayabiliriz.26

1. Vefatlar; Hüsnî Efendi (1303), Berber Rif’at (1304), Giridli Kanbu Ahmed (1305), Dök-
meci Tevfik (1308), Kör Salih (1308), Ruflen Efendi (1306), Süleyman Salim (1311), Mual-
lim Naci (1311), Üsküdarl› fiair Safi (1319), Hersekli Arif Hikmet (1321), Ebüzziya Tev-
fik(1321), Mesiha, (1322), Hicrî Efendi (1325), Periflan Baba (1331), fiair Hüdayî (1340),
Abdurrahman fieref Efendi’nin (1343) vefatlar› için 

2. Yenilenen Galata Köprüsü hakk›nda (1330) 

3. Misak-› Millli’nin kabul edilifl tarihi ile ilgili  
“Ald› istiklâlini Mîsâk-› Millî veçhile
Arzus› milletin buld› Kemâl’iyile husul
Bir mücevherli kalem ald›m yaz›n târihini:
Müttefikler eyledi misâk-› Millîyi kabul (1342-1=1341/1923)

4. Hüseyin Sadeddin Nüzhet Efendi’nin dergâh fleyhi olunca düflürülen tarih (1340)

5. Mazhar Osman’›n k›z›n›n do¤umu için (1344/1926)

6. Beyaz›t Meydan›’na yap›lan yang›n havuzu hakk›nda (1344)

7. Yahya Kemal’in Varflova sefaretine tayinine (1344/1926)
Mîr Yahyâ Kemâl fazliyle,
Ne revâd›r düfle Çukurova’ya
Keff-i yed eyledim didi tarih
Gitdi Yahya sefîr Varflova’ya (1344)

8. ‹zmir’in düflman iflgalinden kurtuluflu ile ilgili 

9. Fes’in ç›kar›l›p yerine flapka giyilmesine dair ç›kan kanun üzerine (25 Kas›m 1925) yaz-
d›¤› “Serpûflnâme”nin son iki beyiti flöyledir:
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“Bu belli bafll›, flanl› ink›lab›n bir de tarihi
Bulunsun istedim mânend-i cevher Tal‘at’â baflda!
Bafl›mdan bir fes atd›m didim Mîladdan târih
Te‘mmüm itdi hürmetlerle flapka ba‘de-mâ baflda!

Üsküdarl› Talat’›n “Fes’in fevtine taih” bafll›¤›y bir di¤er tairihi flöyledir:
‹ntihâb-› halk ile flapka bu gün geçti bafla
Yüz yafl›nda eyledi fes, iflte ikmâl-i nefes
1925’de söyledim tarihini 
‘Iyd-› Cumhûriyeti idrâk idüb fevt old› fes (1925)

10. Atatürk’ün annesi Zübeyde Han›m’›n vefat›na düflürülen tarih:
Baflkumandan›m›z›n vâlide-i sâlihas›n
Mazhar-› ma¤firet ü rahmet ede Subhân’›n!
Bi’l-bedâhe dedi Cevher gibi Tal’at târih:
Dâhil-iDâr-› Nâ‘îm oldu Zübeyda Hân›m! (1341/1923)

Üsküdarl› Talat, Mustafa Kemal Pafla’n›n Türkiye Cumhuriyeti’nin Reisicumhurlu¤una seçi-
lifli hakk›nda da flu tairi düflürür.

Zulmetle geçen günlerimiz dûr old›,
Bafltan bafla kâinât pür-nûr old›;
Târih’ini söyledim söyledim mücevher, Tal‘at,
Gâzî Pafla Reîs-i Cumhur old›! (1342/1923)

Bu önemli tarihlerin sahibi Üsküdarl› Talat Bey ömrünün son y›llar›n› maalesef maddeten
ve maifleten büyük s›k›nt› içinde geçirmifltir. Buna bir de hastal›¤› eklenince fiair Talat için ha-
yat adeta çekilmez bir hal al›r. Son zamanlar›nda geçimini temin için pul ve damga idaresinde
çal›fl›r. Bunu bir k›tas›nda flöyle dile getirir:

Almad› bir pula devran beni de,
Hayf kim etmedi nâil-i emele!
Ben de yüz elli kurufl ücretle,
Yaz›l›p damgaya oldum amele”27

Üsküdarl› Talat Bey mide kanseridir. Son günlerinde bu nedenle çok ac›lar çeker. Filorinal›
Naz›m Bey’in yard›m›yla hastahaneye yat›r›l›r. Onun bu s›rada nas›l bir ›zd›rab içinde oldu¤u-
nu zannederiz en iyi “‹stimdad” adl› manzumesi anlat›r:

Yok mu bir baflka ilac›n gayri ey doktor yeter
Alt› aydan fazlad›r ald›m gece gündüz eter
...................................................................
Kalbimi bir dinle çarp›nt›m geçen günden fledid
Nabz›ma bir bak bugün hâlim geçen günden beter
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27 Filorinal› Naz›m, a.g.e., s.117.
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Do¤rusu senden hicab›mdan s›k›ld›m, terledim
Ald›¤›n tedbirlerle gelmedi bir damla ter
Vermedi sadra flifa darular›n gö¤süm yine
‹flte öksürdükçe bak sesler verir güm güm öter”28

Üsküdarl› Talat Bey mide kanserinden kurtulamaz ve alt› ay süren fliddetli a¤r›lardan
sonra 15 Eylül 1925’te ‹hsaniye Çiçekçi kahvesi civar›ndaki evde vefat eder. Vefat›nda bafl-
ta Filorinal› Naz›m olmak üzere dostlar› onu yaln›z b›rakmaz. Vasiyeti üzerine fiair Ne-
dim’in kabri civar›na defnedilir.

Üsküdarl› Talat’›n vefat›ndan sonra Abdülhak Hamid  flöyle der:
Yüce Talat, o mefhar-i fluara!
Eski bir s›yt-› flâirâne ile,
Yeni vadide bir terane ile,
Gâh ü bîgâh olurdu na¤me serâ.
Eski dar›nda olmal›yd› mukîm:
Üsküdar oldu r›hletiyle akîm!29

Ahmet Remzî Dede de Üsküdarl› Talat’›n vefat›na flu tarihi düflürür:
Kâflif-i remz-i ‘adem nakfl itdi bir târih-i ¤ayb:
Üsküdarl› Tal‘at old› vâs›l-› dâr-› visal(1345)30

Sonuç olarak flunu söylemek gerekir ki Üsküdarl› Talat Bey üstatça gazelleri, samimi top-
lumsal fliirleri, zarif tarihleri ile edebiyat tarihimize yer edinmifl önemli bir flahsiyettir. Onun
tan›yanlar›n anlatt›¤›na göre Üsküdarl› Talat Bey dil bilgisi ve flark kültürü pek kuvvetli, gayet
ince ruhlu, zarif mizaçl›, yüksek ahlakl› bir insand›r.31 Takdir edilir ki bu özelliklere sahip bir
insan›n hakk›nda araflt›rma yap›lmas› elzemdir. Oysa vefat›ndan bu yana bu de¤erli flairimiz
hakk›nda bildi¤imiz kadar›yla ilmî bir yaz› kaleme al›nmam›flt›r. Yanan evinden geriye kalan
ve de¤iflik gazete ve dergilerde da¤›n›k halde bulunan fliirlerini derleyerek haz›rlad›¤›m›z bu
tebli¤imizin eksikli¤in giderilmesi yolunda bir ilk ad›m olaca¤› ümidindeyiz. Sözlerimi Üs-
küdarl› Talat’›n flu k›tas› ile noktalamak istiyorum:

“Geçmifllerin eylemez isek rûhunu flâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd
Mahmud Kemâl-i din buyurdu böyle
Hak feyzini eylesün hemîfle müzdâd”

28 Filorinal› Naz›m, a.g.e., s.130-131.
29 ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal ‹nal, a.g.e., s.1892.
30 ‹smail Yak›t, a.g.e., s.291.
31 ‹brahim Alaaddin, a.g.e., s.1507.
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Gülnur Duran*

‹sminden de anlafl›laca¤› gibi Üsküdarl› olan Ali Üsküdârî, Türk Bezeme san’atlar› tarihimiz-
de önemli bir yere sahiptir. 18. yüzy›lda yaflad›¤›n› bildi¤imiz Ali Üsküdârî’nin hayat› hak-

k›nda çok az mâlumat olmakla beraber, eserlerine imza ve tarih atan nadir san’atkârlar›m›zdan-
d›r. Do¤um ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. ‹mzal› eserlerinden 1718-1763 y›llar› aras›nda,
Osmanl› Sultanlar› III. Ahmed (1703-1730), I. Mustafa (1730-1754), III. Osman (1754-1757)
ve III. Mustafa (1757-1774) devirlerinde hayatta bulundu¤u imzalar› ve tarihleri ile sâbittir. 

Ali Üsküdârî ile ilgili en fazla bilgiye Habib’in Hat ve Hattâtan ve Müstakimzâde’nin Tuhfe-i
Hattâtîn isimli eserlerinde rastlanmaktad›r. Hat ve Hattâtan’›n “Nakkaflan ve Musavv›ran ve
Müzehhiban ve Tarrâhan” bafll›kl› bölümünde: “Ali Çelebi Ruganî Üsküdârî denilür idi” ibaresi
okunmaktad›r (s. 268). Ayn› eserin “E¤rikap›l› Çelebi” bahsinde, Ali Üsküdârî’nin 1755 tarihin-
de vefat eden meflhur hattat Mehmed Rasim’in yaz›lar›n› tezhipleyenler aras›nda bulunan Sul-
tan Selimli Reflid Mustafa Çelebi’ye hocal›k etti¤inden de söz edilmektedir (s.146). Müstakim-
zâde de eserinin Yedikuleli Seyyid Abdullah bahsinde; “Mesâhif-i fleriflerini ekseriya hizmet-i tez-
hîb ile flerefyâb olan üstâdlar›n biri merhum Rugânî Üsküdârî Ali Çelebidir ki, el-hac Yusuf-› M›srî
flakirdlerindendir. Vaktimizde saz yazmak vadisinde fiah-Kul›-i vakitdir” der (s. 271).

Ali Üsküdârî’nin hocas› müzehhip Yusuf-› M›srî’nin san’at üslûbunun takipçisi oldu¤u, onun
yolundan ayr›lmad›¤› eserlerinden anlafl›lmaktad›r. Hattâ, Türk bezeme san’at›na getirmifl oldu-
¤u yeniliklerle de hocas›n› geçmifltir. Sadece müzehhip de¤il, ayn› zamanda çiçek ressam›, ruga-
nî (lake) ve halkârî üstâd› olan Ali Üsküdârî, 45 y›l›n› bilebildi¤imiz san’at hayat›nda; birçok eser
vermifltir. Bunlar: kubur kalemdan, kitap kab›, yaz› altl›¤›, yaz› çekmecesi, murakkaa, levha, yay
gibi ço¤unlu¤u ruganî tekni¤inde olan eserlerdir, bugüne kadar tespit edilen 25 eseri, yurt içi ve
yurt d›fl› müze ve kütüphanelerde, özel koleksiyonlarda korunmaktad›r. Pek çok imza flekli bu-
lunmakla birlikte, eserlerinde en çok “Bunu Üsküdârî Ali tezhipledi” mânâs›na, Zehhebehu Ali el-
Üsküdârî’yi kullanm›flt›r. San’at tarihimizin dehas› Ali Üsküdârî, san’ata ve kitaba afl›r› sevgisi
olan, bundan dolay› Topkap› Saray› dahilinde “Sultan Ahmed-i Sâlis Kütüphanesi”ni inflâ etti-
ren ve raflar›n› nadide eserlerle dolduran Sultan III. Ahmed zaman›nda en güzel eserlerini ver-
meye bafllam›flt›r (Derman, 1982, s. 14). Bu dönem di¤er san’at dallar›nda oldu¤u gibi bezeme
san’atlar›m›zda da Avrupa san’at ak›mlar›n›n etkili oldu¤u y›llard›r. Özellikle Frans›z Rokoko-

* Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Güzel San’atlar Fakültesi Geleneksel Türk El San’atlar› Bölümü Ö¤retim
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su’ndan etkilenen Osmanl› san’at›, Türk rokokosu ad› verilen yerli üslûbu ortaya koymakta ge-
cikmez. San’at›m›za giren bu yeni üslûbun en önemli özelliklerinden biri, gölgeli boyama ile ha-
cim kazand›r›lm›fl motifler, gerçekçi üslûpla yap›lm›fl çiçekler, kurdeleler ve vazolard›r. Bu etki,
klâsik dönem tezhip san’at›n›n temsilcisi olan Ali Üsküdârî’nin san’atkâr kiflili¤inde ve yoru-
munda yeni bir üslûbun ortaya ç›kmas›na sebep olur. Üsküdârî, klâsik üslûbun yan›s›ra tezyînî
san’atlar›m›za giren Avrupa bezeme unsurlar›n› da -karakteristik yap›lar›n› bozmadan ve biribir-
lerine kar›flt›rmadan- beraber kullanarak eserlerini ve üslûbunu ortaya koymufltur.

Ali Üsküdarî, 16. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Kanunî Sultan Süleyman dönemi Saray Nakkaflhane-
si’nin sernakkafl› fiah Kulu’nun etkilerinin görüldü¤ü eserlerindeki iri ve k›vrak yapraklar ve ha-
tayî grubu motiflerin kullan›ld›¤› desenleri, tamam›yla kendi üslûbunda yorumlayarak seçkin
eserlerini vermifltir. San’atkâr›n fiah Kulu üslûbundaki en güzel halkârîlerinden biri, 262x134
mm. eb’ad›ndaki ruganî yaz› altl›¤›d›r (Arthur M. Sackler Gallery, Washington, S. 1986-23). Bu
yaz› altl›¤›n›n ön yüzünde, siyah zemin üzerine ifllenen saz yolu üslûbundaki yaprak motifi, ye-
flil ve sar› alt›n›n birlikte kullan›ld›¤› tarama
halkârî bulunmaktad›r. Halkârî deseninin etra-
f›ndaki k›rm›z› zeminli d›fl pervazda, iri sencî-
de rumî ve natüralist üslûptaki çiçeklerle yap›l-
m›fl desen, tarama usûlüyle boyanm›flt›r. Dese-
nin zemin boflluklar›nda, Ali Üsküdârî’nin he-
men hemen bütün eserlerinde karfl›m›za ç›k-
makta olan, alt›n ile yap›lm›fl çift tahrir tekni-
¤indeki desen görülür (Resim 1).

Yaz› altl›¤›n›n -imzan›n da bulundu¤u-
arka yüzünde, ana desen flemse formunda
iplikle paftaya ayr›lm›fl, iç k›s›mda siyah ze-
min üzerinde rokoko, pafta d›fl›ndaysa klâ-
sik halkârî tarz›nda desenler yer al›yor. Bu
k›s›mdaki iki küçük pafta içine müzehhibin
imzas›, “Zehhebehu Ali” ve “el-Üsküdârî,
1160” alt›nla ve ta’lîk hatt›yla yaz›lm›flt›r.
Arka yüzün d›fl pervaz›nda, k›rm›z› zemin
rengi üzerine yine iri hatâyî, yaprak ve penç
motiflerinin kullan›ld›¤› desen, halkârî tek-
ni¤inde çal›fl›lm›flt›r (Resim 2).

Ali Üsküdârî’nin üslûbunun oluflmas›nda
etkili olan bir di¤er san’atkâr ise 16. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Saray Nakkaflhanesi’nin ser-
nakkafll›¤›n› yapan müzehhip Kara Memi’dir.
Kara Memi’nin, gül, karanfil, lâle gibi yar› üs-
luplaflt›r›lm›fl çiçekleri, Ali Üsküdârî’nin elinde
çiçek ressaml›¤›na dönüflerek, yeniden flekil-
lenmifltir. San’atkâr›n çiçek resimlerinde -Bat›
tarz› resim anlay›fl›n›n yan›s›ra- klâsik san’atla-
r›m›zdaki üslûplaflt›rma da kendini gösterir.

Resim 1: Yaz› altl›¤›, Ön yüzü. (Arthur M. Sackler
Gallery, Washington, S.1986-23) 
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Ali Üsküdârî’nin önemli eserlerinden biri olan Mecmûa-i Gazeliyat’›n ruganî kab› ve içinde-
ki 30 adet çiçek resmi, san’atkâr›n bu tarz çal›flmalar›na en güzel örnektir (‹stanbul Üniversite-
si Kütüphanesi, T. 5650); 115x280 mm. eb’ad›ndaki bu fliir defteri cönk fleklindedir. Defterin
içindeki fliirler 1726 (1139 H)’da Dervifl Mustafa b. el-Hâc Mehmed taraf›ndan, ta’lîk hatt›yla
yaz›lm›fl, çiçek resimleri ve tezhipleri Ali Üsküdârî taraf›ndan yap›lm›flt›r. Defterin bafl›nda Sul-
tan III. Mustafa b. Ahmed’in mührü bulunmaktad›r. Eserin ruganî kab›nda çok ince bir iflçilik
hâkimdir. D›fl kapaktaki desende, gül, flebboy, anemon, süsen, menekfle, sümbül, mine ve pa-
patyadan meydana gelmifl bir buket yer al›r. Naturalist üslûpta boyanan buketin etraf›ndaki ha-
tayî grubu motiflerle yap›lm›fl, ters simetri özelli¤i gösteren desen, ruganî üslûbundad›r. Dese-
nin zemin boflluklar›nda yine çift tahrir helezonlar› dolaflmaktad›r. Siyah renkle çal›fl›lan motif-
lerin meflîmeleri alt›nla yap›lm›flt›r. Müzehhip imzas› “Zehhebehu Ali el-Üsküdârî, 1140” ara per-
vaz üzerinde yer al›r. D›fl pervazda ise içteki desen tarz› ve boyama tekni¤i tekrar edilmifltir. Bu
k›s›mda, siyah, zemindeki desen bofllu¤una yap›lan çift tahrirler alt›nla ifllenmifltir (Resim 3).
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Resim 2: Yaz› altl›¤›, Arka yüzü. 
(Arthur M. Sackler Gallery, Washington, S.1986-23)

Resim 3: Kitap Kab›, D›fl Kapak,
(‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T. 5650)



Ruganî kab›n iç kapa¤›nda, tütün rengindeki deri üzerine, halkârîyle ifllenen desen, k›vrak
bir elin ürünüdür (Resim 4). Ali Üsküdârî, bahsi geçen eserinin d›fl kapa¤›nda da en güzel ör-
neklerinden biri yer alan, ruganî üslûbunu, daha çok kubur kalemdan, yaz› altl›¤›, kitap kab›,
yaz› çekmecesi, türündeki eserlerinde tercih etmifltir. San’atkâr›n bu tarz eserlerindeki motif
zenginli¤i, kusursuz iflçilik ve özen, renk uyumu onun karekteristik üslûbunu ve hassas kifli-
li¤ini yans›tmakta, eserlerini seyreden kiflide hayranl›k hisleri uyand›rmaktad›r.

Ali Üsküdârî’nin en önemli üslûp özelliklerinden biri de, birden fazla tezhip tekni¤ini ve
boyama fleklini ayn› eser üzerinde tatbik etmesidir. Bu tarz eserlerinde halkârî, rokoko ve çift
tahrir üslûbunu uyum ve estetik içinde, bir arada kullanm›flt›r. (Arthur M. Sackler, Gallery,
Washington s. 1986-23).

San’atkâr›n klâsik üslûpta bir halkârî deseninin aras›nda veya bir hatayî meflîmesinde, roko-
ko üslûbunda boyanm›fl bir çiçek veya buket görmek mümkündür (Topkap› Saray› Müzesi Kü-
tüphanesi, CY. 412). Bunun en güzel örne¤i de yine ruganî bir yaz› altl›¤›nda karfl›m›za ç›kar.
270X170 mm. eb’ad›ndaki bu yaz› altl›¤›n›n her iki yüzünde de Ali Üsküdârî’nin karakteristik
iri hatayî grubu motifleriyle yap›lm›fl, saz yolu üslûbundaki deseni, halkârî tekni¤inde ifllen-
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Resim 4: Kitap Kab›, ‹ç Kapak, 
(‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T. 5650) 

Resim 5: Yaz› Altl›¤›, Ön yüzü, 
(Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi, CY. 412 )



mifltir. D›fl pervazlardaki tütün rengi zeminde, halkârînin aralar›ndaki natüralist üslûpta bo-
yanm›fl çiçek motifleri; ön yüzde ayr› paftalar içinde çiçek demeti halinde (Resim 5), arka yüz-
de ise, iri hatâyî motiflerinin meflîmeleri içinde yer al›r (Resim 6). San’atkâr›n imzas›, “Zehhe-
behu Ali el- Üsküdârî, 1177” yaz› altl›¤›n›n arka yüzüne, ara pervaz içine yaz›lm›flt›r. 

Ali Üsküdârî’nin motiflerindeki zenginlik ve teferruat, iri motiflerin adeta bir kompozisyon
halini almas›, san’atkâr›n flahsî üslûbunun bir baflka özelli¤ini daha meydana getirir. Bütün bu
özelliklerin sadelik içinde uygulanmas› da dikkat çekicidir (Museum fur Kunst handwerk,
Frankfurt. Inv. Nr. 13322). 295X185 mm eb’ad›ndaki yaz› altl›¤›n›n, arka yüzünde ortadaki
ana desende yer alan, iri bir sencîde sar›lma rumî motifi ve onun etraf›n› saran serbest kom-
pozisyon, halkârî tekni¤inde ifllenmifltir. Bütün bu sahay› kaplayacak irilikteki sencîde sar›lma
rumî motifinin içi; yaprak, penç ve hatayî motifleri ile bezenmifltir. Adeta tek bafl›na bir kom-
pozisyon olan motifin sar›lma yerlerinde, k›vrak dönüfller yapan yapraklar kullan›lm›flt›r. Bu
motifin çevresine, kendine has Ali Üsküdârî motifleri ile yap›lan desen de, tarama halkâri tek-
ni¤indedir. Yaz› altl›¤›n›n k›rm›z› zeminli d›fl pervaz›nda, ruganî üslûbunun güzel bir örne¤i
daha karfl›m›za ç›k›yor. Desen zeminindeki boflluklar ise, Ali Üsküdârî’nin bütün eserlerinde
yapt›¤› gibi, çift tahrir tarz›nda, hatayî grubu motifleri tafl›yan helezonlarla doldurulmufltur
(Resim 7).
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Resim 6: Yaz› Altl›¤›, Arka yüzü, 
(Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi, CY. 412)

Resim 7: Yaz› Altl›¤›, Arka yüzü, (Museum fur
Kunsthandwerk, Frankfurt, Inv.Nr.13322)



Yaz› altl›¤›n›n ön yüzünde, ortadaki ana de-
sen ruganî üslûbundad›r. Ali Üsküdârî’nin ka-
rakteristik desen anlay›fl› ve motifleri, flarabî
renkli zemin üzerine ifllenmifltir. ‹ki taraf›na
üç iplik rumî desenli ara pervaz›n yap›ld›¤›,
siyah zeminli d›fl pervaza, yine iri hatayî gru-
bu motiflerle haz›rlanm›fl desen, halkârî tekni-
¤indedir (Res.8). ‹mza bulunmayan ruganî ya-
z› altl›¤›n›n ön yüzündeki desenin, Ali Üskü-
dârî’nin Almanya’da bir müzede korunan, im-
zal› baflka bir ruganî yaz› altl›¤›n›n deseni ile
ayn› olmas›, üslûbu ve iflçili¤i, bu eserin de Ali
Üsküdârî’ye ait oldu¤unu göstermektedir
(D.L. Offenbach, Inv.Nr. 10730).                     

18. yüzy›l Türk bezeme san’atlar›na damga-
s›n› vuran Ali Üsküdârî’nin san’at üslûbu,
san’atkâr›n yaflad›¤› dönem ve daha sonraki
yüzy›llarda da, farkl› san’atkârlar taraf›ndan
yorumlanm›flt›r. Bu üslûbun temsilcileri ara-
s›nda en meflhur olan› Sultan Selimli müzeh-
hip Reflid Mustafa Çelebi’dir (Habib, 1305, s.
146); ‹mzal› bir yay› bulunan Nakkafl Hüseyin
(Türkpetrol Vakf› Koleksiyonu); kufllu bir tara-
ma halkârî çal›flmas› olan Sami Necmeddin
(1911-1933), (Türkpetrol Vakf› Koleksiyonu);
Muhsin Demironat (1907-1983), bildi¤imiz
di¤er isimlerdir. Bu yolda taklidden uzak eserler vermifl olan Muhsin Demironat, Ali Üsküdâ-
rî’nin öylesine tesîrinde kalm›flt›r ki; baz› tezhiplerinde ona telmîhen “Muhsin-i Üsküdârî” flek-
linde imza koymufltur (Derman, 1984, s.14).
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ÜSKÜDARLI ‹BRAH‹M HAKKI 
VE fi‹‹R DÜNYASI

Ahmet Mermer*

Girifl
Yeni Bir Uyan›fl›n Hikayesi

Dünyan›n en büyük devletlerinden biri olan, yaklafl›k befl yüz elli y›l hüküm süren
Osmanl›lar›n Bat› medeniyetiyle tan›flmalar› çok geç olmufltur. Kaynaklarda yenilefl-

me ve de¤iflimin bafllang›c› olarak genelde Tanzimat ferman› kabul edilir. Halbuki, Osman-
l›da ›slahat hareketleri daha eskiye dayan›r. Milletlerin tarihi ve edebiyat› bir bütündür. Bu
bütünlük çerçevesinde bak›ld›¤›nda, gerçekte Tanzimat ferman› bafllang›ç de¤il, bir bak›ma
sonuçtur. Çünkü Osmanl› devleti 17. yüzy›l›n sonunda zay›flam›fl ve “Saray, Yeniçeri ve
Medrese” bozulmaya yüz tutmufltur.

Devletin düzelmesi gere¤ine samimiyetle inanm›fl bir sultan olarak III. Selim ile bafllayan, II.
Mahmud ile devam eden bat›ya yönelifl, daha çok “askerî ve siyasî” noktalarda olmufltur. Bu
hükümdarlardan sonra gelen Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid devirleri, hep Bat› me-
deniyeti/yeni güç karfl›s›nda “askerî, siyasî ve iktisadî” hareketleri aksettirmifltir1.

Osmanl› devletinde bu yenileflme hareketi, sadece siyasette, hukukta, iktisatta de¤il, edebi-
yatta da görülmüfltür. Teknik ve askerî güç yönünden bat›n›n üstünlü¤ünü kabul etmek zo-
runda kalan Osmanl›n›n ayd›nlar› aras›nda da düflünceler, yenilik içerikli hareketler görülme-
ye bafllanm›flt›r. Osmanl› ayd›nlar›n›n yenileflme hareketleri, daha çok Tanzimat’tan sonra bafl-
lam›fl, tercüme ve gazete yard›m›yla bu de¤ifliklikler h›z kazanm›flt›r.

Tanzimat döneminde Osmanl› ayd›nlar› çok çeflitlilik göstermekte idiler. Bunlar›n bir k›sm›,
kalem ve odalarda yetiflen ve yenileflmenin gere¤ine inanan yenilikçiler -fiinasi ve takipçileri
Nam›k Kemal ve Ziya Pafla gibi-, bir k›sm› devrinde önem kazanan mahallileflme içinde halk
diline ve halk fliirine aç›lan ve eskide yeniyi arayanlar -Keçeci ‹zzet Molla, Aynî, Türk Galib gi-

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi.
1 Enver Ziya Karal, “Tanzimat’tan Evvel Garpl›laflma Hareketleri (1718-1839)”, Tanzimat I, ‹stanbul 1940, s. 13-

30; A. Cevad Eren, “Tanzimat”, ‹slam Ansiklopedisi, C. 11, ‹stanbul 1970, s.720-725 ; Ahmet Hamdi Tanp›-
nar, 19’uncu As›r Türk Edebiyat› Tarihi, 2. bs., ‹stanbul 1967, s.47; Orhan Okay, “Edebiyat›m›zda Bat›l›laflma”,
Edebiyat ve Sanat Yaz›lar›, ‹stanbul 1990, s.46 ; E.J.W. Gibb, A H›story of Otoman Poetry (Osmanl› fiiir Tarihi)
C.IV, Ankara 1999,  s. 515-516; M. Kayahan Özgül, Aray›fllar Devri Türk fiiiri Antolojisi, Ankara 2000, s.3-5.

 



bi- ve bir k›sm› da Avrupa mekteplerinde okumam›fl, özel hocalarda veya medreselerde ders
alm›fl, tekke ve kahvehanelerde fliir zevki ve bilgisini flairlerden ö¤renmifl gelene¤i devam etti-
ren flair ve yazarlard›r. Bu sonuncu gruba mensup flairlerin baz›lar› bir araya gelip Encümen-i
fluarâ ad›yla bir topluluk oluflturmufllard›r2.

Gelene¤i Devam Ettirenler/Encümen-i fiuarâ
Geçmiflte Divan edebiyat›n›n edebî çevrelerinin teflekkül yerleri, Padiflah saray›, Devlet bü-

yüklerinin konaklar›, fiehzâde saraylar›, Beylerin konaklar›, fiuarâ meclisleri, Meyhaneler ve
kahvehanelerdi. Bu edebî çevreler, edebiyata önem veren ve sanatkarlar›n yetiflme ve geliflme-
sinde önemli rol oynayan, flairleri koruyan birer mektepti3. Avrupa’da da çeflitli devirlerde olufl-
mufl böyle mekteplere benzer, ancak biraz farkl› topluluklar yok de¤ildi. Mesela, 18. yüzy›lda
Fransa’da daha da artan edebî mahfellerden Duchese du Maine’in Sceaux Saray›’ndaki sohbet
toplant›lar›, Marquise de Lambert’in 1710 dan itibaren yirmi dört y›l edebî sohbetlerin yap›ld›-
¤› evi, Madame de Tenci’nin salonu, Madam edu Deffand Beaune ve Saint-Dominique Soka¤›n-
daki evleri, Victor Hugo’nun François-I mahallesinin Jean Goujon soka¤›ndaki evi gibi4.

Encümen-i fluarâ5, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bir grup flairin oluflturdu¤u edebî toplulu-
¤un ad›d›r. Bu edebî topluluk zevk, düflünce, meflrep, kültür ve fliir anlay›fl›nda ortak paydas›
olan dostlar grubudur. May›s 1861’de bafllay›p Ocak 1862’ye kadar süren Encümen-i fluarâ, ‹s-
tanbul’da Hersekli Arif Hikmet Bey’in Lâlelide Çukurçeflme’deki evinde haftan›n her sal› günü
düzenli olarak toplan›rlard›. Bu toplant›lara fliirdeki üstatl›¤›n› herkesin kabul etti¤i Leskofça-
l› Galib Bey baflkanl›k ederdi. Encümen-i fluarâ toplant›lar›nda ço¤u eski kültürü iyi bilen, ede-
bî zevki üstün olan, güçlü flairler, yazd›klar› yeni fliirleri okurlar ve bunlar üzerinde tart›flmal›
sohbetler ederlerdi. Bu toplulu¤a kat›lan flairlerin adlar› flunlard›r: Leskofçal› Mustafa Galib
Bey, Hersekli Ârif Hikmet Bey, Manast›rl› Sâlih Nâili Efendi, Rûznâmçeci-zâde Mehmed Lebib
Efendi, Osman fiems Efendi, Kad›asker Mustafa ‹zzet Efendi, Koniçeli Mûsâ Kâz›m Efendi, ‹s-
mail Pafla-zâde ‹brahim Hakk› Bey, ‹brahim Hâlet Bey, Mazlum Pafla-zâde Memduh Fâik Pafla,
Manast›rl› Sâlih Fâik Bey, Mir’atç› Mustafa Refik Bey, Ni¤deli Deli Hikmet Bey ve Recâî-zâde
Mehmed Celal Bey. Ad› geçen bu flairlerin özelliklerini bu konuda doktora tezi haz›rlayan M.
Kayahan Özgül’ün çal›flmas›ndan bir al›nt›yla tan›tal›m6:

“fiiir dilinde XVI. asr›n “Türkî-i basit” cereyan›n› and›r›r bir saf Türkçe ile yazma
(Galib, Halet), sâde Türkçe ile yazma (Lebib, Ziya), üslûb-› âlî ve Sebk-i Hindî’yi
tecrübe (Galib, Hakk›, Arif Hikmet) gibi birbirinden farkl› yollar› denerler. Kla-

2 ‹brahim Nemci (Dilmen), Tarih-i Edebiyat Dersleri, C. 2, ‹stanbul 1338, s.120-121; Ahmet Hamdi Tanp›nar,
a.g.e., s.78. 

3 Haluk ‹pekten, Türk Edebiyat›nda Edebî Muhitler (XV.-XVI. Yüzy›llarda), ‹stanbul 1996, s.11-12.
4 Metîn Kayahan Özgül, XIX. Asr›n Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i fiuarâ, (G.Ü. Sos.Bil. Ens. Bas›l-

mam›fl Doktora Tezi), Ankara 1988, s.13-14.
5 Hersekli Ârif Hikmet Bey, Divan, (haz. ‹bnülemin Mahmud Kemal), ‹stanbul 1335, s.18-22; ‹brahim Necmi

(Dilmen), a.g.e., s.74,120-130; ‹smail Habib (Sevük), Türk Teceddüd Edebiyat› Tarihi, ‹stanbul 1340, s.360-
372; Ahmet Hamdi Tanp›nar, a.g.e., s.227-237; Nihat Sami Banarl›, Resimli Türk Edebiyat› Tarihi, C.II, ‹stan-
bul, s.973-975; M. Kayahan Özgül, a.g.t., s.29-34; M. Kayahan Özgül, Hersekli Arif Hikmet, Ankara 1987,
s.8-23; “Encümen-i fiuarâ, ‹slam Ansiklopedisi (D‹A), C., ‹stanbul, s. 179-181.

6 M. Kayahan Özgül, Aray›fllar Devri Türk fiiiri Antolojisi, Ankara 2000, s.10.
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sik fliirin mazmunlar›n› mânâs›z bulmak (Hâlet), hece vezniyle yazmak (Sâlih Fâ-
ik, Deli Hikmet), fliire modern tarifler getirmek (Ârif Hikmet), mâflûkadan âfl›ka
hitap eden gazeli denemek (Ârif Hikmet, Lebib), dîvân tertîbini bozmak (Gâlib),
kasideyi ve k›tay› deforme etmek gibi”.

‹flte, k›saca tan›tmaya çal›flt›¤›m›z özel bir edebiyat mahfeli olan Encümen-i fluarâ’n›n
önemli ve önde gelen flahsiyet ve eski divan fliirinin gelene¤ini yaflatmak isteyen flairler-
den biri de Üsküdarl› ‹brahim Hakk›’d›r.

‹brahim Hakk›
Hayat›
Encümen-i fluarâ’dan olan ‹brahim Hakk›7, 1238/1823 y›l›nda Misori’de do¤mufltur. As›l

ad› ‹brahim, mahlas› da Hakk›’d›r. ‹brahim Hakk›, 1236/1821’de Hunbarac›bafl› iken Mora’da
Misori muhaf›zl›¤›nda bulunmak üzere Bolu, Kastamonu ve Viranflehir sancaklar› vezirlik rüt-
besiyle kendi idaresine b›rak›lan ve “Bo¤az Nâz›r›” nâm›yla bilinen ‹smail Pafla’n›n o¤ludur. 

Hakk›, bir buçuk yafl›nda iken babas› ‹smail Pafla Gelibolu’ya sürülmüfl ve orada on dört
y›l kalm›fllard›r. ‹lk ö¤renimini Gelibolu’da tamamlayan Hakk›, 1258/1843 y›l›nda babas›-
n›n affedilerek ‹stanbul Bo¤azlar Nâz›rl›¤›na tayini üzerine ‹stanbul’a gelmifltir. Burada
Hakk›, önce Bâb-› defterî’de Haremeyn/Evkaf muhasebesi kalemine girmifl ve uzun süre bu-
rada görev yapm›fl, daha sonra 1267/1851 y›l›nda Evkaf Nezâreti Mektûbî Kalemi memur-
lu¤una geçmifltir. Bu görevleri s›ras›nda afl›r› çal›flmas› sonucu 1270/1854 y›l›nda akl›na
hiffet gelmifl/aklî dengesi bozulmufltur. Bu olaya fliirleri aras›ndaki flu beyitlerde iflaret edil-
di¤ine dair bilgiler kaynaklarda8 zikredilmifltir:

Hâne-zâd-› dûdmân-› akl-› külken hayf kim
Oldu her vaz’›m benim hayret-fezâ-y› fleyh ü flâb

K. 10/38
Fikr-i pür-pîç-i gam-› zülfin ileHakkî-i zâr
K›ld› âhir dilini silsile-pîrâ-y› cünûn

G. 28/5
Rahats›zl›¤› yaklafl›k on iki sene sürmüfl ve sonunda fluuru tekrar aç›lm›flt›r. Kendisine 1000

kurufl maafl ba¤lanan Hakk›, bundan sonraki hayat›n› Üsküdar Çaml›ca’daki evinde geçirmifl-
tir. Mâliye Nezâretine tayin olan fiirvânî-zâde Rüfldü Pafla’ya tebrik için, yaz›lan kasidedeki flu
beyitlere bak›ld›¤›nda Hakk›’n›n emekli maafl›n› kolayca alamad›¤› anlafl›lm›flt›r:

Etti g›rbâl-nümâ cism-i nizâr›m hâlâ
Kavs-i gerdûn-› belâdan at›lan tîr-i hadeng
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Etmek ister bütün esbâb-› maâfl›m muhtel
Reng-i tezvîr-i füsûn-› felek-i pür-nîreng

Meclis-i Mâliyede hayli zamand›r bir iflim
Eyledi çâkeri acz ile dembeste vü deng

Eyle muhlis beni varta-i gamdan kerem et
Dest-gîrim olup ey dâver-i sâhib-ferheng

K. 12/35-38
Hakk›’n›n 1288/1872 y›l›nda Yemen’de Asîr’in fethine dair Sultan Abdülaziz’e hitâben yaz-

d›¤› flu matlal› kasidesi Abdurrahman Sâmi Pafla’n›n arac›l›¤› ile Sultana takdim edilince ken-
disine 10000 kurufl caize verilir ve emekli maafl›na 600 kurufl eklenir:

Âferîn ey zafer-i ârâste hâkân-› dilîr
Haydar-› devr ü zamân pâdifleh-i arfl-› serîr

K. 5/1
Bu arada flairin ‹brahim Sâr›m Pafla’ya sundu¤u bir kasidesindeki,

Dâd elinden çarh-› kec-evzâ’-› dûnun kim bana
Etti flehr-i Bursa’y› menzilgeh-i bi’sü’l-ukâb

K. 10/35

beytinden Hakk›’n›n Bursa’da bulundu¤u da anlafl›l›yor. ‹bnülemin, Hakk›’n›n “Bursa’y› ne
suretle menzilgeh etti¤ine dair malûmât bulamad›m”9 demesine ra¤men, içinde sadece Bur-
sa’dan güzerân eden flairlerin fliirlerinin yer ald›¤› Güldeste-i fluarâ adl› eserde Hakk›’n›n gaze-
linin bulunmas›, divan›n›n Bursal› Eflref Bey taraf›ndan burada bast›r›lmas› flairin Bursa ile –he-
nüz mâhiyeti bilinmeyen- bir ilgisi bulundu¤unu göstermektedir10. 

Ömrünün sonuna kadar Üsküdar’daki evinde yar› münzevî hayat süren Hakk›, daha sonra
sol gözünü kaybetmifltir. Bu bak›mdan kaynaklarda flair, “Yek-çeflm Hakk›”, “Kör Hakk›” adla-
r›yla da an›lmaktad›r.

Sultan Abdülaziz’e sundu¤u kasidedeki,
Olmad›m zerre kadar kâm-revâ âlemde
Devletinde pederim olmufl iken gerçi vezîr

K. 5/41
beyit ile Subhi Pafla’ya verdi¤i kasidedeki,

Bir yana eskâm ü illet bir yana zîk-› maâfl
Bir yana âlâm ü mihnet bir yana derd ü belâ

Koydular bir özge hâle ittifâk edip beni
Verdim olsa yarafl›r vâ kesretâ vâ veyletâ
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Beyitlerinde belirtti¤i gibi, hayat› hastal›k ve yoksullukla geçen Hakk›, 20 Safer 1313/12
A¤ustos 1895’te Çaml›ca’daki evinde vefat etmifl, ayn› yerdeki Celvetiye tarikat›na mensup Se-
lami Ali Efendi’nin kabrinin yak›n›na defnedilmifltir11.

Eseri
fiair Hakk›’n›n bilinen ve kaynaklarda belirtilen tek eseri Divançesi’dir. Ad› geçen bu eser,

Bursal› Mustafa Eflref Pafla vas›tas›yla 1292/1876’da Bursa’da Hudavendigâr Vilâyeti Matbaas›n-
da bas›lm›flt›r. Divançenin sonunda Yeniflehirli Avni Bey taraf›ndan yaz›lm›fl bir takrîz, Eflref
Bey’in düfltü¤ü bir tarih ve flairin k›sa biyografisi yer alm›flt›r. Divançede toplam 51 fliir vard›r.
Bunlardan 19 tanesi kaside (biri Farsça), 1’i terkîb-bend ve 31’i gazeldir. Kasidelerinden biri
na’t, biri hicviye ve di¤erleri de methiyedir. Kerbelâ flehitleri üzerine Terkîb-bend naz›m flekli
ile yaz›lm›fl fliir ise mersiyedir. Divan›n bas›m›ndan Hakk›’n›n vefat›na kadar geçen yirmi bir
senede yazd›¤› fliirlerin nerede oldu¤u bilinmemektedir. Ancak ‹brahim Hakk›’n›n bir kaside-
si ve bir gazeli onunla ilgili araflt›rmalarda yer alm›flt›r.

Edebî Kiflili€i / fiiir Dünyas›
Tanzimat sonras› ayd›nlar›ndan, Encümen-i fluarâ’n›n önde gelen flairlerinden Hakk› Bey’in

fliir sanat› hakk›nda bu güne kadar olumlu ve olumsuz çok fley söylenmifltir. fiairin fliirlerinden
hareketle sanat yönünden bilgileri sunmadan önce eski kaynaklardaki olumlu ve daha sonra
da olumsuz görüflleri sergilemeye çal›flal›m. Fatin, Tezkiresinde Hakk›’y› flöyle tan›tm›flt›r12:

“Mumâileyh hakîkat-i vech ile mezâyâ-y› fli’ri tedkîke muktedir bir flair olup
müddet-i ömründe bir k›t’a târih söylememifl ve evâil-i hâlinde bir vakit gazel-
gûluk meydân›nda azmâyifl-i tabiat eylemifl ise de muahharan kaside-perdazl›k
taraf›n› iltizâm ederek kendine mahsus olan vâdiye pûyân ve ol sûretde câ-be-câ
silsile-i medh ve hecâ-y› cünbând›r”.

Sâmi Pafla, Ser-karîne yazd›¤› tezkirede,
“fiuarâ-y› asr›n ebla¤ ve efsah› ve güftâr-› bedîü’l-insicâm› güftehâ-y› zamânenin
mümtaz ve ercâh›” 

ifadeleriyle Hakk›’y› tavsif etmifltir13. Bunlardan ayr› flairin divançesine kaside tarz›nda bir
takrîz yazan Yeniflehirli Avni Bey de flöyle demifltir:

…………………
Üstâd-› sühan hazret-i Hakkî Beyefendi
Kim zat› vücûd-› hünere rûh-› revând›r

Ol mahfler-i envâ’-› fezâil ki vücûdu
Bâdî-i mübâhât-› edîbân-› zemând›r

Bir mislini ibrâz edemez bezm-i cihânda
Tedbîr-i felek kim deverân-ber-deverând›r
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Yok kuvvet-i mânâda o ‹sâ-deme hemtâ
Var ise yine Nef’î-i flemflîr-zebând›r
……………………………

Yine Yeniflehirli Avni Bey, baflka bir beytinde de,
Avniyâ gelmifl idi gerçi mukaddem Nef’î
Ba’d-ez-în gelmeyecek Hakkî-i üstâd gibi

bu ifadeleriyle Hakk›’y› tan›tmaya çal›flm›flt›r. Üsküdarl› Hakk› Bey, kendi döneminin eski
gelene¤e ba¤l› olanlar taraf›ndan övgü dolu yaz›lar kaleme al›nan ve zaman›n Nef’î’si say›lan,
hicivleriyle flöhret bulan bir flairdir.

Henüz yirmi iki yafllar›nda bir Rüfldiye talebesi olan Faik Reflad, Nam›k Kemal’e yazd›¤›
bir mektupta Hakk›’y› “âdî bir flair” saym›fl ve biraz da Nam›k Kemal’in etkisiyle ona adeta
savafl açm›flt›r14:

“O tarihte ale’d-devâm (Hakây›ku’l-vekâyi) gazetesini okuyordum.Bu gazete bir aral›k
pek güzel fleyler yaz›yordu. Ez-cümle Üstâd Ekrem’in, Kemal Pafla-zâde Said Bey’in, em-
sâli eâz›m-› üdebân›n âsâr›n› neflrediyordu. Sonra neflretmez oldu. Gitgide bunlar›n ye-
rine flair-i meflhur Üsküdârî Hakk› Bey’in kasidelerini dercetme¤e bafllad›.
Ben ise o s›ra fliirden, bilhassa böyle kaside yolundaki sözlerden nefret ediyordum…”

Nam›k Kemal, Üsküdarl› Hakk›’n›n Nef’î mukallitli¤inden ç›kamayan, her türlü yenili¤e ka-
pal› bir flair oldu¤u düflüncesindedir. Zeynelâbidin Reflid, Leskofçal› Galib’in divan›n› bast›r-
mak için Kemal’den istedi¤inde O da,

“Galib divan› bas›l›r ise, mûcib-i memnûniyet olur. Deli Hakk›lar, falanlar, eski yolda fli-
ir nas›l söyleniri ö¤renirler”

demifltir15. Üsküdarl› ‹brahim Hakk› konusunda gerek olumlu görüfller, gerekse olumsuz
düflünceler o devir eski ve yeni kavgas›n›n k›s›r döngüsünün tipik örne¤idir. Esas›nda bir kül-
türün, bir edebiyat›n eskisi, yenisi olmaz. Bunlar kendi içerisinde birer bütündür. fiahsiyetleri
de, eserleri de bu bütünlük içerisinde de¤erlendirmek kanaatimizce en do¤ru yoldur.

Hakk›’n›n divançesi naz›m flekilleri aç›s›ndan çok flekillilik göstermez. Yukar›da belirtti¤i-
miz gibi, eserde Divan fliirinde var olan kaside, gazel ve tekîb-bend naz›m flekillerine örnek-
ler verilmifltir. Fatin’in de belirtti¤i üzere, Hakk›, gazele fazla de¤er vermemifl, o, flairli¤ini da-
ha çok kasidelerinde göstermeye çal›flm›flt›r. fiair Hakk›’n›n biri Farsça toplam on dokuz kasi-
desi vard›r. Bu kasidelerin ilki Hazreti Peygamberi konu edinen Na’t, biri Kadîrî tarikat›n›n
kurucusu Abdülkadir-i Geylanî’ye övgüdür. Di¤er kasidelerden biri Sultan Abdülmecid’e, iki-
si Abdülaziz’e, geri kalanlar da baflta sadrazam Mustafa Reflid Pafla olmak üzere o devrin dev-
let büyüklerine yaz›lm›fl övgülerdir. Methetti¤i sultan ve devlet adamlar›nda yeni hayat›n ka-
zand›rd›¤› vas›flardan hiçbirini göremiyoruz. Eski divan flairleri o devrin padiflah ve devlet
adamlar›n› nas›l övmüfllerse, Hakk› da sultanlar› ve devlet adamlar›n› öyle medhetmifltir. Vas-
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15 Fevziye Abdullah Tansel, a.g.e., s.349; Ömer Faruk Akün, a.g.e., s.485.



fi Mahir’in de16 dedi¤i gibi, klâsik tasavvurlarla pantolonlu Abdülaziz’e seslenince garip olu-
yor. Kasideleri klasik kaside tarz›ndad›r. Bu fliirlerin yedi tanesinde Tegazzül yer al›r. fiair, ka-
sidelerinde nesib bölümüne pek fazla önem vermez. Sadece Sami Pafla’ya yaz›lan kaside bir
bahariye örne¤idir. Hakk›’n›n bütün kasidelerinde iki önemli husus daima ön plandad›r: Biri
övgü, di¤eri fahriye/kendini medhetme. Yenileflmeye hiç taraftar olmayan Hakk›, kasidelerin-
de Nef’î’yi üstat saym›fl, O’nun kasidelerine pek çok nazire yazm›flt›r. Övgüleri Nef’î’ninkiler
gibi mübâla¤al›d›r. Kasidelerde Nef’î s›kça an›lm›flt›r:

Zerre kudret kalmad› tab’›mda eylersem n’ola
Bu kasîdemle revân-› pâk-i Nef’îden hicâb

‹nflallâh baflka bir ra’nâ kasîde tarh edip
Rûh-› eslâf› edem reflk ile vakf-› pîç ü tâb

K.10/40-41

Nef’î gibi, ‹brahim Hakk› da Fars flairlerinden Örfî, Hakânî ve Selmân-› Sâvecî’yi anmadan
edemez, ayn› zamanda fahriyelerinde kendini onlarla karfl›laflt›r›r, yer yer kendinin onlardan
üstün oldu¤unu belirtir:

Mümteni’dir vasf›n›n tahkîki gelse âleme
Örfî vü Selmân gibi sad flâir-i zûr-âferîn

Ya meger tab’›m gibi bir sâhir-i bî-bâk olup
S›yt-› vasf›nla ede gûfl-› sipihri pür-tanîn

Hakkî-i mu’ciz-dem-i Örfî edeyim kim eder
Her nefes telkîn-i feyz-i tab’›ma Rûhü’l-emîn

Nazm-› pâkimdir o âflûb-› cihân-› hüsn ü ân
Kim deger bir flîve-i flûhu nice genc-i defîn

K. 11/ 26,27,29,31

Ben o Hâkânî nazîr üstâd-› ma’nâ-perverim
Sâniham vahy-i mübîn sözlerim sihr-i halâl

K. 13/ 41

Zahîr ü Enverî tarz u Nizâmî nazm-› mu’ciz-dem
Kemâl-i Isfahân âsâr-› Firdevsî-i efsûnger

N’ola hayret verirse rûhuna Nef’î-i merhûmun
Bu rütbe tumturâk-› lafz ile ma’nî-i cân-perver

K. 15/ 36-37
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Benem ol flâir-i âtefl-dem-i hallâk-› ma’nâ kim
Gelir nazm›mla lerze rûh-› üstâd-› Horasâna

Bana teslîm etdi mülk-i ma’nâ kiflverîn yek-ser
Geçen ol dem mülâkîi düflde Hâkânî-i fiirvâna

K. 17/ 47-48

Yukar›daki örneklerden anlafl›laca¤› üzere, Hakk›, Fahriye konusunda Nef’î’den pek geri
kalmaz. Övgü ve övünme noktalar›n›n yan› s›ra hiciv konusunda da, flair Hakk›, Nef’î’yi hat›r-
lat›r. Mesela Sâmi ad›nda biri hakk›nda söyledi¤i otuz yedi beyitlik flu kasidesinde çok galiz
ifâdeler vard›r17:

Mülhid-i ifrît-heykel ya’ni Sâmî kim odur
Peyrev-i Nemrûd-› müflrik kâfir-i dûzeh-karîn

‹ncilâ-y› re’y-i flem’-i havrâ-y› kavm-i Yehûd
Târikî-i rûy› çün küfr-i flenî-i fâcirîn

Sensin ol bî-mezheb-i rûy-› zemîn kim yak›fl›r
Bafl›na ....sa kilâb-› evvelîn ü âhirîn

Bir gazâ etdim ki rûh-› Hamzâ’y› flâd eyledim
N’ola reflk etse bu feyze Rüstem-i zûr âferîn18

Bütün bu örnekler ve sözlerin sonucunda flair Hakk›, kasidelerinde Nef’î’nin çok kötü olma-
yan bir taklitçisidir. Hakk›, gazellerde yazm›fl ise de, yarat›l›fl›na en uygun fliirler kasideleridir.

Kaynaklarda Hakk›’n›n yazd›¤› otuz bir gazelinde eski divan fliirine taze kan say›lan
Sebk-i Hindî tesirinde oldu¤u, 17. yüzy›l flairi Fehîm-i Kadîm’in etkisinde kald›¤› kay›tl›-
d›r. Bu düflünce Encümen-i fluarâ için do¤rudur. Bu gruba mensup flairler genelde Sebk-i
Hindî’nin tesirindedir. Fehîm-i Kadîm’in divan›n› yay›nlayan, Leskofçal› Galib ve Hersekli
Ârif Hikmet Bey gibi son klasikler üzerinde büyük tesiri oldu¤unu söyleyen Tahir Üzgör de
ad› geçen araflt›rmas›nda flöyle der19:

“Fehîm’i üstad kabul eden fieyhülislam Ârif Hikmet Bey’in onu divan edebiyat›n›n ilk
on ismi aras›nda sayarak bir meslek sahibi olarak gördü¤ünü belirtmifltik. Encümen-i
fluarâ’ya dahil olan flairlerden … ve Üsküdarl› Hakk› Bey gibi flahsiyetler üzerinde de
Fehîm tesiri konusunda edebiyat tarihimiz tek görüfle sahiptir”.

Yukar›daki bu görüfl Üsküdarl› Hakk› için de geçerlidir. Hatta flairin baz› gazelleri Fehîm’in ga-
zellerine nazîre say›l›r. Ancak, Hakk›, baz› gazellerinde Fuzûlî’nin etkisindedir. Mesela flair,
“eylemifl” redifli gazelinin son beytinde flöyle demifltir:
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Ey Fuzûlî var m› bir Hakk› gibi âtefl zebân
Açd›¤›n vâdîde tâ bu rütbe cevlân eylemifl

G. 22/ 9

Bu Fuzûlî konusu, bugüne kadar Hakk› üzerine araflt›rma yapanlarca görülmemifltir. Hak-
k›’n›n gazellerini bafltan sona dikkatli bir flekilde inceledi¤iniz zaman Fuzûlî’nin lirik söyleyi-
fline benzer söyleyifllere özendi¤i anlafl›lm›flt›r. Hakk›’n›n baz› gazellerinin hangi flairlerin fliir-
lerine nazîre veya nazîre niteli¤i tafl›d›¤›n› dillendirelim:

Yem-i âtefl-hurûfl-› dilde oldukca sükûn peydâ
‹der her dâ¤-› hasret tende bir girdâb-› hûn peydâ

Nâilî-i Kadîm20

Hayâlinle o rütbe sahn-› dilde nûr olur peydâ
Tecellî-i ruhundan gûyiyâ bir Tûr olur peydâ

G. 1/1

Biz ki hâl ü hat-› dildâr› temâflâ iderüz
Dâ¤-› hasretle dili mahz-› süveydâ iderüz

Fehîm-i Kadîm21

Mürg-› cân› ki ruhun flevkine gûyâ ederiz
Rûh-› kudsîyi dil âflüfte-i sevdâ ederiz

G. 19/ 1

Tâk tâk-› zer-nigâr›n çarh vîrân eylemifl
H›flt-› zerrînin sabâ ferfl-i gülistân eylemifl

Fuzûlî22

Tarf-› rûy›nda o meh zülfin perîflân eylemifl
Ehl-i aflk›n bafl›na dünyây› zindân eylemifl

G. 22/ 1

Eski divan flairleri ve Nef’î gibi Hakk›, baz› gazellerinin mahlas beyitlerinde kendini övmek-
ten geri kalmam›flt›r:

Aceb bir feyz vermifl tavr-› nazma tab’›n ey Hakk›
Metânetde kelâm›n g›bta-bahflâ-y› kelîm olmufl

G. 23/ 5 

Destân-zen-i hâbîde tarz-› kühen olma
Hakk› gibi bir bülbül-i gülzâr-› beyân ol

G. 25/ 5
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Cenâb-› Âs›ma pey-rev olup Hakk› nüket-senc ol
Ki böyle tarh ola rengîn gazel yârâna gülflende

G. 30/ 5

Üsküdarl› Hakk›, gazellerinde di¤er divan flairleri gibi “aflk, ›zt›rap, hikmet, dünyadan flika-
yet” temlerini ifllemifltir. fiair, bu temleri fliirlerinde ifllerken sadelikten uzaklaflmam›fl, Sebk-i
Hindî’nin ana özelliklerinden olan manâ giriftli¤ine yer vermemifl, kullan›lan kelimelerin ça¤-
r›fl›m noktas›na özen gösterilmeyip düpedüz söylemeye çal›flm›flt›r. Birkaç beyitte tasavvufî dü-
flüncelere yer verilirse de bunlar çeflniden öteye gitmez. 

Hakk›, kaside ve gazellerden baflka bir de terkîb-bend yazm›flt›r. Bu tekîb-bendinde Kerbe-
lâ flehitlerine bir mersiye düzmüfltür.

Bütün bu fliirleri naz›m tekni¤i aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde flunlar› buluruz: Divançede
naz›m flekilleri nas›l çeflitli olmay›p birkaç naz›m flekli kullan›lm›fl ise, vezin yönünden de çe-
flitlilik bulunmaz. On bir kaside ile on üç gazelde Fâilâtün, üç kaside ile on gazelde Mefâîlün,
befl kaside ile üç gazelde Feilâtün, Terkîb-bend ile befl gazelde Mefûlü ve onun di¤er kal›b› kul-
lan›lm›flt›r. Kasidelerinin tümü ve gazellerin bir k›sm› redifsizdir. Sadece on sekiz gazeli redif-
lidir. Gazellerden ikisi de redd-i m›sral›d›r.

K›saca, kendi devrinin yeniliklerine aç›k olmayan, eski gelenekte direnen Üsküdarl› Hakk›
Bey, fliir sanat›nda Nef’î’nin dilini kullanmada ve tarz›n› taklitte baflar›l› olmakla beraber onu
aflamam›flt›r. Hakk› Bey, Encümen-i fluarâ içinde divan fliirini yaflatmak isteyen, dil ve üslup
aç›s›ndan önde gelen flairdir.

Sonuç
Tebli¤imizde Encümen-i fluarâ’n›n önde gelen, di¤erlerine göre yenilik taraftar› olmayan ve

Divan fliiri gelene¤ine direnen bir flair olan Üsküdarl› ‹brahim Hakk›’n›n fliir dünyas›n› elden
geldi¤ince sergilemeye çal›flt›k. Bu flair vesilesiyle edebiyat›n bir bütün oldu¤unu, eski/yeni gi-
bi ay›r›mlar›n edebiyat sanat›na bir fley kazand›ramayaca¤›n› göstermek istedik. 18. ve 19. yüz-
y›llarda yaflam›fl, tan›nan/tan›nmayan, önemsenip/önemsenmeyen bütün flahsiyetler üzerinde
ciddî çal›flmalar yap›larak divan fliiri aç›s›ndan bu iki yüzy›l aras›ndaki kopuklu¤un giderilebi-
lece¤i kanaatini tafl›maktay›m.

fiiirlerinden Örnekler
Kaside

KASÎDE DER-MEDH-‹ HAKAN-I MA⁄FÛR HAZRET-‹ ABDÜLMEC‹D HAN
(Nazîre-i Nef’î)

fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Geldi ol dem kim cenâb-› Hâl›k-› cân-âferîn
‹de ceyfl-i müslimîni mahzar-› feth-i mübîn

Geldi ol dem kim berây-› nusret-i islâmiyân
Fevc-i ervâh-› mücerredle dola rûy-› zemîn
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Geldi ol demler ki âheng-i flitâb-› rezm ide
Husrevân-› milket mamûre-i hakka’l-yakîn

Vaktidür ola be-›zz-› lutf-› Hallâk-› ezel
Gulgul-i kûs-› zaferden tâs-› gerdûn pür-tanîn

Habbezâ devrân-› sad ahter ki göstermektedir
Müminîne sûret emniyye-i nusret-i rehîn

Habbezâ hengâm-› rustâ-hîz-i eser kim olmada
Müflrikîne âhir-i cemiyet-i h›zlân-karîn

Nice gâlib olmaya küffâra ol flüca’ân kim
Her birinin nuhbe-i efkâr›d›r âlâ-y› dîn

Nice mansûr olmaz ol flâh-› müeyyed kim çeke
Hasm-› dîn-i Ahmede flemflîr-i âtefl-tâb-› kîn

Ol flehen-flâh kadr-i kudretine lây›kd›r eger
Pâdiflâhân itseler dergâh›na vaz’-› cebîn

Tâc-bahfl-› ser-verân sultân-› gerdûn-âsitân
Mâlik-i mülk-i cihân ârâyifl-i taht ü nigîn

fiâh-bâz-› evc-i himmet-pençe tâb-› ser-keflân
fiîr-i gerdûn-› celâdet kahramân-› mâ u tîn

Zûr-bâzûy-› kadr-i hakan-› ‹skender-i sîr
Kuvvetü’z-zahr-› zafer sermâye-i rey-i zemîn

Hazret-i Abdülmecîd han-› muallâ-pâye kim
Zât›dur kevn ü mekân-› lutf-› rabbü’l-âlemîn

Dâver-i arfl âsitân kim irtikâ’-› flân bulur
‹stinâd-› dergehiyle Husrev-i hâver-mekîn

Husrev-i gâzi ki berk-i top rezminde olur
Pür-tezelzül tâk-› bâlâ-hâne-i çarh-› metîn

Safd›r hayd›r muâdil kim çeker flemflîrine
Sidre-i alâda gül-bâng-› kasem rûhü’l-emîn

fiâhid-i ihsân›na dîvâne hûrflîd-i münîr
fiu’le-i irfân›na pervâne rûh-› ârifîn
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Mezra’-i lutf›ndan eflâk ü anâs›r hûfle-cû
H›rmen-i cûd›ndan ervâh-› mücerred dâne-çîn

Fikri halâl-› umûr-› müflkilât-› kâinât
Akl› üstâd-› muallim-hâne-i ilme’l-yakîn

Meflrebinden müste’âr âsâr-› feyz-i selsebîl
Tal’at›ndan müstefâd envâr-› subh-› râstîn

Re’y-i pâkidir o mihr-i âlem-ârâ kim eger
Zerre nûr› olsa aks-endâz-› eflâk-i berîn

Merkezinden kendisin pür-tâb edip birden geçer
Gayretinden yerlere hûrflîd-i çarh-› çârmîn

Esse bâd-› lutf› sûy-› gülflene ol dem olur
Reflk-i Tûbâ-y› ‹rem her bir nihâl-i yâsemîn

Ebre tesîr etse tâb-› flu’le-i kahr› olur
Her kemîne katre-i bârân› berk-› âteflîn

Etse adli tab’-› eflyâdan eger ref’-i tezâd
fiu’le-i tennûr olur ser-çeflme-i mâ-i muîn

Kalb-i mâhiyyet murâd eylerse ger hükmi eder
Âb› âtefl hâki bâd ü sarsar› gerd-i zemîn

Nehyi ger def’-i mazâr isterse eflyâdan eder
Tab’-› semiy gayret-i flîrîn-mizâc-› engebîn

Tab’-› nâçîzâne ger fer virse temkîni olur
Kemterîn-i has mevce-i deryâya sedd-i âhenîn

Yazsa bir flâir eger vasf-› ulüvvü’fl-flân›n›
Hâmesini secdegâh eylerdi çarh-› heftümîn

Pâdiflâh-› ser-verâ sultân-› hûrflîd-efserâ
Ey flehen-flâh-› merâhim-güster-i dânifl-güzîn

Sensin ol zâlim-kefl ü kahhâr-› hasm-endâz kim
Bîm-i tî¤›ndan olur Behrâm-› gerdûn pür-enîn

Ol Süleymân›n ki olmaz hatem-i iclâline
Devre-i çarh-› muallâ halka-i engüflterîn
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Kuvvet-i h›fz›nla ger bulsayd› tâb u takviyet
Berg-i bîd olur idi âfât-› sarsardan emîn

Vasf-› pâkin yine mümkün olamaz olsa eger
Her kelâm›m gevher-i gencîne-i sihr-i mübîn

Ben husûsâ ol suhan-perdâz-› dehrim kim olur
Cân u dilden âfl›k-› müfltâk u dil-sûz-› hazîn

Selsebîl-i nazma selâsil-i cenâbü’n-naîm
fiâhid-i endîfleme haverân maksûrât-› în

Görmemifltir haclegâh-› marifet görmez yine
Bikrim fikrim gibi bir dûflîze-i nâzik-terîn

Her hayâlim evc-i vahy-i manâya bir âfitâb
Her kelâm›m Kabe-i ilhâma bir rükn-i rekîn

Tab’›m ol deryâ-y› manâd›r kim etmifl ka’r›n›
Feyz-i nîsân-› ezel pür-gevher-i dürrü’s-semîn

fiâir-i vahyü’z-zamân›m kim olur her bir sözüm
Reflk-i ervâh selef-i fahr-i Karûn-› âhirîn

Gayr› ey Hakk› duâya baflla kim flimden geri
Böyledir nazm âhir olsa dâb-› dîrîn-i bihîn

Tâ göre bu kârgâh-› köhne-resm-i ink›lâb
Gâh sulh ü gâh ceng ü gâh ân ü gâh în

‹de taht-› saltanatda ber-karâr ü ber-devâm
Zât-› pâkin devlet ü flevketle Allâh-› muîn
Dergeh-i lutf› olup flâhân-› dehrin mercii
Zât-› pâkinden ola dünyâ vü devlet müsteîn

Hak muzaffer eyleyip dâim livâ-i flevketin
Düflmenân›n bîm-i tîg ile ide endûh-gîn

Gazelleri
1

mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
Hayâlinle o rütbe sahn-› dilde nûr olur peydâ
Tecellî-i ruhundan gûyiyâ bir Tûr olur peydâ
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Ne feyz alm›fl hevâ-y› kâkülünden bilmezem gönlüm
Dem-i nâliflde san sînemde bin Mansûr olur peydâ

De¤il nâlem hayâlin çün bulup bir encümen-sûret
Haremgâh-› dilimde na¤me-i tanbûr olur peydâ

Perîflân itme ey meh tâ o rütbe zülf-i pür-çîni
Ser-i kûyunda havf itmez misin kim flûr olur peydâ

Hevâ-y› aflk virmifl teb o rütbe tab’›ma Hakk›
Ten-i zâr›mda hâl-i hâk-i Niflâbûr olur peydâ

2
fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Meclis-i uflflâk-› gam-engîze elzemdir flarâb
Ehl-i aflk u hayrete iksîr-i a’zâmd›r flarâb

Eyler emr-i nefl’ede temkîne gâyet i’tinâ
Âflinâ-y› dâb-› bezm-i hazret-i Cemdir flarâb

Nâle-senc ü sîne pür-hûn olsa n’ola haflre dek
Tâ ezelden râz-› ehl-i aflka mahremdir flarâb

Basd›¤› demde aya¤› bezm olur pür-flûrifl
Dîde-i sâkî-i fettân ile tev’emdir flarâb

Mahzar olmufl gamze vü çeflm-i büttân›n s›rr›na
Mâil-i sefk-i dem ü flûrî-i âlemdir flarâb

Katresin yakup rummânîye virmem Hakk›yâ
Ehl-i aflk u hayrete iksîr-i azâmd›r flarâb

3
fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Ç›kmas›n m› sîneden her âh cânâ muztarib
Tîr-i gamzenden dil-i mecrûh u fleydâ muztarib

‹mtizâc etdirdim ol âteflle kim cân u dili
Ülfetümden unsur-› âtefl ser-â-pâ muztarib

Havf-› ekflimle gelû-gîr olma ey âh-› derûn
Ola m› bârândan flem-i tecellâ muztarib

Nice mümkün ol bütün bimâr› tedbîri k’olur
Gamzesi zahm› ile cân-› Mesîhâ muztarib
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Âteflîn etdim o rütbe nazm› Hakkî korkar›m
fiu’le-i elfâzdan ola mezâyâ muztarib

4
mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
Ne çarh-› bî-vefâ ne tâli’-i pür-kînden feryâd
Hemân ol çeflm-i mest-i gamze-i bî-dînden feryâd

Mu¤ây›r perde-i sâz-› flekîbe na¤mesi her dem
Fi¤ân-› bî-usûl-i cân-› hüzn-âyînden feryâd

Ne dem tî¤›n çeke cellâd-› gamzen katl-i uflflâka
Eder rûh-› flehîdân evc-i illiyyînden feryâd

Olur hûna mübeddel âhuvân›n nâfesi tekrâr
Var›p Çîn’e edersem kâkül-i müflkînden feryâd

Firâk›yla kesilmez Hakk›yâ ol flûh-› tannâz›n
Gözümden eflk-i hasret sîne-i gam-gînden feryâd

5
feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Murg-› cân›na ruhun flevkine gûyâ ederiz
Rûh-› kudsîyi dil-i âflüfte sevdâ ederiz

Öyle me’yûs-› vücûduz bu elem-hânede kim
Ademi bin dil ü cân ile temennâ ederiz

Sîneden çeflme verip eflk-i bedîyü’s-seylân
Âb-› hayvân› gören flu’leden icrâ ederiz

Feyz-i aflk›nla edip sâha-i cân› bir Tûr
Dâ¤›m›z hem saffet-i flem’-i tecellâ ederiz

Biz o mecrûh-i dem-i tîg-i nigâh›z ki dile
Merhemi dest-i Mesîh ursa da rüsvâ ederiz

Turfe kasîs-i sanem-hâne-i aflk-› ezeliz
Bang-i Hakk› fem-i nâkûsdan ›sgâ ederiz

Cevher-i aflka verip dilde fürûg-› diger
Mihri-i hûrflîd-i mücellâm›za h›rbâ ederiz

Hakk›yâ âyîne rûyâne edip hasr-› nigâh
Haflre dek çeflmimizi vakf-› temâflâ ederiz
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6
fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Tarf-› rûyunda o meh zülf-i perîflân eylemifl
Ehl-i aflk›n bafl›na dünyây› zindân eylemifl

Tâ Hudâ evc-i felekde mihri rahflân eylemifl
Dîdesin envâr-› ruhsâr›nda hayrân eylemifl

Aflk-› zülfün ile flevk zann eyleme âhû-y› mihr
Nâfesin çâk eyleyüp ba¤r›n k›z›l kan eylemifl

Kanla doldurmufl sebû-y› kalb-i erbâb-› dili
Tâ ki gerdûn çeflme-i hûrflîdi rîzân eylemifl

Sanma encümle felek takdîr-i Hak bî-sad çerâg
Halka-i âh flerer-i nâkimle gerdân eylemifl

‹mtinân›n n’olsun ey hûrflîd-i dehre feyz-i aflk
Sen gibi bin mihri bir dâ¤›mda pinhân eylemifl

Eyleyen rûh-› musavver-i peyker matbû’›n›
Kâl›b-› fersudemi derd ile bî-cân eylemifl

Gamzeni idüp kazâ cellâd› bî-rahm u amân
Çeflmini gâretker-i sâmân-› îmân eylemifl

Ey Fuzûlî var m› bir Hakk› gibi âtefl-zebân
Açd›¤›n vâdîde tâ bu rütbe cevlân eylemifl

7
fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Tâ hayâl-i âhû-y› çeflminle oldu ülfetim
‹ktizâ etdi alây›kdan zarûri vahfletim

Bir perînin dilde sevdâ-y› h›red-fersâs› var 
Tutsa dünyây› n’ola dîvânelikle flöhretim

Derd-i aflk›n tâ o rütbe etti kim cismim nizâ’
Gözle mahsûs olmayan ervâha döndü suretim

Devlet-i aflk ile var olsun dilimde dâ¤lar
Ey felek hûrflîdine yok zerre denli ra¤betim

Âtefl-i aflk eyledi cismim bir özge flu’le kim
Devr eder Hindû gibi eflâk-i gird-i heyetim
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Etmesem Hakk› n’ola âlemde ârâm u sükûn
Sehm-i âlâm oldu çün rûz-› irâdet k›smetim

8
mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
Etmifl sürûd-› flîvene mutâd cân›m›
Reflk-i bahâr-› hasret eden gülsitân›m›

Ol bülbülem ki yapt› kazâ bâ¤-› dehrde
fiâh-› d›raht-› flu’leye tâ âfliyân›m›

Ders-i fünûn-› aflk-› debistân-› kuds olur
Levh-i sipihre yazsa kazâ dâsitân›m›

Âfl›k olurdu nâleme Leylâ gam›n koyup
Kisv-i belâda dinlese Mecnûn figân›m›

Hakk› dirî¤-i mahzen-i idrâk ü fehm iken
Y›kd› benim de çarh-› denî hânümân›m›



TANPINAR’IN B‹R GÜN ‹CAD‹YE’DE 
fi‹‹R‹NDE BERGSON’UN ZAMAN 

ANLAYIfiININ ETK‹S‹

Ali ‹hsan Kolcu*

Zaman, Tanp›nar’›n fliirinde temel izleklerden biridir. Rüya ile birlikte onun poetikas›-
n›n temelini teflkil eder. Zaman gündelik ve bildik anlam›ndan çok uzaktad›r Tanp›-

nar’›n fliirinde. Ne bir vaktin ad›d›r ne de dünyevî bir endifleyle ve hayat› tanzim etmek için
kabul edilmifl bir dilimleme ve düzenleme gayretinin ad›d›r. Zaman onun fliirinde bütün
poetik, felsefî ve estetik zenginlikleri ile bir ara, iç içedir.

Tanp›nar, eserleriyle temasta oldu¤u Bergson ve Proust gibi yazarlar›n zaman› alg›lay›fl
ve kullan›mlar›yla paralellik gösteren bir zaman anlay›fl› vard›r. Zaman›n kendisi ile, eflya
ile ve hayat ile olan iliflkisi Tanp›nar’› heyecanland›r›r. Bu bak›mdan bazen Bergson gibi
kesintisiz sürekli bir ak›fl›n ya da Proust gibi ‘geçmifl zaman›n peflinde’n gitmekten büyük
bir heyecan ve zevk duyacakt›r. 

Mehmet Kaplan’a göre Tanp›nar’daki zaman kavram›n›n kayna¤› yaflad›¤› olaylar›n onu
efli¤ine kadar getirdi¤i filozof Bergson’dur. 

“Pek az okudu¤unu söylemekle beraber Bergson, fakat daha ziyade kendi iç murakabeleri, çocuk-
lu¤u, annesinin ölümü, gayr› fluurunun hiç bir vakit unutamad›¤› ve çok eskiden Antalya denizini sey-
rederken bile kafas›na hemen geliveren ölüm düflüncesi, Tanp›nar’› ‘zaman’ meselesi ile çok yak›ndan
ilgilenme¤e âdeta zorlam›flt›r. ‹çinde yaflan›lan zaman›n d›fl›na ç›kmak, baflka bir zamanda yaflamak
ve ebediyete ulaflmak onun fliir ve nesirlerinin ana temlerinden birini teflkil etmifltir.”1

Fakat Tanp›nar’da bütün bir zaman fikrini sadece Bergson’a ya da onun edebiyattaki tilmî-
zi Proust’a ba¤lamak yeterli midir? Bergson ve Proust’un çerçevelerini çizdi¤i zaman fikri Bat›
e¤ilimli düflüncenin tarif ve medeniyetinin izah etti¤i ve nihayet onun rengini alm›fl bir zaman
fikri de¤il midir? Bat›’n›n daha çok dakika, saat, gün, ay cinsinden ifadede ›srar etmesi karfl›-
s›nda Do¤u’nun ve özellikle Müslüman hayat›n›n ibadet vakitlerine göre tanzim edilmifl flek-
liyle ‘vakit’ in tayin etmesine ne demeli? Bütün bu problemler Tanp›nar’›n fliirinde bir ‘birle-
flen’i ifade ederler ve hemen hepsinin kayna¤› felsefedir.

* Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Ö¤retim Üyesi,
Erzurum. akolcu@atauni.edu.tr

1 Mehmet Kaplan Tanp›nar’›n fiiir Dünyas›, Dergâh yay. 2. bs. ‹stanbul, 1982, s. 58. 



Filozoflar ilkça¤dan bafllayarak sorular›n› birçok kavrama yönelttikleri gibi zamana da
yöneltmifllerdir. ‘Zaman nedir? Sorusunun cevab› bir solukta cevaplanacak bir soru de¤il-
dir. Zaman›n dolay›s›yla onun en küçük hissedilebilir dilimi ya da hücresi olan ‘ân’›n var-
l›¤›n›n bulunmamas› tezinden hareket ederler. Demek ki ilk tan›mlama zaman› varl›k ile
aç›klamak düflüncesinden kaynaklan›r. 

“E¤er zaman var olsayd› ya bölünebilir ya da bölünemez olacakt›. Bölünemez oldu¤u
takdirde y›llar, aylar saatler, geçmifl ve gelece¤in ondan ç›kmas› imkâns›z olacakt›. Tersine
bölünebilir olsayd›, ya bütün parçalar› ile birlikte ya da parçalar›ndan bir k›sm› ile var ola-
cakt›. Birinci ihtimal saçmad›r; çünkü o takdirde geçmifl ve gelecek efl zamanl› olacakt›.
‹kincisi de ayn› flekilde saçma olmak gerekir; çünkü zaman›n hiçbir parças› fiilen var ola-
maz…Dolay›s›yla bu güçlükten kurtulman›n çaresi yoktur.”2

‹lk ça¤ filozoflar›ndan Aristo, Organon’un birinci kitab› olan Kategoriler’de zaman›, “sü-
rekli nicelik örnekleri”3 aras›nda de¤erlendirir.

“Aristo’ya göre zaman, “flimdiki zaman gerçekte, hem geçmifle hem de gelece¤e ba¤l›d›r.”4

Ona göre;

“Zaman›n bölümlerinin hiçbiri sabit ve daimî de¤ildir. Sabit ve daimî olmayan›n ise nas›l
bir durumu olabilir? Gerçekte zaman›n bölümlerinin bir düzeni oldu¤unu ve bu düzenden
ötürü bunlardan birinin önce, ötekinin sonra oldu¤unu söylemek daha iyi olur.”5

Aristo, söz konusu eserinde zaman› en eskiden eskiye, eskiden flimdiye ve flimdiden de ge-
lece¤e uzanan bir çizgide fakat bafllang›ç ve son tan›m› yapmadan tan›mlar. Buna göre zama-
n›n ‘ânlar’›n›n birbirlerine göre öncelik ve sonral›klar› yoktur. Bu tan›m›n karfl›lad›¤› ifadeyi
‘uzam’ ya ‘ezel’ ve ‘ebed’ çizgisinde organik olmayan zaman olarak niteleyebiliriz. 

Aristo’nun ö¤rencisi Strato, zaman›, “her fiil ve harekette bulunan ölçü veya miktar, hareket
veya sükûn hâlinde bulunan her fleyin ölçüsü veya miktar›”6 biçiminde tan›mlamakta ve böy-
lece hocas›n› tenkid etmektedir.

Ayn› okulun ö¤rencilerinden Stoal› Zenon, “çabukluk ve yavafll›¤›n ölçüsüne sahip olan ha-
reket aral›¤›”7 Chrysippos da “bazen çabukluk ve yavafll›¤›n ölçüsü ad›n›n da verildi¤i bir an-
lamda hareket aral›¤› ya da evrenin hareketlerine mahsus aral›k”8 biçiminde tan›mlamaktad›r.

Eflatun da zaman› varl›k ile birlikte düflünmekte ve dünya gibi ‘son’lu olmas› gerekti¤ini ileri
sürmektedir. Zaman› varl›kla birlikte düflünmesi aç›s›ndan Aristo’dan, onun zaman anlay›fl›ndan
ayr›lmaktad›r. Eflatun’un zaman anlay›fl› Chaeroneal› Plutarch taraf›ndan yorumlan›r.
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4 Aristoteles, Kategoryalar, Çev. Hamdi Rag›p Atademir, Millî E¤itim Bas›mevi, Ank. 1947, s. 18.
5 Kategoryalar, s. 18.
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7 Mehmet Da¤, a.g.m., s. 73.
8 Mehmet Da¤, a.g.m., s. 73.



“Alem kaos halindeki maddeden yarat›ld›; zaman da böylece onunla birlikte yarat›lm›fl ol-
du. Onca, zaman, âlemin tek, düzenli, âhenkli, say›ya göre olan hareketidir.”9

‹lk ça¤ filozoflar›ndan Plotinos da zaman üzerine düflünmüfl ve bu ciddî soruya cevap ara-
m›flt›r. Onun görüfllerinin kayna¤› Eflatun’un idealar teorisine dayan›r. Zaman› “ezele ba¤lar ve
zaman› flekillendiren ilk örnek veya modelin idealar âlemine ait oldu¤unu ifade eder.10

Tanp›nar’›n benimsedi¤i zaman anlay›fl›n›n yüz y›lar öncesinde en yak›n tan›m› Augustinos
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ona göre; 

“Tanr›’n›n biricik varl›¤› karfl›s›nda yarat›klar›n ‘hiçli¤i’ en aç›k olarak Tanr›’n›n zaman d›-
fl›nda (öncesiz-sonras›z) olufluna karfl›l›k yarat›klar›n zaman içinde (önceli-sonral›) olufllar›nda
görülebilir. Zaman içinde bulunan yarat›klar ‘hiç’tirler; çünkü zaman›n kendisi ‘varl›k’ ile ‘yok-
luk’un bir kar›fl›m›d›r. Zaman, pek bir boyutu olmayan ‘flimdi’ ile art›k var olmayan ‘geçmifl’ ve
daha varolmam›fl olan ‘gelecek’ aras›nda bulunan, dolay›s›yla da ancak hat›rlama (geçmifl) ve
bekleme (gelece¤i) biçiminde var olabilen fleydir.”11

Öte yanda Zaman problemi konusunda kafa yormufl filozoflardan Kant için zaman, “me-
kân ile birlikte zihnin a apriori12 bir formudur. Zaman iç idrâklerin, mekân ise d›fl idrâkle-
rin bilgi haline gelebilmesi için ön flart durumundad›rlar. Zaman ve mekân formlar›ndan
geçmeyen hiçbir idrâk bilgi flekline dönüflemez. Daha önceki baz› filozoflarda zaman, fel-
sefenin varl›k problemi ile ilgili olarak ortaya ç›karken, Kant’ta daha çok bilgi problemi ile
ilgili olarak ortaya ç›k›yor görünmektedir.13

‹slâm filozoflar›ndan ‹bn-i Sina daha çok Aristo’nun görüfllerine yak›n dururken; el-Kin-
dî, zaman›n varl›ktan ba¤›ms›z, ayr› bir ‘varl›k’ oldu¤u fikrini kabul etmez. Zaman›n varl›k
ile birlikte düflünür. El-Kindî’ye göre “zaman cismin varl›¤›n›n süresidir.”14 Ve bu tarif
Bergson’un zaman fikrine, özellikle de süre’nin zamana dönüflmesine yani varl›¤a bürünüp
zaman olmas›na çok benzemektedir. 

Bu görüflü ‘ben (madde/cisim) varsam zaman var, ben yoksam zaman yok’ fleklinde
özetleyebiliriz. 

Yukar›da özetleyerek ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z gibi, zaman, ilk ça¤dan bafllayarak gü-
nümüze kadar felsefî plânda ele al›n›p tart›fl›lm›fl bir kavram, bir problemdir. Fakat bu kav-
ram üzerinde derinli¤ine inceleme ve düflünme önceli¤inin bir yirminci yüz y›l filozofu
olan Bergson’a ait oldu¤unu teslim etmemiz gerekir. ‹leride görülece¤i gibi Bergson’un za-
man anlay›fl› veya bu probleme getirdi¤i çözüm flekli ilk ça¤dan beri bu kavram üzerinde
düflünmüfl filozoflar›n fikirlerinin süzgecinden geçerek olgunlaflm›flt›r. 

Bergson’un felsefesi sezgi, süre (zaman) ve sempati kavramlar› etraf›nda flekillenmifl gi-
bidir. Bergson’a göre, “süre as›l realitedir. O her fleyden evvel yarat›c›l›kt›r; kâinattaki olufl
realitenin ta kendisidir. D›fl›m›zda, yani mekânda tasarlad›¤›m›z zaman matematik zaman-
d›r. O gerçek zaman de¤ildir, bizim taraf›m›zdan uydurulmufltur. Mekân›n mesafe cinsin-
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14 Mehmet Da¤, “a.g.m., s.80.



den taksimiyle varl›¤› yapay olarak tasavvur ve kabul edilmifltir. Bir yerden kalk›p bir yere
giderken faraza ‘üç saat geçti’ deriz. Hakikatte eflyada hiçbir fley geçmemifltir.15

Bergson’a göre mekânda tasarlanan zaman, yani matematik zaman insan hayat›n›n tan-
zimi için uydurulmufl genel geçer bir zaman› bölümleme sistemidir. O halde mekân›n ya
da eflyan›n araya girmesiyle meydana gelen zaman hakiki zamana tekabül etmez. Bergson’a
göre gerçek zaman, süre (durée) sözcü¤ü ile ifadesini bulan kesintisiz ve sürekli ak›fl›n ad›-
d›r. Bu görüfl sanatç›n›n ‘ben’i ile zaman ve eflya aras›nda iliflkileri yeniden yorumlamas› ve
kurmas› anlam›na gelmektedir. Zira süre, 

“Ben’in kendi kendisini yaflamaya b›rakt›¤› zamanlar, geçmiflle gelecek aras›nda hiçbir
ayr›l›k saçmaks›z›n, oydu¤u gibi, zaman›n bütünlü¤ü içinde, parçalanmaz bir ak›flla akt›¤›
ânlardaki o Durée’dir.”16

Bunun Tanp›nar’›n fliir lügatindeki karfl›l›¤› ile ‘Yekpâre bir ân›n parçalanmaz ak›fl›’d›r. Fa-
kat durée ona göre, “varl›klar› diflleyen ve üzerinde difllerinin izini b›rakan bir zaman”d›r. Tan-
p›nar’›n Bursa’da Zaman fliirinde ifadesini bulan;

Yeflil türbesini gezdik dün akflam,
Duyduk bir musikî gibi zamandan
Çinilere sinmifl Kur’an sesini
Fetih günlerinin saf neflesini
m›sralar› durée’nin Yeflil Türbe’de b›rakt›¤› difl izleridir. Yani zamand›r. Veya genifl ifadesiy-

le Bursa’da durée’nin difl izleri; ya da Bursa’da Zaman’d›r.

Bergson, “zaman›n maddeyi asla de¤ifltirmedi¤i” fikrini savunmaktad›r. Böylelikle saat, gün, ay,
mevsim ve y›l cinsinden hesapla ölçtü¤ümüz takvim zaman› eflyada/varl›kta ifadesini bulur.

Tanp›nar’›n Bergson’un durée kavram›n› en iyi ifade eden cümlelerinden biri

“Musiki giydirilmifl zamand›r.”17 sözüdür, ve devam ediyor Tanp›nar;

“Di¤er sanatlar›n hemen hepsinde tabiattan bir fley var. Musiki sadece al›r; zaman gibi
onu da her fleyle durdurabilirsiniz. Maddesizdir, sesten ve heyecanlar›n en iptidaî iflaretin-
den yap›lm›flt›r.”18

Bu ifadeler Tanp›nar’›n Bergson’u iyi çözdü¤ü ve onun zaman/süre/durée kavram›yla ne
anlatmak istedi¤i bütün geniflli¤i ve zenginli¤i ile kavrad›¤›n› göstermektedir. Musikide sü-
re’nin difl izleri Dede’nin Mahur Beste’si yahut Eyyubî Bekir A¤a’n›n Nühüft bestesi olarak
kendisini gösterir. 

Bir Gün ‹cadiye’de
Bir gün ‹cadiye’de veya Sultantepe’de,
Bir beste kanatlan›r birden oldu¤un yerde
Bir kâinat aç›l›r genifl, sonsuz, büyülü,
Bugünün rüzgâr›nda y›kanan mazi gülü
Da¤›l›r yaprak yaprak hayâlindeki suya
Bir baflka gözle bakars›n ömür denen uykuya…
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Belki en hülyal›s› duydu¤un masallar›n
O flafak saltanat› korularda dallar›n,
Her ufku tek bafl›na bekleyen eski çamlar
Bir s›r gibi ömründen s›zd›r›lm›fl akflamlar,
Ard›çla kestanenin her y›ll›k maceras›
Harap mezarl›klarda ölülerin rüyas›
Gelir ve tekrar do¤ar ölmüfl sand›¤›n aflka
Anlars›n ölüm yoktur geçen zamandan baflka!
Bu manzumede her fley bu son m›sray› söylemek için haz›rlanm›fl gibidir. Ve bu son m›s-

ra Ne ‹çindeyim Zaman›n ve Zaman K›r›nt›lar› fliirleri ile birlikte adetâ Bergson’un zaman
anlay›fl›n› fliir dilinde söylemek için yap›lm›flt›r. 

Anlars›n ölüm yoktur geçen zamandan baflka!
dizesi ‘varl›¤›n süre’sizli¤inin ölümüdür. Zaman varl›kla var oldu¤una göre bir baflka ifa-

de ile zaman›n olabilmesi ya da görünebilmesi için bir varl›¤a ihtiyaç duymas›, o varl›¤›n
ölümü ile birlikte zaman›n da ölece¤i denklemi do¤rulanmaktad›r. Fakat ölen zamand›r;
‘süre’ (durée) de¤ildir. Bergson’a göre zaman varl›kta ifadesini bulur. Öyleyse gerçek ölüm
varl›¤›n ölümüdür. O varl›¤a ba¤l› zaman varl›kla birlikte ölür. Tanr› zaman›n d›fl›ndad›r.
‹nsan dünyaya gelmekle onun için zaman kavram› ifllemeye bafllar. Bu sadece saat ve gün
cinsinden de¤il varl›k cinsinden kavram›n ifllemesidir. Bir baflka deyiflle insan›n dünyaya
gelmesi ‘süre’nin difl izlerini tafl›mas› demektir.

fiair,
Bir gün ‹cadiye’de veya Sultantepe’de,
Bir beste kanatlan›r birden oldu¤un yerde
dizeleriyle musikiyi giydirmeye çal›flmaktad›r. ‘Kanatlanan beste’ ‘genifl, sonsuz, büyülü bir

kâinat açacakt›r. Ve ‘mazi gülü bugünün rüzgâr›nda y›kanacakt›r.’ Gül t›pk› insan gibi zaman›
giyinmifl varl›kt›r ve takvim zaman›n›n bir dilimi olan mazi ile y›kanacakt›r. 

fiair manzumesini zaman ve ölüm konteksi içinde kurmaktad›r. Zaman giydirilmifl varl›k ol-
du¤una göre varl›¤›n bir sonu vard›r. Bu zaman›n da sonu olaca¤› anlam›na gelir. Ölüme ait ar-
gümanlar mezarl›k motifi ile güçlendirilmifltir. ‘harap mezarl›klarda ölülerin rüyas›’ zaman› ye-
niden giyme, yani dünyaya zamana dönme hülyas›d›r. Ard›çla kestanenin her y›ll›k maceras›
dünyevî kontekste söylenmifl bir ölme ve dirilme (uyuma ve uyanma) motifidir. O halde ölüm
bir ‘zaman’dan ‘zamans›zl›¤a’ geçifltir. Bergson, Düflünce ve Devingen adl› eserinde; “Süre; sürek-
li yarad›l›fl, yenili¤in kesiksiz f›flk›r›fl› olarak ne ise kendini öyle gösterecektir” 19  der. Bu cümleler yu-
kar›daki manzumede, fliir plân›nda tercüme edilmifl gibidir. Zira, gerçek zaman› iflaret eden sü-
re, bölünemez bir süreklilikteki de¤ifliklik demektir. Russell’in dedi¤i gibi ‘ebedî olufltur.’20

Bu manzumeye hareket kudretini veren ‘musiki’dir. Musiki ‘ses’ten yap›lm›flt›r ve ses bir
madde de¤ildir. Onda maddenin görünüfllerini de¤il ancak iflaretlerini bulabiliriz. Notalarla
zabt ü rapt alt›na almaya çal›flt›¤›m›z sesler belki de zaman›n en fleffaf elbisesini giyerler. Onun
için bir musiki eseriyle kurmaya çal›flt›¤›m›z aura, bir heykel ve tablo ya da fliir ile kurmay› tec-
rübe etti¤imiz aura’ya nispeten zorluk çekilir. Tanp›nar Bergson’un zaman ve süre kavram-
lar›n›n rüzgâr›yla fliirini bir esteti¤in tecrübe edildi¤i nesne haline getiriyor.
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NEC‹P FAZIL’IN “KARACAAHMET” 
fi‹‹R‹N‹N MEKÂNIN POL‹T‹KASI

AÇISINDAN YORUMU

Abdurrahman Kolcu*

KARACAAHMET
Deryada sonsuzlu¤u fikretmeye ne zahmet
Al sana, derya gibi sonsuz Karacaahmet!
Göbe¤inde yalanc› flehrin sahici belde;
Ona sor, gidenlerden kalan fley neymifl elde?
Mezar, mezar, z›tlar›n kenetlendi¤i nokta;
Mezar, mezar, varl›¤a yol veren geçit, yokta…
Onda s›rlar›n s›rr›: Bulmak için kaybetmek.
Parmaklar›n sayd›¤› ne varsa hep tüketmek.
Varmak o iklime ki, u¤ramaz ihtiyarl›k;
Ebedi gençli¤in taht kurdu¤u yer, mezarl›k.
Ebedi gençlik ölüm, desem kimse inanmaz;
Tafl ihtiyarlar, servi çürür, ölüm y›pranmaz.
Karacaahmet bana neler söylüyor, neler!
Diyor ki, viran olmaz tek bucak, viraneler.
Zaman deli gömle¤i, onu y›rtan da ölüm;
Ölümde yekpâre an, ne kesiklik, ne bölüm…
Hep olmadan hiç olmaz, hiçin ötesinde hep;
Bu mu dersin tafllarda donmufl sükuta sebep?
Kavuklu, baflörtülü, fesli, baflaç›k tafllar;
Tafllara yaslanm›fl da küflü kemikten bafllar,
Kum dolu gözleriyle süzüyor insanlar›;
Süzüyor, sahi diye topra¤a basanlar›.
Onlar ki, her nefeste habersiz öldü¤ünden, 
Gülüp oynamaktalar, gelir gibi dü¤ünden.
Onlar ki, s›f›rlarda rakamlar› bulmufllar;

* Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araflt›rma Görevlisi. 



Fikirden kurtularak, ölümden kurtulmufllar.
Söyle Karacaahmet, bu ne ac›kl› talih!
Tafllar›na kapanm›fl, a¤l›yor koca tarih!
(Çile, s.168-169; 1969)

20. yüzy›l Türk edebiyat›n›n önemli temsilcilerinden biri olan Necip Faz›l K›sakürek’in
edebiyatç› kiflili¤inin en belirleyici yönü flairli¤idir. Necip Faz›l, çeflitli tarihlerde yazd›¤›, ya-
y›mlad›¤› fliirlerini bir araya toplad›¤› Çile1’de manzumelerini ifllenen temalara göre çeflitli bafl-
l›klar alt›nda s›n›fland›rm›flt›r. Bu bafll›klardan birisi de “flehir”dir. “fiehir” bafll›¤› alt›nda s›ra-
lanan fliirler Necip Faz›l’›n fliirinin mekâna iliflkin yönünü gösterme noktas›nda ortak bir özel-
li¤e sahiptir. Özellikle Kald›r›mlar 1, 2, 3, Otel Odalar›, Can›m ‹stanbul, Bacalar ve Karacaah-
met gibi, bu bafll›k alt›nda yer alan di¤er fliirlere nispeten uzun olan fliirler, bu iliflkiyi ayr›nt›-
lar›yla iflleme ve gösterme aç›s›ndan önemlidir. Biz, bu bildiride flairin Karacaahmet adl› fliiri-
ni mekân›n poetikas› ve Türk fliir gelene¤iyle olan iliflkisi aç›s›ndan yap›lan bir de¤erlendir-
mesini sunaca¤›z. 

Karacaahmet fliirinde kurulan mekân-ölüm iliflkisini do¤rudan ele almadan önce, Türk fliir
tarihinde benzer iliflkilerin kuruldu¤u baz› metinleri, bu iliflkinin Türk fliirindeki seyrinin sü-
reklili¤ini vurgulama aç›s›ndan anmam›z gerekmektedir. Türklerin en eski destanlar›ndan biri
olan Alp Er Tunga Destan›’ndan elimizde kalan bir sagu bu aç›dan önemlidir:

Alp Er Tunga öltü mi, Alp Er Tunga öldü mü 
Is›z acun kalt› m›? Kötü dünya kald› m›?
Ödlek öcün alt› m›? Felek öcünü ald› m›?
Emdi yürek y›rt›l›r... fiimdi yürek y›rt›l›r.

Ödlek yarag közetti Felek silah gözetti (kulland›)
O¤run tuzag uzatt› U¤run (gizli) tazak uzatt›
Begler begin az›tt› Beyler-beyini kapt›
Kaçsa kal› kurtulur! Kaçsa nas›l kurtulur!

Dört dörtlükten oluflan fliirin ilk iki dörtlü¤ü Alp Er Tunga’n›n adil olmayan bir flekilde
öl(dürül)mesinin verdi¤i üzüntüyü anlatman›n d›fl›nda, onun ölümüyle mekân, yani dün-
ya aras›ndaki iliflkiyi dile getirmektedir. fiiirde dünya, dünya kelimesinde simgelenen kötü
düzen suçlanmaktad›r. 

Ölüm konusuna birçok fliirinde de¤inmifl olan Yunus Emre de ayn› iliflkiyi fliirlerinde kurmufl-
tur. Onun bu uygulamas›n› örneklemek amac›yla iki beytini al›nt›lad›¤›m›z bir gazeli, ölüm ko-
nusunu, Karacaahmet fliirinde de görece¤imiz gibi mezarl›k boyutunda, mekân›nda ifllemektedir.
Burada flair mezarl›¤› ölümü ve dünyan›n geçicili¤ini belgelemesi yönüyle ifllemifltir:

Sana ibret gerekise gel göresin bu sinleri
Ger tafl›san eriyesin bakup göricek bunlar›

1 Necip Faz›l K›sakürek, Çile, Büyük Do¤u Yay›nlar›, 18. Bas›m, Ankara, 1992.
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.............
Kan› ol flirin sözlüler kan› ol günefl gözlüler
fiöyle gaib olmufl bunlar hiç belürmez niflanlar›

16. yüzy›l divan flairi Bâkî’nin  Kanunî Sultan Süleyman’›n ölümü üzerine yazd›¤› mersiyenin
Farsça yaz›lm›fl ilk beyti t›pk› Alp Er Tunga sagusunda oldu¤u gibi büyük bir devlet adam›n›n, ön-
derin ölümünün ard›ndan dünyay›, dünyan›n düzenini ayn› flekilde soru sorarak suçlamaktad›r:

Ey pây bend-i dâm-geh-i kayd-› nâm u neng 

Tâ key hevâ-y› meflgâle-i dehr-i bî-direng

(Ey aya¤›n› flan ve flöhret tuza¤›n› kapt›ran kifli! Dönek dünyan›n iflleriyle u¤raflmak hevesi
sende ne zamana kadar sürecek?) 

Ölüm konusunu birçok fliirinde iflleyen Abdülhak Hamit Tarhan’›n özellikle Makber adl› fliiri
çok ünlüdür. fiairin efli Fatma Han›m’›n verem hastal›¤› sonucu Beyrut’ta vefat etmesi ve orada
gömülmesi olay›ndan yola ç›kan flair bir yandan bireysel ac›s›n›, üzüntüsünü dile getirirken di-
¤er yandan ölüm ve hayat üzerine düflünmüfl ve sorular sormufltur. fiiirde ölüm ile mekân ara-
s›ndaki iliflki fliirin de bafll›¤› olan “makber” kelimesi ve bu kelimenin geçti¤i dizelerde yo¤unlafl-
maktad›r. Makber fliirde ölünün, yani kar›s›n›n, sevdi¤inin bulundu¤u yer olmas›n›n d›fl›nda ay-
r›ca, fliirde özelden genele do¤ru gidifle uygun olarak ölümün simgesi olarak  da kullan›lm›flt›r:

Makber mi nedir flu gördü¤üm yer?

Ya böyle revâ  m› câ-y› dilber?

Bu beytinde makber’i sevgiliye lây›k bir mekan olarak kabul etmeyen flair, afla¤›daki beytin-
de onu ölümün simgesi olarak kullanmaktad›r:

Makber, sonudur dakây›k›n bu, 

Bir s›rr-› garîbi Hal›k’›n bu.

Ölümle mekân aras›ndaki iliflkiyi örnekleme ad›na daha birçok metin bulabiliriz. Özel-
likle divan edebiyat›ndaki mersiyeler, halk edebiyat›ndaki a¤›tlar ve ça¤dafl fliirimizde ölüm
konusunu iflleyen fliirler bu aç›dan ele al›nd›¤›nda farkl› örneklerle ve uygulamalarla karfl›-
laflmak mümkündür. Ancak ölüm-mekân iliflkisinin fliirde iflleniflinde, uygulan›fl›nda, iki
yolun güdüldü¤ü görülmektedir. Birincisi ölüm ile dünya, evren aras›nda kurulan iliflkidir
ki Alp Er Tunga sagusu ve Bâkî’nin al›nt›lad›¤›m›z beyti buna örnektir. ‹kinci olarak ise
ölümle mezar ve mezarl›k aras›nda kurulan iliflkiyi söyleyebiliriz. ‹lkine göre daha küçük
ölçekli olan bu iliflkiyi Yunus Emre’nin ve Abdülhak Hamit Tarhan’›n al›nt›lan›n beyitleri
örneklememektedir. Necip Faz›l’›n Karacaahmet fliiri de ikinci uygulama için bir örnektir. 

Gaston Bachelard Mekân›n Poetikas› adl› eserinde, evin insanlar›n yaflam›na, duygular›-
na olan yo¤un, kal›c› ve farkl› etkisini edebiyat metinlerinden de yararlanmak suretiyle ay-
r›nt›lar›yla aç›klam›flt›r. Gaston Bachelard’›n insan ile ev aras›nda kurdu¤u iliflkiyle ayn› ve-
ya benzer olmasa bile insan ile mezar aras›nda belki biraz daha karanl›k, belki biraz daha
kaç›n›lan ve sözü edilmek istenmeyen bir iliflki vard›r. Karacaahmet fliiri bir yerde bu ilifl-
kinin flairin dünya görüflüne göre yap›lan bir yorumudur.
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Bahsedilen mekân›n toplumsal ve kentsel yaflam içinde gördü¤ü ifllev, ona atfedilen, ka-
l›plaflm›fl kimli¤inin özellikleri, flairi de, okuru da belli bir anlam noktas›nda birlefltirmek-
tedir. Bu anlam noktas› ölüm konusudur. Çünkü Karacaahmet ad›yla bilinen yer bir mezar-
l›kt›r. Yani ölülerin, ölümün mekân› olarak alg›lanan bir yerdir. ‹nsanlar›n en son tafl›na-
caklar› evleri, ‘ebedi istirahatgahlar›’d›r. 

fiiirin ilk dizeleri Karacaahmet’in sonsuz ve engin bir mekân oluflunu dile getirmekte ve onu
bu aç›dan deniz ile k›yaslamaktad›r. Ancak fliirde Karacaahmet git gide kimli¤inin co¤rafi be-
lirlenmiflli¤inden s›yr›larak bir mezarl›k prototipi konumuna getirilmektedir. fiair,

“Göbe¤inde yalanc› flehrin, sahici belde
Ona sor gidenlerden kalan neymifl elde”

diyerek mekânsal bir s›n›fland›rma yapm›flt›r. Buna göre her gün sokaklar›nda insanlar›n
gezdi¤i, yollar›nda arabalar›n akt›¤› flehir yalanc›d›r, yani gerçek olmayand›r. Karacaahmet ya-
ni mezarl›k ise sahi, gerçek beldedir. fiairin mezar kavram›n› konumland›rmas› sonraki dizeler-
de geniflleyerek devam etmektedir. Buras› z›tl›klar›n birleflti¤i noktad›r, flaire göre bunun nede-
ni ise mezarl›¤›n  yokta (yani dünya hayat›nda) varl›¤a yol veren bir geçit, bir ara mekân, ol-
mas›d›r. ‹slam dininin ahiret inanc› ve bu dünyan›n geçicili¤i ile ilgili görüflleriyle son derece
örtüflen bu anlay›fl veya yorum, dünyadaki varl›klar›n, rakamla ifade edilen de¤erlerin ölüm
karfl›s›nda bir hiçe dönüflmesi düflüncesinin beyan›yla genifllemektedir.

Mezarl›¤›n konumland›r›lmas›ndan sonra flair ölüm’e konuflma dilinde veya sözlükte yer
alan anlam›n›n d›fl›nda anlamlar yükleme ifline giriflmektedir. Buna göre; ölüm ‘ebedi genç-
lik’tir, mekân› da mezarl›kt›r, zaman›n deli gömle¤ini y›rtan fleydir. Bunlara ek olarak flair ölü-
mün hiçbir bölümü, kesilme noktas› olmayan tek bir an oldu¤unu ifade etmektedir. 

fiiirin ilk dizelerinde dile getirilen; bu dünyan›n, ölüm karfl›s›nda bir hiçe dönüflmesi düflün-
cesi fliirin sonraki dizelerinde de tekrarlanmaktad›r. Karacaahmet’e, mezarl›¤a, yani ölüme ba-
kan flair, orada, ölümün mutlakl›¤›n› belirten bir baykuflu görmüflçesine: “Viran olmaz tek bucak
viranelerdir” demektedir. fiair, “Hep olmadan hiç olmaz, hiçin ötesinde hep” dizesinde biraz kelime
oyunlar›n› and›ran bir ifadeyle dünya ile ölümün karfl›tl›¤›n› bir kez daha dile getirmifltir. 

Mezarl›k, ölüm, dünya derken, ölüler de flairin s›kalas›ndaki yerlerini al›r. fiairin; “Ka-
vuklu, baflörtülü, fesli, baflaç›k tafllar” dizesi ölümün mutlakl›¤›n›n, süreklilikli¤inin uzak ve
yak›n geçmiflte yaflam›fl ve ölmüfl insanlar›n zamansal kimli¤ini belirten giysileri söz konu-
su edilerek yeniden vurgulanmas›d›r. 

Bunu izleyen dizelerde bu noktan›n vurgulan›fl›, ölülerin fiziksel durumlar›yla ilgili baz›
özellikler kullan›larak devam etmifltir. fiairin ölülerle ilgili olarak “Onlar ki, her nefeste  habersiz
öldü¤ünden/Gülüp oynamaktad›rlar gelir gibi dü¤ünden/Onlar ki s›f›rlarda rakamlar› bulmufllar/Fi-
kirden kurtularak ölümden kurtulmufllar.” dizelerindeki ölülerle ilgili olumlu nitelemelerini,
dünyadaki yaflam›n, canl› insan›n durumunun olumsuzlanmas› olarak da okuyabiliriz. fiiirin
son dizelerinde flair Karacaahmet’e, Karacaahmet örne¤inde mezarl›klara seslenek ölümün
mutlakl›¤›n›n somut hali karfl›s›ndaki hayretini bir kez daha tekrarlamaktad›r. 

Genel olarak ifade edersek, Karacaahmet fliiri Necip Faz›l’›n dünya görüflünün yans›ma-
s›n› tafl›yan birçok fliirinden biridir. ‹slâm inanc›ndan kaynaklanan ‘bu dünyan›n bir imtihan
yeri olmas›, gerçek, sahici mekân›n ahiret olmas› inanc›’ ba¤lam›nda bu fliir ölümün, hayat›n,
bu ikisine mekânl›k eden yerlerin -ve bu arada ölülerle dirilerin- flair taraf›ndan yap›lan bir
karfl›laflt›rma denemesini içermektedir. Bütün mezarl›klar›n temsilcisi mahiyetinde Karaca-
ahmet göbe¤inde yer ald›¤› dünya hayat›n›n simgesi olan flehrin bir karfl›t› olarak sunul-
mufltur. Karacaahmet yukar›da aç›klad›¤›m›z, ölümle mekân aras›nda iliflki kurma uy-
gulamas›n›n Türk fliiri gelene¤inki yeni bir örne¤idir.
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YAHYA KEMAL’DE B‹R fi‹‹R OBJES‹ 
OLARAK ÜSKÜDAR

Alpay Do¤an Y›ld›z*

1. Obje / Mevcut Gerçeklik ve Estetik Obje / Sanat Eseri

Sanata ait gerçekli¤in üzerinde yaflad›¤›m›z dünyaya ait mevcut gerçeklikle olan iliflkisi ve
bu iliflki çerçevesinde bir sanat eserinin ortaya konmas›n›n genel ilkeleri çok eskiden be-

ri tart›fl›lm›fl, hâlen de tart›fl›lmaktad›r. Sanatç›y› ve sanat eserini alg›layan kifliyi süje, sanat ese-
rini; estetik varl›¤› ve yaflad›¤›m›z dünyada var olan mevcut gerçekli¤i obje kavramlar›yla ifade
eden estetik biliminin1 objektion ve objektivation kavramlar› etraf›nda ortaya koydu¤u düflünce-
ler meseleye iliflkin genel, kabul edilebilir bir yaklafl›m sunar.

Sanatsal üretimi ve yaflad›¤›m›z dünyadaki mevcut bir gerçeklik ile sanat eseri aras›ndaki
iliflkiyi objektion ve objektivation kavramlar› etraf›nda izah eden Nicolai Hartmann’a göre, objek-
tionda söz konusu olan var olan bir fleyin objelefltirilmesidir. Buna karfl›n objektivation var olan
bir fleyin obje haline gelmesi olmay›p, var olmayan bir fleyin ortaya konmas›d›r.2 Yine sanat
eserinin bir objektivation oldu¤unu ifade eden Roman Ingarden, objektivationda, idealitenin,
ya da irrealitenin realitedeki görünüflünün söz konusu oldu¤unu, buna göre sanat›n, realitede
görünüfle ulaflan irrealite (idealite) oldu¤unu belirtir. Görünüfle ulaflan idealite ile estetik obje or-
taya ç›kmakta, real dünyadan kopmakta ve ideal bir dünyaya yükselmektedir.3 Dolay›s›yla,
üzerinde yaflad›¤›m›z dünyaya ait bir gerçekli¤in sanatç› taraf›ndan objelefltirilmesi ve ilgili
malzemeyle (dil, boya, tafl vb.) yeniden sunulmas› de¤il, mevcut gerçekli¤i yorumlamak, onun
fark edilmeyen yönlerini dikkatlere sunmakt›r sanat aç›s›ndan muteber olan.

Sanatç›n›n farkl› bir dikkatle mevcut bir gerçekli¤i daha farkl› alg›lamas› ve bu alg›y› in-
sanlar›n dikkatine sunmas› gerçe¤i, Faruk Nafiz’in “Eflyay› tan›rken hepimiz sade d›fl›n-
dan/Esrâr›na yol bulduk onun anlat›fl›ndan”4 fleklindeki o meflhur m›sralar›nda en güzel
ifadelerinden birini bulur. ‹smail Tunal›’n›n, Marksizm’in sanat anlay›fl› ba¤lam›nda büyük
sanat eserleri için söyledi¤i, ‘günlük yüzeysel olaylar›n daima arkas›ndaki büyük gerçekli-

* Arfl. Gör. Ondokuz May›s Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1 ‹smail Tunal›, Estetik, ‹stanbul 1996, s.43.
2 A.g.e., s.53.
3 A.g.e., s.65.
4 Faruk Nafiz Çaml›bel, fiair, Gurbet ve Saire, ‹stanbul 2003, s.35.



¤e dayan›r, daima gündelik olan› aflar’5 sözü Faruk Nafiz’in fliir diliyle ifade etti¤i evrensel
bir gerçekli¤in farkl› bir flekildeki anlat›m›d›r.

fiüphesiz hem bir sanatç›/süje olarak bir sanat eseri/objektivation biçimi içinde bir muhata-
ba (baflka bir süjeye) eflyan›n/objenin esrar›na gidecek bir yol sunma hem de muhatab›n bu yo-
lu görebilmesi belli bir alg›y› gerektirir.6

Alg› ise alg›lanan varl›¤a karfl› tav›r almay› gerektirir. Estetik tav›r ve seyir/ kontemplation
(kontemplation: seyretmek/temafla etmek) aras›nda bir iliflki kuran Kant, estetik bak›mdan
önemli olan›n objenin kendisi de¤il, onu estetik olarak alg›layan süjede uyand›rd›¤› duygu ol-
du¤unu söyler.7 ‹flte bir objeye bakan sanatç›, Nicolai Hartmann’›n ayr›m›yla, ‘gerçe¤e, gerçek
varolana, real varl›k’a yönelik duyulur alg›’ ile ‘irreal varl›¤a yönelik ikinci kavrama’ düzeylerinin
birbirini tamamlamas›ndan müteflekkil bir kavrama bütünlü¤ü sayesinde elde etti¤i estetik kav-
rama ya da estetik alg›ya ait izlenimlerini sanat eseri biçimi içinde dikkatlere sunar.8

2. Yahya Kemal’de Estetik Objeye/Sanat Eserine Giden Yolda 

Mevcut Gerçeklik/Obje Olarak Mekân 

fierif Aktafl’›n da ifade etti¤i gibi, Yahya Kemal’in fliirine bak›ld›¤›na, bu fliirde de¤iflik mekân-
lar›n dikkatlere sunuldu¤u, birçok fliirde daha fliire girilmeden, fliirin ad›yla okuyucunun belli
bir mekâna çekildi¤i görülür. “Yahya Kemal’in fliirinde mekân ehemmiyetli unsurlardan biridir.”
diyen Aktafl, ‘onun fliir ve fikir dünyas›na giden kap›lardan birinin mekân oldu¤unu’ vurgular.9

5 ‹smail Tunal›, a.g.e., s.81.
6 Sanatç›n›n eserini ortaya koyarken ve bir insan›n sanat eseri ya da baflka bir biçim içerisindeki estetik bir

objeyi (meselâ bir tabiat parças›n›) alg›larken içinde durum olmak üzere iki tür estetik etkinlikten söz
edilebilir. Her iki etkinli¤in de temelinde öncelikle alg› vard›r. ‹smail Tunal›, ‘bir bilme etkinli¤i’ olarak ifade
etti¤i estetik etkinli¤in bir taraf›nda güzel denilen bir varl›k; do¤a parças›, sanat yap›t›, yani estetik obje, di¤er
taraf›nda ise bu estetik varl›kla estetik ilgi içinde bulunan, onu estetik olarak alg›layan, ondan hofllanan ya da
estetik haz duyan bir süje vard›r. Bir estetik obje ile böyle bir ilgi içinde bulunan süje, art›k bir yal›n bilgi
süjesi olmaktan ç›kar, bir estetik süje olur. Estetik Süje; bir estetik objeyi alg›layan, onu kavrayan ve ondan
estetik olarak hofllanan, ondan estetik haz duyan bilinç varl›¤›, bendir.
Kavrama, haz duyma, alg›lama, tav›r almay› gerektirirken, estetik tav›r/yaflant› oyuna benzer. Her iki tav›rda
da gerçeklikten, realiteden kaçar, gerçek d›fl› bir dünya yarat›r, hayale ve kurguya dayan›r. Estetik tav›r al›rken
biz, reel bir dünyadan ç›kar, irreal bir dünya içine gireriz. Estetik tavr›n öz niteli¤i; hayal ve kurgudur. ‹smail
Tunal›, Estetik, ‹stanbul 1996, s.21, 25, 26.

7 A.g.e., s.27.
8 A.g.e., s.35-36.

Nicolai Hartmann’a göre ontik bir bütünlük olan sanat eseri de ontik olarak iki karfl›t varl›k alan›ndan mey-
dana gelir. Bunlar duyularla kavranan real varl›k alan›, realite dünyas› ile duyularla kavrayamad›¤›m›z, özel bir
kavrama ile; estetik alg› ile kavranan, irrealite, idealite dünyas›d›r. Yine sanat eserinin ‘ön yap›/ön plan: real yap›’
ile ‘arka yap›/arka plan: irreal yap›’ olmak üzere kompleks iki varl›k alan›ndan meydana geldi¤ini belirten
Hartmann, eserin bu varl›k alanlar›ndan birine indirgenemeyece¤ini belirtir. ‘Ön yap›, bütün formuyla kendi
bafl›na vard›r, öbürü ise, yaln›z al›c› (kavray›c›) bir tinsel varl›k için vard›r.’ ‹smail Tunal›, a.g.e., s.73-76.

9 fierif Aktafl, Milî Romantik Duyufl Tarz›yla Yahya Kemal ve Ziya Gökalp, Do¤umunun Yüzüncü Y›l›nda Yahya
Kemal Beyatl›, ‹stanbul, 1984, s.17-18.
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Sanatç›n›n eserinde bir mekân›n, gerçek bir mekâna gönderme yaparak yer almas›, üstelik bu-
nun Yahya Kemal’de oldu¤u gibi s›kl›kla görülmesi ile bu mekân(lar)›n muhtemel sunulufl flekli
objektion ve objektivation kavramlar›yla ortaya konan meseleyi düflündürür. Acaba Yahya Kemal’in
yapt›¤›, yaflad›¤›m›z dünyada var olan bir realitenin de¤ifltirilmeden dilin imkânlar› dahilinde
eserde objelefltirilmesi midir, yoksa bu realitede ancak bilgi ve sezgiyle alg›lanan, her bakan›n fark
edemedi¤i bir tak›m fleylerin dikkatlere sunulmas›yla ortaya ç›kan, daha önce var olmayan bir
fley; objektivation mudur? Baflka bir ifadeyle Yahya Kemal, belli bir mekânda/realitede, belli bir
kültürel donan›m ve sezgiyle alg›lad›¤› irrealiteyi, idealiteyi dikkatlere sunan birisi midir?

Elbette 20. yüzy›l›n Türk Edebiyat›nda flair s›fat›n›n en çok yak›flt›¤› birkaç kifliden biri olan
Yahya Kemal’in fliirine mekân, bizzat bir mekân olarak kendisinin anlat›lmas› için girmez. Za-
ten edebî eserde görünürde bahsedilen fleyin söylenmek istenen fley olmad›¤› bilinir. Yahya Ke-
mal için mekân belli duygular› ifade etmeye, dikkatlere sunmay› istedi¤i gerçekleri ifadeye et-
meye, bir fliirinin ad›yla söylemek gerekirse, ‘duyufl ve düflünüfl’e bir vas›tad›r. fiairin hayat› bo-
yunca gördü¤ü say›s›z mekân aras›ndan onun fliirine giren mekânlar muhakkak belli özellik-
lerinden dolay› fliire tafl›nm›fllard›r. Bu özellikleridir flairi duyufl ve düflünüfle sevk eden. Yahya
Kemal’de mekân›n ‘mücerret duygunun müflahhas mahfazas›’ oldu¤unu belirten fierif Aktafl,
bu konuda flunlar› söyler: “...seçilen mekânlar bir hat›ran›n, bir duygu halinin mahallî olmala-
r›yla dikkat çekmektedir. Mekân statiktir, kolay de¤iflmez. Her seyredildi¤inde, bakan göz gör-
mesini, duyan kalp hissetmesini biliyorsa ayn› duygu hali, benzer flekilde de olsa, yeniden ya-
flanabilir. Ayr›ca mekân, hat›ralarla yüklü olmas› sebebiyle de, tedaî bak›m›ndan zengindir. Bü-
tün bu hususiyetleriyle, halde geçmifli ifadeye müsaittir.”10

Yahya Kemal’e ait Nihad Sami Banarl› taraf›ndan aktar›lan bir tecrübe, ayn› mekân›n ay-
n› ben için bak›fl aç›s›na ve onda görülebilenlere göre neler ifade etti¤ine dair güzel bir ör-
nektir. ‘Fransa’dan ‹stanbul’a döndü¤ü zaman, ilk manzarada ‹stanbul’un kendisine bir köy
gibi göründü¤ü, içinde hâlâ Paris’e karfl› bir nostalji oldu¤u ve bir zaman bu hissin tesirin-
den kurtulamad›¤›’ itiraf›nda bulunan flairin, ayn› mekâna bak›fl›n›n nas›l de¤iflti¤ini göste-
ren flu sözler, ayn› zamanda onun fliirinde terennüm edilen belli mekânlar›n önemli ortak
özelliklerini de ortaya koyar: “Fakat Türklü¤ü târih ortas›nda ve co¤rafyada aramak fleklin-
deki müddeâm, beni yavafl yavafl bu s›k›nt›dan kurtarmaya bafllad›... Câmîlerimizi, türbele-
rimizi, medreselerimizi, kabristanlar›m›z› birer birer gezip görme¤e bafllad›m. Kabir tafllar›-
n› okudum. Koca Mustâpafla gibi, Fatih gibi, Üsküdar’da Atik Valde gibi semtler ve mahal-
leler bana Türklü¤ün bir mahalle hâlinde tekevvünü gibi geldi.”11

Yahya Kemal’in realiteden obje olarak al›p, dilin imkânlar›yla objektivation olarak fliirinde
yeniden görünür k›ld›¤› belli mekânlara karfl› estetik bir tav›r tak›nd›¤› da düflünülebilir. Me-
selâ Hayâl fiehir’de dile getirildi¤i gibi Cihangir’den seyredilen; hele hele ‘gurup vaktindeki’
Üsküdar’›n estetik bir obje olmad›¤›n› kim söyleyebilir? Bu fliir Kant’›n bahsedilen ifadeleriyle
söylemek gerekirse, flair seyir/temafla(kontemplation) ile estetik bir tav›r ald›¤› kimi objele-
ri/mekânlar› da objenin/mekân›n kendisi olarak de¤il, onu estetik olarak alg›layan süjede/ken-
disinde uyand›rd›¤› duygularla birlikte yeni bir estetik obje/fliir olarak okurun dikkatlerine su-
nuldu¤unu gösterir. fiairin sohbetlerini kaleme almas›na izin verdi¤i birkaç kifliden biri olan
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10 fierif Aktafl, a.g.m., s.18.
11 Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal’in Hat›ralar›, ‹stanbul 1960, s.50.



Sermet Sami Uysal, kitab›n›n bafllar›nda “Yahya Kemal fliirine konu edindi¤i yerleri, daha çok
‘karfl›dan’ seyretmeyi sever; Nitekim uzun y›llar, birçok fleyinden memnun olmad›¤› halde, ›s-
rarla Park Otel’de oturuflu, biraz da bu otel odas›n›n, baflta ‘Hayal fiehir’ olmak üzere, nice fli-
irine ilham kaynakl›¤› yapm›fl olan Üsküdar’› tam karfl›dan görmesi yüzündendir.”12 dese de
ilerleyen sayfalarda flairden aktard›¤› flu ifadeler, flairin fliirine giren mekânlar› sadece karfl›dan
seyretmekle kalmad›¤›n› ortaya koyar: “Ben 1934’te Moda’da oturuyordum... Hemen her gün
Üsküdar’a gidip oray› keflfe çal›fl›yordum... Atik-Valide’den Karacaahmet’e bir sokak iner.
1934’te bir ramazan günü, o dar sokakta durdum... Halk›, kerpiç evleri, bakkal dükkân›n› sey-
rettim... O empresyonu (intiba, izlenim) ald›m. Taksiye binip Moda’ya avdet ettim...”13

Yahya Kemal de¤iflik fliirlerinde binlerce kiflinin her gün gördü¤ü, üzerinde yaflad›¤› belli
mekânlardan ald›¤› belli empresyonlar› yeniden dikkatlere sunan bir flair olarak görünür.14

Ancak bu sunma herkesin flahit oldu¤u mevcut realitenin aktar›m› de¤il, bu realiteyle bera-
ber flairin onda sezdiklerinin, duyduklar›n›n ifadesidir. Zaten kendisinin çok güzel ve öz ifa-
desiyle fliir, ‘duyuflun deyifl olmas›’15 de¤il midir?

Estetik tavr›n öz niteli¤inin hayal ve kurgu olmas›, estetik tav›r ve seyir/kontemplation
(seyretme/temafla etme) aras›nda bir iliflki oluflu, estetik bak›mdan önemli olan›n objenin
kendisi de¤il, onu estetik olarak alg›layan süjede uyand›rd›¤› duygu olmas›, sanat eserinin
daha önce olmayan bir fleyin ortaya konmas›; irrealitenin, idealitenin realitedeki görünüflü
haline gelmesi gibi olmas› gibi esteti¤in ifade etti¤i ve tart›flt›¤› konular, Yahya Kemal’in bel-
li bir mekândan hareketle duyufl ve düflünüfllerini deyifl olarak ifade etti¤i m›sralarda görüle-
bilir. Ancak Hayâl fiehir, bütün di¤er hususiyetlerinin yan›nda sanki bu meselelerin teori-
den prati¤e dönüflümünü göstermek için söylenmifl gibidir.

Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n o güzel tan›mlamas›yla ‘genifl bir davetle’ bafllayan bu fliirde
flair, ‘‹stanbullular›n her akflam flahit olduklar› bir realiteyi en basit fleklinde ifade eder.’16

Yine Tanp›nar’›n da belirtti¤i gibi “‹stanbul tepelerinden Üsküdar’a bakan herkes, batan gü-
neflin bir an için camlar› nas›l bir hayal âlemi yapt›¤›n›, sonra ›fl›¤›n masal› bitince ‘serviler
flehri’nin nas›l kendi rüyas›na dald›¤›n›, nas›l kendi talihini yahut genifl çerçevesinde top-
lad›¤› talihleri bekleyen küçük lâmba ›fl›klar›nda gecesine devam etti¤ini bilir.”17

Ancak Yahya Kemal, gurup vakti ve hemen sonras›nda Cihangir’den belirtilen objeye/mekâ-
na bakan herkesin gördü¤ü realitenin arkas›ndaki belli irrealiteyi, idealiteyi okurun dikkatine
sunmakla, ‘obje, objektion, objektivation iliflkisi budur’ der gibidir. fiiirde dikkatlere sunulan
ilk manzara estetik obje olarak düflünülürse, flairin ‘bak’ diyerek muhatab›na ‘belli bir zaman
kendini karfl›s›ndaki rüyaya b›rakmay›’ telkin etmesi, estetik tav›r ve seyir iliflkisinin somut bir
örne¤i de¤il midir? Yine flairin muhatab›na gösterdi¤i manzaray› rüya olarak tan›mlamas›n› es-

269YAHYA KEMAL’DE B‹R fi‹‹R OBJES‹ OLARAK ÜSKÜDAR n

12 Sermet Sami Uysal, ‹flte Gerçek Yahya Kemal, ‹stanbul 1972, s.43.
13 A.g.e., s.99.
14 Yahya Kemal’in fliirinin impressionist resimle olan iliflkisini, ›fl›k unsuru aç›s›ndan R›za Filizok de¤erlendirir:

Yahya Kemal’in fiiirlerinde Ifl›k ‹maj› ve‹mpressionizm, Do¤umunun Yüzüncü Y›l›nda Yahya Kemal Beyatl›, ‹stan-
bul, 1984, s.73-84.

15 Sermet Sami Uysal, a.g.e., s.148.
16 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Hayâl fiehir, Edebiyat Üzerine Makaleler, ‹stanbul 1992, s.328.
17 A.g.m., s.328.



tetik olan›n/sanat eserinin nas›l bir gerçeklik oldu¤unun ifadesi olarak düflünemez miyiz? Di-
¤er taraftan normalde böyle olmayan bu mekân›/objeyi belirtildi¤i flekilde sunan günefl bir sa-
natkârken, bu sunumun belli bir istek do¤rultusunda, bir vehim’e ba¤l› olarak ‘e¤lence hayal-
hanesinde’ tasarlanmas› tam bir sanatkâr tavr› de¤il midir?

3. Yahya Kemal’de Bir fiiir Objesi Olarak Üsküdar
Bilindi¤i gibi, fliirinde mekân önemli bir unsur olan Yahya Kemal’in fliirinde de¤iflik yönle-

rini dikkatlere sundu¤u bafll›ca mekân ‹stanbul’dur. Aziz ‹stanbul’un bir parças› olan Üsküdar
ise flairin ‹stanbul içerisinden fliirine tafl›d›¤› en fazla mekânlardan biri, belki de birincisidir.
Hayâl fiehir, Üsküdar’›n Dost Ifl›klar›, Ziyaret, Atik-Valde’den ‹nen Sokakta ve ‹stanbul
Fethini Gören Üsküdar Kendi Gök Kubbemiz içerisinde, fierefâbâd ve Üsküdar Vasf›nda Ga-
zel ise Eski fiiirin Rüzgâr›yle’de18 Üsküdar’a vasf›nda de¤iflik duyufl ve düflünüfllerin dikkatlere
sunuldu¤u deyifllerdir. Üsküdar’›n flaire duyup düflündürdüklerini k›saca yeniden hat›rlayal›m: 

Hayâl fiehir’de birbirinin devam› ve tamamen z›tt› olan iki Üsküdar manzaras› gösteren Yah-
ya Kemal, birincisine göre son derece sönük olan ikinci manzaran›n ard›nda gördüklerine dik-
kat çekerek bir hükme var›r. Bu manzaralardan birincisi, ‘güneflin vehminin camlardan saraylar
yaratt›¤› ve camlar› birden peri kâflânesine çevirdi¤i, som ateflten saraylarla bütün karfl› yakan›n
üç bin sene evvelki mutantan flarka benzedi¤i, gurup vakti Cihangir’den rüya gibi seyredilen’ bir
Üsküdar manzaras›d›r. ‹kinci manzara ise güneflin bat›fl›yla birinci manzaran›n yerini alan; Ci-
hangir’den seyredilen rüyadan sonra ortaya ç›kan, Üsküdar gerçek, fakir yüzüdür. fiair, Üskü-
dar’›n güneflin bat›fl›yla o muhteflem görüntünün üzerinden kalkmas›na esef etmedi¤ini belirtir
ve bunu karanl›kta kalan Üsküdar’›n flu özelliklerine ba¤lar: Bu serviler flehri bir iç ayd›nl›¤a sa-
hiptir. Ezelî ma¤firetin böyle ikliminde alt›n›n halisi dahi göz boyamayacakt›r. Halk›n›n hilkati
her semtini cennet eden bu beldede gece fukara evlerinin lambalar›, Üsküdar’› en sahih ayna-
dan aksettirmektedir. Üsküdar’›n Dost Ifl›klar›’nda dost olan, yine köhne Üsküdar’›n ‘f›kara ev-
lerinin’ ›fl›klar›d›r. Bu fliirde de ben Üsküdar’a uzaktan bakar. Ancak bu defa zaman gurup de¤il
fecr vaktidir. fiair, ‘biz’ ifadesiyle ‘bilmem kaç›nc› fecri vatan topra¤›nda görmekle vecd içinde’
oldu¤unu/olduklar›n› dile getirir ve mutludur. Çünkü flairin fecr vakti seyretti¤i, ba¤r› yan›k ya-
hut her sabah uyan›k olan Üsküdar’›n dost ›fl›klar›, bu ân› ›fl›klarla Türk etmektedir. Bu dost
›fl›klar, flairin ‘gönlü, dili, kan› ve mizâc›yla’ kendilerinden oldu¤u, dünya yüzünde bir sefer ol-
sun tan›flmadan öz çehreleriyle gördü¤ü, dünya ve âhirette vatandafllar›na aittir.

Hayâl fiehir ve Üsküdar’›n Dost Ifl›klar›’nda Üsküdar’a uzaktan bakarak duyufl ve düflü-
nüfllerini dile getiren flair, Ziyaret ve Atik-Valde’den ‹nen Sokakta’da Üsküdar’›n içindedir.
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18 Yahya Kemal’in fliirlerine iliflkin de¤erlendirmeler, ‘Kendi Gök Kubbemiz, ‹stanbul 1992’ ile ‘Eski fiiirin
Rüzgâr›yle, ‹stanbul 1999’dan hareketle yap›lm›flt›r.
Yukar›da ad› geçen fliirlerin yan›nda Nihad Sami Banarl›, Bir Tepeden fliirinde bahsedilen tepenin bir Üskü-
dar tepesi oldu¤u kanaatindedir: Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal Yaflarken, ‹stanbul 1959, s.169. 
Âlim Kahraman da ‘yorum alan› içinde bir ad›m daha atarak, flairin Bir Tepeden veya Bir Baflka Tepeden
fliirlerinden birindeki tepeyi Çaml›ca tepesi olarak düflünmenin yanl›fl olmayaca¤›’ görüflündedir: Yahya
Kemal’in Üsküdar’›, Üsküdar Zaman Aynas›nda, ‹stanbul 2003, s.31
Çaml›ca Gazeli’de ise (Eski fiiirin Rüzgâr›yle, s.67) Yahya Kemal’in , Üsküdar’›n bir parças› olan Çaml›ca’-
dan bahsetmek yerine, Nef’i vâri fliirinden ve sözünden bahseden bir gazel olmas› ilginçtir. Yahya Kemal
Kendi Gök Kubbemiz’de de cananla ç›k›lan bir tepe (‹stanbul’un O Yerleri, s.67), gurbetten dönerken ‹stan-
bul’un ilk görülen yüzü (Karnaval ve Dönüfl, s.62) ve eski mûsikinin dinlenece¤i mekânlardan biri olarak
(Eski Mûsikî, s.35) Çaml›ca’y› anar.



Ziyaret’te Atik-Valde’ye yine yap›lan bir ziyaretteki de¤iflik sezmelerden biri nakledilir: Ç›nar-
larla siyah servilerin gölgesinde, flad›rvandaki suyun sanki ledünnî sesinde bir fleyler sezilmek-
tedir. Eski mimar suyu adetâ cennetten ak›tm›flt›r. Çiniden solmayacak bahçelerin manevî ra-
hata bir çerçeve yapt›¤›; görenin bir baflka âlemi görmekle kendinden geçti¤i duvarlar saatler-
ce temâflâya de¤er mahiyettedir... Atik-Valde’den ‹nen Sokakta’da ise flair ‘hilkati her semti-
ni bir cennet eden’, ‘gönlü, dili, kan› ve mizâc›yla’ kendilerinden oldu¤u ancak bir sefer olsun
tan›flmad›¤›, ‘f›kara evlerinin’, ‘dost ›fl›klar’›n sahibi insanlar›n, yani vatandafllar›n›n aras›nda-
d›r. Hayâl fiehir ve Üsküdar’›n Dost Ifl›klar›’nda Üsküdar’a uzaktan bakan ve orada olduk-
lar›n› bildi¤i ancak tan›flmad›¤› vatandafllar›n›n varl›¤›ndan mutluluk duyan, Ziyaret’te ise ara-
lar›nda olmas›na ra¤men onlara dair bir dikkat aktarmayan flairin, bu fliirde de onlarla ta-
n›fl(a)mad›¤› görülür: fiair kaç defa gitti¤i bu sokaklarda okura aktard›¤› ziyaretini iftardan ön-
ce yapm›flt›r: Ramazan mâneviyyat›, sükûneti tatl› bir intizâra çevirmifl, semtin oruçlu halk› ev-
lerine dönmektedir. Derken top gürültüsüyle gün biter ve kerpiçten evleri ‘bir nurlu nefle’ kap-
lar, ortam son derece ferah temizdir. Bu noktada d›fl âleme ait dikkatlerinden kendine dönen
flair ruhunun ‘hadsiz bir gurbet akflam› yaflad›¤›n›’ ifade eder. Buna sebep ‘tenha sokakta oruç-
suz ve neflesiz’, ‘yurdun iftar›ndan uzak’ kal›fl nedeniyle ortaya ç›kan ‘gam’d›r. Onlardan ayr›
kalmak asl›nda kendisine her an üzüntü olsa da flair ‘böyle duygular› kalmas›na’ da flükreder.

Yahya Kemal’in bu dört fliirde aktard›¤› dikkatler ‹stanbul’da yapt›¤› gezintilerde, de¤i-
flik semtlerde de benzerlerini görebilece¤i fleylerdir. Meselâ Koca Mustâfapafla bunun gü-
zel bir örne¤idir. Ancak ‹stanbul Fethini Gören Üsküdar’da dile getirilenler yaln›zca ‹s-
tanbul’un fethini gören bir semte; Üsküdar’a ait dikkatlerdir. Bu fliirde Yahya Kemal’in ‘is-
tedi¤i anda geçmifl zaman›n emrine giren; çok basit ama çok flafl›rt›c› gerçekler keflfeden
muhayyilesi’,19 Üsküdar’›n an be an seyretti¤i fethe ait dikkatleri aktar›r. Her fleyden önce
bu fetih ‘ulu, halk›n uyan›k gördü¤ü bir rüya’d›r. Ancak, vatan›n her flehrinin beraber yap-
mas›na karfl›n fethi; ‘o mutlu günü’, elli üç gün süren ‘mehâbetli temâflay›’ vatan flehirleri
içinde sadece Üsküdar görebilmifltir ki vatan›n her flehri bu nedenle onu g›pta ile anmak-
tad›r. Aradan befl yüz sene geçtikten sonra, befler hayal ettikçe hâlâ levhas› canlanan o bü-
yük hat›ra, gemilerin karadan Haliç’e inmesiyle gerçekleflir. Ancak son günün cengi olur-
ken flafak vakti Üsküdar’›n tepelerden bakarak gördü¤ü ve gözleri doldu¤u; as›rlarca haya-
linde saklay›p durdu¤u bir fley daha vard›r. Bu yüz bin mele¤in ‹stanbul’a uçmas›d›r. 

Eski fliirin rüzgar›yla söylenen Üsküdar Vasf›nda Gazel ve fierefâbâd’›n eski fliirimizin Üs-
küdar’a dair söyledi¤i fliirler türünden söyleyifller oldu¤unu ifade etmek mümkündür. ‹lk ga-
zelde flair ‘fleb ü rûz›nda Firdevs’in ›yan oldu¤u’ oldu¤u Üsküdar’dan fierefâbad’› da zikrederek
bahsettikten sonra, hicranla an›lan Ba¤larbafl›’n›n goncas›n› hat›rlar. ‹kincisi ise Nedim’in de
bir flark› söyledi¤i ve nakarat›nda ‘flevketli hünkâr›n› davet etti¤i’ III.Ahmed ad›na yapt›r›lan
fierefâbâd merkezli yine bir gazeldir. Eski fliirin rüzgar›yla, dolay›s›yla eski medeniyetin için-
den söylendi¤i için bu fliirlerde tabiî olarak, Kendi Gök Kubbemizde Üsküdar’a farkl› bir za-
mandan ve bir medeniyet krizinin içinden bakan benin duyufl ve düflünüflleri yer almaz.20
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19 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Yahya Kemal, ‹stanbul 2001, s.29-30.
20 Üsküdar’dan bahseden ve eski fliirin içinden söylenen fliirlere bak›ld›¤›nda, bu fliirlerin de Yahya Ke-

mal’in eski fliirin rüzgâr›yla söyledi¤i fliirler gibi, genellikle Üsküdar’›n tabiî güzelliklerinden bahseden
fliirler olduklar› görülür. Türk Edebiyat›nda Üsküdar’dan bahseden fliir ve di¤er metinler için Âlim Kah-
raman’›n bahsedilen çal›flmas›na bak›labilir.



“‹flte Yahya Kemal’in, belki de tâlihin güzel bir cilvesiyle, büyük hayat›n›n mühim bir
k›sm›n› geçirdi¤i Cihangir semtinden bakarak, gördü¤ü ve sevdi¤i Üsküdar’›n karfl›s›nda
duyup düflündükleriyle görüp söylediklerinin bir k›sm› bunlard›r.”21 diyen Nihad Sami Ba-
narl› da bir anlamda flairin Üsküdar vasf›nda söyledi¤i fliirleri okurla birlikte yeniden okur.
Ancak Banarl›, ‹stanbul Fethini Gören Üsküdar’›n hikâyesini anlatt›¤› bölümde muhte-
melen Yahya Kemal’in de¤iflik sohbetlerinde üzerinde durdu¤u, Üsküdar’la ilgili flu gerçek-
leri anlat›r: Üsküdar, Yahya Kemal’in Anadolu Türklü¤ü’nün milâd› olarak gördü¤ü Malaz-
girt’ten sadece on y›l sonra Süleyman fiah komutas›ndaki Türk atl›lar›n›n ilk kez ‹stanbul’u
seyrettikleri yerdir. Haçl› seferlerinin de etkisiyle elimizden ç›kan Üsküdar’›n ikinci defa
elimize geçmesi ve art›k bir Türk vatan› olarak kalmas› Türk dehâs›n›n göz kamaflt›ran te-
cellîlerinden biridir. Üsküdar’› ikinci defa zapteden, Y›ld›r›m Beyaz›t devri Türk gazileri,
1389 da Murad Hudâvendigâr kumandas›nda Kosava zaferini kazanan kahramanlard›r. Bu
gaziler Üsküdar’› Kosova dönüflünde zaptetmifllerdir.22

Üsküdar, Yahya Kemal’e göre Türk tarihinin belki de en önemli olay› olan ve bir fliirin-
de “fiu fetih vak’as›, yârab! Ne büyük mu’cizedir!”23 dedi¤i ‹stanbul’un fethini görmesinin
yan›nda, yine flairin nazar›nda ‘kültür ve medeniyetimizin bütün tezâhürlerini sinesinde
bar›nd›rd›¤› için vatan›n bir muhassalas›, sembolü’24 olan Aziz ‹stanbul’un fetih sonras›
mutlu anlar›n› gururla temafla etmifl, “Süleymâniye Câmii’nin bitmiflini de¤il, yap›l›fl›n› ve
onu infla edenlerin mes’ud ve hummal› faaliyetini görmüfltür. Üsküdar, Beyaz›d Câmii’nin,
Sultan Selim veyâ Sultanahmed Câmi’lerinin, Yeni Camii’nin kuruluflunu ve Fâtih Câ-
mii’nin ‹stanbul ortas›nda iki defa yükseliflini görmüfltür.”25

‹stanbul’un fethini bafl›ndan sonuna kadar seyretmesi itibar›yla flair için ayr› bir önemi
olan Üsküdar’›n, Yahya Kemal’in fliirinde a¤›rl›kl› bir yeri olmas›n›n baflka bir nedeni, fla-
irin “ ‹klimden anl›yan gerçek ve hassas bir sanatkâr, ‹stanbul’un eski semtlerinden herhan-
gi birini, meselâ: Koca Mustâpafla semtini, yâhut Eyüb’ü yâhut Üsküdar’› yâhut da Bo¤azi-
çi’nin henüz millî hüviyetini muhâfaza eden herhangi bir köyünü seyredince kat’î bir hü-
küm vererek der ki: ‘Bu halk bu iklimde ezelden beri sâkindir ve bu iklîme bu mîmarîden
ve bu halktan baflka unsurlar yaraflmaz.’ ”26 tespitindeki ifadelerde ortaya konur. Yani Üs-
küdar, flairin ‘bir iklîmin manzaras›, mimârîsi ve halk› aras›nda hâlis ve tam bir âhenk’27

olarak ifade etti¤i ‘vatan tablosu’nun bir tezahürüdür. Yahya Kemal Üsküdar adl› vatan tab-
losunda ‘târih ortas›nda ve co¤rafyada Türklü¤ü’ bulmufltur; zira yukar›da da belirtildi¤i gi-
bi ‘Koca Mustâpafla gibi, Fatih gibi, Üsküdar’da Atik Valde gibi semtler ve mahalleler âde-
ta, Türklü¤ün bir mahalle hâlindeki tekevvünüdür.’28
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21 Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal Yaflarken, ‹stanbul 1959, s.164.
22 A.g.e., s.136.  Yahya Kemal, Banarl›’n›n bahsettiklerine de¤indi¤i görülür: Aziz ‹stanbul, ‹stanbul 1992, s.12. 
23 Yahya Kemal, Koca Mustâpafla, Kendi Gök Kubbemiz, ‹stanbul 1992, s.43.
24 Mustafa Özbalc›, Yahya Kemal’in Duygu ve Düflünce Dünyas›, Ankara 1996, s.255.
25 Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal Yaflarken, ‹stanbul 1959, s.138.
26 Yahya Kemal, Aziz ‹stanbul, ‹stanbul 1992, s.5.
27 A.g.e., s.5.
28 Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal’in Hat›ralar›, ‹stanbul 1960, 50.

Yahya Kemal’in Üsküdar’la ilgili bir konferans›n notlar›n› ‘Türk Üsküdar Konferans›n›n Uunsurlar›’ olarak ç›-

karmas› onun nazar›ndaki Üsküdar’a dair güzel bir göstergedir. (Aziz ‹stanbul, s.78)



Üsküdar, ‘her tafl›nda milletimizin ruhu flekillenen ve Türklü¤ün tekasüf etti¤i yerin semas›n-
da fliire has cevheri sezebilen’,29 ‘iklimden anlayan gerçek ve hassas bir sanatkâr’ olan Yahya Ke-
mal’e “yaln›z sâde ve s›cak bir hayat flehri olarak de¤il, ayn› zamanda servilerin gölgesinde ecdad
rûhu dinlenen bir âhiret flehri, velhâs›l azîz bir flehir rûhâniyetiyle, y›llarca gülümsemifltir.”30 Ha-
yâl fiehir’de flairin dikkat çekti¤i ‘iç ayd›nl›¤›’ hakk›nda Nihad Sami Banarl›, “Görülen iç ayd›n-
l›¤›, sâdece Üsküdar evlerinde birer birer uyanan lâmbalar›n yaratt›¤› nefl’eli ayd›nl›ktan ibaret de-
¤ildir. Bu ›fl›k, Üsküdar’› yaln›z millî mîmârîsi ve büyük mâcerâs›yle de¤il, belki daha çok, için-
de yafl›yan müslüman-Türk halk›yle seven flâirin, Üsküdar halk›ndaki ruh ›fl›klar›na dikkat etme-
siyle vard›¤› ve gördü¤ü, büyük mânevi ayd›nl›kt›r.”31 demektedir. Tanp›nar ise aralar›nda Üskü-
dar’dan bahseden fliirlerinde oldu¤u m›sralarda flairin ‘dini içtimaî, estetik’ yüzüyle verdi¤ini be-
lirtir. fiöyle demektedir Tanp›nar: “Ezan, Itrî’nin tekbiri, Bayram sabahlar›n›n ve iftar vakitlerinin
ruhanî fliiri, Üsküdar’›n ›fl›klar›nda buldu¤u çocukluk sabahlar› –sanki evin içindekilerini uyku-
nun gurbetinden döner dönmez kucaklar gibi, bütün o ›fl›klar›n alt›nda giyinen, düflünen ve gü-
nün a¤›r kaderine haz›rlanan insanlar› flefkatle kucaklar- hülâsa, saatlerimizi ve ruh manzaralar›-
m›z› yapan ve ölülerimizle oldu¤u kadar yaflayan kalabal›¤›m›zla birlefltiren büyük bir unsur ‘Ko-
ca Mustafa Pafla’, ‘Süleymaniye’de Bayram Sabah›’, Atik Valide ve Üsküdar Peyzajlar›, Ezan-› Mu-
hammedî, bize dini, bu içtimaî, biraz da estetik yüzüyle veren manzumelerdir.32

Yahya Kemal’in fliirinde üzerinde durdu¤u mekânlar›n özellikleri ile flairin çocuklu¤u-
nun mekânlar› aras›nda ilgi kuran fierif Aktafl’›n söyledikleri dikkate al›n›rsa, Üsküdar’›n
Yahya Kemal’in zihninde bir vatan tablosu arz etmesi ve fethi görmesinin yan›nda çok da-
ha baflka ça¤r›fl›mlarla da yer etti¤i düflünülebilir. Aktafl’a göre flairin ‘fliir ve fikir dünyas›-
na giden kap›lardan biri olan’ mekân›n “arz etti¤i hususiyetler bütün halinde, flairin fluur-
lu çocukluk devrinde büyük yeri olan Üsküp’ü düflündürecek mahiyettedir. Daha de¤iflik
bir ifadeyle çocukluk y›llar›nda Üsküp’te millî mekân› idrak eden flair, orada hissettiklerin-
den hareketle muhayyilesinde mücerret olarak yaratt›¤› millî mekân›, sonradan gördü¤ü,
tan›d›¤› tarihî maceras›n› ö¤rendi¤i yerlerde yeniden yaflar.”33 Üsküdar da bu sonradan gö-
rülen, tan›nan, tarihî maceras› ö¤renilen mekânlardan biridir.
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29 fierif Aktafl, Milî Romantik Duyufl Tarz›yla Yahya Kemal ve Ziya Gökalp, Do¤umunun Yüzüncü Y›l›nda   Yahya
Kemal Beyatl›, ‹stanbul, 1984, s.22.

30 Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal Yaflarken, ‹stanbul 1959, s.165.
31 A.g.e., s.166.
32 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Yahya Kemal, ‹stanbul 2001, s.49.
33 fierif Aktafl, a.g.m., s.18.

‘Üsküp’ün yaln›z vatan olarak de¤il, flehir olarak da hat›rlanmaya de¤er bir beldemiz oldu¤u ve onu Y›ld›r›m
Beyaz›d’›n kurdu¤unu’ söyleyen Yahya Kemal, ‘Niflli olmas›na ra¤men Üsküp’te do¤makla iftihar etti¤ini, çün-
kü Üsküp’ün Rumeli’de Türklü¤ün tekasüf etti¤i yer oldu¤unu; her tafl›nda milliyetimizin rûhu flekillenecek ka-
dar Türk oldu¤unu’ söyler:  Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal’in Hat›ralar›, ‹stanbul 1960, s.27-28.
Bilindi¤i gibi, Yahya Kemal, Kaybolan fiehir’de ‘Y›ld›r›m Beyaz›d diyâr› olan ve Evlâd-› Fâtihân’a onun yâdi-
gâr› olan’ ’Üsküp’ten ‘Yaln›z bizimdi, çehre ve rûh›yle biz’di o’ diye bahseder. Üsküp’ün Yahya Kemal’deki
izlerini annesinin ölümüyle birlikte de¤erlendiren Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n yorumlar›n›n çerçevesine Üs-
küdar da girer: “Burada Yahya Kemal’in on bir yafl›nda iken, henüz bütün güzelli¤i içinde ölen annesini hiç
unutmad›¤›n›, her vesile ile hat›rlad›¤›n› söyleyelim. Bu ölen anne etraf›nda teflekkül etmifl bir merkezlefl-
meyi teessürî hayat›n›n bir bafllang›c› olarak kabul etmek ne dereceye kadar mümkündür? Yaln›z  flu kada-
r›n› söyleyelim ki, ölümün bu eserde ald›¤› hayata o kadar yak›n çehre, ancak böyle bir çekirdek etraf›nda
teflekkül edebilirdi. Bu taktirde ‘Kaybolan fiehir’in: 



4. Sonuç

Yahya Kemal’in fliirinde Üsküdar, realiteki görünüflü itibariyle, ‘fakir Üsküdar’d›r. Bu semt
‘f›kara’ insanlar›n mekân›d›r. Ancak ‘iklimden anl›yan gerçek ve hassas bir sanatkâr’ dikkat
ve sezgisinin yan›nda belli bir kültürel birikimle Yahya Kemal, bu realitede daha baflka fleyler
de görür. Buna göre Üsküdar/‘serviler flehri’, kayna¤›n› ‘ezelî ma¤firet iklimi’nden alan bir ‘iç
ayd›nl›¤a’ sahiptir. Bu semtte ‘hilkatleri her semti bir cennet eden’ insanlar yaflar. Manevî de-
¤erlerini yaflayan bu insanlar›n kerpiçten evlerini ‘nurlu bir nefle’ kaplar; burada ‘ferahl›, te-
miz bir âlem’ havas› hissedilir. Köhne Üsküdar’daki bu insanlar›n fecre karfl› her sabah uya-
n›k olmalar› ‘ân› Türk etmekte’dir. Üsküdar’›n f›kara insanlar›, flairin uzaktan uza¤a varl›k-
lar›ndan sevindi¤i, ‘gönlü, dili, kan› ve mizac›yla kendilerinden oldu¤unu’ söyledi¤i, hem
dünyada hem de ahirette vatandafllar› olan, ancak bir sefer olsun tan›flmad›¤› kimselerdir.
fiair belli duygular›n›n bakî kalmas›na flükretse de, ‘her an’ bu insanlardan ayr›l›fl›n üzüntü-
sünü yaflar. Bu insanlar›n mekân›; Üsküdar, fetih sabah› gördü¤ü meleklerle ‹stanbul fethi-
nin manevî yönüne de flahitlik edecek kadar maneviyatl› bir semttir.

Üsküdar’› bir obje/mekân olarak eserine tafl›yan Yahya Kemal’in fliirinden okuyucu, onun
dikkatlere sunduklar›ndan Üsküdar’›n esrar›na yol bulur. fiair muhatab›n›n dikkatini, real
mekândaki irrealiteye, idealiteye çeker. Bu durum, Üsküdar’dan bahseden birçok flair için-
de, hemen hemen Yahya Kemal’e has gibidir. Bu konuda Tanp›nar flunlar› söyler: “Bütün bu
flâirlerin ‹stanbul’u çok sevdikleri ve bize parça parça verdikleri muhakkakt›r. Yaln›z flu nok-
ta vard›r ki, hepsi az çok flehir çocu¤u olarak bunu yapm›fllard›r.

Yahya Kemal’in onlardan fark›, ‹stanbul’un flâiri olmas›d›r. O yaflanan bir medeniyetin ha-
z›r çerçevesinden de¤il, bir ferdiyetin adesesinden, bir dâüss›laya benzeyen sevgiden ve bir
tefekkürün aras›ndan ‹stanbul’u gördü ve tagannî etti. Belki daha ileri gitti; bu flehrin güzel-
liklerinde sanat›n›n nizam›n› arad›.”34 Tanp›nar’›n eski fliirimizdeki ‹stanbul ile Yahya Ke-
mal’in fliirindeki ‹stanbul’u mukayese noktas›nda söyledi¤i bu hükümleri, özellikle de ‘bir
ferdiyetin adesesinden, bir dâüss›laya benzeyen sevgiden ve bir tefekkürün aras›ndan ‹stan-
bul’u görmek ve tagannî etmek’ ifadesini, yeni fliirimizdeki di¤er flairlerin ‹stanbul alg›s› ile
Yahya Kemal’in ‹stanbul alg›s› çerçevesine tafl›mak herhalde pek yanl›fl olmaz.35

‹stanbul’da, ‘Türklü¤ün bir mahalle hâlinde tekevvünü’nün görüldü¤ü mekânlardan biri ol-
mas› yan›nda, fethe de flahitlik eden, hatta baz› yorumlara göre Türklü¤ün tekasüf etti¤i bir
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‹sa Bey’in fetihe aç›lm›fl mezarl›¤›
Hülyama âhiret gibi nakfletti varl›¤›
Beyti, baflta ‘Koca Mustafa Pafla’n›n, ‘Hayal fiehir’in, ‘Atik Valide’den ‹nen Sokakta’n›n, ‘iftar saati’nin örgü-
lerini yapan o güzel m›sralar olma üzere, Yahya Kemal’in sanat›n›n bütün bir taraf›n› izah edebilir. ‘Üskü-
dar’›n Dost Ifl›klar›’ da, sayd›¤›m›z manzumeler gibi peyzaj›m›z› ve insanlar›m›z› bu hasretin ve ac›n›n ›fl›-
¤›nda gören eserlerdendir.
‘Kaybolan fiehir’in ilk ad› ‘Üsküp’tü ve daha biz talebe iken bir tasavvur halinde zihninde idi. S›k s›k bah-
sederdi. Hatta Üsküp’ü mutlaka beyit sonunda düflündü¤ümüz için ona bir kafiye bile arad›¤›m›z olurdu.”
Ahmet Hamdi Tanp›nar, Yahya Kemal, ‹stanbul 2001, s.152. 

34 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Yahya Kemal, fiiirleri ve ‹stanbul, Edebiyat Üzerine Makaleler, ‹stanbul 1992, s.341.
35 Türk Edebiyat›nda, ‹stanbul üzerine yaz›lan fliirlere bak›lanca bunun hemen hemen do¤ru oldu¤u görüle-

cektir. ‹stanbul üzerine yaz›lan fliirler için Hasan Akay’›n haz›rlad›¤› antolojiye bak›labilir: Fatih’ten
Günümüze fiairlerin Gözüyle ‹stanbul, Cilt I,II, ‹stanbul 1997.



mekân olmas› hasebiyle Üsküp’ü hat›rlatan36 mekânlardan biri olarak Yahya Kemal’in fliirine
giren Üsküdar’a dair duyufl ve düflünüflleri ifade eden en güzel kavramlardan biri kollektif ruh
kavramd›r. ‘Yahya Kemâl adl› terkibin ilk özelli¤i, alt› yüzy›ll›k tarihî zaman içinde, bu insan
toplulu¤unu birbirine ba¤layan zihnî ve bediî faaliyetlerin, tarihi ve sosyal hadiselerin ça¤dafl
yorumcusu olufludur’ diyen fierif Aktafl, Yahya Kemâl’in eserindeki temel gücün (étymon spritu-
el), kollektif ruh oldu¤unu ifade eder. Aktafl’a göre, ‘O, bu ruhun çeflitli tezahürlerini ‹stanbul
adl› genifl mekânda görür, klâsik Türk musikîsine has seste hisseder ve berceste m›sraya has
söyleyifl biçimini bulur. Ancak bunlar› görmek ve hissetmek genifl ve zengin tarih kültürüne,
gerçek mânada bat›l› bir dikkate ve incelmifl bir zevke ihtiyaç gösterir. O, hâli mâziden ayr› dü-
flünmez. Hâl ve mâzi, ayn› kollektif ruhun tezahürleriyle, bir bütüne vücut verir. Bu bizim var-
l›¤›m›zd›r.... Yahya Kemâl’de bu ruhun mekâna siniflini ve onu flekillendirmesini Ziyaret, Atik-
Valde’den ‹nen Sokakta, Koca Mustâpafla adl› fliirlerinde okumaktay›z.’37

‹stanbul Fethini Gören Üsküdar’da, fethi gördü¤ü için g›pta eden vatan›n her flehrinin,
‘bizim ‹stanbul’u fethetti¤imiz mutlu günü’ demeleri, Atik-Valde’den ‹nen Sokakta’da onlar-
dan, yani iftar›n ard›ndan ‘ferah, temiz bir âlem içinde nurlu bir neflenin kaplad›¤› kerpiçten
evler’dekilerle ben aras›ndaki iliflki, yine Üsküdar’›n Dost Ifl›klar›’nda ben’in uzaktan uza¤a
‘dünya yüzünde bir sefer olsun tan›flmadan öz çehrelerini gördü¤ü’, ‘gönlü, dili, kan› ve mizâ-
c›yla onlardan oldu¤unu’ söyledi¤i ‘dünya ve ahirette vatandafllar›’na seslenifli ve bu vatandafl-
lar›n ‘ân› ›fl›klarla Türk eden’ insanlar olmas›... kollektif ruh ile ben aras›ndaki iliflkinin göze
çarpan ilk tezahürleridir. Üsküdar vasf›nda sezilip dile getirilenler ayn› zamanda, ‘akl› ve ira-
desini kullanarak, sosyal ve tarihî tekevvün içinde coflkuyla kendi benini hissetmesi ve ortaya
ç›karmas›na sebep olan ruh hâli’ olan ve ‘bir bak›ma insan›n kendisini keflfetmesi ve gelece¤i-
ne hâkim olma iste¤ini aç›kça ortaya koyan’ millî romantik duyuflun38 da ifadeleridir.

‘Her sabah, Cihangir semtinden bakarak, kendi ömrünün muztarip yaln›zl›¤› içinde, uya-
n›fl›n› seyretti¤i Üsküdar’›n dost ›fl›klar›yla avunan’ Yahya Kemal’e göre, fecre karfl›, Üskü-
dar’da uyanan bu ›fl›klar, yaln›z Üsküdar’›n de¤il, Anadolu yakas›ndaki bütün vatan›n ve her
sabah, vatanda uyanan bütün Türk halk›n›n sembolüdür. fiâir, bu ›fl›klarda vatan semti’ni
görür, Bursa’da, Konya’da, Eskiflehir’de, ‹zmir’de, Ankara’da, her yerde uyanan Türk âilele-
rinin s›cak yuvalar›nda, onlarla birlikte uyan›r, onlarla birlikte yaflar.’39

Yahya Kemal’in Üsküdar merkezli fliirlerinden bahsederken “pek çeflitli unsurlardan mey-
dana gelen bu m›srâlarda yaln›z, bir beldenin târihi ile tabiî ve mîmârî güzelli¤i de¤il, ayn›
zamanda bir vatan hattâ millet anlay›fl› görülür” diyen Nihad Sami Banarl›’n›n bu m›sralar-
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36 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Yahya Kemal, ‹stanbul 2001, s.152.
fierif Aktafl, a.g.m., s.18.

37 fierif Aktafl, Yenileflme Dönemi Türk fiiiri ve Antolojisi, Ankara1996, s.199-201.
38 fierif Aktafl, Millî Romantik Duyufl Tarz› ve Tür Edebiyat›, Türkiye Günlü¤ü, Ocak-fiubat 1996, s.173.
39 Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal Yaflarken, ‹stanbul 1959, s.175.

Zaten Yahya Kemal’e nazar›nda, ‘bütün Türk tarihinin, Türk co¤rafyas›n›n bir terkîbi, hulâsas›, tecellîsi
olan’ ‹stanbul’u, ‘sadece padiflahlar ve ‹stanbullular taraf›ndan de¤il; vatan›n dört buca¤›ndan, konya’dan,
Bursa’dan, Edirne’den, Sivas ve Tokat’tan, Erzurum’dan, Üsküp’ten... burulara gidip girip gelen, yahut
burulardan gelip ‹stanbul’da kalan müslüman Türkler ‹stanbul’u hep birden bina etmifllerdir. (Nihad Sami
Banarl›, Yahya Kemal’in Hat›ralar›, ‹stanbul 1960, s.51.)
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dan ç›kar›mlar›na kat›lmamak mümkün de¤il. fiöyle der Banarl›: Vatan› tam sevebilmek için
onu anlamak, bütün aziz maceras›n› bilmek... vatan› bütün halk› ve bütün maceras›yla sev-
mek, onun flevkini ve ›zd›rab›n› anlamak, onun üzerinde kurulmufl yuvalar›n iç ayd›nl›¤› ve
saâdeti için yüre¤i titrer olmak lâz›md›r.40

Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Yahya Kemal’in fliirine dair söyledikleri, sanki Modern Türk Ede-
biyat›’n›n bafllamas›na neden oldu¤unu söyledi¤i ‘medeniyet krizini’41 hâlâ yaflayan bir bene
yol gösterir gibidir. “...tarihin baz› dü¤üm noktalar›nda, sanat›n aynas›nda kendimizi daha vâ-
z›h çizgilerle görmek isteriz. ‹flte Yahya Kemal fliirini yaparken bize bu tatmini getirdi. O, bize
elinde bir fihrist veya çok def’a bir ucu politikada biten, yani birtak›m anlaflmazl›klar›n aç›k
kap›s› bir hissîlikle gelmedi; bize kültürümüzü tan›tt›.

Onun diliyle ve onun fliirinde aksetti¤i için birçok inkâr ve tefsir silsilesinde zaman za-
man kaybetti¤imiz bir dünyaya kavufltuk; eski ve art›k hayat›m›z için lüzumsuz diye att›-
¤›m›z ve o yüzden fakirleflti¤imiz fleylerin bizim için ebedî ve muas›r k›ymetler oldu¤unu
ö¤rendik.”42 diyen Tanp›nar’a bu tecrübeleri veren Yahya Kemal’in fliirleri aras›nda herhal-
de Üsküdar’a dair olanlar›n da önemli bir yeri vard›r.

40 Nihad Sami Banarl›, Yahya Kemal Yaflarken, ‹stanbul 1959, s.168.
41 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Türk Edebiyat›nda Cereyanlar, Edebiyat Üzerine Makaleler, ‹stanbul 1992, s.101.
42 Ahmet Hamdi Tanp›nar, Yahya Kemal, fiiirleri ve ‹stanbul, Edebiyat Üzerine Makaleler, ‹stanbul 1992, s.339.



fi‹‹RLERDE MADDEDEN MÂNÂYA
YAfiANAN HAYAT VE fiEHR-‹ ÜSKÜDAR

Yaflar fienler*

Güzellik, insanlar› daima etkilemifl ve duyguland›rm›flt›r. Maddî güzellikler duyu organ-
lar›na hitap ederek do¤rudan bir tesirde bulunurlar. Mânevî güzellikler ise insan› da-

ha derinden ve daha güçlü kavrar. Ancak bu kavray›fla erebilmek belirli bir birikim ve anla-
y›fl gerektirir. 

Üsküdar, ‹stanbul’un, maddî ve mânevî güzellikleri kendisinde toplayan semtlerinden biri-
dir. Sahip oldu¤u tabiî güzellikler pek çok fliire konu olmufltur. Baflta K›zkulesi, Beylerbeyi,
Çengelköy, Kanl›ca gibi muhteflem Bo¤az’› meydana getiren semtler gelir. Daha sonra da Çam-
l›ca ve Sultantepesi gibi tepeler.

Bunlar›n yan› s›ra Üsküdar mânevi ve tarihî zenginliklere de sahiptir. Baflta Aziz Mahmud
Hüdâî Hazretleri olmak üzere Üsküdar’›n çeflitli mahallelerindeki velî türbeleri ve câmiler, bu
mânevî havan›n hem kurucusu, hem de koruyucusudurlar.

Bu güzellikler ile bu mânevî hava içinde yaflayan halk ikisini örgüleyen bir hayat sürer. Gün-
lük hayat içinde ilmek ilmek dokunmufl olan bu kültür, derinlerine do¤ru, din duygusu, mil-
li duygu, tarih ve tabiat güzelliklerinden oluflan bir yap›ya sahiptir. fiimdi bu yap›y›, de¤iflik fla-
irlerden seçti¤imiz fliirler çerçevesinde ele alal›m.

Bo¤aziçi’nin ve Üsküdar semtlerinin tabiî güzelliklerini oluflturan unsurlardan biri bitki
örtüsüdür. Köflklerin yemyeflil bir örtü alt›nda sakland›¤› Kanl›ca s›rtlar›nda bir a¤ac›n öy-
küsünü “Sevim Han›m›n A¤ac›” fliirinde dile getiren Coflkun Ertep›nar, tabiî güzelliklerle
sevgiyi birlefltirerek flöyle f›s›ldar:

“‹stanbul’da
Bo¤aziçi’nde,
Kanl›ca yolunda,
Asfalta kenar sert bir kaya duvar dibinde
A¤açlar içinde bir a¤aç...
Sevim Han›m’›n sevdi¤i, benim dedi¤i a¤aç, 
Tatl› s›rtlarda köflkleri, yal›lar› aflmak, 
Yukarda bir yerlere ulaflmak ister gibi iki kulaç, 
Duada iki kol, aç›lm›fl iki kanat...” (Ertep›nar, 433)

* Doç. Dr., Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Van.



Mustafa Necati Karaer de yaflanan hayat›n s›cakl›¤›n› tafl›yan m›srâlar›nda bize hat›ralar›n›n
penceresinden bakarak çizdi¤i iki peysajdan bahseder. Bunlar tablolara konu olan Kuzguncuk
ve Kanl›ca manzaralar›d›r.

“O parkta avuçlar›m›z› yakt› kar, 
‹lk kiraz çekirde¤i düfltü suya. 
Kimi kara kalem kimi sulu boya 
Kuzguncuk’tan Kanl›ca’dan resimler” (Karaer, 78)

Sevgilisinin gözlerinde Emirgân ç›narlar›n›n yeflilini, saçlar›nda ise Küçüksu’daki sararm›fl
ekim yapraklar›n›n rengini gören Nurettin Özdemir, tabiat güzelli¤ini kad›n güzelli¤iyle bir-
lefltirir. Semtlerle sevgilisi aras›nda bir münasebet kurar. ‹stanbul gibi, sevgilisinin de her ha-
li güzeldir.

“Bu maviyi biliyorum Bo¤az’dan. 
Ne güzel yak›flm›fl gözlerinize. 
“Mirgün” ç›narlar›ndan bu yeflil 
Öylesine kanat germifl denize.

Belki temmuz s›ca¤›d›r bu sar› 
Tutuflmufl yamaçlar›nda “Küçüksu”yun, 
Belki de uçuflan ekim yapraklar›, 
Alt›n rüzgâr›nda bir uykunun. 

Bu ›fl›k tu¤ra’s›ndayd› Fatih’in 
fiimdi bak›fllar›n› ayd›nlatan 
Bu rüzgâr hep eserdi Çaml›ca’da 
Bize gençlik günlerimizi hat›rlatan” (Özdemir, 204)

Bir ‹stanbul sevdal›s› olan Necip Faz›l da “Can›m ‹stanbul” fliirinde, z›tl›klar›n muhteflem
uyumunu gösteren flu m›srâlarda Bo¤az’la Çaml›ca’y› birlefltirir:

“Bo¤az gümüfl bir mangal, kaynat›r serinli¤i;
Çaml›ca’da, yerdedir göklerin derinli¤i. 
Oynak sular yal›n›n alt kat›na misafir; 
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.” (K›sakürek, 35-35)

‹simlerinin ard›ndaki zengin tarihi ça¤r›fl›mlar›yla Beylerbeyi ve K›zkulesi, Karaer’in m›s-
râlar›nda bir fliir temrininine dönüflür. Söyleyifl, ses tekrarlar›n›n kurdu¤u müzikal bir oyun
halinde devam eder.

“Maças›, karosu, sine¤i, kupas›
Beylerbeyi’nde toplanm›fl beyler,
K›zkulesi’nde k›zlar flark› söyler
‹çlerinden birisi kay›p.
Mor mendille gözlerimi ba¤lay›p
Att›lar ortas›na mor denizin.” (Karaer, 78)

Bedri Rahmi de ‹stanbul’un güzelli¤ini meydana getiren yerlerden biri olarak gördü¤ü K›z-
kulesi’nden bahsederken, onu âdeta denizin sihirli k›z›, maviliklere hükmedebilen bir deniz
perisi gibi görür.
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“fiehrin buras›na dokun gülsün 
‹çine bakraç bakraç mavi dökülsün

K›zkulesi.” (Eyübo¤lu, 40-41)

K›zkulesi’ni sular›n üstüne ba¤dafl kurmufl bir genç k›za benzeten Edip Ayel ise, Çaml›-
ca’dan seyretti¤i güzelliklerin verdi¤i coflkuyla söyle seslenir:

Ç›k Çaml›ca’n›n üstüne bir gün, deme da¤ tafl: 
K›z bir Kule kurmufl sular›n üstüne ba¤dafl! 
Seyret o genifl ufku coflup bir yüce hazla, 
Yurdun ne kazanm›flsa kazanm›fl flu Bo¤az’la! (Ayel, 39)

Bir çocuk s›cakl›¤›ndaki m›srâlar›yla ‹stanbul’a ve Bo¤az’a sevgisini dillendiren Ziya Osman
Saba, fizikî mekânlarla kendi hayat mâceras› aras›nda münasebetler kurar. Mavi sular üstünde
yüzer gibi duran K›zkulesi ve aile fertlerinin mezarlar›n›n bulundu¤u yerler onun için ayr› bir
manaya sahiptir. Onu bu fiziki mekânlara ba¤layan biraz da bu kabirlerin varl›¤›d›r. Babas› Kü-
çüksu’da, annesi Eyüp’te yatmaktad›r. Geçmifl ile kendi hayat›n› bir devam çizgisinde birleflti-
rir. Bu çizgi ‹stanbul’dan geçer.

“Geliyor Bo¤aziçi’nden do¤ru, 
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi. 
Mavi sular üstünde yine 
Bembeyaz K›zkulesi.
...............................

Benim de say›lmaz m› oralar? 
Elimi tutar gibi iki yan›mdan, 
Babam›n yatt›¤› Küçüksu, 
Anam›n topra¤› Eyüpsultan.

Önümde aç›k kollar›yla Bo¤az, 
Çengelköy’den aktarma Rumelihisar’›. 
‹stanbul, ‹stanbul’um benim, 
Kad›köy’ü, Üsküdar’›...” (Saba, 36-37)

Bo¤aziçi Köprüsünün Bo¤az’a ayr› bir güzellik katt›¤›n› ve Asya ile Avrupa’y› birbiri-
ne ba¤lad›¤›n›, söyleyen Coflkun Ertep›nar, gelecek kuflaklar›n da Cumhuriyet’in ellinci y›l›n-
dan kalan bu hat›ray› be¤eneceklerini düflünür.

“Tozundan topra¤›ndan ar›n›nca zaman, 
Güzel olmufl diyecek torunlar›n bir kat daha 
Güzel olmufl güzel ‹stanbul, 
Bo¤aziçi Köprüsü’yle...

Bo¤aziçi Köprüsü
Ellinci Y›ldan kalacak büyük mucize...” (Ertep›nar, 171)

Gençlik hat›ralar›n›n getirdi¤i bahar s›cakl›¤›n› Üsküdar’la birlefltiren Karaer, bir sevda pen-
ceresinden gördü¤ü fiehr-i Üsküdar’› bize flöyle anlat›r:
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“Ne tutabilir fliirin yerini, 
Söylenmemifl ince bir sevda kadar? 
S›ms›cakl›¤›n› koydu¤un Üsküdar 
Sokak sokak, ev ev, göz göz ayd›nl›k 
Duman› üstünde mavi bir çaydanl›k, 
A¤z›ndan ya günefl ya y›ld›z akar.” (Karaer, 141)

Bu m›srâlarda, Fuzuli gibi sevgilinin semtini dahi aziz gören flair, Üsküdar’› bir masal fleh-
rine benzetir. Bir çaydanl›k gibi duman› üstünde Üsküdar’›n a¤z›ndan ya günefl, ya da y›ld›z
akmaktad›r. 

‹stanbul’u sevip de masal flehri Üsküdar’a u¤ramayan yoktur. Baki Süha Edibo¤lu, “‹stan-
bul’u Dün Dolaflt›m” fliirinde bir ‹stanbul gezisi s›ras›nda yolunu Üsküdar’dan geçirir.

“‹stanbul’u dün dolaflt›m, 
Sular›ndan tas tas içtim. 
Bir gün Sar›yer, Kandilli, 
Ordan Üsküdar’a geçtim.” (Edibo¤lu, 50)

Tarihi sinesinde bar›nd›ran bir kent olan Üsküdar, biraz da Anadolu’dur. ‹çine kapal›, ses-
siz ve vakur bir hayat› sürdüren bu Anadolu ‹lhan Berk’in m›srâlar›nda flöyle tan›t›l›r:

“Ve kapan›k, durgun bir resim Üsküdar. Kapan›k, durgun                          
Tarihler düflüren bir imparatorlu¤a” (Berk, 76-82)

O, Anadolu’nun temsilcisidir. Kendi kalabilmek, de¤iflmemek için Rumeli yakas›na, ‹stan-
bul’a uzak kalm›flt›r.

“Bir ka¤›da kal›n çizgilerle bir karfl› simge koyabilmek için 
Sinirli Bizans’a ve huysuz Bo¤az’a
Onun için içine kapanmam›fl m›d›r? Daha bir dinlemek
‹çin kendini ve hep öyle kalabilmek için
Bizans’›n sokaklar›nda dolaflm›flt›r ama aya¤›ndan
Ç›karamam›flt›r poturunu ve çorab›n›” (Berk, 76-81)

Sade ve mütevazi Üsküdar ve burada yaflanan günlük hayat, ‹lhan Berk’in m›srâlar›nda su ve
domates sat›c›lar›yla, ‹slam ve Rum mahalleleriyle, tarihi binalar›yla bir geçit kenti olarak yerini
al›r. 

“So¤uk su sat›l›r” diyor bir ses ‹stanbul do¤umlu
ve k›r›l›p 
yitiyor Salacak önlerinde
...........................................................
Bir tabela “Üsküdar’› Temiz Tutun” diyor, deniz
k›y›s› bir 
okulda ders verir gibi
............................................................
Ve “Clay, Frazier’i yendi” diyor, Anadolu Difl
Dispanser 
Klini¤i, böyle deyip kap›yor kap›s›n›
............................................................
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“Vay eriklere vay” diye ba¤›r›yor b›y›kl› erikçi-
kula¤› lamba 
ve flifle satan Yahudi ‹sfahan’da olan
..........................................................
Ve IV. Murat yedi da¤ olarak çizip b›rak›yor Üsküdar’›
ve Anadolu ve Arap ve acem ve Hint diyarlar›n›n bir 
geçit kenti diyerek
............................................................................
Ve yetmifl mahalle ‹slam, on bir mahalle Rum ve
Ermeni ve bir mahalle Yahudi diye bir tarih düflürüyor 
...............................................................
Ve Ayfle Sultan Saray› ve Valide Atik Saray› ve Hac›
Pafla Saray› ve Nazif Pafla Saray› diye say›yor, say›p 
b›rak›yor
Ve k›rm›z› domates sat›yor bir sat›c› ve güvercinini,
Hep arabas›yla dolaflan Üsküdar’› 
.............................................................................
Ve afla¤›larda çok afla¤›larda bir kad›n bir adamla                  
Konufluyor ve onlara bak›yor bir papaz
Ve nedense sar› yüzü” (Berk, 76-82)

‹lhan Berk, Üsküdar’› ve orada yaflanan hayat›  kendinde uyand›rd›¤› ça¤r›fl›mlarla duygu-
lar›n› birlefltirerek zengin bir dille anlatm›flt›r. Tüm hayat› kucaklayan fliir, tiplemelerle genifl-
leyerek ince ayr›nt›larda derinleflir.

Üsküdar’da yaflanan günlük hayat› iflleyen bir baflka fliir de Özker Yafl›n’›n “Onbir Sene ‹stan-
bul’da” adl› fliiridir. Bir eylül sabah› sisler da¤›lmadan, ‹stanbul uyanmadan, önce kubbelerde
kendini gösterecek olan günefl beklenmekteyken, bal›kç›lar›n a¤lar›n› toplad›¤›, Üsküdar’›n ke-
nar mahallelerinde tek tük ›fl›klar›n yanmakta devam etti¤i saatte geçmifle do¤ru bir yolculuk
yapan Özker Yafl›n, bize hayat›n›n bir bölümünü etkilemifl olan bir aflktan bahseder. Bu aflk›n
atmosferinde, uykusuz gecelerinin mekân›n› oluflturan bir Üsküdar manzaras› çizer. Keskin bir
dikkatin çizdi¤i yolda ilerleyen m›srâlar tabiat› ve hayat› kucaklayarak yürürler. Bu dikkatin ›fl›-
¤›nda Üsküdar, yavafl yavafl sislerinden s›yr›larak bir flark mücevheri gibi kendini gösterir.

“Karfl›laflmam›z ya¤murlu bir eylül sabah› oldu
Henüz Haliç’ten ve Bo¤az’dan
Sisler da¤›lmam›flt›
Henüz uykular›ndayd› Beyo¤lu’ndakiler
Ve tek tük vapur düdükleri iflitiliyordu
‹stanbul’un cümle yarat›klar›
Yâni insanlar hayvanlar köpekler ve kediler
Yâni mart›lar güvercinler
Sürüngenler Memeliler Amipler
Do¤acak günü bekliyordu.
Ve gün önce kubbelerden verip müjdesini 
Sonra denizden beyaz p›r›lt›larla 
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Yavafl yavafl geliyordu -ürkütmeden- 
Av›na yaklaflan cins bir kedi gibi.

Bu saatte Bo¤az sahillerinde 
Bal›kç›lar a¤lar›n› toplamaktayd› 
Bu saatte Üsküdar’›n kenar mahallelerinde 
Tek tük ›fl›klar yanmaktayd›” (Yafl›n, 180-181)

Bir mekânda yaflanan hayat, yaflama tarz› ve üslûbu, insana o mekân› sevdirir, oraya ba¤lar.
Nurettin Durman, “Ezanlar fiehri Üsküdar” fliirinde bize Üsküdar sevgisinin s›rlar›n› açar.

“flükürler olsun rabbim
bir cuma vaktinde
ya¤mur verdin bize
bu yafla kadar yaflatt›n
görmem gereken flehirlerin
hayalini kurdurdun bana
hiç olmazsa avuttum kendimi
fliirin ruhundaki atefl
kavurdu içimi desem
mübala¤a olmayacak
lakin Rabbim nedense
bu flehri Üsküdar’›
sevmeye bafllad›m” (Durman, 180-181)

Ezanlar flehri ve buram buram tarih kokan Üsküdar onda hayranl›k uyand›r›r.
“çarfl›lardan geçerken        
hüzünler yaflad›msa da      
bir çocu¤un
gözlerindeki par›lt›
bir tebessüm bir selam
çok fley katt› hayat›ma
bu ezanlar flehri Üsküdar
bu buram buram tarih
ald› götürdü beni.” (Durman, 180-181)

Bu özellikleriyle Üsküdar âdeta iflveli bir sevgili gibidir.
“Üsküdar iflveli bir sevgili gibi
ba¤l›yor kendine insan›
insan ki flaflmaktad›r
flaflarak yaflamakt›r.” (Durman, 180-181)

fiiirin devam›nda, Aziz Mahmut Hüdâî’den nefes alan rüzgâr Üsküdar’› dolaflt›ktan son-
ra Mekke’ye selam götürür. ‹stanbul için Üsküdar, Mekke yolunun bafllang›c›, bu sebeple
de Mekke’nin kap›s›d›r.

“Bo¤azdan esen rüzgârla 
minarelerden yükselen ezan 
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befl vaktin vuslat›n› yafl›yorlar 
as›rlard›r bu ateflli buluflma 
Aziz Mahmut Hüdai’den nefes alarak 
dalga dalga dolafl›yor Üsküdar’› 
dört nala kalkm›fl bir küheylan 
her y›l selam götürüyor Mekke’ye Kabe’nin kap›s›d›r Üsküdar diye-
rek” (Durman, 180-181) Bu mânevî yolculuk ve gönderilen selam el-
bette geriye, bütün Üsküdar halk›na, iç huzuru ve iman yüklü döne-
cektir. Hem de yaln›z Müslümanlara de¤il, H›ristiyanlara bile. Mavi
sular ortas›nda K›zkulesi’ne kapat›lm›fl olan kral›n k›z›, ilâhî bir nidâ
olan ezan› befl vakit dinleyerek teselli bulur ve ferahlar. Durman’›n
zaman faktörünü ortadan kald›ran bu tasarrufu âdeta ebediyete aç›-
lan bir kap› gibi Bizans ile bu günü birlefltiren bir zaman üstü boyut
kurar.“Kral›n k›z›na müjdeler olsun kuflkonmazda bir kufl rüzgâra
kanat ç›rp›nca kalbinden vurulmuflkral›n k›z›na müjdeler olsunmavi
sular ortas›nda kal›ncaher gün befl vakit ezanlarla birlikte ilâhî bir ni-
da olarak K›z kulesi’ndeaç›k anlafl›l›r bir okflay›fl içindedaralm›yor ar-
t›k yüre¤i” (Durman, 180-181) Üsküdar’da yaflanan günlük hayat
maddî gerçekli¤in üstünde bir vasfa sahiptir. Bu, çarfl›, pazar ve bü-
tün semtleriyle kentin üzerine kol kanat germifl olan Aziz Mahmut
Hüdâî’nin himmetidir. Üsküdar bu himmete mahzar olmufltur.“çarfl›-
n›n bereketindenbir zahmet vakti belki deAziz Mahmud Hüdayi haz-
retlerigölgesini denize usulcabir keramet olarak düflürmüfl olmal›”
(Durman, 180-181)

Üsküdar’da yaflanan ve görülen, tarihle bu günün uyumudur. Geçmiflte kurulmufl olan ha-
yat üslûbu ve bu üslûbun güzelli¤ini veren estetik anlay›fl, hala hâkimiyetini sürdürmektedir.
Bu hâkimiyetin devam›nda, günleri, aylar›, y›llar› ve yüzy›llar› birbirine ba¤layan ezan›n bü-
yük bir tesiri olmufltur. Ezanlar günlük hayat›n mânevî g›das›n› verir.“ezanlar, güvercinler,
mart›lar ve vapurlarMihrimah Sultan ile Gülnufl Valide SultanBaki ‘den kalma birer m›srâ gibi
duruyorlar.

..............................................................
Rabbim her fley bir yana 
ezanlar bir baflka okunuyor” (Durman, 180-181)

Nurettin Özdemir, “‹stanbul Üzerine Üç Söyleyifl” fliirinde Üsküdar’›n her yerine serpifltiril-
mifl olan küçük câmilerden ve mescitlerden her sabah yükselen ve rüyâlar›na kar›flan ezanlar›
dinler. O, selviliklerin, yani mezar›n, bir yok olufl olmad›¤›na inan›r. Oras› maddî varl›¤›m›z›n
ayd›nl›¤a, yani nûra dönüfltü¤ü yerdir.

“Minyatür câmileriyle Üsküdar m› her sabah 
Ezan-› Muhammedi’yle rüyâlar›ma kar›flan? 
Selviler mi siyah ayd›nl›¤›nda de¤ifltiren varl›¤›m›z›? 
Günün befl mübarek vaktinde befl defa 
Bizi Allah’a ça¤›ran minareler mi?” (Özdemir, 127-128)
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Ard›ndan da Bo¤az’da ve Üsküdar’›n semtlerinde dolafl›r. Kandilli yeflilli¤iyle, Çaml›ca rüz-
gâr›yla hat›ralardan m›srâlara yükselir.

“Nedir kirpiklerinde biriken.. Hat›ralar m›? 
Hisar m›.. Küçüksu mu.. Bo¤az m›? 
Erenköy akflamlar›ndan kalma sükun, 
Emirgan seferlerindeki haz m›?

Kandilli mi yaprak yaprak uçan avuçlar›nda? 
Rüzgâr rüzgâr dolaflan saçlar›nda Çaml›ca m›? 
Ifl›kl› bir gece mi titreyen dal uçlar›nda?” (Özdemir, 128-128)

‹stanbul, Bo¤az ve Üsküdar, güzelli¤inin fark›nda olan bir genç k›z edâs›yla bin bir efsâne-
nin dillerde dolaflt›¤› ve binlerce y›l süren bir bekleyiflten sonra karfl›laflt›¤› Türk milletine gön-
lünü kapt›rm›flt›r. Bu büyük sevginin flâhidi ise o günden bu güne kadar yaflanan ayd›nl›k ta-
rih ile Hisar, Beylerbeyi, Emirgân, Ortaköy ve Üsküdar gibi birbirinden güzel semtlerdir. Bu
destanî aflk Coflkun Ertep›nar’›n dilinde flöyle m›srâlafl›r:

“Bo¤aziçi,
Maviler âleminin bu en efsânelisi,
Vakti gelince
Kapt›rm›fl gönlünü Türk’ün sevgisine...
Bir ayd›nl›k tarih akm›fl
Üstünden bu gümüfl sular›n...
fiimdi Hisar, Beylerbeyi, Emirgân,
fiimdi Ortaköy, Dolmabahçe, Üsküdar,
fiimdi Sarayburnu. Süleymaniye,
Bütün ‹stanbul flimdi
Ayn› düflle
Birbirine öylesine hayran,
Âfl›k öylesine...” (Ertep›nar, 295-296)

Bir gurûp vakti Cihangir’den karfl› yakay› seyreden Yahya Kemal, “Hayal fiehir” fliirinde,
uyan›kken görülen ve bir rüyâ kadar güzel ve etkileyici olan bir olaydan ve bir yerden bahse-
der. Bu olay, güneflin bat›fl› ve bu yer Üsküdar’d›r. Batan güneflin ateflten saraylara çevirdi¤i ev-
ler, birer peri kâflânesi haline gelmifltir. fiehir, üç bin sene evvelki muhteflem fiark’a benzemifl-
tir. Gurûbun kurdu¤u bu hayal ikliminden yola ç›kan flair, tarihe bir kap› açar. K›sa süren bu
rüyâ ve yolculuk güneflin bat›fl›yla sona erer.

“Git bu mevsimde, gurûp vakti, Cihangir’den bak! 
Bir zaman kendini karfl›ndaki ru’yâya b›rak! 
..............................................................
Baflkad›r çünkü bu akflam bütün akflamlardan; 
Güneflin vehmi saraylar yarat›r camlardan;
O ilâh isteyip e¤lence hayalhânesine, 
Çevirir camlar› birden peri kâflânesine.
Som ateflten bu saraylarla bütün karfl› yaka
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Benzer üç bin sene evvelki mutantan flarka.
Elde bir k›rm›z› kâseyle ufuktan çekilen, 
Nice yüz bin senedir flark›n ›fl›k mîmâr› 
Böyle mâmûr eder ettikçe hayâl Üsküdar’›. 
O ilâh›n bütün ilhâm› fakat ânîdir; 
Bu ateflten yarat›lm›fl yap›lar fânîdir; 
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla bat›.
Az sürer gerçi fakîr Üsküdar’›n saltanat›;” (Beyatl›, 17)

Ancak bu durum Üsküdar’› üzmez. Çünkü o, iç zenginli¤ine sahiptir ve kendi iç ayd›n-
l›¤›na dalarak ezelî ma¤firet iklimindeki huzûra yönelir. Böyle bir iklimde yaflayan halk, bu-
nu hakkedecek bir hilkate sahiptir. Para onlar› de¤ifltiremez. Bu fukara evlerinde namuslu
ve tok gözlü insanlar yaflar.

“Esef etmez güneflin flimdi neler y›kt›¤›na; 
Serviler flehri dalar kendi iç ayd›nl›¤›na,
Ezelî ma¤firetin böyle bir iklîminde
Alt›n›n göz boyamaz kalp› kadar hâlisi de.
Halk›n›n hilkati her semtini bir cennet eden 
Karfl› sâhilde, karanl›kta kalan her tepeden.
Gece, bir çok fukarâ evlerinin lâmbalar› 
En sahîh aynadan aksettiriyor Üsküdar’›.” (Beyatl›, 17)

Yahya Kemal bu m›srâlarda bize, tabiî güzellikler içinde mânevî derinliklere sahip, fakir ama
inançl›, namuslu ve kanaatkâr, ideal bir halk portresi çizer. Bu portre asl›nda Üsküdar halk›-
n›n flahs›nda, Türk milletinin portresidir.

Yine Edip Ayel de Yahya Kemal gibi, bir gurûp vakti yang›n›ndan yola ç›karak, tarihe aç›l›r. 
“Ölgün güneflin kanlar› akt›kça Haliçten 
Bir bir yanacak Üsküdar’›n evleri içten.
Nakl eyleyecek hât›ralar bir dolu rüzgâr 
Öksüz Tuna’dan, Ergene’den, gaml› Meriç’ten.
Birden saracak gökleri binlerce k›v›lc›m 
S›çrar gibi boflluklara bir s›rl› çekiçten!
Bir el takacak Marmara’n›n gö¤süne gonca, 
Bülbül ötecek belki de dallarda sevinçten” (Ayel, 27)

Gurûp vaktinde camlar›nda yang›n ç›kan Üsküdar, sadece kendinden ibaret olan yal›n kat
bir flehir de¤ildir. Üsküdar’›n camlar›na vuran günefl, geçmifl günlerden hat›ralar uyand›r›r. ‹s-
tanbul’un fethinden, önce câmilerinde befl vakit namaz k›l›nan Bo¤az köylerinin oldu¤u gibi,
fetihlerle aç›lan Balkan flehirlerinin de mimarî örne¤i hep Üsküdar olmufltur.

Ayn› temay› ele alan Necip Faz›l, Üsküdar’la, yani mekânla mûs›kîyi birlefltirir. Akflamlar›
camlar›nda yang›n ç›kan eski konaklar, medeniyetimizin geliflip serpildi¤i mekânlard›r. Kültür
zenginliklerimizden olan mûs›kî’nin icrâ yerlerinden biri de bu eski konaklar olmufltur. Necip
Faz›l, bu konaklarda eski bir flark›y›, Kâtibim flark›s›n› duymak ister.
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“Her akflam camlar›nda yang›n ç›kan Üsküdar, 
Perili ahflap konak, koca bir flehir kadar... 
Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi? 
Cumbal› odalarda inletir “Katibim”!...” (K›sakürek, 35-36)

Bir baflka flair, Ayd›n Hatipo¤lu da, “Üsküdar” adl› fliirinde, tarih ile musikiyi eski yal›larda
bir araya getirir. Zaman›n izlerini yap›lar›nda gösteren yal›lar, içlerinde saklad›klar› hüznü an-
latan bir makamla, hüzzam makam›yla temsil edilebilirler.

“Durmadan ak›yor ve sürüklüyor anlam› 
Ahflab›na zaman› sindiren yal› 
Yakamoz titrefliminde karar k›lan 
Hüznü hüzzamda vuran tiz ses aramal›” (Hatipo¤lu, 165)

“‹stanbul’un Fethini Gören Üsküdar” flirinde Yahya Kemal, Üsküdar’a tarihî perspektiften
bakar. Üsküdar ulu bir rüyâ görmüfltür. Vatan›n di¤er flehirleri ona g›pta eder. Çünkü bu rüyâ
‹stanbul’un fethidir. Bu rüyây› as›rlarca hayalinde saklayan Üsküdar, bir flehir, bir mekân ol-
maktan ç›karak, kiflileflir. Fethin gerçekleflti¤i sabah, ‹stanbul’a yüz bin mele¤in uçtu¤unu gö-
rür. Bir ça¤a son vererek yeni bir ça¤ açan fetih hadisesinin flahidi olan Üsküdar, Osmanl›’n›n
afliretten imparatorlu¤a dönüflen maceras›na aç›lan bir kap› gibidir. Tarih bu kentin yolunda,
câmiinde, çeflmesinde, sokaklar›ndad›r. Tarih bu kentin her yerindedir. Günlük hayatla öyle-
sine kar›flm›fl ve öylesine bar›fl›kt›r ki her göz onu hemen fark edemez. 

fiiirde, ifllenifl bak›m›ndan fetih hadisesi do¤a üstü bir olay halinde verilmifltir. Defalarca ku-
flat›lan ve al›namayan ‹stanbul’un fethi insan gücü ile mümkün de¤ildir. Bu flehir ancak ilâhî
bir yard›mla al›nabilir. Sonunda da öyle olur. Bu hadiseyi gözleri dolu dolu seyreden Üsküdar
as›rlarca unutamaz, haf›zas›nda saklar.

“Üsküdar, bir ulu ru’yây› görenler flehri! 
Seni g›btayla hat›rlar vatan›n her flehri, 
Hepsi der: “hangi flehir görmüfl onun gördü¤ünü? 
Bizim ‹stanbul’u fethetti¤imiz mutlu günü!” 
Elli üç gün en mehâbetli temâflâ idi o! 
Sanki halk›n uyan›k gördü¤ü ru’yâ idi o! 
fiimdi befl yüz sene geçmifl o büyük hât›radan: 
Elli üç günde o hengâme görülmüfl buradan: 
Canlan›r levhas› hâlâ befler ettikçe hayâl; 
O zaman ortada, her saniye, gerçek bir hâl. 
Gürlemifl Topkap›’dan bir yeni fliddetle daha 
fianl› nâm›yla “Büyük Top” denilen ejderhâ. 
Sarf edilmifl nice kol kuvveti gündüz ve gece, 
Karadan sevk edilen yüz gemi geçmifl Haliç’e; 
Son günün cengi olurken, ne flafakm›fl o flafak, 
Üsküdar, gözleri dolmufl, tepelerden bakarak, 
Görmüfl ‹stanbul’a yüz bin mele¤in uçtu¤unu; 
Saklam›fl durmufl , as›rlarca, hayalinde bunu.” (Beyatl›, 18)
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Üsküdar’›n as›rlarca hayalinde saklad›¤› eski medeniyetimizin rüyâs›n› arayan flairlerden bi-
ri de Talat Sait Halman’d›r. Halman, Üsküdar aynas›nda, nostalji yüklü ifadelerle eski medeni-
yetin çöküfl maceras›n› verir. 

“Rüzgârlar› bin fatiha yüklenmifl u¤uldar
On binlerin ölgünce uzaklaflt›¤› yerde.
Kumrular a¤lafl›yor:
“Gidelim Üsküdar’a”
“Gidelim Üsküdar’a”
Kumrular›n sürgünü bitmezse ki hiç bitmeyecek
Sevgi ölüm bekçisidir servi gibi.
Kan›yor Haçl›lar›n ya¤mas› evler dolusu-
Nice ç›rp›nsa Leander bofluna,
Y›lan efsânesi doymufl, susuyor K›z Kulesi.
Bir cehennem düflü görmüfl de uyanmaz, uyumaz
Karacaahmet
“Ne tâc ne taht ü ne mülk ü ne mâl”
Her cuma zerde pilâv Valide Sultanda ama
Üsküdar gitgide aç, gitgide lofl,
Çengiler gülmüyor ve güldürmüyor,
Ordular döndü yenilgin ve yar›m.
Hasbahçesi yorgun saray›nda
Daralan ufkunu imzalarken
Sonras›z a¤l›yor Üçüncü Selim.
Üsküdar çeflmesi candan su verir yasl›lara,
Ama ölmüfllerinin can› için s›r vermez.
Kamyonlar a¤›ldar deli, Allaha emanet.
Söndüren kimdir adak mumlar›n›?
Kim çözer ç›kmayan dilekler için
Türbeye üst üste ba¤lanm›fl olan bezleri?
Bu duas›z çürüyen ülkeye sürmüfllerdi
Nedim-i fleydây› bile:
Selvilerin her biri ›ss›z, bir onun selvisi flen.
Yüzlerce y›l bahara özenmifltir Üsküdar.
Uçmasa üstünde ecel kufllar›
Neftî gece son bulur mu bir gün?
Genç ölenler deli otlarla büyür.
Tanr›ya küskün mezar tafllar› ça¤lar boyu
‹stanbul’u dinler ve ba¤›fllar yeni bafltan.
Ve ölüm
H›ncah›nç gölgeler günahlarla  
Dar gelir Üsküdar’a.” (Halman, 245)

Turgut Uyar ise, Üsküdar’›n tabiî güzellikleri ile mûs›kîyi birlefltirerek nöstaljik enstantane-
lerle aflk, mekân, zaman ve tarih aras›nda köprüler kurar. Eski medeniyetimizin baz› anahtar
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kelimeleriyle konuflan flair, onlar vas›tas›yla uyand›rd›¤› ça¤r›fl›mlarla eskiyi bu güne tafl›r. Böy-
lece tarih koridoruna bir kap› açar. 

Göksu’daki mûs›kî fas›llar›, fayton gezintileri, Selimiye K›fllas›, yüz bir pare top at›fllar› gibi
ifadelerle de okuyucuyu geçmifle gönderir. 

“Kaygan tepeler ve köhne burçlar
Üç f›rçada bir a¤aç ve bir yudum gökyüzü
Nihavent flark›lar›n en güzeli
Akflama do¤ru Göksu deresinde
Dümtek Dümtekâ Dümtek
Üsküdardan bir fayton geçiyor çift atl›
Siz bilirsiniz
..........................................
Eskiden bu flehirde iç aç›c› aflklar olmufl 
Sipahiler ince k›zlarla seviflirmifl eylülde 
‹stiyorum adamak›ll› bir ya¤mur bafllas›n 
Ben eski aflklar› düflününce 
Üsküdar’da iki kumru hu hu desin 
Benim ellerim koynumda 
Siz bilirsiniz
.........................................
Yüz bir pare top at›l›yor Selimiye’den
Bir fayton iniyor Üsküdar’dan Harem’e
Ortal›kta ya¤mur yok koku var
Üçüncü Selim cariyesini öpüyor eski uykusunda
Fesane’de iflbafl› yap›yor gece iflçileri
Siz bilirsiniz” (Uyar, 20-22)

Ancak, aranan o eski Üsküdar art›k selvilikler diyar›na göçmüfltür. Yürüyen zaman ve de¤iflen
hayatla yeni olufllarda varl›¤›n› sürdüren fluur, eskiyi zamans›zl›k diyar›nda dondurmufltur. Üskü-
dar için bu zamans›z mekân Karacaahmet’tir. “‹stanbul Haritas›” fliirinde Bedri Rahmi Eyubo¤lu, 

“fiehrin buras›nda dur ne küfür ne flükür 
S›f›ra s›f›r elde var selvi 
fiu dolan› dolan› gelen karakufl Karacaahmet “ (Eyubo¤lu, 40-41)

derken, amel defteri kapanm›fllar›n ebedi mekân› olarak gördü¤ü selvilikler diyar›n› anlat›r.

Yaflar Nabi de bize Karacaahmet’in ürkütücü ve tekinsiz yüzünü gösterir. Bu vîrâne mezar-
l›k, içinde hayaletlerin, yoklu¤un ve korkunun dolaflt›¤› bir yerdir. Rüzgârla sallanan siyah ser-
viler, cenazeler, iskeletler ve gölgeler buradan geç vakit geçen her insan› vehimlere ve ard›ndan
da korkuya düflürür. As›rlar› oluflturan zaman ve bu zaman içinde yaflanm›fl her fley, herkes ar-
t›k ufalanm›fl, toz olmufltur. Geç vakit bu yollardan geçmemek gerekir.

“Sivrilir k›r›k tafllar çürümüfl difller gibi, 
Sallan›r iki yanda deli dervifller gibi, 
Serviler bu upuzun, bu simsiyah serviler.
Seyrekleflir geçenler batan günle beraber: 
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Bir talika sürükler ard›ndan gölgesini, 
Büyültür bofl çukurlar köpeklerin sesini.
Yol uzar, k›sal›r beliren hayaletler: 
Kefenli cenazeler kefensiz iskeletler, 
Sessiz ad›mlar›yla dolafl›r bu civarda...
Gölgeler gölgeleri kovalar bofl yollarda, 
Ürkütür hayalinde uyuyan canavar›, 
Gecikmifl bir yolcunun s›klaflan ad›mlar›...
Dolaflma, ey derbeder, haydi git bu yollardan, 
Geçmeyin, ah geçmeyin geç vakit bu yollardan, 
Duymak istemezseniz ademin havas›n›.
Toz olmufl as›rlar› hat›rlatan yas›n›, 
Akflam burada da¤›t›r perde perde rüzgâra, 
Yolcular düflmeyiniz geç vakit bu yollara...” (Nay›r, 79)

Hayatla ölümü karfl›laflt›ran Necip Faz›l, ölümün hayattan güçlü oldu¤unu söyler. Hayat ne
kadar canl› ve hareketli olursa olsun sonunda ölüme ma¤lup olacakt›r. Ölüm, sahip oldu¤u kor-
kutucu güçle insanlar üzerinde daha fazla etkilidir. ‹nsanlar için hayat esast›r. Fakat hiç de¤ifl-
meyecek bir gerçek vard›r ki, o da, her hayat›n sonunun ölümle bitece¤idir. Ziya Pafla’n›n “Ter-
ci-i Bend”inde yapt›¤› gibi ölümü hayattan üstün gösteren bir yokluk felsefesine giren Necip Fa-
z›l hayatla ölümü, Beyo¤lu ile de Karacaahmet’i karfl›laflt›r›r. Bu karfl›laflt›rmada, göz yafllar› ile
rahmete mahzar olan Karacaahmet canl›, nefsinin elinde oyuncak olan Beyo¤lu ise ölüdür.

“Hayattan canl› ölüm, günahtan bask›n rahmet; 
Beyo¤lu tepinirken a¤lar Karacaahmet..” (K›sakürek, 35-36)

Yine Necip Faz›l, ayn› düflünceyi ele ald›¤› “Karacaahmet” fliirinde ölülerin, hayat›n geçici-
li¤inin fark›nda olmayan insanlara nas›l alayla bakt›klar›ndan bahseder.

“Tafllara yaslanm›fl da küflü kemikten bafllar, 
Kum dolu gözleriyle süzüyor insanlar›; 
Süzüyor, sahi diye topra¤a basanlar›. 
Onlar ki, her nefeste habersiz öldü¤ünden, 
Gülüp oynamaktalar, gelir gibi dü¤ünden. 
Hayat›n fanili¤i ve insanlar›n gafleti” (K›sakürek, 170-171)

Bir akflam üstü sevgilisiyle Karacaahmet’ten geçen Faruk Nafiz, hayata doymadan ölenleri
hayal eder. Sanki mezar tafllar› onlar›n aç›lan kollar› gibidir. fiair, ölüm ile hayat aras›ndaki me-
safeyi iyice daralt›r. Ölüler yaflayanlara görünür ve onlara g›pta ederler.

“‹kimiz tek katl› bir arabayla 
Karacaahmet’ten, akflam, yol ald›k. 
Batan bir güneflle, do¤an bir ayla 
Tükenmez servilik, bitmez mezarl›k.

Karacaahmet’in ›ss›zd›r yolu, 
Ve içi tabut kadar serindir. 
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Tafllar›n bofllu¤a aç›lan kolu 
Sevmeye kanmadan ölenlerindir.

Karacaahmet’te günefl geç do¤ar, 
Ve iner geceler akflamdan erken, 
Tafl›na yaslan›p dinlenenler var, 
Sindiler görünce bizi geçerken.

Bizimle oradan geçti bir rüzgâr, 
Ürperdi bir al›n gibi her kabir, 
O burma sütunlar, o tafl kavuklar 
Düfltükleri yerden do¤ruldu bir bir...” (Çaml›bel, 117-118)

Necip Faz›l, say›s›z hayat maceras›n›n bitip tükendi¤i ve donarak sonsuza erdi¤i bir yer olan
Karacaahmet mezarl›¤›n›n, âdeta tarihe aç›lan bir kap› oldu¤unu söyler.

“Söyle Karacaahmet, bu ne ac›kl› talih
Tafllar›na kapanm›fl a¤l›yor koca tarih!” (K›sakürek, 170)

An ile sonsuzlu¤u, varl›k ile yoklu¤u bir araya getiren Karacaahmet, hayat›n ve ölümün s›r-
r›na sahiptir. fiiirde, ebedi hayat›n ve gençli¤in ölümle bafllayacak öbür alemde oldu¤u inanc›-
n› iflleyen Necip Faz›l, bu dünyaya ait her fleyin zamanla y›pran›p çürüyece¤ini, ancak zaman-
s›z ve mekâns›z olan öbür alemdeki her fleyin ebediyete kadar de¤iflmeden kalaca¤›n› söyler.
Ahiret ebediyetin mekân›d›r.

“Deryada sonsuzlu¤u fikretmeye ne zahmet! 
Al sana, derya gibi sonsuz Karacaahmet! 
Göbe¤inde yalanc› flehrin, sahici belde; 
Ona sor, gidenlerden kalan fley neymifl elde?
Mezar, mezar, z›tlar›n kenetlendi¤i nokta; 
Mezar, mezar, varl›¤a yol veren geçit, yokta... 
Onda s›rlar›n s›rr›: Bulmak için kaybetmek. 
Parmaklar›n sayd›¤› ne varsa hep tüketmek. 
Varmak o iklime ki, u¤ramaz ihtiyarl›k; 
Ebedî gençli¤in taht kurdu¤u yer, mezarl›k. 
Ebedî gençlik ölüm, desem kimse inanmaz; 
Tafl ihtiyarlar, servi çürür, ölüm y›pranmaz.” (K›sakürek, 170-171)

Tanp›nar, bir rüyâya benzeyen bu dünyada, yoklu¤un ve ölümün meydana getirdi¤i kaç›n›l-
maz kaderin kap›s›n›n hayal rüzgâr›n›n latif kanad›yla aralanabilece¤i inanc›ndad›r. Bu güçe
eriflebilmek için tabiat güzelli¤i ile mûs›kîyi birlefltirir. Zamana aç›lan yoldan yürüyerek bu
günden maziye geçer ve bize, nas›l sonsuzlu¤a var›labilece¤ini ö¤retir. Mazi, en uç noktas›na
kadar her an aç›lmaya haz›r bir gül gibidir. Sahife sahife aç›lan tarih, geçmifl hayatlar›n hat›ra-
lar›n› da beraberinde getirerek, sonsuza do¤ru derinleflir. O zaman harap mezarl›klarda yatan
bütün ölülerin geçmifl hayatlar› bir dirilifl efsânesi gibi yeniden hayata do¤ar. Ölümden uyan›-
fla benzeyen bu hal insana geçen zamandan baflka bir ölümün var olmad›¤› gerçe¤ini gösterir.
Bu dünya, yani fizikî mekân ile yaflanan hayat aras›ndaki iliflkinin s›rr› zamand›r.

“Bir gün ‹cadiye’de veya Sultantepe’de,
Bir beste kanatlan›r, birden oldu¤un yerde
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Bir kâinat aç›l›r genifl, sonsuz, büyülü,
Bugünün rüzgâr›nda y›kanan mazi gülü
Da¤›l›r yaprak yaprak hayalindeki suya

Bir baflka gözle bakars›n ömür denen uykuya..
Belki en hülyal›s› duydu¤un masallar›n 
O flafak saltanat› korularda dallar›n, 
Her ufku tek bafl›na bekleyen eski çamlar 
Bir s›r gibi ömründen s›zd›r›lm›fl akflamlar, 
Ard›çla kestanenin her y›ll›k maceras› 
Harap mezarl›klarda ölülerin rüyâs› 
Gelir ve tekrar do¤ar ölmüfl sand›¤›n aflka 
Anlars›n ölüm yoktur geçen zamandan baflka!” (Tanp›nar, 53)

Yaflanan hayat, onu meydana getiren çeflitli boyutlar›n izdüflümlerinin birleflti¤i bir mekânda
geliflir. ‹nsan›n çevre ile, yani yaflad›¤› co¤rafya ile al›fl verifli demek olan bu iliflki daima iki yön-
lü olmufltur. ‹nsan, bir taraftan çevresinden etkilenir, bir taraftan da onu etkiler. Hayat biraz de
insan›n tabiat ile al›flverifli ve mücadelesi de¤il midir? Yüzy›llar boyu, uyum içinde devam eden
bu birbirini de¤ifltirme ve biçimlendirme faaliyeti, kültür varl›klar›n›n da temelidir. Yaflanan her
fley bir kültür örgüsü içinde mekâna yans›r, onu de¤ifltirir, hayat›n bir parças› haline getirir. Bu,
insan iradesinin ve fluurunun maddî alemdeki tezahüründen baflka bir fley de¤ildir.

Alt› yüz y›l› aflan bir zaman içinde büyük bir medeniyet rüyâs› gören Osmanl› da, Üsküdar’›
bu rüyâya benzer bir güzellikte gelifltirerek bir masal kenti haline getirmifltir. Saraylar, yal›lar,
câmiler, türbeler, çeflmeler ve mesire yerleri bu rüyân›n gerçekteki canl› flahitleridir. Böyle bir
medeniyet miras›na sahip milletlere düflen, geçmifl günleri oluflturan ruhu yakalayarak bu gü-
ne tafl›mak, o ruhu bu günün ihtiyaçlar›na cevap verecek flekilde yeniden bedenlendirerek ha-
yata geçirmektir. Eski, görevini tamamlayarak ebediyetteki yerini alm›flt›r. Onun ayn›yla geri
gelmesi mümkün de¤ildir. Ancak, onu oluflturan ve ölümsüz olan ruh her yeni kuflakta yeni-
den do¤ar. Koca Yunus’un 

Her dem yeni do¤ar›z
Bizden kim usanas› 

dedi¤i gibi, daima taze, hiç eskimeyecek olan›n devam› bir milletin devam›n›n da flart›d›r.
Bu günün ayd›nlar›na düflen de budur. Maddî ve mânevî tüm de¤erlere sahip ç›karak, bu gü-
nün ve gelecek kuflaklar›n onlardan alabilece¤i her fleyi aktarmak, yaflatmak. Millet olarak ge-
lece¤e uzanman›n bundan baflka bir yolu da olmad›¤› kanaatindeyim.
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ÜSKÜDAR’DA EBRÛ SAN’ATI

Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

Ebrûnun Nîrengi Noktalar›:
Üsküdarl› Alt› Ebrû Üstâd›

Ebrû san’at›n›n geliflmesinde mekân olarak Üsküdar’›n rolü büyüktür. Bu san’at, günü-
müzde sekülerleflinceye kadar, daha çok dergâhlarda ve tasavvuf ehlinin nezdinde nefl-

vünema bulmufl ve i’tibâr görmüfltür. Çünkü ebrû yap›m›, insan›n: 1) Kevnî Âlem’deki hilka-
tin esrâr›n› ve edebini idrâk etmesi, 2) nefsinin oyunlar›n› teflhis ve tesbit edebilmesi, 3) Ezel
Hükmü’nün edebine riâyet edebilmesi, ve 4) bu Âlem’e daha rahmânî bir nazarla bakabilmesi
için dâimâ bir mânevî e€itim arac› olarak telâkkî edilmifltir.

Bir boy abdesti alarak ebrû teknesinin önüne oturan ebrûcunun, Âlem-i ‹mkân olarak idrâk
etti¤i bu tekne karfl›s›nda: 

Bismillâhirrahmânirrrahiym. ‹lâhî, yâ Rabbî! Ezel’deki Hükm’üne uygun olarak bu tek-
nede zuhûr edecek olan nak›fllar›n, Hilkat’inin nak›fllar›nda meknûz olan Hikmet’ini id-
râkden âciz olan bu fakirin nefsini teshîr edip de enâniyyetini1 azd›rmas›na izin verme!
Nefsimi, Senin gibi bir Hâl›k olma vehminden de, bu vehmin tevlîd edece¤i bir flirk-i ha-
fîden de, hubb-i riyâsetten2 de koru, yâ Haf›z! Fakîri “Lâ Fâile ‹llâllah” s›rr›n›n edebiyle
techiz et! Bu tekne bafl›ndaki mesâiyi Senin zikrinle talt›f, ve sana olan kullu¤umun bir
niflânesi olarak kabûl et! Destûr yâ Hakk!

diyerek ilk f›rça darbesiyle yay›lacak olan boyalar›n ihtiflâm›n›, gönlü iftihârla dolan bir üstâd
olarak de¤il de, aksine, Cenâb-› Hakk’›n kudretinin basit ve mütevâzî bir arac› oldu¤unun id-
râkiyle müflâhede etmesi beklenirdi.

Üsküdar söz konusu oldu¤unda bu beldede ebrû san’at›n›n yaklafl›k 180 y›ll›k bir geçmifle
sâhib oldu¤unu gözlemekteyiz. Bu san’at›n Üsküdar’daki nîrengi noktas› mesâbesindeki alt›
müstesnâ zât› k›saca takdîm ediyorum:

è Ebrû zevkini Üsküdar’a tafl›yan ilk zât, bu san’at› Buhâra’da iken ö¤renmifl olan Özbekler
Nakflî Tekkesi fleyhi Sâd›k Efendi’dir (vef. 11 Temmuz 1846). Hakk›nda pek az bir bilgimiz
olan bu zât ebrûyu o¤ullar› Edhem ve Nazîf Efendilere de ö¤retmifltir.

è fieyh Sâd›k Efendi’den sonra bu san’at›n mefl’alesi o¤lu fieyh Hezârfen Edhem Efen-
di’ye (1829 – 8 Ocak 1904) geçmifltir. Türkçe, Arapça, Farsça ve Ça¤atayca’ya bu dillerde

1 Enâniyyet: Benlik tutkusu.
2 Hubb-i riyâset: Nefsin en gizli oyunlar›ndan bafl olma sevdâs› ya da  kendini herkesden üstün görme al›flkanl›¤›.

 



fliirler yazacak kadar vâk›f olan Edhem Efendi, ayr›ca Ta’lîk yaz›da da icâzetli bir hattatt›.
Do¤ramac›l›k, marangozluk, oymac›l›k, hakkâkl›k, mühürcülük, dökmecilik, tornac›l›k,
demircilik, tesviyecilik, makinecilik, matbaac›l›k, dokumac›l›k ve mîmarl›k gibi teknik ko-
nulara merâk› ve bu alanlardaki baflar›l› eserleri dolay›s›yla kendisine Hezârfen yâni “bin
türlü fen sâhibi” denilmifltir. 8 Ocak 1904 Cuma gecesi yats› namaz› s›ras›nda üç ‹hlâs bir
Fâtiha okunurken “Âmennâ ve saddaknâ” (inand›k ve tasdîk ettik) dedikten sonra secdeye
kapanarak rûhunu o anda teslîm etmifltir. fieyh Edhem Efendi’nin talebeleri fieyh Azîz Efen-
di (1871-1934), Hattât Sâmi Efendi (1832 - 1912) ve Necmeddin Okyay Efendi’dir (29
Ocak 1885 – 5 Ocak 1976).

è fieyh Edhem Efendi’nin ebrûdaki hayrülhalefi hiç kuflkusuz Hezârfen Necmeddin Ok-
yay Hoca Efendi olmufltur. Necmeddin Hoca Efendi ebrûculuk yan›nda âhârc›l›k, mürek-
kebcilik, kadîm tarzda mücellidlik, hattatl›k, gülcülük ve okçuluk konular›nda da zaman›-
n›n yed-i tûlâ sâhibi bir san’atkâr›yd›. Ona da “Hezârfen” s›fat›n›n izâfe edilmesi bu çeflitli
konularda zaman›nda yektâ oluflundand›.

Necmeddin Hoca Efendi ebrûculukta bafll›bafl›na bir “ekol” olmufl ve gerek Medresetü-l Hat-
tâtîn gerekse Devlet Güzel San’atler Akademisi’ndeki hocal›¤› dolay›s›yla pekçok kifliye ebrû
san’at›n› ö¤retmek imkân›n› bulmufltur. Bafll›ca ö¤rencileri o¤ullar› Sâmi Okyay (1910 – 12
Haziran 1933) ve Sâcid Okyay (1915 – 19 Nisan 1999) ile k›zkardeflinin k›z› diye bilinen fiük-
riye Düzgünman han›m›n o¤lu Mustafa Düzgünman (1920 – 12 Eylûl 1990) ile Ali Alpaslan
(do¤. 1925) ve U¤ur Derman’d›r (do¤. 1935).

Necmeddin Hoca Efendi ebrûyu kendisinden önceki statik kal›b›ndan kurtar›p farkl› tec-
dîd ve geliflme yollar› açarak bu san’ata apaç›k bir dinamizm kazand›rm›fl ve Modern Türk
Ebrûsu’nu ihyâ etmifl olan zâtt›r. Kendisinden önce pek naif3 bir tarzda yap›lmakta olan çi-
çekli ebrûlar› gelifltirmifl ve bugünkü nefis flekillerine kavuflturmufltur. Bundan ötürü bugün
çiçekli ebrûlar “Necmeddin Ebrûlar›” diye an›lmaktad›r. Her ne kadar XVII. yüzy›lda Hindis-
tan’da yap›lm›fl olan yaz›l› ebrûya rastlan›lm›fl ise de4, Necmeddin Hoca Efendi’nin açm›fl ol-
du¤u “Yaz›l› Ebrû” tarz›n› da bu tarz›n tahakkuku için izlenen orijinal usûlü de Türk ebrû-
sunda bir yenilik olarak kabûl etmek gerekir.

Necmeddin Hoca Efendi’ye kadar ebrûculukta ustan›n talebesine, hattatl›kta oldu¤u gibi ya-
z›l› bir icâzet vermesi gelene¤i yoktu. Nitekim kendisi o¤ullar›na da hayrülhalefi olan Mustafa
Düzgünman’a da yaz›l› bir “Ebrû ‹câzeti” vermifl de¤ildir. Fakat Süheyl Ünver beye verdi¤i bir
icâzetnâme vard›r ki hâlen Süheyl beyin k›z› Gülbin Mesara’n›n kolleksiyonundad›r5. Necmed-
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3 Naif: Frans›zca’dan dilimize geçmifl bir kelimedir. 1) Çocuklar›n icrâ ettikleri tarzda, 2) eserindeki unsurlar-
da çocukça bir uslûb ya da basitlikler görülen san’atkâr, ya da 3) böyle bir san’atkâr›n eseri anlam›ndad›r.

4 “Hindistan’da ka¤›t yap›m›” ile ilgili olarak Alexandria Soteriou’nun Gift Of Qonquerors - Hand
Papermaking in India bafll›kl› kitapta (Grantha Corporation U.S.A. ve Mapin Publising Pvt. Ltd. of
Ahmadabad, India; 1999) 1650 y›llar›nda yap›ld›¤› tahmin edilen ve  Yeni Delhi Müzesi’nde 56:87b
numara ile kay›tl› olan, kal›plar ile yap›ld›¤› anlafl›lan bir ebrûda “Amal Safi” diye, gene kal›pla yaz›lm›fl
ebrûlu bir imzâ bulunmaktad›r.

5 26 Ekim 1923 Cuma günü “Evkaf-› ‹slâmiye Müzesi”nde yap›lan törende Süheyl Ünver’in (1898-1986) alm›fl
oldu¤u ebrûculuk icâzetnâmesinde flöyle yazmaktad›r: “Medresetü-l Hattâtîn talebesinden Süheyl Efendi bin
Enver Efendi ebrî san’at›m›zdaki meleke ve mahâretini iflbu eseriyle ibrâz etti¤inden, bundan böyle arzu edenlere
ta’lim etmek üzere kendisine icâzet verilmifltir. Cenâb-› Hakk ömrünü efzûn ve feyzini müzdâd buyursun. Âmin. El
Fakîr Necmeddin 1339”.
Bu zât›n hayat› hakk›nda ek bilgi için Bk. Ahmed Güner Sayar, A. Süheyl Ünver – Hayat›, fiahsiyeti ve Eserleri
1898-1986, Eren Yay›nlar›, ‹stanbul 1994.



din Efendi’nin hangi sâiklerle Süheyl Ünver’e “Ebrû ‹câzeti” vermifl ve bu icâzetten sonra hay-
rülhalefi Mustafa Düzgünman da dâhil olmak üzere bir daha niçin kimseye icâzet vermemifl
oldu¤u bir muammâd›r.

è Necmeddin Efendi’nin gerek ebrûculukta gerekse kadîm tarz mücellidlikte hayrülhalefi
olan ve bizzât Hoca’n›n ifâdesiyle “Kendisini ebrûculukta geçmifl olan” Mustafa Düzgünman6 (9
fiubat 1920 – 12 Eylûl 1990) bu san’atlar› büyük day›s›n›n hocal›k etti¤i Devlet Güzel San’at-
lar Akademisi’nin Türk Tezyinî San’atlar› Bölümü’nde kendisinden meflk etmifltir.

Mustafa Düzgünman ebrûculukta kendisinden önceki çiçek  flekillerini ›slâh etti¤i gibi bun-
lara papatyay› da eklemifl, ve ebrûya “kompozisyon tarz›”n› ithâl etmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›n-
da o da Modern Türk Ebrûsu’na yepyeni bir dinamizm kazand›rm›flt›r. Fakat ne garibdir ki
Mustafa Düzgünman, ömrünün sonuna kadar, ebrûda hocas›n›n ve kendisinin bu san’ata ka-
zand›rm›fl olduklar› dinamizmler’den baflka dinamizmlere asla tahammül edemeyen kat› bir
tutum izhâr etmekden de geri kalmam›flt›r.

Kendisinden mânen feyz ald›¤› Hamzavî-Melâmî meflrebli Hâf›z Eflref Ede Efendi’nin7

(1876-1954) vefât›ndan sonra Mustafa Düzgünman dinde olsun, san’atta olsun, cemiyette ol-
sun, siyâsette olsun çok idealist ve tâvizsiz hareket eden bir flahsiyet kazanm›flt›. Ebrû san’at›n-
da, normlar›n› kendisinin koymufl oldu€u “klâsik uslûb”dan en küçük bir sapmaya dahî ta-
hammülü yoktu. Çok sevdi¤i dostu olan Neyzen Niyâzi Say›n ile olan münâkaflalar›n›n ço¤u-
nun temelinde ebrûya bu bak›fl aç›s› yatard›. Çünkü Niyâzi Say›n ebrû san’at›na Mustafa Düz-
günman’dan çok daha dinamik bir aç›dan bak›yor ve onun tasvîb etmedi¤i bir tak›m yeni tarz
denemeleri cesâretle gerçeklefltiriyordu.

Bu münâkaflalar bâzan y›llar süren darg›nl›klarla noktalan›r8 ve asl›nda, her iki taraf da büyük
›zt›râb çekerdi. Mustafa Düzgünman, ›zt›râb çekmesine ra¤men bunu iyi gizlerdi. Niyâzi Say›n
ise âflikâre çok üzülürdü. Bir keresinde Niyâzi Say›n aralar›n›n bulunmas›n› benden ricâ etmifl-
ti. E¤er hâf›zam yan›ltm›yorsa, galiba üç veyâ dört ay kadar Mustafa Düzgünman’›n nezdinde
bu anlaflmazl›¤›n izâlesi için kendime göre oldukça diplomatik giriflimlerim olduydu. Bir ifle ya-
rad› m› bilmem; ama, görünüfle bak›l›rsa, sonunda gene kendileri bar›flt›lard›.

Mustafa Düzgünman’›n bu kat› tutumu kendisinden icâzetli: Alparslan  Babao¤lu, Fuat Ba-
flar, Doç.Dr. Ayd›n Gülan ve Ö¤retmen Binbafl› Sabri Mand›rac› gibi ebrûda onun hayrülhalef-
leri olan zevâta da oldu¤u gibi yans›m›fl gözükmektedir.

Ben çocuklu¤umdan itibâren Mustafa Düzgünman’›n ebrû çal›flmalar›n› büyük bir hayran-
l›kla ve sâd›k bir izleyicisi olarak olarak hep seyretmiflimdir. Ona ve ebrûsuna olan hayranl›¤›-
m›n verdi¤i ilhâmla olsa gerek, 10 Kas›m 1983 Perflembe günü saat 14.45 de hiç beklemedi-
¤im bir anda flu sözler zuhur ediverdiydi:

Tarz-› kadîm ebrûda muakkib-i Necmeddin,

Âsâr›nda, nukûflu zâhir olur rif’atin,
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6 Mustafa Düzgünman’›n hayat› hakk›nda Bk. Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attâr Dükkân›, 4. bask›,
Kubbealt› Neflriyât›, ‹stanbul 2003

7 Bk. 1) Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attâr Dükkân›, 4. bask›, Kubbealt› Neflriyât, ‹stanbul 2003;
2) Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar’›n Üç “S›rl›”s›, I. Bölüm:  Üsküdarl› Hâf›z Eflref Ede Efendi, (Bask›da),
Kubbealt› Neflriyât.

8 Mustafa Düzgünman ile Niyâzi Say›n bir keresinde tam 13 y›l darg›n kalm›fllard›.



Müceddid-i i’cazkâr, hem bende-i Hüdâyî,

Muhyi-l ebrû Mustafâ, üstâd›d›r san’atin.

Bunu ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Nâz›m Terzio¤lu Matematik Araflt›rma Enstitü-
sü’nün matbaas›nda güzel bir çerçeve içinde tab ettirip de kendisine takdîm etti¤im zaman
Mustafa Düzgünman pek mütehassis olmufltu.

Türkiye’de ebrûya ilginin artmas› ve Mustafa Düzgünman’›n san’atkâr olarak amme efkâr›n-
da da flöhret bulmas›, Yap› ve Kredi Bankas›’n›n san’at müflâviri Vedat Nedim Tör’ün (1897-
1985), galibâ 1968 y›l›nda, bankan›n Galatasaray’daki genel müdürlük binâs›n›n girifl kat›nda
Mustafa Düzgünman’›n ebrûlar›n›n sergilendi¤i büyük bir sergi açmas› sonucu vuku’ bulmufl-
tu. Bu sergide Ahmed Düzgünman ile Niyâzi Say›n’›n yapt›klar› tesbihler de sergilenmiflti. Ve-
dat Nedim Tör ebrûyu “Nonfigüratif resmin öncüsü” olarak kabûl ediyordu. Sergi bir ay bo-
yunca dolup taflm›fl, ‹stanbul halk›n›n büyük ilgisine mazhar olmufltu.

Ben bu sergiyi gezerken dikkate de¤er bir mânevî tecrübe yaflad›md›. Mustafa Düzgün-
man’›n, o âna kadar karfl›laflmad›¤›m nefâsetteki bir tarakl› ebrûsunu büyük bir hayranl›kla
seyretmekteydim ki, bana bir “yakaza” (yâni uykuyla uyan›kl›k aras›nda bir idrâk seviyesi) hâ-
li yaflat›ld›. Birden kendimi ebrûnun girdablar› içinde h›zla seyâhat ederken idrâk etme¤e bafl-
lad›m. Bu ne kadar zaman sürdü bilemem; ama, idrâkim günlük hayât›n idrâkine geri döndü-
¤ünde kendimi mutlu, de¤iflik ama çok yorgun hissediyordum.

Bu sergi Mustafa Düzgünman’›n hayât›nda da bir dönüm noktas› olmufltu. Bir kere, yeni do-
¤an k›zlara “Ebrû” ismini koyma modas› o târihden sonra ç›km›flt›. Ayr›ca pekçok gazete ve
dergi de röportaj yapmak üzere kendisinin peflinden koflar olmufllard›. Millet de soruyor, so-
ruflturuyor ve Üsküdar’daki Attâr Dükkân›’n› bulup fevc fevc ebrû sat›n alma¤a kofluyordu.

Art›k turistler de ebrû tiryâkisi ve Attâr Dükkân›’n›n müdâvimi olmufllard›. Bir k›sm› da
Mustafa Düzgünman’› evde, ebrû teknesinin bafl›nda görmek üzere geliyor, bilgi al›yor, resim-
ler ve hattâ filimler çekiyorlard›. Ebrû hakk›nda Amerika Birleflik Devletleri’nde yay›nlanan
battal boyda bir kitapta Mustafa Düzgünman’a ve eserlerine birkaç sayfa tahsîs edilmiflti9. D›fl
ülkelerden de pekçok teklif geliyordu. Bunlar› okuyup tercüme etmek ve verilecek cevaplar›
yazmak da genellikle benim görevimdi. Zamanla Kültür Bakanl›¤› ve ona ba¤l› kurulufllar da
Mustafa Düzgünman’›n devaml› müflterilerinden olmufllard›. O ise s›rf bu ata san’at› tan›ns›n
ve ihyâ olunsun diye ebrûlar›n› o kadar ucuza sat›yordu ki!

Mustafa Düzgünman’›n ebrûya dâir destan tarz›nda ve mutasavv›fâne bir edâ ile tertib etti¤i ve
kendisinin bu san’ata bak›fl aç›s›n› dile getirmekte olan Ebrûnâme’sini asistan› bulundu¤um ‹s-
tanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Enstitüsü’nde 1959’da daktilo edip de ispirtolu
teksir makinas›nda ço¤altmak da bana nasîb olmufltu. Bu güzel fliiri afla¤›da  takdîm ediyorum10:

Ebrûdaki görünen flu nukuflâta iyi bak!
fiuûnât-› ilâhîdir s›fat›ndan ayan Hakk.
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9 Bk. Phoebe Jane Easton, Marbling, A History and A Bibliography, Dawson’s Book Shop, Los Angeles 1983. Bu
eserde, s. 22’de yazar, M. Düzgünman’›n özgeçmiflinden ve atölyesine yapt›¤› ziyâretten bahsetmekte ve s.
68’de de Düzgünman’›n iki adet orijinal ebrûsu bulunmaktad›r.

10 Muhtemel bâz› iltibâslara yol açmamak için fliirin orijinal imlâs› ve noktalama tarz› burada muhâfaza
edilmemifltir.



Nakfl-› sun’un pertevinden Hubb-i Rahmân âflikâr,
Rü’yetullah s›rr›d›r bu, müsemmâd›r her varak.

Zan etme ki bu eflkâlin hâlik›y›z senle ben!
Gafil olup flirke dalma! Bir Fâil’dir ifl gören.

F›rça, çanak, boya, tekne vâs›tad›r bilmifl ol!
Hep suver-i ilmiyyedir mezâhirde görünen. 

Türlü türlü flekillerle arz-› dîdâr eyleyen,
Kitâb, levha, sâir eflya zeyn-i envâr eyleyen,

fiûh ve câzib hatlar›yla kalb-i insân zevkiyâb,
Saltanat-› ebrûdur bu, aflk-› izhâr eyleyen. 

Onalt›nc› yüzy›l›nda Turan, ebrû mebdei;
Orda zâhir olmufl ammâ burda bulmufl nefl’eyi.

Yüce Türkler ülkesinde kemâl bulmufl bu hüner;
Rabb’im dâim h›fz eylesin ebrû yapan zümreyi. 

Ebrû demek ebir demek yâni gökteki bulut;
Ab-› rû da tutar mânâ, su yüzüdür11 et fluhût.

Bir kelâm-› farisîdir ebrû, insan kafllar›;
Her tevcihe sezâd›r kim mânâs› da pek velût. 

Kadîm ecdât yâdigâr› müzeyyen bir san’âttir;
Tabîatten mülhem olan bu nak›fllar mir’âttir.

Sâni-i Hakk sun’undan hep kendi kendin seyreder;
Nak›fl nakkafl fley-i vâhit bir vahdet-i hikmettir. 

Bu meslekte çok ustalar emek verip yetiflmifl;
Biz yetifltik zevâline hepsi Hakk’a göç etmifl.

Büyük üstâd Özbek fieyhi Edhem Kâmi Efendi,
Hezârfen, pür mârifet bu san’âtta pîr imifl. 

Son zamanlar flems-i ebrû gurûb etmifl nâgihân;
San’atkâr› kalmam›fl hiç, ne de iflten anlayan.
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11 Âb-› rû: Yüz suyu. Âb-rû: su yüzü.



Bir er ç›km›fl Üsküdar’dan ihyâ etmifl bu zevki,
‹smi hattât Necmeddin’dir tek üstâdd›r bu zaman. 

Üstâd›m›z Necmi Molla ç›¤›r açm›fl bu iflte;
Azimkârd›r, muktedirdir anlay›flta seziflte.

Lâle, sünbül, karanfille bezendirmifl ebrûyu;
Tâlim etmifl tâliblere, zevâl yok bu gidiflte. 

Destizenkte12 ezilir hep renkli cism-i boyalar;
Sar› z›rn›k inatç›d›r ebrûcuyu oyalar.

Z›rn›k, lâhur, gül bahar, al; ebrûda hep esast›r;
Bu dört renkle çok renk olur bu cümbüflte neler var. 

Bu çeflitli boyalar›n cilvegâh› teknedir;
Rahm-i mâder gibi sanki rengi vasla teflnedir,

Tekne içre kitre mahlûl bekler s›rr-› f›trat›;
Bâzen tutar bazen tutmaz bir acâyib nesnedir. 

Ayr› ayr› çanaklarda boyalar›n k›vâm›,
Su öd ile âyârlan›r bafllar iflin devâm›.

Kitreli su üzerine f›rçalarla boyalar
Serpilerek nakfledilir kâ¤da ç›kar tamâm›. 

Târif gerçi kolay ammâ tatbikatta güçlük var;
Tecrübesiz yap›l›rsa insân olur bî karar.

Görünüfle aldan›p da çok kolaym›fl deme sen!
Bir ihtisâs iflidir bu, âfl›k olan er yapar. 

Mütenevvî flekillidir ebrûlar›n sûreti;
Battal, hatip, taramayla gör âsâr-› kudreti!

Karanfille lâle sünbül papatyayla menekfle,
Tarakl› da tezyin eder bu elvân-› kesreti. 

Ebrû yapan, seyredende gam kasâvet bulunmaz;
Gönülleri tenflit13 eder zevkle doyum olunmaz,
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12 Destizenk: farsça “deste-seng” kelimesinden türemifl galat-› meflhûr. Deste-seng: mermerden bir altl›k ile
gene mermerden bir merdâneden oluflan ve ebrû boyalar›n› ezmede kullan›lan bir araç.

13 Tenflit: fienlendirme, neflelendirme, ferahland›rma.



Yapan hayrân, bakan hayrân, alan, satan hep hayrân;
Bu ebrûdan zevk almayan, ebrûcuya yâr olmaz. 

Nazar k›ld›k Kâinat’a, bakt›m “Mutlak Ebrû”ya,
Vech-i yâri âyan gördüm salât ettim bu Rû’ya,

Kenz-i mahfî tezâhürü aflk-› Hüdâ nümâyan
Ebrû görüp Allah dedim, irdim kalbî duyguya.

Bî hudûd-i zevk-i elvân ebrûculuk san’ati;
Erbâb›n›n nazar›nda çoktur onun k›ymeti.

Her varakta “S›rr-› Cemâl” âflikârd›r zâhidâ;
Bu ebrûlar, bu safâlar hepsi aflk›n hikmeti.

Ben ebrûya âfl›k oldum düfltüm onun pefline;
Leylâ gibi nazlar etti yaramad› iflime.

Bir aral›k isyân ettim görmedim hiç iltifat;
‹nsâf edip yüzün güldü ifller açt› bafl›ma. 

Besmeleyle tezgâh aç›p ebrû yapan kifliyiz;
F›rça ile su üstünde hüner satan kifliyiz.

Üstad›m›z Özbek fieyhi hem Necmeddin hocad›r,
Büyüklere boyun kesip Hakk’a tapan kifliyiz. 

Ey Mustafâ nakfl-› sevdâ sana neler ö¤retti?
Derûnunda duran Nakkafl “Eynemâ”y›14 ö¤retti.

Bâb-› ebrû rehnümâd›r Vech-i Bâk›y fehmine,
Ârif olan bu izhâr› bir noktadan seyretti.15

è Üsküdar’›n medâr-› iftihâr›, ve ebrûda bir baflka nîrengi noktas› ise Neyzen Niyâzi Sa-
y›n’d›r. Niyâzi Say›n do¤rudan do¤ruya Mustafa Düzgünman’›n talebesi olmam›fl ama bu
azîz dostunu ebrû teknesi bafl›nda y›llarca seyrederek ondan ald›¤› ilhâm ve kendi üstün ye-
tene¤i ve ›srâr› sâyesinde ebrûculu¤u hazmetmifl, yeni aray›fllar›n neticesi olarak ortaya koy-
du¤u eserlerle de Modern Türk Ebrû San’at›’na bir baflka dinamizm kazand›rm›flt›r. Musta-
fa Düzgünman’› ise bu konuda dâimâ büyük bir üstâd olarak hep hayrla yâd edegelmifltir.
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14 “Eynemâ”: Kur’ân’da Bakara sûresinin 115. âyeti olan: “Fe eynemâ tuvellû, fe semme vechullah” (Nereye
dönerseniz dönünüz Allah’›n Vechi oradad›r) âyetine iflâret.

15 Son iki beytin mânâs›: “Ey Mustafa! Hakk’a olan aflk›n›n nak›fllar› sana neler ö¤retti? ‹çinde gizli olan ve bu
Mükevvenât’› inceden inceye ifllemifl olan Nakkafl ise sana Nereye dönerseniz dönünüz Allah’›n Vechi orada-
d›r âyetinin s›rr›n› ilhâm etti. Ebrû kap›s› insan› Bâk›y olan Allah’›n Vech’ini fehmetmeye sevk eder. Ârif
olan kifli ise bütün bu zuhûrât› Vahdet noktas›ndan müflâhede eder”.



Ebrûculukta, ney üflemede, fotografç›l›kta, serigrafide yed-i tûlâ sâhibi olarak Niyâzi Say›n
da rahatl›kla “Hezârfen” lâkab›n› hak etmifltir. Ayr›ca kendisi neyzenlikdeki üstâdl›¤› ile hak-
l› olarak zaman›n Kutbü-n Nâyi’dir de.

Niyâzi Say›n ebrûculu¤un hudûdunu geniflletmek için her yenili¤e aç›k olmufltur. Bu yeni-
likler: ebrû teknesinin içindeki kitreli mahlûl yerine daha baflka mahlûller denemekten ebrû
f›rçalar›n›n ve taraklar›n›n farkl› yap›mlar›na, toprak boyalar yerine guafl boyalar ve hattâ al-
t›n tozunu dahî denemeye kadar genifl bir yelpâze teflkil etmektedir. Onun zaman›na kadar
kumlu ve k›rç›l ebrûlar› hayatlar›nda ve o da yaln›zca Lâhur mavisi kullanarak ancak birkaç
kere tutturabilmifl olan ebrûcular›n aksine, bu cins ebrûlar›n her zaman ve her renkden ya-
p›labilmesinin s›rr›n› da çözmüfltür. Ebrûlar›n üzerine serigrafi tekni¤iyle yaz› yazmak da eb-
rûculu¤a onun ithâl etti¤i bir yeniliktir.

Çifte bask›l› ebrû söz konusu oldu¤unda birinci ebrûnun kâ¤›da geçirilmesinin ve kurutul-
mas›n›n ard›ndan kâ¤›d›n ebrûlu yüzünün flap (potasyum alüminat) ile flaplanmas› gerekmek-
tedir. Aksi hâlde, ikinci bir ebrûnun birincisinin üstüne oturtulup sâbitlefltirilmesi mümkün
olmamaktad›r. Niyâzi Say›n ise bu flaplama tekni¤ini kullanarak fevkalâde bediî ebrûlar üret-
mifltir. Bununla beraber kâ¤›d›n flaplanmas›n› da; farkl› boya, farkl› mahlûl, farkl› f›rça ve ta-
raklar kullanmas›n› da “klâsik ebrûdan bir sapma(!)” olarak nitelendirip hor gören “gelenekçi-
ler” nezdinde de bu sebeble, kanaatimce, yersiz tenkidlere mazhar olmufltur.

Niyâzi Say›n 1978 y›l›nda A.B.D.nde Michigan’da karfl›laflt›¤› Feridun Özgören’e ebrû
san’at›n› ö¤retmifltir. Feridun Özgören flimdi onun hayrülhalefi mesâbesindedir. Ayn› y›l Sü-
leymâniye Kütüphânesi’nde de bir ay süren bir ebrû kursu açm›flt›r. 1980-1981 ders y›l›nda
A.B.D.nde Seattle’daki Washington Üniversitesi’nde ney hocal›¤› yaparken, kezâ daha sonra
da gene A.B.D.nde Boston’da açm›fl oldu¤u 40 gün süren ebrû kursunda pekçok amerikal›-
y› geleneksel ebrû san’at›n›n tekni¤ine âflinâ k›ld›¤› gibi kendisi de amerikal› ebrûcular›n bu
konudaki deneyimlerinden faydalanm›fl; onlar›n gelifltirmifl olduklar› “Tiger Eyes” (Kaplan
Gözleri) tekni¤ini Türkiye’ye tafl›m›flt›r.

è Ebrûda kendine has yepyeni bir ç›¤›r açm›fl olan Hikmet Barutçugil’in ‹hsâniye semtinde
“Hâf›z Mehmet Bey Soka¤› No: 8, 34668 Üsküdar” adresinde eski bir kona¤› klâsik zevke göre
tâdil edip yenilefltirerek ebrû atölyesini de buraya tafl›mas›yla ebrû san’at› Üsküdar’da, flimdiye
kadar hiç görülmemifl bir biçimde, gerçek bir geliflme ve yay›lma dönemi yaflama¤a bafllam›flt›r.
Zaman zaman tasavvufî sohbetlere de ev sahibli¤i yapan ve “Ebristan” diye tesmiye edilmifl olan
bu “konak-ebrû atölyesi-sohbethâne”de olsun, buran›n bir flûbesi olan “Ba¤dat Caddesi No: 201,
34700 Kad›köy” adresindeki atölyede olsun, bu iki mahalde de süregiden ciddî ebrû kurslar› bü-
yük ra¤bete mazhar olmufllard›r. Hikmet Barutçugil bir taraftan yay›nlam›fl oldu¤u ve çok kalite-
li bir bask›yla temâyüz eden 5 büyük cild kitapla16, öbür taraftan da iki düzine kadar ülkede (ve
Türkiye’de) açm›fl oldu¤u bâz›lar› uzun süreli 119 kurs ve seminer ile 60 karma ve 43 de kiflisel
sergi ile Türk ebrûculu¤unun âdetâ uluslararas› elçili¤ini icrâ etmektedir17.

Hikmet Barutçugil de t›pk› Mustafa Düzgünman ve Neyzen Niyâzi Say›n gibi ebrûculu¤un
bât›nî vechesinin zevkine varm›fl olan ve bu bak›mdan da ebrû gelene¤inin bu yönüne sâd›k
kalan bir san’atkârd›r. Tevâzuu, di¤er büyük ebrû üstadlar›n›n icâzet vermede fevkalâde (titiz
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16 1) Renklerin Sonsuzlu€u, 2) Suyun Renklerle Dans›, 3) Suyun Rüyâs›, 4) Efsun Çiçe€i, 5) Ebristanbul.
17 Türk ebrûculu¤unun elçili¤ini çeflitli ülkelerdeki konferanslar› ve sergileriyle icrâ etmekte olan baflka ebrû-

cular›m›z da vard›r. Biz burada bunlardan yaln›zca Üsküdar ile yak›n ilgi içinde olanlar› ald›k.



diyemeyece¤im) nekes davranmalar›na paralel olarak, 8 ayl›k uzun süreli kurslar›n› baflar›yla
ikmâl edenlere bile “Ebrûculuk ‹câzeti” verme¤e hep mâni’ olmufltur. Bu kursiyerlere yaln›zca
ebrû san’at›na “bafllama niflânesi” olarak birer gümüfl lâle rozeti takdîm etmektedir, o kadar.   

Hikmet Barutçugil de, t›pk› Neyzen Niyâzi Say›n gibi, bir otodidaktt›r; yâni ebrû san’at›na,
bunun inceliklerini bir üstâd›n rahle-i tedrîsinden geçmeden kendi gözlem yetene¤i ve deneme yan›l-
ma metoduyla hazmederek hâkim olmufltur. Bununla berâber baflar›s›nda Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi’nde Tekstil e¤itimi görmüfl olmas›n›n da muhakkak ki dahli vard›r. Ebrûdaki stili-
ze çiçek motiflerini daha realist bir biçimde resmetmesiyle ve kendi îcad› olan “Efsun Çiçe¤i”
ile tarz-› kadîm ebrûculu¤a katk›lar› vard›r.

Ebrû san’at›ndeki dinamizm’i ise: 1) kendi icâd› olan ve el’ân s›rr›n› pek az kifliyle paylafl-
makta oldu¤u “Barut Ebrûsu”ndan18, ve 2) bu tarz ebrûnun resim, hat ve minyatür ile bütün-
leflmifl uygulamalar›ndan, 3) Neyzen Niyâzi Say›n’›n ebrûlar›ndaki gibi zengin bir kromatizm-
den ve 4) ebrûnun yaln›zca kâ¤›t ve bez19 üzerine de¤il fakat plâstik, cam, seramik ve tahta sa-
t›hlar üzerine de uygulanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Ebristan Yay›nlar›’nda 2003 y›l›nda yay›nlanm›fl olan Ebristanbul isimli albüm ebrûda “Ba-
rutçugil Ekolü”nün eriflmifl oldu¤u zirveyi sergilemektedir. Bu albümde 119 adet “Barut Ebrû-
su”nun k›vr›mlar› aras›na Hatice Ünal, Hâcer Ünal, Reza Hemmetirad, Erol Deneç ve Füsûn
Barutçugil’in isâbetli bir yer tesbitine dayal›, ustaca çizilmifl olan ve ço¤unlu¤unu ‹stanbul si-
lüetlerinin teflkil etti¤i resim ve minyatürler ile ebrû aras›nda kurulmufl olan ola¤anüstü âhenk,
ebrûyu hiç kuflkusuz “Düzgünman Normlar›”n›n d›fl›na tafl›ran ama ona (Frans›zca tâbiriyle)
féerique bir muhtevâ kazand›ran hayrl› bir dinamizm’in mücessem örne¤idir.

Hikmet Barutçugil, yaln›zca müstesnâ bir san’atkâr de¤il fakat ebrû san’at›n› ve ebrû zev-
kini Mustafa Düzgünman gibi, ama ondan çok daha etkin bir biçimde, büyük halk tabaka-
lar›na götürmesini bilmifl ve bu san’at›n, san’atkâr›n  haysiyetinden tâviz vermeksizin peka-
lâ maddî ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek dürüst bir gelir kayna¤› olabilece¤ini de ispat etmifl
olan iyi bir organizatördür de.

Ebrû San’at›n›n Geliflmesi
Hakk›nda Bâz› Genel Gözlemler
Ebrû bütün bediî imkânlar›n›n tümü daha henüz keflfedilememifl, tüketilememifl dinamik bir

san’at olarak geliflegelmifltir. Necmeddin Hoca Efendi’de, hocas› fieyh Edhem Efendi’nin muhâ-
fazakâr ebrû anlay›fl›n›n dar kal›b›n› aflan bir dinamizm; Mustafa Düzgünman’da da hocas› Nec-
meddin Hoca Efendi’nin ebrû anlay›fl›n› afl›p tekâmül ettiren bir baflka dinamizm müflâhede
edilmektedir. Ancak Mustafa Düzgünman, onun talebeleri ve di¤er baflkalar› bunlar›n ötesinde
ebrûyu bu çizgiden daha ötelere tekâmül ettirici bir baflka dinamik bak›fla ve yeni araflt›rma
caddeleri aç›lmas›na fliddetle karfl› ç›km›fllar; bu kabil tav›rlar› ebrûya karfl› ifllenmemesi gere-
ken bir suç(!) gibi telâkki etmifller; müellifleriyle darg›nl›¤a varan, onlar› âdetâ aforoz ve izole
edip hor gören kat› bir tutum sergilemifllerdir. Bu konuyla ilgili ‹nternet siteleri insan› hayretle-
re gark eden, incir çekirde¤ini doldurmayan polemikler ve dedikodularla doludur.
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18 “Barut Ebrûsu”nu bilenler üstâdlar›na hörmeten ve edebleri gere¤i bunu alenen icrâ etmemekte olduklar›-
n› ifâde etmektedirler.

19 Hikmet Barutçugil Alanya’da bir otel için yedibin metre ebrûlu perde imâl etmifltir.



Kezâ ebrû san’at›yla ilgili toplant› ve panellerde de “Düzgünman Normlar›” çizgisindeki
muhâfazakâr ebrûcular ›srarla, art›k kendileri için âdetâ bir îman umdesi konumuna gelmifl
olan tutumlar›n› empoze etme¤e çal›flarak, hep ayn› polemi¤i sürdürmektedirler. Ebrû hak-
k›nda yaz›lm›fl olan bâz› kitaplarda ise ebrûnun müceddidleri olan san’atkârlar ya tezyif edi-
ci bir istihzâya, hattâ hilâf-› hakîkat  izâfetlere mâruz kalm›fllar; ya da kendileri ve eserleri
yok say›larak, hiç zikredilmemifllerdir.

Kendisi gerçekten de ebrûyu ihyâ etmifl bir san’atkâr olan Mustafa Düzgünman’›n verdi¤i
eserlere ve vaz edip müdafaa etti¤i normlara  bakarak “Ebrû san’at›n›n art›k mutlak kemâle er-
mifl oldu¤u” ve “O’nun vaz etmifl oldu¤u ebrû normlar›n›n d›fl›na ç›kman›n ise âdetâ harâm oldu-
¤u” gibi bir fikre kail olmak, sa¤duyu sâhibleri için bir bak›ma, mûs›kîmizin de mûs›kî zev-
kimizin de Abdülkadir Merâgî’de stop etmifl oldu¤u hakk›nda ileri sürülebilecek yak›fl›ks›z
bir iddia ile bir benzerlik arz etmez mi?

Abdülkadir Merâgî’den sonra mûs›kîmize hepsi de bir baflka revnâk bahflederek onu yeni
aray›fllarla zenginlefltirmifl olan: Hâf›z Post’u, Itrî’yi, Hammâmîzâde ‹smâil Dede’yi, Zekâî De-
de’yi, Sultan III. Selîm’i, Sâdullah A¤a’y›, Hac› Ârif Beyi, fievki Beyi; hattâ ve hattâ: Sâdeddin
Kaynak’›, Muhlis Sabahattin’i, Selâhaddin P›nar’›, Neveser Köktefl’i ve daha nicelerini reddede-
bilir, eserlerine kulaklar›m›z› t›kayabilir miyiz? Sa¤duyunun böyle bir soruya “evet” demesi
mümkün de¤ildir. O zaman, Mustafa Düzgünman’›n fikrî çizgisini izleyen ve hepsi de büyük
birer san’atkâr olan ebrûcular›n da, bundan böyle, bu konuda “d›flar›lay›c› olmayan temkinli
ve olgun bir tutum” izhâr etmeleri herhâlde daha isâbetli olacakt›r.

Ebrû, tasavvufî bir zevkle icrâ edilmesi gereken, yaln›zca el becerisine de¤il fakat 1) tefekkü-
re ve 2) murâkabeye de dayanan bir san’at iken, Türkiye genelinde gitgide sekülerleflmifl ve bu
zevkden nasîbi olmayan kimselerin de icrâ ettikleri bir zenaat20 derekesine düflürülmüfltür. Bu-
nun sonucu olarak bu san’at›n âdâb›nda da genel bir tereddi yaflanmaktad›r.

Bir ebrû heveslisinin bu san’at›n inceliklerine hâkim olabilmesi için farkl› ebrûlardan en az
4000 ilâ 5000 adet ebrû üretmesi gerekir. Fakat yeni yetme bâz› ebrûcular›n, açt›klar› 3-4 haf-
tal›k bir kurs sonunda, hayat›nda henüz daha 400 ebrû bile üretememifl kimselere tantanal›
merâsimlerle “Ebrû ‹câzetnâmesi” verdikleri gözlenmifltir. Bu durum tekkelerin kapanmas›na
takaddüm eden tereddi döneminde baz› fleyhlerin birkaç mecidiye karfl›l›¤›  birçok kimseye
“fieyhlik ‹câzeti” vermelerini and›rm›yor mu?

Ebrûcular›n eserlerinin köflesine bir imzâ kondurmalar› gelene¤i de Mustafa Düzgünman ile
bafllam›flt›r. O da, ancak birisine bir ebrû hediye edece¤i zaman ithâf mâhiyetinde bir imzâ
atard›, o kadar. Yoksa bir y›lda 7000-8000 ebrû üreten birinin bütün ebrûlar›n› imzâlamas›
muhâldir, ve zâten o buna da karfl›yd›.  Fakat her ebrûnun bir köflesine mutlaka bir imza kon-
durmak maalesef art›k bir gereklilik gibi telâkki edilmektedir. Bunda ebrûnun belirli bir pazar
ortam›nda bir metâ gibi telâkki edilmesinin de rolü olsa gerektir.

“Bir nesnenin k›ymeti onun nedretiyle mütenâsibdir” diyen atasözüne bakacak olursak, eb-
rûnun ve tekâmülünün yaklafl›k altm›fl y›ld›r yak›n flâhidi olmufl olan bu fakîr abd-i âcizin:
“Ebrû san’at›n› ille de halka yayaca¤›z” terânesiyle “Havassa ait mânevi bir zevk ve san’at olan
ebrûyu da, p›t›rak gibi bitmifl olan yeni yetme ebrûcular› da, eninde sonunda ve büyük ölçüde,
hem sekülerlefltirmifl hem de avâmîlefltirmifl olmad›k m›?” diye ac› ac› soras› geliyor.
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20 Zenaat: 1) Maddî ihtiyaçlar› karfl›lamak maksad›yla yap›lan, ustal›k ve el mahâreti gerektiren ifl, hirfet. 2)
Geçim sa¤lanan sürekli ifl. (D. Mehmet Do¤an, Büyük Türkçe Sözlük).



ÜSKÜDARLI LALEZÂRÎLER 

VE RES‹ML‹ LALELER‹

Candan Nemlio¤lu*

Üsküdar, konumu nedeniyle daima insanlar›n ilgi oda¤› olmay› baflarm›fl, ‹stanbul’un en-
der semtlerinden biridir. Semt “K›z kulesi”yle de ayr› bir önem kazan›r. fiemsi Pafla’dan,

Harem ‹skelesi’ne kadar uzanan k›y› fleridi ve set set yükselen do¤ada, sahil saraylar›, konak-
lar, köflkler, konutlar ve ba¤-bahçelerle yüzy›llar boyu büyüleyici bir görüntü sergilemifltir. Bu
gizemli görüntü sanatkarlar›n tablolar›nda, flairlerin m›sralar›nda ve gezginlerin sat›rlar›nda la-
ik oldu¤u övgüyle sunuldu.

Ba¤ ve bahçelerle ilgili yeterli bilgilere ulaflabilmemize karfl›n lalezârîlerle ilgili bilgi ise ol-
dukça k›s›tl›d›r.

I- Üsküdar’da Yüzy›llar ‹çinde Ba¤ ve Bahçelerin Geliflimi Hakk›nda 
K›sa Bir Aç›klama;

Osmanl›lardan önce Bizansl›lar›n bölgede yazl›k saray› ve bahçesi oldu¤u belirtilir.1

Evliya Çelebi, Üsküdar’›n ba¤ ve bahçelerini ilk flu sözlerle tan›t›r;2… Seyyid Battal Gazi ki
ism-i flerifleri Ca’fer b. Hüseyin Gazi’dir. Anlar Üsküdar’da leb-i deryada K›zkulesi’ne havale
bir puflte (tepe) üzre  hayme (çad›r) ve hargahlar›n (ota¤) kurup anda muhafaza idüp yedi se-
ne ba¤ ve bahçe yetifltirüp sakin olurlard›. ‹la yevmina haza (günümüze kadar) ol ba¤lara Bat-
tal ba¤lar› ve Al-i bahad›r (›ç›b) ba¤lar› ve fiüca ba¤lar› ve Gaziköyi ba¤lar› dirler, galat-› mefl-
hur olup Kad›köy ba¤› dirler. Bu takrib (sebeple) ile yedi senede ibtida Üsküdar’› ve Kad›köy’ü
Battal Gazi imar itmifltir.”

Bölgede hakimiyetini sürdüren ilk Osmanl› Sultan›, Sultan Orhan Gazi 1347/8’dir.3

Sultan Y›ld›r›m Han’›n ‹stanbul’u fethe geldi¤inde Üsküdar Osmanl› idaresinde idi. Evliya
Çelebi “Bu dahi Üsküdar mollas› hükmünde olup (…) taraf›ndan subafl›l›kt›r. Cümle (…) aded

* Dr.
1 Saraylar ile ilgili genifl bilgi için bkz. Nurhan Atasoy, Hasbahçe Osmanl› kültüründe Bahçe ve Çiçek, ‹stan-

bul, 2002,307, not 1; Gerlach 1674, 171; Mehmet Mermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul
2001 3/1323.

2 Evliya Çelebi Seyahatnamesi (haz. Orhan fiaik Gökyay) ‹stanbul, 1996, 201.
3 Haskan, 2001, 1/28.



mahalle ve cümle (…) aded ba¤-› iremli (cennet) kargir bina evlerdir kim cümle kiremitlidir
ve cümle (…) aded mihrabd›r” sat›rlar›yla tan›t›r.4

Mevacib (ayl›klar) Defteri’nde Ba¤çe-i Üsküdar ad›yla kay›tl› bahçe, hasbahçelerin en gör-
kemlilerinden biri oldu¤u kabul edilir.5 Bahçe ve saray yap›lar›n›n ilk düzenlemesi Kanuni Sul-
tan Süleyman taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lm›fl, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murad’›n il-
gisiyle daha da genifllemifltir.6

Evliya Çelebi… Salacak’da Aifle Sultan Saray› ve Valde-i Atik Sultan Saray› ve Kaya Sultan
Saray› ve Haznede Sultan Saray› ve … Do¤anc›lar kurb›nda (yak›n›nda) Hac› Pafla Saray› ve Ak
Muhammed Pafla Saray› ve N›sf Paflazade Saray› ve Cinci Hoca Saray› ve Arslan Aga saray› ve
… nice bin saray var ki tan›t›m› insan› b›kt›r›r” diyerek camilerin tan›t›m›na bafllar.7

Eremya Çelebi, “Ayazma Taflliman›’nda Ayfle Sultan ve Salacak sahilinde Fatma Sultan bah-
çelerinin bulundu¤unu ve Üsküdar’›n çiçek bahçelerinden güller kadar iri karanfillerin flehre
sat›lmaya geldi¤ini anlat›r.8

Sultan III. Murad döneminde Üsküdar saray›n› gezen Stephan Gerlach, “Saray bahçesini
“Düzenli bir flekilde ekilmifl kokulu bitkiler, çiçekler ve her türlü a¤açlarla dolu bahçe, adeta
erken gelmifl bir cennet. Özellikle k›rm›z›, beyaz, sar› ve sar›-k›rm›z› benekli çiçekler açan so-
¤anlar gördük…”

“Bu duvarlar içindeki ikinci bahçeden, içinde bir baflka saltanat binas› bulunan üçüncü
bahçeye giriliyordu” fleklinde tan›mlanan bahçelerdeki mermer çeflmelerden ve f›skiyelerden
söz eder.9

Eldem, “Üsküdar da fiemsi Pafla’da Rum Mehmet Pafla camii ile sahil aras›nda, büyük ve ç›p-
lak bir düzlük vard›r. Burada eskiden cesim a¤açlar, havuzlar ve sahilde ‹stanbul’un en muh-
teflem köflklerinden biri bulunuyordu. Bugün tek bir a¤aç veya izi kalmayan bu bahçe…”10

aç›klamalar›yla araflt›rmas›n› sürdürdü¤ünü belirtti¤i 1940’l› y›llara kadar bölgede yeflillik ve
köflklerin bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Eldem, “‹stanbul’un en güzel manzaras›na sahip oldu-
¤unu belirtti¤i yerde fierefabad kasr›n›n bulundu¤unu belirtir”; fiemsi Pafla burada kendi is-
miyle bir kas›r yapt›rarak hünkârâ takdim etti… III. Sultan Ahmed devrinde ayn› yerde yeni
bir kas›r infla edildi¤ine göre, bu köflkün o zaman eskimifl veya y›k›lm›fl oldu¤u kabul edilir.
fierefabad ismini tafl›yan köflk 18.yy bafllar›nda infla edilmifl ise de…” diyerek gravürlerde de-
nize do¤ru ç›kmas› bulunan ve arkas›nda büyük bir bahçesi olan zarif köflkü tan›mlar.”11
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4 Evliya Çelebi (haz.Orhan fiaik Gökyay)1996, 2001; ‹rem; cennete benzetilerek yap›lan bir bahçe olup
fiam’da veya Yemen’de bulunmufl oldu¤u söylenir. Bkz. Ferit Develio¤lu, Osmanl›ca-Türkçe Ans. Lügat,
Ankara, 2000, 445.

5 Mevacib Defterlerindeki bilgiler daha çok bahçelerdeki yap›lar› içermektedir. Bkz.Muzaffer Erdo¤an, Os-
manl› Devrinde ‹stanbul bahçeleri, Vak›flar, IV Ankara 1958, 171.

6 Bahçelerdeki yap›larla ilgili genifl bilgi için bkz. Atasoy, 2002, 311-314.
7 Evliya Çelebi (haz. Orhan fiaik Gökyay) 1996, 202.
8 Eremya Çelebi, Kömürciyan, (çev. H. Andreziyan-haz. K. Pamukkayan) ‹stanbul Tarihi, XVII. As›rda ‹stan-

bul, ‹stanbul, 1988, 48-54.
9 Atasoy, 2002, 311. not 5; Necipo¤lu. 1997, 36 ve 49, not 27; Gerlach, 1674, 170-171.

10 Sedat Hakk› Eldem, Köflkler ve Kas›rlar II. ‹stanbul 1974, 375.
11 Eldem, 1974, 375-383; Hayri Fehmi Y›lmaz, fierefabâd Kasr›, Dünden Bugüne ‹stanbul Ank. mad, ‹stan-

bul, 1994. c 7, 162-163.



R›fat Osman Bey Salacak ve ‹hsaniye sahillerini uzun uzun anlat›rken “…K›z kulesi karfl›-
s›nda “Yedi Kardefller Burnu” denilen bir ç›k›nt› daha vard›r. Burada bahçesi denize kadar uza-
nan bir yal› vard›r ki, gençli¤inde H›fz› Pafla tasarrufunda idi.”12 aç›klamalar›yla K›z Kulesi’nin
karfl›s›nda 1930’lu y›llara kadar bahçeli konaklar›n var oldu¤u anlafl›l›r.

Üsküdarl› Lalezârîler dünyaca ünlü lalelerini, sanatkarlar ve yazarlar›nda her an övgüyle
eserlerinde yans›tt›klar› bu do¤a harikas› bölgede yetifltirdiler.

II- Üsküdarl› Lalezârîler ve Laleleri:
Lalezârîler ve laleleri hakk›nda bilgiler flüküfnameler13-14, narh15 defteri ve mevâcib16 def-

terlerinden elde edilir.

fiüküfnameler resimli ve resimsiz olma özelliklerine göre iki grupta de¤erlendirilir.

A- Resimli fiüküfnamelerde Üsküdarl› Lalezârîler ve Laleleri 

1- Resimli flüküfnamelerde, yaln›zca Üsküdarl› Cüce Çelebi’nin ad› yer al›r.

a- Lalezârînin ad› : Cüce Çelebi (Hüseyin A¤a)1077/1666 K›z Kulesi dizdar›.17

Lalenin ad› : Cüce ebla¤›18 (cüce alacas›) (cüce moru)

Bulundu¤u kitap : Nuruosmaniye ktp.4076 

fiüküfname-i musavver19 (resimli çiçek kitab› (mecmuas›))

Müellifi (yazar›) : Ali Çelebi

Te’lif (yay›n y›l›) : 1078/1667 (Türkçe-nesih)

Kitab›n özellikleri : 247X152mm. Sayfa. 175X0.98mm.

36 yaprak. 17 sat›r. Cetvelli cild, meflin, flemse flirazeli

Lalenin tan›m› : 2. (20.b)

Zemini koyu erguvani zeman› (ikinci rengi?) halis beyaz uçlar› sivri hofl endam mevzun (bi-
çimli) kabaklardand›r.20 Baz›s›nda alaca gelir. Cüce ebla¤› ve erguvani alaca dirler. Üsküdar’da
K›z Kulesi dizdar› olan meflhur Cüce Çelebi’de zuhur iylemifltir. Baz›lar› bunda tohumdan gel-
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12 R›fat Osman Bey, Üsküdar Sahillerinde Tarihi Bir Seyran, Belediye Mecmuas›, Eylül 1930. S.73/1
13 Atasoy, K›sa aç›klamalarla yazma eserler ve narh defterinin yerald›¤› bir liste sunmufltur. Bkz. Atasoy, 2002,

343-352.
14 fiükufename: fiükufe. (f.i) çiçek; name. (f.i) kitap, mecmua. (çiçek kitab› (mecmuas›)
15 Narh: (f.i) narh, çarfl›da, pazarda sat›lan fleyler için resmi makamlarca gösterilen fiat. [Kelimenin asl›

“nirh”dir.]
16 Mevacib (a.i.c) maafllar, ayl›klar.
17 Cüce Hüseyin Çelebinin hayat› hakk›nda bilgi bulunamad›. “K›z Kulesi Dizdar›” tan›m› lalenin tan›mlama-

s› yap›lan notlardand›r. Dizdar: (f.b.i) kale muhaf›z› (koruyucusu). Hüseyin ad› için bkz. Muzaffer Erdo-
¤an, Osmanl› devrinde ‹stanbul Bahçeleri, Uzak. Der. Ankara 1958, 150.

18 Ebla¤›: Eblak (a.s. bal›k’dan) 1. alaca, bulaca. 2. rengarenk. Cüce alacas› olarakta tan›mlanan lale, “cüce eb-
la¤›” demektir. Baz› yay›nlarda abla¤› diye tan›t›lm›flt›r.

19 fiüküfename: anlam› için bkz.not 14. Musavver (a.s)  tasvirli, resimli. (Resimli çiçek kitab› (mecmuas›)).
20 Kabaklardand›r; kelimesinin çiçe¤in tan›t›m›nda ne anlama geldi¤ini aç›klay›c› bilgiye ulafl›lamad›.



di dirler ve baz›lar› frenkten geldi dirler. 

Beyit

Gönüller (ondan?) al›r hüsn-ü an›

Budur flah›m alaca erguvan›.

Lalenin resmi : 21 a (21a) 19.5X9.4cm. Ressam› bilinmiyor.

Çift cetvelli dikdörtgen içinde, aharl› varak üzerine ifllenen lale gerçekçi (realist) tarzla bir-
likte stilize özellikte tafl›r. 

Ak›tma tekni¤iyle boyanan mor zemin üzerine beyazlar tarama tekni¤i ile ifllenmifltir. Çiçe-
¤in yeflil sap› ve yapra¤›nda k›vr›mlar› daha aç›k tondaki yeflille tarama tekni¤iyledir. 

Zarif görünümlü lale ne tam aç›lm›fl nede gonca görünümündedir. ‹nce iflçilik sergilemese
de baflar›l› çal›flma ürünüdür.

b) Lalezârînin ad› : Cüce Hüseyin Çelebi

Lalenin ad› : Cüce ebla¤› (cüce alacas›)

Bulundu¤u kitap : Nuruosmaniye ktp.407721 fiüküfename-i musavver

Müellifi (yazar›) : Ali Çelebi

Yay›n y›l› : ____

Kitab›n özellikleri : 279X183mm. Sayfa185X097mm. 42 yaprak. 17 sat›r.

Cild : Meflin, y›ld›zl› flemse miklebli, Sultan III.Osman Vakf› mühürlü.

Lalenin tan›m› : 31 b (31b) cüce ebla¤›

Zemini koyu erguvani zeman› beyaz. Uçlar› t›¤l› bir mevzun (biçimli) tuhfe22 (yeni ç›kan,
arma¤an) laledir ki, kah safi erguvani gelir, cüce erguvanisi dirler, kah ebla¤ gelir, cüce ebla¤›
dirler, Üsküdar da, Çelebi Cüce de zuhur itmekte an›n ismi flöhret bulmufltur, baz› kimseler
frenkten geldi dirler ve baz›lar› bunda tohumdan geldi dirler.

Beyit

Kalbimin eyle keflade ba¤›n›

K›l temafla gel cüce ebla¤›n›
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21 Nuruosmaniye Ktp. 4077 nolu eserde yer alan tüm çiçeklerin resimleri yay›nland›. Bkz. Atasoy  2002, 166-
167. Ayn› yay›nda isim lalesinde 31a-32a notlarda cüce abla¤› olarak verilmifltir. Eblak=alaca anlam›na ge-
lir ki  bu elyazma metinde de geçer. Bkz. Not 18. Elyazma eserleri okumamda yard›mlar›n› esirgemeyen
Beyaz›t Devlet Kütüphanesi Müdürü say›n fierafeddin Kocaman’a ve Türkolog Dr. Zehra Öztürk’e teflekkür-
lerimi sunar›m.

22 Tuhfe: (a.i.c:tuhaf) 1. hediye, arma¤an. 2. yeni ç›kma, hofla gider, güzel fley.



Lalenin resmi : 32 a (32a)23 Ressam› bilinmiyor.

Lalenin resmi çift cetvelli dikdörtgen içinde yer al›r. Koyu erguvani zemini, kal›n bir taba-
ka halinde ak›tma tekni¤i iledir. Gerçekçi tarzda ve aç›lmaya bafllam›fl görünümündeysede
çal›flmada sadelik izlenmifltir. Yeflil sap ve yaprakta tarama tekni¤i çiçe¤e göre daha ince iflçi-
lik sergiler. Lale tümüyle zarif bir görünümdedir. 

Resim kitab›n kendi sayfas›na çal›fl›lmam›fl, yap›flt›rmad›r.

c) Lalezârînin ad› : Cüce Hüseyin Çelebi

Lalenin ad› : Cüce ebla¤›(cüce alacas›)

Bulundu¤u kitap : Nuruosmaniye ktp. 4078 fiüküfename-i musavver

Müellifi (yazar›) : Ali Çelebi

Te’lif (yay›n y›l›) : ___

Kitab›n özellikleri : Kitapta (mecmua) iki eser vard›r. 1-39 fiüküfename. 40-79 

Revrak-› Bostan. 213X155mm. sayfa 155X070mm. 19 sat›r.
Cilt: Meflin, y›ld›zl›, salbekli flemse, köfle bentli flirazeli.

Lalenin tan›m› : 21 b (21b) Nuruosmaniye ktp. 4076 nolu yazma eserde 20b’nin
tan›m›yla ayn› özellikler verilmifltir.

Lalenin resmi : 22 a (22a) Ressam› bilinmiyor. Nuruosmaniye ktp. 4077 nolu yaz-
ma

eserde 32a’ daki resimle benzerlik gösterse de daha kaba bir ifl-
çilik sergiler. Bu çal›flmada kitab›n kendi sayfas›na yap›lmay›p
yap›flt›rmad›r.

d) Lalezârîrin ad› : Cüce Hüseyin Çelebi

Lalenin ad› : Cüce moru

Bulundu¤u kitap : Robert de Belder (Kalmthout, Belgique) koleksiyonundad›r.24

“Lale mecmuas›” 29 nolu lale.

Müellifi (yazar›) : _____25

Te’lif (yay›n y›l›) : 1138/172526

Kitab›n özellikleri : 22X31 cm. kitapta bir buket biri nergis biri yar›m 50 çiçek 

resmi vard›r. 

Cildi, deri ve salbekli flembe.
Lalenin tan›m› : Çiçe¤in sayfas›nda sol tarafta hafif verev yaz›da, cümlenin

aralar›nda k›rm›z› noktalar vard›r. Zemini koyu erguvani, ze-
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23 Kitapla latin harfleriyle numaralar›nda 28 no verilmifltir.
24 Baytop, eserin daha önce Ekrem Hakk› Ayverdi’ye ait oldu¤unu aç›klar. Bkz. Turhan Baytop, ‹stanbul Lale-

si, Ankara, 1998, 8.
25 Mecmua’n›n ilk kez tan›t›m›n› yapan  Ayverdi, Yazar› hakk›nda bilgi vermez. Bkz. Ekrem Hakk› Ayverdi,

onsekizinci As›rda Lale, ‹stanbul 1950.
26 Eserin 1725 y›l›nda yap›ld›¤› tahmin edilmektedir. Baytop, 1998, 7.



man›  halis beyaz, uçlar› sivri, hofl endam mevzun kabaklardan-
d›r. Baz›s›nda alaca gelir, cüce ebla¤› ve alaca erguvanidirler ve
baz›s›nda sade gelir, cüce moru, cüce ebla¤›dirler. Üsküdar da
Dizdar Cüce Çelebi’de zuhur iylemifltir. Kimi der kendi tohumun-
dan kimi de frenkden gelmifltir.

Lalenin resmi : Çift cetvelli dikdörtgen içinde resmedilmifltir. Kitap’taki

Mehmed adl› imzadan, sanatç›n›n ad› oldu¤u düflünülür.27 Re-
sim aharl› ka¤›t üzerine ifllenmifltir.28 Lale, gerçekçi (realist)
tarzda olup sade bir görünümde sunulmufltur. Ak›tma tekni¤i-
nin uygulanm›fl oldu¤u mor zemin üzerine, mavi ve lacivert
renkler tarama tekni¤iyledir. Yeflil sap ve yapraktada ayn› tek-
nik uygulanm›flt›r. Ak›tma tekni¤inde boya aharl› ka¤›d› belir-
liyecek kadar incedir.29

e) Lalezârînin ad› : Üsküdarl› Hac› Ömer Câbi Efendi30

Lalenin ad› : Ferah-engiz (sevinç getiren/yans›tan)31

Bulundu¤u kitap : Robert de Belder (Kalmthout, Belgique) koleksiyonundad›r.

(Lale mecmuas›) 43 nolu lale

Te’lif (yay›n y›l›) : 1138/1725 

Kitab›n özellikleri : 22X31 cm. Kitapta bir buket biri nergis biri yar›m 50 çiçek 

resmi vard›r. 

Cildi, deri ve salbekli flembe.

Lalenin tan›m› : Aktepe “Defter-i lalezâr-› ‹stanbul, Ali Emiri,Tby.164,61”deki 

lalenin tan›m›n› “Dü-rengi sürh ve nebatî ile mülevven, bergle-
ri bademi ve hançeri miyan›nda müflterek ve beraber ve barîk, t›¤-
lar› bala-y› niminden keflide, fitilleri siyah tohum hanesiyle be-
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27 Kitapta ikinci resmin alt›nda “Rakim Kemterin Mehmed” (Yazan Kulunuz Mehmed), Üçüncü resimde “Ra-
k›m Bendegan Mehmed” (yazan kölelerden Mehmed” ad› yaz›l›d›r. 
Rakim: (a.i)1- Yaz› yazacak levha.2- Yaz›, kitap. 
Kemter: (f.b.s.) hakir, kul, köle. 
Bendegan: (f.i.) 1- Kullar, köleler, 2- Padiflah hizmetinde olanlar.  

28 Özgün örne¤ini inceleme flans›m›n olmad›¤› kitap hakk›ndaki bilgiler yay›nlardan sa¤land›. Ayverdi mec-
muan›n özelliklerini tan›mlarken sayfalarda farkl›l›klar oldu¤unu aç›klar. Bkz. Baytop, 1998.7.

29 Çiçe¤in boyan›fl›ndaki teknik özgün örnekten kopya edilen bask›dan anlafl›lmaktad›r. Bkz. (Ed.Michiel Ro-
ding-Hans Theunissen) The tulip, a symbol of two Nat›ons (Burhan Baytop-The tulip in ‹stanbul during
the otoman period), Utrecht/‹stanbul 1993, 54. R.51.

30 Üsküdarl› Hac› Ömer Câbi Efendi’nin resimli olmay›p yetifltirdi¤i di¤er lalelerin adlar›, resimleri olmayan
Lalezârîler ve laleleri bölümünde sunulacakt›r. Lalezari hakk›nda bilgiye ulafl›ld›. Çengelköy, Kaptan-› Der-
ya, Seydi Ali Pafla soka¤›ndaki Hac› Ömer Mescidinin lalezar› Hac› Ömer’in hayrat› oldu¤u düflünülür. Mes-
cid hakk›nda bilgi için bkz. Belgin Demirsar, Hac› Ömer Mescidi, Dünden Bugüne ‹stanbul Ans., ‹stanbul
1994, 31478.

31 Ferah: (a.i) gönül aç›kl›¤›, sevinç, sevinme.
Engir: (f.e) koparan ,yaratan, kar›flt›ran.



raber ve bi kitabedir” fleklinde aç›klar.32 (‹ki tonda k›rm›z› taç
yapraklar› olan çiçe¤in bademi ve hançeri and›ran yapra¤› orta-
dan sapla birleflir. T›¤lar› uzun, tohumlar› ve tohum hanesi si-
yah bir laledir)

Aktepe “‹zzet Pafla Ferah-engiz için flu beyti söylemifltir:” der.33

Husrev-i zatun eden râiz-i flebdir-i cihan 

Eylemifl nam-› flerifin Ferah-engiz cihan

Lalenin resmi : (43) 43 no: (Baytop, ‹stanbul lalesi, Ankara, 1998 yay›n›nda verilen

numarad›r.) Kökü beyaz uçlara do¤ru gidildikçe koyulaflan pembe
lale,  çok aç›k pembe ak›tma tekni¤i üzerine daha koyu tondaki
pembe taramalarla gerçekçi görünüm verilmifltir. Sap ve yap-
raktaki yeflilin tonlamalar›nda ayn› teknik uygulama izlenir.

‹nce iflçilik sergiler. 

Bu çizimde, kitapta bir buketin alt›nda “Mehmed” imzas›n›
atan kifli taraf›ndan yap›lm›fl olunmal›d›r.34

B- Resimsiz fiükufenamelerde Üsküdarî Lalezârîler ve Lalelerinden Örnekler:

1- Örneklerin Seçildi¤i fiüküfenameler:

. Übeydullah Efendi (Abdi Efendi) flüküfenamesi,

Netaciyü’l ezhar, 1100/1689 Millet Kütüphanesi, AE.Tby.No.176

. Abdullah Çelebi, flüküfename-i musavver, Millet Ktp. AE.Tby.No.169

. Mehmed Tabib-i Aflki, Defter-i Lalezar-› ‹stanbul, (1724-1730?) Millet Ktp.AE.Tby. No.164

. Tabib Mehmed Akfli Efendi (Mehmed bin Ahmed Efendi) 

Takvimü’l-kibar fi mi yari’l-ezhar, Millet Ktp. AE. No.167

2- ‹ncelenebilen Kaynaklardan Ö¤renilen Üsküdarl› Lalezarilerin Adlar›:

Aziz Mahmud Hüdâî Efendi, Cüce Hüseyin Çelebi, Hac› Ömer Câbi Efendi, Haflim Çelebi,
‹mamzade ‹smail Efendi, Mahmud Efendizade Mehmed, Mehmed Ali, Muharrem Usta, Toy-
garbaba lakabl› Hamza Çelebi.35
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32 Munir Aktepe, Damad ‹brahim Pafla Devrinde Lale Tarih der. 1952,4:7.108.
33 Aktepe bilgilerin “Mehmed Akfli Efendi, Mi’yarü’l Ezhar, A.E.Tby.No. 165.109”da oldu¤unu kaydeder.

Bkz.Aktepe, 1952, 109.
34 Genifl bilgi için bkz. not 28. Baytop.1998.7.
35 Konu ile ilgili genifl bilgi için bkz. M. Münir Aktepe, Damat ‹brahim Pafla Devrinde lale, Tarih Der.

1952.4/7.85.126.; M. Aktepe. Damat ‹brahim Pafla Devrinde LaleTarih Der. 1953.5/8.85-104.; M. Aktepe,
Damat ‹brahim Pafla Devrinde Lale, Tarih Der. 6/9.23-38.; M. Aktepe, Damat ‹brahim Pafla Devrinde Lale-
ye Dair Bir vesika, Türkiyat mecmuas›, 1954,6,115-130.; Erdo¤an, 1958,150-151. Atasoy, 2002, 343-353.



a) Lalezârînin ad› : Aziz Mahmud Hüdâi Efendi. (1541, fierefkoçhisar-2 Ekim 1628 

‹stanbul) küçük yaflta ‹stanbul’a gelerek Küçükayasofya Medre-
sesi’nde e¤itimine devam etti. 

1599’a kadar Fatih Camii ard›ndan Üsküdar Mihrimah Sultan
Camii vaizli¤inde bulundu. 1589’da kendi ad›na tekke kurdu.
1595’de tekke yap›m› tamamlan›ncaya kadar Rum Mehmed Pafla
Camii yak›n›nda bir eve yerleflti. Ölünceye kadar Üsküdar’daki
Külliyesinde yaflad›.36

Aziz Mahmud Hüdâi Efendi döneminde Lalezarilerin en
önemli ismidir. Lalelerin baz›lar› Aziz Mahmud Hüdâî Efendi
y›llar›na tarihlenir.: Âlem-zib, Ruh-Perver, Tâb-âver, Balâ-i Tu-
runcu Âlem-Baha37 Ferah-âver, Cedid-Turuncî-i Dihkanî, Si-
vac-› Çütsen (lâl-pufl) cazib38, Gonce-nümâ.39

Aziz Mahmud Hüdâî Efendi’nin yetifltirdi¤i lalelerin adlar›:

Âlem-zib(süs), Sur-efgen40, Sagar-flinas, Nur-› bihiflt, Ser-âmed,
Behcet-efza,41

Lalenin ad› : fiur-efgen; 17. yüzy›l bafl›nda meflhur olan çiçektir.

Bulundu¤u kitap : Mehmed Tabib-i Askî, Defter-i lalezar-› ‹stanbul, Millet Ktp. 

A.E.Tby No.164.48.

Lalenin tan›m› : Yek-rengi aç›k gül-reng, iç ve d›fl mücella, fitilleri siyaha mâil 

mor ve tohum hanesinden k›sa, yapraklar› hançeri ve beraber,
ince, pâyin beyaz ve kitabesizdir. Riflteleri beyaz olup ti¤leri
zîr-› miyan›ndan keflide, endam da nize-i gülgün gibidir.42

b) Lalezârîn›n ad› : Hac› Ömer Câbî Efendi

Lalenin ad› : Reflk-i gülflen-i ömer

Bulundu¤u kitap : Mehmed Tabib-i Aflki, Defter-i lalezar-› ‹stanbul, Millet

Ktp.AE.Tby. No.164, 34.
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36 Ekrem Ifl›n, Aziz Mahmud Hüdaî, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi ‹stanbul Ans. ‹stanbul, 1993,
1/505-507

37 Âlem-zib, (Aktepe, 1952,102), Ruh-Perver (Aktepe, 1952,109), Tâb-âver (Aktepe, 1952,109), Balâ-i tu-
runci, (Aktepe, 1952,110), Âlem-beha (Aktepe, 1952,119).

38 Ferah-âver (Aktepe, 1953,89), Cedid-turunci-i dihkani (ayn› yer), Sirac-› gülflen (Aktepe, 1953,95), Lâ’l-
pufl (Aktepe, 1953,96) Cazib, (Aktepe, 1953,101),

39 Gonce-nüma (Aktepe, 1954,33)
40 Alem-zib (Aktepe, 1952,102), sur-efgen (Aktepe, 1952,113)
41 Sagar flinas (Aktepe, 1953,91), Nûr-› bihiflt (Aktepe, 1953,95) Ser-âmed (Aktepe, 1953,102) Behçet-efza

(Aktepe, 1953,103) Mahmud Efendi’nin tohumu olarak tan›t›lan lalelerinde Aziz mahmud Hüdâî Efendi’ye
ait olmalar› gerekir.

42 Tan›m; Aktepe, 1952,113 den al›nd›.



Lalenin tan›m› : 1135/6-1723/4 y›l›nda yetifltirildi. Dü-rengi cevizi ve beyaz-›

sahih ile mülevvendir. Yapraklar› beraber ve ince, t›¤leri sülsa-
na  karib keflide, kitabeleri hafîce ve k›sa, lâj verdîdir. Fitilleri si-
yah, riflteleri fitili ile mülevven, girift, bün dib tutmada serâmed
ve flû-efgen evza›nda, nezaket ve metanet üzre olup bir flâh-›
serv-i ser-kefl-i ba¤-› zamanedir.43

c) Lalezârînin ad› : Hâflim Çelebi b. Abdülhalim

Lalenin ad› : Mir’at-› Halim44 (f.20 akçe)

d) Lalezârînin ad› : ‹mamzade Mehmed çelebi 1105-1110,1694-1699 y›llar› aras›nda

yeni lale tohumlar› yetifltirdi.45

Lalenin ad› : Gülflen-ârâ

Bulundu¤u kitap : Mehmed Tabib-i Aflki, Defter-i Lalezar-i ‹stanbul, Millet 

Ktp. AE.T by. No.164.71

Lalenin tan›m› : Yek-rengi aç›k leylâkî, dü-rengi cevizi, ayva gülü ve beyaz›  ile

kar›fl›kt›r. Yapraklar› ince ve beraber, bada mî, kitabeleri alt›
yapra¤›nda lâjverdi, ti¤leri rusf›ndan keflide, pâyin beyazd›r.  Fi-
tilleri aç›k mor ve tohumiyle beraber, riflteleri fitilli renginde,
saklar› k›rm›z›ya mâildir. Na süküfte iken aç›ld›kta yeflil olur.
Yapraklar›n›n n›sf›ndan bâlâs›na var›nca ti¤leri iç taraf›na dö-
nük olup durunu bofl kalem gibi bir hâl peyda eder.46

e) Lalezârînin ad› : ‹smail Efendi (Çolak ‹smail)

Lalenin ad› : Nûr-› bihiflt (f.20 Akçe)

Bulundu¤u kitap : Mehmed Tabib-i Askî, Defter-i Lalezâr-î ‹stanbul, Millet 

Ktp.AE.Tby.No.164.92

Lalenin tan›m› : Dü-rengi Lâ’li ve beyaz ile mülevven yapraklar› hançerî, beraber

ve ince kitabeleri çifte ve fevri, d›fl k›sm› lajverdî, durunu beyaz,
fitilleri mor, riflteleri kitabesiyle rengin lajverdî, bün Efruz gibi
olan bir laledir.47

f) Lalezârîn›n ad› : Mahmud Efendizade Mehmed

Lalenin ad› : Bahfl-› Hüda 1136/1723-24 senesinde yetifltirildi.

313ÜSKÜDARLI LALEZÂRÎLER VE RES‹ML‹ LALELER‹ n

43 Tan›m; Aktepe, 1952,115 den al›nd›.
44 Lalenin tan›m› ve yetifltiren hakk›nda aç›klay›c› bilgi yoktur. bkz. Aktepe, 1953,100.
45 Mehmed bin Ahmed Efendi, Netayicü’l-ezhar Millet Ktp.AE.Tby.162.s.9-10.
46 Tan›m; Aktepe, 1952,155 den al›nd›. ‹mamzade Mehmed Çelebi Efendinin, ferid-i cihan adl› lalesi hakk›n-

da bilgi için bkz. Aktepe, 1954, 28-29.
47 Tan›m; Aktepe, 1953,95 den al›nd›.



Bulundu¤u kitap : Mehmed Tabib-i Askî, Defter-i Lalezar-i ‹stanbul, Millet

Ktp.AE.Tby.No.164.8

Lalenin tan›m› : Dü-rengi turuncuya mâil al ve kibriti ile mülevvendir. Bergleri

hançeri içleri cüz-i nâk›s, tipleri zir-i miyan›nda keflide, fitilleri

siyah hurde…riflteleri bâlâs›nda hafi lâjiverdi, bün derûn ve bi-
runundan, dib kibriti, endam ve etvar›nda Gülflen-süz vadisin-
de, bi’l-ittifak ve alâ-rivayete endamda fleh-per gibidir ve Ruh-
perver yolundad›r.48

g) Lalezarinin ad› : Mehmet Ali 

Lalenin ad› : Ruh-› dilber (f.30 Akçe)

Bulundu¤u kitap : ‹stanbul  Üni.Ktp. Netayicü lezhar, 2760,8-11.49

Evyapan, Üsküdarl› Baltac›zade Mustafa Çelebi adl› Lalezari-
nin “Âb-› Kevser” denilen beyaz üzerine mor fitilli “ab-› rum-
mani” denilen k›rm›z› beyazl›, içi siyah fitilli , “ab-›  yakub”
denilen mor fitilli laleleri, lale türlerinin birlefltirerek elde et-
ti¤ini anlat›r.50

Muharrem Usta ve Toygarbaba lakabl› Hamza Çelebi’nin yaln›z-
ca adlar›na rastlan›ld›.51

III- De¤erlendirme:
‹stanbul’un Anadolu’ya ulafl›m›nda kilit noktas›n› oluflturan Üsküdar’›n yüzy›llar içinde

önemi gittikçe artarak geliflmifltir. Bu geliflimde zaman zaman baz› de¤erler yok olur ve yerini
güncel yaflama b›rakmak zorunda kal›r.

Zaman içinde Üsküdar’›n bahçeleri ve laleleri de yerlerini apartmanlara devrederek yavafl
yavafl yok olduklar› izlenir.

Orhan fiaik Gökyay bir süre Üsküdar’da yaflayan aflk›n›n evinin bahçesindeki yaflam› flöyle
tan›t›r;… Üsküdar taraf›nda, deryaya yak›n flerefli bir köflk k›y›s›nda çiçeklik ve cenneti and›-
ran bir ev tuttu. Devlet adamlar›n›n toplan›p sohbet ettikleri bir yerdi ve baflka dostlar›n s›¤›-
na¤› idi…52

Ebussuüd Efendi’den sonra çiçeklerin Piri olma özelli¤ini Aziz Mahmud Hüdai Efendi’nin
yürüttü¤ü izlenir. Defter-i Lalezar-i ‹stanbul’da çiçeklerin tarihlendirilmesinde Aziz Mahmud
Hüdai Efendi’den önce ya da, zaman›nda yetifltirildi¤ini belirten aç›klamalar ve ancak çiçe¤in
kendisi taraf›ndan yetifltirilmifl olmas› konuyu belgeler niteliktedir. Mehmed Remzi Efendi
Gonca-i  Lalezar-› Ba¤-› Kadim (Risale-i Lale), Millet Ktp. AE.T by No:157nolu Eserinde Mec-
lis-i flüküfe ad› verilen bir araflt›rma enstitüsü özelli¤i tafl›yan, cemiyet kuruldu¤unu tan›t›r.53

Ayn› eserde en çok lale ismi Aziz Mahmud Hüdai Efendiye aittir.
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48 Tan›m; Aktepe, 1953,116 den al›nd›.
49 Genifl bilgi için M. Minur Aktepe, Damad ‹brahim Pafla Devrinde Laleye Dair Bir Vesika, Türkiyat Mecmu-

as›, ‹stanbul 1954, XI,115-119.
50 Gönül Arslano¤lu Evyapan, Eski Türk Bahçeleri ve Özellikle Eski ‹stanbul Bahçeleri, Ankara, 1972,27.
51 Ad› geçen kiflilerin laleleri ile ilgili bilgiye rastlan›lmad›. Bkz. Erdo¤an, 1958.151.
52 Orhan fiaik Gökyay, ba¤çeler, Top. Sar. Müzesi. ‹stanbul 1990.4,7-18.
53 Beflir Ayvano¤lu, Lale Devrinden önce lale, ‹stanbul Arma¤an, lale Devri, 2000 ‹stanbul, 118.



Haziran 1641 y›l›nda Sultan ‹brahim, 1584 ‹stanbul do¤umlu Kuzey Afrikal› bir flehzade
olan Sar› Abdullah Efendi’yi Galata, Eyyub ve Üsküdar semtlerdeki bahçelerin denetimini ver-
di¤ini belgeler.54

Aziz Mahmud Hüdâi Efendinin laleye merak›n› genç muridinden ald›¤›, Ahmed Kamil Efen-
di’nin Risale-i Esâmi-i Lale adl› (I. Sultan Mahmud) 1164-1750/9 tarihinde yazd›¤› eserde ve
fleyhin ‹stanbul’daki nüfuzunun lalecili¤i salg›n hale getirildi¤i belirtilir.55

Atasoy, “fiüküfename-i Ali Çelebi, Millet Ktp.Tby.160” kayd›yla bulunan eserden “Ahmed
Dede Efendi ev sahibi olur kendisi bahçeye ve çiçe¤e uygundur. Bir gün bir miktar flükufe to-
humunu Mahmud hüdaî Aziz’e götürüp önüne koyar. Bunlar› onun emriyle dikmek istedi¤ini
bu konuda izin ve nefesinin bereketi ile bunlar›n ço¤almas›n› arzu etti¤ini anlat›r. Mahmud
Hüdaî izin verip dua eder;” sat›rlar›n› naklederken çiçekçili¤in geliflmesi ile Bayramiyye Tari-
kat›n›n Celveti kolunun kurucusu Aziz Mahmud Hüdaî aras›nda iliflkinin kuruldu¤unu ve çi-
çekçili¤in adeta kutsallaflt›¤›n› belirtir.56

Abdullah Çelebi fiüküfenamesi, Millet Ktp. AE.T by. 169. kay›tl› eserin onüç babl› oluflu ile
celveti tac›n›n onüç terkli oluflu aras›nda ba¤lant› oldu¤u düflünülür.57

Çiçekçi semtinde çiçekçi kahvesinin 1930 lara kadar kültür ve sanat kurumu olarak hizme-
tini sürdürmesi,58 Üsküdar’›n yak›n tarihe kadar özelli¤ini korudu¤unu gösterir.

Eldem, 1930-1940 y›llar› aras›nda “‹stanbul Bahçeleri” üzerine yapt›¤› inceleme çal›flmas›n-
da köflklerin ve içinde bulunduklar› bahçelerin kal›nt›lar›n›n varl›¤›ndan söz eder.59

Yak›n zamana kadar Üsküdar’›n bahçeleri, laleleri, kahvehaneleri ile tarihi ve do¤al dokusu-
nu korudu¤u anlafl›l›r. K›sa sürede bitiflik nizam yap›lanma ile yok olan güzellikler, mevcut ye-
flil alan›n de¤erlendirilmesiyle -Aziz Mahmud Hüda-î Külliyesi 90 hektar yeflil alan, Çengel-
köy’deki zengin bitkisel örtüsüyle Vahideddin Korusu 50.723m2 alan- yeniden kazan›labilir.
Üsküdar lale kültürünün yeni kuflaklara sevdirilmesi, tan›t›lmas› ve kazand›r›lmas› dile¤iyle!

Öneriler:    
.- Aziz Mahmud Hüda-i Külliyesindeki yeflil alan›n bir bölümünde, kendisinin ve Üsküdar-

l› Lalezârîlerin yetifltirdi¤i lalelerin yeniden yetifltirildi¤i bir bahçe.

.- Cüce Moru ad› ile an›lan lalenin K›z Kulesi’nde resimlerinin tan›t›m›.   

Kaynakça
Osmanl›ca kelimelerin anlamlar› “Ferit Develio¤lu, Osmanl›ca–Türkçe Ansk. Lugat, Ankara,1980”den al›nd›.
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54 Aktepe, 1952,87, Ayvano¤lu, 2000,118.
55 Ayvano¤lu, 2000,118; Haksan,2001,1/96.
56 Atasoy, 2002, 344.
57 Atasoy, 2002, 345-346.
58 Çiçekçi kahvehanesi ve Dizdar’›n kahvehanesi hakk›nda genifl bilgi için bkz. haskan, 2001, 3/1463-64-

65,1492.
59 Sedat Hakk› Eldem, Türk Bahçeleri, ‹stanbul, 1973,9.26,35,106,116,169.

Eldem, Köflkler kas›rlar I, ‹stanbul, 1968.
Eldem, Köflkler kas›rlar II, ‹stanbul, 1974.
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Üsküdar Saray› Bahçesi (Ba¤çesi) Kanuni Sultan
Süleyman, Hünername, TSM. H. 1524, 227b.

Bahçeli (Ba¤çeli) Konaklar› ile Üsküdar, 1903. 
(Sait beydefl Kol.)

K›z Kulesi, 19. yy. bafllar›nda 
(F. Muhtar Kat›rc›o¤lu Kol.)

Üsküdar. Kavak Saray› Eugéne Flandin, 19. yy.
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Cüce Ebla¤›, (Alacas›), Ali Çelebi, fiükûfename-i
Musavver, Nuruosmaniye Ktp., 

4076, 21a, 9.4X19.5 cm

Cüce Ebla¤›, (Alacas›), Ali Çelebi, fiükûfename-i
Musavver, Nuruosmaniye Ktp., 

4077, 32a, 8.5X19.3 cm

Cüce Ebla¤›, (Alacas›),
Ali Çelebi, fiükûfename-

i Musavver,
Nuruosmaniye Ktp., 

4078, 28a, 
21.5X9.2 cm

Ferah Engin  (Sevinç getiren-veren) Lale Mecmuas›,
1725, 32 (Robert de Belder Col. - Kalmthout,

Belgium)

Cüce Moru, Lale Mecmuas›, 1725 
(Robert de Belder Col. - Kalmthout, Belgium)

Üsküdarl› Lalezârîler ve
lalelerinin bulundu¤u
yazma eser. Mehmed

Remzi b. Rüfltü, Gonca-i
Lalezâr-› Ba¤› Kadim,
1118 (1707/8) Millet

Ktp. AE. 
Tby. 157



MERS‹N’DE ÖZEL B‹R KOLLEKS‹YONDA
YER ALAN KIZ KULES‹ RES‹ML‹ HALI

Candan Ülkü*

Mersin’de özel bir koleksiyonda bulunan hal› ve üzerinde yer alan pul motifi bu çal›flma-
n›n konusunu oluflturmaktad›r.

Yeniflehirlio¤lu, Panofsky’nin Rönesans sanat›n›n incelenmesi için öne sürdü¤ü yöntemin
Osmanl› sanat› için de kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› sormaktad›r1. Bu çal›flmada, ele al›nan
hal›n›n tan›t›m›n›n yan› s›ra, ortaya konan bu soruya yan›t bulmak üzere, bu hal› ve üzerinde-
ki K›z Kuleli pul motifi üzerine bir deneme yapmak hedeflenmektedir. 

1. Panofsky ve K›z Kuleli Hal›
Ad›m ad›m Panofsky’nin ikonolojik yönte-

mini2 izleyerek, hal›y› çözümlemeye bafllad›¤›-
m›zda, flunlarla karfl›lafl›r›z: 

1. ‹konografi Öncesi Dönem3: Hal›, 50 x 98 cm
ölçülerindedir. Kullan›lan renkler bej, mavi ve si-
yaht›r. Hal›n›n dokunmas›nda, çözgüde pamuk
ve argaçta ise ham ipek kullan›lm›flt›r [Resim 1].

‹kisi dar ve ikisi genifl dört bordür hal›y› çev-
relemektedir: Sa¤ ve sol yanlarda içleri bitkisel
bezemelerle süslenmifl; tu¤ra, ay – y›ld›z ve ra-

* Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Ö¤retim Üyesi,
Erzurum. akolcu@atauni.edu.tr

1 Mehmet Kaplan, Tanp›nar’›n fiiir Dünyas›, Dergâh yay. 2. bs. ‹st. 1982, s. 58. 
2 Panofsky ile ilgili seçme kaynakça: Panofsky, E. 1971., “‹konografi ve ‹konoloji”, Türk Dili - 239, y›l. 20, cilt

24, (Çev. B. Cömert), (1 A¤ustos 1971), Ankara: Türk Dil Kurumu.; Panofsky, E. 1995., ‹konografi ve ‹kono-
loji, (Çev. E. Akyürek), ‹stanbul: Afa.; Yeniflehirlio¤lu, F. 1993., “‹konografi, ‹konoloji ve Osmanl› Sanat›”,
Sanat Tarihinde ‹konografik Araflt›rmalar, Güner ‹nal’a Arma¤an, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.; Özsezgin,
K. 1993., “‹konografi Modern Resme Uygulanabilir mi?”, Sanat Tarihinde ‹konografik Araflt›rmalar, Güner
‹nal’a Arma¤an, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

3 “‹konografi Öncesi Dönem: Salt düz, biçimsel anlat›md›r, konuyu en basit flekilde, biçimsel olarak anlat›r”: Ye-
niflehirlio¤lu, 1986, 89.



kamlar›n4 bulundu¤u yuvarlak madalyonlarla dikkati çeken iki genifl bordür bulunmaktad›r.
Üstten hal›y› s›n›rlayan bordür yuvarlak üç dilimli bir kemerle kesilir ve her iki yan›nda birer
yaz› yer al›r: Solda “PARAS” (Frans›zca), sa¤da “Para (Osmanl›ca)”. Alttaki bordür, yanlarda, iç-
leri birbirine sar›larak ilerleyen bitkisel, yaprak bezemeyle doldurulan ve ortada hal›n›n tema-
s›n› belirten “K›z Kulesi (Osmanl›ca)” yaz›s› yer alan bölümle üç eflit parçaya bölünmüfltür.

Hal›n›n zeminin en büyük k›sm›n› K›z Kulesi ve ‹stanbul manzaras›n› gösteren bir resim
kaplamaktad›r. Resim alan› üstteki bordürü de kesen üç dilimli bir kemerin içine yerlefltiril-
mifltir. Bu kemer, ortadaki bas›k kemere, her iki yandan gemici dü¤ümlerine benzeyen dü¤üm-
lerle ba¤lan›r ve bu dü¤ümlerden dolay› sanki bir ipten yap›lm›fl izlenimi b›rak›r. Kemerlerin
hemen alt›nda Frans›zca “POSTES OTTOMANES” ve Osmanl›ca “Devlet-i Osmaniyye Postala-
r›” yaz›s› yer almaktad›r. Üst bordürdeki yaz›lar›n alt›nda birer rumî bezeme görülmektedir.

2. ‹konografik Dönem5:
Birbirinden ayr›lan iki farkl› yöneliflten söz edebiliriz: Birinci yönelifl belirli bir konuyu ya

da öyküyü betimlemek veya anlatmak için yap›lanlar;. ikinci yönelifl ise sanat eserini süslemek
amac›yla kullan›lan ve öykünme yoluyla yer verilen birer süsleyici öge olanlar. 

Üsküdar aç›klar›ndaki kayal›¤›n üzerinde yer alan K›z Kulesi, tarih boyunca çeflitli ifllevler
yüklenirken, en çok deniz feneri iflleviyle an›msanmaktad›r. Görsel imge olarak ak›llara yerle-
flen K›z Kulesi motifinde beyaz bir kule, bayrak dire¤i ve binadan oluflan bütün akla gelir. Bu
konuda Gülersoy, K›z Kulesi hakk›nda flunlar› yazmaktad›r: 

“K›z Kulesi’ne güzelli¤ini veren unsur, üstündeki dilimli barok kubbesi ve onun üstün-
deki bayrak dire¤idir. Bu üslup, II.Mahmut onar›m›n›n ifli olmal›d›r. T.Allom’un ve W.H.
Bartlett’in 1830’lar sonunda çizdikleri gravürlerde ›fl›k eleman›, kubbe d›fl›nda kale üstüne
ve köfleye oturtulmufl, belki alt›gen, ayr› bir fener olarak gözüküyor. Bugünkü durumdan
tek fark› bu “ekstra lamba”d›r6.

Hal›n›n üzerindeki pul motifi, iki yönelimi bize iflaret ediyor olmal›d›r: Birincisi “yeni” bir
konu seçimini göstermektedir. Bir grup oluflturan hal›da, bayrak, harita, gazete7, para8 vb. ko-
nular›n seçildi¤i görülmektedir. Atatürk portreleri (‹stanbul, Türk ‹slâm Eserleri Müzesi9), fo-
to¤raf›n (kartpostal›n) hal›ya aktar›lmas› nedeniyle ilgiyi çekmektedir. Kartpostal ya da foto¤-
raflar›n ya¤l› boya resim için de örnek olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir10 Ya¤l›boya resim gibi
hal›da da foto¤raf›n kullan›lm›fl olmas›, 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤indeki hal› dokumac›l›¤›n›n ko-
nu seçimi bak›m›ndan bir özelli¤i olarak görülmelidir. Bu grup hal›lar›n nas›l adland›r›lacak-
lar› konusunda Önder’in “hal› – resim”11 önerisi dikkate de¤erdir.

4 “5” rakam› hem Arapça, hem de Latince olarak görülür.
5 “‹konografik Dönem: Bu aflamada gördü¤ümüz imgelere al›fl›lagelmifl anlamlar yükleriz. Bu anlam, içinde ya-

flad›¤›m›z uygarl›k düzeyinin kültürel biçimlenmesine koflut olarak betimlenen nesneleri alg›lad›¤›m›z dö-
nemdir”: Yeniflehirlio¤lu, 1986, 89.

6 Gülersoy,  1994., 12.
7 Bar›flta, 1994.
8 Anadolu d›fl›nda da örneklere rastlan›l›r. Paran›n bir motif olarak seçildi¤i hal› için bkz: Ford, 1995., 161,

res. 362.
9 Görgünay – K›rz›o¤lu, 1998.,

10 Tansu¤,  1980., 4 – 7; Ayr›ca bkz:  Çoker, 1983., 4 - 12.
11 Önder, 1998., 96.
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Hal›lar›n boyutlar› nedeniyle, t›pk› ya¤l›boya resimler gibi duvara as›lmak üzere dokunduk-
lar› izlenimi uyand›rmaktad›rlar. 

Bunun yan›nda seçilen konudan dolay› gündeme gelen bir durum da yaz›d›r. ‹ki farkl› dil-
de yaz›lan yaz›lar ve rakamlar, ayn› fleyi anlatsalar da b›rakt›klar› izlenim birbirinden farkl› ol-
maktad›r. Osmanl›y› an›msatan ögeler tu¤ra, ay –y›ld›z ve Osmanl›ca “K›z Kulesi” yaz›s›d›r.

3. ‹konolojik Dönem12:
K›z Kulesi’nin izleyicide uyand›rd›¤› çeflitli izlenimler vard›r. Bunlar› flöyle s›ralayabiliriz:

3.1. Kad›n ‹mgesi

3.1.1. Ulafl›lamayan (Sevgili)

Murat Belge, K›z Kulesini tan›t›rken, “hakk›nda anlat›lan efsaneler ne olursa olsun, ‹s-
tanbul’un siluetinde pek fazla kimsenin gidip aya¤›n› basmad›¤›, ama hemen orac›kta, her-
kesin zihninde sa¤lam yeri olan bir nirengi noktas›d›r” ifadesini kullanmaktad›r13. Son y›l-
larda onar›m sonras›, turizm amaçl› kullan›ma aç›lmas›yla yükselen itirazlar›n alt›nda da bu
öngörüyü saptayabiliriz: Herkesin yak›ndan bildi¤i ama, ona ulaflamad›¤› bir yap›. T›pk›
ulafl›lamayan bir sevgili gibi. Bu tutum efsanelerden kaynaklan›yor olabilir. ‹tirazlardan bi-
ri de yap›n›n as›l yap›l›fl nedeni ya da varolufl nedeni olan Bo¤az› tehlikelere / düflmanlara
karfl› korumak, deniz feneri olmak, küçük teknelere s›¤›nma yeri vb. olmakt›r. Yap›ya uy-
gun görülen pek çok ifllev yerine (fliir cumhuriyeti14, efsane kulesi –sahne vd.15), turistik
amaçl› bir tesise dönüflmesi esas hayal k›r›kl›¤›n› yaratm›fl olmal›d›r.

3.1.2. Ayr›l›k – Kavuflamama

Birbirine kavuflamayan sevgililerle ilgili Hero – Leander efsanesine16 geri dönecek olursak,
bu efsanenin çeflitlemelerinde de genç k›zlar›n bu adaya sürüldü¤ünü görüyoruz. “Ayr›l›k – ka-
vuflamama” motifi efsanelerden kaynaklan›yorsa da, yap›n›n ifllevleri aras›nda, hapishane, has-
tane, karantinan›n olmas› özlenen kiflilerden zorunlu ayr› kalmalardan da kaynaklanabilir.
Adan›n sürgün17 ve ölümler için de seçilmifl olmas› onun bu kimli¤ini güçlendirmektedir.

3.1.3. Genç Kad›n

Efsanelerden yola ç›karak Türkler, karan›n hemen önünde yer alan adalar›n üzerindeki ku-
lelere / kalelere bu ismi verirler. Bakû’den ‹stanbul’a, ‹stanbul’dan ‹zmir’e, Silifke’ye ...

‹stanbul’daki K›z Kulesi’nin genç kad›n imgesini güçlendiren yönü, son restorasyon ile de-
¤iflmifl olsa da beyaz rengi (R.H. Karay’›n deyifliyle “solmak bilmez bir nilüfer”18) ve denizin
içinden yükselen zarif çizgileridir.

320 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

12 ‹konolojik Dönem: Sanat eserinde, tablodaki figürler, davran›fl biçimleri sadece geleneksel olarak bilinen bir
konuyu ifllemekle kalmaz fakat onu yaratan›n da belki fark›nda olmad›¤›, bilinçalt›nda oluflmufl baflka an-
lamlar da içerir: Yeniflehirlio¤lu, 1986, 89.

13 Belge, 2000., 311.
14 Ak›n,  2000a.
15 Alt›noluk, 1998., 69.
16 Fink, 1997., 142 – 143.
17 Ak›n, 2000b.
18 Karay, 1945., 22.



3.1.4. Koruyucu – Yol Gösterici

Karanl›kta, siste bir daha sevenlerin yollar›n› kaybetmemesi, karanl›kta kaybolmamas› için,
t›pk› efsanede rüzgâr›n söndürdü¤ü ateflin, art›k bir daha sönmeyece¤i, yol alan denizcilerin
sad›k dostu deniz feneri ifllevi bu imgeyi canland›rmaktad›r.

3.1.5. Sa¤l›k Kazand›r›c›

Sa¤l›k kazand›r›c› ifllevleri dolay›s›yla an›msanmas› gerekli bir ifllevdir. Pardoe’nun 18.yüz-
y›lda, ‹stanbul’daki veba salg›n›n› anlatt›¤› öyküler dikkat çekicidir19. K›z Kulesi 1822’den iti-
baren “mat’ûn” hastanesi olarak kullan›l›r20.

3.2. Erkek ‹mgesi

Her ne kadar ad› K›z Kulesi olsa da, Osmanl› Ulusal Marfl›’n›n çal›nd›¤› yer, fener kulesi, sis
düdü¤ü, may›n gözetleme ve radar istasyonu olma gibi ifllevlerin bu yap›yla sürdürülmesi is-
ter istemez bu yap›n›n erkek imgesini ortaya ç›karan yönlerini gösteriyor.

3.3. ‹stanbul ‹mgesi

K›z Kulesi, Refik Halid Karay’›n deyifliyle: “‹stanbul armas›n›n zarif bir motifi”dir21.

Birgi’de Çak›r A¤a Kona¤›’n›n k›fll›k odas›ndaki manzara betimlerinden birinde, bir ‹stanbul
manzaras› görülür22. Bu resim içinde tek tek yap›lar tan›nabilmektedir. Bunlardan biri de K›z
Kulesi’dir. Faroqhi, 18.yy.›n ikinci yar›s›nda, kulenin, Osmanl› baflkentinin simgesi olma özel-
li¤i oldu¤unu belirtir23.

3.4. Devaml›l›k

Geçmifli 2500 y›l öncesine dayanan bu küçük kule, ‹stanbul’un tarihine efl bir tarih yaflam›fl
ve bu kentin yaflad›klar›na flahitlik etmifltir.

As›l yap›l›fl amac› Bo¤azdan geçen gemileri kontrol etmek olan bu yap›n›n geçmiflini ‹.Ö.
410 y›l›na kadar geri götürmek olas›d›r24.

Denizin ortas›nda yer alan bu kule, adeta s›ms›k› tutundu¤u küçük bir kayan›n üzerinde za-
mana meydan okumaktad›r. Zaman geçer, sular akar, hayatlar ve yaflamlar de¤iflir ama onun
yap›s› ve ifllevleri zaman içinde de¤ifliyor olsa da efsaneleri kendisiyle birlikte an›l›yor olacak.
Her zaman denizde yolculuk edenleri selamlayacak, özlem ve hasreti betimleyecektir. Bu kimi
zaman bir sevgili, kimi zaman da ‹stanbul olsa da. 
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19 Pardoe, 1997., 191 – 195.
20 Göksoy, 1999., 53/116.
21 Karay, 1945., 22.
22 Ar›k, 1976., 86 – 89, res. 87.
23 Faroqhi,  1997. Karfl›laflt›rma için Baflmabeyinci Kona¤› - ‹stanbul Befliktafl (I.Abdülhamit dönemi), Güllü-

o¤lu Kona¤› - Gaziantep, (19.yy.›n ikinci yar›s›) : Renda, 1980., 56, 59 res. 41, 44.
24 Müller – Wiener, 2001.,  334: “... belki de buras› 410 y›l›nda Kyzkos’daki deniz savafl› zaferinin ard›ndan,

Alkiades taraf›ndan bo¤azlar›n geçiflini kontrol etmek için yap›lan gümrük kap›s› ifllevini görüyordu. Ayr›-
ca bkz: Gülersoy, 1994., 10.



De¤erlendirme ve Sonuç

Hal›n›n üzerindeki yap›n›n biçimlenifli aç›s›ndan

1832’de K›z Kulesi, dilimli barok kubbeye, üzerindeki bayrak dire¤ine ve kap› üzerinde yer
alan üçgen bir çerçeve içinde yer alan kitabeye kavuflur25.

19. yüzy›l sonunda Salacak k›y›s›ndan çekilen foto¤raflarda26 ve kartpostala dönüfltürülen
Sebah ve Joaillier’e27 ait oldu¤u belirtilen foto¤raflardan birisinde28 hal›da gördü¤ümüz K›z
Kulesi’ne rastl›yoruz. Hal›n›n üzerindeki pula aktar›lan kartpostal / foto¤raf Salacak k›y›lar›n-
dan çekilmifl olmal›d›r [Resim 2]. Kulenin kendisi, etraf›ndaki yap›lar ve keskin bir ufuk çiz-
gisiyle ayr›lan arka fon özenle hal›ya aktar›lm›flt›r. Bugün iflaret fenerinin bulundu¤u yerdeki
direk ona ait teller de ayr›nt›l› olarak gösterilmifltir. Buna karfl›n baz› detaylar hiç yer almaz,
örne¤in barok kubbenin üzerindeki ikinci balkon gibi.

Kartpostal›n yaklafl›k üçte biri pula aktar›lm›fl olmal›d›r. Ön plandaki kay›kç›, arkadaki ‹s-
tanbul manzaras› ve yaz›lardan vazgeçildi¤i görülmektedir.

Foto¤raftaki ›fl›k – gölge detaylar› özenle takip edilmifltir. Bunun yan›nda belirtilmesi gere-
ken bir nokta da, denizdeki dalgalarda ve özellikle de gökyüzünü betimleyen çizgilerde gravür
tekni¤inin29 izlerine rastlan›lmaktad›r.

Pul ve Hal› ‹liflkisi

1913 – 1917/18 aras›nda yay›m› yap›lan pullar›n ço¤unun kartpostallardan al›nd›¤› görül-
mektedir. Bu nedenle hal›n›n da belgesel de¤eri bulunmaktad›r.

“5 paral›k K›z Kulesi” motifli pul kahverengi bas›lmas›na karfl›n, ele ald›¤›m›z hal› tamamen
farkl› renklerle ele al›nm›flt›r [Resim 3]. Ayn› hal›n›n daha da renklendirilmifl örnekleri bilin-
mektedir30. Ele ald›¤›m›z örnek, kartpostaldan (foto¤raftan) pula, oradan da hal›ya aktar›lma-
s› nedeniyle ilgi çekmektedir. Bunun yan› s›ra, pulun tarihi bilindi¤inden hal›n›n tarihlemesi
de yap›labilmektedir.

Bu çal›flmada ele al›nan örne¤in tek bir örnek olup olmad›¤› yap›lacak araflt›rmalarla ortaya
ç›kar›labilir. E¤er t›pk› ya¤l›boya resimde oldu¤u gibi, hal› – kartpostal / foto¤raf ve belki de
pul iliflkisini gösterecek daha fazla örne¤e rastlan›l›rsa, bu hal›lar›n bir grup oluflturup olufltur-
mad›klar›, dokunduklar› yer de böylece kesin olarak belirlenebilir.
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25 Gülersoy 1994., 11- 12.
26 Gavin, 1988., 75, res. 22.; Ayr›ca bkz. Müller – Wiener, 2001., 334, res. 384.; Altunoluk, 1998., 67; Fruch-

termann’›n kartpostallar›nda:  II. Cilt, 361, res. 1109: Sandalc›, 2000.
27 “Pascal Sébah, 1857 y›l›nda Péra Postac›lar caddesinde bir stüdyo açt›. Bu stüdyoya “El Chark” ad›n› ver-

di. ...  1884 ve 85 y›llar› aras›nda çal›flan foto¤rafç› Policarpe Joaillier ile ortak olan Pacal Sébah stüdyonun
ad›n› 1888 y›l›nda ünü günümüze kadar gelen Sébah&Joaillier olark de¤ifltirdi.”: Özendes 1995,112 -
135.; Fruchtermann’›n benzer bir kartpostal› için: II. Cilt, 677, res. 1735:  Sandalc›, 2000.

28 Robertson, 3.
29 Foto¤raf›n pula aktar›lmas› için gravüre aktar›lmas› gerekmifl olmal›d›r. Bu aktar›m iflinin J.Potts taraf›ndan

yap›ld›¤› belirtilir: Robertson, 3.
30 Bakar, 2003., 62.



19. yüzy›l pul, kartpostal ve foto¤raflar›n günümüzde de hal›ya aktar›labilece¤i ve yenilik
aray›fl›na cevap verebilece¤i görüflünde oldu¤umu belirtmek istiyorum.

Kartpostallar ve Farkl› Amaçlarla Kullan›lmalar›

1840’lardan itibaren ‹stanbul’da foto¤raf gündelik yaflama kat›l›r31. Üsdiken’e göre, “Pera’da
19.yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra foto¤raf atelyeleri ço¤ald›kça, “Pera” ve “‹stanbul” ile ilgili
görünümler, pahal› olmas›na karfl›l›k gene müflteri bulabiliyordu ... 1890’l› y›llardan önce
“Kartpostal” ve ard›ndan “Resimli Kartpostal” Bat› dünyas›ndan sonra ülkemizde de görülme-
ye bafllad›”32. Evren’e göre, ‹stanbul’daki, “1900’den önceki Türk foto¤rafç›l›¤›nda “Foto Sa-
bah” ile “Joaillier”in de önemli yeri bulunmaktad›r33.

Kartpostal ya da foto¤raflar›n ya¤l› boya resim için de örnek olarak kullan›ld›¤› bilinmekte-
dir. Kimi araflt›rmac›lar taraf›ndan “Türk foto –yorumcular›” olarak adland›r›lan ressamlar, ‹s-
tanbul ve Anadolu’nun çeflitli yörelerinden görüntüleri daha önce çekilen foto¤raflardan hare-
ketle ya¤l›boya ile ifllemifllerdir34. Foto¤raf› temel ald›klar› için objektife ba¤l› bir perspektif
düzeni ve ›fl›k – gölge biçimleyicili¤i gelifltirmifllerdir.

K›z Kulesi betimlemesi baz› 19.yüzy›l duvar resimlerinde de yer al›r. Ele ald›¤›m›z hal›daki
K›z Kulesi imgesi ile ilk bak›flta hayret verecek flekilde benzerlikler buldu¤umuz bu resimler-
de de foto¤raf›n / kartpostal›n kullan›l›p kullan›lmad›¤› sorusu hemen akla gelmektedir.

Ya¤l›boya resim gibi hal›da da foto¤raf›n kullan›lm›fl olmas›, 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤indeki
hal› dokumac›l›¤›n›n konu seçimi bak›m›ndan bir özelli¤i olarak görülmelidir.

Sonuç olarak flunlar› söyleyebiliriz: K›z Kulesi, 2500 y›ll›k tarihi boyunca farkl› ifllevler ve
biçimlerle varl›¤›n› sürdürmüfltür. Bugünkü ifllevi tart›flma konusu olsa da35, onar›larak36 ge-
lecek kuflaklara aktar›lacak olmas›, önemle üzerinde durulmas› gereken bir noktad›r.

Kartpostallar ve eski foto¤raflar son y›llarda sanat tarihi araflt›rmalar›n›n ayr›lmaz birer par-
ças› haline gelmifltir. Bir durumu saptamak yerine, do¤rudan kendisinin kullan›ld›¤› bir foto¤-
raf›n maceras› ilgi çekmifltir. Her fley baflka bir fleye dönüflmüfltür: Foto¤raf kartpostala, kart-
postal pula, pul da hal›da yer bulmufltur.

K›z Kulesi, çeflitli efsanelerle birlikte an›l›r. Bu efsaneler aras›nda en çok bilineni, “Hero –
Leander” efsanesidir. Bu efsane dolay›s›yla kule Leander Kulesi olarak da bilinir. Adil’in de be-
lirtti¤i gibi, “baz› yerlere verilen öykülerin hakikat olmas› da flart de¤ildir. ... Mühim olan öy-
künün o yere uymas› ve o yeri süslemesidir”37.

Kendi bünyesinde hem kad›ns›, hem de erkeksi nitelikleri toplayabilen, tek bafl›na ‹stan-
bul’u simgeleyen K›z Kulesi, geçmiflten gelece¤e bir mirast›r. Hangi ifllevi olursa olsun, o da-
ima sevilen, ama kavuflulamayacak olan sevgiliyi an›msatacakt›r.
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MEKAN TASARIMI AÇISINDAN M‹MAR
S‹NAN ESERLER‹N‹N ÜSKÜDAR’IN

GEL‹fi‹M‹NDEK‹ ETK‹S‹

Deniz Demirarslan*

Girifl

Tarih boyunca Trak kabileleri, Fenike, Aka, Pers, Bitinya, Pontus, Roma, Bizans ve Os-
manl› gibi büyük uygarl›klar›n etkisinde kalarak geliflen ilçe, M.Ö. 5.yy.’da Atinal›lar

döneminden bu yana önemli bir ulafl›m ve konaklama merkezi olmufltur. Bugün ‹stan-
bul’un hatta tüm Türkiye’nin en büyük ve güzide yerleflim birimlerinden biri haline gelen
Üsküdar, özellikle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Yükselme Dönemi’nde yap›lan çal›flmalarla
mekan tasar›m› ve dolay›s›yla kentsel oluflum aç›s›ndan büyük bir geliflim göstermifltir. Bu
geliflimde hiç kuflkusuz döneminin en büyük mimar› olan ve ‹stanbul, Edirne, Kayseri, Sof-
ya, Halep, Hersek gibi do¤udan bat›ya ‹mparatorlu¤un önemli kentlerinde yüzlerce eser ve-
ren Mimar Koca Sinan’›n pay› büyüktür. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Yükselifl Döneminde Üsküdar

Üsküdar, tarihi kay›tlara göre, Orhan Gazi taraf›ndan 1348 y›l›nda fethedilerek Müslüman
halk için bir iskan merkezi haline getirilmifltir. I. Murad döneminde nüfusunun önemli bir k›s-
m› Türklerden oluflmaya bafllam›fl, ancak Türklerin tam olarak buraya yerleflmeleri, ‹stan-
bul’un fethinden sonra Üsküdar’dan kaçan Rumlar›n yerine, Anadolu’dan getirilen Türkler’in
yerlefltirilmesiyle gerçekleflmifltir. Bu dönemden sonra Üsküdar h›zla geliflmeye bafllam›fl 91 ca-
mi ve mescit, 51 tekke, 12 hamam, 11 kervansaray, 2 imaret, 7 medrese, 260 çeflme, 5 adet
büyük iskele, 2 darüflflifa ve bir çok yap› infla edilmifltir.1

Mimar Sinan’›n yaflad›¤› dönem olan Yükselifl Döneminde de, ‹stanbul’un en önemli
semtlerinden biri haline gelen Üsküdar’a o tarihlerde yap›lan cami ve mescitlerin say›s›na
bak›ld›¤›nda, toplam nüfusun onda birinin burada oturdu¤u sonucuna varmak mümkün-
dür. Zira 16. yüzy›lda ‹stanbul’da 300.000- 700.000 aras›nda insan yaflad›¤› tahmin edil-
mektedir.2 Öte yandan 16. yüzy›l ortalar›nda baflkent ‹stanbul’a imparatorlu¤un çeflitli

* Yar.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k Bölümü.
1 Haskan, Mehmet Nermi, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araflt›rmalar› Merkezi

Say›:1, Temmuz 2001, cilt:1, s:34.
2 Faroqh›, Sura›ya, Osmanl›da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s:54.



kentlerinden göçler artm›flt›r. Bu sürekli göç sonucunda ‹stanbul’un baz› kesimleri geniflle-
mifltir. Kanuni döneminde Üsküdar baflkentten idari olarak ayr›, küçük bir kent halini al-
m›flt›r. 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kurulan büyük vak›flar da göçmenleri bura-
ya çekmifl olup; ‹stanbul- Üsküdar, Bursa, Konya ve Sivrihisar kentlerinin herbirinde bafl-
ka kentlerden gelir aktar›m› yapan ikifler, di¤er kentlerde ise birer vak›f yer alm›flt›r. 17 yüz-
y›l ortalar›nda ise ilçe büyüyerek ‹stanbul ile birleflmifltir.3

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her döneminde Anadolu’ya, hicaz, M›s›r, ‹ran, Irak, Kafkas-
ya ve Suriye üzerine yap›lan seferlerde bir konaklama ve toplanma merkezi olan Üskü-
dar’da Kanuni döneminde ticaretin önemli ölçüde geliflti¤i ve ekonominin canl› oldu¤una
iliflkin bilgiler de mevcuttur. 1548’de Kanuni ikinci defa ‹ran, 1553’de Nahç›van seferine
ç›kmak için önce Üsküdar’a geçmifltir. 1559’da yine Kanuni Sultan Süleyman kendisine bafl
kald›ran o¤lu fiehzade Bayezid’e karfl› yürümek için önce Üsküdar’a geçmifltir. Kanuni’nin
bu flekilde Üsküdar’a geçiflinden korkan Bayezid korkarak ‹ran’a kaçm›flt›r.4 Öte yandan ti-
caret amac›yla  ‹ran’dan gelen kervanlar genellikle Bursa ve ‹stanbul’u mekan tutmufllard›r.
O dönemde  Anadolu’nun pek çok yerinde ve Ege adalar›nda “acem tüccar›” olarak adlan-
d›r›lan kiflilere rastlamak mümkün olmufltur. Bu kifliler Üsküdar bölgesindeki köyleri ve
küçük kentleri dolaflarak mallar›n› sat›fla ç›karm›fllard›r.5
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fiekil-1: 1520-1535 Y›llar›nda Anadolu’daki Büyük Camiler ve Üsküdar 
Kaynak: Faroqh›, Sura›ya, Osmanl› Kültürü ve Gündelik Yaflam, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, fiubat 2002,
‹stanbul, s:149.

3 Faroqh›, Sura›ya, Osmanl›da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s:55, 328.
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Ayr›ca Süleyman döneminde Karaman vilayetinde kaba ve ince pamuklu ticareti geliflti-
¤inden, Karaman’l› tüccarlar Karaman astar› olarak bilinen bu pamuklu kumafl türünü bafl-
kent ‹stanbul’da özellikle de Üsküdar bölgesinde yayg›n bir flekilde sat›fla sunmufllard›r. Ay-
r›ca yine bu dönemde ‹zmit ile Üsküdar aras›ndaki bölgede keten yetifltiricili¤i ve dokuma-
c›l›¤› da göze çarpmaktad›r.6

Ticaret ve ekonominin bu denli canl› oldu¤u bir yerleflimde ticaret, ulafl›m ve konakla-
ma ile ilgili mekanlar›n yap›m› da dönemin iktidar› taraf›ndan ele al›nmas› gereken mühim
bir konu olmufltur. 1588-1589 y›llar›nda Üsküdar’daki duruma iliflkin bir belgeden kapal›
çarfl› yapt›r›lmas›na yol açan nedenler hakk›nda bilgi sahibi olmak mümkündür. Üsküdar
sakinlerinden oluflan bir heyetin bir dilekçeyle kad›ya baflvurdu¤unu literatürlerden ö¤ren-
mekteyiz. Dilekçe sahipleri, son zamanlarda kente gelenlerin say›s› büyük ölçüde artm›fl ol-
du¤undan, tüccarlar›n ve vergi tahsildarlar›n›n mallar›n› emniyetle muhafaza edebilecekle-
ri bir yerin gerekli oldu¤unu belirtmifllerdir. Ayr›ca, k›fl›n gemilerin gelifli aksad›¤›ndan, bir
bedestenin olmay›fl›n›n mal darl›¤› ve s›k›nt›s› yaratt›¤›n› da sözlerine eklemifllerdir. Bunun
üzerine kad›, merkezi idareden kendi olanaklar›yla bedesten yapt›rmak isteyene engel
olunmayaca¤›na dair izin istemifl, bir süre sonra da bu izin verilmifltir.7

Mimar Sinan ve Üsküdar’da Yer Alan Eserleri
Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) 19 y›l yeniçeri olarak

çal›flt›ktan sonra askerlik yaflam›n› izleyen uzun mimarl›k sürecinde, Osmanl› mimarl›-
¤›nda alt›n bir ça¤a imza atan üstün yetenekli bir sanatç›d›r. Acem Ali ad›yla tan›nan Ala-
eddin’in ölümüyle boflalan hassa bafl mimarl›¤›na ‹kinci Vezir Damat Lütfi Pafla’n›n öne-

329MEKAN TASARIMI AÇISINDAN M‹MAR S‹NAN ESERLER‹N‹N ÜSKÜDAR’IN GEL‹fi‹M‹NDEK‹ ETK‹S‹ n
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risine uyularak 1538’de atanm›flt›r. Hassa Mimarlar› Oca¤›’ndaki bu görevini kesintisiz
sürdürdü¤ü 50 y›l içinde emrindeki hassa mimarlar›yla birlikte küçüklü büyüklü yüzler-
ce yap›ya imzas›n› atm›flt›r. Sinan’›n eserleri hakk›nda önemli kaynak olarak Klasik Dö-
nemde ele al›nan yedi adet yazma bulunmakta ve bu yazmalarda Sinan’›n toplam 478
adet eseri oldu¤u belirtilmektedir. 

Yukar›da sözü edilen tezkerelerde kay›tl› toplam 478 yap›dan 337’si ‹stanbul ve çevre-
sinde yer ald›¤›ndan Sinan’› bir ‹stanbul mimar› olarak da kabul etmek mümkündür. Si-
nan’›n bunlar›n yap›mlar›yla yak›ndan ilgilendi¤i, bat›da Edirne’ye do¤uda ‹zmit’e kadar
uzanan bölge içindeki yap›lar›n› da zaman zaman yerinde denetledi¤i anlafl›lmaktad›r. Da-
ha uzak yerlerdeki binalar›n yap›m› genelde merkezden gönderilen kalfa ve ustalarca yürü-
tülmüfltür. ‹stanbul ve çevresinde fazlaca görülmeyen oran, ölçü, mimari uyum ve denge
aksakl›¤›na daha uzak yörelerdeki Sinan yap›lar›nda s›k rastlanmas› bu yüzdendir.

Üsküdar’›n Yükselifl Döneminde bulundu¤u sosyo-ekonomik, ticari ve kültürel duru-
mundan ve yukar›da daha önce belirtilen gerekçelerden dolay› ünlü mimara Üsküdar’da
çok say›da eser infla edilmesi için ferman verilmifltir. Mimar Sinan’›n ço¤u ‹stanbul’da yer
alan cami, türbe, kervansaray, mektep, medrese, saray, hamam, imaret gibi yap›lardan olu-
flan eserlerinin 34 tanesi bu ilçede yer almaktad›r. ‹stanbul’un hiçbir kazas›nda Mimar Si-
nan’›n bu kadar fazla say›da eseri yer almamaktad›r.

Bu eserlerden bir kaç tanesi vard›r ki bunlar tarihsel, kültürel ve mimari oluflumu için-
de  Üsküdar’›n kentsel kimli¤ini kazand›rmada ön s›rada yer almaktad›r. Bunlar›n mima-
ri özelliklerinin incelenmesi Mimar Sinan eserlerinin Üsküdar’a kazand›rd›¤› önemi anla-
mam›za yard›mc› olacakt›r.

Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesi (‹skele Camii), Mimar Sinan’a Kanuni Sultan Süley-
man’›n k›z› ve Sadrazam Rüstem Pafla’n›n kar›s› Mihrimah Sultan taraf›ndan bir cami, med-
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Merkezi Say›:1, Temmuz 2001, cilt:1, s:262.

1- Mihrimah Sultan Camii
2- Mevlana Ahmedi efendi (Divitçiler Camii
3- Semfli Pafla Camii
4- Valide-i Atik Camii
5- Hac› Ahmet Pafla Camii
6- Valide-i Atik Medresesi
7- Gülfem Hatun Medresesi
8- Mihrimah Sultan Medresesi
9- fiemsi Pafla Medresesi
10- Valide-i Atik Darü’l-kurras›
11- Behram Pafla Türbesi
12- Hac› Ahmet Pafla Türbesi
13- Sinan Pafla Türbesi
14- fiemsi Pafla Türbesi
15- Valide-i Atik Darü’fl-flifas›
16- Sadrazam Rüstem Pafla Saray› ( ‹mrahor)
17- Sokollu Mehmet Pafla Saray› (Sultantepe)

18- Siyavufl Pafla Saray›
19- Üsküdar Saray› (Harem)
20- Sultan III. Murat Köflkü (Üsküdar Saray›)
21- Sultan II. Selim Köflkü (Üsküdar Saray›)
22- Siyavufl Pafla Saray›
23- Hüseyin Pafla Hamam› (Do¤anc›lar)
24- Üsküdar Saray›’nda Hamam
25-Valide-i Atik Hamam› (Yeflil Direkli Hamam)
26- Valide-i Atik Hamam› (Toptafl›)
27- Valide-i Atik Kervansaray›
28- Mihrimah Sultan Kervansaray›
29- Valide-i Atik Tabhanesi
30- Valide-i Atik Mektebi
31- Valide-i Atik ‹mareti
32- Mihrimah Sultan ‹mareti
33- fiemsi Pafla Tekkesi
34- Valide-i Atik Tekkesi



rese, imaret, hamam, mektep, muvakkithane, kervansaray ve türbeden oluflan külliye olarak
1548’de yapt›r›lm›flt›r. Bu eser Mimar Sinan’›n Üsküdar’daki ilk eseri olup mimar›n erken dö-
nem eserlerindendir. Bu tarihten sonra yukar›da tabloda verilen di¤er eserleri de Sinan s›ra-
s›yla infla etmifltir. Camiinin iç ve d›fl cephelerinde acemilik eseri oldu¤una dair kan›tlar bu-
lunmaktad›r. Cami avlusuna bir tanesi ‹skele Meydan›na aç›lan dört kap›dan girilmektedir.
Kubbesi üç yan›ndan yar›m kubbelerle desteklenmifl olup ön cephede yar›m kubbe yoktur.
Burada son cemaat yeri iki s›ra sütunlu olup ortas› flad›rvan› da örtecek flekilde ç›k›nt›l›d›r.
‹çeride, kubbeyi tutan dört ayaktan ikisi cephe duvar›na gömüldü¤ü için buradaki simetri
mimar›n di¤er camilerine oranla baflar›s›z say›lmaktad›r. Zaman›nda daha genifl olan külliye-
den, günümüzde caminin solundaki medrese ile arkas›ndaki okul binas› kalm›flt›r. III. Ah-
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fiekil-5: Mimar Sinan’›n Üsküdar’da Bulunan Önemli Eserleri
Kaynak: Belge, Murat, ‹stanbul’u Gezerken, Tarih Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1998, s:349.
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fiekil-6: Mihrimah Sultan Külliyesi ve Plan› 
Kaynak: Haskan, Mehmet Nermi, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araflt›rmala-
r› Merkezi Say›:1, Temmuz 2001, cilt:1, s: 268.

Resim-1: Üsküdar Mihrimah Camii
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Resim-2: fiemsi Pafla Külliyesi

fiekil-7: fiemsi Pafla Külliyesi Plan›
Kaynak: Haskan, Mehmet Nermi, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araflt›rmalar›
Merkezi Say›:1, Temmuz 2001, cilt:1, s: 348. 



met döneminde Barok tarzda yapt›r›lan cami önündeki çeflme de içinde bulundu¤u  meyda-
n› vurgulamaktad›r.8

fiemsi Pafla Camii ve Külliyesi, Üsküdar sahilinde fiemsi Pafla semtinde Mimar Sinan tara-
f›ndan infla edilmifltir. Kare planl› caminin avlusunun iki kap›s› bulunmakta; bunlardan biri
deniz taraf›na di¤eri ise yan›ndaki parka aç›lmaktad›r. Küçük ve son derece sade bir yap› olan
caminin kubbesi, dört köflesi tromplu kare mekana oturmaktad›r. fiemsi Pafla’n›n türbesi de
camiye bitiflik yap›lm›flt›r. Son cemaat yeri caminin iki duvar› boyunca L fleklinde uzanmakta-

d›r. Küçük bir medrese, külliye-
yi tamamlayarak camiyi güney-
den çevrelemektedir. Avlu du-
varlar›nda ise klasik demir par-
makl›kl› pencereler bulunmak-
tad›r.9 fiemsi Pafla, caminin ya-
p›ld›¤› tarih olan 1580’de vefat
ederek caminin sol taraf›ndaki
türbeye gömülmüfltür.10

Valide-i Atik Camii ve Külli-
yesi, 1583’de Mimar Sinan tara-
f›ndan  söz konusu olan “Vali-
de”, II. Selim’in kar›s› ve
III.Murad’›n annesi olan Nur-
banu Sultan için, Sinan’›n uzun
ömrüne s›¤d›rd›¤› üçüncü ve
son padiflah döneminde infla
edilmifltir. Yap›da özellikle ca-
mide olgun bir sanatç›n›n ken-
dinden emin ustal›¤› göze çarp-
maktad›r. Külliye genifl ve ol-
dukça e¤imli bir araziye infla
edilmifltir. Arazinin e¤iminden
yararlanarak Sinan, yap›da ola-
¤anüstü perspektifler elde et-
mifltir. Sinan bu eserinde asit-
meriyi bir estetik ilkesi haline
getirmifltir.  Caminin iç mekan›
iki yana do¤ru geniflleyen bir
dikdörtgen biçimindedir. Kub-
be alt› dayanak üzerinde olup;
iki yandan birbirine bitiflik iki-
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fiekil-8: Valide-i Atik Külliyesi Plan›
Kaynak: Haskan, Mehmet Nermi, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar,
Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araflt›rmalar› Merkezi Say›:1, Tem-
muz 2001, cilt:1, s: 370.

8 Belge, Murat, ‹stanbul’u Gezerken, Tarih Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1998, s:329.

9 Belge, Murat, ‹stanbul’u Gezerken, Tarih Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1998, s:330.

10 Haskan, Mehmet Nermi, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araflt›rmalar› Merkezi

Say›:1, Temmuz 2001, cilt:1, s: 349.



fler yar›m kubbeyle çevrelenmifltir. Befl yar›m kubbeyle çevrili kubbe, ilk bak›flta ola¤anüs-
tü bir ferahl›k duygusu vermektedir. Mihrap taraf›nda ‹znik çinilerinin en güzel örnekleri
yer almaktad›r. Kalem ifllerinin yan› s›ra galerilerin ahflap tavan süslemeleri de ilgi çekici-
dir. ‹nsan ne kadar çok cami ziyaret etmifl olursa olsun, Valide-i Atik Camii’ni ziyaret etme-
nin duygusu eflsizdir. Külliye ise bir çok ifllevi bir arada bar›nd›ran binalar bütününden
oluflmakta ve çok genifl bir alana yay›lmaktad›r. 

Yeflil Direkli Hamam, 1583 y›l›nda Sultan II.Selim’in efli ve III.Murat’›n annesi Nurbanu Sul-
tan taraf›ndan Mimar Sinan’a toptafl› camii’ne gelir elde etmek amac›yla infla ettirilmifltir. Ha-
mama ismini veren yeflil direklein hamam›n camekan›nda ya da d›fl kap›s›n›n yan›nda bulun-
du¤u san›lmaktad›r. 1917’den sonra kullan›lmayan yap› harap olmufl, 1962 y›l›nda ise çarfl›ya
dönüfltürülmüfltür. Günümüzde Mimar Sinan Çarfl›s› ad›yla Hakimiyet-i Milliye Caddesi üze-
rinde çarfl› ifllevini sürdürmektedir. 

Sonuç
Mimar Koca Sinan cami, mescit, medrese, darülkurra, türbe, imaret, darüflflifa, su yolu, köp-

rü, kervansaray, saray, mahzen ve hamamlardan oluflan yüzlerce eserinin 34 tanesini Üskü-
dar’da infla etmifltir. Mihrimah Sultan Camii, Mevlana Ahmedî Efendi (Divitçiler) Camii, fiem-
si Pafla Camii, Valide-i Atik Camii, Hac› Ahmet Pafla Camii, Valide-i Atik Medresesi, Mihrimah
Sultan Medresesi, Sinan Pafla Türbesi, Üsküdar Saray›, Hüseyin Pafla Hamam› bunlardan sade-
ce birkaç›d›r. Mimar Koca Sinan’›n eserlerinin büyük bir bölümünü Üsküdar’da infla etmesi-
nin sebepleri aras›nda Üsküdar’›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun geliflme ve yükselme dönemle-
rinde Anadolu ile Rumeli yerleflmeleri aras›nda bir köprü vazifesi gören bir ticaret ve liman
merkezi konumunda olmas›d›r. Çeflitli yaz›l› kaynaklarda, yükselifl döneminde  Üsküdar sa-
kinlerinin son zamanlarda kente gelenlerin say›s›n›n büyük ölçüde artt›¤›n›, tüccarlar›n malla-

336 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Resim-3: Valide-i Atik Camii



r›n› emniyetle muhafaza edebilece¤i ve halk›n da her türlü ihtiyaç›n›n rahatl›kla karfl›lanabile-
ce¤i mekanlara ihtiyaç oldu¤unu belirten bir dilekçe ile kad›ya baflvurarak bir yap›lanma sü-
recini bafllatt›klar›na dair bilgiler bulunmaktad›r. 

Hiç huflkusuz Üsküdar’›n ‹stanbul Bo¤az› ile iliflkisini kurmada ve Üsküdar Meydan›n›n
oluflumunda Mihrimah Sultan Camii ile Semfli Pafla Camiilerinin etkisi tart›fl›lmazd›r. Valide
Sultan taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan Valide-i Atik Hamam› da uzun süre hamam olarak
kullan›ld›ktan sonra farkl› ifllevler ile hizmet etmifl ve son olarak da 1962 y›l›nda restore edi-
lerek çarfl› olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bugün Mimar Sinan Çarfl›s› ad›yla Hakimiyet-i
Milliye Caddesi üzerinde Üsküdar’›n tarihi al›flverifl mekanlar›ndan birini oluflturmaktad›r. 12
adet kervansaray bulunan ‹stanbul’da bu kervansaraylar›n 11 tanesinin Üsküdar’da yer almas›
bize geçmiflte Üsküdar’›n ne kadar hareketli ve mühim bir konaklama merkezi oldu¤unu gös-
termektedir. Bunlardan Valide-i Atik ve Mihrimah Sultan Kervansaraylar› Mimar Sinan’›n eser-
leridir. Mimar Sinan’›n 1583’de infla etti¤i Atik Valide Sultan S›byan Mektebi de daha sonra
yap›lacak olan onlarca e¤itim binas›na örnek teflkil ederek Üsküdar’›n bir dini ve ticari merkez
olmas›n›n yan› s›ra bir e¤itim merkezi olmas›nda da etkili olmufltur.

Bu bildiride Üsküdar’›n sosyo-ekonomik, dini ve e¤itim yap›s› aç›s›ndan önemli bir kent
mekan›na dönüflümünde Mimar Sinan’›n eserlerinin ve yaflad›¤› dönemin koflullar›n›n irdelen-
mesi ve Üsküdar üzerindeki etkilerinin irdelenerek bundan sonra mekan tasar›m› aç›s›ndan
Üsküdar’da yap›lacak olan yeni çal›flmalara kaynak teflkil etmesi ümit edilmektedir. 
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Resim-4: Yeflil Direkli Hamam
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VEL‹AHD YUSUF ‹ZZETT‹N EFEND‹ 
VE ÜSKÜDAR VEL‹AHD YUSUF ‹ZZETT‹N

EFEND‹ KÖfiKÜ

Esma ‹güs Parmaks›z*

Tebli¤imize konu oluflturan, Yusuf ‹zzettin Efendi Osmanl› hanedan› mensubu olup, Üs-
küdar ilçesi, Büyük Çaml›ca yokuflunda bulunan ve günümüzde  Veliahd Yusuf ‹zzettin

Efendi Köflkü olarak an›lan  yap›y› yazl›k (Zincirlikuyu av köflkünün yan› s›ra) ikametgah› ola-
rak kullanm›flt›r.

Üsküdar’›n tarihi de¤er ve kifliliklerinin tarihin tozlu yapraklar›ndan ç›kar›l›p genç nesillere ha-
t›rlat›lmaya çal›fl›ld›¤› Üsküdar Sempozyumunda, bir dönem üsküdar ilçesinde ikamet etti¤inden
dolay› Üsküdarl› meflhurlar listesine dahil edilebilecek Yusuf ‹zzettin Efendiyi ve Üsküdar’›n tafl›n-
maz de¤erlerinden olan Yusuf ‹zzettin Efendi Köflkünü Üsküdar Sempozyumu vas›tas›yla sizlere
hat›rlatmay› ve aktarabilmeyi anlaml› bulduk. 

Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi, günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi
olarak kullan›lan Dolmabahçe Saray› Veliahd Dairesi’nde 25 Ekim 1856 tarihinde Sultan Ab-

* Araflt›rma Görevlisi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dolmabahçe Saray› Veliaht Dairesi



dülaziz’in ilk çocu¤u olarak dünyaya gel-
mifltir. Annesi Cariye Dürr-i Nev’dir.  

Yusuf ‹zzetin Efendinin, biyografisin-
de  tarih sahnesinde uzun uzad›ya anla-
t›lacak ve ilgi uyand›racak olaylar bu-
lunmasa da veliaht; do¤umuyla Osman-
l›’da o güne kadar uygulanan Saltanat
gelene¤inin de¤iflmesine neden olmufl-
tur. XIX. yüzy›la kadar Osmanl› Saltanat
gelene¤inde iktidar›n bölünmesini en-
gellemek için uygulanan fiehzadenin
tahta geçmeden evlat sahibi olamama
yasa¤› Yusuf ‹zzettin Efendi’nin do¤u-
muyla babas›  Sultan Abdülaziz taraf›n-
dan delinmifltir. Bu do¤umla birlikte de-
¤iflen saltanat gelene¤inde hak, haneda-
n›n en yafll› üyesine devredilmifltir.  

Veliahd Yusuf ‹zzetin Efendi’nin baba-
annesi Pertevniyal Valide Sultan, o dö-
nemde tahtta olan  Sultan Abdülmecid’in
genç olmas›ndan, Abdülmecid’in daha
uzun y›llar iktidarda kalabilece¤i ihtima-
linden ve o¤lu Sultan Abdülaziz’in ileri
yaflta tahta ç›karsa çocu¤unun olamayabilece¤i varsay›m›ndan hareketle, flehzadelerin çocuk
sahibi olmas›n›n yasaklanmas›na,  ra¤men o¤lu Sultan Abdülaziz’den hamile kalan Cariye
Dürr-i Nev’e sahip ç›kar ve çocu¤un düflürtülmesini önler. Fakat Dürr-i Nev’in  hamileli¤inin
ve yapaca¤› do¤umun saraydan  saklanmas› gerekmektedir. K›vrak zekas›n› kullanan Pertevni-
yal Valide Sultan bu durum içinde gerekli çözümü bulur. Veliahd Dairesinin tavan aras›n›, ki
bu bölümün ad› günümüzde Yusuf ‹zzettin Efendi Dairesi olarak geçmektedir, Dürr-i Nev
ve do¤acak çocu¤u  için hayatlar›n› sürdürebilecekleri bir mekan olarak tanzim ettirir.  

Veliahd Dairesinin tavan aras›nda yaflanan bu olay, H›fz› Topuz’un 1998 y›l›nda yay›mlad›-
¤› Meyyale adl› roman›nda afla¤›daki gibi anlatmaktad›r:   

Pertevniyal Valide Sultan, her fleyden önce Veliahd Dairesinin tavan aras›n› döfletmekle ifle baflla-
d›. Yerlere hal›lar serildi, yatak ve çamafl›r dolaplar› yapt›r›ld›, birkaç koltuk yukar›ya tafl›nd›; lam-
balar, sürahiler, bardaklar, kahve flerbet tak›mlar›... Yavafl yavafl üst kat çok belirginleflmeye baflla-
y›nca Pertevniyal Kad›nefendi, Dürr-i Nev’i bu daireye kapatt›... Dürr-i  Nev art›k hiç kimseye ç›k-
m›yor ve alt katlara inmiyordu. Abdülaziz Efendi de ifllerini bitirdikten sonra tavan aras›na ç›karak
geceyi sevgili efliyle birlikte geçiriyordu.’’1

Do¤um gerçeklefltikten sonra küçük Yusuf ‹zzettin, Veliahd Dairesi Yusuf ‹zzetin Efendi Da-
iresinde babas› tahta ç›k›nc›ya kadar dört y›l süreyle yaflam›flt›r. Yusuf ‹zzetin’in bu zorunlu ve
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1 H›fz› Topuz, Meyyale, ‹st. ‹letiflim Yay›nlar›, 1998 s.15-16. 

Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendinin Do¤du¤u Resim Heykel
Müzesi Tavan Aras›nda Bulunan Odas›



tutsak hayat›na babaannesi Pertevniyal Valide
Sultan taraf›ndan Çerkes göçmenlerden evlat-
l›k olarak al›nan Yusuf ‹zzzetin’le  yafl›t iki
küçük k›z çocu¤u da efllik etmifltir.

Babas› Sultan Abdülaziz’in  1861 y›l›nda
tahta geçmesiyle, Yusuf ‹zzzettin Efendi de ai-
lesiyle birlikte Dolmabahçe Saray›na tafl›nm›fl
ve Veliahd unvan›n› alm›flt›r. Her veliahd gibi
Yusuf ‹zzettin Efendi de özel hocalardan ders
alarak iyi bir e¤itimden geçirilmifltir. Bir süre
de askeri okullarda okumufltur. Ayr›ca Yusuf
‹zzettin Efendiye saray gelene¤i olarak da
do¤du¤u günden itibaren askeri rütbeler ve-
rilmifltir.  Yaflam› boyunca verilen bu askeri
rütbeler birbirini takip etmifl, babas› Sultan
Abdülaziz’in padiflahl›¤› s›ras›nda, 20’li yafl-
larda iken Mareflalli¤e kadar yükselmifltir.

1876 y›l›nda Sultan Abdülaziz’in tahtan in-
dirilmesi, V. Murat’›n k›sa süren cülusundan sonra II. Abdülhamid’in tahta ç›kmas›yla birlikte
Yusuf ‹zzettin Efendi de di¤er flehzadeler gibi padiflah taraf›ndan göz hapsine ald›r›lm›flt›r. Bu
s›k›nt›l› durum, babas› Sultan Abdülaziz’in bileklerini keserek öl(dürtül)mesi, tavan aras›nda
dört yafl›na kadar saklanarak ve babaannesi Pertevniyal Valide Sultan taraf›ndan afl›r› flekilde
korunarak büyütülmesi onda hastal›kl› bir ruh halinin geliflmesine neden olmufltur. Bu hasta-
l›kl› ruh hali dönem dönem hezeyanlar fleklinde sürmüfl, yaflam›n›n son y›lar›nda ise kanser
oldum evham› olarak tezahür etmifltir.  Bu evham  o kadar ileri gitmifl, veliaht›n bu sinirli ve
gergin haline  ‹stanbul’daki t›p çevreleri taraf›ndan çare bulunamam›fl, Yusuf izzettin Efendi  7
A¤ustos 1912-2 Ekim 1912 tarihleri aras›nda  Viyana yak›nlar›nda çam ormanlar› ile çevrili bir
sanatoryumda psikyatrik tedavi görmüfltür.     

Uzun süren göz hapsinden sonra, II Abdülhamid’in tahtan indirilmesi ve Sultan Reflad’›n
1909 y›l›ndaki cülusuyla Yusuf ‹zzettin Efendi 53 yafl›nda tekrar ikinci kez Veliahd olmufltur.
‹leri yafl›na ra¤men Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi tahta ç›kma iste¤iyle doludur, ama ne yaz›k
ki dönemin kaotik siyasi ortam› bunu gerçeklefltirmesi için  uygun de¤ildir ve bu  istek de hiç-
bir zaman gerçekleflememifltir.

Yusuf ‹zzettin Efendi veliahdl›¤› s›ras›nda tarihsel aç›dan önemli iki olaya kat›lm›flt›r. 1910 y›-
l›nda ‹ngiltere Kral› VII. Edward’›n Londra’da yap›lan cenaze törenine  Osmanl› hükümeti ad›-
na kat›lm›fl ve bu heyete de baflkanl›k etmifltir. Bu seyahatten dönerken Paris’te Frans›z Ordu-
sunun yapt›¤› askeri manevralar› takip etmifl, yol boyunca Viyana, Budapeflte, Belgrat ve Sofya
flehirlerine u¤ram›flt›r. Temmuz 1915 y›l›nda da Çanakkale’de savaflan askerlerimize moral ver-
mek amac›yla 3.Kolordu Komutanl›¤›n›n bulundu¤u Kemalyeri’ne ö¤leden sonra bir ziyaret dü-
zenlemifltir. Bu ziyaret esnas›nda Yusuf ‹zzettin Efendiyi Atatürk ile  Orgenaral ‹zzettin Çal›fllar
Bey karfl›lam›flt›r. Çanakkale’ye yap›lan bu geziye ‹smail Baykal an›lar›nda flöyle de¤inmektedir: 

Saroz Körfezi k›y›lar›nday›z. Düflman gemileri taaruza haz›r bir vaziyette bulunduklar› için bü-
tün askeri nakliyat geceleri icra ediliyordu. Biz de bunlar›n aras›na kat›larak baflta veliahd›n oto-
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Veliaht Yusuf ‹zzettin Efendi



mobili  olmak üzere bütün otomobillerin fenerlerinin
söndürülmesi bildirilmiflti. Ani bir bombard›mana
u¤rad›k. At›lan dokuz mermiden üç tanesi bizim oto-
mobilin yak›nlar›ndan geçmiflti. Sürati art›rarak Ge-
libolu s›rtlar›nda bir dinlenme yap›ld›. Bu s›rada ha-
ber ald› ki bu hadiseye Veliaht›n yolda flöföre verdi¤i
bir emirle otomobilin fenerlerinin yak›lmas› sebep ol-
mufltur.  Do¤ruca Akbafl’ta Fon Leyman Pafla karar-
gah›na yerlefltik. O gün Ar›burnu  ve sonra Seddülba-
hir karargahlar›na gidilerek normal teftifller yap›ld›.
Yaln›z dehfletli top sesleri aras›nda bir aral›k usulca
“‹smail galiba Vahdeddin cülus ediyor” demesi üzeri-
ne “Aman efendimiz merhamet buyurunuz, buras›
harp sahas›, cülus toplar›n›n burada ne ifli var, bu
kadar ses veren cülus topu olur mu? Görüyorsunuz
düfltü¤ü yerleri harman çevirmifl dedim. Geceyi ka-
rargahta Akbafl ta geçirdik, ikinci günü Çanakkka-
le’ye geçilerek bütün istihkamlar› Cevat Pafla ile gez-
diler. Gece Gelibolu’ya döndük.”2

Ayr›ca Do¤u Karadeniz Bölgesinde Artvin iline
ba¤l› bir ilçe olan Yusufeli de ad›n› Yusuf ‹zzettin
Efendi’nin isminden alm›flt›r. 1912 y›l›nda Dahili-
ye Vekaletinin emri gere¤ince ilçenin Keskin olan
ismi bazen Kiskim olarak anlafl›ld›¤›ndan, Yusufeli
olarak de¤ifltirilmifltir..   

Yard›msever bir kiflili¤e sahip olan Yusuf ‹zzettin
Efendi Hilal-i Ahmer Cemiyetinin fahri baflkan›yd›.
Cemiyetin düzenledi¤i Kad›rga Hastabak›c›l›k kursu-
nu tamamlayanlara diplomalar›n› bizzat kendisi ver-
mifl, tören sonunda saray ad›na  bu kursa kat›lanlar›
takdir etti¤ini belirten güzel bir konuflmada yapm›fl-
t›.3 Ayr›ca maafl›n›n yar›s›n› da Donanma Cemiyetine
b›rakm›flt›. Veliahd›n bu hareketi Mebusan Meclisin
de de müzakere ve alk›fllarla kabul edilmiflti. 

Yusuf ‹zzettin Efendi daha önce de belirtti¤imiz gibi bunal›ml› bir kiflili¤e sahipti. Hastal›k-
l›  kiflili¤i nedeniyle de ancak ileri bir yaflta evlilik yapm›flt›r. Leman Han›mla olan bu evlili¤in-
den dolay› fiükriye Sultan ve Mihriban Mihriflah Sultan dünyaya gelmifltir. 1924 y›l›nda di¤er
hanedan mensuplar› ile yurtd›fl›na sürülen Yusuf ‹zzettin Efendi’nin k›zlar›, fiükriye ve Mihri-
ban Mihriflah Sultanlar 1952 y›l›nda ç›kan kanunla Türkiye’ye geri dönmüfllerdir.
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2 ‹smail Baykal, ‘’Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi Nas›l ‹ntihar Etti?’’, Tarih Dünyas›, 30 Ekim 1950.
3 fiefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kad›n› (1839-1923), Ankara: Baflbakanl›k Aile Araflt›rma Kurumu

Yay›nlar›, 1990, s:52.

Yusuf ‹zzettin Efendi Çanakkale ziyaretinde
askeri üniformas›yla

Askeri Müze koleksiyonunda bulunan Halil
Pafla imzal› Yusuf ‹zzettin tablosu



Sa¤l›¤›nda her zaman yan›nda ve hizme-
tinde  bulunan ‹smail Baykal, an›lar›nda Yu-
suf ‹zzettin Efendinin vesveli mizac›na ra¤-
men k›vrak bir zekaya sahip, haf›zas›n›n
kuvvetli nazik ve hat›rflinas kiflili¤e sahip  ol-
du¤unu belirmektedir.

Yusuf ‹zzettin Efendi Zincirlikuyu’da ken-
di ad›n› tafl›yan yazl›k köflkünün Harem Da-
iresinde, ki bu yap› günümüzde Zincrlikuyu
Yap› Meslek Lisesi olarak kullan›lmaktad›r, 9
fiubat 1915 tarihinde babas›n›n  ölüm flekli-
ne benzer bir biçimde bu dünyay› terk et-
mifltir. ‹smail Baykal hat›ralar›nda Veliahd›n
ölümünü flöyle anlatmaktad›r: 

Dairemizdeki odam›z›n yan›ndan harem ta-
raf›na giden bir yol vard› ki kufl uçmazd›. Oradan ayak pat›rd›s› ile birinin koflmakta oldu¤unu duy-
dum. Esasen kula¤›m›z tetikte olddu¤u için bu pat›rd›y› pek hayra yormad›m, hemen bir lahza giyip
d›flar› f›rlad›m. Harem kap›s› önünde Harem A¤alar›ndan Necip A¤an›n iki ellerini dizlerine vurarak
‘’Yetifl ‹smailci¤im Efendimiz dedi¤ini yapt›’’ dedi¤ini iflitince, ifli anlad›m ve olanca kuvvetimle kofla-
rak Haremden yatak odas›na girdim...  Birden operatör Raif Bey’i yan›mda gördüm, derhal fenni ted-
birlere bafllad›. Bir aral›k kesti¤i fliryan› pensle tutan Raif Bey, ‘’Makarnaya dönmüfl, imkan› yok kur-
tulamaz, fakat ben yine laz›m gelen tedbirleri al›yorum’’ dedi. Veliahd bitkin bir halde idi,  hareket
tamam› ile kesimiflti. Komodinin üzerindeki el aynas›n› tuttuk, o kendinden geçmifl, emeline nail ol-
mufltu. Saat 6.50 de, çenesini arkadafl›m fiükrü Bey ile ba¤lad›k, yata¤›n›n üstünü örterek son ve ac›
hizmetimizi de görmüfl olduk.4

Yusuf ‹zzettin Efendi’nin ve k›z› Mihriban Mihriflah Sultan’›n ebedi istiragahtlar› Divanyo-
lu’nda ki Sultan II. Mahmut Türbesindedir. Yusuf ‹zzettin Efendinin sanduka örtüsünde celi sü-
lüs yaz› ile do¤um tarihi 13 Safer-ül Hayr sene 1272 (25 Ekim 1856) vefat› 25 Rebiül Evvel se-

ne 1333 (9 fiubat 1915) yazmaktad›r. (‹smail
Baykal Veliahd›n ölüm tarihini 1331 olarak
vermektedir.) K›z›, Mihriban Mihriflah Sul-
tan’›n mezar kitabesinde ise “Sultan Abdüla-
ziz’in torunu Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi ile
Leman Han›m’›n k›z› Mihriban Mihriflah Osma-
no¤lu” yazmaktad›r.      

Tebli¤imizin ikinci bölümünü oluflturan
Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendinin yazl›k ika-
metgah› olarak kulland›¤› Veliahd Yusuf ‹z-
zettin Efendi Köflkü, Üsküdar ‹lçesi s›n›rlar›
içinde Büyük Çaml›ca Yokuflu K›s›kl› Mahal-
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4 ‹smail Baykal, ‘’Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi Nas›l ‹ntihar Etti?’’, Tarih Dünyas›, 30 Kas›m 1950.

Yusuf ‹zzettin Efendi ve kardefli Abdülmecit Efendi

Yusuf ‹zzettin Efendi Köflkü Selaml›k K›sm› 
Bat› Cephesi



lesi’nde bulunmaktad›r. Köflk, günümüze
XIX. yüzy›ldan intikal etmifl olup, XIX. yüz-
y›l ‹stanbul’unun konut ve sivil mimarisinin
bugüne kalan nadir örneklerinden biridir.
Yap›n›n tarihsel önemi ise  Veliahd Yusuf ‹z-
zettin Efendinin, Üsküdar s›n›rlar› içinde
bulunan bu yap›da ikamet etmesinden ileri
gelmektedir. 

Yap›, Yusuf ‹zzettin Efendi’nin ölümün-
den sonra 1952 y›l›na kadar efli Leman Ha-
n›m taraf›ndan özgün mobilyas›yla korun-
mufltur. 1952 y›l›nda ç›kan bir kanunla yur-
da dönen, Yusuf ‹zzetin Efendinin k›zlar›,
fiükriye ve Mihriban Mihriflah Sultanlar bu
köflkte ikamet etmeye bafllam›fllard›r. fiükriye
Sultan’›n ölümüyle de köflk, Mihriban Mihri-
flah Sultan taraf›ndan Ziya Ayd›n adl› bir flah-
sa sat›lm›flt›r. Günümüzde de Ziya Ayd›n’›n
özel mülkü olan köflk tamamen kendi kade-
rine terkedilmifltir. Yüksek istinat duvarlar›y-
la çevrili olan yap›ya d›flar›dan girmek im-
kans›zd›r. Yap›n›n içerisine giremedi¤imiz-
den ve çevre halk›n belirtti¤ine göre içeride
y›k›m tehlikesi oldu¤undan dolay› maalesef
iç mekanlardan görüntü alamad›k. Yap›n›n
kap› aral›¤›ndan görebildi¤imiz kadar›yla
bahçe tamamen yabani otlarla kaplanm›fl,
köflk, dört duvar üzerinde kalm›fl, camlar› k›r›lm›fl, cephe süslemeleri bozulmufltur. Yani Yusuf
‹zzettin Efendi Kökü günümüzde metruk bir haldedir.

‘’Mihriban Mihriflah Sultan köflkün sat›fl›ndan köflkten arta kalan, babas›na ait baz› özel eflya-
lar›, Askeri Müzeye ba¤›fllam›flt›r. Bu ba¤›fllar›n aras›nda Eugen Boermel imzal› 60,75,65 cm bo-
yutlar›nda Yusuf ‹zzettin Efendiye ait bronz rölyef de bulunmaktad›r. Dikdörtgen formlu bronz
rölyefte, Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi profilden, sivil k›yafetli olarak ve bafl›nda fes ile tasvir edil-
mifltir. Portrenin sol köflesinde Osmanl›ca olarak Veliahd›n imzas›, hemen alt›nda ise hemen al-
t›nda ise Eugen Boermel’in latin harfleriyle atm›fl oldu¤u imzas› ve yap›m y›l› görülmektedir’’5

fiükriye Sultan Yap›n›n da özel mülkiyet olmas›ndan dolay› maalesef biz de içeri girip iç
mekanla ilgili görsel doküman alabilme flans›n› yakalayamad›k.  

Yusuf ‹zzetin Efendi Köflkünün yap›m tarihi ve mimar› tam olarak tespit edilememekte-
dir. Sanat Tarihçisi Dr. Cavidan Göksoy’un ileri sürdü¤üne göre yap›n›n; bir XIX. yüzy›l ya-
p›s›  ve saray mimarisini and›r›r bir üslubu oldu¤undan dolay› mimar›n›n Balyan ailesin-
den bir mimar olmas› muhtemeldir.6
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5 ‹smail Baykal, ‘’Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi Nas›l ‹ntihar Etti?’’, Tarih Dünyas›, 30 Ekim 1950.
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Yusuf ‹zzettin Efendi Köflkü Selaml›k bölümü 
önündeki yüksek istinat duvarlar›

Yusuf ‹zzettin Efendi Köflkü Güney Cephesi



‘’Yusuf ‹zzettin Efendi köflkü selaml›k, harem, ek
bina (müfltemilat), av köflkü, ah›rlar, sera ve havuz
birimlerinden oluflan bir yap›lar toplulu¤udur. Ya-
p› yaklafl›k olarak 20 dönümlük bir arazi üzerine
kurulmufltur.’’7

Selaml›k Köflkünün plan kuruluflu XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda yap›lm›fl köflklerin plan kurulufllar›y-
la benzerlik göstermektedir. Dikdörtgen plan kurulu-
fluna sahip olan selaml›k köflkünde, ön ve arka   kö-
flelerde  kuzey güney do¤rultusunda sa¤ ve solda ol-
mak üzere toplam dört oda bulunmaktad›r. Bu odala-
r›n aras›nda orta bölüm yani sofa ve yan kanatlarda
ise iflleve uygun olarak kullan›labilecek tuvalet, mut-
fak gibi mekanlar bulunmaktad›r. Sofaya aç›lan oda-
larla Türk Evi plan› yaflat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

‘’Harem k›sm› afl› boyal›d›r. Ön tarafta bulunan oda
aynal› ve y›ld›z tonozla örtülüdür. Harem bölümünde
ayr›ca hamam da bulunmaktad›r. ‹ki katl› olan ek bi-
na (müfltemilat) gayet sade bir plana sahiptir. Sarn›ç
tu¤lalarla örgülü olup üzeri  çat› kapl›d›r. Av köflkü
ise daha di¤er birimlere göre daha küçük olup ahflap
ve tek katl›d›r. Odalar› da di¤er birimlerdeki odalara
göre daha küçüktür. Balkon korkuluklar› döküm de-
mirden yap›lm›flt›r.’’(gist) Balkon korkuluklar›nda dö-
küm demirin kullan›lmas› XIX. yüzy›l yap›lar›nda
Dolmabahçe Saray› örne¤inde oldu¤u gibi s›k rastla-
nan bir özelliktir.’’ 8

Sonuç olarak, Yusuf ‹zzettin Efendi hanedan men-
subu olup, Üsküdar ilçesinin meflhurlar›ndand›r. Yazl›k ikametgah olarak kulland›¤› Yusuf ‹z-
zettin Efendi Köflkü de ‹stanbul’un XIX. yüzy›ldan günümüze ulaflabilmifl, az say›daki sivil ve
konut mimarisinin örneklerindendir.  Plan kuruluflu aç›s›ndan küçük ölçekli bir saray yap›s›
olarak da de¤erlendirilebilir. Yap›n›n tarihsel belge ve yaflanm›fll›k niteli¤i tafl›mas› da Üsküdar
ilçesi için önemli bir noktad›r. Fakat yap›, günümüzde tarihselli¤ine yak›flmayacak içler ac›s›
haldedir. Özel mülkiyet olmas› da yap›n›n yok olmas›n› h›zland›rmaktad›r. Bu yüzden yap›n›n
nesiller boyunca aktar›labilmesi için gerekli kurumlar üzerlerine düflen sorumluluklar› yerine
getirmeli, yap›n›n tarihselli¤i konuyla ilgili çeflitli kifli ve kurumlar taraf›ndan farkl› platform-
larda dile getirilmelidir.    
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Askeri Müze koleksiyonunda bulunan
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BO⁄AZ‹Ç‹ KÖYLER‹NDE TAR‹HSEL 
DOKUNUN DE⁄‹fi‹M‹: KAND‹LL‹ ÖRNE⁄‹

Esra Balc›* - K. Kutgün Eyüpgiller**

Girifl

‹stanbul Bo¤az›’n›n Anadolu yakas›nda, Üsküdar ‹lçesi s›n›rlar› içerisinde yer alan Kan-
dilli, küçük bir köy olarak bafllayan ve günümüze ulaflan fiziksel özellikleriyle oldu¤u ka-

dar, sosyo-kültürel yap›s›yla da mimarl›k ve flehircilik aç›lar›ndan ilgi çeken bir yerleflmedir.
Bizans devrinde imparatora ait yazl›k bir saray ve manast›rlar›n bulundu¤u Kandilli1, 16. yüz-
y›ldan bafllayarak, Osmanl› padiflahlar›n›n zaman zaman konaklad›¤› bir hasbahçeyi, bar›n-
d›rm›flt›r2. Yerleflim, 18. yüzy›lda iskana aç›lm›fl ve h›zla Bo¤aziçi’nin önemli bir yerleflmesi
haline gelmifltir. 18. yüzy›l›n sonlar›nda çeflitli etnik  gruplardan ve Osmanl› Devleti’nin ileri
gelenlerinden kiflilerin bu semtte yaflamakta oldu¤u bilinmektedir.3 Bo¤aziçi’nin be¤enilen
semtlerinden bir olma özelli¤ini 19. yüzy›lda da sürdüren semt, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
bafllayan ve ‹stanbul’u etkileyen göçten görece olarak az etkilenmifl ve Bo¤aziçi’ne has özel-
liklerini koruyabilmifltir.

Kandilli sit alan› içinde gerek dönemsel farkl›l›klar, gerekse topo¤rafik farkl›l›klar nedeni
ile yerleflim ve mimari aç›s›ndan çeflitlilikler gözlenmektedir. Bo¤aziçi k›y›lar›na hakim bir
yap› biçimi olan yal›lar›n önemli örneklerine burada da rastlanmakta, daha geride, köy için-
de ise bitiflik ve ayr›k düzenli yap›lar bulunmaktad›r. Ayr›k düzen baz› noktalarda topo¤raf-
yan›n zorlamas› gibi görünmekle birlikte; bu, temelde köye dönüflüm sürecinde yap›lan par-
selasyon ile ilgilidir. Sultan I. Mahmut’un bafllatt›¤› köye dönüflüm sürecinde ilk olarak Kan-
dilli k›y›lar› imara aç›lm›fl ve k›y› boyu mevki sahibi kiflilerin yal›lar› ile dolmufltur. Cemile
Sultan ve Adile Sultan’›n yal›lar›n›n da bulundu¤u bu k›y›lar, çeflitli tarihlerde yaflanan yan-
g›nlar nedeni ile çehre de¤ifltirmifltir. Yok olan yal›lar›n yerlerine yenileri, farkl› üsluplarda
infla edilmifltir. Ancak, yang›nlardan veya di¤er imar faaliyetlerinden kurtularak günümüze
kadar gelebilmifl yal›lar az say›dad›r.

* Yüksek Mimar.
** ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi Taflk›flla, ‹stanbul.
1 Eyice, Semavi, Bizans Devrinde Bo¤aziçi, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›n› No:2236. ‹stanbul,
1976, s.59.

2 Erdo¤an, Muzaffer, “Osmanl› Devrinde ‹stanbul Bahçeleri”, Vak›flar Dergisi, Say›: 4, ‹stanbul 1958. s.177-178.
3 Atasoy, M. Celalettin,  Kandilli’de Tarih, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Yenilik Bas›mevi, ‹stanbul,

1982, s.15,116.



fiekil 1. Yang›nlardan Önce Kandilli K›y›lar› (Sedat Hakk› Eldem, Bo¤aziçi Yal›lar› II, ‹stanbul 1994, s.116,117)

Kentsel Korumada Co¤rafi Bilgi Sistemleri

Geçmifl uygarl›klar›n  sosyal ve kültürel ürünleri olan yerleflmelerde geçmiflten günümüze
gelen yap› sto¤u,  gelecek için potansiyel ticaret, bar›nma, e¤itim vb. bölgeleridir. Bu yap› sto-
¤unu koruman›n ve yaflatman›n gerçeklefltirilebilmesi için, uluslararas› koruma yasalar› kapsa-
m›nda belirlenmifl belgeleme çal›flmalar› önem tafl›maktad›r. Dolay›s›yla; ele al›nan tarihi böl-
ge içindeki yap›lar›n incelenmesi, envanterinin ç›kar›lmas›, alanda bulunan potansiyelin çeflit-
li yönleriyle analiz edilmesi gerekmektedir.

Yak›n geçmifle kadar, an›lan envanterlerin ve analizlerin haz›rlanmas›, yaln›zca ka¤›t üze-
rine bas›l› belgelerle yap›lmakta iken, günümüzde “Mekansal Bilgi Sistemleri” prensipleriyle
çal›flan yaz›l›mlar yard›m›yla, dijital ortamda gerçeklefltirilebilmektedir. “Co¤rafi Bilgi Sis-
temleri” (CBS) (Geographic Information Systems-GIS) denilen; konumsal veri toplama, sak-
lama, tekrar kullanma, analiz etme ve görüntüleme özelliklerine sahip bu say›sal çal›flma or-
tam›4, sit koruma projelerinde de uygulanma alan› bulmufltur. Kentsel koruma projelerinde
haz›rlanan analiz paftalar›nda yayg›n olarak: Yap›m sistemi (kagir, ahflap, betonarme, çelik);
Sa¤laml›k durumu (iyi, orta, kötü, y›k›nt›); Nitelik (an›tsal yap›, çevresel de¤erli yap›, çevre-
ye uyumlu yeni yap›, çevreye uyumsuz yeni yap›, niteliksiz yap›); ‹fllev (konut, ticaret, e¤len-
ce, dini, vd.); Kat adedi; Tarihi de¤erlilik (tescilli yap›, tescili önerilen yap›, yok olmufl tes-
cilli yap›, yeniden yap›lm›fl tescilli yap›); Mülkiyet (özel, vak›f, kamu), gibi bafll›klar alt›nda
analizler yap›lmaktad›r. Ele al›nan bölgenin büyüklü¤üne göre de¤iflmekle birlikte, genelde
1/1000 ölçekli halihaz›r haritalar üzerine, her alt bafll›k için farkl› renklerle boyanarak iflle-
nen analizler, bölge içindeki eski ve yeni tüm yap› sto¤unu kapsamaktad›r. Boyama ifllemle-
ri do¤rudan pafta üzerinde ya da bilgisayar ortam›nda, çeflitli boyama programlar›nda yap›l-
maktad›r. Klasik yöntemlerle yap›lan bu tespitler, de¤ifliklik olmas› durumunda, zaman ve
emek kayb›na neden olacak flekilde, tümüyle tekrar ele al›nmaktayken, dijital ortamda CBS
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bazl› programlarla yap›lan çal›flmalarda her türlü de¤iflikli¤in süratle gerçeklefltirilmesi ve
güncellenmesi mümkün olmaktad›r. Bu çal›flma kapsam›nda, Kandilli sit alan›nda bulunan
yap› potansiyeli Co¤rafi Bilgi Sistemleri yard›m›yla incelenmifl, kentsel koruma çal›flmalar›na
temel oluflturacak analizler gerçeklefltirilmifltir. 

Kandilli Sit Alan›nda Tespit Çal›flmalar›
Kandilli sit alan›n›n incelenmesi sonucunda, bölgenin güncel durumunun ortaya kon-

mas›n›n yan› s›ra, geçmiflteki görünümü ve yaflay›fl›yla ilgili bilgilere de ulafl›lm›flt›r. Gün-
cel durumun ortaya konmas› için “Kentsel Kültür Varl›klar› Envanteri, An›t Fifli” ile “Yeni
Yap› Envanteri, Yeni Yap› Fifli” formlar›nda bulunan kriterleri sorgulayan tespitler yap›lm›fl-
t›r. Bu tespitler esnas›nda, Kandilli sit alan› içinde bulunan 139 an›t ve çevresel de¤erli ya-
p› ile, 113 yeni yap› tek tek incelenmifltir. Gözlem ve incelemeler sonunda elde edilen ve-
riler, bilgisayar ortam›nda analiz paftalar›na aktar›lm›fllard›r. Bu analizler sonucu elde edi-
len istatistiksel veriler afla¤›da yer almaktad›r.
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Co¤rafi Bilgi Sistemleri yard›m›yla, Access veritaban›nda bulunan bilgilerin harita ortam›na
tafl›nmas›yla, Kandilli sit alan› içinde bulunan eski ve yeni toplam 252 yap› için; “ifllev”, “tafl›y›-
c› yap› durumu”, “yap›m tekni¤i”, “malzeme” ve “kat say›s›” analizleri,  139 kültür varl›¤› için;
“restorasyon durumu”, “korunmuflluk durumu” analizleri yap›lm›flt›r. “Tarihi de¤erlilik” anali-
zinde ise 139 kültür varl›¤›n›n tescil durumu bilgileri ile 113 yeni yap›n›n çevreye uyum duru-
mu bilgileri çak›flt›r›larak, sonuçlar elde edilmifltir.

Bu analizlere iliflkin de¤erlendirme kriterleri ve sonuçta elde edilen istatistiksel verilerden il-
ki “ifllev”e iliflkindir. ‹fllev analizinde “konut”, “ticaret”, “konut+ticaret”, “e¤itim yap›s›”, “dini
yap›”, “kamu yap›s›”, “çeflme”, “kuyu”, “mezarl›k” ve “kullan›lm›yor” bafll›klar› bulunmaktad›r.
‹fllev analizi sonunda Kandilli’nin konut yo¤unluklu bir bölge oldu¤u tespit edilmifltir. Tüm
yap›lar›n %71’i konuttur. Kullan›lmayan %18’lik dilimin içinde bulunan yap›lar›n büyük ço-
¤unlu¤unun özgün kullan›m› da konuttur. Di¤er ifllevler %1 ila %3 aras› çeflitli dilimlerde bu-
lunmaktad›r. Tüm da¤›l›m Tablo 1.1’de gösterilmifltir. 

Tablo 1.1 : Kandilli Sit Alan› ‹çinde ‹fllev Da¤›l›m›

“Tafl›y›c› Yap› Durumu” analizinde, Kandilli sit alan› içinde bulunan yap›lar,  “iyi”, “orta”,
“kötü” ve “harabe” kategorileri içinde  s›n›fland›r›lm›flt›r.  “Harabe” tan›mlamas›, yok oluflu bu
çal›flma süresinde gözlenen ya da yok oldu¤u eski foto¤raflardan anlafl›lan yap› kal›nt›lar› ve-
ya bofl alanlar için kullan›lm›flt›r. Yeni yap›lar›n %97,5’lik dilimi iyi ve orta s›n›flamas› içinde
bulunmaktad›r. Genel anlamda  Kandilli sit alan› içinde bulunan yap›lar›n tümünün %91’i iyi
veya orta durumda olan tafl›y›c› yap› sistemine sahiptir. Terk edilmifl ve bak›ms›z tarihi yap›la-
r›n oluflturdu¤u ikinci grup ise %5,5’lik bir oranla, kötü tafl›y›c› sisteme sahip yap›lardan olufl-
maktad›r. Tüm da¤›l›m Tablo 1.2’de gösterilmifltir. 

Tablo 1.2 : Kandilli Sit Alan› ‹çinde Tafl›y›c› Yap› Durumu Analizi
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‹fiLEV
Konut
Ticaret
Konut+Ticaret
E¤itim Yap›s›
Dini Yap›
Kamu Yap›s›
Çeflme
Kuyu
Mezarl›k
Kullan›lm›yor

ANIT
87 (%63,0)
1 (%00.5)
1 (%00.5)

3 (%02,5)
1 (%00.5)
2 (%01.5)
1 (%00.5)
1 (%00.5)
42 (%30,5)

YEN‹ YAPI
91 (%80,5)
7 (%06,0)
4 (%03,5)
4 (%03,5)

4 (%03,5)

3 (%03,0)

TOPLAM
178 (%71,0)
8 (%03,0) 
5 (%02,0)
4 (%01,5)
3 (%01,0)
5 (%02,0)
2 (%00,7)
1 (%00,4)
1 (%00,4)
45   (%18,0)

TAfiIYICI YAPI DURUMU
‹yi

Orta
Kötü

Harabe

ANIT
85 (%62,0)
33 (%24,0)
11 (%08,0)
8 (%06,0)

YEN‹ YAPI
90 (%79,5)
20 (%18,0)
3 (%02,5)

TOPLAM
175 (%70,0)
53   (%21,0)
14   (%05,5)
8 (%03,5)



“Yap›m Tekni¤i” analizi için, “betonarme iskelet”, “y›¤ma”, “ahflap iskelet”, “y›¤ma+ahflap iske-
let”, “betonarme iskelet+ahflap iskelet” ve “y›¤ma+betonarme iskelet” bafll›klar› belirlenmifltir.
“Y›¤ma+ahflap iskelet” subasman› veya zemin kat›n›n tamam› kargir malzeme ile y›¤ma tekni¤in-
de, üst katlar› da ahflap iskelet tekni¤inde infla edilen yap›lar için kullan›lm›flt›r. “Betonarme iske-
let+ahflap iskelet” bafll›¤› özgün durumunda ahflap iskelet olan ancak,  daha sonra zemin kat› ve-
ya cephenin bir bölümü betonarme iskelet sisteminde eklerle de¤ifltirilen yap›lar› yans›tmaktad›r.
“Y›¤ma+betonarme iskelet” bafll›¤› ise özgün durumunda y›¤ma olan ancak günümüzde geçir-
mekte oldu¤u restorasyon nedeni ile betonarme iskelet sistemiyle desteklenmekte olan Adile Sul-
tan Saray› ve S›raevler Soka¤› No: 24’de bulunan yap› için aç›lm›flt›r.

Kandilli sit alan› içinde kültür varl›klar› da dahil olmak üzere en s›k kullan›lan yap›m tekni-
¤inin betonarme iskelet sistemi oldu¤u saptanm›flt›r. An›t yap›lar içinde %34,5’lik “betonarme
iskelet sistemi” oran›, gerçekte “yeniden infla edilen tescilli yap›” oran›yla çak›flmaktad›r. Dola-
y›s›yla, yeniden infla edilen tüm tarihi yap›lar›n betonarme iskelet sistemiyle infla edildi¤i anla-
fl›lmaktad›r. Bu yap›lar›n özgün yap›m tekni¤inin ahflap iskelet oldu¤u düflünüldü¤ünde, Kan-
dilli sit alan›n›n özgün durumunda % 84 oran›nda ahflap iskelet, %16 oran›nda y›¤ma yap›lar-
dan olufltu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Tüm da¤›l›m Tablo 1.3’de gösterilmifltir.

Tablo 1.3 : Kandilli Sit Alan› ‹çin Yap›m Tekni¤i Analizi 
Kandilli sit alan› içinde an›t ve yeni yap›larda rastlanan kat say›lar›n›n oranlar›n› belirlemek

için yap›lan “Kat Adedi” analizinde; “zemin”, “zemin+1”, “zemin+2”, “zemin+3”, “zemin+4”,
“bodrum+zemin”, “bodrum+zemin+1”, “bodrum+zemin+2” ve “bodrum+zemin+3” bafll›klar›
oluflturulmufltur. Alan içerisinde en yayg›n olan %28’lik oranla “zemin+2” katl› yap›lard›r. Sa-
dece tarihsel yap›lar ele al›nd›¤›nda ise, en yüksek oran %31 ile “zemin+1” katl› yap›lara aittir.
Bu yap›lar içerisinde say›lar› az olmakla birlikte “bodrum+zemin+3” (oran %4)  ve “zemin+3”
(oran %1)  katl› yap›lar da bulunmaktad›r. 

Kandilli sit alan› içinde bulunan an›tsal yap›lar›n, restorasyon durumlar›n›n belirlenmesi
için öngörülen “Restorasyon Durumu” analizinde bafll›klar: “restorasyon görmemifl yap›”, “iyi
uygulama” “kötü uygulama” ve “devam eden uygulama” olarak belirlenmifltir. Çal›flma alan›
içinde incelenen 139 adet kültür varl›¤›ndan 76’s›n›n restorasyon geçirmifl oldu¤u saptanm›fl-
t›r. Bu oran, restorasyon görmemifl yap›lar›n oran›ndan fazlad›r. Tüm tarihsel yap›lar içinde
restorasyon uygulamalar› sonucunda özgün durumlar›n› yans›tan, bir baflka deyiflle “iyi uygu-
lama” olarak nitelenenlerin oran› %21,5’tir. Tüm da¤›l›m Tablo 1.4’de verilmifltir.

Tablo 1.4 : Kandilli Sit Alan›ndaki  Kültür Varl›lar› ‹çin Restorasyon Durumu
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YAPIM TEKN‹⁄‹
Betonarme ‹skelet
Y›¤ma
Ahflap ‹skelet
Y›¤ma+Ahflap ‹skelet
Betona. ‹skelet+Ahflap ‹skelet
Y›¤ma+Betonarme ‹skelet

ANIT 
47 (%34,5)
20 (%14,5)
39 (%28,0)
15 (%12,0)
13 (%09,5)
2 (%01,5)

YEN‹ YAPI 
104 (%92,0)
4 (%03,5)
4 (%03,5) 
1 (%01,0)

TOPLAM
151 (%60,5)
24   (%09,5)
43   (%17,5)
16   (%06,5)
13   (%05,0)
2 (%01,0)

RESTORASYON DURUMU
Restorasyon Görmemifl Yap›
‹yi Uygulama
Kötü Uygulama
Devam Eden Uygulama

ANIT 
63 (%45,5)
30 (%21,5)
41 (%29,5)
5 (%03,5)



Tablo 1.5 : Kandilli Sit Alan›ndaki Kültür Varl›klar› ‹çin Korunmuflluk Durumu 

Kandilli sit alan› içinde bulunan an›t yap›lar için düzenlenen “Korunmuflluk Durumu”
analizinde “iyi”, “orta”, “kötü” ve “harabe” bafll›klar› kullan›lm›flt›r. Y›k›l›p yeniden infla edi-
len tüm kültür varl›klar›, restorasyon durumlar› “iyi uygulama” olsa bile özgünlü¤ün kaybe-
dilmesi nedeniyle “kötü” kategorisi alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r. Bu kategori alt›nda, ayr›ca,
terk edilmifl ve her an y›k›lma tehlikesi bulunan yap›lar da vard›r. “Harabe” bafll›¤› alt›nda;
varl›¤› genelde parselinde bulunan yap› kal›nt›lar›ndan anlafl›lan yap›lar bulunmaktad›r.
Tüm tarihsel yap›lar içine %59 oran›yla korunmuflluk durumu “kötü” olan yap›lar ilk s›ra-
da yer almaktad›r. Toplam %35’lik bir oran ise “iyi” ve “orta” durumda bulunan yap›lar› ifa-
de etmektedir. Tüm da¤›l›m Tablo 1.5’de verilmifltir.

Tablo 1.6 : Kandilli Sit Alan› ‹çinde Bulunan Yap›lar›n Tarihi De¤erlilik Analizi

Genel ad› “tarihi de¤erlilik” olan analiz, iki farkl› analizin birlefltirilmesiyle oluflturulmufl-
tur. Bunlar; an›tlar için “tarihi de¤erlilik analizi”, yeni yap›lar için ise “tarihi çevreye uyum”
analizidir. Bafll›klar, an›tlar için; “tescilli yap›”, “yok olmufl tescilli yap›”, “yeniden infla edilen
tescilli yap›”,  yeni yap›lar için; “uyumlu yeni yap›”, “uyumsuz yeni yap›”, “tescile önerilen
yeni yap›” olarak s›ralanmaktad›r.

Kandilli sit alan›nda bulunan kültür varl›lar›n›n büyük bir bölümü 1974 y›l›nda GEEYAK
(Gayrimenkul Eski Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu) taraf›ndan haz›rlanan listede bulunmak-
tad›r. Geri kalanlar da çeflitli tarihlerde, tescil edilmifltir. “Tescilli yap›” bafll›¤› alt›nda bulunan
yap›lar, %60’l›k oranla özgün durumlar›n› koruyan kültür varl›klar›n› yans›tmaktad›r. Yeni ya-
p›lar›n %55,5’i tarihi çevre ile uyumsuz, %42’si ise uyumludur. Tescile önerilen üç yeni yap›
bulunmaktad›r. Bunlar, Mimar Sedat Hakk› Eldem’in Kandilli k›y›lar›nda projelendirdi¤i üç
yal›d›r. Tüm da¤›l›m Tablo 1.6’da gösterilmifltir.

Tarihsel Dokuda De¤iflim
1918 y›l›na ait Necip Bey haritas›, 1930’lu y›llara ait oldu¤u düflünülen hava foto¤raf› ve bu

hava foto¤raf› yard›m›yla çizilen harita ile bugünkü durum aras›nda bir karfl›laflt›rma yap›ld›-
¤›nda, Kandilli sit alan›nda sokak ve ada-parsel iliflkilerinde kökten bir de¤iflim olmad›¤›  gö-
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KORUNMUfiLUK DURUMU
‹yi

Orta 
Kötü

Harabe

ANIT 
21 (%15,0)
28 (%20,0)
82 (%59,0)
8 (%06,0)

TAR‹H‹ DE⁄ERL‹L‹K
Tescilli Yap›

Yok Olmufl Tescilli Yap›
Yeniden ‹nfla Edilen Tescilli Yap›

Uyumlu Yeni Yap›
Uyumsuz Yeni Yap›

Tescile Önerilen Yeni Yap›

ANIT
83 (%60,0)
8 (%05,5)
48 (%34,5)

YEN‹ YAPI

47 (%42,0)
63 (%55,5) 
3 (%02,5)

TOPLAM
83 (%33,0)
8 (%03,3)
48 (%18,5) 
47 (%19,0)
63 (%25,5)
3 (%01,0)



rülmektedir. Yap› baz›nda gözlemlenen de¤iflimler, ço¤unlukla rekonstrüksyon s›ras›nda kul-
lan›lan yap›m sistemine ba¤l› olarak gerçekleflmektedir. Geleneksel malzeme ve yap›m teknik-
lerinin uygulanmamas›ndan veya yanl›fl uygulanmas›ndan kaynaklanan bu de¤iflim, y›k›l›p be-
tonarme olarak infla edilmifl tüm yap›larda, çeflitli ölçeklerde, karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Kandilli’nin konut sto¤unun büyük bir bölümü restorasyon geçirmifl veya geçirmekte olan
yap›lardan oluflmaktad›r. 139 kültür varl›¤›ndan 76 tanesinin restorasyon geçirdi¤i, 41 tanesi-
nin kötü restorasyon uygulamas› oldu¤u, 30 tanesinin iyi restorasyon uygulamas› oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Halen devam eden 5 uygulama bulunmaktad›r. Restorasyonlar›n büyük bir bölümü-
nün yap›lar›n y›k›larak yeniden infla edilmesiyle gerçeklefltirildi¤i gözlenmektedir. Yeniden ya-
p›m esnas›nda, geleneksel tekniklerin terk edilerek betonarme karkas yap›m sistemi kullan›l-
mas›, yayg›n bir yöntem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 
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Gerek yerinde yap›lan gözlemlerle, gerekse ilgili kamu kurumlar›n›n arflivlerinde incelenen
dosyalar yard›m›yla Kandilli sit alan› içinde restorasyon geçirmifl toplam 71 yap›dan, 30 tane-
sinin  uygulamas› ayr›nt›l› olarak ele al›nm›flt›r. Bu inceleme sonucunda az say›da yap›n›n ti-
tizlikle ele al›narak, özgün durumlar›na uygun biçimde restore edildi¤i anlafl›lmaktad›r. 30 ya-
p›n›n 23‘ü y›k›larak yeniden yap›lm›fl, sadece  7‘si basit onar›m ve tadilatlarla korunmufltur.
Yeniden yap›lanlar›n büyük ço¤unlu¤unda,  çeflitli mimari unsurlar›n›n boyutlar› de¤ifltirilmifl-
tir. Tespit edilen de¤iflimler afla¤›daki gibi grupland›r›labilir:

- Yap› yüksekli¤inin de¤ifltirilmesi, yap›n›n özgün halinde bulunmayan çekme kat veya
çat› kat› ilavesi,

- Bodrum kat eklenmesi ve bu kata garaj ifllevi verilmesi, bu kapsamda cephe düzenine ve
yap› ölçe¤ine uygun olmayan aç›kl›klar oluflturulmas›, 

- Geleneksel yap›m sisteminin vazgeçilmez bir eleman› olan payandalar›n yeniden yap›m s›-
ras›nda ortadan kald›r›lmas› veya asl›na uygun olmayan biçimlerde uygulanmas›, 

- Cephe düzeninin bozulmas›, özgün yap›da varolan baz› aç›kl›klar›n yok edilmesi, özgün
yap›da olmayan veya farkl› boyutlarda olan aç›kl›klar yap›lmas›, 

- Cephe ahflap kaplama elemanlar›n›n farkl› boyutlarda kullan›lmas›, özgün yap›da varolan
çeflitli süslemelerin kullan›lmamas›,

- Do¤rama boyutlar›nda de¤ifliklikler yap›lmas›, do¤ramalarda kullan›lan kay›t say›s›n›n ve
bölünme biçimlerinin de¤ifltirilmesi,  korkuluk ve demir parmakl›klar›n biçim ve boyutlar›n›n
farkl›laflt›r›lmas›. 

“Mail-i inhidam” durumu olmayan yap›lar›n, sa¤lamlaflt›rma, bütünleme, k›smi yenile-
me veya genifl kapsaml› onar›m teknikleriyle restorasyonlar›na izin verilmesinin bir koru-
ma politikas› olarak yayg›nlaflt›r›lmas› gerekirken, gerekmedi¤i halde rekonstrüksiyona gi-
dilmesi gibi  yanl›fl uygulamalar›n yayg›n olmas›, tarihi çevreyi yok etmektedir. Tarihi çev-
re korumayla ilgili  bilinçsizlik nedeniyle mal sahipleri, tarihsel yap›lar›n toplumun kültü-
rel miras›n›n bir parças› oldu¤unu göz ard› ederek, tarihi çevre bileflenlerini kendi kiflisel
gereksinimleri yönünde de¤ifltirmektedirler. Strüktürel olarak iyi durumda olan yap›lar›n
uygun koruma yöntemleriyle, durumlar›n›n iyilefltirilmeleri ve özgün bir tarihi çevre bile-
fleni olarak gelece¤e aktar›lmalar› gerekirken, mal sahipleri veya proje müelliflerinin, iyi
durumda olan yap›lar› için de y›k›m karar› isteyebilmeleri, ancak koruma yasas›n›n uygu-
lanmas›nda sorunlar oldu¤u biçiminde aç›klanabilir.
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Sonuç ve Öneriler
Kandilli’nin korular› ve k›y›lar› günümüzde de Anadolu yakas›n›n sakinli¤ini yans›tmaya

devam etmektedir. Ancak, özgün tarihi çevrede büyük çapta bozulmalar vard›r. Çevreye
uyumsuz yap›laflmaya izin verilmesi ve geleneksel sivil mimarl›k örneklerinin yeniden yap›m›
esnas›nda  gereken kontrolün sa¤lanmamas›, Kandilli’nin geleneksel özelliklerini h›zla kaybet-
mesi ile sonuçlanmaktad›r. Bunun engellenmesi için, öncelikle geçerli  koruma yasalar›n›n uy-
gulanmas› s›ras›nda kararl› bir yaklafl›m izlenmesi gerekmektedir. 

‹stanbul ve Türkiye genelinde oldu¤u gibi Kandilli’de de tarihi çevre bileflenleri, 1983 tarih-
li ve 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndad›r. Bu kanundaki
hükümleri tamamlay›c› olarak, Koruma Yüksek Kurulu’nca belirlenen, 1999 tarihli ve 660
say›l› “Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Grupland›r›lmas›, Bak›m ve Onar›mlar›” bafll›kl› ilke
karar› yürürlüktedir. ‹lke karar›n›n “I. Müdahale Tipleri” bendinin, “3) Yeniden Yap›m” mad-
desine göre; “tescil edilmifl veya tescil edilmesine iliflkin gerekli özellikleri tafl›mas›na ra¤men elde ol-
mayan sebeplerle tescili yap›lmam›fl yap›lardan herhangi bir nedenle yitirilmifl olanlar›n›n, yeniden
yap›lmas› esast›r. Yeniden yap›m s›ras›nda eldeki mevcut belgelerden yararlanmak suretiyle yap›n›n
kendi parseli içinde, daha önce bulundu¤u yap› oturum alan›nda, eski cephe özelli¤inde, ayn› kitle ve
gabaride, özgün plan flemas›, malzeme ve yap›m tekni¤i kullan›larak infla edilmesi gerekmektedir.”
denilmekte, ayn› ilke karar›n›n “II. Esasl› Onar›m” bendinin, “b.” Maddesinde ise, “yap›lar›n
y›k›lmadan korunmalar› esast›r” cümlesi yer almaktad›r.5

Kandilli sit alan› içinde incelenen 30 restorasyon uygulamas›n›n, 1 tanesi elde olmayan
nedenlerle yok oldu¤undan, 22 tanesi ise y›k›larak, “yeniden infla” edilmifltir. An›lan 22
yap›n›n eski foto¤raflar› incelendi¤inde statik durumlar›n›n “mail-i inhidam” karar› al›nmas›n›
gerektirecek kadar kötü olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu durumda, yasan›n ve ilgili ilke karar›n›n
yürürlü¤e girifl tarihinden önce al›nm›fl koruma kurulu kararlar› bir yana b›rak›l›rsa, gerçek-
lefltirilen uygulamalar›n bir bölümünün yasa ile çeliflmekte oldu¤u söylenebilir.

Kültür varl›¤› olarak tescilli binalar›n restorasyonu söz konusu oldu¤unda denetimlerin
daha sa¤l›kl› yap›labilmesi için, Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nün yönetsel yap›s›n›n bu yönde
de¤ifltirilmesi önerilebilir. Mahallelerden  sorumlu uzmanlar›n muhtarl›klarla iflbirli¤i içinde
çal›flmas› sa¤lanmal›d›r. Uzmanlar, haftan›n belirli günlerinde çal›flma alanlar›ndaki talepte
bulunan yap›lar için dan›flmanl›k hizmeti vermenin yan› s›ra, inflaat› devam eden yap›lar›
denetleyerek, onayl› projelere uygun infla edilmelerini sa¤layabilirler. 

Tarihi çevrenin korunmas› için, yerel yönetimlerin yan› s›ra, mahalle sakinlerinin de katk›
sa¤lamas› gerekmektedir. Yukar›da sözü edilen uzmanlar›n ve mahalle muhtarlar›n›n semt
sakinlerine yönelik bilinçlendirme çal›flmalar› bu konuda önemli rol oynayacakt›r. Resmi dene-
tim mekanizmalar›n›n yetersiz kald›¤› noktalarda semt halk›n›n ilgili mercileri uyarmalar› bek-
lenebilir. Sonuçta, kültürel miras›n korunmas›, toplumun tüm katmanlar›n›n, özellikle de hal-
k›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilmesi mümkün olan bir süreçtir. 
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ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ‹RELER‹NDE
XVIII. YÜZYILA A‹T OSMANLI KADIN 

MEZAR TAfiLARI

Gülçin Erol Canca*

Türk sanat› ve mimarisi içinde mezartafl› gelene¤i, köklü bir geçmifle sahip olup kitabe-
si, süslemesi ve formu ile önemli birer sanat eseri niteli¤indedir. Bunun en önemli ne-

denlerinden biri mezartafl›n›n ait oldu¤u kiflinin kimli¤i, toplum içindeki sosyal mevki hak-
k›nda  fikir vermesi yan›s›ra tafl üzerine ifllenen süslemeleri ile dönemin estetik anlay›fl›n›, be-
¤enisini  mezartafl›na ve kitabesine yans›tarak  araflt›rmac›lara de¤iflik aç›lardan inceleme ola-
na¤› sa¤lamas›d›r.

‹stanbul’un en büyük ve en çok anlat›lan tarihi mezarl›¤›na sahip Üsküdar, XV. yüzy›l›n son-
lar›ndan itibaren Osmanl› devlet adamlar›n›n, saray görevlilerinin, padiflah kad›nlar›n›n arala-
r›nda üç fleyhülislam›n da bulundu¤u ileri gelenlerin gömülmeyi tercih etti¤i önemli bir yer ol-
mufltur. Buraya gömülenlerin toplumsal yap›s›na, maddi güçlerine ba¤l› olarak an›tsal boyut-
taki mezarlardan, dinsel yap›lar›n çevresindeki küçük hazirelere ve türbelere kadar Üsküdar
dahilindeki ve Karacaahmet’teki mezarlar, Osmanl› mezartafl› iflçili¤ini, ait oldu¤u dönemin us-
lubunu kronolojik olarak izlememize olanak sa¤layacak zenginliktedir. 

Burada Üsküdar çevresinden seçilen ve kendi çap›nda bir moday› yans›tan XVIII. yüzy›la ait
kad›n mezartafllar›n› öncelikle tarihsel bir s›ralama içinde tan›tmay›, mimari süsleme ile paralel
bir geliflmenin izlendi¤ini göstermeyi amaçlamaktay›z. Yapt›¤›m›z araflt›rmalar s›ras›nda Karaca-
ahmet mezarl›¤› içinde söz konusu özelliklere sahip çok say›da mezartafl› örne¤i tesbit edilmifl,
ancak bu bildiri çerçevesinde türbe ve hazirelerdeki mezartafllar› öncelikli olarak ele al›nm›flt›r.  

ÖRNEK 1
Yeri                 : Yeni Valide Külliyesinin Hakimiyet-i Milliye Caddesi’ne bakan güneydo¤u

cephesinde, sebil ile muvakkithanenin aras›ndaki aç›k türbede bulunmaktad›r. (resim 1)
Ait Oldu¤u Kifli : Sultan III. Ahmet’in annnesi Gülnufl Emetullah Valide Sultan
Tarihi : 1127 / 17151

* Ö¤r.Gör.Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü.
1 Cami, çeflme, sebil, s›byan mektebi, imaret, türbe, hünkar kasr›, muvakkithane, sarn›fl ve dükkanlardan mey-

dana gelen genifl kapsaml› külliye 1710 y›l›nda tamamlanarak ibadete aç›lm›fl, 1715 y›l›nda Edirne’de vefat
eden Gülnufl Sultan‘›n cenazesi ‹stanbul’a getirilerek Üsküdar’da kendi ad›n› tafl›yan cami önündeki aç›k türbe-
sine defn edilmifltir. ‹.H. Konyal›; Üsküdar Tarihi I, s.388-390, H.Önkal; Osmanl› Hanedan Türbeleri, s.211-212.



Kitabesi : Bafltafl›nda Arapça talik hatl› onbir
sat›rl›k kitabesi yer al›r. Anlam›: “Bu mezar gaza
ve fetihler babas› muzaffer Sultan Ahmet
Han’n›n hay›r ve hasenat sahibi, hayal›lar›n
efendisi, saltanat güneflinin do¤uflu ve hilafet
ay›n›n ortaya ç›k›fl›n› sa¤layan annesine aittir.”

Tan›m›   : Türbenin içinde biri baflucunda di-
¤eri ayakucunda bulunan iki mezartafl›, blok ha-
linde kal›n mermerden yap›lm›flt›r. (resim 2) Di-
key oturtulmufl bir dikdörtgenden meydana ge-
len  baflucu ve ayakucu tafl›n›n caddeye bakan
yüzleri birbirine benzeyen bir kompozisyonla
ifllenmifltir. Her ikisinin merkezine dokuz dilim-
li yar›m yuvarlak formda birer istiridye nifl otur-
tulmufltur. (resim 3) Dilimli yuvarlak kemerin
üçgen köflelikleri ile kemerin bafllang›ç seviye-
sindeki alt k›sm› ve iki yan bordür birbirine
benzer nitelikte ince k›vr›k dal ve rumilerden
oluflan bitkisel k›vr›ml› bir kompozisyonla be-
zenmifltir. Köfleler ince burmal› sütunçelerle yu-
muflat›lm›flt›r. Dilimli yuvarlak kemerin üstünde
bir s›ra mukarnas dizisi en üstte ise içi simetrik olarak iki yana da¤›lan k›vr›k dal ve rumilerle
dolgulanm›fl üç bölümlü taç k›sm› yer al›r. Her iki tafl›n arka yüzünde boydan boya birer ser-
vi a¤ac› motifi uzan›r. Servi motiflerinin gövdeleri taranm›fl, uç k›s›mlar› içe do¤ru k›vr›kt›r.

Ayakucu tafl›nda di¤erinden farkl› olarak kitabelik k›sm› vazodan ç›kan karanfiller, güller
ve sümbüllerle bezenmifltir. Gövdesi dilimlenmifl, ayakl› vazo ile bunun içinden ç›kan çiçekler
yüzeysel olarak ifllenmifltir. (resim 4)

Resim 1

Resim 2 Resim 3 Resim 4
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ÖRNEK 2  
Yeri      : Aziz Mahmut Hüdai Camii yan›nda,

merdivenlerle ç›k›larak ulafl›lan kare planl› aç›k
türbede yer al›r. (resim 5-6)

Ait Oldu¤u Kifli: Fatma Han›m Sultan2

Tarih    : 1140 / 17273

Kitabe : Oniki sat›rl›k kitabesi baflucu tafl›n-
da yer al›r.

Tan›m› : Biri baflucunda di¤eri ayakucunda
yer alan iki mezartafl›, kaliteli beyaz Marmara
mermerinden yap›lm›flt›r. Bafltafl› dikey oturtul-
mufl bir dikdörtgenden oluflmaktad›r. Kenarlar
burmal› sütunçelerle s›n›rland›r›lm›fl, kitabenin
üst k›sm› ise merkezdeki kabaradan geliflen do-
kuz dilimli yar›m rozet çiçe¤ine benzeyen bir is-
tiridye niflle dolgulanm›flt›r. (resim 7) Niflin üç-
gen köfleliklerine simetrik olarak birer çiçek yer-
lefltirilmifl, tafl›n kal›nl›¤›n› gösteren yan yüzey-
ler ise bofl b›rak›lmadan spiral fleklinde k›vr›k
dallarla bezenmifltir. Üst k›sma geçiflte bir s›ra
mukarnas dizisi kullan›lm›fl, en üst k›s›m genifl

bir taç k›sm› ile sonlan›r. Gülnufl Sultan örne¤inde oldu¤u gibi taç k›sm›n›n iç yüzeyi simetrik
olarak iki yana da¤›lan rumili ince k›vr›k dallarla bezenmifltir.
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2 Kaya Sultan’›n k›z›d›r. Kaya Sultan (1632-1661 ?) IV. Murat’›n k›z›, Melek Ahmet Pafla’n›n da efli olmufltur.
bkz. M.N. Haskan; Yüzy›llar Boyunca Üsküdar 2, s.548-550.

3 M.N. Haskan; a.g.e., s.549.

Resim 5

Resim 6 Resim 7 Resim 8



Ayakucu tafl›, di¤erinden biraz daha genifl tutulmufltur. Üç
bölümlü taç k›sm› aynen uygulanm›fl farkl› olarak ortaya göv-
desi zigzaglarla taranm›fl bir servi a¤ac› ifllenmifltir. Servinin
çevresine simetrik olarak ince dallar› ile asma yapraklar› ve
üzüm salk›mlar› doland›r›lm›flt›r. (resim 8 )

ÖRNEK 3
Yeri : Selimiye semtinde Çiçekçi ya da Selimiye Tekkesi

Camii haziresinde yer al›r.4

Ait Oldu¤u Kifli : Himmet Efendizade fieyh Abdüssemed
Efendi’nin k›z› fierife Afife Molla kad›n.

Tarih : 1152 / 1739
Kitabe : Baflucu tafl›nda befl sat›r halinde kitabe yer al›r.
Tan›m : ‹nce ve uzun formu ile dikkati çeken ayakucu ve

baflucu tafl› beyaz ve kaliteli mermer iflçili¤ine sahiptir. Genel
hatlar›yla tafl›n ön yüz düzenlemesi ilk iki örne¤e benzemekle birlikte boyutlarda ve motifle-
rin kullan›l›fl biçimindeki de¤iflim aç›kça fark edilir. (resim 9-10) Kitabeli olan baflucutafl› bur-
mal› ince sütunla s›n›rland›r›lm›fl, üst k›sma iç bükey k›vr›ml›, at nal› kemere yak›n formlu, di-
limli yar›m yuvarlak kemer oturtulmufltur. Kemerin üçgen köfleliklerine ise yüksek kabartma
halinde dallar› ve yapraklar› ile simetrik olarak birer gül motifi ifllenmifltir. Üst k›s›mda mukar-
nas dizisi de¤iflmeden yerini al›rken, üç bölümlü taç k›sm›n›n bezenmesinde ince k›vr›k dal-
lar giderek “S” ve “C” k›vr›mlar›na dönüflerek kal›nlaflmaya bafllam›flt›r. (resim 11)

Arkada kalan ayakucu tafl›n›n cephe düzenlenifli ayn› olmakla birlikte dilimli kemerin alt
k›sm›na ifllenen çifte vazolu çiçek motifleri ile farkl›l›k sa¤lanm›flt›r. (resim 12) fiiflkin gövdeli,
dar ve uzun boyunlu vazolar içinden ç›kan laleler, güller ve karanfillerin yak›n benzerini ayn›
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4 Kap›dan girildi¤inde sa¤ tarafta yer alan hazire, Zeynep Kamil Hastahanesi’nin geniflletilmesi s›ras›nda
y›kt›r›lan Himmetzade Tekkesi’nden buraya nakl edilmifl, ayn› aileye ait mezarlardan meydana gelmektedir.
Haskan; a.g.e., I., s.142-149. Çiçekçi Camii, Küçük Selimiye Camii, Selimiye Tekkesi Camii, Pertev Camii ve
Behçet-i Konyev-i Camii isimleriyle de an›l›r.

Resim 9 Resim 10 Resim 11

Resim 12



kalitede Üsküdar III. Ahmet meydan çeflmesinin (1727) Mar-
mara’ya bakan cephesindeki muslu¤un her iki yan›nda (resim
13) ve Üsküdar Ahmediye Camii (1722) mermer minberinin
aynal›k k›s›mlar›nda görürüz. (resim 14)

ÖRNEK 4
Yeri : Çiçekçi Camii haziresinde, önceki örne¤in yan›n-

da yer alan aç›k lahittir. 
Ait Oldu¤u Kifli : Sadr-› Anadolu Bolevi Mehmet Emin

Efendi’nin halilesi hac› Saliha Han›m’d›r.
Tarih     : 1156 / 1743
Kitabesi : Lahitin ön yüzündeki bafltafl›nda alt› sat›rl›k kita-

be yer al›r.
Tan›m›   : Aç›k lahit fleklindeki mezar›n üçgen al›nl›k üzeri-

ne oturtulan bafltafl› ve düz levha halindeki ayak tafl› birlikte bir
bütün halinde ele al›nm›flt›r. (resim 15-16) Lahdin yan yüzleri

alternatif olarak birer rozet ve vazodan ç›kan kabartma çiçeklerle dolgulanm›flt›r. Ön ve arka yüz-
de ise ortada rozet yanlarda gövdeleri taranm›fl birer servi a¤ac› yer al›r. Mermer lahit üstten ka-
bartma bitkisel motifli bir friz ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Üçgen al›nl›¤›n üzerinde yükselen baflucu ta-
fl› dilimli istiridye kemer ve üç bölümlü taç k›sm›yla sonlan›r.

ÖRNEK 5
Yeri : Karacaahmet Türbesi’nin sol taraf›ndaki mezarl›¤›n yan›nda, Gündo¤umu

caddesi üzerindedir. Türbenin sol taraf›nda Saadet’tin Efendi’nin 1741 tarihli çeflme ve sebili
bulunmaktad›r.

Ait Oldu¤u Kifli : Saadettin Efendi’nin k›z› Zübeyde Han›m5

Tarih                : 1154 / 1743
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5 ‹.H. Konyal›; a.g.e., II. s.81., Kad›asker Feyzullah Efendi’nin o¤lu Saadettin Efendi, ölen k›z› Zübeyde’nin
ruhuna bu çeflme ve sebili yapt›rm›fl, arkas›ndaki aç›k  türbeye k›z› ve kendisi daha sonra torunlar› buraya
gömülmüfltür.

Resim 13 Resim 14 Resim 15
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Kitabesi : Da¤›lm›fl durumdaki mermer lahdin baflucu tafl›nda Saadettin Efendi taraf›ndan
yaz›lm›fl dört sat›r halinde kitabesi yer al›r.6

“Nagihan itdi veda nazl› Zübeydem hayfa
Salna sal›na azm itdi kuzum Firdevse
Uçma¤a yüz tutacak fevtine didim tarih
Kafes-i kabre konup uçdu tutum firdevse”

Tan›m›   : Yola bakan cephesi d›fl›nda tamamen da¤›lm›fl durumdaki mermer lahit süsleme-
leri  aç›s›ndan zengin bir tafl iflçili¤ine sahiptir. Lahdin yan yüzlerine üçer adet iri birer rozet ile
bunlar›n aralar›na dar boyunlu, fliflkin gövdeli vazolar içinden ç›kan çeflitli çiçekler yüksek ka-
bartma olarak ifllenmifltir. (resim 17) Lahdin ön ve arka yüzlerinde ise ortada büyük bir rozet
yanlarda ayn› vazolu çiçekler tekrarlanm›flt›r. Biribirine spiral biçimde k›vr›mlarla ba¤lanm›fl
bitkisel  nitelikli bir bordür lahdi üstten s›n›rland›r›r. Bafltafl›n›n kitabenin üst bölümünde kalan
k›sm›  iç bükey, dokuz dilimli ortadaki kabaradan geliflen yar›m yuvarlak kemerle dolgulanm›fl
köflelere simetrik olarak do¤adaki görünümlerine yak›n birer çiçek yerlefltirilmifltir. Mukarnas
dizisi asli fleklini büyük ölçüde kaybetmifl, üç bölümlü taç k›sm›n›n içini dolgulayan iki yana
do¤ru  simetrik yay›lan k›vr›mlar Barok usluba yak›nlaflmaya bafllam›flt›r. Lahdin duvara daya-
nan ayaktafl›na ortada servi a¤ac› yanlara simetrik olarak ince dallar› ile asma yapraklar› ve
üzüm salk›mlar› yüzeysel bir iflçilikle ifllenmifltir. (resim 18)

ÖRNEK 6
Yeri       :  Karacaahmet Mezarl›¤› içinde fiehitlik Mescidinin arkas›nda yükseltilmifl bir set

üzerinde yer almaktad›r.
Ait Oldu¤u Kifli : Ahmet fiah’›n Validesi Saliha Hatun’a ait7

Tarih :  1150 / 1737
Kitabesi : Baflucu tafl›nda yer al›r.8
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6 Haskan; a.g.e, 2, s.615.
7 Üsküdar tarihi ve mezarl›klar›  hakk›ndaki yay›nlarda söz konusu mezar ile ilgili bir bilgiye ulafl›lamam›flt›r.
8 Kitabeyi okumamda yard›mc› olan Doç.Dr. Hüsamettin Aksu’ya teflekkür ederim.
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Tan›m›   : Bafl ve ayak tafllar›n›n her ikiside önceki örnek-
lerde belirginleflen dilimli nifllerin merkeze oturtuldu¤u bir
düzenlemeye sahiptir. (resim 19) Tafllar›n sadece ön yüzleri ifl-
lenmifl arka yüzleri ifllenmeden bofl b›rak›lm›flt›r. Dikkat çeki-
ci olan her iki tafl›n taç k›s›mlar›n›n mermer iflçili¤inde göz-
lemlenen ince iflçiliktir. (resim 20-21) Tac›n iç k›sm›n› saran
ve simetrik olarak iki yana da¤›lan rumili k›vr›ml› dallar ince-
lenen örnekler içinde sadece burada ajur tekni¤i kullan›larak
ifllenmesi aç›s›ndan ayr›cal›k tafl›r.

ÖRNEK 7
Yeri        : Çiçekçi Cami Haziresinde sa¤ tarafta (nakil)
Ait Oldu¤u Kifli : Himmet Efendizade fieyh Gafur Efen-

di’nin ehl-i hace (›) Hatice Hatun
Tarih      : 1168 / 17549

Kitabesi : sülüs hatl›
Tan›m›   : Baflucu ve ayakucu tafllar› mevcut olan mezar›n tafl kalitesi ve iflçili¤i di¤er örnek-

lerden farkl›l›k göstermektedir. (resim 22) Baflucu tafl› süsleme kompozisyonu ile de¤il sülüs
hatl› kitabesi ile ön plandad›r. Kitabenin üst k›sm›na yüzeysel bir iflçilikle stilize edilerek di-
limli bir nifl yerlefltirilmifltir. (resim 23)

ÖRNEK 8
Yeri       : Yeni Valide Camim haziresinde yer almaktad›r.
Ait Oldu¤u Kifli : Sab›kan tezkire-i evvel el hac Hüsni Efendi’nin k›z› Hatice Han›m (kad›n)10

Tarih     : 1182 / 1768
Kitabesi : Onüç sat›rl›k uzun bir kitabeye sahiptir.11
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9 Haskan; a.g.e, 1, s.149.
10 Kitabeyi  okuyan ve çal›flmas›ndan faydalanmam› sa¤layan Yrd.Doç.Dr. Sadi Kucur’a teflekkür ederim.
11 Ait oldu¤u kifli hakk›nda caminin banisi ile olabilecek yak›nl›¤› konusunda yay›nlarda  bir bilgiye

ulafl›lamam›flt›r.
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Tan›m› : Bafltafl› ve ayaktafl› kaliteli beyaz mermerden yap›l-
m›flt›r. Bafltafl›n›n büyük bir bölümünü kitabe k›sm› doldur-
makta, üst k›s›mda ise önceki örneklerde görüldü¤ü gibi or-
taya dilimli bir nifl ile üç bölümlü bir taç k›sm› ile sonlanmak-
tad›r. (resim 25) Tac›n iç yüzeyine klasik palmet ve rumili k›v-
r›mlardan oluflan motifler simetrik bir düzenleme içinde iflle-
nirken  XVIII. yüzy›l›n sonlar›na ait bu örnekte rumili k›vr›m-
lar›n dolgunlaflarak yaprakl› dolama dalllara dönüflmeye bafl-
lamas› dikkati çeker. (resim 26-27) Ayn› flekilde tafl›n kal›nl›-
¤›n› oluflturan köflelerin her iki yüzeyine  birer sepet içine yer-
lefltirilmifl meyve kompozisyonunun yüksek kabartma olarak
ifllenmesi de, yüzy›l›n giderek yayg›nlaflan ve sevilerek bir
moda haline gelen motiflerini göstermektedir. (resim 28 )

Ayaktafl›n›n arka yüzeyine boydan boya gövdesi taranm›fl
kabartma bir servi motifi ifllenmifltir. (resim 24)

De¤erlendirme ve Sonuç
Üsküdar çevresinden seçilen az say›daki bu örnekler d›-

fl›nda yak›n benzerlerine ‹stanbul’un (baflta Eyüp Sultan çev-
resi olmak üzere) de¤iflik semtlerinde rastlad›¤›m›z XVIII.
yüzy›la ait kad›n mezartafllar›nda ilk dikkatimizi çeken, yüz-
y›l›n bafllar›ndan itibaren kad›n mezartafllar›n›n iflçili¤inde,
formunda ve süslemesinde giderek artan bir özen ve kaliteli
beyaz mermer kullan›m›d›r.

Mezartafl› cephesinin gerek ayak tafl› gerekse bafltafl›n›n ana
ögesini ortadaki kabaradan geliflen, yuvarlak kemerli dilimli
nifller oluflturmaya bafllam›fl, Gülnufl Sultan’›n (1715) mezar-
tafl› bundan sonra öncelikle çeflme, sebil ve flad›rvan cephele-
rinde (resim 29-30) ayn› paralelde mezartafl› cephelerinde

363ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ‹RELER‹NDE XVIII. YÜZYILA A‹T OSMANLI KADIN MEZAR TAfiLARI n

Resim 24 Resim 25 Resim 26

Resim 27

Resim 28



364 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

yayg›nl›k kazanacak dilimli niflli mezartafl› ti-
pinin Üsküdar çevresi için erken tarihli uygu-
lamas› olmufltur. Nifllerin köfle boflluklar›n›
doldurmak için s›kl›kla dar boyunlu, k›sa ve
fliflkin gövdeli vazolar içinden ç›kan ya tek ya-
da demet halinde çiçekler kabartma olarak ifl-
lenmifltir. Gülller, laleler, karanfil, nergis ve
sümbüller dönemin çeflme cephelerinde uy-
gulanan süsleme kompozisyonlar›n›n çok ya-
k›n benzerleridir. XVIII. yüzy›l kad›n mezar-
tafllar›n›n üç bölümlü taç k›s›mlar›n› dolgula-
yan ve simetrik olarak iki yana da¤›lan pal-
metli ve rumili bitkisel k›vr›ml› motifler, yüz-
y›l›n ortalar›ndan itibaren dolgunlaflarak yap-
rakl› dolama dalllara dönüflmeye bafllam›fl Ba-
rok uslubun habercisidirler.

Dengeyi sa¤lamak için bafltafl›n›n üst bölü-
münde yer alan düzenlemenin ayaktafl›nda da
tekrarland›¤›n› ço¤unlukla görmekteyiz. Ge-
nellikle bafltafllar›ndan daha alçak tutulan
ayaktafllar›n›n üzerine gövdeleri taranm›fl ser-
vi motifi ile serviye doland›r›lm›fl asma yap-
raklar› ile üzüm salk›mlar› s›kl›kla ifllenen bu
dönemin di¤er motifleridir.

Sonuç olarak, köklü ve zengin bir gelene-
¤e sahip mezartafllar›m›z›n, XVIII. yüzy›la ait
örneklerinden benzer motiflerin ve kompo-
zisyonlar›n kullan›ld›¤› mimari yap›lar›n ta-
rihlendirilmesinde kullan›lmas› mümkündür
diyebiliriz.

Resim 29
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ÜSKÜDAR’DA DOKUMACILIK
-ÜSKÜDAR ÇATMALARI- 

Günay  Atalayer*

Üsküdar ilçesi için, istihdam yaratacak,
katma de¤erli ürün projeleri kapsam›nda;

Özet:

Bu bildiride bir üretim projesi tan›t›lacakt›r. Öncelikle Projenin gerekçesi, amac› ve hede-
fi, üzerinde durulacakt›r. Konunun ilgisi nedeniyle, Anadolu dokumac›l›k tarihi, proje-

ye konu olan tarihsel ürünün tarihteki yeri, ürünün yap›sal özellikleri k›saca tan›t›lacakt›r. Ko-
nu olan ürünün örneklerinden bir sunumla konuflma son bulacakt›r.

Girifl:
Dilimize ve endüstriyel yaflam›m›za TEKST‹L olarak yerleflen, liflere ba¤l› tüm sanat ve tek-

niklerin yer ald›¤› bu alan›n temelini, dokumac›l›k eylemi oluflturmaktad›r.
Dokumac›l›k; Anadolu’nun kültürel birikiminde önemli yeri olan, bugün hem geleneksel

hem de ça¤dafl anlamda Türkiye insan›n›n yaflam›ndaki belirleyici rolü yads›namayan, ekono-
mik, sosyal ve kültürel boyutlu bir olgudur. Baflka bir deyiflle; estetik ve teknik ö¤elerin  yer
ald›¤› bir üretim alan›d›r.

Bu nedenle, konuflman›n amac›; Türkiye insan›n›n kültürel kimli¤ini oluflturan önemli bi-
rikimlerin, estetik bir bak›flla gözlemlenmesidir. Baflka bir deyiflle; marka oluflturma - katma
de¤erli ürün yaratma konusunda; zengin öz kaynaklar›m›z›n varl›¤›n›n göz önüne ç›kar›lmas›
ve ‘yöresel düzeyde saptanan örneklerle’ hat›rlat›lmas›d›r.

Projenin Gerekçesi, Amac›, Hedefi:
Uygarl›klar befli¤i Anadolu gelmifl geçmifl tüm uygarl›klar›n izlerini tafl›yan, onlarla zengin-

leflen bir dokumac›l›k gelene¤ine sahip bulunuyor. Dokuma kültürü o kadar yayg›n ve köklü
ki; her il ve ilçede, köyde izlerine rastlamak mümkün. Baflka bir deyiflle her yörenin, ilin ve il-
çenin geleneksel bir dokumas› var.

Bu dokumalar›n baz›lar›, gelene¤e uygun ya da günün koflullar›na uyarlanm›fl olarak üreti-
mini sürdürüyor. Baz›lar› müzelerimizin eflsiz örnekleri olarak kültürel miras›m›z› oluflturuyor.
Baz›lar› ise günümüzde katma de¤erli ürün yaratma  konusunda, kültürel tafl›y›c›l›¤› olan ça¤-

* Prof.Dr., Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatlar› Bölümü Ö¤retim üyesi. 



dafl yeni üretimler için,  en iyi kaynak olabilme özelliklerini koruyor. ‹flte tam bu noktada; Üs-
küdar çatmalar›  konusunu ele al›fl gerekçemiz karfl›m›za ç›k›yor.

2001  y›l›nda, tüm dünyadaki ipekli dokumalar›m›z› kapsayan  uluslararas› bir çal›flma yay›n-
land›. Bu kitap, dünya müzelerinde yer alan  çok say›da ipekli kumafltan,  kadife kumafllar için-
de ise “çatma”lardan söz ediyordu. Özellikle Üsküdar çatmalar› önemli bir yer tutuyordu.1

Tüm dünyan›n tan›d›¤› en tan›nm›fl müzelerde yer alan bu dokumalar,  kendi ad›n› ald›¤›
ilçede bugün ne kadar tan›n›yor, biliniyor mu, ya da bir müzede yer al›yor mu? ‹flte bu soru-
lar bizi bu projeyi oluflturmaya ve burada tan›tmaya yöneltti.

Türkiye tekstil endüstrisi 2005 de dünya pazarlar›na  ancak kendi özgün ürünleri ile ç›ka-
bilece¤ini öngörüyor. Art›k sektörün gelece¤inin, katma de¤erli ürünlere  ve kültürel alt yap›-
ya ba¤l› oldu¤unu  dile getiriyor. Sanatsal yarat›c›l›¤a, tasar›m ve tasar›mc›ya önem veriyor.2

Buna ba¤l› olarak, bir yandan geleneksel ürünler ça¤dafl ürünlere kaynak oluflturup, yarat›c›-
l›¤› art›rmaya  temel olurken, bir yandan da t›pk› üretimlerin yap›larak do¤ru örneklerin orta-
ya ç›kar›lmas› gerekiyor.

Bunun anlam› ise,  geleneksel örneklerin yeniden  t›pk› üretimlerinin yap›lmas›, bunun için
üretim projeleri haz›rlanmas› demektir.

Üsküdar tarihte birçok el sanat› üretimi yan›nda dokumalar› ile de tan›nm›flt›r. Yaz›l› kay-
naklardan, Türkiye ve dünya müzelerinden ö¤rendi¤imize göre Üsküdar çatmalar› dünyaca ta-
n›nm›flt› ve baflka ülkelere gönderilen önemli hediyelerdendi. Bugün Topkap› saray› Müzesi,
Sadberk han›m müzesi, Konya müzelerinde az say›da örnek bulunmaktad›r. 

Üsküdar’da son ustalar›n ailelerinde ve baz› merakl›lar›nda  eski örnekler bulunabilir. Bu
örneklerin Üsküdar’da bir müzede toplanmas›, katoloklanmas›, analizlerinin yap›larak sap-
tanmas› ve tan›t›lmas›, çok yönlü yararlar› olan bir üretim projesinin bafllang›ç çal›flmas›
olarak düflünülmelidir..

Bu projenin gerçekleflmesi için bir örnek atölye oluflturulmas›, ilgili gençlere dokumac›-
l›k kursu aç›lmas›, dokumalar›n yeni kullan›m alanlar› için ev tekstili olarak de¤erlendiri-
lece¤i ikinci bir atölyenin kurulmas›  gerekecektir. Bu da; gençlere kültürel bir miras› ö¤-
reterek, bilgi ve beceri gelifltirerek, yeni ifl olanaklar› yaratacakt›r. Dokumac›l›¤› ö¤renecek
ve  dokumalardan  yeni  üretimleri yapacak olanlar, ister kendi olanaklar› ile, isterse kuru-
lan müze ve örnek dokuma birimine ba¤l› üretim biriminde çal›flarak üretime kat›lacaklar
ve ifl olanaklar› ortaya ç›kacakt›r.

Dokumac›l›k genifl bir ifl a¤› yaratan üretim alan›d›r. Dokumac›lar›n aileleri k›sa zamanda
gerekli yan destekleri sa¤layacaklard›r. Üsküdar kültür evi örnek ve s›n›rl› say›da geleneksel
üretimi ile kültür turizmine katk› ifllevini sürdürürken, yay›nlar› ve modern iletiflim araçlar› ile
tan›t›m çal›flmalar›na da katk›da bulunacakt›r. Ayr›ca bu üretim ça¤dafl, yeni teknolojilerle ya-
p›lan dokuma endüstrisine de yans›yacak, geleneksel desenler de¤iflik yöntemlerle günümüze
hizmet edecektir. Do¤ru örnekler, do¤ru yöntemlerle kültür amaçl› üretimlerini sürdürürken,
bir sanat objesi gibi de¤er kazanacak, tekstil endüstrimiz  ise bu örneklerden yararlanacakt›r.

Bu projenin gerekçesi bu nedenlere dayanmaktad›r. Hedefi ise; Üsküdar için, yeni üretim alan-
lar›, yeni ifl olanaklar›, geleneksel ürünlerden günümüze uyarlanm›fl yeni kullan›m eflyalar›n›n ta-
sarlanmas› ve yerel kültürün örnek ürünlerinin  sat›ld›¤›  “yerel bir çarfl›” kurulmas›  olacakt›r.

1 Atasoy, N-Deeny, W-Mackie, L-Tezcan, H: ‹PEK  Osmanl› Dokuma Sanat›. ‹stanbul, 2001.
2 Tekstil iflveren dergisi.
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Ayr›ca, bu proje, baflka bölgelere baflka ürünler için örnek bir çal›flma olacak; kal›c›, sü-
reklili¤i olan, bellek oluflturan, sanatsal çal›flmalar› el becerilerini özendiren ve gelifltiren
bir özellik tafl›yacakt›r. 

Projeden söz ettikten sonra, önce Anadolu’nun dokumac›l›k birikimini, sonra da proje ko-
nusu olan çatma kadifeleri k›saca tan›tal›m.

Anadoluda Dokumac›l›k
Dokumac›l›k, Anadolu’daki yaflam kültürünün, tarihsel geliflmenin, toplumsal geliflimin ne-

redeyse en belirleyici ö¤esi olmufltur. Dokumac›l›¤a ait arkeolojik bulgular, bir yandan  Ana-
dolu yaflam› ve insanl›k tarihine ait ip uçlar›n› verirken, bir yandan da dokumac›l›k üretim ve
tekni¤inin de düzenli geliflmeler gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.

Çeflitli kaynaklarda Frigyal›lar, Lidyal›lar, Bizansl›lar döneminde dokuma ve örme sanat›n-
da ilerlemeler kaydedildi¤i, Anadolu’da ipek böcekçili¤inin ‹stanbul’da Bizans döneminde bafl-
lad›¤› ve daha sonralar› Gemlik, Mudanya gibi yerlere da¤›ld›¤› belirtilmektedir.

1937’de Mersin  yöresinde ortaya ç›kar›lan tezgah yerleri ve tezgah parçalar›, 1954-59’da
Denizli-Beyce Sultandaki bronz ça¤a ait tezgah parçalar›, Bo¤azköy  Hitit tabakalar›nda ortaya
ç›kar›lan  tezgah a¤›rl›klar›,  Anadolu dokumac›l›¤›n›n önemli kan›tlar› olarak kabul edilmek-
tedir. Dokumac›l›¤›n, M.Ö 2400’de M›s›r’da, M.Ö 3000’de, Orta Asya’da bafllam›fl olabilece¤i-
ne dair tezlere karfl›n; 1962’de Çatalhöyükteki kaz›lar,  M.Ö 6000 y›l›na tarihlenen dokuma
parças›yla, dokumac›l›¤›n bilinen en eski tarihinin Anadolu’da oldu¤unu ortaya koymaktayd›.
Bütün bu bulgulara ek olarak; 1993’te Diyarbak›r, Çayönü’nde yap›lan kaz›larda, bulunan ke-
ten parças›n›n izleri, Anadolu’da dokumac›l›¤›n M.Ö 6500 y›llar›na tarihlendi¤i ve günümüz-
den 8500 y›l önce Anadolu’da dokumac›l›¤›n varl›¤›n›n kan›tland›¤› ileri sürülmektedir.3

Anadoludaki dokumac›l›k birikiminin önemli bir parças› olan “çatma kadifeler” a¤›r ve al-
t›nl› kumafllardan olup; 1550 den sonra ‹stanbul da kurulan saray için dokuma yapan ipek-
li dokuma atölyelerinde dokunmufltur. Topkap› saray›nda kumafl ve elbiselere ait listelerde
çatma kaftan kay›tlar› bulunmaktad›r. Frans›z bilgini Charles Teksier çatmay›, muhtelif
renkte büyük çubuklar aras›na kar›flm›fl ufak çiçek kordonlar› olarak tan›ml›yor. Bunlara çu-
buklu çatma denildi¤ini biliyoruz.1605 tarihli bir belgede ise; k›rm›z› kadife üzerine iki çat-
ma alt›nl› döflek yüzü denilmesi, kadifenin özel bir dokuma flekline çatma denildi¤ini gös-
teren  belge olarak kabul edilmektedir.

XV.yy’a kadar kadifelerin sade oldu¤u daha sonra desenli kadifeler dokundu¤u tahmin edil-
mektedir. Kadifelerin ilk örneklerinin hal›lara benzedi¤i, Londra da Kensigton müzesindeki ör-
ne¤e dayan›larak ileri sürülmektedir.4

Çatmai kadifei pelengi gibi baz› kumafl çeflitlerine Selçuklular zaman›ndada rastlanmaktay-
sa da  o dönemden çok az say›da örnek kalm›flt›r. Topkap› saray› müzesi arflivinde,1483 tarih-
li bir pusulada “kadifei çatmai bursa müzehhep, kadifei müzehhep benek bursa fleklinde ve
baflka yerlerde de a¤›r altunlu çatma kadifesi gibi ifadelere rastlanmaktad›r.5

Bu belgeler çatman›n kadife kumafllar›n özel bir türü oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
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4 Dalsar, F. Bursada ‹pekçilik, ‹stanbul, 1960, s.46-47.
5 Öz, T. Türk Kumafl ve KAD‹FELER‹, ‹stanbul, 1946, s.6,18.



Türk giyim kuflam sözlü¤ünde sa¤lam dokunmufl kabartma çiçekli ipek kadife bir Türk ku-
mafl›n›n ad› olarak geçmektedir. Hükümdar elbiselerinin en de¤erli kumafl› oldu¤u, Aydos, Bi-
lecik, Bursa’da dokundu¤u, Yavuz Sultan Selimin bu kumafltan elbise giydi¤i, lale devrinde en
de¤erli elbiselik kumafllar›n çatma kumafllardan yap›ld›¤›, Üsküdar’da 19.yy ikinci yar›s›nda
100 den fazla çatma tezgah› bulundu¤u belirtilmektedir.6

Osmanl›larda XV-XVI. yy da Türk kadifecili¤i Avrupa’da büyük ilgi kazanm›flt›r.7

Tarihi belgelere dayanarak yap›lan araflt›rmalara göre; Çatma özel, de¤erli bir kumafl olmak-
tan baflka dünyaca tan›nm›fl, k›ymetli bir dokuma üründü.

Kadifenin Teknik Özellikleri:
Kadifeler “hav” olarak tan›mlanan tüylü yüzeyi olan kumafllard›r. Bu tüylü yap›y› olufl-

turan iplik guruplar›na göre, çözgü ve atk› kadifeleri olarak iki guruptur. Çatma kadifeler
çözgü kadifelerinin bir çeflididir.

Konu ile ilgili çok de¤iflik kaynaklarda, Çatma kadife ipekli, kabartmal› desenli, hal› gi-
bi gayet sa¤lam dokunmufl, kadifenin özel bir çeflidi fleklinde tan›mlanmaktad›r.

Hav çözgüleri, zemin çözgüler aras›na de¤iflik oranlarda (1/2,1/6, v.b.) yerlefltirilmifltir, ze-
min atk›dan baflka ikinci bir atk› gibi hareket eden flifl, bu hav çözgülerini kumafl›n yüzeyine
bukle fleklinde ç›kar›r. Böylece  hav  oluflturulur. Zemin çözgü ve zemin atk›s›n›n oluflturdu¤u
zemin dokudan, belli bir yükseklikte olan hav, zemin ile birlikte yüzeyde görülür. Havl› k›s›m
zeminden daha yüksek oldu¤u  için  kabartma etkisi  yarat›lm›fl olur. ‹flte bu kabartma desen
özelli¤i “çatma kadife” tan›m›n›n temelini oluflturur.

Genellikle her üç zemin atk›s›ndan sonra  aç›lan  hav a¤›zl›¤›na, atk› olarak tel, flifl  ya da
kanall› çubuklar at›lmaktad›r. 2-3 tel  kullan›ld›ktan sonra, ilk at›lan teller çekilip al›n›r. Ka-
nall› olanlar jiletle kesilerek ç›kar›lmakta, havlar kesilmektedir.8

XVI yy’da dokunmufl bir alt›nl› kadife üzerinde yap›lan incelemede, cm de 70 çözgü teli sa-
y›ld›¤›, kumafl›n 60 cm eninde oldu¤u, toplam çözgünün 4200 çözgü teli oldu¤u kaydedilmifl-
tir. Eldeki belgelerde ise 5000 çözgü teli olmas› gerekti¤i belirtilmektedir. XVII yy ortalar›nda
ise 2400 telden yap›lm›fl kadifelerde kabul görmüfltür.9

Kadifecili¤in gerilemesindeki esas nedenin ise, ham ipe¤in d›flar›dan gelmesi olarak göste-
rilmektedir. Yeterli ipek olmay›nca dokumac›l›k gerilemifl, ipek yerine baflka hammaddeler
kullan›lm›flt›r. Kadifenin çözgü tellerinde delik kozadan elde edilen ipek kullan›lm›fl, havlar
ise, iyi kozadan çekilmifl  ipek iplikten yap›lm›flt›r. Zamanla çözgüde keten ipli¤i de kullan›l-
maya bafllanm›flt›r.Daha sonralar› ise pamuk kullan›lm›flt›r.

Kumafl koleksiyonu katolo¤u adl› eserde birçok çatma örne¤i görülmektedir. Bu örneklerde
kumafl analizleri olmamakla beraber hammaddeye iliflkin ipek-pamuk notu bulunmakta, bu
nedenle çatmalar›n daha geç devir örnekleri oldu¤u düflünülmektedir.10

Tarihi belgeler ve müzelerdeki örnekler çatmalar›n giysi olarak kullan›ld›¤›n› gösteriyor.Da-
ha çok son devirlerde ise yast›k yüzü, yorgan, döflemelik olarak kullan›ld›¤› görülmektedir.
Döflemelik olanlarda çözgüler ipek olmakla beraber, atk›larda ipe¤in yan› s›ra pamukta kulla-
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6 Koçu, R .Türk Giyim Kuflam ve Süsleme Sözlü¤ü, Ankara, 1967, s.68.
7 Ya¤an, fi. Türk el dokumac›l›¤›, ‹stanbul, 1978, s.126.
8 Ya¤an, fi. Türk el dokumac›l›¤›, ‹stanbul, 1978, s.127.
9 Dalsar, F. Bursada ‹pekçilik, ‹stanbul, 1960, s.50. 
10 Tezcan, H. Kumafl Koleksiyonu  Katolo¤u, ‹stanbul, s.247-270.
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n›lm›flt›r. Pamuk kullan›m› XV.yy bafllam›fl, XVIII.yy sonu ve XIX.yy’da zeminde pamuk ve ke-
ten iplik kullan›m› daha s›k görülmüfltür.11

Kumafl Yap› Özelli¤i:12

Çatma kadifeleri yap›sal özellikleri ile 3 gurupta  toplamak olanakl›d›r.
1. hav çözgüleri, 6 zemin çözgü/atk›da bir zemin, bir ba¤lant›, bir zemin, bir ba¤lant› ola-

rak 4 atk› Tek renk kadife ve zemin renginden oluflur.
(ZEM‹N+1 RENK HAV )
2.  iki hav ipli¤i, 6 zemin çözgü/yine 4 atk› ve bir fliflten oluflan yap›.
(ZEM‹N+2RENK HAV)
3. 2 hav çözgü, 6 zemin çözgü/bir ba¤lant›, bir zemin, bir klaptan –bir ba¤lant›, bir zemin

bir klaptan olmak üzere 6 atk› ve bir flifl ten oluflan yap›.
(ZEM‹N+2 RENK HAV+KLAPTAN)
Genel bir tan›mlama yaparsak;  ham  koza ipe¤inden elde edilmifl zemin çözgüleri ara-

s›nda, renkli hav (çözgü) iplikleri bulunur. Hav çözgüleri tek renk ya da iki renktir. Genel-
likle, k›rm›z›, mavi, yeflil ve sar›d›r. Renkli desenli alanlar hav çözgüleri ile oluflturulur. Ze-
min çözgüler ile zemin atk›lar›, saten örgü ile  desenin zeminini oluflturur. Kabartma desen
hav iplikleri ile oluflmakta, zemin klaptanla kapl› gözükmekte, zeminde 5’li saten örgü,
ba¤lant› düzeni için ise dimi örgü kullan›lmaktad›r. Takviye atk› olarak klaptan kullan›l-
m›flt›r. Klaptan atk›, desenin zemin örgüsünü kapatacak flekildedir. Desen, alt›n telli zemin
üzerinde, kabartma  kadife bölümlerden oluflmaktad›r.13

Sonuç:
Üsküdar› tarih içinde tan›tan bu dokumalar, bugün de hat›ra eflyas›, kültür ürünü ola-

rak yeniden üretilebilir. Tüm dünyada tür olarak bilinen, yörenin ad›n› tafl›yan  ÜSKÜDAR
ÇATMALARI ve ÜSKÜDAR YAZMALARI’ndan  baflka; ürünün, de¤erini tarihsel önemini
vurgulamak için büyük u¤rafllar gerektirmeyecek, baflka bir tarihsel örnek bulmak, nere-
deyse olanaks›z  denebilir.14

Ürünün yeniden üretilmesi, bunun için do¤ru analizler, yak›n döneme kadar Hereke’de
üretilen yak›n dönem usta üreticiler ve dokumay› bilen usta ö¤reticileri bulmak henüz ola-
naks›z de¤ildir.

Bütün bunlar bir araya getirildi¤inde, örnek bir çatma atölyesi oluflturmak, dokuma kur-
su yapmak, üretilen örnekleri ayr›ca baflka ürünlere dönüfltürecek el beceri atölyesi kur-
mak, kültüre, insana hizmet, ifl olana¤›, gelece¤e yat›r›m anlam› tafl›maktad›r. 

Bu proje kültür turizmi, dokuma gelene¤i olan yöreler için geçerli olup; konuyu benim-
seyen gelece¤i gören, giriflimcileri  beklemektedir.

Bu projenin  konusu olan  kumafllar üzerine tez haz›rlayan bir uzman›n çal›flmas›ndan
bir bölümle Üsküdar çatmalar›na iliflkin bir saydam gösterisi yaparak konuflmam›z› son-
land›raca¤›z. OKATLI,  AKÇA  “çatma Kadifeler” üzerine haz›rlad›¤› tezinden bir bölümü
saydam eflli¤inde sunacakt›r.

11 Akça, T, Ü, Çatma kadifeler-üsküdar çatma kadifeleri üzerine bir inceleme, M.Ü. ‹stanbul, 1991.
12 Akça, T, Ü, Çatma kadifeler-üsküdar çatma kadifeleri üzerine bir inceleme, M.Ü. ‹stanbul, 1991. 
13 Klaptan: ipek iplik üzerine  alt›n gümüfl metal tellerle sar›lm›fl iplik 
14 Di¤er ürün “Üsküdar kalemifli yazmalar›”d›r.



ÜSKÜDAR MEYDANI’NIN TOPLUMSAL 
VER‹LER DO⁄RULTUSUNDA GEÇ‹RD‹⁄‹

MEKANSAL DÖNÜfiÜM

‹mre Özbek*

Bu çal›flmada, Üsküdar için önemli bir nokta olan meydan›n, geçmiflte ve günümüzde,
toplumsal kent yaflam›n›n bir uzant›s› olarak önemini ve iflleyiflini ele alarak, mekan›n

dönemlere göre toplumsal ve fiziksel çözümlemesini yapmaya çal›flt›k. 

Öncelikle meydan kavram›n›n bizde ve Bat›’da ne anlama geldi¤ini irdelemek gerekmekte-
dir. Meydan, insanlar›n biraraya gelmek ihtiyac› sonucu geliflen, toplumun organik bir parça-
s›d›r. ‹lk yerleflmelerle birlikte görülen meydan, ilkel ve feodal toplumda, feodalitenin arazinin
hakim noktalar›n› politik sebeplerden dolay› tercih etmesiyle geliflmifltir. Kilisenin de, ayn› tu-
tumla, idareci zümre olan, feodaliteye yak›n olan bu bölgede yer almay› tercih etmesi ve fleh-
rin sakinlerinin de saray›n yak›n›ndaki sahalarda olmak istemesiyle bu alanlar önem kazana-
rak ‘meydan’ haline gelmifllerdir. Zamanla ticaretin geliflmesi ve yeni toplumsal s›n›flar›n orta-
ya ç›kmas›yla birlikte, meydanlar genelde saray, kilise ve yeni yap›larla tamamlanm›flt›r. (fia-
hinler, 1964: 19) (fiekil 1) Yunan ve Roma’da ise kent meydanlar› toplan›p birlikte konuflula-
cak bir yer olarak kullan›ld›¤› için, kimi zaman buralarda halk sözcülerinin konuflma yapabi-
lece¤i bir kürsü (katedral) bulunurdu. Kimi zaman da agoralarda oldu¤u gibi daha çok ticari
amaçla (tah›l pazar›, hayvan pazar›, baharat pazar›) kullan›l›rd›. Yani, ilk ça¤lardan beri mey-
dan olgusuna çeflitli flekillerde rastlanmaktad›r. (Kaftanc›, 2003) 

Türk kentinde ise bir kent meydan›ndan çok, bir soka¤›n biraz genifllemesiyle ya da birkaç
yolun kesiflmesiyle oluflan bir aç›k alan olan ve dolay›s›yla, ‘amaçlanmam›fl’, olan bir kentsel
ögeden söz edilmektedir. Türk kentinde Bat›’daki gibi, en az üç yönden yap›larla s›n›rlanm›fl
bir kentsel aç›k alan olarak ya da Rönesans’tan bu yana yap›ld›¤› gibi, geometrik düzen ilkele-
rine ba¤l› bir mimari olgu olan meydandan bahsetmek zordur. Ancak, meydan ‘baz› kentsel-
toplumsal ifllevlerin görülebilmesi için kent bütününe hizmet götüren bir aç›k alan’ olarak ta-
n›mland›¤›nda,  bafllang›çtan beri, yukar›da belirtilen küçük ölçekli meydan›n d›fl›nda, bir de
kent meydan›yla karfl›lafl›ld›¤› söylenebilir. Bu durumda, birisi, ulaflt›rma a¤›ndaki küçük ‘flifl-
meler’ den ibaret olan meydanlar ve di¤eri de kent meydan› olarak  adland›r›lan büyük ölçek-
li aç›k alan söz konusudur. Türk kentindeki meydanlar Bat›’dan, ancak tasar›mlar›n›n bir plan-
lama eylemi sonucu oluflmamas›yla ayr›l›rlar ki, bu planl›l›k da Bat›’da ancak Rönesans’tan

* Arfl. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.



sonra bafllam›flt›r. Bu alanlar Türk kentinde hem seyirlik oyunlar için, hem pazar yeri olarak
hem de sportif amaçlarla kullan›lm›flt›r. (fiekil 2) Meydan, hangi etkinlik için kullan›lacaksa,
amaca göre geçici olarak örgütlenmektedir. Osmanl› kent meydanlar›n›n tümü, Selçuklu ça-
¤›ndaki ile benzer konuma ve iflleve sahiptir. Ancak Bat›’daki gibi çevrelerindeki yap›lar saye-
sinde tan›mlanmamaktad›r; tersine, onlar› tan›mlayan, ifllevleri ve konumlar›d›r. Kent meydan-
lar›n›n spor, flenlik ve törenler için kullan›l›fl›, 19. yüzy›ldaki bat›l›laflma çabalar›na kadar sür-
müfltür. (Tanyeli, 1986) Ayn› zamanda bir dini yap›yla bütünleflmeyen, daha çok kentsel plan-
lama ürünü olan bugün anlad›¤›m›z anlamda meydan yoklu¤u da bu döneme kadar uzanmak-
tad›r. (Kuban, 1998:157) Bu süreç içinde, meydanlar, bir aç›k alan olmaktan uzaklaflarak, bir
trafik oda¤› olmaya do¤ru evrimleflmifl ve kentsel dokunun içinde bir “boflluk “ gibi tan›mlan-
maya bafllam›flt›r. (Tanyeli, 1986)

Osmanl› klasik döneminde, bahsedilen kent içindeki küçük ölçekli meydanlar›n biçim-
lenifli ve fonksiyonu, bir bütünün devam› olarak  kent ve toplum yaflam› içinde yer alm›fl-
t›r. Alan ve mimari ögelerin düzenlenme tavr›, ‹slam’da insan›n kendini dünyada nas›l gör-
dü¤ünün bir ifadesidir. Bu anlamda kentte, Bat›’da oldu¤u gibi zorlama bir perspektif ya da
çerçeve aray›fl› yoktur, insan gözü hareket ettikçe her an yeni perspektifler yakalamaktad›r.
(Erzen, 1996:4) Bu anlay›fl, meydanlar›n fiziksel biçimleniflinde etkili olmufltur. Osmanl›
kentlerinde toplumun polietnik yap›s›na uyum gösteren iki kurum olan, mahalle ve imaret
sitelerinin varl›¤›, (Ceras›,2001:70)  meydan olgusunun hem toplumsal hem de fiziksel ola-
rak biçimleniflini etkilemifltir. ‹maret sitesi, Osmanl› kentlerini di¤er ‹slam kentlerinden
ay›ran bir sistemdir ve kent bütününde konut alanlar›n›n çevresinde geliflti¤i odak nokta-
s›d›r. Vak›f ise, kentin yaflamsal ve mekansal yap›s›na iliflkin tüzel bir kurumdur ve Osman-
l› kentlerinin 1856’ya kadar sahip olamad›¤› belediye örgütünün yerini dolduran bir sistem
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fiekil 1: Ortaça¤ Avrupa’s›nda Meydan; Verona Meydan›, ‹talya.



olmufltur. (Yenen, 1999;438-445) ‹maretler, külliye biçiminde infla edilmekte ve külliyele-
rin merkezini de cami oluflturmaktad›r. (Erzen, 1996:6-7) Özellikle kamusal yap›lar›n yar›
aç›k mekanlar› ayn› zamanda sosyal birleflmenin oldu¤u yerlerdir. (Y›ld›r›m:498-503.) Ka-
d›n›n daha çok eve ba¤l› oldu¤u bu yaflam tarz›nda, erkeklerin toplanma ortam›n› camiler
sa¤lamakta ve dolay›s›yla sosyal yaflam cami ve çarfl›da geçmektedir. (Kuban, 1998:60-63)
(fiekil 3) Dolay›s›yla camiler, ‹slam kentinin forumudur. (Kuban, 1998:157)

Üsküdar Meydan›na geldi¤imizde, ki bu alan›n s›n›rlar›n›, Mihrimah Sultan Külliyesi-Yeni
Cami-Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve deniz oluflturmaktad›r, antik dönemde bugünkü Yeni
Cami’nin arkas›na kadar uzanan Damalis Liman› vard›r. Zamanla bu koya akan Bülbül Deresi

ve Çavufl Dersi taraf›ndan dolduruldu¤u gibi,
buras› Haliçten ç›kan gemilere sald›rmak
amac›yla bekleyen korsanlar›n yata¤› oldu¤u
için zaman zaman imparatorlarca da doldu-
rulmufl, Osmanl› döneminde Mihrimah ve
Yeni Cami yap›m› s›ras›nda ayn› ak›bete u¤-
ram›fl, Cumhuriyet döneminde de r›ht›m ge-
nifllemeye devam etmifltir. (Gül, 1995:34) Ya-
ni Asya yakas› için her zaman önemli bir alan
olmufltur.

16. ve 18. yy aras›nda, iskele meydan›, ‹s-
tanbul’un askeri ve ticari faaliyetlerinin kesifl-
me noktas›d›r. (fiekil 4) Önce Anadolu’ya son-
ra Do¤u’ya ve ‹ran’a ulaflan ticaret yolu bura-
dan bafllamaktad›r. Do¤u seferine ç›kan ordu,
önce burada konaklamakta ve Do¤u’dan ge-
len kervanlar, mallar›n› önce burada iskeleye
indirmektedir. (Ifl›n, 1995). Üsküdar, As-
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fiekil 2: Osmanl›’da Meydan; Hipodrom, ‹stanbul.

fiekil 3: ‹maret ve mahalle, toplumsal 
yaflam›n geçti¤i kentsel mekanlar.



ya’n›n kap›s›d›r. Üsküdar’›n geliflimi, Haliç’teki iskele çekirde¤i etraf›nda flekillenen yerleflimle-
rin geliflimine benzemektedir. Bu tür geliflimde dinamik rol, iskeleye verilmifl, ticari kuflak ise
bu d›fla aç›lma noktas›n› kuflatarak iç kesimlere do¤ru mahalleleri flekillendirmifltir. (Ifl›n, 1995)

Bu dönemde meydan›n yap›s›n› anlayabilmek için, meydan›n denizle iliflkisini kuran
Üsküdar ‹skelelerine bakmakta fayda vard›r. Bu dönemde flu iskeleler vard›r: 

1. Öküz liman› (Paflaliman›) Mum ‹skelesi

2. Büyük ‹skele (fiimdiki ‹skele): Tarihin her devrinde önemli bir iskele olmufltur. Sa-
ray erkan›ndan buray› kullanmayan hemen hemen olmam›flt›r. ‹skele, 1710 senesine ka-
dar, bir koy olan bugünkü ‹skele Meydan›’n›n yan›ndad›r. Bu tarihlerde yap›m›na baflla-
nan Yeni Valide Cami’nin temel hafriyat› s›ras›nda ç›kan topraklar›n bu koya dökülmesi
sonucu bir meydan elde edilmifl ve iskele flimdiki yerine tafl›nm›flt›r. Bu büyük iskeleye,
Ba¤dat yolunun buradan bafllamas› nedeniyle Ba¤dat iskelesi de denilmifltir. (Has-
kan;2001:1490, cilt:3) Mihrimah Külliyesi ile birlikte Sinan’›n yapt›rd›¤› eski r›ht›m, bu-
güne göre 15-20 m. içeride kalm›flt›r. 1975 y›l› A¤ustos ay›nda yap›lan hafriyat kaz›s›nda
bu r›ht›m›n temellerine rastlanm›flt›r. Buna göre, III. Ahmet çeflmesi deniz kenar›na yap-
t›r›lm›flt›r. (Konyal›, 1977:471, cilt:2)

3. Kay›k ‹skelesi: 1851’de fiirket-i Hayriye vapurlar›n›n kurulmas›ndan sonra da devam et-
mifltir. Semt sakinlerinin kay›klarla ‹stanbul’a ba¤land›¤› iskeledir.

4. Araba Vapur (At Kay›klar›) ‹skelesi: ‹lk kez 1870’de “Suhulet” adl› araba vapuru ile
aç›lm›flt›r. 1950 y›l›nda kald›r›lm›flt›r.

5. Balaban ‹skelesi: Bu iskele civar›nda 59. Yeniçeri Ortas›’n›n bekar odalar› vard›. 1811
y›l›nda bu odalar kald›r›lm›flt›r. 1814 y›l›nda
bu iskelenin yan›nda kay›khaneler ve bir
kahvehane vard›. 1958 y›l›nda kald›r›lm›flt›r.
Balaban iskelesi civar›nda, Yeni Cami ‹mare-
ti’nin bitifli¤inde Muytab Han› (Han-› Sebil)
vard›. Bugün bulundu¤u arsada duvar ç›k›n-
t›lar› hala görülmektedir

6. Çöp iskelesi: Eski Balaban iskelesinin
1958’de y›k›lmas›ndan sonra Balaban iskelesi
ad›n› alm›flt›r. Yeni Cami avlusunun tam bura-
ya aç›lan kap›s› vard›r. Bir taraf›nda s›ra dük-
kanlar, di¤er taraf›nda ise Sultan Han› vard›.

7. Kavak (Gümrük) ‹skelesi

8. Ayazma veya Sar›tafl ‹skelesi: 1808
y›l›nda kald›r›lm›flt›r.

9. Taflliman› ‹skelesi

10. Salacak ‹skelesi: Üsküdar’›n en eski
iskelesidir. Fetih s›ras›nda Toptafl›’nda yap›-
lan top güllelerinin buradan ‹stanbul’a geçi-
rildi¤i anlat›lmaktad›r. (Haskan; 2001:1492,
cilt:3)

374 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

fiekil 4: Üsküdar Meydan›n›n
Do¤al S›n›rlar›.



11. Üsküdar Saray› veya ‹hsaniye ‹skelesi

12. Harem ‹skelesi

13. Kavak ‹skelesi

14. Haydarpafla ‹skelesi (Haskan; 2001:1489, cilt:3)

Mihrimah Sultan Külliyesi (1547) Sultantepe’nin ete¤inde hakim bir set üzerine kurulmufl-
tur. Külliye, cami, medrese, imaret, kervansaray, mektep, kiler ve ambardan oluflmufltur. (Kon-
yal›,1977:214, cilt:1) Bugün aflhane ile tabhane ortadan kalkm›fl, günümüze cami, medrese ve
s›byan mektebi ulaflm›flt›r. (Kuran, 1986:49) Aflhanenin yan›nda bulunan tabhane, ‹stan-
bul’dan Anadolu yönüne giden kervanlara olanak sa¤lamaktayd›. (Haskan;2001:979, cilt:2)
‹maret ise medresenin solundad›r (Konyal›,1977:444, cilt:2) ve 1722 y›l›nda yanm›flt›r. (Ku-
ran, 1986:52) Kervansaray, 1930 y›l›nda y›k›lm›flt›r. (Konyal›,1977:387, cilt:2) (fiekil 5)

Bugünkü Demokrasi Meydan›’n›n yerinde ve Hakimiyet-i Milliye ve Balaban Caddesi ara-
s›nda Arasta çarfl›s› (Bat Pazar›) denilen ve Rum Mehmet Pafla (1470)  vakf›ndan olan çarfl› var-
d›r. Çarfl›n›n 50 kadar dükkan› vard›r. (Konyal›,1977, cilt:2) 1956 y›l›nda Adnan Menderes
döneminde y›k›lm›flt›r. (Haskan; 2001:1461, cilt:3) (fiekil 6) Yani Üsküdar meydan› bu dö-
nemlerde, iskelenin devam›nda, Osmanl› toplumsal yaflam›n›n paralelinde geliflen ve çarfl›-ca-
mi-iskele iliflkisi üzerinde yaflayan küçük ama önemli bir toplanma mekan› biçimindedir.

19. yüzy›la geldi¤imizde, yenileflme hareketleri beraberinde toplumsal yap› ve örgütlenme
biçimindeki de¤iflimleri getirmifltir. Geliflmeler do¤rultusunda, konut ve imaret esasl› yerlefli-
min yerine resmi binalar gelmifl, kent dokusu de¤iflmeye bafllam›flt›r. Bu geliflmelerin kent me-
kanlar›nda önemli dönüflümler yaratan etkileri, 1860’lardan sonra özellikle liman kentlerinde
çok aç›k hale gelmifltir. Klasik Osmanl› kentinde bedesten etraf›ndaki çarfl›lardan, liman çev-
resindeki pazarlardan oluflan eski merkezlerin yan› s›ra, modern bir merkez oluflmaya baflla-
m›flt›r. Ekonominin kapitalist iliflkileri içinde, merkezde bankalar, oteller, iflhanlar› kurulmaya
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fiekil 5: Mihimah Sultan Külliyesi’nin kervansaray› ve denizle iliflkisi.



bafllam›flt›r. Bu yeni ifllevler yeni alt yap›lar
gerektirmifltir. Merkezde ya da yak›n›nda ye-
ni ulafl›m yollar›, demiryollar›, limanlar, r›h-
t›mlar, antrepolar, posta binalar› yap›lm›flt›r.
Yeni bürokrasiye paralel olarak, devlet daire-
leri kurulmufltur. Kent merkezleri büyümüfl;
modern ve geleneksel kesimler farkl›laflm›fl-
t›r. Araba, tramvay, vapur, banliyö gibi toplu
tafl›ma araçlar› kente girmifltir. (Tekeli,
1998:2) Türkiye’de ilk kez ‹stanbul’da,
1871’de atl› tramvay ifllemeye bafllam›flt›r.
1914’te ise elektrikli hale getirilmifltir.
(www.iett.gov.tr) Yeni ekonomik iliflkilerin ve
yeni örgütlenme biçiminin sonucunda top-
lumsal tabakalaflma de¤iflerek yeni toplumsal
s›n›flar›n oluflmas›na, konut alanlar›ndaki
millet esasl› yerleflimin yerini, s›n›f esasl› yer-
leflim biçiminin almas›na neden olmufltur. Bir
yandan kent içi ulafl›m›ndaki geliflmeler, öte
yandan kent nüfusunun art›fl›, kentlerin çev-
reye yay›lmas› ve banliyöleflmesine neden ol-
mufltur. Bu geliflmeler sonucunda kentsel ya-
flam›n yeni dönemin gereklerini karfl›lamas›
için 1855’de fiehremaneti, (Tekeli, 1998:2)
1857’de ise Alt›nc› Daire-i Belediye kurularak ilk kez Pera, Galata ve Tophane’yi kapsayan bir
pilot bölge seçilmifl ve  Avrupa tarz›nda belediye hizmetleri verilmeye bafllanm›flt›r. (Çelik,
1998: 38) Bu geliflmelerle birlikte kamuya aç›k park kavram›  da Osmanl› baflkentine 1864’de
Taksim’deki H›ristiyan mezarl›klar›n›n fiiflli’ye tafl›nmas›yla boflalan alana bir bahçe yap›lmas›y-
la girmifltir. (Çelik, 1998: 38)

Tanzimat reformlar›n›n anahtar kavramlar›ndan biri olan merkeziyetçilik, daha 1839’da
kent planlamas›na yans›m›flt›r. Peyderpey yap›lm›fl olan kent, ilk kez bir bütün olarak düflü-
nülmüfltür. (Faroqhi, 1997:274) Tanzimat ferman› ile yaflama geçirilen kurumsal reformlar›n
yans›mas›, genifl ölçekte kent dokusunda, daha dar ölçekte ise mimaride görülmüfltür. (Çelik,
1998) Kent dokusunun düzenlenmesi amac›yla ortaya at›lan tasar›m ilkeleri tüm Osmanl› bafl-
kentinde tek bir hat izlemektedir ve felsefesi de reform paketinin bir parças›d›r. Kent tasar›m›-
na iliflkin ilk ilkeleri, Tanzimat Ferman›’n› kaleme alanlardan biri olan Mustafa Reflit Pafla da-
ha 1836’da belirlemifltir. Mustafa Reflit Pafla, Paris, Viyana ve Londra gibi Avrupa baflkentlerin-
deki diplomatik görevleri s›ras›nda bu kentlere hayran olmufl ve Osmanl› baflkentinin de ayn›
standartlara sahip olmas›n› istemifltir. Ona göre planlama “bilimsel” ve yol flebekesi de ‘kava-
id-i hendese’ kurallar›na uygun olmal›d›r. (Çelik, 1998: 41) Yeni-mutlakiyetçili¤in izlerini ta-
fl›yan Osmanl› egemenlik ideolojisini binalarda, caddelerde ve meydanlarda görüntüleme ça-
bas› ortaya ç›km›flt›r. Eski ‹stanbul’un dar sokaklar›n› arabalar›n geçebilmesi için geniflletmek
bir yandan egemen ideolojinin bafll›ca motifi, di¤er yandan da önemli bir ihtiyaca cevap ver-
mektedir. Önemli bir konu da yang›nla mücadeledir. Bu nedenle, ç›kmaz sokaklar›n ortadan
kald›r›lmas› ve caddelerin düzeltilmesi öncelikli düzenlemelerden olmufltur. (Faroqhi, 1997:
274) Aksaray meydan düzenlemesi, burada ç›kan büyük yang›n›n ard›ndan, yeni kent anlay›-
fl› do¤rultusunda bir düzenleme için f›rsat olmufltur. (Çelik, 1998: 45)
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fiekil 6: Arasta Çarfl›s›
(bugünkü Demokrasi Meydan›)



Bu tür k›smi planlar›n d›fl›nda, tanzimat›n bir gere¤i olarak kent bütünü için de planlama-
lar yap›lm›flt›r. Bu do¤rultuda ilk kez Helmut VON Moltke , II. Mahmut taraf›ndan ‹stanbul’un
ayr›nt›l› bir haritas›n› ç›karmak ve sokak örüntüsünü düzeltecek bir plan yapmakla görevlen-
dirilmifltir. (Çelik, 1998: 61) Bu amaçlar do¤rultusunda kent için bu anlamda ilk harita çal›fl-
malar› 1910’da bafllam›flt›r. (Tapan, 1998:76)

‹stanbul’un  sahil fleridi için de yeni yaklafl›mlar söz konusu olmufltur.  Sahil fleridinin te-
mizlenmesi ve düzenlenmesinin üç ana nedeni vard›r. Biricisi, artan deniz trafi¤i ve ticareti dü-
zenli r›ht›mlara ihtiyaç do¤urmufltur. Yabanc› deniz nakliye flirketleri s›k s›k sefaretleri arac›l›-
¤›yla belediyeye r›ht›mlar› yeniden yapmas› için bask› yapmaktad›rlar. ‹kinci olarak, kamu sa¤-
l›¤›na zarar veren koflullar ortadan kald›r›lmal›d›r. Üçüncüsü, kentin imaj›n›n düzeltilmesi ge-
rekmektedir. (Çelik, 1998: 61) 

Bu dönemin geliflmeleri do¤al olarak Üsküdar’› da etkilemifltir. Bugünkü iskele meydan›, bu
flartlar sonucunda, Sultan III. Ahmet döneminde ciddi bir de¤iflim geçirmifltir. 1710 y›l›nda
yapt›r›lan Yeni Cami hafriyat›ndan ç›kan topraklar buradan denize dökülmüfltür. Doldurulan
bu alana 1728 y›l›nda III. Ahmet çeflmesi yap›lm›flt›r. (Haskan;2001:264, cilt:1) Bu çeflme ilk
yap›ld›¤› zaman deniz kenar›ndad›r. (Konyal›, 1977:471, cilt:2)  Sonradan meydan aç›l›rken
çeflme ve haziresi sökülerek bugünkü yerine getirilmifltir.  (Haskan; 2001:1490, cilt:3) 1873 ve
1921 y›llar›nda ç›kan yang›nlar yerleflmenin bir bölümünü yok etti¤i gibi, Haydarpafla’ya  ka-
dar gelen demiryolu da Üsküdar’›n kervan ticaretini ortadan kald›rm›fl, kervansaray ve hanlar,
ifllevlerini kaybetmifllerdir. Böylece semt, ticaret yolunun var›fl noktas› olma özelli¤ini daha faz-
la koruyamam›flt›r. (Serdaro¤lu, 1986: 22) (fiekil 7) Ayn› geliflmeler paralelinde 1870’de “Su-
hulet” adl› gemiyle ilk araba vapuru seferleri bafllam›flt›r. 1855 y›l›nda ise Büyük ‹skele yan›na
Telgrafhane kurulmufltur. Bu yüzy›lda Balaban ‹skelesi civar›nda halen 6 yal›, kahvehane ve ka-
y›khaneler dizilidir. (Gül, 1995:37)

1910 tarihli ‹stanbul Belediyesi istatistik mecmuas›na göre, Üsküdar iskele civar›nda bu dö-
nemde flu hanlar vard›r: Koltuk han›; III. Ahmet çeflmesinin sa¤ taraf›ndad›r. Feyzullah Han›;
Küçük Hamam›n sa¤ taraf›ndad›r, 1998 y›l›nda yola gitmifltir. Zincirli Han›; Yeni Cami Sebi-
li’nin karfl›s›ndad›r. Arpac› Han›; Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerindedir. 1958 y›l›nda yola
gitmifltir. (Haskan; 2001:1489, cilt:3) 

Yani bu dönemle birlikte, de¤iflen kent ve toplum yaflam›n›n paralelinde, iskele-çarfl› a¤›r-
l›kl› olan küçük meydan, giderek boyutlar›n› aflmaya ve özgün ifllevlerinden uzaklaflmaya bafl-
lam›flt›r. Meydan için bir ölçek de¤iflimi söz konusu olmufltur.

Cumhuriyet Döneminde ise bir “ça¤dafllaflma” projesinin uyguland›¤›n› ve  mimarl›k ve ba-
y›nd›rl›k faaliyetlerine büyük önem verildi¤ini görmekteyiz. Dönemin yap›m politikas›ndaki
öncelikleri aras›nda, “Kentsel geliflimi yönlendirmek üzere belediye ve merkezi yönetim düze-
yinde bay›nd›rl›k faaliyetleri”ne ve “Hizmet ve sanayi yap›lar›”n› görmekteyiz.. (Batur,
1998:213-214) Düzenli bir kent yaflam›n›n verece¤i ça¤dafl toplum görünümü devletin önem-
li amaçlardan biridir. 1930-35 y›llar› aras›nda ç›kar›lan yasalarla çevre düzenlemelerine ve
kentlerin yeniden örgütlenilmesine giriflilmifltir. Kentlere ça¤dafl görünüm vermek amac›yla gi-
riflilen çal›flmalar›n içinde elektrik ve su tesisat›ndan sonra en çok önem verilen çal›flmalardan
biri de yol açma ifllemi olmufltur. (Batur, 1998:214-215) 1930’larda yine cumhuriyet modern-
li¤inin kentsel ve mimari ikonlar› haline gelen bir dizi park, spor tesisi ve halka aç›k rekreas-
yon yerleri de infla edilmifltir. ‹dealize edilen “gençlik” ve “sa¤l›k” nitelikleri “yafll› imparator-
luk”la ba¤lar›n tamamen kopmas›n› simgelemektedir. (Bozdo¤an, 2002:91)
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1930-35 y›llar›, tüm kent yönetimi ve imar yasalar›n›n de¤iflti¤i y›llard›r. Ankara örne¤inden
esinlenen ‹stanbul, kent plan› için yar›flmalar düzenlemifltir. Bu do¤rultuda 1937-50 y›llar› ara-
s›nda Vali Lütfi K›rdar’›n da deste¤iyle  Henry Prost’un planlar› yürürlükte olmufltur. Buna gö-
re kentin yol sistemi, araç trafi¤ine göre düflünülmüfltür. Anadolu yakas›nda Üsküdar meydan›,
ana trafik dü¤üm noktas› olarak düzenlenmifltir. (Tapan, 1998:78-79)  1940 onayl› Üsküdar ve
Kad›köy plan›nda, Üsküdar Meydan›’n›n tütün depolar›na kadar y›k›lmas› ve meydana aç›lan
dört ana arterden birinin tamamen deniz kenar›ndan Salacak plaj›na do¤ru gitmesi yer al›r.
1943 y›l›nda ‹stanbul’un 500. fethi y›l dönümü için bafllat›lan 10 y›ll›k imar program› sonunda
Üsküdar sahiline 1950-53 döneminde fiemsi Pafla r›ht›m› yapt›r›l›r. (Gül, 1995:37)

Bu dönemde Üsküdar meydan›nda önceki dönemden farkl› olarak, Mihrimah Sultan Külliye-
sinin kervansaray› yerinde de¤ildir, 1930 y›l›nda bahsedilen geliflmeler do¤rultusunda y›k›lm›fl-
t›r. (Haskan; 2001:979, cilt:2) 1928 tarihinden itibaren Anadolu Yakas›nda ilk olarak Üskü-
dar’da tramvay iflletmesine bafllanmas›yla, (www.iett.gov.tr) meydan, bir eriflim bölgesi olmas›
özelli¤ini kuvvetlendirmifl ancak yan› zamanda bir önceki dönemden farkl› olarak boyutlar›n›
biraz daha aflm›flt›r. (fiekil 8)  Ancak 18.yüzy›ldaki iskelelerin bir ço¤u yerindedir. (fiekil 9, 10)

1950’lerde siyasi de¤iflimler paralelinde kentsel ve mekansal büyük de¤iflimler söz konusu
olmufltur. Özellikle tar›mda modernizasyona a¤›rl›k verilerek d›fla aç›lma süreci bafllat›lm›fl, li-
beralleflme söylemi içinde özel kesime önem verilmeye bafllam›flt›r. Kentleflme bu tarihten son-
ra h›zlanm›fl, demiryollar› a¤›rl›kl› altyap› yat›r›mlar› stratejisinden, karayollar› a¤›rl›kl› bir stra-
tejiye geçilmifltir.  (Habitat 2, 1996:15-17)  Özellikle 1956-1960 Dönemindeki Menderes Ope-
rasyonu (2. imar operasyonu), 2. Dünya Savafl› sonras›nda yeterli düzeyde gerçeklefltirilemeyen
planlama çal›flmalar›ndan do¤an spontane çözüm aray›fllar›n›n bir sonucu olmufltur. Kentin bü-

378 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

fiekil 7:19. Yüzy›lda Üsküdar ‹skele Meydan›, Flandin (1838)



yümesinin yönlendirilmesinde mevzi planlar
söz konusu olunca, artan motorlu araç trafi¤i-
ni düzenlemek için yeni yollar›n aç›lmas› ade-
ta bir ülke sorunu haline gelmifltir. (Tekeli,
2001:79-80) Türkiye`nin yeni ideali “Küçük
Amerika” olmakt›r. Bu idealin ekonomik mo-
toru olan ‹stanbul da tarihi boyunca görülme-
dik bir dönüflümün en dramatik olgular›n› ya-
flamaya bafllam›flt›r. Bu dönemde ça¤dafl kent,
yol-meydan-otomobil üçgeninde tan›mlan-
maktad›r. (Tapan, 1998:83)  Dönemin kara-
yollar› program› ile birleflen bu uygulama,
özellikle eski kentin doku ve mekan›n› ciddi
olarak de¤ifltirmifltir. Sahil yollar›, surlar› de-
len, tarihi yap›lar›n üstünden geçen bulvarlar,
meydan geniflletmeleri, büyütülen limanlar, o
güne kadar bütünlü¤ünü az çok koruyan do-
ku, mekan ve yap›lar› da parçalam›fl ve yeni
bir kent ölçe¤i oluflmaya bafllam›flt›r. (Yücel,
1996:189-195) ( fiekil 11)

Bu dönemde Üsküdar meydan› için
Prost’un önerdi¤i plan, yukar›daki hedefler
paralelinde geniflletilerek Harem’e kadar uza-
nan bir sahil yolu projesine dönüfltürülür.
Ancak bu proje Dalan dönemine kadar uygu-
lanmay› beklemifltir. (Gül, 1995:37) Meydan,
bugünkü s›n›rlar›na yak›n boyuta ulaflm›flt›r.
Bugünkü Eminönü vapur iskelesinin yerinde
arabal› vapur iskelesi vard›r. Kent nüfusunun
ve araç say›s›n›n artmas› sonucunda trafik s›-
k›fl›kl›¤›na yol açt›¤› için 1961’de Avrupa ya-
kas›nda, 1966’da da Anadolu yakas›nda
tramvay ulafl›m› seferden kald›r›lm›flt›r.
(www.iett.gov.tr) Dolay›s›yla bu dönemde Üs-
küdar-K›s›kl› tramvay hatt›n›n bafllang›c› olan
meydandaki hat da kald›r›lm›flt›r.

1973’de Bo¤az Köprüsü’nün ve di¤er çevre
yollar›n›n yap›m› Üsküdar meydan›n›, Anado-
lu yakas›n›n dü¤üm noktas› olmas› sebebiyle
do¤rudan etkilemifl ve meydan›n ifllevi gide-
rek, trafik düzenleyici biçime dönüflmüfltür.
Anadolu yakas›ndaki bölgelere hizmet eden
otobüs, dolmufl gibi araç seferlerinin bafllan-
g›ç noktas› olmaya do¤ru evrimleflmifltir.
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fiekil 8: 1928’de Üsküdar Meydan› ve 
Anadolu yakas›nda ilk tramvay hatt›. 

fiekil 9: 1933’de Üsküdar Meydan›

fiekil 10: 1940’da Üsküdar Meydan›



1980 sonras› geçilen serbestleflme dönemi, pek çok konuyu de¤iflim ve geliflime tabi tut-
mufltur. Bu dönemde kent merkezindeki üretici hizmetler yo¤unlafl›rken, tüketici hizmetleri
örgütlenerek kent merkezinin d›fl›nda ayr› merkezler oluflturmaya bafllam›flt›r. Kent merkezle-
rinde yo¤unlaflan faaliyetlerin ana ulafl›m ve çevre yollar›n› izleyerek yeni alt merkezlere do¤-
ru yay›lm›flt›r. (Osmay, 1998:147) Kent, bir önceki dönemde oldu¤u gibi tek tek binalar›n ek-
lenmesiyle de¤il, kent parçalar›n›n eklenmesiyle büyümeye bafllam›flt›r.(Tekeli, 2001:83) Bu
da beraberinde yeni ulafl›m sorunlar› getirmifltir. 1980`lerdeki son (3.) imar dalgas› ile tüm k›-
y› fleritleri yeflil alana dönüfltürülmüfl ve sahil yollar› ile donat›lm›flt›r. (Yücel, 1996:189-195)
Dalan ‹mar Operasyonu, kentin imarl› kesimlerinde de planlamay› saf d›fl› b›rak›rken, kente
iliflkin kritik kararlar, belediye baflkan›n›n ka-
rar› ile verilmifltir. (Tekeli, 2001:84) Türki-
ye’nin modernite sürecinde dördüncü dönem
olarak al›nan 1980 sonras›nda, modernite
projesinin gerçekleflmesinin devletin yönlen-
diricili¤inden çok, büyük ölçüde emrivaki
oluflumlara b›rak›ld›¤› söylenebilir. (Tekeli,
2000:32) (fiekil 12,13) 

1986’da yap›m›na bafllanan sahil yoluyla
birlikte, 1987 sonbahar›nda Tekel depolar› ve
Balaban ‹skelesi’nden geriye kalan yap›lar y›-
k›larak, meydan s›n›rlar› fiemsi Pafla Cami’ne
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fiekil 11:1950’lerde Meydan›n Durumu

fiekil 12:1980’lerde Meydan›n Durumu



kadar dayan›r. Bu dönemde art›k, Prost’un mütevazi biçimde önerdi¤i, Menderes’in büyüttü-
¤ü Üsküdar-Harem sahil yolu, Üsküdar’›n daima istenen meydan geniflletmesini de beraberin-
de getirerek, Dalan taraf›ndan gerçeklefltirilir. (Gül, 1995:38)

Bu y›llarda, kentin geliflen yeni ihtiyaçlar› ve daha önce yap›lm›fl olan yol açma ifllemleri s›-
ras›nda boflalan alanlar› için kentsel tasar›m proje yar›flmalar› yap›lm›flt›r. 1987 Y›l›nda ise Üs-
küdar Meydan› Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas› düzenlenmifltir. Bu yar›flmada ödül alan pro-
jelerin ortak noktas›, tafl›t trafi¤inin, en az Mihrimah Sultan Cami ile fiemsi Pafla Camileri ara-
s›nda yer alt›na al›nmas›, bölgenin eskiden oldu¤u gibi, ticari amaçlara ve ulafl›ma hizmet ede-
cek flekilde daha çok yaya trafi¤ine ayr›lmas› ve eski dokunun güncel gerekleri sa¤layan me-
kanlarla dengeli bir biçimde ba¤lanmas›d›r. (fiekil 14)1987’deki bu yar›flma, uygulanmam›flsa
da, jürinin ön çal›flmalar› s›ras›nda istenen vaziyet plan›nda sahil yolunun, fiemsi Pafla Külliye-
si’nin önü doldurularak geçirildi¤i görülünce, gerekli düzenleme yap›larak ciddi bir hata ön-
lenmifltir. (Mazlum:346) Yar›flma sonras›nda ise yap›lan düzenlemeler daha çok ulafl›m› düzen-
leyici nitelikte ve var olan mekan için küçük müdahaleler fleklinde olmufltur.

Bugüne geldi¤imizde ise, 1930’larda Hakimiyet-i Milliye, daha sonra ‹skele, flimdi ise De-
mokrasi Meydan› olarak an›lan meydan, yo¤un bir araç trafi¤inin odak noktas›d›r. Deniz ula-
fl›m›n›n etkili oldu¤u bu yo¤unluk, gelene¤ine uygun bir trafik olmakla birlikte, beton bir ada
görünümünde (Mazlum:346), trafi¤i düzenleyici ve bir geçifl alan› niteli¤indedir. Günümüzde,
Üsküdar Belediyesi, bu konuda, Büyükflehir Belediyesi ile, 1987’de 1.lik ödülü alan projenin
k›smen de¤ifltirilerek ve gözden geçirilerek uygulanmas› için ortak karar al›nm›flt›r. Ancak bu
karar da, Üsküdar’a ba¤lanacak olan metro ulafl›m› ve onun getirdi¤i farkl› ihtiyaçlar sebebiy-
le ask›ya al›nm›flt›r. (fiekil 15)
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fiekil 13:1980’lerde Meydan›n Durumu



Sonuç olarak; bugüne kadar bölgede yap›lm›fl olan çal›flmalar, meydan›n, kentsel bir mekan
oldu¤u kadar, toplumsal bir organizma da oldu¤u gerçe¤inden uzak tutularak, daha çok, fizik-
sel planlama sorunu olarak ele al›nm›flt›r. Ele al›nacak yeni planlama çal›flmalar›nda, meyda-
n›n gerçek ifllevi ortaya ç›kar›l›rken, mekan›n temel ögeleri ile onlar›n ayr›lmaz parças› olan ya-
p› dokusu ça¤dafl bir yorumla yeniden kurulmal›d›r. Bunu yaparken, önerilecek yap› yo¤un-
lu¤u ile günümüz aç›k alan ihtiyaçlar› aras›ndaki dengenin kurulmas› gereklidir. Ayr›ca sahil
band› ve meydan çevresi boyunca devam eden yaya ak›fl›n›n, araç trafi¤i taraf›ndan kesintiye
u¤ramaks›z›n süreklili¤inin sa¤lanmas› ve meydan›n gerisinde ve çevresindeki yap› dokusu ve
kent yaflam› ile ba¤lant›s›n›n kurulmas›, meydan›n semte “kazand›r›lmas›” aç›s›ndan son dere-
ce önemlidir. Meydan›n hak etti¤i anlam› ve kullan›m› kazanabilmesi için, geçmiflten bugüne
gelen verilerle, günümüzün mekansal ve toplumsal gereklerinin dengeli bir biçimde kaynaflt›-
r›larak, toplum ve kent yaflam›na dahil edilmesi gerekmektedir.
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fiekil 14: 1987’de Düzenlenen Üsküdar Meydan› Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas›, 1.lik Ödülü
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OSMANLI ÇEfiME M‹MÂRÎS‹NDE
NAMAZGÂHLI ÇEfiMELER VE
ÜSKÜDAR’DAK‹ ÖRNEKLER‹

‹smail Orman*

Osmanl› gündelik yaflam›n›n önemli parçalar›ndan biri olmakla birlikte, geçen zaman
içinde en büyük tahribat› yaflayan eserler, flüphesiz namazgâhlard›r.1 fiehir topo¤rafya-

s›na fonksiyonel bir flekilde yerlefltirilmek suretiyle, seyr ü sefer halindeki insanlar›n ivedi iba-
det gereksinimlerini karfl›lamakta son derece büyük rol oynayan bu yap›lar›n, Anadoluhisar›
Namazgâh› (resim.1) gibi baz› örneklerde oldu¤u gibi mimber ve vaaz kürsüsü ilavesi ile bir

* Sanat Tarihçisi.
1 Genifl bilgi için bak›n: M. U¤ur Derman, “Osmanl› Devri flehir ve Menzil Yollar›nda ‹stirahat ve ‹badet Yer-

leri, Namazgahlar”, Atatürk Konferanslar›, V, Ankara 1975; Muzaffer Özdamar, “Namazgahlar”, Vak›flar Der-
gisi, XX(1988), s.221-248.

Resim.1: Anadoluhisar› Namazgâh.
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Resim.2: Melling’in Gravüründe Küçüksu Çeflmesi ve Namazgâh›.

Resim.3: Hillair’in Namazgâh Gravürü.



mescid-i cuma gibi alg›lanan abidevi yap›lara
dahi dönüfltürüldü¤ü dikkati çekmektedir
(plan.1). Bununla birlikte, ço¤u zaman etraf›
basitçe belirlenmifl alanlara yerlefltirilmifl,
mihrap vazifesi gören tek bir tafltan ibaret
olan bu gösteriflsiz yap›lar›n geliflen flehir do-
kusu ve de¤iflen günlük yaflam›n etkisiyle to-
po¤rafyadan ve gündelik yaflamdan silinmele-
ri çok k›sa bir zaman alm›flt›r. Oysa Osmanl›
Dönemi’nde oldukça ra¤bet gören bu yap›lar,
çevreden yal›t›lm›fl olmalar›, gerek flehir için-
de ve gerekse de flehir d›fl›ndaki Çaml›ca ve
Küçüksu (resim.2) gibi mesire yerleri ve yol-
lar üzerinde bulunan namazgâhlar›n vazge-
çilmez unsurlar› olan çeflme, kuyu, tulumba
gibi su tesisleri ile gölgelik oluflturan a¤açla-
r›n varl›¤› ile yaz aylar›nda insanlar›n önemli
buluflma noktalar› haline gelmekteydi. K›fl
aylar›nda camilerde bir araya gelerek sohbet
eden insanlar›n yaz aylar›nda mekan de¤ifltir-
me ihtiyac›n›n tam karfl›l›¤› da bu aç›k hava
ibadetgâhlar› olmaktayd›. Öyle ki Çiçek-
çi’deki Ayfle Hatun Namazgâh›’n›n ve Saraç-
lar Çeflmesi’nin arkas›ndaki namazgâh›n ar-
salar›na sonradan, Üsküdar’›n içtimai haya-
t›nda önemli bir yer teflkil eden kahvehane-
ler oluflturuldu¤u bilinmektedir. 

‹stanbul’dan Ba¤dat ve Kutsal Topraklar’a
uzanan yolun bafllang›ç noktas› olan Üskü-
dar, say›sal bak›mdan son derece zengin ol-
du¤u gibi, namazgâhlar›n de¤iflik uygulama-
lar›n› bar›nd›rmas› ile de önemli bir merkez
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Plan.2: Selâmî Çeflmesi ve Namazgâh›’n›n Plan›.
(Pilehvarian-Urfal›o¤lu-Yaz›c›o¤lu 2000’den)

Plan.1: Bursa’da Bir Namazgâh›n Plan ve Kesiti. (A. Gabriel 1958’den)



olarak ön plana ç›kmaktad›r. Çaml›ca Mesi-
resi de dahil olmak üzere Üsküdar’daki na-
mazgâhlar›n say›s› elliye ulaflmakla birlikte,
bugün bunlar›n neredeyse yar›s›na yak›n› ar-
t›k mevcut de¤ildir. fiehrin geliflimine paralel
olarak yerlerini yol, park ya da meskenlere
b›rakan namazgâhlardan, flansl› olan birkaç›-
n›n arazilerinin baflka amaçlarla iflgal edildi¤i
görülmekte, ancak bu yap› türünün en
önemli eleman› olan mihrap tafllar›n›n bir
flekilde korundu¤u tespit edilmektedir. Bu-
nunla birlikte günümüze ulaflan bu tafllar›n
bir k›sm› özgün yerlerinden daha de¤iflik
yerlerde bulunmaktad›r.

Öte yandan günümüze hemen hemen
de¤iflmeden ulaflabilen namazgâhlar›n he-
men hepsinin baflka bir yap› ile bütünleflik
olarak tasarlanm›fl oldu¤u dikkati çekmek-
tedir. Namazgâhlar›n böyle bir grup
oluflturdu¤u en dikkat çekici yap›lar ise
çeflmelerdir (resim.3). Müstakil namazgâh-
lar›n aksine, ba¤l› olduklar› yap›n›n fonksi-
yonunu ve do¤al olarak da varl›¤›n› sürdü-
rebilmesi ölçüsünde daha uzun ömürlü
olan bu namazgâhlar, birlikte tasarland›kla-
r› çeflme ile birlikte günümüze ulaflabil-
mifltir. Her ne kadar, özellikle ana ve tali
yollar üzerinde bulunan menzil namazgâh-
lar›n›n çevresinde, abdest almak ve su ihti-
yac›n› gidermek üzere çeflme, kuyu, tulum-
ba gibi su tesislerinin bulundu¤u görül-
mekte ise de, ço¤u zaman bunlar›n aras›n-
da yap›sal bir iliflki kurulmad›¤› için birbir-
lerinin varl›klar›n› etkilemedikleri anlafl›l-
maktad›r. Nitekim Tabaklar Mahallesi’nde-
ki 1587 tarihli Mehmed A¤a Çeflmesi’nin ve
ilk inflas› XVI. yüzy›la uzanan Toptafl›’ndaki
Emin Bey Çeflmesi’nin yan›nda bulunan na-
mazgâhlar günümüze intikal etmemifl olsa-
lar da, çeflmeleri halen mevcuttur. Ancak
yap›sal olarak birbirleri ile iliflkilendirile-
rek, ayn› yap› program› içinde ele al›nan
çeflme ve namazgâhlar›n di¤er gruba göre
daha iyi durumda günümüze intikal ettikle-
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Resim.4: Selâmî Çeflmesi.

Resim.5: ‹hsân A¤a Çeflmesi.

Resim.6: Öküz Mehmed Pafla Namazgâhl› Çeflmesi.

Resim.7: Esma Sultan Namazgâhl› Çeflmesi.



ri dikkati çekmektedir. Ayr›ca, hemen hemen de¤iflmeden kalm›fl olan bu örneklerin, di¤er-
lerine göre say›ca daha fazla olduklar› görülür. Bu flekilde çift ifllevli yap›lar haline getirilen
çeflmeler, kendi ifllevlerini ve varl›klar›n› sürdürebildikleri ölçüde, yanlar›nda bulunan na-
mazgâhlar›n varl›klar›n› sürdürebilmelerine de olanak sa¤lam›fllard›r.

Bu yap› türünde esas yap›n›n çeflme oldu¤u ve ayn› zamanda namazgâha mihrap vazi-
fesi görecek flekilde konumland›r›ld›¤› dikkati çeker. Ço¤u zaman çeflmenin haznesinin
arka ya da yan yüzlerinde oluflturulan, set veya podyum halindeki belirli alanlarda bulu-
nan namazgâhlarda çeflmenin duvar›n›n ayn› zamanda mihrap olarak ifllevlendirildi¤i gö-
rülür. Öte yandan cephe ya da sütun fleklindeki haznesiz çeflmelerde de, bu unsurlar›n ar-
ka yüzlerinin k›ble yönünü belirledikleri için ayr›ca bir k›ble tafl› ya da mihraba ihtiyaç
duyulmad›¤› gözlemlenmektedir. Bu özellikleri tespit etti¤imiz iki önemli örnek Ba¤dat
Caddesi üzerinde bulunan Selamî Çeflmesi2 (plan.2; resim.4) ve Çatalçeflme ad›yla da bi-
linen ‹hsan A¤a Çeflmesi’dir3 (plan.3; resim.5). ‹kinci örnekte namazgâh k›sm› ortadan
kalkm›fl olmakla birlikte, k›ble yönüne dik olarak yerlefltirilen çeflmenin, düz olarak b›ra-
k›lan arka yüzünün art›k mevcut olamayan namazgâha mihrap teflkil etti¤i anlafl›lmakta-
d›r. ‹lk örnekte ise, çeflmenin arkas›nda görülen podyum fleklindeki yüksek k›s›m namaz-
gâh olup çeflmenin ayna tafl› ayn› zamanda namazgâha mihrap vazifesi görmektedir. An-
cak bu örnekte namazgâh›n geliflen çevreye ba¤l› olarak küçültüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. 

En ilgi çekici namazgâhl› çeflmelerden biri olan Topçular’daki Öküz Mehmed Pafla Namaz-
gâhl› Çeflmesi’nde4 (plan.4; resim.6) ise, iki farkl› yap› aras›nda baflar›l› bir iliflki kuruldu¤u
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2 ‹brahim H. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, II, ‹stanbul 1945, s.398; Affan Egemen, ‹stanbul’un Çeflme ve Sebille-
ri, ‹stanbul 1993, s.738-741; Do¤an Yavafl, “Selamî Çeflmesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, 6,1994,
s.492-493.

3 Semavi Eyice, “Çatalçeflmeler”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, 2,1994, s.477.
4 Engin Özdeniz, ‹stanbul’daki Kaptan-› Derya Çeflme ve Sebilleri, ‹stanbul 1995, s.364-366.

Plan.3: ‹hsân A¤a Çeflmesi’nin Plan›.(Pilehvarian-Urfal›o¤lu-Yaz›c›o¤lu 2000’den)



gözlemlenmektedir. Klasik üsluptaki çeflme konumu itibar›yla namazgâha yön verdi¤i gibi,
yanlara aç›lan kanatlar ile namazgâh› da flekillendirmektedir. Çeflmenin arkas›ndaki haznenin
üstünde bulunan namazgâha sol taraftaki merdivenlerle ulafl›lmaktad›r. Ancak bu yap›da da
namazgâh›n bir miktar küçültüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Bu türün hemen hemen hiç de¤iflmeden
günümüze ulaflabilmifl en önemli örne¤i ise Kad›rga Meydan›’ndaki Esma Sultan Namazgâhl›
Çeflmesi’dir.5 (plan.5; resim.7) 1781 tarihli yap› bir meydan çeflmesi olup büyük haznesinin
üst k›sm› namazgâh olarak tasarlanm›flt›r. Sol taraftaki merdivenlerle ulafl›lan namazgâh›n et-
raf› ayr›ca mermer korkuluklarla belirlenmifl olup bu türün en ak›ll› çözümlemesini oldu¤u ka-
dar en abidevi örne¤ini de ortaya koymufltur. 

Üsküdar’daki namazgâhl› çeflmelerde de ayn› özellikleri tespit etmekteyiz. Bu aç›dan
bu örnekleri namazgâhlara yön veren çeflmeler ve namazgâhlar ile ayn› program içinde

ele al›nan çeflmeler olarak iki grupta incelemek faydal› olacakt›r.

5 ‹brahim H. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, I, ‹stanbul 1945, s.206-208; Ayla Ödekan, “Esma Sultan Meydan
Çeflmesi ve Namazgâh›”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, 3,1994, s.208.
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Plan.5: Esma Sultan Namazgâhl› Çeflmesi Plan› (Pilehvarian-Urfal›o¤lu-Yaz›c›o¤lu 2000’den)

Plan.4: Öküz Mehmed Pafla Namazgâhl› Çeflmesi’nin Plan›.(Önge 1992’den)



I. Namazgâhlara Yön Veren Çeflmeler:
I.A. Fatih Sultan Mehmed Çeflmesi6 ve Namazgâh› (XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›)

‹mrahor Salacak Mahallesi, Salacak ‹skele Caddesi üzerinde, Salacak ‹skele Arkas› Soka¤›
köflesinde bulunan yap›n›n, tümüyle kesme küfeki tafl› ile oluflturulan yamuk dikdörtgen
planl› küçük bir haznesi vard›r (plan.6; resim.8). Çeflme, tek yüzlü menzil çeflmesi olarak
tasarlanm›fl olup do¤rultusu, çeflmenin arka yüzünün namazgâha mihrap olarak ifllevlendi-
rildi¤ini göstermektedir. Nitekim XIX. yüzy›la ait bir gravürde, çeflmenin arkas›ndaki alan-
da bir namazgâh›n bulundu¤u görülür (resim.9). Çeflmenin son derece yal›n olan cephesi,
az derin çökertme sat›hl› dikdörtgen çerçeve içine al›nm›fl ayna k›sm› ve bunun üstünde,
saça¤a yak›n seviyede aç›lm›fl k›r›k kafl kemerli maflrapal›k ile teflkilatland›r›lm›flt›r. Düz bir
silme ile nihayetlenen cephenin üstünde pramidal örtü sistemi yükselir. Namazgâh k›smen
bozulmufl olmakla birlikte halen mevcuttur. Ayr›ca çeflmenin solunda bulunan ve sonraki
bir tarihte yerlefltirildi¤i anlafl›lan mermer kuyu bilezi¤inin, günümüze ulaflmayan bir ab-
dest teknesi ile iliflkili oldu¤u düflünülmektedir.

6 ‹brahim H. Konyal› Üsküdar Tarihi, c.I, ‹stanbul 1976, s.53; M. Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar,
c.III, ‹stanbul 2001, s.1066-1067.
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Plan.6: Fatih Çeflmesi’nin Plan›.

Resim.8: Fatih Çeflmesi.

Plan.7: Sultantepesi Çeflmesi’nin Plan›.

Plan.8: Ayfle Sultan Çeflmesi’nin Plan›.



I.B. Sultantepesi Çeflmesi7 ve Namazgâh› (XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›)

Hace Hesna Hatun Mahallesi’nde, Servilik Caddesi üzerinde flemsi Bey Soka¤› köflesinde bu-
lunan yap›n›n özellikleri göz önüne al›nd›¤›nda XVI. yüzy›la ait oldu¤u, XVIII. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda da tamir edildi¤i anlafl›l›r. (plan.7; resim.10) Nitekim çeflmede her iki dönemin de iz-
lerini bulmak mümkündür. Kimin taraf›ndan yapt›r›ld›¤› ve tamirat› gerçeklefltirenin kimli¤i8

bilinmemektedir. Kesme küfeki tafl› ile infla edilen kareye yak›n dörtgen planl› hazneli tek yüz-
lü namazgâhl› menzil çeflmesidir. Çeflmenin haznesi namazgâha yön tayin etmekle birlikte bu-
gün çeflmenin arka yüzünde mihrap ifllevi gören bir unsur bulunmaz. Çeflmenin iki yandan
plastrlarla s›n›rlanan cephesi, k›r›k yuvarlak kemerin taçland›rd›¤› nifl içine al›nm›fl ayna k›sm›
ve üstünde kitabe panosu fleklinde tertip edilmifltir. Kemerinin kilit k›sm›na yuvarlak bir rozet
ifllenmifl taflk›n tutulan köflelikleri ise kemerin kavisine göre flekillendirilmifltir. Barok üslupta
yapraklarla tezyin edilen ayna tafl›nda kabartma meyve örgeleri görülmektedir. Plastrlara da
bafll›k oluflturan düz bir kornifl ile s›n›rlanan gövdenin üzeri, pramidal formda yekpâre bir tafl
ile kapat›lm›flt›r. Cephenin önünde genifl bir yalak ve iki yan›nda set tafllar› bulunmaktad›r. 

Musluk seviyesine kadar toprak alt›nda iken 1990 y›l›nda elden geçirilen çeflmenin cephe-
leri kireç ile boyanm›fl olup sa¤lam durumdad›r. Suyu akmamaktad›r.
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Resim.9: Fatih Çeflmesi’nin Arkas›ndaki Namazgâh.

7 Kaz›m Çeçen, age, s.75; Affan Egemen, age, s.759; M. Nermi Haskan, age, c.III, s.1173-1174.
8 M. Nermi Haskan, age, c.III, s.1173’te, çeflmenin arkas›ndaki namazgah›n banisi oldu¤unu zikretti¤i fleyhü’l-

islâm Mirzazâde Mehmed Said Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›fl olmas› ihtimalini öne sürmekte ve flair Fitnat Ha-
n›m’›n dîvân›ndaki, baninin camii civar›nda yapt›rm›fl oldu¤u çeflme için yaz›lm›fl tarih kasidesini nakletmek-
tedir. Ancak bu kitabenin, caminin önünde bulunan çeflmeye ait olmas› ihtimali daha kuvvetlidir.

9 ‹. H. Tan›fl›k, age, c.II, s.262; ‹brahim H. Konyal›, age, c.II, s.15; Kaz›m Çeçen, Üsküdar Sular›, ‹stanbul
1991, s.126 ve 172; Affan Egemen, age, s.161; Nuran Kara Pilehvarian-Nur Urfal›o¤lu-Lütfi Yaz›c›o¤lu, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun Baflkenti ‹stanbul’da Çeflmeler, ‹stanbul 2000, s.39; M. Nermi Haskan age, c.III
s.1045-1046.



I.C.Ayfle Sultan Çeflmesi9 ve Namazgâh› (1598-1599)

‹mrahor Mahallesi’nde, Do¤anc›lar Caddesi ile Ö¤dül Soka¤›’n›n köflesinde, ‹mrahor Ca-
mii’nin karfl›s›nda yer alan yap›y› kimin yapt›rd›¤› hususu kar›fl›kt›r. Bu tarihte hayatta olan
ve bu civarda bir saray› bulunan Sultan III. Murad’›n k›z› Ayfle Sultan taraf›ndan yapt›r›l-
m›fl olmas› ihtimali kuvvetli olmakla birlikte, babas› Rüstem Pafla’dan intikal eden saray›,
çeflmenin bulundu¤u bölgede olan Ayfle Han›msultan taraf›ndan yapt›r›lm›fl olmas› da
muhtemeldir. Ancak bu kiflinin çeflmenin yap›ld›¤› tarihten önce vefat etmifl olmas› ve ki-
tabede de aç›kça “sultan” ünvan›n›n kullan›lm›fl olmas› nedeniyle çeflmenin baniyesi olarak
Ayfle Sultan kabul edilmifltir.

Dikdörtgen planl› hazneli, namazgâhl› tek yüzlü menzil çeflmesi olan yap› konumu ile ar-
kas›ndaki namazgâha yön verir (plan.8; resim.11). Nitekim haznenin kenar›nda görülen ke-
mer konsolu, dârü’l-kurra ve tekkeden oluflan küçük bir külliyenin10 ayn› zamanda namazgâ-
ha da ulaflmay› sa¤layan kap›s›n›n yan›nda bulundu¤una iflaret etmekteyse de, ne külliye, ne
de kap› ve çevre duvar› günümüze ulaflabilmifltir. Kesme tafltan infla edilen çeflmenin örtü sis-
temi tu¤ladand›r. Ön cephesi tümüyle mermer kapl› olup yala¤› ve sekileri de mermer malze-
me ile oluflturulan çeflmenin cephesi üç yönden profilli silmelerin s›n›rlad›¤› düzeltilmifl sivri
kemerle taçland›r›lan genifl bir nifl içine al›nm›fl ayna k›sm› ve kemer üzerine yerlefltirilen ki-
tabe ile iki iri gülçenin süsledi¤i taflk›n kemer köflelikleri fleklinde düzenlenmifltir. Uçlar› pal-
metlerle son bulan dilimli iki kartufl içine sülüs hat ile ifllenen kitabesinin metni flöyledir;

Cenâb-› Hazret-i Âifle Sultân ~ Çün ihyâ etti bu ‘azb-› F›rât›
Dedim ta’rîhin an›n k›ld› icrâ ~ Zülâl-i çeflme-i ‘aynü’l-hayât› (1007)

Ayna tafl›, dilimli dekoratif bir kemerle tezyin edilmifltir. Genifl kemerin içindeki dikdörtgen
çerçeve içinde de “Allah” ismi yer al›r. Maflrapal›k soldaki payenin iç yüzüne oyulmufltur. ‹ki
yanda setlerle s›n›rlanan yala¤› bulunmakta olup yala¤›n ön yüzüne k›rma kafl kemerli, bir nifl
kompozisyonu ifllenmifltir. Haznesinin üstü beflik tonoz ile örtülü olup ayr›ca düzeltilmifltir. Ya-
k›n zamanda gerçeklefltirilen onar›mda ön cephesinin set tafllar› yenilenen çeflme sa¤lam du-
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10 Belki de Mihrimâh Sultan ile Rüstem Pafla’n›n k›z› Ayfle Han›msultan’›n tesis etti¤i.

Resim.10: Sultantepesi Çeflmesi. Resim.11: Ayfle Sultan Çeflmesi.



rumdad›r. Böyle olmakla birlikte, haznesinin berdufllar taraf›ndan iflgal edildi¤i tespit edilmifltir.
Çeflmenin özgün tasar›m›nda, arka cephesinin bir namazgâh fleklinde düzenlendi¤i bilinmekle
birlikte, yak›n bir tarihte yap›lan onar›mda mihrap nifli kapat›larak k›r›k kafl kemerli bir ayna
tafl› ve önüne genifl say›labilecek bir yalak yerlefltirilmifltir (resim.12). Bunun üstünde, haznenin
örtü sistemini de oluflturan kemerin içine, dikdörtgen flekilli bir pencere aç›lm›flt›r.

II.D. Âli Pafla Çeflmesi11 ve Namazgâh› (1728-A¤ustos/1141-Muharrem)

Arakiyeci Hac› Cafer Mahallesi Karacaahmet Mezarl›¤› içinde, Seyitahmet Deresi Yolu ya-
k›n›nda, Damad ‹brahim Pafla Sofas›’n›n yan›nda bulunan yap› bugün mezarl›klar›n aras›n-
da kalm›fl olup arkas›nda bulundu¤u bilinen namazgâh mezarlar taraf›ndan iflgal edilmifl
durumda-d›r (resim.13). Nevflehirli Damad ‹brahim Pafla’n›n iste¤i üzerine Tevkiî Âli Pafla
taraf›ndan yapt›r›lan çeflme namazgâh ile birlikte tasarlanm›fl kare planl› hezneli menzil
çeflmesidir. Çeflmenin tonoz örtülü haznesi konumu ile namazgâha mihrap oluflturmaktay-
d›. Ancak, kesme küfeki tafl› ile kapl›, gayr›muntazam tafllarla infla edilerek tu¤la malzeme
ile oluflturulmufl tonoz ile örtülü haznesi örtü sistemine kadar topra¤a gömülü durumda ol-
du¤u gibi iki duvar› da mevcut de¤ildir. Çeflmenin tarihine iflaret eden kitabeyi Ayvansara-
yî nakletmekte olup metni flöyledir;

‹flbu ra‘nâ vü zîbâ suffa ile namâzgâh niyâz olundu. Makbûl-› Hudâ’d›r. Hâlâ Vezîr-i â‘am ve
Dâmâd-› flehriyârî ‹brâhîm Pâflâ hazretlerinin hasbeten lillâhi te‘âla Üsküdâr’da binâ buyur-
duklar› müte‘addid çeflmeler içün icrâ ettirdi¤i âb-› lezîzden bu mahalde medfûn peder ve vâli-
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11 Hüseyin Ayvansarayî, Mecmuâ-i Tevârih, Yay›mlayan: F. Çetin Derin-Vahit Çabuk, ‹stanbul 1985, s.56; Ka-
z›m Çeçen, age, s.81; Hatice Aynur-Hakan H. Karateke, Sultan III. Ahmet Devri ‹stanbul Çeflme ve Sebilleri,
‹stanbul 1995, s.180-181; M. Nermi Haskan age, c.III, s.1131.

Resim.12: Ayfle Sultan Çeflmesi’nin Arka Yüzü.



deleri ve büyük birâderleri ve sâir evlâd-› ki-
râmlar› ve akrabâlar› rûhlar›na sevâb›n› îsâl ve
cümle du‘â isticlâb›na birâder-zâdeleri Vezîr-i
mükerrem ve Dâmâd-› flehriyârî ve hâlâ Tevki‘î
‘Alî Pâflâ bir çeflme binâs›na emr edip ve fî sebî-
lillâhi te‘âla bir masûra su vakf eylemifllerdir. Fî
gurre-i Muharremü’l-harâm 1141

Çeflmenin muhtemelen aynas›n›n bulun-
du¤u da dahil olmak üzere iki duvar› y›k›l-
m›flt›r. ‹nfla kitabesi ise kay›pt›r. Eskiden mezar-
l›k adalar› aras›nda uzanan bir yolun kenar›nda
bulundu¤u anlafl›lan yap› bugün mezarlar›n
aras›nda kalm›flt›r. 

I.E. Abdülazîz Efendi Çeflmesi12 ve Na-
mazgâh› (1765-1766/1179)

Rumi Mehmet Pafla Mahallesi’nde flemsi Pafla
Bostan› Soka¤› ile Hasbahçe Soka¤›’n›n kö-
flesinde bulundu¤u bilinen çeflmenin kitabesin-
den, Sultan ‹brahim döneminde (1640-1648)
Girit Savafl›’na ifltirak etti¤i anlafl›lan Abdülazîz
Efendi13 taraf›ndan yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Ancak nakledilen tarih ile bu kiflinin yaflad›¤›
dönem aras›nda yüz y›ldan fazla bir süre bu-
lunmas›, bu tarihin bir onar›ma iflaret etti¤ini
düflündürmektedir. 

Namazgâh ile birlikte tasarlanm›fl menzil
çeflmesi oldu¤u anlafl›lan yap›, üzerine kitabesi
hak’edilmifl mermer bir ayna tafl›ndan oluflan
bir sütun çeflme idi. Tafl›n arka yüzünün de
mihrap olarak ifllevlendirildi¤i san›lmaktad›r.
Ayna tafl›n›n üzerine hak’edildi¤i bilinen kita-
besini Mehmed Ra’if’in nakletmifl olup metni
flöyledir;
Cezire-i Girid’de Hanya Kal’as›nda Sultân ‹b-
râhîm’e hatîb olan merhûm ve ma¤fûrü’nleh
Abdü’l-azîz Efendi’nin hayrât›d›r. Rûhiyçün el-
Fâtiha. sene 1179.
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12 ‹brahim H. Konyal›, age, c.II, s.4; Affan Egemen, age, s.22; M. Nermi Haskan, age, c.III, s.1033.
13 Bu kiflinin, dönemin ilmiye ricâlinin etkin ve önemli isimlerinden biri olan Karaçelebizâde Abdülazîz Efen-

di olmas› muhtemeldir.

Resim.13: Ali Pafla Çeflmesi’nin Bugünkü Durumu.

Resim.14: Süheyl Ünver’in F›rças›ndan Hac› Ömer
Efendi Çeflmesi ve Namazgâh›.



Çeflme ve namazgâh günümüze ulaflmam›flt›r. Ancak yap›s› hakk›nda, K›z›ltoprak’ta Ba¤dat
Caddesi üzerinde bulundu¤u bilinen 1772 tarihli Hac› Ömer Efendi Çeflmesi’nin14 formu fi-
kir vermektedir (resim.14). Tarihsel olarak Abdülaziz Efendi Çeflmesi ile ayn› döneme ait olan
yap› ince sütunçelerle s›n›rlanan kitabeyi havi ayna tafl› ve bunu taçland›ran zarif bir tepelik ile
sütun formunda bir çeflmedir. Bu zarif çeflme Ba¤dat Caddesi’nin geniflletilmesi çal›flmalar› es-
nas›nda yerinden sökülmüfl, namazgâh ise tümüyle ortadan kald›r›lm›flt›r. Özgün durumunu
Süheyl Ünver’in betimledi¤i çeflme (resim.15) civar›nda bir yere yerlefltirilemeyince tespit ede-
medi¤imiz bir tarihte, muhtemelen bir mezartafl› zannedilerek Karacaahmet Mezarl›¤›’na nak-
ledilmifl ve flehitlik Kap›s›’n›n hemen arka k›sm›na yerlefltirilmifltir.

II. Namazgâhlarla Ayn› Yap›da Bir Araya Gelen Çeflmeler:
II.A. Ali A¤a Namazgâhl› Çeflmesi15 (1653-1654/1064)

Selimiye Mahallesi Kavakl› ‹skele Caddesi’nin bafl›nda ve Ankara Asfalt› yak›n›nda, I. Or-
du Komutanl›¤›’n›n kullan›m›ndaki Selimiye K›fllas›’n›n nizamiye kap›s›n›n iç taraf›nda bu-
lunan çeflme Bâbü’s-saâde A¤as› Musâhip Ali A¤a taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 

Namazgâh olarak tasarlanan kare planl› genifl bir podyumun önüne yerlefltirilmifl
(plan.9; resim.16) tek cepheli menzil çeflmesi olan yap›n›n klasik tarzda düzenlenen cep-
hesi iki yandan sütunçelerle s›n›rlanm›fl olup ayna k›sm› düzeltilmifl sivri kemerli bir nifl
içine al›nm›flt›r. Kemerin üstünde çeflmenin infla kitabesi, içinde k›r›k kafl kemerle dekore
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14 Engin Özdeniz, age, s.421.
15 ‹brahim H. Tan›fl›k, age, c.II, s.270; ‹brahim H. Konyal›, age, c.II, s.11; Affan Egemen, age, s.111; M. Ner-

mi Haskan, age, c.III, s.1124.

Resim.15: Hac› Ömer Efendi Çeflmesi’nin Bugünkü Durumu.



edilen ayna tafl›, ayna k›sm›nda ise
çeflmenin tamir kitabesi ve üstünde,
yapraklarla tezyin edilmifl yar›m daire
flekilli bir tu¤ral›k bulunmaktad›r. Hay-
van sulamak için üç bölümlü olarak dü-
zenlenen yala¤› set tafllar› ile birbirinden
ayr›lm›fl, ancak bu k›s›mlara aç›lan ka-
nallar vas›tas›yla, ortadakinden yanda-
kilere su geçifli sa¤lanm›flt›r. Duvarlar›
ve cephesi kesme tafltan oluflturulan
çeflmenin kitabeleri, ayna tafl›, yalaklar›
ve set tafllar› mermerdendir. Aralar› ru-
mî ve palmet istifleri ile dolgulu, iki sa-
t›r ve üç sütun halinde düzenlenen kar-
tufllara sülüs hat ile ifllenmifl infla kitabe-
sinin metni flöyledir.

Bârekallâh ol ‘Âlî A¤a musâhib-i haznedâr ~ Bu makama etdi hayrât ehl-i ‘atflân zevkine
Selsebîlin ayn›d›r gûyâ ki yapd›rm›fl hemân ~ Çeflme-i âb-› zülâli teflne-diller flevkine
Kerbelâ cengin anub Hâtif dedi an’çün tarîh ~ Dâima suyun içen içsün ‹mâmeyn ‘aflkine
1064
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Resim.16: Ali A¤a Namazgâhl› Çeflmesi.

Plan.9: Ali A¤a Namazgâhl› Çeflmesi’nin.



Bundan baflka, kemer aynas›nda Abdülmecid’in efllerinden flem-i Nûr Kad›n’›n 1846
(1262) y›l›nda yapt›rd›¤› tamirata iflaret eden kitabe ve Sultan Abdülmecid’in tu¤ras›n› içe-
ren al›nl›k vard›r. Suyu akmayan çeflmenin yala¤› ve set tafllar› yenilenmifltir. Çeflmenin
menba‘› ve suyolunun, 1895 y›l›nda bafllayan Mekteb-i T›bbiye-i flâhane Binas›’n›n inflas›
esnas›nda tahrip olduktan sonra çeflmenin susuz kald›¤› bilinmektedir. Ankara Asfalt› aç›-
l›rken yerinden sökülerek biraz daha geride yeniden kurulan çeflmenin arkas›ndaki genifl
podyuma ulaflmay› sa¤layan merdivenler ve bu k›sm›n güneyinde bulunmas› gereken mih-
rap tafl› da günümüze ulaflmam›flt›r.

II.B. Ahmed A¤a Namazgâhl› Çeflmesi16 (1721-1722/1134)

Tavafli Hasan A¤a Mahallesi Gündo¤umu Caddesi üzerinde, ‹nadiye Mektebi Soka¤›’n›n
köflesinde, ‹nadiye Camii’nin önünde bulunan yap› (plan.10; resim.17) Ahmediye Camii’nin
de banisi olan Tersane Emîni Hac› Ahmed A¤a taraf›ndan infla ettirilmifltir. Kareye yak›n plan-
l› hazneli-namazgâhl›, tek yüzlü menzil çeflmesi. Klasik tarzda infla edilen çeflme, cephesi
taflk›n tutulmufl kareye yak›n planl› haznesi tonoz örtülü olup sa¤›ndaki podyum, duvar›na bir
mihrap nifli aç›lmak suretiyle namazgâh olarak düzenlenmifltir. Çeflmenin ön yüzü düzeltilmifl
sivri kemerin taçland›rd›¤› nifl içine al›nan ayna ve kemerin üzerine yerlefltirilen kitabe ile
de¤erlendirilmifltir. Kemerin kilit tafl› üzerine bir gülçe, ayna tafl›na da dilimli kafl kemer içine
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Resim.17: Ahmed A¤a Namazgâhl› Çeflmesi’nin 1970’li Y›llardaki Durumu.

16 ‹brahim H. Tan›fl›k, age, c.II, s.310; Kaz›m Çeçen, age, s.133; Hüseyin Ayvansarayî, age, s.76; Affan Ege-
men, age, s.399-400; Engin Özdeniz, age, s.144-145; Mehmed Râ’if, Mirat-› ‹stanbul, yay›ma haz›rlayanlar;
Günay Kut-Hatice Aynur, ‹stanbul 1996, s.160; Hatice Aynur-Hakan H. Karateke, age, s.154; Nuran Kara
Pilehvarian-Nur Urfal›o¤lu-Lütfi Yaz›c›o¤lu, age, s.71; M. Nermi Haskan, age, c.III, s.1086.
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Plan.10: Ahmed A¤a Namazgâhl› Çeflmesi’nin Plan›.



al›nm›fl iki servi a¤ac› ifllenmifltir. Aynan›n önüne genifl bir yalak ve iki yan›na setler yerlefltiril-
mifl olup ayr›ca yanda, hayvanlar›n su içmesi için ikinci bir yalak yer al›r.

Merdivenlerle ulafl›lan namazgâh›n mihrab› hazne duvar›na oyulan yar›m alt›gen planl› nifl
fleklinde olup sivri kemerli bir kavsara ile taçlan›r. Düzgün kesme taflla kaplanan haznenin iç
duvarlar› düzgün olmayan tafllarla örülmüfltür. Örtü sistemi tu¤lad›r. Ayna tafl›, kitabeli¤i ve
yalaklar› mermerdendir. Aralar› y›ld›z ve çiçeklerle doldurulmufl, iki sütun ve befl sat›r halin-
de düzenlenen k›r›k kafl kemerli kartufllara tâlik hatla ifllenen kitabesinin metni flöyledir;

Menba‘-› cûd ü ‘atâ ‹bnü’l-Emîn Ahmed A¤a ~ Etti bu nev çeflmeyi bünyâd hem-çün ‘ayn-› nûr
Oldu gâyetde mahalline müsâdif bir eser ~ Kim ahâlîye susuzluk vermifl idi çok fütûr
‹ntifâ etdikçe âb-› hofl-güvâr›ndan bunun ~ Yâd ederler hayr ile cümle inâs ile zükûr
Nûfl edip âb-› safâ-bahfl›n› geldi tab‘›ma ~ Tâ beyân-› sâl-i bünyâd›n edem zîb-i sütûr
Lûlesi gördüm nidâ birle dedi ta’rihini ~ Al Hüseyn ile Hasan ‘aflk›na iç mâ-i tahûr
1134

Suyu akmamakla birlikte sa¤lam durumdad›r. 1940’l› y›llarda dahi suyu akmad›¤› bilinen
çeflme 1993 y›l›nda esasl› flekilde tamir edilmifltir. Namazgâh k›sm› da 2000 y›l›nda ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan parmakl›kl› bir harpuflta ile çevrilmifltir (resim.18). 

II.C. Abdullah Efendi -Saraçlar- Namazgâhl› Çeflmesi17 (1776/1190)

Arakiyeci Hac› Mehmet Mahallesi’nde, eskiden Ba¤dat Caddesi olarak an›lan Dr. Eyüp
Aksoy Caddesi üzerinde, yaklafl›k olarak bugün Ankara Asfalt› Köprüsü’nün yak›n›ndaki fi-
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17 ‹brahim H. Tan›fl›k, age, s.374; Hüseyin Ayvansarayî, age, s.377; Mehmed Râ’if, age, s.63; M. Nermi Has-
kan, age, c.III, s.1141-1143.

Resim.18: Ahmed A¤a Namazgâhl› Çeflmesi’nin Bugünkü Durumu.



danl›¤›n önünde bulunan çeflme Saraçlar
Kâtibi Abdullah A¤a taraf›ndan yapt›r›l-
m›flt›r. Namazgâh ile birlikte tasarlanm›fl bir
menzil  çeflmesi oldu¤u anlafl›lan yap›n›n
tasar›m özellikleri hakk›nda, L. de Man-
go’nun 1897 tarihli tablosu bilgi vermekte-
dir (resim.19). Resimde, sepet kulpu flek-
linde bir kemer içine al›nm›fl musluk ayna-
s› ve kitabe panosundan oluflan ayna kom-
pozisyonunun, her iki tarafta birer plastr ile
s›n›rlanan kanatlarla geniflletildi¤i görül-
mektedir. Önünde yalaklar› bulunan cep-
henin arkas›nda, namazgâh olarak kullan›-
lan platform bulunmakla birlikte, resmin
yap›ld›¤› tarihte bir kahvehane haline geti-
rildi¤i anlafl›lmaktad›r. Cephesi mermer
malzeme ile oluflturulan çeflmenin arkas›n-
daki namazgâha set oluflturan hazne tafl ve
tu¤la malzeme ile almafl›k olarak örül-
müfltü. Hüseyin Ayvansarayî’nin nakletti¤i
infla kitabesi ise flöyledir;

Habbezâ nüzhet-fezâ-y› k›t’a-i huld-› berîn ~ Kim nâzîr olmaz ana sahn-› fezâ-y› gülistân
Sâhibü’l-hayr etdi icrâ iki mâ-i müstakîl ~ Nûfl eden bir kâsesin bulur hayât-› câvidân 
‹stirâhat etme¤e bî-tâb olan züvvâr içün ~ Do¤rusu muhtâc idi bir böyle tarha bu mekân
‹steyen als›n vuzû‘ k›ls›n namâz etsün du‘â ~ Eylesin tahsîl-i gufrân-› Hudâ-y› müste‘ân
Sermedâ tâ’rîhin iflrâb et ‘›tâfl-› ümmete ~ Suffâ-i nâdîde ‘aynân fîhâ tefricân-1190

1956 y›l›nda Ankara Asfalt› ve ba¤lant› yollar›n›n yap›m› esnas›nda, yol güzergâhnda kal-
d›¤› için y›kt›r›lan çeflme günümüze ulaflmam›flt›r. Çeflme y›kt›r›ld›ktan sonra aç›kta kalan su-
yolundan yak›n zamana kadar su akmakta idi. Bugün bu yerin önünde betonarme olarak ya-
p›lm›fl basit bir yalak bulunmakla birlikte, birkaç y›ldan bu yana su gelmemektedir. 

II.D. Ayfle Hatun Namazgâhl› Çeflmesi18 (27 Mart 1795/6 Ramazan 1209)

Ahç›bafl› Mahallesi’nde, Üsküdar, Selimiye ve Kad›köy yollar›n›n kavflak yapt›¤› küçük
meydanda, Ahmed Fethi Pafla Haziresi’nin yan›nda bulunan çeflme Ayfle Hatun’un vasiyeti
üzerine 24 Ocak 1795 tarihinde vuku bulan ölümünden sonra yapt›r›ld›¤› anlafl›lmakta-
d›r19 (plan.11- resim.20). 
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18 ‹brahim H. Tan›fl›k, age. c.II, s.396; ‹brahim H. Konyal›, age, c.II, s.79; Kaz›m Çeçen, age, s.126; Affan Ege-
men, age, s.161; Mehmed Râ’if, age, s.162; M. Nermi Haskan, age, c.III, s.1044-1045.

19 M. Nermi Haskan, age, c.III, s.1044’te, çeflmenin aln›ndaki ayetin kenar›nda okunan “Es-seyid Mehemmed Kâflif”
ismi ile “1170” rakam›na dayan›larak, çeflmenin yerinde 1756-1757 y›llar›nda yapt›r›lm›fl baflka bir çeflme bulun-
du¤unu söylenmektedir. Ancak bu ibarenin istifi düzenleyen hattat›n imzas› ve yapt›¤› tarihe iflaret etmesi daha
büyük bir olas›l›kt›r. Nitekim kaynaklarda böyle bir çeflmenin varl›¤› hakk›nda hiç bir bilgi bulunmamaktad›r.

Resim.19: L. De Mango’nun Tablosunda 
Abdullah A¤a Namazgâhl› Çeflmesi.



Arkas›ndaki namazgâh ile birlikte tasarlan-
m›fl tek yüzlü menzil çeflmesidir. Tek bir
bloktan oluflan sütun fleklindeki çeflme Roko-
ko üslupta olup iki yandan yapraklarla beze-
li kaidelere oturtulmufl oluklu plastrlar ile s›-
n›rland›r›lm›flt›r. Musluk k›sm› akant yaprak-
lar› ile oluflturulmufl bir madalyonun içine
al›nm›flt›r. Bunun üstündeki dallar ile olufltu-
rulup yine ayn› tür yapraklar ile bezenen ma-
dalyona, ilave olarak kase içinde bir üzüm
salk›m› kompozisyonu ifllenmifltir. Bunun
üzerine ise kartufl içine al›nm›fl olarak infla ki-
tabesi hak’edilmifltir. Plastrlar›n bafll›klar›nda
da devam eden bir silme ile alt bölümden ay-
r›lan al›nl›k kompozisyonu k›vr›k akant yap-
raklar› ile taçlanan iri bir istridye kabu¤u ile
dolgulanm›flt›r. En üstteki alem k›sm›nda bu-
lunan kartufllarda ise tu¤ra fleklinde istiflen-
mifl bir ayet ve “Maflallah” ibaresi okunmakta-
d›r. Bugün oldukça alçakta kalm›fl, kurna
fleklinde bir yala¤› bulunan çeflmenin eski re-
simlerinde, hayvan sulamak için genifl bir ya-
la¤›n›n daha bulundu¤u görülmektedir. 

Çeflmenin arkas›ndaki bölüm, yükseltilmifl
bir platform halinde namazgâh olarak düzen-
lenmifl olup çeflmenin arka yüzü de mihrap
olarak ifllevlendirilmifltir. Bu mihrap ince sü-
tunçelerle s›n›rlanan küçük bir nifl fleklindedir
ve akant yapraklar› ile oluflturulan bir al›nl›k
ile taçland›r›lm›flt›r. Niflin içinde zincirle as›l-
m›fl olarak bir kandil örgesi bulunmakta ise
de, k›smen topra¤a gömülü durumdad›r.
Alem k›sm›nda da mihrap ayeti ve infla tarihi-
ni içeren bir kartufl bulunmaktad›r. Namazgâ-
h›n sol taraf›nda bulundu¤u san›lan merdi-
venler ise toprak alt›nda kalm›flt›r. Çeflme, ya-
laklar› da dahil olmak üzere tümüyle mermer
malzemeden oluflturulmufltur. Arkas›ndaki
namazgâh›n cadde ve merdivenlerin bulun-
du¤u sol taraf›ndaki cepheleri de mermer lev-
halarla kapl›d›r. Çeflmenin orta k›sm›ndaki,
köfleleri yuvarlat›lm›fl dikdörtgen kartufl cetvellerle dört sat›r halinde bölümlenmifl ve tâlik hat
ile dua kitabesi ifllenmifltir. Metni flöyledir;

Berây-› flâdânî-i rûh-› sâhibetü’l-hayrât merhûm Âifle Hâtun bint-i Hasanü’r-Rodosî rûhu
içün el-Fâtiha. 1209
Al›nl›k k›sm›nda bulunan kartufllarda, altta tu¤ra fleklinde istiflenmifl olarak;

402 nÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Resim.20: Ayfle Hatun Namazgâhl› Çeflmesi.

Plan.11: Ayfle Hatun Namazgâhl› Çeflmesi’nin Plan›.



“Ve mine’l-mâ’i külle fley’in hayy”20

ayet-i kerimesi ve kenar›nda; 
“Es-seyid Mehemmed Kâflif-1170”
ketebesi okunmakta, üstte ise “Mâ-
flallah” evrâd› yer almaktad›r. Mih-
rap olarak ifllevlendirilen arka k›-
s›mda ise kartufla ise namazgâh tafl-
lar›nda görmeye al›fl›k oldu¤umuz;
“Külle mâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-
mihrâb”21

ibaresi ifllenmifltir (resim.21) .

Suyu akmamakla birlikte sa¤lam
durumdad›r. Di¤er yala¤› günümü-

ze ulaflmam›flt›r. Namazgâh k›sm› ise, 1862’de Cemile Sultan’›n o¤lu Besim Bey’in gömülmesi
ile, inflas›ndan altm›flyedi y›l sonra, daha Osmanl› Dönemi’nde ifllevini yitirip bir mezarl›k ha-
line gelmifltir.1940’l› y›llarda muattal durumda oldu¤u bilinmektedir. 2000 y›l› içinde cephe-
sinde oluflan kararma ve isler temizlenmifl, ayr›ca kitabelerinin yald›zlar› da yenilenmifltir.

II.E. Ahmed Efendi Namazgâhl› Çeflmesi22 (1823-1824/1239)

Kuzguncuk Mahallesi Çarfl› Caddesi üzerinde, Kuzguncuk Gazhanesi Soka¤› ile Cemil Mol-
la Camii aras›nda Nakkaflbaba Mezarl›¤›’n›n kenar›nda ve ayn› adl› karakolun yan›nda bulun-
du¤u bilinen çeflme (resim.22), tümüyle keflme tafltan örülen kareye yak›n dörtgen planl› haz-
nesinin üstü namazgâh olarak düzenlenmifl üç yüzlü menzil çeflmesi idi. Ön cephesinde orta-
da plastrlar içine al›nm›fl ayna tafl›n›n üstte iki konsolun s›n›rlad›¤›, beyzi bir madalyona havi
al›nl›k taçland›r›rd›. Ayna yuvarlak bir kemer içine al›nm›fl ve üst k›sm›ndaki köfleleri yuvarla-
t›lm›fl kartufla kitabesi ifllenmiflti. Bu k›sm›n iki yan›nda birer küçük ayna tafl› ve üçünü birden
kapsayan mermer malzeme ile oluflturulmufl üç bölümlü genifl bir yalak bulunmaktayd›. Orta-
daki yalak yar›m daire planl› olup yandaki yalaklar›n ön yüzlerine de kartufllar ifllenmiflti. ‹ki
yanda plastrlar ile s›n›rlanan cephe üstten profilli bir kornifl ile taçland›r›lm›flt›. 

Cephenin iki yan›ndaki yay kemerli ç›kmalardan sa¤daki, haznenin üstünde bulunan na-
mazgâha ç›kmay› sa¤layan merdivenlere, di¤eri de f›rt›nal› havalarda yolcular›n s›¤›nd›¤› bir
odaya aç›lmaktayd›. ‹ki sütun ve üç sat›r halinde hak’edilen infla kitabesi Aynî Hasan Efen-
di’nin elinden ç›km›fl olup metni flöyledir;

Nâmdâfl-› fahr-› ‘âlem zâ’ir beyt-i Harem ~ ‘Ayn-› ihlâsiyle oldu hayr u cûdun mazhâr›
Fî-sebîlillâh bu dil-cû çeflmeyi bünyâd edip ~ Sû-be-sû sîrâb ü mesrûr etdi teflne-dilleri
Ayniyâ ‘atflâna bir bir söyledim ta’rîh-i tâm ~ Al iç icrâ eyledi Ahmed Efendi Kevseri
1239
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Resim.21: Ayfle Hatun Namazgâhl› Çeflmesi’nin Mihrab›.

20 Kur’an, Enbiya Sûresi 21/30: “Bütün canl›lar› sudan yaratt›k.”
21 Kur’an, Âl-i ‹mrân Sûresi 3/37: “Zekeriya ne zaman Meryem’in oldu¤u mihraba girdiyse...”
22 ‹brahim H. Tan›fl›k, age, c.II, s.416; ‹brahim H. Konyal›, age, c.II, s.8; Affan Egemen, age, s.67; R. Bedii Ba-

raz, Teflrifat Merakl›s› Beyzade Tak›m›n›n Oturdu¤u Bir Kibar Semt: Beylerbeyi, c.I, ‹stanbul 1994. s.38-39;
Mehmed Râ’if, age, s.247; M. Nermi Haskan, age, c.III, s.1039-1040.



Aynan›n üstündeki beyzî madalyonun içinde ise

“Ve mine’l-mâ-i külle fley’in hayy”

ayeti kerimesinin ifllenmifl oldu¤u bilinmektedir.

Günümüze ulaflmam›fl olan çeflmenin 1940’l› y›llarda dahi muattal durumda oldu¤u bilin-
mektedir. Baz› kaynaklarda çeflmenin, Bo¤aziçi Köprüsü ve ba¤lant› yollar›n›n inflas› esnas›n-
da y›kt›r›ld›¤› söylenmekte ise de 1968’de çeflmenin mevcut olmad›¤› bilinmektedir23.

Sonuç
Üsküdar’daki örnekler göz önüne al›nd›¤›nda, baflta de¤indi¤imiz say›sal zenginli¤in bir so-

nucu olarak çeflme-namazgâh iliflkisinin hemen her türünün denenerek, zengin bir tipoloji ser-
gilendi¤i dikkati çekecektir. Klasik normlar›n hakim oldu¤u XVI. ve XVII. yüzy›l örneklerinde
yap›sal olarak bütüne egemen olan çeflmelerin, Ahmed Efendi Namazgâhl› Çeflmesi gibi abide-
vi bir örne¤in varl›¤›na karfl›n XVIII. yüzy›l ve sonras›nda ise giderek küçülerek, daha çok sü-
tun flekline büründükleri dikkati çeker. Böyle olmakla birlikte bu sütun çeflmelerin de, klasik
normdaki cepheler ile ayn› flekilde ifllevlendirilerek namazgâha mihrap teflkil etme özellikleri-
ni aynen sürdürdükleri görülmektedir. Ancak incelenen örneklerde, Ayfle Hatun Namazgâ-
h›’n›nki d›fl›nda mihraplar›n özel bir flekilde düzenlenmesine tan›k olunmamaktad›r. Bu aç›-
dan namazgâhl› çeflmeler salt namazgâh formlar› aç›s›ndan de¤il, çeflme mimarisinde ortaya
koydu¤u de¤iflimler aç›s›ndan da dikkate de¤er yap›lard›r. 

Gündelik yaflam›n gelifltirdi¤i ilgi çekici bir yap› türü olarak geliflen namazgâhl› çeflmelerin
Üsküdar d›fl›ndaki örnekler de ele al›nd›¤›nda, ayr› bir çal›flmay› gerektirecek kadar zengin bir
malzeme sundu¤u gözden kaçmayacakt›r. Bugüne kadar yay›n bahsinde dahi ihmal edilen bu
yap›lar›n, daha fazla vakit kaybedilmeden tespitlerinin yap›larak, koruma alt›na al›nmalara ka-
naatimizce zaruridir. Zira her geçen flehir topo¤rafyas› içinde eriyen bu yap›lardan bir ço¤unun
e¤er örlem al›nmaz ise yak›n bir zamanda ortadan kalkma riski bulunmaktad›r. Yerel idarele-
rin bu konuda içten bir tutumla hareket ettikleri ve baz› namazgâhlar›n mihrap tafllar› dikil-
mek suretiyle ihya edildikleri bilinmektedir. Ancak Fatih ve Ayfle Sultan çeflmelerinin namaz-
gâhlar› gibi, henüz lileratüre dahi girmemifl baz› namazgâhlar›n varl›¤›, bu unutulmaya yüz
tutmufl de¤erlerin korunmas›nda henüz yolun bafl›nda oldu¤umuzun aç›k bir delilidir. 
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23 Vas›f G. Artun, ‹stanbul’daki XIX. Yüzy›l Çeflmeleri, ‹.Ü. Ed. Fak. Sanat Tarihi Kürsüsü, Yay›nlanmam›fl Li-
sans Tezi, ‹stanbul 1968, s.104.



20. YÜZYIL ÜSKÜDAR M‹MAR‹S‹NDE 
Ç‹N‹L‹ MEKANLAR

Latife Aktan*

Üsküdar, mimarisi ve do¤al güzellikleriyle yüzy›llard›r dikkatleri üzerinde toplam›flt›r.
Zaman içerisinde, baz› yap›lar›n›n y›k›lm›fl ve yanm›fl olmas›na ra¤men ‹stanbul’un çeh-

resinin oluflmas›nda önemli katk›s›n› korumufltur.

Ülkemizde Lale Devri (1718-1730) ile bafllayan Bat›l›laflma hareketleri süreç içerisinde bir
çok ak›m›n do¤mas›na, özellikle yeni sentezlerin üretilmesine neden olmufltur. Bu önemli sen-
tezlerden biri de, bat›l›laflmaya tepki anlam›nda geliflen mimaride görülür. 19.Yüzy›l›n ilk ya-
r›s›nda kendini güçlü bir flekilde hissettiren bu anlay›fl›n etkisinde ortaya ç›kan yeni üslubun
en belirgin özelliklerinden birisi de mimarinin süsleme sanat›m›z ile bütünleflmesidir.

Mimar Vedat Tek (1873-1942) ile Mimar Ahmet Kemalettin’in öncülü¤ünde bafllayan I. Ulu-
sal Mimari Dönemi, Meflrutiyetle birlikte oluflan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel de¤iflim-
lerin bir yans›mas› olarak mimari alanda da görülmeye bafllam›flt›r. (M. Sözen, 1984, sa.30)

Cephelerinde ve iç mekanlar›nda s›ralt› tekni¤iyle üretilmifl çini süslemeleriyle ünlenen
Üsküdar yöresi yap›lar›ndan, Abdülmecid Efendi Köflkü, Haydarpafla Gar Lokantas›, Paflaka-
p›s› Cezaevi, Haydarpafla Vapur ‹skelesi I. Ulusal Mimari Döneminin en belirgin özelliklerini
tafl›maktad›r.

Mimariye ba¤l› olarak, çini sanat› bu dönemde yeniden hayat bulmufltur. Osmanl› Dö-
nemi’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne geçiflini-devam›n› sa¤layan, Kütahya’l› Çinici Hac›
Haf›z Mehmed Emin Usta ortaya koydu¤u eserleriyle bu döneme damgas›n› vurmufltur.
(L. Aktan, 2002, sa.1)

Abdülmecid Efendi Köflkü

1906 Y›l›nda Ba¤larbafl›, ‹cadiye Tepesi, Kuflbak›fl› Sokak, No: 18 de yer alan bu yap›n›n mi-
mar› Alexandra Vallarury’dir.

Hidiv unvan›n› alan ilk vali, ‹smail Pafla taraf›ndan Av Köflkü olarak yapt›r›lan köflk inflas›
için, eski kay›tlara göre 20.000; ev, eflyalar› için ise 8.000 m›s›r alt›n› harcanm›flt›r. 

* Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar  Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü, Yrd. Doç. 



Köflkün Abdülmecid Efendi'ye intikal etmesi belirli aflamalardan sonra olmufltur. ‹smail Pa-
fla'n›n ölümü üzerine o¤ullar›ndan Mahmut Hamdi Pafla'ya miras kalm›flt›r. Sultan II. Abdül-
hamit bedelini “Hazine-i Hassa” dan yani saray bütçesinden ödemek suretiyle köflkü sat›n al-
m›fl, kullan›m›n›, amcazadesi olan fiehzade Abdülmecid Efendi'ye tahsis etmifltir. 

Ressam da olan Abdülmecid Efendi yazl›k ve atölye olarak kulland›¤› köflkün d›fl kap›s›nda
Türk- M›s›r üslubunun izlerini tafl›yan de¤ifliklikler yapt›rm›flt›r.

Köflk, Türkiye’nin kaderinde büyük rol oynayan siyaset adamlar›n›n ve eski sadrazamlar›n
biraraya geldikleri mekan olarak da büyük önem tafl›r. 

Abdülmecid Efendi ülkeden ayr›l›rken, yerine Cevat Pafla'y› vekil tayin etmifl. Terk edilen
köflk, antika eser ve eflyalar›n›n sat›lmas›ndan sonra tamamen bofl kalm›flt›r. ‹stanbul Defter-
darl›¤›, köflkü Selahattin ve Mehmet adl› iki kardefle satm›flt›r. Son olarak yap› Kaz›m Taflkent
taraf›ndan Yap› Kredi Bankas› için sat›n al›nm›flt›r. (T. Toros,1984 sa.25)

Köflk, manzaras› bol bir alan içinde 160 dönümlük, hafif meyilli bir arazi üzerine kurulmufl-
tur. Simetrik ve aksiyal plana sahip olan yap›n›n üç avlu kap›s› vard›r.Yap›n›n ahflap harem da-
iresi yok olmufltur. Köflk, alt›ndaki bodrum kat›yla üç katl›d›r.

Birinci katta, yanlara eyvanlarla aç›larak “+” formunda flema gösteren sofa bulunur. Otuz-
dört basamak merdivenle ç›k›lan ikinci kat, kapal› salona dönüflmüfltür. Köflelerdeki dikdört-
gen planl› odalar›n da üst katta do¤rultular› de¤ifltirilmifltir.

Girifl kat›ndaki salonun ortas›nda bulunan f›skiyeli havuz sökülerek Said Halim Pafla Koru-
lu¤u'na götürülmüfltür. Bu kat›n sa¤›nda ve solunda dört oda vard›r. Girifl kat›n›n arkas›nda
ikinci bir girifli ve girifl salonu vard›r. 

Mekanda duvarlar ileri geri yerlefltirilmifltir. Bu düzenlemeyle mimaride estetik bir etki olufl-
turmufltur. Yap›n›n ikinci kat›nda ön ve arka cephede olmak üzere birer balkon bulunmaktad›r. 

Yap›da kullan›lan kap›, pencere, kolon, kemer v.b. mimari ö¤eler oryantalist e¤ilime ait bi-
çim özellikleri tafl›r. Köflke ait bahçede bir de kar kuyusu vard›r. (A. Batur, sa.51-52)

Abdülmecid Efendi Köflkü, son dönem yap›lar›ndan en fazla çiniye sahip olan tek mimari-
dir. Yap›n›n çinileri, köflkün girifl kap›s›ndan bafllayarak duvarlar›, zemini, flömine ve çeflme-
lerini kaplar.  Bu çiniler dikdörtgen, kare ve alt›gen üçgen formundad›r. Turkuvaz, lacivert, be-
yaz, k›rm›z›, yeflil, sar›, turuncu, siyah, mavi, aç›k kahverengi renkleriyle bezenmifllerdir. Lale,
karanfil, nar çiçe¤i, çark›felek, y›ld›z çiçe¤i, zambak, gül, yasemin, biber çiçe¤i, üzüm, asma
yapra¤›, saz yaprak gibi naturalist uslup motifleriyle birlikte, penç, gonca, hatai, hurda rumi,
sar›lma rumi, dilimli rumi, çiçekli rumi ve iki iplik (zencerek), kufi yaz›, geometrik geçme, dü-
¤üm, kandil, arma motifleriyle bezelidir. 

Bas›k kemerli genel kap›s› üzerinde bulunan çini panoda kufi istifle ‘Allah’tan baflka galip
yoktur.’ anlam›nda "La galibe illallah" yaz›l›d›r. Yaz›n›n zemini rumi bezemelidir. Yaz›n›n köfle-
lerinde pençleri tamamlayan rumiler görülür. 

Köflkün girifl kat sofa zemininin ortas›, beyaz, turkuvaz renkli, alt›gen formlu, ve lacivert sa-
r› kahverengi üçgen ve eflkenar dörtgen çinilerle kapl›d›r. Etraf› naturalist uslup motiflerden
oluflan bordürle çevrilidir.Bordür d›fl›nda alt›gen çiniler görülür. Zeminin ortas›nda görülen çi-
ni kompozisyon yerde adeta serili bir hal› izlenimi vermektedir.Yap›n›n zemin çinilerinin gö-
rüntüsü, buna benzer flekilde birkaç yerde tekrar ederek genel bir tarz oluflturur. 
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Köflkün di¤er girifli arka kap›d›r. Camekanl› olan ikinci sofan›n bir köflesinde flömine di¤er
köflesinde çeflme yer al›r. Bu alan›n zemininde de çiniler bulunur. 

fiömine desenleri lacivert konturludur. Bordüründe diyagonal tekrar eden sar› yapraklar
ve aralar›nda hatai, gonca ve yar›m pençlerden oluflan raport tekrar› görülür. Bordürün içi
kayd›rma ulama olarak bezenmifltir. D›fl bordürdeki iki iplik(zencerek), yaflmak k›sm›na
geçerken üç iplik rumi fleklinde ince bir bordür fleklini alm›flt›r.Yaflmak k›sm›; karanfil,
penç, lale, gül goncas› ve zambaklardan meydana gelmektedir. Her yaflmak diliminde de-
sen  1/2 simetriktir. Külah k›sm›na geçmeden her dilim köflelerinde rumi kompozisyonla
bitmektedir.fiöminenin iç duvarlar› da çini kapl›d›r.Karanfil, gonca, pençli yapraklardan
oluflan kompozisyon her karoda 4/1 simetriktir. Dört taraftan ulanabilen bu çinilerin iç du-
varlar›nda yer almas›, flöminenin fonksiyonel olarak kullan›lmad›¤›n› göstermekte ve bu
nedenle sadece süs oldu¤unu düflündürmektedir. 

Bu dönem çini süslemelerine 15.-16. yüzy›l çini bezemeleri esin kayna¤› olmufltur. Eminö-
nü, Yeni Camii çinilerinde görülen desen, flömine çinilerinde tekrar etmektedir. 

fiöminenin karfl› köflesinde yer alan mermer kabartma çeflmenin etraf› lacivert düz çiniler-
le kapl›d›r.Çeflmenin üst ortas›nda Sultan Reflat Tu¤ral› bir Osmanl› armas› yer al›r.  Tu¤ran›n
alt›nda "Padiflah›m çok yafla" sözcü¤ü de görülür. Tu¤ran›n etraf›ndaki köflebentleri hurda ru-
mi kompozisyonludur.‹ki yan›, dikdörtgen formlu hurda rumi kompozisyonlu kartufllarla be-
zelidir. Çeflmenin al›nl›¤›nda ‘Bütün canl›lar› sudan yaratt›k.’ anlam›nda "Ve ce anla minel ma-i
küllü fley-in hayü" Ayet-i Kerime (Enbiya Suresi) yer al›r. Ayet etraf› iki yan›ndaki bir dar, bir ge-
nifl dikdörtgen formlu rumi kompozisyon aras›ndad›r. Çeflme al›nl›¤›n›n üzerinde, merkezin-
deki geometrik geçmeyle bafllayan rumi tasar›m, sivri bir al›nl›k formunu dikdörtgene tamam-
layan rumilerle bezenmifltir.Yanlarda görülen rumi kompozisyonlar 1/2 simetriktir.

Bu sofan›n zemininde oval çini kompozisyon bulunmaktad›r.Bu çiniler zeminde bulun-
duklar›ndan, zamanla afl›narak yer yer görünmesi zor duruma gelmifllerdir. Dönüflümlü te-
peliklerden bir bordürle çevrelenmifllerdir.Bordürde yer alan kartufl içinde "Amel-i Mehmed
Emin min Telamiz-i Mehmed Hilmi Kütahya" yazmaktad›r. Bu yaz› Mehmed Emin'in bu yap›-
da kulland›¤› ilk imzas› olarak dikkat çekmektedir. (H. Arl›, 1989 sa.45-46) Desenin gö-
bek k›sm›; rumi kompozisyonlu flemseler aras›nda dolaflan çiçekli rumilerle birlikte hatai
tarz› motiflerden oluflur. Göbe¤in iç k›sm› organik bir geçmeyle bafllar, dilimli bir flekilde
biten bu k›s›m içinde hurda rumi ve çiçekler yer al›r. Oval formun etraf› eflkenar dörtgen,
alt›gen ve üçgen formlu renkli çinilerle kapl›d›r. 

‹kinci kat güney do¤uda yer alan oda duvarlar›, pencere ve kap› bofllu¤u d›fl›nda yerden
tavana kadar tümüyle çini kapl›d›r. Bu oda iki k›s›mdan oluflmaktad›r. Birinci k›s›mda gör-
dü¤ümüz ikiz pano Rüstem Pafla Camii son cemaat yerindeki meflhur "Bahar A¤açl›" pano-
nun tekrar›d›r. Burada motifler biraz de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r.Klasik dönem çini kalitesine, ifl-
çili¤ine ve güzelli¤ine burada rastlanmamaktad›r. Son dönem çinilerinde görülen klasik de-
vir kopyalar›n›n hepsinde ayn› olumsuzluklara rastlan›l›r. Bu pano ortada görülen kandille
birlefltirilerek ikiz pano haline getirilmifltir. 

Kap›n›n karfl›s›nda yer alan pano "Hatice Turhan Sultan Türbesi" panolar›ndand›r. Panonun
önceki dönemlerde yap›lm›fl di¤er örneklerine, Yeni Camii Hünkar Mahfili, Topkap› Saray› Ha-
rem Dairesi ve fiehzadeler Mektebi çinilerinde de rastlan›r. Bu panonun di¤erlerinden en be-
lirgin fark› daha fazla renk çeflidinin görülmesidir. 
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‹kinci k›s›mda görülen çiniler pencere boflluklar›na göre dar ve genifl olarak yap›lm›flt›r. Bu
panolardan, köfledekilerin alt k›sm›nda Mehmed Emin Usta'n›n üçüncü kez imzas›na rastlan-
maktad›r. Geometrik örgü motiflerinin a¤›rl›kl› oldu¤u bu panolar, hurda rumiler ve naturalist
çiçeklerle tamamlanmaktad›rlar. Geometrik örgü motifi "Konya Karatay Medresesi" kubbe içi
çini bezemesinden al›nm›flt›r. Bu panolar› naturalist motifli bordürler tamamlamaktad›rlar.
Pencere üstlerinde de çini kompozisyonlar görülür.

Bu yap›daki çinili di¤er bir bölüm, ikinci kat ön balkonudur. Yap›n›n di¤er zemin çinilerin-
de oldu¤u gibi, zemin hal› görünümündedir. Desenli k›s›m çevresi alt›gen çinilerle kapl›d›r.
Çift bordür kullan›lm›flt›r. Genifl bordür ayn› dönem yap›lar›ndan olan "Trabzon Nemlizade
Kona¤›" duvar çinilerinde görülen desenlerdendir. Bu desene bir de Kütahya'daki "Sakaha-
ne'de" rastlamaktay›z. Ortadaki ulama desen, renk fark›yla, ayn› dönemi kapsayan ‹stanbul
Vezneci'lerdeki “Dr. fievket Bey Apartman›” al›nl›¤›nda da yer al›r.. 

‹kinci kat arka balkon zemininde de çiniler bulunmaktad›r. Bu iki balkon çinileri zeminde
bulunmas›na ra¤men afl›nmam›fllard›r. Afla¤› kat daha fazla kullan›ld›¤› halde yap›n›n bu bö-
lümlerinin az kullan›lmas› yerdeki çinilerin afl›nmamas›na neden olmufltur. Burada zemin tama-
miyle desenli çini ile kapl›d›r. Ortada salbekli bir flemse bulunmaktad›r. fiemsenin içi geomet-
rik örgü bezemelidir. Desenin orjinali "Konya Karatay Medresesi" kubbe içi çinilerindendir. Bor-
dürde asma yapraklar› ve üzüm salk›mlar› görülmektedir. Göbekle bordür aras›nda ulama bir
desen yer al›r. Rumi ve hatai tarz› motiflerden oluflmaktad›r. Mehmet Emin’e ait bir baflka imza
‘Malumat-› Kütahya Emin Asar-› Konya Selçuki’ yaz›s›yla bu yap›da yerini almaktad›r. Prof. Dr. fie-
rare Yetkin'in yap›n›n çinileri hakk›ndaki genel görüflleri flöyledir. "Klasik motifler dejenere olmufl-
tur. Neo klasik üslupla bu devrin özelli¤i olan klasi¤i yaflatmak baflar›lm›flt›r. Bu yap›da kullan›lan ar-
ma yeni bir üsluptur. Renk olarak turuncu ve sar›n›n girmesi klasik dönemden ay›rm›flt›r."

Köflkün çiniden yap›lm›fl hal›lar›na örnek olarak 15. yüzy›lda, Bursa “Yeflil Camii” Hünkar
mahfili zemininde renkli s›r tekni¤i çiniler gösterilebilir. Yerde çini çok az kullan›lmas›na ra¤men,
bu yap›da bolca görülen bu özelli¤e bir baflka örnek de, Y›ld›z saray›-fiale Köflkü zeminidir.

Haydarpafla Gar Lokantas›
Haydarpafla Gar›, 30 May›s tarihinde yap›m›na bafllan›p, 19 A¤ustos 1908 tarihinde ta-

mamlanarak hizmete aç›lm›flt›r. Haydarpafla ‹skelesi’ndeki yap›n›n mimarlar›, Otto Ritter
ve Helmut Cuno’dur. 

Gar binas› yap›l›rken bir tak›m tarihi yap›lar y›k›ld›¤› gibi deniz de doldurulmufltur. Bina
1917 y›l›nda cephane nakli s›ras›nda meydana gelen patlama sonucu ç›kan yang›nda,büyük
hasar görmüflse de Cumhuriyet döneminde restore edilmifltir. (‹. H. Konyal›, 1977 sa. 528-29)

Bir baflka kayna¤a göre; ‹stanbul Anadolu demiryolu bafllang›ç yerinde 22 Eylül 1872 y›-
l›nda Pendik banliyo hatt›n›n ilk istasyonu bulunuyordu. Zamanla yetersiz hale gelen istas-
yon binas› yerine yeni tesisler yap›lm›fl ve bugünkü bina 1906-1908 y›llar› aras›nda infla
edilmifl, Noksanlar› ancak bir buçuk y›l sonra tamamlanm›flt›r. Haydarpafla Gar›, Alman-
ya'ya Ortado¤u ve Hindistan yolunun aç›lmas› için düflünülmüfl ve bu demiryolu hatt›n›n
bafllang›c› olarak yap›lm›flt›r.( M. Belge, 1993 sa.177) 

Orta Avrupa barok mimarl›¤›ndan Alman Rönesans’› ve neo klasik üsluplardan al›nm›fl öge-
lerin bir arada kullan›ld›¤› seçmeci (eklektik) bir yap›d›r. Tafl›y›c› sistemi çelik karkas olan ya-
p›n›n duvarlar› tu¤lad›r. Cephesi, Bilecik’ten getirilen sar›-gri renkli lefke tafl›yla kapl›d›r. 
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Yap›n›n Çinileri; Turkuvaz, lacivert, sar›, beyaz, k›rm›z› ile konturlar› siyah renklerden
oluflur. Geometrik geçme, hurda rumi, hatai, penç, gonca ve yapraktan oluflan motiflerle
süslenen karolardan oluflmufltur. 

Gar lokantas› duvarlar›nda, dikdörtgen ve diyagonal paftalar halinde geometrik kompo-
zisyonlar görülmektedir. Bu paftalar, geometrik bordürle çevrelenmifltir. Zemin kompozis-
yonu her yönden ulanabildi¤i gibi kayd›rma ulama olarak da kullan›labilen bir tasar›md›r.
Kollu y›ld›zlar›n diyagonal uzant›lar›yla ço¤alan y›ld›z formlar› aras›ndaki dörtlü geçmele-
rin merkezleri penç fleklinde göbekler oluflturmaktad›r. Bordürde de görülen geçmeler ze-
mindeki kompozisyonla uyumludur. Kullan›lan karolar, 19x19 cm boyutlar›ndad›r. Pence-
re içlerinde ve kap› yanlar›nda görülen bordür karolar› 18.5 x 18.5 cm. boyutlar›ndad›r.
Desen: kapal› form ruminin oluflturdu¤u diyagonal ekseniyle üç köflede kurdu¤u ba¤lant›
noktalar›n›n etraf›n› helezon fleklinde saran hatai tarz› motiflerden oluflmaktad›r. Dört ta-
raftan ulanabilen bu desen, karfl›l›kl› iki yan›ndan ulanarak bordür fleklinde kullan›lm›flt›r. 

1333 tarihli mektuptaki listede yer alan bu yap› Haf›z Emin Usta ürünü çiniler oldu¤u-
nu ifade etmektedir. (L. Aktan, 1994 sa. 69)

Paflakap›s› Cezaevi

1916 y›l›nda Do¤anc›lar’da yap›lm›fl olan binan›n mimar› belli de¤ildir. Hükümlülere ça-
l›flma zorunlulu¤u getirilmesinden sonra ayn› tarihte Sultanahmet’teki Cezaevi (Dersaadet
Cinayet Tevkifhanesi) ile birlikte infla edilmifltir.

Paflakap›s› Cezaevi, Üsküdar’da 16. yüzy›ldan kalma Mimar Sinan yap›s›, tarihi binada fa-
aliyet gösteren Toptafl› Cezaevi 1982’de bir yang›n geçirdikten sonra kapat›lmas›yla, günümüz-
de Anadolu yakas›n›n tek sivil cezaevi olarak ifllevini sürdürmektedir. (‹st. Ansk. Sa. 424-25)

Yap›n›n mimari özellikleri konusunda yaln›zca yap›n›n d›fl görüntüsünden yola ç›karak
tespit yap›labildi. Günümüzde halen kullan›lmakta olmas› nedeniyle içeri girmek mümkün
olmam›flt›r. Yap› kare planl›d›r.Her cephede d›fla taflan k›s›mlar gözlemlenmektedir. D›fl
cepheden görünümüne göre üç katl› bir yap›d›r. 

Binan›n Çinileri; turkuvaz, lacivert, mavi, k›rm›z›, beyaz, yeflil ve siyah renkleriyle hatai,
penç, gonca ve yapraklar kullan›larak oluflturulmufltur. 

Çiniler, binan›n iki d›fl cephesinde tespit edilmifltir. Bunlardan birisi cezaevinin "C"
bölümü ko¤ufl kap›s› cephesinde, di¤eri ise revir kap›s› cephesindedir. Çiniler, kare for-
mundad›r. Bulundu¤u k›s›m kavisli oldu¤undan, karolar›n fazla k›s›mlar› kesilerek e¤im-
li bir görünüfl elde edilmifltir. 

Çiniler bu yap› için üretilmifl, orijinal desenlerle bezelidir. Ko¤ufl kap›s› üstündeki al›n-
l›k, genifl bir yay üzerinde iki taraftan dört basamakl› flekilde daralarak tamamlanan form,
merkezindeki iri bir hataiyle bafllayan bir kompozisyona sahiptir. Basamakl› alan, hatai tar-
z› motiflerle bezenmifltir. Etraf› lacivert konturla çevrelenmifltir. 

Al›nl›¤›n üstünde yer alan ikiz pencereler, üstten pencere al›nl›¤› ile birlefltirilmifllerdir.
Merkezde iri bir çiçekle bafllayan kompozisyon, alttan iki yar›m dairenin birleflimini, cep-
he genelini oluflturan sivri kemerli kavis içinde tamamlar. Etraf› lacivert konturla çevrelen-
mifltir. Yüzeyin üst köflelerdeki üçgen alanlar›nda da yar›m pençle bafllayan, yapraklar ve
gonca ile bezenerek çevrelenmifl çiniler yer al›r. 
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Revir kap›s› üstündeki al›nl›k, hafif kavisli bir yay ile bafllayan iki taraftan üçer adet genifl
basamakla tamamlan›r. Çiniler kavisli lento üzerinden bafllamaktad›r. Bu cephe cezaevi isyan-
lar›nda tahribatlara maruz kald›¤›ndan çiniler tahrip olmufltur. Kompozisyon di¤er cephede-
ki kompozisyonlarda oldu¤u gibi 1/2 simetriktir. Desen, merkezdeki iri bir motifle bafllay›p
hatai tarz› motiflerle bezenmifltir. Yap›da kullan›lan motifler klasik dönem motiflerinden fark-
l›d›r. Saplar kal›n, konturlar nüanss›zd›r. Klasik dönem kurallar›na ba¤l› kal›nmam›flt›r. Al›n-
l›¤›n üzerindeki k›rm›z› zeminde, karfl›l›kl› iki hilal ve y›ld›zdan oluflan bir görüntü mevcut-
tur. Bu alan, sonradan zemin indirgenerek oluflturulmufl ve boyanarak bugünkü görüntüsü-
ne kavuflmufltur. Di¤er cephedeki sivri kemerli kavis burada da bulunmaktad›r. Üst köfleler
bir pençle bafllayan yapraklarla oluflan üçgen formda çinilerle bezenmifltir. 

Haydarpafla Vapur ‹skelesi

Mimar Vedat Tek taraf›ndan tasarlanan yap› 1915 y›l›nda infla edilmifltir. Kad›köy’ün
kuzeyi ile Harem aras›nda, flehrin en büyük ticaret liman›n›n yan›nda, Haydarpafla tren
gar› önündeki iskeledir. 

Yap›ya ismini veren Haydarpafla, III. Selim devri devlet büyüklerindendir.

Haydarpafla yaz›s› bulunan çini panonun alt köflesinde “Mehmed Emin Min Hilmi Kü-
tahya sene 1334” ibaresi görülen kitabeden çinilerin 1915’te yap›lm›fl oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r. Tahrip olan panonun asl›na uygun olarak Kütahya’da yapt›r›lan yenisi 1988 y›l›nda
iskele binas›n›n restorasyonu s›ras›nda  yerine monte edilmifltir. (DDY.)

Yap›; tek katl› dikdörtgen formunda üç bölümlüdür. Yan bölümlerden genifl ve daha yük-
sek olan orta salon, deniz taraf›nda d›flar›ya tafl›r›larak geniflletilmifltir. Bu bölümün iki yan›n-
da ve ortas›nda iskeleye aç›lan kap›lar yer al›r. Gar cephesinde ahflap gifleler bulunmaktad›r.

Yap›n›n çinileri; Turkuvaz, lacivert, mavi, yeflil, beyaz, k›rm›z›, sar›, eflatun, siyah renk-
lerle, rumi, hurda rumi, hatai tarz› ve naturalist tarz› motiflerden oluflmaktad›r. Çiniler;
kare, dikdörtgen üçgen ve çokgen formundad›r.

Yap›da çok fazla çini süsleme yer al›r. Deniz cephesinde kemerlerin köfle dolgular›n› kapla-
yan tek bir pano bulunmaktad›r. Rumi ve hatailerden oluflan bir kompozisyonla bezelidir.

Deniz cephesi, yan bölümlerin kap› üstü ile bas›k kemer aras›ndaki alan, hurda rumili
ve hatai tarz›, desenli bir çini panoyla kapl›d›r. Bas›k kemerin üstünde, kartufl içinde
“Haydarpafla” yaz›s› ve köfleleri tamamlayan rumiler bulunmaktad›r. Bu pano 1987 y›l›n-
daki restorasyonda yenilenmifltir.

Yap›n›n gar cephesinde giflelerin bulundu¤u bölüm, bas›k kemerle saçak alt›nda kalan k›-
s›mda büyük bir pano bulunmaktad›r. Panonun ortas›nda, madalyon biçiminde “Maflallah” ya-
z›lm›flt›r. Panonun köflelerinde ortaba¤  formu içerisinde “fiirketi Hayriye” amblemi bulunmak-
tad›r. Panonun genelinde hurda Rumiler ve hatai tarz› motiflerin dengeli da¤›l›m›ndan oluflan
bir kompozisyon görülmektedir.

Giflelerin sa¤ ve solunda birbirinin ayn›s› olan dikdörtgen formundaki panolar›n üstünde,
kartufl içinde “Kütahya” yaz›s›, alt›nda etraf› rumili bir zencerekle çevrelenmifl, geometrik be-
zemeden oluflan dört karoluk bir kompozisyon yer al›r. Dikdörtgen pano, lale ve karanfil mo-
tifleriyle bafllayan bir serviden oluflur. Bu desen, yap›daki farkl› kompozisyon olarak dikkat
çeker.
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Gar cephesi, bina girifli simetriktir. ‹ki yandaki kap›lar üzerinde yer alan ikiz küçük vit-
rayl› pencere üzerindeki  çini bezemeler iki bölümden oluflmaktad›r. Sol kap› üzerindeki kar-
tufl içinde “Birinci mevki”, sa¤ kap› üzerindeki kartufl içinde de “‹kinci mevki” yazmaktad›r.
Kartufl köfleleri rumi kompozisyonla bezelidir. Bu kompozisyon alt›nda yer alan dilimli pa-
no, hurda rumi bir ortaba¤ ile bafllayan penç, gonca ve yapraklardan oluflan desen konturla
tamamlanmaktad›r.

Yap›n›n içinde, tüm duvarlarda süpürgelik hizas›ndan bafllayan, belirli yükseklikte kare ve
kesiflen dikdörtgen formlu karolarla bezeli çiniler bulunmaktad›r. ‹skelenin solunda bulunan
d›fl cephe duvar› ile iskele cephesi duvarlar› yerden elli santim yükseklikten bafllayan alt›gen
ve üçgen formdaki karolarla çevrelenmektedir.

Yap›n›n her cephesinde üst k›s›mlarda farkl› renklerde tek renk s›rl›, geometrik bezemeli çi-
ni karolar›n oluflturdu¤u küçük panolar yer al›r.
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Abdülmecid Efendi Köflkü
Çeflme kitabesi çinileri

Abdülmecid Efendi Köflkü
Çeflme tu¤ras› çinileri
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Abdülmecid Efendi Köflkü
‹kinci kat ön balkon yer döflemesi ulama çinileri
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Efendi
Köflkü

‹kinci kat
Çinili oda

pencere yan›
genifl pano

Abdülmecid
Efendi
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kap› üstü
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Haydarpafla ‹skelesi Haydarpafla ‹skelesi

Paflakap›s› Cezaevi Paflakap›s› Cezaevi
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Haydarpafla Vapur ‹skelesi deniz cephesi 
genel görünüfl

Haydarpafla Vapur ‹skelesi deniz cephesi 
kap› üstü çinileri

Haydarpafla Vapur ‹skelesi kara cephesi 
turnikeler yan›, çini panosu

Haydarpafla Vapur ‹skelesi çini pano

Haydarpafla Vapur iskelesi 2. mevki girifli çinileri

Haydarpafla Vapur ‹skelesi kara cephesinden
görünüfl



416 nÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Abdülmecid Efendi Köflkü ikinci kat çinili oda

Abdülmecid Efendi Köflkü girifl kat, 
arka girifl flömine

Abdülmecid Efendi Köflkü 
yer döflemesi çinilerinden bordür

Haydarpafla Vapur ‹skelesi iskele içi çinileriHaydarpafla Vapur ‹skelesi 1. mevki girifli çinileri



TÜRK RESM‹NDE KIZ KULES‹ VE 

SALACAK GÖRÜNÜMLER‹

Mehmet Üstünipek*

‹stanbul’un Anadolu yakas›nda, Üsküdar ilçesi s›n›rlar›nda yer alan Salacak, Marmara De-
nizi’nin ‹stanbul Bo¤az›’na aç›ld›¤› yerde bulunmaktad›r. Konyal›, Salacak’›n konumunu

tan›mlarken flu ifadelere yer vermifltir: “Marmara sahilinin bitifl, Bo¤az’›n tam bafllang›ç noktas›-
d›r. Güzel Marmara burada biter, Bo¤az burada bafllar.”1

Bu konumuyla Salacak; Haliç, Bo¤az ve Marmara Denizi’nin farkl› perspektiflerine aç›lan,
Topkap› Saray›, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii gibi görkemli an›tlara sahip tarihi yar›maday›
karfl›dan gören, Haliç’in giriflinden Dolmabahçe aç›klar›na kadar Bo¤az’›n Avrupa sahiline ha-
kim ‹stanbul’un özellikli bir bölgesi ve ‹stanbul görünümünün görsel zenginli¤iyle kavranabil-
di¤i belli bafll› yerlerden biridir. 

Ayr›ca k›y› fleridinin tatl› e¤imli bir yamaçla yükseldi¤i Salacak, kara ve denize dair do¤al
güzelliklerin bir arada bulundu¤u bir semttir.

Gerek konumunun sa¤lad›¤› görsel zenginlikler gerekse kendi do¤al yap›s›n›n özelli¤i ne-
deniyle Salacak, tarih boyunca sevilen bir mesire yeri olmufltur. Konyal› semtin bu özelli¤ini
flu flekilde ifade etmifltir: “Tarihi Salacak bilhassa yaz›n çok serin güzel manzaral› bir yer oldu¤un-
dan zevk ehlince pek makbul bir yer say›l›rd›.”2

Bu nedenlerle Salacak, önce Bizans daha sonra Osmanl› dönemlerinde yazl›k saraylar›n bu-
lundu¤u bir bölge olmufltur. “Anadolu yakas›nda, Topkap›’ya bakan ve ‹stanbul’un belki de en gü-
zel manzaras›na hakim olan Salacak mevkiinde her dönem saray ve köflklerin olmas› do¤ald›r.”3

Burada, Bizans döneminde, 12.yüzy›lda, Skutarion adl› bir yazl›k saray›n bulundu¤u öne
sürülür.4 Osmanl› döneminde 16. ve 17.yüzy›llarda Ayfle Sultan Saray› ve Fatma Sultan Saray›

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel E¤itim Bölümü, Yrd. Doç. Dr.
1 Konyal›, ‹brahim Hakk›; Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, C.2, Türkiye Yeflilay Cemiye-

ti, ‹stanbul, 1977, s.469.
2 Konyal›, ‹brahim Hakk›; a.g.e., C.1, s.252.
3 “Salacak”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, C.6, Kültür Bakanl›¤› ve Tarih Vakf› Ortak Ya-

y›n›, ‹stanbul, 1994, s.422.
4 Ayn› yerde.



ile bu saraylara ait bahçelerin bulundu¤u Evliya Çelebi, Eremya Çelebi ve Kömürcüyan’›n
17.yüzy›la ait eserlerinde belirtilmektedir.5 18. ve 19.yüzy›llarda da Salacak’ta çok say›da köflk
ve yal› yap›ld›¤› görülmektedir. Bölgenin e¤imli yamac›ndan sahile do¤ru uzanan bahçeler
içindeki köflk ve yal›lar, Salacak’a genel karakterini kazand›ran bafll›ca unsurlard›r.6

Bu bölge ayr›ca, tarih boyunca camiler, iskele ve kay›khane, daha geç dönemde deniz ha-
mam›, plaj ve çay bahçesi gibi farkl› nitelikte yap› ve mekanlar› bar›nd›rm›flt›r ve baz›lar›-
n› halen bar›nd›rmaktad›r. 

‹stanbul’un fethinden sonra II. Mehmet taraf›ndan bir mescit olarak yapt›r›lan ancak da-
ha sonra 18.yüzy›lda camiye dönüfltürülen ve zaman içinde çeflitli ilave ve onar›mlarla de-
¤iflikli¤e u¤rayan Fatih Sultan Mehmet Camii bugün ayaktad›r ve Salacak ‹skelesi arka so-
ka¤› üzerinde yer almaktad›r.7

16.yüzy›l sonlar›nda Yemen fatihi Sinan Pafla taraf›ndan yapt›r›lan Sinan Pafla Camii de bu-
gün ayaktad›r ve sahilden yukar›da yer almaktad›r. Orijinal olarak kubbeli olan yap›, 20.yüz-
y›l›n bafllar›na kadar bu haliyle gelmifl ancak daha sonra ahflap çat›yla örtülmüfltür.8

1761 y›l›nda saray teflrifatç›s› Akif Mehmet Bey taraf›ndan yapt›r›lan Teflrifatî Akif Efen-
di Camii (Salacak Camii), sahilde Salacak ‹skelesi’nin hemen yan›nda yer almaktayd›. Ca-
mi, 1940 tarihlerinde evkaf taraf›ndan kadro harici b›rak›ld›¤› için sat›lm›fl, sat›ld›ktan son-
ra önce minaresi y›k›lm›fl ve 1974 y›l›na kadar ev olarak kullan›lm›flt›r. Bu tarihte, Üskü-
dar’dan ‹stanbul’a su geçirecek hatt›n bafl›nda bulundu¤u için su yollar› idaresi taraf›ndan
istimlak edilmifl, daha sonra yeri, yol çal›flmalar› nedeniyle kaybolmufltur.9

Salacak’›n resimlere s›k yans›yan mekanlar›ndan biri olan iskeleye ise 17.yüzy›ldan iti-
baren kay›tlarda rastlanmaktad›r. Yak›n›nda, Bo¤az’›n girifline do¤ru Taflliman ve Ayazma
iskelelerinin de çeflitli dönemlerde varoldu¤u anlafl›lmaktad›r.10 Salacak’›n ilk vapur iske-
lesi 1852 y›l›nda fiirket-i Hayriye taraf›ndan kurulmufltur. Konyal›, ahflap olan iskelenin so-
lunda büyük kay›khaneler ve Bizansl›lar zaman›ndan kalma iri tafllarla yap›lm›fl bir liman›n
varoldu¤unu belirtmektedir.11 S›¤ oldu¤u için ahflap bir köprü gibi denize uzanan Salacak
‹skelesi, sahil yolu yap›l›rken kald›r›lm›flt›r.12
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5 Bu eserlerden al›nt›lar ve göndermeler için bkz. Haskan, Mehmet Nermi; Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, C.3,
Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araflt›rmalar› Merkezi: 3, ‹stanbul, 2001, s. 1324, 1351

6 Konyal›; Salacak görünümünün vazgeçilmez unsurlar› olan köflk ve yal›lar›n en ünlülerinin kimlere ait ol-
du¤unu s›ralarken flu isimleri vermektedir: Kimyager Hakk› Bey, Çürüksulu Ahmet Pafla, ‹hsan Bey, Cafer
Tayyar Pafla. Bkz. Konyal›, ‹brahim Hakk›; a.g.e., C.1, s.252. Üsküdar yal›lar›yla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi
için bkz. Haskan, Mehmet Nermi; a.g.e., C.3, s.1313- 1457

7 Haskan, Mehmet Nermi; a.g.e., C.1, s.180- 182
8 Haskan, Mehmet Nermi; a.g.e., C.1, s.336- 338
9 Konyal›, ‹brahim Hakk›; a.g.e., C.1, s.252 ve Haskan, Mehmet Nermi; a.g.e., C.1, s.303- 305

10 ‹stanbul’un iskeleleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ertu¤, Nejdet; Osmanl› Döneminde ‹stanbul Deniz Ula-
fl›m› ve Kay›kç›lar, T.C. Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›/ 2755 Yay›mlar Dairesi Baflkanl›¤› Kültür Eserleri Dizisi:
1338, 1.bas›m, Ankara, 2001, s.203- 219 ve Mazak, Mehmet; Eski ‹stanbul’da Deniz Ulafl›m›, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Deniz Otobüsleri A.fl., ‹stanbul, 1998, s.61- 100

11 Konyal›, ‹brahim Hakk›; a.g.e., C.2, s.470
12 Tutel, Eser; Gemiler... Süvariler... ‹skeleler..., ‹letiflim Yay›nlar› 489, ‹stanbul Dizisi 12, 1.bask›, ‹stanbul, 1998, s.110. 



19.yüzy›lda yaflanan toplumsal de¤iflimlerin bir sonucu olarak kad›n ve erkekler için ayr› in-
fla edilen deniz hamamlar›n›n ilki Ayazma ‹skelesi’nin önünde yer almaktayd›.13 Daha sonra
Cumhuriyet ile birlikte plajlar önem kazanm›fl14, K›z Kulesi’nin tam karfl›s›nda eski Taflliman
‹skelesi’nin oldu¤u yerde bulunan Salacak Plaj›, çay bahçesiyle birlikte, bir dönem Salacak’›n
en önemli mekanlar›ndan biri olmufltur. Buras› da sahil yolu ile birlikte önemini kaybetmifltir. 

Ancak Salacak görünümünün en vazgeçilmez unsuru K›z Kulesi’dir. Efsaneleri, tarihi15

ve konumuyla ‹stanbul’un sembollerinden biri olan yap›, Marmara Denizi’nin ‹stanbul Bo-
¤az› ile bulufltu¤u yerde, Salacak k›y›s›na yak›n bir kayal›k üzerinde yer almaktad›r. Evliya
Çelebi’nin sahilden bir ok menzili uzakl›kta oldu¤unu yazd›¤›16 K›z Kulesi, sahilin 200
metre aç›¤›nda yer almaktad›r. 

Tarih boyunca deniz feneri, gümrük istasyonu gibi çok farkl› ifllevler gören bu kayal›k
üzerinde ilk yap›y› 12. yüzy›lda Bizans imparatoru Manuel Komnenos yapt›rm›flt›r. ‹stan-
bul’un fethinden sonra II. Mehmet, bu kulenin yerine yeni bir bina infla ettirmifltir. Bunun,
etraf› mazgall› duvarlarla çevrili bir tafl kule oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 1510 depreminde za-
rar görmüfl ve I. Selim emriyle onart›lm›flt›r. 1719’da yanarak harap olan kule, 1725-
1726’da Damat ‹brahim Pafla taraf›ndan kâgir olarak yeniden yapt›r›lm›fl, üzerine caml› bir
köflk oturtulmufl ve kubbesi de kurflunla kaplanm›flt›r.

Yap›, II. Mahmut döneminde bir onar›m daha geçirmifltir. Gülersoy, K›z Kulesi’ne güzel-
li¤ini veren üstündeki dilimli barok kubbe ve onun üzerindeki uzun bayrak dire¤inin II.
Mahmut dönemi onar›m›na ait ilaveler olmas› gerekti¤ini belirtmektedir.17 19.yüzy›l›n ilk
yar›s›na ait gravürlerden, bu dönemde bugünkü durumundan farkl› olarak, kale üstüne ve
köfleye oturtulmufl ayr› bir fenerin var oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Konumu, do¤al yap›s› ve mimari dokusuyla Salacak ve onun ayr›lmaz bir parças› olan
K›z Kulesi, ‹stanbul’un en güzel görünümlerini içermektedirler ve bu nedenle pek çok
manzara resmine konu olmufllard›r.

Manzara, bat› resminde 16.yüzy›ldan itibaren ba¤›ms›z bir konu olarak yayg›nl›k kazanm›fl
ve 19.yüzy›l ortalar›nda geliflme gösteren bat›l› anlamda Türk resminin ilk aflamalar›ndan bafl-
layarak en yo¤un biçimde ele al›nan bir tür olmufltur. Böylece, Osmanl›’da 18.yüzy›la kadar
minyatür sanat›nda ve 18.yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren duvar resimlerinde ortaya konu-
lan manzara duyarl›l›¤›, bat› tarz› resim anlay›fl›nda karfl›l›¤›n› bulmufltur. 

Türk resminde gelenekselden ça¤dafla uzanan bu manzara duyarl›l›¤›n›n odakland›¤› te-
mel kaynaklardan biri ‹stanbul olmufltur. 18. ve 19.yüzy›llarda, Osmanl› topraklar›na ge-
len yabanc› ressamlar› da içine alacak flekilde, bugüne uzanan süreçte Türk resminde bir
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13 Haskan, Mehmet Nermi; a.g.e., C.3, s.1329.
14 Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ifl›n, Ekrem; ‹stanbul’da Gündelik Hayat, ‹letiflim Yay›nc›l›k A.fl., 1.bask›,

‹stanbul, May›s 1995, s.165- 174.
15 K›z Kulesi ile ilgili efsaneler ve yap›n›n tarihçesi için bkz. Gülersoy, Çelik; Alt›noluk, Ülkü; K›z Kulesi Kita-

b›, TTOK, ‹stanbul, 1993; Elgin, Ümit; Geçmiflten Gelece¤e K›z Kulesi, Hamo¤lu Holding, 1.bask›, ‹stanbul,
Temmuz 2000; Konyal›, ‹brahim Hakk›; a.g.e., C.2, s.279- 283 ve Haskan, Mehmet Nermi; a.g.e., C.3,
s.1476- 1481.

16 Evliya Çelebi’nin bu ifadesi Konyal›, ‹brahim Hakk›; a.g.e., C.2, s.281’den al›nm›flt›r.
17 Gülersoy, Çelik; “K›z Kulesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, C.5, s.12.



‹stanbul Ressaml›¤› kavram›ndan söz etmek yanl›fl olmayacakt›r. Do¤al ›fl›kta ve resmedilen
görünümle birebir iletiflim içinde çal›flmay› gerektiren aç›k hava ressaml›¤›n› da kapsayan
bu kavram; Bo¤az’›, Adalar›, denizi ve k›rsal›yla ‹stanbul’un do¤al güzelliklerine, Bizans,
Osmanl› ve Cumhuriyet dönemine ait an›tsal yap›lar›, sokaklar› ve meydanlar›yla kent do-
kusuna ve bunlar›n kuflatt›¤› yaflam kesitlerine yönelik resimleri ifade etmektedir. Süley-
man Seyyid’le bafllayarak Hoca Ali R›za ve Halil Pafla’yla devam eden ‹stanbul ressaml›¤›,
14 Kufla¤› taraf›ndan bir tutkuya ve mesleki disipline dönüfltürülmüfl ancak daha sonraki
dönemlerde çeflitli nedenlerle farkl› bir do¤rultuya yönelmifltir. 

Yukar›da ayr›nt›l› flekilde de¤inildi¤i üzere, s›ra d›fl› konumunun sa¤lad›¤› görsel zenginlik
ve kendi do¤al ve mimari yap›s›n›n özelli¤i nedeniyle Salacak ve K›z Kulesi ‹stanbul ressaml›-
¤› içerisinde özel bir yere sahip olmufltur. Sanatç›lar farkl› mevsimlerde, günün farkl› saatlerin-
de bu semti de¤iflik aç›lardan konu edinmiflleridir. Bu bak›fl aç›lar›na göre, Salacak görünüm-
lerini bafll›ca 4 grup alt›nda toplamak mümkündür: 

Panoramik ‹stanbul görünümü içinde K›z Kulesi’nin yer ald›¤› genel bak›fl aç›s›nda, Sa-
lacak belirginli¤ini kaybeder ve K›z Kulesi ‹stanbul görünümünün vazgeçilmez unsuru
olarak manzaraya dahil olur.

Salacak’tan Ayazmaya do¤ru uzanan k›y› fleridinin herhangi bir noktas›ndan arkas›na tarihi
yar›maday› ve /veya Haliç’in giriflini alacak flekilde K›z Kulesi’ne do¤ru bak›flta, kimi zaman Sa-
lacak sahili de resme dahil edilmektedir. Bu bak›fl içine K›z Kulesi’ni de alan ‹stanbul’un en ti-
pik görünümlerinden birine yönelmektedir. 

Bir di¤er bak›fl, yine Salacak’tan, sahilinden ya da sahile uzanan yamac›n üstlerinden yap›l-
m›fl, Salacak sahilini de içine alarak K›z Kulesi’ne do¤ru derinlemesine geliflen görünümü kap-
samaktad›r. Hem güzel bir sahil yerleflimi olan Salacak’› hem de K›z Kulesi’ni içine almas› ne-
deniyle çok sevilen bir bak›fl olmufltur. 

Yayg›n olarak kullan›lan bir di¤er uygulama, K›z Kulesi’ni d›flar›da b›rakarak tamam›yla Sa-
lacak’› gören herhangi bir aç›n›n tercih edilmesidir. Bu resimlerde bak›fl, denizden, Salacak’›n
Kad›köy ya da Bo¤az sahilleri taraf›ndan olabilir, genifl bir aç›yla genel bir Salacak görünümü-
nü ya da yak›ndan belli bir yap›y›, iskeleyi v.s. içerebilir. 

Salacak ve K›z Kulesi’ne dair görünümlerin baz›lar› s›rad›fl› örneklerdir. Nazmi Ziya’n›n bir
resminde sadece Salacak’taki kayal›klar ve Marmara Denizi’nin aç›klar› görülmektedir18. Ayn›
flekilde Nazl› Ecevit’in bir resminde Salacak ‹skelesi ve aç›klar resme dahil olmufltur19. Buna
karfl›l›k Müfide Kadri’nin bir çal›flmas›20, iç mekanda bir masa üzerinde yer alan natürmort dü-
zenlemesidir. Ancak iç mekan, resmin sol taraf›ndan genifl bir pencereyle, içine denizde bir ka-
y›k ve ard›nda K›z Kulesi’ni de alan manzaraya do¤ru aç›lmaktad›r.

Bütün farkl› yönleriyle Salacak ve K›z Kulesi yüzy›llar boyunca resimlere konu olmufltur. 
Osmanl› minyatür resminde 16. yüzy›la ait Hünername minyatürleri aras›nda ve Mat-

rakç› Nasuh’un 1536- 1537 tarihli Mecmu’› Menazil’indeki ‹stanbul görünümünde21 yer
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18 Erol, Turan (haz.); Nazmi Ziya, Yap› Kredi Yay›nlar› Ltd. fiti., 1.bask›, ‹stanbul, 1995, s.240’da yay›nlanm›flt›r. 
19 Giray, K›ymet; Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2.bask›, ‹stanbul,

2000, s.207’de yay›nlanm›flt›r.
20 ‹zmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, T.C. Kültür Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü, Ankara, A¤us-

tos, 2002, s.19’da yay›nlanm›flt›r.
21 Nasuhü’s Silahi; Beyân- › Menazil- i Sefer- i Irakeyn (haz. Yurdayd›n, H.G.), Ankara, 1976’da yay›nlanm›flt›r.



alan K›z Kulesi’ne ait erken tasvirler tarihsel birer belge niteli¤indedir. 

18.ve 19.yüzy›llara ait Osmanl› duvar resimlerinde ise K›z Kulesi sevilen konulardan biri ol-
mufltur: “Konu yine ço¤unlukla ‹stanbul’dur. K›z Kulesi, Göksu Çeflmesi, Kalam›fl Koyu ‹stan-
bul manzaralar› içerisinde en s›k tekrarlanan görünümlerdir. Özellikle K›z Kulesi’nin günün
çeflitli saatlerindeki görünümü ressamlara esin kayna¤› olmufltur.”22

Yine 18.ve 19.yüzy›llarda Osmanl› topraklar›na gelen yabanc› ressamlar için de ‹stanbul
görünümleri aras›nda Salacak ve K›z Kulesi’nin ayr› bir yeri vard›r. Castellan’›n 18.yüzy›la ta-
rihlenen gravüründe23 kule, II. Mahmut devri onar›m›ndan önceki haliyle gösterilmifltir. Bu-
na karfl›l›k, Thomas Allom’un Salacak sahilinde denize giren tulumbac›lar› gösteren gravü-
rü24, 19.yüzy›l›n ortalar›na aittir ve kule II. Mahmut devri onar›m›ndan sonraki haliyle yan-
s›t›lm›flt›r. Burada ayr›ca, ilave bir fenerin varl›¤› dikkat çekmektedir. Ayn› fener, Bartlett’in bir
gravüründe25 de görülmektedir. Ancak gerek bu gravürde gerekse Carlo Bossoli’nin 19.yüz-
y›l›n ortalar›na ait iki resminde26 görülen fener, Allom’unkinden farkl›d›r. Eugene Flandin’in
1871 tarihli gravüründe27 ilave fener art›k yoktur. 

Allom’un di¤er bir gravüründe28 ve Flandin’in sözü edilen gravüründe e¤imli yamaçlar›nda
yal›lar› ve sahiliyle Salacak da konu edinilmifltir. Her iki gravürde de manzaraya K›z Kulesi da-
hil olurken, uzun y›llar ‹stanbul’da yaflam›fl Fausto Zonaro, Salacak sahili ve iskelesine yo¤un-
laflt›¤› iki resminde29 K›z Kulesi’ni d›flar›da b›rakm›flt›r. Bugün varolmayan Salacak ‹skelesi,
Teflrifatî Akif Efendi Camii ve halen ayakta olan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin minaresiyle,
Salacak’›n tipik yal›lar› denizden yans›yarak resmi doldurmaktad›r. 

Türk resminin 19. yüzy›lda yetiflen ve üretim sürecine giren ressamlar›ndan Halil Pafla ve
Hoca Ali R›za, ›fl›¤a ve aç›k havada çal›flmaya dayal› ‹stanbul ressaml›¤›n›n temellerini atm›fl-
lard›r. Halil Pafla’n›n Salacak’tan30 adl› resmi Salacak sahilindeki Teflrifatî Akif Efendi Ca-
mii’ni ve iskelenin bafllang›c›n› göstermektedir. Etraf›ndaki a¤açlarla birlikte bu Salacak ke-
siti suda ›fl›kl› titreflimler yapmaktad›r. Hoca Ali R›za ise, K›z Kulesi’ni gece ay ›fl›¤›nda ele
alm›fl31 ve o da sudaki ›fl›k oyunlar›na yo¤unlaflm›flt›r.
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22 Renda, Günsel; “Türk Resminde Bat›l›laflma Yönünde ‹lk Denemeler”, Bafllang›c›ndan Bugüne Ça¤dafl Türk
Resim Sanat› Tarihi, C.1, Tiglat Yay›nlar›, ‹stanbul, s.60. Ayr›ca sözü edilen duvar resimleri bu kitapta 56,

59, 66 ve 67. sayfalarda yay›nlanm›flt›r.
23 Aslan, Necla; Gravür ve Seyahatnamelerde ‹stanbul (18.Yüzy›l Sonu ve 19. Yüzy›l), ‹stanbul Büyükflehir Bele-

diyesi Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤› Yay›nlar› No: 9, ‹stanbul, 1992, s.66’da yay›nlanm›flt›r.
24 Elgin, Ümit; a.g.e., s.122’de yay›nlanm›flt›r.
25 Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, C.5, s.10’da yay›nlanm›flt›r.
26 Germaner, Semra; ‹nankur, Zeynep; Oryantalistlerin ‹stanbul’u, Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹stan-

bul, 2002, s.246 ve 247’de yay›nlanm›fllard›r.
27 Elgin, Ümit; a.g.e., s.140’da yay›nlanm›flt›r.
28 Elgin, Ümit; a.g.e., s.141’de yay›nlanm›flt›r.
29 Germaner, Semra; ‹nankur, Zeynep; a.g.e., s.248’de ve Giray, K›ymet; “Resim”, Sabanc› Koleksiyonu Hat. Re-

sim. Heykel- Porselen, Akbank Kültür ve Sanat Kitaplar›: 61, ‹stanbul, 1995, 221’de yay›nlanm›fllard›r.
30 Tansu¤, Sezer (haz.); Halil Pafla, Yap› Kredi Yay›nlar› Ltd. fiti., 1.bask›, ‹stanbul, 1993, s.160’da yay›nlanm›flt›r.
31 Ayd›n, fiennur; U¤urlu, Veysel (haz.); Hoca Ali R›za, Yap› Kredi Yay›nlar› Ltd. fiti., adl› katalogda 26 numa-

ral› eser olarak yay›nlanm›flt›r.



Ça¤dafllar›n›n Salacak ve K›z Kulesi’ne bu yak›ndan bak›fllar› bir yana, Hüseyin Zekai Pafla
olas›l›kla Dolmabahçe s›rtlar›ndan yapt›¤› manzarada32, K›z Kulesi’ne ‹stanbul’un panoramik
görüntüsü içinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer vermifltir. 

Türk resminde, ‹stanbul ressaml›¤›n› bir tutku ve meslek disiplini olarak ele alan 14 Kufla¤›
sanatç›lar›, yaklafl›k 1909- 1914 y›llar› aras›nda bulunduklar› Fransa’da izlenimci anlay›fl› be-
nimsemifller ve Süleyman Seyyid, Halil Pafla ve Hoca Ali R›za’yla Türk resminde süregelen ›fl›k
duyarl›l›¤›n› devam ettirmifllerdir. Bu kuflak sanatç›lar›, ‹stanbul’un farkl› bölgelerini konu edi-
nen say›s›z resim üretmifllerdir. Bu görünümler aras›nda Salacak ve K›z Kulesi’ne en fazla yer ve-
ren isim  Hikmet Onat’t›r. Onun resimlerinde K›z Kulesi’nin beyazl›¤› suyun saydam yüzeyinde
hareketli par›lt›lar yaratmakta, Salacak sahili do¤al ve mimari bütünüyle ele al›nmaktad›r.33

Bu kufla¤›n bir di¤er sanatç›s› olan Sami Yetik’in resminde34 kara ve denizin bütünleflti¤i, ti-
pik yal›lar›n›n, camilerinin, iskelesinin ve K›z Kulesi’nin bu bütünleflme içinde yerini ald›¤› bir
örnek olarak dikkat çekmektedir. Ça¤dafl› Nazmi Ziya ise belirgin f›rça vurufllar›n›n hakim ol-
du¤u resimlerinde Salacak sahiline yak›ndan bakmay› tercih etmifltir.35

Yaflam süreçleri; Osmanl›n›n son dönemine denk gelen Meflrutiyet y›llar›ndan, 1960 ve
1970’li y›llar›n Cumhuriyet Türkiye’sine uzanan 14 Kufla¤› ressamlar›, Salacak’›n yaflad›¤› de-
¤iflimlere de tan›kl›k etmifllerdir. Sami Yetik’in yukar›da de¤inilen resminde Teflrifatî Akif Efen-
di Camii minaresiyle birlikte görülürken, Hikmet Onat’›n Salacak adl› resminde36 art›k mina-
re yoktur. Yetik’in resminde iskelenin ucunda yer alan kapal› mekan, Onat’›n resminde iskele-
nin giriflinde yer almaktad›r ve bir flehir hatlar› vapuru iskeleye yanaflm›flt›r. 

Cumhuriyet’in ilan›na kadar Türk resmine hakim olan akademik- izlenimci üslup yakla-
fl›mlar›, 14 Kufla¤›’n›n ard›ndan gelen sanatç›lar taraf›ndan da sürdürülmüfltür. Bunlar aras›n-
da, Türk resminin ilk kad›n sanatç›lar› da yer almaktad›r. Müfide Kadri’nin, bir resminde Sa-
lacak’ta bir yal›n›n iç mekan›ndan aç›lan pencereden K›z Kulesi’ni görmesi,  konuya s›ra d›fl›
bir yaklafl›m olarak dikkat çekicidir.

Yine kad›n ressamlardan Nazl› Ecevit ise, Salacak ve K›z Kulesi görünümlerini akademik-
izlenimci anlay›fl do¤rultusunda farkl› perspektiflerden ve günün farkl› saatlerinde, farkl› yön-
leriyle ele alan çok say›da resim üretmifltir.37

‹stanbul ressaml›¤› konusunda Hikmet Onat’a yaklaflan bir tutarl›l›k gösteren Hasan Ve-
cih Berekto¤lu’nun izlenimci duyarl›l›¤› sürdüren resimlerinde, Salacak görünümleri vazge-
çilmez konular aras›nda yer alm›flt›r38.
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32 Giray, K›ymet; “Resim”, a.g.e., s.251’de yay›nlanm›flt›r.
33 Hikmet Onat K›z Kulesi ve Salacak resimleri, Giray, K›ymet; Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, s.175 ve

190’da ve Giray, K›ymet (haz.); Hikmet Onat, Yap› Kredi Yay›nlar› Ltd. fiti., 1.bask›, ‹stanbul, 1995, s.122,
175 ve 176’da yay›nlanm›flt›r.

34 Özsezgin, Kaya (haz.); Sami Yetik, Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k Ticaret ve Sanayi A.fi., 1.bask›, ‹stan-
bul, Aral›k 1997, s.93’de yay›nlanm›flt›r.

35 Erol, Turan (haz.); a.g.e., s.216 ve 217’de yay›nlanm›fl olan resimler.
36 Giray, K›ymet; Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, s. 190’da yay›nlanm›flt›r. 
37 Nazl› Ecevit K›z Kulesi ve Salacak resimleri, Giray, K›ymet; Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, s.203, 206,

207’de yay›nlanm›flt›r.
38 Hasan Vecih Bereketo¤lu’nun K›z Kulesi ve Salacak resimleri Giray, K›ymet; Türkiye ‹fl Bankas› Resim Kolek-

siyonu, s. 226, 227, 228, 581, 582, 583’de ve Tansu¤, Sezer; Ça¤dafl Türk Sanat›, Remzi Kitabevi, 1.bas›m,
‹stanbul, 1986, s.99’da yay›nlanm›flt›r.



Cumhuriyet’in ilk kuflak sanatç›lar›n›n Müstakil Ressamlar ve Heykeltrafllar Birli¤i ile d Gru-
bu gibi sanatç› birlikleri çevresinde temsil ettikleri yeni sanat anlay›fl›, Türk resminde modern-
leflme sürecini beraberinde getirmifltir. Bu süreçte, resmin biçim sorunlar›na yo¤unlaflan ge-
ometrik temelli bir resim tarz› a¤›rl›k kazanm›fl ve konu sorunu önceki kuflaklara oranla ikinci
planda kalm›flt›r. Böylece, ayn› dönemde izlenimci ressamlar›n sürdürdü¤ü manzara duyarl›l›¤›,
Lhote39 etkili geç- kübist biçim çözümlemeleri u¤runa büyük ölçüde görmezden gelinmifltir. 

Yine, Cumhuriyet’le birlikte Türk manzara resminin Anadolu görünümlerine yo¤unlaflma-
ya bafllad›¤› görülmektedir. Bu geliflmede; gerek Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yak›n zaman ön-
ce yaflanan Kurtulufl Savafl›’n›n etkisiyle ve k›smen de resmi bir devlet politikas› olarak do¤ma-
ya bafllayan Anadolu ilgisinin gerekse genç sanatç›lar›n birço¤unun Anadolu’da görev yapma-
lar› ya da yurdu gezen ressamlar gibi projelerle Anadolu’ya aç›lmalar›n›n etkili oldu¤u söyle-
nebilir. Bu nedenlerle, Cumhuriyet’in ilk kuflak ressamlar› için ‹stanbul ressaml›¤›, 14 Kufla¤›
ve takipçilerinin sürdürdü¤ü bir tutarl›l›k olmaktan ç›km›flt›r. 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltrafllar Birli¤i’nin kurucular›ndan olan fieref Akdik, Cumhuri-
yet’in ilk kuflak sanatç›lar› aras›nda Salacak ve K›z Kulesi görünümlerine40 yo¤unlaflan ender
isimlerden biridir. Bunun nedeni belki de, izlenimci anlay›fl›n etkilerini sürdüren, Özsezgin’in
tan›m›yla41 bir ara dönem sanatç›s› olmas›d›r.

‹stanbul ressaml›¤›n›n Cumhuriyet’in ilk kuflak ressamlar› taraf›ndan yeni biçim aray›fllar›y-
la ba¤daflt›r›lmas› bir zaman sorunu olmufl ve Cevat Dereli, Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Ali Çelebi
gibi birçok isim ‹stanbul görünümlerine daha fazla yer vermeye bafllam›fllard›r. Onlar› izleyen
kuflaklar da, ‹stanbul’a yo¤unlaflan tutarl› bir resim dili oluflturmakta güçlük çekmifllerdir. 

‹stanbul’un özellikle 1950’li y›llardan sonra yaflad›¤› de¤iflim de böyle bir tutarl›l›¤› giderek
olanaks›zlaflt›rm›flt›r. H›zla kentleflen, de¤iflen, do¤al ve hatta tarihi dokusunu yitiren ‹stanbul,
halen korudu¤u güzelliklerine ra¤men günlük hayat›n içinde ak›p giden, parçalanan, içiçe geç-
mifl say›s›z görünümün bir bileflenidir. Modern resmin manzara resmi gelene¤ini ikinci plana
itmesi ve ‹stanbul’un bu yeni yüzünün art›k zamanla bar›fl›k, dingin ‹stanbul görünümlerine
olanak vermemesi ‹stanbul ressaml›¤› kavram›n› büyük ölçüde deforme etmifltir. Yine de, Dev-
rim Erbil gibi kimi sanatç›lar bu kavram›, modern resmin s›n›rlar› içinde ve ‹stanbul’un de¤i-
flen yüzüne uygun olarak yaflatmaktad›rlar42.
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39 Andre Lhote; Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yurt d›fl›na e¤itimlerini sürdürmek amac›yla gönderilen genç res-
samlar›n en fazla tercih ettikleri Paris atölyelerinin birinin bafl›ndad›r ve kübizmden yola ç›kan kuramsal
çal›flmalara dayal› ö¤retisiyle bu sanatç›lar üzerinde etkili olmufltur. 

40 fieref Akdik’in K›z Kulesi ve Salacak resimleri Giray, K›ymet; Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, s. 252,
258, 273, 572’de ve Özsezgin, Kaya; Türk Plastik Sanatç›lar›, Yap› Kredi Yay›nlar›, 1.bas›m, ‹stanbul, Aral›k
1994, s.18’de yay›nlanm›flt›r.

41 Özsezgin, Kaya; a.g.e., s. 19. 
42 Devrim Erbil’in K›z Kulesi ve Salacak resimleri Ergüven, Mehmet; Devrim Erbil, Bilim Sanat Galerisi, ‹stan-

bul, 1995, s.95, 127, 150’de yay›nlanm›flt›r.



VAL‹DEBA⁄’IN DE⁄‹fi‹M SÜREC‹NDE:
AD‹LE SULTAN KASRI

Naciye Turgut*

Üsküdar’›n Altunîzade Mahallesi’nin bir bölümü Valideba¤ ad›n› tafl›maktad›r. Millî
E¤itim Bakanl›¤›’na tahsisli bulunan Valideba¤ Ö¤retmenler Kampusu, geçmiflte ba¤-

l›k oldu¤u için; bu çevre Valdeba¤› ya da Valideba¤› gibi isimlerle tan›n›yordu. Kampus’un
tarihî yap›lar›ndan olan Adile Sultan Kasr› da, yayg›n olarak Valideba¤› Kasr› Hümâyûnu,
Valideba¤› Saray› gibi isimlerle bilinmekteydi. Yap›, yaflanan de¤iflimlerle  günümüzdeki ko-
numuna ulaflm›flt›r.    

Halûk fiehsuvaro¤lu’nun bildirdi¤ine göre Valideba¤; geçmiflte çok say›da meyve a¤ac›-
n›n  bulundu¤u, Valide Sultan’›n Ba¤’› ad›yla da bahsedilen, ‹stanbul’un ünlü ba¤lar›ndan
biriydi. Abdülmecid (1839-1861)’in annesi Bezmialem Valide Sultan (öl. 1853) taraf›ndan,
Hekimbafl› Salih Efendi (1817-1895)’nin yard›m›yla kurulmufltur. Fidanlar› ‹stanbul d›fl›n-
daki flehirlerden ve yurt d›fl›ndan getirilen ba¤’da; 573 meyve türü bulunmaktayd›. Halûk
fiehsuvaro¤lu, ba¤’›n 1848’de kuruldu¤unu bildirirken; Salâh Birsel, Salih Efendi’nin bu ta-
rihte Sultan Abdülmecid’in Hekimbafl›l›¤›’na getirildi¤ini belirtir (Birsel, 1978:128 ; fiehsu-
varo¤lu, ty: 171). Mehmet Nermi Haskan ise Valideba¤’›n ismini Bezmialem Valide Sul-
tan’dan ald›¤›na iliflkin rivayet oldu¤undan bahsetmektedir (2001:1450); ancak tar›ma el-
veriflli oldu¤u anlafl›lan bu arazide, önceden de ba¤c›l›k faaliyetlerinin  yap›lma ihtimali
varsay›labilir. 

Günümüzde arazinin bir bölümünde, meyve a¤açlar› bulunurken; baz› alanlarda da Sedir
ve Çam gibi farkl› a¤aç türlerine rastlanmaktad›r. 165- 166- 167 pafta, 1313 ada ve 15 parsel
numaras› ile tapuda Hazine ad›na tescilli olan arazi, 354.076 metre karelik  yeflil alan› ve için-
de bar›nd›rd›¤› 1. grup kültür varl›klar›yla; sosyal tesisleriyle; e¤itim, sa¤l›k ve kültürel hizmet-
leriyle; Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n ülke genelinde sahip oldu¤u kurumlar aras›nda ilk ve tek ör-
nektir (Resim-1). Sebze ve meyve yetifltiricili¤ine elveriflli olan arazide; özellikle sa¤l›k hizmet-
lerinin bafllamas›yla, tar›msal faaliyetlerin  yo¤unlaflt›¤› bilinir. ‹lk olarak 1927’de prevantor-
yum aç›lm›fl; 1928’de gelifltirilmifl; 1939’da aç›lan sanatoryuma 1949’da yeni bölümler eklen-
mifl; 27 Ekim 1973’te ise genel sa¤l›k hizmetlerinin verildi¤i 50. Y›l pavyonu (Ö¤retmenler

* Araflt›rmac›- Master Art.



Hastahanesi) hizmete girmifltir  (Valideba¤› Sa¤l›k Kurumu, 1973; Valdeba¤, 1971). Bu birim-
lerde tedavi görenlerin ço¤unlu¤u tüberküloz hastalar›yd›. Sa¤l›kl› besinlere ihtiyaç duyan bu
hastalar için; günlük süt, günlük yumurta ve taze sebzeler yetifltiriliyordu (Atay, 2001); ancak
1981’de  Tar›m (Mütedavil) Döner Sermayesinin kapat›lmas›yla,  faaliyetler sona ermifltir (Bri-
fing dosyas›, 2002:3). 

Valideba¤, geçmiflte temiz havas› ve dinlendirici etkisiyle; padiflah valideleri ve yak›nlar› için
gözde mekânlardan biriydi. Halûk fiehsuvaro¤lu’nun belirtti¤ine göre 19. yüzy›la ulafl›ld›¤›n-
da; saray›n ve dönemin ileri gelenleri Büyük ve Küçük Çaml›ca’larla; Kofluyolu çevresinde va-
kit geçirmeye bafllarlar. Sultan II. Mahmud’dan önceki hükümdarlar›n bu çevrelerde ara s›ra
avland›klar›, bir kaç ba¤ köflkünden baflka da yap› olmad›¤› bilinir. Büyük ve Küçük Çaml›-
ca’lara olan as›l ilgi, Sultan II. Mahmud döneminde [1808-1839] bafllam›flt›r. Bu y›llarda Vali-
deba¤’›n çevresinde Tophanelio¤lu Çeflmesi ve Kahvehanesi; Gümrükçü Osman Pafla Köflkü;
Rag›p Bey Ba¤› ... gibi (1947 a: 5 ) ünlü dinlenme yerleri ve köflkler bulunuyordu. Günümüz-
de ise; h›zl› flehirleflmenin bir sonucu olarak çevrenin de¤iflmeye bafllad›¤›, tarihî ve do¤al do-
kunun büyük ölçüde kayboldu¤u izlenir. Ayr›ca gürültü ve hava kirlili¤i de çevreyi olumsuz
yönde etkilemektedir. 

Y›ld›z Üniversitesi taraf›ndan 1991 y›l›nda haz›rlanan raporun bir bölümünde, konuya da
yer verilmifltir:

“Alan›n bat›s›n› s›n›rlayan Tophanelio¤lu (Kofluyolu) Caddesi üzerinde yüksek trafik potan-
siyeli bulunmaktad›r. Bu yolu kullanan araçlardan ç›kan zehirli egzost gazlar› ve partiküller,
koruda bulunan ve bu gazlara karfl› hassasiyeti olan birçok bitki türüne zarar vermektedir. Ay-
r›ca bu yolun ikinci olumsuz etkisi ise, yine yüksek trafik potansiyelinden dolay› oluflan gü-
rültü sorunudur” (Atabay-Döfler, 1991).

Resim 1- Valideba¤’›n 1970 öncesindeki genel görünümü Ethem Durmuflo¤lu özel arflivi
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Bütün bu olumsuzluklara karfl›n; do¤al sit alan› olan Valideba¤ Ö¤retmenler Kampusu, flehir
yaflant›s›n›n karmaflas›ndan bunalan Millî E¤itim personelinin s›¤›na¤› niteli¤inde varl›¤›n›
sürdürmektedir. 

Valideba¤ Ö¤retmenler Kampusu’nda Adile Sultan Kasr› Ö¤retmen Evi ve Kültür Merkezi, Sul-
tan Abdülaziz Av Köflkü- fievket Aktalay ‹zci Evi ve Müzesi, Valideba¤ Mustafa Necati Bey Ö¤retmen
Huzur Evi ve Çaml› Köflk, Valideba¤ Ö¤retmenler Hastahanesi, ‹hsan Mermerci Çocuk Pavyonu, Va-
lideba¤ Anadolu Sa¤l›k Meslek Lisesi, Haydarpafla Lisesi ve Kampus Müdürlü¤ü olmak üzere yedi
farkl› birim bulunur. Yaflanan de¤iflimler baz› birimleri etkilemifl; Adile Sultan Kasr› ad›yla bili-
nen yap›ya da farkl› ifllevler kazand›rm›flt›r. Osmanl› Arflivi’nde ulafl›lan bir belge, Adile Sultan
Kasr›’n›n geçmiflte Valideba¤› Kasr› Hümâyûnu (B.O.A., MV, Nr:220/160, 1339. M.28
[12.10.1920] ) ad›yla bilindi¤ini gösterirken; Nüzhet Atuk taraf›ndan kurum müdürlü¤üne gön-
derilen mektup ve foto¤raflarla, Maarif Vekâleti Preventorium Müdürlü¤ü taraf›ndan 1933’te ha-
z›rlanan broflürde ise Valideba¤›  Saray›  ad›ndan bahsedilmektedir. Bu bilgilere göre yap›n›n gi-
rifl kap›s›ndaki levhan›n 1933’ten sonra yerlefltirilme ihtimali vard›r. Adile Sultan Kasr›, 1853 ya-
z›l› bu levhadan baflka; yap›n›n geçmiflini ayd›nlatan orijinal bir yaz›, sembol vb. bulunmuyor.

Ulafl›labilen bilgi ve belgelere göre Adile Sultan Kasr›’n›n geçirdi¤i evreler dört süreç halin-
de de¤erlendirilebilir:

1- Kasr›n ‹nfla Aflamas›ndan Günümüze Genel Durumu  ve Mimarî Özellikleri
Halûk fiehsuvaro¤lu’nun bildirdi¤ine göre Adile Sultan Kasr›’n›n bulundu¤u arazi; Sultan III.

Selim’in Hünkâr ‹mam› Dervifl Mehmet Efendi’ye aitti. III. Selim (1798-1807), Sar›kaya mev-
kiinde annesi Mihriflah Valide Sultan (öl.1805) için bir “Saray-› âli” ve  Adile Sultan Kasr›’n›n
bulundu¤u yerde de bir “ba¤ köflkü” infla ettirir. Daha sonra bu köflk, Sultan Abdülmecid (1839-
1861)’in  mülkiyetine geçmifl, o da buray› annesi Bezmialem Valide Sultan’a hediye etmifltir
(Haskan, 2001:1450-1451). Bezmialem Valide Sultan’›n vefat›ndan (öl.1853) sonra, arazi mül-
kiyetinin Altunîzade ailesine geçti¤i anlafl›lmaktad›r. Nitekim Tuna Baltac›o¤lu, ‹smail Zühtü
Pafla’n›n ilk köflkünü 1860 y›l›nda  o zamanlar sahibi oldu¤u bu arazide infla ettirdi¤ini belirti-
r. Küçüksu Kasr›’n› and›ran bu güzel köflkün harem ve selâml›k bölümleri bir köprüyle ba¤la-
n›yormufl. Köflkün güzelli¤ini duyan Sultan Abdülaziz, Altunîzade ‹smail Zühtü Pafla’y› huzu-
runa ça¤›rarak “ Sen Kofluyolu’nda Sultanlara lây›k güzellikte bir köflk yapm›fls›n öyle mi?” der.
Bu sözleriyle köflkün kendisine verilmesini ima etmektedir. Çok varl›kl› bir insan olan ‹smail
Zühtü Pafla... “Sultanlara lây›k olan bu köflk benim size arma¤an›md›r” diyerek, çok sevdi¤i ya-
p›y› Sultan Abdülaziz’e b›rak›r. (2000: 9). E. Taflk›n Taflç›o¤lu, Sultan Abdülaziz’in tahta geçti-
¤i dönemde (1861-1876) köflkü çok be¤enip ‹smail Zühtü Pafla’dan sat›n ald›¤›n›; sonradan
köflkün Altunîzade’nin ismiyle an›lmas›na sinirlendi¤ini; bu nedenle y›kt›r›p yeni bir köflk in-
fla ettirdi¤ini ve annesi [Pertevniyal] Valide Sultan (öl.1883)’a  hediye etti¤ini söyler (1985: 82).
Preventorium Müdürlü¤ü broflüründe ise “Valideba¤› ism[i] ile an›lan bu mahalde vakti [i]le
Sultan Aziz validesi için bir saray yapt›rm›fl ve bunu kendisine hediye etmifltir” denilmektedir
(1933:1). Halûk fiehsuvaro¤lu, Altunîzade ailesinin verdi¤i bilgiye dayanarak, binan›n
1863’lerde Adile Sultan’a yazl›k saray olarak verildi¤ini bildirir (Haskan, 2001: 1451).

II. Mahmud (1808-1839)’un Zernigâr (öl.1830) kad›ndan olan k›z› Adile Sultan (1826-
1899); (Uluçay,1980:126) ça¤dafl düflüncelere sahip; hay›rsever bir kifli olarak tan›n›r; saray
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çevresinde1 ve halk aras›nda kendisine oldukça itibar edilirdi. Sosyal yaflam ortamlar›nda s›kça
görülen Adile Sultan; (Sakao¤lu, 1993:80; Saz, 1974:210; Osmano¤lu, 1984:98). efli Kaptan-›
Derya Mehmet Ali Pafla (öl. 29 Haziran 1868) ile k›z› Hayriye Han›m Sultan (öl.26 Haziran
1869)’›n ani ölümleriyle büyük üzüntüler yaflam›fl; bunun sonucunda kalabal›k ortamlardan
uzaklaflarak Valideba¤› ve F›nd›kl› saraylar›nda inzivaya çekilmifltir (Ahmed Lûtfî, 1989:18, 54;
fiehsuvaro¤lu, 1952:1262). Adile Sultan’› yak›ndan tan›m›fl olan Leyla Saz; Sultan’›n baharda Si-
lahtara¤a’daki köflküne, yaz›n ise Haydarpafla üstünde, Kofluyolu’ndaki köflküne2 gitti¤ini bildi-
rirken; “...(bu köflkü galiba Altunizade yapt›r›p Abdülaziz Han Hazretlerine satm›flt›. Valide
[Pertevniyal] Sultan hazretleri de oturmufltu. Halen Valideba¤› derler) naklederlerdi” (1974:
211) demektedir. Halûk fiehsuvaro¤lu, Altunîzade ailesinin aktard›¤›na göre Adile Sultan’›n; Va-
lideba¤›’ndaki bu kas›rda uzun y›llar yaflad›¤›n›; vefat›ndan sonra  bir süre bofl kalan kasr›n, ha-
va de¤iflimi için Sultan Reflad (1908-1918)’›n üçüncü efli Dürrüalem Kad›n’a verildi¤ini; Dürrü-
alem Kad›n›n ise 17 Ekim 1909’da vefat etti¤ini be-
lirtir (Haskan, 2001: 1451). Bu y›llarda yap›n›n bir
süre daha bofl kalm›fl oldu¤u san›l›yor. Nitekim Pre-
ventorium Müdürlü¤ü broflüründe , “... arazi uzun
y›llar meskûn ve terk edilmifl bir halde saraya ait ka-
l›r ve I. Dünya Savafl› y›llar›nda dönemin padiflah›-
n›n o¤lu taraf›ndan iflgal edilmifltir” denilmektedir
(1933:1). 

Sedad Hakk› Eldem, saray›n gözde mekânla-
r›ndan olan Adile Sultan Kasr›’n› 19. yy ‹stan-
bul’unun kârgir konaklar› aras›nda de¤erlendirir
ve bu dönemde kârgir konak mimarisinin saray
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1 “A¤abeyi Abdülmecid (1839-1861), küçük kardefli Ab-
dülaziz (1839-1876) ve ye¤eni II. Abdülhamid (1876-
1909) dönemlerinde siyasal ve kamusal kimi kararlar›n
oluflumunda etkili olmufltur” (Sakao¤lu, 1993: 80).  

2 Celâlettin Atasoy’un belirtti¤ine göre Adile Sultan, Valide-
ba¤›’ndaki köflk ve ba¤’›n d›fl›nda Dolmabahçe Saray›,
Beylerbeyi Saray›, Neflatâbad (Defterdar Burnu) Saray›,
Ca¤alo¤lu yak›n›ndaki saray, Silahdara¤adaki kas›r, Kan-
dilli’deki Adile Sultan Saray› ve Sal›pazar›’nda bulunan
F›nd›kl› sahil saray› gibi farkl› mekânlarda da yaflam›flt›r
(1982: 99-100). Ferdâ Mazak, “Adile Sultan’›n bu saray
ve köflklerden baz›lar›n› ikâmeti için kullanmas› kuvvet-
le muhtemeldir.  Vakfiyelerinin akdedildi¤i yerlere bakt›-
¤›m›zda, Sal›pazar› Sahilsaray›, Kuruçeflme Esma Sultan
Yal›s›, Kandilli Saray›, Valideba¤›’ndaki ba¤ köflkünün
isimlerinin geçmesi bunu do¤rulamaktad›r” (Mazak;
2003:127) der. Ayr›nt› için bkz. Âdile Sultan Vakfiyesi,
‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, T.Y. no. 4993; Ferda Ma-
zak, Ölümünün 100. Y›l›nda Sultan II. Mahmut’un K›z› ÂD‹-
LE SULTAN, Hayat›, Vak›flar› ve Hayrat›, Çaml›ca Kültür
ve Yard›m Vakf› Yay›n no:1, ‹stanbul 2000.  

Resim 2- Adile Sultan Kasr›’n›n kat planlar› 
Sedad Hakk› Eldem 

Türk Evi Osmanl› Dönemi S.268



taraf›ndan ilgi gördü¤ünü söyler. Bu de¤er-
lendirmeye göre, yap›n›n mimarî üslûbu
Greko-Romen, dekorasyonu ise Ampir tar-
z›ndad›r (1986: 234, 268). Yap›n›n mimar›
tam olarak bilinmiyor; ancak ‹brahim Hak-
k› Konyal›, “Mimar›n›n Balyan Kalfa olma-
s› ihtimali vard›r” (1977: 152) demektey-
ken; Afife Batur, Niko¤os Balyan taraf›ndan
tasarlanm›fl olabilece¤ini bildirmektedir
(1993: 82).         

Kasra, çift tarafl› mermer  flebekelerle  süs-
lü, genifl merdivenlerle girilir. Yap›n›n arka
taraf›nda da ayn› özelliklere sahip bir girifl
daha vard›r. Bodrumuyla birlikte üç kat olan
kas›r; ortada merkezî bir sofa ve dört yönde
eyvan benzeri yan mekânlar›yla; döneminin
büyük konutlar›n›n plân özelliklerini göster-
mektedir. Salon ifllevini gören merkezî sofa-
n›n solunda kalan yan sofalar›ndan biri,
merdiven yeri haline getirilmifl; plân›n simet-
risi bozulmufltur. Üst kata ba¤lant›y› sa¤la-
yan bu çift tarafl› merdiven, genifl ve  çift
trabzanl›d›r. Sofan›n köflelerine yerlefltirilen
dört küçük oda ile de simetri düzen tekrar
dengelenmeye çal›fl›lm›flt›r (Resim-2). D›fltan
kiremit kapl› olan yap›n›n,  üst kat sofas› iç-
ten kalem ifli süslemeli ahflap bir kubbe ile
örtülüdür. Ayr›ca bu kubbeli bölüm d›fl›nda-
ki bütün üst kat tavanlar› da  ahflap zemin
üzerine yap›lm›fl  bitkisel motifli kalem ifli ile
bezenmifltir. Kubbeli salon,  bu bezemeler ve
dört köflesine yerlefltirilmifl büyük aynalarla
farkl› bir atmosfere sahiptir. Birinci kat ta-
vanlar› da ahflap olmas›na ra¤men ayn› beze-
meler yoktur. ‹brahim Hakk› Konyal›, var
olan bezemelerin  1975’te asl›na uygun bo-
yand›¤›n› belirtmektedir (1977:154). Me-
kândaki  mermer kapl› tafl›y›c›larla da kasr›n,
zengin bir süslemeye sahip oldu¤u görülür.

Cephedeki bas›k kemerli pencereler, çat›y› çevreleyen kornifllerin bezemeleri, yap›y› d›fltan
destekleyen yivli sütunlar ve Korint nizam›ndaki sütun bafll›klar›, merdiven korkuluklar›nda-
ki flebekeler ise cepheye hâkim olan tafl süslemelerdir. 
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Resim 5- Adile Sultan Kasr›’n›n 1971’de bafllayan
onar›m› sonras›nda güney cephesinin görünümü

Ethem Durmuflo¤lu özel arflivi

Resim 4- Prevantoryum’un 1927 sonras›nda solaryum
ilavesiyle genel görünümü

Ethem Durmuflo¤lu özel arflivi

Resim 3- Kasr’›n 1927 öncesindeki orijinal görünümü
Ethem Durmuflo¤lu özel arflivi



Hikmet Özdemir, Valideba¤ Ö¤retmenler Hastahanesi Müdüriyet Arflivi’nden ö¤rendi¤ine
göre  kasr›n  hastahane [prevantoryum] olarak hizmet verdi¤i dönemlerde, taban›n›n ahflap
ile kaplanm›fl oldu¤unu; bodrum kat›n ise Hünkâr hamam› olarak yap›ld›¤›n› ve sonradan
ifllev de¤ifltirdi¤ini anlat›r  (1996: 85-86).  Yap›, günümüzde Ö¤retmen evi ve Kültür Mer-
kezi olarak hizmet vermektedir. Bodrum kat›nda mutfak, bulafl›khane, çamafl›rhane ve de-
polar bulunurken; girifl kat›nda restoran ve kafeterya hizmetleri verilmekte; üst kat›nda ise
kültürel çal›flmalar sürdürülmektedir (Veziro¤lu, 2004). 

Halûk fiehsuvaro¤lu’nun bildirdi¤ine göre “Valideba¤› Kasr› çok güzel bir flekilde döfleliydi;
kas›rda çok nadide Avrupa eflyalar ile, üzerleri mozaikli, kapaklar› insan tasvirli baz› dolaplar,
a¤›r döflemeler, k›ymetli vazolar bulunuyordu” (1947 b: 5).

Kas›r, günümüzde orijinal görünümünde de¤ildir. Orijinali günümüzdeki gibi k›rma bir ça-
t›yla sonlanm›yordu. Bunun yerinde oldukça gösteriflli, çok say›da penceresi olan bir çat› kat›
bulunmaktayd›  (Resim-3). Yazl›k saray amac›yla infla edilen yap›, bilinçsizce yap›lan onar›m-
lardan zarar görmüfltür. 1927’de  prevantoryum hizmeti vermeye bafllayan yap›n›n kapasitesi-
ni artt›rmak düflüncesiyle, 1930’lu y›llarda çat›s› y›kt›r›lm›fl ve solaryum eklenmifltir (Resim-4).
Bu ilâve kat›n, binaya zarar verdi¤i belirlenince; 1971’de y›kt›r›larak günümüzdeki görünümü-

ne kavuflmufltur (Resim-5). 

2- Dâr-ül-eytâm

Osmanl› Devleti’nin son dönemlerinde yaflanan siyasî ve askerî çalkant›lar›n neticesinde;
çok say›da çocuk yetim kalm›flt›r. Bunlar, Dâr-ül-eytâm (Yetimhâne) olarak adland›r›lan okul-
larda bar›nd›r›l›p, e¤itiliyor ve sanat  ö¤retilerek himaye ediliyorlard›. Savafllarla birlikte yetim
say›s› artarken; 1914’ten itibaren ülkenin pek çok yerinde aç›lmaya bafllayan, Dâr-ül-eytâmla-
ra da yenileri eklenmifltir (Yolal›c›, 1999: 290).
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Resim 6- Valideba¤› Saray› önünde bir grup. Müdür Fazl Nidai (Atuk) Bey (soldan dördüncü), Dr. Saim Ali
(Dilemre) Bey (soldan yedinci) 1335 (1916/1917)  Nüzhet Atuk özel arflivi



“Dâr-ül-eytâmlar, resmî olarak 2 Nisan 1917’de kurulmufltur. Bu tarihte ç›kar›lan “Dâr-ül-
eytâmlar Müdüriyet-i Umumiyesi Teflkili ve Müteferriat› Hakk›nda Kanun” ile bütün Dâr-ül-
eytâmlar bir genel müdürlü¤e, bu genel müdürlük de Maarif Nezareti’ne ba¤lan›r” (Okay,
1999: 493). Savafl y›llar›nda,  Dâr-ül-eytâm hizmeti vermeye bafllayan kurumlardan biri de;
“Adile Sultan Kasr›” ya da o y›llardaki ad›yla “Valideba¤› Kasr› Hümâyûnu”dur.

Valideba¤›’nda kurulan Dâr-ül-eytâmla ilgili olarak; Nüzhet Atuk taraf›ndan Ö¤retmen
Evi ve Kültür Merkezi Müdürlü¤ü’ne gönderilen baz› mektup ve foto¤raflar bulunmakta-
d›r. H.1335 (1916 /1917 ) tarihini tafl›yan foto¤raflar, Dâr-ül-eytâm’›n yap›s› hakk›nda bil-
gi verirken; mektuplardan birinde Dâr-ül-eytâm›n ilk kurucu müdürünün Faz›l Nidai
(Atuk) Bey oldu¤u ve modern t›p morgunun kurucusu, Dr. Saim Ali (Dilemre) Bey ile Mü-
zisyen Musa Süreyya Bey gibi; dönemin ünlü isimlerinin de burada görev yapt›klar› belir-
tilmektedir (Resim-6).

Dâr-ül-eytâm›n kurulufl amac› için ise flu bilgiler verilir: 

“Adile Sultan Kasr›, Dâr-ül-eytâm: Tarihî Valideba¤› Adile Sultan Kasr›’nda aç›lm›fl ve ga-
yesi harplerde ailelerini kaybetmifl öksüz k›zlar› buraya toplayarak himaye etmek, e¤itim ve
terbiyelerini sa¤lamak, yetifltirmek üzere kurulmufl ve Maarif Vekâletine intikali bu... amaç-
la gerçeklefltirilmifltir” (1998).

Osmanl› Arflivi’nde bulunan bir belgede; Dâr-ül-eytâm flubelerinin idaresi ile, Valideba¤›
Kasr› Hümâyûnu’nun Dâr-ül-eytâma tahsis edilmesinden bahsedilmektedir: 

S›ra No:      Zab›tname Tarihi: Meclis-i Vükelâ                  Tebli¤ olunan Deva’ir
520           28 Muharrem 1339           Müzakerat›na mahsus         Dahiliye, Maliye Fi 12

12 Teflrin-i Evvelsene 1336           zab›tnâme                                minh

Hülâsa-i Me’âli
Karar›

Mevâki ‘-i muhtelifede mü’esses Dârü’l- Eytâm flu‘abât›n›n bir mahalle cem’iyle taht-› himâ-
ye-i füyûzat vâye-i hazret-i hilâfet, penâhîde olarak hey’et idâresi büdceye â’id mu‘âmelâtda sa-
lâhiyet-i kâmileyi hâ’iz olmak ve Mâliye Nezâreti ile Hazîne-i Hâssa-i fiâhâne Müdüriyet-i
Umûmîyesi’nden ta‘yîn olunacak birer müfettiflin mürâkabesi taht›nda bulunmak üzre mülhâk
büdçe ile idâresi intizâm ve muhassenât› müstelzim görülmesine ve Vâlideba¤› kasr-›  hümâyû-
n› ile müfltemilât›n›n ma‘mûriyet-i asliyesiyle i‘âde edilmek üzre yirmibefl sene müddetle Dâr’ül- Ey-
tâmlar’a tahsîsi husûsuna irâde-i merhamet-i mu‘tâde-i cenâb-› pâdiflâhî fleref-müte‘allik buyrulmufl
olmas›na binâ’en îcâb eden mu‘amelât›n îfâs› husûslar›n›n Dâhiliye ve Mâliye Nezâretlerine havale-
si tezekkür k›l›nd›.

(Meclis-i Vükelâ Azalar›n›n ‹mza)  
(B.O.A.- MV. Nr., 220/160, 1339. M. 28  [12.10.1920 ])

“Dâr-ül-eytâmlarda e¤itim... iki flekilde uygulanm›flt›r. Birincisi “Müessesât-› ‹lmiye” ad› ile,
yetimlerin talim ve terbiyesi yönünde faaliyet gösteren birer yat›l› ilkokul fleklindedir. ‹kincisi
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de “Müessesât-› Zeraiyye ve Sanaiyye” ad› ile, çocuklara tatbiki sanayi ve ziraî e¤itim veren bir
kurum niteli¤indedir. Bu yüzden de Dâr-ül-eytâmlar Maarif Nezareti’ne ba¤lanm›flt›r (Yolal›c›,
1999: 291).

Adile Sultan Kasr›’nda aç›lan Dâr-ül-eytâm, Takvim-i Vekayi’de “Valideba¤› K›z Sanayii fiube-
si” ( T.V., Nr.3975.,C.26, 7 Teflrin-i evvel 1336 [07.10.1920]), Osmanl› Arflivi’nde bulunan bir
belgede ise “Valideba¤› ‹nâs  Sanayii Dâr-ül eytâm›” (B.O.A.- DH.‹UM. Nr.,11/7-9/13, 1339.
Za.15 [22.07.1921]) ad›yla geçmektedir. Takvim-i Vekayi’de 5 Teflrin-i evvel 1336
[05.10.1920]’da yay›mlanan “Niflan ve Madalya” konulu iradede; ‹stanbul’daki baz› Dâr-ül-ey-
tâmlar ile Valideba¤› K›z Sanayii Dâr-ül-eytâm›’nda  ödüllendirilen müdür ve muallimlerden de
bahsedilir: 

“Dâr-ül eytâm Valideba¤› K›z Sanayii fiubesi Bafl Muallimesi Saadet Han›m, üçüncü rütbe flefkat niflan›.

Valideba¤› K›z Sanayii fiubesi Müdiri Faz›l Bey dördüncü rütbe mecîdî niflan›.

Valideba¤› K›z Sanayii fiubesi Müdiresi Emine Hayriye Han›m,  üçüncü rütbe flefkat niflan›.”  

(T.V., Nr. 3975., C.26, 7 Teflrin-i evvel 1336 )

3- Prevantoryum 
Cumhuriyet dönemiyle birlikte e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda yeni yap›lanmalar bafllam›flt›r.

Bunun en güzel örneklerinden biri de; Adile Sultan Kasr›’nda aç›lan prevantoryumdur. Ülke-
nin yaflad›¤› savafllar fakirlik ve sefalet getirmifl; buna ba¤l› olarak bulafl›c› hastal›klar ortaya
ç›km›flt›r. Bunlardan en yayg›n›, çocuk ve gençler aras›nda s›kça görülen verem hastal›¤›yd›. Bu
hastal›¤›n tedavisi için; daha önce Dâr-ül-eytâm hizmeti vermekte olan Adile Sultan Kasr›’n›n,
prevantoryum olarak düzenlenmesi uygun görülür.    

Kasr›n prevantoryuma dönüfltürülme süreci, Preventorium Müdürlü¤ü broflüründe flöyle
aç›klanmaktad›r:   

“Mevkii ve manzaras›n›n letâfeti [i]le güzel ‹stanbul’un mis[a]lsiz bir yeri oldu¤undan bü-
yük bir isabetle harap olmaktan kurtulmaya bafllanan Valideba¤› saray› ve arazisi, Preventori-
um tesisine en elveriflli bir yerdir” (1933: 2). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Nisan 1927 tarihli oturumunda, Maarif Vâkaleti Bütçesi gö-
rüflülürken; Maarif Vekili Mustafa Necati Bey, Prevantoryum hakk›nda  flu bilgileri vermifltir:

“Bu sene vekâlet ‹stanbul’da müsait flerâit dairesinde bir prevantoryum tesis edecektir. Bundan
maksad›m›z, uzun müddet tedaviye muhtaç olan hasta çocuklar›m›z› ve hasta muallimlerimizi  bu
müessesede bir taraftan toplamak ve di¤er taraftan da müesseseyi aç›k hava mektebi halinde ida-
re etmektir. Burada dikkatli bir tekayyüde tabi olacak olan bu hasta unsurlar, az bir müddet zar-
f›nda s›hhatlerini iktisâp edecekleri gibi hastal›klar› devam etti¤i müddetçe de maarifin feyzinden
nasiplerini alacaklard›r” (T.B.M.M. Zab›t Ceridesi, 1927: 90).

30 May›s 1927 tarihli  Cumhuriyet Gazetesi’nde ise flu haber bulunmaktad›r: 

Prevantoryum
“Maarif Vekâleti, ‹stanbul’da bir prevantoryum tesisi için Selim S›rr› [Tarcan] Bey’i memur

etmifltir. Selim S›rr› Bey, bu konuda flunlar› söylemifltir:

431VAL‹DEBA⁄’IN DE⁄‹fi‹M SÜREC‹NDE: AD‹LE SULTAN KASRI n



Bu müessesenin vücuda getirilmesi için
lüzumlu para haz›rd›r. Burada hastal›¤a mü-
sai[t] çocuklar hem tedavi,  hem de tedris edile-
bileceklerdir. Prevantoryum flimdilik 60 ya-
takl› olacakt›r” (Cumhuriyet, 30.05.1966).

Adile Sultan Kasr›, 1927’de Mustafa Neca-
ti Bey taraf›ndan 60 yatakl› bir prevantoryu-
ma dönüfltürülür. Zay›f bünyeli hasta çocuk-
lar›n  ve  muallimlerin burada tedavi görme-
leri hedeflenmektedir; ancak Preventorium
Müdürlü¤ü broflüründen anlafl›ld›¤›na göre
1927’de sadece çocuklar tedavi görürken;
kad›n ve erkek muallimlerin tedavisine
1928’den itibaren bafllanm›flt›r (1933:6). 

Sonraki dönemlerde prevantoryumda gö-
rev yapan Cengiz Atay, buradaki çal›flmalar
hakk›nda önemli bilgiler vermifltir:

“Prevantoryum’da ... çal›flan kadrolu di-
siplin ö¤retmenleri bulunuyordu. Genellikle
hastahanede tedavi görüp iyileflen bu ö¤ret-
menler, daha sonra hastahanede tedavi gören
çocuklara rehberlik etmekteydiler. Disiplin
ö¤retmenlerinin öncülü¤ünde spor, bahçe ifl-
leri (Resim-7), el sanatlar› alanlar›nda etkin-
likler yapan hasta çocuklar, böylece tedavile-
rinin yan›nda e¤itim de almaktayd›lar. Ço-
cuklara ve yetiflkin hastalara moral verilmesi
amac›yla zaman zaman tiyatro gruplar› davet
ediliyor; sinema filmleri izlettiriliyordu.
Filmler, hava flartlar›n›n iyi oldu¤u günlerde
bahçede izlettirilirken; günümüzde restoran
bölümü olan kasr›n bir odas›na perde as›l›p,
sahne düzeni verilerek piyesler de (Resim-8)
oynat›labiliyordu” (2001). Hastalar›n e¤itim
ve morallerine katk› sa¤layan bu tür etkinlik-
lerin; prevantoryumun ilk kurulufl y›llar›n-
dan itibaren yap›ld›¤› düflünülmektedir. 

Prevantoryum aç›ld›ktan bir y›l sonra; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22 Nisan 1928 ta-
rihli oturumunda Maarif Vekâleti Bütçesi görüflülürken; Mustafa Necati Bey, konuyla ilgili flu
de¤erlendirmeyi yapar:

“Efendiler; geçen sene heyeti âliyenizin kabul buyurdu¤u bir tahsisatla aç›lan (prevantoryum)
tasavvur etti¤imiz flekilde ifas›yla muvazzaf oldu¤u ifli bihakk›n yapm›flt›r. (194) flehit çocu¤u
verem tehlikesinden kurtar›lm›fl, prevantoryumun bugünkünden fazla talebe ve muallim kabul
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Resim 9- Prevantoryum kad›nlar bölümü-1933
Ethem Durmuflo¤lu özel arflivi

Resim 8- Prevantoryum- 1933 y›l› yaz›nda verilen bir
müsamere Ethem Durmuflo¤lu özel arflivi

Resim 7- Prevantoryum- Bahçede bir gezinti- 1933
Ethem Durmuflo¤lu özel arflivi



edebilecek flekilde tevsii için lâz›m gelen tah-
sisat heyeti âliyenize teklif edilmifltir. Bunun
muvaz›lehine sarfedilece¤ine emin olabilirsi-
niz” (T.B.M.M. Zab›t Ceridesi, 1928: 203).  

Ayn› y›l, Mustafa Necati Bey taraf›ndan
prevantoryuma ek olarak 80 yatakl› yeni
bir pavyon infla ettirilir. Bu y›llarda onar›m
gördü¤ü düflünülen Adile Sultan Kasr›’n›n
çat›s›na solaryum eklenmifl ve 1973’e ka-
dar 200 yatak kapasiteyle çocuk ve kad›n
hastalar (Resim-9) için prevantoryum ola-
rak hizmet vermifltir (Valdeba¤, 1971; Vali-
deba¤›, 1973).

4- Ö¤retmen Evi ve Kültür Merkezi
Valideba¤ Ö¤retmenler Hastahanesi’nin

1973’te aç›l›fl›yla birlikte, “prevantoryum” ola-
rak kullan›lan Adile Sultan Kasr› hizmet d›fl›
kal›r. 1991 y›l›na dek at›l durumda kalan ya-
p›da “Hababam S›n›f›, Hababam S›n›f› Uyan›-
yor, Hababam S›n›f› S›n›fta Kald›” gibi baz› si-
nema filmleri çekilmifltir (Veziro¤lu, 2004).
Hikmet Özdemir, yap›n›n  hastahanenin ay-
niyat deposu olarak  kullan›ld›¤›n› da bildir-
mektedir (1996: 87).  

Meral Veziro¤lu’nun aktard›¤›na göre 1991 y›l›nda, ‹stanbul Millî E¤itim Müdürü Turgut
Akan’›n önerisiyle, ö¤retmen evi ve kültür merkezine dönüfltürülmesine karar verilir. Bu ka-
rar, ayn› y›l valilik onay› ile kesinleflmifltir. Yap›, metruk bir durumdayken, ‹stanbul ö¤ret-
menlerinden toplanan aidatlarla “ö¤retmen evi ve kültür merkezi” olarak düzenlenir ve bahçe-
sinde kafeterya hizmetleri verilmeye bafllan›r. 24 Ocak 1992 tarihinde ise “Adile Sultan Kasr›
Ö¤retmen Evi ve Kültür Merkezi” (Resim-10) ad›yla resmi aç›l›fl› yap›lm›fl ve restoran hizmetle-
ri bafllat›lm›flt›r. 

Adile Sultan Kasr› Ö¤retmen Evi ve Kültür Merkezi’nde; Türk Dili ve Edebiyat›, Çok Sesli Mü-
zik, Türk Halk Müzi¤i, Türk Sanat Müzi¤i, Foto¤rafç›l›k, Folklor, Gezi ve ‹nceleme, Resim, Bas›n ve
Yay›n, Tiyatro gibi kültürel birimler bulunmaktad›r. Her e¤itim y›l› bafl›nda ö¤retmen evi mü-
dürlü¤ü taraf›ndan belirlenen kültür birimi baflkanlar›, valilik onay› ile ve gönüllük esas›na da-
yanarak birim çal›flmalar›na baflkanl›k ederler. Birimler kendi alanlar›ndaki y›ll›k çal›flmalar›-
n›, ‹stanbul’un farkl› mekanlar›nda ve kasr›n kendi bünyesinde sergilemektedirler. Bu amaçla
konserler (Resim-11), resim sergileri, konferans ve paneller düzenlenmektedir. Ayr›ca her y›l
Haziran ay›nda, ‹stanbul Ö¤retmenleri Kültür ve Sanat fienli¤i düzenlenerek; Milli E¤itim per-
soneli ve çevre halk›, yap›lan etkinlikleri izleme olana¤› bulmaktad›rlar (Veziro¤lu, 2004). 
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Resim 11- Adile Sultan Kasr› Ö¤retmen Evi ve Kültür
Merkezi- Kültürel çal›flmalardan bir örnek 1995 Ö¤ret-

men Evi ve Kültür Merkezi Müdürlü¤ü Arflivi

Resim 10- Adile Sultan Kasr› Ö¤retmen Evi 
ve Kültür Merkezi 2002 

Ö¤retmen Evi ve Kültür Merkezi Müdürlü¤ü Arflivi



Sonuç

Yaklafl›k yüze elli y›ll›k bir geçmifle sahip bulunan (Valideba¤›) Adile Sultan Kasr›, tarihsel
ve an›sal de¤erleri bak›m›ndan günümüzün nadide yap›lar›ndan biridir. Ulafl›labilen kaynak-
lar, yap›da günümüze de¤in e¤itim hizmetlerinin a¤›rl›k kazand›¤›n›  gösteriyor. Bu bak›mdan
ayr› bir önem arz etmektedir. 

Önceleri  yazl›k padiflah saray› olarak hizmet vermekteyken; H. 1335 (1916/1917) savafl y›l-
lar›nda öksüz k›z çocuklar›n›n bar›nd›r›l›p, e¤itim gördü¤ü bir mekân özelli¤ini kazanm›fl;
Cumhuriyet döneminde (1927-1973) hasta ö¤renci ve ö¤retmenlere flifa yurtlu¤u yapan sa¤-
l›k- e¤itim kurumu ifllevini üstlenmifltir. Günümüzde ise Ö¤retmen Evi ve Kültür Merkezi ola-
rak hizmet vermekte; sosyal ve kültürel etkinliklerin yafland›¤› hareketli bir mekân konumun-
da varl›¤›n› sürdürmektedir; ancak üstlendi¤i farkl› ifllevler nedeniyle Adile Sultan Kasr›’nda,
zamanla hasarlar olufltu¤u görülür. Bu hasarlar›n büyük ölçüde çat› onar›mlar›ndan kaynak-
land›¤› tespit edilmifltir. 

Meral Veziro¤lu’nun aktard›¤›na göre, yap›n›n orijinal haline uygun olarak, restore edilme-
si Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n gündemindedir. Bu ba¤lamda yap›n›n röleve, restorasyon ve res-
titüsyon projeleri haz›rlanm›fl; 3 no’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu taraf›ndan
Temmuz 2003’te onaylanm›flt›r. Onayl› olan restorasyon projesi do¤rultusunda çal›flmalar›n
bafllayabilmesi için ekonomik kaynaklara gereksinim duyulmaktad›r (2004). Hedeflenen ona-
r›m›n gerçeklefltirilmesiyle; tarihî ve do¤al dokunun içice bulundu¤u bu kültürel mekân›n; lâ-
y›k oldu¤u gerçek de¤ere kavuflaca¤› muhakkakt›r.                             
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ÜSKÜDAR’DA YAZMACILIK
ÜSKÜDAR, KUZGUNCUK, ÇENGELKÖY,

BEYLERBEY‹, KAND‹LL‹, VAN‹KÖY Ç‹ZG‹
‹fi‹ VE KALIP ‹fi‹ YAZMALARI

Ozanay Onur*

Üsküdar ‹lçesi için, istihdam yaratacak,
Katma de¤erleri ürün projeleri kapsam›nda;

Sunufl

Sizlere Üsküdar yazmalar›n›n efsane olmufl pamuklu basmac›l›¤›n› farkl› inançlarla ya-
flam›fl insanlar›n ortak üretimlerini teknik ve sanatsal üstünlüklerini tan›tarak kültü-

rel süreklili¤i temel alan Üsküdar ilçesi için istihdam ve katma de¤er yaratacak bir uygula-
ma projesinden söz etmek istiyorum.

Sanat e¤iticisi olarak amac›m›z; yeni bir görüfl, yeni bir yap›lanma, kanserojen olmayan
temiz teknoloji içeren projeyi uygulayarak Üsküdar yazmalar›n› tarihsel bölgesinde yaflama
geçirmek yeniden sat›fla sunmakt›r. Ça¤dafl üretim koflullar›yla ürünü yeni bir kimlikle, ye-
ni bir ifllevle ambalaj›na kadar yeniden yaratmakt›r.

Tarihi verileri do¤ru seçerek, Osmanl› devrinin zengin geçmiflinden gelen bilgi ve biri-
kimleri, süreklilik içinde kullanarak sanatsal ve teknik bilgiyle gerekli buldu¤umuz ça¤dafl
yap›lanmay› sa¤lamakt›r.

Bu düflünceyi Osmanl› halk sanatlar›n›n ve yazmac›l›¤›n örgütlenme biçiminden yararlana-
rak küçük, örnek bir atelye ve ev içi üretimini sa¤layan bir merkezde gerçeklefltirmek fikri ise;
üretimin Üsküdar toplumuyla iliflkisini do¤ru ve ak›lc› kurabilmek içindir.

Ticari hedefimiz, küresel pazar için tekstil sanayimizin seri üretim ve fasonculu¤u d›fl›nda
moda-marka olman›n gerekliliklerinden birini yaflama geçirmektir. Kültürel tafl›y›c›l›¤› bulu-
nan örneklerimize pamuklu bez dokumac›l›¤›m›zla destekliyerek katma de¤erli ça¤dafl bir halk
sanat› üretim modelini oluflturmakt›r.

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatlar› Bölümü Ö¤retim Üyesi. 



Bu modeli geçmiflte önemli bir ticaret merkezi olan Üsküdar ilçesinde ve Üsküdar Belediye-
sinin öncülü¤ünde gerçeklefltirerek Devlet Planlama Teflkilat›na, ‹l özel idarelere, Valiliklere,
yazmac›l›¤›n yafland›¤› bölgelerde de uygulanabilirli¤ini göstermektir.

Bilim, teknik ve sanat uzmanlar›yla haz›rlanan projenin di¤er bir hedefi ise; güncel mo-
da d›fl›nda kültürel-turistik-hat›ra veya an› eflyas› kapsam›nda ev tekstili ve giyim eflyas›
üretmektir. Bu üretimle; modas› hiç bir zaman geçmiyen her yaflta her zevkte insan›n kul-
lanabilece¤i, sat›n alabilece¤i, Türkiyenin özellikle Üsküdar ilçesinin uluslararas› co¤rafi
iflaretler içinde yer almas›n› sa¤layacak bir ürün kavram›n› oluflturmak, Üsküdar gençli¤i-
ne, Üsküdar insan›na ekonomik bir gelir yada ifl ortam› yaratmakt›r.

Yazma ve Yazmac›l›k

Bohça, yorgan yüzü veya seccade boyutlar›nda haz›rlanm›fl pamuklu kumafl üzerinde gele-
neksel bir kompozisyon oluflturarak elle motif çizmek, özel bir f›rça ile boyamak veya bu ifl
için oyulmufl tahta kal›plarla basmak yoluyla uygulanan zenaata “yazmac›l›k” ad› verilir. Bu ifli
yapan ustaya “yazmac›” üretimin yap›ld›¤› mekana da “yazma atelyesi” denir. Üreticilerin be-
raber oldu¤u mekanlar ise, eskiden basmac› han sonralar› yazmac›lar han› olarak adland›r›l›r.

Halk sanatlar›ndan biri olan yazma, tekstil basmac›l›¤› ve do¤al boyamac›l›¤› ile teks-
til tasar›m tarihi, kültür tarihi ve halk edebiyat›nda Anadolu ve ‹stanbul halk kültürünün
önemli bir ö¤esidir.

Kültürü yans›tan etkinlikler içinde görülen tekstil basmac›l›¤› (yazmac›l›¤›) genelde süsleme
ve bezeme sanat› olarak tan›mlanmaktad›r. Geçmiflte tüm sanat ve zenaatlar nakkafll›k, oyma-
c›l›k, kuyumculuk gibi üretimler sanat sözcü¤ü ile an›l›rd›. Terzilik, demircilik, arabac›l›kta bir
sanat alan›yd›. Bu nedenle üretilen her iflin ya da eflyan›n çok say›da elle üretimini baflarma-
n›n, teknik ve beceriyi kullanman›n yollar› sanat kavram› içinde görülürdü. Sanat e¤iticileri,
sanat sözcü¤ü alt›nda toplanan bu tür faaliyetlerin zenaat oldu¤unu bu durumun terim k›tl›-
¤›ndan do¤du¤unu, içinde bilgi, el becerisi olan ve zeka kullan›lan ifllerin sanat kapsam›nda
bulundu¤unu belirtmektedirler.

Yazmac›l›k özel teknik ve ustal›k gerektiren kültürlerden gelen düflünsel yarat›c›l›kla geliflen
bu nedenle zenaatlardan ayr›lan bir sanat alan›d›r. Ancak yazmac›l›¤›nda teknik aflamalar› za-
naat yönünü gelifltirmifltir. Kal›pla çok say›da basma ifli bir zenaatt›r. Ekonomik zenginlik gös-
tergesi için özel siparifllerle mekanlar yaratarak s›n›fsal farkl›l›k yaratmak iste¤i ise yazmac›l›-
¤›n çizgi iflini gelifltirmifl sanat haline getirmifltir. Bu iki üretim tarz› birbirinden farkl›d›r. Çigi
ifli; ak›l ve mant›kla yap›lan duyguland›rma, coflturma, büyüleme hayalleri geniflletme ve sev-
gi vermek suretiyle baflkalar›na bu duyumu geçiren estetik bir sanat alan›d›r.

Sanat, estetik de¤eriyle hem faydal› hem güzel olan ifllerdir. “T›pk› ilmi, dini ve felsefi faali-
yetler gibi birer manevi kültür faaliyetidir” denmekte, muhayele, zeka, sezgi gerekti¤i çünkü
bu tür yarat›c› faaliyetlerin bir defada ve tek say›da tamamland›¤› belirtilmektedir.

Yazmac›l›¤›n Kökenleri 

Yazmac›l›¤›n bafllang›c› ve yay›l›mlar› hakk›nda kesin bir bilgi yoktur. Kaz›larda bulunan ba-
z› silindir ve mühürlerin kumafl üzerinde kullan›ld›¤› varsay›lmaktad›r. Çatal Höyükte bulu-
nan mühürlerin tekstilde kullan›ld›¤› anlat›lmaktad›r. Heredot’un (MÖ 484-425) Hazar Deni-
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zi çevresinde yaflayan kavimlerin do¤al bitkiden elde ettikleri boyalarla kumafla figürler çizdik-
leri ve giysi yapt›klar›n› yazd›¤›da belirtilmektedir. Eski M›s›r da MS 4 yüzy›ldan kalma bir el-
bisede bask› ile oluflturulmufl motiflerin oldu¤u kaydedilmektedir.

Avrupa da bask› makinas› keflif edilene dek 1834 elle üretilen basmac›l›k çeflitli geliflme-
lerle sürmüfl, sanayi devriminden itibaren teknoloji ve üretim yöntemlerinin de¤iflmesi ve
geliflmesiyle basma sanat›nda da geleneksel üretim yavafl yavafl yok olmufltur. Görüntünün
ayn›s›n› ço¤altabilen yeni yöntemle (Serigrafi) üretime geçilmifltir. Günümüzde yazmac›l›k
bu teknolojide sürdürülmektedir.

Osmanl› Devrinde Yazmac›l›k

Osmanl› kaynaklar›nda yazma; el ile üzerine çiçek resimleri nak›fllar bas›lm›fl yemeni ve em-
sali biçiminde aç›klanmakta, ifli yapan esnaf “kalemkar” olarak tan›mlanmaktad›r. F›rça ile ren-
garenk nak›fllar yapan sanatkarlara ise nakkafl denilmektedir.

Evliya Çelebi XVII yy.’da yazd›¤› seyahatnamesinde esnaf-› nakkaflan-› ya¤l›kç›yan tabirini
kullan›r ve “...bunlar yumayun bezler üzerine siyah kalemkar ederler” diyerek ilave eder. “Yir-
mi dükkan yirmibefl nefer ile çal›fl›rlar”. Pirleri ise Seracettin’dir der.

fiehzade Mehmet’in (1574-1595) ‹brahim Pafla saray›nda yap›lan sünnet dü¤ünü dolay›s›y-
la el yazmas› minyatür kitab›nda “basmac›” ad›n› tafl›yan esnaf tak›m›ndan söz edilmektedir.
Yap›lan resmi geçitte yazmac›lar›n ellerindeki kal›plarla düz kumafllar üzerine alt›n ve gümüfl-
le birlikte renkli motifler bast›klar› betimlenmektedir.

Tashin Öz ise; 17 ve 18. yy.’da kal›b›n tazyiki ile alt›n ve gümüfl bas›ld›¤›, yazmac›lar›n bu
iflte çal›flt›¤›, bunlara “basmac›” dendi¤i, bu tür olanlara “mücessem basma” karakalem bas›lan-
lara ise “sade basma” dedi¤ini anlatmaktad›r.

Tarihte Üsküdar Yazmac›l›¤›

Musahipzade Celal eski ‹stanbul yaflay›fl›n› anlat›rken; III. Ahmet zaman›nda Üsküdarda
Ayazma semtinde kurulu bir basmahanenin befl katl› bina oldu¤unu yüzden fazla iflçinin
çal›flt›¤›n›, mendil, yemeni, baflörtüsü, perdelik, döflemelik olarak beyaz zemin üzerine ka-
rakalem yazmalar üretildi¤ini anlatmaktad›r.

XVIII. yüzy›ldaki ‹stanbulu anlatan ‹nciciyan ise; Kuzguncuk semtini anlat›rken nak›fll›
basmalar›n bu köydeki imalathanede üretildi¤ini, imalathaneyi Kayserili Serkisyan›n kur-
du¤u, Serkiskalfa basmas› dendi¤i, 19.yy’da bu atelyenin Üsküdara nakledildi¤i, torunlar›
taraf›ndan iflletildi¤i yazmaktad›r.

Üsküdar Yazmalar›

Do¤al boya ile renklendirilen bir pamuklu basmac›l›k olan “yazma sanat›” ayn› zamanda
yüzy›llar boyu yaflam›fl olan bir halk sanat›d›r. Kullan›m alan›n yayg›n ve ifllevsel olmas›, yara-
t›c›l›¤a aç›k teknolojisi çeflitli boyama yöntemleri, bu tür üretimlere bölgesel özellik katm›flt›r.

Önceleri bireysel olan sanat sonralar› iflçilere da¤›t›lm›fl, evler atelyelere dönmüfl, yazmala-
r›yla ünlü mahalle ve sokaklar oluflmufltur. Bafllang›çta, nakkafl›n tasarl›yarak tek bafl›na sür-
dürdü¤ü “çizgi ifli yazma” zamanla tan›narak beyenilmifl, tekstilci nakkafllar›n flöhretleri yay-
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g›nlaflm›fl bu durum çizgi ifline olan talebide artt›rm›flt›r. Nakkafllar ço¤alm›fl giderek çok say›-
da üretebilmek için gergeflerde renklendirme ifli kad›nlara evlere verilmifltir. Bu fason iflçilk tü-
rü 1960’lara kadar ‹stanbul ve çevresinde tüccar ifli ve çarfl› ifli olarak devam etmifltir.

Bu geliflim ve ticari oluflum moda dedi¤imiz yayg›n kullan›m iste¤i, görsel alg›lamada etki-
li olan yüzey tasar›mlar›nda biçim yarat›lar›n› zenginlefltirmifltir. Yorgan yüzlerinde bohça ve
örtülerde mitolojik masal ve do¤an›n betimlenmesi, seccadelerde inanç ve duygular›n ifade-
si, teknik ve sanatsal bir sentezle “Üsküdar yazmac›l›¤›na” gurubun içinde farkl› bir kimlik
katm›flt›r. Üsküdar giderek Osmanl›n›n dolays›yla Anadolunun talebini karfl›layan yazma
merkezlerinden biri olmufltur. Yüzey kompozisyonlar›nda içinde bulundu¤u yüzy›la ba¤l›
olarak belirgin bir kültür ve resim sanat›n›n etkisi alt›nda kal›nmas›na karfl›n, Üsküdar’a öz-
gü bir betimleme ve bezeme ile özel bir kimlik kazand›rm›flt›r. Bu nedenle Üsküdar yazma sa-
nat›nda di¤er bölgelerden farkl› olarak, dini-felsefi yerel anlay›fllar›n izlenebilir biçimlere dö-
nüflmesi gerçekleflmifltir. Üretildi¤i yüzy›ldaki sosyal, felsefi ve sanatsal görüfller Üsküdar yaz-
malar›n›n ay›rt edici niteli¤ini oluflturmufltur. Özellikle islam felsefesi içinde yeni betimleme-
ler, yeni biçim anlat›mlar› ortaya ç›km›flt›r. Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kan-
dilli, Vaniköy’de üreticiler kendi görüfl, inan›fl ve yaratma eylemleriyle zaman›n sanat ak›mla-
r›n› bir anlat›m stili içinde bütünleyerek özgün sanat yap›tlar› üretmifllerdir.

Üsküdar Yazmalar›nda Biçim ve Üslup Z›tl›klar›
Üsküdar yazmalar›na bakt›¤›m›zda “çizgi ifliyle” “kal›p kalem” ya da kal›p bask›larda iki

farkl› görsel sonucu alg›lar, k›yasl›yarak bu iki tür yazma aras›nda farkl› iki güzelli¤i yada özel-
li¤i estetik bir hofllanma ile görür, güzelli¤in nedenlerini anlamaya çal›fl›r›z.Birinde koyu di¤e-
rinde aç›k ve parlak egemen bir zemin rengini fark ederiz.

Kal›pla “kara kalemi” bas›lm›fl el boyamalar›nda ya da kal›pla elvan basmalar›nda, alan›n
tüm yüzeyini kaplayan sa¤lam bir flekil düzenlemesini, tekrarlanan ayn› biçim kal›b›n›, mate-
matik ile kurulmufl yüzey plan›n›, s›n›rl›l›¤›n kurallar›n›, izleyebilir, birbirleriyle ba¤›nt›l› geli-
flen flekil tekrarlar›n›n meydana getirdi¤i a¤aç betimlemelerini görürüz. Bu yazmalar›n özelli-
¤i dallar› meydana getiren dizinlerin yüzeyde bak›fl›ml› yada ters yönlü bak›flan ritmik çizgiler
oluflturmas›d›r. Tekni¤in verdi¤i alg›lamayla bu bir tekstil alan›n›n ürünüdür diyebiliriz. Çün-
kü boya kal›p bask›yla biçim yüzeylerini kapatmakla leke görüntüsü alg›y› güçlendirmektedir.
El boyama “çizgi ifli” ise farkl› bir görüntü verir. Bu nedenle “çizgi ifli” ilginç bir resimli kumafl
gurubunu oluflturur. ‹fadelendirmelerde resim sanat›n›n ögelerine yaklafl›lm›flt›r. Koyu aç›k
renk gölgeleriyle hacimli görüntüler elde edilmifltir. Yüzeyde bak›fl›ml› gibi görülen devaml›
bir görünüfl haraketlili¤i ile de¤iflen, biçim çaflitlili¤i olan, özgür bir yaratma coflkusuyla olufl-
mufl, deneysel bir biçimlemenin zeginli¤ini görürüz. Do¤ay› de¤iflim içinde kavratan, beceri ve
boyama yöntemleriyle görsel etkileri ço¤alan, usta yarat›c›l›kla, illizyonlar meydana getiren
çok çeflitli çiçeklerle donanm›fl a¤açlar› görürüz. Ancak her ikisinde de a¤ac›n biçim ve yoru-
mu farkl› geliflmifltir. Kal›p iflinde biçimsel betimleme, tekni¤e di¤erinde ise yarat›c›l›k temeli-
ne dayanm›flt›r.

Bu nedenle, ayn› yörede yap›ld›¤› var say›lan “Kandilli yazmalar›” olarak adland›r›lan iki ay-
r› yöntemle tamamlanan yorgan yüzleri, iki ayr› kimli¤i de oluflturmufltur.

Bu iki yorgan yüzlerinde nakkafllar, ortak bir anlam› kullanm›fllar. Tanr›n›n birli¤ine inan-
d›klar› için Hristiyan ve Müslümanlar kutsal say›lan hayat a¤ac›n› betimlemifllerdir.
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Yaflam simgesi olan hayat a¤açlar›n› halk sanatlar›nda da izleyebiliriz. Kömürcü kula ha-
l›lar› ve nak›fl iflleri, camalt› halk resimleri, mezar tafllar›, bak›r siniler, camilerin çini pano-
lar›, ‹znik seramikleri, ‹sak pafla saray›, Topkap› Saray›nda v.b. görülebilir.

‹slam sanat› d›fl›nda hristiyan sanat›nda da kullan›lan “yaflam a¤ac›” betimlemesi ço¤u
kez kutsal suyu simgeleyen bir vazo ya da kupa içinde gösterilmifltir. Çünkü suyun yaflam›
ölümsüzlefltiren bir ifllevi vard›r. Böylece a¤ac›n ölümsüzlü¤ü ile yaflam›n yenilenen bir
kaynak oldu¤u kabul edilmektedir.

Bu gurubun içinde topraktan ç›kan, kökleri olan a¤aç örneklerinede çok say›da rastlan›r.
Bunlar daha çok minyatürlerden ve geç devir duvar resimlerinden esinlenilen resimleme
tekniklerini kullanarak toprak y›¤›n›n› anlatan biçim ifadeleriyle halk resimlerine çok ben-
zeyen örnekleridir.

Üsküdar Yazma Köyleri

Yazma atelyeleri bo¤az›n k›y›lar›nda yada denize kolay ulafl›lacak yerlerde kurulmufltur. Üs-
küdar, Paflakap›s›, Çinili Karakolu semti, Kuzguncuk, F›st›ka¤ac›, Paflaliman›, Çengelköy, Va-
niköyde yaflam›flt›r.

Geçmiflte k›y›s› olan, denize girilen, suyu yavafl yavafl derinleflen bu semtler, yazmalar› y›ka-
maya elveriflli yerler olmufltur. ‹stanbulun bo¤az sular› ve denizi, bu yazmalar› “has yazmalar”
olarak ün yapmas›na neden olmufltur.

Üsküdar Yazmalar›n›n Ticari Nitelikleri

Yazmalar niteliklerine göre adland›r›lm›fllard›r.

Kullan›m›na göre;  Sofra bezi, dolak, seccade, mendil, peflkir, ya¤l›k, yorgan yüzü.

Üretim yerlerine göre;  Tokat kirazl›, Tokat beflli, Tokat elmal›, Çengelköy tüylü, kandilli,

Kullan›ld›klar› yöreye göre; Kütahya yazmas›, Kayseri kenar›, Çanakkale ifli, fiam hamami-
yesi, flaban özü yazmas›.

Markaya göre; Has yazma, nadide yazma, kufllu, kafesli, kalem ifli, Yeniköy.

Renklere göre; Elvan, Karakalem, sar› zemin.

Motiflere göre; Fulyal›, Elmal›, Horozlu, Kandilli, Kokanal›, Kilitli, Kestaneli, Saatli 

Boyutlara göre; yüzotuz santim kaynam›fl, de¤irmi, tüylü.

Sosyal yaflama göre; Hürriyet olarak an›lmaktad›rlar. Kullan›ld›klar› yere ve bask› yöntem-
lerine göre çizgi ile motifin fleklini ç›karan kal›ba “karakalem” veya “saz” renk basan kal›ba “el-
van” , zemin basan veya afl›nd›rma kal›b›na “keçeli kal›p, kapama kal›p” yada “lap kal›p”, men-
dil, bohça büyüklü¤ündeki tülbentlere yaz›lar ve dualar bas›lanlara ise “destimal kal›b›” den-
mifltir. Suzeni kal›plara ise, ifllenecek yerlere ince motif ç›karan iflleme kal›plar›d›r.

Kandilli Yazmas›

1943’de ölen papaz Kirkor ile an›lmaktad›r. Kalem ifli (çizgi ifli) yazmalar›yla ünlüdür. Yor-
gan yüzü, bohça ve ya¤l›klar› ile tan›n›r. Eski bir üretim merkezidir.
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Çengelköy
Siyah zeminli yazmas›yla an›l›r. “Dokuzlu çengelköy” ad›yla an›lan› meflhurdur. Çicek de-

metleri kullan›lm›flt›r. 130X130 boyutlar›nda olan ise, 16 telli (doku s›kl›¤›ndad›r). Sar› zemin-
li olup 16’l› Çengelköy ad›yla Kastamonunun ‹nebolu ve Cide yörelerinde kullan›lm›flt›r. 9’lu
ise Kütahya, Uflak, Tokat ve Sinop için üretilmifltir. “Kilitli yazma” ise köfleleri çiçeklidir. Bur-
sa ve Bal›kesire pazarlanm›flt›r.Çengelköy tüylü (iki adet yanyana) 100X100 ölçülerindedir.
(Toptafl›, Divitciler, Kap›a¤›z›, Yenimahalle, Selams›z semtleri) Ayazma da yap›lm›flt›r.

Vaniköy
Çizgi ifli yorgan yüzleri, çizgi ifli yemeni, çizgi ifli seccade üretilen bir bölgedir. Yeniköy, Çen-

gelköy, Vaniköy  olarak an›lmaktad›r.

Yazma Tekni¤iyle Üretilen Kullan›m Eflyas›:

Bohçalar

‹ç ve d›fl giysileri muhafazada (70x70-90x90-45x45) ölçülerinde astarlanarak kullan›lm›flt›r.
Yemeni ve yatak örtüsüyle tak›m olarakta üretilir. Pamuklu bez pamuklu saten dokuma ku-
mafllar üzerine bas›lm›flt›r.

Yorgan yüzü

%100 pamuklu ortadan dikiflli olan yorgan yüzleri Kandillide daha çok hayat a¤ac› motifle-
riyle üretilmifltir. Hatayi ve rumi motifler kullan›ld›¤› gibi, dönemin resim tekniklerinden etki-
lenerek barok ve rokoko stilleride kullan›lm›flt›r. Karanfil, saks›, kiraz, elma, nar, lale, gül, süm-
bül, gelincik önemli motif kaynaklar›n› oluflturmufltur.

Peflkir

Meydan sofras› davetleri kullan›lan “dolama” tabir edilen bir çeflit peçetedir. ‹ki ucu s›rma
nak›fl tekni¤i ile ifllenmifltir. Bir kaç metre uzunlu¤unda davetlerde tüm misafirlerin dizlerini
örten peçete yerine ortaklafla kullan›lan örtüdür. Kandillide üretildi¤i varsay›lmaktad›r.

Yemeni

Her yaflta kad›n›n kulland›¤› bir bafl örtüsüdür. %100 ince pamukludan (Tülbent) oluflan
yemeniler kenarlar›ndaki i¤ne oyalar›yla meflhurdur. Anadoluda çember olarak bilinmektedir.
Ka¤›t içi yazma olarak Kapal›çarfl›da toptan sat›lm›flt›r.

Seccade

Özel bir kompozisyona sahip tek kiflinin üzerinde namaz k›lmak için kulland›¤› bir örtü-
dür. Aras› pamukla desteklenmifl yorgan gibi dikiflli ve astarl›d›r.

Mendil (Dest-mal)

El bezi, havlu, peflkir anlam›nada gelen dest-mal farsça kökenlidir. Ramazan›n onbeflinde
h›rka-› saadet s›ras›nda ileri gelenlere hediye edilen, üzerine yazma tekni¤i ile dualar bas›lm›fl
pamuklu bir bezdir.



Yast›k yüzleri

Sedir yast›klar›n›n yüzlerini muhafaza etmek için kullan›lan, kal›n pamuklu üzerine bask›
yap›lm›fl örtülerdir.

Namaz Örtüsü

Namaz k›larken kullan›lan bafl örtüsü dikdörtgen fleklindedir. Al›n yerinde dall› çivitli, dal-
l› pembeli motifler bas›lan, kenarlar› t›¤ örgüsü ile dantel yap›lan kad›n bafl örtüleridir.

Projenin Uygulanmas›

Projenin uygulanmas›nda dört tip ürün planlanm›flt›r.

1. TIPKI ÜRET‹M: Bohça, seccade, yorgan yüzü, yast›k, yemeni, peçete gibi kullan›m alanlar›
gözönüne al›narak, tarihsel renk kompozisyon özellikleriyle ve geleneksel teknikleriyle üre-
tim (El ifli). Ancak geleneksel teknolojideki sa¤l›¤a zararl› malzemeler ay›klanarak örne¤in
kanserojen maddeler ç›kar›lacak, temiz teknolojiyle do¤a ve çavreninde korundu¤u sa¤l›kl›
bir üretim yap›lacakt›r. Ürünler elde üretilen özel ambalajlarda tan›t›m etiketiyle prestij ürün
olarak “Üsküdar yazmalar›” ad› ile markalanacak ve sat›fla sunulacakt›r.

2. YEN‹ ‹fiLEV KAZANDIRILMIfi ÜRÜN: Ayn› teknoloji ve motiflerle yeniden tasarlanm›fl gün-
cel beyeniye uygun yeni kullan›m eflyalar›.

3. YEN‹ TEKNOLOJ‹-GELENEKSEL GÖRÜNTÜ:Ayn› üretim biçimleri yeni teknolojilerle çok
say›da daha k›sa zamanda ve daha ucuz üretilecektir. Katmade¤er ve y›¤›n üretim ile üreti-
cilere kazanç sa¤lanacakt›r.

4. GELENEKSEL ÜRET‹ME BOYAMA TEKN‹KLER‹ ‹LAVE ED‹LEREK (BAT‹K, ELBOYAMA,
MONO BASKI V.B.): Yeni tekniklerle ürün çeflitleri artt›r›lacakt›r. Tekstil sanayiinin ham
maddelerinden yararlan›lacakt›r.

Projede K›sa ve Uzun Vadeli Hedefler

1. Türk kültür örneklerinin en önemli kesitini oluflturan geleneksel tekstil sanatlar›ndan “Üs-
küdar yazmalar›n›” Üsküdarda yeniden üreterek, ustal›k ve yarat›c›l›k temelinde  ticari alan
yaratmak.

2. Geçmiflten günümüze Türkiye’nin kültür tafl›y›c›l›¤›na öncülük etmifl “Üsküdar yazmalar›-
n›” ürüne çevirerek, bölgesel üretici yetifltirmek ülke içinde ve kültürel pazarda tan›tmak.

3. Dünya pazarlar›nda rekabet edecek ürünleri, proje kapsam›nda uzmanlarla tasarl›yarak, il-
çe insan›n›, zenaatkar›n› bu alanda çal›flmalar yapmalar› için özendirmek.

4. Ev kad›nlar›na ve gençlerimize aile sorumluluklar› d›fl›nda kalan zamanda bir el sanat› ö¤-
reterek, meslek kazand›rmak ve gelir sa¤lamak.

5. Tasar›m felsefesiyle oluflmufl, estetik ve teknik üstünlü¤ü ile eser niteli¤indeki prestj ürün-
lere Üsküdar ilçesinin bir an› eflyas› olarak topluma kazand›rmak ve tan›tmak.

6. Üsküdar yazmalar›n›n do¤ru örneklerini ö¤reterek t›pk› üretimin önemini kavratmak, ör-
neklerini ço¤altmak.

7. Ekonomik-sosyal-kültürel-sanatsal ve teknik sentezi yap›lm›fl, estetikle biçimlenmifl, küre-
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sel pazara uygun koflullarda gelifltirilerek tasarlanm›fl, kullan›m eflyas› olarak an›lan ço¤alt›-
labilir ürün sa¤lamak.

8. Hediyelik eflyada Üsküdar ilçesi ad›na, kalite belgeli, markal› ürün geliflimine örnek ola-
cak bu çal›flmay› ürünün tarihinin geçti¤i yerde ilçenin yerel yönetimiyle bafllatmak.

9. Ülke çap›nda Türk prestij ürünlerine bafllang›ç olacak nitelikteki yap›tlar› oluflturmak.

10. Üsküdar ve çevresinde e¤itilmifl ifl gücünün kalitesini yükseltmek sertifika vererek meslek
kazand›rmak.

11. Yukar›daki amaçlara hizmet etmek için Üsküdar’da bir etnografya müzesi için çal›flma yap-
mak. Elde bulunan üsküdar yazmalar›n› kaynak ve belge olarak toplamak, restorasyon ve
konservasyonunu yaparak sergilemek.

12. Bu konuyla ilgili yay›n haz›rlamak.
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ÜSKÜDAR Ç‹N‹L‹ CAM‹‹ 

(KÖSEM VAL‹DE SULTAN CAM‹‹)’NDEK‹
Ç‹N‹ SÜSLEMELER

Savafl Y›ld›r›m*

16. yüzy›lda Osmanl› Çini Sanat› büyük bir at›l›m göstererek doruk noktas›na ulaflm›fl ve
özellikle ‹stanbul’daki an›tsal mimari eserlerde ‹znik üretimi çinilerle muhteflem örnekler

ortaya koymufltur. 17. yüzy›lda imparatorlu¤un ekonomik bak›mdan zay›flamas›n›n da etki-
siyle ‹znik çinilerinin kalitesi giderek düflmeye bafllam›fl1 ve bu dönemden itibaren di¤er bir çi-
ni merkezi Kütahya ön plana ç›km›flt›r. ‹stanbul ve Anadolu’daki 17. ve 18. yüzy›la ait pek çok
yap›da burada üretilen çiniler kullan›lm›flt›r2.

Üsküdar Murat Reis Mahallesi Çinili Mescit Sokak’taki Çinili Cami ya da Kösem Valide Sul-
tan Camii3 mimari bak›mdan çeflitli araflt›rmac›larca tan›t›ld›¤›  halde, çinileri kanaatimizce ay-
r›nt›l› incelenmemifltir. Genel olarak Türk Çini Sanat›’n› ele alan yay›nlarda, ‹znik, Kütahya çi-

* Arafl. Gör., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.
1 ‹znik çinileri hakk›nda genel bilgiler veren belli bafll› yay›nlar için bkz., Ahmet Refik, “‹znik Çinileri”,

Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuas›, C. VIII, S. 4, ‹stanbul 1932, s.36-53; Nurhan Atasoy-Julian Raby,
‹znik Seramikleri, Singapur 1989; Ara Altun, “‹znik Çini ve Seramikleri”, Sadberk Han›m Müzesi Türk Çini ve
Seramikleri, ‹stanbul 1991, s.7-48, (s. 8-17); Sitare Turan Bak›r, ‹znik Çinileri ve Gülbenkyan Kolleksiyonu,
Ankara 1994, s.188-271; Ara Altun, “‹znik ve Çinisi”, Kültür ve Sanat, S. 35, Ankara 1997, s.26-30, (s.28-
30); Ara Altun, “16. Yüzy›lda Osmanl› Çini ve Seramikleri ‹znik”, Osmanl›’da Çini Seramik Öyküsü, ‹stanbul
1998, s.91-162; John Carswell, ‹znik Pottery, London 1998; Ara Altun, “Osmanl› Çinicili¤inde ‹znik”,
Osmanl›, C. 11, Ankara 1999, s.213-219. 

2 Kütahya çinileri hakk›nda genel bilgiler veren belli bafll› yay›nlar için bkz., Oktay Aslanapa, Osmanl›lar
Devrinde Kütahya Çinileri, ‹stanbul 1949; John Carswell, Kütahya Tiles and Pottery from the Armenian
Cathedral of St. James Jerusalem, Vol. II, Oxford 1972, s.1-12; fierare Yetkin, “Kütahya D›fl›ndaki Kütahya
Çinileri ile Süslü Eserler”, Atatürk’ün Do¤umunun 100. Y›l›na Arma¤an Kütahya, ‹stanbul 1981-1982, s.83-
110; Faruk fiahin, “Kütahya’da Çinili Eserler”, Atatürk’ün Do¤umunun 100. Y›l›na Arma¤an Kütahya, ‹stanbul
1981-1982, s.111-170; R›fat Çini, Türk Çinicili¤inde Kütahya, ‹stanbul 1991; John Carswell, “Kütahya Çini
ve Seramikleri”, Sadberk Han›m Müzesi Türk Çini ve Seramikleri, ‹stanbul 1991, s.49-102, (s.50-57); V. Belgin
Demirsar Arl›, “Kütahya Çini ve Seramikleri”, Osmanl›’da Çini Seramik Öyküsü, ‹stanbul 1998, s.237-256.

3 Evliya Çelebi yap›dan bu ismiyle bahsetmekte ve eseri Kösem Valide Sultan’›n kendi nefsi için yapt›rd›¤›n›
söylemektedir. Bkz., Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Çev. Zuhuri Dan›flman), ‹kinci Kitap, ‹stanbul 1969, s.172.



nilerini tan›tan çal›flmalarda esere k›saca yer verilmifltir. Araflt›rmam›zda çini süslemelerin mo-
tif, kompozisyon, renk ve teknik özelliklerinin ortaya konmas› amaçlanmaktad›r.

Yap›, avlu kuzey kap›s› ve harime girifl aç›kl›¤› üzerindeki iki kitabesine göre H. 1050 (M.
1640) y›l›nda Kösem Valide Sultan taraf›ndan infla ettirilmifltir4. Cami, medrese, çifte hamam,
s›byan mektebi, sebil ve çeflme ile birlikte bir külliye meydana getirmektedir. Mimar›n›n o dö-
nemin Hassa Mimarbafl› Kas›m A¤a oldu¤u san›lmaktad›r5 Yap›, kare planl› ve üzeri kubbey-
le örtülüdür. Binay›, güneyi d›fl›nda üç yönden “U” biçiminde, yirmi adet  mermer sütun üze-
rinde tafl›nan, ahflap çat› ile örtülü son cemaat mekan›  çevrelemektedir. Yap›n›n cepheleri, alt
s›rada, kuzey ve güneyde ikifler do¤u ve bat›da üçer; üst s›rada ise her cephede üçer adet pen-
cere ile hareketlendirilmifltir. Minaresi, kuzeybat› köflede silindirik gövdeli ve tek flerefelidir.
Harimde kuzey tarafta giriflin iki yan›nda zeminden yükseltilmifl mahfiller yer almakta, bun-
lar›n üzerinde sütunlarla tafl›nan ve kuzeydo¤u köfledeki merdiven arac›l›¤›yla ç›k›lan ahflap
bir kad›nlar mahfili6 dikkati çekmektedir.7

Binan›n inflas›nda ekseriyetle kaba yonu tafl8, az miktarda moloz tafl ve pencere kemerlerin-
de tu¤la kullan›lm›flt›r.9

Eserin d›fl cephesinde, son cemaat yeri kuzey duvar› ve pencere al›nl›klar›; harimde ise
cephe duvarlar›, mihrap, minber külah›, al›nl›klar ve bat›daki pencerenin iç k›sm›ndaki
yan duvarlar ile kad›nlar mahfilinin duvarlar› çini ile kaplanm›flt›r. S›ralt› tekni¤iyle imal
edilen çinilerin üretim yeri konusunda birbirinden farkl› görüfller mevcuttur10. Çinilerde-

4 Avlunun kuzey kap›s›ndaki kitabede fiair Fevzi’nin; harime girifl aç›kl›¤› üzerindeki kitabede ise fiair
Himmet’in yazd›¤› manzumeler yer almaktad›r. Kitabeler için bkz., Hüseyin Ayvansarayi, Hadikat-ül
Cevami, ‹stanbul 1281, s.185; Mehmed Rauf, Mirat-› ‹stanbul, ‹stanbul 1314; s.130; ‹brahim Hakk› Konyal›,
Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, C. I, ‹stanbul 1976, s.131, 133; Tahsin Öz, ‹stanbul Camileri (3.
Bas›m), C. II, Ankara 1997, s.18.

5 ‹brahim Hakk› Konyal›, a.g.e., s.135; Gülçin Erol, “Çinili Cami Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam
Ansiklopedisi, C.8, ‹stanbul 1993, s.335-337, (s.335); Ahmet Vefa Çobano¤lu, “Çinili Külliyesi”, Dünden
Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, C. 2, ‹stanbul 1994, s.519-522, (s.519).

6 Zeynep Nay›r, Osmanl› Mimarl›¤›nda Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonras› (1609-1690), ‹stanbul 1975, s.180.
7 Yap›n›n mimari özellikleri hakk›nda bilgi için bkz. Reflad Ekrem Koçu, “Çinili Cami” maddesi, ‹stanbul

Ansiklopedisi, C. 7, ‹stanbul 1965, s.4009-4011; Zeynep Nay›r, a.e., s.180-181; ‹brahim Hakk› Konyal›,
a.g.e., s.130-136; Oktay Aslanapa, Osmanl› Devri Mimarisi, ‹stanbul 1986, s.344; Gülçin Erol, “Çinili Cami
ve Külliyesi”, Sanat Tarihi Araflt›rmalar› Dergisi, C. 1, S. 3, ‹stanbul 1988, s.37-43, (s.37-38); Gülçin Erol,
a.g.m., 1993, s.335-337, (s 335-336); Ahmet Vefa Çobano¤lu, a.g.m., s.520-521; Tahsin Öz, a.g.e., s.18.

8 Kaba yonu tafllar aras›ndaki derzlerde tu¤la ve fazla miktarda kiremit tozunun kar›flt›r›ld›¤› k›z›l renkli bir
harç yer alm›flt›r. Bu bilgiyi veren hocam Doç. Dr. Mehmet Tunçel’e teflekkür ederim. Zeynep Nay›r, a.e.,
s.181’de bunun sonradan yap›lan kötü bir onar›m›n sonucu oldu¤unu söylemektedir.

9 Gülçin Erol, a.g.m., 1988, s.37’de duvar örgüsünde küçük kesme tafl ve aralarda tu¤lan›n kullan›ld›¤›
görüflündedir; Ahmet Vefa Çobano¤lu, a.g.m., s.520’de infla malzemesinin moloz tafl oldu¤unu söylemektedir.

10 Oktay Aslanapa, a.g.e., 1949, s.106; fierare Yetkin, a.g.m., s.85; Gülçin Erol, a.m., 1988, s.37; Ahmet Vefa
Çobano¤lu, a.m., s.520; V. Belgin Demirsar Arl›,  a.g.m., s.244 çinilerin Kütahya üretimi oldu¤unu savun-
maktad›r.; Katharina Otto-Dorn, Turkische Keramik, Ankara 1957, s.124; Viktoria Meinecke Berg,
"Marmorfliesen Zum Verhaltnis Von Fliesendekoration und Architektur in den Osmanischen Baukunst",
Kunst Des Orients VIII, Heft 1/ 2, Wiesbaden 1972, s.35-59 (s.52); John Carswell, a.g.e., s.10; Nurhan
Atasoy-Julian Raby, a.g.e., s.272’de ise eserdeki çiniler ‹znik’e mal edilmektedir; G. Öney, Türk Çini Sanat›,
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ki motifler dönemin stilize bitkisel ve natü-
ralist motifleridir11 .

Son cemaat yerinin kuzey duvar›nda girifl ve
pencere aç›kl›klar› aras›ndaki yüzeylerde çini
zeminden yaklafl›k 2.55 metre yüksekli¤e ka-
dar yer alm›flt›r (Resim 1). Panolarda 25x25
cm ölçülerinde kare; bordürlerde ise 8 x 25
cm ölçülerinde dikdörtgen levha çiniler kulla-
n›lm›flt›r. Çinilerde beyaz zeminde merkezde-
ki stilize çiçekten radyal düzende ç›kan gon-
calar ve üsluplaflt›r›lm›fl çiçekler ile yer yer
aralardaki bulut motifleri kompozisyonu mey-
dana getirmektedir (Resim 2). Renkler genel-

likle nar çiçeklerinin sap ve yapraklar› ile merkezdeki motiften ç›kan çiçeklerde koyu mavi;
merkezdeki motifte ve baz› motiflerin iç k›s›mlar›nda yeflildir. Bordürlerde birbirine benzer iki
kompozisyon karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bat›daki pencerenin sa¤›ndaki panonun bordüründe ko-
yu mavi zeminde “S” biçiminde k›vr›mlar yapan dallar üzerinde beyazla ifllenmifl iri rozet çi-
çekleri, rumiler, goncalar yer alm›flt›r (Resim 3). Motiflerde az miktarda yeflil renkte kullan›l-
m›flt›r. Ayn› renklerle ifllenmifl ve benzer kompozisyona sahip girifl aç›kl›¤›n›n iki yan›ndaki pa-
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‹stanbul 1976, s. 92’de yap›da hem Kütahya hem de ‹znik çinilerinin kullan›ld›¤›n› söylemektedir; E.
Emine Dönmez, Türk Çini Sanat›n›n Süreklili¤i ‹çinde XVII. Yüzy›l Eserlerinin Yeri, ‹stanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi), C. I, ‹stanbul 2001, s. 10’da "Yap›n›n içi XVII.
yüzy›l›n Kütahya çinileri ile kaplanm›flt›r” demekte ancak çal›flman›n sonraki sayfalar›nda (s.52, 66) eserde-
ki çinilerin önemli bir bölümünün ‹znikte üretildi¤ini ifade etmektedir. Tezin ileriki k›s›mlar›ndan s.105’de
son cemaat yeri ve kad›nlar mahfilindeki, s.111’de minber külah›ndaki, s.159’da mihrap duvar› pencere iç
yüzeyindeki çinilerin üretim yeri Kütahya; s.154’de mihrap ve s.215’de iç mekanda pencere al›nl›klar›ndaki
çinilerin üretim yeri ‹znik olabilir demektedir.

11 Bu motifler hakk›nda genel bilgiler veren  yay›nlar için bkz. Celal Esad Arseven, Les Arts Decoratifs Turcs,
‹stanbul 1952; Azade Akar-Cahide Keskiner, Türk Süsleme Sanatlar›nda Desen ve Motif, ‹stanbul 1978;
Cahide Keskiner, Türk Motifleri, Bas›ld›¤› Yer ve Y›l Belirtilmemifl; Sitare Turan Bak›r, a.g.e., s.188-214; ; ‹nci
Birol –Çiçek Derman, Türk Tezyini Sanatlar›nda Motifler (3. Bas›m), ‹stanbul 2001.

Resim 1. Son cemaat yeri çinilerinin genel görünüflü

Resim 2. Son cemaat yeri duvar yüzeylerindeki 
çini süslemeden detay

Resim 3. Son cemaat yerinde bat›daki pencerenin
sa¤›ndaki panonun bordür kompozisyonu detay
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nolar›n bordür kompozisyonunda ise k›vr›m
dallar üzerindeki motiflerden rozet çiçe¤inin
yerine flemseyi and›ran motiflerin ifllendi¤ini
görmekteyiz. Yeflil zeminli motiflerin iç k›s-
m›nda alternatif olarak bulut ve stilize palmet
motifleri dikkati çekmektedir. (Resim 4).

Pencerelerin al›nl›klar›nda, düzensiz bir bi-
çimde yerlefltirilmifl farkl› kompozisyonlar
gösteren k›r›k çiniler yer alm›flt›r. Bu levhala-
ra. son cemaat yeri duvarlar›nda ve iç mekan-
da da rastlanmaktad›r. Muhtemelen zamanla
yap›n›n çeflitli yerlerinde dökülen ya da zarar
gören  çiniler al›nl›klarda kullan›lmak suretiy-
le de¤erlendirilmifltir (Resim 5).

‹ç mekan duvarlar› zeminden yaklafl›k 4.10 metre yüksekli¤e kadar çepeçevre çinilerle kaplan-
m›flt›r. Kad›nlar mahfilinin kuzey duvar›ndaki çiniler, di¤erlerine göre biraz daha yüksekte sona
ermifltir. Harimdeki çiniler, son cemaat yerindekilere göre  daha iyi bir iflçili¤i yans›t›rlar.

Güney cephenin ortas›ndaki  yer alan mihrap dikdörtgen planl›d›r. Mihrab› d›fltan üç bordür
kuflatmaktad›r (Resim 6). En d›fltaki bordür kompozisyonu, koyu mavi zeminde “S” biçimli k›v-
r›m dallarla birbirine ba¤lanan stilize çiçeklerle dolgulanm›fl  hançer yapraklar hatayiler ve lale-
lerin tekrar›na dayanmaktad›r. Motifler beyazla ifllenmifl ayr›ca hançer yapraklar›n üzerindeki
çiçekler soluk k›rm›z›yla, hatayilerin tohum keseleri yeflille boyanm›flt›r Bunun ard›ndan gelen
bordürde beyaz zeminde saplarla birbirine ba¤lanan nar çiçekleri yer almaktad›r Nar çiçekleri-
ni birbirine ba¤layan saplar üzerinde stilize  çiçekler dikkati çekmektedir. Alternatif olarak ye-
flil ve aç›k maviyle renklendirilen nar çiçeklerinden yeflille boyananlar›n iç k›sm›nda beyazla ifl-
lenmifl lale, gonca ve stilize bitkisel bezemeler dikkati çekmektedir. Ayr›ca motiflerde yer yer az
olarak k›rm›z›ya da rastlanmaktad›r. Üçüncü bordür renk ve kompozisyon itibariyle en d›fltaki
bordürün tekrar›d›r ve mihrap kemerinde de bu süsleme de¤iflmeden yer alm›flt›r (Resim 7).

Mihrab›n kemer köfleliklerinde yeflil zemin üzerinde beyazla ifllenmifl bulut motifleri görül-
mektedir. Kavsaras› yar›m kubbe biçiminde düzenlenmifltir. Alt k›sm›nda beyaz zemin üze-

Resim 4. Son cemaat yerinde giriflin solundaki
panonun bordüründen  detay

Resim 6. Mihrab›n genel görünüflü

Resim 5. Kuzey cephenin do¤usundaki 
pencerenin al›nl›¤›



rinde yan yana bir s›ra palmet dizisi yer al-
makta, hemen bunun üzerinde ise ters ve düz
yerlefltirilmifl iri palmetler bütün yüzeyi kap-
lamaktad›r. Kavsaran›n alt k›sm›ndaki pal-
metlerin içlerinde beyazla renklendirilmifl
goncalar; bunun üstündekilerin içlerinde ise
iç içe geçmifl beyaz ve koyu mavi  rozet çiçek-
leri yer almaktad›r Kavsara ile niflin alt bölü-
mü aras›ndaki kuflakta geometrik örgü ve ko-
yu mavi zeminde beyaz sülüs yaz›yla Al-i ‹m-
ran suresinin otuzdokuzuncu ayetinin bir
k›sm› yer almaktad›r12. (Resim 8).

Niflin alt k›sm› yedi kenarl›d›r. Burada be-
yaz zemin üzerinde karfl›l›kl› olarak yerleflti-
rilmifl nar çiçe¤i ya da hatayilerden ç›kan sti-
lize çiçeklerle dolgulanm›fl hançer yapraklar
üstteki nar çiçe¤ini iki yandan kuflatmaktad›r
Nar çiçe¤i ya da hatayiler saplar›yla birbirleri-
ne ba¤lanmaktad›r. (Resim 9) Kullan›lan
renkler nar çiçe¤i ve hatayilerin yapraklar›n-
da aç›k mavi, tohum keselerinde turkuaz,
hançer yapraklarda f›st›k yeflili ve aç›k yeflil,
yapraklar›n dolgular›nda beyaz ve ayr›ca az
olarak baz› motiflerde k›rm›z›d›r. Kompozis-
yon üstten k›rm›z›yla konturlanm›fl ters ve
düz kemerler, alttan ise iki s›ra halinde bor-
dür çinileriyle s›n›rlanm›flt›r. Ters kemerlerin
içerisinde koyu mavi zemin üzerinde beyazla
k›vr›m dallar yer almaktad›r. Bordür çinileri-
nin alt s›ras›nda kirli beyaz zeminde merkez-
deki stilize çiçekten ›fl›nsal bir düzende ç›kan
goncalar ile bunlar› iki yandan kuflatan  rumi-
ler kompozisyonu meydana getirmektedir.
Merkezdeki stilize çiçek ve rumilerde aç›k ye-
flil; goncalarda koyu mavi renk kullan›lm›flt›r.
Üst s›radaki bordürde ise koyu mavi zeminde
beyazla ifllemifl birbirlerine geçme olarak iler-
leyen k›vr›m dallar ve bu dallar üzerindeki
rozet çiçekleri ve goncalar yer almaktad›r (Re-
sim 10). Bu kompozisyona sahip çinilere ku-
zeydo¤u köflede de rastlanmaktad›r.
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12 Çinilerdeki yaz›lar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyat› Anabilim
Dal›’ndan Ö¤r. Gör. Dr. Kemal Tuzcu taraf›ndan okunmufltur. K›ymetli yard›mlar› için kendilerine
teflekkürlerimi sunar›m.

Resim 7.Mihrap bordürlerinden detay

Resim 8. Mihrab›n kavsaras›n›n alttan görünüflü

Resim 9.Mihrap niflinin alt k›sm› detay



Mihrab›n üzerinde, bordürlerin ard›ndan
gelen çinilerde beyaz zemin üzerinde alttan
ve üstten birbirine geçerek devam eden k›v-
r›m dallarda lale ve nar çiçe¤i motifleri sonsuz
bir kompozisyon meydana getirmektedir. La-
lelerde ve nar çiçeklerinin tohum keselerinde
aç›k yeflil, nar çiçeklerinin yapraklar›nda aç›k
mavi kullan›lm›flt›r. Baz› motiflerde s›n›rl›
olarak  k›rm›z› ve beyaza da rastlanmaktad›r.
Bu kompozisyonun yukar›s›nda ise bir pal-
met dizisi ile çiniler nihayetlenmektedir. Pal-
metler aç›k bir yeflille ifllenmifl, içlerinde gon-
calar yer alm›flt›r (Resim 11).

Mihrab›n sa¤›nda ve solunda ikifler adet çi-
ni al›nl›k yer almaktad›r. Bu al›nl›klardan alt-
takiler dolap nifllerine, üsttekiler pencerelere
aittir. Mihrab›n sa¤›ndaki niflin al›nl›¤›nda
koyu mavi zemin üzerinde beyazla ve sülüs
hatla ifllenmifl Rabbena duas›ndan bir bölüm
yer almaktad›r. Yaz›n›n harflerinin iç k›s›mla-
r›nda az olarak yeflil renkte dikkati çekmek-
tedir. Harimdeki çinilerde karfl›m›za ç›kan
tüm yaz›lar koyu mavi zeminde beyaz sülüs
hatla ifllenmifltir. Ancak metinler farkl›l›k
gösterir. Al›nl›¤› iki yönden üç bordür kuflat-
maktad›r. En d›fltaki bordürde koyu mavi ze-
min üzerinde beyazla bulut motifleri yer al›r.
Ard›ndan gelen bordür, mihrab›n üst k›sm›n-
da palmet dizisinin alt›ndaki çinilerle ayn›d›r.
Üçüncü bordür ise en d›fltaki bordürden
farkl›l›k göstermez. Al›nl›¤›n köflelerinde ru-
milerin meydana getirdi¤i bir süsleme görül-
mektedir. Niflin üzerindeki pencerenin al›nl›-
¤›nda ise Ayet-el Kürsi’den bir bölüm okun-
maktad›r. Al›nl›¤›n etraf› örgü motifiyle çev-
relenmifltir. Köfleliklerde yeflil ve aç›k maviy-
le ifllenmifl rumi, nar çiçe¤i ve stilize çiçekle-
rin meydana getirdi¤i bir süsleme dikkati
çekmektedir. Al›nl›klar›n köfleliklerinde yer
alan bu motif ve kompozisyonlar  harimdeki
di¤er al›nl›klarda da tekrar edilmifltir. Al›nl›-
¤›n üzerindeki kartuflta ise Fetih suresinin bi-
rinci ve ikinci ayetinin bir k›sm› okunmaktad›r Yaz›n›n üstünde bulut motiflerinden meyda-
na gelen bir süsleme görülmektedir. Çiniler bir palmet s›ras› ile sonlanm›flt›r (Resim 12). Çi-
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Resim 10.Niflin alt k›sm›n› alttan kuflatan bordür

Resim 11.Mihrab›n üst bölümündeki çinilerin 
genel görünüflü

Resim 12. Mihrab›n sa¤›ndaki al›nl›klar›n 
genel görünüflü
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13 Reflat Ekrem Koçu, a.g.m., s.4011’de “Mihrab›n sa¤›nda Besmele yaz›l› çini pano bütünüyle; ayr›ca;
mihrab›n solunda üst s›radan iki parçan›n ise vaktiyle çal›nd›¤›n› ileri sürmektedir.

ni süslemelerin yukar› kesiminde  bir kuflak
halinde uzanan s›ras›yla yaz›, bulut motifi ve
palmet dizisi tüm cephelerde tekrar edilmifl-
tir. Sadece kad›nlar mahfilinin duvarlar›nda
farkl› olarak  yaz› kufla¤› yer almaz. 

Mihrab›n solundaki dolap niflinin al›nl›¤›n-
da Rabbena duas›n›n; pencere al›nl›¤›nda ise
yine Ayet el Kürsi’nin bir k›sm› okunmakta-
d›r.13. Nifl al›nl›¤›n›n üzerindeki iki s›ra çini,
mihrab›n sa¤›ndaki nifli kuflatan bordür çinile-
riyle ayn›d›r. Bunun üzerinde yine bordür çi-
nileriyle üç yönden çevrelenmifl panonun yü-
zeyinde merkezdeki nar çiçe¤i ile bunun sap-
lar›ndan ç›kan lale ve stilize çiçek motiflerini
kuflatan saz yapraklar yer almakta , nar çiçek-
lerinin iki yan›nda yapraklar›n birleflti¤i nok-
tada rozet çiçekleri dikkati çekmektedir. Saz
yapraklar›n üzeri stilize bitkisel motiflerle dol-
gulanm›flt›r. Beyaz zemin üzerindeki çinilerde
saz yapraklar, rozet çiçeklerinin ortas› ve nar
çiçeklerinin tohum keseleri aç›k yeflille; nar çi-
çe¤i ve rozet çiçeklerinin yapraklar› koyu ma-
viyle; saz yapraklar› dolgulayan motifler be-
yazla ifllenmifltir. Panoyu kuflatan bordürde ise
bulut motifleri yer almaktad›r. Bu panonun
üzerinde uzanan yaz› Fetih Suresi’nin iki, üç
ve dördüncü. ayetidir (Resim 13). Cephenin
bat› ucundaki kartuflta ise Fetih Suresi’nin
onalt›nc› ayetinin son k›sm› okunmaktad›r.

Güney cepheyi alttan bir bordür kuflatmaktad›r. Süsleme son cemaat yerindeki çinilerle ayn›-
d›r Bu bordür kuzey cephe d›fl›nda üç yönden harimi dolaflmaktad›r.

Güneydo¤u ve ve güneybat› köflede yer alan çiniler kompozisyon itibariyle birbirinin ayn›d›r.
Bir kemer içerisine al›nm›fl merkezdeki nar çiçekleri, yapraklar›ndan ç›kan saplar arac›l›¤›yla di-
¤er nar çiçeklerine ba¤lanmaktad›r. Baz› saplar›n üzerinde goncalar ve rozet çiçeklerine rastlan-
maktad›r. Renkler nar çiçekleri, gonca ve rozet çiçeklerinin yapraklar›nda aç›k mavi, tohum ke-
selerinde aç›k yeflildir. Motiflerin iç k›s›mlar›nda  yer yer beyaz ve k›rm›z›ya da rastlanmaktad›r.
Kemer köfleliklerinde yeflil zeminde beyazla k›vr›m dallar ve bunlar›n üzerindeki rumileri gör-
mekteyiz Kompozisyonu üç yönden kuflatan bordürde ise daha önce rastlad›¤›m›z koyu mavi
zeminde bulut ve stilize çiçeklerden meydana gelen süsleme bulunmaktad›r (Resim 14). 

Do¤u cephede, yan yana üç pencereden güney taraftaki ikisine ait al›nl›klar ve pencere aç›k-
l›klar› d›fl›nda kalan duvar yüzeylerine üstteki pencere s›ras›na kadar çini kaplanm›flt›r. Pence-

Resim 13. Güney cephenin do¤usundaki 
çinilerin genel görünüflü

Resim 14. Güneydo¤u köfledeki çinilerin 
genel görünüflü



relerden daha güneydekinin al›nl›¤›nda, k›s-
men  Ayet-el Kürsi, kuzeydekinin al›nl›¤›nda
ise bir dua yaz›lan çiniler kullan›lm›flt›r. Al›n-
l›klar üzerinde boydan boya uzanan  bordür-
de ise Fetih Suresi’ne ait befl, alt› ve yedinci
ayetler yaz›l›d›r (Resim 15) .Pencerelerin ara-
lar›nda kalan duvar  yüzeylerinde kullan›lan
di¤er çiniler 25x25 cm ölçülerindedir ve  be-
yaz zemin üzerine nar çiçekleri ve bunlar›n iki
yan›n› kuflatan hançer yapraklar ifllenerek süs-
lenmifltir. Nar çiçeklerinin yapraklar› üzerinde
dikkati çeken küçük hançer yapraklar› da var-
d›r Bu kompozisyonun d›fl›ndaki boflluklara
da yapraklar›ndan gonca ve rozet çiçekleri ç›-
kan nar çiçekleri ifllenmifltir (Resim 16)).
Renkler nar çiçeklerinin yapraklar›nda, to-
hum keselerinde ve hançer yapraklarda aç›k
mavi ve yeflil, iç içe geçmifl iki nar çiçe¤inden
içtekinde beyaz, rozet çiçeklerinde ise yeflildir.
Motiflerin iç k›s›mlar›nda bir miktar k›rm›z›
ve beyaza da rastlanmaktad›r.

Panolar üç yönden 12x25 cm ölçülerinde
bulut motifi ve stilize çiçeklerden meydana
gelen bir bordürle kuflat›lm›flt›r.Bunun üzerin-
de, ortadaki pencerenin solunda, al›nl›k sevi-
yesindeki panonun  süslemesi, mihrab›n so-
lundaki niflin üstündeki panoyla ayn›d›r. Pen-
cereler aras›ndaki yüzeylerin alt kesiminde
sivri kemerli muhtemelen kitap koymak için
yap›lm›fl iki adet nifl bulunmaktad›r. Bunlar-
dan kuzeyde kalan nifl, çevresindeki motifle-
rin birdenbire kesilmifl olmas›ndan dolay›
sonradan aç›lm›fl izlenimi vermektedir. .Gü-
neydeki nifl üç yönden bordür çinileriyle çev-
relenmifltir. Niflin kemer köflelerindeki süsle-
me dolap nifllerinin kemer köfleliklerindeki
süslemeyle; bordür süslemesi ise panonun
bordürü ile ayn›d›r14 (Resim 17). 

Do¤u cephedeki çini süsleme bat› duvarda
da tekrar edilmifltir. Yan yana üç pencereden
ortadakinin al›nl›¤›nda Ayet-el Kürsi’nin bafllang›c›; daha güneydeki pencerenin al›nl›¤›nda ise
yine Ayet-el Kürsi’den bir k›s›m okunmaktad›r. Pencereler üzerinde uzanan yaz› bordüründe

14 Gönül Öney, a.g.e., s.93’de bu nifllerin ayakkab›l›k vazifesi gördü¤ünü söylemektedir.

Resim 15. Do¤u cephenin genel görünüflü

Resim 16. Do¤u cephede pencereler aras›ndaki duvar
yüzeylerinde yer alan panolar›n süslemesinden detay

Resim 17. Do¤u cephenin güneyindeki niflin 
genel görünüflü
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Fetih Suresi’nin onalt›nc› ayetinin tamam›na
yak›n bir bölümü yaz›l›d›r. (Resim 18).Orta-
daki pencerenin iç k›sm›nda iki yan duvarda
da çini yer almaktad›r ve kompozisyon, do¤u
cephede ortadaki pencerenin solundaki al›n-
l›k hizas›nda yer alan panoyla ayn›d›r. 

Harimin kuzey cephesindeki çiniler, kuzey-
do¤u köfledeki bordür çinisi d›fl›nda, do¤u ve
bat› cepheyle ayn›d›r (Resim 19). Burada di¤er
iki cepheden farkl› olarak duvar yüzeylerinde-
ki nifllerin her ikisi de muhtemelen devrine
aittir. Cephenin üst k›sm›nda yer alan kad›n-
lar mahfilinin kuzey, güney15 ve do¤u duvar-
lar›ndaki panolarda son cemaat yerindeki çi-
niler kullan›lm›flt›r. Panolar› kuflatan bordür-
lerde ise koyu mavi zeminde beyazla ifllenmifl
k›v›rm dallar üzerinde rozet çiçekleri ve gon-
calar ve çeflitli stilize bitkisel motifler kompo-
zisyonu oluflturmaktad›r. Çiniler, bulut motifi
ile stilize çiçeklerden meydana gelen bir bor-
dür ve ard›ndan palmet dizisiyle nihayetlen-
mektedir (Resim 20).

Eserde minberin pirimidal külah› da çini ile
kaplanm›flt›r. Külah›n oturdu¤u sekizgen kas-
nakta beyaz zeminde turkuazla ifllenmifl nar
çiçekleri, hatayiler ve goncalar yer almaktad›r.
Kasna¤› d›fltan kuflatan bordür ise stilize çiçek
ve bulut motiflerinden meydana gelmektedir.
Külahta ise k›vr›m dallar üzerinde goncalar ve
küçük yapraklar seçilebilmektedir (Resim 21).

17. yüzy›l›n ilk yar›s›nda infla edilmifl Çinili
Cami, döneminin yo¤un çini süslemeye sahip
eserlerinden biridir. A¤›rl›kl› olarak çinilerde
natüralist motifler egemendir yan› s›ra palmet,
rumi ve çeflitli stilize bitkisel motifler ile bulut
motifi de karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Yap›daki çinilerin nerede üretildi¤i kesin bir
biçimde ayd›nlat›lamam›flt›r. Özellikle 17 yüz-
y›lda üretim kalitelerinin birbirine yak›n ol-
mas›n›n da  etkisiyle eserlerdeki ‹znik ve Kü-

tahya çinileri birbirine çok kar›flm›fl, bu yap› gibi bir çok eserde net bir flekilde  ay›rt edileme-
mifltir. Bununla birlikte motif ve kompozisyon özellikleri ve dönemin benzer örnekleri Çinili
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15 Kad›nlar mahfilinin bat› duvar›ndaki çinilerin önemli bir k›sm› günümüze gelememifltir.

Resim 18. Bat› cephenin genel görünüflü

Resim 19. Kuzey cephe çinilerinin genel görünüflü

Resim 20. Kad›nlar mahfilinin kuzey duvar›n›n 
genel görünüflü



Cami için konuya az da olsa ›fl›k tutmaktad›r.
Yap›n›n son cemaat yerindeki pano ve bordür
kompozisyonunun en yak›n benzeri ayn› dö-
nemde yap›lm›fl Topkap› Saray› Revan Köflkü
(1635) cephesinde; harimde güneydo¤u köfle-
de dilimli kemerler içerisine al›nm›fl nar çiçek-
leri, rozet çiçekleri ve goncalardan meydana
gelen kompozisyona ise Topkap› Saray› Ba¤-
dat Köflkü’nün (1638) iç mekan duvarlar›nda
rastlanmaktad›r16. ‹stanbul Yeni Cami’de
(1663) hünkar mahfili mihrab› ile mahfilin
do¤u cephesinde pencerelerin aras›ndaki du-
var yüzeylerindeki çinilerde17 kompozisyon
özellikleriyle ele ald›¤›m›z eserin harimindeki
çinilerle paralellik gösterir. Ba¤dat ve Revan
Köflkü’ndeki çinilerin ‹znik’te üretildi¤i düflü-
nülmektedir18. Yeni Cami çinilerinin ise ayn›
flekilde ‹znik’e ait oldu¤u vakfiyesinde bildiril-
mektedir19. Bu örnekler çerçevesinde Çinili
Cami’deki çinilerin ‹znik’te üretilmifl olmas›
kanaatimizce daha kuvvetli ihtimaldir. 

Osmanl› Çini Sanat›nda minber külah›nda
çini kullan›lmas› yayg›n de¤ildir ve 17. yüzy›l-
da sadece bu yap›da kullan›lm›flt›r.Di¤er bir
örne¤ine ise Kad›rga’daki Sokullu Camii’nde (1571)20 rastlanmaktad›r. Kad›rga Sokullu Ca-
mii’ndeki minber külah›n›n yüksek kalitesi hemen göze çarpmaktad›r.

Çinili Cami çinileri, 16. yüzy›l›n muhteflem örnekleriyle k›yasland›¤›nda her ne kadar yüksek
bir kalite ve teknik düzeye ulaflamam›flsa da motif ve kompozisyonlar›yla dönemin üslubunu
yans›tmas› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r. Çeflitli sebeplerle dökülen k›s›mlar ve baz› yerlerde
gelifligüzel yerlefltirilen çiniler insan eliyle yap›lan ac›mas›z tahribat›n ve hatal› müdahalelerin
boyutunu ortaya koymaktad›r. Son y›llarda artarak devam eden çini h›rs›zl›¤› olaylar› da dikkate
al›nd›¤›nda eserle birlikte çinilerin korunmas› ve özgün haline zarar vermeden onar›mlar›n›n
yap›lmas›, bunlar› yaflatabilmemiz ve gelecek kuflaklara aktarabilmemiz için flartt›r.
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16 Veronika Gervers Molnar, “Turkish Tiles of the 17th Century and Their Export”, Fifth ‹nternational Congress
of Turkish Art, Budapest 1978, s.363-384, (s.365); Gülçin Erol; a.g.e., 1988, s.40’da çok k›sa bir biçimde
bu benzerli¤e iflaret ederler.
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Tülay Sezgin*

‹nsanlar›n hayatlar›na devam ettirebilmeleri için en temel ihtiyaç maddesi olan su, insan-
l›k tarihi boyunca hayat›n merkezinde bulunmufltur. fiehirler su kenarlar›na kurulmufl,

su için savafllar yap›lm›flt›r. Kentleflmeler suyun bulundu¤u bölgelerde, nehir boylar›nda yo-
¤unlaflm›flt›r. Bütün dinlerde kutsal say›lan su özellikle Müslüman halklarda gerek ‹slâmi-
yet’in suya ve temizli¤e verdi¤i önemden gerekse bu halklar›n genellikle s›cak ve kurak iklim
bölgelerinde yaflamlar›n› sürdürmeleri nedeniyle hem dinî hem dünyevî hayat›n vazgeçilmez
bir unsuru olmufltur. Türkler için su her dönemde maddi ve manevî bir hayat kayna¤› olmufl-
tur. Su mimariyle ve edebiyatla birlikte yaflam›fl, ço¤u kez bunlara esin kayna¤› olmufltur.
Kent içi su yollar› yap›m›n› h›zland›ran Osmanl›lar, XVI. yüzy›ldan sonra çok say›da çeflme
infla ettirmifltir. Ana kaynaklardan künkler arac›l›¤›yla saraylara, konaklara ve halka ait konut-
lara özel su da¤›t›m› sa¤lanm›fl, sokaklarda yüzlerce çeflme kullan›ma aç›lm›flt›r. 

Roma ve Bizans dönemlerinde küçük bir yerleflim yeri olan Üsküdar, Türklerin eline geç-
tikten sonra, özellikle ‹stanbul’un fethinden sonra, önem kazanmaya bafllam›flt›r. ‹stanbul’un
fethinden 101 y›l önce Osmanl›lar›n eline geçen Üsküdar’da XVI. yüzy›l›n ortalar›na kadar
flehrin çok fazla kalabal›k olmamas› nedeniyle tepelerin içine aç›lan küçük galerilerden ge-
len sular flehrin ihtiyac›n› karfl›lamaya yetiyordu. fiehir kalabal›klaflmaya bafllay›nca su ihti-
yac›n›n hemen hepsi Çaml›ca tepelerinin eteklerindeki menbâlardan sa¤lanmaya bafllanm›fl-
t›r.  Üsküdar’daki ilk büyük isâle hatt› Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sultan ta-
raf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Roma ve Bizans döneminden kalma herhangi bir su tesisine rastlan-
mayan Üsküdar’da büyük su tesislerinin yap›m›na flehrin Türklerin eline geçmesinden son-
ra bafllanm›flt›r.

Yukar›da bahsetti¤imiz gibi Türk mimarisinde çok s›k rastlan›lan yap› türlerinden biri
olan çeflmelerin bu derece önemli bir yere sahip olmas›n›n nedeni, suyun  hayati önem ta-
fl›mas› kadar ‹slâmiyetin temizli¤e verdi¤i önem ile de aç›klanabilir. Bununla birlikte suyun
ahiret inanc› ile son derece güçlü bir iliflkisi bulunmaktad›r. ‹slâm dininde özellikle peygam-
berin hadislerinde belirtildi¤i üzere ihtiyaç duyana su vermek ahirette mükâfatland›r›lacak
bir davran›fl olarak kabul edildi¤i gibi, su içirilen kiflinin duas›n›nda ölmüfllerin ruhlar›na
gitti¤ine inan›lmaktad›r. Nitekim bu inanç baflta padiflah, valide sultan, han›msultan ve sul-

* (M.A.) Sanat Tarihçisi.



tan olmak üzere saray erkân› ve ileri gelen devlet adam›, as-
ker, din adam› gibi kesimleri, az miktarda da olsa geliri iyi
olan vatandafllar› kendi hay›rlar›na ve ölümlerinden sonra-
da ruhlar›na dua okunmas› amac›yla çeflme ve sebil yapt›r-
maya teflvik etmifltir. Ço¤u zaman bu isteklerini yapt›rd›k-
lar› çeflmelerin kitabelerinde içenlerden dua rica eden cüm-
lelerle belirtme yoluna gitmifllerdir. Bâniler yapt›rd›klar›
çeflme ya da sebillerin kitabelerinde kendi isimlerini kulla-
narak duan›n kime gidece¤ini yans›tm›fllard›r. Hemen hemen kitabesi olan tüm çeflmelerde
dua istenmektedir. Kitabesinde dua isteyen en belirgin çeflmeler içerisinde  ilk olarak vere-
bilece¤imiz örnek, At Pazar› mevkiinde Valide Atik Mahallesi’nde eski Toptafl› Caddesi ile
Valide Atik Çeflmesi Soka¤›’n›n köflesinde yer alan Mehmed A¤a Çeflmesi kitabesidir. Tarihi
belli olmayan çeflmenin kitabesinin son m›sras›n›n ebced hesab› 989 H./ 1581 M. tarihini
vermektedir. Çeflmenin befl sat›rl›k kitabesi flöyledir;

Mehemmed A¤a ol kân-› mürüvvet
Kemîne bende-i sultân-› kiflver
Binâ-y› çeflmesine dendi ta’rîh
Sebîl oldu cihânda mâ-i Kevser
Sâhib-i hayr içün Fâtiha

Sultantepesi’nde Hace Hesna Hatun Mahallesi Servilik Caddesi üzerinde Balç›k Soka¤a’n›n kö-
flesinde yer alan Arslan A¤a Çeflmesi, çeflmenin kitabesi 1056 H./ 1646 M. tarihini vermektedir.

Sâhibü’l-hayrât Arslan A¤a rûhu içün el-Fâtiha. 
Sene 1056

Selâms›z’da Selâmi Ali Caddesi’nde Abdülfeyyaz Soka¤›’n›n köflesinde Solak Sinan Ca-
mi’nin mihrab› önünde yer alan 1141 H./ 1728 M. tarihli Solak Sinan-Hac› Halil Efendi
Çeflmesi kitabesi flöyledir;

Bu çeflme(y)i hâlâ Matbâh-› Âmire Emîni el-Hâc Halîl
Efendi ‹stanbul A¤as› Hâc› Mustafâ A¤a’n›n merhûm
pederi Hâf›z Efendi rûh›yçün iyhâ eyleyüb müceddeden
icrâ ettirdi¤i sudan bir masûra su ta‘yîn edüb du‘âda
müflterek olmak niyâz eder. Fî gurre-i (Rece)b Sene

1141

Murat Reis Mahallesi’nde Köprülü Faz›l Soka¤› ile Ç›nç›nl› Hamam Soka¤›’n›n köflesinde
Çinili Külliyesi’nin yak›n›nda yer alan 1142 H./ 1729 M. tarihli Halil Efendi Çeflmesi, çefl-
menin dört sat›rl›k kitabesi flöyledir;

Bu mâ-i cârî ve çeflme sab›k Matbâh-› Âmire Emîni ve
hâlâ Hazîne Muhâsebecisi el-Hâc Halîl Efendi’nin
fî-sebîlillâh hayrât›d›r. ‹ntifâ edenlerden ve
sâireden du‘â ricâ eder. Fî Zil-ka’de sene

1142

Mehmet A¤a Çeflmesi
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Selimiye Mahallesi Çiçekçi mevkiinde T›bbiye Caddesi üzerinde Harem ‹skelesi Soka¤›’n›n
köflesinde yer alan 1217 H./ 1802 M. tarihli Sultan III. Selim Çeflmesi kitabesi;

fiehriyâr-› Cem-hadem Sultân-› ‹skender-haflem
Tâcdâr-› yem-himem Hâkân-› Gazî fleh Selîm
Yapd› himmetle bu dil-cû çeflmesâr-› hurremi
Âlem-i cûd›yle sîrâb itdi ol flâh-› kerîm
Eyleyüb fiûyîde âb-› fiöhreti bu çeflmenin
Levh-i âlemden eder âb-› hayat ismin ‘adîm
Yazd› ‹hyâ böyle bir beyt-i dil-ârâ içre tâm
‹ki târîhi neflât-efzây› tab‘-› müstakîm
Pâdiflâha k›l du‘â bu çeflmeden âb iç revân (1217)
Cûbyâr-› himmet icrâ eyledi Sultân Selîm (1217)

‹hsaniye Mahallesi’nde ‹hsaniye Cami Soka¤›’n›n köflesinde yer alan 1238 H./1822 M. tarih-
li Haf›z ‹sa A¤a Çeflmesi  kitabesi;

Dâl-› zamla hâtif-i gayb söyledi târîhini
Çeflme-i ‘aynü’l-hayâtdan iç suyu eyle du‘â

1238
Çarfl› Caddesi’nde Kuzguncuk ‹skelesi’nin yan›nda yer alan 1247 H./ 1831 M. tarihli Kuz-

guncuk’ta fierif A¤a Çeflmesi Kitabesi;
Hüve’fl-flâfi
Âb-› nâb iç nûfl ola subh-ü mesâ
Sâhibü’l-hayrâta edin hayr du‘â

1247

Osmanl› çeflme tipolojisinde dua almak, hay›r amac›yla yap›lan ve kitabelerinde bu iste¤in
belirtildi¤i yukar›daki örneklerin d›fl›nda Osmanl› mimarl›¤›nda çeflme ve sebil gibi su yap›la-
r›n›n do¤rudan bâninin türbesi, sofas› ya da mezar› ile irtibat›n›n sa¤land›¤› son derece ilginç
örnekler de bulunmaktad›r. fiüphesiz bu örnekler duan›n yöneltilece¤i kifliyi tan›mlayacak
böyle bir kitabeye ihtiyaç duymaks›z›n sudan yararlananlar› bânisinin mezar›na yönelten bir
anlam tafl›maktad›rlar. Bu ba¤lamda türbe, sofa ya da mezar ile iliflki içinde bulunan çeflme ve
sebilleri grupland›rarak örneklerle aç›klamak do¤ru olacakt›r.

I. Türbelerle ‹liflkilendirilen Su Tesisleri
I. 1. Türbe ile ayn› yap› grubu içinde ele al›nan su tesisleri

I. 1. a. Halil Pafla Türbe-Çeflme-Sebili: Kaptan-› Derya Sadrazam Halil Pafla taraf›ndan
yapt›r›lan türbe, çeflme ve sebil Gülfem Hatun Mahallesi’nde yer almaktad›r. Kayserili olan
Sadrazam ve Kaptan-› Derya Halil Pafla 1609 y›l›nda Kaptan-› Deryal›k görevindeki baflar›la-
r› neticesinde 1616 y›l›nda sadrazaml›¤a getirilmifl, iki y›l sonra azledilmesi üzerine eski gö-
revine tayin edilmifltir. 1626-1628 y›llar› aras›nda yapt›¤› sadrazaml›ktan azledilince Hüdaî
Dergâh›nda inzivaya çekilmifl 1629 y›l›nda da ölmüfltür. Türbe 1615 y›l›na tarihlendirilmek-
tedir. Kare planl› türbenin giriflinde üç bölümlü bir revak› bulunmaktad›r. Mukarnas bafll›kl›
mermer sütunlar›n tafl›d›¤› sivri kemerli revak bölümü ortada kubbe, yanlarda ise aynal› to-
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nozla örtülmüfltür. Kap›n›n sa¤ taraf›ndaki cephede altta iki gömme dolap, cephede alt üst
üçer, sa¤ taraf›ntaki cephede altta iki gömme dolap, üstte iki pencere, türbenin cephesinde
ise üstte üç altta bir pencere bulunmaktad›r. Alt kat pencereler dikdörtgen fleklinde, mermer
söveli ve demirparmakl›kl›, üst kat pencereleri ise sivri kemerlidir. Türbe, ortda sekizgen bir
kasnak üzerinde tromplarla geçiflin sa¤land›¤› bir kubbe, dört yönde yine tromplarla geçiflin
sa¤land›¤› küçük yar›m kubbeciklerle ile örtülmüfltür.

Halil Pafla Türbesi’nin alt›nda yer alan Halil Pafla Çeflmesi 1024 H./1615 M. tarihlidir. Tür-
benin ve dolay›s›yla çeflmenin, Sultan Ahmed Camii’ni yapan Sedefkâr Mehmed A¤a’n›n eseri
oldu¤u tahmin edilmektedir. Çeflme, türbe taht›nda tek yüzlü menzil çeflmesi fleklinde tasar-
lanm›flt›r. Klâsik tarzda olan çeflme profilli silmelerin üç yönde kuflatt›¤› düzeltilmifl sivri ke-
merle taçland›r›lan aynadan meydana gelmektedir. Kemerinin kilit tafl› üzerinde bir Mühr-ü
Süleyman yerlefltirilmifl, üstünde dikdörtgen bir kartufl bulunan Bursa kemeri ile dekore edi-
len ayna tafl›nda da bir gülçe yer almaktad›r. Niflin sol kenar›n›n içine oyularak oluflturulmufl
maflrapal›k bulunmaktad›r. Yandaki duvar yüzeylerinde görülen oyuklar, zaman›nda bir saça-
¤› bulundu¤una iflaret etmektedir. Tekne fleklinde bir yala¤›n›n ve setlerinin bulundu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Kesme tafltan oluflturulan çeflmenin ayna tafl› ve yala¤› mermerdendir. 

Çeflmede kitabe bulunmamaktad›r, ancak Tan›fl›k’›n nakletti¤i, Türk ‹slâm Eserleri Mü-
zesi’nde bulunan bir kitabenin bu çeflmeye ait oldu¤u san›lmakta ise de tüm aramalara
ra¤men bu kitabe bulunamam›flt›r.

Kitabenin tarih beyti flöyledir;
Oldu bu ‘ayn›n ad› ‘ayn-› Halîl-1024

Bugün suyu akmayan çeflmenin yala¤› ve set tafllar› k›r›lm›flt›r. Cephesinde de yer yer y›p-
ranmalar görülmektedir. Varl›¤› tespit edilebilen ahflap saçak ise tümüyle ortadan kalkm›fl-
t›r. Yak›n zamanda türbe ve sebil k›sm› genifl çapl› bir onar›m geçirmiflse de, çeflmeye doku-
nulmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Çeflme ile ayn› tarihte ve ayn› mimar taraf›ndan yap›ld›¤› düflünülen Halil Pafla Sebili, bâ-
ninin türbesinin alt›nda, topo¤rafyan›n meydana getirdi¤i bodrum katta köflede yer almak-
ta olup, türbe-sebil iliflkisinin ilgi çekici örneklerinden birini meydana getirmektedir. Aziz
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Mahmud Hüdaî Efendi Soka¤›’na bakan yüzünde, büyük bir kemer içine yerlefltirilen iki ke-
merli penceresi bulunan sebilin, özgün flebekeleri günümüze ulaflmam›fl, yerlerine lokma
demir parmakl›kl› bugünkü flebekeler yerlefltirilmifltir. Aç›k Türbe Soka¤›’na aç›lan kap› ile
ulafl›lan iç mekân› kareye yak›n planl› olup karfl›daki duvarda bir nifl yer almaktad›r. Pence-
renin önüne yerlefltirilen tezgâh, kap›n›n yan›nda yer alan kar kuyusu ile birleflmektedir.
Kesme tafltan infla edilen sebilin tezgâh k›sm› ve kuyusu ile kap› ve pencere söveleri malze-
me ile oluflturulmufltur, flebekeleri ise madendendir.

Yak›n zamanda türbe ve çeflme ile birlikte onar›lm›fl olan sebil sa¤lam durumdad›r. Bu es-
nada flebekeleri yenilenmifl olan sebil halihaz›rda amac›na uygun olarak kullan›lmamaktad›r.

I. 1. b. Gülnûfl Emetullah Valide Sultan Türbe-Çeflme-Sebili: Gülnûfl Valide Sultan’›n
Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nin k›ble haziresinde yer alan türbesi 1125 H./ 1713 M. tarihin-
de Gülnufl Valide Sultan’›n sa¤l›¤›nda infla edilmifltir. Gülnûfl Emetullah Valide Sultan, Sultan
IV. Mehmed’in baflkad›n›, Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmed’in annesidir. Türbe, sekizgen
mekâna oturan sütunlar›n sivri kemerlerle birbirine ba¤lanma-
s›yla oluflturulmufl bir aç›k türbe örne¤idir. Üst örtüsü demir bir
kafesle kapat›lm›flt›r. 

Yeni Valide Camii’nin avlu kap›s› ile sebilin aras›nda yer alan
Gülnûfl Emetullah Valide Sultan ya da Sultan II. Mustafa Çeflme-
si ad›yla an›lan çeflme 1121 H./ 1709 M. tarihinde Gülnûfl Eme-
tullah Valide Sultan taraf›ndan o¤lu Sultan II. Mustafa’n›n ruhu
için yapt›r›lm›flt›r. Ancak çeflme hemen tüm eserlerde, Gülnûfl
Emetullah Valide Sultan ismi ile tan›t›lmaktad›r. Çeflme, çevre
duvar› üzerinde tek yüzlü saka çeflmesi olarak tasarlanm›flt›r.
Son derece yo¤un bir süsleme program›na sahip olan çeflme, iki
yanda kum saatlerine oturan burmal› sütunçelerle s›n›rlanm›fl
olup s›ras›yla en d›flta bir yaprak dizisi, sonra bir mukarnas fri-
zi ve kaz aya¤› dizisinden oluflan bordürlerle üç yönde kuflat›lan

458 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

Halit Pafla Çeflmesi Halit Pafla Sebili Halit Pafla Sebili Plan›

Gülnûfl Emetullah Valide 
Sultan Çeflmesi Cephesi



ayna kompozisyonundan oluflmaktad›r. Düz bir flerit ile d›fl
bordürlerden ayr›lan, d›flta yine bir yaprak dizisi, içte ise ru-
mî istifleri ile oluflturulmufl bir kuflak ile çerçevelenen ayna
kompozisyonu at nal› formunda bir kemer ile taçland›r›lan
nifl ve üstünde kitabe panosu fleklinde düzenlenmifltir. Ke-
merin üstü difl frizleri ile s›n›rlanan, rumî istifleri ve ortala-
r›nda dilimli kabaralar ile tezyin edilmifl köflelikler ve en üst-
te de kitabe panosu ile de¤erlendirilmifl, yayvan bir kemer ile
bölünen büyük kemerin içi ise bir mukarnas frizinin çevirdi-
¤i istridye kabu¤u fleklinde düzenlemifltir. ‹stridyenin mer-
kezinde yine dilimli bir kabara göze çarpmaktad›r. At nal›
kemerin üzengileri hizas›nda bir mukarnas frizi ile s›n›rlanan
musluk aynas›, iki yanda sütunçelerle s›n›rlanm›fl olup çer-
çevelerle belirlenen üç bölüme ayr›lm›flt›r. Altta, köflelikleri-
ne, bedenlerine asma dallar› ve üzüm salk›mlar› sar›lm›fl ser-
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vi a¤açlar›, içine de iri bir gülçe ifllenmifl dekoratif kemerin belirledi¤i musluk k›sm›n›n üs-
tündeki panoda, rumî istifleri ile bezenmifl vazolardan ç›kan gül, karanfil, lâle, sümbül ve zer-
rin gibi çiçeklerden oluflan bezeme görülür. Yan panolara ise, ayakl› kaideler üzerine yerleflti-
rilen sepetlerin içinde de¤iflik meyvelerle oluflturulmufl kompozisyonlar ifllenmifltir. Tüm bu
kompozisyonun üstünde, rumî-palmet dizilerinden oluflan bir tepelikle ayr›lan, palmetlerle
taçland›r›lan iri bir al›nl›k yükselmektedir. Rumî istifleri ile bezenmifl bu al›nl›¤›n ortas›nda,
ters olarak ifllenmifl istridye kabu¤u fleklinde bir form görülmektedir. Önünde yekpâre bir ya-
lak ve iki yan›nda set tafllar› bulunmaktad›r. Kesme tafltan infla edilen çeflmenin cephesi mer-
mer kapl› oldu¤u gibi yala¤› ile set tafllar› da mermerden oluflturulmufltur. Aralar› çiçek ve
yaprak örgeleri ile doldurulmufl, dört sat›r ve dört sütun halinde düzenlenen k›r›k kafl kemer-
lerle s›n›rlanan kartufllara ta’lik hat ile ifllenen, Ta’ib Ahmed Efendi’nin yedi beyitlik manzu-
mesinden oluflan infla kitabesinin metni flöyledir;

Mehd-i ‘ulyâ devha-i gülflen-sarây-› saltanat
Mâder-i Sultân Ahmed Hân-› fârûk-ihtisâb
Yümn-ile tarh-efgen-i bünyâd olup bu çeflmeye
Eyledi dil-teflnegân-› Üsküdâr’› neflve-yâb
Oldular gark-› zülâl-› çeflmesâr-› mekreme
Cân verirken bir içim su hasretinden fleyh ü flâb
Gelsin ‹skender içip bulsun hayât-› sermedî
Gezmesin zulmette var iken bu ‘ayn-› müstetâb
‘Âlem-i dünyâda bu ecrin mükâfât› muhâl
Ede Kevser ile Cennet’te telâfi Bû Türâb
Derc edip bir beyte Tâ’ib iki ta’rîh-i latîf
Her gelen ‘atflâna der H›zr eyleyip sevk-i savâb
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Vâlide Sultân bünyâd etti bu nev çeflmeyi- 1121
Rûh-› pâk-i Mustafâ ‘aflk›na gel iç âb-› nâb-1121

Kitabenin son sat›r›nda, köflelerdeki kartufllar yaz› içermemekte olup Hatayî üslupta çiçek
desenleri ile bezenmifllerdir. Günümüzde suyu flehir flebekesine ba¤l› olarak akmakta olan çefl-
me iyi durumdad›r. Kitabesinin yald›zlar› da, 2002 y›l›nda yenilenmifltir. 

Türbe ile çeflmenin aras›nda yer alan Gülnûfl Emetullah Valide Sultan Sebili çeflme ile ayn› ta-
rihte yap›lm›flt›r. Yamuk bir plana sahip olan yap› befl cephe ile caddeye aç›l›r. Bu cepheler sü-
tunlara oturan sivri kemerler içine al›nm›fl dörder maflrapal›¤› bulunan flebekelerle kapat›lm›fl-
t›r. Bu cepheleri üstte kitabelik k›sm› ile mukarnasl› bir frizle geçilen genifl bir saçak taçland›r›r.
Üstte kubbe ve tonozla örtülü olan sebil klâsik sebil mimarisinin önemli bir örne¤idir. 

Naîm’in befl beyitlik manzumesinden oluflan tarih kitabesi flöyledir;
Vâlide Sultân ol S›ddîka-flemâyil kim Hudâ
Nice hayrât-› ‘azîme an› mazhar eyledi
Hayr ile nâm-› flerîfi behre oldu münteflir
Müsk ü ‘anber gibi âfâk› mu‘attar eyledi
Hayr-› cârî ile verdi halk›na tâze hayât
Üsküdâr’› pertev-i lûtf› münevver eyledi
Bu zülâl-› hofl-güvâra yapd›r›b bir selsebîl
Mü’minîne sanki bezl-i nehr-i sükker eyledi
Dedi Na‘îmâ âb›n› nûfl eyleyen ta’rîhini
Vâlide Sultân sebîl-i mâ-i Kevser eyledi

1121

Lâle Devri’nin özelliklerini tafl›yan tafl ve maden iflçili¤i ile dikkati çeken sebil yak›n zaman-
da onar›lm›fl olup bugün iyi durumdad›r. 

I. 1. c. Zübeyde Hatun-Sa’deddîn Efendi Türbe-Çeflme-Sebili: Ahç›bafl› Mahallesi
Gündo¤umu Caddesi üzerinde, Nuhkuyusu Caddesi taraf›nda, Karaca Ahmed Türbesi’nin
yan›ndad›r. Feyzullah Efendizâde Sa’deddîn Efendi taraf›ndan ölen k›z› Zübeyde Hatun’un
ruhu için 1154 H./ 1741-1742 M. tarihinde yapt›r›lm›flt›r. Sa’deddin Efendi fieyhülislâm
Feyzullah Efendi’nin torunu olup medrese e¤itimini tamamlay›p müderris olarak ilmiyeye
girdi. Bir süre müderrislikle molla ç›k›p, ard›ndan M›s›r Mollas› ve 1747 y›l›nda Mekke Ka-
d›s› oldu. 1753 y›l›nda ‹stanbul Kad›s› olduysa da ertesi y›l azledilip emekliye sevkedildi.
1760 y›l›ndaki vefat›n› takiben, k›z›n›n nam›na yapt›rd›¤› sebil ve çeflmenin yan›nda bulu-
nan, k›z›n›n da medfun oldu¤u türbeye gömülmüfltür. Türbe, yol seviyesinden yüksekte
olan türbe kesme tefl bir kaide üzerinde stalaktitli befl mermer sütunun birbirine sivri ke-
merlerle ba¤lanmas›yla oluflturulmufl bir aç›k türbedir.

Sütunlar›n aras› klasik tarzda topuzlu demir parmakl›kla kapat›lm›flt›r. 

Türbenin sol taraf›nda yer alan Zübeyde Hatun – Sa’deddîn Efendi Çeflmesi, Türbe ve sebil
ile birlikte tasarlanm›fl tek yüzlü menzil çeflmesidir. Barok üslubun Üsküdar’daki ilk örne¤i
olan çeflmenin cephesi iki yandan, ‹yonik bafll›klar› olan sütunçelerle s›n›rlanm›fl olup sathi
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plastrlarla s›n›rlanan ayna k›sm› volütlü konsollara oturan sepet kulpu fleklinde yuvarlak ke-
mer içine al›nm›flt›r. Kemerin köflelikleri Barok üsluba özgü, k›vr›k dallar üzerine ifllenmifl
akant yapraklar› ile bezenmifl, bunun üzerine de kitabe panosu yerlefltirilmifltir. Üstten, sütun-
çelerin bafll›klar›nda da devam eden kornifl ile s›n›rlanan cephe, düz levhalarla oluflturulmufl
bir saçak alt›na al›nmflt›r. Bu kornifl ve saçak sebilde de devam etmektedir. Cephenin önünde
genifl bir yalak ve iki yan›nda set tafllar› vard›r. Çeflmenin arkas›nda, türbe içinde kalan, ayn›
zamanda sebili de besleyen kareye yak›n plânl› haznesi bulunmaktad›r. Cephenin iki yan›na
yerlefltirilen sebillerin küçük zarif kurnalar›n›n kaide ve gövdeleri yapraklar ile bezelidir. Mus-
luk aynalar› küçük sütunçelerle s›n›rlanm›fl ve üstten volütlerle oluflturulan kemerlerin içine
al›narak üstlerine Barok üslûba özgü süslemelere haiz al›nl›klar yerlefltirilmifltir. Çeflmenin sa¤
taraf›ndaki pencerenin önünde 1994 y›l›na kadar, özelliklerine bakarak XVIII. yüzy›l›n ikinci
yar›s›na tarihlendirebilece¤imiz bir ayna tafl› ve buna ait bir yalaktan oluflan bir baflka çeflme
bulunmakta idi. Oluklu plastrlarla s›n›rlanan aynas› iri bir yaprak ile taçland›r›lan çeflmenin
musluk k›sm› yine yaprakl› bir al›nl›kla taçland›r›lan ince silmelerle oluflturulmufl bir kartufl
içine al›nm›flt›. Kurna fleklindeki yala¤› çimento ile oluflturulmufl tezgaha gömülü durumda idi.
Çeflmenin düzgün olmayan tafl ile örülen haznesini tu¤la bir tonoz örter. Ön cephesi tümüyle
mermer kapl› olup yalak ve set tafllar› ile saça¤› da mermerdendir. Çeflmenin yedi beyitlik in-
fla kitabesi fiâkir Mustafa Efendi’nin manzumesini içermektedir. Kitabe flöyledir;

Sâhibü’l-hayrât Sa‘deddîn Efendi kim odur
Necl-i Feyzullâh Efendi nuhbe-i ensâb ü âl
Hânedânzâde asâlet kim uluvv-i himmeti
Cüstcûdan teflnegân› eyledi âsûde hâl
Hasbetenlillâh bu dil-cû çeflmenin bünyâd›na
Su yerine s›dk u ihlâs ile k›ld› bezl-i mâl
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Mevki‘inde k›ld› bir ‘âlî-eser kim flüphesiz
Tâ-be-mahfler hayr ile mezkûr olur bî-kîl ü kâl
Kurretü’l-’ayn› Zübeyde Han›m’›n flâdâb edip
Rûh-› pâkin ravza-i cennette Hayy-› Lâ-yezâl
Ömr-i cedd ü vâlid-i zîflân›n› memdûd edip
Vermeye dünya vü ukbâda Hudâ renc ü melâl
flâkirâ ‘atflân okurlar su gibi târîhini
Kevser ile iç Zübeyde rûhuna âb-› zülâl

sene-1154

Kitabe dört sat›rda üç, son sat›rda iki sütun halinde düzenlenmifl kartufllara tâlik hat ile ifl-
lenmifl olup tarih rakamlar› alttaki küçük kartufla hakedilmifltir. Bunun kenarlar›ndaki boflluk-
lar akant yapraklar› ile bezeli bir bordür ile de¤erlendirilmifl, ayr›ca üstteki yaz› kartufllar›n ke-
narlar›ndaki kare kartufllara tabak içinde meyve örgeleri ifllenmifltir.

Bugün sa¤lam durumda olan çeflmenin suyu akmamaktad›r. Yan›ndaki küçük çeflmenin ay-
na tafl› 1994 y›l›nda çal›nm›fl, ancak tamam› ç›kar›lamayan tafl›n sütunçe kaidelerini içeren alt
k›sm› yerinde kalm›flt›r. Önündeki tezgah ve yalak ise daha sonra bozulmufltur.

Zübeyde Hatun -Sa’deddîn Efendi- Sebili, çeflme ile ayn› tarihte yapt›r›lan sebil kare planl›
olup yar›m yuvarlak ç›kma teflkil eden cephesi dört sütunla, dilimli kemerlerle taçlanan üç
pencere ile teflkilatland›r›lm›flt›r. Kubbe ile örtülü olup d›flta mermer levhalarla kaplanarak pra-
midal bir çat› içine al›nm›flt›r. Ayn› flekilde saçaklar› vard›r. Düzgün kesme tafl ile infla edilen
yap›n›n cephesi tümüyle mermer malzemeden oluflturulmufltur. fiâkir Mustafa Efendi’nin on-
befl beyitlik manzumesini içeren kitabenin tarih beyti flöyledir;
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Gelip bir bir okurlar flâkirâ târîh-i itmâm›n
Sebîli yapd› Sa‘deddin Efendi iç fiifâd›r mâ

1154

Türbe-Çeflme-Sebil birlefliminden oluflan küçük ölçekli manzumelerin ilgi çekici bir örnek-
lerinden biridir. Detaylarda bat›l› unsurlar›n kullan›ld›¤› dikkati çekmektedir. Gravürlerde tes-
bit edilen zarif flebekeleri ile alemi günümüze ulaflmam›flt›r.

I. 2. Türbe ‹le Ayn› Yap› Grubu ‹çinde Ele Al›nan Sebiller

I. 2. a. Aziz Mahmud Hüdaî Efendi Türbesi ve Sebili: Gülfem Hatun Mahallesi’nde Aziz
Mahmud Hüdaî Camii avlusunda yer almaktad›r. fieyh Aziz Mahmud Hüdaî 1541 y›l›nda Siv-
rihisar’da do¤mufl, memleketinde tahsilini tamamlay›p müderris olmufltur. Ö¤renci ve yar-
d›mc› olarak uzun y›llar Naz›rzâde Ramazan Efendi’nin yan›nda kalm›fl, fiam ve M›s›r’a kadar
hocas›na efllik etmifltir. Bu süre içinde tarikat yolunda piflen Hüdaî, Anadolu’ya döndü¤ünde
müderrisli¤i b›rak›p Bursa’da Muhyiddin Üftâde Efendi’nin müridi olmufl, hilâfet ald›ktan
sonra Üsküdar’da kendi  dergâh›n› kurmufltur. Bafllang›çta Halvetili¤e ba¤l› olmakla birlikte,
fleyhinin etkisiyle Bayramili¤i benimseyen ve iki tarikat›n etkilefliminde Celveti tarikat›n› ku-
ran Aziz Mahmud Hüdaî, dönemin sosyal ve dini hayat›nda önemli bir yer edinmifltir. Saray
ile yak›n iliflkiler kurdu¤u  gibi, müridleri aras›na kat›lan önemli devlet adamlar› vas›tas›yla
Celvetili¤in ‹stanbul’da kurumsallaflmas›n› sa¤lam›flt›r. 2 Ekim 1628 tarihinde Üsküdar’da ve-
fat etmifl, tekkesinin bahçesine gömülmüfltür.

Türbe XVII. yüzy›la  aittir. Türbe, zemini mermerle kapl›, üzeri tonozla örtülü türbedar
odas› ve esas türbe k›sm›ndan oluflmaktad›r. Dikdörtgen planl› türbenin üzeri dört mermer
sütunun tafl›d›¤› onüç dilimli ahflap bir kubbe ie örtülüdür. Türbenin giriflinde bulunan ca-
mekânl› girifl k›sm› 1918 y›l›nda eklenmifltir.
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Aziz Manmud Hüdaî Efendi Sebili, türbenin önünde sofaya girilen kap›n›n sa¤ taraf›nda yer
almaktad›r. Kitabesi bulunmayan sebilin Aziz Mahmud Hüdaî Efendi’nin ölümünden, 1628 y›-
l›ndan sonra yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Sebil bugünkü görünümünü 1855 y›l›nda Sultan Abdül-
mecid zaman›nda yap›lan tamiratta alm›flt›r. Büyük mermer bir tekneden ibaret olan sebilin
üzerinde mermer bir kapak bulunmaktad›r. Bu kapa¤a aç›lan pirinç kapakl› gözden su al›n-
makta idi. Sebilin suyu arkas›nda bulunan kuyudan temin edilmekteydi. Sebilin camekânl› gi-
rifl bölümüne bakan k›sm›nda iki muslu¤u bulunmaktad›r. 

I. 2. b. Karaca Ahmed Sultan Türbesi ve Ziya Bey Sebili: Karaca Ahmed Sultan Türbesi,
Nunkuyusu Caddesi ile Gündo¤umu Caddesi’nin birleflti¤i köflede yer almaktad›r. Karaca Ah-
med Sultan’›n hayat› hakk›nda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte XIV. yüzy›lda yaflad›¤› ‹ran
flahlar›n›n soyundan oldu¤u ve Hac› Bektafli Veli’nin müritlerinden oldu¤u bilinmektedir.

Türbe, tekke ve sebilden oluflan yap› grubu dikdörtgen planl› kâgir duvarl› bir yap› içinde
yer almaktad›r. Cephede ikisi türbe giriflinin yan›nda, biri tekke giriflinin solunda olmak üze-
re  üç adet yuvarlak kemerli, demir parmakl›kl› pencere bulunmaktad›r. Türbenin üstü içte ah-
flap bir kubbe d›flta çat› ile kapat›lm›flt›r. Türbe de Karaca Ahmed Sultan’›n kimli¤i ve ölüm y›-
l›n› gösteren herhangi bir kitabe bulunmamakta, türbe giriflinin üzerindeki kitabede 1283 H./
1866 M. y›l›nda türbenin Ziya Bey taraf›ndan ihya edildi¤i yazmaktad›r. Türbe flimdiki fleklini
1866 tarihinde alm›flt›r. 1595 tarihine kadar üzerinde sadece bir makam tafl›n›n bulundu¤u sa-
n›lan kabrin etraf› bir duvarla çevrilmifl çat›s› bulunmayan bir aç›k türbe fleklinde idi.  Türbe
son olarak Avni Pafla’n›n o¤lu Ahmed Fuat Bey taraf›ndan tamir ettirilmifltir.

Ziya Bey Sebili, Karaca Ahmed Türbesi’nin kap›s›n›n sol yan›nda yer alan sebil 1283 H./
1866-1867 M. tarihinde Matbâh Emîni Ziya Bey taraf›ndan efli Fehmiye Han›m’›n ruhu
için yapt›r›lm›flt›r. Ziyaedin Mehmed Efendi, saraydan yetiflmifl matbah müdürü ve 1867
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y›l›nda idare-i mahsusa müdürü, 1870 y›l›nda madenler müdürü ve daha sonra Antalya,
Urfa ve Lazkiye mutasarr›f› olmufltur. Bir sürü Matbâh-› Âmire müdürlü¤üde yapan Ziya
Bey 9 Kas›m 1893’te vefat etmifltir.

Türbe ve meflrutadan oluflan küçük bir manzumenin parças› olan sebil, girifl kap›s›n›n ya-
n›nda kareye yak›n planl› tek odadan ibaret olup d›fl bükey planl› tek bir penceresi vard›r. Pen-
cere oniki maflrapal›k gözü bulunan madeni bir flebeke ile kapat›lm›flt›r. Sebil kesme tafl ve
mermer kullan›larak infla edilmifltir, sebilin flebekesi ise madendendir. 

Soldaki pencere üzerinde yer alan fiair Yakup Âs›m Efendi’ye ait dört sat›rl›k kitabesi flöyledir;
Emîn-i Matbâh-› Âlî bu hayr› eyleyüb icrâ

Zebân-› teflnegân› menba‘-› zikr-i cemîl etdi

Sezâd›r âb-› cevherle yaz›lsa Âs›mâ ta’rîh

Bu mâ-i Zemzemi gel iç Ziyâ Bey selsebîl etdi 1283

Sebil bugün kullan›m d›fl› olup ofis olarak kullan›lmaktad›r. 

II. Türbe Olarak Tan›mlayamad›¤›m›z Yap›larla ‹liflkilendirilen Su Tesisleri

II. 1. Sofalar ile ayn› yap› grubu içinde ele al›nan çeflme ve sebiller

II. 1. a. Arif Hikmet Beyefendi Hazire-Çeflme-Sebili: Arif Hikmed Beyefendi Hazire-Çefl-
me-Sebili, Arakiyeci Hac› Mehmed Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde, Kartalbaba Camii
karfl›s›nda, askerlik flubesi otobüs dura¤›n›n arkas›ndad›r.

fieyhü’-‹slâm Arif Hikmed Efendi taraf›ndan 1283 H./ 1866-1867 M. tarihinde yapt›r›lm›flt›r.

Arif Hikmed Beyefendi, ‹smail Raif Pafla’n›n torunu ve Kazasker ‹brahim ‹smet Bey’in o¤-
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lu olup 1786 y›l›nda do¤mufltur. ‹lmiye aflamalar›n› geçtikten
sonra Meclis-i Vâlâ üyeli¤ine yükselmifltir. 1846 y›l›nda atand›-
¤› fleyhü’l-islaml›k görevini 1854 y›l›na kadar aral›ks›z sürdür-
müfltür.

Mekke’de bir de kütüphane infla ettirmifl olan Arif Hikmet
Beyefendi 1859’da vefat etmifl ve buradaki aile mezarl›¤›na def-
nedilmifltir. Korkuluklarla çevrili sofa fleklindeki hazire demir
parmakl›klarla kapat›lm›flt›r. Hazirenin güneydo¤u istikâmetin-
deki köflede sebil, kuzeydo¤u köflesinde çeflme yer almaktad›r.

Kare planl› olan sebilin dört plastra oturan kornifllerin belirle-
di¤i üç pencereden oluflan cephesi, caddeye do¤ru yar›m yuvar-
lak planl› bir ç›kma yapar. Kubbe ile örtülü olan bu k›sma girifl,
yuvarlak kemerli bir kap› vas›tas›yla sa¤lan›r. Girifle göre solda ka-
lan duvar yüzeyine yerlefltirilen Ampir üsluplu çeflme, sebilin su
ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r. Sebilin iki yan›na eklenen, birer par-
makl›kl› pencere ile teflkilatlanan iç bükey kanatlar ise cepheyi ge-
niflleterek, al›fl›lmad›k bir görünüm sergiler. Profilli saçak silmesi
ile pencereler aras›nda yer alan kornifl kufla¤›, plastrlar›n üstüne
yerlefltirilen, iri yapraklarla bezenmifl konsollarla bölünmüfltür.
Ayn› flekilde plastrlarla ayr›lan etek k›sm›nda oluflan çerçeveler ise
dikdörtgen kartufllar içine al›nm›fl beyzi madalyonlarla süslüdür.
Mermer bir podyum üzerindebulunan yap›n›n cephesi tümüyle
mermer malzeme ile kapl› olup di¤er k›s›mlar›nde küfeki tafl› kul-
lan›lm›flt›r. Özgün flebekeleri günümüze ulaflmam›flt›r. Zemin al-
çalt›ld›¤› için biraz yüksekte kalm›fl olan yap›, nispeten sa¤lam
durumdad›r. Günümüze ulaflmayan flebekelerinin yerlerine demir
do¤rama çerçeveler tak›lm›flt›r.

Raif ‹smail Pafla Çeflmesi-Arif Hikmed Beyefendi Çeflmesi, Ha-
zirenin kuzeydo¤u köflesinde yer almaktad›r. Belgrad Muhaf›z›
Raif ‹smail Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›fl oldu¤u tahmin edilmekte-
dir. Muhtemelen XVIII. yüzy›l›n sonlar›nda yapt›r›lm›fl olunmal›-
d›r. Üslûp özellikleri 1850 y›l›nda, torunu Arif Hikmed Beyefen-
di taraf›ndan tamir ettirildi¤ine iflaret etmektedir.

Raif ‹smail Pafla, Malatyal› ‹brahim Pafla’n›n o¤lu olup 1726
y›l›nda do¤mufltur. Babas› gibi kalemiyeden yetiflip çeflitli görev-
ler alm›fl, 1774 y›l›nda da reisü’l-küttab olmufltur. 1776’da azle-
dilip K›br›s’a sürülmüflse de 1778 y›l›nda vezirlik verilerek M›-
s›r Valisi tayin edilmifltir. Daha sonra Girit ve Mora valiliklerin-
de bulunmufl, 1784 y›l›nda da Belgrat Muhaf›z› olmufltur. Erte-
si senenin Mart ay›nda vezirli¤i al›narak Lefkofla’ya sürülmüfl,
Nisan ay›nda da katledilmfltir. Kesilen bafl›, ailesi için yapt›rm›fl
oldu¤u hazireye defnedilmifltir. 

Arif Hikmet Beyefendi Sebili

Arif Hikmet Beyefendi
Çeflmesi Cephesi

Arif Hikmet Beyefendi
Çeflmesi
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Çeflme, hazire duvarlar›n›n birleflti¤i köfleye yerlefltirilmifl
menzil çeflmesi fleklinde düzenlenmifltir. Tek yüzlü cephe çefl-
mesi olarak tasarlanm›fl olup iki yanda yivli plastrlar ile s›n›r-
lanan ayna k›sm›, üstte perde motifli süslemelerle taçland›r›l-
m›flt›r. Döneminden kalma oldu¤u anlafl›lan dökme tunç
muslu¤unu yaprakl› bir madalyon belirler. Cepheyi üstte,
profilli bir silme ile s›n›rlanan, ortas›na ip ve yaprak dizileri
ile çevrili beyzi bir madalyon ifllenmifl genifl bir kornifl taçlan-
d›rmaktad›r. Önünde yala¤› ve iki yanda sekileri vard›r. Çefl-
menin cephesi ve yala¤› tümüyle mermerdendir. Muslu¤u
tunç malzeme ile oluflturulmufltur. 

Yol alçalt›ld›¤› için epey yüksekte kalm›fl olan çeflme sa¤-
lam durumdad›r.

III. Mezarlar ‹le ‹liflkilendirilen Su Tesisleri
III. 1.  Mezarlar ‹le ‹liflkilendirilen Çeflmeler

III. 1. a. Mehmed fiakir Bey Çeflmesi: Mehmed fiâkir Bey
Çeflmesi, ‹mrahor Salacak Mahallesi Tunusba¤› Caddesi’de, Do-
¤anc›lar Park› karfl›s›ndaki SSK Dispanseri’nin yan›nda, Safvetî
Tekkesi’nin duvar›nda yer almaktad›r. Silahflör Mehmed fiâkir
Bey taraf›ndan 23 Zi’l-hicce 1231 H./ 16 Kas›m 1816 M. tari-
hinde yapt›r›lm›flt›r. Mehmed fiakir Bey, Mehmed Sad›k Bey’in
Fatma Han›m’dan dünyaya gelen o¤ludur. Ocaktan yetiflerek
Sultan’›n hassa silahflörleri aras›na kat›lm›flt›r. 29 Ocak 1827
tarihinde vefat ederek, tesisine katk›da bulundu¤u Safveti Tek-
kesi’nde, annesi ve eflinin de gömülü oldu¤u hazireye defnedil-
mifltir. Kendisinin ard›ndan çocuklar› da buraya gömülmüfltür.

Niyâz penceresi ile birlikte tasarlanm›fl sebil-çeflme örne¤i ola-
rak tan›mlayabilece¤imiz çeflmenin arkas›nda, bâninin ailesine
ait küçük hazireyi cadde ile irtibatland›ran pencere ince silmeler-
le tezyin edilmifl sövelerle oluflturulmufl olup madeni bir flebeke

Mehmed fiakir Bey
Sebil / Çeflmesi Cephesi

Mehmed fiakir Bey
Sebil / Çeflmesi

Arif Hikmet Beyefendi Sebili Plan›



ile kapat›lm›flt›r. Pencere geniflli¤inden daha uzun oldu¤u görülen üst sövenin uçlar›na yedi kol-
lu y›ld›zlar ifllenmifltir. Ayna k›sm› ortada yaprakl› bir taçla bezenen beyzî madalyon içine al›nan
ana muslu¤a ayr›lm›fl olup iki yan›na kaideleri set tafllar›na basan yar›m daire flekilli suluklar›
bulunan ve musluklar› beyzî madalyonlar içine al›nm›fl süs çeflmeci¤i yerlefltirilmifltir. ‹ki yan›n-
da setler bulunan yala¤›n d›flbükey bir kavis yapan ön k›sm› iki uçta yapraklarla nihayetlenen
beyzî bir madalyon ile tezyin edilmifltir.  Pencerenin arkas›ndaki hazirede, Mehmed fiâkir Bey
ve annesi de dahil olmak üzere bu aileye mensup çok say›da kifli gömülüdür.

Düzgün olmayan tafllarla örülen çevre duvar› üzerinde bulunan çeflme, yalaklar› ve set tafl-
lar› da dahil olmak üzere tümüyle mermer malzemeden oluflturulmufltur. Pencereyi örten fle-
beke ise tunçtur. Suyu akmayan çeflmenin musluklar› kopar›lm›fl, zarif çeflmeciklerinin yalak-
lar› k›r›lm›fl, yala¤› da yar›s›na kadar kald›r›m seviyesinin alt›nda kalm›flt›r. Haziredeki a¤açla-
r›n kökleri alt sövenin d›fla do¤ru taflmas›na neden oldu¤u gözlenen çeflmenin onar›ma ihtiya-
c› vard›r. 1940’l› y›llarda muattal durumda oldu¤u bilinen çeflmenin pencere flebekesi 1999 y›-
l›na kadar yan›ndaki tekke evinde muhafaza edilmiflti. Bu tarihte tu¤la ile kapat›lan pencere
aç›lm›fl ve flebeke yerine yerlefltirilmifl, ancak çeflmede herhangi bir onar›m yap›lmam›flt›r.

III. 1. b. Altunizade Camii Çeflmesi: Altunizade Mahallesi’nde, Tophanelio¤lu Caddesi
üzerinde, camiyi yoldan ay›ran hazire duvar› üzerindedir. Altunizade ‹smail Zühdî Pafla’n›n
mezar›n›n önünde bulunan çeflmenin, camii ile birlikte 1865 y›l›nda kendisi taraf›ndan ya da
1888 y›l›ndaki ölümünü takiben ailesi taraf›ndan yapt›r›lm›fl olmas› muhtemeldir.

Altunizade ‹smail Zühdî Pafla, Alt›nc› esnaf›ndan olan babas›n›n yan›nda yetiflip nakkafl ol-
mufl ve baz› mirî binalar›n nak›fl ifllerinde çal›flm›flt›r. Sonra Dolmabahçe Saray›’n›n inflas›na bi-
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na emini tayin edilmifl ve bu görevdeki baflar›s›n›n
mükâfat› olarak Dar-› fiura-y› Askeri Azal›¤› ile taltif
edilmifltir. Ancak 1861 y›l›nda bu görevden aff›n› is-
teyerek ticaret hayat›na geri dönmüfltür.  93 Harbi
olarak adland›r›lan 1876’daki Osmanl›-Rus savafl›na
ifltirak eden iki tabur askeri teçhiz etmesi üzerine
1877’de bala rütbesi ile tekrar devlet görevine geti-
rilmifl ve ertesi sene vezirlik verilerek Ayan Azas› ol-
mufltur. Daha sonra da çeflitli görevlerde bulunup
16 Ocak 1888 tarihinde vefat etmifl ve sa¤l›¤›nda
yapt›rd›¤› Altunizade’deki caminin yan›na defnedil-
mifltir. Ahlâkl›, salih ve dindar bir kifli olup zikredi-
len camiinden baflka, bunun yan›na bir hamam ve
mektep yapt›rm›flt›r.  Çeflme, paye fleklinde tek yüz-
lü menzil çeflmesidir. Ampir üslubunda bir ayna
kompozisyonu fleklindeki tasar›m›nda, altta profilli
bir kaideye oturan gövdenin üstten yine profilli bir
kornifl ile s›n›rland›r›ld›¤› görülür. Kornifle yak›n bir
k›s›mda ise düz bir silme payeyi dolan›r. Musluk de-
li¤i iri bir gülçe ile belirlenmifltir. Çeflmenin önünde
bir yalak ve iki yan›nda dar set tafllar› bulunmakta-
d›r. Tümüyle mermer malzemeden oluflturulmufltur.
Sa¤lam durumda olmakla birlikte suyu akmayan
çeflmenin yala¤› ve set tafllar› hemen hemen yar›s›na
kadar kald›r›m seviyesinin alt›ndad›r. 

Çeflmenin, arkas›ndaki ‹smail Zühdî Pafla’n›n
mezar›n›n da bulundu¤u küçük hazire ile irtibatl›
bir sebil oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Yukar›da grupland›rarak bahsetti¤imiz örnekle-
rin d›fl›ndan türbe-çeflme-sebil iliflkisi ba¤lam›nda
ele alacabilece¤imiz Üsküdar d›fl›ndaki örnekler
içerisinde bulunan bir di¤er yap› grubu Bayram Pa-
fla Türbe-Çeflme-Sebili’dir. Fatih’te Haseki Külliye-
si’nin yan›nda yer alan Veziriazam Bayram Pafla ta-
raf›ndan 1044 H./ 1634-1635 M. tarihinde döne-
min baflmimar› Kas›m A¤a’ya yapt›r›lm›flt›r. Kare
planl› türbenin kuzeydo¤u kenar›ndaki eyvana biti-
flen sebil sekizgen planl› ve kubbelidir. Sebilin sa-
¤›nda çeflme yer almaktad›r.

Dolmabahçe’de Sipahiler A¤as› Mehmed Emin
A¤a taraf›ndan 1153 H./ 1740 M. tarihinde yapt›-
r›lan Mehmed Emin A¤a Çeflme ve Sebili, dük-
kân, mektep ve hazireden oluflan yap› grubunun
do¤u kanad›nda yer almaktad›r. Sebil d›fl bükey
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kavisli befl dilimli yar›m daire plân›yla dikkati çeker. Üzeri on-
gen bir kasna¤a oturan piramidal bir kubbe ile örtülü olan se-
bil, iki kademeli bir seki ile yükseltilmifl, üstü kubbe ile örtül-
müfl olan Mehmed Emin A¤a’n›n Türbesi’ne aç›lmaktad›r.
Mehmed Emin A¤a Sebili piramidal kubbe örtüsü ile Sa’deddin
Efendi Sebili ile benzerlik göstermektedir.  

O¤lanlar Tekkesi-Türbesi-Çeflmesi-Sebili, Fatih Aksaray’da
Muratpafla Mahallesi’nde  Muratpafla Camii avlusunda bulunan
yap› türbe-sebil iliflkisinin XIX. yüzy›la ait bir örne¤idir. Türbe ve
sebil O¤lanlar Tekkesi’nin bânisi O¤lan fieyh ‹brahim Efendi için
1288 H./ 1871 M. y›l›nda infla edilmifltir. Türbe ve sebil tek bir
mekân içinde yer almaktad›r. Sebil’in caddeye bakan pencereleri
ayn› zamanda türbenin ziyaret pencereleridir. 

Mâhpeyker Kösem Valide Sultan Sebili, Murat Reis Mahalle-
si’nde Çavuflderesi Caddesi’nde Çinili Külliyesi’nin cümle kap›s›
yan›ndaki pencerede yer almaktad›r. Bu özelli¤i ile Mehmed fia-
kir Bey Çeflmesi ile benzerlik göstermektedir. 1050 H./ 1640-
1641 M. tarihinde Sultan I. Ahmed’in hasekisi Kösem Mâhpey-
ker Valide Sultan taraf›ndan Mimar Kas›m A¤a’ya yapt›r›lm›flt›r.
Pencere fleklindeki sebil içte dört maflrapal›k gözü bulunan mer-
mer flebeke, d›flta da demir parmakl›kla örtülüdür. Duvara gömü-
lü olan haznesinin önünde, pencere aç›kl›¤›nda kartufl fleklinde
bir yala¤› bulunur. Cadde taraf›ndaki yüzü, üstten üçgenli bir di-
zi ile s›n›rland›r›lm›fl olup solunda, biriken suyun tahliye edilme-
sini sa¤layan bir çörten yer al›r.

Mezar-Çeflme iliflkilerine Üsküdar d›fl›ndan örnek olarak, Emi-
nönün’de Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin duvar›nda bu-
lunan Hatice Sultan ya da Rukiye Kad›n Çeflmesi’dir. 1151 H./
1738 M. tarihinde III. Ahmed’in k›zlar›ndan Hatice Sultan’›n ölü-
mü üzerine annesi Rukiye Kad›n taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Çefl-
menin solunda dilimli kemerli, demir flebekeli pencerenin arka-
s›nda Hatice Sultan’›n mezar› bulunmaktad›r.

Laleli’de III. Mustafa-III. Selim Türbesi’nin çevre duvar›
üzerinde Sultan III. Mustafa’n›n k›zlar› Beyhan Sultan ve Hati-
ce Sultan taraf›ndan anneleri Adilflah Kad›n için yapt›r›lan Çefl-
me 1219 H./ 1804 M. tarihlidir. Adilflah Kad›n’›n demir bir ka-
fes içine al›nm›fl mezar›na bakan hacet penceresinin iki yan›n-
da simetrik olarak yerlefltirilmifl iki çeflme yer almaktad›r. Bu
iki örnekte de Üsküdar’da bulunan 1816 tarihli Mehmed fiakir
Bey Çeflmesi’nde görüldü¤ü gibi çeflme ile arkas›nda yer alan
bâniye ait mezar iliflki içerisindedir.

Eyüp’te Sokollu Mehmed Pafla Külliyesi’nde bulunan 976 H./
1568-1569 M. tarihli Sokollu Mehmed Pafla Türbesi’nin duvar›
üzerinde yer alan çeflme farkl› bir örnektir. Sekizgen plânl› türbe-
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nin duvar›n›n üzerine yerlefltirilen çeflmenin bir bö-
lümü bugün türbenin alt›nda kalm›fl durumdad›r.
Çeflmenin görülebilen k›sm› Bursa kemerli bir nifl
içine yerlefltirilmifl ayna tafl›nda dikdörtgen bir çer-
çeve içinde sivri bir kemer ve üzerinde bofl bir kar-
tufl bulunmaktad›r.  Eminönü’nde bulunan Hatice
Sultan ya da Rukiye Kad›n Çeflmesi, Lâleli’deki
Adilflah Kad›n Çeflmesi ve Üsküdar’daki Mehmed
fiakir Bey Çeflmesi’nden farkl› olarak, çeflme çevre
duvar› üzerine de¤il do¤rudan bâninin türbesinin
duvar›na infla edilmifltir. 

Fatih Saraçhanebafl›’nda yer alan Amcazade
Hüseyin Pafla Külliyesi XVII. yüzy›l sonlar›nda
‹brahim A¤a’n›n baflmimarl›¤› s›ras›nda Köprülü
ailesinden Amcazade Hüseyin Pafla taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Külliyenin do¤u cephesi üzerinde
giriflin solunda yer alan sebil  ikisi duvara gömü-
lü, üçü  serbest befl mermer sütunun sivri kemer-
lerle birbirine ba¤lanmas›yla oluflturulmufl  d›fla
taflk›n dört dilimli bir cepheye sahiptir. D›fltan bir
saçak ile çevrili olan sebilin üzeri pandantiflerle
geçiflin sa¤land›¤› bir kubbe ve önünde küçük ya-
r›m bir kubbe ile örtülüdür. Ortada yer alan sebi-
lin iki yan›nda hazire bulunmaktad›r. 

Süleymaniye’de Onalt› Mart fiehitleri Caddesi
üzerinde Hac› ‹brahim Pafla Külliyesi’nde hazirenin
köflesinde  bulunan Hac› ‹brahim Pafla Sebili 1120
H./ 1708 M. tarihli sebil d›fla taflk›n befl yüzlü bir
görünüm arz etmektedir. Üzeri kurflun kapl› bir
kubbeyle örtülü olan sebilin saça¤›n›n alt›nda tüm
sebili dolaflan mukarnasl› bir kornifl yer almaktad›r.

Ayfle Bahri Kad›n Türbesi ve Sebili, Eyüp’te Eyüp
Sultan Cami’nin Bostan ‹skelesi’ne aç›lan avlu kap›-
s›n›n sol taraf›nda yer alan III. Ahmed’in kad›nla-
r›ndan Ayfle Bahri Kad›n’a ait türbe 1139 H./ 1726
M. tarihinden önce yap›lm›fl olmal›d›r. Ayfle Bahri
Kad›n Türbesi ilk defa 1117 H./ 1705 M. tarihinde
vefat eden Abdülgâni Efendi için yap›lm›flt›r. ‹lk
türbenin üzerinin kapal› oldu¤u bilinmektedir. Bu-
gün bir aç›k türbe olan türbenin etraf› kesme tafltan
dört köfle sütunarla çevrilmifltir, sütunlar üstten bir
kirifl ile birbirine ba¤lanm›flt›r. Sütunlar›n aras› de-
mir parmakl›klarla kapat›larak pencereler olufltu-
rulmufltur. Türbenin Eyüp Sultan Camii avlu kap›-
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s› taraf›ndaki cephesinde befl sütun ve dört pencere bulun-
maktad›r, ortadaki sütunun üzerinde sebil yer almaktad›r. ‹s-
tiridye kabu¤u motifinin üzeri palmetle sonuçlanm›fl ve üze-
rinde befl sat›rl›k kitabesi yer almaktad›r.

Suyun hayati önem tafl›mas› kadar, ‹slâm inanc›n›n te-
mizli¤e verdi¤i önem ve suyun ahiret inanc› ile güçlü bir ilifl-
kisinin bulunmas›, suyun çeflme ve sebil gibi dinî içeri¤i ol-
makla birlikte kamu yarar›na yönelik vak›flarla halka sunul-
mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu do¤rultuda çeflme ve sebil yapt›r›p
halka su vakfeden kifli bunun karfl›l›¤›nda sadece kendisi ya
da ölmüfllerinin ruhu için dua beklentisi içindedir ve bu
bekllentisini yapt›rd›¤› eserin kitabesinde dile getirmektedir.
Kitabelerde belirtilen dua iste¤inin ölüm ve ahiret inanc›yla
olan ba¤lant›s›n›n somut verilerini türbe/mezar-çeflme-sebil
iliflkilerinde bulmaktay›z. Nitekim bu tebli¤de bâninin tür-
besi, mezar›yla iliflkilendirilen çeflme ve sebiller ve bunlar›n birbirleriyle olan iliflkileri irde-
lenmifltir. ‹nceledi¤imiz örneklerin büyük ço¤unlu¤unda bu iliflki hacet penceresi yard›m›yla
sa¤lanm›flt›r. Zübeyde Hatun ya da  Sa’ddedin Efendi Çeflme ve Sebili, Arif Hikmet Beyefen-
di Çeflme ve Sebili’nde türbeyle, çeflme ve sebil aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤layan pencereler tür-
beye aittir. Fakat bu pencereler çeflme ve sebille ba¤lant› sa¤lamalar›ndan dolay› hacet pence-
resi niteli¤i kazanm›fllard›r. Mehmet fiakir Bey Çeflmesi’nde ise arkada Mehmed fiakir Bey’in
mezar›na aç›lan pencere do¤rudan hacet penceresidir. Bunun d›fl›nda Halil Pafla Türbe-Çefl-
me-Sebili ve Gülnûfl Emetullah Valide Sultan Türbe-Çeflme-Sebili’nde türbe-çeflme ve sebil
aras›ndaki ba¤lant› hacet penceresi kullan›lmadan sa¤lanm›flt›r. Halil Pafla Türbe-Çeflme-Se-
bili, Gülnufl Emetullah Valide Sultan Türbe-Çeflme-Sebili ve Zübeyde Hatun ya da Sa’added-
din Efendi Türbe-Çeflme-Sebilinde oldu¤u gibi olufltulan türbe-çeflme-sebil gelene¤inde mer-
kezde yer alan türbenin kenarlar›nda çeflme ve sebil yer almaktad›r. Türbe ve sebil iliflkilerin-
de ise genellikle sebil türbenin girifl bölümünde önünde yer almaktad›r. Aziz Mahmud Hüdaî
Efendi Türbe-Sebili ve Karaca Ahmed Sultan Türbesi ve Ziya Bey Sebili’nde oldu¤u gibi. So-
fa ya da hazire ile iliflkilendirilen çeflme ve sebillerde Arif Hikmet Beyefendi Hazire-Çeflme-
Sebili’nde oldu¤u gibi hazirenin iki yan›na köflelere çeflme ve sebil yerlefltirilmifltir. Mezarlar-
la iliflkilendirilen çeflme ve sebiller ise bâninin mezar›n›n önüne, genellikle çevre duvar› üze-
rine yerlefltirilmifllerdir. Mehmed fiakir Bey Çeflmesi’nde oldu¤u gibi. Bu flekilde su kültürü
ile ahiret inanc› aras›ndaki iliflki mimari bir söylemle dile getirilmifltir. 
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ÜSKÜDAR ÇATMA KAD‹FELER‹

Ülkü Tokatl› Akça*

Çatma kadifeler konu al›narak 1991 y›l›nda tamamlanan bu çal›flma s›ras›nda, yaz›l› kay-
naklarda çatma kadife dokumac›l›¤› yap›lm›fl oldu¤u belirtilen Üsküdar’da, Ahmediye,

Ayazma ve Selimiye çevresinde alan araflt›rmas› yap›lm›fl ve o dönemden iz kalmad›¤›
görülmüfltür.1 Oysa Nurettin Yatman’›n Türk Kumafllar› adl› kitab›nda;” Bo¤aziçi’nde Üskü-
dar’›n bir mahallesinde çatma ve kadife iflleyen tezgahlar vard›, bunlar›n teesüsü 1500’den
sonra ve Bursa kadifelerinin pek revaçta oldu¤u tarihlerdedir” cümlesi yer al›r.2 Burada sözü
edilen sokak, eski ad› ‘çatmac›lar soka¤›’ olan Dr. S›tk› Özperendeci sokak olmal›d›r.
Sözkonusu ‘çatmac›lar soka¤›’ ile ilgili olarak, ‹stanbul Ansiklopedisi’nde Reflat Ekrem
Koçu’nun flu cümleleri yer almaktad›r: “1934 Belediye fiehir Rehberine göre; Do¤anc›lar’da
Paflakap›s› geçidi ile Harem ‹skelesi soka¤› aras›nda ‹hsaniye’yi boydan boya kat eden uzun bir
yoldur... Üsküdar’da geçen yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yüzden fazla çatma tezgah› iflledi¤i
söylenir.”3

Konu ile ilgili bir baflka çal›flma da, Topkap› Saray› arflivinde yer alan Üsküdar Ayazma
Camii’nin 1758 tarihli inflaat defterinden sözetmektedir. Bu belgeye göre, camiye vak›f olarak
k›rk ‘yasd›kç› karhanesi’, bir ‘lonca  odas›’ ve bir ‘harir bükücü’ odas› yap›lm›flt›r.4

III. Selim döneminde yap›lan Selimiye Camii ile birlikte ayn› arsaya kadife imalathanelerinin
de yap›ld›¤› yaz›l› kaynaklarda yer almaktad›r. ‹brahim Hakk› Konyal›’n›n  ‘Abideleri ve
Kitabeleri ile Üsküdar Tarihi’ adl› yap›t›nda bu cami ile ilgili olarak flu cümleler yer al›r;
“Padiflah, camiin dört taraf›na konaklar, kumafl ve kadife dokuma imalathaneleri, dükkanlar ve
baflka binalar yapt›rm›fl, bunlar›n gelirlerini camie vakfetmifltir.”5

Osman Nuri Ergin’in Mecelle-i Umur-u Belediyye adl› kitab›n›n ‘Kumaflç›l›k fiirketi’
bölümünde ise; (H.1284) 1867 y›l›nda Islah-› Sanayi Komisyonu’nun yapt›¤› araflt›rma sonu-

* Marmara Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi  Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
1 Tokatl›, Ülkü, Çatma Kadifeler - Üsküdar Çatma Kadifeleri Üzerine Bir ‹nceleme, Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans

Tezi (Dan›flman: fiahin Y. Ya¤an) M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991.
2 Yatman, Nurettin, Türk Kumafllar›, Ankara, Maarif Bas›mevi: 1945.
3 Koçu, R. Ekrem., Türk Giyim Kuflam ve Süslenme Sözlü¤ü, Ankara: 1967.
4 Arsu, fiükriye, Topkap› Saray› Müzesindeki Çatma Tekni¤i Kumafllar ve Bunlardan Eflyalar, Yay›mlanmam›fl

Lisans Bitirme Çal›flmas›, (O. Aslanapa, fi. Yetkin) ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 1973.
5 Konyal›, ‹brahim Hakk›, Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, ‹stanbul: Ahmet Sait Matbaas›, 1976, C.1.



cu ‹stanbul ve Üsküdar’da 2750 kumaflç› tezgah› bulundu¤u ve ‹slam, H›ristiyan 3500 kiflinin
geçindi¤i belirtilmifltir. 30 - 40 y›l içinde usta ve kalfalar›n 40 kifliye, tezgahlar›n ise 25’e indi¤i
anlat›lmaktad›r. Bunlar›n içinde 120 kifli olan çatma yast›kç›lar›n 14 kifliye, 60 tezgah›n ise 8’e
indi¤i belirtilmifltir. Yine ayn› kaynaktan ö¤rendi¤imize göre Islah-› Sanayi Komisyonu
taraf›ndan bir fabrika kurulmak istenmektedir. Bu fabrika kuruluncaya dek iflin Selimiye’de
bulunan eski kumaflc› dükkanlar›nda ya da Ayazma’daki yast›kç› odalar›nda sürdürülmesi ve
bu nedenle hazineden ödenek al›nmas› düflünülmektedir.6

Buraya dek verilen bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere Üsküdar, tarihte çatma kadife üretim
merkezlerinden biriydi. Ancak bu dönemden günümüze çok az örnek ulaflabilmifltir.
Müzelerimizde bulunan çatma kadife örneklerinin ne zaman ve nerede üretildi¤i hakk›nda kesin
bilgi bulunmamaktad›r. (bkz. Resim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Güvenilir bir arflivi oldu¤una inan›lan
Topkap› Saray› Müzesi’nde bulunan üç yast›k yüzü örne¤i konuya k›smen ›fl›k tutmaktad›r. (bkz.
Resim 9, 10, 11) Bu üç örnek, Konya Etnografya Müzesi ve Topkap› Saray› Müzesi’nden ince-
lenmek üzere ç›kar›lan di¤er örneklerle ayn› yap› özelliklerini tafl›maktad›r. Ancak sözü edilen
yast›k yüzü örnekleri desen özellikleri aç›s›ndan farkl›l›k göstermektedir.7 Daha çok say›da örnek
üzerinde yap›lacak incelemeler konunun ayd›nlanmas›na katk›da bulunacakt›r. 

Günümüzde Hereke ‹pekli Dokuma Fabrikas›’nda, Milli Saraylar’a ba¤l› saray ve köflklerin
yenilenmesi gereken döflemelik ve perdelikleri için, el dokumas› olan çatma kadife üretimi
sürmektedir. 1843’te kurulan fabrikada, jakar donan›ml› el tezgahlar› kullan›lmaktad›r.

6 Ergin, Osman Nuri., Mecelle-i Umur-u Belediyye, ‹stanbul 1338 (1919).
7 Tokatl›, Ülkü., "Çatma Kadifeler - Üsküdar Çatma Kadifeleri Üzerine Bir ‹nceleme" Yay›mlanmam›fl Yüksek

Lisans Tezi  (Dan›flman: fiahin Y. Ya¤an) M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.

Resim 1-Çatma Kadife Örtü 
Konya Etnografya Müzesi Envanter No: 614

Resim 2- ayr›nt› Çatma Kadife Örtü (ayr›nt›)
Konya Etnografya Müzesi Envanter No: 614
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Resim 3- Çatma Kadife Örtü
Konya Etnografya Müzesi Envanter No: 600

Resim 5-Çatma Kadife Örtü Topkap› Saray› Müzesi,
Kumafl Deposu Envanter No: 13/1460

Resim 6- ayr›nt› Çatma Kadife Örtü (ayr›nt›) 
Topkap› Saray› Müzesi, Kumafl Deposu

Envanter No: 13/1460

Resim 4- ayr›nt› Çatma Kadife Örtü (ayr›nt›)
Konya Etnografya Müzesi Envanter No: 600
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Resim 7-Çatma Kadife Yast›k Yüzü Topkap› Saray› Müzesi, Kumafl Deposu Envanter No: 13/1440

Resim 8- ayr›nt› Çatma Kadife Yast›k Yüzü (ayr›nt›) Topkap› Saray› Müzesi,
Kumafl Deposu Envanter No: 13/1440
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Resim 9-Çatma Kadife Yast›k Yüzü Topkap› Saray› Müzesi, Kumafl Deposu Envanter No: 13/2179

Resim 10-Çatma Kadife Yast›k Yüzü Topkap› Saray› Müzesi, Kumafl Deposu Envanter No: 13/2177



481ÜSKÜDAR ÇATMA KAD‹FELER‹ n

Resim 11-Çatma Kadife Yast›k Yüzü Topkap› Saray› Müzesi, Kumafl Deposu Envanter No: 13/2178
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TAR‹H VE TABAKAT K‹TAPLARINDA 
ÜSKÜDÂRÎ N‹SBES‹YLE ANILIP ADINDAN

SÖZ ETT‹REN ÜSKÜDARLI B‹LG‹NLER

Cemal A¤›rman*

Bir ülke veya toplumun kültür ve medeniyetini yans›tan en önemli göstergelerden bi-
ri, flüphesiz yetifltirdi¤i bilim adamlar›d›r. Günümüzde oldu¤u gibi, geçmiflte de çe-

flitli bilim dallar›nda kendinden söz ettiren, isim yapan; biyografi, tabakat ve tarih kitapla-
r›na giren pek çok Üsküdarl› bilim adam› yetiflmifltir. Bu bilginler içerisinde din bilgini
olup müfessir, muhaddis, fakîh, vs. olanlar bulundu¤u gibi, mant›k, tarih, co¤rafya, edebiyat,
fliir, resim, tezhip, hat, müzik ve buna benzer alanlarda uzman olanlar, fleyhülislaml›k, fleyhlik,
vezirlik, sadrazaml›k, kad›l›k, kazaskerlik gibi önemli görevleri ifa edenler ve yüksek e¤itim
kurumunda ders verecek kadar yetkin müderrisler de bulunmaktad›r.

‹stanbul’un fethinden sonra Do¤u’ya yap›lan seferlerde bir harekât üssü olarak kullan›l-
mas›, hem hükümdarlar›n ve devlet adamlar›n›n dinlenmeleri, hem de sefere ç›k›fl ve dö-
nüfllerinde kalabilmeleri için bir tak›m saraylar ve kas›rlar›n infla edilmesi, özellikle de ‹s-
tanbul’a olan yak›n ba¤›, Bo¤az’a nezareti ve sahip oldu¤u tabii güzellikler, Üsküdar’a kar-
fl› duyulan ilgiyi art›rm›flt›r. 

Bu ilgiyi art›ran di¤er bir faktör ise Üsküdar’›n, tekke, mektep ve medreseleri bol olan bir
yerleflim yeri olmas›yd›. Bugün de de¤iflik hizmetler için kullan›lan Mihrimah Sultan, fiemsi
Pafla, Çinili (Orta Valide) ve Ahmediye Medreselerinin yan› s›ra, Askerî rüfldiye, Mekteb-i T›bbi-
ye-i fiahâne ile bir çok tekkenin burada yer alm›fl olmas›, ilim tahsil etmek ve irflad faaliyet-
lerinde bulunmak gibi amaçlarla da Üsküdar bir cazibe merkezi olmufltu1. Dolay›s›yla d›flar-
dan gelenlerden ve yerli halk aras›ndan pek çok ünlü flahsiyet yetiflmifl, ad›ndan söz ettiren
bu flahsiyetler, toplumun kültürel, sosyal, siyasal ve bilim hayat›na, bu hayat›n müsbet mana-
da geliflmesine önemli katk›lar sa¤lam›fllard›r.

Biyografik eserlere bak›ld›¤›nda ‹stanbul’un di¤er ilçe veya semtlerine nazaran co¤rafi bölge
ad› nisbesi ile an›lan en çok kiflinin Üsküdar’da bulundu¤unu görmek mümkündür.

* Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi.
1 Tahsin, Yaz›c›, “Üsküdar” md., ‹slam Ansiklopedisi (MEB), ‹stanbul 1986, XIII, s.129-130.



Üsküdârî (Üsküdarl›) nisbesi ile an›lanlar›n bir k›sm› bizâtihi Üsküdar do¤umludur. Bir k›s-
m› ise bir vesile ile d›flardan gelip sonradan Üsküdar’a yerleflen ve orada hayat sürenlerle gö-
rev icab› gelip orada ölen ve sadece orada metfun oldu¤u için Üsküdârî nisbesini alanlard›r.
Ancak d›flardan gelip yerleflen ve Üsküdar’da vefat eden her ünlü veya bilim adam› için de Üs-
küdârî nisbesi verilmifl de¤ildir.

Üsküdârî nisbesiyle an›lan âlimleri, genel olarak tefsirciler, hadisçiler, f›k›hç›lar, edebiyatç›lar,
co¤rafyaç›lar, tarihçiler, müderrisler, müzisyenler, flâirler, hattatlar vs. fleklinde bir s›n›fland›rma-
ya tabi tutmak mümkündür. Ancak eski âlimler genelde tek yönlü olmad›klar› için her flahs›
yal›n ve tek boyutlu bir kategoriye dahil etmek mümkün de¤ildir. Bu tür kiflileri en çok tan›n-
d›klar›, ya da en çok eser verdikleri alana dahil etmek mümkündür.

Biz bu tebli¤de, bunlardan, tebli¤in s›n›rlar›n› fazla zorlamamak için sadece Üsküdârî nisbe-
siyle an›l›p ad›ndan söz ettiren bilginleri ele alaca¤›z. Bunlar›n ifltigal edip meflhur olduklar›
ilim dallar›n› ve ifâ ettikleri görevleri belirtecek, önemli eserlerine yer vererek k›saca bilim ta-
rihindeki yerlerine iflaret edece¤iz.

Daha sonra hangi ilimlerde öne ç›kt›klar› ve hangi bilime daha fazla katk› sa¤lad›klar› üze-
rinde durularak genel bir de¤erlendirme yap›lacak, dönemsel olarak daha çok hangi bilim dal-
lar›na yöneldikleri ve mümkün oldu¤u kadar bunun kültürel alt yap›s› irdelenecektir.

Tefsirciler

1. (1) Mehmed Emin Üsküdârî (Kasîrîzâde) (ö.1149/1736) [Müderris, tefsirci, dilci, ke-
lâmc›, mant›kç›, felsefeci, ahlâkç›, mutasavv›f]

Kasîrîzâde Mehmed Emin Üsküdârî, Arap Dili ilimlerinin ço¤u dallar›nda ve ‹slamî ilimle-
rini hemen hemen her alan›nda tam bir otorite olup sayg›n bir kiflili¤e sahiptir. ‹lmî vukûfu-
yetini Arap Dili ve Edebiyat› ile tefsir, f›k›h, kelâm, akâid, mant›k, felsefe, ‹slam ahlâk› ve di¤er
alanlar›nda verdi¤i güzide eserlerde görmek mümkündür. Çok yönlü eserler verdi¤i için onu
kesin çizgilerle herhangi ilmî bir kategoriye dahil etmek mümkün de¤ildir. Ancak biz Kur’an
ve tefsirin önceli¤i nedeni ile onu tefsirciler kategorisinde zikretmeyi tercih ettik.

Mehmed Emin, Pîr Ali (Aziz Mahmud Hüdâyî) hazretlerinin kerîme-zâdeleri Seyyid Abdul-
hay Efendi’nin o¤ludur2. Fazilet ehli ve önde gelen sayg›n müderrislerden biridir. Önce fieyh
Murad Nakflibendî’nin tarikat›na intisab etmifl, daha sonra fieyh Osman Mevlevi’ye yak›n ol-
mufltur3. Celvetiyye tarikat›na da intisab ederek ayr›ca yararlanm›flt›r. K›sa zamanda flöhrete
ulafl›nca ö¤renim halkas›na kalabal›k bir ö¤renci kitlesi kat›lm›fl, bunun yan› s›ra bir çok eser
kaleme alm›flt›r. Gerçekten fazilet ve edeb kayna¤› bir âlimdir. 1149/1736 tarihinde vefat etti.
Üsküdar’da Bülbül Deresi Kabristan›’nda metfundur. Kitaplar›, Emîr Hoca olarak bilenen Ab-
dulkadir Efendi’ye intikal etmifl, onun vefat›yla kütüphanelerde koruma alt›na al›nm›flt›r4.
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2 Mecelletü’n-Nisâb müellifi Müstakîmzâde, Mehmed Emin’den, fieyh Abdulhayy’›n torunu olarak bahseder-
ken (vr. 355a), Bursal› Mehmet Tâhir, o¤lu olarak bahsetmektedir (Osmanl›, Müellifleri, II, s.29).

3 Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, vr. 355a.
4 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, Ankara 2000, II, s.29; ‹smail Pafla el-Ba¤dâdî, Hediyyetü'l-Ârifîn

Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, ‹stanbul 1955, I, s.323; Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A’lâm, Beyrut 1992,
VI, s.41; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî (yahut Tezkire-i Meflâhir-i Osmâniyye), ‹stanbul 1308, I, s.405.



Eserleri: 1) Câmiu’l-Kavâid ve Zübdetü’l-Fevâid fi Cemi’i Kavâidi’s-Sarf (Arap dili), 2) Câmiu’l-
Kavâid ve Zübdetü’l-Fevâid: en-Nisbetu’l-Hikemiyye (Mant›k), 3) Emsile-i Muhtelife fierhi (Arap di-
li), 4) er-Risâletu’l-Mufrede fi Mefhumâti’l-Kadâyâ ve Nesebeha (Mant›k), 5) Hâfliye alâ Hâfliye ‹sâ-
muddin alâ Fevâidi’z-Ziyâde, 6) Hâfliye alâ Hâfliye min Ebi’l-Feth fi ‹lmi’l-Âdâb, 7) Hâfliye alâ Hâ-
fliyeti ‹sâmuddin alâ fierhi Kâfiye li-Molla Câmi’, 8) Hâfliye alâ Hâfliyeti M›rza Cân li-fierhi’l-Kara-
ba¤i alâ Risâle, 9) Hâfliye alâ Hâfliyeti Risâleti’l-‹sbâti’l-Vâcib, 10) Hâfliye alâ Hâfliyeti’l-Fethiye fi
Adâbi’l-Munazara (Mant›k), 11) Hâfliye alâ Hâfliyeti’l-Fevâidi’z-Ziyâiyye, 12) Hâfliye alâ Hâfliyeti’n-
Nûniyye li’l-Hayâlî, 13) Hâfliye alâ Hâfliyeti’s-Seyyid alâ fierhi’l-Kutb ale’fl-fiemsiyye, 14) Hâfliye alâ
Hâfliyeti’s-Seyyid fierif ale’l-Mutavvel, 15) Hâfliye alâ Hidâyeti’l-Hikme (Metafizik), 16) Hâfliye alâ
‹mtihâni’l-Ezkiyâ, 17) Hâfliye alâ K›smi’s-Sânî min fierhi’fl-fiemsiyye, 18) Hâfliye alâ Risâleti Ciheti’l-
Vahde li-Fenârî, 19) Hâfliye alâ fierhi’r-Risâleti’l-Vad’iyye li’l-‹sâm, 20) Hâfliye alâ fierhi’fl-fiemsiye,
21) Hâfliye alâ fierhi’t-Telhîs (Arap Edebiyat›), 22) Hâfliye ale’d-Durer ve’l-Gurer (F›k›h), 23) Hâfli-
ye alâ Tefsîri’l-Beydâvî (Tefsir), 24) Keflfu’l-Gumme an Kulûbi’l-Umme, 25) Mefhûmu’l-Binâ ve’l-
Emsile, 26) Müsta¤ni’fl-fiurûh (Arap Dili), 27) Nadratü’l-Enzâr fi fierhi Menâr (F›k›h usûlu), 28) Ni-
katü’t-Tasrîh, 29) Risâle fi Baz› Garâibi’l-‹’lâl ve’l-‹d¤âm ve’l-Kelimât (Arap Dili), 30) Risâle fi Baz›
Ta’rifâti’l-Emsile ve’n-Nahv, 31) Risâle fi Beyâni Tevcihi’t-Teflbih, 32) Risâle fi Beyâni’l-Fark Beyne’l-
Mecâzi ve’l-Kinâye, 33) Risâle fi Beyâni’n-Nisbeti’l-Hükmiye ve Eczâi’l-Kâziyye (Mant›k), 34) Risâ-
le fi Burhâni’t-Temânu’, 35) Risâle fi Câmi ‹htilafâti’s-Sarf ve’n-Nahv, 36) Risâle fi Câmi ile’l-Mak-
sûd ve’l-‹zzî, 37) Risâle fi Envâ›’s-S›fati ve’l-Ezhâr (Arap Dili), 38) Risâle fi Envâi Mü’ennesi’s-Se-
mâ’i, 39) Risâle fi Fevâidi’l-Adâb ve’l-Munazara, 40) Risâle fi Fevâidi’l-Mant›k ve’l-Hikme, 41) Ri-
sâle fi Fivâidi’l-Ma’ânî ve’l-Beyân ve’l-Bedî’, 42) Risâle fi Halli Kelâmi Beydâvî fi ‹stisnâi’l-Vâk›, 43)
Risâle fi Halli Mes’eleti’fl-fiâiriye (Astronomi), 44) Risâle fi Halli Müflkilât› fierhi’l-Akâid fi Mebâhi-
si’l-‹lm (Kelam), 45) Risâle fi Kelimâti’l-Mu¤lakât, 46) Risâle fi Ma’nâ Neffu’l-Amr, 47) Risâle fi fiu-
rût›’l-‹’lal, 48) Risâle fi Tahkiki Ma’nâ Beyti Zi Deryây› fiehâdât (Tasavvuf), 49) Risâle fi Tahkiki’l-
‹man Zahirihi ve’l-‹mani ‹ndellah (Kelam), 50) Risâle fi Tefsiri “inne maa’l-yusri yusran”, 51) Risâ-
le fi Tefsiri Bazi’l-Ayât ve Bazi Kelimâti’l-Müflkile (Tefsir), 52) Risâle fi Tevcîhi Kelâmi’l-Keflflâf ve
“ize’l-mev’ûdetü suilet”, 53) Risâle fi’l-Cebr ve’l-‹htiyâr, 54) Risâle fi’l-Mev’iza (‹slam Ahlak›), 55) Ri-
sâle fi’n-Nisbeti’l-Hükmiyyât ve Gayrihâ, 56) Risâle Hurûf-› Azîma, 57) Risâle Maa’l-likâ fi Hutbe-
ti’l-Kütübi’l-Arabiyye, 58) Sûre-i Tâhâ ve Sûre-i Kehf Hakk›nda Baz› Malumât, 59) fierh alâ Ciheti’l
Vahde li’l-Ebherî (Mant›k), 60) fierh-i Kelâm-i fieyh Murâd, 61) fierhu Berâhini’l-Hamseti’l-Meflhû-
re, 62) fierhu Hulâsa fi’l-Hisâb, 63) fierhu Mebâhisi’l-‹lm min fierhi’l-Akâid, 64) fierhu Risâleti’l-
Adâb li’l-Birgivî, 65) fierhu Risâleti’l-Bahâiyye fi’l-Hisâb (Matematik), 66) fierhu Tehzîbi’l-Mant›k
ve’l-Kelâm, 67) fiurhu F›kh› Ekber, 68) Tabirnâme, 60) Talikât alâ Hâfliyeti’l-Akâidi’l-Adudiyye, 70)
Talikât Muteaddide alâ Evâili fierhi’t-Tehzîb, 71) Telhîs li Telhîsi Tehâfuti’l-Hukemâ fi Reddi Mezâ-
hibi Ehli ..(Felsefe, estetik), 72) Hâfliye alâ fierhi’s-Seyyid li-l-Fettâh, 73) Hâfliye alâ fierhi’l-Fevâidi
li’l-Câmî, 74) Hâfliye alâ fierhi’l-Kâfiye li’l-Hâcib, 75) Tercüme-i ‹kdu’l-Cumân fi Târih-i Ehli’z-Za-
mân (Tercüme). Bu son eser, Aynî Ebu Muhammed Bedruddin  Mahmud b. Ahmed’in 24 cilt-
ten ibaret Ikdu’l-Cumân ismindeki meflhur tarihin birinci cildinin tercümesidir. Kendi eliyle
yazd›¤› nüshas› bugün Y›ld›z Kütüphanesi’nde mevcuttur5.
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Hadisciler

2. (1). Mustafa b. Ömer Üsküdârî (Celeb Mustafa) (ö. 1093/1682) [Müderris, hadisçi,
f›k›hç›, k›raat âlimi, e¤itimci, mant›kç›]

Âlimler aras›nda Celeb diye flöhret bulmufl sayg›n bir âlimdir. Süleymaniye müderrisi
iken Dersaadet’te H.1093 tarihinde vefat etmifl, Topkap› d›fl›nda Kadîzâde Mehmed Efen-
di’nin yan›na defnedilmifltir. 

Celeb Mustafa çok yönlü bir âlim olmakla beraber daha çok hadisçili¤i ile öne ç›kmak-
tad›r. En önemli eseri Müslim’e yazd›¤› flerhtir. K›raat ilminde de mahir oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r. F›k›h, e¤itim ve mant›k alan›nda yazd›¤› eserler, onun bu alanlarda da ihtisas sahibi
oldu¤unu göstermektedir. 

Eserleri: 1) fierhu Muslim, 2) Risâle fi ‹lmi’l-K›raât, 3) Risâle fi ‹lmi’n-Nahv, 4) Ta’lîmü’l-Mute-
allim Tarikâtü’t-Teallüm, 5) fierhu Mültekâ (Câmiu’n-Nukûl ve Lâmiu’l-Ukûl fi fierhi Mültekâi’l-Eb-
hur), 6) Ta’likâtü ale’l-Câmî, 7) Risâle fi’l-‹flkâli’l-Erba’ati mine’l-Mant›k, 8) Tenvîru’l-Ezhân ve’d-
Damâir fi fierhi’l-Eflbâh ve’n-Nezâir’d›r6.

3. (2) Râzî Abdullatif Efendi Üsküdârî (ö.1146/1733/34) [Müderris, hadisçi, edebiyatç›,
tarihçi, flâir, askerî kassâm, kad›, molla]

Râzî Abdullatif, Dârussaâde a¤as› Yusuf A¤a’n›n yaz›c›s› Abdullah Efendi’nin o¤ludur. Dev-
letin de¤iflik kademelerinde bir çok önemli görevlerde bulunmufl çok yönlü bir âlimdir. Mü-
derris, askerî kassâm, Mahmud Pafla nâibi, Haremeyn müfettifli, sonra Yeniflehir, Edirne,
Medine mollas› ve ‹stanbul kad›s› oldu. 1146/1733/34’de vefat etti. Üsküdar’da metfundur.
Edebiyatta usta ve flâirdir7. Eserlerinde hadis ve tarih alan›nda yo¤unlaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Eserleri: 1) Ehlu’l-Haber min Kelâmi Seyyidi’l-Befler. Hadis alan›nda yaz›lm›fl bir eserdir. 2) el-
Fülükü’l-Meflhûn bi’l-Lü’lü’i-Meknûn, 3) Terceme-i ‹kdu’l-Cumân fî Tarîhi Ehli’z-Zamân. Bu da ge-
nel tarihle ilgili bir eserin tercümesidir.

4. (3) Yakûb Afvî (b. Fenâyî Mustafa el-Amasî) el-Üsküdârî (ö.1149/1736) [Hadisçi, tef-
sirci, f›k›hç›, vaiz, mutasavv›f, fleyh]

Celvetiye tarikat›n›n fleyhlerinden faziletli bir zat olup yine ayn› tarikat›n önde gelen
fleyhlerinden Odabafl› fieyhi lakabl› Amasyal› Fenâyî Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Üskü-
dar’a sonradan yerleflmifltir. Tahsilini babas› ve zaman›n önde gelen âlimlerinden tamam-
lad›ktan sonra Üsküdar’da Çavufl Deresi yak›n›nda bulunan Celvetî dergah›nda ilim ve ir-
fan sahibi Bilecikli fieyh Osman Efendi’ye intisap etmifl, burada feyz alarak tasavvuf ala-
n›nda manevî dereceler kat etmifltir. 1148 tarihinde Üsküdar’da önce Cedîd Valide Sultan
ve daha sonra fiehzâde Camii Kürsî fieyhlikleri verildiyse de k›sa bir süre ifa etti¤i her iki
görevden de feragat etmifl,  Çelvetî âsitanesinde feyz ve marifet neflrini tercih etmifltir. H.
1149 tarihinde vefat etmifltir. ‹nadeye’den Karacaahmed’e giden caddenin sa¤ taraf›nda,
yol kenarinda annesinin yan›na defnedilmifltir.

Yakûb Afvî ilim dünyas›na çok önemli eserler b›rakm›flt›r. Eserlerinin ço¤u Arapçad›r. Bu da
Arap diline ve ‹slamî ilimlere olan hakimiyetini gösterir. 
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6 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.24-25.
7 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, s.360.



Eserleri: 1) el-Mefâtîh fierhu’l-Mesâbîh: Hadis alan›nda yaz›lm›fl önemli bir eserdir. Arapça
olarak yaz›lm›flt›r. Kendi el yazmas› Genel Kütüphane’de mevcuttur.

2) el-Vesîletü’l-Uzmâ li-Hadrati’n-Nebiyyi’l-Muctebâ: Hz. Peygamber’in siyeri ve ona salavat
getirmenin fazileti hakk›nda befl bab (bölüm) üzere tertiplenmifl Arapça güzide bir eserdir. Sa-
haflar fleyhi Ahmed Efendi taraf›ndan tecüme edilmifltir. Bir nüshas› Yerebatan Mahallesi’nde-
ki Esad Efendi Kütüphanesi’nde mevcuttur.

3) Netîcetü't-Tefâsir fî Sûreti Yûsuf: Yûsuf Suresi’nin tefsiri hakk›ndad›r. Arapça’d›r. Eser
matbudur.

4) Lam’a-i Nûrâniyye: Pîr Ali Hazret-i Hudâyî’nin “Ezelden aflk ile biz yana geldik, hakikât-›
flem’ine pervâne geldik” matla’l› ilâhilerinin flerhidir. Bir nüshas› Hankâh Pîr Kütüphanesi’nde
mevcuttur.

5) ‹lhâkât ale’t-Tecelliyât: Bu da Hazret-i pîrin önemli eserlerinden olup Abdul¤anî en-Nab-

lusî taraf›ndan Lema’âtü’l-Berki’n-Necdî fierhu Tecelliyâti Mahmud Efendî ismiyle flerh olunan Te-
celliyât’›n mukaddimesine ait ilhakatt›r. Bunun da nüshas› mezkür kütüphanede vard›r.

6) Hülasatü’l-Beyân fi Mezhebi’n-Nu’mân: ‹mam-› Azâm’›n menak›b› ile ictihad ve istinbat
etti¤i belli bafll› f›khî meselelerden bahseden bir eserdir. Bir nüshas› ad› geçen kütüphanede
mevcuttur.

7) Kenzu’l-Vâizîn, 8) Hediyyetü’l-Vuâz: Her iki eser de mecâlis tarz›nda vaaz ve nasihattan
oluflur. Her ikisinin nüshalar› da mevcuttur. 

9) Hediyyetü’s-Salikîn: Celvetiye tarikat›n›n sülükü hakk›nda Türkçe bir risaledir. Ayr›ca di-
vançe teflkil edecek kadar ilâhileri vard›r. Bir ilâhisinin matla› flöyledir:

Nider âfl›k hayâlâti, Cemal›nd›r münâcât›

Nider mâfluk münâcât›,  tecelli eyle ya Allah!8

5. (4) H›fz› Muhammed H›fz› el-Üsküdârî (ö. 1165/1752) [Âlim, hadisçi, mutasavv›f]

Tasavvuf ehli âlim bir zatt›r. 1) Fedailü’l-A’mâl (Hadis), 2) Menâk›b-› fieyh Merzûk adl› eser-
leri vard›r.

6. (5) ‹smail Nureddin Üsküdârî (Ebu’l-Yemen) (ö.1182/1768) [Hadisçi, f›k›hç›, muta-
savv›f, fleyh]

Aslen Üsküdarl› olup daha sonra Medine-i Münevvere’ye yerleflen ve orada ö¤renim gören
‹smail Nureddin Üsküdârî, Meflây›h-› Nakflibendinin büyüklerinden biri olup hadis, f›k›h, ta-
savvuf ve di¤er baz› alanlarda ihtisas sahibidir. Yazd›¤› eserlerden de anlafl›ld›¤› gibi hadisçili¤i

daha öne ç›kmaktad›r. Sahîh-i Muslim ile fiifâ-i fierîf’i flerh etmifl, fiihâb’› ihtisar etmifl ve daha

baflka faydal› eserler de yazm›flt›r. 1182/1768’de Medine-i Münevvere’de vefat ederek Bakî’

Kabristan›’na defnedilmifltir9.
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8 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.201-202; Hediyyetü’l-Ârifîn, II, s.547; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Os-
mânî, IV, s.649; Brockelman, Suppl., II, s.434, 653-63; F›nd›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakaik fî Ehli’l-Hakâ-
ik  (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri V), nflr. Abdülkadir Özcan, ‹stanbul 1989, s.436-444; Ziriklî, A’lâm, VIII, s.202.

9 Ziriklî, A’lâm, I, s.318; Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.33.



F›k›hç›lar
7. (1) Tursunzâde Abdullah Feyzi b. Tursun b. Murad el-Üsküdârî (ö.1019/1610) [F›-

k›hç›, tefsirci, hadisçi, dilci, hattat, flâir]

Tursunzâde çok yönlü bir âlim olmakla beraber faziletli bir edip ve meflhur bir hattatt›r.
‹limde daha çok f›k›h ve hadis alan›nda temayüz etmifltir. Üsküdar kad›l›¤› yapt›. Üsküdar na-
ibli¤inden azledilmifl iken 1019/1610’da ‹stanbul’da vefat etti. Fatih civar›nda Kad› Çeflmesi
yak›n›nda Abid Çelebi Mescidi avlusunda metfundur. 

Eserleri: 1) Tuhfetu’l-Hesnâ’ fi’fl-fierhi alâ Mieti Hadîsin min Meflârik›’l-Envâr, 2) Risâle fi Beyâ-
ni Mu’cizâti Enbiyâ, 3) Hâfliye alâ fierhi’l-Hidâye, 4) Risâle-i Kalemiyye (Arap dili), 5) Risâle-i Fet-
hi’l-El¤âz, 6) Hâfliye ale’l-Câmî, 7) Hâfliye alâ fierhi’l-Fettâh, 8) Ferâizu’s-Sirâciyye Tercümesi (F›-
k›h), 9) el-Hüccetü’fl-fier’iyye (Kelam), 10) “A va lam yerav ile’l-ard› kem enbatina fîhâ” Ayet-i Ke-
rîmesinin Tefsiri (Tefsir), 11) Manzum Ferâiz (F›k›h), 12) Fevâidü’z-Ziyâiyye fî fierhi’l-Kâfiye (Arap
Dili), 14) Gül-i Sâd Berk, 15) Divân’d›r.

Üç dilde de infla ve nazma muktedir, özellikle de muammal› ilim ve fende mahirdi. Celî ve
ta’lik yaz›da mahareti vard›10.

8. (2) Mustafa Efendi (ö.1109/1683) [F›k›hç›, vâiz]

Önde gelen f›k›h âlimlerinden biridir. Üsküdarl› Ömer b. fieyh Mehmed’in o¤ludur. Vâizlik
yapm›flt›r. Süleymaniye vâizi iken 1109/1683’de vefat etmifltir. 

Eserleri:1) Mültekâ fierhi, 2) Molla Câmi’ye Ta’likât adl› eserleri vard›r11.

9. (3) Esad el-Üsküdârî ‹bn Ebî Bekr Hilmi er-Rifâî (Müftî-i Medine) el-Kayserî
(ö.1116/1704) [F›k›hç›, mutasavv›f]

Esad el-Üsküdârî, Medine müftülü¤ü görevinde bulunan âlim ve fazilet sahibi bir zatt›r. Yaz-
d›¤› eserlerden anlafl›ld›¤›na göre tasavvufî yönünden ziyade f›k›hç›l›¤› öne ç›kmaktad›r. F›k›h
alan›nda önemli eserler vermifltir.

Eserleri:  1) Uddetü Erbâbi’l-Fetâvâ, 2) es-S›rru’l-Masûn ve’d-Durru’l-Meknûn, 4) el-Fetâva el-
Esadiyye fi F›kh›’l-Hanefiyye, 3) el-Müselsel (tercüme) (Tasavvuf) adl› eserleri vard›r.

10. (4) Mehmed Üsküdârî (fieyh) (ö. 1143/1730) [Âlim, f›k›hç›]

Fukahadan biri olup Üsküdarl› fieyh Esad Efendi’nin o¤ludur. Medine-i Münevvere müftü-
sü iken 1143/1730’de vefat etmifltir. Bakî’ Kabristan›’nda metfundur.

Eserleri: 1) Risale fi Tahrîri’n-Nisâbi’fl-fier’î mine’d-Denânîri ve’d-Derâhim adl› f›k›hla ilgili bir
eseri vard›r. Bundan baflka eserleri de vard›r12.

Kelamc›lar
11. (1) Hasan Efendi Üsküdârî (Kara Hasan) (ö. 1152/1739) [Kelâmc›, aflere takrib

âlimi, kad›]
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10 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.348.
11 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, s.402.
12 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.27.
13 F›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakâik (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri, V), s.163-165.



Mekke kad›l›¤› yapt›. Ülemadand›r. ‹sbât-› Vâcib adl› bir eseri vard›r13. Aflere ve takrib ilmi-
ni bilir, hitabeti güzeldi. Üsküdar’da Çinili Camii’nde son derece güzel hitabelerde bulunur, et-
kili vaazlar yapard›. 1152/1739’da vefat etti.

12. (2) Ebû Muhammed Abdullah b. Hasan el-Çank›rî el-Üsküdârî (ö.1239/1823) [Ke-
lâmc›, mant›kç›]

Bir kelâm âlimidir. Ayn› zaman da bir mant›kç›d›r. 1239/1823’da vefat etti.

Eserleri: 1) Hâfliye alâ fierhi’l-Akâidi’n-Nesefiye, 2) Hâfliye alâ Kavli Ahmed ale’l-Fenârî li-‹sâgu-
c›: en-Nefâyisu Arâis adl› eserleri vard›r.

Mant›kç›lar

13. (1) Râflid Aflkî Bey el-Üsküdârî (ö.1335/1916) [Âlim, mant›kç›]

Râflid Aflkî Bey Üsküdar’l›d›r. Mizânu’l-makâl adl› bir eseri vard›r. ‹dadiye 3. s›n›flar için
mant›k ders kitab› olarak okutulmufltur.

Mant›kç›lar aras›nda daha önce zikri geçen Kasîrîzâde Mehmed Emin Üsküdârî’yi de bura-
da özellikle zikretmek gerekir.

Astronomi ile Meflgul Olanlar

14. (1) Veffâk Mehmed Üsküdârî (ö. 1027/1618) [Âlim, mütercim, mutasavv›f, astronom]

Erbab-› ilim ve dâniflden ve ulûm-i garîbenin bi-tahsîs-i vefk ve nucûm flubesi mütehass›s-
lar›ndan bir zat olup Üsküdar’l›d›r. S›rf ilim elde etmek için Suriye ve M›s›r’a seyahat etmifl,
oralarda ilim tahsil etmifltir. Görülebilen eserleri flunlard›r:

1) Terceme-i Menâk›b-› Seyyid Ahmed Bedevî. Bu eseri H. 1021 tarihinde M›s›r’da iken tercü-
me etmifltir. 2) Terceme-i S›rr›’l-Mektûm fi ‹lmi’n-Nucûm. Bu eser ‹mam Fahruddin er-Râzî’nin,
Kâflifu’l-Mektûm fi ‹lmi’n-Nucûm adl› eserinin tercümesidir. Bu eseri H. 1017 tarihinde fiam’da
iken tercüme ederek ismini S›rr›’l-Mektûm koymufltur14.

Tarihçiler

15. (1) Abdullah b. ‹brahim Üsküdârî (Rodosîzade) (ö. 1106/1694’den sonra) [Tarihçi]

Enderun-i Humayun’un küçük odal› memurlar›ndand›r. Vakây›nâme ismiyle yazd›¤› Os-
manl› Tarihi, 1100 tarihinden 1106 tarihine kadar olan olaylar› kapsamktad›r15.

16. (2) S›rri ‹brahim Efendi el-Üsküdârî ed-Defterî (ö.1111/1699) [Tarihçi, flâir]

fiâirdir, Divan’› vard›r16. Ayr›ca Vakay›nâme adl› tarihle ilgili bir eseri vard›r.
1111/1699’da vefat etmifltir.
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14 Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb, vr. 437a; Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.49.
15 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, III, s.99.
16 fieyhî Mehmed Efendi, Vekâiku’l-Fudalâ II-III (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri IV), nflr., Abdülkadir Özcan,

‹stanbul 1989, s.237-240.



17. (3) Râzî Mehmed Efendi (Seyyid) (ö.1169/1756) [Müderris, âlim, tarihçi, mutasavv›f
ve flâir]

Râzî Mehmed Efendi, tasavvufî yönü olan bir müderristir. Nîfl, Üsküdar ve Diyarbak›r mev-
levihanelerinde bulunmufltur. 1169/1756’da vefat etti. Edirnekap›’da metfundur. Asil bir aile-
ye mensup ve seyyiddir. Âlim ve flâirdir. Tarih-i Gazan’› k›saltarak K›r›m hanlar›na dair es-Seb-
bu’s-Seyyar fi Ahvâl-i Tatar adl› bir eser yazm›flt›r. O¤lu Hasîb Mehmed Efendi’dir17.

18. (4) Hasîb Üsküdârî: Ahmed Hasîb Efendi (Mü’minzâde) (ö. 1200/1786) [fieyh, bi-
yografi yazar›, tarihçi, flâir]

Hasîb Üsküdârî, Hasîb-i Mevlevî diye de an›l›r. Divân sahibi ve flâirdir. Nakflibendî fleyhle-
rinden faziletli, tarihflinafl biri olup 1200/1786 tarihlerinde vefat etmifltir. Üsküdar’da Toptafl›
civar›ndaki dergah›nda metfundur.

Eserleri: 1) Vefeyât-› Ekâbîr-i ‹slâmiyye, 2) Fezâil-i Ashâb-› Bedr, 3) Menâkîb-› Ahmed Yekdest
ve Hoca Mehmed Emin Tokadî, 4) Silkü’l-Leâlî, 5) Ravdatü’l-Küberâ adl› eserleri vard›r.

Vefeyat-› Ekâbir-i ‹slâmiyye cetvelli bir tarzda düzenlenmifl bir eserdir. Bu eser fiem’î Mol-
la’n›n Esmâru’t-Tevârîh adl› eserine temel kaynak olmufltur. Müellifin muhtelif Osmanl› flâirle-
ri taraf›ndan söylenen Hz. Peygamberle ilgili na’tlar› bir araya getirerek oluflturdu¤u bir eseri
daha vard›r. Menâk›b› ise, nakflî büyüklerinden Ahmed Yekdest ile Hoca Mehmed Emin Toka-
dî’n›n menk›belerini ihtiva eder18.

Co¤rafyac›lar

19. (1) Ali Cevdet Bey Üsküdârî (ö. 1332/1914) [Co¤rafyac›, tarihçi]

Ali Cevdet Bey, tarihflinas bir zat olup Üsküdarl›d›r. Mekteb-i Harbiye’den mezun olduktan
sonra Pay›taht-› Mekâtib-i Askeriyye’de ö¤retmenlik yapt›. Daha sonra Bursa redîf-i âlâ-yi kay-
makaml›¤›nda bulundu. Meflrutiyetin ilân›ndan sonra emsalleriyle beraber görevinden uzak-
laflt›r›ld›. Geri döndü¤ünde emekliye ayr›ld›. 1332/1914 tarihinde memleketinde vefat etti. Ka-
racaahmet Mezarl›¤›’nda metfundur. 

Ali Cevdet Bey tarih ve co¤rafya alan›ndaki uzmanl›¤› ile flöhret bulmufl, her iki alanda da
güzide eserler vermifltir.

Eserleri: 1) Memâlik-i Osmâniye Tarihi ve Co¤rafya Lügât›, 2) Mükemmel Osmanl› Tarihi, 3)
Ravzatu’l-Enbiyâ, 4) fiehzâde Mustafa, 5) Co¤rafya-yi Osmânî, 6) Muhtasar Tarih-i ‹slâm, 7) Fez-
leke-i Co¤rafya-yi Umûm,î ,8) Musavver Tarih-i ‹slâm ve Mehd-i Medeniyet-i Arabistân19 adl› eser-
leri vard›r.

20. (2) Mehmet Besim Darkot (1903-1990) [Co¤rafyac›]

Mehmet Besim Darkot, her ne kadar Üsküdârî nisbesi ile an›lm›yor olsa da Üsküdarl› oldu¤u ve
ünü ülke s›n›rlar›n› aflan önemli bir bilim adam› oldu¤u için onu burada zikretmeyi gerekli gördük.
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17 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, s.397-398.
18 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, III, s.47.
19 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, III, s.111.
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Mehmet Besim Darkot, Cumhuriyet döneminin ilk büyük co¤rafyac›lar›ndan biridir.
1903’te Üsküdar’da do¤du. Babas›, Endurun’da yetifltikten sonra II. Abdülhamit taraf›ndan
fiehzade Abdulkadir Efendi’nin lalal›¤›na yükseltilen Mehmed Asaf Bey, annesi Tevhide Safiye
Han›m’d›r. ‹stanbul Erkek Muallim Mektebi’nde okudu. ‹lkokul hocal›¤› yaparken bir yandan
da Darülfünûn’un Co¤rafya Dârulmesâisi’ne devam etti. Buray› bitirince Fransa’ya gönderildi.
Fransa’daki tahsilinin son y›l›nda Cezayir’de araflt›rmalar yapt›. Ve “Cezayir Yüksek Ovalar›”
adl› tezle “yüksek etüt diplomas›” ald›. 1932’de Türkiye’ye döndü. Ordinaryüs profesörlü¤e
kadar yükseldi. De¤iflik fakültelerde ders verdi. 1990’da öldü. 

Eserleri: 1) ‹lk Mekteplerde Ço¤rafya Muallim Kitab›: ‹lkokul çocu¤una co¤rafyan›n nas›l
ö¤retilece¤ini anlatan pedagojik mahiyetteki bu esere Maarif Vekaleti taraf›ndan mükafat
verilmifltir. 1932-1943 y›llar› aras›ndaki dönemde yapt›¤› araflt›rmalar›n ço¤u fizikî co¤-
rafya ile ilgili olup özellikle üzerinde durdu¤u konulardan biri de ‹stanbul ve Çanakkale
bo¤azlar›n›n meydana gelifli hususudur.

2) Co¤rafi Araflt›rmalar adl› eserinde bo¤azlar›n menfleinden baflka Türkiye’de iklim de¤iflik-
likleriyle ilgili olarak meydana gelen morfolojik flekillenmeler, Ege haliçlerinin oluflumu gibi
konularda orijinal görüfller ortaya koymufltur. Türkiye’deki s›cakl›¤›n ve ya¤›fllar›n da¤›l›fl› hak-
k›ndaki çal›flmalar› ve yapt›¤› ilk renkli “Türkiye Ya¤›fl Haritas›” önemlidir. Ülkemizde ilk defa
gerçek izotermler denemesini de yine o yapm›flt›r.

1942’den sonra Besim Darkot’un Türkiye’nin co¤rafi bölgelerini s›n›rland›rmak, daha iyi ta-
n›tmak ve bunlar› alt yörelere ay›rmak hususunda büyük bir gayret sarfetti¤i görülür. 1941 Ha-
ziran’›nda Ankara’da toplanan ve özellikle co¤rafi bölge s›n›rlar›n›n çizilmesi üzerinde duran I.
Co¤rafya Kongresi’nde çok etkili bir rol oynam›flt›r. Burada kabul edilen bölge ay›r›m› tama-
men onun haz›rlad›¤› ve teklif etti¤i rapora uygun olarak ç›km›flt›r. Ayr›ca Türkiye flehirlerinin
tarihi co¤rafyas› üzerinde de çal›flm›flt›r. Ayr›ca Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca ç›kar›lan ‹slam An-
siklopedisi’nde 200 kadar madde yazm›fl ve redaktörlük yapm›flt›r.

Darkot’un yay›nlar› arasanda ö¤renci kitaplar› önemli bir yer tutar: 4) Karto¤rafya Desleri, 5)
Ekonomik Co¤rafya, 6) Avrupa Co¤rafyas›, 7) Türkiye ‹ktisadi Co¤rafyas›, 8) Ege Bölgesi Co¤rafya-
s›, 9) Marmara Bölgesi Co¤rafyas› (M.Tuncel ile birlikte), 10) 1/800.000 ölçekli renkli Türkiye du-
var haritas›, 10) Balkan Yar›madas› Haritas›, vs20.

Edebiyatç›lar

21. (1) fiemseddin Mehmed Bey Üsküdârî (ö. 1314/1896 ) [Yazar, dilci, çocuk edebiyat-
ç›s›, ahlâkç›]

Çok yönlü bir âlim olmakla beraber daha çok Çocuk Edebiyat› ve dil üzerinde yo¤unlaflm›fl-
t›r. Aslen ‹stanbul’lu olup ça¤dafllar›n›n kalem erbab›n›n gayretlilerindendir. 1314/1896 tari-
hinde Üsküdar’da vefat etti. Karacaahmet Mezarl›¤›’nda Miskinler Tekkesi karfl›s›nda babas›
Yusuf Bey’in kabri yan›nda metfundur. Çocuklar›n kolay okumalar›n› sa¤lamak ve ahlâklar›n›
güzellefltirmekle alâkal› on kadar risalesi vard›r. En meflhurlar› dilimiz elif-bâ’lar›n›n mukem-
mellerinden olan Anahtar ile Çocuklara K›lavuz ad›ndaki risaleleridir. En büyük eseri olan Lu-

20 Tuncel, Metin, “Darkot, Mehmet Besim” md., D‹A., ‹stanbul 1993, VIII, s.500.



gât-i fiemsuddîn ismindeki eserinin birinci cildinin neflrine muvaffak olmufltu.

Eserleri: 1) Lugât-i fiemsuddîn, ayr›ca, 2) Mektep, 3) Çocuklara Arkadafl, 4) Mecazât, 5) Tedbir-
de Kusur, 6) Ramazan Hediyesi, 7) Çocuklar›n Cuma Günü Mektebi, 8) Kendim Ettim Kendim Bul-
dum, 9) Çocuklar›n Gece E¤lencesi isimlerinde ahlâk ve edebiyata dair faydalardan bahseden mat-
bu mecmualar› bir de Arkadafl isminde bir gazetesi vard›21.

22. (2) Reflat Nuri Güntekin (1889/1956) [Edebiyatç›]

Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikaye ve tiyotro yazarlar›ndand›r. 1889’da Üs-
küdar’da do¤du için Üsküdar’›n yetifltirdigi ünlü edebiyatç›lar aras›nda yer al›r. Reflat Nuri, ‹s-
tanbul Dârülfünun Edebiyat fiubesi’nden mezundur. Çeflitli okullarda Frans›zca, Türkçe, felse-
fe, pedagoji ö¤retmenli¤i ve idarecilik yapt›. Milli E¤itim Bakanl›¤› müfettiflli¤i ve Çanakka-
le’den milletvekilli¤i yapt›. Daha sonra baflmüfettifl oldu. 1950 y›l›nda UNESCO’nun Türkiye
temsilcisi ve talebe müfettifli olarak Paris’e gitti. 1954’de emekliye ayr›ld›ktan sonra ‹stanbul
fiehir Tiyatrolar› Edebi Heyet üyeli¤ine seçildi. 1956’da öldü.

Bir çok dergi ve gazetelerde makaleleri yay›mlanan Reflat Nuri’ye as›l flöhretini kazand›ran
Çal›kuflu adl› roman›d›r. Vakit gazetesinde tefrika edildikten sonra ayn› y›l (1922) kitap halin-
de yay›mlanan Çal›kuflu, bu tarihten günümüze kadar sürekli olarak okuyucular›n ilgisini çe-
ken ve en çok bas›lan romanlar aras›na girmifltir. Tiyatro, hikaye, roman, mizah, tenkit, tercüme,
uyarlama, antoloji, sözlük alanlar›nda pek çok kitap yay›mlam›fl ve dergilerde yaz›lar› ç›km›flt›r.

Reflat Nuri’nin ilk bak›flta aflk konusu üzerine kurulmufl gibi görünen romanlar›, gerçekte
verilmek istenen mesajlar›n flah›s ve olaylarla örülmüfl edebî metinlerdir. Bu bak›mdan genel
anlam›yla tezli roman kategorisine girerler. Baflta Çal›kuflu olmak üzere romanlar›n›n ço¤unun
Türk okuyucusu taraf›ndan  hemen her dönemde okunmas› ve sevilmesi, merhamet ve flefkat
duygular›yla ifllenmifl olmas›ndand›r. Çal›kuflu, Dudaktan Kalbe, Akflam Günefli, Bir Kad›n Düfl-
man› gibi ilk romanlar›nda flah›slar, olaylar, hatta anlat›m tarz›nda duygu a¤›rl›k kazan›r. Daha
sonrakilerde duygu yönü ihmal edilmemekle beraber toplum meseleleri ön plana ç›kar. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda Reflat Nuri’nin eserlerini birer içtimaî tenkit roman› olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Yer yer ironik bir ifade bu tenkidi destekler. Merhamet duygusunu uyand›rmak
için s›k s›k melodramatik unsurlar kullanm›fl, ola¤an üstü tesadüflere de önemli ölçüde yer
vermifltir.

Romanlar›ndaki zaman, II. Abdulhamit dönemiyle Cumhuriyet dönemini içine alan bir ke-
sittir. Hemen her roman›nda flu veya bu vesile ile II. Abdulhamit dönemine elefltiriler yönelten
romanc›, Yeflil Gece roman› ile Hülleci piyesi d›fl›nda ideolojik edebiyata iltifat etmemifltir. Ça-
l›kuflu’nda Feride’nin flahsî maceras› etraf›nda XX. Yüzy›l’›n bafllar›nda Osmanl› bürokrasisi-
nin, e¤itim sisteminin, kad›n›n toplumdaki yerinin, bat›l inançlar›n tenkidi vard›r. Gizli El ve
De¤irmen’de bozulan devlet mekanizmas›, bürokras›, rüflvet ele al›n›r. Damga’da toplum için-
de haks›z yere suçlanm›fl, Harabelerin Çiçe¤i’nde sakat kalm›fl insanlar ad›na merhamet ve hofl-
görü istenir. Yaprak Dökümü ve Gökyüzü, Cumhuriyet döneminde yanl›fl Bat›l›laflma’n›n getir-
di¤i zihni ve ailevi krizlerin roman›d›r. Romanlar› aras›nda yaln›z Yeflil Gece kat› bir ideolojik
temel üzerine kurulmufltur. Hemen bütün eserlerinde belli bir ölçüde ictimai tenkide yer ve-
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21 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.272.



ren Reflat Nuri, di¤er romanlar›nda birbirine z›t görüflleri, ahlâkî de¤er yarg›lar›n› dengeli bir
yap› içinde verdi¤i, z›tl›klar› sevgi ve merhamet duygusuyla yumuflatmaya çal›flt›¤› halde Yeflil
Gece’de bafltan sona kadar softal›kla inkilapç›l›¤›n, en küçük hoflgörü duygusuna imkan tan›-
mayan çat›flmas›n› ortaya koyar. Yeflil Gece’de dindar tiplerin hepsi cahil, riyakar, menfaatçi,
hatta düflman karfl›s›nda ifl birlikçi veya kaçakt›r. Reflat Nuri’nin hikayelerinin konular› ile ro-
man ve tiyatrolar› aras›nda belirli iliflkiler vard›r. Bunlarda da ferdî ve sosyal konular› iflleyen
yazar daha çok kad›n, çocuk, aile ve ahlâk meseleleri üzerinde durmufltur. Romanlar› ile tiyat-
rolar› genellikle ayn› temalar› ihtiva eder.

Yeflil Gece gibi Hülleci de özel bir maksatla yaz›lm›fl izlenimini vermektedir. Anadolu Notlar›
adl› eseri müfettifllik y›llar›na ait gözlemlerini yans›t›r. Anadolu insan›n yokluklar›n› ve güzel-
liklerini objektif bir dille anlat›r22.

Filologlar

23. (1) Mustafa Hâkî et-Tirevî el-Üsküdârî (ö.1042/1632) [Dilci]

Âlim bir zatt›r. Dil alan›nda önemli bir kariyere sahiptir. 1042/1632’de vafat etti. Menâzi-
mu’l-Cevâhir fi’l-Lu¤ati’l-Arabiyye ve’l-Farisiyye ve’t-Türkiyye adl› bir eseri vard›r.

24. (2) Kâflif Efendi (Ali Kâflif b. Ömer Üsküdârî) (ö.III. Mustafa devri) [Dilci ve flâir]

Mülâzimîn-i ilmiyeden fliir tabiatl› biri olup Üsküdar’l›d›r. fieyhulislam Mîrzâzâde Mehmed
Efendi’nin kitapç›l›¤›nda bulundu. Sultan Üçüncü Mustafa devrinde vefat etti. Meflhur Lehce-
tü’l-Lugât’› ihtisar etmifltir. Bir nüshas› ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal Bey’in özel kütüphanesin-
de mevcuttur. Divânçe’si vard›r23.

25. (3) ‹samüddin Efendi el-Üsküdârî (Ebu’l-‹sme Mustafa ‹samuddin Efendi)
(ö.1203/1789) [Dilci, kad› ve flâir]

Fazilet ehli kad›lardan bir zat olup Üsküdar’l›d›r. Nakflibendî tarikat›na mensuptur.
1203/1789 tarihinde Üsküdar’da vefat etti. ‹samüddin’i, Tercüme-i Mefâtîhu’d-Deriyye fî ‹sbâti’l-
Kavânîni’d-Duriyye adl› eserinden dolay› dilciler aras›nda zikretmeyi tercih ettik. Zira  Mefâtî-
hu’d-Deriyye Arapça bir eserdir; Farsça dilinin kaideleri hakk›ndad›r. Müellifi Ebû Bekr Sivasî-
zâde Mustafa Efendi’dir. ‹samüddin bu eseri tercüme etmifltir.

Eserleri: 1) Terceme-i Mefâtîhu’d-Deriyye fî ‹sbâti’l-Kavânini’d-Duriyye 2) efl-fia’fla’atü’l-Kame-
riyye fi fierhi Kasîdeti’l-Mudariyye, 3) et-Tensîsu’l-Muntazar fi fierhi Ebyâti’t-Telhîs ve’l-Muhtasar,
4) et-Tuhfetü’d-Dâriyye fi fierhi Kasîdeti’l-Ensâriyye, 5) Kaside-i Tantaraziyye fierhi, 6) Müretteb
Müfredât-i Sipahi, 7) Nakflibendi Tar›kat›, 8) fierhu Beyt-i Hüsrev Dehlevî, 9) fierhu Kasideti’l-Mün-
ferice, 10) fierhu Muhtasar alâ Kasideti’t-Tâiyye, 11) fierhu Nevâbi¤›’l-Kelim, 12) fierhu Tuhfe-i fiâ-
hidî, 13) fierhu Urûdi’l-Endelusî, 14) Zâdü’l-‹bâd fi fierhi Zuhri’l-Ma’âd, 15) Aksa’l-Mefâd fi Terce-
meti’fl-fierheyn ve Künhi’l-Murâd fî Beyâni Bânet Suad.24.

495TAR‹H VE TABAKAT K‹TAPLARINDA ÜSKÜDÂRÎ N‹SBES‹YLE ANILIP ADINDAN SÖZ ETT‹REN ÜSKÜDARLI B‹LG‹NLER n

22 Hüseyin, Çelik, “Güntekin, Reflat Nuri” md., D‹A., ‹stanbul 1996, XIV, s.307-309.
23 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.392.
24 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.369-370.



26. (4) Feyzi Mollazâde efl-fiirvânî Mehmed Emin b. Sadr Üsküdârî (ö.1180/1766) [Dilci]

Feyzi dil alan›ndaki baflar›lar› ile meflhurdur. 1180/1766 tarihinde vefat etti. Manzum

Lügat Risâlesi adl› bir eseri vard›r.
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25 Mehmet, ‹pflirli, “Hüsameddin Efendi, At›fzâde” md., D‹A., ‹stanbul, 1998, XVIII, s.513)
26 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri adl› eserinde, Aziz Mahmud Hüdayî’nin  “Ataî’nin fiekây›k

Zeyli’nde Hüdâvendigâr vilayetindeki Sivrihisar (Seferihisar)l›, ‹smail Hakk›’n›n Silsilenâme-i Celvetî’sin-
de Koçhisarl› oldu¤u zikredilmiflse de mevsuk baz› karinelere göre, Sivrihisarl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r”.
demektedir. (age., I, s.185) Müstakîmzâde de Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, adl› eserinde Sefer-
hisâr (Sivrihisar)’l› oldu¤unu söylemektedir [vr. 439b].



fieyhulislamlar
Tespit edebildi¤imiz kadar›yla Üsküdarl› olup fleyhulislaml›k makam›na yükselen iki kifli

vard›r. Bunlardan birincisi Hüsameddin Efendi, At›fzâde’dir.
27. (1) Hüsameddin Efendi, At›fzâde (1799-1871) [fieyhulislam, müderris, tarihçi, kad›,

kazasker]
Hüsameddin Efendi, fleyhulislaml›k makam›na yükselmeden önce bir çok görevlerde bu-

lunmufl bir Osmanl› fieyhulislam›d›r. ‹stanbul’da do¤du. Kütüphanesiyle meflhur Defderdar
At›f Efendi sülalesine mensup olup dedesi Reîsülküttâb Mehmed Celaleddin Efendi, babas› III.
Selim âlimlerinden Cemal Efendi’dir. Tahsilini babas›n›n ve devrin tan›nm›fl âlimlerinin yan›n-
da tamamlayarak 1229’da (1814) ruusunu ald›. Müderrislik sissilesini süratle katederek mah-
reç mevleviyetiyle Selanik kad›s› oldu. Ard›ndan Mekke payesini ald› ve evkaf müfettiflli¤i
vekaletine, arkas›ndan 1265/1849’da Edirne’de teflkil edilen Meclis-i Kebîr-i Eyâlet üyeli¤i-
ne getirildi; bir y›l sonra kendisine ‹stanbul payesi verildi. 1267’de (1851) Bursa Meclis-i Ke-
bîri üyesi oldu. Bulundu¤u görevlerde gösterdi¤i liyakata mükafat olarak ‹stanbul payesini al-
d›. ‹stanbul’a geldikten sonra Encümen-i Danifl ve Meclis-i Maarif üyeli¤inde bulundu.
1269’da (1852) Meclis-i Maarif-i Umumiye üyeli¤i, 1272’de (1855) Anadolu Kazaskerli¤i
payesi verilip Meclis-i Maarif reisli¤ine, daha sonra Bâb-i Fetva’da Meclis-i ‹ntihab-i Nüv-
vab-› fier’ reisli¤ine tayin edildi. Bilfiil Anadolu kazaskeri olduktan sonra ve Rumeli kazas-
kerli¤ine, bunun ard›ndan Mehmed Sadeddin Efendi’nin yerine (1863) fleyhulislaml›¤a geti-
rildi. 1283’de (1866) görevinden al›nd›. 1288/1871’de vefat eden Hüsameddin Efendi Üskü-
dar’da aile mezarl›¤›na defnedildi.

Mütevazi bir kiflili¤i olan Hüsameddin Efendi’nin tarih bilgisine sahip oldu¤u, gayretli kim-
seleri teflvik etti¤i bilinmektedir25.

28. (2) Pirizâde Mehmed Sahib (b. ‹brahim ‹smet Bey ) Üsküdârî  (ö.1328/1910)
[fieyhulislam] Osmanl› Devletinin 119’uncu fleyhulislam›d›r. 1328/1910’da vefat etti.

fieyh ve Mutasaff›flar
fieyh ve mutasavv›f olarak Üsküdar’da en çok flöhret bulan flüphesiz Aziz Mahmud Hüdayî

hazretleridir. Aslen Üsküdarl› olmamakla beraber Üsküdar’da uzun süre fleyhlik ve irflad faali-
yetlerinde bulunmas›, va’z u nasihatlerle toplumu ayd›nlatmas› ve Üsküdar’da metfun olmas›
onun Üsküdârî nisbesi ile an›lmas›na sebep olmufltur. Aziz Mahmud Hüdayî, hakk›nda pek
çok çal›flma yap›lan ünlü bir kiflili¤e sah›pt›r.

29. (1) Aziz Mahmud Hudâyî Efendi (ö.1038/1628) [fieyh, âlim, tefsirci, hadisçi, f›k›hç›,
mutasavv›f]

Aziz Muhmud Hüdayî fleyhli¤i yan› s›ra çok yönlü bir âlimdir. Anadolu'da yetiflen büyük
velîlerdendir. Celvetiyye tarikat›n›n kurucusu, mutasavv›f ve flâirdir. 948/1541 y›l›nda fieref-
likoçhisar’da do¤du26. Çocuklu¤unu geçirdi¤i Sivrihisar’da ilk tahsiline bafllad›. Daha sonra ‹s-
tanbul’a giderek Küçükayasofya Medresesi’ne girdi. Çok zekî oldu¤u için hocalar›ndan Nâz›rzâ-
de Ramazan Efendi ona özel bir ihtimâm gösterdi. Mahmûd Hüdâyî genç yaflta; tefsîr, hadîs, f›-
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27 Hasan Kamil, Y›lmaz, “Aziz Mahmud Hudâyî ” md., D‹A, ‹stanbul 1991, IV, s.338-340.
28 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.185; Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb, vr. 439b.; Hasan Ka-

mil, Y›lmaz, “Aziz Mahmud Hudâyî ” md., D‹A, ‹stanbul 1991, IV, s.338-340.
29 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, s.557-558.



k›h ve zaman›n fen ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Ancak verdi¤i eserler daha çok tasavvufla
ilgilidir. Hocas› Nâz›rzâde onu yan›na yard›mc› olarak ald›. Mahmûd Hüdâyî, bir taraftan ho-
cas› Ramazan Efendi’ye yard›m ederken, di¤er yandan da Halvetî yolunun fleyhlerinden Mus-
lihuddîn Efendi’nin sohbetlerine kat›larak tasavvuf yolunda ilerlemeye çal›flt›27. Bu arada ho-
cas› Nâz›rzâde'nin, Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi’ne tâyini ç›kt›. Mahmûd Hüdâ-
yî, yirmi sekiz yafl›nda iken hocas› ile Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi, k›sa bir süre Edirne'de
müderrislik yapt›ktan sonra, fiam ve M›s›r'a kâd› tâyin edildi. Talebesi Mahmûd Hüdâyî'yi ora-
ya da götürdü. Mahmûd Hüdâyî M›s›r'da Halvetî fleyhlerinden Kerîmüddîn hazretlerinden
ders alarak, tasavvuf yolunda yetiflmeye çal›flt›. Mahmûd Hüdâyî otuz üç yafl›nda iken, hocas›
Nâz›rzâde ile Bursa'ya geldi. Üç sene Ferhâdiye Medresesi’nde müderrislik yapt›. Üç sene son-
ra, hocas›n›n vefât› ile Bursa kâd›l›¤›na getirildi. Bursa kâd›s› olarak vazîfeye bafllayan Mahmûd
Hüdâyî, kâd›l›¤› esnâs›nda gördü¤ü bir rüya üzerine Bursa kâd›l›¤›n› b›rakt›.

Azîz Mahmûd Hüdâyî fieyh Üftade’den feyz ald›. Üç senede hakikate vas›l oldu. ‹rflada me-
mur edilerek Üsküdar’a gönderildi. 1598 (H. 1007)’de Üsküdar'da câmi ve dergâh yapt›rd›.
1628 (H.1038)'de vefât etti. Kabri, ‹stanbul Üsküdar'da kendi dergâh› yan›ndaki türbesindedir.

Eserlerinden bâz›lar›: 1) Nefâisü’l-Mecâlis, 2) Tecelliyât, 3) Dîvân-› ‹lâhiyât, 4) Habbetü’l-Mu-
habbe, 5) Necâtü’l-Garîk, 6) Tarîkatnâme, 7) Tezâkir-i Hüdâyî, 8) Ahvâlü’n-Nebiyyi’l-Muhtâr Aley-
hi Salavâtullahi’l-Meliki’l-Cebbâr, 9) Câmiu’l-Fadâil ve Kâmiu’r-Rezâil, 10) Fethu’l-Bâb ve Ref’u’l-
Hicâb, 11) El-Fethü’l-‹lâhî, 12) Hâfliyetü’l-Kühistânî fî fierh-il-F›kh-› Keydanî, 13) Hayâtü’l-Ervâh ve
Necâtü’l-Eflbâh, 14) Tarîkat-› Muhammediyye, 15) Vâk›ât, 16) fierhun ale’l-Kasîdeti’l-Vitriyye fî
Medhi Hayri’l-Beriyye, 17) Mensûr Mevlîd-i Nebî... 28.

30. (2) Nasûhî Mehmed Efendi (Hac›) (ö. 1130/1718) [fieyh, mutasavv›f, vâiz, flâir]

Nasûhî Mehmed Efendi, Üsküdarl›d›r. fieyh fia’ban-i Kastamonî torunlar›ndan Nasûhî adl›
zat›n o¤ludur. Karabafl Ali Efendi’den el al›p halveti oldu, pîr-i sânî diye tan›nd›. Damad Ha-
san Pafla, kendisine Üsküdar Do¤anc›lar’da bir zaviye yapt›rd›. H. 1117’de (1705/06) Eyüp Ca-
mii Sal› vâizi oldu. 1126’da (1714) Kastamonuya gönderildi. 1127’de (1715) affolunup tekke-
sine döndü. 1130’da (1718) vefat etti. Faz›l ve ermifl say›lanlardan olup ilâhileri vard›r. 

Nasuhî Mehmed Efendi’nin soyundan “Nasuhizâdeler” diye ulemadan bir flube do¤mufltur.
fieyhlik makam› da uzun bir süre babadan o¤la geçmifltir29.

Eserleri: 1) Divân, 2) Mecmua-i Müraselât, 3) Risâletu’r-Rüfldiye fi Tarikâti’l-Muhammediyye, 4)
Mecmuâ-i Kelimâti Manzûme ve Mansûre, 5) Na’t ve Mersiyeler, 6) Mektubât-› Nasûhî el-Üsküdâ-
rî, 7) Tercüme-i Risâletu’r-Rüfldiyye fi’t-Tarikâti’l-Ahmediyye adl› eserleri vard›r. Eserlerinde ta-
savvufî konular hakimdir.

31. (3) ‹lmî Mehmed Efendi Üsküdârî (ö.1134/1721) [Müderris, mutasavv›f, flâir]

Müderris ve imam-i sultanîdir. Üsküdarl› ‹lmî diye flöhret bulmufl bir flâirdir.
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30 Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, vr. 323a; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, s.491;
Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, haz., Cemal Kurnaz-Mustafa Tatc›, Ankara 2001, II, s.696.

31 F›nd›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakâik (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri, V), s.343.
32 Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, vr. 118a.
33 F›nd›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakâik (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri, V), s.313.
34 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, s.81.
35 Filiz, Ça¤man, “Ali Üsküdârî” md., D‹A., ‹stanbul 1989, II, s.458.



1134/1721’de vefat etti.
Tasavvuf alan›nda fierhu Delaili’l-Hayrât adl› bir eseri vard›r30.
Üsküdârî nisbesi ile an›lan tasavvuf erbab› aras›nda flu kiflileri de saymak mümkündür: 
32. (4) Zâkir Büyük Ali Çelebi Üsküdârî (ö. 1144/1731) [fieyh, zâkirbafl›]
Üsküdarl›d›r. fiabaniye tarikat›n›n önde gelen fleyhlerinden Üsküdarl› fleyh Nasuhî hazret-

lerinin yetifltirdi¤i halifelerdendir. Hazretin Do¤anc›lar meydan›na bakan dergah›nda zakirba-
fl›l›k hizmetlerinde bulundu. 1144/1731’de vefat etti31.

33. (5) Emir Hoca Abdulkadir Üsküdârî (ö. 1151/1738) [fieyh]
Seyyid Abdulkadir Üsküdârî, Kadirî ve Nakflibendî’dir. fieyh Abdulkadir el-Ba¤dadî’nin nes-

lindendir. 1151/1738 tarihinde Üsküdar’da vefat etti32.
34. (6) Ahmed-i Rumî Üsküdârî (ö.1170/1756) [fieyh, imam, mutasavv›f]
Üsküdar Salacak yak›n›nda Sinan Pafla Camii’nde imaml›k, Do¤anc›lar’a yak›n hanesinde de

fleyhlik yapt›. 1170/1756’da vefat etti33.
35. (7) Abdulkerim Efendi (ö.1165-1168/1752-1755 aras›) [fieyh]
Saburî Dede’nin halifesidir. Üsküdar’da Celveti fleyhidir.
36. (8) Kemaleddin Mehmed Efendi (ö.1182/1768/69) [Mutasavv›f]
Üsküdar’da Atik Valide hücrelerinde sakin münzevi bir zat idi. 1182/1768/69’da vefat etti.

Ermifl salihlerdendi34.

Ressamlar
Üsküdârî nisbesiyle an›lan ünlü ressam ve tezhipçilerden sadece iki önemli isimden bahset-

mekle yetinece¤iz. 
37. (1) Ali Üsküdârî (XVIII yüzy›l›n ilk yar›s›) [Müzehhip ve çiçek ressam›]
Ali Üsküdârî ünlü müzehhip ve çiçek ressam›d›r. XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaflayan Os-

manl› müzehhibi ve lake ustas›d›r.
Do¤um ve ölüm tarihleri belli de¤ildir. Müstakimzade, onun Hac› Yûsuf-i M›srî’nin  ö¤ren-

cisi oldu¤unu ve XVIII. Yüzy›l’›n tan›nm›fl hattalar›ndan Yedikuleli Seyyid Abdullah’›n yazd›¤›
Mushaflar›n tezhibini yapt›¤›n› kaydeder. Tezhiplerinde, XVI. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda saray nak-
kaflhanesinde çal›flm›fl olan ressam fiah Kul›’n›n Osmanl› süsleme sanat›na kazand›rd›¤› motif-
leri severek ve titizlikle ifllemifltir. Onun imzas›n› tafl›yan tezhiplerle lake (rugan) tekni¤indeki
cilt kapaklar›, yaz› altl›klar›, yaz› çekmeceleri, yaz› kuburlar› ve yaylar 1723-1761 y›llar› aras›-
na rastlayan tarihleri tafl›maktad›r. Baz› kay›tlara göre saray için çal›flt›¤› anlafl›lmaktad›r. Eser-
leri Topkap› Saray› Müzesi, Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi
ile yurt içinde ve d›fl›nda çeflitli koleksiyonlarda korunmaktad›r. ‹stanbul Üniversitesi Kütüp-
hanesi’nde bulunan  ve cönk tarz›nda flark› makamlar›n› toplayan bir mecmuada da Bat› etki-
sini yans›tan realist çiçek resimleri yer almaktad›r35.

38. (2) Ali R›zâ Bey (1858-1930) [Ressam]

Ali R›zâ Bey daha çok manzara resimleri ile tan›nan Türk ressam›d›r. Üsküdarl› ve Hoca la-
kaplar›yla da an›l›r. Süvari binbafl› Mehmed Rüfldü Bey’in o¤ludur. ‹btidaî ve Rüfldiye mektep-
lerini Üsküdar’da bitirdi. 1879’da Kuleli Askeri ‹dadisi’ne girdi. Küçüklü¤ünden beri resme
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karfl› büyük bir ilgi duyan Ali R›za, orada resime hevesli befl arkadafl› ile birlikte askeri mek-
tepler naz›r› Edhem Pafla’ya müracaat ederek Kulelide bir resim dershanesi aç›lmas›n› temin et-
ti. Buraya hoca olarak tayin edilen Ressam Nuri Pafla’n›n yan›nda çal›flmaya bafllad›. Bir y›l için-
de yapt›klar› tablolar devrin padiflah› II. Abdülhamid’e gösterilince genç ressamlar mükafatlan-
d›r›ld›lar. Yerli ve yabanc› bir çok ünlü ressamlardan ders ald›. Nuri Pafla’n›n resim derslerine
muavin olarak tayin edildi. Bu arada bir yandan da Daruflflafaka’da resim dersleri verirken bu-
na ilave olarak Harbiye matbaas›n›n baflressaml›¤›na getirildi. Asker mekteplerindeki resim
derslerine yard›mc› olmak maksad›yla otuz örnekli üç model albüm haz›rlad›. Bu bask›l› al-
bümler o devirdeki orta ö¤retim kurumlar›na resim sanat›n›n yay›lmas›nda büyük rol oyna-
m›flt›r. Bu çal›flmalar›n yan› s›ra sivil mektepler için de modeller haz›rlad›. 

Ali R›za Bey, II. Meflrutiyet’in ilk y›llar›nda kurulan Osmanl› Ressamlar Cemiyeti baflkanl›-
¤›n› da yapm›flt›r. Cemiyetin yay›n organ› olarak Osmanl› Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ad›yla
ayda bir yay›mlanan ve kültür hayat›m›zda önemli rolü olan  mecmuan›n ç›kar›lmas›na da ön
ayak oldu. Kaymakaml›k rütbesine kadar yükseldi¤i askerlikten 1911 y›l›nda kendi arzusuyla
emekliye ayr›ld› ve s›ras›yla Sanayi-i Nefise Mektebi ile Çaml›ca K›z Lisesi’nde resim hocal›¤›
ve Sanayi-i Nefise Encümeni azal›¤›nda bulundu. Emeklilikten sonraki yirmi y›ll›k sanat haya-
t›, en çok çal›flt›¤› ve eser verdi¤i dönemdir. 20 Mart 1930’da Üsküdar’da vefat etti ve Karaca-
ahmet mezarl›¤›nda defnedildi.

Renk ve desenlerine verdi¤i millî ve mahallî karakteri hemen hissettiren Ali R›za Bey, Türk
resim tarihinde daha çok karakalem olmak üzere ya¤l› boya ve özellikle suluboya resimleriyle
ç›¤›r açm›fl, yüzlerce talebe yetifltirmefl bir hocad›r. Ayr›ca resim tekni¤i, tabiat› yorumlay›fl› ve
ifade edifli de baflka ressamlarca da örnek al›nm›flt›r.

Ali R›za Bey asl›nda peyzaj ressam› olmas›na ra¤men aras›ra hayali resimler de yapm›fl, bun-
lar›n ço¤unda imzas›n›n yan›na “fikirden” yazarak tabiattan olmad›¤›n› belirtmifltir. Ancak gün-
lük intibalar›ndan do¤an bu tarz resimleri de tabiattan yap›lm›flcas›na gerçek izleri tafl›r. Ken-
disinin daha çok peyzaj ressam› say›lmas› gerekti¤ini, bu sebeple de yerli ve milli yaflay›fl› an-
latan eski Osmanl› bina, mahalle ve manzaralar›n› resim vas›tas›yla daha uzun bir süre yaflat-
mak için çal›flt›¤›n› belirten Ali R›za Bey’in ‹stanbul’da oldu¤u kadar Gebze, Karamürsel, De-
¤irmendere gibi yak›n kasabalara giderek oradaki tarihi yerleri ve bilhassa bugün mevcut ol-
mayan Türk evlerin resimlerle aktarmas› bu anlay›fl›n bir tezahürüdür. Bir çok eseri Milli Kü-
tüphane’de ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcuttur36.

Hattatlar
Hattatl›k, Osmanl› Türklerinde en önde gelen sanatlardan biriydi. Osmanl› Türkleri 6.000

y›ll›k tarihin en büyük yaz› üstadlar›n› yetifltirmifl, bu sanat› zirvesine ç›karm›fllard›.

Osmanl› Devletinde, bilhassa II. Beyazid zaman›nda Amasyal› fieyh Hamdullah’›n büyük
himmetiyle geliflen bir sanatt›r. Amasya'da vali olarak bulunan fiehzade Beyazid’in dikkatini çe-
ken fieyh Hamdullah, kendinden önceki yaz›lar› inceleyerek sülüs, nesih ve muhahkak yaz›lar›
yeni bir üslup ve karakterde yazarak yeni bir ekol oluflturmufl, kendinden sonra gelen bütün
hattatlara örnek olmufltur. Üsküdârî hattatlar›n say›s› oldukça fazla olmakla beraber biz bura-
da sadece birkaç ünlü isimden bahsedece¤iz.
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39. (1) Hasan Üsküdârî (ö. 1023/1614) [Hattat]

Hasan Üsküdârî ünlü bir hattatt›r. Hamza adl› bir zat›n o¤ludur. Üsküdar’da do¤du¤u ve
burada yaflad›¤› için Üsküdârî nisbesiyle an›lm›flt›r. fieyh Hamdullah Efendi’nin k›z› taraf›ndan
torunu olan Pîr Mehmed b. fiükrüllah’›n akrabas› ve talebesidir. Hocas›ndan aklâm-› sitteyi
meflk edip icazet ald›ktan sonra yine fleyh Hamdullah’›n o¤lu taraf›ndan torunu olan Dervifl
Mehmed b. Mustafa Dede’den hatt›n inceliklerini ö¤rendi. Hasan Üsküdârî böylece “fleyh üs-
lûbu”nun iki koldan kendisinde topland›¤›, devrinin önde gelen bir temsilcisi olarak bu yolda
Mushaf ve k›talar yazd›. Üçüncü nesilden fieyh Hamdullah fleceresine ba¤lanan hattat›n celî-sü-
lüs hatt›ndan baz› örnekler zaman›m›za ulaflm›flt›r. Ancak ka¤›da yazm›fl oldu¤u aklâm-› sitte
örneklerinden günümüze ulaflabilenler fazla de¤ildir.

Hasan Üsküdârî, Karacaahmet Sultan Türbesi karfl›s›ndaki set üstüne defnedilmifltir. 

fieyh Hamdullah’tan günümüze ulaflan hattat silsilesinde mühim bir mevkiye sahip olan Hasan
Üsküdârî’nin meflhur talebeleri aras›nda Halid Erzurumî’den baflka Muhammed el-‹mam ad›yla ta-
n›nan Tokatl› ‹mam Mehmed Efendi de bulunmaktad›r37. Murakkaât adl› bir eseri vard›r.

40. (2) Hasan R›zâ Efendi, Hac› (1849-1920) [Hattat, imam]

Ayet-i berkenar mushaf›yla tan›nan Osmanl› hattat›d›r. Üsküdar’da do¤du. Babas› T›rnova
eski posta müdürü ve Mustafa Reflid Pafla’n›n kilercisi Ahmed Nâzif Efendi’dir. ‹lk tahsil y›lla-
r›ndan itibaren hüsn-i hatta ilgi duyan Hasan R›za, aralar›nda Yahya Hilmi Efendi gibi büyük
bir hattat›n da bulundu¤u birkaç hocadan hat meflketti. Babas›n›n tekrar posta müdürlü¤üne
tayini üzerine ailesiyle birlikte T›rnova’ya gitti. 1865’de ‹stanbul’a döndükten bir süre sonra
babas› vefat edince Pertevniyal Valide Sultan’›n kapu çuhadar› olan  amcas›n›n arac›l›¤›yla Mu-
z›ka-i Hümayun’a kaydedildi. Burada hüsn-i hat muallimi Mehmed fiefik Bey’den meflke bafl-
layan Hasan R›za on alt› arkadafl›yla beraber icazet ald›. fiefik Bey, onun Kazasker Mustafa ‹z-
zet Efendi’den de faydalanmas›n› sa¤lad›. Ta’lik hatt›n› Sami Efendi’den ö¤rendi. M. 1871’de
Muz›ka-i Hümayun imaml›¤›na tayin edildi.

Hasan R›za Efendi, Muz›ka-i Hümayun’dan hüsn-i hat dersi kald›r›l›nca imamet vazifesini
sürdürdü. 1332’de aç›lan Medresetü’l-Hattâtîn’in sülüs-nesih hocal›¤›na tayin edildi. Ancak
gözlerindeki rahats›zl›k nedeni ile bir süre sonra bu görevinden ayr›lmak zorunda kald›.
1338/1920’de vefat etti. Ve hisar›n yan›ndaki kabristana defnedildi. Oturdu¤u ev ölümünden
iki gün sonra yanm›fl, ancak eserleri kurtar›lm›flt›r.

Sülüs, celi-sülüs, ta’lik, celi-ta’lik yaz›lar›yla da bir hayli eser vermifl olmakla beraber Hasan R›-
za Efendi’nin en çok baflar› sa¤lad›¤› nesih hatt›d›r. Nesihle yazd›¤› Mushaflar harflerinin güzel-
li¤i kadar rahat okunabilmesi, harekelerinin isabetli yerlere konulmas› bak›m›ndan da eriflil-
mesi güç bir mükemmeliyettedir. Sultan Reflad’›n arzusuyla yazd›¤› sekiz ciltlik (1067 varak)
Sahih-i Buhârî onun en önemli eserleri aras›nda say›labilir. Ayr›ca muhtelif boylarda yazd›¤› sa-
y›s›z hilye-i saadet levhalar› aras›nda çok büyük olanlar›n›n müstesna bir yeri vard›r. Onyedi
talebeye hat icazeti veren Hasan R›za Efendi’nin hayat› boyunca, ikisi devir hatmi için cüzler
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halinde olmak üzere muhtelif boylarda yazd›¤› on dokuz mushaftan 1308/1891 tarihli vezîrli
k›tada olan› ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde, Sultan Reflid’in türbesi için yazd›¤›
1330/1912 tarihli büyük mushaf› da Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi’ndedir. Sülüs-nesih
murakka’lar›n›n say›s› bilinmemektedir. Celi-sülüsü, nesih hatt› kadar mükemmel de¤ildir. Bir
çok cami ve çeflmelerde levha ve kitabeleri bulunmaktad›r.

Hasan R›za Efendi as›l flöhretini bas›lmak üzere yazd›¤› “ayet-berkenar” mushafla kazanm›fl-
t›r. Eczal› ka¤›da eczal› mürekkep kullanarak özellikle h›fza çal›flanlara kolayl›k sa¤lamak üze-
re âyetlerin sayfa bafl›nda bafllay›p sonunda bitecek flekilde düzenlendi¤i (berkenar tertip) ve
her sayfas›n› onbefl sat›r olarak yazd›¤› bu mushaf›n Matbaa-i Amire bask›s› 1301’den itibaren
bir çok defa bas›lm›fl fakat bu bas›mlar yüzünden yaz› baz› özelliklerini kaybetmifltir.

Baz› tasavvûfî manzumeler de kaleme alan Hasan R›za Efendi’nin tezhiple de meflgul ol-
du¤u müzehhip olarak imzas›n› tafl›yan levhalar›ndan anlafl›l›yorsa da bu çal›flmalar› hat-
t› kadar önemli de¤ildir38.

41. (3) Necmeddin Okyay [Necmeddin Üsküdârî] (1883-1976) [Hattat, vâiz, imam]

Meflhur hattatlardand›r.Üsküdar Yenicami bafl imam› Mehmed Nebih Efendi’nin o¤ludur.
Ravzâ-i Terakki Mektebi’ne devam ederek Mehmet fievki ve Hasan Talat Bey’den hattatl›k ders-
leri ald›; r›k’a, divânî ve celî-divânî yaz› türlerini ö¤rendi. 1905’de ta’lik ve celî-ta’lik türü yaz›
yazma konusunda Sâmî Efendi (1838-1912)’den, 1906’da da sülüs ve nesh türünden Bakkal
Arif Efendi’den icâzet ald›. Daha sonra Hattatlar Mektebi’nde tu¤ra çizmeyi ve celi-sülüsü ‹sma-
il Alt›nbezer (1870-1946) ile uygulamaya bafllad›. Ayr›ca Özbekler Tekkesi fleyhi fieyh Ethem
Efendi’den ebru sanat›n› ö¤rendi. Bu alanda uzman oldu. Okçubafl› Seyfeddin Bey’den okçu-
luk ö¤rendi. Okyay soyad› ise okçuluktaki maharetinden gelmektedir. ‹stanbul’da Üsküdar Ye-
ni Camii’nde vâiz ve ‹mam olarak babas›n›n yerine geçti; k›rk y›l ayn› yerde bu görevi sürdür-
dü. Hattatlar Mektebi ile Do¤u Dekoratif Sanatlar› Okulu’nda ders verdi. Son olarak da ‹stanbul
Güzel Sanatlar Akademisi’nde ö¤rencilerine uygulamal› olarak ta’lik yazma dersleri verdi. Yaz-
maya ilâveten hattatl›kla ilgili bir çok sanat ve maharet keflfetti. Baha Efendi’den Türk klasik cilt-
çilik sanat›n› ö¤rendi. S›ras›yla Emin Barin ve ‹slam Seçen’i (ö.1913) bu sanatta e¤itti. O ayr›-
ca ka¤›t boyama sanat›n› ve çeflitli farkl› tonlarda mürekkep yapmak için formuller gelifltirdi.
‹mzas›z hat çal›flmalar›n›n tan›mlanmas›nda hüner kazand›. Ö¤rencileri aras›nda Ali Arpaslan
da bir hattatt›39.

Üsküdarl› di¤er hattatlar için ‹brahim Hakk› Konyal›’n›n Abideleri ve Kitabeleriyle Üskü-
dar Tarihi adl› eserine bak›labilir.

Müzisyenler
Üsküdârî nisbesiyle an›lan ünlü müzisyenler vard›r. Birkaç isim flöyledir.

42. (1) Hac› Fâik Bey (ö.1309/1891) [Türk mûsikisi bestekar› ve hanende]

Türk mûsikisi bestekâr› ve hanendedir. ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. As›l ad› Ahmed Fâ-
ik’tir. Hayat› ve tahsili hakk›nda yeterli bilgi yoktur. Küçük yaflta Enderun’a al›narak orada ye-
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tifltirildi. Musikideki ilk bilgilerini Enderun’da Dellalzâde ‹smail Efendi’den ald›. Saraydan ay-
r›ld›ktan sonra Aksaray K›z Sanayi Mektebi müdürlü¤ü görevinde bulundu. 1891’de Bulgurlu
Libâdiye’deki köflkünde vefat etti. Karacaahmet Mezarl›¤›’na defnedildi. Dönemin meflhur ney-
zenlerinden Üsküdarl› Sâlim Bey’in a¤abeyidir.

Devrinin önemli bestekârlar› aras›nda yer alan Hac› Faik Bey, sesinin ve icras›n›n güzelli¤i ile
temayüz eden usta bir hanende olarak da tan›nm›flt›r. Hac› Faik Bey’in, Türk musikisinin dinî ve
din d›fl› pek çok formunda 600’e yak›n eser besteledi¤i söylenir. Ancak günümüze baflta Mevle-
vî ayini olmak üzere tevflih, flu¤ul, ilâhi gibi dinî eserleri yan›nda kâr, semâi ve flark› formunda top-
lam 170 civar›nda bestesi ulaflabilmifltir. Onun büyük formlarda da baflar›l› oldu¤u dikkati çek-
mektedir. Üslup sahibi bir bestekar oldu¤u eserlerinde görülmektedir. Sadettin Nüzhet Ergun ise
onun dinî eserlerinde flark› tavr›n›n hakimiyetinden bahseder. Ayn› zamanda iyi bir neyzen ve gi-
riftzen  olan Hac› Fâik Bey’in flâirli¤i de vard›r. Faik mahlas› ile yazd›¤› fliirlerini toplad›¤› bir ese-
rine bugüne kadar rastlanmam›flsa da besteledi¤i eserlerden güftesi kendisine ait olanlar›n bir k›s-
m› Fâikü’l-âsâr ad›yla neflretti¤i (‹stanbul 1298) güfte mecmuas›nda bulunmaktad›r. Sa’diyye ve
Mevleviyye tarikatlar›na mensup olan Hac› Fâik Bey ayr›ca bir çok talebe yetifltirmifltir40.

43. (2) Hüseyin Halid Bey (1853-1920) [Bestekar, müzisyen, kanun icrac›s›]

Türk musikisi bestekar›d›r. ‹stanbulda do¤du. Makam-› Seraskeri Muhasebat Dairesi mü-
meyyizlerinden Haf›z Said Bey’in o¤ludur. Küçük yaflta Enderun’a al›nd›. Musiki kabiliyetiyle
dikkat› çekerek k›sa zamanda  Muz›kay-i Hümayun’a geçti. Temel musiki bilgilerini buradan
edindi¤i anlafl›lmaktad›r. Bir müddet sonra müezzin-i flehriyâriler  aras›nda  yer alan Halid Bey,
bu vazifesinde sermüezzinli¤e kadar yükseldi. Halid Bey Üsküdar’da Nuhkuyusu’ndaki evin-
de vefat etti ve Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n Selimiye Tekkesi karfl›s›ndaki bölümüne defnedildi.
A¤abeyi Kemanî Ali Haydar Bey, eserlerinde Türk musikisi makam ve usullerini kullanmas›y-
la tan›nan ilk operet bestekarlar›ndand›r.

Saraydaki görevinden dolay› Müezzin Halid ve Müezzinbafl› Halid Bey olarak da an›lan Hü-
seyin Halid, bestekarl›¤›n›n yan› s›ra iyi bir kanun icrac›s› ve musiki hocas› olarak da bilin-
mektedir. Dinî ve din d›fl› sahada besteledi¤i eserlerden tevflîh, ilahi, saz semâisi ve flark› form-
lar›ndaki onalt›s› günümüze ulaflm›flt›r. Talebeleri aras›nda Bulgurlulu Haf›z Hüsnü ile kendi-
sinden kanun dersi alan Abdülkadir Töre özellikle zikredilmesi gereken sanatkarlard›r41.

44. (3) Yusuf Da¤seven (1871-1945) [Bestekar, hanende, müezzin]
Son devrin tan›nm›fl hanende ve bestekârlar›ndand›r. ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. Muta-

sarr›f Hac› Ali Bey’in o¤ludur. ‹lk ö¤renimini Do¤anc›lar’daki F›st›kl› Mektebi’nde yapt›. Pafla-
kap›s› Rüfldiyesi’ni bitirdikten sonra Edirne ‹dâdîsi’ne devam etti. Üçüncü s›n›fta iken Müflir
Arif Pafla’n›n delaletiyle saraya al›nd›. Sarayda okudu¤u bir ezan› dinleyen Sultan ‹kinci Abdül-
hamid’in takdirini kazanarak müezzinli¤e ayr›ld›. Bilhassa sesinin güzelli¤i ile dikkati çekti ve
Muz›ka-y› Humayuna girdi. Burada yüzbafl› rütbesine kadar yükseldi. Üsküdar’da vefat etti.

Muz›kal› Yusuf Bey olarak da tan›nan Yusuf Da¤seven, devrinde bilhassa hanendeli¤i ile flöh-
ret kazanm›fl musikisinaslardand›r. ‹lk musiki derslerini hünkar baflmüezzini Miralay Eyyübî
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Bahaeddin Bey’den alm›fl, neyzen Hammamîzâde Osman Bey’den de özellikle dinî eserler mefl-
ketmifltir. Hanendeli¤i yan› s›ra bestekarl›¤› ile de bilinen Da¤seven baz› flark› ve ilahiler bes-
telemifltir. Zaman›m›za bunlardan ancak iki ilahisi ulaflm›flt›r42.

fiairler
Üsküdârî nisbesi ile an›lan bir çok flâir vard›r. Bunlar›n aras›nda flâirlikleri yan› s›ra çeflitli

alanlarda âlim olan ve uzman olduklar› konularda eserler veren ünlü flahsiyetler de vard›r.

45. (1) Aflkî Üsküdârî (ö.984/1576) [fiâir, yeniçeri]

Divân flâiridir. ‹stanbul’da Rumelihisar›’nda do¤du. As›l ad› ‹lyas Çelebi’dir. Do¤um tarihi
bilinmemektedir. Gençli¤inde babas› gibi yeniçeri oldu. Alman seferinde öldü¤ü söylentisinin
ç›kmas› üzerine ulufesi kesilince Müeyyedzâde Hac› Halife’nin tekkesine kapanarak dervifl ol-
mufltur. Bir müddet sonra Ebu’l-Fazl Çelebi’nin arac›l›¤›yla bir katipli¤e tayin edilmiflse de has-
talanarak görevine devam etmedi¤i için yine maafl› kesilmifltir.

Kanunî’ye sundu¤u bir fliirinde y›llarca padiflah kap›s›nda kulluk etti¤ini, piyade olarak se-
ferlere kat›ld›¤›n› ve çeflitli fedekarl›klarda bulundu¤unu anlatmaktad›r. Sonunda padiflah›n
emri ile kendisine ba¤lanan ödenek ile maddi s›k›nt›lardan kurtulmufltur. Padiflah ona ayr›ca
ihsanda da bulunmufltur. Maddi s›k›nt›lardan kurtulan flâir, Üsküdar’da bir yal› sat›n alarak bil-
gin, sanatkar ve fleyhlerin topland›¤› bir mahfil haline getirdi¤i bu yal›da yaflamaya bafllam›fl-
t›r. Latîfî Tezkiresi’nden itibaren bir çok kaynakta Üsküdarl› nisbesiyle an›lmas› bundand›r.

Baz› tezkirelerde, yeniçerilikten ayr›ld›ktan sonra Bektaflilikten Bayramîli¤e geçti¤i söylen-
di¤i gibi Mevlevî oldu¤u da söylenmektedir.

Devrinin güçlü flâirlerinden biri olan Aflkî’nin tasavvûfî fliirleri de vard›r. fiiirlerini sade ve
samimi bir dille söylemifltir. fiiirleri bir Divân halinde toplanm›flt›r43.

46. (2) Bîvücûdî Mehmed Tâlib b. Mustafa Üsküdârî (ö.1097/1685) [fiâir, âlim, mutasavv›f]

Tasavvufî yönü olan âlim bir flâirdir. Meflayih-› Celvetiye ulemas›ndand›r. Divitçi fieyh Mus-
tafa Efendi’nin o¤ludur. 1097/1685 tarihinde vefat ederek fieyh Camiî avlusunda babas›n›n ya-
n›na defnedilmifltir. Mev’izeden Mecâlis isminde bir mecmuas›, mufassal bir Tabirnâme’si, mu-
retteb Divân-› ‹lahiyât’› ve Gülflen-i Esrâr isminde bir eseri, ayr›ca bir beyti Türkçe bir beyti
Farsça olarak manzum bir Kas›de-i Bür’e fierhi vard›r. Ta’birnâme’sinin mukaddimesinde Bîvu-
cûdî mahlas›n› kulland›¤› görülmektedir44.

47. (3) Raûfî Seyyid Ahmed Üsküdârî (ö.1171/1757) [fieyh, flâir, âlim, ahlâkç›]

Halveti Tarikat›’n›n Ramazaniyye kolunun ileri gelen fleyhlerinden biridir. Üsküdar’da Se-
lams›z Mahallesi’nde Selâmî Ali Efendi Camii’nin avlusunda yatan Köstendilli Ali Efendi’nin
halifelerindendir. Karabafl Tekkesi fleyhidir45. Âlim ve arif bir zatt›r. 1171/1757’de vefat etti.
Do¤anc›lar yak›n›nda Yemen fatihi Sinan Pafla Camii’nin avlusunda metfundur. Kurretü’l-Uyûn
isminde Türkçe risalesi ile ilâhilerini bir araya getidi¤i Divânlar› vard›r. Ayr›ca fierh-i Kaside-i
Bânet Suad adl› flerh ile Galata Mevlevihanesi Kütüphanesi’nde 1160 tarihinde yaz›lan 66 ba-
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his üzerine düzenlenmifl vaazla ilgili Arapça bir Mecâlis’i vard›r46.

48. (4) Hâflim Baba Üsküdârî (ö. 1197/1782) [fiâir, mutasavv›f]

Hâflim Baba, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat›'n›n 18.yy flâirlerindendir. Esas ad› Mustafa fia-
hin olan Haflim Baba, Band›rmal›zâde, Üsküdarl› Haflim Baba ve Üsküdârî mahlaslar›yla da tan›n-
maktad›r. 1130/1718 y›l›nda ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. Üsküdar ‹nadiye’de Tavâflî Hasana-
¤a Mahallesinde bulunan Band›rmal›zâde Tekkesi’nin fleyhi Yusuf Nizameddin Efendi’nin o¤-
ludur. 1197/1782’de vefat etti. Üsküdar’da Band›rmal›zâde Tekkesi’nde metfundur. Haflim Ba-
ba, Celvetiyye tarikat›n›n Hâflimiyye kolunun kurucusudur. Bu kolu kurarken Hamzavilik
(Bayram› Melâmili¤i)'ten ve Bektaflilik'ten unsurlar alm›flt›r. Hatta bir ara Bektaflî dedebabal›¤›
da yapm›flt›r. Bu sebeple onun fliirlerinde tasavvufun pek çok terimleri ve Dinî-Tasavvufî Türk
Edebiyat›'n›n belirgin özellikleri görülmektedir. Ayr›ca çeflitli tasavvufî düflünceleri kendi flah-
siyetinde ve kurdu¤u kolda birlefltirmesi sebebiyle de önemli bir mutasavv›f flâirdir. Tasavvuf-
taki "hoflgörü" anlay›fl›n›n ve "tevhid" fikrinin sembolü gibidir. Birden çok tarikatla ilgisi olma-
s› kimi zaman tarikat ehli taraf›ndan d›fllanmas›na sebep olsa da Haflim Baba, özellikle bu yön-
leriyle incelenmeye de¤er orijinal bir flahsiyettir.

Melamimeflrep bir sûfî olarak bilinen Haflim Baba’n›n baz› Melamilerce kutup diye tan›nd›-
¤› rivayet edililiyorsa da bu do¤ru de¤ildir. Varidât›nda cefr ilmi ve ebced hesab›yla gelece¤e
ait baz› bilgiler veren Haflim Baba çok yönlü flahsiyeti sebebiyle bir yerde karar k›lmam›fl ve her
grup taraf›ndan genellikle d›fllanm›flt›r. Bu yüzden ne Bektaflilere Bektaflili¤ini ve ne de Celve-
tilere celvetili¤ini kabul ettirebilmifltir.

Haflim Baba’n›n Celveti âsitanesi fleyhlerince d›fllanmas› üzerine vefat›ndan sonra mensup-
lar› kendisine Haflimiyye adl› bir tarikat  nisbet etmifllerdir. Meflihat›nda bulundu¤u Band›rma-
l›zâde Tekkesi bu tarikat›n asitânesi olarak  faaliyet göstermifltir.

Eserleri: 1. Divan, 2. Varidât, 3. Ankâ-y› Meflr›k, 4. Devriye-i Ferfliyye47. 

Ali Torun taraf›ndan Divân›, Osmanl› Türkçesi'nden Günümüz Türkçesi'ne transkripsiyon
harfleriyle aktar›lm›fl, fliirlerin din-tasavvuf-cemiyet yönlerinden tahlili yap›lm›flt›r.

49. (5) Sâlim Süleyman Bey Üsküdârî (ö. 1311/1893) [fiâir]

Öncekilerin tarz› üzere fliir söylemekle flöhret bulmufl otorilerden ve Mevlevî Tarikat› mün-
tesiplerinden biri olup Üsküdarl›d›r. Sûfî Mehmed Pafla’n›n soyundand›r. Maliye-i Duyûn-i
Umûmiye flubesi hulefas›ndand›. Nesirdeki otoritesi, fliirdeki otoritesi düzeyindedir.
1311/1893’de Üsküdar’da vefat etti. Tunus Ba¤›’ndan Karacaahmet’e giden caddenin ortas›nda
ve sa¤ tarafta yol üzerinde metfundur. Divan’› vard›r. Bir fliiri flöyledir:

Reviyetle zafer kabil mi gene hikmet-i hakka

Sen ister ‹bn-i Sina ister Felâtun-i Yunan ol48.
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50. (6) fiems Osman Efendi Üsküdârî (ö. 1311/1893) [fieyh, flâir, âlim, mutasaavv›f]

Sûfilerin büyük ediplerinden ve Kaderiyye’nin önde gelen ariflerinden bir Alevî mürflididir.
Üsküdarl›d›r. 1311/1893 tarihinde vefat etti. Kabri, Üsküdar’da ‹nadiye’den Karacaahmet’e gi-
den caddenin sa¤ taraf›ndad›r. Önde gelen flâirlerden biridir. Divânlar› gerçekten arifâne ve flâ-
irânedir49. 1) Kenzu’l-Meânî, 2) fiem’ ve fiebistân isimlerinde iki manzum eseri oldu¤u söylenir.
Ayr›ca 3) Adabu’l-Mürid fi Sohbeti’l-Murâd ile 4) Mersiye li-Hz. Seyyidi’fl-fiühedâ ‹mâm-› Hümâm
Hüseyn Dest-i Ker adl› iki eseri daha vard›r.

51. (7) Sâfî Üsküdârî (ö.1319/1901) [fiâir, tarihçi, dilci]

Sâfî’nin flâirli¤i yan› s›ra tarih ve dilcili¤i de vard›r. Ancak flâirli¤i daha öne ç›kmaktad›r. As›l
ad› Mustafa Sâfî’dir. Nükteli konuflan flâirlerden biridir. Yine flâirlerden Mehmed Emin Nüzhet
Efendi’nin o¤ludur. M. 1862 y›l›nda babas›n›n defderdar olarak çal›flt›¤› Yanya’da do¤mufltur. Bir
süre sonra babas›yla birlikte ‹stanbul’a döndü ve Üsküdar ‹hsaniye Mahallesi’nde yaflamaya bafl-
lad›. ‹lk tahsilini Üsküdar F›nd›kl› Mektebi’nde tamamlad›ktan sonra bir süre Selimiye Camii’nde
Abdurrahman Efendi’nin derslerine devam etti. Abdulkadir Efendi ad›nda birinden Arapça, Fars-
ça ve edebiyat dersleri ald›50. 1319/1901’de Halep’te vefat etti. Halep Mektûbî Muavinli¤i ile ‹s-
tanbul’dan uzaklaflt›. Hükümet Kona¤› civar›ndaki Cebîle kabristan›nda metfundur. 

En meflhur eseri; 1) ‹slam-i Hazret-i Ömer (yahut Bir Harika) ismindeki mesnevisidir51. Di-
¤erleri; 2) Cidâl-i Sa’dî bâ-Müdde’î, 3) fii’r-i Sâfî, 4) Kavâid-i Farisiyye’dir.

Bir fliiri flöyledir:

Terk-i gafletse ey gönül maksad,   zevk-i vahdetse müntehây-i emel,

Bârgâh Cenâb-› Mevlây›,  arama âsumanda kendine gel52.

52. (8) Abdurrahman Nesîb Dede (ö. 1258/1842) [fieyh, vâiz, mutasavv›f, flâir, musikiflinas]

fieyh, mutasavv›f, flâir ve musikiflinast›r. ‹stanbul’un Üsküdar semtinde do¤du. Aziz Mah-
mud Hüdayî asitanesi fleyhi olan  babas› Mehmed fiehabeddin Efendi’n›n yan›nda yetiflti ve da-
ha sonra Celvetiye tarikat›na intisap etti. Seyr ü sülûkünü tamamlad›ktan sonra Ayasofya Ca-
mii civar›ndaki Erdebil Tekkesine fleyh oldu. Babas›n›n 1818’de vefat› üzerine de Aziz Mah-
mud Hüdayî asitanesine fleyh tayin edildi. 1827’de Ordu-y› Humayun vaizli¤ine getirildi.
1258/1842’de vefat etti. Vefat›nda âsitane avlusuna defnedildi. Kendisinden sonra fleyh olan
o¤lu Mehmed Ruflen Efendi de ölümüne kadar (1891) bu makamda kald›.

Celvetiye tarikat›n›n önde gelen fleyhlerinden say›lan Nesîb Dede’nin tasavvuf manzumele-
ri onun fliir sanat›ndaki kudretini ortaya koymaktad›r. Seyyid mahlas› ile yazd›¤› fliirlerini mü-
retteb bir divanda toplam›flt›r. Divan’›n›n kendi el yaz›s›yla olan bir nüshas›, Üsküdar’da Hac›

506 nÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

53 Nuri, Özcan, “Abudrrahman Nesîb Dede” md., D‹A., ‹stanbul 1988, I, s.168-169.
54 O. Önertoy, “Üsküdarl› Ahmed Talât” md., Türk Ansiklopedisi, Ankara 1984, XXXIII, s.218.
55 fieyhî Mehmed Efendi, Vekâiku’l-Fudalâ I (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri III), nflr. Abdülkadir Özcan, ‹stan-

bul 1989, s.165, 318-319.
56 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, 74;  fieyhî Mehmed Efendi, Vekâiku’l-Fudalâ II-III (fiakaik-› Nu’maniye

ve Zeyilleri IV), s.117.
57 fieyhî Mehmed Efendi, Vekâiku’l-Fudalâ II-III (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri IV), s.114.
58 fieyhî Mehmed Efendi, Vekâiku’l-Fudalâ II-III (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri IV), s.466; Tuhfe-i Nâilî, II,

484; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, s.140.



Selim A¤a Kütüphanesi’nde kay›tl›d›r. Ayr›ca Celvetiye tarikat›na dair bir risalesi oldu¤u da
söylenmektedir. Nesib Dede musiki ile de meflgul olmufltur. Onun dinî mahiyette baz› eserler
besteledi¤i, çeflitli el yazmas› güfte mecmualar›nda zikredilmekteyse de bunlardan sadece bir
ilâhi ile din d›fl› sahada bir peflrevi zaman›m›za ulaflabilmifltir53.

53. (9) Üsküdarl› Ahmed Talât (1858-1926) [Yazar, flâir]

Yazar ve flâirdir. Binbafl›l›¤a kadar yükselen bir asker ve musikiflinas olan Ahmed A¤a’n›n o¤-
ludur. Babas›n›n görevi üzerine Van’a gitmifl, babas›n›n ölümünden sonra ise ‹stanbul’a dönmüfl-
tür. Mahalle mektebinde ilk ö¤renimine devam ederken kendisini koruyan ve yard›mc› olan Ha-
f›z Ömer, onda mevlevilik sevgisi uyand›rd›. Orta ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlad›. Selimiye ca-
miinde dersler veren müderris Berkofçal› Abdürrahim ‹lmî’nin derslerine devam etti. Ayr›ca hik-
met ve ilâhiyat ö¤rendi. D›yarbak›rl› Hoca Refet’ten Haf›z’›n Divân’›n› okudu, Arap ve Acem Ede-
biyat›n› ö¤rendi. Önce adliye nezaretine memur, daha sonra baflkâtip oldu. Ayr›ca Adliye Muha-
sebe Müdürlü¤ü muhasebecili¤i ve Bahriye naz›rl›¤› müsteflarl›¤› görevlerinde bulundu.

Adliyede çal›fl›rken bir yandan da “Saadet” ve “Zuhur” gazetelerine dinî makaleler, padiflah›n

tahta ç›k›fl› ve do¤um günleri için kasideler yazd›. Bir müddet “Saadet” gazetesinin edebî yö-
netimini yürüttü. Donanma cemiyetlerinde çal›flt›. Hilâliahmer’in Selimiye ve ‹hsaniye Yard›m
Derne¤i baflkanl›¤›n› yapt›. Öldü¤ünde fiâir Nedim’in yan›na defnedildi.

Kendisinin söyledi¤ine göre, bir çok eser ve kitab›, ç›kan bir yang›nda eviyle birlikte yan-
m›flt›r. Yanan eserleri aras›nda en çok üzüldü¤ü Abdülhamid dönemi ile ilgili manzum bir ta-
rihçedir. Befl yüz beyti aflk›n bu tarihçeyi V. Mehmed zaman›na kadar getirdi¤ini belirtir. Yanan

eserleri aras›nda Rus-Japon sefaretnamesini, fliirlerini ve Zaman-› Saadet adl› Abdülhamid’den
önceki dönemi anlatan manzum bir eserini de sayar. fiiirleri bir araya toplanmam›flt›r54.

Üsküdarl› flâirler oldukça fazlad›r. Bunlar›n aras›na flu isimleri de zikretmek mümkündür. 
54. (10) Haflimzâde Seyyid Mehmed Haflimî Üsküdârî (ö.1076/1665) [fiâir, müderris, kad›]

Sahn müderrisli¤i, Bursa ve Galata kad›l›¤› yapt›. fiâirdir55.

55. (11) Kanî Mustafa Efendi (ö.1104/1692/93) [fiâir, katip, tezkireci]

Üsküdar’l›d›r. Divân-i Humayun’da kâtip olup sonra hâcelikle küçük ruznâmeci ve sonra
tezkireci oldu. 1104/1692/93’de vefat etti. fiâirdir56.
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56. (12) Mustafa Üsküdârî (Zamirî) (ö.1105/1694) [fiâir]

Divân-i Humâyûn katiplerindendir, flâirdir57.
57. (13) Nâzif Üsküdârî (ö. 1106/1694/95) [fiâir]
fiâirdir. 1) Divân-› Naz›f, 2) Divân-› fii’r adl› eserleri vard›r.
58. (14) fiermî fiefltârî Ali Çelebî Üsküdârî (ö. 1127/1715) [fiâir]
Topçu taifesindendir. fiâirdir58. fierh-i Gazel-i Hazret-i ‹dris-i Muhtefi adl› bir eseri vard›r.

59. (15) Reflid Efendi (ö.1143/1729/30) [Tarihçi, flâir]
Üsküdar’l›d›r. Kalemden yetiflti. Hacegândan olup tarihçi olmufltur. Ayn› zamanda flâirdir.

1142/1729/30’de vefat etti59.
60. (16) R›fat Ahmed Efendi (ö. 1144/1731/32) [fiâir]
Üsküdar’l›d›r. 1144/1731/32’de vefat etti. fiâirdir60.
61. (17) Mustafa Efendi Üsküdârî (ö.1149/1736) [fiâir]
fiâirdir. Varidât, ‹stihrac Risâlesi adl› eserleri vard›r.
62. (18) Ahmed Efendi (ö.1151/1738/39) [Müderris, flâir]
Üsküdar’l›d›r. Müderris ve Diyarbak›r mollas› oldu. Ayn› zamanda fiâirdir.

1151/1738/39’de vefat etti61. 
63. (19) Ruhî Efendi (ö. 1168/1754/55) [fiâir]
Üsküdar’l›d›r. 1168/1754/55’de vefat etti. fiâirdir62.

Müderris, Kad›, Vezir, Sadrazam ve Baflka Görevlerde Bulunanlar
64. (1) Agah Efendi (ö. 1032/1885) [Mahkame azal›¤›, devlet memurlu¤u]
Üsküdar’l›d›r. Bab›âli’de ve sonra adliyede hizmet etti. ‹stanbul iptidaî ve istinaf mahkeme-

lerinde senelerce aza oldu. 1302’de (1885) vefat etti. Yafl› yüzü geçkindi63.
65. (2) Mahmudzâde Seyyid Mehmed Üsküdârî (ö. 1067/1657’den sonra) [Müderris]
Müderrislik yapt›. 1067’de Sitt-i Hatun’dan azledildi64.
66. (3) Ahmed Ramazan Efendi Üsküdârî ( ö. 1078/1667) [Kad›, musikiflinas]
Dört defa Üsküdar kad›s›, bir defa da Galata kad›s› oldu. Musikiflinast›r65.
67. (4) Abdulmuhsin Üsküdârî (ö. 1083/1672) [Âlim, müftü]
Mehmedî Üsküdârî’nin o¤ludur. Medine müftülü¤ü yapm›flt›r66.
68. (5) fieyh Mahmud Efendi Üsküdârî (ö. 1096/1685) [Kad›]
fiam kad›l›¤› yapm›flt›r. 1096/1685’de vefat etti67.
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69. (6) Karabacak Mehmed Efendi Üsküdârî (Kad›zâde) (ö. 1109/1697) [Müderris, kad›]
Sar› Abdullah Efendi’nin arkadafl›, Karabacak Mehmed Efendi’dir. Murad Pafla-y› Cedid

Medresesi’nde müderrislik yapt›. Eyyüb kad›s› oldu68. Ayr›ca 1093’de Manisa69, 1098’de de
Diyarbak›r70 kad›s› da oldu. 1109/1697’de vefat etti.

70. (7) Üsküdârî Abdurrahman Efendi (ö. 1112/1700) [Müderris]

Büyük âlimlerin hizmetlerine vas›l olmufltur. Çeflitli medreselerde müderrislik yapm›fl-
t›r. 1112/1700’de vefat etti71.

71. (8) Dersiâm Ömer Efendi Üsküdârî (ö.1121/1709’den sonra) [Dersiam, kad›]

De¤iflik medreselerde müderrislik yapt›. 1121’de Murtazaabâd kad›l›¤›ndan azledildi72.
Vefat› 1121’den sonrad›r.

72. (9) Ahmed Efendi (Kad›zâde) (ö. 1135/1723) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Müderris ve tezkireci oldu. 1135/1723’de vefat etti73.

73. (10) Hüseyin Efendi (ö.1138/1726) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Müderristir. 1138/1726’de vefat etti74.

74. (11) Haffafzâde Mehmed Üsküdârî (ö.1142/1729) [Müderris]

Müderristir. Topkap› Ahmad Pafla medresesinde müderrislik yapm›flt›r. 1142/1729’de vefat etti75.

75. (12) Mehmed Efendi (Huffafzâde) (ö.1142/1730) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Ahmed Efendinin o¤ludur. Müderris olup 1142/1730’da vefat etti76.

76. (13) Ahmed, Sâmîzâde Ahmed Efendi, Üsküdârî (ö. 1151/1738) [Müderris, flâir]

Müderris ve flâirdir. 1151/1738) vefat etti.

77. (14) ‹smail Efendi (ö.1162/1749) [Müderris, molla, kad›]

Üsküdar’l›d›r. Mirzâzâde Mehmed Efendi’nin k›z kardeflinin o¤ludur. Müderris ve molla
olup Medine kad›s› oldu.1160’da (1747) ‹stanbul kad›s› oldu daha sonra ayr›ld›. 1162’de
(1749) vefat etti. Üsküdar’da day›s›n›n yan›na defnedildi. O¤lu Sad›k Mehmed Efendi’dir. To-
runlar›ndan biri Hamdullah Ref’et Efendi’dir77.

78. (15) ‹smail Efendi (el-Hacc) Üsküdârî (ö. 1164/1751) [Âlim, kad›]

‹stanbul kad›l›¤› yapt›. Âlimler aras›nda önemli bir yeri vard›r. Fazilet ehli biridir. Üskü-
dar’da 1164/1726’da vefat etti78.

79. (16) Ahmed Efendi (ö. 1168/1755) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Müderrislik ve Diyarbak›r mollal›¤› yapt›. 1168/1755’de vefat etti. Haydar-
pafla’da metfundur79.

80. (17) Sad›k Mehmed Efendi (ö. 1197/1783)  [Müderris]
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87 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, I, s.154.



Üsküdarl› ‹smail Efendi’nin o¤ludur. Müderristir. 1197/1783’de vefat etti. Sultanse-
lim’e defnedildi80.

81. (18) Emin Mehmed Pafla (Zaimzâde) (ö.1205/1790/91’ler) [Vezir]
Üsküdar’l›d›r. Koca Yusuf Pafla’ya kethüda olup harplerde beraber bulundu. 1205’de

(1790/91) kendisine vezirlik rütbesi verildi. Harp s›ras›nda esir oldu ve orada vefat etti81.
82. (19) At›f Ahmed Efendi (ö.1221/1806) [Reisülküttâb]
Üsküdar’da Attar Keng›r›l› Dervifl Osman’›n o¤ludur. Lalelili Mustafa Efendi’nin dairesine

devam edip hazine kâtibi oldu.  Daha sonra kethüda kalemine memur oldu. Sonra  âmedi ka-
lemine girip Âmed-i Divân-› Humayun oldu. Daha sonra reisülküttâb oldu. 1221’de (1806)
vefat etti. Üsküdar’da fierif Kuyusu’nda sofada defnedildi82.

83. (20) ‹brahim Efendi Üsküdârî (ö. 1222/1807’den sonra) [Müderris]
Müderristir. 1087’de Niflanc› Pafla-y› Atik medresesinden azedildi83. Vefat› 1087’den sonrad›r.
84. (21) Hamdullah Ref’et Efendi (ö. 1233/1818) [Müderris, molla]
Üsküdarl› ‹smail Efendi’nin torunudur. Müderris ve molla oldu. 1233/1818’de vefat etti84.
85. (22) Emin Mehmed Efendi (Haf›z) (ö. 1235/1820’ler) [Müderris]
Üsküdar’l›d›r. Müderrislik yapt›. 1235/1819/20’de Eyüp kad›s› oldu. Bu senelerde

(1820’ler) vefat etti85.
86. (23) Mustafa A¤a (Haf›z) (ö.1236/1821) [Bâbüssaâde a¤as›]
Üsküdar’l›d›r. Sarayda yetiflerek kap›, yani bâbüssaâde a¤as› oldu. 1222’de (1807) saray-

dan ç›kar›ld›. 1236/1821’de vefat etti86.
87. (24) ‹brahim Hilmi Pafla (ö. 1240/1825) [Vezir, sadrazam]
Üsküdarda Atik Valide Camii yak›n›nda ocak beytulmalc›s› Çiçekçi Mehmed A¤a’n›n o¤-

lu olup H. 1160’da (1747) do¤du. Bostanc›, sonra turnac› olup 1210’da (1795/96) Kudüs
a¤as› ve s›ras›yla kul kethüdas› oldu. 1220’de (1805) yeniçeri a¤as› olup 1221’de (1800)
vezir rütbesi ile sadrazam oldu. Serdar-› Ekremlik’le orduya gidip orduda yeniçerilerin is-
yan› yüzünden firar etti. 1222’de (1807) azledildi. Birkaç ay sonra Selanik valisi oldu.
1224’de (1809) Bosna valisi olup 1228’de (1813) azledildi. Rütbesi kald›r›larak Gelibolu’ya
gönderildi. Bir müddet sonra vezirlikle Kandiye ve sonra ‹çel valisi oldu. 1234’de (1819) ve-
zirli¤i kald›r›larak ‹stanköy’e sürüldü. 1235’de (1819/20) vezirlikle oraya muhaf›z oldu.
1236’da (1820/21) ilâveten Adana valisi olup 1240’da (1825) ‹stanköy’de vefat ettti. Üskü-
dar’da ad›na tafl dikilmifltir. Zeki, fukaraperver, hoflsohbet ve okur-yazard›. Saltanata ba¤l›
olup ocakl›y› sevmezdi. Haydarpafla’da metfundur87.

De¤erlendirme ve Sonuç
Görüldü¤ü gibi Üsküdârî nisbesi ile an›lan ünlüler aras›nda vezir, sadrazam, kad› ve fleyhü-

lislâm gibi üst düzey devlet adamlar›n›n yan› s›ra bir çok ünlü bilim adam› ve sanatkâr da bu-
lunmaktad›r. fiüphesiz her biri bulundu¤u konumda önemli görevler îfâ etmifl, Osmanl› Dev-
leti’nin geliflmesine de¤iflik yönlerden katk›lar sa¤lam›flt›r. 

Geçmifle do¤ru gittikçe söz konusu âlimlerin temayüz ettikleri bilim dallar›n›n daha çok
dini ilimler oldu¤u görülmektedir. Osmanl› toplumunun inanç ve kültürel yap›s›n›n gere-
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¤i olarak dini ilimlerin a¤›rl›kta olmas› tabiidir. Bu yüzden befleri ilimlere olan temayül
ikinci s›rada yer alm›flt›r.

Bunun tabii bir uzant›s› olarak özellikle baz› Üsküdarl› âlimlerin, Arap Dili ve Edebiyat›’n-
da, her konuda müstakil eser verecek derecede oldukça ileri düzeyde olduklar› görülür.
Kur’an-› Kerim’in ve onun Peygamber taraf›ndan tefsir ve yorumundan ibaret olan Sünnet’in
Arapça olmas›, dini ilimlerin tahsilinde Arapça’n›n vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilme-
sini sa¤lam›fl, onu adeta dini ilimlerin bir parças› haline getirmifltir. Bu yüzden âlimler eserle-
rinin bir ço¤unu Arapça olarak yazm›fllard›r.

Bu durum, Osmanl› Türk toplumunun dine verdi¤i önemin bir yans›mas› olarak yorumlana-
bilir. Dini ilimlere, özellikle Kur’an’a ve Sünnet’e vukûfiyetin iyi Arapça bilmekten geçti¤inin bi-
lincindedirler. Zira dini iyi anlayabilmek için Kur’an dili olan Arapçay› iyi bilmek gerekmektedir.
Onun için Arapça’y› bilmeye büyük önem vermifl, hatta Arap Dili ve Edebiyat› alan›nda eserler
bile yazm›fllard›r. Bunun en bariz örne¤ini Mehmed Emin Üsküdârî teflkil etmektedir.

Üsküdârî âlimlerin tefsir, hadis, f›k›h, kelam, siyer, ahlak, tasavvuf ve bunun gibi dini ilimle-
rin her alan›nda eserler verdikleri ancak dinin prati¤i olan f›k›h alan›nda daha fazla yo¤unlafl-
t›klar› görülmekte, f›kh›, s›ras›yla hadis, tefsir ve kelâm ilmi takip etmektedir. Bu s›ralama, ver-
dikleri eserlerin adeti, hacmi ve müellif çoklu¤una göredir. Buradaki yo¤unlaflman›n kiflisel ka-
biliyet ve tercihlerden kaynakland›¤› söylenebilir.

Tasavvuf alan›ndaki yo¤unlaflma hepsinin üstündedir. Söz konusu dinî alanlarda ihtisas sa-
hibi olan bu âlimlerin bir ço¤u ayn› zaman birer mutasavv›ft›rlar ve tasavvuf alan›nda eserler
vermifllerdir. Tasavvufî ekoller gönüllü irflad faaliyetlerinin bir parças› olarak kabul edilecek
olursa, fethedilen yeni toprak halklar›n›n ‹slamlaflma ve Türkleflmesine büyük katk› sa¤lad›k-
lar› muhakkakt›r. Ancak bunu, yaz›l› eserlerden ziyade sözlü irflad yoluyla yapt›klar› da bir ger-
çektir. fieyh ve Tasavvuf ehli kifliler her ne kadar bu alanda önemli eserler vermifllerse de dinî,
ahlâkî ve sosyal alanda toplumun e¤itim ve terbiyesini bu yolla sa¤lam›fllard›r. Onun için Üs-
küdarl› Seyyid Ahmed Münib Efendi Mecmua-i Takâyâ adl› eserinde Üsküdar’da 47 kadar tek-
kenin bulundu¤unu ifade etmektedir. Bu durum ayn› zamanda Osmanl› Devleti’nde e¤itimin
sivil olmas›n›n tabii bir sonucudur. Toplumun bu yolla e¤itilmesi Osmanl› Devleti’nin de ifline
gelmektiydi. Çünkü toplumda e¤itilmifl insan say›s› art›kça bireysel suç iflleme oran›n›n azala-
ca¤› da bir gerçektir. Toplum ne kadar e¤itilmifl olursa kuflkusuz devlet de o kadar huzurlu ve
her alanda baflar›l› olur. Ahmet Yüksel Özemre, canl› bir flahit olarak bu gerçe¤i “Eskiden Üs-
küdar’da sosyal hayat o kadar güvenliydi ki, karakollara hiç ifl düflmezdi. Kurban Bayram›’nda bizim
evde 5 tane kurban kesilirdi. ‹lk önce gayrimüslimlere da¤›t›l›rd›. H›ristiyanlar da paskalyalarda bi-
ze hediyelerini sunard›.88” fleklindeki sözleri ile dile getirmektedir. Bu tür sivil e¤itimin olumlu
yans›malar›n› yine Ahmed Yüksel Özemre’nin flu ifadelerinde görmek mümkündür: “Çarfl›n›n
Müslüman esnaf› da gayri müslim esnaf› da sabahleyin birbirini gözetler, e¤er kendisi siftah etmifl de
komflusu daha henüz siftah etmemiflse, ikinci gelen müflterisini; ‘Efendim; komflum henüz siftah etme-
di. Ricâ etsem, ona gidebilir misiniz?’ diye müflteriyi komflusuna yönlendirirdi. 
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“Müflteriyi aldatmak flöyle dursun, esnaf, ‹slâmî tasarruf endiflesiyle, müflterinin fuzûlî para har-
camamas›na bile dikkat ederdi. Kasaya girecek olan paran›n daha fazla olmas› esnaf için asla bir câ-
zibe teflkil etmezdi. Meselâ Düzgünman’lar›n aktar dükkân›nda, 50 kuruflluk çekilmifl karabiber al-
mak isteyen müflteriye ‘bayatlay›nca kokusunu kaybedece¤i’ hat›rlat›larak ‘flimdilik 25 kuruflluk ka-
rabiber alman›n daha isabetli olaca¤›’ ikaz edilirdi. Müflterinin hakk›n›n geçmemesi için, mal›n am-
balâjland›¤› kâ¤›d›n ayn›s› terâzinin a¤›rl›k kefesine dara olarak konur ve daha da garantili olsun di-
ye ayr›ca, tart›lan mal›n birkaç gram daha a¤›r çekmesine özen gösterilirdi89”.

fiüphesiz Üsküdar halk›n›n bu e¤itimine söz konusu âlim ve mutasavv›flar›n büyük pay› vard›r. 
Camiler de bir anlamda okul vazifesi görmekteydi. Yetkin olan her görevli gönüllü olarak

camilerde ders okuturdu. Bu tür tâlî ve gönüllü faaliyetlerin de Üsküdarl› baz› âlimlerin yetifl-
mesine büyük katk› sa¤lam›flt›r.

Üsküdarl› tarihçi âlimlerin yazd›klar› eserler içerisinde Osmanl› Tarihi ve ‹slam Tarihi alanlar›n-
da kapsaml› eserler bulundu¤u gibi biyografi, menkibe veya k›smî zamanlar› kapsayanlar da vard›r.

Eski âlimler sadece ihtisas sahibi olduklar› ilimlerle u¤raflmam›fl, sanat, müzik ve özellikle fli-
irle de ilgilenmifl, divanlar yazm›fllard›r.

Üsküdarl› âlimler aras›nda flâirlerin a¤›rl›kta oldu¤u görülür. fiiirlerinde daha çok divan
edebiyat› hakimdir. Söz konusu flâirler halk› irflad etme faliyetlerini bir yandan ilâhî tarz›n-
daki fliirlerle bir yandandan da nesir yoluyla gerçeklefltirmifllerdir. Ancak fleyh konumunda
olan hemen hemen herkesin flâirlik yönü bulunmakla beraber halkla bütünleflmeyi daha
çok sözlü irflad yoluyla sa¤lam›fllard›r.

Üsküdarl› âlimler aras›nda müzisyenlerin de önemli bir yeri vard›r. Ünlü hanende ve
bestekârlar›n yetiflmesi, Üsküdar halk›n›n hem zarif ruhlulu¤unu ve hem de sanat zevkini
yats›tmakta, ayr›ca ilgi alanlar›n›n çeflitlili¤ini göstermektedir. 

Özellikle âyet-i berkenar Kur’an-› Kerim yazmakla flöhret bulmufl olan Hasan R›zâ’n›n ne-
sihle yazd›¤› Mushaflar›n, harflerinin güzelli¤i kadar rahat okunabilmesi, harekelerinin isa-
betli yerlere konulmas› bak›m›ndan da eriflilmesi güç bir mükemmeliyette olmas›, ayr›ca
Sultan Reflad’›n arzusuyla yazd›¤› sekiz ciltlik Sahih-i Buhârî’nin yaz› güzelli¤i, hat sanat›n›n
bu flah›sta eriflilmez bir boyuta ulaflt›¤›n› göstermektedir. Bu durum Üsküdar’›n ününe fark-
l› bir boyut kazand›rmaktad›r.

Üsküdarl› âlimler aras›nda resim sanat›nda da çok ünlü kiflilerin yer almas› bir ayr›cal›k-
t›r. Resim sanat›na yöneliflin Osmanl›n›n son zamanlar›na denk düflmesi, bu tür bir yöne-
liflin Bat›dan etkilenmenin bir sonucu oldu¤u söylenebilir.

Geriye do¤ru gittikçe, Osmanl› âlimlerinde hakim olan çok yönlü ansiklopedik kiflili¤in,
Cumhuriyete do¤ru yaklaflt›kça yerini ihtisaslaflmaya b›rakt›¤›n› görmekteyiz. Ayr›ca ilgi
alanlar›, dinî ilimlerden ziyade beflerî ilimlere kaym›fl, örne¤in co¤rafya, edebiyat ve roman
alanlar›nda büyük ilerlemeler kaydedilmifltir.

Sonuç olarak flunu söylemek mümkündür: Üsküdar geçmiflte yetifltirdi¤› ünlü bilim ve devlet
adamlar› ile her zaman ad›ndan söz ettirmifl, bilim dünyas›na önemli katk›lar sa¤lam›flt›r; sa¤la-
maya da devam edecektir. Sözlerime, Üsküdarl› âlim ve ünlülerin yapt›klar› bütün çal›flmalar› ge-
nifl boyutta ele alacak, eserlerinin neflrine ve gün yüzüne ç›kar›lmas›na katk› sa¤layacak genifl bo-
yutlu ve derinlemesine çal›flmalar›n yap›lmas› dile¤inin alt›n› çizerek son veriyorum.
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S‹C‹LL-‹ AHVAL DEFTERLER‹’NDEK‹
19.YÜZYIL OSMANLI BÜROKRAS‹S‹NDE

ÜSKÜDAR DO⁄UMLU OSMANLI 
BÜROKRATLAR

Ayten Ardel*

Osmanl› devlet teflkilat›nda görev alan memurlara ait, vazifeleri süresince hal tercümele-
rine konu olan, özel haller veya memuriyet esnas›ndaki haller, tarihi seyr, ahlak ve gi-

diflat gibi durumlar›n, resmi belgelerin kaydedildi¤i defterlerin tebcili ifllemine Sicill-i Ahval,
meydana gelen defterlere de Sicill-i Umumi Defterleri ad› verilmifltir.

Sicill-i Ahval Komisyonu’nun kurulup çal›flmaya bafllad›¤› 1879 tarihine gelinceye kadar
Osmanl› Devleti’nde vazifelilerin sicillerini bir defterde toplayan büro hizmetlerine rastlanma-
maktayd›. Sicill-i Ahval Komisyonu ile bafllayan sicil çal›flmalar›; H. 1314/M. 1896’da bu ko-
misyonun la¤v› ile yerine kurulan Memurin-i Mülkiye Komisyonu’nca, hiçbir daireye ba¤l› ol-
madan yürütülmüfltür. H. 1326/M. 1908 y›l›nda II. Meflrutiyeti müteakip Memurin-i Mülkiye
Komisyonu kald›r›larak Sicill-i Ahval ‹daresi ad› alt›nda yeniden, fakat Dahiliye Nezareti tefl-
kilat› içinde teflekkül ettirilmifltir, böylece ayr› bir daire kurulmufltur.

Osmanl› Devleti’nin y›k›l›fl›na kadar devam eden Dahiliye Nezareti Memurin ve Sicill-i Ah-
val ‹daresi’nin tescil ifllemleri, bu defterlere zeyl olacak flekilde ilave edilmifl, Memurin Muame-
lat Dosyalar› halinde tanzim edilerek saklanm›flt›r.

Sicill-i Ahval Komisyonu’nun kurulmas›ndan itibaren mülki ve adli memurlardan 1909 y›-
l›na kadar süren bir zaman dilimi içinde 92.000 küsur memurun sicil kay›tlar› 201 defterde
toplanm›flt›r. (18 numaral› defter 2 adettir). Bunlardan baz›lar› mükerrer olarak kaydedilmifl-
tir. Bu say›n›n mükerrerler ç›kar›ld›¤› zaman 65.000 civar›nda oldu¤u tahmin edilebilir. 

Sicill-i Ahval defterlerinde tercüme-i hal sahiplerinin ismi, mahlas› veya künyesi, babas› me-
murinden ise memuriyetinin rütbesi, maruf zevattan ise hangi sülaleye mensub oldu¤u, göre-
ve bafllay›fllar›, tahsil durumlar›, liyakat ve ehliyet dereceleri, varsa azl, tayin ve muhakemele-
ri, gayr-i müslim tebeadan ise, milliyeti kaydedilmifltir1.

Yak›n tarih çal›flmalar› için çok zengin bilgileri ihtiva eden bu defterler XIX. Asr›n bü-
yük devlet adam› Ahmet Cevdet Pafla’n›n gayreti ile tutulmufltur. Belki bu sebebten ve-

* Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Uzman›
1 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Rehberi, 2. bask›, ‹stanbul 2000, s. 240.



ya örnek olmak üzere tanzim edilen ilk sicil dosyas› da Ahmet Cevdet Pafla’ya aittir2.

Bu kay›tlarda her hangi bir bafll›k ayr›m›, ya da yaz›m farkl›l›¤› gözetilmeksizin gayr-i müs-
lim memurlar›n sicilleri de yer almaktad›r3.

Bazan flah›slar›n gerçek isimleri meflhur olduklar› isimlerden farkl› oldu¤u için bu isimlere
ulafl›lmakta güçlük çekilmektedir4.

Memur adlar›na göre alfabetik olarak tanzim edilmifl olan 17 cilt fihristi vard›r.

Sicil kayd› aran›lan memurun, baba ismi, do¤um tarihi ve do¤um yeri bilinirse haz›rlanan
bu fihristler vas›tas›yla o memurun hangi defterde kay›tl› oldu¤u kolayl›kla bulunabilir.

Biz bu çal›flmam›zda Sicill-i Ahval defterlerinde kay›tl› bulunan Üsküdar do¤umlu memur-
lar› tesbit etmeye çal›flt›k. Toplam 77 adet memur tesbit ettik. Bunlardan 74 tanesi müslüman,
3 tanesi de gayr-i müslimlere aittir. 

Tarih ilmiyle u¤raflanlar›n büyük ço¤unlu¤unun ilk sordu¤u ve ilk merak etti¤i fley kendi-
lerinin atalar›n›n flecereleri hakk›ndaki bilgilerdir. Osmanl› Arflivi’nde bu türden toplu bir bel-
ge ve dosya yok ise de, Sicil kay›tlar› bu konuda bir ilk ad›m özelli¤ini tafl›maktad›r. Sicill-i Ah-
val defterlerinde tesadüf edilen Osmanl› dönemi bürokratlar›n›n hayat hikâyelerinin di¤er bi-
yografik kaynaklardan tamamlanmas› bu konuda büyük bir ad›m olacakt›r.

Üsküdar do¤umlu olup Osmanl› Devleti’nin II. Abdülhamit dönemine tesadüf eden ve
o dönemde tutulmaya bafllanan Sicill-i Ahval Defterleri’nde yer alan bürokratlar›n baz›
özellikleri dikkat çekmektedir. ‹lk olarak kendilerinin beyan ettikleri flekliyle kaydedilen
özgeçmifllerindeki bilgiler daha sonra bu birim taraf›ndan memuriyetlerindeki geliflmele-
re paralel olarak güncellenmifltir.

‹lk göze çarpan özellik, bu memurlar›n tamam›na yak›n›n›n yine bir memur, bürokrat, so-
rumlu idareci, asker, ileri gelen bir din görevlisi, pafla vb. gibi devlette söz sahibi bürokratla-
r›n çocuklar› olmas›d›r. Bunlar aras›nda esnaf›n, ileri gelenlerin, hat›r› say›l›r derecede çevresi
olanlar›n ve s›radan vatandafllar›n da çocuklar› vard›r. Ancak say›lar› oldukça azd›r. Baz› sicil
kay›tlar›nda, sicil sahibi memurun verdi¤i bilgiler aras›nda, fleceresi ile ilgili bölümde, “eski fi-
lan yer valisi filan paflan›n kethudas›n›n mahdumudur”, “filan vali paflan›n akrabas›ndand›r”,
“filan görevde yer alan filan beyin mahdumudur” gibi enteresan ifadeler de yer alm›flt›r.

Bu memurlar›n veya bürokratlar›n büyük ço¤unlu¤unun e¤itim düzeyleri hemen hemen ay-
n› standarttad›r. Ancak, o döneme göre yafl itibariyle daha eski olan bir kaç bürokrat›n e¤itim-
lerinin “çeflitli camilerde on sene kadar muhtelif dersleri okumufltur” fleklinde bir ifadeyle be-
yan edildi¤ine rastl›yoruz. II. Abdülhamit döneminde okullar›n aç›lmas› ve yayg›nlaflmas›yla
birlikte bu memurlar›n e¤itimlerinin de yine belli standartlara eriflti¤ini görüyoruz. Tamam›na
yak›n› s›byan mektebi veya ibtidai mekteb okumufltur. Bunun eski dönem karfl›l›¤›na, “med-
rese ve camilerdeki e¤itimde okutulan müfredat› alm›flt›r” ifadesinde kendisini bulan medrese
ve cami e¤itimi diyebiliriz. Yani bütün memurlar ilk tahsili yapm›fllard›r. 

514 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

2 Talip Mert, Sicill-i Ahval Defterleri ve Buna Dair Yay›nlanan Nizamnameler, Arfliv Araflt›rmalar› Dergisi, say›
2, ‹stanbul 2000, s. 97.

3 Abdülhamit K›rm›z›, II. Abdülhamid Dönemi (1876-1908) Osmanl› Bürokrasisi’nde Gayr-i Müslimler, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (bas›lmam›fl), Ankara, 1998.

4 a.g.tez, s. Vi.



Yine bunlar›n hemen hemen yar›dan fazlas›na yak›n› Üsküdar’daki çeflitli rüfldiye mektep-
lerinde tahsil görmüfllerdir. Atlamatafl›, Paflakap›s›, Toptafl›, Atik Valide Sultan, Gülhane Aske-
ri Rüfldiye Mektebi gibi okullarda okumufllard›r. Ravza-i Terakki gibi o dönemlerin özel okul-
lar›nda da okuyanlara rastl›yoruz. Gayrimüslim Üsküdar do¤umlu memurlar›n da özel Rum ve
Ermeni mekteplerinde okuduklar›n› görüyoruz.

Okul ö¤reniminin d›fl›nda, özel ö¤retmenlerden Hukuk, Hesap, Hendese, Co¤rafya, Tarih,
Edebiyat, Arapça, Farsça, Frans›zca, Latince gibi dersler alanlarla birlikte bilhassa bir kaç memu-
run sicillerinde özenle belirttikleri flekilde, “lisan mektebine” devam edenlere de rastl›yoruz.

Üsküdarl› memurlardan bir bölümü yabanc› dil de bilmektedirler. Arapça ve Farsça en çok
bilinen ve kendisini, “Arapça ve Farsça’ya aflinad›r, biraz anlar veya konuflur” fleklinde s›n›flan-
d›r›lan dillerdir. Bunlar›n yan›nda Rumca, Latince, Frans›zca, ‹talyanca, Bulgarca gibi Bat› dil-
lerini de bilenler vard›r. Say›lar› oldukça azd›r.

Memurlar›n büyük ço¤unlu¤unun, neredeyse tamam›n›n sicil kayd›nda ortak olarak
yer bulan ifadeler fludur: “Türkçe okur”, “Türkçe yazar”, “Türkçe okur yazar”, “Frans›z-
ca’ya aflinad›r”, “Arapça anlar.” Bu da bürokrasimizde henüz memurluk için lisan bilme-
nin pek o kadar da önemli olmad›¤›n› gösteren eski ve geleneksel bir göstergedir. Türk-
çe okuyup yazmak yeterlidir.

Üsküdar do¤umlu memurlar›n sadece 3 tanesi gayrimüslimdir. Di¤erleri Müslümand›rlar.

Üsküdarl› devlet görevlilerinin görevleri de fazla çeflitlilik göstermemektedir. Genel olarak,
bunlardan bir kaç tanesi pafla, geri kalanlar› çeflitli bakanl›klarda sorumluluk gerektiren alt ve
orta düzey görevlerde bulunan, bugünkü anlam›yla memurdurlar.

Sicill-i Ahval Defterlerindeki bir sicil kayd›nda memurun vazifeye bafllamas›na dair kul-
lan›lan genel ifade, “mülazemetle filan ifle bafllad›” cümlesidir. Yani bir memur aday› bir kaç
ay maafls›z olarak 14-15 yafllar›nda oldu¤u halde stajyer olarak ifle bafll›yor ve daha sonra
kadro için seçiliyor.

Sicill-i Ahval Defterleri’ndeki pek az memurun vefat etti¤ine dair kay›tlara rastl›yoruz. Bu-
nun için bu memurlar›n son vazifelerini bu defterlerden tespit etmek imkân› yoktur.

Bu kay›tlarda bir memurun bütün maafl serüvenini, ald›¤› disiplin cezalar›n›, bugünkü ifa-
desiyle takdirnamelerini görebilmekteyiz. Görev de¤iflikli¤i, tayinler, istifalar ve haklar›nda aç›-
lan soruflturmalar oldukça detayl› bir flekilde verilmifltir.

Üsküdarl› memurlar›n tam bir hayat hikâyelerinin ç›kar›lmas› ve biyografilerinin tamamlan-
mas› için sicil kay›tlar›nda görülen memuriyetlerine atama tarihleri büyük bir kolayl›k sa¤la-
maktad›r. Buradan hareketle ilgili bakanl›k evrak›n›n taranmas› sonucu daha detayl› bilgilere
ulafl›labilir. Ayr›ca bulunduklar› vazifelerin yaz›flmalar›n› havi di¤er arfliv belgelerinden de bu
mealde yararlan›labilir. Sicill-i Osmani, Osmanl› Müellifleri, Maarif Tarihi gibi di¤er biyografik
kaynaklar›n da katk›s›yla bir memurun biyografisi tamamlanabilir.

Biz, burada, tespit etti¤imiz flah›slar›n sicil kay›tlar›n› bir tablo halinde oldukça k›saltarak ve
sistematize ederek vermeye çal›flt›k. Örnek olmas› bak›m›ndan da sadece bir tanesinin sicil
kayd›n›n tam metnini ve çevirisini makalemize ekledik.

Bu çal›flmam›z, yöresel flahsiyetlerin tespitine yönelik ve arfliv malzemesine dayal› ilk çal›fl-
mad›r. Daha genifl, daha kapsaml› çal›flmalara bir bafllang›ç olmas›n› temenni ediyoruz.

Hepinizi sayg›yla selamlar›m.
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Mehmet Emin Efendi

Mustafa R›fat Efendi mahdumu,

1260 senesinde Üsküdar’da tevellüt etmifltir.

S›byan mektebinden ç›kt›ktan sonra 1274 tarihinde Üsküdar mekteb-i rüfldiyesine duhul ile
Arabi ve Farisi ve biraz ulum-› hesap okumufltur.

1277 tarihinde on yedi yafl›nda oldu¤u halde Maliye Hazinesi’nde veznedarl›k silkine mü-
lazemeten dahil ve 8 sene zarf›nda bittedric ikiyüz yetmifl kurufl maafla nail olarak 1285 tari-
hinde Tophane Müfliriyeti’nin inhas› üzerine Maliye Nezareti’nden yediyüz elli kurufl maaflla
Tophane Serveznedar› refakatine ve 1288 senesinde bin ikiyüz elli kurufl maaflla Serveznedar-
l›¤a tayin olunup refte vuku bulmufl olan zamay›m ile maafl› iki bin kurufla ibla¤ olunmufl ve
elhaletü hazihi mezkur veznedarl›kta müstahdem bulunmufltur. Hakk›nda bir gune flikayet vu-
ku bulmam›fl ve taht-› muhakemeye dahi al›nmam›flt›r.

Tophane Müfliri Ali Saip Pafla Hazretleri taraf›ndan mülahazat hanesine yaz›lan mütalaada,
“Erbab-› rüyetten olup umur-› memuresince ikdam ve gayreti meflhuddur” denilmifltir.

Fi 17 fiaban sene 1296 ve fi 24 Temmuz 1295 (06. 08.1879).

Mumaileyh Emin Efendi uhdesine 1301 senesi Cumadelulas›n›n yirmisinde (17.03.1884)
rütbe-i saniye s›n›f-› sanisi tevcih buyurulmufltur. 

DH.Said. 001-74

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, Dahiliye Nezareti  Sicill-i Ahval ‹daresi Tasnifi.
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B‹R OSMANLI DÜfiÜNÜR VE KELÂMCISI:
MEHMED EM‹N ÜSKÜDAR‹

M. Sait Özervarl›*

Osmanl› âlimleri yazd›klar› eserler ve devam ettirdikleri medrese ö¤retimiyle klasik ‹slam
düflüncesine önemli katk›larda bulunmufllard›r. 15. yüzy›ldan itibaren ‹stanbul’un ‹s-

lâm bilim ve kültür merkezi haline gelmesiyle kökleflen Osmanl› düflüncesi kendi gelene¤ini
oluflturmufl ve bugüne kadar etkisini sürdürmüfltür.  Molla Fenârî Osmanl› ‹slâm düflüncesi-
nin kurucular›ndan biri kabul edilirse, onun ilim gelene¤ini hocas› ve kay›npederi Molla Ye-
gan vas›tas›yla alan H›z›r Bey’i (ö. 863/1458) de Osmanl› kelâm›n›n en güçlü ilim çevresinin
kurucusu saymak gerekir. H›z›r Bey, meflhur Kaside-i nûniyye’nin müellifi olmakla birlikte,1

te’liften çok ders vererek ve kelâm âlimi yetifltirerek bu ilme hizmet etmifltir. H›z›r Bey’in çok
say›da ö¤rencisi aras›nda kelâm ilmiyle temâyüz eden üç isim vard›r:  Hayâlî (ö. 875/1470),
Hocazâde (ö. 893/1488) ve Kesteli (ö. 901/1495).  Bunlar H›z›r Bey’den beraberce ders alm›fl-
lar ve öncelikle kelâmc›d›rlar.  H›z›r Bey Bursa’da çeflitli medreselerde bu ö¤rencileriyle mefl-
gul olmufl, hatta ilk ikisini kendine yard›mc› (muîd) olarak görevlendirmifltir. Okuduklar› te-
mel kitap ise Seyyid fierîf Cürcânî’nin fierhu’l-Mevâk›f’›d›r.2 Klasik dönemde daha birçok ke-
lâmc› vard›r, ben örnek teflkil etmesi için sadece bu alimleri zikretmekle yetiniyorum.

‹znik medreselerinde at›lan temel üzerine Bursa’da inflâ edildi¤i için “Bursa Kelâm Çevresi”
olarak adland›r›labilecek bu ilim halkas› daha sonra H›z›r Bey’in ‹stanbul’a ilk kad› olarak ta-
yin edilmesiyle ‹stanbul’a ve Fatih medreselerine tafl›nm›flt›r.  Ard›ndan yo¤un bir kelâm te’li-
fi dönemi bafllam›flt›r.3 Çocuklu¤undan itibaren bu ilim halkas›n›n içinde büyüyen H›z›r Bey’in
o¤lu Sinan Pafla’n›n (ö. 891/1486) kendisinden hiç ayr›lmayan Molla Lütfî’yi (ö. 900/1494),
Molla Lütfî’nin Kemalpaflazâde’yi (ö. 940/1534), onun da Ebüssuûd Efendi’yi (ö. 982/1574)

* Doç. Dr., ‹SAM.
1 Bu esere baflta H›z›r Bey’in ö¤rencisi Hayâlî olmak üzere, tebli¤e konu olan Mehmed Emîn Üsküdârî olmak

üzere birçok Osmanl› âlimi flerh ve hafliye yazm›flt›r.
2 Nitekim bu kitab›n Hocazâde’nin hatt›yla yaz›lan ve H›z›r Bey’den okudu¤una dair kay›t ihtiva eden yazma

nüshas› günümüze ulaflm›flt›r (Köprülü Ktp., nr. 839).
3 Meselâ 33 yafl›nda vefat eden Hayali fierhu’l-akâid, fierhü’l-Mevâk›f, fierhü’t-Tecrîd, fierhü’l-Mekas›d, hafliyele-

ri ile Cevâhirü’l-akâid ve Kaside-i nûniyye flerhini, Hocazâde fierhu’l-Mevâk›f, fierhu’t-Tevâli, Hidâyetü’l-hikme
hafliyeleri yan›nda meflhur Tehâfüt’ü, Kesteli de fierhu’l-Akâid, fierhu’l-Mevâk›f ve fierhu’l-Adudiyye hafliyeleri-
ni yazm›flt›r.



yetifltirdi¤i misal olarak verilirse bu çevrenin Osmanl› ilim hayat›n›n oluflumunda nas›l bir te-
sirde bulundu¤u ortaya ç›kar.

Osmanl› kelâm âlimleri daha ziyade muhakk›k kelâmc›lar kanal›yla Fahreddin Râzî ekolü-
ne ba¤l› olup “memzûc” kelâm› temsil etmifllerdir.  Ayr›ca klasik Osmanl› âlim tipine uygun
olarak f›k›h, dilbilim, mant›k, ve riyaziyatla da meflgul olmufllar, dolay›s›yla meseleleri bütün
yönleriyle ele alma imkân›na sahip olmufllard›r.  ‹stanbul’un en eski yerleflim yerlerinden biri
olan Üsküdar’da da bu tür birçok ilim adam› yetiflmifl ve bunlar›n bir k›sm› düflünce tarihin-
de yerlerini alm›fllard›r.

Bunlardan biri bu tebli¤ çerçevesinde ele al›nacak olan ve on yedinci yüzy›l sonu ile on se-
kizinci yüzy›l bafllar›nda yaflad›¤› anlafl›lan Mehmed Emin Üsküdarî’dir.  Mehmed Emin’in k›y-
metli çal›flmalar› ‹slâm ve Osmanl› düflünce gelene¤inin 17. yüzy›lda da devam etti¤ini göster-
mekle beraber bunlar›n çok az› çal›fl›l›p ortaya konabilmifltir.  Nitekim çok say›da eserine ra¤-
men günümüzde henüz yeterince, hatta hemen hemen hiç tan›nmad›¤› bir gerçektir.  Zira Os-
manl›larla ilgili yap›lm›fl modern çal›flmalarda, özellikle 17. yüzy›l araflt›rmalar›nda kendisine
yer verilmemifltir. Üsküdârî’nin düflünce yönü üzerinde çal›flmam›z› sürdürürken onun ismi ve
kimli¤i konusunda bir problemle karfl› karfl›ya kald›k.  Çünkü kaynaklarda ayn› isimle, ayn›
y›llarda yaflam›fl ve birbirine yak›n eserler telif etmifl iki flah›s göze çarpmaktad›r.  Bunlar›n He-
diyyetü’l-ârifîn’de iki ayr› flah›s olarak geçmeleri ve kendilerine nisbet edilen yazma nüshalarda
baba adlar›n›n farkl› olarak kaydedilmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.  Ancak bunun tam
olarak bilinip kesinleflmesi Mehmed Emin Üsküdarî ad›na kay›tl› befl yüze varan yazman›n içe-
rik olarak incelenip karfl›laflt›r›lmas›yla mümkün olacakt›r.

Eldeki mevcut verilere göre ad› geçen isimlerden biri Mehmed Emin b. Abdülhay el-Üskü-
darî’dir (ö. 1149/1736).  Mehmed Emin’i Osmanl› Müellifleri’nin müellifi Bursal› Mehmed Ta-
hir “Ulûm-i arabiyyenin ekser flubat›nda behre-i külli sahibi efâz›ldan bir zât” olarak tan›tmak-
tad›r. Mehmed Emin’le ilgili di¤er önemli bir husus onun yine Üsküdar’›n önemli flahsiyetle-
rinden büyük mutasavv›f Aziz Mahmud Hüdayi’nin torunu Abdülhay Efendi’nin o¤lu olmas›-
d›r.  Hayat› hakk›nda çok fazla bilgiye sahip olmad›¤›m›z Mehmed Emin’in medrese tahsilini
tamamlay›p icazet ald›¤›, ay›ca Halvetiye tarikat›na intisab etti¤i kaynaklarda zikredilmektedir.
Ebced hesab›yla “ma’denü’l-fazli ve’l-edeb” ifadesine tekabül eden h.1149 y›l›nda vefat etmifl
ve Bülbülderesi mezarl›¤›nda defnedilmifltir. Kitaplar› ve ilmî metrukât› Emir Hoca olarak bi-
linen Atik Valide Sultan müderrisi Abdülkadir Efendi’ye intikal etmifl, bu zat›n vefat›ndan son-
ra mezkur camiin dolab›nda muhafaza edilmifltir. Bursal› Mehmed Tahir söz konusu kitapla-
r›n kendi zaman›nda Atik Valide Camiinin k›ble taraf›nda Evkaf Vezareti taraf›ndan restore edi-
len kütüphanede mevcut bulundu¤unu kaydeder.4

Di¤eri ise Mehmed Emin b. Mehmed el-Üsküdarî olup daha çok Kasîrîzade olarak tan›n-
maktad›r. Bursal› Mehmed Tahir’in öncekine geniflçe yer vermekle birlikte bu ikinci Mehmed
Emin’i zikretmemesi dikkat çekicidir.  Buna karfl›l›k Ba¤datl› ‹smail Pafla Hediyyetü’l-ârifîn’de
ikisini ayr› ayr› kaydetmifltir.  Hayat› hakk›nda flimdilik sahip oldu¤umuz tek bilgi bu zat›n ve-
fat tarihinin 1151/1738 oldu¤udur.5
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4 Bursal› Mehmet Tahir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul: Matbaa-i Âmire, 1333-42, II, 29-30; ‹smail Pafla el-Ba¤-
dâdî Hediyyetü’l-ârifîn, ‹stanbul: Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1951-55, II, 323.

5 Ba¤dadî, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 324.



Her iki isimle kaynaklarda ve kütüphane kataloglar›nda çok say›da eser, özellikle flerh ve ha-
fliye bulunmaktad›r.  Bu eserler kelâm, felsefe, mant›k ve dilbilim alan›nda yaz›lm›flt›r.  Ayr›ca
baz› risaleler cihet-i vahdet, burhan-i temânu, isbât-› vâcib, mecaz, teflbih ve kinaye gibi ince
felsefî ve linguistik konular› ihtiva etmektedir.  Ancak kütüphane katalog ve tasniflerinde bu
iki zât›n eserleri birbirine kar›flt›r›lm›fl, ayn› eser bazen hem ona hem ona nisbet edilmifltir.
Dolay›s›yla çeflitli kütüphanelerde bulunan çok say›da yazma nüshan›n karfl›laflt›r›larak ayr›fl-
t›r›lmas› gerekmektedir.

O yüzden flimdilik Osmanl› Müellifleri ve Hediyyetü’l-ârifîn’de bu zatlara nisbet edilen eser-
lerin listesini belli bir tasnif çerçevesinde vermekle yetinerek bunlar›n aidiyetlerini, farkl›l›kla-
r›n› ve muhteva tahlillerini yazmalar üzerinde yapmakta oldu¤um inceleme ve karfl›laflt›rma
sonras›na b›rakaca¤›m.  Afla¤›da isimleri verilen eserlerin verdi¤i ilk intibâ müellifin ‹slâm ilim-
lerinin her dal›nda eser veren ve özellikle kelâm ve düflünce alan›na yo¤unlaflan klasik bir Os-
manl› âlimi oldu¤u fleklindedir.  Bizzat Osmanl› âlimlerinin te’lif ettikleri flerh ve hafliyeler et-
raf›nda Osmanl› düflünce ve kültür miras›n› sonraki nesillere aktarma gayretinde oldu¤u gö-
rülmektedir.  Bunlar aras›nda Osmanl› düflünce çevresi ve gelene¤i içinde gelifltirilen ve ‹slam
düflüncesine bir katk› niteli¤inde bulunan “vaz‘” ve “cihet-i vahdet” gibi konular özellikle önem
tafl›makta olup müstakil yaz› olarak ele al›n›p incelenmesi gerekmektedir.

ESERLER:

A. Kelam-Felsefe Mant›k
1. Hâfliye alâ Hâfliyeti isbâti’l-Vâcib.6

2. Hâfliye alâ fierhi Kasideti’n-nûniyye li’l-Hayâlî.7

3. Ta’likat alâ Hâfliyeti’l-Akâidi’l-Adudiyye.8

4. fierhu mebhasi’l-ilm min fierhi’l-Akâid.9

5. Hâfliye ala Hâfliyeti fierhi’l-Akâid li’l-Hayâlî. Kütüphane kay›tlar›nda rastlanmam›flt›r.
6. Hâfliye alâ Hâfliyeti Mirzâ Can li fierhi’l-Karaba¤i alâ Risâleti isbâti’l-Vâcib.10

7. fierhu Berâhini’l-hamseti’l-meflhûre fi’l-hikme fî isbâti tenâhi’l-eb’âd ve butlan-i’t-teselsül.11

8. Cihetü’l-vahde.12

9. Hâfliye alâ Hâfliyeti Mîr Ebi’l-Feth fi ilmi’l-âdâb.13
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6 Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 551.
7 Süleymaniye Ktp., Kasidecizâde, nr. 142, Serez, nr. 3942, At›f Efendi Ktp., nr. 1257; Nuruosmaniye Ktp.,

nr. 2193; Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr 267, 270, 271, Hac› Selim A¤a, nr. 611
8 Müellif hatt› Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl nr. 319;  ayr›ca bk. ‹stanbul Üniversitesi Merkez Ktp., Arap-

ça Yazmalar, nr. 3568.
9 Müellif hatt› Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr 280, 323;  ayr›ca bk. Süleymaniye Ktp., Reflid Efendi, nr.

1215.
10 Süleymaniye Ktp., Damad ‹brahim, nr. 788;  Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 269
11 Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 321.
12 Beyaz›t Devlet Ktp., Beyaz›t, nr. 4251, 4301, 4303, 4328; Süleymaniye Ktp., Carullar, nr. 1353, Çelebi Ab-

dullah, nr. 388 ve Denizli, nr. 236, 395.
13 Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 281 ve 323;  Süleymaniye Ktp., Laleli, 2945.



10. fierhu Risâleti’l-âdâb li’l-Birgivî.14

11. Hâfliye alâ fierhi’l-Vaz‘iyye li-‘‹sâm.15

12. Risâle fi beyâni eczâi’l-kaziyye.16

13. Risâle fî mefhumât-i-kadâyâ. Kütüphane kay›tlar›nda rastlanmam›flt›r.
14. Risâle fî Vahdet-i vücûd. Kütüphane kay›tlar›nda rastlanmam›flt›r.
15. fierhu Risâleti’l-Bahaiyye fi’l-hisâb.17

Dilbilim
1. Hâfliye alâ fierhi’l-Kâfiye li-Molla Camî.  Kütüphane kay›tlar›nda rastlanmam›flt›r.
2. Tâlikât alâ Hâfliyeti’l-Hayatî. Kütüphane kay›tlar›nda rastlanmam›flt›r.
3. Hafliye alâ Hafliyeti Kara Halil ale’l-Fenârî. Kütüphane kay›tlar›nda rastlanmam›flt›r.
4. Hâfliye alâ Hafliyeti ‹sâmeddin el-‹sfahâni fi’n-nahv.18

5. Hâfliye alâ Hâfliyeti’s-Seyyid ale’l-Mutavvel l’‹bn Hâcib19.
6. Hâfliye alâ Hâfliyeti’l-‹sam ala fierhi’l-Kâfiye.20

7. Hâfliye alâ fierhi’t-Telhîs.21

Di¤er
1. Hâfliye ale’-d-Dürer ve’l-gurer.22

2. Nadratü’l-enzâr (nuzzâr) fî flerhi’l-Menâr.23

3. Hafliye ala Tefsîri’l-Beydâvî.24

4. Aynî’nin ‹kdü’l-cümân adl› eserinin ilk cildinin tercümesi.25
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14 Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 292.
15 Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Pafla, nr. 1402, 1477.
16 Yazma nüshas› için bk Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 5435.  Matbu nüshalar› (‹stanbul: Cemal Efendi Mat-

baas›, 1298, 1304) için bk. Süleymaniye Ktp., ‹zmirli ‹smail Hakk›, nr. 3629 ve Kad›zade Burhan, nr. 169.
17 Müellif hatt› Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 373, 374; ayr›ca bk. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.

2747.
18 Matbu nüshalar› (‹stanbul 1289 ve 1310) için bk. Süleymaniye Ktp., Hac› Mahmud Efendi, nr. 5910 ve

T›rnoval› 1723.
19 Müellif hatt› Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr 551; Süleymaniye Ktp., Damad ‹brahim, nr. 1009.
20 Müellif hatt› Hac› Selim A¤a Ktp., nr. 272.
21 Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2795.
22 Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 115.
23 Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Pafla, nr. 507.
24 Hac› Selim A¤a Ktp., Kemankefl, nr. 106, 107, 1149.  Kadi Beydavi tefsirinin Fatiha Suresi üzerine yap›l-

m›flt›r.
25 ‹stanbul Üniversitesi Merkez Ktp., Türkçe Yazmalar, no. 1500, 5941, 5953.



‹BNÜLEM‹N MAHMUT KEMAL ‹NAL’IN 
SON ASIR TÜRK fiA‹RLER‹ ADLI ESER‹NDE 

ÜSKÜDAR’DA YAfiAYAN fiA‹RLER

Alâattin Karaca*

‹nsanlar›n oturdu¤u mekânlar, yaln›zca tafl, toprak ve çimento y›¤›n›ndan oluflmufl an-
lams›z ve içeriksiz alanlar de¤ildir. Bu ba¤lamda, semtler, köyler, kasabalar ve kentler,

her türlü yap›s›, toplumsal yaflay›fl biçimi ile köklü bir tarihi, gelene¤i, hukuku, inanc›, sa-
nat› bar›nd›ran, yans›tan ve hatta gelece¤e tafl›yan bir “kültürün aynas› ve ikametgâh›d›r”lar.
‹stanbul’un eski semtlerinden biri olan Üsküdar da mimarî eserleri, insanlar›, toplumsal ya-
flama biçimi bak›m›ndan kendine özgü zengin ve köklü bir kültürü hem bar›nd›ran, hem
yans›tan, hem de yaflatan bir semttir. Üsküdar, “modernizmin her türlü gelenek karfl›t› koz-
mopolit, y›k›c› ve sald›rgan tutumuna karfl›, kendine özgü ruhunu korumaya ve yaflatmaya
çal›flan” ender semtlerimizdendir. Hiç kuflkusuz, burada yetiflmifl, yaflam›fl sanatç›lar, bilgin-
ler, devlet adamlar›, yazarlar, flairler, Üsküdar’›n ruhunu yaflatan ve yans›tan en önemli de-
¤erlerdir. Bu bak›mdan, Üsküdar’›n ruhunu yaflatmaya bir katk›da bulunmak amac›yla, ‹b-
nülemin Mahmut Kemal ‹nal’›n Son As›r Türk fiairleri’nde ad› geçen, bu semtte on dokuzun-
cu yüzy›lda yaflam›fl bir k›s›m flairi sizlere tan›tmaya çal›flaca¤›m.

Bu çal›flma, ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal’›n Son As›r Türk fiairleri adl› eseriyle s›n›rl›-
d›r. Üsküdar’da yaflam›fl olmakla birlikte, ‹nal’›n eserinde yer almayan flairler elbette vard›r;
ancak böyle kapsaml› bir araflt›rma, bir bildiri s›n›rlar›n› oldukça aflaca¤› için bir s›n›rlan-
d›rma yapmaya gerek duyulmufltur.

A) Üsküdar’da do¤an flairler
‹nal’›n eseri tarand›¤›nda, bir vesileyle Üsküdar’da yaflam›fl pek çok flaire, devlet adam›na ve

bilgine rastlan›r. Yazar, bu flairlerden bir bölümünün Üsküdar do¤umlu oldu¤unu kaydetmifl-
tir. Eserde Üsküdar do¤umlu oldu¤u belirtilen flairler flunlard›r:

Cemil Bey (‹nal, 1988, I, s. 226-228), Mahmud Cemil Bey, Mabeyin Kâtibi Vassaf Beyin o¤-
ludur. 1249’da Üsküdar’da Pertev Paflan›n sahilhanesinde do¤mufltur. Annesi, Mülkiye Naz›r›
Pertev Paflan›n k›z› Fatma Cemile Han›md›r.

* Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Y›l Üniversitesi.



fiiirlerinden bir örnek:

KITA
“K›l tövbe seyyiat›na gözler kapanmadan
Vaktile gör hesab›n› defter kapanmadan
Allah’dan günahlar›na ma¤firet dile
Semt-i icabete aç›lan der kapanmadan

Çeflm-i terimden eflk-i melâlim revân olur
Açmazsa gün yüzünden o mehvefl nikâb›n›
Baran sanma döktü¤ü hasret siriflkidir
A¤lar felek de görmez ise âfitab›n›”

Fakrî Efendi (‹nal, 1988, I, s. 361-362). fieyh Ali Fakrî Efendi, Üsküdar’daki Hallaç
Baba Dergâh› fleyhi Ali A¤azade Mehmet Emin Efendinin o¤ludur. 1270’te Üsküdar’daki
Hallaç Baba Dergâh›’nda do¤mufltur. ‹btidaî ve rüfldî mekteplerini okuduktan sonra Üskü-
dar’da Hoca Vildan Efendiden icazet alm›flt›r. Babas›n›n vefat› üzerine Hallaç Baba Dergâ-
h›n›n fleyhli¤i kendisine verilmifltir. 1315’te Üsküdar’daki Selim Baba Dergâh›’n›n fleyhi
Ömer Efendiden, tarikat-› Nakflibendiyye’den ve di¤er fleyhlerden Rüfaiyye ve Sünbüliy-
ye’den icazet alm›flt›r.  19 Recep 1347 (11 Kânun-› sâni 1929)’de vefat etmifl ve Gözte-
pe’deki Sahra-y› Cedid Mezarl›¤›na defnolunmufltur.

NA’T-I fiER‹F
Z›ll-› memdud-› azimin arfl-› a’lâd›r senin
Ey zilâli kâmetin timsâl-i tûbâd›r senin
Gösterir âsâr-› kudret hilkatinde gâyeti 
Hilkatin mutlak kemâle hatm-i imzad›r senin
Pertev-i nûr-› cebinin aksidir levh-i kazâ
Ebruvân›n hâme-i takdir-i  Mevlâ’d›r senin
Cephe—sa’y-i dergehin k›lmaz temenni cenneti
Hâk-i kûyun cennetü’l-a’lâdan a’lâd›r senin
fieb-ç›ra¤› feyzinin bir zerresidir âfitâb
Nûr-› zât›n âfitâb-› mülk-i ma’nâd›r senin
Selsebil-i cudunun atflân› olmufltur H›z›r
Nim-zebân-› feyzinin müfltak-i Musa’d›r senin
Görünür her yüzde gerçi ârife envâr-› Hak
Vech-i pâkin Fakrî’ye mir’ât-i  Mevlâ’d›r senin

Halet Bey (‹nal, 1988, I, s. 512-514).  Mehmet Halit Efendinin o¤lu, ‹brahim Halet Bey,
1253’te Üsküdar’da do¤mufltur. 9 Rebiülâhir 1295’te vefat etmifltir. Mezar› Hazreti Halit
Türbesi civar›ndad›r.
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GAZEL
Akl› nâçâr eylemifl âlemde imkân gösteren
Derpey-i düflvâr k›lm›fl kâr-› âsân gösteren
Bin avâr›z eylemifl âyan-› ayn-i kâinat
Tende s›rr-› gevheri ervah› pünhân  gösteren
Herkesi hâlince etmifl mübtela-y› dilh›râfl
Eyledi pür-har  nahlin verdi handân gösteren
Nef’i her eflyay› ezdad ile teybin etmeye
Dâ icâd eyledi bin dürlü derman gösteren
Sabr ü saman eylemifl ihsan halet dillere
Ol büt-i sabr efgen ü tannaz ü fettan gösteren

Naz›m (‹nal, 1988, II, s. 1144-1148). Mehmet Naz›m (Pafla), 1840’ta Üsküdar’da do¤du.
Babas› fiakir Efendi, Üsküdar’da Selmana¤a Mahallesinde Ya¤l›kç› Hüseyin A¤an›n o¤ludur. 17
Kânun-› evvel  1926’da Kad›köyü’nde o¤lu Hikmet Beyin evinde vefat etmifltir. Mezar› Üskü-
dar’da Karacaahmet Mezarl›¤›n›n ‹hsaniye yönünde, fiair Nedim’in mezar›n›n yak›nlar›ndad›r.

fiiir:
Zaman›n germ ü serdinden zebun u bî-karar oldum
Cihan›n bunca derdinden vakitsiz ihtiyar oldum
Otuz y›l mülkü seyrettim heman fart-› teessürle
Siriflk-i halk› gördükçe hazin ü eflkbâr oldum
Dolaflt›m fart-› ibretle bu bî-hisab memalikte
Bütün halk› mehalikte görüp zar ü nizâr  oldum
Ahali fakrile bî-tab, hükûmet ise ya¤mager
Harabiyi görüp yer yer s›k›ld›m dilfikâr oldum
Periflan eylemifl halk› usul-i cevr ü istibdad
Duyup her köfleden feryad, rehin—i itibar oldum
Mezalimle yaz›k büldân harab-ender-harab olmufl
Umumen halk› aç, uryân görüp girye-nisar oldum

Ahmet Rasim Efendi (‹nal, 1988, III, s. 1354-1357). 1776 (h. 1180)’da Üsküdar’da do¤du.
Fodlac›zade namiyle bilinir. Üsküdar’da Valide-i Atik Medresesi müderrislerinden Hoca Emin
Efendinin ö¤rencisi oldu.  Üsküdar’daki evinde otuz y›l inzivaya çekildi. Evi, ilim tahsil etmek is-
teyenler içi bir okul gibiydi. Nakflibendi tarikat›n›n de¤erli flahsiyetlerindendir. 1853 (h. 1279)’te
vefat etti. Mezar› Üsküdar’da ‹nadiye Band›rma Dergâh›’n›n karfl›s›ndaki sahadad›r.

GAZEL
fiol dem hayale dilber-i ranâ gelir gider
Can mürg-i afliyan›na gûya gelir gider
Devlet, kifliye olsa da yâr, eylemez karar
Kim z››l-i humâ, saye-i ankâ gelir gider
Ârif cihana vuslat-› canan için gelir
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Herkes bu bezm-i âleme amma gelir gider
Eyyam-› unfüvaniyi ettim hebâ diri¤
Bildim an› ki flimdi o, hayfa gelir gider
Beytülhazane peyk-i saba tesliyet için
Rasim peyam-› yâr hâlâ gelir gider

Dr. Ali R›dvan Unar (‹nal, 1988, III, s. 1473-1474). Babas›  Tophane müfliriyeti memurla-
r›ndan Salih Beydir. 1990 (fiubat 1307)’da Üsküdar’da do¤du. ‹btidaî ö¤renimini bitirdikten
sonra, Üsküdar Sultanisinden mezun olmufltur.

TRABZON GÜZEL‹NE
Gördüm seni akflam yine kumsalda gezerken
Dilbeste ve dalg›n yürüdüm hayli peflinden
Bigâne nazarlar ile etraf› süzerken
Vechin daha tâbân idi akflam güneflinden

Art›k aramam yüz sene ‹stanbul’u belki
Gönlümde Trabzon gülünün sevgisi yand›
Hulyal› gözün öyle derin, öyle güzl ki
Kalbim seni efsanelerin bir k›z› sand›

Dönmem yine girdab›na düfltümse de aflk›n
‹sterse bütün merhaleler bir tuzak olsun
Gel sevgili yavrum demesinler bize flaflk›n
Bir gün kaçal›m ba¤lara vars›n uzak olsun

Salim Bey (‹nal, 1988, III, s. 1642-1645). Süleyman Salim Bey,  Evkaf Bina Emini ‹stanbul-
lu Said Efendinin o¤ludur. 1844 (18 Recep 1260)’te Üsküdar’da do¤mufltur. Üsküdarl› namiy-
le bilinir. Dört y›l Üsküdar Rüfltiyesinde okumufltur. 1894 (30 Recep 1311)’te vefat etmifltir.
Mezar› Üsküdar’da Tunus Ba¤›’nda Karacaahmet’e giden caddededir.

GAZEL
Bir arifin ki fikri Huda’dan cüdâ de¤il
Mutlak ona muhabbet-i dünya revâ de¤il
Verme vücud nefsine ey mukbil-i zâim
‹kbaledir perestifli halk›n sana de¤il
Bilmem o meyle kang› gönül nefledâr olur
Sakisinin hitab› ki huz ma safâ de¤il
Her gördü¤ün müdahine olma firifte
Gûfl et bu kavli safsatal› müddea de¤il
Bir gülnihalin ol ki hezâr›, hazân› yok
Bir âflinay› bul ki, hezâr âflina de¤il
M›zmar-› aflk farisini flehsuvâr eder
Salim esir-i tevsen-i nefs ü hevâ de¤il
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Bîgânedir vücud-› kaba-y› behiflt ile
Bir âdemin ki melcei Âl-i Aba de¤il

Tacüddin Efendi (‹nal, 1988, IV, s. 1851-1852). Hayrullah Tacüddin Efendi, fieyh Tev-
fik Efendinin o¤ludur. 1883 (h. 1300)’te Üsküdar’da do¤mufltur. Üsküdar ‹dadisinde oku-
mufltur.  1902’de babas›ndan sonra Üsküdar Rüfai Dergâh› fleyhli¤i, imam ve hatipli¤i ken-
disine verilmifltir. 1914’te Üsküdar dersiâm hocalar›ndan Salih Naz›m Efendinin dersine
devam edip, ondan icazet alm›flt›r.

fiARKI
Muhtefî zan ile her levha-i dilberde seni
Arar›m a¤layarak hicrile her yerde seni
Gece encümde, seher hande-i hâverde seni
Arar›m a¤layarak hicrile her yerde seni

Talât (‹nal, 1988,  IV, s. 1885-1897). Ahmet Talât, Binbafl› Ahmet A¤a ile Ayfle Merzuka
Han›m›n o¤ludur. 1858 (Rebiülevvel 1275)’de Üsküdar’da ‹hsaniye Mahallesinde  do¤mufl-
tur. fieyh Hüseyin Fahreddin Efendi merhumun fleyhli¤i zaman›nda Bahariye Mevlevihane-
sinde sema ç›kan ve Üsküdarl› Talât diye bilinen flair, bir süre Üsküdar’da ‹hsaniye’deki bir
k›raathanede ikâmet etmifltir. Ölümüne yak›n oturdu¤u, ‹hsaniye’deki Çiçekçi kahvesi ci-
var›ndaki evinde 15 Eylül 1926 (7 Rebiülevvel 1345)’da vefat eder. Mezar›, Karacaahmet’te
fiair Nedim’in kabrinin yan›ndad›r.

GAZEL
Zaman bir dürlü, ben bir dürlü vaz’-› yâr bir dürlü
Hayat›m bir dem olsun geçmiyor hemvar bir dürlü
Cihana arz-› didar eyledi bin dürlü suretle
Bana göstermedi didar›n› dildar bir dürlü
Bilinmez hangi zülfün iftirakiyle periflan›z
Müyesser olmuyor cemiyet-i efkâr bir dürlü
Ne ebrâr›nda yekrengi, ne ahyâr›nda vahdet var
Bütün ahyâr bir dürlü, bütün ebrâr bir dürlü
Bu rengârenk meflhûdâtta Talât cemâl-i yâr
Iyand›r dide-i hakbînime her bâr bir dürlü

Ziver (‹nal, 1988, IV, s. 2095-2101). T›rnakç›zade Mehmet Said Ziver Bey,  Seyyid Mustafa
Beyin o¤ludur. 1812 (17 Zilhicce 1227)’de Üsküdar’da do¤du. 1873 (h. 1 Safer 1290)’te vefat
etti. Mezar›, Haydarpafla Mezarl›¤›ndad›r. 

RÜBA‹
Sen ben dedi¤in mükaleme eylerken
Manide birer mertebedir vahdetten
Sen ben dedi sen ben gibi  mazide gelen
Âtide gelen de diyecektir sen ben
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Her zerrede zerrât-› âdide peydâ
Her habbede eflcâr-› kesire rüya
Gör s›rr›n› mebde’le mead›n bunda
Yekdi¤ere peyveste taayyünle fenâ

B) Üsküdar’da ikâmet eden flairler
‹bnülemin Mahmut Kemal’in eserinde, Üsküdar do¤umlu olup olmad›¤› hakk›nda bilgi ve-

rilmeyip, bu semtte oturdu¤u belirtilen flairler de vard›r. ‹nal, bu flairlerden baz›lar›n›n evleri-
nin nerede oldu¤unu da bildirmektedir.

Asaf Bey (‹nal, 1988, I, s. 52-54). Ahmet ‹zzet Paflan›n o¤lu Süleyman Asaf Bey, 1255’te
Ba¤dat’ta do¤mufltur. Üsküdar halk›n›n seçimiyle ‹lgâ-y› Kavaim Komisyonu’na atanm›flt›r.
‹nal, Sultan Beflinci Murad’› tahta geçirmek için Ali Suavi’yle birlikte Üsküdar’da gizli bir ör-
güt kurduklar›n› da kaydetmektedir. fiair, Üsküdar’da Sultan Tepesi’ndeki evinde oturmufl ve
burada  16 Rebiülahir 1331’de vefat etmifltir. Mezar›, Karacaahmet’te Miskinler Dergâh›’n›n ya-
k›n›ndaki baba ve annesinin kabirleri yan›ndad›r.

fiARKI
Cismin o gün ki hâk-i siyehte nihan olur
Çektiklerim zamanede bir dasitan olur
Elbette yâre söylenecek bir zaman olur
Uflflak içinde s›rr-› muhabbet ›yan olur
Ben flimdi siyasi bir muhabbet esiriyim
Dikkat olunsa hâlime Kays’›n naziriyim
Bir padiflah-› derd ü felâket veziriyim
Ruz-› cezâda dâ¤-› nihân›m niflân olur
Oldu vatan muhabbeti bir imtihân bana
Yad eyledikçe halimi a¤lar cihan bana
Tab-âver-i mukavemet olmaz zaman bana
Ol dem ki hûn-i çeflm-i alîlim revân olur
Söndürdü bâd-› muhâlif oca¤›m›
Y›kt› hücum-› ceyfl-i mezalim ota¤›m›
‹tler üflüfltü bafl›ma k›rd› çana¤›m›
Asaf bu flark› hâlime bir tercüman olur.

Asaf (‹nal, 1988, I, s. 55-65). Damat Mahmut Celalettin Pafla, 1270’te ‹stanbul’da do¤du.
Babas› Gürci Halil Rifat Paflad›r. Mahmut Kemal ‹nal, eserinde genç yaflta vezirlik yapan bu fla-
ir devlet adam›n›n Üsküdar’da Tophanelio¤lu’nda bir kasr› bulundu¤unu ve bir bayram gü-
nünde bu kasra gitti¤ini ifade eder (‹nal, 1988, I, s. 61).

RUBAÎ
Cühhâl ile ülfet, kuru vâveylâd›r
Herkesle müsâhabet dahi bîcad›r
Bin dinle de bir söyle demifller lâkin
Bu asrda hiç söylememek evlâd›r
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As›m Efendi (‹nal, 1988, I, s. 66-72). Edebiyat›m›zda Mütercim As›m diye bilinen Seyyid
Ahmet As›m Efendi, Antep Mahkemesi Baflkâtibi Mehmet Cenanî Efendinin o¤ludur.  Antep’te
do¤mufltur. T›byân-› Nafi der-Terceme-i Bürhan-› Kati, Terceme-i Kamus, Terceme-i Siyer-i Hale-
bî, Tuhfe-i As›m gibi eserleri bulunan As›m Efendinin Üsküdar’da Toptafl› çevresinde bir evi ol-
du¤u, bu evin daha sonra Aktör Burhanettin Beyin babas› Grezialla mütercimi Yusuf Neyyir Be-
ye intikal etti¤i ‹nal taraf›ndan kaydedilmektedir. 9 Safer 1235’te vefat eden As›m Efendinin
mezar› Üsküdar’da Karacaahmet’te, harmanl›ktaki mezarl›ktad›r. Mezar tafl›n›n kitabesi ‹nal’›n
eserinde mevcuttur (‹nal, 1988, I, s.69).

GAZEL
Niçe bir hidmet-i mahlûk ile mahzûl olal›m 
Sail-i hak olal›m nail-i mes’ûl olal›m
Akal›m pâyine bir bahr-i hamiyet bulal›m
Sile-i himmetine mâ gibi mevsûl olal›m
Biz de suret verelim kendimize kabil ise
Girelim ehl-i safa bezmine makbul olal›m
Getir ey sâki yeter eyledin iflgâl bizi
Bir zaman da mey-i bîg›fl ile meflgûl olal›m
Kalmadan hâk-i mezellette hemân ey As›m
Âzim-i sû-yi semâsây-› Sitanbul olal›m

Zarifî Ahmet Tevfik Bey (‹nal, 1988, I, s. 101-102). Ceride-i Havadis gazetesinin eski
yazarlar›ndand›r. Muhtemelen 26 Zilhicce 1246 do¤umludur. ‹nal’›n kaydetti¤ine göre Üs-
küdar’da Selimiye’de bir evi varm›fl, 1324 Cumadelûlas›n›n 8. gecesi bu evde ç›kan yang›n-
da vefat etmifltir. Selimiye Dergâh› haziresinde medfundur. ‹nal, eserinde, fliirleri bulundu-
¤unu kaydetmiflse de, örnek vermemifltir.

Ata Bey (‹nal, 1988, I, s. 124-128),  Tayyar Efendinin o¤lu, “Tayyarzade” diye bilinen
Ahmet Ata Bey, 1225’te ‹stanbul’da do¤mufltur. Befl ciltlik Enderun Tarihi ve Divan’› olan Ata
Bey, Kâmil Paflan›n “Üsküdar sâkinlerinden iki mir-i ekremin/fii’rini tanzir için mana da gelmez
hat›ra” (‹nal, 1988, I, s. 127) dizelerinden anlafl›laca¤› gibi Üsküdar’da oturmufltur; ancak
nerede oturdu¤u belirtilmemektedir.

KITA
Sûret bulup âyine-i mecellâ-y› kaderde
Mir’ât-› ruh-i yâre bak›p ben beni gördüm
Fark eylemedim k›l kadar uflflâk ile yâri
Kande beni gördümse efendim seni gördüm

Celalüddin Dede Efendi (‹nal, 1988, I, s. 219-220). Ahmet Celâlüddin Dede Efendi, Geli-
bolu Mevlevîhanesi fleyhi Hüzeyin Azmi Dede Efendinin o¤ludur. 1270 Muharrem’inde Gelibo-
lu’da do¤mufltur. ‹bnülemin’e  yazd›¤› hayat hikâyesinde,  Üsküdar’da bir ev sat›n ald›¤›n› ve
orada ikâmet ederken h. 1326’da vekâleten, 1327’de ise asaleten Üsküdar Mevlevîhanesi fleyh-
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li¤i ve mesnevîhanl›¤›na atand›¤›n› belirtmifltir. Cumhuriyet döneminde, dergâhlar›n kapat›ld›-
¤› tarihe kadar Üsküdar ve Galata Mevlevîhanelerinde fleyhlik ve mesnevihanl›k yapm›flt›r.

RUBAÎ
Yarab reh-i aflk›nda beni çalâk et
Tevh-i dilimi nakfl-i sivâdan pâk et
Mihr-i ruhun görmeye bu çeflm-i flühûd
Her zerreyi bir âyine-i idrâk et

Feyzi Emin Bey (‹nal, 1988, I, s. 422-426). Mehmet Emin Feyzi Bey, 1278’de Süleymani-
ye’de do¤du. Süleymaniye Kasabas›ndan Dervifl Abdülkadir A¤an›n o¤ludur. Bir ara Kuleli ‹da-
disi kitabet ö¤retmenli¤i yapan Feyzi Emin Bey, 1 May›s 1329’da askeriyeden emekli oldu, ölü-
münden önce Üsküdar’da bir handa ikâmet etti. 6 May›s 1929’da Darülaceze’de vefat etmifltir.
Mezar›, Kas›mpafla’da Ok Meydan›’n›n alt taraf›ndaki tekke civar›ndad›r.

BED‹A
Bad eser damdân-› gülden flahsar› titretir 
Afl›k›n ah-› hazini zülf-i yâri titretir
Dil nas›l takat  getirsin nara-i  mestaneye
Bülbülün feryad› dahn-› lale-zâr› titretir
Dest-i bidad-› sabâdan goncedir aflüftehâl
Zur-› bazu-y› muhabbet kalb-i zâr› titretir
Dillerin sayyad›d›r çeflm-i siyah› dilberin 
Her nigâh-› sahiri sayd ü flikâr› titretir
Y›ld›r›m tesirini icra eder hicrân-› yâr
Sine-i süzan ü kalb-i da¤dâr› titretir
fiairin dest-i kemâlât›nda seyret hâmeyi
Sanki dest-i Murtazad›r zülfikâr› titretir
Olsa zahir kufle-i ebru-y› merd-i mustakim
Der-akab bünyan-› ömr-i hilekâr› titretir
Sabit ol azminde ey merd-i mücahid gayret et
Gayret-i merdane guh-i zî-vakar› titretir

Hakk› Bey (‹nal, 1988, I, s. 481-486). Üsküdarl› ‹brahim Hakk› Bey, ‹smail Paflan›n o¤ludur. H.
1238’de Misori’de do¤du. Ömrünün sonuna de¤in Üsküdar’daki evinde oturdu. 30 Temmuz
1311’de Çaml›ca’daki evinde vefat etti. Mezar›, Çaml›ca’da Selâmi  Ali Efendinin kabri civar›ndad›r.

GAZEL
Ne çerh-i bîvefâ, ne tali-i pür-kinden feryad
Heman ol çeflm-i mest ü gamze-i bîdînden feryad
Mugay›r perde-i saz-i flekibe na¤mesi her dem
Figan-› bî-usûl-i can-› hüzn-âyinden feryad
Ne dem tî¤in çeke cellad-› gamzen katl-i uflflâka
Eder ruh-› flehîdân evc-i illiyyînden feryad
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Olur hûne mübeddel ahuvan›n nafesi tekrar
Var›p çine edersem kakül-i müflkinden feryad
Firakile kesilmez Hakk›’ya ol fluh-› tannaz›n
Gözümden eflk-i hasret, sine-i gamkinden feryad

Kâz›m (‹nal, 1988, II, s. 801-810).  Musa Kâz›m Pafla,  Koniçeli Hüseyin Hüsni Beyin o¤-
ludur. 1821’de Koniçe’de  do¤du. Hiciv yolunda söyledi¤i fliirlerinden dolay› kimi kez sürgü-
ne gönderilmifl, Divan-› Harb daimî üyesiyken 1889’da Üsküdar’da Aç›k Türbe Mahallesi’nde-
ki evinde vefat etmifl ve Hazreti Hüdai Türbesinin haziresine defnolunmufltur. Divan-› Kaz›m
Pafla adl› fliirlerinden oluflan eseri Meflrutiyet’in ilân›ndan sonra bas›lm›flt›r.

Mustafa Reflid Pafla için söyledi¤i hicivdir:
Zamanenin flu tabib-i Reflid’inii gör kim
Revaç vermek için kendi kâr ü san’atine
Mizac-› nazik- devlet karîn-i s›hhat iken 
Düflürdü re’y-i sakîmi frengi illetine

F›nd›kzade ‹brahim Efendi, Rumeli Kazaskeri iken Üsküdarl› Bektafli Tahsin 

Efendiyi baz› kusurlar›ndan dolay› sürdürünce, Kâz›m Pafla flu k›tay› söylemifltir:
Sen ki  ta’n urdu¤için âli Yezid’e Tahsin
K›r›l›p gayret-i aba ile Fnd›kzade
Cevz açt›rd› o mazluma reh-i nefye kadar
Teresin k›rd›¤› koz gelmez iken tadada

Ba¤datl› fiair Reflid (‹nal, 1988, II, s.1152). ‹bnülemin, flair Naz›m (Mehmet Naz›m) hak-
k›nda bilgi verirken, bir vesile ile bu flairden bahseder ve hayat› hakk›nda bilgi vermeden,
onun Üsküdar’da oturdu¤unu ve kendisinden Mehmet Naz›m hakk›nda bilgi ald›¤›n› nakle-
der. fiiirinden örnek verilmemifltir.

Nevres (‹nal, 1988, III, s. 1189-1201).  Osman Nevres Efendi, yaklafl›k olarak 1820’de Sa-
k›z’da do¤du. Küçük bir çocukken al›n›p Ba¤dat ve fiam Valisi flair Laz Ali R›za Pafla taraf›ndan
büyütüldü. Irak ve Hicaz ordular› muhasebecili¤i yapan Nevres, 1874’te Zabtiye Nezareti mek-
tupçulu¤u görevindeyken, ak›l hastal›¤› nedeniyle tedavi edildi. Biraz düzeldikten sonra Üskü-
dar’da bir evde oturdu. 1876’da vefat etti, Karacaahmet Mezarl›¤›’na defnolundu. Divan’›
1290’da Matbaa-i Amire’de bas›lm›flt›r.

GAZEL
Nice karar k›ls›n dil ey nigâr  sensiz
Sensiz karar müflkil, müflkil karar sensiz
Etmez hayal-i sünbül sensiz hezar bülbül
Fasl-› hazand›r ey gül, fasl-› bahar sensiz
Bir sor dil-i hezar› kim kalmad› karar›
Çeflminden oldu cari bin cuybar sensiz
Sensiz dil-i mükedder  etmez hayal-i sagar
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Gül etmez ey gül-i ter, ötmez hezar sensiz
Ah eylemekte mah›m, yoktur benim günah›m
Yakt› sipihri ah›m bî-ihtiyar sensiz
Nevres gam›nla a¤lar seylâb-› eflki ça¤lar
Hasretle sine da¤lar leyl ü nehar  sensiz

fiems (‹nal, 1988, IV, s. 1796-1802). Seyyid Osman fiems Efendi, 1813’te ‹stanbul’da Hoca
Pafla Mahallesinde do¤du. Nakflibendi tarikat›na mensup fieyh Seyyid Mehmet Emin Efendinin
o¤ludur. Fatin Tezkiresi’nde ‘Osman Nuri’ ad›yla kaydedilmifltir. Ziya Pafla’n›n edebiyattaki ilk
üstad›d›r (‹nal, 1988, IV, s. 2029). Üsküdar’da Debba¤lar Mahallesindeki küçük evinde yetenek-
li kiflilere ders vermifltir. Daha sonra Tunus Ba¤› civar›nda bir evde kirac› olarak kald›. Ard›ndan
‹hsaniye Mahallesinde bir eve tafl›nd› ve bu evde 1893’te vefat etti. Mezar›, Karacaahmet’tedir.
‹bnülemin, mezar tafl›ndaki kitabeyi eserine alm›flt›r (‹nal, 1988, IV, s. 1798). Babas› Seyyid
Mehmet Emin Efendi de Üsküdar’da Karacaahmet’te medfundur. ‹nal, babas›n›n mezar tafl›nda-
ki kitabeyi de eserine alm›flt›r (‹nal, 1988, IV, s. 1796). Bas›lmam›fl bir divan› vard›r.

GAZEL
Görünür tabifl-i didar gönülden gönüle
Berk urur pertev-i envar gönülden gönüle
Mütekabil iki mirât-› musaffeye adil 
Akseder halet-i ahyar gönülden gönüle
Zakiri vas›l eder hazret-i mezkure tamam
Nur-› bâlâ rev-i ezkâr gönülden gönüle
Devr-i sahbâ vü piyale gibidir
Dökülür nefle-i esrar gönülden gönüle
Dem-i âheng-i ney-i flah ile mansura dönüp
Rabt olur sohbet-i ebrar gönülden gönüle
Tarz u etvâr-› hamuflanede bî-savtu huruf
Vahyolur man-yi güftar gönülden gönüle
Yeter ey fiems yeter laf ile keflf-i esrar
Keflf odur kim gire esrar gönülden gönüle

Vahyi (‹nal, 1988, IV, s. 1944-1947). Recep Vahyi Bey, 1867’de Kandiye’de do¤mufltur.
Eskici Hac› Âli’nin o¤ludur. Üsküdar’da Atlamatafl›  Mülkî Rüfldî Mektebi’nden mezun ol-
du. Miralayken 1914’te emekli oldu. 1923’te Üsküdar’da oturdu¤u kiral›k evde vefat etti.
Mezar› Karacaahmet’tedir. Terkib ve Terci-i Bend’i Bursa’daki Nilüfer Dergisinde tefrika
edildikten sonra kitap olarak bas›lm›flt›r.

GAZEL
Ey hilâl-ebrû yüzünden flemse ermifl ikisaf
Reflk-i kaddin itidali serve vermifl inhiraf
Hubb-i dünya hail olmufl can ü canan beynine
Meslek-i sevdada bulmufl bedr-i vicdan inhisaf
Cevher-i aflk›n esas› imtizac-› nar ü nur
‹ltifat›n zat-› nefsü ruha salm›fl itilaf
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Fikr-i didadr›nla olmufl muzdarip mihr-i cihan
Zikr-i ruhsar›nla bulmufl gonce-i feyz inkiflaf
Gamze-i hunhare bak guya ki cellâd-› kaza
Dide-i gaddare bak guya ki ayn› itisaf
Olmamak kabil midir hayran-› asar-› ilah
Çeflm-i lahutî nigâh oldukça sevda in’itaf
Arz›hal etmek abestir ey rumuz âkeh sana
Hâlimi her an lisan-› hâlim eyler itiraf

R›fk› (‹nal, 1988, IV, s. 2174-2177). fieyh Mehmet R›fk› Efendi, Bart›n’›n Kurucaflile Kö-
yü’nde do¤du. Babas›n›n ad› Ali’dir. 1813’te ‹stanbul’a geldi. Üsküdar’da Selimiye Dergâh›
fieyhi, Nakflibendi Tarikati fleyhlerinden Ali Behçet Efendiye intisap etti. Sonra hilafet ala-
rak uzun süre bu dergâhta oturmufltur. 1854’te vefat eden R›fk› Efendi, Selimiye Dergâh›-
n›n haziresine defnolunmufltur. Mezar tafl›nda yaz›l› Safvet’in tarih manzumesini ‹nal, ese-
rine kaydetmifltir.

GAZEL
Serde sevda, elde sahba, dilde hubb-i masiva
Serseri ayfl-i abesle geçti ömrüm daima
Geldi geçti bunca f›rsat demleri bofltan bofla
Bilmedik kadrin ne çare cümlesi oldu heba
Arzu-y› nefse nakd ü vaktimi sarfeyleyip
Has›l› ben flimdi s›frulyed olup kald›m fleha
Sinem içre ak›bet düfltü nedamet atefli
Parlad› birden tutufltu can evi buldu fena
Gülflen-i firkatte feryad eyleyip flam ü seher
Gül ruhun gördükçe mürg-i dil verir can›n sana
Gûy-› hicrinde garip oldum habiba ben senin
Yar ü  yaver kalmad› bir kimse olmaz âflina

Pek periflan oldum halim kimse bilmez derdimi
Kap›na geldim mededkâra meded eyle bana
Nefs-i bedkâr›n elinde R›fk› olmufltur esir
Hâline rahmeyleyip kurtar onu ya Rabbenâ

C) Üsküdar’da çal›flan veya mezar› Üsküdar’da bulunan flairler

Enver Efendi (‹nal, I, s. 317-319). Mustafa Enver Efendi, 1240’da ‹stanbul’da do¤du. fieyh
Mustafa Bey nam›yla bilinir. Üsküdar müderrislerinden Kara Hüseyin Efendiden ‘ulûm-› âliy-
ye’ tahsil etmifltir. Üsküdar’da Nalçaç› Halil Efendi Dergâh› fleyhli¤inde bulunmufl, 12 Recep
1289’da vefat› üzerine, bu dergâh›n haziresindeki Nalçaç› Efendinin türbesine defnedilmifltir.

GAZEL
Cam-› aflk› saf billur olunca bilmedim
Zevk-i mesti âb-› engûr olunca bilmedim
Mahv edip pervâneyi suzan eden aflk ateflin
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Cezbe-i zikrile tennur olmay›nca bilmedim
Mahzar-› feyz-i hayat› baki-i ba’de’l-fena
Nefha-i tevhid ile sur olmay›nca bilmedim
Kaf-› dilde calis-i taht-› Süleyman olma¤›
Yok olup bu varl›¤›m mur olmay›nca bilmedim
……..                                             

Esad Efendi (‹nal, I, s. 321-325). Mehmet Esad  Efendi,  Sahhaflar fieyhizade Elhac Ahmet
Efendinin o¤ludur. 1201’de ‹stanbul’da do¤mufltur.1242’de kendisine Üsküdar mevleviyeti ve-
rilmifltir. 4 Safer 1264’te vefat etmifl, Yerebatan’daki kütüphanenin avlusuna defnolunmufltur.

GAZEL
Harf-i nazm›m cemale dairdir
Noktalar anda hale dairdir
Perde çekmifl me¤er ki didelerin
Fikr-i seyr-i hayale dairdir
Kim görür neflvesinde reng-i sebat
Bezm-i meyde peyale dairdir
Sak›n ehl-i semadan dönme
Anlar ism-i cemale dairdir
Garre olma kemale kim flemsin
‹rtifa› zevale dairdir
Pür günah›m flu rütbe kim Esad
Talimde vebale dairdir

Ferid Efendi (‹nal, I, s. 397-398). Ferid Efendi, Yeniflehir Fener’de Sadiye tarikat›ndan Der-
gâh-› Atik fleyhi Mehmet Vehbi Efendinin o¤ludur. 1283’te Yeniflehir’de do¤mufltur. Saadettin
Nüzhet Ergun’un day›s› olan Ferid Efendi, Üsküdar’da, Sadiye tarikat›ndan Hallâç Baba Dergâh›
fieyhi Ali Fakari Efendinin baflka bir dergâha atanmas› üzerine, bu dergâhta fleyhlik yapm›flt›r.
1326 May›s›nda vefat etmifl, Üsküdar’daki Hallâç Baba Dergâh›n›n haziresine defnolunmufltur.

KÂR-I NÂTIK’tan
Tarik-i rast› sor rah-› aflk›n muktedas›ndan
Bu hestide olan devr-i kebirin rehnümas›ndan
Bileydi sofiyan bu hilkatin asl u fer’inden
Bilirdi pencgâh-› zat› hakk›n istifas›ndan
Bulanlar flevk-i dil suz-i dilârâdan bu kesrette
Reha buldu sipihrin napesendide edas›ndan
……                                   

Abdülbaki Fevzi Bey (‹nal, I, s. 417-419) Çorum’da Alaybeyizadeler ailesine mensup-
tur. 1885’te Çorum’da do¤du. 1929’da Üsküdar Erkek Ortaokulu Türkçe ö¤retmenli¤i gö-
revinde bulunmufltur.

544 nÜSKÜDAR SEMPOZYUMU



DERLER’den
Bu yerde gevhere seng-i türabd›r derler
Sürud-› bülbüle lahn-i zübabd›r derler
Sefan› terkile  beyhude cüst ü cu etme
Vefa zamanede ayn-› serabd›r derler
Çeker kemal› olan kâmilen gâm-› dehrin
Belahet ehli bütün kâmyabd›r derler
……                         

Feyzi Efendi (‹nal, I, s. 419-421). 1258’de Tebriz çevresinde bulunan Türkanpor’da do¤-
du. “Sürüfl” takma ad›yla Tercüman-› Hakikat’in edebiyat bölümünde pek çok yaz› yay›mlad›.
16 Safer 1328’de vefat etti ve  Üsküdar’da Seyit Ahmet Deresi Mezarl›¤›na defnedildi.

GAZEL’den
Enin ü nale seherhize ney nevas› gelir
Bükâdan arif-i billaha mey sefas› gelir
Suhanverin hayat› bir hayat-› sânidir
Giderse dâr-› fenâdan yine sedas› gelir
Benim vücudum olur napedid o dem yoksa
Cihan bu demde kalmaz kadrflinas› gelir
Abes tabib arama derd-i dil ara yahu
Ki derdmend olan›n gaybden devas› gelir
…….                               

Ali Âsaf Bey (‹nal, I, s. 64-65). 1907’de Cihangir’de do¤du. Dahiliye nezareti  flifre ka-
lemi müdürü Mehmet Sait Halet Bey’in o¤ludur. Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi zab›t ka-
tipli¤inde çal›flm›flt›r.

GAZEL
‹çüp içüp yine mest-i flerab-› nab olal›m
Düflüp de yerlere alude-i türab olal›m
Cihanda olmad› bir lahza gönlümüz abad
Bu ba¤-› köhne harab olmadan harab olal›m
Baka-y› âlemi bildim efsanedir ah›r
Olursa cem gibi bir hofl-hayal ü hab olal›m
Kadeh kadeh içerek ab-› âtefl-efruz›
Sonunda içmek için bi-tüvan ü tab olal›m
Bakup harab halimize gamze-i harabile
O fluhdan ne olur lay›k-› itab olal›m
Hicab mani-i vasl-› nigâr imifl Asaf
Çekib peyale-i flerflar-› bî-hicab olal›m
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Hüseyin Avni Bey (‹nal, I, s. 129-138). Yeniflehir Fenar eflraf›ndan mirül’ümera rütbesine
sahip Bekir Pafla’n›n o¤ludur. 1272-1273 y›llar›nda do¤mufltur. ‹stanbul’a geliflinin son y›lla-
r›nda Üsküdar Bidayet Mahkemesi âzas›ndan oldu¤u söylenmektedir. 15 Zilhicce 1301’de ve-
fat etmifltir. Vasiyeti üzerine Behariye Dergâh›’nda eflinin yan›na defn olunmufltur.

Cevher-i cans›n letafet maden olmufltur sana 
Nakd-i ömrümsün ki sinem mahzen olmufltur sana
Gün gibi tenvir eder bu nükteyi flems-i rühin
Matla-› mihr-i k›yamet revzen olmufltur sana
Taru pudi pertevinden afitab-i iffetin
Bir perend-i cad olunmufl damen olmufltur sana
Hak seni izhar için bir ruh tasvir eylemifl
Sonra gülberk-i haya pirahen olmufltur sana
Reng-i gül, bu-yi semen, ruh-› revan, nur-› basar
Bir birile etmifl amizifl-ten olmufltur sana
Nurdan bir gülsin ey sermest-i ateflruy kim
Avni-i zar›n hayal-i gülflen olmufltur sana

Abdülhalim Galip Pafla (‹nal, I, s. 449-450). ‹stanbul’da do¤du. 20 fiaban 1293’te vefat et-
ti. Üsküdar kabristan›na defn edildi. 

GAZEL
Daima bir kays bir Leyla olur alem buya
Bir güle bin bülbül-i fleyda olur alem buya
‹ltifat et herkese etme hakaretle nigâh
Vakt olur kim rütbesi âlâ olur alem buya
Leyle-i hicr ü firaka k›l tahammül çekme gam
Do¤madan gün bak neler peyda olur alem buya
Usr ü yüsr› k›l tefekkür rüz ü fleb zevkinde ol
Gündüz olur leyle-i zalma olur alem buya
Bir kuluna rabbim eyler ise tevfikin refik
Malik-i dünya vü mafiha olur alem buya
Gerçi bi-berk ü semerdir nahl-› ümidim veli
Giderek pür-berk ü müstesna olur alem buya
Sikkesi altina Galib kim girüp olursa kul
Mahrem-› esrar-› Mevlana olur alem buya

Ali Hayder Efendi (‹nal, I, s. 570-572). Kastamonulu Numan Efendi’nin o¤ludur. H.
1253’te ‹stanbul’da do¤du. 7 Ramazan 1321 (14 teflrinisani 1319)’da vefat etti. Üsküdar’da Ha-
zireti Nasuhi Türbesi haziresine defn olundu.

GAZEL
Ruz ü fleb subh u sayf ü zemistan geçiyor
Vakt›m›z bihude-i bi-ser ü saman geçiyor
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Bize mümkin mi bu alemde vusul âmale
Ömrümüz seyl-i revan gibi flitaban geçiyor
S›¤m›yor flahireh-i devlete erbab-› tama
Birbirin sebkat içün arbede cuyan geçiyor
‹htilaf üzre güzergâh-› fenada insan
Kimi gamnâk, kimi hurrem ü handan geçiyor
Ah kim terk-i adem eyler idi varl›k içün
Her gelen kantara-i dehre pefliman geçiyor
Geçelim zülf-i havas›ndan o kâfir peçenin
Andan elbette saba dahi periflan geçiyor
Tarümar etmek için dildeki hat›r cem’in
Haydere leflker-i gam bi-hadd ü payan geçiyor

Mehmed Bahaüddin Hayret  Efendi (‹nal, II, s. 577-600). Ziraat erbab›ndan Hac› Hüseyin
A¤a’n›n o¤ludur. 1848 (H. 1264) Adana’da do¤du. 1876 (1 eylül 1292)’de Üsküdar Paflakap›s›’nda
muallimlik yapm›flt›r. 1913 (14 fievval 1331)’de Merkez Efendi kabristan›na defnolunmufltur.

Geldi bir hale gönül
Gelmez hayale gönül
Arzular hep yand› da
Kald› bir nale gönül
‹nleyim dinle gönül
Dinleyim inle gönül
Ah eder inler gönül
Mecnundan beter gönül
Ruyünden atefl alm›fl
Zülfünden tüter gönül
Yollad›m seni gönül
Unuttun beni gönül
Derdin flimdi gelirim
Y›l oldu hani gönül

Mustafa ‹smet Efendi (‹nal, II, s. 713-714). Kuzattan Mustafa Enis Efendi’nin o¤ludur.
1832 (H. 1248)’de ‹stanbul’da do¤du. Üsküdar Bidayet Hukuk Mahkemesi Zab›t Kitabetinde
görev yapt›. 1892 (11 Muharrem 1310)’da vefat etti.

GAZEL’den
Tekellüf bertaraf  ba¤-› emel bihar olsayd›
Gül-i ümid aç›lsayd› gönül gülzar olsayd›
Hele bir kere yar olsun bana bu tali gec rev
Hazer  etmez idim gayri cihan a¤yar olsayd›

Nabizade Ahmed Nâz›m Bey (‹nal, II, s. 1139-1143). Nabi adl› bir zat›n o¤ludur. 1862’de
Niflantafl›’nda do¤du. 6 A¤ustos 1893 (22 Muharrem 1311)’de vefat etti. Üsküdar’da Miskin-
ler tekyesinden Saraçlar çeflmesine giden cadde üzerindeki kabristana defnolundu.
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KIT’A
Ah ey sevda-y› reftarile mes’ud oldu¤um
Saye-i aflk›ndand›r âlemde mevcud oldu¤um
Müctenibsin sen bile taltifden meftunun›
Fart-› hübübden midir bilmem ki merdud oldu¤um

Mehmed Nâz›m (‹nal, II, s. 1152-1154).  Hayat› hakk›nda pek bir bilgi yoktur. Verilen bil-
gilere göre ‹ranl› Nâz›m olarak yad olunurmufl. Üsküdar’da Karadavud Pafla Camii karfl›s›nda
bir dükkânda kitap satar, Üsküdarl› flair Talât’la s›k› görüflürlermifl.

MÜSEDDES’ten
Kim demifl âfl›k olan nahvet-i a¤yare yanar
Ya ki bülbül gibi nar-› sitem-i hare yanar
Can veren aflk›n ile ah-› flerer bare yanar
Gam-› hicrinle düfler atefle hemvare yanar
Tir-i müjgâne geçer flule-i didare yanar
Siyh-i gamde dolan›r ta ci¤eri nare yanar
(…)
Mest-i avare gezer tâsa düflen mur gibi
Ses verir ah-› dili kâse-i fa¤fur gibi
Yüre¤i revzen açar hane-i zünbur gibi
Sallanur dar-› gam-› aflkta Mansur gibi
Atefl-i hicre düfler Nâz›m-› mehcur gibi
Saçar afaka flerer flule-i efl’ar yanar.

Mehmet Raif Bey (‹nal, III, s. 1350-1351). Reisülküttab Kastamonulu flair Mehmed Arif
Efendi’nin o¤ludur. 1823 (H.1239)’de Üsküdar mevleviyetine tayin olundu. 1847 (Rebiülev-
vel 1263)’de vefat eyledi.

KIT’A
Nene lâz›m hey efendi bu cihan gavgas›
Sây-i beyhuden olub kisve vü nan davas›
Damenin levs-i alây›kdan edenler çide
Padiflehden dahi yok zerre kadar pervas›

‹brahim Refet Efendi (‹nal, III, s. 1399-1400). Diyarbekir ahalisinden Abdullah Tayyar’›n
o¤ludur. 1834 (H. 1250)’de Diyarbekir’de do¤du. Hamdi Pafla’n›n Üsküdar’daki kona¤›nda
hocal›k etti. Üsküdar’da Atik Ali Pafla Camiinde tedrisatta bulundu. 1903 (14 Cümadelâhire
1321)’de vefat etti. Karaca Ahmed Kabristan›na defnolundu.

“TEZK‹RE‹ fiUARA‹ ÂM‹D”DEK‹ GAZEL‹’nden
Cihat-› ruy-i yari zülf-i fitne perver alm›fld›r
Habefl sültan› gûya flark ilinden kiflver alm›fld›r
Sevad-› hat de¤il, yüz gösteren izhar-› flevketle
fiehinflah-› rühi sudaniyandan asker alm›fld›r
Bu benderden birer fley ald› herkes, bence keyfimce
Gözüm merdümleri bak kâselere gevher alm›fld›r
…….
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Mehmed Emin Refi Efendi (‹nal, III, s. 1401-1403). Galata mollas› kesedar biraderi Haf›z
Mehmed Emin Efendizade Abdullah Esad Efendi’nin o¤ludur. Üsküdar niyabetine (Kad›l›k,
vekillik)  tayin olunmufltur.

GAZEL’den
Serapa kaplad› cism-i nizar›m tali deycur
An› ima içündür iktiza-yi ferve-i  semmur
Hemifle paymali mevc-i seylâb-› siriflkimken
Nice sahilsara-y› merdüm-i didem olur mamur
Hayal-i gerden-i saf›nla ey meh daima uflflak
Ururlar yare-i nasur-› hicre merhem-i kâfur
Tebaflir-i sabahülhaflr ile def-i humar etmez
Olan sermest-i sahba-yi nigâh-› dide-i mahmur
…….

Remzi Baba (‹nal, III, s. 1416-1423). Tebrizlidir. Yirmi yafl›nda ‹stanbul’a gelmifltir. 1889
(Cümadelâh›re 1306)’de vefat etti. Defin yerine dair rivayetlerden biri de Üsküdar’da Seyyid
Ahmed deresinde ‹ranilere mahsus mezarl›¤a defnedildi¤idir.

KIT’A
Ahflam olanda görpüde tufan-› Nuh olar
Papurdan çihanda bu derya çiçehleri
Gûya ki H›z›r ab-› hayat ile beslemifl
‹sa çemengehinde bu tersa çiçehleri

Seyit Ahmet Remzi Akyürek (‹nal, III, s. 1427-1430). Kayseri Mevlevihanesi fleyhi Süley-
man Ataullah Efendi’nin o¤ludur. 1872 (H. 1289)’de Kayseri’de do¤du. 1919’da Üsküdar mev-
levihanesi meflihatine (fleyhlik) getirildi.

Dide ruh-i dildare nigâh etmek içünmifl
Dil, derde giriftar olup ah etmek içünmifl
Pabend-i ser-i zülf edifli gönlümi yârin
Mahkûm-› yedi baht-i siyah etmek içünmifl
Pir itdi beni aflk-› cevanan-› serefraz
Hep tul-i emel, ömri tebah etmek içünmifl
Ehli dile bafl e¤di¤i gâhi süfehan›n
Aldanma serencam› külâh etmek içünmifl
K›lm›fl beni Hak, afvini izare vesile
Remzi geliflim dehre günah etmek içünmifl  

Mehmed Reflit  Efendi (‹nal, III, s. 1461-1462). Topçu binbafl›lar›ndan Mustafa Efendi’nin
o¤ludur. 1861 (H. 1277)’de Ba¤dat’ta do¤du. Yedi yafl›nda as›l vatan› olan Üsküdar’a geldi. 11
Mart 1939 (20 muharrem 1358)’da vefat etti. Karaca Ahmed kabristan›na defnolundu.

GAZEL’den
Zevk-› tecelli ile dilhurremiz
S›rr-› fluhud-i Haka biz mahremiz
Nur-› mücessem gibidir cismimiz
Sayesi düflmez yere bir âdemiz
Âlem-i dilden akar›z vahdete
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Cuflifli çok sahili yok bir yemiz
Derk edemezsin bizi sen zahida
Bi-s›fatü bi-cihet ü bi-kemiz
…….

Hüseyin Saadettin Nüzhet Ergun (‹nal, III, s. 1574-1576). Yemen’de vefat eden kola¤as› Ali
Efendi’nin o¤ludur. 1901’de Bursa’da do¤du. Üsküdar’da ‹ttihad ve Terakki mektebinde, Üsküdar
Sultanisinde okudu. Üsküdar’da Sadiye tarikatinden Hallâcbaba Dergâh› fleyhi day›s› Ferid Efendi
vefat etti¤inden Üsküdarl›lar›n bab-› meflihate yazd›klar› mazbata üzerine –usüle ayk›r› olarak-
dergâh›n fleyhli¤ine, henüz yedi yafl›nda bulunan Sadettin Nüzhet Ergun getirilmifltir.

KERVAN
Ey yolcu! Geçdi¤in bu yollar bilsen
Ne kadar çetindir, ne kadar uzun
Bu yalç›n yerlerde durmaz koflarken
Gözünle gördü¤ün gönlüne vursun
(…)
‹flitmiyor musun flu göçen kervan
Çölden uzaklaflt›, yaylada durdu
Seraba kanmad› hayata koflan
Çiçekli bir yerde çad›rlar kurdu

Mustafa Safi Bey (‹nal, III, s. 1583-1587). Tosyal› Reflitzade Mehmed Emin Nüzhet Efen-
di’nin o¤ludur. 1862 (H: 1278)’de Yanya’da do¤du. 1880 (H. 1297)’de Üsküdar Bidayet Mah-
kemesi zab›t kitabetine tayin olundu. Üsküdar’da attar dükkân› açt›. 1901 (2 rebiülevvel
1319)’da Haleb’de vefat etti. Cübeyle makberesine defnolundu. 

KIT’A
Vereli gönlümi sana ey fluh
Ah kendimce çok düflündüm çok
Alabilsem de gönlümi senden
Seni gönlümden alman›n yolu yok

Samih Fethi (‹nal, III, s. 1677-1680). S›vas eflraf›ndan Ahmed Fethi Bey’in o¤ludur.
1885 (Cümadelâh›re 1302-23 flubat 1300)’de Diyarbekir’de do¤du. 1922’ye kadar Üsküdar
mutasarr›fl›¤› yapt›. 25 Kânun›evvel 1939 (13 zilkade 1358)’de vefat etti Edirne kap›s›nda
flehitli¤e defnolundu.

KIT’A
Mihr-i hüsnün didede, mehtab-› aflk›n sinede
Minnet etmem var iken sen flemse de, pervine de
‹sterim düflsün o sengin kalbine buhran-› aflk
Seyrederken gözlerin endam›n› ayinede!

Yahya Sezai Efendi (‹nal, III, s. 1695-1697). Mora’da, Kuron, Moton ve Trapoliçe havalisi
müftüsü flehid haf›z Abdulhalim Efendi’nin o¤ludur. 1816 (H. 1232) de Trapoliçe’de do¤du.
1877(H. 23 Cümadelâh›re 1294)’de vefat etti. Üsküdar’da Karaca Ahmed türbesinin arka du-
var› hizas›nda aile kabristan›na defn olundu.
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GAZEL
Mübtelâ-yi derd-i aflka sorma derman istemez
Arif-i billâh olan tabib-i lokman istemez
Nufl edenler dest-i kâmilden flarab-› vahdeti
Bir dahi semt-i fenada bezm-i irfan istemez
Âlem-i lâhute pervaz eyleyen ehl-i safa
Tac-i ‹skender de¤il, taht-› Süleyman istemez
Neylesün zevk-› behiflti âfl›k-› s›dk u vefa
Dufl olan didar-› yare hur ü g›lman istemez
Renk ü bu-yi yar ile ba¤-› derunun zeyn eden
Bin behar olsa yine seyr-i gülistan istemez

Kesriyeli  Mehmed S›dk› Akozan (‹nal, III, s. 1716-1718). fiarki Karahisar’da Çubukçu
o¤ullar›ndan Kesriye müftüsü  Hoca Ahmed Hamdi Efendi’nin o¤ludur. 1890’da Kesriye’de
do¤du. Üsküdar’da Selimi Salis Nümune Mektebinde muallimlik yapt›. 

YOLCU’dan
Selinden kaçarken azg›n sa¤na¤›n
Yolunu sis basd› afld›¤›n da¤›n
Geçdi¤in yollarda kald› u¤ra¤›n
Söyle, yolcu, flimdi nerde dura¤›n
(…)
Dediler yazg›nd›r boynunu büken
Aflk imifl gönlüne bu derdi eken

Saçlar›n a¤arm›fl niçin pek erken
Hicranla m› geçti senin de ça¤›n?
…….

Mehmed fiem’î Efendi (‹nal, IV, s. 1793-1795). 1223’de Marafl’ta do¤du. Kirmani Seyyid
Nimetullah› Veli’nin torunlar›ndad›r. 1883’de vefat etti. Üsküdar’da Atik Valide Camii hazire-
sine defnolundu.

GAZEL’den
O mah›n tal’at›ndan mihr-i tâban haclet etmifldir
Leyali de an›nçün ihtiyar-› uzlet etmifltir
Niyaz-› dam ile sayd oldu ol ahumenifl emma
Gönül deflt-i flikâre celb içün çok himmet etmifldir
Derunun flerha flerha eyliyenler nakfl-› hatem-vefl
Mihengâh-› cihanda kesb-i nam› flöhret etmifldir
…….

Ahmed Tevfik Lamih Efendi (‹nal, IV, s. 1933-1934). Nüvvabdan Mehmed Sad›k Efen-
di’nin o¤ludur. 1862 (H. 1278)’de Konya vilayetinde ‹bradi’de do¤du. Üsküdar ve ‹stanbul Bi-
dayet Mahkemeleri azal›klar›nda ve riyasetlerinde bulundu. 1923 (h.1341)’de Kad›köy’de ve-
fat etti. Karaca Ahmed kabristan›na defnolundu.
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GAZEL’den
O dem ki halime dikkatle bir nigâh ederim
Vücuda lerze verir bir müessir ah ederim
Nedir müheyyici bilmem bu ah› cangâh›n
Ki kendi kendimi bu ah ile tebah ederim
Bu hal-i zar-› dile bir sebep arar dururum
O mahruy› bulur daima günah ederim
……. 

Osman Vas›f Bey (‹nal, IV, s. 1953-1956). Sadr›esbak Elbesanl› Halil Pafla’n›n biraderi-
nin k›z›n›n o¤ludur. ‹stanbul’da do¤du. 1824 (H. 1240)’te vefat etti. Üsküdar’da Inadiyden
Saraçlar çeflmesine giden caddenin sol taraf›nda ve Karaca Ahmed türbesi civar›ndaki kab-
ristana defn olundu.

GAZEL’den
Zulmet-resan-› âlem olub dûd-i âh›m›z
‹ntac-› matlab etmedi baht-› siyah›m›z
fiükrane-i kudumuna can eyleriz feda
Âyin-i aflk içinde budur resmi rah›m›z

Fani de¤il mi kârgeh-i devri kâinat
Olsa aceb mi nakfl ber ab izz ü cah›m›z
……. (‹nal, IV, s. 1955)

Bunlardan baflka Son As›r Türk fiairleri’nde Üsküdar’da ö¤renim gören birkaç flairin de ad›
verilmektedir. Söz konusu flairlerden Ali Canip Yöntem (‹nal, I, s. 193-195),Üsküdar’daki
Toptafl› Askerî Rüfltiyesinde ve Selâms›z’daki Frans›z Mektebi’nde okumufltur. Cemil Bey
(‹nal, I, s.229-230), 1296’da Üsküdar’daki Atlamatafl› Rüfltiyesinde ö¤renim görmüfltür. Meh-
met Tahir Nadi (‹nal,  IV, s. 1861-1865), Üsküdar’da Ahmediye Medresesinde, Hoca Nazmi
Efendiden ders alm›fl ve Üsküdar ‹dadisinde okumufltur.

Sonuç
Sonuçta ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal’in Son As›r Türk fiairleri adl› eseri, tezkire gelene¤i-

nin devam› gibi görünmekle beraber, ayn› zamanda bir kültür tarihi eseridir de. Verdi¤imiz bu
bilgiler, Üsküdar semtinin kültürünü, bilginleri, devlet adamlar›, flairleri ve hatta dergâhlar›,
camileri, di¤er resmî kurumlar›yla yans›tmaktad›r. Bu eserde, sadece edebiyat bilimciler de¤il,
Üsküdar’›n toplumsal yap›s›n› inceleyecek toplumbilimciler, semtin mimarî yap›s›, mezarl›kla-
r›, mezar tafllar› üzerinde çal›flacak sanat tarihçileri ve arkeologlar da kendilerine yarayacak pek
çok bilgi bulabilirler. Ancak önemli olan, bu bilgilerin mumyalaflm›fl biçimde ât›l olarak kal-
mas› de¤il, bir flekilde bu kültürün, bu kültürü inflâ edenlerin, bu zengin miras›n günümüz-
deki hayat›n içine sokulmas›, yaflat›lmas›, diri tutulmas›d›r. Bu ise, büyük ölçüde semtleri ida-
re eden yöneticilere düfler. Söz konusu bilgin, devlet adam› veya flairlerin, do¤duklar› mahal-
lelere, caddelere, sokaklara adlar›n›n verilmesi, hâlâ y›k›lmam›flsa yaflad›klar› mekânlar›n
koruma alt›na al›nmas›, bu flahsiyetlerle ilgili anma günlerinin düzenlenmesi, kitaplar›n yay›m-
lanmas›, bir kültürün yaflat›lmas› ve bir semtin iç dinamiklerini canl› tutmak yolunda at›labile-
cek kimi önemli ad›mlard›r. Üsküdar Belediyesinin bu yolda yapt›¤› çal›flmalar, kuflkusuz tak-
dire flâyand›r. Çünkü Üsküdar’› Üsküdar yapan, kozmopolitleflmekten kurtaran, kurtaracak
olan da bu zengin kültürel miras›n korunmas› ve yaflat›lmas›d›r.
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fiEMS‹ PAfiA’NIN HZ. HAL‹D VE 
HZ. EBUBEKR ‹LE AKRABALI⁄I

Enver Konukçu*

Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan 1453’te, ‹stanbul’un al›nmas› ve baflkent yap›lmas› ile
birlikte halefleri devrinde de görülece¤i gibi büyük aileler teflekkül etmifltir. Bunlardan

biri de “fiemsi Pafla” veya “Ahmed Bey” olarak, kaynaklarda göze çarpan fiemsi Ahmed Pafla’d›r.
O, XVI. ve XVII. yüzy›lda, devlet kademelerinde yer alm›fl, zenginli¤i nedeni ile hay›r eserleri
yapt›rm›flt›r1. Üsküdar, böylece ilk devlet ricâl› ile tan›flm›fl, k›sa zaman içinde, câmi, medrese,
kitapl›k, türbe v.s. hay›r eserleri ile Üsküdar’a damgas›n› vurmufltur.

fiemsi Ahmed Pafla, eski ad› ile Paphlagonia olan Kastamonu bölgesinde ortaya ç›kan ve Sel-
çuklular›n y›k›l›fl› sonras›nda Çobano¤ullar›n›n varisi olarak bilinen Candaro¤ullar›ndand›r2.
Bizans kaynaklar›n›n “A mourioi” diye bahsetti¤i isim Emir fiems ed-Din Yaman’d›r3. S›fat› ise
“Candar”idi. Bu yüzden hanedan Candarl›lar diye tarihe geçmifltir. Köken olarak, iflâret olunan
Eflâni, Osmanl› kaynaklar›n›n Eflagan’›d›r. Bu yöre günümüzde de eskiden oldu¤u gibi yerle-
flim yeridir. XIX. yy’da Eflagan ve Eflani pazar› olarak Kastamonu mülki teflkilât› içinde göze
çarpmaktad›r4.

Candaro¤ullar›, Kastamonu, Sinop, Çank›r›, Safranbolu’ya hakimdi. Bat›daki dostlar›, bir-
likte Bizans gâzâlar›n› sürdürdükleri Kay›lar›n Osmanl› Beyli¤i’dir. Aileler aras›nda evlilik yo-
lu ile akrabal›k da kurulmufltur. Meselâ Orhan Gâzi’nin o¤lu, Murad’›n a¤abeyi, Kocaeli Beyi,
Gelibolu fatihi Süleyman Pafla’n›n k›z›, 1395’de ölen Sultan Hatun’un mezar kitâbesinde “Sü-
leyman Pafla bin Orhan Beg” kayd› vard›r5. Çandarl›lar›n Süleyman Bey’den sonraki halefleri,
I.‹brahim, Yakub, Âdil, Kötürüm Bayezid, II.Süleyman Pafla, ‹sfendiyar Bey, II.‹brahim Bey, ‹s-
mail Bey ve K›z›l Ahmed Bey’dir6. Bu beyler ilk zamanlarda Osmanl›lar ile iyi geçindiler. Bir-

* Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 25240/Erzurum/TÜRK‹YE
1 N. Bayraktar, fiemsi Ahmed Pafla: Hayat› ve Eserleri, ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi,

say›:33, Mart 1980-1981, s.99-114.
2 Y. Yücel, XIII.XV. Yüzy›llar Kuzey-Bat› Anadolu Tarihi, Çobano¤ullar› Beylikleri, Ankara 1980.
3 Y. Yücel, a.g.e, s.56; C. Cahen, Question d’histoire de la Province Kastamonu, au XIII Siecle, Selçuklu Arafl-

t›rmalar› Dergisi, III(1971), s.145-158.
4 Y. Yücel, a.g.e, s.54,56,57,58,129.
5 Y. Yücel, a.g.e, s.71,74,96,163; H. Hilmi, Sinop Kitabeleri, ‹stanbul 1933, s.35.
6 Y. Yücel, a.g.e, s.57,66,67,68,69,75,83,99,100,117.



birlerinin s›n›rlar›n› ihlâl etmediler. Ancak ‹sfendiyar Bey ile taraflar aras›nda iliflkiler zaman
zaman bozuldu. Y›ld›r›m-Temürleng olaylar›nda Ça¤atayl›lar›n taraf›n› tuttular7. II.Murad za-
man›nda aileler aras›nda yine akrabal›k iliflkileri önplana ç›kt› ve so¤uk siyaset yerini dostlu¤a
b›rakt›. ‹smail Bey8, Fatih Sultan Mehmed ile dost kald›. Önceleri, 1453’deki ‹stanbul fethine
kuvvetleri ile birlikte kat›ld›9. Fakat, Fatih Sultan Mehmed, ‹smail-K›z›l Ahmed anlaflmazl›¤›n-
dan faydalanarak, K›z›l Ahmed’i kendi taraf›na çekti. Amasra ve Sinop’un fethi ile Candaro¤lu
Beyli¤i, ‹smail ile son buldu10. ‹smail Bey, Bursa taraflar›nda iken K›z›l Ahmed meselesinin or-
taya ç›k›fl› ile Rumeli’ye göçürüldü11. Bu kol, Filibe’de iskân edildi ve orada siyasi hayat› bit-
ti12. Son beylerinden biri de K›z›l Ahmed Bey’dir13. 1461’de, ona da Mora sanca¤› verilmiflti.
Eskiden Bolu Bey’i oldu¤u için de ailesi ve adamlar›, haz›rl›klar›n› yapma bahanesi ile Bolu’ya
geldi. Mora’ya gidece¤i yerde, Fatih Sultan Mehmed’e son anda geliflen k›zg›nl›¤› nedeni ile ani
bir karar ile Karamano¤lu ‹brahim Bey’e s›¤›nd›14. Böylece, II.Bayezid devrine kadar devam
edecek sürgün kazak hayat› bafllam›fl oldu. Akkoyunlu hükümdar› Uzun Hasan kendisine si-
yaset icab› yak›nl›k gösterdi15. Karamanl› meselesi ve Tokat’taki Akkoyunlu harekât›nda önem-
li rol üstlendi. 11 A¤ustos 1473’deki Osmanl›-Akkoyunlu savafl›n›n yap›ld›¤› Erzincan-Bay-
burd aras›ndaki Otlukbeli Meydan Savafl›’nda, Osmanl› kuvvetlerine karfl› cephe ald›16. Kay-
naklara göre esir edilmifl ise de firar edebilmifltir. Cemaleddin K›z›l Ahmed ismi ile Van Gölü
ucundaki Bend-i Mahi’de17 kendisine geçinebilecek kadar t›mar verildi. Bundan sonraki haya-
t› Osmanl›lara ilticas›na kadar karanl›k kalmaktad›r. 

Candaro¤ullar› Beyli¤i, tarihi ak›fl içinde, isim yapan beylerin ad› ile an›lm›flt›r. 1392 belki
de ölümünden sonraki halefleri ‹sfendiyarzâde18 olarak tan›nm›flt›r. 1461’den sonra da K›z›l
Ahmedliler19 sahneye ç›km›flt›r. Bunu da torunu “fiemsi Ahmed Pafla” dan dolay› “fiemsiler” ta-
kip edecektir20.
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Candaro¤ullar›ndan hiçbir bey, fiemsi Pafla gibi ailesini Hazret-i Peygamber Muhammed’in
yak›nlar›na ba¤lamam›flt›r. Hatta fiemsi Pafla’n›n düzenledi¤i fliir içinde belirtti¤i büyüklerinin
de böyle bir iddias› olmam›flt›r21.

Büyükbabas› K›z›l Ahmed Bey, bir müddet daha Akkoyunlu ülkesinde yaflad›ktan sonra,
II.Bayezid zaman›ndaki Türkmen yumuflamas›, onlar› kazanma teflebbüslerinde, Osmanl›la-
ra yanaflm›fl, affedilerek, ülkeye dönebilmifltir22. fiemsi Pafla, bu zaman› flu flekilde m›sralara
geçirmifltir23;

O¤l› ‹sfendiyar’›n ‹brahim

K›z›l Ahmed idi anun nâm›

Ahmed’ün o¤ludur benim pederüm

Nâm-› pâki Muhammed-i Mirza

fiemsi Pafla daha sonra kendisinden bahsederek24;

“Bendeyüz biz Al-i Osman’›n 

‹ki Ferzend’i ercümendüz biz” 

‹ki kardefl olduklar›n›, Osmanl› hanedan›n›n bendeleri aras›nda bulunduklar›n› yazar. Di-
¤er kardefl ise Mustafa Pafla’d›r. Kastamonu ve Bolu hadiselerini k›saca ifâde eden fiemsi Pafla,
bu zaman› da flu m›sralarla aç›klar; 

Âl-i Osman’dan Muhammed Han

Ceddümüz bende olmufl fiâh’a 

Cân u dilden ol›b, anun kul›25

K›z›l Ahmed –Fatih iliflkilerinin son zamanlar›, yani 1481’e do¤ru ne flekilde oldu¤u te-
mas edildi¤i gibi karanl›kt›r26. Fakat, fiemsi Pafla, bu defa flu m›sralar ile konuya aç›kl›k
kazand›rmaktad›r27;

Âli Osman’a müntesib mâder

‹nk›raz› olunca devranun

Halk aras›nda ser-bülendüz biz

fiemsi Pafla, annesinin Osmanl› hanedan›na mensup oldu¤unu, kendisiyle kardefli Mustafa
Pafla28’n›n da saraya mensubiyetlerini zikreder. Ancak Mirza Pafla ile evli olan kad›ndan bah-
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setmemektedir. Ceyb-i Humayun Defterindeki29 kay›ttan da, Osmanl› hanedan›na mensup ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. 

Ö.L. Barkan’›n30, 709 say›l› Tapu-Tahrir Defterinden nakletti¤i kay›d ise, annesinin ailesi ve
ismini ayd›nlatmaktad›r. 

Bu kay›tla, fiemsi Pafla’n›n babas›n›n Mirza Mehmed/Muhammed oldu¤u görülür iken, an-
nesinin de saraya mensup Abdullah31 k›z› fiâh Nisa Hatun oldu¤u ortaya ç›km›fl olmaktad›r.

Müneccimbafl›32 tarihinde K›z›l Ahmed için fiemsi Pafla’y› tamamlayan malûmat vermekte,
“K›z›l Ahmed sonra dönerek Sultan Bayezid’in hizmetine girdi. Kendisi, evlâd› ve soyu, zaman
onlar› yok edinceye kadar daima iyi muamele gördüler” demektedir. XVI. yy tarihçilerinden
‹bn Kemal33 de, K›z›l Ahmed’in “hümay-› himâyet-i sultan-› rûy-› zeminde, âfet-i muhafet-i za-
mandan emin olub, huzur etti” diye yazarak K›z›l Ahmed’in son y›llar›n› belirtmektedir.  

Mirzâ Mehmed, A¤ustos 1517’de görevli oldu¤u Bayburd’da Gürcü Atabegleri meselesi ile
ilgilendi¤i bir s›rada, Menuçehr rakibi IV.Kvarkare ile yapt›¤› muharebeyi kaybederek, öldürül-
dü. Yavuz Sultan Selim, Halep’ten gelen ulak vas›tas›yla ac› haberi duydu. O s›rada Kahire’de
idi ve Divân toplant›s› ile meflguldü34.

Di¤er kardefli ise Musa Pafla idi. K›z›l Ahmed diye flöhret kazanm›flt›. Yavuz Sultan Selim ve
Kanuni devrinde, devlet hizmetinde bulunmufltur. Kardefli Mirza Mehmed gibi o da Gürcüle-
rin tuza¤›na düflürülerek öldürüldü. Kânûni Sultan Süleyman haberi duyar duymaz hemen Er-
zurum imdad›na ve Musa Pafla’n›n intikam›n›n al›nmas› için Had›m Ali Pafla’y› yollad›. Ali Pa-
fla 1543’de Kanl› Çemen Savafl› ile Gürcüleri bozguna u¤ratt› ve Paflan›n kal›nt›lar›n› ald›35.
Musa Pafla’n›n o¤lu Mehmed Bey’dir36. Bolu’da hay›r eserleri ve arazileri bulundu¤u kay›tlar-
dan anlafl›lmaktad›r. Musa Pafla Bolu’da iken, 1510-1511’de, Il›ca mevkiinde, iki yer aras›nda
“Il›ca Câmii” inflâ ettirmifltir. Aile seceresi kitâbede  “Musa Pafla ‹bn K›z›l Ahmed ‹bn ‹brahim
‹bn ‹sfendiyar” diye belirtilmektedir37.

Bayburd Vâlisi olan babas› Mirza Mehmed’in ölümü ile bak›mlar› öncelikle annesi fiah Nisâ
Hatun taraf›ndan yap›ld›. Bu defa ‹stanbul ahâlisi ve ileri gelenlerce, iki kardefl olarak an›ld›-
lar, ki fiemsi Pafla fliirinde “Halk aras›nda ser bülendüz biz” diye bu olay› anlat›r38.

fiemsi Ahmed Pafla ve Mustafa Pafla’n›n, Yavuz Sultan Selim ve Kânûni Sultan Süleyman
taraf›ndan himayeleri devam ettirildi. Vezâret rütbesine kadar yükseldiler. Ba¤dad yolu-
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29 Belediye Kütüphanesi, Muallim Cevdet Yazmalar›, no: 0.71, sene: 923, 1517, s.528.
30 Ö.L. Barkan, Osmanl› Devrinin Eflkincülü Mülkleri, Zeki Velidi Togan’a Arma¤an, ‹stanbul 1950-1955, s.68.
31 Ö.L. Barkan, a.g.m, s.68.
32 Münecimbafl›, Sahaif el-Ahbar, çvr., A. A¤›rakça, ‹stanbul 1995, s.269; ‹bn Kemal Tevarih-i Al-i Osman, hzl;

fi. Turan, Ankara 1991, VII.Defter, s.201.
33 ‹bn Kemal Tevârih-i Âl-i Osman, hzl; fi. Turan, Ankara 1991, VII. Defter, s.201-201.
34 Feridun Bey, Münfleatü’s-Selâtin, ‹stanbul 1274, I, s.481-483.
35 E. Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara 1992, s.171-172.
36 N. Bayraktar, a.g.m, s.99.
37 Müstakil Bolu Livâs› Sâlnâmesi-1334, s.100.
38 N. Bayraktar, a.g.m, s.100.



nun ifllerlik kazanmas› üzerine, Hendek, Düzce, Bazar ve Bolu’da hanlar inflâ ettirdiler39.

Mustafa Pafla, hacda iken 25 May›s 1569’da öldü. Daha önce de Selaniki’nin de yazd›¤› gi-
bi emekliye ayr›lm›fl ve Bolu’ya çekilmiflti. O’nun üç o¤lu ve bir k›z› vard›40.

fiemsi lâkab› ile edebiyat âleminin tan›d›¤› Ahmed Pafla, büyük babas› K›z›l Ahmed gibi, ai-
lenin isim babas› olmufltur. ‹stanbul’da, Üsküdar’da ve özellikle Bolu’da fiemsi Paflal›lar kolu
tan›nm›flt›r. III. Murad’›n huzurunda her zaman bulunabilen kimseler aras›nda idi41.

fiemsi Ahmed Pafla ve K›z›l Ahmedli kolunun yukar›da temas edildi¤i üzere Hazret-i Hâlid
ve Hazret-i Ebû Bekr ile akraba olduklar› yolundaki düflünceleri kan ba¤l›l›¤› ile de¤il, mane-
vi aç›dan de¤erlendirilmelidir. 

Nitekim soy kütü¤ündeki fliirinde, Hz.Halid ile ba¤l›l›¤› flu flekilde dile getirmektedir;

“Kâbenün fethine O’dur bâdi

Halid’i her zaman Resûlullah

Ceng içinde kime uzatsa Sinan 

Halid’ün o¤lu Nureddin-i fiehid

Nureddin-o¤l› idi fiems ed-Din42”

Peçevi43, fiemsi Ahmed Pafla’n›n tarihi yönü ile ilgilendi¤i gibi edebi taraf›n› da ele alm›flt›r.
Her fleye ra¤men fliir yazd›¤›n›, ama bu iflten pek anlamad›¤›n› da iler sürer. Bu arada, o da ,
Vikâye’sinde görüldü¤ü Halid b.Velid ile akrabal›k olay›n› zikretmifl, III.Murad için yazd›¤› ta-
rihinde vermifltir44.

Gelibolu’l› Âli45 de, fiemsi Ahmed Pafla’n›n çevresinden idi. Bir konuflmalar› s›ras›nda, “Zât-›
Âli’niz cedd-i pür flerefiniz Hâlid b.Velid..” demifl ve ilgisini çekmifl, Halid ile Osman aras›nda-
ki olay› kastederek, bafl›n› da iki tarafa sallayarak “Çok fleyler bilirsin Âli” cevab›n› vermifltir46.
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39 Bolu Vilâyet-i Sâlnâmesi-1341, s.551.
40 Mustafa Selâniki, Tarih-i Selâniki, hzl:M. ‹pflirli, Ankara 1999, I, s.64; Ve bu esnâda merhûm ve ma¤fûrun-

leh Padiflah’un emekdâr› olup, Vezir-i Rûflen ve isâbet-pezir K›zul Ahmedlü Mustafa Pafla hazretleri rikâb-›
hümayuna arz›hâl idüp evât›f-› aliye-i hüsrevâniden tariklar›nca tekâ’üd dirli¤i sadaka buyurulmak bab›nda
inâyet recâ eyleyüp ve tavâf-› Beytu’llâhi’l harâm ve ziyâret-i Ravza-i hazret-i Seyyidü’l-enâm -aleyhi’s-salatü
ve’s/selâm- için icazet isteyüp, tazarru’u niyâz eyledi¤ünde kanunlar›ndan ziyade yüz bin akça zamm ile üç
yüz bin akçe ile mütekâid olup, ve “Yüzeli bin gümrükten nakd virülsün ve mütasarr›f oldu¤i haslar›ndan
istedü¤ü yüzeli bin akçal›¤› ber-vech-i tekâ’üd zabt› içün hükmü flerif virile” diyü tezireyü hümâyun ç›kt›.
Ve hacc-› flerife dahi iznü hümâyun buyur›lup “Bizi hayr dua ile yâd eyleyüp, sükkân-› Haremu’llah’dan dua
ve senâ istimdad iderüz” diyü hatt-› hümâyunlar› geldi didiler. Ahibbâ vü eviddâs›yla vedâlaflup, kasaba-i
Bol›’da ve baz› emâkinde olah hayrat-› hesanatlar›n yoklayup, “Mevsimde fiâm-› flerifde bulunal›m” diyüp
gittiler. Allâhu ta’âlâ tevfik›n refik eyleyüp, husûl-i murâdât-› Dâreyn müyesser eyleye. Du’alar› kabûl olup,
dil-hâhlar› üzre haccmüyesser olup, Arafât’dan avdet itdüklerinde Mu’allâda medfûn olm›fllar. Rahmetu’llâ-
hi ta’âlâ. Üç o¤l› bir k›z› kalmafld›. Ehl-i insaf-› sâd›ku’l-kavl mütedeyyin sâhib-devlet idi. 

41 N. Bayraktar, a.g.m, s.101.
42 Peçevi, Tarih, hzl: B.S. Baykal, II, s.9.
43 Peçevi, a.g.e, s.9-12.
44 Peçevi, a.g.e, s.9.
45 N. Bayraktar, a.g.e, s.104.
46 Ayn› yer.



Tarihçi Selâniki47, “fiemsi Pafla, nesl-i Halid b.Velid’den olup, ma’arif-pür-çeng, flems-i tâbân
u d›r›hflan, dahi..”

Gülflen-i fiu’âra’48da “Zira ki, ecdâd-› buzurg-vâri ve âb-› ferhunde ve sâr› ashâb-› sedid, yev-
müll-vâ’id olan Halid b.Velid neslindendi”.

Beyâni49;

Silsele-i intisablar› kudve-i ashab-› kirâm, seyfü’l-islâm Halid ibn-i Velid’e irüflmekle müflte-
hirler ve bu fleref ile müftehirlerdir. Lâkin, ulemaü’n-nisâb içinde flâi ve zâidür ki, Halid bin
Velid’den evlâd gelmeyüb, akableri kalmam›fl ola”..

Hasan Çelebi50 ise Tezkiresinde, Halid b.Velid hâdisesi için benzer duygular içindedir ve o
da flunlar› yazmaktad›r; 

Silsele-i intisablar› kudve-i ashab-› mümteni ve mühtehi olma¤› ile müftehir ve mübtehi
olurlar idi. 

Akrabal›k konusunda son noktay›, Kutb ed-Din el-Mekki51, ‹stanbul’a geldi¤inde, misafir
kald›¤› ve her ikisi ile görüfltü¤ü s›rada bir kere daha dile getirmektedir. 1558’de, El- Mekki,
flunlar› yazmaktad›r52;

“Sonra, Rumeli Beylerbeyi, fiam Naibi Ahmed Pafla’n›n kardefli Mustafa Pafla ile görüfltüm.
Bunun bir kardefli daha vard›r. Ki Emir-i Ahur bafl›d›r. Onunla da görüfltüm. Bunlar ‹sfendiyar
o¤ullar›ndand›r. Buna ra¤men, Halid b.Velid neslinden oluklar›n› iddia ediyorlarsa da, muhad-
dislere göre Halid’in zürriyeti devam etmifltir.

fiemsi Pafla her fleye ra¤men, Halid b.Velid akrabal›¤›nda ›srarl› görünmektedir. Do¤anc›lar-
da, Çak›rc› Câmiinin bat› köflesindeki iki sat›rl›k kitâbede Halid b.Velid ismi yine tekrarlan-
m›flt›r. Kitâbe metni flöyledir53:

“fiam Beylerbeyisi olan nesl-i Halid

Kendi desti ile kodu Türbesinin bünyad›n

Bilmek ister ise an› fiemsi didi tarihin 

Derler idi Hac› Ahmed Pafla an›n ad›n”

Hicri 984/M.1576

Halid b.Velid, Hz.Muhammed’in çevresinden, k›ymetli bir kumandan idi54. 31 May›s
629’da ‹slâmiyeti seçmifltir. Birçok savafla kat›lm›flt›r. 6 Eylül 635’de fiam’› ele geçirmifltir. ‹ki
y›l sonra da Marafl’› ‹slâm topraklar›na katm›flt›r. Suriye’deki bir veba salg›n› sonucu hayat›n›
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47 Selâniki Mustafa Efendi, a.g.e, I, s.8.
48 Âhdi, Gülflen-i fiu’ara, ‹stanbul Üniversitesi Ktb ‹bnülemin Kitaplar›, nr; 3111.
49 Tezkire, vrk:48/a.
50 Tezkire, vrk;169/b.
51 El-Mekki, a.g.e, s.71.
52 El-Mekki, a.g.e, s.71.
53 ‹.H. Konyal›, Üsküdar Tarihi, ‹stanbul 1976-1977, s.351-354.
54 Bkz; M. Fayda, Allah’›n K›l›c› Halid b. Velid, ‹stanbul 1992; Es-Aseli, Halid b.el-Velid, Beyrut 1992.



kaybetmifltir. Çocuklar› ve eflleri hakk›nda bilgi yoktur. Ancak, hepsi bu veba illeti nedeni ile
hayatlar›n› kaybetmifllerdir. O yüzden nesli devam etmemifltir55.

fiemsi Pafla’n›n, Erzurum dolaylar›nda ölen amcas›n›n yani Musa Pafla’n›n efli Piri Pafla56’n›n
k›z› Han›m idi57. Onun o¤lu da yetim kalan Mehmed’dir. 

Musa Pafla veya ifle Bolu’da, Karaköy’de58, bir akarsu kenar›nda iki köy ortas›nda küçük, gü-
zel bir câmi yapt›rm›flt›. Bina son onar›m›n› yak›n zamanda geçirmifltir. Abant ‹zzet Baysal Üni-
versitesi’ne giden yolun sol taraf›nda göze çarpmaktad›r. Câminin kitâbesinde59, Halid b.Ve-
lid’den, Piri Pafla’dan, onun Sultan I. Selim’in vezir-i âzâm› oldu¤u da belirtilmektedir. Piri Pa-
fla’n›n k›z› dolay›s›yla nesebi de flöyledir: Mehmed b.Mehmed Pafla el-Cemâli min Ebû Bekr es-
S›dd›k rad›allahu anh. Kitâbeye göre câminin yap›m tarihi h.970/31 A¤ustos 1562’dir. Piri
Mehmed Pafla, Karaman as›ll› el-Cemâli ailesine mensuptur. Cemâl ed-Din Aksarayi ise XIV.yy
sonlar›nda ölmüfltür. Gelibolulu Mustafa Âli60 ise Piri Pafla’y› “S›dd›ki neseb, Cemal haseb,
meflhur Piri Pafla’d›r” diye tan›tmaktad›r. Karaköy Han›m Camii’nin ilim âlemine tan›t›lmas›
Bolu Salnâmesi ile olmufltur. ‹lk foto¤raflardan biri burada göze çarpmaktad›r. 

‹zmit ve Bolu bölgesinde, Bithynia araflt›rmalar› yapan Prof.Dr.Friedrich Karl Dörner, “Bo-
lu’da Karaköy Camii Arapça Kitâbesi” ni eserinin son k›sm›na alm›flt›r. J.Kraemer, kitâbenin ilk
ilmi aç›klamas›n› yapm›flt›r61. Piri Pafla’n›n k›z›, K›z›l Ahmedli Musa Pafla’n›n efli Han›m, böy-
lece, Halid b.Velid ile Ebu Bekr S›d›k ismini fiemsi Pafla gelene¤ine uygun olarak câmi kap›s›
üzerine koydurmufltur. 

Musa Pafla o¤lu Mehmed Bey de, Bolu’da Karaçay›r Mahellesinde, ayn› isimle an›lan câmi
yapt›rm›flt›r. H.979/M. 7 Ekim 1571 tarihlidir. Karaköy Câmiinden dokuz y›l sonra, Bolu mi-
mari tarihine kazand›rm›flt›r62.

Halid b.Velid ile Ebu Bekr S›dd›k ile akrabal›¤›n fiemsi Ahmed Pafla taraf›ndan ileri sürül-
dü¤ü anlafl›lmaktad›r. Kardefli Mustafa Pafla da bu an’aneye boyun e¤mifl görünmektedir.
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55 Genifl bilgi için not;54’e bak›n›z.
56 Yavuz Sultan Selim devri devlet adamlar›ndand›r, bkz; Peçevi, a.g.e, s.16; N.Aykut, Hasanbeyzâde Tarihi,

DT, ‹stanbul 1980, s.63; Gelibolulu Mustafa Ali Efendi, Kitabü’t-Tarih-i Künhü’l Ahbar, _ hzl; A.U¤ur-A.
Gül-M. Çuhadar, Kayseri 1997, s.1121, 1204; fi.Turan, Piri Mehmed Pafla, ‹A, IX, s.559-561; Y.Küçükda¤,
Vezir-i Azâm Piri Mehmed Pafla, Konya 1994.

57 Elâ ve Alâ diye okunan kelimenin do¤rulu¤u flüphelidir. Ancak, Han›m, Piri Pafla ailesindendir. Bkz; Y.Kü-
çükda¤, a.g.e, s.325 vd. 

58 Bolu Vilâyeti Sâlnâmesi-1341, s.289, “Bu câmi, kapusu, mihrab ve minberi itibar› ile son derece nefis ve k›y-
metdar bir âbide-i san’at oldu¤undan muhafazas›, mevcudiyet-i milliye nâm›na kem’al-i ehemmiyetle te-
menni olunur”. Bu y›l da dahil hemen her y›l camii gördüm. Son zamanlarda esasl› bir onar›m geçirdi. 1952
öncesi de A.Göko¤lu, câmiden flöyle bahsetmektedir; Bolu’nun bir saat otuz dakikaka bat›s›ndad›r. Bu kö-
yün iki mahallesi aras›nda bulunmaktad›r. Son cemaat yeri ahflapt›r. Kap›s›n›n süveleri mermer olup, ke-
meri birbirene geçirme tekni¤i ile yap›lm›flt›r. Kitabesine göre câminin 998/1589’da, Mehmed ibn Musa Pa-
fla’n›n vâlidesi taraf›ndan yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Paphlagonia; Paflagonya.Gayr-› Menkul Eski Eserleri
ve Arkeolojisi, Kastamonu 1952, s.257. 

59 Bolu Vilâyeti Sâlnâmesi-1341, s.289; M.Z. Konrapa, Bolu Tarihi, Bolu 1964, s.179; Bolu ‹l Y›ll›¤›, 1998, s.136.
60 Gelibolulu Mustafa Ali, a.g.e, s.1121.
61 F.K. Döner, Bericht über eine Reise in Bithynien, Wien 1952, s.68-70.
62 Müstakil Bolu Livâs› Sâlnâmesi-1334, s.205.



Üsküdar, fiemsi Ahmed Pafla ve ailesinin gayretleriyle ‹stanbul karfl›s›nda, modern bir flehir
olarak geliflmesini sürdürmüfltür. Sahildeki câmii, bunun etraf›ndaki külliye, ailesinin uzun za-
man ikâmet etti¤i köflkü, II Mahmud devrinin ifâdesi ile fierefâbâd’› Üsküdar’›n en muhteflem
binas› idi ve âdeta Topkap› Saray› ile Anadolu sahilinde, bu taraf›nda bir baflka kültürünü tem-
sil ediyordu63.

fiemsi Ahmed Pafla, 6 Mart 1580’de hayata veda etti64. Kendi ad› ile an›lan câmii haziresin-
de, türbesinde topra¤a verilmifltir. fiehnâme-i Sultan Murad/Tarih-i Dilârâ, Divân, Vikâye fier-
hi, ‹tikâdnâme, Tercüme-i Surût-i Salât geriye b›rakt›¤›, incelenmesi ve yay›nlanmas› gerekli
olan eserlerdir65.

O¤lu ve gözbebe¤i Nahcivan serhaddini Safevilere/K›z›lbafllara karfl› bekleyen Mahmud Pa-
fla H.1011/M.1602-1603’de, flehid düflmüfl, böylece atalar›n›n gurbette ölme zincirini devam
ettirmifl olmaktad›r66.

Üsküdar, ‹stanbul özellikle Bolu, fiemsi Paflal›lar›n kopmad›klar› yerlerdir. Hendek Pazar› ve
Düzce Pazar nâm-› di¤er Konrapa/Konur-Apa/Konur Alp gibi kasabalar da köy hâlinden onla-
r›n hay›r eserleri ile kasabaya dönüflmüfltür67. Bolu’nun kuzeyinde Sünnice genel ad› ile bilinen
çam ve köknar ormanlar› ile kapl› arazi, hâlâ köylüler aras›nda (Urumflalar, Pafla Köyü, Kasab-
lar, Çivril, Karamanlar, ve Çakmaklar) fiemsi Pafla Vakf›/fiemsi Pafla vak›flar› diye an›lmaktad›r68.

1645’de, Erzurum yolculu¤u s›ras›nda Bolu’dan geçen Evliya Çelebi69’de Candarl›, ‹sfendi-
yarl›, K›z›l Ahmedli ve kendi zaman›ndaki fiemsipaflazâdelilerin sancak merkezi olan Bolu’da
mevcut olduklar›na dikkat çekmekte ve “…tarihinde, Osmanc›k fethidir. Bedest-i Sungur Bey
fiemsi feth idüp, kendüye evlâd-› evlâd kayd-› hayat flart› ile ocakl›k ihsan olunmufltur. Hâlâ
ink›raz-› nesl bulmayub, fiemsi Pafla o¤ullar› derler…” demektedir.
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63 N. Bayraktar, a.g.m, s.108-109.
64 N. Bayraktar, a.g.m, s.109.
65 N. Bayraktar, a.g.m, s.110-113; M. Akkaya, fiemsi Pafla’n›n Cevâhirü’l-Kelimat Adl› Sözlü¤ünde Mahalli Dil

Anlay›fl›, Türk Dili say›; 566 (fiubat 1999), s.149-153.
66 Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmâni, ‹stanbul 1308 IV, s.315-316.
67 Düzce ve Hendek bu arada Bolu Vak›f kay›tlar›nda fiemsi Pafla ve ailesinin ismi s›k s›k geçmektedir. Düz-

ce, Evliya Çelebi taraf›ndan, “Cümle fiemsi Pafla hayrat›d›r. fiahrah kald›r›mlar› dahi fiemsi Pafla’n›nd›r” di-
ye tan›t›lmaktad›r. Keza baz› gezginler de onlara ait hanlar› isim vermeden zikrederler. Bkz; Bolu’dan Geçen
Seyyâhlar, Çele-Bolu Dergisi, say›;19 (Kas›m 1964), s.29-31; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi II, s.90. Bkz; Ta-
pu’nun 63. Cildi (Enver Konukçu özel kitapl›¤›, s.1 “Livâ:Bolu, Kaza:Düzce, Karye: Sar› Çökek. Evkaf-› Hü-
mâyun’a mülhak. Vak›f; fiemsi Mustafa Pafla.

68 Ad› geçen yaylalar, Çivril, Karamanlar ve A¤açç›lar köylerinin kuzeyindedir. Berberler, Pafla Köyü ve Urum-
flahlar yaylalar› birer do¤a harikalar›d›r. Bolu’nun en iyi atlar›n›n bu yaylada, At Yaylas›nda yetifltirildi¤i ku-
laktan kula¤a yay›larak, günümüze kadar gelmifltir. Berberler Köyü/Bolu’da oturmakta olan ve 1995 önce-
sinde kaybetti¤imiz Kam›fl Nine/Behiye’nin o¤lu, annem Fatma Konukçu’nun a¤abeyi Ömer ve Osman De-
mirel, her y›l Pafla Köyü yaylas›na ç›kar ve beni de terkilerinde götürürlerdi. O zaman ki geceleri ve gün-
düz güzelliklerini hiç unutmad›m. Ç›t›rdayan küner/köknar dallar›n›n yayd›¤› k›v›lc›mlardan çok zevk al-
d›¤›m› belirtmek isterim. Yine, ocak bafl› sohbetlerinde day›m›n dilinden düflmeyen fley, fiemsi Pafla ve aile-
sine duyulan minnet borcu idi. Çocuklu¤umdan flu ana kadar fiemsi Pafla’y› hep ö¤renmeye çal›flt›m. Galiba
bu makaleyi kaleme almama sebep de, tarihi görevi yerine getirmekten kaynaklanmaktad›r.

69 Evliyâ Çelebi, Seyâhâtnâme, hzl; Z. Kurflun, Y. Da¤l›, S.A. Kahraman, ‹stanbul 1999, II, s.90. Vak›f kay›tlar›na
akseden isimler 1622’de, Mehmed Pafla ‹bn Mehmed, Ak Hocazâde Medresesi Mezarl›¤›nda sonsuz uykusuna
uyumakta idi. Bu mezarl›k maalesef ortadan kalkm›flt›r. Hazret-i Mir Mehmed Bey de fiemsilerdendir. 



DAN‹fiMENDNÂME’YE GÖRE ÜSKÜDAR
FAT‹H‹ ALEMDAR BABA

Rabia Kocaaslan Uçkun*

Her milletin tarihi, millî destan ve efsaneleriyle bafllar. ‹slâmîyet’in kabulü ve Anado-
lu’nun fethiyle birlikte, Türkler için yeni bir destan devri bafllar. ‹lk büyük fatihler-

den olan Sar› Saltuk, Seyyid Battal Gazi ve Melik Daniflmend Gazi gibi flahsiyetlerin etra-
f›nda oluflan menk›beler, orta dönem Türk destanlar›n›n konusunu teflkil eder ve genel ka-
bule göre “‹slamî Türk Destanlar›” ad›n› al›r. Bunlardan biri olan Daniflmendnâme, Anado-
lu’nun büyük bir bölümünün Daniflmendliler taraf›ndan Türkler ad›na fethedilmesini ve
vatan yap›lmas›n› menk›bevî olarak anlatan bir eserdir. Daniflmendnâme’de Türk- Bizans
veya Müslüman- Hristiyan mücadelesi anlat›lmaktad›r.

Ad›n› verdi¤i Alemda¤›’nda türbesi bulunan Alemdar Baba, ünlü bir Türk kumandan›
olup as›l ad› Tur Hasan Bey’dir. Tur Hasan Bey, Daniflmend Ahmed Gazi’nin gaza arkadafl-
lar› aras›nda önemli bir yere sahiptir ve destanda  Sultan Turasan ad›yla geçmektedir. Sul-
tan Turasan Daniflmend Gazi’yle birlikte, Halife taraf›ndan ‹slâm askerine komutan tayin
edilerek gaza için görevlendirilmifltir. 

Turasan Bey gaza arkadafllar›yla ‹stanbul’a do¤ru ilerlemifl, Kocaeli Yar›madas›’nda  pek
çok fütuhatta bulunduktan sonra Alemda¤›’na gelmifltir.  Burada bir kale yapt›rm›fl ve Sel-
çuklular ile Daniflmendlilerin müflterek bayra¤› olan meflhur siyah alemleri kalenin burçla-
r›na dikmifltir. Bu alemlerin dikilmesinden sonra halk aras›nda da¤ Alemda¤›, Turasan Bey
de Alemdar Baba unvan›yla an›lm›flt›r.

Daniflmendnâme’ye göre Sultan Turasan Battal Gazi’nin torunudur. Sultan Turasan Malatya
yak›n›ndaki Çahar Ba¤ denilen yerde Melik Daniflmend ile silah e¤itimi yapar1. Destan›n ba-
fl›nda Melik Daniflmend’i  Hz. Muhammed, Sultan Turasan’› da dedesi Battal Gazi rüyada ga-
za ile görevlendirir. Melik Ahmed’in rüyas›nda Hz. Muhammed, niye gaza k›lmad›klar›n› so-
rar. Süleyman ad›nda bir ulu kiflinin gelerek onlar› flehre davet edece¤ini ve flehre gidip çok
ifller baflaracaklar›n› Daniflmend’e haber verir. Ayn› gece Sultan Turasan da rüyas›nda dedesi
Battal Gazi’yi görür. Battal Gazi ona gaza k›lmas›n›, Allah’›n kendilerine yard›m edece¤ini, fleh-
re gitmesini ve flehir halk›n›n medet k›laca¤›n› söyler2. Görüldü¤ü gibi Melik Daniflmend’in ve

* Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Enstitüsü.
1 ‹rene Melikoff, La Geste de Melik Daniflmend, Paris 1960, c. 2, s. 9. 
2 A.g.e, s. 10.



Sultan Turasan’›n gördükleri rüya, gelecekteki olaylar için bir duyuru ve mesaj niteli¤indedir.

Melik Daniflmend ve Sultan Turasan Hicri 360 (baz› nüshalarda 460) y›l›nda Recep ay›n›n
bir cuma günü Malatya’ya ulafl›rlar. Bir mescitte namaz k›l›p, kafirlerin bask›s›ndan kurtulmak
için savaflmaya karar verirler. Halifeden izin almak için Eyyüp o¤lu Yunus ve Süleyman o¤lu
Numan  Ba¤dat’a gider. 

Malatya halk›n›n iste¤ini uygun gören Halife, önce Frenk çerisinin iflgal etti¤i fiam ilinin
(Suriye ve Lübnan) kurtar›lmas›n› daha sonra Anadolu’nun fethedilmesini uygun görür. Eyyüp
ve Süleyman, Melik Daniflmend ile  Sultan Turasan’›n bu illeri açmas› için Halife’den destur is-
ter. Halife, ferman yazmadan önce vezire Sa’d Ahteri’ye usturlap3 ile Sultan Turasan ile Melik
Daniflmend’in talihine bakt›r›r. Vezir talihlerinin iyi oldu¤unu, nas›l Ebû Müslim Mervanileri
helâk ettiyse Melik Daniflmend ile Sultan Turasan’›n da kafirlerin kökünü kesece¤ini söyler4.

‹slâmîyet’te sihir ve büyü yapmak yasaklanm›flt›r. Kur’an’da büyücülü¤ün, kahinli¤in, oklarla
fal açman›n haram oldu¤una dair ayet-i kerimeler yer almaktad›r5. Kur’an-› Kerîm’de sihir yapan-
lardan, cinler ve onlar›n flerlerinden Allah’a s›¤›nmak hakk›nda da âyet-i kerîmeler mevcuttur6.

Büyücülü¤ün, kahinli¤in, fal açman›n Müslümanl›kta haram oldu¤unu ve bu konuda âyet-
i kerîmelerin de bulundu¤unu yukar›da söylemifltik. Hal böyleyken Daniflmendnâme’de Hali-
fenin, usturlap ile fala bakt›rmas›, Türklerin ‹slâmîyet’i  kabul etmekle birlikte eski Türk inanç-
lar›n› ve geleneklerini de unutmad›klar›n› göstermektedir.

Halife Melik Daniflmend ile Sultan Turasan ad›na ferman yazd›r›r.  Battal Gazi’nin sanca-
¤›n›, Ebû Müslim’in bayra¤›n›, gaza için gerekli  malzemeleri, yüz yük hazineyi ve hil’atla-
r› Halife’den alan elçiler Malatya’ya döner7. Gaza için k›rk günde k›rk bin asker toplan›r.
Çavuldur Çaka komutanl›¤›ndaki ‹slam askeri Kara Tonga, Hasan, Süleyman, Eyyüp ve Ab-
durrahman ile Malatya’dan Sivas’a  Elbis suyunu geçerek gelirler8. Battal Gazi’nin imar et-
ti¤i bu flehri ve kaleyi harap bir halde bulurlar. Komutanlar savafl plan›n› görüflür, fikir al›fl-
veriflinde bulunurlar. Sultan Turasan önce ‹stanbul taraf›na gidilmesini ve oralar›n fethedil-
mesini teklif eder. Melik Daniflmend ise ordunun ikiye bölünmesini ister. Melik Danifl-
mend’in fikri kabul edilerek gaziler iki farkl› yönde fetihlere bafllar. 

Sultan  Turasan yirmi bin askerle ‹stanbul’a, Çavuldur Çaka da iki bin askerle Karaman ta-
raf›na yola ç›kar. Melik Daniflmend, Hasan, Eyyüp ve Süleyman geriye kalan askerlerle Tokat,
Gümenek, Niksar, Amasya, Samsun, Sinop, Turhal taraflar›n› fethetmek için yola ç›kar9.

Melik Daniflmend o geceyi ibadet ederek geçirir ve bir rüya görür. Rüyas›nda dünya
dümdüz deniz olur. Kendisi dostlar›yla bir gemiye, Sultan Turasan da baflka bir gemiye bi-
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3 Usturlap: gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullan›lan araç.
4 A.g.e, s. 12.
5 Bkz. Kur’an, 2 (El- Bakara), 102; 5 (El- Maide), 90; 6 (El- Enam), 59; 16 ( En- Nahl), 56; 22 (El- Hacc), 30.
6 Bkz. Kur’an, 113 (El- Felak), 1-5; 114 (En- Nas), 1-6. 
7 ‹rene, Melikoff, a.g.e, s. 13
8 ‹. Melikoff “Alis” kelimesini Elbis olarak, fiükrü Akkaya  ise ‹lbis olarak okumufltur. Burada bahsedilen su

K›z›l›rmak’t›r.  Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Osman Turan, Selçuklular Zaman›nda Türkiye, Bo¤aziçi Yay›nlar›,
‹stanbul 1993, s. 123, not 41.

9 ‹rene Melikoff, a.g.e, s. 17.



ner. Her biri bir tarafa giderken Sultan Turasan’›n gemisi batar. Melik Daniflmend korkuy-
la uyan›r, sabah namaz›n› k›lar. Arkadafllar›na gördü¤ü rüyay› yorumlay›p, “‹nflallah bu yer-
leri fethedip tekrar bu illerde flehit olaca¤›z” der10.

Daniflmendnâme’nin on üçüncü meclisinde Sultan Turasan’›n  Kara Tonga, Çavuldur Çaka
ve Hasan ile birlikte Kayseri’den ‹stanbul’a kadar bütün flehirleri fethederek ‹stanbul’a vard›k-
lar› anlat›l›r. Sultan Turasan ve gaza arkadafllar› ‹stanbul’u al›r, Rum ‹mparatorunu asar, bir gün
içinde üç bin ruhban öldürür11. Daniflmendnâme’nin bundan sonraki bölümlerinde Sultan Tu-
rasan’dan bahsedilmemektedir. Destanda aç›kça belirtilmemesine ra¤men Sultan Turasan’›n ‹s-
tanbul’da flehit oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Daniflmendnâme’de Sultan Turasan’la ilgili  tespitlerimizi tarihçi Mustafa Cenâbî Türk-
çe tarihinde verdi¤i bilgilerle do¤rulamaktad›r: “Daniflmend Gazi’nin arkadafl› Sultan Tu-
rasan ‹bn-i Ali ‹bn-i Seyyid Cafer El- Battal ile birlikte dedeleri gibi gaza ile meflgul idiler.
Bunlar Halife’ye elçi göndererek ondan izin istediler, Halife onlara sancak, menflur gönde-
rerek fethedecekleri yerlerin idaresini verdi. Bunun üzerine Malatya’dan ç›kt›lar. Sultan
Turasan, Kostantiniyye taraf›na gitti, çok fütuhat yapt›. Kostantiniyye kap›s›na vard›. Ora-
da Karadeniz’e hakim bir yerde, Alemda¤› üzerinde bir kale infla etti ve oraya yerleflti. Da-
ima ‹stanbul tekfuruyla cenk ederdi. Nihayet yard›m gelmedi¤i için orada flehit oldular.
Hâlâ bu da¤a ziyaret ve dua için giderler”12.

Görüldü¤ü gibi Sultan Turasan Anadolu’nun fethinde kahramanl›klar›yla tan›nm›fl bir ku-
mandand›r ve halk muhayyilesinde bir fleyh, bir veli olarak derin izler b›rakm›flt›r. ‹brahim Hak-
k› Konyal›, Sultan Turasan’a izafe edilen Alemdar Baba  Türbesi için flu bilgileri vermektedir: “Bu
türbe Üsküdar’›n Alemdar Köyü’nde, Alemdar Tepesi’nde idi. Demir parmakl›kla çevrili bu aç›k
türbe içinde bir yat›r vard›. Halk buna öteden beri Alemdar Baba Türbesi diyordu. Nezirler ya-
p›l›r, kurbanlar kesilirdi. Buras› ayn› zamanda Üsküdar’›n  bir mesiresi ve avla¤›yd›”13.

Tarihi kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre Alemda¤› bir mesire, Alemdar Baba Türbesi de
önemli bir ziyaret yeridir. Son zamanlarda füze üssü yap›l›rken Sultan Turasan’›n yapt›rd›¤› ka-
lenin kal›nt›s› zorla y›k›lm›flt›r. Sonradan Füze Kumandanl›¤› harap haldeki türbeyi tamir et-
tirmifltir. fiimdi askerî alan içerisinde kalan Alemdar Baba Türbesi son derece bak›ml›d›r.

‹brahim Hakk› Konyal›, Turasan Bey’in türbesine Osmanl› padiflahlar›n›n da ziyaret etti-
¤ini bildirir. ‹stanbul’da  bir kolera salg›n› olur. Her gün yaln›z Edirnekap›s›’ndan 300 ölü
ç›kar. Sultan III. Murat, Alemda¤›’ndaki türbeyi ziyaret için emir verir. Turasan Bey’in tür-
besi ziyaret edilir, dua edilir, namazlar k›l›n›r. Bu ziyaret sonras›nda Edirnekap›’dan günde
ç›kan 300 ölü say›s› hemen 100’e inmifltir14.

Anadolu’nun hemen her yerinde Allah’›n sevgili kulu oldu¤una inan›lan, gerçek kimli¤i
bilinsin ya da bilinmesin sayg› duyulan, haklar›nda çeflitli menk›beler anlat›lan pek çok ulu
kiflinin türbe veya makam› çeflitli istekler do¤rultusunda ziyaret edilmektedir. Bu ziyaret-
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10 A.g.e, s. 18.
11 A.g.e, s. 123.
12 ‹stanbul Rag›p Pafla Kütüphanesi, No 983, s. A440.
13 ‹brahim Hakk› Konyal›, Üsküdar Tarihi, Türkiye Yeflilay Cemiyeti Yay›nlar›, ‹stanbul 1976, s. 321.
14 Konyal›, a.g.e, s. 16.



ler,  eski bir Türk gelene¤inin atalar kültünün devam› say›labilir. Atalar kültüne göre, çok
yaflayan, bilgili, yönetici insanlar öldü¤ü zaman; onlar›n ruhlar›n›n ailesine ve toplumuna
yard›m etti¤ine ve onlar› korudu¤una inan›l›rd›15.

‹slamiyet’in kabulünden sonra atalar kültü; Anadolu’da veli kültünün oluflmas›nda etkili
rol oynam›flt›r. ‹slamiyet’te ölüden medet umma yoktur. Veli kültü yasaklanmas›na ra¤men
günümüze kadar varl›¤›n› korumufltur. Türklerin ‹slamiyet’i kabul etmesinden sonra da hal-
k›n türbe ve yat›rlara gitmesi “Allah’›n sevgili kullar› olan ve Allah’a sözü ve naz› geçebilen
evliyan›n yard›m›n› dilemesi”16 fleklinde aç›klanm›flt›r. 

Turasan Bey’e ait Anadolu’nun çeflitli yerlerinde makam ve ziyaretgâhlar bulunmaktad›r.
Bunlardan biri Aksaray’›n H›c›p Köyü’nün iki kilometre kadar yak›n›nda bir ad›yla Bekâr
Sultan di¤er ad›yla Turasan Dede Türbesi’dir. ‹stanbul’da  Baflbakanl›k Arflivi’nde  387 nu-
marayla kay›tl› Kanuni devrine ait bir defterde, Aksaray’a ba¤l› Bekir Nahiyesi’nin  32 köyü
say›l›rken  burada bir de Turasan Köyü’nün bulundu¤u kay›tl›d›r. Bahsedilen Turasan Kö-
yü’nün  H›c›p yak›n›nda Bekâr Sultan Türbesi’nin bulundu¤u yerde oldu¤u tahmin edilmek-
tedir. Günümüzde burada böyle bir yerleflim birimi bulunmamaktad›r. fieyh Turasan’›n bu
türbede veya yak›n›ndaki kabristanda gömülü oldu¤una inan›lmaktad›r17. Burada bir cami-
nin ve fieyh Turasan Dede Zaviyesi’nin bulundu¤u da bilinmektedir.

Nevflehir’in Yuva Köyü ile Aksaray’›n yok olan Ac›p›nar Köyü’nde, Ni¤de s›n›rlar› içinde
ve  Kayseri civar›nda Turasan ad›na türbe, zaviye ve camilerin bulundu¤u bilinmektedir. K›r-
flehir, Ni¤de, Ankara, Bal›kesir, Antalya, Bursa, Manisa ve Kocaeli vilayetlerinde Tur Hasan,
Dur Asan, Durasan, Turhasanl› ad›n› tafl›yan köyler; Turasan’›n flöhretinin ne kadar yayg›n
oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

Amasya Tarihi yazar› Hüsamettin Bey’e göre Turasan Bey, Daniflmendliler Devleti’nin kuru-
cusu Gazi Ahmed Daniflmend’in amcas› Hasan Bey’in o¤ludur. Hasan Bey’in bundan baflka
Sülü ve Çavl› adl› iki o¤lu daha vard›r. Turasan Bey Daniflmend Ahmed Gazi’nin Kayseri Va-
lisi Sülü Bey Karadeniz Yal›lar Kumandan› ve Trabzon Emîri, Çavl› Bey de Ankara Emîri’dir.

Yine Amasya Tarihi’ne göre, Turasan ve Çavl› Beyler Üsküdar’a do¤ru hücum ederek Rum-
lar› dehflete düflürürler. Bunlar›n ‹stanbul Bo¤az›’na kadar gelerek Anadolu Hisar›’nda otur-
duklar›, gelip geçen gemilerden vergi ald›klar›, meflhur bir tarihi rivayet olarak bilinir. Hic-
ri 487, Miladi 1094 y›l›nda Alemda¤›’na kadar gelen Kayseri Valisi Turasan Bey Bizansl›lar›n
fliddetli bir savunmas› ile karfl›laflarak flehit olmufltur18.

Sultan Turasan’›n babas› Emir Hasan ad›na da birçok aç›k ve kapal› türbe, makam ve ziya-
retgah vard›r. Daniflmend Gazi’nin amcazadesi olan Hasan Bey Kayseri valisidir. XI. asr›n son-
lar›nda müttefikleri Selçuklularla beraber Daniflmend ordusu bu da¤›n eteklerinde ve yamaç-
lar›nda Haçl›lara kan kusturur. Bu seferde Emir Hasan, Daniflmend ordusunun kumandanla-
r› aras›ndad›r. Kahramanl›¤› ile büyük bir flöhret kazan›r. Haçl›larla savafl›rken zirvenin ete-
¤inde flehit olur. Oraya gömülür ve bu da¤a Hasan Da¤› ad› verilir19. Da¤ çevresinde Hasan (
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15 Ahmet Yaflar Ocak, Alevi- Bektafli ‹nançlar›n›n ‹slam Öncesi Temelleri, ‹stanbul 2000, s. 62.
16 Mehmet Eröz, Eski Türk Dini ve Alevilik- Bektaflilik, TDAV., ‹stanbul 1992, s. 103. 
17 ‹brahim Hakk› Konyal›, Ni¤de Aksaray Tarihi, Fatih Yay›nevi Matbaas›, ‹stanbul 1974, c.2, s. 1446 vd.
18 H. Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. 2, s. 286, 288- 294.
19 ‹brahim Hakk› Konyal›, Ni¤de Aksaray Tarihi, s. 2364 vd.



Turasan, Sultan Turasan, Hasan Dede) ad›na cami ve türbeler yap›lm›fl, zaviyeler kurumufltur. 

Prof. Dr. Osman Turan Hasanda¤›’yla ilgili genifl bilgiler vermektedir: “... Bunlar aras›nda es-
kilik ve flöhreti dolay›s›yla Turasan’a ait olan› (türbe) dikkate flayand›r. Kayseri civar›nda Ha-
sanda¤›’nda bulunan ve son zamanlara kadar Tur Hasan Veli nam›yla ziyaretgah olan bu tür-
be, Selçuk devrinin de büyük ziyaretgahlar›ndan idi. Kayserililer Turasan’›n türbesine, Ni¤de-
liler Hasan Bey’in meflhedine giderek hacet diler ve s›¤›n›rlar”20.

Arap kaynaklar›nda Emir Hasan’›n flehit oldu¤u da¤a Tur-i Hasan, Cebel-i Hasan denilmek-
tedir. Tur Kur’an’a girmifl Habefl as›ll› bir kelimedir. Büyük âlim Birûnî Topkap› Saray›’ndaki
eflsiz bir yazmas›nda bu kelimenin da¤ ete¤i, da¤ yamac› anlam›na geldi¤ini söylemektedir. 

Tur Kuran-› Kerîm’in 19. sûresinin 53., 28. sûresinin 46., 95. sûresinin 2. ve 52. sûresinin
1. âyetlerinde geçer. ‹brahim Hakk› Konyal›’ya göre Araplar›n Tur-i Hasan’› bizim dilimize Tur-
hasan, Turasan flekillerinde geçmifl ve bir özel ad olmufltur. Hasan Da¤›’n›n eteklerinde, yayla-
r›nda do¤an çocuklara Hasan ad›n›n verilmesi bir gelenek haline gelmifltir21.

Anadolu’nun hemen her yerinde bugün de görülen türbe ve mezar ziyaretleri, çok eski bir
gelene¤in günümüzde ‹slâmî bir kimli¤e bürünmüfl devam› fleklindedir. Sultan Turasan’›n  me-
zar›n›n gerçekte Alemda¤›’nda m›, yoksa Aksaray’da m› oldu¤u önemli de¤ildir. Bizim için
önemli olan Sultan Turasan’›n  Anadolu halk› taraf›ndan t›pk› Yunus Emre, Nasrettin Hoca ör-
neklerinde oldu¤u gibi kabul görüp sahiplenilmesi ve bunun neticesinde Anadolu’nun muh-
telif yerlerinde ad›na türbe ve camilerin yap›lmas›; zaviyelerin ve köylerin kurulmufl olmas›d›r.

Sultan Turasan yani Alemdar Baba, Türk ve ‹slâm kültürüne hizmetleri sebebiyle Anado-
lu halk› taraf›ndan bir inanç önderi, bir veli olarak kabul görmüfl, türbe ve makamlar› dün-
den bugüne ziyaretgah haline gelmifltir. Sultan Turasan ve ona ait türbe ve ziyaretler etra-
f›nda oluflan kültürel de¤erler Türk toplumunu ayn› ideal alt›nda toplayarak birlefltirici ve
bütünlefltirici bir rol oynamaktad›r. 

Üsküdar’daki Alemdar Baba örne¤inden yola ç›karak yapt›¤›m›z bu çal›flman›n, ‹stanbul
velileri ve onlar›n etraf›nda oluflan kültür de¤erlerinin araflt›r›l›p incelenmesine az da olsa
katk› sa¤lamas›n› diliyoruz.
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20 Prof. Dr. Osman Turan, “Selçuk Türkiye’si Din Tarihine Bir Kaynak”, Köprülü Arma¤an›, 1953, s. 546.
21 ‹brahim Hakk› Konyal›, Ni¤de- Aksaray Tarihi, s. 2366.
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Abdurrahim Tufantoz*

Türkler ‹slâmiyetle çok geç tarihlerde tan›flm›fllard›. Araplarla ilk siyasî münasebet;
751’deki Talas Savafl›’nda, Araplar saf›nda Çinlilere karfl› yer ald›klar›na bak›l›rsa, bu du-

rum daha da aç›k olarak görülmektedir. Ancak ‹slâmiyet Türk ülkelerine Fars kültürünün et-
kisi alt›nda girmifltir. Böylece ilkin Arap kültürü ile Araplaflma özellikleri gösteren Müslüman-
l›k, bir de Fars kültürüyle herc-ü merc olduktan sonra Türklere geçmifltir. Eski dinî inan›fllar›-
n› fazla de¤ifltirme lüzûmu hissetmeden ‹slâmiyeti kabul eden Türkler de kültürlerinin bir çok
unsurunu yeni dinlerinin içinde günümüze kadar yaflatm›fllard›r.

Türkler aras›nda VIII. yüzy›ldan itibaren kabul edilmeye bafllayan ‹slâm dininin, kutsiyet at-
fedilen büyükleri/erenleri XII. yüzy›ldan sonra tarih sahnesine ç›kmaya bafllar. Ve ilk s›rada da
Hoca Ahmed Yesevî vard›r. Do¤um tarihi bilinmeyen Ahmed Yesevî 1166 y›l›nda ölmüfltür.
99.000 müride sahip oldu¤u rivayet edilen Yesevî’nin müritlerinin büyük bir k›sm› Anadolu’yu
mesken tuttu. Ki, bunlar aras›nda Hac› Bektafl Velî (1209-1271) apayr› bir konuma sahiptir.
Hoca Ahmed Yesevî ile Hac› Bektafl -tarihî devir olarak- birbirini görmedikleri halde, menk›-
belere göre; bizzat Anadolu’yu irflat etmek üzere Hoca taraf›ndan görevlendirilmifltir. 

Hocas›ndan irflat emrini alan Hac› Bektafl Sulucakarahöyük’ü (bugünkü K›rflehir’in Hac›-
bektafl ilçesi) yurt tutarak felsefesini yaymaya bafllad›. Bu tarihler; Anadolu’yu garip ve anlat›-
lamaz bir flekilde talan eden Mo¤ol istilâs› zamanlar›d›r. 1271’deki ölüm tarihine kadar birçok
mürit yetifltiren Hac› Bektafl da onlara yeni bölgeleri ‹slâmlaflt›rma vazifesini vermifltir. 

Hac› Bektafl’›n müridi oldu¤u rivayet edilen Karaca Ahmed Sultan’›n do¤um ve ölüm tarih-
leri bilinmemektedir. Ancak Anadolu’dan Üsküp’e kadar yay›lan topraklarda pek fazla maka-
m› bulunmaktad›r. Bunlar›n en meflhurlar›ndan biri günümüzde büyük bir kabristanda ad›n›n
yaflat›ld›¤› Üsküdar’dad›r.

Karaca Ahmed, Mo¤ol istilâlar›n›n bozduklar› dengeler içinde yerinden oynam›fl tafllar-
dan biridir. Çünkü Mo¤ollar›n Orta Asya’daki katliamlar› yüzünden nüfus kesafeti ‹slâm
dünyas›n›n Bat› ucuna do¤ru akmaya bafllam›fl, çok say›da insan ve ilim erbâb› bu sebepten
o dönem için en güvenilir bulduklar› Türkiye Selçuklular› sahas›n› yurt tutmufllard›. Bu yurt

* Yüzüncüy›l Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö¤retim Üyesi.



edinmede Sultan Alâeddin Keykubat (1220-1237)’›n1 büyük himmeti unutulmamal›d›r.

Bu ulemâ ve evliya zümresi aras›nda Mevlânâ ile Hac› Bektafl ilk akla gelenlerdir. Bu kifliler
çocukluklar›n› Orta Asya’da do¤duklar› topraklarda geçirmifl olmalar›na ra¤men, Mo¤ollar›n
k›y›m›ndan kaçan babalar›nca Anadolu’ya getirilmifller ve bu topraklarda boy atm›fl/yeflermifl-
lerdir. Bu göç XIII. yüzy›l›n ortalar›na kadar çok yo¤un bir biçimde sürmüfltür. Alâeddin Key-
kubat’›n zehirlenerek öldürülmesinden (1237) sonra da Anadolu’yu mesken tutan Türkmen-
ler devlete baflkald›rm›fllard›r. Bu hadiseler Babaîler isyan›2 olarak tarih sayfalar›ndaki yerini
alm›flt›r. 

Mo¤ol istilâs›n›n Anadolu topraklar›na ulaflmas›; Keykubat’›n öldürülmesi ve Babaîler isya-
n›n›n bast›r›lmas›ndan sonra, 1243 Köseda¤ savafl›yla gerçekleflmifltir. Bu s›ralarda Türk kö-
kenli ve Orta Asya menfle’li mutasavv›flar 30-40’l› yafllar›n› idrak etmekteydiler. Anadolu üze-
rindeki Mo¤ol tahakkümü yar›m as›rdan fazla sürdü. Bu zaman zarf›nda Selçuklu topraklar›n-
da manevî yap›s› ön plâna ç›kan kimseler dikkat çekmektedir.

K›sacas›; Türkler aras›nda Anadolu’daki dinî yap› normal bir ortamda de¤il, ac›lara ba¤l›
olarak geliflmifltir. Bundan dolay› XIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda menk›belerin çoklu¤u ve insa-
nüstü güçlerin tasvirinin öne ç›kt›¤› görülmektedir. Bunda en büyük etken ise, Mo¤ollara kar-
fl› çaresiz kalan Anadolu insan›n›n tahayyül gücünü kullanarak, bu kiflileri efsanelefltirmesi yat-
maktad›r. Ayr›ca Türkler kat›nda yaz›l› edebiyat›n geliflmemifl olmas› ve sözlü edebiyat›n da
çok sonraki nesillerce kaleme al›nm›fl olmas› en büyük âmildir.

Siyasî ve dinî yap›s›n› çizmeye çal›flt›¤›m›z dönem, Türkiye Selçuklular›’n›n 1308’de y›k›l›-
fl›yla son buldu. Fakat kurumaya yüz tutmufl a¤ac›n kurumadan önce vakitli vakitsiz çiçek aç-
mas› veya ömrünü tamamlamas›na yak›n ar›lar›n gere¤inden fazla o¤ul vermesi gibi, Selçuklu-
lardan da bir çok beylik tarih sahnesine ç›km›flt›r. Bu beyliklerden Selçuklu-Bizans ucunda te-
flekkül eden Osmano¤ullar› siyasî ve ruhî yap›s›yla ayr› bir yere sahiptir. Özellikle Bizans’a kar-
fl› yap›lan mücadelelerde destanî unsurlar çok fazla dikkat çekmektedir.

Selçuklu tarihinin y›k›l›fl veya Osmanl› Beyli¤inin kurulufl meselesi tarihçilerce hâlâ ayd›n-
lat›lamam›flt›r. Dolay›s›yla, bu dönemden günümüze intikal eden tarihî kifliliklerin ço¤unun
hayat hikâyeleri de net olarak bilinmemektedir. Meselâ: Sar› Salt›k3, Geyikli Baba, Abdal Mu-
sa4, Abdal Murad, Karaca Ahmed, Do¤lu Baba, Taptuk Emre, Kaygusuz Abdal5 insanüstü güç-
leriyle Bizans’a karfl› yap›lan mücadelelerde tahta k›l›çlar›yla inan›lmaz baflar›lar elde ederler ve
Osman Bey’in, Orhan Bey’in, Murad Bey’in en büyük destekçileridirler.

Ömer Lütfi Barkan, bu kifliler; “bizim bildi¤imiz dervifller gibi elinde âsâ, belinde teber do-
laflan cezbeli bir âfl›k de¤ildir. Belki de bir cemaat beyi ve bir kabile reisidir. Her halde nüfuz-

1 Emine Uyumaz, Sultan I. Alâeddin Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasî Tarihi (1220-1237), Ankara:
TTK, 2003.

2 Ahmet Yaflar Ocak, Babaîler ‹syan› (Alevîli¤in Tarihsel Altyap›s›), ‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›, 2000. (Bu eserin
ilk bask›s› Dergâh Yay›nlar› aras›ndan 1980’de ikinci bask›s› yine ayn› yay›nevince 1996’da yap›lm›fl ve her
bask›da baz› yeni hususlara yer verilerek geniflletilmifltir.)

3 Sar› Salt›k hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz: Ahmet Yaflar Ocak, Sar› Salt›k (Popüler ‹slâm’›n Balkanlar’daki Des-
tanî Öncüsü -XIII. Yüzy›l-), Ankara: TTK, 2002.  

4 Abdurrahman Güzel, Abdal Mûsa Velâyetnâmesi, Ankara: TTK, 1999.
5 Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî) Menâk›bnâmesi, Ankara: TTK, 1999.
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lu bir flahsiyettir. Çünkü, bir çok imtiyazlarla buraya gelip yerleflmifl olan bu Horasanl› muha-
cirlerin devlet hemen hiçbir ifllerine kar›flmamaktad›r,” demekte ve dipnotunda flu bilgileri ver-
mektedir: “Tetkik etti¤imiz zaviye fleyhlerinin umumiyetle bir cemaat beyi veya kabile reisi ol-
mas›, bizim burada izah etti¤imiz fikrin do¤rulu¤unu ispat hususunda, ehemmiyetli bir delil
teflkil edecek mahiyettedir. Bu gözle tetkik edildi¤i takdirde, bir afliretin muhtelif parçalar›n›n
muhaceret dolay›s›yla gidip yerlefltikleri uzak noktalarda hep ayn› nam alt›nda köyler ve zavi-
yeler kurmas› ve evliyalar kabul etmifl bulunmas› keyfiyetini de kolayca izah edebilir. Hasluck
da, haklar›nda uydurulan menak›b ne olursa olsun, bir çok tekkelerin bir afliret evliyas› meza-
r› olarak kuruldu¤unu farz ve kabul etmektedir. Bu suretle, Karaca Ahmed’in, Ak Yaz›l› Ba-
ba’n›n, Sar› Saltuk’un muhtelif yerlerdeki mezarlar›n› ve bu isimlerde müteaddid köylerin
mevcudiyetini, hep ayn› afliretin muhtelif yerlere da¤›lm›fl olan muhtelif parçalar›n›n eserleri
gibi kabul ediyor ve evliya isimlerindeki sar›, k›z›l gibi renk s›fatlar›n›n ayn› kabilenin muhte-
lif parçalar›n›n yekdi¤erinden ayr›lmas› için kullan›lan s›fatlar olmas› lâz›m gelece¤inden, bu
suretle mevzuubahs s›fatlar› tafl›yan evliyalar›n kabilevî menfleini ispata çal›fl›yor.

Bu faraziyeler, bizim tetkik etti¤imiz dervifllerin ve o dervifllerin temsil ettikleri gruplar›n
Orta Asya’dan gelmifl muhacir göçebelerin mümessili ve bu muhaceret ak›n›n›n öncüleri ol-
duklar› hakk›ndaki iddialar›m›z› tenvir edecek mahiyette oldu¤u gibi bizim burada zikretti¤i-
miz misallerle daha fazla da kuvvet kazanm›fl olmalar› lâz›m gelir.”6

Ahmet Yaflar Ocak da, Kültür Tarihi Kayna¤› olarak Menâk›bnâmeler (Metodolojik Bir
Yaklafl›m) adl› eserinde, Hasluck’un Christianity (I, 337-341), çal›flmas›n› kaynak göstererek:
“Anadolu’nun fethedildi¤i s›ralarda, XV. yüzy›ldan itibaren Rumeli topraklar›n›n Osmanl› hâ-
kimiyetine geçti¤i zamanlarda buralarda tekke aç›p faaliyet gösteren ve ço¤unlukla gayri Sün-
nî bir ‹slâmiyet anlay›fl› telkin eden bu velîlerin önemli bir k›sm›, ayn› zamanda afliret reisi idi-
ler. Dolay›s›yla yerlefltikleri yerlere bizzat yönettikleri afliretleriyle geliyorlard›. Zaten müridle-
rinin ço¤u kendi afliretlerindendi. Bunlar flehirli velîlerden, dede, baba ve pîr gibi unvanlarla
ayr›lmakta olup Anadolu ve Rumeli’nin hemen her taraf›na yay›lm›fllard›. Bu sebeple bugün
Anadolu’nun pek çok köyünde, adlar› sade oralar halk› taraf›ndan bilinen bu tip köy ve afliret
velîlerinin türbe ve mezarlar›na rastlamak mümkündür. Bunlardan baz›lar› ise devirlerinde
önemli roller icra ettikleri için büyük bir flöhret sahibi olmufllard›r ki; Hac› Bektafl, Sar› Salt›k,
Dede Gark›n, Tur Hasan Velî, Karaca Ahmed Sultan vs. böyledir.”7

Vilâyetnâme, yaz›m›za konu olan Karaca Ahmed Sultan’› Hac› Bektafl ile ça¤dafl olarak kay-
deder ve onun Rum erenlerinin gözcüsü oldu¤unu belirtir8. Hoca Ahmed Yesevî taraf›ndan
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6 Ömer Lütfi Barkan, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Bir ‹skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vak›flar ve Tem-
likler: I ‹stilâ Devrinin Kolonizatör Türk Derviflleri ve Zaviyeler”, Vak›flar Dergisi, Say›: II, Ankara 1942, 295-
296, dipnot: 26. (Makale derginin 279-366. sayfalar› aras›nda olup 366-386 sayfalar vesika fotokopileridir.

7 Ahmet Yaflar Ocak, Kültür Tarihi Kayna¤› Olarak Menâk›bnâmeler (Metodolojik Bir Yaklafl›m), Ankara: TTK,
1997, 20.

8 Hac› Bektafl-› Velî’nin Hoca Ahmed Yesevî taraf›ndan Rum’a gönderilmesi hakk›nda bak›n›z: Menâk›b-› Hün-
kâr Hac› Bektafl-› Velî: “Vilâyet-Nâme”, Haz: Abdülbaki Gölp›narl›, ‹stanbul: ‹nk›lap Kitabevi (tarihsiz), 15-
18. Fuad Köprülü, Türk Edebiyat›’nda ‹lk Mutasavv›flar adl› eserinde Hacim Sultan Velâyetnâmesi’nde bu men-
k›benin biraz daha k›salt›lm›fl olarak yer ald›¤›n› söyler (Yay: Orhan F. Köprülü, Ankara: Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› Yay›nlar›, 1981, 53-54 dipnot: 61.). John Kingsley Birge’de ise; “Karaca Ahmed bir dut orman› bek-
çisi” olarak gösterilmifltir (Bektaflîlik Tarihi, Çev: Reha Çamuro¤lu, ‹stanbul: Ant Yay›nlar›, 1991, 40). 



Rûm’a gönderilen Hac› Bektafl’›n kerametine flahit olan Rûm Derviflleri, Gözcü Karaca Ahmed’e

hayretlerini, “Sultan Hâce Ahmed Yesevî bize bir dev göndermifl,” diye ifade ederler.”9

Vilâyetnâme’nin efsanevî kayd›na ra¤men, Âfl›k Paflazâde, Karaca Ahmed’i Orhan Gazi za-

man›n›n derviflleri aras›nda sayar10.

Gelibolulu Mustafa Âli, Karaca Ahmed hakk›nda flunlar› söyler: “Bunlar dahi diyar-›
Acem’den gelmifllerdir. Ebna-i mülûkden iken cezebât-› sülûke mahzar düflüb, vas›linden ol-
mufldur. Kasaba-i Akhisar’a karîb yerde tevattun itmifller, zaman-› hayatlar›nda keramât-› aliye
ile flöhret virmifller, hâlâ mezar-› fleriflerine ol diyarda ziyaret idenlerin hüsn-i itikadlar› rûz-be-
rûz izdiyad u itibard›r. ‹letdikleri mariz saatiyle flifa bulur. Hak-i merkadinde iktihal iden âmâ

gâh olur ki, nur-› basar peydas› ile manzur-› ayn-› inayet olur.”11

Sonraki dönem yazarlar›ndan Mecdî Efendi, efl-fieyhü’l-Ârefebillah Karaca Ahmed bafll›¤› al-
t›nda: “Babas› diyar-› Acem’in mülûkundan idi. Zikrolunan bilâdda vücuda gelip cezbeye gele-
rek vatan›n› terk edip Bilâd-› Rum’a geldi. Vilâyet-i Anadolu’da Akhisar nam kasaban›n muza-
fat›ndan bir mevzuada tavattun edip nice müddet ibadetle meflgul olduktan sonra vefat ederek
zikrolunan makam-› mahmudda defn olundu. Hâlâ mezar-› flerifi maraz› olup Hüday-› flafi ve

tabib-i kâfinin inayetiyle nice nice hastalar kabr-i flerifi üzere gelerek flifa bulurlar” demektedir12.

Mehmed Süreyya ise; “Ahmed (Karaca) Acem mülûkünden iken terk-i câh ve celâl ile Akhisar’da

temekkün eyledi. Sultan Orhan hazretleriyle muâs›r bir zât-› zehâdet-simâtt›r,” diye kaydeder13.

569ÜSKÜDAR’DA B‹R SELÇUKLU BAK‹YYES‹: GÖZCÜ BABA KARACA AHMED SULTAN n

Sultan: Güç ya da yetki anlam›na gelen Arapça bir sözcük. ‹lk Bektaflilerde velilere bu unvan› vermek çok
yayg›nd›. Bir Bektaflî’nin görevlerinden biri olarak ‹lahî Hakk’› unutmamak say›l›yor, bütün kötülükler
onun unutulmas›ndan geldi¤i için, ancak onu unutmayan bir gerçek erenlerden ve güç ve yetkenin özne-
lerinden biri, di¤er bir deyiflle Sultan olabilir.” (Birge, 267.) 
Gözcü: Ali soyundan Abdülkerim ad›na kurulan ve Cem’deki on iki hizmet s›ralamas›nda yer alan, Mey-
dan’da düzeni sa¤lama iflini yürüten görevli. Gözcü Postu: Kimi bölgelerde on iki post s›ralamas›nda gösteri-
len fieyh Karaca Ahmed Sultan makam›d›r. Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevîlik-Bektaflîlik Terimleri Sözlü¤ü,
‹stanbul: Ant Yay›nlar›, 1994, 144; Seyyid Garip Musa Sultan Kültür ve Tan›t›m Derne¤i Baflkan› Dede Mu-
sa Karakafl, Hazreti Hünkâr Hac› Bektafl Velî Dergâh›’nda 12 Postu ve 12 Hizmeti temsil edenlerin belirtildi-
¤i bir belge yay›nlam›fl ve bu belgeye göre; Gözcü Postu Karaca Ahmed ile temsil edilmektedir. Musa Kara-
kafl, “Seyid Garip Musa ile ‹lgili Yeni Bir Belge”, Hac› Bektafl Velî Araflt›rma Dergisi, Yaz 2003, Say›: 26, Anka-
ra: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî Araflt›rma Merkezi Yay›n›, 2003, 284.

9 Irene Melikoff, Uyur ‹dik Uyard›lar, Çev: Turan Alptekin, ‹stanbul: Can Yay›nevi, 1994, 158-160. Irene Me-
likoff’un makalelerinin derlendi¤i bu eserde al›nt› yapt›¤›m›z makalenin ad› “Anadolu Sûfîli¤inin Orta Asya
Kökenleri” (151-166) olarak çevrilmifltir. Ancak ayn› makale; Yabanc› Araflt›rmac›lar gözüyle Alevilik TUT-
TUM AYNAYI YÜZÜME/ AL‹ GÖRÜNDÜ GÖZÜME adl› kitapta “Anadolu ‹slâm Gizemcili¤inin Orta Asya
Kökenleri” olarak tercüme edilmifltir. (Çev: ‹lhan Cem Erseven, ‹stanbul: Ant Yay›nlar›, 1997, 11-28.) Al›nt›
yapt›¤›m›z k›s›m ise eserde; 20-22. sayfalar aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca bkz: Irene Melikoff, Hac› Bektafl
(Efsaneden Gerçe¤e), Çev: Turan Alptekin, ‹stanbul: Cumhuriyet Kitaplar›, 1999, 41, 109-111.

10 Âfl›k Paflazâde, Âfl›k Paflao¤lu Tarihi, Haz: Ats›z [Hüseyin Nihal], ‹stanbul: MEB, 1992, 163.
11 Gelibolulu Mustafa Âli Efendi, Kitabü’t-Tarih-i Künhü’l-Ahbâr, I/1, Haz: A. U¤ur-M. Çuhadar-A. Gül-‹.H.

Çuhadar, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay›nlar›, 1997, 104.
12 Mecdî Mehmed Efendi, fiakaiku’n-Nu’maniyye ve Zeylleri, I, Neflr: Abdülkadir Özcan, ‹stanbul: Ça¤r› Yay›n-

lar›, 1989, 33.
13 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî yahud Tezkire-i Meflâhir-i Osmaniye, I, ‹stanbul: Matbaa-i Âmire, 1308’den

Yay›na Haz›rlayanlar: Ali Aktan-Abdülkadir Yuval›-Mustafa Keskin, ‹stanbul: Sebil Yay›nevi, 1995, 183. 



fiemseddin Samî, “Ahmed (Karaca): Devlet-i Âliye-i Osmaniye’nin esnay› tesisinde zuhur
eden evliyaullah zümresinden olup bilâd-› ‹ran’da bir hükümdar hanedan›na mensup oldu¤u
halde, cezbeye muzahir olunca terkdar ve diyar-› Anadolu’ya gelerek, Akhisar kurbunda bir
mahalde tavattun etmifltir. Menak›b ve keramât› meflhurdur. Hac› Bektafl Velî ile muas›r idi.
Kabri mahal-i mezkurda ziyaretgâh-› enamd›r,” der14.

Bu kay›tlar› kullanan günümüzün ansiklopedik mahiyetteki eserleri, Karaca Ahmed’in Ana-
dolu’da yerleflti¤i bölgeyi ve yaflad›¤› devri aç›klamaya kâfi gelmemektedir. Meselâ Abdüllâtif
Uyan; “(.) Akhisar’a yak›n bir yerde yerleflmifltir. (.) Kabri Akhisar civar›nda olup meflhur ziya-
retgâhlardand›r,” diye kaydeder15. Türkiye Gazetesi ‹slâm Âlimleri Ansiklopedisi’nde ise;
“(…) Akhisar yak›nlar›nda bir yere yerleflti. Muhtemelen bugünkü Ahmetli kasabas›nda vefat
edip oraya defnedildi16, derken, Zuhuri Dan›flman, “Orhan Gazi Zaman›n›n ‹lim Adamlar› ve
Tarikat Erbab›” bafll›¤› alt›nda: “Kara Ahmet Sultan: Do¤udan gelmifltir. Karahisar’da medfûn-
dur,” demektedir17. Ancak Karaca Ahmed’in Anadolu’da ilk yerleflti¤i yer olarak zikredilen Ak-
hisar, Sakarya’n›n Pamukova ilçesidir18.

Neflrî, Osman Bey’in Sakarya civar›ndaki fetihlerini flu ifadelerle anlat›r: “Lefke’nin yan›nda
dere a¤z›nda Yini-fiehir suy›nun kenar›nda bir hisarcuk vardur. An› Samsa Çavufl’a virdi. fiim-
di dahi ol aranun ad›na Çavufllar köyi dirler. Andan Mekece’ye vard›lar. Anun dahi tekvur’›
ita’at idüb Ak-Hisar’a bile geldi. Ak-Hisar tekvur’› ita’at itmeyüb leflker cem’ idüb karflulayub
azim cenk idüb âhir s›nub kal’aya girmeyüb yabana kaçd›. Gaziler hisar› ya¤ma itdiler. Tekvur’›
kaçarak varub Kara-Çepifl hisar›na girdi. Ve ol hisar Sakarya kenar›nda bir dere içinde hayl›ca
sarpça hisard›r. Gaziler birkaç gün yüriyüb dönüp Geyve’ye geldiler. Gördiler ki Geyve kâfir-
leri hisar› bofl kom›fl gitmifl…”19. Haflim fiahin de Diyanet ‹slâm Ansiklopedisi’ndeki maka-
lesinde Bald›rzâde Mehmed Efendi’nin Ravza-i Evliyâ’s›n› mehaz göstererek: “[Karaca Ahmed]
Geyve Akhisar’›n fethine kat›lm›fl, fetihten sonra da buraya yerleflmifltir”20 diyerek Akhisar’›n
Sakarya civar›nda oldu¤unu teyit etmektedir. 
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14 fiemseddin Samî, Kâmusu’l-Â’lâm, I, Ankara: Kaflgar Neflriyat, 1996, 786. (‹stanbul 1306 bask›s›ndan fak-
simile neflr.)

15 Abdüllâtif Uyan, Menk›belerle ‹slâm Meflhurlar› Ansiklopedisi, I, ‹stanbul: Berekât Yay›nevi, 1983, 289. 
16 Türkiye Gazetesi ‹slâm Âlimleri Ansiklopedisi, “Karaca Ahmed” (fiemseddin Ahmed) maddesi içinde, XII, ‹s-

tanbul: Türkiye Gazetesi Yay›nlar›, (bas›m tarihi yok),
17 Zuhuri Dan›flman, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Tarihi, I, ‹stanbul 1970, 144.
18 Raif Kaplano¤lu, Osmanl› Devleti’nin Kuruluflu, Bursa: Avrasya Etnografya Vakf› Yay›nlar›, 2000. (Bu esere

bölgenin co¤rafyas›yla ilgili olarak bir çok harita eklenmifltir.)
19 Mehmed Neflrî, Kitab-› Cihan-Nümâ, I, Yay: F.R. Unat-M. A. Köymen, Ankara: TTK, 1987, 121-123; Bu ha-

dise hakk›nda Hoca Saadeddin de Tacü’t-Tevarih’inde Neflrî’nin kayd›n› kullan›r (I, Haz: ‹smet Parmaks›zo¤-
lu, Ankara: Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1999,44); Herbert Adams Gibbons, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Kuru-
luflu, Çev: Rag›p Hulusi, Osmanl›cadan Aktaran: Hüseyin Da¤, ‹ngilizceden Çeviren: Bülent Ar›, Yay›na Haz:
Mustafa Everdi, Ankara: 21. Yüzy›l Yay›nlar›, 1998, 37. H. A. Gibbons bu fetihlerin 1308’de yap›ld›¤›n› söy-
lemesine ra¤men, ‹. H. Uzunçarfl›l› 1313 y›l›n› verir, Osmanl› Tarihi, I, Ankara: TTK, 1972, 110-111.

20 Haflim fiahin, “Karaca Ahmed”, Diyanet ‹slâm Ansiklopedisi (D‹A), XXIV, 374. F. W. Hasluck, Hoca Saaeddin
Efendi’yi kaynak göstererek: “efl-fieyh Karaca Ahmed Acem flehirlerinde baz› hükümdarlar›n soyundand›r.
Cezbe erip Anadolu flehirlerine geldi. Akhisar’a yak›n yerde yerleflti. fierefli kabri orada meflhur ziyaretgâh-
t›r. Dualar›n kabul edildi¤i bir yer ve temiz topra¤›n›n hastal›klara flifa oldu¤u Anadolu flehirlerinde halk
aras›nda meflhurdur,” der. (Akarsu yay›n›, 71.) Bu k›sm›n çevirisi ise Yücel Demirel’in haz›rlad›¤› tercümede
flöyledir: “Kutlu Karaca Ahmed ‹ran’daki hanedan soyundand›r. Önce Gebze, ordan da Rum topraklar›na 



Karaca Ahmed Sultan’›n, Dar›ca ile Eskihisar aras›ndaki Pelekanon ovas›nda 10 Haziran
1329’da Bizans’a karfl› yap›lan savaflta21 da yer ald›¤›, yaral› vaziyette kaçan ‹mparator Andro-
nikos (1328-1341)’un arkas›ndan Türk ordusu ile Karaca Ahmed’in de Üsküdar’a kadar gelip
bir müddet durdu¤u ve dinlendi¤i yerin sonradan makam haline getirildi¤i de rivayetler ara-
s›ndad›r22. Ancak ‹zmit’in Osmanl›lar eline geçmesinden sonra (1337), Üsküdar’›n da Osman-
l› topra¤› haline geldi¤ini veya hiç olmazsa mücavir alan içine al›nd›¤›n› söylemek mümkün-
dür. Gibbons’un dedi¤i gibi; “‹zmit’in teslim oluflunu 1337 veya 1338 olarak kabul edebiliriz.
Buras› Anadolu’nun Osmanl› köflesindeki son Bizans ülkesi idi. Üsküdar arkas›ndaki tepeler
üzerinde kain Aydos ve Samandra (Semendre)’n›n sükûtu Bo¤aziçi yolunu açt›.”23

Karaca Ahmed’in nerede öldü¤ü, art›k Anadolu insan›na mâl olmas› dolay›s›yla tam olarak
tespit edilememektedir. Çünkü Karaca Ahmed Sultan’›n Anadolu’dan Üsküp’e kadar uzanan
sahada bir çok kabri ve makam› bulunmaktad›r. Ça¤atay Uluçay’›n yazd›¤› gibi; “Baz› tarihçi-
ler Osmanl› Beyli¤inin süratle yay›lmas› sebeplerinden birisinin de Gâziyân-› Rûm, Ahiyân-›
Rûm ve Abdalân-› Rûm gibi topluluklar›n Osmanl› ucuna gelip kuvvetlerini art›rmalar› oldu-
¤unu ileri sürerler. Halbuki Saruhano¤ullar› zaman›nda da bu birliklerin bu beyli¤e de gelip
gazalarda bulundu¤u görülmektedir. (.) Saruhano¤ullar›n›n yapt›klar› ba¤›fllar, verdikleri
mülknâmeler gözden geçirilirse, baflta abdallar olmak üzere, ahîlerin ve gazilerin bu beyli¤in
kurulmas›nda ve yay›lmas›nda nas›l bir rol oynad›klar› derhal anlafl›l›r.”24 Bu yüzden Manisa,
Uflak ve Afyon dolaylar›nda Karaca Ahmed’e atfedilen birçok türbe vard›r. Bunlar; Uflak’›n Efl-
me ilçesine ba¤l› Karacaahmet’te25, Afyon’un Karacaahmet köyünde, Akhisar Karaköy’de26,
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geçmifltir. Sonra Akhisar dolaylar›na yerleflmifltir. fiu anda bir ziyaret yeri olan kabri de buradad›r. Rum hal-
k› aras›nda buras› dualar›n kabul gördü¤ü ve topra¤› da amans›z hastal›klara flifa veren bir yer olarak ün-
lüdür.” (110) [Burada dikkat çekmek istedi¤im husus iki tercüme aras›ndaki farkt›r. Buna ra¤men Hoca Sa-
adeddin Efendi’de böyle bir kay›t bulamad›¤›m› belirtmeliyim. A.T.] 

21 Pelekanon savafl› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz: Joseph von Hammer, Osmanl› Devleti Tarihi, I, Çev: Meh-
med Atâ, Haz: Mümin Çevik-Erol K›l›nç, ‹stanbul: Üçdal Neflriyat, (Tarihsiz), 102-106; (Hammer’in Pele-
kanon’u Maltepe olarak göstermesinin yanl›fl oldu¤una dair not 247. sayfadad›r.); H. A. Gibbons, 51; ‹. H.
Uzunçarfl›l›, 119-120, 132-133 (Bu savafl›n tarihinin 1329 veya 1330 oldu¤unu söyler.); Rudi Paul Lind-
ner, Ortaça¤ Anadolusu’nda Göçebeler ve Osmanl›lar, Çev: Müfit Günay, Ankara: ‹mge Kitabevi, 2000, 74-75;
Donald M. Nicol, Bizans’›n Son Yüzy›llar› (1261-1453), Çev: Bilge Umar, ‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nla-
r›, 1999, 180-181; Irene Beldiceanu, “Bafllang›çlar: Osman ve Orhan”, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Tarihi, I, ed:
Robert Mantran, Çev: Server Tanilli, ‹stanbul: Cem Yay›nevi, 1995, 24; Donald Edgar Pitcher, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun Tarihsel Co¤rafyas›, Çev: Bahar T›rnakc›, ‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 1999, 64-65; Ziya
Kaz›c›, “Osmanl› Devleti ve Medeniyeti”, ‹slâm Tarihi, X, ‹stanbul: Kay›han Yay›nlar›, 1995, 67-69 

22 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, II, ‹stanbul: Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Araflt›rmala-
r› Merkezi Yay›n›, 2001, 580.

23 H. A. Gibbons, 54; Fuad Köprülü, Osmanl› Devleti’nin Kuruluflu, Ankara: TTK, 1999, 103; ‹. H. Uzunçarfl›-
l›, I, 122-123; ‹lhan fiahin, “Kurulufltan Fetret Devrine Kadar Osmanl› Siyasî Tarihi”, Do¤ufltan Günümüze
Büyük ‹slâm Tarihi, X, Konya: Kombassan Yay›nlar›, 1994, 144.

24 Ça¤atay Uluçay, “Saruhano¤ullar›”, ‹A, X, 243.
25 Haflim fiahin, D‹A, XXIV, 375; Bedri Noyan, Bektaflîlik Alevîlik Nedir?, ‹stanbul: Ant ve Can Yay›nlar›, 1995,

587; Nezihe Araz, Anadolu Erenleri, ‹stanbul: Özgür Yay›nlar›, 2000, 450 (N. Araz ve B. Noyan burada Ka-
raca Ahmed’in annesi Sultan Ana’n›n da gömülü oldu¤unu söyler.); Güla¤ Öz, Alevîli¤in Tarihî Kökleri ve
Anadolu Erenleri, Ankara: Uyum Yay›nlar›, 1996, 125, Haskan, II, 579 (Burada Karaca Ahmed’in o¤lu Efl-
ref Sultan’›n medfûn oldu¤unu söyler.). 

26 H. fiahin, D‹A, XXIV, 374-375; N. Araz, 450; M. N. Haskan, II, 578; G. Öz, 125; B. Noyan, 587.



Manisa, Horoz köyünde27, Karahisar’›n Tezhöyük28 civar›ndad›r. Ayr›ca K›rflehir’de29, Göy-

nük30, Sivrihisar31, Ayd›n32, Isparta’n›n Barla’s›nda,33 Makedonya’da Üsküp-Kumanova ara-

s›ndaki Tekkeköy’de34 ve Üsküdar’da da Karaca Ahmed Sultan’a atfedilen makam veya türbe-
ler, onun manevî hayat›n› günümüzde de canl› tutmaktad›r.  

Bu sahiplenme o hâle gelmifltir ki meselâ Üsküp civar›nda Saint Georges ile ayn› kifli olmufl
ve bundan dolay› da makam› hem H›ristiyanlar hem de Müslümanlar taraf›ndan ziyaret edilir

olmufltur35.

Karaca Ahmed Sultan, flifa da¤›tan biri olarak ön plâna ç›kmaktad›r. O askerli¤inden ve ko-
mutanl›¤›ndan ziyade hekimli¤iyle bilinir. Yine de Nezihe Araz fliirsel üslûbuyla; “Manisal›lar
“Manisa fethinde Türk ordusunun en ileri gelenlerinden biri oydu” diyorlar… Afyonlular da,
“Afyonkarahisar fethi Karaca Ahmed Sultan’›n k›l›c›n›n himmeti eseridir” diye övünüyorlar,”36

demektedir. Karaca Ahmed’in özellikle ak›l hastalar› üzerinde büyük bir etkisi oldu¤u rivayet-
ler aras›ndad›r. Bu konuda güzel bir menk›be Nezihe Araz nakletmektedir37.

Afyon’da okunan; 

Karaca Ahmed ulu velî

Ak›llan›r gelen deli
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27 H. fiahin, D‹A, XXIV, 375; N. Araz, 450; M. N. Haskan, II, 578; B. Noyan, 587;G. Öz, 125. 
28 N. Araz, 456.
29 N. Araz, 452.
30 H. fiahin, D‹A, XXIV, 374; N. Araz, 452.
31 H. fiahin, D‹A, XXIV, 375; M. N. Haskan, II, 580; B. Noyan, 588.
32 H. fiahin, D‹A, XXIV, 375;B. Noyan, 587.
33 G. Öz, 125.
34 F. W. Hasluck, Bektaflîlik Tetkikleri, Çev: Rag›p Hulusi [Özdem], Yay: Kâmil Akarsu, Ankara: MEB, 2000,

21, 61 (Bu metin yeni harflere flu flekilde çevrilmifltir: “Kumanova’yla Üsküp aras›nda Aleksandrovo ‹stas-
yonu civar›nda Tekkeköy’de Karacaahmed’in mezar›n›n bulundu¤u bir tekke vard›r.” Ancak bu eserin 61.
sayfas›ndaki sadelefltirme flöyle yap›lm›flt›r: “Bugünkü (Üsküp’le Komanova aras›nda yerleflmifl olan) Elka-
sandro ve Vastasyoni civar›ndaki Bektaflî tekkesi.” Buradaki Elkasandro ve Vastasyoni’nin yukar›da, 21. say-
fada iflaret edilen sadelefltirmedeki, Aleksandrovo ‹stasyonu’nun yanl›fl okunmas› sonucu olufltu¤u anlafl›l-
maktad›r. A. T.) Anadolu ve Balkanlar’da Bektaflîlik, Çev: Rag›p Hulusi, Haz: Yücel Demirel, ‹stanbul: Ant Ya-
y›nlar›, 1995, 110 (Buras›n›n; Üsküp dolaylar›ndaki Tekkeliköy oldu¤unu kaydeder.); Liliana Masulovic-
Marsol, “Tombes de Saints Müsülmans et Guerison: Une Approche Anthropologique” (Müslüman Ermifl
Mezarlar› ve fiifa Bulma: Antropolojik Bir Yaklafl›m), ‹slâm Dünyas›nda Mezarl›klar ve Defin Gelenekleri Ko-
lokyumu Bildirileri (‹stanbul, 28-30 Eylül 1991), II, ed:J. L. Bacque-Grammont-Aksel Tibet, Ankara: TTK,
1996, 128-130; 

35 Liliana Masulovic-Marsol, 128; Ya¤mur Say, Seyyîd Battal Gazi fiücâeddin Velî Üryan Baba, Wiesloch/Alman-
ya: Alevi Akademisi Yay›n›, 2003, 35-36; H. fiahin, D‹A, XXIV, 374. Hasluck; “Üsküp’le Komanova aras›n-
daki (.) Bektaflî tekkesi Evans taraf›ndan ayr›nt›lar›yla tarif edilmifltir. Bu zat Türklerin zaman›nda H›risti-
yanlar›n buras›n› Aya Yorgi günü ziyaret ettiklerini kaydeder. Karaca Ahmed’in Aya Yorgi’ye benzetilmesi,
H›ristiyan halk kat›nda o kadar sa¤lam kök tutmufltur ki Balkan Harbi ve S›rplar›n bu yöreyi zaptetmesin-
den sonra ziyaretgâh, üzerine bir haç dikilmesiyle aç›kça H›ristiyan olmak üzere flekillenmekle beraber için-
deki görevli dervifllere yol verilmemifltir. Çev: Rag›p Hulusi, Yay: K. Akarsu, 61.)

36 N. Araz, 450.
37 N. Araz, 453-455.



Karfl›s›nda Hayran Balî

Sultan Karaca Ahmed Sultan

O¤lu Eflref kâmil insan

dizeleri onun hekimlik yönünü göstermesi bak›m›ndan dikkate flâyând›r. 

Dergâhta “el vermek sûretiyle” nesiller boyu süren hastalar›n sa¤alt›lmas› gelene¤i bu ifllevi-

ni yak›n zamanlara kadar sürdürmüfl ve bu ifller yüzy›llar boyunca meccanen yap›lagelmifltir.

Hatta burada yap›lan tedaviyi incelemek üzere; “1968-1969 y›l› içinde Ankara Üniversitesi T›p

Fakültesi Psikiyatri Profesörü Rasim Adasal ve di¤er profesörler ve doçentlerden kurulu bir he-

yet bu köydeki Karaca Ahmed yat›r›n› ziyarete ve incelemeye gelmifl. Ruh hastalar›na yap›lan

tedavi hakk›nda Prof. Rasim Adasal: “Buradaki tedavide hakikat çekirdekleri vard›r,” demifl ve

Karaca Ahmed Sultan’›n eski bir ruh hekimi saym›flt›r.”38

Uluçay’›n tespit etti¤i bir vak›f senedinde Süleyman Horasanî o¤lu Karaca Ahmed’in 1 Mu-

harrem 773 (15 Temmuz 1371)’te hayatta oldu¤u anlafl›l›yor. Ancak 800/1397’de; “Gökçea¤aç

denilen iki k›t’a arazinin cem’isinden gelen has›lat, efl-fieyh Ârif-i billâh Karacaahmed Tekye-

si’nin misafirleriyle, tekyenin sâkinlerine, orada yap›lm›fl merkad ve türbesine gelenlere, mer-

kadin hizmetçileriyle, gelen-gidenlerin, halin iktizas›na göre, it’am›na sarf edilecek,” dendi¤i-

ne göre hayatta olmad›¤› anlafl›lmaktad›r39 Muhtemelen Pelekanon savafl›nda (1329) askerlik

ça¤›nda bir genç olan Karaca Ahmed, 1371’lerde de hayattad›r.

Anadolu ve Balkanlar’›n Osmanl› topra¤› olmas›nda efsanevî olsa da büyük hizmetleri görü-

len bu kiflilerin büyüklü¤ü halk kat›nda da yüzy›llard›r unutulmam›flt›r. Bu zatlar, H›ristiyan

ayd›nlar(!) kat›nda ise büyük bir hasetle -Has-luck’ta oldu¤u gibi-; “Karaca Ahmed de Sar› Sal-

t›k gibi bir Bektaflî “tufeylî” simas›d›r,” fleklinde ifade edilmifltir40.

Hac› Bektafl Hazretlerinin vefat› s›ras›nda yan›nda bulundu¤u ve ulu Velî’nin: 

“Karacam, bir yerde mekân›n olsun, 

k›rk yerde çera¤›n yans›n” 

diye dua etti¤i rivayet edilen Karaca Ahmed Sultan’›n bir çera¤› da Üsküdar’da yanmaktad›r. 
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38 B. Noyan, 597. (Bu köyde ak›l hastalar›n›n tedavilerinin incelenmesi için 1963’te yap›lan baflka bir geziden
de M. N. Haskan bizi haberdar etmektedir, II, 579.) 

39 Ça¤atay Uluçay, Saruhan O¤ullar› ve Eserlerine Dair Vesikalar adl› eserinden nakleden: M. N. Haskan, II,
578; H. fiahin, D‹A, XXIV, 374; N. Araz, 450-451; B. Noyan, 587-588; G. Öz, 126.

40 F. W. Hasluck, 61.
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ÜSKÜDAR’DA MEDFUN 
RAMAZANO⁄ULLAR’INDAN ‹SMET PAfiA

VE O⁄LU HÜSEY‹N RIZA PAfiA 

Abdulhamit K›rm›z›

Üçok Türkmenlerine mensup Adanal› Türkmen hanedan› Ramazano¤ullar›’ndan1 bir ko-
lun Üsküdar’a yerleflti¤i; hatta Paflakap›s›’nda, Jandarma Kumandanl›k binas›n›n sa¤ ta-

raf›ndaki park›n yerinde yak›n tarihe kadar bir Türkmen Mezarl›¤› bulundu¤u zikredilir.2 Bu
hanedan soyundan ‹smet Pafla (1800-1866), o¤lu Hüseyin R›za Pafla (1838-1904) ve torunu
‹smet Bey (1873-1917) Do¤anc›lar’da bulunan Çak›rc›bafl› Hasan Pafla Camii’nin kuzeyindeki
Hac› Ahmed Pafla Türbesi’nde3 gömülüdür.

Çeflitli vilayetlerde valilik yapm›fl olan Ramazano¤lu ‹smet Pafla (1800-1866)’n›n mahdu-
mu Hüseyin R›za Pafla, Evkaf Naz›rl›¤› (1890-1895)’ndan baflka, babas› gibi y›llarca vali ola-
rak hizmet vermifl, kütüphanesiyle meflhur ve üç dilde flair bir devlet adam›d›r. “Vüzeran›n
ulema ve üdebas›ndan” madud olan Hüseyin R›za Pafla Ayd›n, Bursa, Yanya, Selanik ve Ada-
na’da valilik yapm›fl; 1904’te vefat edince de, daha naz›r iken tamir ederek emek verdi¤i Ha-
c› Ahmed Pafla Türbesi’ne defnedilmifltir. Türbenin avlu kap›s›n›n aç›ld›¤› sokak, bu kadim
aileye nisbeten hala Ramazano¤lu ad›n› tafl›maktad›r. Eskiden bu sokakta bulunan ve yine ay-
n› sülaleden Maliye Naz›r› Ahmed Muhtar ‹tisami Pafla’ya ait olan Ramazano¤ullar› Kona¤›

1 Faruk Sümer, “Ramazan-o¤ullar›”, ‹slam Ansiklopedisi, 9/612-620.
2 M. Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Istanbul 2003, 2/560.
3 ‹.H.Konyal›, Abide ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, Istanbul, 1976, 1/351-354; “Hac› Ahmed Pafla Türbesi”, Dün-

den Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, 3/467. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Istanbul, 1308-1315,
3/204. Do¤anc›lar Camii diye meflhur Çak›rc›bafl› Hasan Pafla Camii (1558-1559)’nin bat› köflesinde bulunan,
Mimar Koca Sinan eseri olan türbe fiemsi Pafla’n›n 992/1584 tarihli kitabesine göre III. Murad zaman›nda ölen
Candaro¤ullar›n’ndan Hac› Ahmed Pafla’n›n sa¤l›¤›nda 984/1576’da infla edilmifl: “fiam beylerbeyisi olan nesl-i Ha-
lid, kendi destiyle kodu türbesinin bünyad›n, bilmek istersen an› fiemsî didi tarihin, derler idi Hac› Ahmed Pafla an›n
ad›n”. Kap›s›n›n üstünü som mermerden beyzî küçük bir kubbenin örttü¤ü türbenin üstü de taflla kaplanm›flt›r.
Kap› kemeri beyaz ve k›rm›z› mermerle örülmüfltür. Muntazam kesme tafltan yap›lan türbede altl› üstlü yedifler
pencere var. Müellif Konyal›, 1940’ta içinin ve civar›n›n çöplük haline geldi¤ini, kubbesinin kurflunlar›n›n çal›n-
m›fl oldu¤unu yazar. Kesme tafltan sekizgen planl› kubbeli yap›n›n y›llar önce tamirine baflland›¤›nda önündeki
küçük beyzi kubbeli mermer reva¤› tamir edilmeyip y›kt›r›lm›fl. Vak›flar idaresi türbeyi tamir ederken R›za Pafla
ve o¤lu ‹smet Bey’in alt›nda medfun bulundu¤u kap› önündeki zarif mermer sütunlü revak›n› y›k›p at›lm›fl. Kon-
yal›’ya göre “civar›ndaki kabristandaki mezar tafllar› türbenin etraf›na p›rasa diker gibi gelifligüzel s›ralanm›flt›r.”



1878-1881 y›llar› aras›nda Üsküdar Nehari K›z Sanayi Mektebi olarak hizmet verdikten son-
ra Do¤anc›lar Yang›n›’nda yand›¤› bilinmektedir.4

1913’te ‹stanbul Milletvekili olup, ertesi sene ‹stanbul Vali Vekaleti ve fiehreminli¤i’ne atan-
m›fl olan ‹smet Bey de 1917’de denize düflerek öldükten sonra babas›n›n yan›na gömülmüfltür.5

Osmanl› Valisi ‹smet Pafla
Ramazano¤lu Necib Bey-zade ‹smet Mehmed Pafla (1800-1866) Enderun’dan yetiflmifl,

kuruluflunda nizamiye askerli¤ine girmifl, 1827’de miralay, 1833’de mirliva ve 1837’de fe-
rik olmufltur. Dukagin Mutasarr›f› ve 1840’da Nifl Valisi olarak görev yapt›ktan sonra ordu-
lardan birine erkan olmufltur. Vezaretle Filibe Valisi (1848-1850) olan ‹smet Pafla, üç y›l
Anadolu Müfettiflli¤inden sonra s›ras›yla gönderildi¤i Trabzon, T›rhala, Hüdavendigar, Kas-
tamonu, Silistre, Vidin ve en son Halep (1860-1863) vilayetlerinde on y›la yak›n valilik
yapm›flt›r. 16 Ocak 1866’da vefat etmifl olan ‹smet Pafla Sicill-i Osmanî’de müstakîm, sa-
d›k, hadîd ve afîf olarak tavsif edilmifltir.6

1857’de Silistre Valisi iken, o¤ullar›ndan dedesiyle ayn› ad› tafl›yan Erkan-› Harbiye Binba-
fl›s› Necib Bey devlet taraf›ndan “tahsil-i fünun-› harbiye” için Berlin’e gönderilmifltir.7

‹smet Pafla’n›n bulundu¤u vilayetlerde gayrimenkule yat›r›m yapmay› ihmal etmedi¤ini,
Edremit’te bulunan 140.000 kurufl de¤erindeki zeytin bahçelerini Midilli Kaymakam› ‹s-
mail Pafla’ya satmas›ndan ö¤reniyoruz.8 O¤lu R›za Bey, daha Hariciye Nezareti’nde Mektu-
bî kalemi hulefas›ndan iken, babas›n›n Rumeli vilayetlerindeki görevleri s›ras›nda bu gay-
rimenkullerin idaresini deruhde etmifltir. Mesela, etraf›nda nizama uymayacak flekilde geli-
flen yap›laflmadan dolay› Ayval›k’ta babas›na ait bir han›n manzaras›n›n kesildi¤ini, gere¤i
yap›lmak üzere Bab›ali’ye flikayet etmektedir.9

4 M. Nermi Haskan, a.g.e., 2/s.600 ve 938; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Istanbul, 1308-1315, 4/349-350. 
5 Darüflflafaka’daki e¤itimini babas› R›za Pafla’n›n Beyrut’a gönderilmesiyle terkeden ‹smet Bey, Bab›ali ‹stiflare

Odas›’nda bafllad›¤› memuriyetinin üçbuçuk y›l›n› Selanik’te vali olan babas›n›n refakatinde geçirmifl-
tir.1909’dan sonra Meclis-i Emanet Azas› olan ‹smet Bey, 1913’te fiehremaneti Muavinli¤i’ne getirilmifl, on
ay kadar sonra istifa ederek Istanbul Mebusu seçilmifltir. Kas›m 1914-fiubat 1916 aras›nda Istanbul valili-
¤iyle flehremanetine tayin olunan ‹smet Bey’in sa¤l›k sorunlar› nedeniyle istifa verdi¤i istifas› Dahiliye Neza-
reti taraf›ndan “Harb-i Umumi’nin tevlid etti¤i her türlü müflkilat› iktiham etmek suretiyle pay›taht-› salta-
nat-› seniyyenin ve ahalinin ihtiyacat-› zaruriye ve mübremesinin temin ve tehvini hususuna masruf olan
mesai-i müemadiyeden dolay› beyan-› teflekkürat” ile kabul edilmifltir. 23 Ekim 1917 günü ‹stinye’de deni-
ze düflen ve bir hafta sonra denizden ç›kar›lan cesedi Do¤anc›lar Camii mezarl›¤›na gömülmüfltür. Bkz. Os-
man Nuri Ergin, ‹stanbul fiehreminleri, Haz. Ahmed N. Gal›tekin, Istanbul 1996, s.355-357.

6 Mehmed Süreyya, a.g.e., 4/s.473-74; ‹brahim Alaaddin Gövsa, Türk Meflhurlar› Ansiklopedisi, Istanbul 1949,
s.195-196; Y›lmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, Istanbul 1969, 2/796.

7 A. AMD, 91/37, (1275): “Erkan›harbiye Binbafl›lar›ndan Silistre Valisi devletlu ‹smet Pafla hazretlerinin mah-
dumu Necib Bey’in tahsil-i fünun-› askeriye z›mn›nda yedinde bulunan ferman-› âlînin avdetinde yine er-
kan›harbiyeye naklolunmak üzere Asker-i fiahane Binbafl›l›¤› emr-i âlîsine tebdiliyle Berlin’e tayin ve izam
k›l›nmas›na dair.”

8 A. DVN 137/24, 1275 Ca 28.
9 A.MKT.MHM 366/13, 1276 S 16: “Vidin Valisi devletlû ‹smet Pafla hazretlerinin Ayval›k’da mutasarr›f olduk-

lar› bir bab kârgir han civar›nda müceddeden bina ve infla olunmakda olan baz› hanelerden hilaf-› nizam
han-› mezkur taraf›na pencereler küflad olunarak nezareti kesilmifl idü¤ünden.” Bu arizan›n alt›nda flu not
yaz›lm›flt›r: “Müflarünileyh hazretlerinin mahdumlar› Mektubî-i Hariciye hulefas› mütehayyizân›ndan izzet-
lu R›za Bey istidas›yla.”
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Ancak, ‹smet Pafla’n›n yat›r›ma ve ticarete olan merak› her zaman kâr ile sonuçlanmam›fl ve
mesela 1859’da Vidin Valili¤inden al›nmas›na, 400 Mecidiye Altunu ceza ödemesine ve bir y›l
memuriyetten men edilmesine neden olmufltur. Memuriyet kaidelerine ayk›r› davranarak hay-
van ve zahire ve eyalet mahsulünden kükürt al›p satt›¤›, bir tuz iltizam›na da ortak oldu¤u için
vali hakk›nda flikayetler vukubulmufl; yap›lan tahkikat üzerine, “gerçi halk mazarrat görmemifl
ise de”, Ceza Kanunu’nun 100.maddesi “bir memnu‘iyyet-i külliye ile” taflra idarecilerine ticareti
yasaklad›¤›ndan “ceza-y› nakdiye olarak müflarünileyhden 400 Mecidiye altunu ahziyle beraber bir
sene müddetle dahi memuriyete nail olamamak üzere eyalet-i mezkure valili¤inin” de baflkas›na tev-
cihi Meclis-i Vala ve Encümen-i Hâss-› Vükela’da kararlaflt›r›ld›ktan sonra padiflah iradesiyle
uygulanm›flt›r.10 ‹smet Pafla’n›n valilikten al›nmas› halk›n telgrafhaneye koflup üzüntülerini di-
le getirmelerine, Bab›ali’ye vali hakk›nda “izhar-› hoflnudîyi havi” telgraflar göndermelerine yol
açm›flt›r. Telgraflarda “müflarünileyhden cümlemiz hoflnud oldu¤umuz halde kanunen azli vukubul-
du¤unu” dile getiren halk, “eger sahih ise bizlere yaz›k olacak, zira bunun gününde gördü¤ümüz iyi-
lik ve rahat› hiç hiçbir vakitde görmedik ve görmeyece¤imiz aflikar oldu¤u”nu yazm›fl ve bir telgraf›
da “paflam›z›n yine burada kalmas› niyaz-› fakiranemiz”dir diyerek bitirmifltir.11

‹smet Pafla’n›n üç y›l görev yapt›¤› son vilayet olan Halep’ten de “ifa-y› memuriyetlerinden
dolay› teflekkür-i umumiyi havi ahali taraf›ndan ita olunan üç k›ta mahzar”, alt›nda yüzlerce im-
za ve mühür oldu¤u halde, Bab›ali’ye sunulmufltur.12 “Haleb Valisinin hüsn-i haline dair ta-
vaif-i mesihiye rüesa-y› ruhaniyesi taraf›ndan” da müteflekkir ve memnun olduklar›n› beyan
eden bir ariza gönderilmfltir.13

Do¤anc›lar Camii yan›ndaki Hac› Ahmed Pafla Türbesi’nin çevresinde validesi Raife Han›m
(v.1255) ve iyalinden Mustafa Pafla kerimesi Zeyneb Han›mefendi (v.1259)’den baflka “Vukela-
y› fiham-› Devlet-i Aliyye’den Haleb Vali-i sab›k› ‹smet Pafla hazretlerinin mahdumu es-Seyyid Mu-
hammed Re’fet Beyefendi” (v.1280) ve küçük mahdumu Muhammed Nureddin Bey (v.1309)’e
ait mezartafllar› bulunmaktad›r. Ayn› sülaleden olan sab›k Maliye Naz›rlar›ndan Ahmed Muh-
tar ‹tisami Pafla’n›n validesi (v.1280) de burada medfundur.

Vali O¤lu Vali: Hüseyin R›za Pafla
‹smet Pafla’n›n Türbe önündede medfun bulunan o¤lu Hüseyin R›za Pafla 1838’da Yakova’da

do¤mufl ve Istanbul’a geldikten sonra Mekteb-i ‹rfan’da okumufltur.14 Bir Osmanl› valisinin o¤-
lu olarak girdi¤i Hariciye Mektubî Kalemi’ne bir müddet devam ettikten sonra silk de¤ifltire-
rek Adliye Nezareti bünyesinde görev yapm›flt›r. Temyiz mahkemesi azal›¤›ndan sonra, ilk bü-
yük memuriyet olarak 1887’de Bulgaristan Fevkalade Komiserli¤i’ne atanm›fl, k›sa süre sonra
da Beyrut’ta vilayet idaresinin teflkili ile görevlendirilmifltir.15
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10 A.MKT.MVL, 1276 R 18: “Vidin Valisi devletlû ‹smet Pafla hazretlerinin hilaf-› kaide-i memuriyet Vidince
hayvanat ve zahire alub satmas› ve tuz flirket ve ticaretine giriflmesi ve ahaliye selem tarikiyle akça virüb kü-
kürd toplamas› hakk›nda vukubulan rivayât ve flikayât bi’t-tahkik merkez-i subûte vas›l oldu¤undan.”

11 A.MKT.MHM 376/73, 1276 S 16 (Üç telgraf).
12 A.MKT.UM 510/42, 1278 R 22.
13 A.MKT.MHM 250/39, 1279 C 25.
14 ‹.A. Gövsa, a.g.e., s.329.
15 Öztuna, a.g.e., 2/825. Bu görevde iken yazd›¤› bir layihas› için bkz. Sabahattin Samur, “Özel Memuriyetle

Beyrut’a Gönderilen Hüseyin R›za Pafla’n›n Bir Layihas›n›n Ifl›¤›nda, XIX. Yüzy›l›n Sonuna Do¤ru Fransa’n›n
Suriye Siyaseti”, Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Say› 6 (Kayseri, 1989), s.271-287.



Mart 1888’de vezaret rütbesiyle Ayd›n Valili¤ine atanmas›yla baba mesle¤ine ad›m atan R›-
za Pafla, 1890’dan itibaren deruhde edece¤i Evkaf Nezareti’ne getirilmeden önce Hüdavendi-
gar ve Yanya’da da vali olarak bulunmufltur. Böylece Hüdavendigar vilayeti baba-o¤ul iki Ra-
mazano¤lu’nu otuzdört y›l arayla vali olarak görmüfltür.

R›za Pafla Yanya Valisi iken kar›fl›kl›klar› durdurmak üzere geçici olarak 1889’da Girit’e gön-
derilmifltir.16 Kendisi “Girid Valisi Nikolaki Pafla’n›n müddet-i g›yab›nda ifa-y› vekalet ve bir mü-
nasibi bi’t-tevkil Yanya’dan hemen hareket” etmesi emrinden dolay› mazhar buyruldu¤u “itimad-
› ‘alî-i hazret-i velinimet-i bî-minnet-i a‘zamînin ifa-y› fariza-i mahmedet ve flükraniyetine bi’l-mü-
saraa sebkat” etti¤ini bildirmifltir.17

1890-1895 y›llar›nda Evkaf Naz›r› olarak hizmet veren R›za Pafla, bu arada Sadrazaml›¤a
atanan Cevad Pafla Girit’ten gelinceye kadar iki günlü¤üne Sadaret Kaymakam› olarak Osman-
l› devletinin bu en yüksek makam›nda oturmufltur.

1895 sonlar›nda Meclis-i Vükela’da ç›kan bir ihtilaftan dolay› nezaretten al›nan R›za Pa-
fla Selanik Valili¤ine uzaklaflt›r›lm›flt›r. 1913-1916 y›llar›nda Üsküdar Mutasarr›fl›¤› da ya-
pan Süleyman Kani ‹rtem Selanik’te Mülkiye’den yeni mezun bir maiyyet memuru olarak
R›za Pafla nezdinde çal›flm›flt›r.18

Makedonya Eflkiyal›k Tarihi ve Son Osmanl› Yönetimi kitab›nda hat›ralar›n› anlatan Tahsin
Uzer, Selanik Valisi R›za Pafla hakk›nda bir anekdot iletmektedir. Tahsin Efendi 19 yafl›nda
Mekteb-i Mülkiye mezunu olarak Drama’ya ba¤l› Pürs›çan nahiye müdürlü¤üne tayin oldu-
¤unda Selanik Valisi R›za Pafla’ya kendisiyle gönderilen iki mektup getirir. Birincisi Dahiliye
Nezareti’nin tayin emridir; ikincisi ise Tahsin Efendi’nin Avrupa’ya firar›n› önlemek için Os-
manl› vapuruyla ve komiser nezareti alt›nda gönderildi¤ine dair Zabtiye Nezareti’nin yaz›s›d›r.
Vali okuduktan sonra ikinci mektubu ufak parçalara y›rtarak atar ve yaln›zca Dahiliye Nezare-
ti’nin emrini Muhasebe-i Mektubi Kalemi’ne havale eder. Böylece takipten kurtulan Tahsin
Efendi hat›rat›nda Vali R›za Pafla’n›n insanc›l ve cesur bir vezir oldu¤unu belirtir.19

Vali Hüseyin R›za Pafla’n›n Selanik’te padiflaha yak›n askeri erkan ile pek geçinemedi¤ini,
kendisi hakk›nda yap›lan flikayetlerden anlamaktay›z. Kola¤as› Mehmed Ali Bey, “Yunan z›rhl›-
lar›n›n Selanik flehrini topa tutaca¤› havadis-i kazibesi flayi olmas› üzerine vali R›za Pafla ‘Art›k Se-
lanik’de emniyet-i umumiye kalmad›’, diyerek kaffe-i ailesinin heman o esnalarda Selanik’den mufa-
rakat etdirmifl. Buraca mezkur ailenin kah Viyana’ya ve kah Dersaadet’e gittikleri söylenmekde bu-
lundu¤undan bu keyfiyet ahaliye son derece su-i tesir has›l etdi¤i”ni Y›ld›z’a bildirmifltir. Kola¤as›
flikayet mektubunun devam›nda, kendisinin ve III. Ordu Müflir Vekili Hüseyin Fevzi Pafla’n›n,
“güya nezd-i flahanede emniyeti mefkud oldu¤undan bahisle”, padiflah taraf›ndan göz hapsine ald›-
r›ld›klar›n› Selanik Valisi’nin ötekine berikine söylemekte bulundu¤unu arz etmifltir. Belgenin
alt›na kurflunkalemle, büyük ihtimalle padiflah›n görüflü olarak, Müflir Vekili Fevzi Pafla’n›n ga-
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16 YEE 114/ 71 ve 19, Z 1306: “Vali vekaletiyle muvakkaten Girid’e tayin u izam olunan Yanya Valisi devletlu
R›za Pafla hazretlerine talimat sureti”.

17 Y.PRK.UM 15/19, 1306 Z 1.
18 Osman Selim Kocahano¤lu, “Bir Osmanl› Ayd›n› ve Unutulmufl Bir Tefrikas›: Süleyman Kani Bey”, Tarih ve

Toplum, Haziran 1999, c.31, say› 186, s.12-16.
19 Tahsin Özer, Makedonya Eflkiyal›k Tarihi ve Son Osmanl› Yönetimi, Ankara 1979, s.21-22.
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yet sad›k bir zat oldu¤u içün oraya gönderilmifl oldu¤u yaz›lm›fl ve orada bir uygunsuzluk vu-
kua geldi¤i halde valinin mesul tutulaca¤›n›n aç›k telgrafla iflar› emredilmifltir. 20

Selanik’ten sonra atalar›n›n memleketi olan Adana’ya vali olarak gönderilen R›za Pa-
fla’n›n ayn› zamanda son valili¤i olan buradaki görevi Mart 1897’ye kadar sürmüfltür.21 Mu-
hacirîn Komisyonu üyeli¤ine tayin edilen R›za Pafla bundan sonra herhangi bir taflra göre-
vine gönderilmemifl, 1904’te vefat edip Do¤anc›lar’daki Ahmed Pafla Türbesi’ne defnedilin-
ceye kadar ‹stanbul’da yaflam›flt›r.

R›za Pafla Rumelihisar›’n›n yukar›s›nda bulunan Ahmed Vefik Pafla kütüphanesini sat›n al-
m›fl ve birçok kitaplar alarak bu kütüphaneyi zenginlefltirmifltir. Kitap dostu ve merakl›s› ol-
makla meflhurdur ki, sonralar› kütüphanesi hükumetçe al›narak ‹stanbul Üniversitesi’ne veril-
mifltir.22 Bursal› Tahir Bey Hüseyin R›za Pafla’n›n Türkçe, Arapça ve Farsça fliir mecmualar› ve
onbefl kadar Arapça ve Türkçe edebi mahiyette eseri bulundu¤unu söyleyip isimlerini saymak-
tad›r. Ancak bu eserler hala bas›lmam›flt›r.

20 Y.PRK.ASK 125/1, 1314 Z 13.
21 HR.SYS 2792/46, 1897.3.24, Tokad hadisesiyle Adana Valisinin azledildi¤ine dair icra buyrulan tebli¤attan

dolay› teflekkürü havi ‹ngiliz Sefiri Sir Philip Currie taraf›ndan tezkire-i hususiye.
22 ‹. A.Gövsa, Meflhur Adamlar, ty, s.1364; Necip Aksop, “Bursaya Gelen Valiler: Hüseyin R›za Pafla“, Uluda¤:

Bursa Halkevi Dergisi, say› 60 (Haz-Agu 1943), s.53.
23 Bursal› Mehmed Tahir, Osmanl› Müellifleri, Istanbul 1342, 2/212. R›za Pafla’n›n edebî gücünü arflivde bulu-

nan belgelerde, mesela, tebdilen birinci rütbe Mecidiye Niflan› almas› üzerine saraya yazd›¤› sekiz sat›rl›k
edebi bir teflekkür metninde görebilmekteyiz. Y. PRK.UM 14/98, 1306 L 1.
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SADRAZAM MARAfiLI HAL‹L PAfiA

Ahmet fiimflirgil*

Hayat›

Halil Pafla uzun y›llar Osmanl› devletine kaptan paflal›k iki kez de k›sa süreli sadaret gö-
revlerinde bulunmufl k›ymetli bir devlet adam›d›r. Öte yandan yaflad›¤› ça¤dan günü-

müze gelinceye kadar Üsküdar’›n manevi hayat›na damgas›n› vurmufl Aziz Mahmud Hüdayi
ile olan irtibat›, fleyh-mürid iliflkilerine çarp›c› bir örnek olmufltur.

Halil Pafla, do¤um yeri olan Marafl’a tabi Zeytun köyünün (flimdi Süleymanl› kasabas›) baz›
kaynaklarda Kayseri’ye ba¤l› olarak gösterilmesi1 sebebiyle Kayserili diye flöhret bulmufltur.
Oysa Zeytun köyü Marafl’a 35 km. uzakl›kta olup günümüzde merkeze en yak›n kasabalardan
biridir. Di¤er taraftan Pafla’n›n Kayseri’nin Tavlasun (Ayd›nlar) köyünde do¤du¤una dair riva-
yetler de mevcuttur. Ancak bu kar›fl›kl›¤›n Tavlasun köyüne bir çeflme yapt›ran I. Abdülhamid
devri sadrazamlar›ndan Ispartal› Halil Pafla dolay›s›yla ç›kt›¤›2 bu itibarla Kayserili diye flöhret
bulan Halil Pafla’n›n aslen Marafl’›n Zeytun köyünden oldu¤u kesinleflmifl durumdad›r.3

Halil Pafla’n›n 1560’l› y›llarda do¤du¤u tahmin olunmaktad›r. Babas›n›n ad› Pirî’dir.4 III.
Murad Han’›n musahibi olup Beylerbeyi vakas›nda 1589’da öldürülen Rumeli beylerbeyi Meh-
med Pafla’n›n küçük kardeflidir. Küçük yaflta devflirme olunarak saraya al›nm›fl ve Enderun
mektebinde yetiflmifltir. Bir müddet do¤anc›l›k hizmetinde bulunduktan sonra g›lmanlar züm-
resine kat›lm›flt›r. Görevindeki sadakat ve gayreti sebebiyle III. Murad Han zaman›nda önce
Do¤anc›lar kethüdal›¤›, ard›ndan Do¤anc›bafl›l›k görevlerine getirilmifltir.5

Sultan III. Mehmed’in cülûsunda (1595) Çak›rc›bafl›l›¤a tayin edildi.6 Bu vazife ile kat›ld›¤›
E¤ri Seferinde ve Haçova Meydan Muharebesinde (1596) gösterdi¤i cesaret ve kahramanl›k ile

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
1 Ayvansarayi, Hadikatü’l-cevâmi, I, 97; J. H. Kramers, “Halil Pafla”, ‹slam Ansiklopedisi, c. 5/1, s.160.   
2 ‹smail Özçelik, “Kayserili Devlet adam› Halil Pafla”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17

Nisan 1998), Kayseri 1998, s. 246-247.
3 Halil Pafla’n›n Marafll› oldu¤unu Mehmed Süreyya ( Sicill-i Osmâni, II, 286) ile ‹. Hakk› Uzunçarfl›l› (Osman-

l› Tarihi, III/2, Ankara 1977, s.370)da ifade etmektedirler.
4 Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, III/2, s. 370.
5 Gazânâme-i Tarih-i Halil Pafla, Süleymaniye ktp., Esad Efendi kit., nr. 2139, vr. 4b-5a. 
6 Gazânâme, vr. 5a; Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-i Selaniki, Haz. Mehmet ‹pflirli, ‹stanbul 1989, s. 441.



dikkatleri çekti. Nitekim sefer sonunda Halil A¤a’ya iltifat ve ihsanlarda bulunan III. Mehmed
Han: Bu feth-i fîrûzîde senin cânib-i düflmandan irâd etti¤in haber-i hayr-› eserin azîm medhali ol-
mufltur, diyerek7 savafltaki hizmetine iflaret buyurmufltur.

Sultan I. Ahmed saltanata geçti¤inde (1603), Halil A¤a yine Çak›rc›bafl›l›k hizmetinde b›ra-
k›ld›. Bu s›rada Osmanl› Devleti, uzun süredir devam eden ‹ran ve Avusturya harplerinin se-
bep oldu¤u en büyük dahili anarfli dönemini yafl›yordu. Vezir-i Azam Kuyucu Murad Pafla, ce-
lâliler üzerine Serdar tayin edildi¤i zaman, divanda, Yeniçeri askerlerinin bafl›na kudretli, ka-
rarl› ve icraat sahibi bir a¤a tayin olmay›nca istenilen hedefe var›lamayaca¤› dile getirildi. Ya-
p›lan istiflarelerden sonra Sultan I. Ahmed Han, Halil A¤a’y› bu vas›flara uygun görerek Çak›r-
c›bafl›l›ktan Yeniçeri A¤al›¤› görevine getirdi (1607).8

Halil A¤a, Kuyucu Murad Pafla ile Anadolu eyâletlerini Celâlî eflk›yas›n›n fitne ve fesatlar›n-
dan temizlemek için elinden gelen gayreti göstermifltir. Bir defas›nda Celâlîler süratle ‹ran ci-
hetine do¤ru kaçarlarken, Murad Pafla Sivas’ta harp meclisini toplad› ve yaya olan yeniçerile-
rin bunlara yetiflemeyece¤inden bahisle, neler yap›lmas› gerekti¤ini sordu. Halil A¤a bu suale
karfl›l›k, süvari olan eflk›yaya kap›kulunun yetiflmesini temin için: Padiflah hazretlerinin eyyâm-
› devletlerinde nice yeniçeri yoldafllar›n› atland›rmak kâbildir, deyince9 bu söz Murad Pafla’n›n çok
hofluna gitmifl ve ona hil’atler giydirmifltir.

Halil A¤a, Celâlî isyanlar›n›n bast›r›lmas› s›ras›ndaki baflar›s›ndan dolay› ve Vezir-i Azam
Kuyucu Murad Pafla’n›n arzusuyla Cezayir beylerbeyli¤i rütbesiyle Haf›z Ahmed Pafla’n›n yeri-
ne Kaptan-› derya oldu (1609). Ayn› y›l Akdeniz’de dehflet saçan –Türklerin Kara Cehennem
dedikleri- Malta flövalyeleri kaptan›n›n faaliyetlerini önlemek üzere harekete geçti. Maltal› kor-
sanlar›n M›s›r’dan gelecek olan hazine ve eflya gemilerini ve keza M›s›r’a gidecek olan tüccar
gemilerini bekledi¤ini haber al›nca süratle üzerlerine vard›. ‹ki gün süren deniz muharebesin-
den sonra Kara Cehennem’i ma¤lup ederek alt› kalyon ve binden fazla esirle ‹stanbul’a dön-
dü.10 Ele geçirilen kalyonlar›n her birisinin mükemmel harp aletleri ile techiz edildi¤i, hatta
Kara Cehennem adl› kalyonun doksan tane topu oldu¤u görülmüfltür.

Halil Pafla’n›n, Malta korsanlar›na karfl› K›br›s civar›nda kazand›¤› zafer, padiflah›n takdirini
kazanmas›na sebep olmufl ve bu hizmetine karfl›l›k kendisine vezirlik payesi verilmifltir. Bu s›-
rada ‹spanya devletine karfl› Hollanda ve Fas ile ittifak imkanlar›n› araflt›rm›flt›r. 

1610 ve 1611 senelerinde de deniz seferlerine ç›karak muvaffakiyetler kazanan Halil Pafla,
1612 senesinde azledildi¤inden yerine Damad Mehmed Pafla tayin olundu. Halil Pafla bu dö-
nemde özellikle Osmanl›-Hollanda münasebetlerini gelifltirmeye çal›flt›. 1612’de Hollanda’n›n
‹stanbul elçili¤ine tayin edilen ve aral›ks›z yirmi yedi sene bu görevde kalan Cornelis Haga ile
yak›n dostluklar kurdu. Haga ‹stanbul’a geliflinden k›sa bir müddet sonra paflan›n yard›m›yla
kaymakam pafla ve di¤er yetkililerle görüflmeye muvaffak oldu. 1 May›s 1612’de I. Ahmed Han
taraf›ndan kabul edildi. Bab›ali nezdinde Hollanda’n›n ç›karlar›n› daima kollayan Halil Pafla bu
arada Frans›z ve Venedik elçilerinin aleyhteki faaliyetlerinin önlenmesinde de etkili olmufltur.11
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7 Gazânâme, vr. 15b.
8 Gazânâme, vr. 17a.
9 Gazânâme, vr. 55b.

10 Gazânâme, vr. 74b-77a. 
11 Halil Pafla’n›n bu faaliyetleri için bk. A.H. De Groot, “Halil Pafla, Kayserili”, Diyanet ‹slam Ans., c. 15, s.324-325.  



Di¤er taraftan yeni Kaptan-› deryan›n M›s›r gemilerini ‹stanbul’a getirirken, yolda ‹s-
panyollar taraf›ndan bozguna u¤rat›lmas› üzerine Halil Pafla ikinci defa olarak Kaptan Pa-
fla tayin edilmifltir (1613).

1614 y›l›nda Malta adas›na yapt›¤› seferde zengin ganimetler ele geçirdi.  Bu s›rada Trablus-
garp beylerbeyi vekili Sefer Day›’n›n halka zulümleri had safhaya ç›km›flt›. Bu husus Halil Pa-
fla’n›n savafllar›n›n anlat›ld›¤› Gazâ-nâme12’de: Esâs zulüm ve sitemi ibtidâ bünyâd eden fieddâd-›
zâlim bunun teaddî ve bîdâd›n›n binde birin vücuda getürmemifl ve Haccâc-› sitemkâr cevr-ü cefây›
bu mertebe nihâyete yetürmemifl idi, sözleriyle ifade olunmaktad›r.13

Kaptan Pafla’n›n süratle gelerek Trablusgarb’› muhasaras›ndan sonra mukavemetin faydas›z-
l›¤›n› gören Sefer Day› itaate yanaflarak aman diledi. Kaleye girilmesinden sonra yap›lan müza-
kerede vilâyet ahalisinin flehâdeti ile Sefer Day›’n›n fler’an katline karar verildi¤inden kale ka-
p›s› önünde as›lm›fl, cümle emlak› mîriye kabz olunmufltur.14

Malta ve Trablusgarp seferlerini baflar› ile bitirdikten sonra ‹stanbul’a dönen Halil Pafla pa-
diflah›n takdir ve taltifine kavuflmufltur. 1615-1616 y›llar›nda donanman›n yenilenmesi ve teç-
hizi faaliyetleri ile meflgul oldu. Donanman›n gücü sayesinde Osmanl› idaresinin Cezayir ve
Tunus’ta yeniden tesisi konusunda at›lan ad›mlar baflar›yla sonuçland›. Ayr›ca bu bölgelerde ‹n-
giliz ve Felemenk ticaret gemilerine düzenlenen korsan sald›r›lar›n› önlemeye çal›flt›. Karade-
niz’deki sahil flehirlerine Kazak sald›r›lar›n›n artmas› üzerine bu bölgeye bir donanma sevk
ederken kendisi Ege Denizi’ne sefer düzenledi.15

Bu faaliyetleri üzerine 17 Kas›m 1616’da sadaret makam›na getirilen Halil Pafla, fiah Ab-
bas’›n faaliyetlerini önlemek üzere ‹ran üzerine serdarl›kla gönderildi. Pafla, k›fllamak üzere Di-
yarbekir’de bulundu¤u s›rada ‹stanbul’dan mektup gelip Ahmed Han’›n vefat etti¤i haberi ve-
rildi. Sultan Mustafa ve çok geçmeden onun yerine geçen Sultan II. Osman, Paflan›n vezâret ve
serdarl›¤›n›n devam›na dair fermanlar gönderdiler. Sultan Osman, Safevîlerin iflinin bir an ön-
ce bitirilmesini ve iflin seneye kalmamas›n› emretti. Bu emir üzerine Bitlis üzerinden Tebriz ve
Erdebil taraflar›na hareket olundu. Tebriz flehri al›narak tahrip edildi. Osmanl› ordusu Erdebil
önlerine ulaflt›¤›nda fiah Abbas’›n elçileri gelerek sulh iste¤inde bulundular. Yap›lan antlaflma
ile Safevîlerin her y›l yüz yük ipek vermeleri kabul edildi. Serav muahedesi denilen bu antlafl-
ma 29 Eylül 1618’de Sultan II. Osman taraf›ndan da tasdik edildi.

Halil Pafla bu muahededen sonra Tokat üzerinden ‹stanbul’a dönmüfltür.16 Ancak seferin is-
tenilen hedefe ulaflmad›¤› ve Safevîlere gerekli dersin verilmedi¤i sebebiyle dönüflte azlolundu.
Kendisine fiam beylerbeyli¤i tevcih edildi ise de o; “Ben iflten kalm›fl bir fanî ihtiyar›m, bundan
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13 Gazânâme, vr. 91a.
14 Gazânâme, vr. 81a-91b; Halil Pafla’n›n Malta ve Trablusgarb seferleri için ayr›ca bk. Mustafa Safi, Zübdetü’t-

Tevârih, Veliyyüddin Efendi, nr. 2428, c. 2, s. 150-151.
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sonra dünya makamlar›nda gözüm yoktur” diyerek özür diledi ve fleyhi Üsküdarl› Aziz Mahmud
Hüdâyî Efendi’nin dergah›na çekildi.17 Ancak vezir ünvan›n› ve divan üyeli¤ini korudu. 

Halil Pafla k›sa bir müddet sonra 23 Aral›k 1619’da tekrar kaptan paflal›¤a tayin oldu.
1620’de donanmas›yla Akdeniz’e aç›lan Halil Pafla ‹spanya’ya karfl› Manfredonya’ya bir bas-
k›n düzenledi.18 Ekim ay›na kadar orada kalan Halil Pafla ertesi y›l II. Osman Han’›n Le-
histan üzerine vuku bulan Hotin seferinde, Karadeniz’in muhafazas›na memur oldu. K›rk
gemilik donanmas› ile Kazak korsan gemilerine büyük darbe vurdu. Kazak gemilerinden
beflini bat›rm›fl, on sekizini ele geçirmifl ve pek çok esir ve ganimet elde etmifltir. Onun bu
baflar›lar› üzerine Sultan Osman Han, flu hükm-i flerifi göndermifltir:

Sen ki vezîrim, kapudân›m Halil Pafla’s›n, fiöyle malum ola ki u¤ûr-› hümâyûnumda Karade-
niz’de vaki olan hidmet ve yüz akl›klar›n›z malum-› hümâyûnum oldu. Berhudâr olas›z. Hatt-› fle-
rîfim vas›l olucak bir an ve bir saat tevakkuf ve ârâm itmeyüp üç dört güne dek leb-i Tuna’da Köp-
rü kuruldu¤u mahalde huzûr-› flerîfeme eriflesin…19. Bu emir üzerine serdar 15 kazak flaykas›
ve 4-5 yüz esirle gelerek ordu-y› hümayuna kat›ld›.

Hotin seferinden dönüflte Yeniçeri A¤as› Ni¤deli Mustafa Pafla, Halil Pafla’n›n yerine Kaptan-
› derya olmufltur (1621). Ancak aradan alt› ay geçtikten sonra dördüncü defa Kaptan pafla ol-
du.20 1622 ilkbahar›nda Akdeniz’e sefere aç›lmak üzere iken II. Osman’›n tahttan indirilme-
siyle neticelenen ihtilal vukua geldi. Bu esnada kendisine teklif edilen sadrazaml›¤› kabul et-
meyen Halil Pafla olaylar›n d›fl›nda kalmay› tercih etti. Haziran 1622’de normal Akdeniz sefe-
rine ç›karak asayifli temin etti. Ancak ertesi y›l yeni sadrazam Mere Hüseyin Pafla kendisini ra-
kip olarak gördü¤ü Halil Pafla’y› görevden ald›rarak Malkara’ya sürdürdü (Nisan 1623).21

Sultan IV. Murad’›n saltanat›n›n ilk y›llar›nda, II. Osman’›n kan›n› dava ederek ayakla-
nan Abaza Mehmed Pafla isyan› devam ediyor ve gittikçe tehlikeli bir hal al›yordu. Abaza
daha önce de Canbolado¤lu isyan›na kar›flm›fl, tutukland›¤›nda ise, o zaman yeniçeri a¤as›
olan Halil Pafla’n›n arac›l›¤› ile ba¤›fllanm›flt›. Aralar›ndaki dostluk sebebiyle isyan› önleye-
bilece¤i düflünülen Halil Pafla, Ba¤dat seferinden baflar›s›zl›kla dönen Haf›z Ahmed Pafla’n›n
yerine 1 Aral›k 1626’da ikinci kez sadrazam oldu. ‹ran üzerine serdar tayin edilen Halil Pa-
fla, öncelikle Abaza meselesini halletmek arzusundayd›. Bu maksatla Abaza’n›n bulundu¤u
Erzurum kalesi üzerine yürüdü. Abaza bir tertipten korkarak eski hamisinin teslim teklifi-
ni reddetti. Bunun üzerine Erzurum’u kuflatan Halil Pafla, yetmifl gün devam eden muhasa-
radan bir netice al›namad›. Bu arada Ah›ska ‹ran’›n eline geçti. K›fl›n yaklaflmas› üzerine
Osmanl› ordusu Tokat’a çekildi. Bu muvaffakiyetsizli¤i ve Abaza ile müzakerelerin sonuç-
suz kalmas› Halil Pafla’n›n 6 Nisan 1628’de azledilmesine sebep olmufltur.22

Halil Pafla azlini müteakip bir müddet fleyhinin dergâh›nda münzevî bir hayat yaflad›k-
tan sonra 5 A¤ustos 1629’da vefat etti. Nâfl› Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi dergah› yan›nda-
ki türbesine defnedildi.
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fiahsiyeti
Birinci sadareti iki sene ve Sultan IV. Murad zaman›ndaki sadareti ise yaklafl›k bir buçuk

sene süren Halil Pafla, orta derecede bir devlet adam› görünümündedir. Sadaret görevleri
s›ras›nda pek baflar›l› olamad› ise de, derya hizmetlerinde yüz a¤artm›flt›r.

Halil Pafla muttaki, fazilet sahibi ve tedbirli bir zat idi. Yaln›z Osmanl› tarih yazarlar› de-
¤il Avrupal›lar da onu ›l›ml› ve âdil diyerek övmektedirler.23 Üsküdar’da dergah› bulunan
Celvetiyye tarikat› reisi Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi’nin ba¤l›lar›ndand›. Herhangi bir se-
fere ç›kmadan önce, onun muvafakatini ve duas›n› almay› kendisine fliar edinmiflti. Bu hu-
susta Gazâ-nâme’de flu bilgiler verilmektedir:

Paflâ-y› pîr-ü perver hazretlerinin kadîmden irâdet ve inâbet getürdükleri fleyhi ve senedi ve se-
ferde ve hazerde himmet-i aliyyesinden istimdâd itti¤i flefi‘ ve mutemedi olup makbûl-i dergâh-›
rabb-i vedûd, kutb-› dâire-i vücûd, flems-i semâ-i irfân ve flühûd sirâc-› hânegâh-› terk-ü tecrîd
emîn-i bârigâh-› ilmü tevhîd olan fieyh Mahmud Üsküdari.24

Hüdâyî hazretleri de, kendisine gönülden ba¤l› olan Halil Pafla’n›n faaliyetlerini ve gâza-
lar›n› yak›ndan takip etmifl ve gönderdi¤i mektuplarla onu ve gazilerini bir taraftan cihada
teflvik ederken di¤er taraftan gerekli nasihatlerde bulunmufltur.

Nitekim Malta adas›n›n vurulmas›ndan duydu¤u memnuniyeti Halil Pafla’ya gönderdi¤i
flu mektupla izhar etmifltir:

Deavât-› halisât ve teslimât-› tayyibât takdim ve tetmîm k›l›nd›ktan sonra inhâ-i dâ’i-i kadîm budur
ki eyüler hofllar m›s›z? Mizâc-› flerîf nicedür? Gazâ ve cihâd›n›z mübârek ve meymûn ve sâ’î cemîliniz
R›zâullaha makrûn olup hemîfle Hazret-i Mevlâ muîniniz ve nusret-i Hak refîk ve karîniniz ola.25

Halil Pafla s›k›nt›l› ve nazik zamanlar›nda Hüdayi dergah›na s›¤›narak oradan güç ve teselli
al›rd›.Yapaca¤› ifllerde mutlaka kendisine dan›fl›r ve duas›n› almay› ihmal etmezdi. Aziz Mah-
mud Hüdayi’nin mektuplar›nda bu husus çok aç›k bir biçimde görülmektedir.26

Sefere hangi gün hareket etmek mübarektir fleklindeki bir sualine cevap olmak üzere
yazd›¤› mektubunda:

Ba’det-teslim ve’t-tevkir inhâ-i dâ’i-i fakir budur ki iyüler hofllar m›s›z? Sefer-i hümayun teda-
riki ile haliniz nice. ‹btida-i sefere hangi gün mübarektir diye sual olunmufl. ‹nflallahü sübhanehü
ve teala Cemaziye’l-ahirenin duflenbe günü yevm-i mübarektir. fiüru’ oluna…, demifltir. Yine ay-
n› konuda bir mektubunda; Perflembe günü mübarek gündür. E¤er mani zuhur eder ise Cuma
günü mübarektir, cevab›n› vermifltir.27

Halil Pafla’n›n hayrat yapmaya niyetlenip bunu fleyhine bildirdi¤inde yaz›lan mektupta;
Baz› hayrata niyet olunmufl. Allah sübhanehü ve teala kabulüne karin ide. Âk›le lay›k olan dün-
yada iken ahireti anmakt›r, demifltir.28
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23 Bk. H. Kamil Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdayi ve Celvetiyye Tarikat›, ‹stanbul 1980, s. 134; F. Babinger, Osman-
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24 Gazânâme, vr. 92a.
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Aziz Mahmud Hüdayi suallere cevap olan mektuplar›n d›fl›nda genel olarak müridinin
dua isteyen yakar›fllar›n› yerine getiriyor ve ona maddi manevi yapaca¤› iflleri hat›rlat›yordu.

Bir mektubunda dua ve niyaz ile hal ve hat›r›n› sorduktan sonra; … mülûka lay›k olan ic-
râ-y› adalette ihtimâm zahirde hüsn-i tedbir ve bat›nda rabb-i izzete tazarru ve niyazd›r. Haz-
ret-i Resul-i Ekrem günde yüz isti¤far ederim siz dahi uyun deyu buyurmufllard›. Sab›ka cenab›-
n›za günde yüz isti¤far iflaret olunmufl idi. ‹sti¤far câlib-i kerem-i rabb-i ¤affârd›r…demifltir. Yi-

ne bir mektubunda …selâtin ve mülûka lay›k olan icrâ-y› adalette ikdam ve tefahhusü (tahkik,

araflt›rma) ahvâl-i reayada ihtimâm-› tâm üzere olmakt›r, diyerek halk›n hallerine gere¤i gibi
vak›f olmay› ve adaletle hareket etmeyi ›srarla vurgulam›flt›r.29

Bütün bu yapmas› gerekenlerin ahireti kazanmaya yönelik oldu¤unu ifade ederek dün-
yan›n fani ve geçici oldu¤unu da mektuplar›nda s›k s›k dile getirmekteydi. fiöyle ki:

Bir kimse dünyan›n her devletini görmüfl ve cihan›n cemi safas›n› sürmüfl olsa gâyeti zeval ve be-
ka mülküne irtihaldir. Âk›le lay›k olan miftah-› saadet-i dâreyn olan r›zaullah tahsiline kast idüp
cemâl-i Hakka afl›k ve bezm-i visale lay›k olan enbiya ve evliya ile haflr olma¤a sa’y-› cemil ide…

Ve yine; …e¤er leyl ü nehar e¤er flita u nev-bahard›r. E¤er bahr u enhâr e¤er atefl ü nâr ve
e¤er bürûdet u hararettir. Cümlesi alemin te¤ayyürât›na (de¤iflikli¤ine) ve fettân›na (kar›flt›r›-

c›l›¤›na) iflarettir. ‹mdi Âk›le lay›k olan bu alemin zinet ve flöhretine ma¤rur olmay›p daim ve ba-
ki olan hazreti-i hakk›n r›za-y› flerifi tahsiline ikdam ve ihtimam olunmas›…30

Hüdayi hazretleri flayet böyle hareket olunacak olursa hiç endifle edilmemesini Cenab-›
hakk›n yard›m›n›n kendisiyle beraber olaca¤›n› da s›k s›k iflaret etmekteydi. Misal olarak
bir mektubunda: …Madem ki abd-› mümin Mevla-y› hakikinin s›dkile hizmetinde ola ol Kâdir-
i mutlak onu himayetten ve ona nusretten aciz de¤ildir. Bir keresinde de; … madem ki abd-› sa-
d›k Efendi’nin r›zas›na muvaf›k hareket idüp evamirinde ihtimâm ve ibadullah› zulümden hima-
yette ikdam üzere ola, Mevla-y› kerimin nazar-› inayetinden dûr ve mehcûr (uzak) olmayup lütf
ve ihsan›na mazhar olur, diyerek müjdelemiflti.31

Halil Pafla ikinci sadaretinde ‹ran seferine giderken fleyhinin elini öpüp duas›n› almak
üzere yan›na vard›¤›nda ise Hüdâyî Efendi: A beyim bir defa dahi serdar olmufl idin, demifl-
lerdi.32 fieyhin yan›nda olanlar onun bu kelam›ndan Halil Pafla’n›n bir maslahata muvaffak
olamayaca¤›n› ç›karm›fllard› ki gerçekten düflünüldü¤ü gibi olmufltur.

Halil Pafla, fleyhi Aziz Mahmud Hüdayi’nin bugün bulunan türbesi yak›n›na çok güzel
müzeyyen bir türbe infla ettirmiflti. Onun buras›n› fleyhi için düflünmüfltü. Ancak bu muh-
terem zat vefat›nda kendi camii yan›na defnedilmeyi vasiyet edip öyle yap›ld›. Halil Pafla ise
Hüdayi hazretlerinin türbesine nazaran çok büyük ve muhteflem olan bu türbeye gömülme-
yi sayg›s›zl›k olarak görmüfl ve Hüdayi Efendi türbesinin yan›ndaki küçük türbeye defnedil-
mesini istemifltir. Bu düflüncesi de Hüdayi hazretlerine samimi ba¤l›l›¤›n›n bir niflanesidir.
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Hayrat›
Halil Pafla, yeniçeri a¤al›¤›yla saraydan ç›kt›ktan sonra ömrünü genellikle derya üzerinde ci-

hatla geçirmifltir. Bunun yan› s›ra devlet hizmeti süresince eline geçen mal ve paray› hay›r ifl-
lerine sarfetmifl ve ismini ça¤lar ötesine tafl›m›flt›r.     

Camii: 

Bugünkü Fatih Millet Kütüphanesi’nin bat›s›nda, fieyhülislam Feyzullah Efendi Medresesi ve
çeflmesi karfl›s›nda bulunuyordu. Ana kap›s›ndaki; Selamün aleyküm bimâ sâbertüm feni’me uk-
beddâr, âyetinin alt›nda bulunan, Çar tekbir ifadesi câmiin bitirilifl tarihini (1026/1617) iflaret et-
mektedir. Kesme tafltan kubbeli bir flekilde infla olunan câmi as›rlarca hizmet vermifltir.33 Ne ya-
z›k ki 1927 y›l›nda y›kt›r›lan câmiin yerinde flimdi ma¤aza ve apartmanlar yer almaktad›r.

Türbe, çeflme ve sebili:

Üsküdar ilçesi Gülfem Hatun Mahallesi’nde Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Soka¤› ve Aç›k
Türbe Soka¤›’n›n kesiflti¤i köflededir. Arazinin meyilli olmas›ndan dolay› çeflme ve sebil türbe-
nin alt köflesine yerlefltirilmifltir. Kesme küfeki tafl›yla infla edilen zarif türbenin mimar› Sultan
Ahmed Camii’nin de mimar› olan Mehmed A¤a’d›r.

Türbenin üzeri, sekizgen kasnakl›, tromplu bir kubbe ile örtülmüfltür. Tromplar›n alt›nda
mukarnas dolgular vard›r. Çift s›ra pencere düzenine sahip olup girifl k›sm›n›n alt s›ras›nda iki,
di¤er bütün yönlerinde üçer pencere bulunmaktad›r. Türbenin ön k›sm›n›, sütun bafll›klar› is-
talaktitli üç sütunun üstünde yükselen üç kubbe örtmektedir. Revak ortas›nda mermerden ba-
s›k kemerli  bir kap› aç›kl›¤› vard›r. Üzerinde; ‹fllerinizde tehayyüre u¤rad›¤›n›z zaman kabir ehil-
lerini vesile ederek yard›m isteyiniz, manas›nda Arapça yaz›l› bir dua cümlesi ile Ketebehü Müte-
velli imzas› ve “1214” (1799) tarihi yaz›l›d›r.34 türbenin sa¤›nda daha sonra bu türbeye bitiflik
olarak ikinci bir türbe daha yap›lm›fl olup, Halil Pafla’n›n o¤lu Mahmud Bey’e aittir.

Sebil, türbenin alt köflesine yerlefltirilmifl olup tek cephelidir. Sivri boflaltma kemeri alt›nda
dikdörtgen aç›kl›kl› iki penceresi vard›r. 

Sebil giriflinin sa¤›nda ise çeflme yer almaktad›r. Sivri kemerli nifl fleklinde düzenlenen çefl-
menin kemer kilit tafl›nda, kabartma bir rozet yer almaktad›r. Aynatafl› mermerindendir. Bu-
nun da ortas›nda iri bir rozet vard›r. Çeflmenin tekne tafl› k›r›kt›r.

Çeflme ve sebilin harap hali, kültür miras›m›za ne ölçüde k›ymet verdi¤imizi gösteren ac› bi-
rer vesika olarak gözler önünde durmaktad›r.

Di¤er Eserleri
Halil Pafla’n›n bunlardan baflka do¤um yeri olan Zeytun nahiyesinde biri kendi di¤eri

a¤abeyi Mehmed Pafla’n›n ruhu için iki büyük han ve köprü, Üsküdar’da bugün için yeri
bilinmeyen bir köprü, Baltaliman›’nda bir köprü ve Haznedar’daki çiftli¤inde bir çeflme
yapt›rd›¤›35 bilinmektedir.
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ÜSKÜDAR’IN MANEVÎ M‹MARLARINDAN
B‹R MUTASAVVIF: ABDÜLFETTÂH-I AKRÎ

Dündar Alik›l›ç*

Türklerin ‹slâmiyeti kabulünden sonra bu dine karfl› olan hizmetleri tüm müslümanlar ta-
raf›ndan takdir edilmifl ve övülmüfltür. Araplar›n meflhur ‹slâm tarihçisi Seyyid Ahmed

Dahlan, ‹slâm Tarihi adl› eserinde: “Eshâb-› Kirâm’dan sonra ‹slâm’a en büyük hizmeti Osmanl›-
lar yapm›flt›r” ifadesi bunun en bariz örne¤idir. Osmanl›lar, fethetti¤i yerlerde iktisadî ve sosyal
hizmetler götürmüfl, halk aras›nda bu hizmetlerin yay›lmas›na öncülük etmifllerdir. Bu hizmet-
lerin yayg›nlaflmas› dolay›s›yla, Osmanl› beldeleri di¤er müslüman diyarlardan gelen ilim
adamlar›n›n tercih etti¤i flehirler haline gelmifltir.

‹flte bu beldelerin en güzeli olan ‹stanbul flehri, “Belde-i Tayyibe” denilerek sitayiflle bahsedi-
len flehirlerden olmufltur. Hatta daha da ileri gidilerek; XIII. yüzy›l Hindistan Türk âlimlerinden
Fahr-i Müdebbir’in tarifinde; “fiehir sadece ‹stanbul’dur, di¤er flehirler köydür”1 denilmektedir.

Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’u fethinden sonra bu flehir, her devirde büyük âlimlerin,
velilerin ve din ulular›n›n insanlar› irflâd amac›yla yerlefltikleri belli bafll› ‹slâm beldelerinden
biri olmufltur. Bu merkezîlik Osmanl› Devleti’nin y›k›l›fl›na kadar devam edegelmifltir.

Bilindi¤i gibi Osmanl›larda e¤itim medreselerde ve çeflitli tarîkatlar›n açm›fl oldu¤u zâviye ve
hânegâhlarda yap›l›rd›. Bu hânegâhlardan birisi de Üsküdar Nuh Kuyusu’ndaki Alaca Minare
Tekkesi’dir. Tekke, Pazarbafl› Mahallesi’nde, bat›da Kartal Baba Caddesi, kuzeyde Boybeyi Soka-
¤› ve do¤uda Köprülü Faz›l Pafla Soka¤› taraf›ndan kuflat›lm›fl bulunan arsada yer almaktad›r.

Nakflîbendî tarîkat›ndan, “Hac› Dede” lakapl› ‹mâm-› Buhârî sülâlesinden olan fieyh el-Hac
Hüseyin Dede (ö. 1760) taraf›ndan 1140 / 1728 y›l›nda tesis edilen tekke2 daha ziyade, karfl›-
s›nda yer ald›¤› Alaca Minare Mescidi’nin ad›yla tan›nm›fl, ayr›ca “Hac› Dede, Sad›k Efendi, fieyh
Sad›k Efendi, Ebül-Tevfik ‹brahim Efendi, ‹brahim Efendi, fieyh ‹brahim Efendi” gibi çeflitli adlarla
da an›lm›flt›r. Sultan II. Abdülhamid’in I. Hazinedâr› taraf›ndan 1302 / 1884’te yeniden infla et-
tirilen Alaca Minare Tekkesi’nde bu y›llarda befli erkek, sekizi kad›n olmak üzere toplam on üç
kiflinin ikâmet etti¤i, Maliye Nezareti’nden senelik 132 kurufl tahsisat› oldu¤u bilinmektedir.
Tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra tekke binalar› harap olmufl, tevhidhâne 1940’ta Vak›flar ‹da-

* Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, Arflivcilik Anabilim Dal›.
1 At doru’dur di¤erleri renktir

Ok akkavak’t›r di¤erleri çöptür
fiehir sadece Rum’dur di¤erleri köydür
Türk binicidir di¤erleri yüktür

2 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (Haz›rlayanlar: Ali Y›lmaz-Mehmet Akkufl), ‹stanbul 1999, C.II, s.281.



resi taraf›ndan y›kt›r›lm›fl, di¤er bölümlerin bir k›sm› da ortadan kalkm›fl, günümüze, ancak
tevhidhânenin duvar izleri, baz› harap birimler, hazire, abdest teknesi ile ufak bir çeflme ula-
flabilmifltir. Sonuna kadar Nakflîbendîli¤e ba¤l› kalan Alaca Minare Tekkesi, Ba¤datl› fieyh Ab-
dülfettâh Efendi’nin posta geçmesiyle bu tarîkat›n Hâlidî koluna intikal etmifltir.3

Abdülfettâh-› Ba¤dâdî el-Akrî, 1778 (h. 1192) senesinde Ba¤dat’›n kenar köylerinden
Akrî (Ukarî)’de do¤du.4 Abdülfettâh Efendi, küçük yaflta Ba¤dat’›n tan›nm›fl âlimlerinden
ilim ö¤rendi. Çok zeki olup k›sa zamanda Kur’ân-› kerîm’i ezberledi. Gayret ve devaml› ça-
l›flmas› ile de arkadafllar›n›n ve hocalar›n›n dikkatini çekti. Genç yaflta tefsir, hadis ve bil-
hassa f›k›h ilminde mütehass›s bir âlim oldu.5

Din ilimlerinde kendisini yetifltiren Abdülfettâh Efendi tasavvuf bilgilerine de sahip ol-
mak istedi. Asr›n›n en büyük âlimi Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî hazretlerine talebe oldu.6 Mev-
lânâ Hâlid-i Bagdâdî, sofiyye-i aliyyenin büyüklerinden olup, Dehlî’de Abdullah-› Dehlevî
hazretlerinden feyz ve icazet al›p7 mensup oldu¤u Nakflî, Müceddidî yolunu kendisinden
sonra gelenler “Hâlidiyye” olarak anm›fllard›r.8

Abdülfettâh-› Akrî, maksad› yüksek, ahlâk› güzel olan insanlardan idi. Mevlânâ Hâlid-i
Ba¤dâdî’nin seferde ve hazerde yan›ndan ayr›lmazd›. Meflakkat ve eziyetlere çok dayan›rd›.
Mevlânâ Hâlid, di¤er haliflerine Abdülfettâh-› Akrî’yi gönderir ve yaya gönderirdi. Hatta iki
defa da ‹stanbul’a halifenin huzuruna gönderdiler. Yaya olarak gider gelirdi. Hayvana bin-
mesine izin yok idi. Riyâzeti yaya yürümek ve do¤acak belâ ve mihnetlere katlanmak idi.
Bu tahammülü sayesinde yüksek derecelere kavufltu. Hilâfet-i mutlaka ile halife olmufl idi.
Hilâfet ald›ktan sonra Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî’nin halifelerinden Abdullah Herâtî’nin ve-
fat› ile boflalan fiam Hâlidiyye Dergâh› meflihat› kâim makaml›¤›na tayin edildi.9

Daha sonra üstâd›n›n, belki de yolunda yürüdü¤ü büyüklerin iflareti ile, o zaman Dâr-›
Saltanat olan ‹stanbul flehrine gönderildi. Vazîfesi, bu büyük flehirde irflâd idi. Mevlânâ Hâ-
lid’in ilminin derinli¤i, evliyâl›¤›n›n üstünlü¤ü dünyan›n her taraf›na yay›ld›¤›ndan, ‹stan-
bul flehrinin halk› da, ona uymak, ondan istifâde etmek, yoluna girmek istiyordu. ‹stekli-
lerin hepsinin Ba¤dat’a gitmesi mümkün de¤il idi. Bu sebeple Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî,
Hak âfl›klar›n›n yanan ruhlar›n› serinletmek için Abdülfettâh-› Akrî’yi ‹stanbul’a gönder-
di.10 ‹stanbul’a gelince Üsküdar’da Karacaahmed Kabristan› ile Ba¤larbafl› aras›nda, Nuh
Kuyusu mevkîindeki hânegâha yerleflti.

Bu yerleflmede daha önceden Nakflî ekolünün temsilcisi olan Alaca Minare Tekkesi’nin
önemi büyüktür. Zira tekke, kuruldu¤undan beri Nakflîbendî usulüne göre e¤itim vermek-
teydi. Abdülfettâh-i Akrî’nin gelmesiyle beraber bu yolun mensuplar› Ahrarîyye, Müceddi-
dîyye ve Hâlidîyye ekolüyle de tan›flacaklard›. Gerçi Murad-› Özbekî ve Mehmed Emin To-
katî ile beraber Müceddidîlik ‹stanbul’da bilinmekteydi, fakat Hâlidîyye ekolü ‹stanbul’da

3 M. Baha Tanman, “Alaca Minare Tekkesi”, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1993, C.I, s.174.
4 Seyyid ‹brahim Fasih Efendi, Mecd-i Tâlid (Terceme: Mahmud Hamdi), Bursa 1307, s.82.
5 ‹stanbul Evliyalar›, ‹stanbul 2003, C.I, s.50.
6 Muhammed Zahid bin fieyh Hasan Düzcevî el-Türkî, ‹rgâmü’l-Mürid, ‹stanbul 1328, s.93.
7 M. S›dd›k Gümüfl, Tam ‹lmihâl Seâdet-i Ebediyye, ‹stanbul 1999, s.1105.
8 Sadreddin Yüksel, Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî’nin Divan ve fierhi, ‹stanbul 1977, s.14.
9 Abdurrahman Memifl, “Osmanl›’da Tekkeler, Sosyal Fonksiyonlar› ve ‹stanbul’da Hâlidî Tekkeleri”, Yeni

Türkiye 701 Osmanl› Özel Say›s›, Ankara 1999, C.IV, s.519.
10 Abdüllâtif Uyan, Menk›belerle ‹slâm Meflhurlar› Ansiklopedisi, ‹stanbul 1983, C.I, s.28.
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ilk kez duyulacakt›. Bu özelli¤i bilindi¤inden, devlet taraf›ndan kendisine hânegâh verilir-
ken göz ard› edilmedi. Ve fieyh Abdülfettâh Efendi’ye Hâlidîyye hânegâh› ve münasip ca-
mii tevliyeti ihale edilirken bu hususlara dikkat edildi.11

Abdülfettâh-i Akrî’nin ‹stanbul’a geliflini iflitenler dergâha ak›n ettiler. Abdülfettâh-i Ak-
rî bu Hak âfl›klar›n›n hasta ve ölü ruhlar›na hayat veriyor, kararan kalplerine nur ak›tarak
Nakflîbendî yolunun Ahrarîyye, Müceddidîyye ve Hâlidîyye kolunun feyzlerini sunuyordu.
K›sa zamanda, devlet erkân›ndan vezirler, velîler onun talebeleri olmak için etraf›n› doldur-
dular. Herkesi kâbiliyetlerine göre yetifltiriyordu. Bu flekilde senelerce çal›flarak, pek çok
kimsenin hidayete kavuflmas›na vesile oldu.12

Abdülfettâh-i Akrî’nin gelifli Üsküdar’› bir bak›ma flenlendirdi. Tekkesi sohbet etmek is-
teyen ziyaretçilerle doldu taflt›. ‹lminden ve feyzinden istifade etmek için çeflitli tekkeler-
den de gelenler oluyor, ilminin flöhreti artt›kça talipleri de ço¤al›yordu. Devlet taraf›ndan
gelirlerine ek olarak kendisine vak›flar ba¤lanm›fl13, Ba¤dat’ta uhdesinde bulunan arazile-
rin gelirleri de buna eklenmiflti.14

Abdülfettâh-i Akrî’nin en büyük özelli¤i, ‹stanbul’a gelince bu diyarda nâdir olan Nakflîben-
dî yolunun Ahrarîyye, Müceddidîyye ve Hâlidîyye kolunun nur ve feyzlerini âfl›klara sunma-
s›yd›. Kalplere al›fl›lmayan bir hayat, bir canl›l›k veriyordu. Uzun y›llar ilim ve irflâd ile meflgûl
olup, çok kimselerin yetiflmesine sebep oldu. Yetifltirdiklerinden birisi Ahmed Ziyaüddin Gü-
müflhanevî’dir. Ahmed Ziyaüddin Efendi 1845 y›l›nda Üsküdar Alaca Minare Tekkesi’nde Hâ-
lidîyye tarîkat›n› yaymaya çal›flan fieyh Abdülfettâh-› Ba¤dâdî el-Ukarî (Akrî) ile tan›flarak ona
intisab etmek istediyse de Abdülfettâh-i Akrî kendisini irflâda yine Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî’nin
halifelerinden Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’nin vazifeli oldu¤unu söyledi.15 Bununla birlikte
her hafta görüflürlerdi.16 Dostluklar› sohbet ve samimiyet içinde devam etmifltir.

Abdülfettâh-i Akrî 1865 (h. 1281) senesinde Muharrem ay›n›n ortalar›nda talebeleri ve tan›-
d›klar› ile helalleflti. Vasiyetini bildirdi. Muharremin on dokuzunda cuma günü talebelerinin ba-
fl›nda okuduklar› Kur’ân-› kerîm’i dinleyerek son nefesini verdi. Mezar› Nuh Kuyusu’ndad›r.
Zeynebkâmil’den, yüz yüz elli metre kadar ileride olup, ana caddenin Üsküdar taraf›nda kal›r.
Orada büyükçe bir aile kabristan› olup, yüzbeflinci Osmanl› fieyhülislâm› Arif Hikmet Efendi,
dedesi Vezir ‹smail Râif Pafla  ve babas› Kad›asker ‹smet Efendi de bu kabristandad›r. Kabristan
demir flebeke ile çevrilidir.17 Son senelerde hay›rsever ifl adamlar›n›n gayret ve çabas›yla Abdül-
fettâh-i Akrî’nin bulundu¤u mezarl›k yenilenmifl, kabri mermer döflenerek korumaya al›nm›flt›r.

Bu bildiriyi haz›rlarken istifade etmek için çeflitli kaynaklara bafl vurdum. Müracaat etti-
¤im kaynaklardan biri de Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi idi. “Dünyaya ve bize
kaynak” slogan›yla yola ç›karak haz›rlanan ve gerçekten de eflsiz bir kaynak olan Diyanet
Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi’ne Abdülfettâh-i Akrî isminin konulmas› unutulmufltu. Merkezi
Üsküdar’da olan Ansiklopedi tertip heyetinin Üsküdar’›n bu büyük velîsini unutmas›n› art
niyetten kaynakland›¤›n› düflünmüyorum. Dile¤imiz Ansiklopedi’nin ek k›s›mlar›nda bu
eksikli¤in telafi edilecek olmas›d›r.
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11 BOA, A.MKT. DV. Dosya No: 120 Gömlek No:24.
12 Evliyâlar Ansiklopedisi, ‹stanbul 1993, C.I, s.294.
13 BOA, A. MKT. MVL. Dosya No: 95, Gömlek No: 45.
14 BOA, A. MKT. UM. Dosya No: 391, Gömlek No: 12.
15 ‹rfan Gündüz, “Gümüflhanevî Ahmed Ziyâeddin”, D‹A XIV, ‹stanbul 1996, s.276.
16 Muhammed Zahid bin fieyh Hasan Düzcevî el-Türkî, A.g.e., s.93.
17 Abdüllatif Uyan, A.g.e., s.29.



VELÎ KÜLTÜ BA⁄LAMINDA 
MEHMED NASÛHÎ ÜSKÜDARÎ

Aynur Koçak*

“Ka’be it kalbini kim puthâne sansunlar seni

Beyt-i akla girme kim divâne sansunlar seni”

Anahtar Kelimeler:
* Üsküdar
* Mehmed Nasûhî Üsküdarî
* Velî Kültü

Girifl

fieyh Karabafl-› Velî’nin halifelerinden ve “Nasûhîyye-i fiabaniyye”nin kurucusu  olan Meh-
med Nasûhî1, Üsküdarl› büyük velîlerden  biridir. Üsküdar’da do¤up2 yaflam›fl olan Meh-

med Nasûhî’nin3 Üsküdar’da türbe ve camii bulunmaktad›r.

* Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi.
1 Hayat› ve eserleri için bkz. Sad›k Vicdanî, Tomar-› Turuk-› Aliyyeden Halvetiyye ‹stanbul 1338; Hüseyin Vassaf,

Sefine-i Evliyâ, C.IV, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Ba¤›fllar N. 2305-2309; Mehmed Süreyya, Sicill-i Os-
manî, C.IV, ‹stanbul 1308-1315; Mustafa Y›lmaz, Mehmed Nasûhî Efendi -Hayat›, Eserleri ve Dîvânçesinin Tan-
kitli Neflri-, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 1997;
Necdet Y›lmaz, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf Sûfîler, Devlet ve Ulemâ, ‹stanbul 2001, s. 115-123.

2 “Üsküdar’da Toygar Tepesi’nde Bulgurlu Mescidi yak›n›nda Kuflto¤lu Yokuflu karfl›s›ndaki evde do¤mufltur. Do¤um ta-
rihi kesin olmamakla birlikte 1058/1648 veya 1063/1653 olarak kabul edilmektedir.” Sad›k Vicdanî, Tomar-› Tu-
ruk-› Aliyye’den Halvetiyye, s. 68.

3 “Mehmed Nasûhî Üsküdarî için halifelerinden Senâi Hasan Efendi bir mersiye yazm›fl ve vefat tarihini flu m›sralar-
la söylemifltir:
Cem olup evlâd ü etbâ› mübârek kabrine
Didiler tarihini “Hey mâte kutbü’l-âfl›kîn”(1130)” Bkz. Mustafa Y›lmaz, Mehmed Nasûhî Efendi -Hayat›, Eserleri
Ve Dîvânçesinin Tankitli Neflri-, s. 3; Sad›k Vicdanî, a.g.e., s. 71; Bursal› Mehmed Tahir, a.g.e., C.I, s. 176;
Mehmed Süreyya, a.g.e., C.IV, s. 557.



Mehmed Nasûhî’nin tasavvuf, f›k›h, tefsir, akâid ve edebiyat alanlar›nda eserleri vard›r4. Bu
eserler 1995 senesinde torunlar› taraf›ndan Süleymaniye Kütüphanesi’ne ba¤›fllanm›flt›r5.

Kaynaklarda Mehmed Nasûhî’nin çiçek yetifltiricili¤i konusunda da ihtisas sahibi oldu¤u-
na de¤inilmektedir ve özellikle gül yetifltirme merak›  üzerinde durulmaktad›r. Onun yetifltir-
di¤i güllerin “Nasûhî Gülü” olarak an›ld›¤›na ‹kdâm gazetesinin 3381 say›l› nüshas›nda yer
verilmektedir6.

Mehmed Nasûhî için üç menâk›bnâmenin yaz›lm›fl olmas›,  türbesinin Üsküdar’da merkezî
bir yerde bulunmas›, çeflitli eflyalar›n›n üç yüz y›ld›r saklan›yor olmas› ve türbesinin hâlâ ziya-
ret ediliyor olmas›, onu veli kültü ba¤lam›nda incelenebilece¤i  düflüncesiyle bu çal›flma ger-
çeklefltirildi. Çal›flmada öncelikle velî, velî kültü gibi kavramlar üzerinde durulacak, ard›ndan
Mehmed Nasûhî  bu çerçeve içerisinde de¤erlendirilmeye çak›fl›lacakt›r.

Velî Kavram›

“Dost, ahbap, arkadafl, yard›mc›, komflu vs.” gibi anlamlar içeren “velî”, tasavvuf ›st›lâh›n-
da, “Allah’› seven, dost edinen ve O’nun taraf›ndan dost edinilen” anlam›nda kullan›lm›flt›r. Zaman-
la bu kavram geniflleyerek, benli¤ini Allah’ta yok etmek suretiyle bir tak›m üstün vas›flar kazana-
rak ola¤anüstü fleyler izhar edebilen büyük insan7 anlam›n› alm›flt›r. “Evliyâ” kelimesi ise, velî ke-
limesinin ço¤uludur ve bu sözcük,  halk aras›nda ço¤u zaman tekil anlamda kullan›lmaktad›r.

Tasavvuf hareketinin “tefekkür sistemi” olma yoluna girmesi ve ard›ndan “tarikatlar›n teflek-
külü”ne paralel olarak “velî” kavram› da geliflme göstermifltir. Kulun Allah’a ulaflmas› ile ilgili
büyük manevî mücahade ve kat edilmesi gereken yol meselesi velî kavram›na vücud vermifl
ve bu yolda baflar›ya eriflen kifli velî “Allah dostu” diye nitelendirilmifltir. Bu terimin IX. yüz-
y›ldan itibaren yaz›lmaya bafllayan tasavvufun nazariyesini iflleyen kaynaklarda hayli geliflmifl
olarak ele al›nm›flt›r8. Bu kaynaklarda velî olabilmenin flartlar›, kimlere velî denebilece¤i, ger-
çekten velî olan kiflilerde bulunan bir tak›m iflaretler üzerinde de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r. 

Türkler’in ‹slâmiyet’i kabulüyle tasavvufun velî telâkkisi, Türk mutasavv›flar›nca da be-
nimsenerek devam ettirilmifltir. Türk tasavvufunda velî kavram›, halk için yaz›lm›fl tasavvuf
eserlerinde popüler hale getirilmek suretiyle daha genifl bir tabana mal edilmek istenmifl ve
bu baflar›lm›flt›r. 
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4 Mehmed Nasûhî’nin eserleri: Tefsîr-i fierif, Risâle-i Rüfltiye fi’t-tarîkati’l-Muhammediye, Risâletü’l-fahriyye, Risâ-
letü’l-velediyye, fiu’âbül-îmân, fierh-i gazel-i M›srî, Mecmuâtü’l-ahâdis, Mürâsele-i Pîr, Mükâflefe-i Vâridât, Meh-
med Nasûhî Divân›, Nutk-› Hz. Nasûhî. 

5 Eserler “Süleymaniye Kütüphanesi Hz. Nasûhî Dergâh›  Bölümü”nde yer almaktad›r. Bkz. Mustafa Y›lmaz,
Mehmed Nasûhî Efendi –Hayat›, Eserleri Ve Dîvânçesinin Tenkitli Neflri-, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 1997, s. 15.

6 fieyh Muhammed Nasûhî Hayat›, Eserleri, Divân›, Mektuplar›, Yeni Yaz›ya Aktaran Kemal Edip Kürkçüo¤lu,
s.39.

7 Ahmet Yaflar Ocak, Kültür Kayna¤› Olarak Menâk›bnâmeler, T.T.K. Ankara 1992, s.1; Ayr›ca bkz. Selçuk
Erayd›n, Tasavvuf ve Tarikatlar, ‹stanbul 1994, s. 90-95. 

8 Bkz. Ocak, a.g.e., s.2.



Menâk›bnâmeleri metodolojik bir yaklafl›mla inceleyen ve çal›flmas›n›n bafl›nda veli ve evli-
ya kavramlar›n› de¤erlendiren A. Yaflar Ocak, velîlere iliflkin bir tasnif yapmaktad›r. Mehmed
Nasûhî Üsküdarî, A. Yaflar Ocak’›n yapt›¤› tasnife göre9 “mahallî” ve “gerçek” velîdir. Ait oldu-
¤u sosyal çevreye göre “flehirli”, misyonuna göre  “mürflit” velîdir.  Mehmed Nasûhî, fiabaniyye-
i Halvetiyye silsilesinden yetiflen bir mürflittir. Karabafl-› Velî taraf›ndan yetifltirilmifl10 ve fley-
hinin vefat›ndan sonra kendi ad›yla an›lan Nasûhîyye-i fiabaniyye’yi11 kurarak erkân› devam et-
tirmifltir. Karabafl-› Velî, Mehmed Nasûhî’ye tâc-› flerif giydirmifltir12. Hüseyin Vassaf’›n bu tâ-
c›n, fiabanî tâc› olup, sar›¤› siyah dülbentten oldu¤unu belirtmekte ve tâc›n sakland›¤›ndan söz
etmektedir. Ayr›ca her y›l Ramazan ay›n›n on yedinci gecesi özel bir ihtiramla ziyaret edildi¤i-
ne de deyinmektedir13.

Velî Kültü 
Velî kültü, ola¤anüstü kuvvet ve kudretlerle donanm›fl olup Tanr›’ya yak›n kabul edilen bir

flahsiyetin her hangi bir konuda yard›m›n›n dokunaca¤›na inan›lmas› ve bunu temin için ritü-
el yollara bafl vurulmas›d›r14. Kült konusu velîlerin, ait olduklar› toplumun  sosyal, dinî veya
ahlakî de¤erlerinin tamam›n›n yahut bir k›sm›n›n temsilcisi oldu¤u, en az›ndan buna inan›ld›-
¤› görülür. Toplum söz konusu de¤er ile takdis etti¤i velîyi özdefllefltirmifltir. Velî öldükten son-
ra, kendisi hayatta iken sahip oldu¤una inan›lan insan üstü hüviyetinin, güç ve kudretinin de-
vam etti¤ine inan›l›r; hatta bu güç ve kudret, bir gizlili¤e bürünerek daha da artar. Art›k o ve-
lî etraf›nda, bu yönünü ortaya koyan kerametlerden oluflan bir menk›beler sistemi oluflur.

Türk kültür hayat›nda önemli bir yere sahip “velî kültü”, kayna¤›n› ‹slâm öncesi eski Türk
inançlar›ndan olan “atalar kültü”nden ve “flaman” tipinden alm›fl, tasavvuf ak›m› da bu kültün
kuvvetlenmesini, yay›lmas›n› ve itibar›n›n artmas›n› h›zland›rm›flt›r15. Ölümlerinden sonra da
“velîler”le ilgili, müritleri ve yak›n çevresi aras›nda oluflan menk›beler ilginin artarak sürmesi-
ne katk›da bulunmufltur. Halk aras›nda sözlü kültür ortam›nda ortaya ç›kan menk›beler  yüz-
y›llar boyunca bir nesilden nesle  geçerken daima  büyümüfltür16.
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9 [A. Yaflar Ocak, Anadolu’da velî tiplerini farkl› niteliklerine göre kendilerini baz› guruplara,  bu guruplar
içinde de belli tiplere ay›rmaktad›r: I.Kültlerinin içeri¤ine göre (A. Mahalli velîler, B. Genel velîler), II. fiah-
siyetlerinin niteli¤ine göre, (A. Gerçek velîler; 1.Ait olduklar› sosyal çevreye göre: a.fiehirli velîler, b.Köy ve
afliret velîleri, 2. Misyonlar›na göre, a.Gazi-savaflç› velîler, b.Misyoner velîler, c.Meslek piri velîler, d.Mürflid
velîler; B. Hayali velîler, C. Velî olmad›¤› halde sonradan velî telakki edilenler] Bkz. A. Yaflar Ocak, s. 19-26.

10 “Mehmed Nasûhî Karabafl-› Velî’ye (Ali Atvel) intisab ettikten sonra k›sa bir sürede seyr-i sülûkunu tamamlaya-
rak 1085/1673 y›l›nda hilafet alm›flt›r.” Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyâ, C.IV, s. 30.

11 “fiabaniyye‡Karabafliyye‡Nasûhîyye, Çerkefliyye, Haliliyye, ‹bramiyye, Kufladaviyye, Bekriye, Kemâliye, Hafniy-
ye, Sümaniyye, Feyziyye, D›rd›riyye, Ticâniye, Saviyye” Yaflar Nuri Öztürk, Kufladal›l› ‹brahim Halveti, (Haya-
t›, Düflünceleri, Mektuplar›), ‹stanbul 1982, s.24. 

12 Karabafl-› Velî, Mehmed Nasûhî’den baflka Hasan Ünsî’ye de tâc-› flerif giydirmifltir. Genifl bilgi için bkz.
‹brahim Hâs, Menâk›b-Nâme-i Hasan Ünsî, Haz. Mustafa Tatç›, Kültür Bakanl›¤› yay., Ankara 2002.

13 Hüseyin Vassaf, a.g.e., C.IV, s. 17.
14 Ocak, a.g.e, s. 6.
15 Bu anlat› türünü metodolojik bir yaklafl›mla inceleyen A. Yaflar Ocak, Müslüman  Türkler aras›nda evliya

menkabelerinin do¤up geliflmesini ‹slâmiyet’in yan› s›ra, Türk geleneklerine ba¤l› ananevî, Budist ve ‹ranî
olmak üzere üç ana etkene ba¤lamaktad›r. Bkz. Ocak, a.g.e., s. 31-32.

16 Fuad Köprülü, Türk Edebiyat›nda ‹lk Mutasavv›flar, Ankara 1984, s.27.



Çeflitli yer ve zamanlarda  yaflam›fl velîlerin hepsi kült konusu olmufl de¤illerdir. Bunlar›n
ço¤u ölümlerinden sonra unutulup gitmifllerdir. Velîlerden bir k›sm›n›n etraf›nda kült olufltu-
¤u ve halk haf›zas›na mal olduklar› görülür. Bu durum toplumla ilgilidir, sosyal ve psikolojik
faktörlere dayanmaktad›r. fiunu unutmamal›d›r ki, kült ancak velînin ölümünden sonra söz
konusudur. Bazen velî ölür ölmez kült oluflmayabilir ve belli bir sürenin geçmesi gerekebilir.
Ölümden sonra geçen bu müddet duruma göre bazen uzun, bazen da k›sa olabilir. Bir velînin
kült konusu olup olmad›¤›n› anlamak için flu üç unsura bakmak gerekir:

Velî ad›na yap›lm›fl bir mezar veya türbenin, yahut kendisinden kalan, kald›¤›na inan›lan bir
k›s›m eflyalar›n bulunmas›,

Söz konusu mezar, türbe veya eflyan›n, mesela baz› dileklerin gerçekleflmesi, hastal›klar›n
tedavisi gibi herhangi bir maksatla ziyaretlere ve bunlar esnas›nda adak ve kurbanlara sahne
olmas›,

Dua mahiyetinde olarak velî ile ilgili ve onun ad› geçen bir tak›m sözlerin varl›¤›17

Bu say›lan üç unsurun ayn› zamanda ve bir arada bulunmas› flart de¤ildir. Bazen bunlardan
biri bile tek bafl›na yeterli olabilir.

Bir flahsiyeti “velî kültü” ba¤lam›nda de¤erlendirmek için yukar›da say›lan flartlar do¤rultu-
sunda ele almak gerekecektir. Velînin mezar veya türbesinin varl›¤› bir bak›ma kültün de yay-
g›nl›k derecesini gösteren iflaret say›labilir. Velînin türbesi, genellikle  mezarl›kta yer almaz,
dikkati çekecek bir mevkide yap›l›r.

a. Mehmed Nasûhî Türbesi

Türbe tabiri, daha ziyade kutsal ve aziz say›lan büyüklerin mezarlar› için kullan›l›r. Bu gibi
kiflilerin üstü aç›k mezarlar›na da onlara hürmeten türbe denmektedir. Üsküdar Do¤anc›lar
semtinde Mehmed Nasûhî Üsküdarî ad›na yap›lm›fl türbe bulunmaktad›r. Bu türbenin bulun-
du¤u yerde ayn› zamanda Mehmed Nasûhî Üsküdarî’nin dergâh› vard›r. Bu yerde dergâh›n ya-
p›m›yla ilgili olarak kaynaklarda (Menâk›bnâmede) yer alan bilgi flöyledir:

“Bir gün Mehmed Nasûhî Üsküdarî hocas› Ali Atvel’le beraber dolafl›rlarken  Do¤anc›lar Meyda-
n›’nda bir yere geldiklerinde Ali Atvel: ‘-O¤lum inflaallah bu yer senin sebebinle mamur hale gelir’
der”18.

Hocas›n›n iflaret etti¤i yer bugün dergâh ve türbenin bulundu¤u yerdir. Dergâh 1099
(M.1099) senesinde infla edilmeye bafllanm›flt›r. Nasûhî tekkesi mescidi Üsküdar’da Do¤an-
c›lar park›n›n karfl›s›ndaki ç›kmaz soka¤›n içindedir. Soka¤a girerken Hasan Pafla’n›n yapt›r-
d›¤› çeflmesi solunda da zeminden hayli yüksek kabristan› vard›r. Biraz ileride soldaki tür-
benin duvar›nda devrin tan›nm›fl flair ve fleyhlerinden Halveti Zekai Efendi19nin flu beyti yer
almaktad›r:

Makâm-› evliyâd›r, menba-› feyz ü fütûhîdir
Edeble dâhil ol sûfi bu, dergâh-› Nasûhî’dir

594 nÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

17 Ocak, a.g.e., s. 9.
18 fieyh Muhammed Nasûhî Hayat›, Eserleri, Divân›, Mektuplar›, Yeni Yaz›ya Aktaran Kemal Edip Kürkçüo¤lu, s. 17.
19 Zekai Efendi fia’bani’dir. Tasavvufî fliirlerini toplad›¤› divan› matbudur. Bkz. Bursal› Mehmed Tahir, Osman-

l› Müellifleri, I, s. 233.



Türbenin sa¤›nda dergâh›n mescidi vard›r. Mescidin kap›s› üstünde fiair As›m’›n haz›rlad›-
¤› kitabe yer almaktad›r. Caminin kap›s› üzerindeki kitâbe flöyledir:

Hazret-i Kutb-i Enâm, fieyh Nasûhî-i benâm,
S›rr›n› eyleye takdîs Cenâb-i Mevlâ.
Bu makam îdi onun Hânkah-i irflâd›;
Cism-i pâkin yine bû hâkde etdi ihf3a.
Dil-i dervîfl gibi yanm›fl yanm›fl idi ahflâb›;
Kârgîr eyledi inflâ an› fahr-ül-vüzâre.
Dedi ihlâs ile Âs›m iki târih-i temâm;
Eyledim hâk-i der-i Hazret-i Pîre ihdâ.
Tekye-i Pîr Nasûhî’dir, efendi! Bu makam;
Yapd› ‹zid yol›na ma’bedi Rüstem Pâflâ.

Mehmed Nasûhî’nin defnedildi¤i kendi tekkesi daha sonra türbeye dönmüfltür. Önemli bir
tarikat merkezinde bulunmas› gereken çeflitli bölümleri bar›nd›ran ilk yap›, günümüze ulafla-
mam›flt›r. Kaynaklar›n ço¤unda tekkeyi IV. Mehmed Han’›n damad› Hasan Pafla’n›n yapt›rd›¤›
belirtilmektedir. Tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra, cami-tevhidhane, cami olmufl, türbe varl›-
¤›n› korumufl, harem ve selaml›k ise Nasûhîzâdeler’e mesken olmufltur. 1960’lardan sonra se-
laml›k asl›na sad›k kal›nmadan yenilenmifl, 1904’te depremden zarar gören minare, 1966’da
aileden Alâeddin Nasûhîo¤lu  taraf›ndan inflâ ettirilmifltir20. Caminin müfltemilât›nda bulunan
evlerde cami görevlileri oturmaktad›r. Halen Nasûhî  Camii’nin içindeki  Nasûhî Türbesi ola-
rak bilinmekte ve  ziyaret edilmektedir.

Türbeler ço¤u zaman velînin eflyalar›n›n da korundu¤u yerlerdir. Bu eflyalar genellikle velî-
nin günlük hayatta kulland›¤› eflyalard›r ve bunlar elden geldi¤ince özen gösterilerek saklan›r.
Bu çal›flma nedeniyle Nasûhî Üsküdarî’nin Üsküdar Do¤anc›lar’da bulunan türbesi ve camiin-
de yap›lan incelemede görüflülen yetkili kifliler ve özellikle cami görevlisi  bu taçtan  haberdar
de¤ildir. Buradaki görevliler “sakal-› flerif bulundu¤unu ve Kadir gecesi günü halka gösterildi¤ini”
belirtmektedirler. Görevli Mehmet Çiçek, Nasûhî’nin torunlar›ndan Orhan Nasûhîo¤lu’nun
yak›n bir tarihte Mehmet Nasûhî’ye ait bir kaftan› onlara teslim etti¤ini ve bu kaftan›n orada
sakland›¤›n› dile getirmektedir.

b. Mehmed Nasûhî Menâkibnâmeleri

Menkabeler öncelikle sözlü kültür ortam›n› ürünleriyken IX-X. yüzy›ldan bafllayarak bir ve-
li hakk›ndaki menk›beleri toplayan ve kendilerine “menâk›b, menâk›bnâme, vilayetnâme/ velâ-
yetnâme” ad› verilen ba¤›ms›z eserler yaz›l› kültür ortam› ürünleri olarak karfl›m›za ç›km›fllar-
d›r21. Evliya menâk›bnâmeleri, Anadolu’da XII. Yüzy›ldan bafllayarak din ve toplum yaflam›n-
da etkin olan çeflitli tarikatlar›n ileri gelenlerinin yaflamlar›n›, ola¤anüstü hal ve kerametlerini
temel konu edinen eserlerdir. Menâk›bnâmeye konu olan velinin toplumda üstlendi¤i görev-
leri, (i) dini inanç, gelenek ve görenekleri aç›klamak, yorumlamak, halka benimsetmek; (ii)
toplum yaflam›nda ve insan iliflkilerinde tasavvuf felsefesinin gerekli gördü¤ü baz› de¤erleri söz
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20 Y›lmaz, a.g.t, s. 13. 
21 Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat›, Ankara 2004, s. 331.



ve (iii) davran›fllar yoluyla halka afl›lamak ve halk› ve müritleri korumak, gözetmek, sorunla-
r›n› hallederek yard›mc› olmak fleklinde s›ralamak mümkündür.

Mehmed Nasûhî’nin hayat› hakk›nda ö¤rencisi Senâîzâde Hasan’›n, Nasûhizâde Ahmed Kerâ-
meddin’nin ve Seyyid Mehmed fiükrü’nün yazd›¤› üç menâk›bnâme bulunmaktad›r. 

Bunlardan birincisi  Senâîzâde Hasan’›n “Menâk›b-› fieyh Nasûhî-i Üsküdarî” adl› menâk›bnâ-
mesidir22. Dergâh›n son postniflînlerinden Seyyid Mehmed Kerâmeddin, Senâîzâde Hasan’›n
yazd›¤› Menâk›bnâme’yi “fiemsü’s Sabûhî fî Menâk›b-› Pîr Nasûhî” 23 ad›yla geniflletmifltir24.

Seyyid Mehmed fiükrü’nün kaleme ald›¤› menâk›bnâme ise, “Menâk›bnâme-i Hazret-i fieyh
Muhammed Nasûhî-i el Halvetî el Üsküdar”d›r25.

c. Mehmed Nasûhî’nin Kerametleri

Keramet sûfilerin ortaya koyduklar› ola¤anüstü olaylard›r. Menkabelerin esas›n› da keramet-
ler oluflturur26. Mehmed Nasûhî için yaz›lan menâk›bnâmelerde onunla ilgili kerametler anla-
t›lmaktad›r. Bu eserlerde  yer alan kerametlerden baz›lar› flunlard›r:

* Mehmed Nasûhî, Kastamonu’ya sürgün edildi¤i s›rada  kay›ktan inmifl çimenlik bir yerde
“H›z›r”la görüflmüfl ve üzerinde keder ve elem hisleri kalmam›flt›r.

* Belgrad ve Vidin, Semendire taraflar›n›n Köprülü Mustafa Pafla ordular› taraf›ndan fethe-
dilmesini  önceden müjdelemifltir.

* Nemçelilerin yenilgilerini ve Lugofl kalesinin fethini  önceden bildirmifltir.
* Sak›z adas›n› istila eden Venediklilerden  almak üzere Mezomorto Hüseyin Pafla komuta-

s›nda bir donanma gönderilir. Osmanl› ordusu Sak›z’da çarp›flt›¤› s›rada, Nasûhî Efendi Üskü-
dar’daki dergah›nda halvete girer. Bir gün yak›n dostlar›na: “Elhamdülillah Sak›z adas› ehl-i ‹s-
lâm’a nasib oldu.” der. Birkaç gün sonra fetih haberi duyulur.

* Adan›n fethine kat›lan askerler Nasûhî Efendiyi Venediklilere karfl› elinde k›l›ç savafl›rken
gördüklerini söylerler.

* Yine Sak›z muharebesi s›ras›nda onun Mezomorto Hüseyin Pafla’n›n bulundu¤u kalyona
gelerek savafl› müjdeledi¤ini Pafla ona hitaben söylemifltir.

* fiehid Ali Pafla’ya dua etti¤i gömle¤i giydirerek Cafer Pafla’n›n idam›na engel olmufltur. 
* Salih Efendizade Feyzullah Efendi çocukken çok a¤›r bir rahats›zl›k geçirmifltir. Onun

hastal›¤› Nasûhî Efendi’ye malum olmufl gidip elini onun aln›na koyarak iyilefltirmifltir. 
* Draman Dergâh› fleyhi ‹sa Efendi’nin k›z›n›n iyileflti¤i müjdesini vermifltir.
* Nasûhî Efendi k›z› rahats›zland›¤›nda onun vefat edece¤ini bilerek gerekli haz›rl›klar› ön-

ceden bafllatm›flt›r.
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22 Senâîzâde Hasan Efendi, Menâk›b-› fieyh Nasûhî-i Üsküdarî, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mahmud Bl.
N. 4573; Süleymaniye Kütüphanesi ‹brahim Efendi Bl. N. 430.

23 Nasûhizâde Ahmed Kerameddin, fiemsü’s Sabûhî fî Menâk›b-› Pîr Nasûhî, Süleymaniye Kütüphanesi Nasûhî
Dergâh›, N. 138; Kemal Edip Kürkçüo¤lu, fieyh Muhammed Nasûhî, ‹stanbul 1996.  

24 Bkz. Vassaf, Sefine, C.IV, s.32.
25 Seyyid Mehmed fiükrü, Menâk›bnâme-i Hazret-i fieyh Muhammed Nasûhî-i el Halvetî el Üsküdarî, Millet Kü-

tüphanesi Ali Emirî fier’iyye Bl. N. 1104/1.
26 Bkz. Ocak, a.g.e, s.27-30.



* Fasih Dede’nin vefat› malum olmufltur.
* Üsküdar’da vefat eden fiah Haydar’›n vefat› ve cenaze namaz›n› k›ld›rmas› arzusu Nasûhî

Efendi’ye  malum olmufltur.
* fiâmi Efendi’nin bir k›z çocu¤u olmufltur ve ad›na Fat›ma koymak istemektedir. Çocu¤a

ad koymaya gelen Nasûhî Efendi’ye babas›n›n koyaca¤› ad malum olmufltur.
* Ramazan ay› içinde bayram› halen medfun oldu¤u yerde geçirece¤ini söylemifl ve Rama-

zan› 16. günü vefat ederek buraya defnedilmifltir.
* Vefat›ndan sonra s›k›nt›l› insanlar›n rüyalar›na girerek onlar›n bu s›k›nt›lardan kurtulacak-

lar›n› söylemifltir.

Sonuç
Bir velînin kült konusu olmas› için onun ad›na türbe yap›lmas›, söz konusu türbenin çeflit-

li amaçlarla ziyaret edilmesi ve bunlar esnas›nda adak ve kurbanlara sahne olmas› gerekmek-
tedir. “Mahallî” ve “gerçek” velî olan Mehmed Nasûhî, ait oldu¤u sosyal çevreye göre “flehirli”,
misyonuna göre “mürflit” velî tiplemesine uygundur. Üsküdar Do¤anc›lardaki  Nasûhî türbesi
ziyaret edilmektedir. Ancak Üsküdar’da yo¤un olarak Aziz Mahmud türbesinin ziyaret edildi-
¤i ve çeflitli uygulamalar›n burada yap›ld›¤›  görülmektedir. Aziz Mahmud  türbesi çevresinde
oluflan velî kültünün  Nasûhî türbesi çevresinde oluflmad›¤› gözlenmifltir.

Bu çal›flma s›ras›nda Nasûhî camii görevlisinden edinilen bilgiye göre, Nasûhî Efendi’nin
orada bulunan üç yüzy›ll›k kaftan› harap bir haldedir. Bu vesileyle kaftan›n korunmas› ve sak-
lanmas› konusunda Üsküdar Belediyesi’nin gerekli hassasiyeti gösterece¤ini ve  gerekli ifllem-
leri yapt›raca¤›n› umuyorum.
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B‹R ÜSKÜDAR BEYEFEND‹S‹
fiEYHÜL‹SLAM AR‹F H‹KMET

Bilal Kemikli*

Müfti-yi âlem olup ol nüsha-y› ‘ilm ü kemâl
Câh-› fetvâya fleref verdi sekiz y›l bî-halel

Fatîn Dâvûd

Bir Üsküdar Beyefendisi

Bu tebli¤de bir Üsküdar beyefendisini, kendi eserleri, muhîtinin verdi¤i bilgiler ve tari-
hi kaynaklardan yola ç›karak ilim âleminin dikkatlerine arz edece¤iz. Öncelikle “beye-

fendi” ve “Üsküdar beyefendisi” kavramlar›ndan ne anl›yoruz? Bu konu üzerinde k›saca dur-
mak istiyorum. Beyefendi, bey ve efendi kelimelerinden oluflmaktad›r. Bey, eski Türklerde,
Fuat Köprülü’nün tespitine göre, ilk defa Altay kavimlerinde yöneticiler için kullan›lan bir
unvand›r. Daha sonraki dönemlerde de Türk sülâlesine mensup hükümdar ve prensler için
kullan›la gelmifltir1. Osmanl›’da devlet hizmetinde bulunan ümera için kullan›lm›flt›r; “Pa-
fla”dan küçük, “a¤a”dan büyük bir unvand›r.

Efendi ise, çelebi, hoca, molla, sâhip ve seyyit gibi okuyup yazmas› olan, tahsil ve terbiye
görmüfl kimselere verilen bir unvand›r. Ulema için kullan›lan bir tabirdir. ‹lmiyeden baz› gö-
revler bu unvanla an›l›r. Mesela ‹stanbul kad›s›na “‹stanbul Efendisi”, Reîsü’l-küttâb’a da “Re-
is Efendi” denilir. Pâdiflahlar fleyhülislamlar hakk›nda “efendi dâimiz” tabirini kullan›rlard›. Ta-
rih terimlerimiz aras›nda “Efendi Dâiresi”, “Efendi Kap›s›” ve “Efendiler” gibi tabirler vard›r2.
Bir de ayr›ca flehzâdelere de efendi denirdi. Yani önemli bir kelime, bir iltifat ve sayg› var. fiim-
diki gibi “Ahmet efendi çay getir!” yahut, “Ali efendi dün çöpleri niçin almad›n?” gibi cümle-
lerde kullan›ld›¤› gibi bir küçültme ve statü daraltma arac› de¤ildi. 

Beyefendi de böyle; bafllang›çta, beyli¤i ve efendili¤i bir arada bulunduran kifliler için kul-
lan›lan bir tabirdi. ‹sminin sonunda “beyefendi” tabiri bulunan kiflilerin, hem yönetici s›n›ftan
oldu¤unu, hem de ilmiyeden geldi¤ini anlamak mümkündü... T›pk› bu tebli¤de bu anlamda
“beyefendi” s›fat›n› hâiz olan fieyhülislam Ârif Hikmet de oldu¤u gibi. Arif Hikmet Beyefendi’-
nin, efendili¤i ilmiye s›n›f›na mensubiyetinden, beyli¤i ise yönetici-aristokrat bir âileden geli-

* Doç. Dr. S.D.Ü. ‹lahiyat Fakültesi, Isparta. bkemikli@ilahiyat.sdu.edu.tr
1 Kelimenin tarih içerisinde kazand›¤› anlama iliflkin olarak bkz: M. Fuad Köprülü, “Bey”, ‹.A., II, ‹stanbul, 1979,

579-581; M. Zeki Pakal›n, “Bey”, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, I, ‹stanbul, 1993, 213-214.
2 Kelime ve deyimler hakk›nda bkz: Orhan F. Köprülü, “Efendi”, ‹.A., IV, 132-3; M.Z. Pakal›n, “Efendi”, a.g.e.,

505-507.



yor olmas›ndan kaynaklan›r. Ancak “beyefendi” kelimesi de, zamanla anlam daralmas›na u¤-
ram›fl; bir unvan olmaktan çok, özetini insan iliflkilerindeki incelikte bulan bir tabir olarak kul-
lan›lm›flt›r. Beyefendi, flehirli, Türkçe’yi güzel kullanan, münevver, hazerfân, giyimi-kuflam›yla
örnek olan, muhitini aray›p gözeten, k›ymet bilir, rûhî hassasiyet sahibi, ulvî de¤erlere ba¤l›,
münevver ve asil insanlar için kullan›lmaktad›r. K›saca “örnek” insand›r. Bu anlamda da ger-
çek bir beyefendi örne¤ini Arif Hikmet’in flahs›nda görmek mümkündür. 

“Üsküdar beyefendisi” tabirini de bu çerçevede anl›yoruz. Esasen Üsküdar hakk›nda bir de-
¤erlendirme yapacak de¤ilim. Ancak sadece ‹.H. Konyal›’n›n Üsküdar Tarihi etüt edildi¤inde
görülecektir ki; Üsküdar, tarihi âbidelerindeki kitâbeleri, türbe, hazîre ve mezarl›klar›ndaki sâ-
kinleriyle bir dönemin üst düzey devlet ifllerinden ve ilmiyeden emekli olan münevverlerin,
bey ve efendilerin mahallidir. Bunu benim gibi kitaba bakmadan, Üsküdar’›n dar sokaklar›n-
da dolafl›rken de görmek mümkündür. Nuhkuyusun’daki hazîre de medfun olan Ârif Hikmet,
tarihteki tipik Üsküdar beyefendilerinden sadece biridir. Tarihi yap›larda cem olmufl bey ve
efendilerin rûhâniyyeti, Üsküdar’da nas›l hissedilir; burada yaflamad›¤›m için bilemiyorum. La-
kin bu tarihsel miras›n, “Üsküdar beyefendisi”ni üretti¤i kanaatindeyim.

Ârif Hikmet Beyefendi Kimdir?
Sözü fazla uzatarak mecras›ndan kayd›rmak niyetinde de¤ilim. Gerek bir unvan olarak, ge-

rekse de bugünkü kulland›¤›m›z anlamda “beyefendi”li¤i flahs›nda cem eden Arif Hikmet kim-
dir? Ârif Hikmet, her fleyden önce bir Üsküdarl›d›r. Bir fleyhülislam, ama Bat›l›laflma tarihimi-
zin dönüm noktas› olan Tanzimat’›n arkas›ndaki en önemli güçlerden biridir. Do¤ma büyüme
bir ‹stanbullu, bir flâir, bir kadirflinas ve himâyeci, bir hay›r sever ve bir kitap sevdal›s›... Vel-
has›l gerçek bir beyefendidir. Tanzimat’›n arkas›ndaki gerçek güçlerden biridir, dedik. Do¤ru-
dur. Niçin? Merhum Ali Suâvî’ bunu flöyle izah ediyor: “Bir fleyhülislâm›n ‹stanbul’a yapabile-
ce¤i hizmeti bir Montesquieu yapamaz. Acaba Tanzîmat’› kim kabul ettirdi? Gülhâne Hatt-›
Hümâyun’u mu? Hele nazar-› dikkatle tetkik ile bakal›m, Mustafa Reflid Pafla m›, yoksa fieyhü-
lislâm Ârif Hikmet Bey mi? Hatt-› Hümâyun’un sudûrunda halk isyâna müstenid olmad› m›?
Ârif Hikmet Bey devre ç›k›p Tazimat’›n faydalar›n› anlatmad› m›?”3

Arif Hikmet, malumunuz oldu¤u üzere Halil ‹nalc›k’›n Tanzimat ve Bulgar Meselesi (Anka-
ra, 1943) kitab›nda ayr›nt›l› olarak ele ald›¤› gibi, Tanzimata karfl› ç›kan ayaklanmalar› durdur-
mak için görevlendirilen bir müfettifltir. Bu görevle alakal› olarak Mahir Ayd›n’›n da bir maka-
lesi var4. Ancak onun bu konudaki hizmeti sadece bu müfettifllikle de s›n›rl› de¤ildir. Osman-
l›’n›n uzak eyaletlerinde, örne¤in Tunus’ta Tanzimat etraf›nda oluflan siyasal muhalefeti teskin
eden de Arif Hikmet’tir. Buna ra¤men her halde ulemadan oldu¤u için, Tanzimat üzerinde ya-
p›lan çal›flmalarda görmezlikten gelinmektedir. Bu hususu Tanzimat ve bat›l›laflma tarihi üze-
rinde çal›flan araflt›rmac›lar›n dikkatine sunduktan sonra, Ârif Hikmet’in biyografisine dair k›-
sa bir bilgi vermek istiyorum5.

fieyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi, Rumeli Kazaskeri ‹brahim Pafla (1164-1222 / 1749-
1807)’n›n o¤lu ve I. Abdülhamit dönemi vezirlerinden Râif ‹smail Pafla (ö.1199/1784)’n›n

3 Ali Suavi, “Avrupa ‹tiraz›”, Ulûm, 19 (1286), s.1190’dan nakleden ‹smail Do¤an, Tanzîmat’›n ‹ki Ucu: Münif
Pafla ve Ali Suâvi, ‹stanbul, 1991, s. 358.

4 Mahir Ayd›n, “Ahmet Arif Hikmet Beyefendi’nin Rumeli Tanzimat Müfettiflli¤i ve Teftifl Defteri”, Belleten, LVI
(215), Ankara, 1992, 69 vd.

5 Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz: Bilal Kemikli, fiâir fieyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi Hayat›-Eserleri-fii-
irleri, M.E.B. Yay›nlar›, Ankara, 2003.

599B‹R ÜSKÜDAR BEYEFEND‹S‹ fiEYHÜL‹SLAM AR‹F H‹KMET n



torunu olarak 1201 / 1786’da ‹stanbul’da do¤mufltur. Aristokrat bir çevreden gelmektedir.
A. Hamdi Tanp›nar’›n, onu “vakur ve nüfuzlu flahsiyeti, gurur ve temkini ile devri doldu-
ran”6 bir kifli olarak takdim etmesinin sebeplerinden biri de bu olsa gerektir. Devlet içerisin-
de izzet ü ikbal sahibi olmufl; bununla birlikte sürgün ve idam gibi cezalarla da tecziye edil-
mifl, umur görmüfl bir aileden gelmektedir. Ö¤reniminden sonra, s›ras›yla, çeflitli merkezler-
de kad›l›k, nüfus tahrîr memurlu¤u, nakîbu’l-eflrâfl›k, Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri,
Tanzimat müfettiflli¤i ve fieyhulislâml›k görevlerini ifa etmifltir. Bunlardan baflka II. Mahmut
döneminden itibaren kurulan Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye, Dâru’fl-fiurâ-y› Askerî, Mec-
lis-i Meârif, Meclis-i Muvakkat ve Encümen-i Dânifl gibi siyasî, askerî ve ilmî meclislerde de
çeflitli seviyelerde görev yapm›flt›r. 

Ârif Hikmet sadece ilmiye bürokrasisinde etkili bir idareci de¤il, ayn› zamanda bir flâir
ve müverrihtir. Dîvân fliirinin “Bâkîyyetü’s-selefleri”ndendir; Arapça, Farsça ve Türkçe fliir-
ler yazm›flt›r. Bu bak›mdan Ebü’s-Suud Efendi, fieyhülislâm Yahya ve ‹bn-i Kemâl çizgisin-
de, flâir fleyhülislâmlar›n son halkas› olma bak›m›ndan da önemli bir flahsiyettir. fiiirlerini
toplad›¤› Dîvân-› Hikmet’ten baflka, Tezkire-i fiuâra, Mecmuatü’t-Terâcim, Hulasâtu’l-Ma-
kalât ve Zeyl-i Keflfü’z-Zunûn isimli eserleri vard›r. Bunlardan baflka ‹bnülemin M. Kemâl
‹nal’›n, fieyhülislâm’›n metrûkât› aras›nda bulunan evrâktan tasnif ve tertip ederek olufltur-
du¤u eserleri de burada zikretmek mümkündür. Bu eserler; Baz› Vaka-y› Dahiliye Notlar›,
Mecmuâ-i Efl’ar, Rumeli Tahir Defteri, Rumeli Teftifl Defteri, Mecmuâ, Mecmuâ-i Ârif Hik-
met ve Refü’n-Nikâb an Vücûhi’l-Elkâb’d›r.

Gelenek-Yenilik Aras›nda Bir Âlim
Kronolojik çerçevede deruhte etti¤i görevler ve bulundu¤u meclisler, onun hem ilmiyede

hem de devlet içerisinde etkin bir konumu hâiz oldu¤una iflaret eder. Bu etkin konum, onun
tarih içerisinde hakketti¤i yeri almas›na imkan vermemifltir. Aksine fleyhülislaml›k görevinden
ayr›lmas›na, siyasî ve idârî nüfûzunun etkisiz hale gelmesine sebep olmufltur. 

Baflta Cevdet Pafla’n›n Tezâkiri olmak üzere, Ârif Hikmet’in biyografisine iliflkin bilgi ve-
ren kaynaklar, onun fleyhülislaml›k görevinden ayr›lmas›na iliflkin çeliflkili bilgiler vermek-
tedir. Bir k›sm› sa¤l›k durumu sebebiyle istifa etti¤ini ileri sürerken, baz›lar› da azledildi¤i-
ni söylemektedirler. Onun bu görevden istifa ederek ayr›ld›¤› kanaati, azledildi¤i düflünce-
sinden daha yayg›nd›r. Ancak istifa ederek siyasi ve idari görevlerden elini ete¤ini çekme-
sindeki “asli sebep” üzerinde pek durulmaz. Bu husus, Osmanl›’n›n son asr›ndaki ulema-
umera çekiflmesi ve edebi eserlerimize geçti¤i flekliyle, eski ve yeni çat›flmas›n›n tipik ör-
neklerinden biri olarak de¤erlendirilebilir. fiu kadar›n› söyleyelim, onun fleyhülislaml›k gö-
revinden ayr›lmas›n›n sebebi büyük oranda “siyâsî”dir. 

Kanaatimiz odur ki, Mustafa Reflid Pafla ve beraberindeki devlet adamlar›, devlet yöneti-
minde tek yetkili olma e¤ilimindedirler. Yapt›klar› ve yapacaklar› icraatlar›n fler-i flerifin tas-
vibinden kolayca geçmesi için, fetvâ makâm›n›n kendilerine zorluk ç›karmayacak bir ka-
rakterde olmas›n› arzulamaktayd›lar. Oysa ilmî ve siyâsî aç›dan genifl bir nüfuza sahip biri-
sinin meflihat makam›n› iflgal etmesi, siyâsî  iradenin ileri sürdü¤ü çözüm önerilerine ihti-
yatla yaklafl›lmas›na sebep olacakt›. Böylece devlet yönetiminde bir ikili¤in oluflmas›na ze-
min haz›rlanm›fl olacakt›. Onun, bu ikili¤e sebebiyet vermemek için, kendi ihtiyari ile gö-
revden ayr›ld›¤›n› düflünülebilir.

Bu flekilde düflünmemizi sa¤layan en önemli bilgileri Ziyâ Pafla vermektedir. Ârif Hikmet’in
yak›n çevrelerinde bulunan Ziya Pafla’ya göre; onun fleyhülislâml›ktan ayr›l›fl›na verâset mese-
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lesinde Mustafa Reflid Pafla’ya muhâlefet etmesi etkili olmufltur7. Verâset meselesi, dönemin
önemli politik konular›ndan biridir. Bir de Lütfî Efendi ile Ahmed Cevdet’in verdi¤i bilgiye gö-
re, fieyhülislam Softalar Vakas›’nda da Pafla’yla ters düflmüfltür8.

Konumuz itibariyle bu tart›flmalar› tahlil edecek de¤iliz. Bununla birlikte bir fieyhülislam’›n ve
bir beyefendinin siyasî alandaki etkinliklerini görmek bak›m›ndan bunlar› da zikretmek gereki-
yordu. Yahut da bunu ilmiyenin ve gelenekçi düflünce biçiminin Osmanl› siyasetindeki mevkisi-
ni kaybetmesi olarak da okumak mümkündür. Zira Ârif Hikmet, edebî ve ilmî yönü itibariyle ge-
leneksel yönü a¤›r basan bir âlimdir. Naz›mda dîvân fliirinin geleneksel kal›plar›n›n d›fl›na ç›kma-
d›¤› gibi, nesirde de ad›ndan “yenilikçi” diye söz ettirecek eser b›rakmam›flt›r. Ayr›ca sosyal yaflam
itibariyle, dönemin havas›na kap›larak Avrupâî tarz hayat› da tercih etmemifltir; rûhen ve kültü-
rel olarak yetiflti¤i klasik e¤itim çevresinin d›fl›na ç›kmam›flt›r. Bu bak›mdan muhafazakard›r. 

Öte yandan yenileflme sürecini haz›rlayan meclislerde görev alm›fl, fieyhülislâml›¤› döne-
minde de fleriat ad›na yeniliklerin önünü t›kay›c› bir tutuma girmemifltir. Bu veriler, onun
yenileflmenin yan›nda yer ald›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Buna ra¤men afl›r› Tanzîmat-
ç›lar, onun dîvân fliiri tarz›nda Arapça, Farsça ve Türkçe fliirler yazd›¤›n› ve hiçbir zamân
fiark kültürünün d›fl›nda kalmad›¤›n› ileri sürerek, hakk›nda “flehirli molla tipinin en zârif
örne¤i”9 de¤erlendirmesini yapmaktad›rlar.

Himâyeci: Kible-i Erbâb-› Ma’ârif
Ârif Hikmeti’in, bir “beyefendi” olarak öne ç›kmas›n› sa¤layan en önemli hususlardan biri,

k›ymet bilir bir flah›s olarak ilim ve sanat ehlini korumas›d›r. Onun bu yönünü muhîtinde bu-
lunan flâir ve müelliflerin naklettiklerinden ç›kartmaktay›z. Yak›n arkadafllar›ndan biri olan ‹z-
zet Molla’n›n flu beyti bu konuyu tevsik etmektedir:

Seyf-i keremi ile ulu Ârif efendimiz
Hamdolsun ilticâm›z› kesti kibârdan10

Arif Hikmet,  ilim ve irfân ehlini cömertçe himâye etmifltir. Bu himâyeci temâyül, kültür ta-
rihimizde “hânegî” kavram›yla ifadelendirilmektedir. Hânegî, ilim ve irfân sahibi, sanat ve ede-
biyat erbâb›n› koruyup gözeten kadirflinâs insand›r. Halil ‹nalc›k’›n patronaj kavram› etraf›nda
odaklanan kitab› dolay›s›yla bu konu yeniden tart›flmaya aç›ld›. Ben tart›flmalara dönecek de-
¤ilim; ancak hanegî usûlü olmasayd›, bugün herhalde Urfal› Nâbî’den bahsedemezdik, diye
düflünüyorum. Her ne ise, Arif Hikmet, bu anlamda bir patrondur; sahip oldu¤u maddî ve mâ-
nevî zenginlikleri, hem ilim, irfân ve hüner sahibi, hem de bu yolda ilerlemekte olan müpte-
dilerin hizmetine sunar, onlar› korur ve himâye eder. 

Ârif Hikmet gibi ilim adam› ve flâir bir patron bulmaktan da kimse flikayetçi de¤ildir. ‹zzet
Molla, onun bu koruyucu kiflili¤ini hamd vesilesi olarak görüp, “Hamdolsun ilticâm›z› kesdi
kibârdan” demektedir. ‹zzet Molla’n›n sundu¤u kasîdelerden Ârif Hikmet’in kona¤›n›n en
önemli müdâvimlerinden biri oldu¤unu ç›kart›yoruz. Bir kasîdesinde Hikmeti “k›ble-i erbâb-›
ma’ârif” olarak tavsif eder; flâirlikte fievket’e, nesirde Harîrî’ye benzetir11. Tabi flâirli¤ine iliflkin
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7 Bkz: Ziya Pafla, Verâset-i Saltanat-› Seniyye Hakk›nda Meflâhir-i fiu‘arâ-y› Osmâniye’den Ziyâ Pafla Merhumun
‹ki K›ta Mektubu (Verâset Mektuplar›), ‹stanbul, 1285, s. 25-27.

8 Bkz:. Ahmet Lütfi, Lütfi Tarihi, (Haz. Münir Aktepe), IX, s.176-177; Ahmet Cevdet Pafla, Tezâkir, 40-Tetim-
me, s. 65-66.

9 Bkz: Ziyâ Pafla, Verâset Mektuplar›, s. 26.
10 Keçecizâde ‹zzet Molla, Dîvân-› ‹zzet, Bulak, 1255,  s.139.
11 ‹zzet Molla, age, s.45.



de¤erlendirmesine ihtiyatl› yaklaflmak laz›m; fievket ve Harîrî olmas› biraz muhal. Lakin “Ol
k›ble-i erbâb-› maârif Bey Efendi” m›sra’›na kat›lmamak mümkün de¤ildir. 

Ârif Hikmet’in himâye etti¤i flahsiyetler kimlerdir? Bunlar› teker teker tespit etme imkan›na
sahip de¤iliz. Fakat burada bir  kaç›n› sayabiliriz: ‹zet Molla’dan baflka, Ziya Pafla, Ahmed Cev-
det Pafla ve fiehâbeddin el-Alûsî. Bunlardan Ziyâ Pafla, Verâset Mektuplar›’nda Ârif Hikmet’e
olan yak›nl›¤›ndan bahsetmektedir12. Beyefendiye kasîdeler sunmaktan geri kalmam›flt›r; fiey-
hülislaml›¤a atanmas› dolay›s›yla sundu¤u› kasîdesi, bütün fliirleri içerisinde ayr›cal›kl› bir yere
sahiptir13. Kezâ Ahmed Cevdet Pafla da Tezâkir’de onunla olan iliflkisini aç›kça zikreder14. Ay-
r›ca Fatma Âliye, Cevdet Pafla ve Zamân› adl› eserinde, Pafla ve fieyhülislâm’›n iliflkilerinden bah-
sederken, Pafla’n›n henüz Efendi iken Ârif Hikmet’ten gördü¤ü baz› yard›m ve himâyelere de
iflaret etmektedir15. Cevdet Pafla da himâyecisine kasîdeler sunarak taltif etmifltir16.

Ünlü tefsirci ve Ba¤dat Hanefi kad›s› fiehâbeddin Ebü’s-Senâ Mahmud b. Abdullah el-Âlû-
sî’, “cömertli¤in efendisi” s›fat›n› uygun gördü¤ü fieyhülislâm’›n muhiti içerisinde zikredilme-
ye de¤er bir flahsiyettir. Zira Arif Hikmet’in tarihçe-i hayat›n› ilk defa o yazm›flt›r. Bu eser fie-
hiyyü’n-Negam fî-Tercümeti fieyhülislam Ârifi’l-Hikem (Tah: Muhammed Îd el-Hatrav‹, fiam,
1983)’dir. Bundan baflka ‹stanbul’a yapt›¤› gezi dolay›s›yla kaleme ald›¤› Garâibü’l-‹¤tirâb isim-
li seyahat-nâmesinde de ondan, misafir olarak kald›¤› kona¤›ndan, buradaki ilmî ve edebî
mahfilden ve entelektüel muhitten ayr›nt›l› olarak bahsetmektedir. El- Alûsî’nin bu eseri, Ba¤-
datl› bir müftünün ‹stanbul gözlemlerini sunmas› bak›m›ndan önemlidir.

Ârif Hikmet’in himâyeci tavr›, sâdece icâze ve ikram fleklinde maddî boyutta de¤ildir. Baz›
flâirleri dîvan tertip etmeleri hususunda teflvik etmifl, baz›lar›n› tanzir etmifl, kimilerini de eser-
lerine manzum ve mensur takrizler yazm›flt›r. Böylece onun mânevî aç›dan da himâyeci bir ta-
v›r sergiledi¤ine tan›k olmaktay›z. Bu meyanda onun muhitinde bulunan baz› flâir ve müellif-
leri tespit etmek mümkündür. Bunlar Sahaflar fieyhi-zâdde Es’ad Efendi, Ziver Pafla ve Tahir
Selam, Bayburtlu Zihnî, Fat›n Dâvut, fieh Zâik ve Gâlip Sâid Mehmet Pafla gibi flâir ve müellif-
lerdir. Bunlar›n çeflitli seviyelerde Beyefendi ile iliflkilerinin oldu¤u bilinmektedir.

Baz› kaynaklarda “‹rân u Tûran’da en çok tan›nan” kifli olarak nitelendirilen Arif Hikmet’in
muhitindeki flâir, yazar ve devlet adamlar› bu zikrettiklerimizle s›n›rl› de¤ildir. Fakat bu konu-
yu tevsik edecek malzemeden de mahrumuz. Burada Abdurrahman fieref Efendi’nin anlatt›¤›
bir hat›ray› paylaflmak istiyorum. Ba¤dat flâirlerinden biri Beyefendiye bir kasîde göndermifltir.
Kasîdeyi çok be¤enen Hikmet de karfl›l›k olarak bir kehribar çubuk tak›m›n› hediye olarak
göndermifltir. Gönderdi¤i bu hediyesine ekledi¤i mektupta da flöyle yazm›flt›r: “Kasîdeniz öyle
güzel ki a¤z›n›z› öpmek istedim; fakat yolun uzakl›¤› engel oldu¤undan bu görevi çubuk tak›-
m›na ›smarlad›m.”17 Bu anekdot her ne kadar kasîdeyi ve flâiri bize göstermese de, Beyefen-
di’nin, nezâketini ve inceli¤ini göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
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12 Ziya Pafla’n›n fiâirimize olan yak›nl›¤› kimi hususlar› “mahremâne” müzâkere edebilecek noktadayd›.
Nitekim o, verâset meselesi ile alakal› görüfllerini aktar›rken, Ârif Hikmet’e olan yak›nl›¤›n›n “münasebet-i
mahsûsa” noktas›nda oldu¤unu ifade etmektedir. Bkz. Ziya Pafla, Verâset Mektuplar›, ‹stanbul, 1285, s. 25.

13 Sözünü etti¤imiz kasîde,
Erdi, eyyâm-› bahâr oldu cihan reflk-i cinân
Eyledi ezhâr ile tezyin hey’et gül-sitan
beytiyle bafllamaktad›r. Ârif Hikmet için yaz›lan kasîdelerin en güzeli bu kasidedir. Bkz: Külliyât-› Ziya Pafla,
(Haz. Süleyman Nazif), s. 40-41.

14 Tezâkir, 40-Tetimme, s. 19, 20, 40.
15 Fatma Aliye, Cevdet Pafla ve Zamân›, ‹stanbul, 1332,  s. 33.
16 Cevdet Pafla, Tezâkir, 40-Tetimme, s. 34-37.
17 Abdurrahman fieref, Tarih Musâhabeleri, (Haz. Enver Koray), Ankara, 1985, s. 242.



Bir Bibliomani ve Kitaplar›
Ârif Hikmet’in, burada üzerinde durulmas› gereken bir di¤er yönü de, kitap severli¤i ve

kitaplar›d›r. Bu kitap sevgisi, bafll› bafl›na bir vakf›n ve vak›f kütüphanesinin meydana gel-
mesini sa¤lam›flt›r. Medine’de Mescid-i Nebevî’nin k›ble taraf›nda, bugünkü Medine Ad-
liyesi’nin yan› bafl›nda tesis edilen bu kütüphane, hem mimari aç›dan hem de nadir ve sanat
de¤eri yüksek olan kitaplar› bak›m›ndan çok önemlidir. Ne yaz›k ki, kütüphane binas›, Mes-
cid-i Nebevî’nin etraf›n›n geniflletilmesi bahanesiyle y›k›lm›flt›r. Kitaplar Kral Abdülaziz
Kütüphanesine tafl›nm›flt›r. 

5.000 ciltlik nadir eserden oluflan bu kütüphânenin, iyi çal›flmas› ve vazifelileri için evler,
dükkanlar, hanlar, bostanlar ve sâir fleyleri dâimî ve sâbit olarak vakfetmifltir. Tasarrufunda
bulunan “emlâk-› sahîhe ve kütüb-i nefîselerin” vakfedildi¤i ifâde edilen senette, Medine’de 5
adet ev ve bir hurmal›k, ‹stanbul’un baflta Üsküdar, Kuzguncuk ve Sar›yer olmak üzere muh-
telif semtlerinde dükkân, bostan, bahçe, hamam, han, berber dükkan›, içinde f›r›n›, kuyusu ve
sâir müfltemilât› olan binâlar vakfedilmifltir18. Bugün bu vakf›n, vakfedilen emlâk›n durumu
hakk›nda her hangi bir bilgimiz bulunmamaktad›r. Onun vakf›ndan geride sadece, Nuh-
kuyusu Caddesi üzerinde bulunan bir sebil kalm›flt›r19.

Ahmed Cevdet Pafla, Medîne’deki bu kütüphaneden baflka, onun kona¤›nda bulunan husûsî
kütüphânesinden de sitayiflle bahseder20. Tarih-i Cevdet’i yazarken Ârif Hikmet’in husûsî
kütüphânesinden faydalanan Cevdet Pafla, konaktaki kitapl›kta vesika ve evrâk›n d›fl›nda
“12.000 cilt” kadar kitab›n varl›¤›ndan söz etmektedir21. Bu kitaplara ne olmufltur? Arif Hik-
met’in çevresinde bulunan ve bir ara onun kitap al›m iflleriyle de meflgul olan babas› Emin
Pafla’dan ald›¤› bilgilerle bu kitaplardan bahseden ‹bnülemin, Ârif Hikmet’in nadir kitap-
lar›n›n, di¤er terekesi ile birlikte ye¤eni ‹zzet Bey’e kald›¤›n› ve onun da bir müzâyedede bu
kitaplar› satt›¤›n› söylemektedir22. Bu da çok hazin bir tablodur; keflke bu 12.000 kitap ve ev-
rak›, Medîne’de yapt›rd›¤› gibi ‹stanbul’da kuraca¤› bir kütüphanede koruyabilseydi. 

Düfltü Dehrin Bir Sütûnu
K›saca portresini çizmeye çal›flt›¤›m›z Ârif Hikmet, fleyhülislaml›k görevinden ayr›ld›k-

tan sonra vaktini, dönemin entelektüellerinin u¤rak yerlerinden biri olan kona¤›nda ilmî
etütlerle geçirmifltir. Bu arada siyâsî geliflmeleri de takip etmekten geri kalmam›flt›r. Fakat
onun art›k tek bir amac› vard›r; o da, “kûfle-yi taybede tahassün içün uzlete çekilmek”tir23.
“Kûfle-i taybe”, kitaplar›n›n bir k›sm› ile emlâk›n› vakfederek oluflturdu¤u kütüphânesinin
bulundu¤u Medine’dir. Medîne’ye giderek, “tahassün için uzlete çekilmeyi” düflünmek-
tedir. Ne var ki, hastal›¤› bu düflüncesini gerçeklefltirmesine imkan vermemifl; T›rnak-
ç›zâde’nin ifadesiyle, “dehrin bir sutûnu” 16 fiaban 1275 (22 Mart 1859)’de düflmüfltür.
Mezar›, Üsküdar Nuhkuyusu’nda Kartal Baba Tekkesi (Kartal Baba Camii) karfl›s›nda bulu-
nan hazîrededir. Ruhu flâd olsun. 
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18 Bu vak›f ve vakfiye için bkz: Bilal Kemikli, “fieyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi’nin Vakfiyesi ve Medine-i
Münevvere’de Tesis Etti¤i Kütüphânesi”, Revak/94, Sivas, 1994, s.51-58.

19 Sebil hakk›nda bkz: ‹. H. Konyal›, Abideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Tarihi, II, ‹stanbul, 1977, 111-2; Ömer
Faruk fierifo¤lu, Su Güzeli ‹stanbul Sebilleri, ‹stanbul, 1995, s. 181.

20 Arif Hikmet kütüphânesinden baflka Medîne-i Münevvere’de Türkler taraf›ndan tesis edilen pek çok kütüp-
hâne bulunmaktad›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Bilâl Kemikli, “Türklerin Medine’de Kurduklar› Kütüp-
haneler”, ‹lim ve Sanat, 38 (May›s 1995), s. 73-75. 



BESTEKAR ENDURUN‹ fiEYH‹ 
‹BRAH‹M A⁄A*

Yümnü Dalk›l›ç**

18. Asr›n de¤erli bestekarlar›ndand›r. 17. Yüzy›l sonlar› ile 1732 y›llar› aras›nda yafla-
m›flt›r. Hayat› hakk›nda yeterli bilgi yoktur. Kaynaklarda zurnazen bafl› ‹brahima¤a

olarak geçer. 

Genç yaflta meflhur mutasavv›f, Nasuhi Üsküdarl›’ya intisab etmifl, hayat›n› ekseriya fleyhinin ya-
n›nda geçirmifltir1. fieyhinin arzusu Haliferinden Enderunlu fieyh Enfi Hasan A¤a’n›n2 delaleti ile
Enderun’un Seferli ko¤ufluna kabul edilmifl, Ahmet A¤a’n›n tedib ve talimlerine teslim edilmifltir.3

Enderuna al›nd›ktan sonra, zurna çalmakta göstermifl oldu¤u baflar› ve musiki kabiliyetindeki
ilerlemesinden, Mehtaran-› Tablü Alemi Hassa tak›m›na zurnazen olarak al›nd›. Bir müddet son-
ra a¤al›¤a, daha sonra da zurnazenbafl› a¤al›¤›na yükseldi.4 Birçok besteler yapt›, saz eserleri bes-
telerinde hakl› bir flöhrete ulaflt›. Ayn› makamdan birkaç peflrev ve saz semaisi bestelemesi onun
velut bir bestekar oldu¤una ve bu eserleri mehterhane fas›llar› için besteledi¤ine bir delildir. 

Saz semailerinden bir tanesi Sema-i Harbi usulünden olup semai usulüne geçkilidir. Eserle-
rinde basit olarak Karabatak üslunuma da rastlan›r, ‹brahim A¤a makamlar› kolayca tasarruf et-
mifltir. Bu yüzden eserleri külfetsiz ve anlafl›l›r durudad›r. Zarbeyn ve Zarb›fetih usulleri gibi bü-
yük usulleride kullanm›flt›r. Peflrevlerinde ve bilhassa semailerinde mehter musikisi üslubu kuv-
vetle kendini hissettirir. Segah semaisinde oyun havalar›n›n coflkun duygular› hakimdir.5

Kantemiro¤lu edvar›nda onu Zurnazen ‹brahim6 , Zurnazen ‹brahim A¤a7, Zurnazen bafl› ‹b-
rahim A¤a olarak8 zikrederek hayat›n›n muhtelif safhalar› hakk›nda bilgi sahibi olmas›d›r.9 Beste-

* Haz. Kemal Edip Kürkçüo¤lu, fieyh Muhammed Nasuhi, ‹stanbul 1996, s.27.
**  Araflt›rmac› yazar ve Nasuhi Camii Dernek Baflkan›.

1 S. Nusret Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, s.156.
2 K. Edip Kürkçüo¤lu, a.g.e., s.26.
3 K. Edip Kürkçüo¤lu, a.g.e., s.104.
4 Haydar Sanal, Mehter Musikisi, ‹stanbul 1964, s.155.
5 Haydar Sanal, a.g.e., s.156.
6 Kantemiro¤lu, Kitab-u ‹lmil Musiki Vechil Hurufat, (Haz. Yalç›n Tura), YKB Yay›n›, C.2. s.195.
7 Kantemiro¤lu, a.g.e., s.191.
8 Kantemiro¤lu, a.g.e., s.108.
9 Haydar Sanal, a.g.e., s.155.



ledi¤i saz eserlerinde 10 peflrev 14’i saz semaisi edvar›nda zikredilmektedir.10 Ayn› muhitte bulun-
maktad›rlar, muhtemelen eserlerinin notalar› hayat›nda Kantemiro¤lu taraf›ndan yaz›lm›flt›r.11

Kantemiro¤lu kendisi gibi Enderun’da Seferli ko¤uflunda e¤itim görmüfltür. ‹stanbul’da bu-
lundu¤u zamanlarda devaml› Enderun’la alakadar olmufl, evinde musiki meclislerinde Ende-
run a¤alar› bulunmufl, saray nakkafl hanesi ilede ilgisini devam ettirmifl, ünlü minyatürcü
Levni ile arkadafl olmufllard›r.12

Levni (Edirneli; Abdül’Celil Çelebi D-!/ Ö.1732) 3.Sultan Ahmet ve o¤lunun tablosunu Surna-
me-i Vehbide 3593 nolu kitapta kendisini iki defa altlar›nda imzas› olarak, zurnazenleri alt› yerde
Serhanendeyi, Kutbun Nay-› Osman Selahiddin Efendiyi 3594 kitapta 218A’ daki minyatürde bin-
dirilmifl mehter resmi ile zurnazenler ve zurnazenbafl›n› çok belirgin olarak nakfletmifltir.13

3.Sultan Ahmet’in o¤ullar›na yapm›fl oldu¤u sünnet dü¤ününde bizatihi görev alan En-
derun’daki arkadafllar›n›n resimleri Surnamede yapm›fl oldu¤u resimler olamaz m›?

Gerek Osmanl› protokolü hele Enderun’daki protokol, sar›klar›n, cübbelerin, flekil ve renkle-
ri merasim safh›nda rütbelerin durduklar› yerler a¤alar›n belirginli¤ini ön plana ç›karmaktad›r. 

Acaba Enderun’da ça¤dafl›, hemflehrisi ve arkadafl› olan Zurnazenbafl› ‹brahim A¤a’n›n resmi-
ni Surnameyi Vehbi sayfa 218A’da bindirilmifl mehter minyatüründe zurnazenbafl› Endurini
fieyh ‹brahim A¤a m›d›r? Araflt›rmalar›mda muhtemelen kendisi oldu¤u kanaatine vard›m. Ek 5

Medine-i Mezburede, Do¤anc›lar meydan›nda Nasuhi Hanikah-›nda; her Cuma günü na-
mazdan sonra ikindi ve akflam namazlar› aras›nda yap›lan cumhur ayinini flerefinden sonra geç
vakitlere kadar yap›lan tasavvufi edebi musiki sohbetlere, ‹stanbul ve Üsküdar’dan gelen me-
flaih ve uleman›n, vüzeran›n, Enderun a¤alar›n›n, sanatkarlar›n, derviflan›n haz›r oldu¤u böy-
le bir müsahabenin neticesinde miraciye yaz›l›p bestelenmifltir.14

Enduruni fieyh A¤a’ya Hz. Nasuhinin yazm›fl oldu¤u mektuplarda “At›fetli o¤lum ‹brahim a¤a,
Selam›n Ala ‹brahim, benimrafetlü o¤lum” diye sevgisini ifade etmifltir.15 Musikide oldu¤u gibi
tasavvufi hayat›nda da kemalat devrini ikmal eden Enduri ‹brahim Efendi fleyhlik ikbaline de erdi. 

Enduruni fieyh ‹brahim Efendi H-1145/M-1732 y›l›nda Hakk-›n ‹cri davetini can›na minnet
bilen, fani dünyaya Hu diyerek, alemi zahirden, Alemi berzaha genç yaflta geçerek veda etmifltir.16

Kabir tafl›nda flu tarih  düflülmüfltür. 
Feza-y› Aflkda Mevla’ya can edüp teslim
Ümüd-i Lütf ile bu cada oldu abd-i mukim
Nisab-› Maye-i irflada oldu Hak-i Kadem
Ki rah-i vuslate isal ede o zat-› Kerim
Dua edüb dedi fevtine nevcivan tarih

Makrin ile Rahima Makam› ‹brahim17

10 Haydar Sanal, a.g.e., s.156.
11 Haydar Sanal, a.g.e., s.156. (Ek1).
12 ‹slam Ansiklopedisi, C.24, s.320.
13 Topkap› Saray Müzesi Kütüphanesi Surname-i Vehbi 3593,3594 Kitaplar› ve (Ek2).
14 K. Edip Kürkçüo¤lu, a.g.e., s.17.
15 K. Edip Kürkçüo¤lu, a.g.e., s.104,107.
16 Ek3.
17 Ek4.

605BESTEKAR ENDURUN‹ fiEYH‹ ‹BRAH‹M A⁄A n



Peygamber Efendimiz bir hadisinde “Kim bir muminin hayat›n› yazarsa, sanki ona hayat
vermifl gibidir.”  ‹nflaAllah Enduruni fieyh ‹brahima¤a bizden raz›d›r, onu yak›nen tan›makta
bahtiyar›m. 
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KARACA AHMET’TE B‹R AZERBAYCANLI:
M‹RZA BALA MEHMETZÂDE

(Bakû 1898-‹stanbul 1959)

Sebahattin fiimflir*

Mirza  Bala  1898  y›l›nda Bakû’de do¤mufltur. Küçük  yaflta babas›n›  kaybetti¤inden,
iki  kardefli  ile  birlikte  annesi  taraf›ndan büyütülmüfltür. Dört  kiflilik  ailenin  du-

rumu  pek  iyi  olmad›¤›  için, Mirza Bala börek satmak  sureti ile annesine  yard›m  etme¤e
çal›flt›¤›  gibi, ilk okulu da  ihmal  etmemifltir. ‹lkokuldan  sonra, Bakû Teknik  Okulu’na  de-
vam  etmifltir. Mirza  Bala  okul y›llar›nda  kitap, defter  ve  kalem  gibi ihtiyaçlar›n›  hay›rhah
arkadafllar›n›n maddî  yard›mlar›  ile  temin  edebilmifltir.1

Mirza  Bala, 1915  y›l›nda  Mehmet  Emin  Resulzâde  taraf›ndan  kurulan  Aç›k  Söz gaze-
tesinin  Aç›k  Sütunlar’›nda  yine  Resulzâde’nin  teflviki  ile  yazmaya  bafllam›flt›r.  Ayr›ca  1914
- 1920  y›llar›  aras›nda  yay›nlanan  haftal›k  Basiret gazetesinde  baflyazarl›k  yapm›fl,  28  Ma-
y›s  1918’de  ba¤›ms›zl›¤›n›  ilân  eden  Azerbaycan  Cumhuriyeti’nin  resmî  yay›n  organ›  olan
Azerbaycan gazetesinin  muhabiri  oldu¤u  gibi, bazende baflyaz›lar›n›  yazm›flt›r.2

Rusya’da 1917 fiubat’›nda  yaflanan ihtilâlden  sonra, Bakû’de yay›nlanan okul  gençleri-
nin  organ›  ‹ttifak-›  Müteallimin ve Gençler  Sedas›’n›n bafll›ca muharrirli¤ini de  Mirza  Ba-
la yapm›flt›r.

Mirza  Bala, Azerbaycan’›n 27 Nisan 1920 tarihinde Ruslar taraf›ndan iflgali üzerine tutuk-
lanarak  bir  müddet  hapiste  kalm›flt›r,  serbest  b›rak›ld›ktan  sonra  Bakû okullar›nda  ö¤-
retmenlik yapm›flt›r. O tarihlerde  milliyetçi  gençli¤in  merkezi  haline  gelen  Sabir  Kütüp-
hanesi  idare heyetinde  bulundu¤u gibi Müsavat Partisi’nin yer alt› faaliyetlerinde, özellikle
gizli matbaa ifllerinde faaliyetlerine  devam  etmifltir.3

1923  y›l›nda, Ruslar›n  Müsavat  Partisi  teflkilât›nda  görevli  olanlar›  tutuklamaya  baflla-
d›klar›  günlerde saklanmay›  baflaran  Mirza  Bala,  arkadafllar›n›n da tasvip ve  yard›m› ile
‹ran’a  geçmifltir. Burada  Enzeli  flehrinde özel  ö¤retmenlik  yaparak maifletini  sa¤layan  Mir-
za  Bala,  1927 y›l›nda ‹stanbul’a gelmeyi baflarm›flt›r. ‹stanbul’da da  teflkilât›n  matbuat  iflle-

* Yrd. Doç. Dr., BAÜ., Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö¤retim Üyesi 10100 Bal›kesir
1 “Mirza  Bala’n›n  Hal  Tercümesi”,  Azerbaycan D., S. 12 (84), Mart  1955, s.3.
2 (y.a.g.m.)
3 (y.a.g.y.), s.4.



ri  ile  u¤raflt›¤›  gibi  ‹stanbul  Hukuk  Fakültesine de  devam etmifltir.  1932  y›l›ndan  itiba-
ren de  Varflova’ya  yerleflerek  çal›flmalar›n›  sürdürmüfltür.4

1939 y›l›nda II. Dünya Savafl›’n›n  ç›kmas› üzerine tekrar Türkiye’ye  dönen Mirza Bala,  ‹s-
tanbul’a  yerleflerek  millî  faaliyet ve muharrirli¤ine  devam  etmifltir. 1942 y›l›ndan 1955  y›-
l›na  kadar  ‹slâm  Ansiklopedisi’nde de  görev alan Mirza Bala, bu  Ansiklopediye5 50’ye  ya-
k›n  madde  yazm›flt›r.6 Ayr›ca, Türk – ‹slam Ansiklopedisi’ne de makaleler yazm›flt›r.7

Mirza  Bala,  Mehmet  Emin Resulzâde’nin  6  Mart  1955  tarihinde  vefat›  üzerine  Milli  Mü-
savat  Halk  Partisi  Baflkanl›¤›na  seçilmifltir. Ölümüne  kadar  bu  görevi  yürüten  Mirza Bala,
Yeni  Kafkasya,  Azeri  Türk,  Odlu  Yurt,  Bildirifl,  ‹stiklâl,  Kurtulufl,  Müsavat  Partisi
Bülteni,  Azerbaycan  Yurt  Bilgisi,  Birleflik  Kafkasya,  Komunizmle  Mücadele,  Azerbay-
can,  Dergi, Cumhuriyet ve  Milliyet gibi  gazete  ve  dergilerde Mirza Bala, Nuho¤lu,  A.  Kut,
M.M. Mehmetzâde, M.B. Dafldemir ve Ali Kutluk imzalar› ile yaz›lar yazm›flt›r.8

Ender yetiflen bir millî mücahit, mücadeleci bir ruh tafl›yan bir ideolog, yüksek seviyeli mes-
lekten bir muharrir, en önemlisi; ömrünü verdi¤i millî mücadelenin mutlu sonunu göremeden
hayata gözlerini yuman, örnek ve büyük bir idealist olan Mirza Bala, 8  Mart 1959  tarihinde
evinde  geçirdi¤i  bir  kalp  krizi  neticesinde  kurtar›lamayarak, hayata veda  etmifltir.

Cenazesi, 9 Mart pazartesi günü ikindi namaz›ndan sonra Kad›köy Osmana¤a Camisi’n-
de, Azerbaycal›, K›r›ml›, Türkistanl›, Kuzey Kafkasyal›, ‹dil Ural’l›, Türkiyeli gönüldafllar›
ve Türkiyat Enstitüsü ve ‹slam Ansiklopedisi’nden sevenlerinin haz›r bulundu¤u cenaze
namaz›ndan sonra, bir müddet eller üstünde tafl›nd›ktan sonra cenaze arabas› ile Karaca
Ahmet Mezarl›¤›’na intikal ettirilmifltir. Burada yap›lan konuflmalarda; Abdulvahap Yurtse-
ver’in flu cümleleri dikkat çekicidir;

“.. Mirza Bala, Ruslu¤a ve Bolflevikli¤e karfl›, y›lmaz ve usanmaz mücadelenin bir sem-
bolü olmufltur. Onu hiçbir düflman takibat› ve maddi ›st›rap sars›nt›lar› kutsal mücadele
yolundan al›koyamam›flt›r. Mirza Bala, tam manas›yla demokrat ruhlu bir insand›. Mirza
Bala ölenlerden de¤il yaflayanlardand›r.”

Evet, ölümünün üzerinden bugün itibar›yla 55 y›l geçmifl olan Mirza Bala, Mehmet Emin
Resulzade ekolünün en önemli temsilcilerinden ve Azerbaycan ‹stiklali davas›n›n hala dim-
dik ayakta olan mümtaz savunucular› aras›nda yer almaktad›r.

Karaca Ahmet’te söz alanlardan bir di¤er önemli isim ise, K›r›m Türklerinin önemli savu-
nucular›ndan olan Müstecip Ülküsal’›n flu sözleri ne kadar manidard›r; “Mirza Bala, mah-

4 (y.a.g.y.), s.4.
5 Bu maddelerin  bafll›calar›; Bakû, Buhara, Culfa, Çarçûy, Çerkesler, Da¤›stan, Endican, Erdebil, Enzeli, Eri-

van, Feth-Ali Ahund-zâde, Gence, Gökçe, Gürcistan, Halhal, Hamse, Hazer Denizi, Hemedân, Hisar Ho-
kand, Hoy, Hûzistan, Hümâyûn, Iss›k-Köl, il-Deniz, ‹li, ‹lig, ‹rtifl, ‹sfahan, ‹skender Bey  Münflî, ‹flan, Kaçar,
Kad›-Bürhaneddin, Kalmuklar, Karaba¤, Karaçay ve Balkarlar, Karakum, Kara-Papak, Karasu-Bazar, Kaflkay,
Kaz›-Kumuk, K›r›m, L›z›l-Kum, K›z›l-Özen, Kipekî, Kopuz, Kuba, Kuban, Kumuklar ve Kür’dür.

6 R. Rahmeti Arat, “Mehmet Mirza Bala”, Azerbaycan  Dergisi, S.13 (85), Nisan 1959, s.11.
7 Bu ansiklopediye V. Nuho¤lu imzas› ile yazd›¤› yaz›lar; Abbas Kulu A¤a, Abbas Mirza.
8 Ahmet  Karaca, “Azerbaycan  Milli  Davas›n›n  Bir  Bayraktar›:  Mirza  Bala  Mehmetzade”, Türk  Dünyas›  Ay-

d›nlar›  Sempozyumu  Bildirileri, Kayseri 1996, s.320.;Ertu¤rul  Yaman v.d., Türkiye’deki  Türk  Dünyas›, An-
kara 1998, s.161-166.
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kum Türk illerinin müflterek ve umumi bir yazar›, selâhiyetli ve kudretli bir sözcüsü idi.
Onun flahs›nda hepimiz kendimizi temsil edilir görür, mutmain olurduk. Ne zaman ve ne-
rede Türklü¤e karfl› düflmanca bir yaz› ç›ksa, o hemen kalemine sar›l›r, icabeden cevab› en
yetkili bir flekilde verirdi... O Rusya mahkûmu Türklerin tarihi, siyasî mücadele hayat›na en
kuvvetli flekilde vak›f olan insanlardand›.... Mirza Bala, hür ve esir bütün Türklerin iftihar
edebilecekleri, gençlerin kendilerine hak ve yurt savafl›nda örnek tutabilece¤i yüksek bir
idealist, fedakâr, feragat-i nefis sahibi, alçak gönüllü bir insan idi.”9

Mezar› bafl›nda Türkistanl› Yakup Bey’in ve ard›ndan A. Battal Taymas Bey’in konuflma-
lar›ndan ve son dinî vazifelerin yap›lmas›ndan sonra, derin ve hazin bir sessizlik içinde, Ka-
raca Ahmet’in uhrevi havas›na ve eflâke ser çekmifl servilerin serin gölgesine Ada 3, plaka
2333’te bir mezara b›rak›larak, kalabal›k mezarl›ktan ayr›lm›flt›r.

Mücadele adam› oldu¤u kadar kuvvetli bir kiflili¤e de sahip, görkemli bir fikir adam›
olan Mirza Bala, çeflitli konulardaki fikir, görüfl ve düflüncelerini, genelde Azerbaycan ya-
y›n organlar› olmak üzere, çeflitli gazete ve dergilerde yay›nlad›¤› 2000’in üzerinde maka-
lesi yan›nda flu kitaplar›n da müellifidir.

1. Azerbaycan  Misak-› Millisi, ‹stanbul 1927.

2. Ermeniler ve ‹ran, ‹stanbul 1927,

3. Millî Azerbaycan Hareketi,  Berlin 1938,

4. Azerbaycan  Tarihinde Türk Albanya, Ankara 1951.

Azerbaycan istiklâli, cumhuriyet, ‹slam, Türkçülük, ça¤dafllaflma, kad›n haklar›, hürriyetler,
siyasi partiler, Sovyet kolonizasyon siyaseti, köylü mukavemeti, Sovyetlerin imha siyaseti, e¤i-
tim, gençlik gibi birçok alanda yaz›lar yazmas›na ra¤men, bunlar›n alt›na tek cümlelik bir özet
yazmak istersek flunu görürüz; istiklal! Mirza Bala hep bu sihirli kelimenin, yani Azerbaycan’›n
istiklalini istemifltir.

Ölümünün 45. y›l›nda Mirza Bala’y› bir kez daha anarken, u¤runda mücadele verdi¤i Azer-
baycan Cumhuriyeti ve ‹stiklali’nin bugün gerçekleflti¤ini üç renkli bayra¤›n dalgaland›¤›n› bir
kez daha belirtirim.

9 Ali Azertekin, “Mirza Balan›n Ölüm ve Cenaze Merasimi”, Azerbaycan Dergisi, S. 84, Mart 1959, s.8-9.



ÜSKÜDAR’DA MÜTEVAZ‹ B‹R CEVHER: 
SADEDD‹N NÜZHET ERGUN

Ayfle Âsûde Soysal

Bu çal›flmada Üsküdar’da yetiflen ve bu beldenin son Sadi fleyhi olan edebiyat tarihçisi, ya-
zar Sadeddin Nüzhet Ergun konu edilmifltir.

Sadeddin Nüzhet Ergun sadece siyasî aç›dan de¤il, sosyal kültürel ve ekonomik aç›dan da
çöküfl sürecine girmifl bir imparatorlu¤un son y›llar›nda, 1901’de Bursa’da dünyaya gelmifltir.
Babas› Yemen’de vefat etmifl Kola¤as› Ali Efendi, annesi ise Yeniflehir Fener Sâdî dergâh› fleyhi
fiair Mehmet Vehbi Efendi’nin k›z› Sâdiye Han›md›r. Anne taraf›ndan akrabalar› Sa’diye tarika-
t›na müntesipdir.

Sa’dîye, Arap kökenli bir tarikat olarak fiam’da tesis edilmifl ve 18. asr›n bafllar›nda ‹stan-
bul’da yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Di¤er tarikatlara göre hakk›nda pek fazla inceleme yap›lma-
m›fl olan bu tarikat, Anadolu’da de¤il, Rumeli’nde tesirli olabilmifltir. Balkanlarda Bektaflî ve
Melâmî topluluklar›yla etkileflime geçmifl, bu sayede rind-meflrep bir tasavvuf anlay›fl›na sahip
olmufl ve tesiri ‹stanbul’a da ulaflm›flt›r (‹nançer 1994:391). Sadeddin Bey’in Sa’diyye’ye inti-
sap etmifl olan anne taraf›ndan dedesi fieyh Mehmed Vehbi Efendi ve day›lar› da1 zaten Rume-
li’nde mühim bir flehir olan Yeniflehir Fener’lidir.

Sadeddin Nüzhet babas›n›n vefat›ndan sonra day›s›n›n yan›na yerleflmifltir. Mehmed Vehbi
Efendi’nin en küçük o¤lu olan Ahmed Ferid Efendi 1895’ten sonra ‹stanbul’a gelerek Musevi
Mektebi de dahil olmak üzere baz› okullarda ö¤retmenlik yapt›. 1906 tarihinde Üsküdar’daki
Hallaç Baba dergâh›nda Sa’di fleyhi olarak irflada bafllad›. Bu tekkede takriben iki sene mefli-
hatta bulunduktan sonra 1908’de vefat etti.(Haskan 2001-c.I-) Üsküdarl›lar›n Bab-› Meflihate
yazd›klar› mazbatadaki talepleri üzerine, bizzat Sadeddin Beyin ifadesiyle “hilaf-› usûl” olarak
dergâh›n fleyhli¤i ye¤eni Sadeddin’e tevcih edildi. Lakin kendisi o zamanlar henüz çocuk ol-
du¤undan vekaleti için önce Koska’da Abdüsselam Dergah› fleyhi Yahya Efendi, onun vefat›n-
dan sonra da day›s›n›n selefi Ali Fakri Efendi tayin olundu (Koçu 1968:5178). O dönemde
Arapça ve Farsça ö¤renirken, bir taraftan da örgün e¤itim kurumlar›na devam ediyordu. ‹lk
mektebi Üsküdar’›n hatta ‹stanbul’un önemli e¤itim kurumlar›ndan biri olan ve dergah›n he-

1 Sadeddin Nüzhet Bey’in her biri divan sahibi flair dedesi ve day›lar› hakk›nda ‹bnülemin Mahmud Kemal
‹nal’›n Son As›r Türk fiairleri eserine müracaat edilebilir. 



men yan›nda bulunan Ravza-i Terakki Mektebi idi2. Ard›ndan da Üsküdar Sultanisi’ni bitirdi
ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde Edebiyat ö¤renimine bafllad›. fieyhlik için liyakati bu-
lundu¤una kanaat getirilince Meflihat dairesinde yap›lan imtihan neticesi fieyh Ali Fakri Efen-
di’den tac ve h›rka giyerek postniflin-i irflad oldu (Koçu 1968: 5179). Üsküdarl› flairlerden
Tal’at Bey bu vakaya flöyle tarih düflmüfltü:

Bugün seccade-i irflade geçdi

Tarikat ehlinin serbülendi

Dedi tarihini dervifl Talât

Cenab-› fieyh Sa’düddin Efendi

1340 (1921)

Sadeddin Nüzhet, Ali Fakri Efendi’den “Vefî” mahlas›n› ve Sa’di tarikat› d›fl›nda Rufaî ve
Nakflibendî tarikatlerinden irflad için icazetnâme de alm›flt› (Öztuna: 1969: 195). Darülfü-
nun’da ö¤renciyken eski ve yeni tarzda yazd›¤› fliirlerinin baz›lar› Milli Mecmua’da yay›mlan-
m›flt› (Koçu 1968: 5179). Hayat› boyunca devam edecek yaz› faaliyetinin ilk mühim eserine de
o y›llarda bafllam›flt›. Bir sufi olarak giriflti¤i bu ifl, genifl bir “Tasavvuf Tarihi” yazmak idi. He-
nüz yirmi yafl›nda bafllad›¤› bu eseri Ergun yedi cilt hâlinde düzenlemeyi planlam›flt›. ‹lk cil-
din medhalinde her cildin neye dair olaca¤›n› da flu flekilde aç›kl›yordu: “1. cild yaln›z ihzar-›
mahiyetdedir ki tasavvufun zuhur ve intiflar›na ile erbab-› velayetin marifetdeki mütefavit id-
rakatini ihtiva eder. 2. cild tarikatlere, 3.cild ahlakiyat ve seyriyata, 4. cild itikadiyata, 5. cild
edebiyata, 6. cild tevhide müteallik mebahisi muhtevidir. ‹slam tasavvufu burada hitam bulur.
7. cild Arab feylesoflar›n›n vahdet-i vücud ve vahdet-i mevcud nazarlar›n› ve flark tasavvufu ile
aralar›ndaki fark› gösterir.”

1925’te tekkeler kapat›l›p tarikatlar›n faaliyetleri yasaklan›nca fieyh Hüseyin Sadeddin,
1922’de (1341) yaln›z ilk cildini yay›mlayabildi¤i eserine devam etmez.3 M. Kara’n›n dedi¤i
gibi fleyhlikle birlikte o defteri de kapat›r (Kara 2002: 170); ama kapat›lan defterin, onun ede-
biyat tarihi çal›flmalar›nda yönlendirici bir rolü bulundu¤u söylenebilir. Alevî-Bektâflî edebi-
yat›na ve tasavvufla ba¤lant›s› olan flairlere dair çal›flmalar›nda o defterin bir hat›ras› oldu¤u
düflünülebilir.

Tekkede irflad faaliyeti bu flekilde nihayete eren Sadettin Nüzhet, birçok de¤iflik okulda y›l-
larca sürecek e¤itimcilik vazifesine bafllar. ‹lk çal›flt›¤› yer olan Konya’da bir yandan da araflt›r-
malara ve neflre devam eder. Bir süre sonra döndü¤ü ‹stanbul’da da birçok okulda ö¤retmen-
lik yapar ve ilmî çal›flmalar›n› sürdürür. Hayat› hakk›nda bilgi veren kaynaklar›n baz›lar›nda
Darülfünunda k›sa bir süre ö¤retim görevlisi olarak çal›flt›¤› kay›tl› ise de hangi tarihler aras›n-
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2 Buras›, 19. asr›n sonunda yeni yeni aç›lmaya bafllam›fl özel okullardand›. Mektebin müdürü Halil Rüfltü Bey,
mektebin ad›na Sultan Hamid’in 25. cülus y›ldönümünde “Hamidî” kelimesini ilave etmifl, Meflrutiyetten
sonra ittihatç›lar bu ünvandan rahats›z olup ismini ‹ttihat ve Terakki olarak de¤ifltirmifllerdir. Bu okul bir-
çok de¤erli ö¤renci yetifltirmifltir, Sadettin Nüzhet Bey de bunlardan biridir. (Haskan 2001-c.II-)

3 Eser, taraf›m›zdan transkribe edilerek yak›nda yay›mlanacak flekilde haz›rlanm›flt›r.



da orada bulundu¤u ve neden ayr›lmak durumunda kald›¤› gibi hususlarda maalesef ayr›nt›l›
bilgiye sahip de¤iliz. Bütün bu kaynaklar›n sözbirli¤i ettikleri husus, Sadettin Nüzhet’in haya-
t› boyunca k›skançl›klara, iftiralara ve türlü çirkinliklere maruz kald›¤›d›r (Koçu 1968: 5179;
Öztuna 1969: 195; fiehsuvaro¤lu-Gökmen 1976: 4). Yine de hiçbir yerde bu durumun sebebi
de nas›l iftiralar ve çirkin iddialar ortaya at›ld›¤›na dair tafsilatl› malumat da verilmemifltir.

Bütün kaynaklar›n tarand›¤› gibi iddial› bir cümle sarf etmek mümkün olmasa da flu ana ka-
darki araflt›rmalar›m›z neticesinde Sadeddin Nüzhet’ten bahseden çok az kayda ulafl›lm›flt›r.
Kaynaklar›n bir k›sm› da ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal’dan al›nt› yapm›flt›r. Kendisine dair
pek az yekun tutan yaz›lar› kaleme alanlar›n ekseriyetini de dostlar› oluflturur. Bu zatlar›n hep-
si de müflarünileyh hakk›nda ayn› tarz ifadelerde bulunmufllard›r: Sadeddin Nüzhet Bey asil
ruhlu, mütevaz›, çelebi, mütevekkil, fevkalade çal›flkan, herkes hakk›nda iyi düflünecek kadar
temiz niyetli, milletine faydal› olabilmek için didinip duran bir flahsiyettir. Bununla birlikte de-
¤erini, ilmini ve kalemini k›skanan baz› çevreler çirkin iftiralar›na onu hedef yapm›fllar, ma¤-
dur etmifller, hatta muallimlik mesle¤inden ayr›lma¤a mecbur b›rakm›fllard›r.

Sadettin Nüzhet’in gördü¤ü kötü niyetli muamelelerin belki de ilk örne¤i Ali Nihat Tarlan’›n
nakletti¤i üzere Üniversiteden mezun olma aflamas›nda karfl›laflt›¤› durum olmal›d›r. ‹nk›lâp-
larla birlikte ‹stanbul Üniversitesi’ne dönüfltürülen Darülfünundan ismi zikredilmeyen bir mü-
derrisin kaprisi neticesi R›fk› Melul Meriç ile Sadettin Nüzhet bir ders yüzünden diploma ala-
mam›fllard›r. Bu iki ismin de k›ymetinin fark›nda olan ve yap›lan iflin haks›zl›¤›ndan emin bu-
lunan Ali Nihad Bey’in müdahalesi sayesinde mezun olabilirler (Tarlan 1976: 8). Bütün bun-
lara ra¤men o, ömrü boyunca karfl›laflt›¤› zorluklara tevekkül göstermifl, olanlar› kader olarak
kabul etmifl ve bütün gücüyle eser vermeye yo¤unlaflm›flt›r. Bu flekilde davranmas›nda yine
Tarlan’›n vurgulad›¤› gibi, içinde yetiflti¤i tarikat terbiyesinin rol oynamas› muhtemeldir.

Mesle¤inden ayr›lmas›n›n neticesi olarak geçim s›k›nt›s›na düflünce devrin Maarif Nâz›r›
Hasan Âli Yücel eliyle evvelâ ‹stanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi memurlu¤una, bilahare
1943’te Bayezid Devlet Kütüphanesi müdürlü¤üne tayin edilmifltir. Hasan Âli Yücel’in bu alâ-
kas›nda belirleyici olan sadece kadirflinasl›k de¤ildir. Bundan daha da mühimi kendisinin de
tasavvuf dairesinde yer almas› olmal›d›r. Lakin, Sadettin Nüzhet’ten sonra müdürlük vazifesi-
ne atanan Muzaffer Gökmen’in de belirtti¤i gibi Bayezid Kütüphanesi’nin idaresi çok güçtür.
Ona göre, bir idareci olarak yetiflmedi¤inden bu ifli yapmak için fazlas›yla hassas kiflilikli ve
s›hhati de esasen bozuk olan Ergun’un buraya tayini do¤ru de¤ildir. Birtak›m problemleri bu-
lunan bu kütüphanenin idaresinin güçlü¤ü yan›nda, kendisini düflüncesizce meflgul eden, za-
man›n› alan insanlar›n varl›¤› dahi, ilmî çal›flmalar›n› güçlefltirmesine ra¤men insanüstü bir
gayretle araflt›rma ve yazma faaliyetine engel olamam›flt›r (1976: 4-5). Böyle olmakla birlikte
bu iflte bile ak›l almaz anlay›fls›zl›klarla karfl›lafl›r. Eserlerinden biri için ç›kard›¤› fifllerden lü-
zumu kalmamas› sebebiyle att›¤› baz›lar›n›, Üsküdar’daki evinin arkas›nda bulan zab›ta me-
murlar› eski yaz› bilmedikleri için bunlar› siyasî içerikli zannederek Sadeddin Nüzhet’i kara-
kola götürmüfller ve iflin asl› anlafl›l›ncaya kadar kendisini çok üzmüfl ve s›k›nt› vermifllerdir
(Tarlan 1976: 8).

Bayezid Kütüphanesi’nde vazifeye bafllad›ktan bir süre sonra gençli¤inden beri duçar oldu-
¤u verem hastal›¤›n›n nüksetmesi neticesinde henüz 45 yafl›nda iken vefat eden Sadettin Nüz-
het’in cenazesini, sa¤l›¤›nda en büyük deste¤i gördü¤ü Hasan Âli Yücel, kendi kesesinden kal-
d›r›r (Koçu 1968: 5179).
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Sadettin Nüzhet; Ali Nihad Tarlan’›n eserlerini itimada lay›k buldu¤u ve bir abide olarak
gördü¤ü, Y›lmaz Öztuna’n›n Köprülü’den sonra yetiflen en büyük edebiyat tarihçisi diye öne
ç›kard›¤› ve bizzat Fuad Köprülü’nün bu eski ö¤rencisinin eserine yazd›¤› önsözde ilminin
yüksek derecesini takdir etti¤i önemli bir âlimdir (Köprülü 1930: V-VII). Türk edebiyat›n›n di-
¤er sahalar›nda da derin bilgiye sahip olmas›n›n yan› s›ra, as›l mühim damar diyebilece¤imiz
fliirin hem klasik, hem halk hem de tekke flubelerinde mütehass›st›r. Ancak çal›flmalar›nda dik-
kati hemen celb edecek nokta, birkaç isim ve tema d›fl›nda yazd›¤› bütün eserlerin tasavvufla
alakas›n›n bulunmas›d›r.

Sadettin Nüzhet’in ilk eserinin, postniflinli¤i esnas›nda telife bafllay›p birinci ciltten sonra
devam etmedi¤i tasavvuf tarihi oldu¤u hat›rlanmal›d›r. Yay›mland›¤› kadar› göz önünde tutu-
larak flu söylenebilir: Eser, muhteva yönünden klasik tarza ba¤l› kalsa da flekil itibariyle bugün
de geçerli olan akademik, bilimsel biçim ve metotlara uygunlu¤uyla dikkati çeker. Bunda ho-
cas› Köprülü’nün de katk›s› olsa gerektir.

‹lk kitab›ndaki bilgi birikimi ve birikimin akademik, bilimsel bir metotla aktar›lma çabas›
görüldü¤ünde akla flöyle bir soru geliyor: Acaba tekkeler kapat›lmasayd› Sadettin Nüzhet’in
çal›flmalar›n›n seyri nas›l olacakt›? Bunu bilmenin imkan› yok; ancak flu hemen fark edilmek-
tedir ki yazd›klar›n›n ekseriyeti tasavvuf ile öyle ya da böyle ilgilidir. Gerek Bektafli flair ve fli-
irleri, Dinî Türk Müzi¤i ve Türk fiairleri gibi antolojilerinde, gerekse Hatayî, Pir Sultan Abdal,
Mevlana, fieyh Gâlib, Sâmih Rifat, Neflatî gibi monografilerinde bir flekilde tasavvufla ba¤lant›
sa¤lanm›flt›r.4 Burada ilginç olan; Sa’di, Rufaî ve Nakflibendîlik gibi tamamen “ehl-i sünnet” da-
iresinde kabul edilen tarikatlardan irflada mezun oldu¤u ve bu zihin yap›s›yla yetiflti¤i hâlde
“daire d›fl›” hatta kimi çevrelerde sapk›n addedilen Bektafli-Alevî-Hurûfî fliiriyle ve bu fliirin en
tan›nan›ndan en duyulmam›fl›na neredeyse bütün temsilcileriyle ilgili olarak derin vukufiyete
sahip olmas› ve de¤erlendirmelerinde olabildi¤ince nesnel ve tarafs›z kalabilmesidir. Bu konu-
da “Edebiyat müverrihinin vazifesi flahsî k›ymet hükümlerinden tecerrüd ederek vak›ay› tesbit
etmektir. Ortaya koydu¤u flahsiyet ve eserler hakk›nda en kat’i hükmü evvela ferdler ve niha-
yet zaman verecektir” (Ergun tarihsiz: I) gibi kendi beyanlar›n›n yan› s›ra Köprülü ve Tarlan da
ayn› do¤rultuda fikir serd etmifllerdir.

Sadeddin Nüzhet, geniflleterek yeniden bast›rd›¤› Bektafli fiairleri ve Nefesleri Antolojisi’nin gi-
riflinde Bektaflilik’in hususiyetlerini ve ne gibi tahavvüllere u¤rad›¤›n› belirtemedi¤ini, bu mü-
him ciheti ileride tabettirmeyi ümit etti¤i Anadolu Tasavvuf Edebiyat› Tarihi eserine b›rakt›¤›n›,
ayr›ca Mevlevîler, Hurûfîler, Zeynîler, Nakflibendîler, Kadirîler, Halvetîler, Bayramîler, Gülflenî-
ler, Celvetîler ve Sadîler gibi Anadolu’da yay›lm›fl bütün tarikatlar›n edebiyatlar› hakk›nda ay-
r› ayr› kitaplar ç›karmaya karar k›ld›¤›n› haber veriyor (Ergun 1955: 7).5 Ne var ki bu eserin
tamamlanmas›ndan bir y›l sonra vefat edince sözünü etti¤i projeleri gerçeklefltiremedi¤i gibi, o
s›rada yay›mlanmaya devam eden Türk Musikisi Antolojisi’nin lâdini eserler bölümü de, pek çok
kifli taraf›ndan en ehemmiyetli eseri olarak görülen Türk fiairleri isimli eseri de 3. cildde ancak
F harfine gelebilmifl olarak na-tamam kalm›flt›r. Daha da kötüsü, büyük s›k›nt›larla yay›mlad›-
¤› bu çal›flmas›n›n matbaadan gelecek formas›n› hasta yata¤›nda beklerken hurda kâ¤›t olarak
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4 Sadeddin Nüzhet Ergun’un bibliyografyas› için bkz. fiehsuvaro¤lu-Gökmen 1976: 14-15.
5 Ergun bu eserinin önsözünü 1945’te ölümünden bir sene önce yazmas›na ra¤men eser, 1955’te bas›lm›flt›r.
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bakkallara sat›ld›¤›n› duymas›d›r (Gökmen 1976: 6). Reflad Ekrem Koçu Türk fiairleri’nin ta-
mamlanmas› hâlinde muazzam bir eser olaca¤›n› ve son as›r Türk flairleri aras›nda pek çok si-
may› ‹bnülemin’in flahsî garezkâr hükümlerinden kurtaraca¤›n› belirtmekten kendini alama-
m›flt›r (Koçu 1968: 5179).

Hayat› boyunca Sadettin Nüzhet’in peflini b›rakmayan talihsizlikler, ölümünden sonra da
eserlerini izlemifltir. Musiki Antolojisi’nin devam›, Kültür Bakanl›¤› sorumlulu¤undayken esra-
rengiz bir biçimde kaybolmufltur ve bildi¤imiz kadar›yla bu güne de¤in de bulunamam›flt›r
(Üngör 1986: 19).

Konya’da ö¤retmenlik yapt›¤› ve II. Dünya Savafl› esnas›nda k›sa süreli¤ine Çank›r›’da bu-
lundu¤u zaman haricinde bütün ömrünü son fleyhi oldu¤u Üsküdar Hallaç Baba Dergâh› mefl-
rutas›nda geçiren Sadeddin Nüzhet Ergun’un son istirahatgâh› da “Serviler flehri” Üsküdar Ka-
racaahmet mezarl›¤›nda, bir Melâmî olan flair Nedîm’in yak›n›ndad›r.
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B‹R ÜSKÜDARLI: EMEL ES‹N*

Tuncer Baykara

1968 veya 1969  senesinin ›l›k say›labilecek bir k›fl günü idi. Telefonla konuflmufl, belirli
bir saatte Üsküdar’daki evlerinde beni beklediklerini ifade etmifllerdi. Onu ziyarete gidi-

flim elbette benim ilk Üsküdar seyahatim de¤ildi. Daha 1959-60 k›fl›n›n ›l›k günlerinde de Üs-
küdar’a geçer, oradan Vaniköy veya Çengelköy üzerlerine, k›rlara ç›kard›k. Orada güya ders ça-
l›fl›rd›k, ama önümüzdeki güzel manzara insanda ders çal›flma azmi b›rakmaz, tabiat›n güzel-
li¤inden mestolmufl flekilde bir garib rehavete kap›l›rd›k.

‹flte belki de tam 35 sene önce, muhtemelen bugünkü günlerde yeniden Üsküdar’a gel-
mifl, beni çok ama çok yönleriyle etkileyecek bir oluflumun bafllamas›na yol açm›flt›m. ‹s-
keleden, Emel Esin’in  Salacak üstlerindeki Toprakl› Sokak’taki evlerine kadar yürümüfl-
tüm. Asl›nda zaten yürümeyi çok severdim. Fakat bu defaki yürüyüflüm, Üsküdar’› ve bu
semtlerini daha iyi tan›mak amac›n› da tafl›yordu. Yürüdüm, yürüdüm. Ahflab eski zaman
evlerinden, yeni yap›lm›fl iki katl› evlerden, do¤all›k (tabiîlik)  kokan sokaklardan geçmifl,
evlerinin d›fl bahçe kap›s›n› da zorlukla açm›flt›m.

Bahçeleri de bak›ml›yd› ve ben, evin kap›s›na giden merdivene yöneldi¤imde, pencereden
birisinin afla¤›y› iflaret etti¤ini gördüm. Ortas›nda bir minik havuz bulunan geniflce bir salona
buyur edildim. Bir süre sonra, bana tam ortadanm›fl gibi gelen üst kat merdivenlerinden Emel
Han›m iniyordu.

Ne yapt›m, kendimi nas›l tan›tt›m bilemiyorum. Çünkü beni ona rahmetli hocam Zeki Ve-
lidi Togan tavsiye etmiflti. Onun yan›nda doktora yap›yordum ve konum da “Türk Tarihinde
fiehir” idi. Bu hususta, bana bu araflt›rma yolunda ilk olarak rehberlik edecek kitaplardan bi-
risi  Lavrov’un Ortaasya’da fiehircilik konusundaki Rusça eseri idi. Bu kitap da Emel Han›m-
’da bulunuyormufl; hocam onu emanet olarak almam›, o s›ralarda yeni  yeni ç›kan ve artmaya
bafllayan fotokopicilerden yararlan›p fotokopisini yapt›r›p, Emel Han›ma iade etmemi istemifl-
ti. Sonradan kendim de, herkese kitap verilemeyece¤ini ö¤rendi¤imden, fotokopi için, Zeki Ve-
lidi hocam›n da birçok fotokopisini yapan, as›l mesle¤i musiki olan  Haluk Bey’e baflvurdum.
Kitab›n fotokopisini ç›kard›m ve belirlenen günde evlerine giderek kitab› iade ettim.

1968-69 ve 1969-70 y›llar›nda ‹stanbul’da doktora çal›flmalar›m s›ras›nda kendisini kimi
zaman görürdüm. Bayramlarda, e¤er ‹stanbul’da isem evlerine ziyarete giderdim. Ama benim

* 1914-1987.



onun güvenini kazanmam, 1969 yaz›n›n bafllang›c›nda Zeki Velidi hocam›n evinde kalmakl›-
¤›m üzerine bafllam›flt›. Onu giderek daha yak›ndan tan›d›m, o da beni tan›m›flt› ve san›yorum
hocam›n güvenine de dayanarak bana güvenmeye bafllam›flt›. 

Hat›ralar›m aras›nda, Türk  Kültürü El Kitab› haz›rl›klar›yla da ilgili bir k›s›m var. Zeki Ve-
lidi hocam›n ölümünden sonra bu giriflim ne olacakt›? ‹flte benim, hocam›n bibliyografyas›n›
tamamlamak üzere beni evlerine davet etti¤i bir günde, bir baflka bilim ziyafetine ortak olmufl-
tum. O günkü günlü¤ümü aynen vermek isterim:

24 Ekim 1970, Cumartesi 
Kaç zamand›r gitmek istedi¤im Emel Esin Han›ma bugün gidebildim. Oraya erken gitmek is-

temifltim ama, gecikti¤im için özür bile dileyemedim. Saat üçe do¤ru orada idim. Onu da beni
bekler gördüm. Zeki Velidi Hoca’n›n makalelerinin tashihini ve ‹ngilizceye çevirilerini yap›yor-
duk. Böylece hayli zaman geçti. Bu arada çay demlendi ve bizler de içtik. Oturdu¤um yerden
K›zkulesi görünüyordu. Deniz’in görünüflü de gerçekten nefisti. Vaktiyle evimizdeki kartpostal-
larda  gördü¤üm büyük tafl dalgak›ranl› liman da hemen önümde idi. Daha geride Salacak iske-
lesi vard› ve oraya arada s›rada vapur da geliyordu. Hava puslu idi.

Bizler çal›fl›rken s›k›lm›yorduk; as›l yük Emel Han›m›n üzerinde idi. Çünkü Zeki Velidi To-
gan’›n makale ve kitap isimlerini ‹ngilizceye o çeviriyordu.  Böylece bir hayli  zaman geçti. Da-
ha sonra muhterem efli Seyfullah Bey de geldiler. O da cemiyetimize kat›ld› ve bazen sohbet de
ettik. Bir mecmua da okumufltu. Almanca’da da baz› yeni tabirler, daha do¤rusu klasik tabir-
lerin ve kelimelerin yenileflmesi görülüyormufl. Makale yazar› zamanla çocuklar›m›zla anlafla-
mayaca¤›z diye endifle ediyormufl. Bu durum Türkçemizle mukayese edildi. Bir ara döflemeci-
ler geldiler; lakin çok kalmay›p gittiler ve bu arada ben kitaplara bakt›m. 

Daha sonra Ziyaeddin Fahri Bey (F›nd›ko¤lu) geldi. Üstad hayli dalg›nd›. Hem bu dalg›nl›-
¤›n› daha sonra birlikte giderken daha iyi anlad›m. Çok geçmeden Halil ‹nalc›k da kat›ld› top-
lant›ya. Bir tür Türk Kültürü El Kitab› komite toplant›s›na dönüfltü durum. 

Bu arada, yeni vefat etmifl bulunan Tayyip Zühtü Beyden, daha do¤rusu Zühtü ‹nhan Beyden
bahsettiler. Bu zat Türkiye’nin ilk iktisatç›lar›ndan oldu¤u için biyografisi önemli imifl. K›z›ndan
bahsetti Emel Han›m ve daha baz› anektodlar›ndan. Önce bir hikaye anlatt› kendisi  için. O¤lu Av-
rupa’dan bir buzdolab› getirtmifl, ama gümrüksüz. Zühtü Bey, “gümrük vergisi verilmeyen buz-
dolab›n› kullanmam” demifl ve hayat› boyunca da  kullanmam›fl. Bir baflka f›kras› daha vard›. Bun-
lar Filibe Kad›s›n›n çocuklar› imifl. Babas›, Filibe’nin Türkiye’den ayr›lma ça¤lar›nda çocu¤unun
Bulgarca ö¤renmesine k›zarm›fl. Lakin Zühtü Bey d›flar›ya gitmifl, bir ara Rusya’ya da varm›fl. Ga-
yet alafranga görünüfllü imifl. Hatta bir ara Kazan’a Yusuf Akçora’lara varm›fl. Yusuf Akçora, Türk-
lü¤ünü, daha do¤rusu Tatarl›¤›n› taassubla müdafaa eden, bafl›ndan takkesini eksik etmeyen bir
kimse idi. Önünde bu modern giyiniflli, hatta  bafl›nda flapka olan gençten nefret etti¤ini belirtmifl,
ona s›rt›n› çevirmifl. Ama gerekli misafirperverli¤i de göstermifl. Nihayet, iç dünyas›n› anlad›¤›  de-
likanl› giderken arkas›ndan koflup gönlünü alm›fl, daha sonra ise dost ve bacanak olmufllar.

Bu zat fievket Beyin k›zlar›ndan birisi ile evlenmiflti ki han›m›, Emel Han›m›n teyzesi oluyor-
mufl. fievket Bey Recep Pafla’n›n yaveri ve Jön Türklerden idi. Kendisi genç iken 40 yafllar›nda
vefat etmifltir. Saraya, bilhassa II. Abdülhamid’e yazd›¤› cesurâne mektuplar› varm›fl ki bunlar›
ço¤unlukla fieyh Zafir Efendi eliyle yollard›. fievket Beyin k›zlar› pek ra¤bette olmufltur. Nice
hürriyet afl›klar› bu zat›n k›zlar› diye onlarla evlenmifllerdir. Hüseyin Cahitle Emel Han›m›n ba-
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bas›n›n aras› aç›kt›. Lakin Hüseyin Cahit (Yalç›n), Emel Han›m› fievket Beyin torunu olarak gö-
rür ve severdi. Gerçi daha sonra da babas›yla  aralar› düzelip bar›flt›lar. 

Vaktiyle Birleflmifl Milletler’de Irak temsilcisi olan bir Arap da kendisinin fievket Beyin
torunu oldu¤unu ö¤renince pek sevinmiflti. “Mazhat fievket Day›m›n ismi de bu fievket
Bey’den geliyor”. Halil ‹nalc›k ilave etti ki fievket Beyin böylesine cesur mektubu fieyh ara-
c›l›¤› ile oldu¤u için böyledir. Zira bütün Padiflahlar›n ve büyüklerin birer fieyhleri, manevî
himmet dergâhlar› vard›r. Bunlar umumiyetle d›flardan oluyordu. 

Seyfullah Bey de bir hat›ras›n› anlatt›. Daha Alman lisesine yeni bafllam›flken, 1915’lerde
bunlar› 10-15 çocuk Almanya’ya tahsile yollam›fllar. Bafllar›nda da Necati Lugal hoca  var-
m›fl. O kendilerine çeflitli dersler verirmifl. Bir de Tunuslu bir fleyh, mafllahl›, türbanl›; o da
ahlakî dersler verirdi Arapça olarak ve bize Necati Hoca izah ederdi. Bu arada biz tabii ki çe-
flitli yaramazl›klar yapard›k. 

Konuflmalar s›ras›nda yeniden çay içtik ve sonras›nda da¤›ld›k. Giderken Ziyaeddin Fahri
F›nd›ko¤lu ile beraberdim bir süre; Üstad›n dalg›nl›¤›n› bir kere daha gördüm. 

Emel Han›m›n evi, sonraki y›llar›mda benim Üsküdar’a daha s›k gelmeme vesile oldu. Çün-
kü her vesile ile onu ziyaret etmek, bilgilerinden ve özellikle kitaplar›ndan  yararlanmak isti-
yordum. Türkiye’de, o y›llarda pek bulunmayan ve sadece Almanya kanal› ile elde edinebilen
Sovyet arkeoloji, sanat tarihi ve tarihi neflriyat›n›n›  takib etmeye çal›flan, malî imkânlar› da
güçlü olan bir kimse idi. 

Hocalar›, kendisinin olgun ça¤›nda  ona güzel bilgiler vermifllerdi. Tarih alan›nda Zeki Veli-
di Togan, Farsça ve Arapçada Necati Lugal, kimi zaman da Muhammed Hamidullah onun yar-
d›mc›lar› gibi idiler. Avrupal› âlimlerden de “hocas›” olarak itibar ettikleri vard›: H. Jansky gibi. 

Emel Esin bilim alan›nda, Türk sanat› a¤›rl›kl› Türk kültürünün muhtelif veçheleri üzerin-
de  çal›flmalar›na bafllad›ktan sonra, dünyadaki hemen bütün milletleraras› kongreleri takib
ediyordu. Türk Sanat› Kongreleri gibi, Milletleraras› Müsteflrikler Kongresi ve özellikle hemen
her sene yap›lan PIAC, onun kat›ld›¤› kongelerden idiler. Bunlar›n hemen hepsine, kendi ma-
lî imkânlar›yla kat›l›yordu. Söylendi¤ine göre tart›flmalara da kat›l›yor, Frans›zca bildiri sunan-
la Frans›zca, Almanca bildiri sunanla Almanca ve ‹ngilizce bildiri sunanlarla ‹ngilizce tart›fla-
rak Türk’ün ve ‹slamiyetin güzel gerçeklerini savunuyordu. 

‹flte bu han›m, Üsküdarl› Emel Esin’d›r. 
1914 senesinde M. Ferit (Tek) Bey  ile Müfide Ferid han›m›n biricik evlad› olarak dünyaya

gelen Emel Han›m›n çocuklu¤u ‹stanbul’da ve sonraki Millî Mücadele y›llar›nda da Ankara’da
geçti. Babas› Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl y›llar›nda etkili isimlerden birisi olup, Dahiliye
Vekilli¤i (‹çiflleri Bakanl›¤›) yapm›flt›. Millî Mücadele sonras›nda d›fl görevlerde bulundu¤un-
dan k›z› da tahsilini yurt d›fl›nda tamamlam›flt›. Söylendi¤ine göre Frans›zcay› Paris’da, Alman-
cay› Berlin’de ve ‹ngilizceyi de Londra’da ö¤renmifl, sonras›nda sanat tarihi (Türk sanat›nda
dragon=ejder) alan›nda doktora da yapm›flt›. Önceleri bir M›s›rl› prensle evlenmifl ise de geçi-
nemifl ve 1941 y›l›nda Plevne Gazi Zabitlerinden ‹brahim Ethem Beyin  evlâd› Seyfullah Esin
ile evlenmifltir. Bu evlilikten çocuklar› yoktur. 

Eflinin görevi dolay›s›yla dünyan›n çeflitli yörelerinde bulunmufltur. Moskova’daki Türk Se-
firesi olarak Türkistan’a bir gezi yapm›fl (1958), fakat bunda Ruslar foto¤raf makinesi kullan-
mas›na izin vermemifllerdir. Gezi hakk›ndaki kitab›nda da el ile yapt›¤› çizimleri yer almakta-
d›r. Böylece, kendi ifadesine göre “Orta Asya Mikrobu” kapm›fl, sonras›nda da Türkistan ve
Türklük araflt›rmalar›na kendisini adam›flt›r. 
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Kocas›n›n 1967’de emekli  olmas›ndan sonra Türkiye’ye dönerek, Üsküdar, Toprakl› So-
kak’taki evlerini yapt›rm›fl ve yerleflmifllerdir. Özenle seçilmifl sanat eserleri, babas›ndan ve
atalar›ndan kalan kitaplar, kendi sat›n ald›klar› ile mükemmel bir kitapl›k oluflturdu. ‹flte
benim kendisini tan›mam bu y›llarda mümkün olmufltur. Emel Esin için söylenebilecek en
güzel söz, bütün varl›¤›n› yine Üsküdar’da b›rakmay› amaç edinmesidir. Çünkü bir Tek-
Esin Vakf› kurmufl, varl›¤›n› buna ba¤›fllam›flt›r. Ne yaz›k ki bu vak›f, onun son y›llar›nda
hayal etti¤i ölçülerde geliflememifltir.  

Emel Han›m’›n tevazuu dillere destand›r (Nimet Arz›k). Çal›flmak isteyenlere yard›mc› olur-
du (mesela bana). Namaz›n› mümkün oldu¤unca kaç›rmazd›. Yurt d›fl› kongrelerde genellikle
eflsiz bir hoflgörü sahibi olan ‹renne Melikof han›mla kal›rlard›. Buralarda da yeni bilgi ö¤ren-
meye hevesli bir genç araflt›rmac› gibi davran›r, hemen herkesin hayranl›¤›n› celb ederdi. 

Emel Esin, 1982’de efli Seyfullah Esin’i kaybetti. 1980 sonras›n›n yeni döneminde o Ata-
türk Kültür Merkezi’nin aslî üyelerinden birisidir. Bu vesile ile yay›nlar› da ço¤alm›flt›r.
Kendisi bu Kurumun toplant›lar› için Ankara’ya gelip gittikçe onu muhakkak ziyaret eder
ve  yararlanmaya çal›fl›rd›m. 

Emel Esin Han›m, 1967’lerde Zeki Velidi Togan’›n sürüklemek istedi¤i Türk Kültürü El
Kitab› girifliminin içinde ve hatta Baflkan yard›mc›s›  idi. Bu vesile ile araflt›rmalar›n› h›z-
land›rm›flt›. Türk Kültürü alan›ndaki makaleleri, bildirileri ardarda dünya yay›n alan›nda
görülüyordu. Kitap olarak da ‹slamiyetten Önceki Türk Kültür tarihini kendi paras›yla bas-
t›rm›flt›. Daha sonra bunun ‹ngilizcesini de ç›kard›. Bütün yay›nlar›ndan verirdi ve hatta,
kendisindeki iki nüsha kitaplar›n baz›lar›n› da arma¤an etmiflti. 

Emel Han›m flubat ay›nda a¤›rlaflt› ve dostum Osman F. Sertkaya’n›n uyar›s›yla hemen
‹stanbul’a koflup hastanede ziyaret ettim. Vakf›ndan söz etmiflti ve ben de üzerime düfleni
yapaca¤›ma emin olmas›n› istemifltim. ‹zmir’e döndükten sonra  26 fiubatta 1987’de hasta-
nede vefat etmifl. ‹ki gün sonra cenaze töreni oldu. Ben de hemen ‹stanbul’a koflup cenaze-
sine  kat›ld›m. Eskiden haz›rlatt›¤›, hatta kabir tafl›n› yazd›rd›¤› mezar›na defnettik. Meza-
r›na indirecek yak›n akrabas›ndan erkek kimse meydanda yoktu; bir ara Salih Tu¤ beyle
gözgöze geldik ve ben indim kabrine onun en yak›n› olarak. Kabrine de ben indirdim böy-
lece. Tahta tabut içinde k›bleye do¤ru çevirdim, alt›na biraz da toprak koydum.

Emel Esin1, bu ülkenin ve Üsküdar’›n iftihar edece¤i bir insand›r. 1990 senesinde Alma-
t›’da ünlü Rus Bilgini Sergey Klyafltorn›y ile bir konuyu  konuflurken, “Emel Esin’in bu hu-
susta ne söyledi¤ini bilmek gerekti¤ini” söylemiflti. Ona göre Emel Esin’in araflt›rmalar›na
ve ulaflt›¤› ilmî hükümlere güvenilirdi. 

Bu sözleri, benim de de¤er verdi¤im dünya ölçüsündeki bir bilim adam›ndan duyunca
gururum artt› ve sadece Zeki Velidi Togan’›n de¤il, ama Emel Esin’in de çömezi olmaktan
dolay› gururum daha da artt›.

1 Emel Esin hakk›nda yazmaya bafllad›¤›m ayr›nt›l› eserde hayat›n› ve eserlerini yeniden verece¤im. Hakk›n-
da flimdilik bk. Tuncer Baykara, Türk Kültürü, ‹stanbul 2003, IQ yay›nc›l›k, s.473-478
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Süleyman K›z›ltoprak**

Prenses Zeynep, M›s›r valisi Kavalal› Mehmet Ali Pafla’n›n en küçük k›z›d›r. Yaflam› bo-
yunca, ailesinden kaynaklanan zenginli¤i cömertçe hay›r ifllerine harcam›fl gönlü de zen-

gin bir han›mefendidir. Kavalal› ailesinde onun bu yönü, ailenin genç üyelerine imrenilecek bir
örnek olarak sürekli anlat›lm›flt›r.

Zeynep Han›m onsekiz yafl›nda iken, M›s›r’da Yusuf Kâmil Bey (1808-1876) ile evlendi.
Mehmet Ali Pafla Yusuf Kâmil Bey’i kendisi damat olarak seçmiflti. Fakat ailenin di¤er bireyle-
ri, bu evlili¤e karfl› ç›km›fllard›. Onlar›n bu evlilik aleyhinde olmalar›n›n sebebi Yusuf Kâmil
Bey’in o s›ralarda rütbesi düflük bir memur olarak M›s›r bürokrasisinde görev almas›yd›. Ama
Yusuf Kâmil Bey daha sonra Bab›âli’de sadrazaml›k makam›na kadar yükselen kabiliyetli, zeki
ve çal›flkan bir devlet adam› olacakt›. Bu bak›mdan M. Ali Pafla taraf›ndan keflfedilmifl, gelecek
vaat eden mümtaz bir kifliydi. Yusuf Kâmil Bey  Malatya Arapgir do¤umlu idi. 1833 y›l›nda Ka-
hire’ye giderek M. Ali Pafla’n›n hizmetine girdi. 1845 y›l›nda da Zeynep Han›m ile evlendi. Bu
evlilikten k›sa bir süre önce, M. Ali Pafla kendisinin özel temsilcisi olarak Yusuf Kâmil Bey’i, ‹s-
tanbul’a Abdülmecid’in k›zkardefli Âdile Sultan’›n dü¤ününe göndermiflti. Padiflah M. Ali’nin
tebrik ve hediyelerini damad› vas›tas›yla göndermesinden memnun oldu. Yusuf Kâmil Bey M›-
s›r’a döndü¤ünde Padiflah taraf›ndan Pafla ünvan›n› alm›flt›. Dü¤ününde de Padiflah›n k›ymet-
li hediyeleri ve iltifatlar›n› ulaflt›ran bir yaveri haz›rd›.

Mehmet Ali’nin büyük o¤lu ‹brahim Pafla (1789-1848), k›sa bir zaman sonra Yusuf Kâmil’in
sergiledi¤i baflar›lar sebebiyle ona olan önyarg›s›n› de¤ifltirdi.1848 y›l›nda ‹brahim Pafla ölün-
ce yerine, Mehmet Ali Pafla’n›n Tosun Pafla (1798-1816) isimli o¤lundan torunu olan, Abbas
Pafla (1813-1854) M›s›r valisi olunca, Yusuf Kâmil Bey’e olan güvensizli¤i ve sevgisizli¤i tekrar
ortaya ç›kt›. Asl›nda Abbas Pafla, M›s›r’da görev alan Türkler ve Avrupal›lar’a karfl› olumsuz ta-
v›rlar besliyordu. Bu yüzden yabanc›lar› ülkeden uzaklaflt›rmaya çal›fl›yordu. Resmi görevleri

* Bu çal›flman›n kaleme al›nmas›nda, k›ymetli katk›lar› olan hocalar›m, Prof. Dr. Zekeriya Kurflun, Prof. Dr.
Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. Ali Aky›ld›z ve Prof. Dr. Süleyman Beyo¤lu’na teflekkür ederim.

** Yrd. Doç. Dr. Süleyman K›z›ltoprak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü.



olanlar› ya kendi r›zalar›yla, ya da bir tak›m bask› politikalar›yla ifllerinden el çektiriyordu. Bu
evlili¤e bafltan beri karfl› oldu¤unu aç›klayarak Zeynep Han›m ile Yusuf Kâmil’in evlili¤ini boz-
maya çal›flt›. Boflanmalar› için çifte ayr› ayr› bask› uygulad›. Ancak, hem Zeynep Han›m hem
de Yusuf Kâmil bu bask›lara direnerek boflanmak istemedi. Bunun üzerine Abbas Pafla’n›n h›fl-
m›na u¤rayan Yusuf Kâmil Pafla, Asvan’a sürülerek orada küçük bir hücrede hapis hayat› yafla-
maya mahkum edildi. Prenses Zeynep ise Kahire’deki saray›nda gözalt› hapsine tabi tutuldu.
Zeynep Han›m eflinin ve kendisinin durumunu ‹stanbul’daki tan›d›klar›na haber vererek yar-
d›m talebinde bulundu. Dostlar› bunun üzerine, baz› temaslarda buundular ve bu arada Sad-
razam Reflid Pafla’ya ulaflmay› baflard›lar1.

Reflid Pafla hemen olaya müdahale etti ve Yusuf Kâmil Pafla’n›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤la-
yacak bir ferman› Padiflah’tan almay› baflard›. Birkaç ayl›k hapis hayat›ndan sonra, yeniden öz-
gürlü¤üne kavuflarak M›s›r’› terketmek zorunda kalan Pafla çok sevdi¤i eflini yan›na alamadan
‹stanbul’a gitti. Abbas Pafla, Padiflah›n ferman›yla Yusuf Kâmil Pafla’y› serbest b›rakm›flt› ama,
halas› Zeynep Han›m hala onun gözetimi alt›ndayd›. Aç›k bir flekilde, intikam al›rcas›na Zey-
nep Han›m’a bask›lar›n› art›rd›. Herkese, hatta kardefllerine bile ziyaret etmeyi yasaklad›. Yu-
suf Kâmil Pafla, zaten efli yan›nda olmad›¤› için büyük bir üzüntü içindeydi. Kahire’den gelen
haberler ise üzüntüsünü daha da art›r›yordu. Tekrar devreye hat›r› say›l›r kifliler girdi ve Ab-
bas Pafla’y› Zeynep Han›m’a karfl› olan inad›ndan vazgeçirmeye çal›flt›lar. Abbas Pafla, biraz yu-
muflad› ama, anlams›z bir flart öne sürerek e¤er kocas›ndan boflan›rsa, Zeynep Han›m’›n ser-
best kalaca¤›n› aç›klad›. Yusuf Kâmil Pafla, eflini boflad›¤›n› ilan eden imzal› bir evrak göndere-
rek Zeynep Han›m’›n serbest kalmas›n› sa¤lad›.

Zeynep Han›m, Abbas Pafla’dan Mekke’ye Hacc’a gitmek için izin ald›. ‹lk önce Beyrut’a git-
ti. Buradan bir vapurla ‹stanbul’a hareket etti. Tabii ki tüm bu olaylar Yusuf Kâmil Pafla tara-
f›ndan organize edilmiflti. ‹stanbul’da Reflid Pafla taraf›ndan karfl›land›  ve onun yal›s›nda mi-
safir oldu. Zeynep Han›m çok dindar birisiydi. Dinen bofland›¤› için, yeni bir nikah k›y›lana
kadar Kâmil Pafla ile görüflmedi. Yine bu sebepten dolay›, Kâmil Pafla onu karfl›lamaya gelme-
di2. Hemen yeni bir nikah yap›lmas› için haz›rl›klar yap›ld›. fieyhulislam Arif Hikmet Bey’in
k›yd›¤› bu yeni nikahta, Reflid Pafla da gelinin flahidi oldu. Eski Dolmabahçe Saray›’nda yap›-
lan dü¤ün töreninde Padiflah Abdülmecid de haz›r bulundu. Yeni evliler, Reflid Pafla’n›n yal›-
s›nda bir hafta misafir kald›lar3.

Yusuf Kâmil Pafla’n›n bundan sonra ‹stanbul’da devam eden meslek hayat›, kariyerinde ye-
ni baflar›lar getirmifltir. ‹ki kez sadrazaml›k makam›na gelmifltir4. 1861 y›l›nda,  Zeynep Ha-

1 Emine Foat Tugay,  Three Centuries Family Chronicles of Turkey  and Egypt, Londra; Oxford University Press,
1963, s. 120.

2 Emine Foat Tugay, a.g.e., s. 121.
3 ‹bnülemin Ahmet Tevfik Beyin, “Zeynep Han›mefendi ve Kâmil Pafla”, ismini tafl›yan makalesi, yay›nlanaca-

¤› s›rada sansür engeline tak›lm›fl. Ancak bu makale 1970 y›l›nda ilk olarak yay›n imkan› bulmufltur. K›sa
bir özeti için bkz: “Zeynep-Kâmil”, Hayat Tarih, fiubat 1970, say› 1, s. 56-58. Makalenin tamam›, Zeynep-
Kâmil Anne ve Çocuk Sa¤l›¤› Koruma Derne¤i  taraf›ndan yay›nlanan bir kitapta yer almaktad›r. Bkz: ‹bnü-
lemin Ahmet Tevfik Bey, “Zeynep Han›mefendi ve Kâmil Pafla” Dünü ve Bugünü ile Zeynep-Kâmil Hastanesi,
1862-1988, ‹stanbul, 1988, s. 23-28.

4 Yusuf Kâmil Pafla hakk›nda bkz. Süleyman Beyo¤lu, “Kâmil Pafla, Yusuf”, Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi,
XXIV, s. 283-284.
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n›m öz a¤abeyi Said Pafla (1823-1863)’n›n valili¤i (1854-1863) s›ras›nda M›s›r’a efliyle birlik-
te gitti. Said Pafla k›zkardefline ve enifltesine s›cak bir ilgi gösterdi. Uzun bir süre misafir ola-
rak M›s›r’da kalmalar›n› istedi. Bir bak›ma bu davete icabet eden Zeynep Han›m ve Yusuf Kâ-
mil Pafla, Said Pafla ile birlikte Mekke’ye gittiler ve Hacc ibadetini yapt›lar. Bundan sonra çift-
ler s›k s›k M›s›r’› ziyaret ettiler5. Bo¤az’da yaflayan M›s›rl› yüksek s›n›f mensuplar› genellikle
k›fllar› M›s›r’a giderlerdi. ‹stanbul k›fl mevsimini yaflarken, M›s›r’da hava flartlar› bahar mevsi-
mi gibi oldu¤undan yaza kadar orada kal›rlard›6. Prenses Zeynep genellikle, ilkbahar ve son-
bahar mevsimlerini Yakac›k’taki köflkünde geçirirdi. K›fl aylar›nda ise, Bayezit’teki kona¤›na gi-
derdi. Bu kona¤›n yerinde bugün ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi bulunmaktad›r. Yaz gel-
di¤inde ise, Prenses Zeynep 250 dönümlük bir araziyi kapsayan ve içinde bahçesi, ba¤› ve
köflkleri olan Bebek’teki yal›s›na dönerdi. Bu yal› Zeynep Han›m’›n yak›nlar› ve misafirleri ile
rahatça bir yaflam sürmesi ve Bo¤aziçi yaz›n›n keyfini sa¤layacak bir flekilde yap›lm›flt›. Bu
muhteflem yal› Zeynep Han›m’dan sonra kardefli Halim Pafla (1830-1894)’ya miras kald›.
1930-1940 y›llar› aras›nda, Halim Pafla’n›n varisleri taraf›ndan yal› y›kt›r›larak arazi sat›ld›7.

Mehmet Ali Pafla ailesinin üç yüzy›ll›k tarihini kaleme alan ve bu ailenin üyelerinden biri
olan Emine Fuat Tugay, Zeynep Han›m hakk›nda, “o do¤ufltan misafirperver biriydi ve onun
çeflitli davetleri benim gençli¤imde hala bir konuflma konusuydu”, demektedir. Zeynep Han›m
müzikli ve dansl› davetler veriyordu. Burada kendi özel müzisyenleri ve dansç›lar› performans-
lar›n› sergiliyorlard›. Bazen d›flardan erkek müzisyenler de bu davetlere kat›l›yorlard›. Yukar›-
da da belirtildi¤i gibi Zeynep Han›m, bat›l› de¤erlere aflina, ayd›n birisi oldu¤u kadar ayn› za-
manda gerçekten dindar bir kad›nd›. Bu yüzden erkek müzisyenler haremlik selaml›k uygula-
mas›na tabi olarak kad›nlar›n oldu¤u salon d›fl›nda veya bir perde arkas›ndan müziklerini icra
ediyorlard›8.

Ramazan ay› daha yo¤un olmakla birlikte kutsal üç aylarda (recep-flaban-ramazan) evinde,
meflhur haf›zlar  Kuran okuyor ve seçkin din adamlar› vaaz veriyordu9. Uzun süren k›fl gece-
leri evinde edebiyat toplant›lar› yap›l›yordu. Hatta fliir yar›flmalar› düzenleniyordu. Seçilen bir
konu hakk›nda han›mlar fliir yaz›p bu yar›flmalara kat›l›yordu.  Bu yar›flmalar bir program da-
hilinde yap›l›yordu ve derece alanlara ödüller veriliyordu. Beyaz›t’taki kona¤›nda zengin me-
nülü bir yemekten sonra birinci gelenler Zeynep Han›m taraf›ndan hat›r› say›l›r hediyelerle tal-
tif ediliyordu10.

Yaz geceleri ise Bo¤az’da ay›fl›¤›nda sandal gezileri tertip ediyordu. Erkek sandalc›lardan s›k›-
ca sak›nan kad›nlar ferace giyerek bu gezilere kat›l›yorlard›. Müzisyenler, geleneksel komedyen-
ler, dansç›lar ayr› bir kay›kla onlara efllik ediyorlard›. Bo¤az kenar›ndaki yal›larda ve evlerdeki
çocuk, genç, yafll›  herkes  eflsiz bir gösteri gibi olan e¤lenceleri pencerelerinden izliyorlard›11.
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5 Emine Foat Tugay, a.g.e., s.122.
6 Münevver Ayafll›, Dersaadet, ‹stanbul; Bedir Yay›nevi, 1993, s. 174.
7 Sedad Hakk› Eldem, Bo¤aziçi Yal›lar›: Avrupa Yakas›, Anadolu Yakas›, The Yalis of the Bosphorus: Anatolian Si-

de, European Side, ‹stanbul; Vehbi Koç Vakf›, 1994, s. 143.
8 Emine Foat Tugay, a.g.e., s. 123.
9 “Zeynep-Kâmil”, Hayat Tarih, fiubat 1970, say› 1, s. 56-58.

10 Emine Foat Tugay, a.g.e., s.123.
11 M›s›rl› prenses ve prenslerin içinde yer ald›¤› görkemli bu sandal gezileri Münevver Ayafll›’n›n kitaplar›nda

s›kça bahsedilmektedir. Bkz: Münevver Ayafll›,  a.g.e., s. 174-5.



Bu partiler özellikle Zeynep Han›m Bebek’teki yal›s›nda ikamet etti¤i zaman organize edili-
yordu. Bu yal›, Paris Opera binas›n›n da mimar› olan meflhur Frans›z mimar› Charles Garni-
er12 taraf›ndan dizayn edildi13.

Zeynep Han›m›n Hayrat›:
Prenses Zeynep Han›m, ailesinden gelen büyük bir zenginli¤e sahipti. Yusuf Kâmil Pafla da

yüksek seviyelerde görev yapmas› dolay›s›yla, iyi bir birikime ve gelire sahipti. Her ikisi de el-
lerindeki zenginli¤i, hay›r ifllerine sarf etmeye gayret ediyorlard›. Bu ba¤lamda, ‹stanbul’da ve
Anadolu’da su yollar›, çeflmeler, okullar yapt›r›yorlard›. Onar›m› gerekenlere de para yard›m›n-
da bulunuyorlard›14. Ancak onlar›n hay›r ifllerinde Zeynep-Kamil Hastanesi ve Kartal Çeflme-
si ayr› bir öneme sahiptir. Bu eserler özellikle birincisi onlar›n isimlerinin tarihe geçmesi için
yeterli olmufltur. 

1. Zeynep Han›m Vakf›
Zeynep Han›m hay›r hizmetlerinin kendisinden sonra da yaflamas› için bir vak›f kurmufltur.

Bu vakf›n gelirlerinin tamam›na yak›n› M›s›r’daki çiftliklerden gelmekteydi. Bu gelirlerin en
büyük k›sm›, baflta Mekke ve Medine olmak üzere Kahire’deki baz› kutsal bina ve yerlere tah-
sis edilmifltir. Zeynep Han›m vakf›n›n gelirlerinin bir k›sm›n› da kendisinin vefat›ndan sonra,
cariyelerine ve hizmetinde bulunan görevlilere tahsis etmifltir15. Bu ba¤lamda, Kahire’de Öz-
bekiyye isimli mahallede 46 bin dönümlük bir arazi ile bir arsay› yine fiira’da buna yak›n bir
arazi, bir konak ve bir lokantay› M›s›rl› ulema ve Hz. Peygamberin soyundan gelen 14 kifliye
vakfetti. Vakf›n yönetimini de utekas›ndan erfled olana b›rakt›16.

2. Zeynep-Kâmil Hastanesi
Bugün Zeynep-Kâmil Hastanesi olarak say›s›z hastaya hizmet veren hastane Zeynep Ha-

n›m’›n yapt›rd›¤› hay›r iflleri aras›nda en çok bilinen bir eseridir. Zeynep-Kâmil Hastanesinin
yap›m›, 1860 y›l›nda Abdülmecid devrinde, projesini ‹talyan mimarlar›n haz›rlamas›yla baflla-
d›. Bundan  iki sene sonra, 1862 y›l›nda k›smen hizmete aç›ld›. Hastane binas›n›n tamamlan-
mas› baz› kaynaklarda 1862 y›l› olarak gösterilmektedir17. Ancak, hastanenin yap›m› uzun y›l-
lar sürmüfltür. Tarihçi Lûtfi Efendi, hastanenin 1299/1882 tarihinde tamamland›¤›n› yazm›fl ve
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12 Caharles Garnier (1825-1898) hakk›nda daha fazla bilgi için bkz: http://it-jabba-stuweb.coloradocolle-
ge.edu/~r_king/artwebpage/charles_garnier.htm

13 Sedad Hakk› Eldem, a.g.e., s. 140. Charles Garnier 1850’li y›llarda ‹stanbul’a ve Yunanistan’da bulunmufl
ve baz› ifller yapm›flt›r. Ancak, bu yal›y› onun yapt›¤›n› baflka kaynaklar kaydetmemektedir.  (Bu konuda
k›ymetli bilgilerini benimle paylaflt›¤› için, Prof. Dr. Zeynep ‹nankur’a teflekkürlerimi sunuyorum).

14 Süleyman Beyo¤lu,  a.g.m., s. 284; Emine Foat Tugay, a.g.e., s. 122.
15 Zeynep Han›m›n orijinal vakfiye senedi için bkz. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (bundan sonra, BOA), Y›ld›z

Esas Evrak› (bundan sonra, YEE), 107/61.  Bu vakfiyenin üç tane de zeyli vard›r. Birinci Zeyl; Kartal Çefl-
mesi, ‹kinci Zeyl; Zeynep-Kâmil Hastanesi, Üçüncü Zeyl;  Zeynep Han›m’›n mal varl›¤›n›n önceki vakfiye
zeyllerde gösterilen yerler d›fl›nda özellikle hizmetinde bulunanlar aras›nda nas›l paylafl›laca¤›na iliflkindir.
Bu konuda daha genifl bir çal›flmay› haz›rlad›¤›m›z için burada vakfiye ve zeylleri hakk›nda bu bilgileri ye-
terli görüyoruz.

16 BOA, YEE, 107/61, Üçüncü Zeyl; Ayr›ca bkz. BOA, YEE, 107/9.
17 Esin Kahya- Demirhan Erdemir, Bilimin Ifl›¤›nda Osmanl›’dan Cumhuriyet’e T›p ve Sa¤l›k Kurumlar›, Ankara;

Türkiye Diyanet Vakf› Yay›nlar›, 2000, s. 245.



tarih de düflürmüfltür18. Yukar›da söz konusu edilen vakfiyede hastanenin giderlerinin karfl›-
lanmas› için baz› hükümler yer almaktad›r.

3. Kartal Çeflmesi
Zeynep Han›m genellikle bahar aylar›n› Kartal’da geçiriyordu. 1860 y›l› civarlar›nda Kartal

halk›, içme suyu s›k›nt›s› çekiyordu. S›k›nt› o kadar büyüktü ki halk yayg›nlaflan s›tmadan pe-
riflan haldeydi. Yusuf Kâmil Pafla’n›n akrabas›ndan mühürdar› Mehmed Emin Pafla’y› bu iflle
görevlendirdi. Mühendisler nezaretinde yürütülen çal›flmalar sonucunda, Yakac›k civar›nda
Kartal’a iki saat uzakl›kta gayet temiz içilebilir bir su kayna¤› bulundu. Yap›lan çal›flmalarla, bu
su kayna¤› kontrol alt›na al›nd›. Su kanallar› aç›larak Kartal’a ulaflt›r›ld›. Burada çarfl›n›n orta-
s›nda dört musluklu büyük ve süslü bir çeflme yap›ld›19. Ayr›ca mahalle aras›nda bir küçük
çeflme daha yap›ld›. Çeflmenin üzerine Kâmil Pafla’n›n  yazd›¤› bir k›ta kaz›ld›20.

1282/1865 y›l›nda dönemin hükümet üyeleri ve seçkin ailelerin de davet olundu¤u görkemli
bir aç›l›fl töreni yap›ld›. Kartal ve çevre köylerden gelen halka yap›lan ikram çok gösteriflliydi.
Çeflmenin hazinesine flerbet doldurulup musluklardan ak›t›larak halka ve davetlilere sunuldu21.

4. Kavalal› Mehmet Ali Pafla Vakf›
Zeynep Han›m, 1863 y›l›nda a¤abeyi Said Pafla vefat edince, Mehmet Ali Pafla’n›n kurdu¤u

aile vakf›n›n mütevellisi oldu. Ancak, bu görevini  valilik/Hidivlik makam›nda bulunan ailenin
di¤er bireylerine b›rakt›. Onun ad›na önce, ‹smail Pafla (1830-1895) sonra da Tevfik Pafla
(1879) vakf›n yönetiminden sorumlu oldu. 

Kavalal› vakf›n›n idaresi, vak›fnameye göre M. Ali Pafla evlad›ndan en büyük  k›z veya er-
kek varislerine b›rak›lm›flt›. Bu görevi M. Ali Pafla’dan sonra iki o¤lu s›ras›yla, vali Abbas Pafla
(1813-1854), vali Said Pafla (1823-1863) yapt›. Said Pafla öldükten sonra 1841 valilik ferma-
n›na göre ‹brahim Pafla’n›n o¤lu ( M. Ali’nin torunu) ‹smail Pafla (1830-1895) vali oldu. ‹flte
bundan sonra, vakf›n idarecili¤i hakk› ilk kez vali olmayan ve ailenin en büyük üyesi olan Zey-
nep Han›m’a (1826-1886) geçti. Zeynep Han›m M. Ali Pafla’n›n en küçük evlad› idi. Vakf›n
idare edilmesi için önce 1863 y›l›nda Hidiv ‹smail Pafla’y› ondan sonra da 1879 y›l›nda Hidiv
Mehmed Tevfik Pafla’ya vekalet verdi.

Böylece uzun bir müddet vakf›n idaresi Zeynep Han›m taraf›ndan Hidiviyet makam›na b›-
rak›ld›. Zeynep Han›m’›n 1886 y›l›nda vefat›ndan sonra,  ailenin en büyük üyesi ve M. Ali’nin
hayattaki tek o¤lu olan Halim Pafla (1831-1894)’n›n  talebi üzerine vakf›n yönetimi Hidiv
Mehmet Tevfik Pafla’dan al›nd›. Halim Pafla, vakfiyeye göre  yönetimi eline ald›22.

Zeynep Han›m bu vakf›n vakfiyesine göre bir tak›m gelirlere sahipti. Vakf›n M›s›r’daki ara-
zilerinden baflka Selanik vilayeti Kavala flehrinin tam karfl›s›nda bulunan Tafloz adas›n›n gelir-
leri de bu vakfa 1813 y›l›nda, tahsis edilmiflti. Tafloz Adas› Kaptan Pafla hass›ndan olarak öte-
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18 Mehmet Nermi Haskan, Lûtfi Efendi’nin Divançe-i Ahmed Lûtfi isimli eserini kaynak göstererek bu bilgiyi
vermifl ve düflürülen tarihi de al›nt› yapm›flt›r. Daha fazla bilgi için bkz. Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar
Boyunca Üsküdar, c. III, ‹sanbul: Üsküdar Belediyesi Yay›nlar›, 2001, s. 1254-5.

19 BOA, YEE, 107/61, Birinci Zeyl.
20 ‹bnülemin Ahmet Tevfik Bey, “Zeynep Han›mefendi ve Kâmil Pafla” Dünü ve Bugünü ile Zeynep-Kâmil Has-

tanesi, 1862-1988, s.26.
21 Ayn› yer.
22 BOA, YEE, 87/30 iç No 2.



den beri, Selanik vilayeti Kavala kazas›na ba¤l› idi. Mehmed Ali Pafla Vahhabi hareketini bas-
t›rd›ktan sonra, Kavala’da kurdu¤u cami ve medreselere vakf edilmek üzere bu adan›n kendi-
sine malikâne ihsan› hakk›nda Osmanl› Padiflah› II. Mahmut’tan talepte bulundu. Bunun üze-
rine Tafloz adas›, H.1228/ M.1813 tarihinde Sultan II. Mahmud’un  iradesiyle Kavala’da tesis
olunan hayrata vak›f ve tahsis edilmifltir. Tafloz adas› 88 sene M›s›rl›lar idaresinde kald›. Bura-
ya ilk önce, ‹stanbul’daki kap›kahyalar›, sonra M›s›r Evkaf Nezareti taraf›ndan müdür gönde-
rildi. Adan›n idaresi 1901 y›l›nda, M›s›rl›lar’dan al›n›p Selanik vilayetine ba¤land›. Balkan Sa-
vafl› bafllar bafllamaz 31 Ekim 1912’de Yunanistan Tafloz’u Semadirek, Ayastiri ile birlikte iflgal
etti. Osmanl› Devleti bu iflgali sürekli protesto etti ve tan›mad›. 1923 Lozan Antlaflmas›na gö-
re, Tafloz hukuken Türk egemenli¤inden ç›kt›. Ancak, adan›n bir vak›f arazisi olmas› bir tak›m
hukuki tart›flmalar› da beraberinde sürdürmüfltür23.

Prenses Zeynep Han›m, yapt›¤› hay›r faaliyetlerinden dolay›, halktan ve yak›nlar›ndan bü-
yük takdirler alm›flt›r. Bunun yan›nda, devrin padiflahlar› verdikleri niflanlarla onu onurland›r-
m›fllard›r. Sultan Abdülmecid taraf›ndan kendisine niflan makam›nda murassa Tasvir-i Huma-
yun verilmifltir. Fakat Zeynep Han›m’›n ald›¤› en anlaml› niflan 93 Harbi olarak bilinen 1877-
8 Osmanl› Rus Savafl›’nda yapt›¤› maddi yard›m ve hizmetler vesilesiyle idi. Prenses Zeynep sa-
vafl esnas›nda ve sonras›nda yaral› asker ve muhacir ailelerine büyük maddi yard›mlar yapt›.
Bu hizmetlerinden dolay›, Sultan II. Abdülhamid taraf›ndan ihdas edilen “muavenet” niflan›-
n›n murassa bir k›t’as› kendisine verildi. Abdülhamid, bu niflan› onun yard›mlar›n› bir kat da-
ha takdir etmek amac›yla, Mabeyn ve Hassa Ordusu Müfliri Gazi Osman Pafla vas›tas›yla Zey-
nep Han›m’›n Bebek’teki yal›s›na göndermifltir24.

Zeynep Han›m’›n Vefat› ve Mahkeme Olay›
Zeynep Han›m vefat ettikten sonra kendi ad›na kurdu¤u vakf›n yönetimi, a¤abeyi Halim Pa-

fla’ya geçti. O da ölünce vakf›n yönetimi, Halim Pafla’n›n han›m› taraf›ndan üstlenildi. Bu ha-
n›m M›s›r’da yaflad›¤› için, vakfiyede belirtilen flartlardan baz›lar›n› yerine getiremedi. Zeynep
Han›m’›n cariyeleri ve hizmetlerinde bulunan kiflilere verilecek ayl›klar› vermedi. Bunun üze-
rine, hak sahibi olduklar›n› iddia eden baz› kifliler Beyo¤lu mahkemesinde bir dava açt›lar. 

Zeynep Han›m’›n varisleri, ölümünün üzerinden on iki y›l geçtikten sonra25 4 Mart 1897
tarihinde açt›klar› bu davada, ölüm sebebinin araflt›r›lmas›n› istediler. Onlar›n iddialar›na gö-
re, “Zeynep Han›m’›n ölümü do¤al yoldan olmam›flt›r. Aksine, bizzat Halim Pafla’n›n han›m›
ve Prenses Zeynep Han›m’›n doktoru ve onunla iflbirli¤i yapan eczac›s› taraf›ndan zehirlenme-
si sonucunda olmufltur”26.

Yunan tebaas›ndan olan Doktor Zeharyadis ile Osmanl› tebaas›ndan Üsküdar’da eczac›l›k
yapan T›yajen Ekstoridis ve olayda iflbirli¤i yapt›klar› iddia edilen cariyeler ve hizmetçiler ad›-
geçen mahkemeye ça¤r›ld›lar.
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23 Bu konuda daha detayl› bilgi için bkz. Süleyman K›z›ltoprak,“The Administration of Tashoz Island Assig-
ned to Mehmet Ali Pasha’s Waqf in Kavala and Related Issues”, The Second International Symposium On
Islamic Civilisation In The Balkans Tirana – Albania, 4-6 December 2003. (Sempozyum metinleri 2004 y›-
l›nda düzenleyici kurulufl IRCICA taraf›ndan yay›nlanacakt›r). Ayr›ca bu konuda müstakil bir çal›flmam›z
da bas›ma haz›rlanmaktad›r.

24 ‹bnülemin Ahmet Tevfik Bey, a.g.m., s. 27.
25 Prenses Zeynep Han›m›n vefat tarihi hakk›nda kaynaklarda ihtilafl› bilgiler var. Bir çok kaynak vefat tarihi

olarak 1882 y›l›n› veriyor. Ancak, bu tarihin yukar›daki mahkeme kay›tlar› dikkate al›nd›¤›nda yanl›fl ol-
du¤u görülmektedir. Bkz. Y›lmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, Ankara; Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›,
1989, II/445. Bu konuda, Emine F. Tugay’›n verdi¤i vefat  tarihi -1886- do¤ruya en yak›n olarak görülmek-
tedir. Bkz. Emine Foat Tugay, a.g.e., s.118.

26 BOA, YEE, 106/19, iç no. 3.
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Mahkemede bir çok kimse flahit olarak dinlendikten sonra, ölüm olay›n›n nas›l oldu¤u konu-
sunda kesin bir sonuca ulafl›lamad›. Ancak, olay›n üzerinden 12 sene geçtikten sonra böyle bir id-
dian›n ortaya at›lmas› mahkeme taraf›ndan zaman afl›m› olarak de¤erlendirildi. Sonuç olarak, ye-
tersiz kan›tlar›n olmas›  ve zaman afl›m› dikkate al›narak davan›n kapat›lmas› hükmüne var›ld›27.

Bir baflka iddia da M›s›rl› fieyh Ebülhüda taraf›ndan dile getirilmifltir: “M›s›r’da yaflayan Ha-
lim Pafla’n›n efli, fievk-› Cedîd Han›m asl›nda Pafla taraf›ndan boflanm›flt›r. Bu olay Halim Pa-
fla’n›n ölümünden k›sa bir süre önce flahitler huzurunda gerçekleflmifltir”. Bu ikinci iddia da
öncekisi gibi, Zeynep Han›m’›n vakfiyesine göre hak sahibi olduklar›n› öne süren kifliler tara-
f›ndan ortaya at›ld›28. M›s›r’da görülen mahkeme soruflturmalar›n› belli bir noktaya getirdik-
ten sonra, olay›n ‹stanbul’da geçti¤i için baz› bilgilere tam olarak ulaflmakta zorluk çekiyordu.
Hidiv Abbas Hilmi’nin de onay›yla bu mahkeme Dersaadet’e havale edildi. ‹stanbul’da yap›lan
incelemelerden sonra, boflanma olay›n›n as›ls›z oldu¤u sonucuna var›ld›29.

Prenses Zeynep Han›m ve efli Yusuf Kâmil Pafla’n›n hiç çocuklar› olmam›flt›. Bu yüzden mi-
ras b›rakt›klar› varl›klar konusunda ve vak›fnameler üzerinde ç›kan tart›flmalar ve mahkeme-
lere intikal eden davalar› do¤al bulmak mümkündür. 

Bugün halen varl›¤›n› sürdüren Zeynep-Kâmil Hastanesi, kad›n hay›rseverlere güzel bir ör-
nek olmufl ve tarihe geçmifltir. Zeynep ve Kâmil ad›n› tafl›yan say›lar› belki de yüzbinlerle ifa-
de edilecek Türk bebekleri, bu hastanede dünyaya gelmifl ve yine yüzbinlerce Türk anas› on-
lar› sa¤l›kl› bir flekilde kucaklamaya muvaffak oldularsa, herfleyden önce bu durum Prenses
Zeynep Han›m’›n hay›rseverlik ve flefkat duygular› sayesinde olmufltur. Bu bak›mdan Prenses
Zeynep ve efli Yusuf Kâmil Pafla, bu hastanede do¤an ve do¤acak çocuklar›n manevi ebeveyn-
leri olmaya devam edeceklerdir. 

27 Mahkemenin Karar› için bkz: BOA, YEE, 106/19, iç no. 7/11. 
‹flbu evrâk-› istintâk›yye k›râet olundu. M›s›rl› Prenses Zeynep Han›mefendi’nin tesmîmen vefât eyledi¤i ihbâr olunma-
s›ndan dolay› flimdiye kadar cereyân eden tahk›kat-› istintâk›yye netîcesine nazaran ihbâr olunan cürmün bundan on
iki sene mukaddem vuku‘ buldu¤u haber verilmesine ve binâenaleyh tahk›kat›n devâm›na mesâ¤-› kanûnî görüleme-
mesine mebnî Usûl-i Muhâkemât-› Cezâiyye Kanûn-› Muvakkatesi’nin dört yüz seksen birinci maddesi mantûkunca
iflde mürûr-› zamân olmak hasebiyle hukuk-› umûmiyye da‘vâs›n›n sükutuna karâr verilmesi taleb olunur.
Fî 6 Mart sene 313
(Beyo¤lu Bidâyet Mahkemesi Müdde‘î-i Umûmîli¤i)
‹flbu iddi‘ânâme mütâla‘a olundu. M›s›rl› Prenses Zeynep Han›mefendi’nin tesmîmen vefât eyledi¤i ihbâr olunma-
s›ndan dolay› icrâ k›l›nan tedk›kat-› istintâk›yye netîcesinde han›m-› müflârunileyhân›n vefât› târîh-i ihbâr olan 20
fiubat sene 312 tarihinden on iki sene mukaddem vuku‘ buldu¤u istimâ‘ olunan flühûdun ifâdesinden anlafl›lm›fl ol-
du¤undan ber-mûceb-i taleb Usûl-i Muhâkemât-› Cezâiyye Kanûnû’nun dört yüz seksen birinci mâddesi mûcebin-
ce iflde mürûr-› zamân vuku‘una mebnî hukuk-› umûmiyye da‘vâs›n›n sükutuna karâr verildi.
Fî 6 Mart sene 313/18 Mart 1897

28 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde Zeynep Han›m davas›yla ilgili çok say›da belge bulunmaktad›r. YEE için-
de 107 nolu dosyan›n 1 ila 61 aras›ndaki gömleklerde bu belgeler yer almaktad›r. Bu belgeler taraf›m›zdan
incelenerek davan›n konusu ve sonucu  bu çal›flmada k›saca de¤erlendirilmifltir.

29 BOA, YEE, 106/19, iç no. 7/14
fieyhülislâm›n Zeynep Han›m Vakf› tevliyyeti ve zevciyyet davas› ile ilgili mütâlaas›n› hâvî arz› 
Faik Bey kullar›yla dâ‘îlerine vürûd eden evrâk-› memhûre tamâmen mütâla‘a olundu. Evrâk-› mezkûre iki asla
mebnî olup birisi tevliyyet da‘vâs› di¤eri zevciyyet iddi‘âs› olup fievk-› Cedîd Han›m’›n müteveffâ Halim Pafla zev-
ce-i menkûhas› oldu¤una hükm-i fler‘î lâh›k olup verilen i‘lâm dahi Fetvâhâne’den tasdîk olunup her ikisinde zât-›
mukaddes-i hazret-i Hilâfet-penâhîlerine ve hânedân-› Saltanat-› Seniyyelerine dokunur aslâ bir fley görülmeyüp
fakat mes’elenin bir derece daha tedk›k› lâz›m gibi görülmekle fuhûl-i ulemâdan mürekkeb bir komisyon teflkîl olu-
narak tedk›k olunmas› münâsib-i mütâla‘a olundu ise de kat›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr efen-
dimizindir. 
Fî 10 A¤ustos sene 311 / 22 A¤ustos 1895
Bende Ömer Lütfi bin Muhammed Bodrumî



MÜZEHH‹P MUHS‹N DEM‹RONAT’IN 
HAYATI VE SANATI 

Celalettin Karadafl*

Bafllang›c›nda iptidai bir durumda olan her sanat dal›, sanatç›lar›n elinde tekâmül etmifltir.
Tezhip sanat› da geçmiflte Baba Nakkafl, fiahkulu, Karamemi, Ali Üsküdari gibi ünlü mü-

zehhiplerin f›rçalar›nda geliflmifl, harika eserler ortaya konmufltur. 

Türk tezhip sanat›n›n 20. y.y.’daki en önemli müzehhiplerinin bafl›nda hiç flüphesiz Muhsin
Demironat gelir (Resim 1).

1907 y›l›nda ‹nebolu’da do¤an Demironat, ailesiyle birlikte ‹stanbul’a gelerek Beylerbeyi’ne
yerleflmifl ve çocuk yafllarda da Üsküdar’a tafl›nm›fllard›r. Annesi Makbule Han›m, babas› ise
Yüzbafl› Hikmet Bey’dir. 

‹lk e¤itimine Üsküdar Sultanisi’nde bafllayan sanatç›, 1922 y›l›nda ‹stanbul Muallim Mekte-
bi’ne girmifl ve 1928 y›l›nda bitirmifltir. ‹ki y›l ö¤retmenlik yapt›ktan sonra, Güzel Sanatlar Aka-
demisi’nin Türk Süsleme Bölümüne devam etmifl ve 1937 y›l›nda mezun olmufltur. Demironat,
Akademide Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altunbezer (1873-1946) ve Ressam fievket Da¤’dan (1875-

* Arfl. Gör., Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi. 

Resim 1.Müzehhip Muhsin
Demironat (Derman Koleksiyonu) 

Resim 2. Rikkat Kunt, Muhsin Demironat,
Nezihe Demironat ve Çiçek Derman 

(F.Taflkale Foto¤raf Koleksiyonu) 



1940) baflka, Hattat Necmeddin Okyay (1883-1976), Hac› Kâmil Akdik (1861-1941), Hattat
Hulusi Yazgan (1869-1940) ve Bahaeddin Tokatl›o¤lu (1867-1939) gibi döneminin en ünlü sa-
natç›lar›yla tan›flma imkan› bulmufl ve bu sanatç›lardan istifade etmifltir.

Demironat, Akademide Hakk› Bey’in yan›nda asistan olarak bafllad›¤› görevini 1946’da ve-
fat eden hocas›n›n yerinde tezhip hocas› olarak sürdürmüfltür. Bu bölümde profesörlü¤e kadar
yükselmifltir (Resim 2).

1966 y›l›nda Y›ld›z Porselen Fabrikas›’na Müdür ve Sanat Yönetmeni olarak atanm›fl, 1972
y›l›nda yafl haddinden emekli olmufltur. 27 Haziran 1983 y›l›nda vefat eden Demironat’›n me-
zar›, Karacaahmet Mezarl›¤›ndad›r. 

20. y.y. bafllar› siyasi çalkant›lar›n yafland›¤› ve tezhip sanat›n›n yok olmaya yüz tuttu¤u bir
dönemdir. Tezhip sanat›n›n bu dönemde birkaç temsilcisi -flahsi çabalarla- bu sanat› ayakta tut-
maya çal›flmaktad›r. 1914 y›l›nda hat sanat›n›n ö¤retilmesi için Evkâf Naz›r› Hayri Efendi tara-
f›ndan Medresetü’l-Hattatin kurulur. Bu okul, 1924 y›l›nda kapat›larak, Hattat Mektebi olarak
tekrar aç›l›r. 1928 y›l›nda fiark Tezyini Sanatlar Mektebi ad›n› alan okul, nihayetinde 1936’da
Güzel Sanatlar Akademisi’ne ba¤l› bir bölüm haline getirilir. Bu bölümün tezhip hocas› Tu¤ra-
kefl Hakk› Bey’dir. Hakk› Bey, tezhip sanat›n› babas› Hattat ‹lmi Efendi ve Bahaüddin Efendi’den
ö¤renmifltir. Ancak Hakk› Bey, bu sanata orta yafllarda bafllam›fl ve Türk Rokokosu’nun 19.
y.y.’daki temsilcilerinden Hezargradi Ataullah Efendi’nin eserlerini örnek alm›flt›r. Ciddi bir tez-
hip e¤itimi almayan Hakk› Bey, ö¤rencilerini de bu anlay›flla yetifltirir. Demironat, önceleri ho-
cas›n›n tezhip anlay›fl› do¤rultusunda yetiflmifl ve ilk eserlerini de bu do¤rultuda vermifltir. 

Hattat Necmeddin Okyay, müzehhip olmamas›na ra¤men Rokoko anlay›fl›n tezyinat›-
m›zda yerinin olmad›¤›n› ve bu anlay›fltan vazgeçilmesi gerekti¤ini çevresindekilere anlat-
maktad›r. Okyay, Demironat’› da, uzun zamand›r tezyinat›m›z› etkisi alt›na alan bu anlay›fl-
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Resim 3.  Sülüs-Nesih K›t’a, Hat: Nuri Korman, Tezhip: Muhsin Demironat (F. Taflkale Koleksiyonu)  



tan vazgeçmesi yönünde uyar›r ve “klasik yol”a dönmesini tavsiye eder. O y›llarda da ken-
di koleksiyonunda bulunan fieyh Hamdullah Kur’an-›’n›n serlevha ve zahriye tezhiplerini
faydalanmas› için Demironat’a gösterir. 

Türk tezhip sanat›n›n klasik dönemi say›lan 16. y.y. bu alanda en güzel örneklerin ortaya
kondu¤u dönemdir. Tezhip sanat›nda, Fatih dönemi tezhipleri, afl›r›l›¤a kaçmayan, ölçülü, ya-
z›y› bo¤mayan, çok parlak bir dönem yaflam›fl ve Kanuni döneminde ise geliflimini sürdürerek
her türlü motif zenginli¤inin yan›nda, mükemmel kompozisyon organizasyonlar›, çok ince ifl-

lenmifl ve zengin örnekler ortaya konmufltur.
Müzelerimizde bu döneme ait birçok eser bu-
lunmaktad›r. Demironat, bu dönemin birçok
örne¤ini inceleyerek bunlardan ilham al›r.
Gördü¤ü eserleri çok iyi analiz ederek yeni ta-
sar›mlar ortaya koyar. Eserlerinde motif zen-
ginli¤i, kompozisyon çeflitlili¤i, renk bilgisi,
ince ve temiz bir iflçilik  en belirgin özellikler
olarak karfl›m›za ç›kar (Resim 3, 4, 5).

Bir anlamda kendi kendini yetifltirmifl olan
Demironat, bozulmufl olan tezyinat anlay›fl›m›-
z› 1940’l› y›llardan sonra, tekrar eski görkemli
günlerine döndürmek için gayret etmifl ve ko-
ca bir ömrü bu yolda geçirmifltir. Yetifltirdi¤i
ö¤rencilerine de “klasik yol”un temel al›nmas›
gerekti¤ini anlatm›flt›r. Cumhuriyet dönemi
tezhip sanat›n›n temel tafl› olan Demironat,
çok üretken bir sanatç› olmufl, eserler vermifl,
ö¤renciler yetifltirmifl, kendinden sonraki sa-
natç›lar taraf›ndan takip edilmifl ve adeta bir
“Muhsin Demironat Yolu” ortaya koymufltur. 

Demironat, Haf›z Osman, Abdülkadir
fiükri, Kazasker Mustafa ‹zzet, fiefik Bey,
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Resim 4.  Hilye, Hat: Nuri Korman, Tezhip: Muhsin
Demironat (F. Taflkale Foto¤raf Koleksiyonu) 

Resim 5. Celi Tâ’lik Levha, Hat: Necmeddin Okyay, Tezhip: Muhsin Demironat (N. Sar›c› Koleksiyonu)



Mustafa Vas›f, Hasan R›za, Kâmil Akdik, Hu-
lusi Yazgan, Mehmed Bahaüddin, Necmeddin
Okyay, Macit Ayral, Nuri Korman, Halim Öz-
yaz›c›, Hamit Aytaç ve daha ismini sayamad›¤›-
m›z hat tarihinin bir çok ünlü hattatlar›n›n ya-
z›lar›n› tezhiplemifltir. Sanat yaflam› boyunca
60 kadar› hilye olmak üzere 2500 civar›nda
k›t’a ve levha tezhiplemifltir. 

Eserleri aras›nda, M›s›r Kral› Fuad için Hat-
tat Kâmil Akdik taraf›ndan yaz›lan Kur’an’›n
tezhipleri, Irak ve Suudi Arabistan Krallar›na
verilmek üzere haz›rlanan yaz› ve kitap tezhip-
leri, ‹ran fiah’› için yaz› tezhibi, Missouri Uçak
Gemisi’ne ‹stanbullular taraf›ndan verilen lake
ok muhafazas›n›n süslemeleri, Amerikan Bafl-
kanlar›na verilen hediyeler, Kennedy Vakf› Sa-
lonu için yap›lan vazo ve Metropolitan Müze-
si’nde sergilenen vazo say›labilir.

Ayr›ca, ‹. Hikmet Ertaylan yönetiminde ha-
z›rlanan Fatih Divan›’ndaki baz› tezhipler (Re-
sim 6) ile Kazasker Mustafa ‹zzet imzal› büyük
boy hilye, (Resim 7) sanatç›n›n çok ince bir ifl-
çilikle kusursuz olarak ortaya koydu¤u flahe-
serleri aras›ndad›r.

Çok yönlü bir sanatç› olan Demironat, ayr›-
ca lâke cilt, minecilik, kaat›c›l›k, porselen ya-
p›m›, a¤aç oymac›l›¤›, çini desenleri, Edirne-
kâri, kabartma ahflap iflleri, tahnit ve mulaj ifl-
lerini de bilmektedir. 

Demironat’›n Topkap› Saray› Müzesi, Sadberk
Han›m Müzesi, ‹stanbul Üniversitesi Kütüpha-
nesi (‹bnülemin Bölümü), Mimar Sinan Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Petrol Vak-
f›, Kubbealt› Akademisi Kültür ve Sanat Vakf› gi-
bi kurulufllar›n yan› s›ra birçok özel koleksiyon-
larda eserleri bulunmaktad›r.

Hayat› boyunca tezhip sanat›n›n en güzel ör-
neklerine imza atm›fl olan Muhsin Demironat, sa-
dece 20. y.y.’›n de¤il, tezhip tarihinin en önemli
temsilcilerinden biridir.
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Resim 6.  Fatih Divan›’ndan, Hat: Necmeddin
Okyay, Tezhip: Muhsin Demironat ( F. Taflkale

Foto¤raf Koleksiyonu)

Resim 7. Hilye (Detay), Hat: Mustafa ‹zzet, 
Tezhip: Muhsin Demironat 

(F. Taflkale Foto¤raf Koleksiyonu)
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ÜSKÜDARLI RESSAM SÜLEYMAN SEYY‹D

Hüseyin Avni Balo¤lu

A.  Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Bat› Tarz› Resmin Geliflimi

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Bat›l› anlamda tuval resmi ile ilk temas Fatih Sultan Meh-
met zaman›nda olmufltur. Onun Bat›’ya olan ilgisinin sonuçlar›ndan biri olan bu te-

mas, daha sonraki padiflahlar taraf›ndan da devam ettirilmifltir. Ancak; Bat› tarz› resmin Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nda önem kazanmas›, Bat›l›laflma hareketlerinden sonra olmufltur.

Yüzy›llar boyu siyasal anlamda Bat›’dan güçlü olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u, kendine olan
güveninden dolay› Bat› ülkelerini takip etme gere¤i duymam›fl, buradaki geliflmeleri izleme-
mifltir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Bat›’da olan biteni izleme gereksinimi; Bat›’ya karfl› yenil-
giler almas›, hatta 1699 Karlofça Antlaflmas› ile ilk kez toprak kaybetmesinden sonra do¤mufl-
tur. Bu geliflmeler ile yaflanan döneme, kurumsal, teknolojik, toplumsal ve kültürel düzeyde
Bat›’ya uyum sa¤lamaya çal›fl›lmas›ndan dolay› Bat›l›laflma dönemi denmifltir. Bat›l›laflma hare-
ketleri 18. yüzy›l boyunca devam etmifltir. 

19. yüzy›la gelindi¤inde, II. Mahmut döneminde tam anlam›yla yenilenme ve yap›lan-
ma hareketleri bafllam›flt›r. Bat›l›laflma paralelinde sistemde yap›lan de¤iflikli¤in ilk resmi
belgesi say›labilecek Tanzimat Ferman›’n›n ilan›ndan sonra ise tiyatro, bale, çok sesli mü-
zik ve resim sanat›na yönelim artm›flt›r. Bu geliflme, 18. yüzy›l bafllar›ndan itibaren yo-
¤unluk kazanan Bat› kültürü ile etkileflimin do¤al sonucudur.

Yine ayn› dönemde, art›k Türk ressamlar› eski minyatür geleneklerinden tamamen ayr›-
larak, do¤a ve nesneleri gözle görüldü¤ü gibi perspektif kurallar›na uygun bir flekilde re-
simlemeye ve renkleri de ald›klar› ›fl›¤›n etkilerine göre yar›m tonlar ve gölge ›fl›klarla iflle-
meye bafllam›fllard›r. Bu tarihten itibaren, art›k Avrupa tekni¤inde ya¤l› boya ve sulu boya
resimlere merak artm›fl ve Türk resmi yeni bir döneme girmifltir.

Osmanl› topraklar›nda Bat›l› anlamda resim yapan yabanc› ve az›nl›k sanatç›lardan sonra 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan Türk ressamlar›, Ferik ‹brahim Pafla (1815-1889), Ferik Tev-
fik Pafla (1819-1866) ve Hüsnü Yusuf Bey (1817-1861) Türk resminin ilk kuflak sanatç›lar›d›r.

Bu sanatç›lardan sonra gelen fieker Ahmed Pafla, Osman Hamdi Bey ve Süleyman Seyyid
gibi  sanatç›lar›n oluflturdu¤u kuflak ise belirli bir üslup ve üretkenlik ortaya koyarak ve bu-
nun yan›nda kültürel etkinliklerde bulunarak ilk kuflak sanatç›lar›ndan ayr›l›r.

B. Süleyman Seyyid’in Yaflam› 

1942 y›l›nda Kartal Maltepe’sinde do¤an Süleyman Seyyid’in babas›, bölge eflraf›ndan Hac›
‹smail Efendi’dir. Ressam›n ismini ald›¤› dedesi Süleyman A¤a da ‹stanbul’un ünlü sedef kak-



mac›lar›ndand›r. ‹lk ö¤renimini Maltepe’de yapan Süleyman Seyyid, sonra Maçka Askeri Rüfl-
tiyesi’nde orta ö¤renimini tamamlam›flt›r. Bu okullardaki e¤itimi hakk›nda detayl› bilgi bulun-
mayan ressam 1862 y›l›nda Harbiye’den Mülaz›m-› Sani (te¤men) rütbesiyle mezun olmufltur.

Süleyman Seyyid’in daha ‹dadi ve Harbiye s›ralar›nda yapt›¤› kara kalem ve suluboya resim-
lerinin, hocalar› M.Gues ve M.Schranz taraf›ndan be¤enildi¤i bilinmektedir. ‹lk resim dersleri-
ni de ald›¤› bu hocalar sayesinde yetene¤i keflfedilen ve resim sanat›na yönelen  Süleyman Sey-
yid, Harbiye’den mezun olduktan sonra, Sultan Abdülaziz’in de deste¤ini alarak  itimam› tah-
sil için (e¤itim ve ö¤retimini tamamlamas› için) Ahmed Ali Bey (fieker Ahmed Pafla), Ethem
Bey (Pafla), Haf›z Ali Bey (Pafla) ve Osman Hamdi Bey gibi gelece¤e damgas›n› vuracak kifliler-
le beraber, Paris’teki Mekteb-i Osmani’ye gönderilmifltir. 

1835 y›l›ndan itibaren Bat›’ya e¤itim almak için gönderilen gençler, subay ya da askeri
okul ö¤rencileri olmufltur. Önceleri Viyana, Berlin, Londra ve Paris gibi merkezlere da¤›t›-
lan bu gençlerden bir k›sm›  Paris’te, 1860-1861 y›llar›nda kurulmufl olan Mekteb-i Osma-
ni’de bir araya getirilmifltir.

De¤iflik alanlarda e¤itim almak için gelmifl ö¤rencilerin yer ald›¤› Mekteb-i Osmani’de oku-
tulan dersler incelendi¤inde, resme genifl yer ayr›ld›¤› görülmektedir. Matematik, fizik, kimya,
tarih, Frans›zca ve beden e¤itimi derslerinin yan›nda Resm-i Hatti, Resm-i Mücessem ve Resm-
i Taklidi gibi resim sanat›na yönelik derslerde programda yer almaktad›r. Okulun resim ö¤ret-
meni Rolrobens ad›nda bir Frans›z’d›r.1 Harbiye’den Mekteb-i Osmani’ye gönderilen ö¤renci-
ler aras›nda bulunan Süleyman Seyyid, Paris’teki ilk resim derslerini bu hocadan alm›flt›r.

Süleyman Seyyid, Mekteb-i Osmani’de ald›¤› resim dersleri kadar tarih dersine de ilgili-
dir. Okulda, sevdi¤i bu iki alan› birlefltirmifl, tarihi olaylar› renk  ve çizgilerle belirleme yo-
luna gitmifltir. Okulda bu flekilde resim çal›flmalar›na bafllayan Seyyid Bey’i resim yetene¤i,
Paris’in zengin sanat ortam› içine itmifl, kendini dönemin ünlü sanat atölyelerinde bulmufl-
tur. Ressam›n çal›flt›¤› bu atölyelerin ustalar›, ünlü oryantalistler Robert Flori, Gustave Bo-
ulanger ve Alexandre Cabanel’dir. Süleyman Seyyid, Ahmed Ali’nin Paris’teki hocas› Jean
Leon Gerome ile de çal›flm›flt›r.2

Yukar›da ad› geçen oryantalist ressamlar›n do¤uya geziler yapt›klar› bilinmektedir.3 Do-
¤unun mistik havas›n›n tad›n› alan ve bu tad› eserlerinde vermeye çal›flan bu sanatç›lar için
‹stanbul’dan gelen Osman Hamdi, Ahmet Ali ve Süleyman Seyyid gibi resim yetenekleri de
olan gençlerin ayr› bir yeri olmal›d›r. Nitekim; Boulanger, 1866 y›l›nda sergilemek için yap-
t›¤› bir resminde, Süleyman Seyyid ve Osman Hamdi’yi model olarak kullanm›flt›r. Bu resim-
de, iki genç Osmanl› k›yafetleri giyerek poz vermifllerdir.4

1867 y›l›nda ilk defa bir Osmanl› Padiflah› Fransa’ya ziyarette bulunmufltur. Bu ziyareti
gerçeklefltiren Sultan Abdülaziz’i, Paris’te, Mekteb-i Osmani ö¤rencileri karfl›lam›fllard›r. Bu

1 Mustafa, Cezar; Sanatta Bat›ya Aç›l›fl ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Vakf› Yay›nlar›, No:1, 2.Bask›, C.I,
‹stanbul, 1995, s.395.

2 Taha, Toros; “Süleyman Seyyid Bey”,  Antik&Dekor, S.66, 2001, s.83.
3 A. Kamil, Gören; “Jean Leon Gerome”, Antik&Dekor, S.34, s.104.
4 Taha, Toros; a.g.m., s.83.
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ö¤renciler aras›nda Süleyman Seyyid’de vard›r. Abdülaziz onu, Versailles Saray› karfl›s›nda
çal›fl›rken görmüfl ve takdir etmifltir.5

1870 y›l›nda Prusya ordular›n›n Paris’i iflgali, Süleyman Seyyid’in ve arkadafllar›n›n yurda
dönmesine sebep olmufltur. Bu arada Süleyman Seyyid’in sergiledi¤i bir resmi ile Officer d’Aca-
demie niflan› ald›¤›n› ve güzel sanatlar okulunu bitirmifl oldu¤unu bilmekteyiz.6 Seyyid Bey’in
Paris’ten ayr›ld›ktan sonra, bir süre de Roma’da sanat çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü iddia edilse de
bu bilgi net de¤ildir.7 Ayr›ca yurt d›fl›nda kal›fl süresi de tam netlik kazanmam›fl bir konudur. 

Paris’te kald›¤› süre tart›fl›lsa da  Süleyman Seyyid’in burada iyi bir e¤itim ald›¤› anlafl›l-
maktad›r. Sonuç olarak yurt d›fl› e¤itimi amac›na ulaflm›fl s›ra birikimlerini Türkiye’de de-
¤erlendirme aflamas›na gelmifltir.

Süleyman Seyyid ‹stanbul’a döndü¤ünde, ilk olarak Mekteb-i Harbiye’de resim ö¤retme-
ni olan Osman Nuri Pafla’n›n yard›mc›l›¤›na atanm›flt›r.8 Bir süre bu göreve devam ettikten
sonra Harbiye Mektebi’nde resim ö¤retmeni olan Abraham Bey’in ölümü üzerine fieker Ah-
med  Pafla ile onun yerine getirilmifllerdir. Bir süre de bu göreve devam eden Seyyid Bey, fie-
ker Ahmed Pafla ile aras›ndaki çekiflme yüzünden istifa ederek Kuleli Askeri ‹dadi’sine geç-
mifltir. Harbiye’de ö¤retmenli¤i s›ras›nda Seyyid Bey, Baltac› Mehmet Pafla’n›n Prut Savafl›’n›
anlatan bir resim yapm›flt›r.9 Sultan Abdülaziz’e sunulan ve onun taraf›ndan çok be¤enilen
bu resim karfl›l›¤›nda ressam 500 lira ile beraber bir de niflan alm›flt›r. Abdülaziz’in iste¤iyle
saraya as›lmas› gereken tablo, Serasker Hüseyin Avni Pafla’n›n yal›s›na as›lm›flt›r. Bu olay Sü-
leyman Seyyid’i çok üzdü¤ü tahmin edilmektedir.10

Süleyman Seyyid’in hayat› üzerinde önemli etkisi oldu¤u anlafl›lan fieker Ahmed Pafla ile
çekiflmesinin temeli sanatç›lar›n Paris’te geçirdikleri y›llara dayand›r›lm›flt›r. Aralar›ndaki bu
anlaflmazl›¤›n sebebi kesin olarak bilinmese de bir hikaye olarak anlat›la gelmifltir. Ahmed Ali
mizac› gere¤i fieker lakab›n› al›rken, Süleyman Seyyid, huysuzlu¤u ile tan›nmaktad›r.

fieker Ahmed Pafla k›sa sürede yaver ressaml›k s›fat›na ulaflm›fl, saray ad›na kültürel faaliyet-
lerde bulunmufltur. Halbuki; o dönemde yurt d›fl›nda e¤itim görmüfl askeri okul ö¤rencileri
için ola¤an say›labilecek bu rütbeyi, Süleyman Seyyid alamam›flt›r. Bunun sebebi, düflündü¤ü-
nü söyleyen ve ileri bir görüfle sahip olan Seyyid Bey’in, Abdülaziz’in Fransa seyahatine fiehza-
de olarak kat›lan Abdülhamit ile tan›flmas› ve Abdülhamit’in padiflah olunca bu  özellikleri ile
tan›d›¤›  Süleyman Seyyid’i mimlemesi olarak gösterilmifltir.11

fieker Ahmed Pafla  ard› ard›na  rütbe al›rken Süleyman Seyyid yerinde saym›fl bu durumda
onun çal›flmalar›n› olumsuz etkilemifltir. 10-12 y›l gibi uzun bir süre resim çal›flmalar›na  ara ve-
ren ressam› akrabalar› ve sevenleri ikna ederek tekrar sanat çal›flmalar›na döndürmüfllerdir.12
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5 Mustafa, Cezar; “Süleyman Seyyit Bey”, Türkiyemiz, s.15, fiubat, 1975, s.15.  
6 Celal Esad, Arseven; Türk Sanat› Tarihi, C.III., Maarif Bas›mevi, ‹stanbul, s.142.
7 Mustafa, Cezar; a.g.m., s.15.
8 Semra, Germaner; “Süleyman Seyyid’in Resimlerinde ‹stanbul Bahçelerinden Çiçekler”, P Dergisi, S.13,

1999, s.128, dipnot.1. 
9 Mustafa, Cezar; a.g.m, s.15.

Celal Esad, Arseven; a.g.e., s.142.
10 Taha, Toros; a.g.m., s.84.
11 Taha, Toros; a.g.m., s.85.
12 Mustafa, Cezar; a.g.m, s.17.



Rütbeleri almas› geciken Süleyman Seyyid’in, ö¤rencisi Münir Pafla taraf›ndan padiflaha
götürülen Alemda¤’dan Bir Manzara adl› tablo, onun yarbayl›¤a yükselmesini sa¤lam›flt›r.
Bundan sonra ressam bir manzara ile de son rütbesi olan albayl›¤a yükselmifltir. 

1880 y›l›nda Kuleli Askeri ‹dadi’sine resim ö¤retmeni olarak atanan Süleyman Seyyid, 4 y›l
süren bu görevden sonra 1884 y›l›nda  Askeri T›bbiye ‹dadisi resim ö¤retmenli¤i görevine ge-
tirilmifltir. 1910 y›l›na kadar devam ettirdi¤i bu görevin yan› s›ra, ‹stanbul K›z Sanayi Mekte-
bi’nde ders naz›rl›¤›, Orman ve Maden  Mektebleri’nde Frans›zca ö¤retmenli¤i, Mahmudiye
Rüfltiyesi’nde Frans›zca ve resim ö¤retmenli¤i ve Mülkiye Mektebi’nin ilk kuruluflunda ders
naz›rl›¤› görevini üstlenerek okul program›n› oluflturmufltur.13 Say›lan bu resmi görevlerinin
yan›nda, ‹stikbal  ve Osmanl› gazetelerinde yazarl›k ve tercümanl›k yapm›fl, baz› ailelerin  k›z-
lar›na resim dersi vermifltir. Ayr›ca Fenn-i Menaz›r adl› bilimsel bir kitap yazmakta oldu¤u da
bilinmektedir. Resimlerini kendinin yapt›¤› ve sekiz yüz sayfay› aflan, ancak tamamlanmam›fl
bu kitab›n bugün nerede oldu¤u bilinmemektedir.

Süleyman Seyyid’in belirli bir süre resim çal›flmalar›n› b›rakmas› ve fieker Ahmed Pafla ile aras›n-
daki çekiflme onun düzenlenen sergilere kat›lma iflini de etkilemifltir. Bilindi¤i gibi 1873 ve 1875
y›llar›nda olmak üzere fieker Ahmed Pafla  taraf›ndan Türkiye’deki ilk resim sergileri düzenlenmifl-
tir. Süleyman Seyyid’in bu iki sergiye de kat›lmad›¤› görülür. Elifba Kulübü’nün düzenledi¤i 1880
ve 1881 sergilerinden ise sadece ikincisine tamamlanmam›fl bir manzara ile kat›lm›flt›r.14

‹stanbul’daki çeflitli okullarda önemli görevler üstlenen Süleyman Seyyid, 1883 y›l›nda ku-
rulan Sanayii Nefise Mektebi’nin kadrosunda da yer almam›flt›r.15 Okulun kurucusu Osman
Hamdi’nin, ayn› zamanda arkadafl› da olan böylesine de¤erli bir e¤itimci ve sanatç›dan neden
yararlanmad›¤› da, üzerinde durulmas› gereken bir konudur. Okulun kadrosunda fieker Ah-
med Pafla da yer almam›fl, ancak kurulufl s›ras›nda baz› küçük katk›larda bulunmufltur.

Süleyman Seyyid, arkadafllar› ve idareciler taraf›ndan sevilmese de 30 y›l› aflk›n meslek ha-
yat›nda ö¤renciler taraf›ndan sevilen bir ö¤retmen olmufltur: 

“1910 senesine kadar yetiflen zabitler ve doktorlar  Süleyman Seyyid’i  pek yak›ndan tan›r-
lar. Tatl› hikayeler, filozofane mütaalalar›, devri tenkit edici nükteli sözleri ile talebenin  fikir-
lerine nur veren, istikbale emniyet uyand›ran bir hocad›r.”16

Ö¤rencileri ile aras›ndaki samimiyet çerçevesinde perspektif ve geometriye fazla önem
verdi¤inden ö¤rencileri, ona metrologiste (ölçücü) lakab›n› takm›flt›r. Ö¤rencileri ilk defa
aç›k havaya ç›kartarak do¤adan çal›flmalar yapt›ran da o olmufltur.17

Kendisi de resim çal›flmalar›n› daha çok do¤ada yapmaktan hofllanm›flt›r. Çal›flma yapaca¤› böl-
geye filozof ad›n› verdi¤i efle¤i ile gidermifl. Bütün gününü çal›flarak geçiren ressam urgan, pöste-
ki, boya tak›m›, yiyecek ve büyük bir flemsiye gibi gerekli malzemesini de efle¤indeki heybede ta-
fl›rm›fl. Çal›flmas›n› bir günde bitiremedi¤i takdirde, ikinci gün ayn› bölgeye tekrar gidermifl.18
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13 Taha, Toros; a.g.m., s.83.
14 Mustafa, Cezar; a.g.e., s.437.

Ressam›n tablosunun tamamlanmam›fl oldu¤u, Mustafa Cezar’›n sergi hakk›nda yay›nlad›¤› bir belgeden
anlafl›lmaktad›r. Bu belge, o dönemde yay›nlanan Osmanl› Gazetesi’nin 14 Nisan 1881 tarihinde yay›nla-
nan say›s›nda, Abdullah Kamil  taraf›ndan yaz›lan bir elefltiri yaz›s›d›r.(Belge No: 4).

15 Mustafa, Cezar; a.g.e., s.450-455.
16 Sami, Yetik; Ressamlar›m›z, C.I, Marifet Bas›mevi, ‹stanbul, 1940, s. 65.
17 Mustafa, Cezar; a.g.m., s.17.
18 S. Pertev, Boyar; Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Türkiye Cumhuriyeti  Devirlerinde Türk Ressamlar›, Jandarma Ba-

s›mevi, Ankara, 1948, s.44.



Süleyman Seyyid’in yafll›l›k y›llar›nda ziyarette bulunan Sami Yetik, Hoca Ali R›za ile beraber
yapt›¤› bu ziyareti Ressamlar›m›z adl› kitab›nda flöyle aktarmaktad›r:

“Üsküdar’›n Nuhkuyusu taraflar›nda büyükçe ahflap bir evde oturdu¤u seneler bir yaz günü
Hoca R›za ile birlikte ziyaretine gitmifltik. Kap›y› açan bafl› örtülü ihtiyar bir hizmetçi kad›n bi-
ze üstad›n biraz evvel pek yorgun bir halde eve geldi¤ini, henüz istiharata çekildi¤ini söylemifl-
ti. Biz de bittabi bu üstad›n rahat›n› bozmamak arzusuyla geri döndük. Fakat arkam›zdan nefes
nefese koflarak yetiflen hizmetçi efendisinin musirrane davet etti¤ini haber verince ifl de¤iflti.

B. Seyit o sabah erkenden kendi tabirle (filozof) nam›n› verdi¤i merkebine binerek Alemda¤› ci-
var›ndaki çoban ayazmas›na gitmifl orada evvelce tasarlad›¤›, pek be¤endi¤i bir köfleyi etüd etmifl,
birazda yorulmufl; gündüz uykusu pek adeti olmad›¤› halde yemekten sonra bir rehavet bast›rm›fl.

(Kabanel) in ö¤rencisi  oldu¤unu iflitti¤im bu üstad› ben o gün tamamile Frans›zlar›n mefl-
hur peyizajist (Harpinyi) sine benzetmifltim. Divarlar› dolduran etüdler bütün artistik eflyalar
ortas›nda cevval nazarlar›, biraz anamik çehresini çevreleyen uzun beyaz sakal›yla  B. Seyid,
tam bir Türk Harpinyi’si idi.

Üstad bize çoban ayazmas› etüdünde yeflil renklerin tabiattaki rollerini anlat›rken R›-
zaya Ebülhay›r diye hitap ederek gözlerinin zaaf›ndan flikayet ediyordu.”19

Bu görüflmeden oldukça etkilendi¤i görülen  Sami Yetik, gördü¤ü çoban ayazmas› etüdünü
flöyle anlatmaktad›r;

“B. Seyid’in intihap etti¤i  mevzu pek flairane faktür pek piflkin bir faktürdü. Üstat bu ese-
rinde (Hanri Biva) gibi yeflillerin derecelerini ay›rmada  mahir f›rças›yla orman›n zümridi de-
rinliklerindeki uzak tonlar› bulmufl ve sade bir üslubun sihirli tufllar›yla resmi tamamlam›fl-
t›. Yamaçlardan sarkan bö¤ürtlen dallar›n›n ziyaya tesadüf eden k›s›mlar›, yerlerin rutubetli
hali, sonra bu kimsesizlik içinde uyuyan köfleye billuri sesiyle daimi bir neflide söyliyen su-
yun dökülüflü fevkalade idi. Bu küçük etüd tabiat›n nihayetsiz manzumelerinden intihap
edilmifl manidar ve güzel bir m›sra idi.

‹flte insana bir yaz gününün gölgeli ve ferahl›, böyle sakin bir köflesinde tabiatta bafl bafla
kalmak ve düflünmek ihtiyac›n› ihsas eden bir tablo”20.

Ressam›n manzaras›n› bu flekilde anlatan Sami Yetik, onun bol say›daki natürmortlar›n›n
varl›¤›n› da yine onun dilinden anlat›r: 

“Müneccim Nostradamus devrinin büyüklerine kendini tan›tt›r›ncaya kadar onlar› e¤lendir-
mek mecburiyetinde kald›¤›n› (Mikel Anj)’›n  (Piyer de Medici)’nin zevkine hitap ederek kar-
dan heykel yapt›¤›n› hikaye ederek arkas›ndan bizde bizim mesle¤in bir meslek oldu¤unu eka-
biri zamana anlatabilmek için yemek salonlar›na  ifltiha verici resimler haz›rl›yoruz diye geç-
mifl maafllar›n› kurtarmak maksadile hediye edilecek natürmortlar haz›rlad›”21.

Çal›flmalar›n› bu amaçlarla yapsa da, resim yapmay› ne kadar sevdi¤i ve u¤runda nelere kat-
land›¤› Leylaklar adl› tablosunun yap›m aflamas›nda bafl›na gelenler örnek olmaktad›r.

“Ressam bu tabloyu haz›rlarken  kapal› bir odada bulunuyormufl. Resme çal›fl›rken kendin-
de bir rahats›zl›k hissetme¤e bafllam›fl, gözleri kararm›fl fakat flevalenin  bafl›ndan bir türlü ay-
r›lamam›fl. Bu s›rada –boya kokular›n›n  tesirile olacak –elindeki palet bir tarafa, kendi bir ta-
rafa yuvarlanm›fl; evde bulunanlar bu gürültü  üzerine odaya koflmufllar ve B. Süleyman Seyi-
di yerde bayg›n halde bulmufllar. Bu hadiseyi anlat›rken (Vaspenelli) gayri kabili teneffüs hava
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20 Sami, Yetik; a.g.e., s.67.
21 Sami, Yetik; a.g.e., s.69.



tabakalar›n› keflfedece¤im diye ilme kurban gitti¤i gibi bende çiçeklerin sanat s›rr›n› bulaca¤›m
h›rsile zehirleniyorum diye naklederdi.”22

Onunla görüflme f›rsat› bulan ve çok de¤erli bilgiler  aktaran Sami Yetik’in de de¤indi¤i gibi,
dönemi içinde çok farkl› bir yeri olan Süleyman Seyyid; bir askerden çok ayd›n sanatç› kimli¤i
ile karfl›m›za ç›kar. fieker Ahmed Pafla ve Osman Hamdi Bey gibi farkl› kulvarlarda  etkinlik gös-
termemifl, belki de gösterememifltir. Askerli¤i maafl ald›¤› ifl olarak görmüfl olmal›d›r.

Hayat›n›n son dönemlerine do¤ru, emekli olduktan sonra Üsküdar’dan Sar›yer’e tafl›nan Sü-
leyman Seyyid, Edirne’de doktor olan o¤lu Cevat Bey’in genç yaflta ölümü üzerine çok üzül-
müfl ve kendiside 23 Eylül 1913 tarihinde hayata gözlerini yummufltur. Kabri bugün Sar›yer
Ortaçeflme mezarl›¤›nda bulunmaktad›r.        

Sanat yaflam› boyunca sadece bir sergiye kat›ld›¤› bilinen Süleyman Seyyid, ölümünden
sonra bir natürmortu ile 1917 Viyana Sergisine kat›lmay› baflarm›flt›r.23 Bu gün hakk›nda
bilgi olmayan Karpuz adl› resminin, böyle savafl konusunun a¤›rl›kl› oldu¤u bir sergide yer
almas›, sanatç›n›n yaflarken elde etti¤i sanatsal baflar›n›n öldükten sonrada devam etti¤i an-
lam›na gelmektedir.

C. Süleyman Seyyid’in Resimleri
Natürmortlar: ‹ki yüzden fazla eseri olabilece¤i tahmin edilen Süleyman Seyyid’in,24

çok say›da  natürmort yapm›fl olmas› bir çok sebeple aç›klanabilir. Bu  konuyu bir çok kez
tekrarlamas› öncelikle üslupla ilgilidir. Geometriye afl›r› önem veren ve ölçücü olarak ad-
land›r›lan ressam için; elma, armut, karpuz, kavun, incir, nar gibi meyveler formlar› itiba-
riyle çok iyi birer malzemedir. Bu formlar› kendi özellikleri ile ele alan sanatç›, dilimlenmifl
tek bir portakaldan bile sanat flaheseri yaratabilecek durumdad›r. Süleyman Seyyid, de¤iflik
flekillerde uygulad›¤› dilimlenmifl portakal resimlerine her seferinde farkl› bir aç›dan yak-
laflm›fl, konuyu monotonlaflt›rmam›flt›r.

Ressam›n, natürmortlar›nda yard›mc› unsur olarak kulland›¤› ya da temel ald›¤› di¤er bir
obje de çiçeklerdir. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, ‹stanbul bahçelerinin hemen hepsinde
rastlanan flebboy, lale, sümbül, fulya, leylak gibi türleri resimlerinde kullanan sanatç›, böy-
lece sanat› ile günlük yaflam aras›nda ba¤ kurmaya çal›flm›flt›r. Bu resimlerin kendine özgü
havalar› da, bu ba¤ ile ilgili olarak bir kültürü yans›tmalar› ve nesneleri güzellefltirerek ver-
melerinden kaynaklanmaktad›r.

Süleyman Seyyid’in natürmortlar› ile alakal› ilginç bir nokta da dönemin sanat piyasas›nda
al›c›lar›n ya da aristokrat kesimin be¤enileri hakk›ndad›r. Bu konuda sanatç›, kendisine ziya-
rete gelen Sami Yetik ve Hoca Ali R›za’ya flöyle yak›nm›flt›r:

“Bizde, bizim mesle¤in bir meslek oldu¤unu ekabiri zamana anlatabilmek için yemek salon-
lar›na ifltiha verici resimler haz›rl›yoruz.”25

Geçmifl maafllar›n› nas›l kurtard›¤›n› anlatt›¤› bu anektod, yap›lan resimlerin as›ld›¤› odala-
r› bildirmesinin yan›nda, Süleyman Seyyid’in sanat piyasas› ile ilgili yak›nmalar›n› da içerir.

Manzaralar: Natürmortlar›n›n, tamam› olmasa da bir k›sm›n› kendi bünyesi d›fl›ndaki is-
teklere göre yapan, ancak hepsine kendine özgü havas›n› ve zevkini katan Süleyman Seyyid’in,
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en fazla çal›flt›¤› konulardan biri de manzaralard›r. Üsküdar’da Nuhkuyusu’nda oturan sanat-
ç›, bugün yo¤un bir flekilde yerleflime aç›k olan fakat o dönemde do¤al güzelli¤i ile ‹stanbul’un
mesire yerlerinden olan Çaml›ca, K›s›kl›, Bulgurlu, Hamamal› Ormanlar›, Dudullu Kay›flda¤›,
Alemda¤› gibi bölgelerden ilham alm›fl ve buralar›n güzelliklerini betimlemifltir. Ald›¤› akade-
mik e¤itimin z›tt› bir tav›rla do¤aya ç›karak manzaralar yapan Süleyman Seyyid’in böyle dav-
ranmas›n›n sebebi, bulundu¤u çevreye duyars›z kalamamas›ndand›r. ‹stanbul Anadolu yaka-
s›nda yeflilin tüm tonlar›n› bar›nd›ran ormanlar ve yeflille mavinin bulufltu¤u Bo¤az k›y›lar›,
içinde sanatç› ruhu tafl›yan bir insan›n dayanamayaca¤› görüntülerdir. Filozof adl› efle¤ine bi-
nip, resmini yapaca¤› uygun bölgeyi arayan ressam, genellikle bu çal›flmalar›nda, bakana man-
zaran›n içindeymifl gibi bir hava vermektedir. 

Portreler ve Resimlerinde Figür: Süleyman Seyyid’in günümüze ulaflan resimlerinin aras›n-
da az say›da portre çal›flmas› vard›r. Bu resimlerde figürler, do¤al halleri ile verilmifllerdir. 

Atölyesini gösteren foto¤rafta, nü’ler de yapt›¤› görülen Süleyman Seyyid’in bugün bu ko-
nuda tek bir örne¤i bilinmektedir. Foto¤rafta görülenlerden fakl› olan bu örnek, Türkiye’deki
Bat›  tarz› resim serüveninin bilinen ilk nü resmidir. Süleyman Seyyid, ald›¤› Bat› e¤itimi saye-
sinde ç›plak çal›flm›fl ve sanatç› olman›n verdi¤i anlay›fl ile dönemin dini ve ahlaki yarg›lar›n›n
bask›s›ndan s›yr›lm›fl olmal›d›r. Yine de, bunlar› teflhir etmemesi ve atölyesinde kendine sak-
lamas› belirli bir çekinmenin sonucudur. Türk resim sanat›nda ç›pla¤› konu olarak benimse-
di¤i kabul edilen 14 Kufla¤›’ndan önce sanatç›n›n nü çal›flmas› önemli olmakla beraber, kendi-
ne tarz olarak benimsememesi ile onlardan ayr›l›r.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Türk resminde, büyük boyutlu figürü ilk kullanan sanatç› ola-
rak akla gelen Osman Hamdi; Gerome ve Boulanger ile çal›flmas›na ra¤men manzara ve natür-
mortu benimseyen fieker Ahmet Pafla ve Süleyman Seyyid resmin konu sorunu ile u¤raflma-
m›fllard›r. fieker Ahmed Pafla, resmi görevlerinin verdi¤i yo¤unluk ile resim çal›flmalar›na gere-
ken önemi verememifltir. Aç›k havada çal›flmay› sevmesine ra¤men bunu s›k yapamam›fl ve
atölyesinde kendine bir do¤a yaratarak, elindeki malzemeleri kullanma yoluna gitmifltir. Res-
mi kiflili¤i ile sanatç› kiflili¤ini birlefltirmeye çal›flt›¤› oto portresi ise figür alan›ndaki önemli bir
çal›flmad›r. Osman Hamdi foto¤raflardan kareleyerek çal›flt›¤› büyük boyutlu tablolar›nda, Or-
yantalizmin verdi¤i Türk insan›n› elefltiren, yarg›layan etkiyi gidermeye ve de¤ifltirmeye çal›fl-
m›flt›r. Bunlardan farkl› olarak, daha çeflitli konu üzerinde çal›flt›¤› anlafl›lan Süleyman Sey-
yid’in, bu farkl›l›¤› kendini daha çok sanatç› hissetmifl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.  
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ÜSKÜDARLI RESSAM MÜF‹DE KADR‹

Seyfettin Ünlü

Üsküdar alimler, flairler, hattatlar mekan› oldu¤u kadar ressamlar mekan›d›r. Hatta Malik
AKSEL fiad›rvan Mecmuas›’nda yay›mlad›¤› ve sonradan Sanat ve Folklor adl› eserine

ald›¤›  bir makalesinde Türk resmi Üsküdar’dan do¤mufltur demektedir. ‹flte erken dönem
Türk resminde önemli bir yeri olan ressamlardan biri de Müfide Kadri Han›m’d›r.

Bilindi¤i üzere II. Meflrutiyet’le birlikte özellikle ‹stanbul çevresinin varl›kl› ve Bat› kültürü-
ne dönük  kesiminin içinde resim ö¤renimi konusunda yo¤un bir ilgi gözlemlenir. Aileler ço-
cuklar›na özel resim dersleri ald›r›rlar. Aç›lan resim sergilerinde ald›klar› derslerle öne ç›kan
ressamlar›n resimleri de sergilenir be¤eni toplar hatta teflvik ve taltif edilir. Güzel sanatlara olan
bu ilginin sonucunda 1914 y›l›nda Beyaz›t’ta ‹nas Sanayi-i Nefise Mektebi kurulur. Sanayi Ne-
fise Mektebi 1883’te aç›lmas›na ra¤men, k›z mektebinin aç›lmas› biraz daha zaman alm›flt›r.
Okul o y›llarda sanatsal ve toplumsal aç›dan önemli rollar üstlenir. Resim atölyesinin hocala-
r›n›n bafl›nda Mihri Müflfik Han›m gelir (1887–1950). Bu mektebin aç›lmas›ndan önce vefat
eden ancak ad› daha o y›llarda sanat çevrelerinde kal›c› bir biçimde öne ç›kan bir kad›n ressa-
m›m›z vard›r ki  o da erken dönem Türk resminde dünden bugüne bir çizgi çekildi¤inde bu
çizgi içinde resimlerinin desen ve renk disiplini yönünden oldu¤u kadar sanat› ve flahsiyetiyle
de unutulmayacak bir yer edinen  Müfide Kadri Han›m’d›r.

‹lk kad›n ressamlar›m›zdan Müfide Kadri (1889-1911) Han›m dönemin ressamlar› içinde öne
ç›kan ve Malik Aksel taraf›ndan ilk kad›n ressam olarak de¤erlendirilen bir öncü ressamd›r.

K›sa süren hayat›na bakt›m›zda Müfide Kadri’nin yo¤un bir resim hayat› bulundu¤unu gö-
rürüz bu durum biraz da kanaatimce anne ve babas›n› bebek yaflta kaybetmesinin sonusunca
adeta resme s›¤›nmas›d›r.

1889 y›l›nda ‹stanbul Üsküdar’da do¤mufltur. Annesi ve babas› muhtemelen daha sonra ken-
disini evlat edinecek olan Kadri Bey’in yak›n çevresindendir. Daha bebeklik ça¤›ndayken anne
ve babas›n› kaybeden Müfide Kadri, o y›llarda dini bilgisi ve büyük servetiyle tan›nan ve Altu-
nizade’nin bütün malvarl›¤›n›n›n gelir gider kay›tlar›na ve hesap ifllerine bakan Kadri Bey’dir.
Çaml›ca’da oturan Kadri Bey, do¤duktan hemen sonra annesi ölen Müfide’yi evlat edindi. 

Müfide Han›m’›n e¤itimini Kadri Bey özel dersler marifetiyle yapt›r›r. O y›llar›n varl›kl› ai-
lelerinin baflvurdu¤u bir yöntemdir. Bu yüzden Müfide Han›m’›n hiçbir okula gitmesine gerek
kalmaz. Daha 7-8 yafllar›ndan itibaren güzel sanatlar›n her alan›nda  ola¤anüstü bir yetene¤i
bulundu¤u ortaya ç›kan  Müfide Kadri’nin bu yetenekleri çevresinde dikkat çeker. Ald›¤› özel



e¤itimin ard›ndan 10 yafllar›na geldi¤inde yapt›¤› resim çal›flmalar›  resim yetene¤inin de orta-
ya ç›k›p anlafl›lmas›n› sa¤lar. Suluboya ile yapt›¤› ilk eserler görenleri bir hayli flafl›rt›r. Rauf
Yekta Bey fiehbal Dergisi’nin 1328 3. cildinde s. 254’te bu gözlemlerini aktarmaktad›r. 

Bir rastlant› sonucu Müfide’nin resimlerini gören dönemin Müze Müdürü büyük ressam Os-
man Hamdi Bey, Kadri Bey’in de aile dostu oldu¤undan ona özel ders vermeye bafllar. Osman
Hamdi Bey’in çok baflar›l› buldu¤u Müfide Han›m’›n bu yetene¤i Akademi’nin ‹talyan as›ll›
Profesör’ü Valeri taraf›ndan da takdir edildir. Müfide Han›m bir süre Profesör Valeri’den de  su-
luboya ve karakalem  desen dersleri almaya bafllar. Prof. Valeri, Müfide’nin bir resmine karma
bir sergide yer verir. Resim görenlerin ilgisini çeker.

Daha sonra ressam Osman Hamdi’nin teflvikleri sonucu  bir baflka resmi Almanya’n›n Mü-
nih flehrinde yap›lan Osmanl› ressamlar› sergisine gönderilir. Resim büyük ilgi görür ve bir
ödül kazan›r ve Müfide Han›m’a verilmek üzere Maarif Nezareti kanal›yla bir alt›n  madalya
gönderilir. Bu olay o y›llar›n sanat çevrelerinde duyulur ve büyük yank› uyand›r›r. Herkes bu
ünlü ressam han›m›n kimli¤ini merak eder.

Madalya bir heyet taraf›ndan Kadri Bey’in evine kadar getirilir. Bütün bu geliflmelerin ar-
d›ndan Müfide han›m›n resimleri Osmanl› Ressamlar Cemiyeti’nin dergisinde de ç›kmaya bafl-
lar. Bunun sonucu Müfide Han›m’›n resimleri daha çok ilgi çekmeye bafllar. Bu olaydan sonra
‹stanbul’da Beyo¤lu ‹talyan Kulübü’nde 4 resmi sergilenir.

Resim alan›ndaki üstün yetene¤i ve bu alanda sa¤lad›¤› baflar›lar Müfide’Kadri Han›m’a re-
sim ö¤retmenli¤i yolunu açar.

Önce Nümune mekteplerinde 1 y›l kadar resim dersleri verir. Daha sonra da Süleymani-
ye’deki Nümune-i ‹nas adl› k›z okulunda resim, nak›fl ve musiki hocal›¤› yapar (Müfide Kad-
ri, resim de oldu¤u kadar müzikte de baflar›l› olmufltur. Ut, keman ve kemençe çalman›n ya-
n›s›ra besteler de yapm›flt›r. Sözleri Ali Selahaddin Bey’ e ait olan “tenan-i flebab” ad›ndaki bes-
tesi dönemin ünlü sanat dergilerinde yay›nlanm›flt›r). Bu arada II. Abdulhamid’in k›z› Adile
Sultan’a sarayda resim dersleri vermeye bafllar. Müfide Kadri hiç evlenmemifltir. Bir ara asker
ressamlardan Sami Yetik ile evlendirilmek istenmiflse de sa¤l›k problemleri nedeniyle bu olay
gerçekleflmemifltir. ‹leri derecede tüberküloz olmas› bu evlili¤e engel olmufltur. Müfide Kadri,
1912 y›l›nda (1330 y›l›n›n flaban ay›n›n 14. Gecesi) 22 yafl›nda öldü. Ölümü üzerine devrin
kültür a¤›rl›kl› gazete ve dergilerinde duygusal yaz›lar yay›nland›.

En duygusal olanlar› ayn› okulda birlikte çal›flt›¤› Fahriye Osman ile Nejat Tahsin’ in kale-
minden “Rebap” Dergisi’nde  yay›nlananlard›r.

Rauf Yekta isimli ünlü bir musikiflinas›n “fiehbal”deki yaz›lar› da okuyanlar› duyguland›r›r.
Ola¤anüstü sanat yetene¤i bulunan Müfide’nin ölümü ‹stanbul’un ayd›n çevresini de çok etki-
ledi. Osmanl› Ressamlar Cemiyeti, an›s›na bir mezar yapt›rd›. Bir sanat abidesi fleklindeki me-
zar›n baflucuna bir palet yapt›r›ld›. Türkiye’de ilk defa bir ressam›n mezar›na mesle¤inin sim-
gesi konulmufltu. Ve bu yapt›¤›m araflt›rmalara göre resim alan›nda bir ilktir ve Osmanl› me-
zartafllar› içinde ikinci bir örne¤i yoktur. 

Tu¤rakefl ‹smail Hakk›’n›n eseri olan bu kitabe demirden bir parmakl›kla çevrili de¤ildir.De-
mir parmakl›klar zaman içinde yok olmufltur. Hakk›nda ki bütün makalelerde yer alan OS-
MANLI RESSAMLAR CEM‹YET‹ AZASINDAN MÜF‹DE KADR‹ HANIMIN HAZ‹RES‹D‹R
1330 ‹BARES‹’nin bugün için geçerlili¤i yoktur. Çünkü bu ibare demir parmakl›¤›n üzerinde
yer almaktayd›. 
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Kitabesine bakt›¤›m›zda flunlar› görüyoruz:

Palet resminin alt›nda yer alan yaz›da;

“kitabet, resim ve musiki fenlerinden sahibe-i kemal iken 19 yafl›nda vefat eden ‹nas ‹da-
diye ve ‹nas Nümune-i Rüfldiye muallimesi, Kadri Bey’in kerimesi Müfide Han›m’›n ruhu
için Fatiha.
Yevm Pazar 1330 Leyleiberat 14

Ressam Müfide Han›m’›n 19 yafl›nda ölmüfl oldu¤unun belirtilmesinde bir yanl›fll›k oldu¤u
kesindir. Öldü¤ü s›rada 3-4 y›ll›k hoca olmas›, ailenin çok yak›n› olan Rauf Yekta Bey’in Mü-
fide Han›m hak›nda yazd›¤›  makale de bunu kan›tlamaktad›r. Taha Toros da bu yanl›fll›¤a ifla-
ret eder ve öldü¤ünde 3-4 y›ll›k resim ö¤retmeni oluflu ile do¤umunun 1305 rumi 1889 mila-
di y›la tesadüf etti¤ini belirtir.

K›sa yaflam› süresince ressam›n k›rka yak›n eser yapt›¤› tahmin edilmektedir. Bu resimler,
ölümünden sonra babas› taraf›ndan sergilenip sat›lmak üzere Osmanl› Ressamlar Cemiyeti’ne
verilir. 1921’de Sultanahmet Bahçesi’nde, belediyeye ait bir yap›da sergilenir ve gelir cemiyete
ba¤›fllan›r. Müfide Kadri’nin “ravza-i mutahhara” (kutsal türbe) isimli bir resmini saraya arma-
¤an olarak verdi¤i biliniyor. Ayr›ca Rauf Yekta Bey’in o¤lunun bir portresini yap›p hediye etti-
¤i de kay›tlarda bulunmaktad›r. 

Eserleri
1. 1910 Güzide Duran Portresi – ‹stanbul Resim Heykel Müzesi

2. 1908 Sahilde Aflk – ‹stanbul Resim Heykel Müzesi

3. Vazolu Ölüdo¤a (özel koleksiyon

4. Tefli K›z – (özel koleksiyon)

5. Piyano çalarken – (ök)

6. Köylü k›z› – (ök)

7. Natürmortlar – (ök)

8. 1910 K›rda Genç K›zlar Ankara Resim Heykel Müzesi.

1 adet antik afl ve 2 adet art› mezat 20 ekim 2002 olmak üzere bugüne kadar 3 tablosu re-
sim müzayedelerinde görülmüfltür. Bunlar flunlard›r:

Müfide Kadri’ nin resimleri naif biraz çekingen bir yap› özelli¤i gösterir. Döneminde genel
e¤ilimin portre tarz›nda yo¤unlaflm›fl olmas› Müfide Kadri’yi portrelerde daha baflar›l› k›lm›flt›r.

Manzara Resimlerinde ki yo¤un  duygusall›k portrelerdeki çocuksu ve masumiyet durufllu
ifade biçimi etkileyicidir.

Eczac›bafl› sanal müze için önerilen Türk resminin Meflrutiyetten Cumhuriyete  50 baflya-
p›t› içinde Müfide Kadri de yer al›r. De¤erlendirmeyi yapan Haflim Nur Gürel Müfide Kadri’nin
iki eserini listeye dahil etmifltir. Bunlar 1908 y›l›nda yapt›¤› “Sahilde Aflk”, 38x55 tablosu ile
MSÜRHMK. 1910 y›l›nda yapt›¤›  “Piknik” tablosudur. 38x55, Ankara-RHMK:

Bu tebli¤imizde k›saca hayat›na ve sanat›na de¤indi¤imiz Müfide Kadri’nin gerek Üsküdar-
l› oluflu ve gerekse mezar›n›n da Üsküdar da bulunmas› sebebiyle oldu¤u kadar özellikle sana-
t›ndaki baflar›s›yla  Üsküdarl›  flahsiyetler içinde önemli bir mevkide saymaktay›z.
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ÜNAL C‹M‹T, HAYATI VE ESERLER‹

M. Fatih Karagül*

Özet

Türk seramik sanat›n›n yak›n döneminde önemli geliflmeler görülmüfltür. Seramik sanat-
ç›lar›n›n büyük bir bölümü, bu dal›n dekoratif ve fonksiyonel özelli¤ini benimseyerek

mimarl›kla bütünleflen ya da ifllevsel uygulamalar üretmifllerdir. Attila Galatal›, Hamiye Çola-
ko¤lu, Melike Kurtiç, Ünal Cimit, Erdinç Bakla, Bingül Baflar›r, Filiz Özgüven, Ayfer Karama-
ni, Sadi Diren gibi sanatç›lar, bu alanda önemli çal›flmalar yapm›fllard›r.

Sa¤l›¤›nda kendisiyle tan›flma f›rsat› buldu¤um Ünal Cimit, sinirli ve çabuk heyecanlanan mi-
zac›na ra¤men, yüre¤i sevgi dolu bir sanatç› idi. Türkiye’de sanat e¤itimini tamamlad›ktan son-
ra, Almanya’ya giderek kendisini seramik teknolojisinde de gelifltirerek, özel kurulufllarda çal›fl-
m›flt›r. Sanatç›n›n Türkiye’de bulundu¤u y›llarda, özel sektörde ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde
görev yapt›¤›, bu dönem içerisinde özel atölyesinde sanatsal çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü söyle-
yebiliriz. Anadolu’nun bereketli topra¤›na flekil veren bir seramik ve heykel ustas›, seramik ve
heykelin farkl› tatlar› oldu¤unu belirterek, seramik üretimini ‘‘uzay ve insan beyninin alç›lanma-
lar›’’ olarak tan›mlam›fl, heykellerini ‘‘sevi çiçekleri’’ olarak yorumlam›flt›r.

1993 y›l›nda aram›zdan ayr›lan, seramikçi ve heykelt›rafl Ünal Cimit de, yak›n dönem Türk se-
rami¤inin usta temsilcilerindendir. Ünal Cimit, Üsküdar Kuzguncuk’ta kurmufl oldu¤u atölyesin-
de, sanatsal çal›flmalar›n›n son dönemini gerçeklefltirmifltir. Vefat›ndan sonra kendisi gibi seramik-
çi olan Efli Naile Cimit, hala ayn› atölyede çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Efli ad›na gerçeklefltirme-
yi düflündü¤ü “Ünal Cimit Müzesi” için çal›flmalar yapmakta ve giriflimlerde bulunmaktad›r.

1. Yaflam Öyküsü
Ünal Cimit 1934’de Karadeniz Ere¤li’de do¤du. ‹lk ve orta e¤itimini Ere¤li’de, lise e¤iti-

mini Bursa Ziraat Lisesi’nde tamamlad›. Liseden sonra 1952’de bafllad›¤› Güzel Sanatlar Aka-
demisi Yüksek Resim bölümünde, üç y›l Halil Dikmen ve Bedri Rahmi Eyübo¤lu atölyele-
rinde ö¤renim gördü. Daha sonra Avrupa’ya gitti. Üç sömestr Offenbach/Main Tatbiki Güzel
Sanatlar Okulu’na devam etti. Ard›ndan Höhr Grenzhausen Sctatliche Keramische Schule’ye
geçti. Buradaki e¤itimini üstün baflar› diplomas› ile bitirerek, bir süre Heykeltrafl Fr. Schmit
Rueter’in asistanl›¤›n› yapt›.

Almanya’daki çeflitli seramik ve porselen fabrikalar›nda form ve dekor tasar›mc›l›¤›n›n
yan› s›ra, bölüm yöneticili¤i de yapt›. Almanya’da yaklafl›k 10 y›l süren yaflam› s›ras›nda,
seramikçi Sadi Diren ve Alev Ebuzziya ile tan›flt›. Sadi Diren’le aralar›ndaki dostluk, Türki-

* Yrd. Doç., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi.



ye’ye döndükten sonra hayat›na yeni bir yön verdi. Bir
süre Eczac›bafl› Süs ve Mutfak Eflyalar› Fabrika Müdür-
lü¤ü görevinde bulundu. K›sa bir dönem Turgut Bayrak-
tar ile birlikte ortak olarak Levent’teki atölyesinde çal›fl-
t› ve bu atölyeyi ‹brahim T. Durat’a devretti.    

1976 y›l›nda Güzel Sanatlar Akademisi’ne ö¤retim
görevlisi olarak atand› ve endüstriyel seramik tasar›m›
atölyelerinde görev yapt›. Naile Cimit ile, 1981’de ‹z-
mir’de açt›¤› sergiden sonra, k›sa bir dönem Buca’da
E¤itim Yüksek Okulunda hocal›k yapt›¤› dönemde ta-
n›flm›flt›r. Naile henüz son s›n›fta ö¤rencidir ve Ünal Ci-
mit’ten son derslerini alm›flt›r. O y›l mezun olur. Aradan
yaklafl›k bir y›l geçer ve 29 Ekim 1982’de efli Naile ile
evlenir. 1982 y›l›nda Marmara Üniversitesi Atatürk E¤i-
tim Fakültesinde, daha sonra da 1984 sonlar›na kadar
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Ana Sanat Dal›’nda görev ald›. Bu kurumda Hamiye Ço-
lako¤lu ile dost olup birlikte çal›flt›lar.

Ünal Cimit 1984 y›l›nda üniversitedeki tüm görevleri-
ni sona erdirir, k›sa bir süre sonra kendisine Kanada’dan profesörlük teklif edilir. ‹yi bir ma-
afl›n yan› s›ra oturmalar› için bir de ev önerirler. Bu teklif eflini de heyecanland›rm›flt›r ve
teklifi kabul etmesini arzular. Oysa ki Ünal Cimit, hayat›n›n 10 y›l›n› yurt d›fl›nda geçirmifl-
tir ve bu deneyimlerinden, yurt d›fl›nda 2.s›n›f görülen Türklerin dram›n› bilmektedir. Vata-
n›mdan ve ailemden ayr›lmam diyerek cazip teklifi reddeder. Kanada’da profesör olarak ça-
l›flmaktansa, Levent Sanayi Mahallesinde Güncü Seramikte serbest sanatç› olarak çal›flmay›
ye¤ler. O dönemde yaflam›n› efliyle birlikte 1.Levent’te sürdürmekteydi. Yaklafl›k bir buçuk
sene sonra Üsküdar’a tafl›narak, Kuzguncuk’ta ‹cadiye Caddesi 86 Numaraya yerleflirler.

‹cadiye Caddesi’nde bir üst sokak olan Mentefl Sokak 1 numarada Kilise vakf›ndan kiral›k
bofl bir arazi vard›r. Arazi kiral›kt›r fakat çevre insanlar›n çöplük gibi kulland›klar› bir yer ol-
du¤undan, kimse al›c› gözle bakmaz. Ünal Cimit efliyle birlikte daha genifl ve rahat çal›flabile-
cekleri bir mekana ihtiyaç duyduklar›ndan bu arsay› kiralarlar. U¤rafl›lar sonucu alandan 20
kamyon dolusu çöp ç›kart›l›r.Temizlenen mekan›n zeminine beton at›l›r fakat paras›zl›k yü-
zünden bir y›l boyunca tek bir çivi bile çak›lamaz. Paralar› ancak kiray› ödemeye yeter. Daha
sonra kendisi alan›n etraf›na duvar örmeye karar verir ve örer. Atölye yavafl yavafl çal›fl›labilir
bir hal almaya bafllam›flt›r. Böylece Kuzguncuk’a daha s›k› ba¤larla ba¤lan›rlar. Sanatç›
23.11.1993’te vefat edene dek bu mekanlarda çal›flmalar›n› sürdürmüfltür.

Ünal Cimit ilk kiflisel sergisini 1978 y›l›nda ‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ger-
çeklefltirmifltir. Toplam 34 kiflisel sergi, say›s›z karma sergi, konferans ve etkinliklere kat›lm›fl-
t›r. 2 uluslararas› ve 3 ulusal toplam 5 ödülü bulunan sanatç›, 1982 y›l›nda Serpo Cam Fuar›’n-
da, 1992 y›l›nda ise seramik alan›nda y›l›n sanatç›s› seçilmifltir. Ayr›ca 22 yap›t› müze ve ko-
leksiyonlarda yer almaktad›r.

2. Sanat›, Sanatç› Kiflili¤i ve Sanat Görüflü
Aslen resim e¤itimi alan sanatç›, Almanya’da seramikle tan›flarak, resim e¤itiminde hocas›

Bedri Rahmi’nin canl› renk armonisini yorumlayarak seramiklerinde, çiçekler açt›rm›flt›r. Sera-
mik iki ve üç boyutlu düzlemde de¤erlendirilebilen, plastik sanatlar alan›nda sanatla bilimi bün-
yesinde birlefltirmifl özel bir dal›d›r. ‹yi bir seramikçi, tasar›m ve kurguyu 3.boyuta sa¤l›kl› bir
flekilde tafl›yabilmesi gerekti¤i kadar, ayn› zamanda, seramik teknolojisini de iyi bilmeli ve uy-
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gulamal›d›r. Bu u¤urda teknolojik geliflmeler ve bilimsel yöntemler seramikçinin emrindedir. 
Ünal Cimit iflte bu noktada, iyi bir seramikçi ve topra¤› bir flekillendirme amac› olarak kul-

lanan iyi bir heykelt›rafl olarak de¤erlendirilebilir. Serami¤i flöyle tan›ml›yor sanatç›: “K›s›r
döngüler içinde yoz be¤eniler de¤ildir seramik olgusu. Bir tutku ki, yaflatan, seven, sevdiren;
sesler, ›fl›klar, sözcükler, gönüller dolusu bir tutkudur seramik.”1

Almanya’da seramikle tan›flmas›, sanatç›n›n 2.boyuttan, 3.boyuta geçifl yapmas›n› sa¤lam›fl, se-
rami¤i tuvale tercih ederek, 3 boyutun gizemi ve çok yönlülü¤ünü, kendisine özel renklerde
oluflturdu¤u s›rlar›yla heykellerine aktarm›flt›r. Oluflturdu¤u seramik heykellerini, bir ad›m daha
öteye tafl›yarak, baz›lar›n› ve yenilerini bronzdan da flekillendirmifltir. Zaman zaman üretti¤i du-
var panolar› ve duvar tabaklar›nda, seramik yüzeyleri tuval gibi kullanarak, canl› renklerle olufl-
turdu¤u ekspresif lekeleri, dokular›, renk uyumlar›n› bir ressam mant›¤›yla de¤erlendirmifltir.

Doku, Ünal Cimit’in çal›flmalar›nda ön planda yer almaktad›r. Oluflturdu¤u s›rlar› kendine
özgüdür ve bu s›rlar›n baz›lar›, toplanmal› s›r olarak adland›r›lan cinstendir. Redüksiyonlu or-
tamda oluflturdu¤u s›rlarla yüzey ve formlar›, ç›plak yüzeylere k›yasla, izleyicileri görsel anlam-
da farkl› düflüncelere yönlendirmektedir. Ele ald›¤› konular ise her zaman Anadolu toprakla-
r›ndan ç›k›fll›d›r. Heykellerinde kibeleler ve Anadolu çiçekleri s›kl›kla iflledi¤i temalard›r. Bu-
nun yan› s›ra küp ve amfora biçimli seramiklerini de yo¤un olarak üretmifltir.

Üretmifl oldu¤u seramikleri için kendisi flunlar› söylemifltir: “Seramik yap›m› için gerekli tüm
kil ve mineraller Anadolu topra¤›nda dopdolu... Özellikle boraks ve türevleri yönünden dün-
yan›n en zengin ülkesi Türkiye’dir... Ondand›r Anadolu insan› evrende seramik tutkusuna ilk
tutulan insanlardand›r... Böyle güzel topraklara borcumuzu, onlar› daha iyi de¤erlendirerek,

daha güzel yap›tlar vererek ödemeliyiz... Çal›flmalar›mda özenle dikkat etti¤im nokta tümüyle
yerli malzeme kullanmakt›r. Çanaklar›mda bu daha belirgin vurgulan›r. Rölyef ve heykellerim-
de ayn› olguya, kifliyi yorumlamay› da ekliyorum. Sevinçler üzüntüler coflkular, sevgiler bazen
iç içe, bazen yan yana benim için. Bir çanak, bir rölyef veya bir heykel bir fliir olmal›.”2

Parmakkap› ‹flbank Sanat Galerisi’nde açt›¤› sergisinden sonra Sezer Tansu¤, sanatç› için gö-
rüfllerini flöyle dile getirir: “Seramik sanat›nda Melike, Cande¤er, Güngör, Filiz, Alev, Bingül vb.
arkadafllar... Tümünün ç›k›fl noktas›nda Füreyya Koral’›n dolayl› ya da dolays›z bir yeri bulundu-
¤unu da yinelemekte yarar görülebilir. Öte yandan Sadi, Atillâ, Fehmi v.b. gibi sanatç›lar›n etkin
bir varl›k gösterdikleri bu alan Ünal Cimit’in son sergisinde serami¤e ilgi çekici bir form ve do-
ku katk›s›nda bulundu¤u etkinlikle, üzerinde henüz enine boyuna bir araflt›rma yap›lmam›fl olan
ça¤dafl Türk seramik ekolünün ciddi boyutlar kazand›¤› gerçe¤ini ortaya koymaktad›r.”3
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Kemal Moral› ise sanatç› ve çal›flmalar› için flunlar› söylemifltir: “Kendisini sanat›na adam›fl
olan Ünal Cimit seramik konusu aç›l›nca hemen o ünlü coflkusuyla “Yeflermiyorsa sevgi to-
humlar› ellerinde gelme”der... Ve kendince serami¤i flöyle tan›mlar: “...Ça¤lar boyu gelen insa-

n›n evriminde ilk sanat dallar›ndan biridir. ‹nsano¤lunun atefli bulmas›yla beraber seramik ola-
y› karfl›m›za ç›km›flt›r. Ve günümüze dek gelmifltir. Bütün ça¤larda her ülkede, her yerde sera-
mik olay›yla karfl›lafl›yoruz. ‹lk önce insan bunu yaln›zca kullan›m› için düflünmüfl... Sonra bu-
nu bezemeye çal›flm›fl, daha bir güzellefltirmeye bafllam›fl... Tanr›lara adam›fl, efline, sevdi¤ine
arma¤anlar haz›rlam›fl... Evini, mekan›n› panolarla güzellefltirmeye çal›flm›fl, ki bu hâlâ devam
ediyor ve dünya durdukça devam edecek...”

Ünal Cimit, gerek form gerek malzeme yönünden Anadolu’nun köklü seramik olgusundan ya-
rarlan›r. Toprak s›rlar›n› araflt›r›r, serami¤ine ham s›rlar› uygular. Heykellerini piflmifl toprakla ger-
çeklefltirir. Heykel çal›flmalar›nda en sevdi¤i malzeme hep seramik olmufltur... Ve bütün seramik
ve heykel çal›flmalar›nda tamamen yerli malzeme kullanmakla övünç duyar... Nitekim ayn› konu-
da “Her malzemeden heykel yap›l›r seramikten neden olmas›n ki? Binlerce y›ldan beri yap›lm›fl.
Ben de flimdi Anadolu Ephesus Artemi’inden günümüze yorumlamalar yap›yorum,” diyor...”4

Sanatç›n›n Atatürk Kültür Merkezi’nde açt›¤› sergisi sonras›nda ise eserleri ile ilgili flu yo-
rumlar yap›lm›flt›r: “Ünal Cimit’in Anadolu’nun binlerce y›ll›k seramik gelene¤ini ça¤dafl bir
be¤eni düzeyine ulaflt›rmak yolunda öteden beri süren araflt›r›c›, sevecen, coflkulu ve üretken
çabas›na yeni bir katk› say›labilir. Cimit’in soyut ve ço¤ul formlar›n kombine etkisini gözeten
yap›tlar› kendi kökeninden kopmayan antik bir ça¤r›fl›m uyand›r›yor. ‹lk kez bu sergide izle-
di¤imiz 52 yeni pano serami¤inde ise toprak s›r›n do¤al renk etkileri soyut bir resim tad›yla
biçimlendirilmifl. Efesli Artemis ve Kibele formlar›n›n ça¤dafl yorumlar›n› öngören figür soyut-
lamalar›nda da sanatç›, seramik sanat›n›n befli¤i Anadolu topraklar›n›n bir ço¤u olarak, bu esin
kayna¤›ndan yararlanmaktan geri kalm›yor.”5

(‹nsanlar› birbirleriyle ba¤layan en önemli nedenlerden biridir çiçek. Ve bu sevgi tarih bo-
yunca bütün sanat eserlerinde ve bütün dünyan›n insanlar› taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Çiçek or-
tak bir sevgisidir insanlar›n.)  Sanatç› 1991 y›l›nda rahats›zlan›r ve Kad›köy Numune Hastane-
si’nde tedavi olur. Hiçbir sosyal güvencesi olmad›¤›ndan, taburcu olabilmek için gereken mas-
raflar ödenememifltir. Hastanede rehin tutulur. Bu durumdan bir flekilde dostu Can Yücel ha-
berdar olur ve konuyu görüflmek üzere zaman›n belediye baflkan› ile görüflür. Baflkan konudan
haberi olmad›¤›n› belirterek Can Yücel’e yazd›¤› mektubu verir ve mektubun Hastane baflhe-
kimine verilmesini söyler. Efli Naile, mektubu söylendi¤i gibi baflhekime verdi¤inde, baflhekim
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üzülerek neden durumu bana haber vermediniz? der. Akabinde Ünal Cimit çiçekler eflli¤inde
taburcu edilerek evine u¤urlan›r. Tüm bu olaylar yaflan›rken sanatç› geçmifl y›llar›n birikimle-
rini harmanlayarak, hasta yata¤›nda projeler üretip, tasar›mlar gerçeklefltirmifltir. 

O dönem kaleme ald›¤› notlar› flöyledir: “Yaklafl›k 4,5-5 y›l önceydi (1986-87). Sevgi to-
humlar› ile dopdoluydum. Burhaniye / Ören’de yine bir sabah erkenden kalkt›m. Daha ön-
ce de severdim çiçekleri, konuflurdum, onlarla dostluk kurard›m. O günden bu yana yüz-
lerce (belki bin) çizim yapt›m irili - ufakl›. ‹ki y›l önce üç boyutta biçimlendirmeye baflla-
d›m. fiu anda 250-300’ü buldu. K›r›lganl›¤›n› önlemek için bronz dökmeye bafllad›m...Bü-
yük bir istekle sürdürmekteyim. Hastanede olsam bile ileride Toros ve Erciyas Da¤lar›n›
an›tsal olarak düflünmekteyim. Ard›ndan sevgi insanlar› dizisi biçimlendirilmeye bafllana-
cak....Ah bir de zaman ve maddi sorunlar...”6

“...Seramikten heykel formlar›na uzanan tutkulu bir çal›flman›n, bulgularla bütünleflen ve-
rimlerini ve bu verimlerin zenginli¤i... Bugüne kadar kendisine ö¤retilmifl olanlarla, kendisi-
nin bizzat ö¤renmifl oldu¤u fleyleri aflmaya yönelik bir çaba var ki, bu çaban›n benzerlerini bir
çok meslektafl›nda bulmak gerçekten zor. Olanaklar›n› kendisi yarat›yor, s›n›rlar›n› kendisi çi-
ziyor... S›rlanm›fl tabaklar›nda, amfora ve küplerinde, sanki tarihin derinliklerine iliflkin s›rla-
r› d›flar› vurmak istercesine, yüzey dekorasyonu alt›nda hareket kazan›yor. Cimit’in seramik
objelerinde toprak, s›radan bir hammadde de¤il, onun ötesinde bir ifade arac›. Tabak formla-
r›nda, bu toprak yüzeyi örten mat ve transparan s›rlar›n oluflturdu¤u alafl›m, gizemli bir olu-
flumu simgelemekte sanki.... Amfora ve küp yüzeylerindeki yo¤un seramik dokuyla, deniz al-
t›nda y›llanm›fl arkeolojik buluntular› and›r›yor. Ayn› fleyin bir benzerini sanatç›n›n lale for-
mundan esinlenerek oluflturdu¤u bronz heykelciklerinde de görmekteyiz. Onlar›n da yüzeyin-
de oksidasyona u¤ram›fl bir kabuk, bize eskimiflli¤in antik fliirini an›msat›yor.”7

3. Sonuç
Sanatç› Ünal Cimit gerçeklefltirdi¤i farkl› branfllardaki sanatsal çal›flmalarla, plastik sanatlar

alan›nda çok yönlü bir kiflili¤i oldu¤unu gözler önüne koymufltur. Anadolu topraklar›na gö-
nülden ba¤l› bir insan olarak, tarihi de¤erlerimizi ve üzerinde yaflad›¤›m›z topraklar›n, köklü
geçmiflini günümüze yans›tabilmek için, eserlerini araç olarak kullanm›flt›r. Eserlerinde, sergi-
lerinde, yaz›lar›nda, notlar›nda ve röportajlar›ndaki her f›rsatta, kültürel, arkeolojik ve mine-
rolojik de¤erlerimizi ön plana ç›kart›c› yönünü ortaya koymufltur. Eserlerinde organik biçim-
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ler a¤›rl›kl› olarak görülür ki, bu da ele ald›¤› konular paralelinde geliflim göstermifltir. Sera-
miklerini s›rlamada kulland›¤› karakteristik do¤al ve yerli hammaddelerle gelifltirdi¤i kendine
özgü s›rlar›yla, hakl› bir ün sahibidir. Anadolu topra¤›n›n de¤erini bilip, bunu uygun olan her
alanda kullan›larak, yaflad›¤›m›z topraklara ancak bu flekilde lay›k olabilece¤imizi belirtmifltir.
Bu konuyla ilgili son sözler yine sanatç›n›n kendi notlar›ndan:

“Yer kabu¤undaki Boraks rezervlerinin %68’i Türkiye’de bulunmaktad›r. Cam ve seramik
sanayisinin ana maddesidir. Uzay araçlar›n›n kat› yak›t› kurgusu içindedir. Ülkeler vard›r pet-
rol ülkesi olarak tan›n›r. Ülkeler vard›r alt›n, gümüfl, bak›r, sanayici olarak tan›n›r. Neden Tür-
kiye Boraks veya cam veya seramik ülkesi olarak tan›nmas›n. Ayd›nlar›n, yöneticilerin bu bü-
yük hatas›n› en k›sa zamanda kapatmal›y›z. Boraks gülmeli, Anadolu gülmeli camda, seramik-
te sevgi çiçekleri açmal› tüm evrene kokular saçan, all› morlu, karal› akl›”.

Yurduna bu kadar önem verip hassasiyet gösteren bir sanatç›n›n duyarl›l›¤›n›, hepimizin
hissedebilmesi ve o flekilde yaflamas› sa¤l›kl› oland›r. Sanatç›n›n efli taraf›ndan, atölyesinin bir
müzeye dönüfltürülme fikri, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan kabul edilmifl olup, ifllem-
ler devam etmektedir. Yine de toplum olarak, yitirdi¤imiz de¤erlerimize ne derecede de¤er ve-
riyor ve onlar› yaflatabiliyoruz. Kuzguncuk’lular ve kendi branfl›ndan sanatç›lar taraf›ndan ye-
terince tan›nan Ünal Cimit’in ad›na bafllat›lan bu projenin bir an önce sonuçlanmas›n› diliyor,
kendisini rahmetle an›yoruz.

Teflekkür
Ünal Cimit’in de¤erli efli ve meslektafl› Naile Cimit’e 

katk›lar›ndan dolay› teflekkürlerimi sunar›m.
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RESSAM ÜSKÜDARLI CEVAT (GÖKTENG‹Z) 

Gül Sar›dikmen*

Asker Ressamlar Kufla¤› ve Hoca Ali R›za ekolü sanatç›lar›ndan olan Üsküdarl› Cevat
(Göktengiz), Üsküdarl› bir ailenin o¤lu olarak 1875 y›l›nda Üsküdar’da dünyaya gelir.

Sanatç›n›n do¤um tarihi ile ilgili farkl› tarihler vard›r. Osmanl› Ressamlar Cemiyeti üyesi olan
Cevat, sonradan Türk Sanayi-i Nefise Birli¤i olarak isim de¤ifltiren cemiyetin 1926-1931 y›lla-
r› aras›nda tutulan Resim fiubesi Âza Kay›t Defteri’nde do¤du¤u yer ve sene olarak “Üsküdar
1291”1 (resim 1) ve Galatasaray Sergileri katalo¤unda da 1875 do¤umlu olarak görülür.2 Ge-
nel olarak Türk resmi ile ilgili baz› kaynaklarda 18703 ya da 18714 do¤umlu olarak gösterilen
Cevat, 1876 do¤umlu olarak da geçer.5 Sanatç›n›n o¤lundan al›nan bilgilere göre Cevat’›n de-

Resim 1. Türk Sanayi-i Nefise Birli¤i Resim fiubesi Aza Kay›t Defteri’nden 2. sayfada Cevat Bey’in foto¤raf›
ve üyelik bilgileri. Güzel Sanatlar Birli¤i Resim Derne¤i Arflivi.

* Arfl. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü.
1 Ömer Faruk fierifo¤lu, “Türk Sanayi-i Nefise Birli¤i’nden Güzel Sanatlar Birli¤i’ne: 1926-1931 Üye Kay›t

Defteri”, Sanat Dünyam›z, S.87, Bahar 2003, s.232.
2 Güzel San’atlar Birli¤i Resim fiubesi 25 inci Galatasaray Resim Sergisi, Marifet Bas›mevi, ‹stanbul 1941, s.37.;

Güzel San’atlar Birli¤i Galatasaray Resim Sergisi 30 uncu Y›l, ‹stanbul 1916-1946, Marifet Bas›mevi, ‹stanbul
1946, sy.

3 Pertev Boyar, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamlar› Hayatlar› ve Eserleri,
Ankara 1948, s.103.

4 Nüzhet ‹slimyeli, Asker Ressamlar ve Ekoller, Ankara 1965, s.65; Nüzhet ‹slimyeli, Türk Plastik Sanatç›lar› An-
siklopedisi, C.1, Ankara 1967, s.109.

5 Fuat ‹zer, “Ressam Cevat”, Yeni Adam S.220, 16 Mart 1939, s.9.



desi saray mabeyincilerinden ‹brahim Ethem, babas› Büyük Postane’de telgraf memuru olarak
çal›flan Ruhi Bey, annesi ise Seniye Han›m’d›r.6

Üsküdar Toptafl› ‹dadisi’ndeki ö¤reniminin ard›ndan, ailesine dan›flmadan kendi ald›¤› ka-
rarla Kuleli Askeri Lisesi’ne kay›t yapt›ran7 ve Kuleli Askeri Lisesi’ndeki ö¤renimi s›ras›nda res-
me olan yetene¤inden dolay› “Kulelinin Ressam›” diye gösterilen ve “Üsküdarl› Cevat” olarak
an›lan sanatç›, soyad› kanunu ile birlikte “Göktengiz” soyad›n› alm›flt›r. Ressam Sami Yetik,
“Ben onu Kuleli Askerî Lisesi’nin daha ilk s›n›f›nda iken tan›m›flt›m. Resim merak›m›n coflkun delili-
¤ini bilen arkadafllar›m mektebin son s›n›f›nda bulunan bu Üsküdarl› genci, iflte Kuleli’nin ressam› Üs-
küdarl› Cevat Efendi bu efendi diye bana göstermifllerdi.” diye aktar›r8 ve ayr›ca, “Otuz k›rk sene ev-
vel asker mektebinin nizamperver havas› içinde güzel bir flöhretle nam› dalgalanan Üsküdarl› Cevat
bugünün san’at muhiti içinde de kudret ve liyakat› ile tan›lm›fl bir ressamd›r.”9 der.

1892’de Harp Okulu’ndan mezun olan Üsküdarl› Cevat, ilk görev olarak, te¤men rütbesiy-
le Edirne’ye atan›r ve Yunan Savafl›’na kat›l›r. Bu dönemde T›rhala, Mora-Yeniflehir, sonras›nda
görev ald›¤› ‹zmir, Selanik ve Yemen’de tarihi ve do¤al görünümleri yans›tan suluboya albüm-
ler ve ya¤l›boya resimler yapar. Sanatç›n›n o¤lu, babas›n›n Yemen’de 7 y›l görevli olarak kald›-
¤›n› ve burada camilerin kubbe içi tezyinatlar›n› yapt›¤›n› da belirtir.10

Ressam Cevat Bey, 1921 y›l›nda Makbule Han›m ile evlenir ve 1922 y›l›nda k›z› Mualla ve
1928 y›l›nda da o¤lu Ruhi dünyaya gelir. Ruhi Göktengiz’in verdi¤i bilgiye göre, babas› emek-
li olduktan sonra, Makbule Han›m ile evlenmifltir ve aralar›nda oldukça fazla yafl fark› vard›r.

Resme küçük yafllarda merak salarak daha üç-dört yafllar›nda resim yapmaya bafllayan ve
sonras›nda askerlikle birlikte sürekli resim çal›flmalar›n› sürdüren sanatç›, resim sanat› ya-
n›nda müzikle de ilgilenmifltir. Keman çalan sanatç›, Üsküdar Musiki Cemiyeti üyelerinden
olup Ressam Kemani Binbafl› Cevat olarak kay›tlarda geçer. Resim ve müzik d›fl›nda, ma-
rangozluk alan›nda da baflar›l›d›r ve yine o¤lunun verdi¤i bilgilere göre evlerinin tüm pen-
cere çerçevelerini kendisi yapm›flt›r. Resimlerindeki ya¤l›boyadan, tuvale, resim çerçevesi-
ne kadar da yine bizzat kendisi haz›rlarm›fl. Ayr›ca astronomiye de özel merak› olan Cevat
Bey, foto¤rafla da yak›ndan ilgilenmifltir ve o¤lu, o dönemlerde kullan›lan büyük bir foto¤-
raf makinesine sahip olan babas›n›n, evlerinin helas›n› karanl›k odaya çevirerek çekti¤i fo-
to¤raflar› kendisinin tab etti¤ini belirtir. 

Ressam Cevat, yaflam› boyunca resim sergilerine kat›larak bu alanda ad›n› duyurmufltur.
“Osmanl› Ressamlar Cemiyeti” ad›yla kurulan ve 1921 y›l›nda “Türk Ressamlar Cemiyeti”,
1926’da “Türk Sanayi-i Nefise Derne¤i”, 1927’de “Türk Sanayi-i Nefise Birli¤i” ve 1929 y›-
l›nda da “Güzel Sanatlar Birli¤i” olarak isim de¤ifltiren cemiyetin üyeleri aras›nda yer alan sa-
natç›, cemiyetin düzenledi¤i Galatasaray Sergilerine düzenli olarak kat›lm›flt›r. 1916 y›l›n›n
ilkbahar›nda Beyo¤lu’nda Karlman Derun ma¤azalar› yan›ndaki sokakta, Galatasarayl›lar
Yurdu’nda aç›lan ve Galatasaray Sergileri’nin ilki olan bu sergi için haz›rlanan katalogda Ce-
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6 Üsküdarl› Cevat’›n o¤lu Ruhi Göktengiz ile 12.01.2004 tarihinde yap›lan görüflme.
7 Ruhi Göktengiz ile 12.02.2004 tarihinde yap›lan görüflme.
8 Sami Yetik, Ressamlar›m›z Cild 1, ‹stanbul 1940, s.91.
9 Sami Yetik, a.g.e., s.93.

10 Ruhi Göktengiz ile 12.01.2004 ve 12.02.2004 tarihinde yap›lan görüflme.



vat Bey’in ve sergilenen resimlerinin adlar› geçer. Cevat Bey, Galatasaray Sergileri’nin ilki
olan bu sergiye, ‹ncir Köyü Çeflmesi, Yemen’de Saka, Çiçek ve Meyve, ‹ncir Köyü, Üsküdar’da Bir
Cadde, ‹lkbahar, Üsküdar’da Bir Sokak, Üsküdar’da Bir Türbe, Ayasofya’da Bir Türbe,11 adl› re-
simleriyle kat›l›r. Sonras›nda 1917 y›l›n›n Haziran ay›nda yine Galatasarayl›lar Yurdu’nda
aç›lan ikinci sergiye, Meyve, Üsküdar ‹skelesinde Kay›klar, Üsküdar Manzaras›, Üsküdar Sahi-
linde Bir Kay›k, Üzüm12 adl› resimleriyle kat›lm›flt›r. 

1917 y›l›nda Harbiye Naz›r› Enver Pafla’n›n iste¤iyle Viyana ve Berlin’de sergilenmek üzere
savafl ve kahramanl›k konular›n› içeren resimler yap›lmas› amac›yla fiiflli’de aç›lan ve sonradan
fiiflli Atölyesi olarak an›lan bir resim atölyesi aç›l›r. Bu atölyede üretilen resimlerle birlikte, atöl-
ye d›fl›nda çal›flan baz› sanatç›lar›n da kat›l›mlar›yla bu resimler, 1917 y›l› sonunda Galatasa-
ray Yurdu’nda Savafl Resimleri ve Di¤erleri ad›yla sergilenir.13 Galatasaray Sergilerinin üçüncü-
sü olan bu sergide, Cevat Bey’in Burgaz Adas› ve Kafkas Cephesi14 adl› iki resmi sergilenir. Ga-
latasaray Sergisi’nde sergilenen eserler, 1918’de sergi komiseri Celal Esad Arseven ve yard›mc›
olarak görevlendirilen Nam›k ‹smail taraf›ndan Viyana’ya götürülerek Viyana Üniversitesi’nde
de sergilenir. Sergi münasebetiyle Almanca olarak haz›rlanan katalogda 31 numarada Cevat
Bey’in “Prinzeninsel -Antigoni-” (Prens Adalar› “Burgazada”) adl› suluboya resmi (resim 2) de yer
al›r.15 Sergi katalogunda Halife Abdülmecid Efendi, Ömer Adil Bey, Ali Cemal Bey, Ali Sami
Bey, Cevat Bey, Feyhaman Bey, Harika Han›m, Halil Pafla, Hikmet Bey, Hüseyin Avni Bey, ‹sma-
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11 Ömer Faruk fierifo¤lu, Resim Tarihimizden: Galatasaray Sergileri 1916-1951, ‹stanbul 2003, s.25.
12 Ömer Faruk fierifo¤lu, a.g.e., s.27.
13 Ahmet Kamil Gören, Türk Resim Sanat›nda fiiflli Atölyesi ve Viyana Sergisi, ‹stanbul 1997, s.52.
14 Ömer Faruk fierifo¤lu, a.g.e., s.29.
15 Ausstellung Türkischer Maler, Wien 1918.

Resim 2. Prens Adalar› ‘Burgazada’, suluboya. (Ausstellung Türkischer Maler, no:31)



il Hakk› Bey, Laga Bey, Mahmud Bey, Nam›k ‹smail Bey, Ruflen Zamir Han›m, Ruhi Bey, Sami
Bey, fievket Bey, Said Bey, Tahsin Bey ve Çall› ‹brahim Bey’in adlar› ve eserleri de yer al›r.16

1919 y›l›nda Galatasaray Mektebi Sultanisi dahilinde düzenlenen Galatasaray Sergisi’nin kata-
lo¤unda, Ressam Cevad Bey’in Mektebi Harbiye’de tahsil etmifl oldu¤u ve ev adresi de Üsküdar’da
Sultantepesi’nde No:1 olarak geçer.17 Bu sergide, Kavun Çiçek Natürmort, Meyveler ve Çiçek, Bü-
yük Ada’da Mehtab, Üsküdar’da Bir Sokak ve ‹stanbul’da Bir Sokak18 adl› resimleri yer al›r. Buna
karfl›l›k katalo¤un Frans›zca olan bölümünde ise ‹stanbul’da Bir Sokak adl› resim Doktor Hikmet
Bey’in eseri olarak geçer.19 Ayr›ca ayn› katalogda baflka bir sayfada 60 numaral› resim, Cevat Bey
ad› alt›nda Mehtapta Y›kanan Kad›n20 ve Frans›zca katalogda Clair de Lune21 ad›yla geçer. 

1920 y›l›ndaki sergiye, Üsküdar Liman›, Beykoz’da Akbaba Kariyesi, Beykoz’da Akbaba Kariye-
si’nde Köfle, Üsküdar’da Bir Gece, Marmara’da Kay›k ve Kurba¤al› Dere resimleriyle kat›l›r. 1920
y›l›nda Sanayi-i Nefise Mektebi ö¤rencilerinden Cevat Efendi ad›nda bir baflka sanatç› da Servi-
ler, Kale ve Parktan adl› resimlerini sergilemifltir.22 Kar›fl›kl›¤› önlemek amac›yla sanatç›lar›n ad-
resleri de belirtilmifltir. Konumuz kapsam›ndaki Cevat Bey, Üsküdar Sultantepe 1 numarada ika-
met eder gözükmektedir. Üsküdarl› Ressam Cevat Bey, uzun y›llar Mihramah Sultan Camisi ar-
kas›ndaki Sultantepe 1 numaradaki ahflap köflkte (resim 3) yaflam›fl ve burada yaflama veda et-
mifltir. Ölümünün ard›ndan ailesi de uzun y›llar bu evde yaflam›flt›r. Cevat Bey Köflkü olarak ge-
çen ev, günümüzde harap haldedir ve y›kt›r›l›p yerine yenisi yap›lmas› düflünülmektedir.
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16 Ausstellung Türkischer Maler, Wien 1918.
17 Türk Ressamlar› Sergisi Salon 1335, ‹stanbul, s.5.
18 Türk Ressamlar› Sergisi Salon 1335, s.8.
19 Ekposition Des Artistes Turcs Salon 1919 Catalogue. Péra, Lycée de Galata-Séraï Constantinople, s.9.
20 Türk Ressamlar› Sergisi Salon 1335, s.11.
21 Ekposition Des Artistes Turcs Salon 1919 Catalogue. Péra, Lycée de Galata-Séraï Constantinople, s.11.
22 Ekposition Des Artistes Turcs Salon 1920 Catalogue. Péra, Lycée de Galata-Séraï Constantinople, s.4.

Resim 3. Üsküdar, Sultantepe 1 numarada Cevat Bey’in ahflap köflkü. Foto¤raf, Ocak 2004.



Türk Ressamlar Cemiyeti taraf›ndan 1921 y›l›nda düzenlenen  sergi katalo¤unda Cevat
Bey’in, Mermi, Ördekler ve Kay›kç›lar adl› üç resmi yer al›r.23 Cemiyetin, 1922 y›l›nda düzen-
ledi¤i Galata Saray Resim Sergisi’ne, Üsküdar’da Bir Cami, Üsküdar’da Bir Sokak, Üsküdar’da
‹skele Camii, Mirgun’da Çeflme, Salacak’ta Kayalar, Salacak’ta Kay›khane, ‹hsaniye S›rtlar›, K›z
Kulesi ve Sarayburnu, Marmara’da Mavna, Üsküdar Çarfl› Boyu ve Salacak ‹skelesi olmak üze-
re toplam 11 resimle kat›l›r.24 1923 y›l›nda sanatç›, Sis ve Bal›kç›lar ile Lodos Rüzgar adl› iki
resmiyle cemiyetin Galatasaray Sultanisi’nde düzenledi¤i Sanayi-i Nefise Sergisi’nde görü-
lür.25 1924 y›l›nda da Üsküdar’dan, Yaz Sabah›, Gece Yolcular›, Salacak’tan, Mavna, Rumelihi-
sar›’ndan, Subhi Pafla Korusu’nda, Ya¤murdan Sonra Kay›klar, Sandallar, So¤an Kay›¤›, Fethi Pa-
fla Korusu’ndan, Üsküdar’dan Köprü’ye Bak›fl, Saman Kay›¤›, Karacaahmet’ten, Çaml›ca’dan ve
Bal›kç› Kay›¤› adl› resimleriyle sergiye kat›l›r.26

Türk Ressamlar Cemiyeti’nin 1925 y›l›ndaki düzenledi¤i serginin katalo¤unda ise Cevat
Bey, ‹stanbul K›z Lisesi Resim Muallimi olarak geçer ve sergiye, Sonbahar, Meriç Edirne, Mar-
mara Denizi, Bal›kç›lar, Beylerbeyi’nde Cami, Üsküdar’da fieyh Camii, Beylerbeyi ‹skelesi ve K›z
Kulesi resimleriyle kat›l›r.27 Katalogdaki bilgiden ressam Cevat’›n 1925’te ‹stanbul K›z Lise-
si’nde ö¤retmenlik yapt›¤› anlafl›lmaktad›r.

1926 y›l›nda Türk Sanayi-i Nefise Derne¤i olarak isim de¤ifltiren derne¤in düzenledi¤i Ga-
latasaray Resim Sergisi’ne, sadece Natürmort resmiyle kat›lan28 sanatç›, 1927 y›l›ndaki sergiye,
‹stanbul, Beylerbeyi’nden, Tabakhane Deresi ve Vaniköy29 adl› resimleriyle, 1928 y›l›nda da Mar-
mara, Kanl›ca ve iki ayr› Çaml›ca ad›yla geçen resimle kat›l›r.30

1929 y›l›na gelindi¤inde ise 13. Galatasaray Resim Sergisi katalo¤unda, Kuleli Mektebi re-
sim muallimi olarak geçen Cevat Bey’in, Karadeniz, F›rt›na, Çiftekaya, Fenerba¤çe, Çubuklu, Çen-
gel Köy, Balta Liman› ve Üsküdar adl› resimleri yer al›r.31 1930 y›l›ndaki sergiye, Güller, Kay›k-
lar, Rumeli Hisar› ve iki ayr› Afifl adl› çal›flmas›yla kat›l›r.32

1931 ve 1932 y›l›ndaki Galatasaray Sergilerine kat›lmayan Üsküdarl› Cevat, 1932 y›l›nda
kendisi kiflisel bir sergi açm›flt›r. Elif Naci, 1932 y›l›nda Ressam Üsküdarl› Cevat Bey’in, Üskü-
dar resimlerini Taksim’deki bir mobilyac› dükkan›nda bir sergi halinde toplad›¤›n› belirtir.33

Kendisi de bir ressam olan Elif Naci ayr›ca, bu y›lda düzenlenen 16. Galatasaray Sergisi’nin ha-
reketsiz, sessiz, yerli mallar sergisinin bir köflesine s›k›flm›fl olarak aç›l›p kapand›¤›n›, buna kar-
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23 Türk Ressamlar Cemiyeti Üçüncü Galata Saray Resim Sergisi Salon 1337, 1921, s.11.
24 Türk Ressamlar Cemiyeti Dördüncü Galata Saray Resim Sergisi Salon 1338, s.5.
25 Société Des Artistes Turcs, Vme Exposition De Beaux Arts Au Lycée De Galata- Séraï, Constantinople Année

1923, s.9.
26 Ömer Faruk fierifo¤lu, a.g.e., s.47.
27 Türk Ressamlar Cemiyeti Yedinci Galata Saray Resim Sergisi Fihristi, 1341-1925, s.9-10.
28 Türk Sanayi-i Nefise Derne¤i Sekizinci Galata Saray Resim Sergisi, 1926 s.2.
29 Ömer Faruk fierifo¤lu, a.g.e., s.57.
30 Türk Sanayi-i Nefise Birli¤i Resim fiubesi Onikinci Galata Saray Resim Sergisi Fihristi, 1928, s.6.
31 Güzel San’atlar Birli¤i Resim fiubesi 13 üncü Galata Saray Resim Sergisi, 1929, s.5-6.
32 Güzel San’atlar Birli¤i Resim fiubesi 14 üncü Galata Saray Sergisi, 1930, s.5.
33 Elif Naci, On Y›lda Resim 1923-1933, ‹stanbul 1933, s.27. 



fl›l›k içlerinde Üsküdarl› Cevat’›n sergisinden de bahsederek, bu sene içinde aç›lan hususi ser-
gilerin güzel birer sanat hareketi olmalar›yla çok flayan› dikkat olduklar›n› belirtir.34 Sami Ye-
tik ve Pertev Boyar da, 1932 Kanunuevvel’inde (Aral›k) Beyo¤lu Etuval Sinemas› karfl›s›nda
kendi eserlerinden bir sergi açt›¤›n› ve bu sergiden sonra Ankara Halkevi’nde de kiflisel sergi
açt›¤›n› belirtir.35 Her iki sergide de sergilenen resimleri büyük ilgi görür.

Sanatç›, 1933 y›l›nda Galatasaray Sergilerinde tekrar görülür. Onyedincisi düzenlenen Ga-
latasaray Sergisi’ne, Süleymaniye, Üsküdar, K›fl, Köy, K›s›kl›, Beykoz Çeflmesi ve Samandere adl› re-
simleri36; 1934 y›l›ndaki sergide, Yenicami, Cami, K›fl, Göksu, Çaml›ca’dan ve Erenköy adl› re-
simleriyle yer al›r.37 1935 y›l›ndaki sergiye kat›lmayan sanatç›n›n, 1936 y›l›nda yirmincisi aç›-
lan ve ‹çerenköy, Göksu ve K›s›kl› adl› resimleriyle kat›ld›¤› serginin katalo¤unda ad›, Cevad
Kökteniz olarak geçer ve adresi de Üsküdar Sultantepe 1 diye belirtilir.38 Bu notlardan sanat-
ç›n›n ö¤retmenlikten ayr›ld›¤› düflünülebilir.

1937 y›l›ndaki Galatasaray Sergisi katalo¤unda ad› Cevat Gökdeniz olarak geçen sanatç›, ser-
giye, Yeflilli K›z ve K›z›m adl› resimleriyle39; 1938 y›l›nda da Kilyos ve Filotila adl› resimleriyle ka-
t›l›r.40 Bu sergi, sanatç›n›n kat›ld›¤› son sergi olacakt›r, çünkü 1939’un 7 Ocak’›nda hayata veda
edecektir. Ölümünün ard›ndan, 1941 y›l›ndaki sergi katalo¤unda, “Cevad Üsküdarl› (1875-1939)
Harbiyeden zabit ç›km›fl (1892) Askeri mekteblerde ve muhtelif liselerde resim muallimli¤i yapm›flt›r.
Binbafl›l›kdan tekaüd olmufl ve muallimli¤e devam etmifltir. ‹lk cemiyeti kuranlardand›r. Birlik âzas› idi
ve bütün sergilerine ifltirak ederdi.” fleklinde sanatç› hakk›nda bilgi geçer ve sergide, “Salacak’tan”
(Kad›köy Halkevinin) adl› resmi sergilenir.41 1946 y›l›ndaki sergi katalo¤unda da sanatç› ile ilgili
ayn› bilgiler geçer ve bu sergide, Salacaktan ve Ayasofya Camîi adl› iki resmi sergilenir.42

Yaflam› boyunca Galatasaray Sergilerinde etkin bir isim olan Ressam Cevat, 1934 y›l›nda
Yeni Adam’da illüstrasyonlar yapmaya bafllar. Yeni Adam’›n sahibi ve baflyazar› olan ‹smail
Hakk› Baltac›o¤lu ile çok yak›n arkadaflt›r. Baltac›o¤lu ile Cevat Bey, Çaml›ca K›z Lisesi’nde
tan›fl›r. 1934 y›l›nda haftal›k olarak yay›nlanmaya bafllanan gazetede ‹smail Hakk›, “Bu Adam
Kimdir?” bafll›¤›yla Üsküdarl› Cevat’›n bir foto¤raf›n› da koyarak flunlar› yazar: “Ressam Ca-
vat’› Yeni Adam’›n okuyucular›na tan›tmak benim için bir vazifedir. Kendisini hemen yirmi sene ev-
vel umumi müdür iken tan›d›m. Resim ö¤retme usulünde yapmak istedi¤im ink›lâb› ilk anl›yan ve
benimseyen kendisiydi. Benim fikirde yapmak istedi¤imi o Çaml›ca K›z Lisesi talebesinin ruhunda
yapt›. Cevat flöyle böyle bir resim hocas›ndan fazla bir varl›kt›r. Onun için ufak ve zay›f vücudunu
mekteplerimiz tafl›yamad›. O Yemen’den Yunan hududuna kadar eski Türkiye’yi tan›yan ve bir Türk
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gibi gören bir iç ve duygu âlemidir. Onun kalemine düflen her fleniyet parças› mutlaka Türkleflir. Res-
sam Cevat’›n eserleri Millet’inkiler gibi bir yurt ve bucak teflrihi tafl›r, yaln›z ö¤retmez, inand›r›r ve
sevdirir. Gelecek say›dan bafll›yarak onun resim sanatini, resim iffetini, göreceksiniz. O size sanat-
siz gözlerin bak›p geçti¤i fleylerdeki gizli Türklü¤ü gösterecektir. Çünkü Ressam Cevat’›n gözünde
Türkiye bir toprak parças› de¤il, maflerî bir naziyettir.”43

Binbafl› rütbesinde iken gö¤üs rahats›zl›¤›ndan dolay› emeklili¤e ayr›lan Üsküdarl› Cevat,
emeklilik sonras›nda da ‹stanbul K›z Lisesi, Çaml›ca K›z Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi’nde resim
ö¤retmenli¤i yapm›flt›r. Ailenin verdi¤i bilgilere göre, Sami Yetik ve Pertev Boyar’›n belirtti¤i gibi
Maltepe Lisesi’nde ö¤retmenlik yapmam›flt›r. Kuleli Askeri Lisesi’nin orta k›sm›nda ö¤retmenlik
yapt›¤› dönemde, orta k›sm›n Konya’ya gönderilmesi üzerine, ailesini b›rak›p Konya’ya gitmek is-
temeyen sanatç›, kendi iste¤iyle ö¤retmenlikten ayr›larak ikinci kez emeklili¤e ayr›lm›fl olur.

Sanatç›n›n Kuleli Askeri Lisesi’nde resim ö¤retmenli¤i yapt›¤› dönemde, ö¤rencilerinden bi-
ri de Aziz Nesin olmufltur. Nesin, an›lar›n› anlatt›¤› kitab›nda Ressam Cevat Bey’den flöyle bah-
seder: “O dönemde resim dersi, ö¤rencilerin en çok dalga geçtikleri, bofl verdikleri, ö¤retmenleriyle
alay ettikleri bir dersti. Resim dersinden, nas›l olsa s›n›fta kal›nmazd›. Do¤rusu Cevat Bey de ufak te-
fekli¤iyle, konuflmas›ndaki telesmesiyle (teslemek – acele etmek), telafll›l›¤›yla, elini kolunu boyuna
oynatmas›yla alay edilmeye uygundu. Dersinde konuflulur, hatta gürültü edilir ama O’nunla hiç alay
edilmezdi. Bize resim be¤enisi vermeye hiç de¤ilse resmi sevdirmeye çal›fl›rd›. Oysa hiç olacak fley de-
¤ildi. ‹flte bu hiç olmayacak ifle, o ifli olacakm›fl gibi sar›lm›flt›.”44 Nesin’in sat›rlar›, Ressam Cevat’›n
e¤itimci kiflili¤indeki baflar›s›n› ve bu alandaki özverisini ortaya koyar.

Nesin, an›lar›nda resim ö¤retmeni olan Cevat Bey’in coflkun ve duygusal yap›s›ndan da
bahseder. “Coflkulu, afl›r› duygulu bir insand›. Bir dersinde, kürsüden, hep ayakta durarak, Erich
Maria Remarque’›n, ‘Garp Cephesinde Yeni Bir fiey Yok’ adl› kitab›n› öyle coflkuyla anlatt› ki, göz-
lerinden yafllar süzülüyordu. En yaramaz›m›z, en haylaz›m›z bile, Cevat Bey anlat›rken susmufl-
tu.”45 diye yazar ve Cevat Bey’in gözleri yafll› olarak ad› geçen kitab› mutlaka okumalar› ge-
rekti¤ini söyledi¤ini de aktar›r. Nesin, Cevat Bey ile ilgili an›lar›na flöyle devam eder: “Resim
yapmay› oldum olas› severdim, oldukça iyi resim yapard›m. Cevat Bey’in özendirmesiyle resme il-
gim daha da artm›flt›. Cevat Bey birgün bana flöyle demiflti: -Yetene¤in var. Resim yapabilmek için
önce desen çizme ustal›¤› önemli. Durmadan, hiç durmadan desen çizeceksin. Bak, iflte böyle! (Pal-
tosunun yan cebinden uzunca, dar bir blok ç›kard›. Sayfalar› çevirdi. Resim kâ¤›d›ndan sayfalarda
bir ya da birkaç tane kurflunkalemle çizilmifl desenler vard›: De¤iflik durumlarda insan bafllar›, tüm
insan, ya da de¤iflik biçimlerde kollar, bacaklar, omuzlar, gözler, kulaklar...) iflte böyle, durmadan
çizeceksin. Resim kâ¤›d› olmasa da olur, cep defterine çiz. Elin hiç bofl durmayacak. Vapurda,
tramvayda, evde, her yerde, karfl›nda, yan›nda kim varsa desenini çizeceksin. Bafl›n›, eline daya-
y›p uyuklayan adam. Topa koflan... bakkaldaki çocuk... gö¤sünü kafl›yan kad›n... hep hareket ha-
linde...”46 Nesin’in Ressam Cevat hakk›nda yazd›¤› bu sat›rlar, ayn› zamanda Cevat Bey’in
desene ne kadar düflkün oldu¤unu ve çal›flma yöntemini de gösterir.
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Nesin, resim ö¤retmeninin ö¤rencileriyle ne kadar alakal› oldu¤unu, s›rf resim de¤il, baflka
alanlarda da onlar üzerinde ne kadar etkili oldu¤unu flu sözlerle aktar›r: “Onca y›l›n usta ressa-
m› Cevat Bey, cebindeki resim ka¤›d› blokuna durmadan desenler çiziyordu. Ressam olsayd›m, O’nun
gibi yapacakt›m. Oyuncu olsayd›m, O’nun ö¤üdünden yararlanacakt›m. Ya yazar olarak? Yazar ola-
rak da durmadan gözlemledi¤im insan davran›fllar›n› belle¤imde saptay›p topluyorum. Onlar› gerek-
ti¤inde kullan›yorum. Cevat Bey salt resim dersi vermemifl, yazarl›k dersi de vermiflti bana.”47

Ailesinden al›nan bilgilere göre siyasete de at›lan sanatç›, 1935’ten sonra ölümüne kadar
Üsküdar CHP Gençlik Kolu Baflkan› olmufl ve halka aç›k temsillerdeki dekorlar› da bizzat
kendisi yapm›flt›r.48

Cevat Bey, uzun y›llar çekti¤i gö¤üs hastal›¤› nedeniyle 1939 y›l›nda 7 Ocak Cumartesi gü-
nü sabaha karfl› yaflama veda ederek yine do¤du¤u ve hayat›n›n büyük bölümünü geçirdi¤i yer
olan Üsküdar’da topra¤a verilmifltir. Pertev Boyar, Karacaahmet mezarl›¤›na defnedildi¤ini be-
lirtmesine karfl›l›k, sanatç›n›n o¤lu, Cevat Göktengiz’in Üsküdar’daki Özbekler Dergah›’na def-
nedildi¤ini belirtir. Ancak, sanatç›n›n mezar› üzerine baflka bir mezar daha yap›ld›¤›ndan kay-
bolmufltur. Ailesinin verdi¤i bilgiye göre, Karacaahmet’te yine ünlü ressamlar›m›zdan biri olan
Fikret Mualla’n›n mezar›n›n biraz ilerisinde “Cevat Göktengiz Aile Mezarl›¤›” olan yerde, Ce-
vat Bey’in efli Makbule Han›m ve eflinin erkek kardefli medfundur.

Ölümünün ard›ndan çok yak›n arkadafl oldu¤u, Yeni Adam’›n sahibi ‹smail Hakk› Baltac›o¤-
lu, çok sevdi¤i ve hayranl›k duydu¤u Cevat için özel bir sayfa ay›r›r ve hatta o sayfay› ona me-
zar tafl› yapt›¤›n› söyler. Baltac›o¤lu, “Ressam Cevat’› Cihan Harbi içinde tan›d›m. Tedrisat› ‹ptida-
iye Müdiri Umumîsi idim. Birgün Çaml›ca K›z Lisesi’ni teftifle gittim. Resim salonunday›m. Talebe re-
simlerini görüyorum. Bunlar benim resmin usulü tedrisi adl› kitab›mda müdafaa etti¤im yeni, dina-
mik ve intuitif resim metodunun çok iyi bir tatbikat› idi. Bu çok de¤erli ink›lâp arkadafl›m› idareye ça-
¤›rd›m ve iyi bir vazife teklif ettim. ‘E¤er bir hocay› yerinden ç›kar›p beni koyacaksan›z, istemem; yok,
e¤er bofl bir ders veriyorsan›z, teflekkür ederim’ dedi. Bu adama flaflakald›m. Sonralar› Cevat benim
en yak›n arkadafl›m, dostum, dert orta¤›m oldu. Hiçbir insan ahlâkça onun kadar yükselmedi, hiçbir
fâni onun kadar Türk milletinin sonsuzlu¤una inanmad›, hiçbir artist onun kadar Üsküdar’›n bâde-
sinden Anadolu’nun flarab›n› kana kana içemedi. Yeni Adam’›n bu sayfas›nda bu yeri Cevat için bir
mezar tafl› yap›yorum ve üzerine yaz›yorum: Büyük ahlâk, büyük aflk ve büyük feragat adam› res-
sam Cevat, iflte burada yat›yor.”49 diye yazar.

‹smail Hakk› Baltac›o¤lu’nun o¤lu olan Tuna Baltac›o¤lu, babam›n yak›n arkadafl›, dostu,
dert orta¤› diye bahsetti¤i Üsküdarl› Cevat Bey’den, “k›sa boylu, ilk bak›flta sert bir görünümü olan
ama bunun alt›nda s›cak bir insan sevgisi yatan bir kifliydi” diye bahseder.50 Tuna Baltac›o¤lu, Al-
tunizade Köflkü’nü ve çocuklu¤unun, gençli¤inin geçti¤i köflkteki an›lar›n› anlatt›¤› kitab›nda
da Üsküdarl› Cevat’›n, ufak tefek yap›l›, güler yüzlü, babacan tav›rlar›yla sevimli bir insan ol-
du¤unu, onun resimlerini de kendisini de çok sevdiklerini, ayr›ca kendileriyle bir arkadafl gi-
bi konuflup, esprileriyle onlar› hep güldürdü¤ünden”51 bahseder. Sanatç›, Baltac›¤lu ailesi ile
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çok yak›n dosttur ve Tuna Baltac›o¤lu, Ressam Cevat’›n, Altunizade’deki köflklerine s›k s›k gel-
di¤ini ve bazen yat›ya da kald›¤›n›, ayr›ca, yo¤un ›srarlar› üzerine Ressam Cevat’›n köflkte kal-
d›¤› bir akflam, kendilerine Karagöz oynatt›¤›n› da anlatmaktad›r.52

Üsküdarl› Cevat, yard›msever ve iyi ahlakl› bir kiflili¤e sahiptir. Pertev Boyar da onun bu yö-
nünü “...arkadafllar›na daima iyilik etmesini sevmifl, iyi ahlak sahibi fleref ve haysiyetini bilir subay
ressamlar›m›zdand›r.”53 sözleriyle ifade etmifltir. 

Sanatç›n›n ölümü üzerine, Yeni Adam’da resimleri yay›mlanan ve kendisi de Üsküdarl› bir
ressam olan Fuat ‹zer de Üsküdarl› Cevat için flunlar› yazar: 

“Ressam Cevat 1876’da do¤du. Genç yafl›nda iken resme karfl› sevgisi olan Cevat, ressam-
larla temasa geçti ve onlardan hususi ders ald›. Uzun seneler askerî liselerde ve sivil mektep-
lerde resim ö¤retmenli¤i yaparak sanata karfl› olan derin sempatisini bütün talebelerine afl›la-
yarak, onlara resmi sevdirdi.

Cevat bir halk ressam›d›r; hiçbir sanat cereyan›ndan müteessir olm›yan, bir çocuk safiyeti ta-
fl›yan resimlerinde Türkiye’yi tan›yan ve bir Türk gibi gören bir duygu vard›r.

Ona ne zaman tesadüf etsem, ihtiyarl›¤›na ra¤men ›fl›¤› bol havalarda titrek yürüyüfllerle ko-
lunun alt›ndan hiç ayr›lmayan resim bloku ile öksüre öksüre resim yapma¤a gitti¤ini görürüm.

Cevat muhitini çok iyi tan›yan bir sanatkârd›; renk renk bal›kç› kay›klar›n›n dinlendi¤i ve ba-
l›k pullar›n›n yald›zlad›¤› a¤aç dallar›na gerilmifl a¤lar›, Üsküdar’›n çak›ll› sahillerini çok yak›n-
dan tan›r, dar sokaklar›n kafesli ve kerpiç duvarl› evleri onun resimlerinde sevimli bir hal al›r. Se-
nelerce sahillerinde kay›klar›n alt›n› yalayan dalgalarla oynaflan renkleri seyretmifl ve Üsküdar’›n
sessiz evlerinin, servi a¤açlar›n›n gölgelerin üzerine düflürdü¤ü camilerin ruhuna girmifltir.

Cevad’›n deseni sâf oldu¤u gibi, renkleri de çok iptidaîdir. Fakat bu renkler denizin mavisin-
de, a¤açlar›n yeflilli¤inde, evlerin pembe ve sar› duvarlar›nda ve mavi göklerde hisli bir armoni-
de biribirine kaynaflarak sâf bir atmosfer yarat›r.

Ressam Cevat son senelerde çok ihtiyarlam›flt›. Zay›f olan vücudu onu daha uzun seneler ya-
flatmad› ve kendini üflüterek hastaland›, hastal›¤› kendisine hiç ›st›rap vermedi 63 yafl›nda iken,
gayet nefleli geçirdi¤i bir gecenin sabah›, gözlerini hayata kapad›. 7-1-939.”54

Ölümünün ard›ndan ailesi taraf›ndan, 1960 y›l›nda Türk Amerikan Derne¤i ve Beyo¤lu fie-
hir Galerisi, 1978 y›l›nda ‹fl Bankas› Parmakkap› Sanat Galerisi, 1990 y›l›nda Taksim Belediye
Sanat Galerisi, 1991 y›l›nda Yap› Kredi Kaz›m Taflkent Sanat Galerisi ve 1993 y›l›nda ‹fl Ban-
kas› Erenköy Sanat Galerisi baflta olmak üzere çeflitli sergiler düzenlenmifltir.

‹yi bir asker, iyi bir ressam, iyi bir e¤itimci, ayn› zamanda müzisyen ve marangoz olan, ay-
r›ca astronomiye de merak› olan ve siyasete de at›larak çok yönlü bir kiflilik sergileyen Üskü-
darl› Cevat’›n eserleri günümüzde, ço¤u aile koleksiyonunda olmak üzere, MSGSÜ ‹stanbul
Resim Heykel Müzesi, Askeri Müze Koleksiyonu, Maliye Bakanl›¤› Koleksiyonu, Milli Kütüp-
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hane Tablo Koleksiyonu, ‹fl Bankas› Koleksiyonu ve Halkbank Koleksiyonu gibi birçok resmi
ve özel koleksiyonda yer almaktad›r.

Sanat Anlay›fl›
Türk suluboya resim sanat›n›n önde gelen isimlerinden biri olan ve genelde peyzaj resimle-

riyle tan›nan Üsküdarl› Cevat, yaflad›¤› yer olan Üsküdar’›n çok say›da de¤iflik görünümünü
aktaran resimlere imza atm›flt›r.

Ahmet Ziya Akbulut, Osman Asaf, Ali R›za Beyaz›t ve Sad›k Göktuna ile birlikte Hoca Ali
R›za ekolüne ba¤lanan sanatç›, Üsküdar baflta olmak üzere Çaml›ca, Salacak, Beykoz, Fener-
bahçe ve ‹çerenköy gibi eski ‹stanbul semtlerinin tarihi evlerini, camilerini, çeflmelerini, eski
sokaklar›n›, görsel birer belge niteli¤inde, içtenlik ve titizlikle suluboya ve ya¤l›boya resimleri-
ne aktarm›flt›r. Türk suluboya resminin büyük ustalar›ndan biri olan sanatç›, bu türde say›s›z
çal›flma yapm›flt›r. Manzara ve mimari a¤›rl›kl› resimleri yan›nda, portre ve figür çal›flmalar›,
ayr›ca natürmortlar› da vard›r. Sanatç›, her zaman için do¤ay› kendine birinci derecede üstad
olarak kabul etmifl ve her zaman do¤aya ba¤l› çal›flmalar yapm›flt›r. Baz› resimleri Hoca Ali R›-
za ve Osman Asaf’›n resimleriyle benzerlik gösterir. Bunun yan›nda 1914 Kufla¤› ya da Çall›
Kufla¤› olarak da geçen Türk ‹zlenimcileri ile ayn› dönemde ayn› sergilere kat›lm›flt›r. Asker kö-
kenli sanatç›n›n resimlerinin ço¤u do¤aya ba¤l› olmakla birlikte, bir k›sm›nda izlenimci nite-
likler de görülür. Bol ›fl›kl› resimler yapm›fl ve
do¤aya ba¤l› renkleri tercih etmifltir. Sanatç›-
n›n kendine özgü tarz›, yorumu gerek sulubo-
yalar›nda, gerekse ya¤l›boyalar›nda her zaman
kendini gösterir. Hiçbir zaman bofl durmay›
sevmeyen sanatç› sürekli çizimler yapm›fl ve
albümler oluflturmufltur. Sanatç›n›n o¤lu Ruhi
Göktengiz, babas›n›n mevcut eserleri aras›nda
elli kadar ya¤l›boya, bine yak›n suluboya ça-
l›flmas› oldu¤unu belirtir.55

Sanatç›n›n resimleri incelendi¤inde, sulu-
boya, ya¤l›boya ve güçlü deseniyle bu alan-
daki baflar›s› ortaya ç›kar.  

Ressam Cevat, görevli olarak bulundu¤u
yerlerde bu bölgeleri tan›tan resimler, albüm-
ler haz›rlam›flt›r. Yemen’de bulundu¤u s›rada
da bölgeden görünümler sunan resimler yap-
m›flt›r. Bunlar aras›nda 1910 tarihli Yemen Sa-
na’dan resmi (resim 4), da¤l›k bir alanda, tepe-
lerde yer alan kaleleri betimler. Ön planda da
kayalar arkas›nda siyahl› giysiler içinde sakal-
l› üç erkek bu do¤a içinde ele al›nm›flt›r. Ye-
men’in baflkenti olan Sana’n›n sarp kayal›kla-

664 n ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

55 “Türk Resminin Ustalar›ndan Hoca Ali R›za Ekolünden Örnek Kiflilikli Bir Ressam Üsküdarl› Cevat”, Tom-
bak, S.5, 1995, s.45.

Resim 4. Yemen Sana’dan, 1910, tuval üzerine
ya¤l›boya, 62x45cm., Halkbank Koleksiyonu.
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56 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, C.1, ‹stanbul 2001, s.358-359.; ‹brahim Hakk› Kon-
yal›, Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, C.1, ‹stanbul 1976, s.302-303.

r›n›, tepelerini ve çöl iklimini yans›t›r. Yemen’in sadece sahil ve do¤u kesimleri düzlük olup,
buna karfl›l›k iç ve kuzey kesimleri da¤l›k ve çok engebeliktir. Baflkent olan Sana, deniz sevi-
yesinden 2350 metre yüksektedir ve yüzy›llar boyunca oluflan erozyonlar sonucunda kayal›k-
lar ve kayalardan oluflan sarp da¤lara sahiptir. Cevat’›n çöl iklimini yans›tan renkleri kulland›-
¤› ya¤l›boya resmi de Sana’n›n bu co¤rafyas›n› aktar›r.

Yaflam›n› geçirdi¤i Üsküdar, Ressam Cevat’›n çok say›da resmine konu olmufltur. Bu resimlerin
ço¤u Üsküdar’›n eski  sokaklar›n›, tarihini yap›lar›n› betimleyen görsel belge de¤erine sahiptir.

1339 olarak tarih yazd›¤› suluboya Peyzaj resmi (resim 5), Üsküdar’dan bir köfleyi betim-
ler. Önde mezar tafllar›n›n ve servilerin, orta planda kal›n, fazla uzun olmayan gövdeli mina-
reli, kiremit örtülü iki yana e¤imli çat› örtülü küçük bir mescit ve resmin solunda ahflap ev-

ler görülür. Bu mescit, özgün haliyle günü-
müze ulaflmam›fl olan Tavaflî Hasan A¤a Ca-
misi’dir (resim 6). ‹nadiye Mektebi Soka¤› ile
Gündo¤umu Caddesi’nin birleflti¤i köflede
yer alan yap›, Tavaflî Hasan A¤a taraf›ndan
H.995/M.1586-1587 tarihinde yapt›r›lm›flt›r.
Sonras›nda Ramazan Ahmet Efendi taraf›n-
dan bir minber konularak camiye çevrilmifl-
tir. Zamanla harap olan yap›, H.1310/M.1892
tarihinde Hatice Han›m ad›nda bir kifli tara-
f›ndan yenilenmifltir.56

1928 tarihli, Üsküdar ‹skele Meydan› adl› su-
luboya resminde (resim 7), iskeleden bak›fl aç›-

Resim 5. Peyzaj, H.1339/M.1920, ka¤›t üzerine
suluboya, 27x35cm., Özel Koleksiyon.

Resim 6. Tavafli Hasan A¤a Bölgesi, kartpostal. (Souvenir of Üsküdar  Hat›ras›, s.150)
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Resim 7. Üsküdar ‹skele Meydan›, 1928, ka¤›t üzerine suluboya, 26x61 cm., Özel Koleksiyon.

Resim 9. fiemsipafla Tekel Depolar›, kartpostal. (Souvenir of Üsküdar  Hat›ras›, s.145)

Resim 8. fiemsipafla Tekel Depolar›, 1930, tuval
üzerine ya¤l›boya, 25x29cm., Özel Koleksiyon.

s›yla Mihrimah Sultan Camisi’ni, önündeki çefl-
meleri ve Sultan III. Ahmet Meydan Çeflmesi’ni
resmetmifltir. Yap›lar› gerçekçi olarak resmet-
meye özen gösteren sanatç›n›n resminde, orta-
da Mihrimah Sultan Camisi an›tsal olarak yer
al›rken solda Sultantepesi’ndeki evler, sa¤da ise
mermerden, üzeri kurflun kapl›, tepesi alemli,
dört yöne e¤imli genifl üst örtüsüyle Sultan III.
Ahmet Meydan Çeflmesi yer al›r. Bugünkü oto-
büs duraklar›n›n oldu¤u yerde yanyana s›ralan-
m›fl atl› faytonlar›yla birlikte, sanatç› fazla ay-
r›nt›ya girmeden genel hatlar›yla yap›lar› ve
1920’li y›llardaki iskele civar›n› gündelik yafla-
m› içerisinde resmine aktarm›flt›r.
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Sanatç›n›n 1930 tarihli fiemsipafla Tekel De-
polar› resmi de (resim 8), Üsküdar’da günü-
müze ulaflmayan Tekel Deposu’nu (resim 9)
betimler. Resmin birinci plan›nda, deniz ve
kay›klar, solda tekel deposu ve fiemsipa-
fla/Kuflkonmaz Camisi diyagonal olarak yer
al›r. Günümüzde tekel deposu y›k›lm›flt›r ve
yerinde sahil düzenlemesi vard›r. Dolay›s›yla
bu aç›dan resmin görsel belge de¤eri de vard›r.

Üsküdarl› Cevat’›n, MSGSÜ ‹stanbul Resim
ve Heykel Müzesi’nde yer alan ya¤l›boya Cami
resmi (resim 10), onun mimari resimlerine

güzel bir örnektir. 1931 tarihli resmini, Sultantepesi’ndeki evinin hemen afla¤›s›nda yer alan
Mihrimah Sultan Camisi’nin avlusu içinde yapm›flt›r. Caminin avlusunda, sivri kemerlerle bir-
birine ba¤lanan, mukarnas bafll›kl›, mermer sütunlardan oluflan son cemaat yerinin iki sütunu
ve kemerleri, caminin iki penceresi, avlu duvar› ve duvar gerisinde bugün Çocuk Kütüphane-
si olarak kullan›lan çokgen gövdeli, kubbe örtülü S›byan Mektebi’ni resmetmifltir (resim 11).

1932 tarihli Harem’den adl› resminde (resim 12), deniz k›y›s›ndaki ahflap bir kulübe halin-
de, önünde bayrak dire¤inde bayrak dalgalanan eski Salacak iskelesini betimlemifltir. K›y›da
kay›klar›n yer ald›¤› resimde sol tarafta K›z Kulesi ve geriye do¤ru flehrin Avrupa yakas› ve res-
min yar›s›n› dolduran gökyüzüyle sonlan›r. Kompozisyonda birinci planda, deniz, paralel ola-
rak iskele ve denizin ard›ndan yine paralel olarak Avrupa yakas› yer al›r. Resmin sa¤›nda ise
Anadolu yakas›nda Harem taraf›ndan Salacak’tan Üsküdar’a do¤ru ahflap evler betimlenmifltir. 

Resim 10. Cami, mukavva üzerine ya¤l›boya 
55x43 cm., MSÜ Resim ve Heykel Müzesi.

Resim 11. Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi avlu
içinden S›byan Mektebi, foto¤raf, Ocak 2004.

Resim 12. Harem’den, 1932, ka¤›t üzerine
suluboya, 27x18cm., Özel Koleksiyon.



‹zlenimci özellikler gösteren, 1932 tarihli
ya¤l›boya Üsküdar’dan K›z Kulesi resmi (resim
13), Salacak’taki çaml›k, tepelik alandan bak›fl
aç›s›yla K›z Kulesi’ni ve karfl›da Avrupa yaka-
s›n› betimler. Sanatç›n›n K›z Kulesi’ni resmet-
ti¤i bir di¤er tuval üzerine ya¤l›boya resmi de
Alpaslan Aktu¤ Koleksiyonu’nda yer al›r.

Üsküdarl› Cevat’›n Üsküdar Bitpazar› adl› su-
luboya resmi (resim 14) ise Üsküdar’daki Yeni
Valide Külliyesi’nden görünüm sunar. Resimde,
sol tarafta, Balaban Caddesi üzerindeki kavflak-
ta yer alan, Yeni Valide Külliyesi’nin imaretini
ve imaretin köflesinde, Ayfle Sineperver Valide
Sultan’›n ölen o¤lu fiehzade Ahmet için 1780
(H.1194) tarihinde yapt›rd›¤› Sineperver Valide
Sultan Çeflmesi; tam ortada külliyenin kuzey-
deki d›fl avlu kap›s› ve üzerindeki s›byan mek-
tebi ile gerisinde caminin iki minaresi, sa¤da ise
ahflap iki katl› bir ev görülür. Resimde yer alan
Yeni Valide Külliyesi’nin kuzey avlu kap›s› ve
üzerindeki s›byan mektebi, çeflme, çeflmenin
ba¤l› oldu¤u imaret ve sa¤da görülen iki katl›
ahflap yap› günümüzde de suluboya resimdeki-
ne benzer bir görünüm sergiler (resim 15).

1932 tarihli Üsküdar’dan adl› suluboya res-
minde (resim 16) Selmanipak Caddesi üzerin-
de yer alan, Devatî fieyhi Mustafa Efendi tara-
f›ndan 1651’de yapt›r›lm›fl olan fieyh Mustafa
Efendi Tekkesi/fieyh Camisi’nin, hazire duva-
r›nda, hemen ana yol kenar›ndaki çeflme ve
kemerli avlu girifl kap›s›n› betimlemifltir (resim
17). Resmin sol alt köflesinden bafllayan ve sa-
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Resim 13. Üsküdar’dan K›z Kulesi, 1932, tuval
üzerine ya¤l›boya, 28x42cm., Özel Koleksiyon.

Resim 14. Üsküdar Bitpazar›, suluboya, 26.5 x 42
cm., Türkiye ‹fl Bankas› Koleksiyonu.

Resim 16. Üsküdar’dan, 1932, ka¤›t üzerine
suluboya , 24x22cm., Özel Koleksiyon.

Resim 15. Üsküdar Yeni Valide Külliyesi’ne ba¤l›,
imaret, Sineperver Valide Sultan Çeflmesi, kuzey

avlu kap›s›, s›byan mektebi, caminin minareleri ve
evler. Foto¤raf, 2003.
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57 Mehmet Nermi Haskan, a.g.e., C.1, s.199-200.

¤a do¤ru devam eden diyagonal kompozisyon-
da, demir parmakl›kl› hazire duvar›, kesme
tafltan yap›lm›fl, yuvarlak kemerli ve küre tepe-
likli çeflme, parmakl›k gerisinde mezar tafllar›
ve yuvarlak kemerli girifl kap›s› ve dönemin iki
katl› ahflap cumbal› evleri resimde yer alm›flt›r.
Hazire, büyük a¤açlarla yeflillik bir alan olarak
görülür. Sanatç›, ayn› yeri daha genifl bir aç›y-
la suluboya olarak fieyh Camii (resim 18) res-
minde de betimlemifltir. Sol alt köfleden sa¤a
do¤ru giden kompozisyonda, çeflmenin solun-
da parmakl›kl› hazire duvar› ve mezar tafllar›,
kap›n›n sa¤›nda da iki ahflap, cumbal› evler yer
al›r.

Üsküdarl› Cevat, 1932 tarihli Bülbülderesi
Mescidi adl› ya¤l›boya resminde (resim 19),
ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere Üsküdar’daki
Feyziye/Bülbülderesi Camisi’ni resmetmifltir.
Cami, Bülbüldere-Ba¤larbafl› yolunun sa¤›n-
da, Selanikliler Soka¤›’n›n bafl›ndad›r.
H.1300/M.1882-1883 y›l›nda Selânikliler ta-
raf›ndan yapt›r›lm›fl, bugünkü fleklini ise

1956-1957 y›llar›nda alm›flt›r.57 Yeflil ve kahverengi tonlar›n›n egemen oldu¤u resimde, birin-
ci planda etraf› çevrili dörtgen alan içinde bir mezar tafl› yer al›r. Ayr›ca burada, uzun kahve-
rengi iki direk, düfley olarak resmi ikiye bölmüfltür. Sa¤›nda, yine düfleyli¤i vurgulayan bir a¤aç
ve solunda bu düfleyli¤i dengeleyen beyaz minare yükselir. Yeflillikler içinde yer alan mescidin
k›sa gövdeli, beyaz boyal› ve flerefesi demir parmakl›kl›, üzerindeki saça¤› tafl›yan sütunlar› ve
küçük kubbesi ile farkl› bir minare yorumu sunan minare, kahverengiler, yefliller ve geri plan-
daki mavi gökyüzü içinde hemen göze çarpar. ‹zlenimci tarz›n paleti ve serbest f›rça darbele-
riyle resmini meydana getiren sanatç›, Bülbülderesi Mescidi’nin ve ahflap minaresinin eski halini 

Resim 19. Bülbülderesi Mescidi, 1932, mukavva
üzerine ya¤l›boya, 35x27cm., Özel Koleksiyon.

Resim 17. fieyh Mustafa Efendi Tekkesi/fieyh
Camisi’nin, hazire duvar›, çeflme ve kemerli avlu

girifl kap›s›. Foto¤raf fiubat 2004.

Resim 18. fieyh Camii, ka¤›t üzerine suluboya,
42x23cm., Özel Koleksiyon.  

( Art› Mezat, 16 Nisan 2002, s.44)
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58 Mehmet Nermi Haskan, a.g.e., C.2, s.531.
59 Ruhi Göktengiz ile 12.02.2004 tarihinde yap›lan görüflme.

resmetmifltir. Yap›n›n anayol üzerinden görülen
eski bir foto¤raf›nda (resim 20) minare ya¤l›bo-
ya resimdeki ile ayn›d›r. Günümüzdeki cami
ise resim ve foto¤raftakinden oldukça farkl›d›r.
Yeniden yap›lan cami ve minaresi betonarmedir
(resim 21). Ayr›ca ya¤l›boya resimde mescit
önünde görülen küçük mezarl›k da yine ma-
halle sakinleri taraf›ndan günümüzdeki haline
getirilmifltir. Buras› Asadar Baba Türbesi olarak
geçen aç›k türbedir ve içinde Celveti sikkeli bir
flahide yer al›r.58

Üsküdarl› Cevat, suluboya Sokak resminde
(resim 22), Üsküdar Ba¤larbafl›’nda Nuhku-
yusu Caddesi üzerindeki fieyhülislam Arif
Hikmet Bey Sebili’ni ve çevresini resmetmifltir
(resim 23). Cephe sebilleri grubuna giren,
Ampir üslup özellikleri gösteren ve ba¤l› bu-
lundu¤u duvardan yar›m yuvarlak olarak d›-
fla taflan, kubbe örtülü sebil, 1858’de fieyhü-
lislam Arif Hikmet Bey taraf›ndan yapt›r›l-
m›flt›r. Resmin solunda, iki katl› ahflap bir ev,
hemen yan›nda üzeri kubbe örtülü ve pence-
re aç›kl›lar›nda madeni flebekeleri olan mer-
mer sebil, hazire duvar› ve gerisinde büyük
a¤açlar ile resmin sa¤›na do¤ru cami ve dö-
nemin ahflap iki katl›, cumbal›, kiremit örtü-
lü evleri sokak boyunca devam eder. Resim-
de yol seviyesinde görülen yap›, günümüzde yol seviyesinin üzerinde kalm›flt›r. Üsküdarl›
Cevat’›n, yak›n arkadafl›, aile dostu olan ve baz› geceler evlerinde misafir kalan59 ünlü Üs-
küdarl› ressam Hoca Ali R›za da, günümüzde Yap› Kredi Resim Koleksiyonu’nda yer alan

Resim 20. Bülbülderesi Mescidi, kartpostal.
(Souvenir of Üsküdar Hat›ras›, s.96)

Resim 21. Feyziye/Bülbülderesi Camisi ve Asadar
Baba Türbesi. Foto¤raf fiubat 2004.

Resim 22. Sokak, ka¤›t üzerine suluboya,
12x17cm., Özel Koleksiyon.

Resim 23. Üsküdar Nuhkuyusu’nda fieyhülislam Arif
Hikmet Bey Sebili ve çevresi. Foto¤raf fiubat 2004.



12.5 x 19.5 cm ölçülerindeki suluboya Nuh
Kuyusu’nda fieyh-ül ‹slam Arif Efendi Türbesi
adl› resminde ayn› yeri resmetmifltir. Sebil ve
çevresinin hemen hemen ayn› aç›yla resme-
dildi¤i bu iki suluboya resim, sebil ve çevre-
sinin eski görünümü aç›s›ndan görsel bir bel-
ge niteli¤ine sahiptir.

Üsküdar’da sevdi¤i yerler aras›nda yer alan
Çaml›ca’n›n de¤iflik yerlerinden görünümler
sunan resimler yapm›flt›r. 1928 tarihli 26x36
cm ölçülerindeki suluboya Çaml›ca’dan res-
minde, yeflillik bir alan olan Çaml›ca’dan yar›-
s› görülen iki katl› ahflap bir ev ve karfl›s›nda
bahçe kap›s›n› betimlemifltir. Yine 33x22 cm.
ölçülerindeki suluboya Üsküdar’dan adl› res-
minde, Çaml›ca eteklerinde yer alan ahflap ev-
leri do¤a içerisinde resmetmifltir. Resimde,
uzun gövdeli f›st›k çamlar› aras›ndaki iki katl›
ahflap ev, evin hemen önündeki ilkbahar› veren
beyaz çiçekli a¤aç resme hakim olup, geri plan-
da yeflillik halinde a¤aç kümeleri ve yar›dan iti-
baren gökyüzü arka planda yer al›r. 1932 tarih-
li ya¤l›boya Çaml›ca’dan Üsküdar resminde (re-
sim 24) ise Çaml›ca tepesinden bak›flla bo¤az-
daki gün bat›m›n› resmine aktarm›flt›r.

1933 tarihli Bulgurlu’dan adl› resminde  (re-
sim 25) ise Bulgurlu’nun küçük meydan›ndan
Libadiye Caddesi’ne do¤ru uzanan yol üzerin-
deki yap›lar› resmetmifltir (res.26). Resmin so-
lunda bafllayan diyagonal yerleflimde sa¤a
do¤ru yap›lar devam eder. Üzeri kiremit örtü-
lü, ahflap, tek katl› dükkan, yan›nda iki katl›
ev ve gerisine do¤ru resmin tam sol kenar›nda
yar›s› görülen minare, tekrar evle ayn› hat
üzerinde büyük ç›narlar ve sa¤a do¤ru ahflap
iki katl› cumbal› ev önemlidir. Minare, bura-
daki Bulgurlu Camisi/Bayrampafla Camisi’nin
minaresidir. Koca ç›narlar da camisinin avlu-
sunda yer al›r. Bugün bunlar›n gövdeleri halen
ayaktad›r. Cami yan›nda bir de hamam vard›r.
Bulgurlu Hamam›, Aziz Mahmut Hüdayi’nin
vak›flar› aras›ndad›r. Ayr›ca hamam ile cami
aras›nda Sultan I. Mahmud’un silahdarlar›n-
dan Süleyman A¤a taraf›ndan 1169/M.1755’te
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Resim 24. Çaml›ca'dan Üsküdar, 1932, ya¤l›boya,
48x70cm., Özel Koleksiyon.

Resim 25. Bulgurlu’dan, 1933, ka¤›t üzerine
suluboya, 32x21cm., Özel Koleksiyon.

Resim 26. Bulgurlu. Foto¤raf, fiubat 2004.
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60 ‹brahim Hakk› Konyal›, a.g.e., s.120.
61 Mehmet Nermi Haskan, a.g.e., C.2, s.926-927.

yapt›r›lm›fl olan bir s›byan mektebi bulunu-
yordu.60 Mektep, 1872 y›l›nda Haydar Pafla
taraf›ndan tamir ettirilmifl ve bu s›rada çok de-
¤iflime u¤ram›flt›r. Onar›mda mektebin alt ka-
t› kargir, üstü ise ahflap olarak yap›l›rken kap›
üzerindeki mermer kitabesi de mektebin cami
avlusuna bakan yan duvara naklettirilmifltir.61

Yap›, 1970’li y›llarda y›kt›r›lm›flt›r. Ressam Ce-
vat’›n 1933 tarihli suluboya resminde görülen
iki katl› yap›n›n, bu s›byan mektebinin olma
ihtimali güçlüdür. Resimde sa¤da görülen ah-
flap cumbal› ev ise uzun y›llar harabe halinde
kald›ktan sonra geçti¤imiz y›l y›kt›r›ld› ve ye-
rine yenisi yap›ld›. Resimde tam seçilemese de
cami ve ahflap ev aras›nda çeflme vard›r. Bura-
da iki çeflme vard›. Çeflmelerden biri erken ta-
rihli olup, kesme tafltan, di¤eri sonradan ya-
p›lm›fl mermer bir çeflmedir. Ancak bu evin
yeniden yap›m› s›ras›nda mermer çeflme de
yok edilmifltir. Üsküdarl› Cevat’›n resmi, Bul-
gurlu’nun 1933 y›l›ndaki halini aktar›r. Uzun
y›llar bu görünümünü koruyan yer, son y›llar-
da de¤iflimlere u¤ram›flt›r. Oldukça gerçekçi
olarak Bulgurlu’yu resmeden sanatç›n›n bu
resmi görsel bir belge olarak ayr› bir öneme
sahiptir.

Yaflad›¤› yer itibariyle denize yak›n olarak
yaflam›n› sürdüren sanatç›, iskeledeki ya da
denizdeki kay›klar› da resimlerine konu et-
mifltir. Alpaslan Aktu¤ Koleksiyonu’nda yer
alan Kay›klar (resim 27) resmi ve ‹fl Bankas›
Koleksiyonu’nda yer alan Kay›kl› Peyzaj resmi
onun bu sevgisini gösterir. Galatasaray Sergi-
leri’nde de sanatç›n›n kay›klar› konu alan çok
say›da resmi sergilenmifltir.

Ressam Cevat’›n 1934 y›l›nda Yeni Adam’da illüstrasyonlar› yay›mlanmaya bafllam›flt›r. Bun-
lardan biri olan Ankara Hac› Bayram’dan Görünüfl (resim 28), resminde, eski Ankara evlerini ve
tepedeki kaleyi güçlü bir desen anlay›fl›yla vermifltir. Haftal›k olarak yay›mlanan Yeni Adam ga-
zetesinin de¤iflik say›larda sanatç›n›n ‹stanbul’un de¤iflik semtlerini ve tarihi yap›lar›n› betim-
ledi¤i çizimleri yer al›r.  

Sanatç›, peyzajlar› d›fl›nda, portre ve figür çal›flmalar› da yapm›flt›r. 1910 tarihli olan ve yö-
resel k›yafetleri içinde bir genç k›z› betimledi¤i, Yemenli K›z gibi (resim 29) Yemen’de görev-

Resim 28. Ankara Hac› Bayram'dan Görünüfl, Yeni
Adam, 26 fiubat 1934, s.6.

Resim 27. Kay›klar, tuval üzerine ya¤l›boya,
Alpaslan Aktu¤ Koleksiyonu.
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62 Tuna Baltac›o¤lu, a.g.e., s.51.
63 Tuna Baltac›o¤lu ile 08.01.2004 tarihinde yap›lan

görüflme.

31. Necip Bey’in Portresi, 1930, tuval üzerine
ya¤l›boya, 92x75cm., Tuna Baltac›o¤lu Koleksiyonu.

Resim 29. Yemenli K›z, 1910, ka¤›t üzerine
suluboya, 43x33cm., Özel Koleksiyon.

Resim 30. Altunizade ‹smail Zühtü Pafla Portresi,
1930, tuval üzerine ya¤l›boya, 92x75cm., Tuna

Baltac›o¤lu Koleksiyonu.

li oldu¤u dönemde yapt›¤› suluboya portreleri
yan›nda, bugün Tuna Baltac›o¤lu’nda bulunan
ve zaman›nda Altunizade Köflkü’nün üst ka-
t›ndaki salonun duvar›nda as›l› duran62 iki
ya¤l›boya portre, Üsküdarl› Cevat’›n portrede-
ki baflar›s›n› gösterir. Bu iki portre, Altuniza-
de’’ye ad›n› veren ve burada cami, hamam, s›b-
yan mektebi, muvakkithane, imam ve müez-
zin meflrutalar›, dükkanlar ve çeflmeden olu-
flan bir külliye yapt›ran Altunizade ‹smail Züh-
tü Pafla (resim 30) ve Paflan›n evlat edindi¤i
o¤lu Necip Bey’in (resim 31) portreleridir. Bu
iki portreyi de Altunizade’lerin damad› olan
‹smail Hakk› Baltac›o¤lu’nun iste¤i üzerine fo-
to¤raflara bakarak63 1930 y›l›nda yapm›flt›r. 

1934 y›l›nda resmetti¤i ve bugün Maliye
Bakanl›¤› Koleksiyonu’nda yer alan Kurtulufl



Savafl› Süvarileri resmi (resim 32) ve Askeri
Müze Resim Koleksiyonu’nda yer alan ya¤l›-
boya Hücuma Kalk›fl (resim 33) ile Süngü Hü-
cumu adl› iki resmi, onun figürdeki baflar›s›n›
ortaya koyar. Savafl an›n› yans›tan her üç re-
simde de hareketlilik vard›r ve gerçekçi bir
betimleme yap›lm›flt›r. Dört nala koflan atlar
üzerinde k›l›çlar›n› kald›rm›fl askerler, cephe-
de ellerinde silahlar›yla savaflan askerler, ge-
rek hareketleri, gerekse yüzlerindeki ifadele-
riyle, savafl› tüm canl›l›¤› ve gerçekli¤i ile göz-
ler önüne serer. Ayn› flekilde Askeri Müze’de-
ki iki resmi de kulland›¤› renkler, figürler ve
yüzlerindeki ifade ile cephede siper alm›fl as-
kerleri ve savafl› tüm gerçekli¤iyle yans›t›r. 

Ressam Cevat’›n, s›rf peyzaj ve figür çal›fl-
malar› yan›nda, Ormanda ‹nekler (resim 34)
gibi figür ve peyzaj› birlikte de¤erlendirdi¤i
resimleri de vard›r. Sanatç›, ormanda çobanla-
r›n›n eflli¤inde ilerleyen inekleri, tüm do¤al-
l›klar› içinde resme aktarm›flt›r.

Sanatç›n›n natürmort çal›flmalar› da vard›r.
Natürmortlar›nda genellikle, meyve, cam ya
da keramik vazolar ve vazo içinde çiçeklerden
oluflan kompozisyonlar oluflturmufltur. 1933
tarihli ya¤l›boya Krizantemler resmi (resim
35), porselen bir vazo içinde k›rm›z› ve beyaz
krizantem çiçeklerinden oluflur. Ayn› tarihli
bir baflka ya¤l›boya, Natürmort resminde (re-
sim 36) ise masa üzerinde bir dilimi kesilmifl
kavun, tabak içinde fleftaliler, cam sürahi, ‹z-
nik çini örne¤ini yans›tan bir vazo ve vazo
içinde çiçeklerden oluflan daha kalabal›k bir
düzenleme vard›r. Sanatç› güçlü bir desen ve
kompozisyon anlay›fl› içinde, ya¤l›boya ile de-
¤iflik nesne ve dokular› vermeye çal›flm›flt›r.

***

Ressam Üsküdarl› Cevat, yaflam› boyunca,
küçük yafllardan bafllayarak askerlik mesle¤iy-
le birlikte resme s›k› s›k›ya sar›lm›fl ve e¤itim-
ci kiflili¤iyle de resim sevgisini yetifltirdi¤i ö¤-
rencilerine afl›lamaya çal›flm›flt›r. Türk sulubo-
ya resminin önde gelen isimlerinden biri olan sanatç›n›n resimleri, resimsel de¤erleri yan›nda
eski Üsküdar ve resmetti¤i di¤er yerlere ait görsel belge de¤eriyle de ayr› bir öneme sahiptir. 
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Resim 32. Kurtulufl Savafl› Süvarileri, 1934, 
tuval üzerine ya¤l›boya, 104x147cm., 

Maliye Bakanl›¤› Koleksiyonu. 

Resim 33. Hücuma Kalk›fl, 1934,  tuval üzerine
ya¤l›boya, 81x113cm., 

Askeri Müze Resim Koleksiyonu.

Resim 34. Ormanda ‹nekler, 1928, tuval üzerine
ya¤l›boya, 80x120cm., Alpaslan Aktu¤ Koleksiyonu.
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Aziz Mahmud Hüdayi’nin Müridi: Sadrazam
Marafll› Halil Pafla
Ahmet fiimflirgil, Prof. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Üsküdar’da Medfun Ramazano¤ullar›’ndan
‹smet Pafla ve O¤lu
Abdülhamid K›rm›z›, 
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

fiemsi Pafla’n›n Hz. EbuBekr ve Hz. Halid ile
Akrabal›¤› 
Enver Konukçu, Prof. Dr., 
Atatürk Üniversitesi

Üsküdar’›n Manevî Mimarlar›ndan Bir
Mutasavv›f: Abdülfettâh-› Akrî
Dündar Alik›l›ç, Yrd. Doç. Dr.

BEYLERBEY‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Azmi Özcan
Zeynep-Kamil Hastanesi’nin Kurucusu
Prenses Zeynep Han›m
Süleyman K›z›ltoprak, Yrd. Doç. Dr., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Zeynep Kâmil Hastahânesi
Süleyman Beyo¤lu, Prof. Dr., 
Marmara Üniversitesi

III. Ahmet’in K›z› Zeynep Sultan’›n Hayat›
ve Üsküdar’daki Vakfiyesi
Ahmet Yaram›fl, Yrd. Doç. Dr.

Valideba¤’›n De¤iflim Sürecinde: Adile
Sultan Kasr›
Naciye Turgut, Araflt›rmac›

Öküz Liman› Zahire Ambarlar›
Talip Mert, Ö¤r. Gör., 
Marmara Üniversitesi

KIZKULES‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ümit Meriç
Üsküdar’›n Geliflme Süreci ‹çinde Mahalle
Olgusunun ‹rdelenmesi
Hüseyin Cengiz, Ebru Seçkin, Prof. Dr., Arfl. Gör., 
Y›ld›z Teknik Üniversitesi

fiehre Göç Edenlerin fiehirle
Bütünleflmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü 
Ali R›za Abay, Doç. Dr., 
Sakarya Üniversitesi

Üsküdar fiehir Müzesi
Onur Halil, Yük. Mim., 
Haliç Üniversitesi

fiehir Müzecili¤inde Temel Kavramlar ve
Üsküdar Müzecili¤i
Atasoy Sümer, Doç. Dr.,
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1. GÜN 4. OTURUMLARI (16.00-17.30)

KAND‹LL‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Orhan Türkdo€an
16-17. Yüzy›llarda Üsküdar Havalisindeki
Köylerin Sosyal ve Ekonomik Ahvaline Dair
Bir Örnek
Ahmet Günefl, Doç. Dr., 
Gazi Üniversitesi

Bo¤aziçi Köylerinde Tarihsel Dokunun
De¤iflimi: Kandilli Örne¤i
Kemal Kutgün Eyüpgiller- Esra Ekfli, Doç. Dr.,
Yüksek Mimar, 
‹stanbul Teknik Üniversitesi

Tarihi Üsküdar ile Yaflayan Üsküdar’›n
Birlikte Tasarlanmas› Üzerine Bir Deneme
Celil Güngör, Araflt›rmac›

Üsküdar’da Yerleflik Halk›n Folklorik
De¤erleri ve Üsküdar Belediyesi Folklor ve
Turizm Derne¤i Gençlik ve Spor Kulübü
U¤ur Ural, Araflt›rmac›, 
Istanbul

BO⁄AZ‹Ç‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Sema U€urcan
Tanp›nar’›n Bir Gün ‹cadiye’de fiiirinde
Bergson’un Zaman Anlay›fl›n›n Etkisi
Ali ‹hsan Kolcu, Doç. Dr., 
Atatürk Üniversitesi

Denemelerde Üsküdar Yahut Mekân›n fiiiriyeti
Murat Koç, Yrd. Doç. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Necip Faz›l’›n Karacaahmet fiiiri
Abdurrahman Kolcu, Yrd. Doç. Dr., 
Atatürk Üniversitesi

Üsküdarl› Talat’›n Hayat› ve fiiiri
Ömer fiakir, 
Gazi Üniversitesi

fiiirlerde Maddeden Manaya Yaflanan Hayat
ve fiehr-i Üsküdar
Yaflar fienler, Doç. Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi

BEYLERBEY‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Günay Atalayer 
Mekân Tasar›m› Aç›s›ndan Mimar Sinan
Eserlerinin Üsküdar’›n Geliflimindeki Etkisi
Deniz Demirarslan, Yrd. Doç. Dr., 
Kocaeli Üniversitesi

Üsküdar Meydan›n›n Geçirdi¤i Mekansal
Dönüflümler
‹mre Ozbek Eren, Arfl. Gör., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yeni Valide Camii Haziresi Mezartafllar›
S. Sadi Kucur, Yrd. Doç. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Üsküdar Türbe ve Hazirelerinde 18. Yüzy›l
Osmanl› Kad›n Mezar Tafllar›
Gülçin Erol Canca, Arfl. Gör., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi ve 
Üsküdar’daki Köflkü 
Esma ‹güs Parmaks›z, Arfl. Gör., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

KIZKULES‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. ‹dris Bostan
15. ve 16. Yüzy›l Seyahatnamelerinde
Üsküdar
Hasan Boynukara, Doç. Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi

Osmanl› Co¤rafyac›lar›n›n Gözüyle Üsküdar,
Mahmut Ak, Yrd. Doç. Dr., 
Istanbul Üniversitesi

Yabanc› Seyyahlar›n Gözüyle ‹stanbul ve
Üsküdar
Muvaffak Duranl›, Uzman

Osmanl› Devrinin Sonlar›nda Üsküdar
Hapishanesinde Mahkumlar ve Memurlar
Tayfur Erdo¤du, 
Hacettepe Üniversitesi
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2. GÜN 1. OTURUMLAR (09.30-11.00)

KAND‹LL‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Mustafa Fayda
Üsküdar’daki Özel Okullar ve 
Sosyo-Pedagojik Aç›dan Tahlili
Osman Sezgin, Yrd. Doç. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Atatürk Döneminde Halkevinin Faaliyetleri
Orhan Özacun, Av. Dr.,

Kuruluflundan Günümüze Marmara 
Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi 
Hülya Alper, Dr., 
Marmara Üniversitesi

Üsküdar Kütüphaneleri
Tuba Çavdar, Yrd. Doç. Dr.,
‹stanbul Üniversitesi

BO⁄AZ‹Ç‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Muhammet Gür
Üsküdarl› Kâflif Hayat›, fiiir Dünyas› ve
Dîvânçesi
Mustafa Erdo¤an, Arfl. Gör., 
Gazi Üniversitesi

Yahya Kemal’de Bir fiiir Objesi Olarak
Üsküdar
Alpay Do¤an Y›ld›z, Arfl. Gör., 
19 May›s Üniversitesi

Muallim Hocazade Ahmed Cevdet Bey’in
Hayat› ve Eserleri
Adem Ceyhan, Doç. Dr., 
Celal Bayar Üniversitesi

‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal’›n Son As›r
Türk fiairleri Adl› Eserinde Üsküdar’da
Yaflayan fiairler
Alâattin Karaca, Yrd. Doç. Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi

BEYLERBEY‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Süleyman Beyo€lu
1890’lardan Sonra Âlemda¤› ve Civar›ndaki
Ermenilerin Baz› Faaliyetleri
Fethi Gedikli, Doç. Dr.,

Surp P. Ermeni Hastanesi Hüccet Defterine
Göre Üsküdar
Arsen Yarman, Araflt›rmac›, 
‹stanbul

Osmanl› Son Döneminde Yahudilerin 
Üsküdar’daki E¤itim Faaliyetleri
Ali Arslan, Doç. Dr., 
‹stanbul Üniversitesi

Kuzguncuk’da ‹ngilizler
Sinan Kuneralp, Araflt›rmac›,
Isis, ‹stanbul

KIZKULES‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre
Bir Üsküdarl›: Emel Esin
Tuncer Baykara, Prof. Dr., 
Ege Üniversitesi

Üsküdar Mevlevihanesi ve Ahmet Remzi
Dede
Ekrem Ifl›n, Araflt›rmac›, 
‹stanbul

Bir Üsküdar Beyefendisi: fieyhülislam Arif
Hikmet
Bilal Kemikli, Doç Dr., 
Süleyman Demirel Üniversitesi

Müzehhib Muhsin Demironat’›n Hayat› ve
Sanat›
Celaleddin Karadafl, Arfl. Gör., 
Atatürk Üniversitesi
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2. GÜN 2. OTURUMLAR (11.30-13.00)

KAND‹LL‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Nihat Öztoprak
Üsküdarl› ‹brahim Hakk› ve fiiir Dünyas›
Ahmet Mermer, Prof. Dr., 
Gazi Üniversitesi

Üsküdarl› Hâflim Baba’n›n Fikri Kimli¤i
Üzerine Bir ‹nceleme
Mehmet Temizkan, Yrd., Doç. Dr., 
Ege Üniversitesi

Üsküdarl› Hâflim Baba’n›n “Anka-› Maflr›k”›
A. Y›lmaz Soyyer, Yrd. Doç. Dr., 
Süleyman Demirel Üniversitesi

BO⁄AZ‹Ç‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Necdet Öztürk
Üsküdar’da Bir Selçuklu Bakiyyesi: Gözcü
Baba Karaca Ahmed Sultan
Abdurrahim Tufantoz, Yrd. Doç. Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi

Daniflmendnâme’ye Göre Üsküdar Fatihi
Alemdar Baba
Rabia Kocaaslan Uçkun, Dr, 
Ege Üniversitesi

Üsküdar Kad›l›¤› ve Mahkemesi
Mehmet ‹pflirli, Prof. Dr, 
Fatih Üniversitesi

1513-1520 Tarihli Üsküdar Kad› Siciline
Göre Kaçk›n Köleler
Ekrem Tak, Arfl. Gör., 
Marmara Üniversitesi

BEYLERBEY‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Raflit Küçük
Vakfiyelerin Dilinden Hüdâyî Mahmud
Efendi Vakf›
Hasan Kamil Y›lmaz, Prof. Dr., 
Marmara Üniversitesi
Üsküdar’da Sâdîlik ve Sâdî Tekkeleri
Mahmut Yücer, Dr., 
‹stanbul

Hüdâyî Tekkesi Vakf› ve ‹mârethânesi
Kay›tlar› ile Baz› Yemek Târifleri
Ferda Mazak, Araflt›rmac›, 
‹stanbul

Üsküdar’da Mütevaz› Bir Cevher: 
Sadeddin Nüzhet Ergun
Asude Soysal, Arfl. Gör., 
Hacettepe Üniversitesi

KIZKULES‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Selçuk Mülayim
Üsküdarl› Lalezârîler ve Resimli Laleleri
Candan Nemlio¤lu, Dr., Araflt›rmac›

Üsküdar’da Yazmac›l›k
Ozanay Onur, Prof. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Üsküdar’da Dokumac›l›k 
-Üsküdar Çatmalar›-
Günay Atalayer, Prof. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Üsküdar’da Hal›c›l›k: Selimiye Sandalc›
(‹pekli Dokuma) Hanlar›
Gözde Ramazano¤lu, Dr., 
Çukurova Üniversitesi

Ünal Cimit, Hayat› ve Eserleri
Fatih Karagül, Yard. Doç. Dr., 
18 Mart Üniversitesi
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2. GÜN 3. OTURUMLAR (14.00-15.30)

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ayla Oktay
KAND‹LL‹ SALONU

Üsküdar K›z Sanayi Mektebi (1890-1928)
Cemil Öztürk, Prof. Dr.,
Marmara Üniversitesi

Cumhuriyet Öncesi Üsküdar›’nda Kad›nlarla
‹lgili Faaliyetler 
fiefika Kurnaz, Doç. Dr., 
Gazi Üniversitesi

Milli Mücadele’de Üsküdar
Ercan Karakoç, Arfl. Gör., 
Marmara Üniversitesi

Üsküdar’da Bir Askeri Okul 
Kuleli Askeri Lisesi
Hasan Fehmi Öz, 
Marmara Üniversitesi

BO⁄AZ‹Ç‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Güngör fiat›ro€lu
Üsküdar’da Ebrû Sanat›
Ahmet Yüksel Özemre, Prof. Dr.,

Ali Üsküdârî ve Üslûp Anlay›fl›
Gülnur Duran, Yrd. Doç. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Osmanl› Çeflme Mimârîsinde Üsküdar’daki
Namazgâhl› Çeflmeler
‹smail Orman, Sanat Tarihçisi

Üsküdar’daki Örnekleri ile Türbe-Mezar-
Sebil-Çeflme ‹liflkisi
Tülay Sezgin, Sanat Tarihçisi

Üsküdar Çinili Camii’ndeki Çini Süslemeler
Savafl Y›ld›r›m, Arfl. Gör., 
Gazi Üniversitesi

BEYLERBEY‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof Dr. Oktay Aslanapa

19. Yüzy›lda Üsküdar
Selçuk Mülayim, Prof. Dr., 
Marmara Üniversitesi
K›z Kulesi Efsaneleri
Tuba Salt›k Özkan, Arfl. Gör., 
Gazi Üniversitesi

Mersin’de Özel Bir Kolleksiyonda Yer Alan
K›z Kulesi Resimli Hal›
Candan Ülkü, Doç. Dr., 
Mersin Üniversitesi

Üsküdarl› Ressam Müfide Kadri
Seyfettin Ünlü, 
Üsküdar Belediyesi

Türk Resminde K›z Kulesi ve Salacak
Görünümleri
Mehmet Üstünipek, Yrd. Doç. Dr., 
18 Mart Üniversitesi

KIZKULES‹ SALONU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Mücteba ‹lgürel
Osmanl› Devleti’nde Do¤uya Yap›lan
Seferlerin Hareket Noktas›: Üsküdar Menzili
Zübeyde Günefl Ya¤c›- Serdar Genç, Yrd. Doç.
Dr.; Arfl. Gör.

XVII-XVIII. Yüzy›llarda Üsküdar
Menzilhanesi
Zekai Mete, Arfl. Gör.,
‹stanbul Üniversitesi

Üsküdar ‹skeleleri ve Üsküdar
Kay›kç›lar›n›n Demografik Yap›s›
Mehmet Mazak, Araflt›rmac›, 
‹stanbul

‹stanbul’un Anadolu Yakas›nda ‹lk Tramvay
Hatt› Üsküdar-K›s›kl›
Vahdettin Ergin, Prof. Dr., 
Marmara Üniversitesi

Üsküdar›n Ulafl›m› 
Bülent Ar›, Dr., 
Çankaya Üniversitesi 

KAPANIfi VE DE⁄ERLEND‹RME
OTURUMU (16.00-17.00)

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Zekeriya Kurflun
Y›lmaz Bayat, Üsküdar Belediye Baflkan› 
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Prof. Dr. Korkut Tuna 
Prof. Dr. Cemal Kurnaz 
Prof. Dr. Selçuk Mülayim. 
Prof. Dr. Tuncer Baykara
Abdurrahim Tufantoz, Yrd.Doç.Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi, 
Abdurrahman Kolcu, Yrd.Doç.Dr., 
Atatürk Üniversitesi
Abdülhamid K›rm›z›, 
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Adem Ceyhan, Doç.Dr., 
Celal Bayar Üniversitesi
Ahmet Emre Bilgili, Doç.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Ahmet fiimflirgil, Prof.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Ahmet Uçar, 
Tarihçi-Yazar, ‹stanbul
Ahmet Günefl, Doç.Dr., 
Gazi Üniversitesi
Ahmet Mermer, Prof.Dr., 
Gazi Üniversitesi                    
Ahmet Yaram›fl, Yrd.Doç.Dr.
A. Y›lmaz Soyyer, Yrd.Doç.Dr., 
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ahmet Yüksel Özemre, Prof.Dr.,
Aktan Müge Ercan, Dr., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Alaaddin Karaca, Yrd. Doç.Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Ali Arslan, Doç.Dr., 
‹stanbul Üniversitesi            
Ali ‹hsan Kolcu, Doç.Dr., 
Atatürk Üniversitesi                   
Ali Selçuk Biricik, Prof.Dr., 
Marmara Üniversitesi               
Ali R›za Abay, Doç.Dr., 
Sakarya Üniversitesi               
Ali Yak›c›, Yrd. Doç.Dr., 
Gazi Üniversitesi                     
Alpay Do¤an Y›ld›z, Arfl.Gör.,
Arsen Yarman, 

Araflt›rmac›, ‹stanbul 
Asude Soysal, Arfl.Gör., 
Hacettepe Üniversitesi
Atasoy Sümer, Doç.Dr.,               
Aynur Koçak, Yrd.Doç.Dr., 
Kocaeli Üniversitesi               
Ayten Ardel,  
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi           
Belgin Pekpelvan, Yrd.,Doç.Dr., 
18 Mart Üniversitesi                     
Bilal Kemikli, Doç.Dr., 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Bülent Ar›, Dr., 
Çankaya Üniversitesi 
Candan Nemlio¤lu, 
Araflt›rmac›
Candan Ülkü, Doç.Dr., 
Çukurova Üniversitesi 
Celaleddin Karadafl, Arfl.Gör., 
Atatürk Üniversitesi
Celil Güngör, 
Araflt›rmac›
Cemal A¤›rman, Doç.Dr., 
Cumhuriyet Üniversitesi
Cemal Kurnaz, Prof.Dr., 
Gazi Üniversitesi
Cemil Öztürk, Prof.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Davut Dursun, Doç.Dr., 
Sakarya Üniversitesi
Davut Hut, Arfl.Gör., 
Marmara Üniversitesi
Deniz Demirarslan, Yrd.Doç.Dr., 
Kocaeli Üniversitesi
Dündar Ali K›l›ç, Yrd. Doç.Dr.,
Ebru Seçkin, 
Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Ekrem Ifl›n, 
Araflt›rmac›, 
‹stanbul
Ekrem Tok, Arfl. Gör, 
Marmara Üniversitesi
Enver Konukçu, Prof.Dr., 

Atatürk Üniversitesi
Ercan Karakoç, Arfl.Gör., 
Marmara Üniversitesi
Esra Ekfli, Yük. Mim., 
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Esma ‹güs Parmaks›z, Arfl.Gör., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fatih Karagül, Yrd.Doç.Dr., 
18 Mart Üniversitesi 
Ferda Mazak, Araflt›rmac›, 
‹stanbul 
Fethi Gedikli, Doç.Dr., 
19 May›s Üniversitesi 
Gözde Ramazano¤lu, Dr., 
Çukurova Üniversitesi 
Günay Atalayer, Prof.Dr., 
Marmara Üniversitesi 
Gülçin Erol Canca, Arfl.Gör., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Gülnur Duran, Yrd. Doç.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Gül Sar›dikmen Ahraz, Arfl.Gör., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Hasan Boynukara, Doç.Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi 
Hasan Fehmi Öz, 
Marmara Üniversitesi 
Hasan Kamil Y›lmaz, Prof.Dr., 
Marmara Üniversitesi 
Hülya Alper, Dr., 
Marmara Üniversitesi 
Hüseyin Avni Balo¤lu, 
18 Mart Üniversitesi 
Hüseyin Cengiz, Prof.Dr.,
‹lber Ortayl›, Prof.Dr., 
Galatasaray Üniversitesi
‹mre Özbek Eren, Arfl.Gör., 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
‹smail Orman, 
Sanat Tarihçisi
Kemal Beydilli, Prof.Dr., 
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Yeditepe Üniversitesi
Kemal Kahraman, Dr., 
Üsküdar Belediyesi,
Kemal Kutgün Eyüpgiller, Doç.Dr., 
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Latife Aktan, Yrd.Doç.Dr., 
18 Mart Üniversitesi
Mahmut Ak, Yrd.Doç.Dr., 
‹stanbul Üniversitesi
Mahmut Karaman, Yrd.Doç.Dr., 
Sakarya Üniversitesi
Mahmut Yücer, Dr., 
‹stanbul
Mehmet ‹nhas›, Doç.Dr., 
Atatürk Üniversitesi
Mehmet ‹pflirli, Prof.Dr, 
Fatih Üniversitesi
Mehmet Mazak, 
Araflt›rmac›, ‹stanbul 
Mehmet Temizkan, Yrd.,Doç. Dr., 
Ege Üniversitesi
Mehmet Üstünipek, Yrd.Doç.Dr., 
18 Mart Üniversitesi
Meral fiahin, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Murat Koç, Yrd. Doç. Dr., 
Marmara Üniversitesi
Mustafa Arma¤an, 
Araflt›rmac›-Yazar, ‹stanbul 
Mustafa Erdo¤an, Arfl.Gör., 
Gazi Üniversitesi
Mustafa Güler, Yrd.Doç.Dr., 
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mustafa Kaçar, Doç.Dr., 

‹stanbul Üniversitesi
Mustafa Tatc›, Yrd.Doç.Dr., 
Gazi Üniversitesi
Muvaffak Duranl›, 
Uzman
Münevver Tekcan, Yrd.Doç.Dr., 
Kocaeli Üniversitesi
Naci fiahin Yrd. Doç.Dr., 
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Naciye Turgut, 
Araflt›rmac›
Nahide fiimflir, Yrd.Doç.Dr., 
Bal›kesir Üniversitesi
Neslihan ‹lknur Keskin, Arfl.Gör., 
Gazi Üniversitesi
Nihat Öztoprak, Doç.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Onur Halil, Yük.Mim., 
Haliç Üniversitesi
Osman Sezgin, Yrd.Doç.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Ozanay Onur, Prof.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Ömer Çak›r, 
Gazi Üniversitesi
Ömür Ceylan, Yrd.Doç.Dr., 
Kültür Üniversitesi
Özacun Orhan, Av.Dr., 
Rabia Kocaaslan Uçkun, Dr., 
Ege Üniversitesi
Ramazan Gülendam, Yrd.Doç.Dr., 
18 Mart Üniversitesi 
Recep Duymaz, Doç.Dr., 

Trakya Üniversitesi 
Sabahattin fiimflir, Yrd.Doç.Dr., 
Bal›kesir Üniversitesi 
Sabri Koz, 
Araflt›rmac›-Yazar
S. Sadi Kucur, Yrd.Doç.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Said Özervarl›, Doç.Dr., 
ISAM, ‹stanbul
Savafl Y›ld›r›m, Arfl.Gör., 
Gazi Üniversitesi
Selçuk Mülayim, Prof.Dr., 
Marmara Üniversitesi
Selma Bafl, Dr., 
Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Serdar Genç, Arfl.Gör.,
Zekai Mete, Arfl.Gör., 
Seyfettin Ünlü, 
Üsküdar Belediyesi 
Sinan Kuneralp, 
Araflt›rmac›
ISIS, istanbul
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