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‹stanbul’da Akdeniz’in ›l›man, Karadeniz k›y›lar›n›n nemli ve iç bölgelerin karasal olmak üzere üç ayr› iklim tipinin etkileri görülür. Bu farkl› iklim tiplerinin
etkilerinin bazen birlikte veya art arda görülmesi ‹stanbul’da bir gün içerisinde
farkl› klimatolojik olaylar›n yaflanmas›na yol açar.1 Ara s›ra yaflayarak flahit oldu¤umuz bu karmafl›k iklim yap›s›ndan dolay› halk aras›nda ‹stanbul’un havas›na güvenilmeyece¤ine dair söz ve deyifller s›kça dile getirilir. XVII. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda ‹stanbul’u ziyaret eden Frans›z Seyyah Quiclet ‹stanbul’un havas›n› flöyle tasvir ediyor: “Hava burada, flehrin sakinlerinin vücut ve sa¤l›klar›nda de¤iflmeler meydana getirdi¤inden ötürü çok iyi de¤il. Bu hava rüzgârlara
afl›r› tabi olmakta, o kadar ki hangi mevsimde olunursa olunsun, egemen olan
rüzgâra göre hava so¤uk veya s›cak olmakta.”2 Bu noktadan hareketle Bizans’tan
Osmanl›’ya ‹stanbul’da XVII. yüzy›l›n sonuna kadar yaflan›p iz b›rakan ve hat›ralar› tarihî kay›tlara akseden meflhur k›fllar›n Üsküdar merkezli olarak ele al›nmas› bu yaz›n›n konusunu oluflturacakt›r.
‹klimi üzerinde Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Anadolu’nun etkili oldu¤u ‹stanbul’da genelde bütün y›l özelde ise k›fl aylar›nda kuzeyli hava kütlelerinin etkileri daha fazla hissedilir. Bunlardan ilki Do¤u Avrupa üzerinde yo¤unlaflan
hava kütlesinin Karadeniz ve Akdeniz üzerindeki alçak bas›nç alanlar›na do¤ru
hareketlenmesiyle oluflur.3 K›fl aylar›nda ‹stanbul’da so¤uk bask›nlar›na yol
açan ve havan›n -10ºC’ye kadar düflmesine sebep olan bu hava kütlesi Karadeniz üzerinden geçerken nemlendi¤inden ‹stanbul’a kar ya¤›fl› b›rak›r. Di¤er bir
kuzeyli hava ak›m› ise sonbahar ve k›fl mevsimlerinde Kuzey Adriyatik’ten Karadeniz’e do¤ru hareket ederek Balkanlar› kat eden kuru ve so¤uk rüzgârlar›n
Karadeniz üzerinden geçerek ‹stanbul’a kar ve ya¤mur getirenidir.4 Kuzey rüzgârlar›n›n sert ve uzun süreler esmesi tarih boyunca ‹stanbul’da baz› olaylara
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yol açm›fl ve ‹stanbul ile Üsküdar aras›nda iletiflimin kopmas›n› beraberinde getirmifltir. ‹stanbul’u etkileyen egemen rüzgâr kuzeydo¤udan esen poyrazd›r ve
bu kavram Yunanca “kuzeyden” anlam›na gelen “boreas” sözcü¤ünden türemifltir.5 Halk aras›nda baflka bir deyimle genifl anlamda poyraz kuzeyden esen bütün rüzgârlar için kullan›l›rsa da, kuzey rüzgâr› y›ld›z, kuzeybat› rüzgâr› ise karayel ad›yla an›l›r. Dar anlamda poyraz ise sadece kuzeydo¤udan esen rüzgâr›n
ad›d›r. Bu iki kavram›n 1595 y›l› k›fl›n› anlatan Selânikî Mustafa Efendi taraf›ndan kay›t alt›na al›nm›fl olmas›6 Türk kültürüne çok erken tarihlerde girdi¤ini
göstermektedir.
Tarih boyunca ‹stanbul’da çok sert k›fllar yaflanm›fl ve bunlar›n baz›lar› flehrin
haf›zas›nda önemli izler b›rakm›flt›r. Üsküdar’da Türk hâkimiyeti öncesinde yaflanan sert k›fllar›n etkileri konusunda kesin ve net bilgiler yoktur. Çünkü ilk
ça¤da Khrysopolis (Alt›nflehir), XII. yüzy›ldan itibaren Skoutarion ad›yla bilinen ve Anadolu taraf›nda Bo¤aziçi’nin en güneydeki bafllang›ç noktas› olan Üsküdar’›n7 Bizans döneminde öncelikli bir merkez olarak öne ç›kmam›fl olmas›
temel etkendir.8 Bununla birlikte ‹stanbul’da yaflanan sert k›fllar›n ‹stanbul Bo¤az›’ndaki etkilerinden baz› sonuçlara ulafl›labilir. Çünkü ‹stanbul Bo¤az› Üsküdar ile ‹stanbul aras›nda bir ba¤lant› noktas›d›r ve bu ba¤lant› noktas› her hangi bir flekilde koptu¤u zaman Üsküdar’da etkileri hemen hissedilir. ‹stanbul’da
yaflanan sert ve fliddetli k›fllardan geriye kalan en önemli bilgi baflta ‹stanbul Bo¤az› olmak üzere baz› bölgelerin k›smen ya da tamamen donmas›d›r.9 Bu bak›mdan ‹stanbul’da yaflanan fliddetli k›fllar›n etkilerinin ‹stanbul Bo¤az›’nda görüldü¤ü ölçüde Üsküdar ile ilgili baz› sonuçlara ulaflmak mümkündür.
‹stanbul’da yaflanan ve kay›t alt›na al›nan en erken k›fl haberi Bizans ‹mparatoru Valens’in zaman›nda (364–378) gerçekleflmifl ve Haliç’in bir k›sm›n›n donmas›yla sonuçlanm›flt›r (378).10 ‹stanbul Bo¤az›’n›n donmas› ile ilgili ilk bilgi ise
Bizans ‹mparatoru Arkadius zaman›nda 401 y›l›na aittir.11 ‹stanbul Bo¤az›’n›n
20 gün süreyle dondu¤u bu y›l sadece ‹stanbul’da de¤il Avrupa’da da yo¤un k›fl
flartlar›n›n yaflanm›fl olmas› dikkati çeken bir husustur.12 ‹stanbul halk›n›n
önemli bir k›sm› k›fl›n sert ve fliddetli geçmesini Tanr›’n›n gazab› olarak yorumlam›fllard›.13
VI. yüzy›lda fliddetli k›fl›n yafland›¤›na dair her hangi bir haber kaynaklara yans›mam›fl, buna karfl›l›k olarak VII. yüzy›l›n bafllar›nda (608 veya 609) k›fl›n çok
sert geçti¤i ve denizin dondu¤u denizdeki hayvanlar›n telef oldu¤u,14 bu yüzy›l›n ortalar›ndaki (647 veya 648) k›fl›n etkisinin ise fliddetli f›rt›na olarak görüldü¤ü ve birçok bitkinin kökünden ayr›ld›¤› gibi büyük a¤açlar›n da köklerinden
söküldü¤ü haber verilmektedir.15
‹mparator III. Leon zaman›nda 739’da ‹stanbul Bo¤az›’n›n dondu¤u ve Üsküdar’›n ‹stanbul’la ba¤lant›s›n›n bir süre kesildi¤i kay›tl› olan k›fl, Bizans halk›n›n
tabiat olaylar› ve afetlere bak›fl aç›s›n› yans›tmas› bak›m›ndan da önemlidir.16
Kâtib Çelebi ve Naîmâ, Cenâbî Mustafa Efendi’nin el-Aylemü’z-zâhir adl› eserine dayanarak 739 k›fl›nda Üsküdar’dan ‹stanbul’a sadece yaya olarak de¤il, arabayla da geçildi¤ini ileri sürerler.17 Din adamlar› ve halk k›fl›n fliddetli ve sert
16
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Günümüz Üsküdar k›fllar›ndan bir görünüm

geçmesini III. Leon taraf›ndan azizlere karfl› mücadelesinin bir sonucu olarak
görüyorlard› ki,18 bu asl›nda tabiat olaylar›na Bizans halk›n›n bak›fl aç›s› hakk›nda ipuçlar› vermektedir.19
753’te Bizans ‹mparatoru V. Kostantinos zaman›ndaki yaflanan k›fla ait hat›ralar
kaynaklarda daha genifl bir flekilde yer al›r. Bu y›l çok fliddetli geçen k›fl› bizzat
yaflayan Patrik Nikephoros flunlar› anlat›r: ”…Sonbahar›n bafllar›nda görülmemifl so¤uklarla k›fl geldi ve bütün sular dondu. Öyle ki, donma sadece tatl› sularda de¤il, tuzlu deniz suyunda da gerçekleflti ve bu durum flehir halk›n› korkuttu. Öyle bir kar ya¤d› ki, buzun üzeri bile kal›n bir kar tabakas›yla kapland›
ve denizle sahil aras›nda fark kalmad›. Bo¤az’da biriken buzlar Marmara Denizi’ne do¤ru gitti ve Marmara denizlikten ç›karak bir buz tabakas› haline geldi.
Büyük buz parçalar›ndan biri ‹stanbul surlar›n›n dibinde karaya vurdu ve surlar› öyle sarst› ki, flehir halk› büyük bir korkuya kap›ld›…”20
753 k›fl›n›n hat›ralar› haf›zalarda tazeli¤ini korurken ve izleri unutulmadan
755’de fliddetli k›fl›n tekrarlad›¤› ve ‹stanbul Bo¤az›’n›n yan› s›ra Haliç, Karadeniz k›y›lar› ve Marmara’n›n kuzey kesimleri bir kere daha dondu¤u kay›t alt›na
al›nm›flt›r.21 Rönesans döneminin ünlü Frans›z Bilgini Petrus Gyyll›us ise ‹stanbul’un 756 y›l›nda çok sert ve fliddetli bir k›fl yafland›¤›n› kaydeder ve 753 y›l›ndaki bo¤az›n donmas›n› anlat›r.22
Bizans tarihinin VII. ve VIII. yüzy›llar› için en önemli kaynaklar›n bafl›nda gelen Râhip Theophanes on yafl›ndayken bizzat flahit oldu¤u ve sadece ‹stanbul’u
17
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Bir k›fl ay›nda Üsküdar

de¤il bütün Avrupa’y› saran 763 y›l› k›fl›yla ilgili olarak flu bilgileri verir: “Ekim
ay› bafl›ndan sonra fliddetli so¤uklar meydana geldi ve sadece bizim ülkemizde
de¤il, do¤u, bat› ve kuzeydeki bütün her yeri etkisi alt›na ald›. So¤uktan dolay›
Karadeniz’in kuzey k›y›lar› yüz mil öteye kadar 30 cubit23 derinli¤inde dondu…Buzlanma devam etti¤i ve kar sürekli düfltü¤ünden donmufl derinlik 20 cubit daha büyüdü ve öyle ki deniz -insanlar›n ve hayvanlar›n üzerinde yolculuk
yapt›klar›- adeta kara oldu…‹lahî emir ile fiubat ay›nda on befl günlük sürede
buzlar da¤ gibi büyük parçalara ayr›larak rüzgâr›n etkisiyle ‹stanbul Bo¤az›’ndan flehre girerek Propontis, Abydos ve adalara kadar bütün k›y›lar› doldur18
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du. Biz buna bizzat flahit olduk ve otuz arkadaflla bir buzun üzerine ç›k›p oynad›k. Buzullarda birçok ölü hayvan vard› ve hem yabani hem evcil isteyen onlar›n üzerinde rahatça yolculuk yapabilirdi.”24
Theophanes bundan sonra Üsküdar’dan ‹stanbul’a buz üstünde yürüyerek geçildi¤ini kay›t alt›na al›r ki, bu bilgi ça¤dafl bir kaynakta yer alan Üsküdar’dan ‹stanbul’a buz üstünde geçifli haber vermesi bak›m›ndan ilktir. Bundan sonra
Theophanes taraf›ndan verilen bilgiler ise devasa buz parçalar›n›n Marmara Denizi’ne yönelerek ve k›y›s›ndaki baz› liman ve surlara çarparak parçaland›¤› gibi, flehirde sars›nt›lara da sebep oldu¤u ve insanlar›n bunu nas›l yorumlayacaklar›n› bilmedikleri için evlerine giderek a¤›t yakt›klar› fleklindedir.25
928 k›fl›nda yo¤un olarak ya¤an kar›n ‹stanbul’da uzun süre kald›¤› ve flehirdeki buzlar›n erimesinin dört ay sürmesi ve iafle s›k›nt›s› çekilmesi k›fl›n fliddetini
göstermektedir.26 K›fl›n uzun sürmesi, ürünün çok az olmas› Bizans Devleti’ni
zor durumda b›rakm›flt›; çünkü fliddetli ve sert geçen k›fltan sonra bir kurakl›k
ve korkunç bir salg›n hastal›k ülkeyi kas›p kavurmufltu.27 Gerek bu y›l ve gerekse 934, 1011, 1022, 1221 ve 1232 y›llar›nda k›fl mevsimlerinin fliddetli ve sert
geçti¤i, Haliç ile ‹stanbul Bo¤az›’nda k›smen veya tamamen donmalar›n meydana geldi¤i, kar›n yerden hiç kalkmad›¤› ve buzlar›n erimesinin uzun zaman ald›¤› kaydedilirse de28 bunlar›n Üsküdar’› ne kadar etkiledi¤i hususu belirgin de¤ildir.
Bizans döneminde Araplar taraf›ndan gerçeklefltirilen ‹stanbul kuflatmalar›nda
Üsküdar daima üs olarak kullan›lm›flt›r. Müslüman Araplar taraf›ndan gerçeklefltirilen ‹stanbul kuflatmalar›n›n k›fl sebebiyle zaman zaman kesintiye u¤rad›¤›29 ve ‹stanbul’a yönelik seferlerin k›fl mevsimi d›fl›nda tasarland›¤› bilinen bir
husustur.30
XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren tabiî güzellikleri, mimarîsi, nakil vas›talar› ve hayat tarz› bak›m›ndan önemli de¤ifliklikler geçiren Bo¤aziçi’nin Bizans
dönemindeki ›ss›zl›k ve sessizli¤inin yerini giderek artan bir ihtiflam ve azametin ald›¤› görülür.31 Türk devrindeki bu geliflimden en büyük pay› Bizans zaman›nda Asya’n›n önemsiz ve basit bir kasabas› olarak görülen Üsküdar ald› ve askerî ve ticarî yollar›n birleflti¤i kavflak noktas› olan bir flehir haline geldi.32 J. Tournefort, Petrus Gyllius’ten “Türklerle ‹ranl›lar aras›ndaki savafllar nedeniyle
uzun süre oturulmayan Khrysopolis Türkler taraf›ndan yeniden yap›ld›”33 rivayetini aktararak Üsküdar’›n Asya k›y›s›ndaki yegâne büyük ve güzel kent oldu¤unu kaydeder.34 Osmanl› döneminde ‹stanbul’un Asya’da bir köprübafl› haline
gelen Üsküdar, ‹stanbul-Galata-Üsküdar fleklindeki üç bafll› kentin önemli unsurlar›ndan birisi olarak ortaya ç›kt›.35 Bu bak›mdan Osmanl› döneminde ‹stanbul’da yaflanan k›fllar hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgilerin yan›nda bunlar›n Üsküdar’a etkileri de genifl bir flekilde kaynaklara yans›maya bafllad› ve Üsküdar k›fl
haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤› en önemli merkez haline geldi. 23 Rebîülevvel 983 (2
Temmuz 1575) tarihli Üsküdar kad›s›na yaz›lan, “Taht-› kazâda vâki’ olan iskelelerde odun gemisinin navlunu dörder akçeye ve fiile nâhiyesinde alt›flar akçeye olageldi¤i ehl-i vukûf müselmanlar haber verüp ol takdirce Üsküdar kazâs›19
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Karlar alt›nda Üsküdar (1929 K›fl› Bir fiehir Efsanesi, s.93)

na odun tafl›yan reâyâya dörder akçeye narh verülüp odun tafl›yan gemilerünüz
nesne çekmeyüp ve da¤dan odun tafl›yan reâyâ narh-› mezbûr üzre tafl›yub gayri nesneye mübâfleret etmeyüb evvelden çekegeldikleri üzere odun çeküb narh-›
mezbûr üzere bey’ edüb gemiciler dahi ol narh alup reâyâya h›lâf-› emr ziyâdeye verdürmeyüp emrime mugâyir ifl olmakdan hazer eylesin..”36 fleklindeki hükümden k›fl aylar›nda en önemli ›s›nma maddesi olan odunun s›k›nt›s›n›n çekilmemesinin yan›nda, yaz ortas›nda nakliyesi ve sat›fl› yo¤unlaflan odunun pahal› fiyatla sat›lmamas› için s›k› tedbirlerin al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.37
‹stanbul’un fethinden sonra 29 Kas›m 1567’de ç›kan fliddetli f›rt›nan›n ne kadar
kad›rga ve mavuna varsa denizden karaya sürükledi¤i kaydedilirse de,38 bunun
etkisinin ne kadar sürdü¤ü ve k›fl mevsiminin ne kadar›n› kapsad›¤› belirgin de¤ildir. Osmanl› döneminde erken döneme ait iz b›rakan ve k›fl fliddetli geçti¤i zaman ‹stanbul’da nas›l hissedildi¤ini, nelerin s›k›nt›s›n›n çekildi¤inin yan› s›ra
halk kültürüne yerleflmifl klimatolojik ifadeleri de özellikle zikreden Selânikî
Mustafa Efendi 1595 k›fl›n› flu flekilde kay›t alt›na alm›flt›r: “Ve bu esnâda berd
ü flitâ ziyâde ifltidâd üzre olup, muhâlif rüzgârlar esüp, niçe eyyâm karayel ve
k›ble ve y›ld›z esmekle furt›nalar oldu. Deryâdan sefîne gelüp gitme¤e hiç vechile mecâl ü imkân olmad›. Sular tond›, de¤irmenler dönmez old›. ‹stanbul kesret ü izdihâm›na ekmek yetiflmek mümkin olmayup, azîzü’l-vucûd olma¤la bir
somun iki akçaya sat›lurken üç akçaya hem-çünâ minnet ü sipâs ile ele girmedi.”39
20
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Selânikî, fliddetli k›fl flartlar›n›n saltanat de¤iflikli¤i ile birleflti¤inde bunun halk›n gündelik yaflam›ndaki problemleri daha da art›rd›¤›n› ve s›k›nt›lar› derinlefltirdi¤ini Hâflimî’nin tarih düflürdü¤ü beytiyle birlikte flu flekilde kay›t alt›na almaktad›r:
“Hikmet-i ‹lâhîdür, her tecdîd-i saltanat vâki‘ oldukda bu vilâyetde kaht u k›llet
çekmek âdet old›. Erbâb-› ihtikâr -le‘anehu’muallâhu ta‘âlâ- âmme-i âleme nâ-insâfl›klar idüp, fukarâ vü zu‘afâ fledâ’ide mübtelâ olmakta hükkâm nâfizü’l-kelâm
olmayup, narhlar gözedilmekden kald›. Her kifli istedü¤in ider old›.
Gözlerüm yafl›yla vîrân olmaduk yer kalmad›
Hâlimi bilmek dilersen iflte flöyle mâ-cerâ.”40
1595 k›fl› sert ve fliddetli geçerken 17 Ocak’ta III. Murad’›n ans›z›n vefat› ve tahta ç›kan III. Mehmed’in on dokuz flehzadenin bo¤ularak öldürülmesine göz
yummas› ve yo¤un k›fl flartlar›nda cenazelerin Ayasofya’daki türbeye defnedilmesi halk aras›nda dedikodular›n artmas›n› beraberinde getirmifl, saltanat de¤iflikli¤inin u¤ursuzluk getirdi¤ine inan›lmaya bafllanm›fl ve yoksullar ile güçsüzlere s›k›nt›lara karfl› Allah’›n bir hikmeti olarak sabretmeleri sal›k verilmifltir.41
Selânikî’nin olay› bu flekilde tarih düflürerek42 tamamlamas› Osmanl› tarih yaz›m›na özgü bir gelenektir. Arap alfabesinin ilk tertibi ve harflerinin tafl›d›¤› say›
de¤erlerine dayanan hesap sistemi olan ebced (tarih düflürme) Osmanl› döneminde yayg›n olarak kullan›lm›fl, önemli olaylar bununla kay›t alt›na al›nm›flt›r.43 Neflâtî taraf›ndan 1621 k›fl› için düflürülen tarihte oldu¤u gibi44 ebcedin
do¤ru düflürülebilmesi için ufak tefek baz› imla de¤ifliklikleri de olabilmektedir.45
XVI. yüzy›l›n son çeyre¤inde yaflam›n›n bir k›sm›n› esaret alt›nda ‹stanbul’da
geçiren Brettenli Michael Heberer k›fl aylar›nda kar›n çukurlara doldurulup saman ile kapat›l›p muhafaza alt›na al›nd›¤›n› ve yaz aylar›nda buz olarak sat›ld›¤›n› kaydeder.46 fiiddetli k›fl›n etkilerinin özellikle ekmek s›k›nt›s› çekildi¤i, fiyat›n›n artt›¤› ve bunun önlenmesi için çeflitli tedbirler al›nd›¤› 11 fiaban 981 (6
Aral›k 1573) tarihli ‹stanbul Kaymakam› Vezir Ahmed Pafla’ya yaz›lan hükümden anlafl›lmaktad›r.47 XVII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda on dört adedi Üsküdar’da
bulunan ‹stanbul’daki f›r›nlar›n fliddetli k›fl›n yaflanmas› ve gemilerin ulaflamamas› ihtimaline karfl› üçer ayl›k malzemelerini önceden temin etmelerinin istenmesi48 önemli bir k›fl haz›rl›¤› olarak zikredilmelidir.
fiiddetli k›fllarda daha sert ve haflin hissedilen so¤uklar›n bazen ölümlere sebep
oldu¤u da olurdu. fiiddetli so¤uktan baz› arkadafllar›n›n öldü¤ünü ve baz›lar›n›n da donan ayak parmaklar›n›n kesilmek zorunda kald›¤›n› kaydeden M. Heberer’in k›fl mevsimlerinde kar toplamay› karl› bir ifl olarak zikretmifl olmas› dikkat çekicidir.49
XVII. yüzy›l›n bafllar›nda ‹stanbul’da fliddetli bir k›fl yaflanm›flsa da50 II. Osman
zaman›nda 1621’de yaflanan k›fl hem ‹stanbul hem de Üsküdar’da yaflayanlar›n
haf›zalar›nda derin izler b›rakt›¤› gibi halk inan›fl› bak›m›ndan 1595 k›fl›yla benzerlikler gösterir. Genç Osman tahta geçtikten bir süre sonra Lehistan seferi ha21
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z›rl›klar›n› yaparken 24 Ocak’tan 8 fiubat’a kadar görülmemifl bir flekilde durmaks›z›n yo¤un bir kar ya¤›fl› olmufl ve ‹stanbul beyazlara bürünmüfltü. Bu olay›n canl› flahidi olan Hasanbeyzâde Ahmed Pafla 1621 k›fl›n›n ‹stanbul ve Üsküdar’a etkilerini flöyle tasvir eder:
“Ve Hicret-i Nebeviyye-i Mustafaviyye’nün bin otuz senesinde, bir vechile, fliddet-i flitâ old› ki, Halîc-i Kostantiniyye, müncemid olup, sefînesüz buz üzerinden Üsküdar’a ve Galata’ya [ve Kas›mpafla’ya] nice âdem, piyâde geçmifldür [ve
belde-i mezbûrede, birkaç merd, fliddet-i berdden müncemid ü helâk ve âgefltei berf ü hâk olup] ve kaht u galâ istîlâ idüp, bir dirheme bir nân alan, azîm flamdân olurd›. Bu kaht-› azîme sebeb, incimâd-› bahrle [Yöros-kal’as› kurb›nda
olan] ‹skender-bo¤az›, kapanup, [Bahr-› siyâh’dan berüye] sefâ’in gelmekden kalup, [Akdeniz’den dah› ‹stanbul semtine bir k›t‘a sefîne vâs›l olmama¤la, hiç
ferd, ‹stanbul’a zahîre getürme¤e kadir olmayup, mevcûd u] hâz›r olan zahâ’ir
gibi, dükenmekle, böyle olm›fl idi. Târîh-i Hâflîmî, berây-› incimâd-› bahr… Ol
k›fl, ehl-i ‹stanbul, bu makale, kaht u galâ ile ayfl idüp…üzereler idi…
Yol old› Üsküdar’a bin otuzda, Ak-deniz tond›”51
1621 k›fl›n›n bir di¤er canl› flahidi olan ‹brahim Peçuylu ‹stanbul Bo¤az›’n›n
donmas›n› ender görülen bir olay olarak nitelendirdikten sonra olay› manzum
olarak anlatan ve tarih düflüren iki usta flairden birisi olan Neflâtî 1621 k›fl›n› flu
sözlerle kay›t alt›na alm›flt›r:52
“Emr-i Hak ile Sitanbul’da olan bu sene
Belki dünyâ duralu olmad› bu resme flitâ
Üsküdar ile Sitanbul aras› tond› kamu
Ruy-› deryây› gören kimse sanurd› sahrâ
Bun› kim gördü ki deryâ yüzinün üstinde
Kara yir gibi nice kimse gezer bî-pervâ
Müncemid old› so’ukdan nefesi insânun
Nice mahlûk› helâk eyledi berd ü sermâ
Lafzan u ma‘nen ana didi Neflâtî târîh”53
Yine ‹brâhim Peçuylu taraf›ndan da kaydedilen 1621 k›fl›na ait di¤er flair Seyyid
Hâflimî’nin anlat›m› ise flu flekildedir:
“Sitanbul’la Üsküdar aras› tond› k›fl kat› oldu
Geçer her cânibe âdem yürür havf itmeyüp buzda
Deniz ile (yer bir) oldu var ana ibret gözüyle bak
Silip inâyet gubâr›n varsa gözde
Yürü sûr u güzâr ile tazarru‘ eyle Mevlâ’ya
Umar›z kim burûdet def‘ olup tesîr ide sözde
Didi ey Hâflimî târîhin an›n lafzan uma‘nen
Yol oldu Üsküdar’a Akdeniz tond› bin otuzda”54
22

B ‹ Z A N S

v e

O S M A N L I

D Ö N E M L E R ‹ N D E
K E N D ‹ N D E N
Ü S K Ü D A R
K I fi L A R I

S Ö Z

E T T ‹ R E N

Solakzâde Mehmed Hemdemî’nin bu olaya “Zibâce kudret köprüsü” m›sra’› ve
“Gerçi kim ‹skender germiyet ve mihr ü felek
Sâb›kan âyine-i âlem-nümâ imifl atâ
Sürdü cevr ile ammâ bin otuzda âleme
Dedi bahri eyledi âyine-i âlem-nümâ”55 dörtlü¤ü ile iki ayr› tarih daha düflürmüfl
olmas› olay›n önemi ve b›rakt›¤› derin tesirin belirtisi olmal›d›r.
II. Osman döneminin önemli kaynaklar›ndan Musibetnâme adl› eserin müellifi
Tu¤i, “1621 senesinde Bo¤aziçi dondu. Üsküdar ve Befliktafl aras› kara olup, üzerinde adamlar gezip, Üsküdar’dan ‹stanbul’a yürüyerek gidip gelirlerdi”56 diyerek Üsküdar’dan Eminönü’nün yan› s›ra Befliktafl’a da yürüyerek geçildi¤ini haber vermektedir.
Osmanl› Vak’anüvisi Naîmâ’n›n, “Garâ’ib-i vekayi‘-i eyyâmdand›r ki, sene-i
mezbure flitâs›nda rebîülevvel gurresinden on alt›nc› güne de¤in azîm kar ya¤›p
fliddet-i sermâdan serâser deryâ müncemid olup, ancak ak›nt› ortas›nda bir
nehr-i sagir mikdar› mahal aç›k kalm›fl idi”57 fleklindeki rivayetinden 1621 k›fl›n› anlatan ‹stanbul Bo¤az›’n›n ortas›nda küçük bir k›sm›n akmaya devam etti¤ini ö¤renmekteyiz.
1621’deki k›fl›n sadece ‹stanbul ve Üsküdar’› de¤il ayn› zamanda Osmanl› ülkesi ve çevresini de etkiledi¤i görülür. 1621’de on yedi yafl›nda bir ö¤renci olan ve
fliddetli k›fl› canl› olarak yaflayan Abdurrahmân Hibrî, “ol sene eyyâm-› flitâ iriflmekle fiâh-› Acemin elçisi ve hedâyâs› Darü’s-saltanaya vâs›l olamam›fl”58 diyerek yo¤un k›fl flartlar› sebebiyle ‹stanbul ve Üsküdar’a ulafl›m problemlerinin yafland›¤›n› kay›t alt›na alm›flt›r.
fiiddetli bir k›fl›n yafland›¤› 1621 Ocak’› ayn› zamanda bir mateme de sahne olmufltu. I. Ahmed’in y›llar› aras›ndaki hükümdarl›¤› döneminde kardefl katli kald›r›lm›fl ve padiflah›n öldürtmedi¤i kardefli I. Mustafa 1618’de Osmanl› taht›na
ç›km›flt›. Ancak I. Mustafa akli durumunun yeterli olmamas› yüzünden bir süre
sonra tahttan indirilerek, yerine I. Ahmed’in büyük o¤lu Genç Osman padiflah
yap›ld›. Genç Osman, tahta geçtikten bir süre sonra Lehistan, yani Polonya seferine ç›karken I. Ahmed zaman›nda (1603-1618) kald›r›lan kardefl katli yeniden
uygulamaya konularak 12 Ocak 1621’de kendinden dört ay küçük kardefli Mehmed’i öldürttü. Devrin kaynaklar› fiehzâde Mehmed’in öldürülmeden önce; “Osman Allah’dan dilerim ki, devletin berbâd olsun. Ben “ömrümden niçe behremend olmad›m ise sen dahi behre-mend olmayas›n” diyerek beddua etti¤ini yazarlar.59 Bu haberi kaydeden Kâtib Çelebi sözlerini “Du’as› icâbete karîn olup az
zemânda zuhûr itdi” fleklinde bitirerek fiehzade Mehmed’in duas›n›n kabul edildi¤i yorumunu yapar.60
‹stanbullular, flehzadenin yas›n› tutarken tarihte efli az görülen bir hadise meydana geldi. 24 Ocak 1621’den 8 fiubat 1621’e kadar hiç durmadan yo¤un bir biçimde kar ya¤m›flt›. K›fl›n fliddetinden ‹stanbul Bo¤az›’nda deniz buz tutmufl, sadece ortas›nda bir nehir büyüklü¤ünde bir yer akmaya devam etmiflti. Bo¤az’›n
donmas› ‹stanbul için bir felaketti, g›da ihtiyac›n›n ço¤unu d›flar›dan temin
23
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eden flehre gemi gelemedi¤i için yiyecek fiyatlar› artt›. Ekmek ve et fiyatlar› birkaç misline ç›kt› ve büyük bir k›tl›k yafland›. Solakzâde Mehmed Hemdemî, ‹stanbul’da büyük k›tl›k ve yokluk yaflanmas›n› “Üsküdar bo¤az›n›n kapanmas›
sebebiyle gemilerin buraya ulaflamamas› ve önceden haz›rlanan zahirenin tükenmesi olarak”61 göstermesi Üsküdar’›n k›fl mevsimlerinde ve öncesinde yap›lan haz›rl›klarda ne kadar önemli oldu¤unun bir iflareti olmal›d›r. II. Osman Lehistan Seferi’nin haz›rl›klar›n› yapt›¤› esnada bu yo¤un k›fl yaflanm›flt›. Sefer haz›rl›klar› sürerken piyasada k›fltan dolay› görülen s›k›nt› Sadrazam Ali Pafla’n›n
hayat›ndan endifle etmesine sebep olmufltu.62 Mart ay›n›n bafllar›nda havan›n
yumuflamas› ile Bo¤az’da ulafl›m tekrar bafllamasayd› ‹stanbul’da büyük bir halk
isyan› yaflanabilirdi. Ancak Sadrazam Ali Pafla hayat›n normale döndü¤ü s›ralarda eceliyle vefat etmifl ve yerine Ohrili Hüseyin Pafla tayin edilmiflti.63
1621 k›fl›n›n Genç Osman zaman›nda meydana gelmesi çeflitli yorumlar› da beraberinde getirmiflti. Bir günefl tutulmas› olay›n›n ard›ndan tahtta ç›kan Genç
Osman’›n hükümdar olmas›ndan k›sa bir süre sonra yang›n, sel, salg›n hastal›klar gibi do¤al afetlerin birbiri ard›nca yaflanmas›, ard›ndan da ‹stanbul Bo¤az›’n›n donmas›, “uzun süredir yerleflmifl bulunan halktan kopmufl, yaln›zlaflt›r›lm›fl padiflah modelinin d›fl›nda halkla bütünleflme e¤ilimi öne ç›kan bir gazi
hükümdar tipini benimseyen”64 II. Osman’›n talihsizli¤inin iflaretleri ve hükümdarl›¤›n›n sönüflünün habercisi olarak yorumlanm›flt›r.65
‹stanbullular 1621 k›fl›n›n hat›ralar›yla yaflarlarken 1036’da (1626-1627) yeni24
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den fliddetli bir k›fl geçirmifl olduklar›n› ve Üsküdar’a geçen yeniçerilerin sakallar›n›n bir buz parças› haline geldi¤i gibi kulaklar›n›n da duymaz oldu¤unu ve
bunlar›n Üsküdar’da neredeyse so¤uktan öleceklerini sand›klar›n› kaydeden
Naîmâ’n›n flu sat›rlar›ndan ö¤reniyoruz: “Mâh-› rebîülevvelin on ikinci günü
(01.12.1626) Kaymakam Receb Pafla Saray›’nda müflâvere ferman olunup fieyhülislâm Yahya Efendi ve ulemâ ve vüzerâ vesâ’ir erkân u a‘yân geldiler. Cumhûrun re’yiyle mühr-i vezâret Halil Pafla’ya ve Yeniçeri a¤al›¤› hilâf-› âdet Çavuflbafl› Ali A¤a’ya verildi. Ve Defterdarl›k Âsitâne defterdar› Bekir Pafla’ya tevcih olunup ertesi vezîria‘zam Dîvân-› Hümâyûn’a vard›. Ve sefer hil‘atleri giydirilip mâh-› rebîülevvelin on beflinci günü alay ile fliddet-i flitâda Üsküdar’a geçti. fiiddet-i sermâ ve hiddet-i flitâdan âlem ü pür-berf ü yah, guyâ kürre-i zemherîr vech-i arza nüzûl etmifl idi. Hatta alaylar dizilip Vezîr Halil Pafla Üsküdar’a
geçtikte yeniçerilerin ve sâ’ir kisvet-pûfl olan erbâb-› alay›n sakallar› kar ile
memzûc donup, guyâ ki bir buz pâresi olmufl idi. Çehreleri ve kulaklar› burûdetten zürkat ü kemûdet beyninde mütelevvin olup çok kimesne tond›”66.
XVII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yo¤un ve fliddetli k›fllar›n k›sa aral›klarla s›kça
tekrarland›¤› kaynaklara akseden bilgilerden anlafl›lmaktad›r. 1655 k›fl›n›, “birkaç hafta mukaddem ki fliddet-i flitâdan ortal›k buz tutmufl idi ve hücûm-› bürûdetten bir ferd taflra ç›kma¤a kadir de¤il idi”67 fleklinde tasvir eden Naîmâ,
baflta saray olmak üzere ‹stanbul’un tamam›nda ›s›nma, bar›nma ve beslenme
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s›k›nt›lar›n›n yo¤un olarak yafland›¤› 1657 k›fl›n› ise daha tafsilatl› bir flekilde flöyle anlat›r: “Bi-emri’llâhi te‘âlâ bu sâlde Edirne’de mübâla¤a ile kar ya¤›p ta‘bîri nâ-mümkin flitâ-i fledîd oldu. Ve cevânib-i erba‘adan araba yollar›
mesdûd olma¤›n Edirne ve cevânibinde kaht ü galâ müstevlî oldu. Bundan
a¤reb def‘-i burûdet içün atefl yakacak hatab bulunmay›p bi’z-zarûre nice eflcâr-› müsmirenin kat‘›n irtikâb ve havf-› mazarrat-› bürûdetten terk-i râhat u
hâb edip Edirneliler’in ekseri hânelerin y›k›p bir tahtay› elli akçeye ve bir dire¤i yüz akçeye sat›p yakmak için menzilleri kerestesin odun yerine füruht
etmekle vâfir sermâye peydâ ettiler.
Saray-› Âmire huddâm› ferman-› pâdiflâhî ile ba¤çe-i hümâyûnda olan bülend
ceviz a¤açlar›n vesâ’ir eflcâr-› azîmeyi kesip odun yerine yakt›lar. Evâhir-i flitâda nehr-i Tunca dahi cûfl ve hurûfl edip bir vechile tu¤yân eyledi ki, saray› hümâyûn ba¤çesi mânend-i ummân olup demir kap› aç›lmak nâ-mümkin
iken su fliddet-i hücûm ile efli¤inden içeri seylân edip hammâm külhan›na
karîb yerler deryâ misâl olmufltu.
Ba‘z› sâd›kü’l-makul ashâb-› sinn ü sâlden su’âl olundukta bu ana gelince
böyle fliddet-i flitâ ve tu¤yân-› mâ’ görmedik deyü haber verdiler. Hezâr zarû ret ü usret ile eyyâm-› flitâ munkazî olup fasl-› bahâr erifltikte etrâf u cevânibden envâ‘-› zehâ’ir ve müstevfâ odun eriflüp ganîmet-› azîme husûle geldi.”68
‹stanbullular, 1669’da da fliddetli bir k›fl geçirmifller, yo¤un kar ya¤›fl› ve uzun
süreli buzlanmalar›n yafland›¤› bu k›fl ‹stanbul ile Üsküdar aras›nda ulafl›m
problemlerinin yaflanmas›n› yaklafl›k elli gün boyunca Üsküdar’›n çevresindeki
köylerle ba¤lant›s›n›n kesilmesini ve küçük hayvanlar ile bitkilerin zarar görmesini beraberinde getirmiflti.69
Antoine Galland tutmufl oldu¤u günlü¤ünde 1672 k›fl›n› özellikle zikreder. 1
Ocak’ta bafllayan kar ya¤›fl› aral›klarla Ocak ve fiubat aylar›nda da sürdü. 23 fiubat günü ya¤an kar üzerine, A. Galland Fransa’da bu kadar çok kar ya¤mad›¤›n›
belirtme ihtiyac› duydu70. fiiddetli kuzey rüzgâr›n›n karla birleflmesi o gün ve
bir sonraki gün ‹stanbul’da donmaya sebep oldu¤u ve lodos rüzgâr› ile donun
çözüldü¤ünü günlü¤ünde dikkatli bir flekilde ifade eden71 A. Galland’›n iklim
bilgisi vermek konusunda en önemli kaynaklardan birisi oldu¤u burada belirtilmelidir. 1672 k›fl›n›n etkileri aral›klarla devam etti¤i, Mart ay›nda kar ve f›rt›na,
May›s ay›nda ise fliddetli rüzgârlar fleklinde görülerek elçilik merkezindeki flöminenin yaz bafl›na kadar yak›lmas›n›n sürdürülmesinden anlafl›lmaktad›r.72
XVII. yüzy›l›n ikinci yar›s› için en önemli kaynaklar›n bafl›nda gelen Zübde-i Vekayiât adl› vekayi’nâme’nin müellifi Defterdar Sar› Mehmed Pafla bizzat flahit oldu¤u ve Üsküdar ile Eminönü ve Befliktafl aras›nda ulafl›m problemlerinin yafland›¤› ve can ve mal kayb›n›n yafland›¤› 1689 k›fl›n› flöyle anlat›r:
“Mahz-› kudret-i kâmile-i Rabbânî iktizâsiyle sene-i ihdâ ve mi’e ve elf fla‘bânü’l-mu‘azzam›n›n yirmiyedinci günü [5.6.1690] ba‘de’l-asr ruzgâr-› nâ-sâzkâr
muhâlif perdeden na¤meye ser-âgaz idüp, rûy-i deryâda furt›na-i azîme zuhûr
itmekle, tetâbü‘-i sademât-› emvâc-i bahirden Halic-i Kostantaniyye’de kenârda
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lenger-endâz-› sükûn olan niçe kefltîleri birbirine çarpup ve Karadeniz Bo¤az›nda ve Üsküdâr ve Befliktafl miyân›nda rûy-i deryâda bulunan kay›klar› ser-nigûn
ve gerden-nihâde-i gerdûn olma¤la, sâ‘adet-i vâhidede dört-beflyüz âdem gavtahar-› deryâ-y› adem oldu.”73
1109 (1697-1698) k›fl›n›n da sert ve fliddetli geçti¤i ve Haliç’e sürüklenen bir bal›¤›n karn› yar›ld›¤›nda canl› dokuz adet k›l›ç bal›¤›n›n ç›kmas› gibi baz› garip
olaylar›n meydana geldi¤i kaynaklara yans›m›flt›r. Bu k›flla ilgili Vakanüvis Râflid k›saca bilgi vermeyi ye¤lerken74 Defterdar Sar› Mehmed Pafla ise daha ayr›nt›l› bilgiler vermek suretiyle flöyle anlat›r:
“Emr-i Kadir-i zü’l-celâl ile beyne’l-cemerât vâki‘ olan fliddet-i sermâdan Ka¤›dhâne bo¤az› nehri donup ve Eyyûb-i Ensârî ve Hasköy taraf›nda leb-i deryâda
mahal yah-beste olup ve ol esnâda arzan alt› kar›fl ve tûlu dahi ana k›yâs ile
gayet kebîr azîmü’l-cism bir semek-i nâ-dîde ‹stinye-bo¤az› nâm mahalde kenâra karîb s›¤a oturup, girü deyâya avd ü ric‘ate kudreti olmama¤la helâk olma¤›n
deryâdan taflra ihrâc ve karn› çâk itdirildikde tennûr-› mi‘desinde henüz eriyüp
muzmahill olmam›fl dokuz aded k›l›ç bal›¤› bulunup ve yaln›z ci¤eri bir piyâde
kay›¤› doldurdu. Ol havâlîde bu ana dek ol makale kebîr bal›k zuhûru vâki‘ olmama¤la, manzûru olanlar nakl itmekle bu mahalle sebt ü tahrîr olundu.”75
‹klimbilimciler Avrupa’n›n XV. yüzy›l›n bafl›ndan XIX hatta XX. yüzy›l›n bafl›na kadar iklim flartlar›nda y›ll›k dalgalanmalar›n görüldü¤ü ve k›sa veya uzun
27
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Buzlarla kapl› Üsküdar sahili (Üsküdar Hat›ras›, s.100)

süreli mutat olmayan so¤uk ve s›caklar›n yafland›¤› dönemine “Küçük Buzul Ça¤›” ad›n› vermifllerdir.76 ‹klim de¤ifliklikleri, günlük ticarî faaliyetlerden fiyat hareketlerine, salg›n hastal›klar›n ortaya ç›kmas›ndan nüfus yap›s›nda de¤iflimlerin yaflanmas›na ve ekonomik yap›lar büyük oranda tar›ma dayal› oldu¤u için
ziraî krizden isyanlara kadar siyasî, iktisadî ve sosyal alanda çok derin izler b›rakm›fllard›r. Hayat›n bütününü kapsayan bu geliflmelerin Osmanl› co¤rafyas›ndaki etkileri ise tam olarak ayd›nlanm›fl de¤ildir. Bununla birlikte her ne kadar
elimizde düzenli olarak tutulmufl iklim bilgileri yoksa da, XVII. yüzy›lda yaflanan baz› siyasî geliflmeler ve do¤al afetler, özellikle de kroniklere yans›yan fliddetli ve so¤uk k›fllara ait bilgiler Osmanl› co¤rafyas›nda “Küçük Buzul Ça¤›” ad›
verilen dönemin bu yüzy›lda yaflanm›fl olmas›n›n muhtemel oldu¤unu göstermektedir.77
Antoine Galland taraf›ndan 7 May›s 1672 Cumartesi günü için ifade edilen, “Geçen iki fevkalade havadan sonra o derece kuvvetli bir don oldu ki, birçok yerlerde buz çok derindi. Bu don berrak bir hava getirdi”78 fleklindeki bilgi XVII. yüzy›lda “Küçük Buzul Ça¤›” ad› verilen dönemin anlafl›lmas›na iklim de¤iflikliklerinin yafland›¤›na dair önemli bir kay›t olmal›d›r. Ayn› flekilde 1675 y›l› Haziran
ay›nda Defterdar Sar› Mehmed Pafla’n›n “Yevm-i mezbûrun gicesi yine âtefl-bâzlar arz-› hünere bafllad›klar› gibi bir saht rüzgâr emr-i Hakk ile zuhûr ve azîm
ra‘d u berk ile her dânesi yumurta kadar dolu nâzil nâzil olup, herkesin zehre28
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K›fla teslim olmufl Üsküdar Pafla Liman›

leri çâk mertebelerine varup, halka bir mertebe dehflet müstevlî oldu ki temâflâ
de¤il, kendülerin muhâfaza için birer semte firâr itmekle cem‘iyyet perîflân olup
ve âvîhte olan kanâdîl isâbet-i dolu ile bi’l-cümle flikest ve flu‘leden bî-niflân oldu”79 fleklindeki her zamankinden farkl› olmak üzere yo¤un ve yumurta büyüklü¤ünde dolu ya¤mas›yla ilgili haberi ve Naîmâ Târihi’nde yer alan kay›tlar
XVII. yüzy›lda “Küçük Buzul Ça¤›” ad› verilen dönemin yaflanm›fl olmas›n›n
muhtemel oldu¤unu göstermektedir.
Osmanl› döneminde Üsküdar, k›fl haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤› ve ‹stanbul’da bütün
k›fl boyunca ›s›nma ve beslenme problemlerinin yaflanmamas› için tedbirlerin
al›nd›¤› bir merkez olarak öne ç›kmaktad›r. Afl›r› ya¤an kar ve uzun süre devam
eden buzlanma yüzünden Üsküdar’›n çevresiyle ulafl›m›n›n kesilmesi ‹stanbul’da k›fl mevsimine özgü problemlerin yaflanmas›na sebep oluyordu. Bu bak›mdan Üsküdar’›n hem ‹stanbul hem de çevresiyle kara ve deniz ulafl›m›n›n
kesilmeden yap›lmas› için her türlü tedbir al›n›yordu. Karayolu güzergâh› üzerindeki yerleflim birimlerindeki idarecilerin bafll›ca vazifeleri, k›fl aylar›nda Üsküdar’a ulafl›m›n kesilmemesi, yaz aylar›nda ise k›fla haz›rl›k olmak üzere zahire ve odunun sa¤l›kl› ulaflt›r›lmas›yd›.
Öbür yandan klâsik Osmanl› kültüründe özellikle kar›n bol flekilde ya¤mas›na
karfl› günümüzdeki olumsuz bak›fl aç›s›n›n aksine bir anlay›fl›n hâkim oldu¤u
görülür. K›fl›n sert ve kar ya¤›fl›n›n bol olmas› bir bereket80 olarak görülür ve ar29
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kas›ndan üretimin bol olaca¤› bir bahar›n gelece¤inin müjdecisi olarak kabul
edilirdi. Ömrünün yar›s›n› XVII. yüzy›lda geçiren Osmanl› vak’anüvisi ve flairi
Mustafa Sâmi Bey’in kar› ‹stanbul’un üzerine saç›lan çil akçalara benzetmifl oldu¤u flu beyti bu hususu aç›klamaktad›r:
“Yine asâr›n izhâr eyledi hengâm-› dey hakka
Aceb esdi savurd› nice günler serdi-i sermâ
Degül berf üstine çil akça saçd› erba‘în içre
Sitanbul’un felek ta’zîm-i flân›n eyleyip icrâ”81
D‹PNOTLAR
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Bizans kaynaklar›nda ad› genellikle Alt›n fiehir1 anlam›nda Khrysopolis olarak
geçen Üsküdar’›n Scutarion fleklinde an›ld›¤› da bilinmektedir. Özellikle XII.
yüzy›ldan sonraki dönemde kullan›lan Scutarion isminin kalkanl› Roma askerlerine verilen Scutarii isminden ve bu askerlerin Scutarion denilen
k›fllalar›ndan geldi¤i belirtilmektedir.2 Dördüncü Haçl› Seferi’ne kat›lan
Villehardouin’›n ise bu seferi anlatmak üzere kaleme ald›¤› eserinde Üsküdar
için Escutaire ad›n› kulland›¤›na rastlanmaktad›r.3
Üsküdar’›n ‹mparatorluk tarihinde sur içindeki ‹stanbul ve Beyo¤lu gibi kal›c›
bir yerleflim yeri oldu¤u görünmemekle birlikte birçok önemli olaya tan›kl›k
etti¤i tespit edilmektedir.
Üsküdar ismine ‹mparator Büyük Konstantinos’un ‹stanbul’u baflkent yapmadan önce muhalifi Licinius ile 324 y›l›nda burada yapt›¤› ve Licinius’un
öldürülmesiyle sonuçlanan meflhur Üsküdar Savafl› dolay›s›yla rastlan›r. 306
y›l›nda babas› bat› augustus’u4 Konstantinos Khlorus’un ölümü ile ordu
taraf›ndan imparator ilan edilen Büyük Konstantinos, bundan sonra muhalifleriyle özellikle de Do¤u ‹mparatoru Licinius’la mücadele etmek zorunda
kald›. Bu mücadele bilhassa her ikisinin 313 y›l›nda Milano’da bir araya gelerek
hristiyanlara serbestlik tan›yan Milano ferman›n› yay›mlamalar›ndan sonra
daha da artt›. Aralar›ndaki husumetin savafla dönüflmesi ve 316 y›l›nda yap›lan
iki savaflta da Licinius’un yenilmesi Büyük Konstantinos’a önemli avantajlar
sa¤lad› ve 323 y›l›na kadar aralar›nda ciddi bir sorun yaflanmad›. Ancak bu tarihten itibaren Licinius’un hristiyanl›¤a yönelik düflmanl›¤›n› art›rmas› ve mensuplar›n› yönetimden uzaklaflt›rma çabalar› her geçen gün hristiyanlar›n
sevgisini kazanan Büyük Konstantinos’a Licinius’a karfl› sefere ç›kmak için
f›rsat verdi. 120.000 kiflilik bir ordu ve donanma ile harekete geçen Büyük
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Konstantinos ile 150.000 kiflilik bir orduya ve 350 gemiden oluflan donanmaya
sahip olan Licinius aras›nda önce Edirne’de5 ard›ndan 18 Eylül 324’te Üsküdar’da yap›lan savafl Licinius’un hezimeti ile sonuçland›. Bu savaflta Licinius’un
ordusunun önemli bir k›sm› öldürülmüfl, kalanlar da canlar›n› zor kurtarabilmifllerdi. Licinius, Büyük Konstantinos’un k›zkardefli olan efli Konstantia
arac›l›¤› ile ba¤›fllanma talebinde bulundu ve bu talep imparator taraf›ndan
kabul edildi. Ancak daha sonra yine sorun ç›kartabilir düflüncesi ile katledilmesi uygun görüldü. Bu savafltan sonra Büyük Konstantinos art›k tek bafl›na Roma
‹mparatorlu¤u’nun sahibi oldu ve ‹stanbul’u baflkent yapmak için haz›rl›klara
bafllad›.6 Rivayete göre o bu Üsküdar zaferinin an›s›na binaen Kas›m 324 tarihinde Byzantium ad›n› Constantinopolis olarak de¤ifltirdi, Licinius’un istemedi¤i hristiyanlar› himayesi alt›na ald› ve 1 y›l sonra da ‹znik Konsili’ni toplayarak hristiyanl›¤›n iman esaslar›n›n belirlenmesini sa¤lad›.
Tarihte bir Üsküdar savafl› da ‹mparator II. Basileios zaman›nda (976-1025) 988
y›l›nda oldu. ‹mparator II. Nikephoros Phokas’›n (963-969) ye¤eni olan Bardas
Phokas bu dönemde önemli devlet görevlerinde bulunmufl ve pek çok baflar›ya
imzas›n› atm›flt›. Hatta o Bizans’› oldukça meflgul eden Bardas Skleros’un7
isyan›n› bast›rarak imparatorlu¤u büyük bir tehlikeden kurtarm›fl ve imparator
taraf›ndan ödüllendirilmiflti. Ancak zamanla Bardas Phokas gözden düfltü¤ünü,
hiç kimsenin kendisi ile art›k eskisi kadar ilgilenmedi¤ini, oysa onlar›n güvenlerini sarsacak hiçbir fley yapmad›¤›n› düflünmeye bafllad›. Buna bir de
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domestikos8 görevinden al›nmas› eklenince çok üzüldü ve 15 A¤ustos 987’de
isyana kalk›flt›. Bizans tarih yazar› Psellos’a göre Phokas bir taraftan ordunun
büyük bir k›sm›n› kendi yan›na çekerken bir taraftan da meflhur ailelerle
görüflerek destek istedi. Mücadele etmek için bir ordu oluflturmas›, imparatorlara mahsus elbiseyi, pelerini ve tac› giymesi onun ne kadar ciddi oldu¤unun
göstergesiydi. ‹mparator II. Basileios, bu zor durum karfl›s›nda Ruslardan
yard›m istedi ve onlardan yard›ma gelen Varaeg birli¤ini kendi askerleri ile birlikte Bardas’›n üzerine yollad›.9 Bu kuvvetler 988 y›l› yaz aylar›nda Üsküdar’da
Bardas Phokas’›n birliklerine sald›rd›lar. Bu esnada Phokas, Bizans kayna¤›
Zonaras’›n kayd›na göre Abydos’ta idi. O buraya gelmeden önce ordusunun bir
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k›sm›n› patrikios Delphinas’›n emrine vermifl ve Üsküdar’a göndermiflti. ‹mparator II. Basileios Ruslardan oluflan birli¤in deste¤i ile Üsküdar’da karargâh kurmufl olan Delphinas’›n üzerine yürüdü ve onu büyük bir hezimete u¤ratt›.
Tarihe Üsküdar Savafl› olarak geçen bu korkunç savafltan sonra ‹mparator II.
Basileios Abydos’ta bulunan Phokas’›n üzerine yürüdü.10 Ancak iki taraf›n karfl›
karfl›ya geldi¤i s›rada Phokas’›n birdenbire at›ndan düflmesi ile savafl bafllamadan sona erdi. ‹mparatorluk birlikleri hemen Phokas’› k›l›ç darbeleri ile
parçalad›lar ve kesilen kafas›n› ‹mparatora getirdiler. Manzaray› gören
Phokas’›n askerleri hiçbir fley yapamadan geri çekilmek zorunda kald›lar (Nisan
989).11
Tarihi kaynaklarda Üsküdar ile ilgili di¤er iki olaya ‹stanbul kuflatmalar›
esnas›nda rastlanmaktad›r. Bunlardan ilki bir Türk kavmi olan Avarlar›n 626
y›l›nda ikinci kez ‹stanbul’u kuflatmalar›d›r. Pek çok kavim taraf›ndan de¤iflik
zamanlarda kuflat›lm›fl olan ‹stanbul’u muhtemelen 616 y›l›nda kuflatan Avarlar
bundan bir sonuç alamam›fllar ve 626 y›l›nda bir kez daha flehri kuflatmaya
karar vermifllerdi. Bu kuflatman›n di¤erlerinden fark› Sâsânîler ile müflterek ve
anlaflmal› olarak yap›lm›fl olmas›yd›. Uzun zamandan beri Bizans ile amans›z
bir mücadele içinde olan Sâsânî ‹mparatoru II. Hüsrev, Bizans’›n elinden
Suriye, Filistin ve Kudüs’ü alm›fl ve fiahbarâz komutas›nda büyük bir orduyu
Anadolu’ya göndermiflti. fiahbarâz Anadolu içlerindeki h›zl› ilerlemesini
Bo¤aziçi sahillerine kadar sürdürmüfl ve 626 y›l› Haziran ay› bafllar›nda döneme
en yak›n Bizans kaynaklar›ndan Chronicon Paschale olarak bilinen vekâyinâmeye12 göre önce Kad›köy sonra Üsküdar da Theophanes’e13 göre ise Kad›köy
civar›nda karargâh›n› kurmufltu.
Temmuz ay› bafl›nda ‹stanbul’a dört fersah mesafeye kadar yaklaflan Avarlardan
oluflan 1000 kiflilik bir birlik Galata civar›na giderek Üsküdar yak›nlar›nda
karargâh kurmufl olan Sâsânîlere görünmüfl ve orada olduklar›n› atefl yakarak
göstermeye çal›flm›fllard›.14
Avar Hakan› Temmuz ay› sonlar›na do¤ru 80.000 kiflilik ordusu ile birlikte
‹stanbul surlar›na gelerek taciz etmeye bafllad›. Hakan› bu kadar k›sa zamanda
beklemeyen Bizans var gücü ile flehrin savunmas› için u¤raflt›. Bu esnada
‹mparator Herakleios baflkent d›fl›nda idi ve flehrin savunmas›n› ileri gelenlerden biri olan Bonos’a ve Patrik Sergius’a b›rakm›flt›. Bonos askerî birlikleri teftifl
edip, son haz›rl›klar› kontrol ederken, patrik de Ayasofya’da halk› teflvik edici
vaazlar vererek flehrin savunmas›nda yard›mc› olmalar›n› istedi. Di¤er yandan
da Avar hakan›na ard arda elçiler gönderilerek kuflatmay› kald›rmas› talep edildi. Mesela Bizans’›n Avarlara gönderdi¤i bir elçi heyeti hakan›n yan›na
vard›klar›nda Sâsânî elçileri ile karfl›laflm›fllar ve hakan›n o elçilere iltifat edip
kendilerini hor gördü¤üne flahit olmufllard›. Üstelik hakan onlara ba¤›rarak ‹ran
elçilerini göstermekte ve Sâsânîlerle anlaflt›¤›n›, onlar›n flu an Üsküdar’da beklemekte oldu¤unu ve istedi¤i an onlardan yard›m alabilece¤ini söylemekteydi.15
Bizans elçilik heyeti anlaflma sa¤layamadan oradan ayr›l›rken, ‹ranl› üç elçide
Üsküdar’da bulunan karargâhlar›na geri dönmeye karar verdiler. Ancak onlar
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Bo¤az’da Bizans makamlar›nca yakaland›lar. Chronicon Paschale’a göre onlardan birinin bafl› kesilerek derhal öldürüldü. Di¤er ikisi ise flehre götürüldü ve
surlara ç›kar›larak Avarlara gösterildi. Bizansl›lar bu iki elçiden birinin kollar›n›
kesti ve daha önce öldürülen elçinin kafas› ile birlikte Avar hakan›na gönderdiler. Üçüncü elçi ise gemi ile Üsküdar’a götürüldü ve burada Sâsânîlere gösterildikten sonra boynu vurularak denize at›ld›. Bu elçinin üzerinde Sâsânî elçilerinin Avar hakan› taraf›ndan Bizans makamlar›na teslim edildi¤i yaz›lmaktayd›. Bu duruma donanmas› olmayan ‹ranl›lar do¤rudan cevap veremediler.16
Sonuçta Avarlar›n ‹ran ile anlaflmal› olarak gerçeklefltirdi¤i kuflatma baflar›l› olamad› ve Avarlar geri çekilmek zorunda kald›lar. Onlar›n ayr›lmas›ndan sonra
Üsküdar’da karargâhlar›nda bulunan Sâsânîler de art›k her fleyin bitti¤ini
anlad›lar ve geri çekildiler.
Üsküdar ad›na Araplar›n ‹stanbul kuflatmalar›nda da rastlanmaktad›r. Bilindi¤i
üzere Araplar taraf›ndan ‹stanbul’a üçü Emeviler biri de Abbasiler zaman›nda
olmak üzere dört askerî sefer düzenlenmifl bunlardan sonuncu seferde Araplar
Bizans kayna¤› Theophanes’e göre Üsküdar’a kadar gelmifllerdir. Bu sefer
Abbasi Halifesi Mehdi-Billah (775-785) zaman›nda gerçekleflmifl ve halife, o¤lu
Harun Reflid’i büyük bir ordunun bafl›nda 782 y›l›nda ‹stanbul’a göndermiflti.
Harun, Anadolu’yu bafltan bafla kat ederek Üsküdar’a kadar ulaflt›. Bu esnada
Bizans taht›nda ‹mparator VI. Konstantinos (780-797) bulunmakta fakat yafl›
küçük oldu¤u için onun ad›na annesi Irene devleti idare etmekteydi. Irene baflka
pek çok problemle u¤raflt›¤› için bu sorunu bar›fl yoluyla halletme yoluna gitti
ve Harun Reflid’le 3 y›ll›k bir anlaflma imzalad›. Kaynaklar›n bildirdi¤ine göre
bu anlaflma ile Irene, Abbasilere anlaflma süresi boyunca her y›l 70.000 dinar
ödemeyi, Abbasi ordusu geri dönerken onlar›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için
pazarlar›n kurulmas›n› sa¤lamay› ve rehber temin etmeyi kabul etmekteydi.17
Bu anlaflmadan sonra Müslüman ordular› Üsküdar’dan ayr›larak ülkelerine geri
dönmüfllerdi.
Üsküdar, tarihi süreçte mevcut düzene, resmi imparatora veya imparator
aday›na yönelik isyanlar›n bafllad›¤› bir yer olarak da karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Mesela, bunlardan ilki ‹mparator IV. Konstantinos döneminde (668-685)
yafland›. ‹mparator 670 y›l›nda müflterek imparator olarak taçland›rd›¤› iki
kardefli Herakleios ve Tiberios’un haklar›n› ellerinden alma ve onlar› tahttan
uzaklaflt›rma karar›n› verdi. ‹mparatorun bu karar› ordu ve senato taraf›ndan
protesto edildi ise de o, karar›ndan vazgeçmedi. Sonunda Anatolikon themas›18
askerleri isyan ederek Üsküdar’a kadar geldiler ve Theophanes’e göre imparatora “biz teslise inan›yoruz, bundan dolay› üç imparatoru da görmek isteriz” diye
ba¤›rmaya bafllad›lar”19 ama imparator bunlar›n söylemlerinin aksine hareket
etmeyi tercih etti ve önce kardefllerinin unvanlar›n› geri ald› sonra da 681
y›l›n›n sonlar›na do¤ru her ikisinin de burunlar›n› kestirdi. Üsküdar’a kadar gelerek imparatora karfl› gelen Anatolikon themas› askerlerinin ço¤u da idamla
cezaland›r›ld›.
Di¤er bir isyan hareketi ‹mparator II. Justinianus’un (685-695; 705-711) 711
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y›l›nda vefat›ndan sonraki dönemde yine thema askerleri taraf›ndan ç›kar›ld›. II.
Justinianus’tan sonra Bardanes-Philippikos tahta ç›k›nca20 (711-713) onu istemeyen ‹znik merkezli Opsikion themas›21 birlikleri Bardanes’e karfl›
ayakland›lar. ‹mparator 3 Haziran 713’te tahttan indirilerek gözleri kör edildi ve
yerine II. Anastasios unvan›yla Artemios ad›nda bir memur getirildi. Yeni
imparator ilk ifl olarak Araplara karfl› haz›rl›klar› ele ald›. ‹stanbul’un savunmas›n› tamamlad› ve Arap donanmas›n› bask›na u¤ratmak üzere bütün Bizans
birliklerinin Rodos’ta toplanmas›n› emretti. Fakat Opsikion birlikleri buraya
gelir gelmez yeniden isyan ettiler ve imparatoru istemediklerini söylediler. Üstelik onlar orada kalmayarak yollar›na devamla Anadolu’ya geçtiler. Burada bir
vergi memuru olan Theodosios isminde birisini imparator ilan ettiler. ‹mparator
II. Anastasios, Opsikion askerlerinin bu tavr› karfl›s›nda tam teçhizatl› bir ordu
haz›rlad›. Öte yandan Opsikion askerleri de imparatora karfl› etkin bir flekilde
mücadele edebilmek için gerekli haz›rl›¤› yapt›lar. Theophanes’e göre bu asi birlikler hem karadan hem de denizden Üsküdar’a kadar geldiler ve buradan
imparatorluk askerleri ile mücadeleye bafllad›lar. Sonuçta kazanan taraf
Opsikion themas› askerleri oldu ve onlar›n destekledi¤i III. Theodosios Bizans
imparatoru olarak selamland› (715). Ancak o da taht›nda fazla kalamad› ve bu
sefer onu taht›ndan indirmek için Anatolikon themas› strategosu Leon ayakland›.22 Askerleri ile birlikte Üsküdar’a kadar gelen Leon imparatorluk ile müzakerelere giriflti. Sonuçta ‹mparator III. Theodosios’un tahttan indirilmesine, kendisinin ise imparator olarak selamlanmas›na karar verildi. Neticede Leon 717
y›l› Mart ay›nda ‹stanbul’a gelerek imparator olarak selamland›.23
‹mparator VI. Mikhail’e (1056-1057) karfl› bafllat›lan isyan her ne kadar Üsküdar’da bafllamasa da olaylar›n geliflim seyrinde Üsküdar’a rastlanmaktad›r.
‹mparator VI. Mikhail’in kumandanlar›ndan olan Isaakios Komnenos imparator
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taraf›ndan haks›zca suçlanmas›na tepki olarak etraf›ndaki arkadafllar›n›n da
deste¤i ile 8 Haziran 1057’de imparator ilan edildi ve hemen sonras›nda da
isyan ederek üzerine gönderilen imparatorluk ordusunu yendi.24 Bunun üzerine
‹mparator VI. Mikhail, aralar›nda Bizans tarih yazar› Psellos’un da bulundu¤u
bir elçi heyetini karargâh›n› ‹zmit’te kurmufl olan Isaakios’a göndererek onunla
anlaflmak istedi. Nihayet heyet Isaakios’u ikna etmeyi baflard› ve onun gizli
mesajlar›n› ‹mparator VI. Mikhail’e bildirdi. Bu mesajlar›n imparator taraf›ndan
kabul edilmesi üzerine elçilik heyeti tekrar Isaakios’un huzuruna varmak için
yola ç›kt›. Bu esnada Isaakios 27 A¤ustos’ta ‹zmit’ten ‹stanbul’a do¤ru hareket
etmifl, 29-30 A¤ustos gecesini ‹zmit-Üsküdar yolu üzerinde oldu¤u tahmin
edilen Almeai’da geçirmifl daha sonra muhtemelen Damatrys’e do¤ru gelirken
Rheai’de Bizans elçilik heyeti kendisine ulaflm›fl ve imparatorun25 flartlar› kabul
etti¤ini bildiren mektubunu getirmifllerdi. Isaakios art›k imparatorun yan›na
‹stanbul’a gitmekte bir mahzur görmedi ve heyete bu karar›n› imparatora ilet39
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melerini istedi. Isaakios bu mesaj› gönderdikten sonra yürüyüflüne devam
ederken, Bizans kayna¤› Attaliates’e göre Üsküdar’a yak›n bir yere geldi¤inde
kendisine ‹mparator VI. Mikhail’in tahttan indirildi¤i ve hemen yerine geçmek
için ‹stanbul’a gitmesi gerekti¤i haberleri ard arda ulaflt›.26 Sonuçta bu haberlere
kay›ts›z kalamad› ve Üsküdar’dan ayr›l›p imparatorluk tac›n› giymek üzere
‹stanbul’a gitti. Böylece Üsküdar, Isaakios Komnenos’un imparatorluk yolunda
önemli bir yere sahip oldu.
Türklerin yo¤un olarak Bizans topraklar›nda görülmeye bafllad›klar› XI.
Yüzy›ldan itibaren muhalif imparator adaylar›n›n en çok Türkler’den yard›m
istedikleri ve onlar›nda bu yard›m maksad›yla Üsküdar’a kadar geldikleri dikkat
çekmektedir. Mesela ‹mparator VII. Mikhail Dukas’›n (1071-1078) hâkimiyeti
esnas›nda Bizans’›n Anadolu ordular› komutan› Nikephoros Botaniates ve
Rumeli ordular› komutan› Nikephoros Bryennios isyan etmifllerdi. Bunlardan
1077 y›l› Ekim ay›nda isyan eden Nikephoros Botaniates kendisine yard›m
etmesi hususunda Anadolu fatihi Kutalm›flo¤lu Süleyman fiah ile anlaflt› ve
onun deste¤i sayesinde 1078’de imparator ilan edildi. Bu iliflkilerin sonucu
olarak Süleymanflah ve askerleri Üsküdar’a kadar geldi ve burada Botaniates
taraf›ndan sayg› ve sevgi ile karfl›lan›p a¤›rland›lar.27
Botaniates’in imparatorlu¤u döneminde (1078-1081) ise ‹mparator VII.
Mikhail’in kardefli Konstantinos Dukas’›n isyan› vukû buldu. Zonaras’a göre
Konstantinos yeni ‹mparator Nikephoras Botaniates taraf›ndan Türklere karfl›
gönderilmifl ancak o, Üsküdar’a geçtikten sonra kendisini imparator ilan etmiflti.
Fakat bu durumu uzun sürmedi ve Konstantinos, ‹mparator Botaniates
taraf›ndan yakalanarak hapsedildi.28
Üsküdar’›n ad›n›n geçti¤i bir baflka isyan hareketi de 1080 y›l› sonlar›nda
Bizans’›n önemli ailelerinden birine mensup olan Nikephoros Melissenos
taraf›ndan gerçeklefltirildi. Melissanos, Botaniates’e karfl› Süleymanflah ile
anlaflarak imparatorlu¤unu ilan etti ve Üsküdar’a kadar ilerleyerek kendisi gibi
imparator olmak isteyen Aleksios Komneneos’a mektuplar gönderdi ve imparatorlu¤u paylaflma teklifinde bulundu. Anna Komnene’nin kayd›na göre “Tanr›,
emrindeki ordu ile beni Üsküdar’a kadar sa¤ salim getirdi” sözleri ile bafllayan
bu mektuplar paylaflma plân› ile ilgili bilgiler vermekteydi.29 ‹mparator
Botaniates bu geliflmelerden haberdar olmakla birlikte ne yapaca¤› konusunda
çaresizdi. Anna Komnene’ye göre Melissanos’un Üsküdar’a kadar ilerlemesi ve
buray› iflgal etmesi onu çok üzmüfltü. Botaniates çok düflündü ve sonuçta taht›
Melissanos’a b›rakmaya karar verdi. Hatta adamlar›na Melissanos’u Üsküdar’dan bu tarafa geçirmelerini ve imparatorluk saray›na getirmelerini emretti.
Ancak o esnada Aleksios’un imparator olmas› buna imkân vermedi30 ve taht
Melissanos’un de¤il Aleksios’un oldu (1081-1118). Böylece Bizans’ta yüz y›l
sürecek olan Komnenoslar hanedan›n›n hâkimiyeti bafllam›fl oldu.
Malazgirt zaferi sonras› Anadolu’da ilerlemesi devam eden Türklerin Üsküdar
önlerine kadar geldi¤i bilinmektedir. Aleksios imparator oldu¤u zamanlarda
h›zla ilerleyerek Üsküdar’a kadar gelen bu Türkleri buradan uzaklaflt›rmak için
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bizzat kendisinin bafl›nda bulundu¤u ordularla de¤iflik zamanlarda seferler
yapm›flt›r. Mesela bu seferlerden birinde Aleksios, k›z› Anna Komnene’nin
ifadesine göre, teflkil etti¤i bir askerî birli¤i Türkler üzerine göndermeye karar
verdi. Bu birli¤e geceleyin ilerleyerek karadan denize ç›kmalar›n› ve Türklerin
say›s›n›n kendi say›lar›ndan az oldu¤unu gördüklerinde onlara sald›rmalar›n›
ve sonras›nda hemen gemiye geri dönmelerini emretti. Askerler imparatorun
dedi¤inin ayn›s›n› yapt›lar ve Türklerin Üsküdar’dan ayr›larak biraz daha içerilere çekilmesini sa¤lad›lar. Bundan sonra Aleksios’un yine de¤iflik zamanlarda
Üsküdar’a kadar gelen Türkleri uzaklaflt›rmak için çaba sarfetti¤i görülmektedir.31
IV. Haçl› Seferi s›ras›nda Latinlerin ‹stanbul’u zaptetmeleri ile sonuçlanan
süreçte Haçl›lar›n 1203 y›l› Haziran ay› sonunda Üsküdar’a geldikleri ve burada
etrafa sald›r›larda bulunduklar› malûmdur.32 Seferin görgü tan›¤› Niketas Haçl›
gemilerinin Üsküdar önlerine ulaflt›klar›n›, Bizansl›lar›n onlara do¤ru at›fllar
yapt›¤›n› ama hiçbirinin hedefine ulaflt›ramad›¤›n› hay›flanarak anlat›rken,
Bizansl› bir birli¤in haçl›lar›n sald›r›s›n› durdurmaya çal›flt›¤›n›, fakat ifle yarar
hiçbir fley yapamad›klar›n› belirtir.33 Seferin bat›l› görgü tan›¤› Villehardouin ise
Haçl›lar›n önce Kad›köy’e ard›ndan Üsküdar’a geldiklerini, gemilerin ve bütün
kad›rgalar›n burada demirlediklerini ifade eder. Burada Scutarion (veya Scutari)
isminde bir saray oldu¤unu söyleyen Villehardouin, Haçl›lardan bir k›sm›n›n
Üsküdar’a yerlefltiklerini, burada yiyecek bulduklar›n› ve bu sayede bütün
ordunun ihtiyac›n›n karfl›land›¤›n› kaydeder. Ayr›ca burada haçl›larla
Bizansl›lar aras›nda küçük çapta bir savafl yaflanm›fl ve Bizansl›lar kaçm›fllard›r.
Bu baflar› Villehardouin’e göre haçl›lar› çok sevindirmifltir ve onlar ganimet
olarak akla gelebilecek her fleyi ele geçirmifllerdir.34
Üsküdar, Bizans imparatorlar›n›n dinlendikleri, ava ç›kt›klar› bir yer olarak da
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Burada Komnenos sülalesi taraf›ndan yapt›r›lan ve
yukar›da Villehardouin’in da kaydetti¤i gibi Scutarion isminde bir saray bulunmakta ve özellikle bu sülaleye mensup hükümdarlar burada kalmay› tercih
ederek dinlenmekte ve civar›nda kimi zaman gezintiye kimi zaman ise ava
ç›kmaktayd›lar. Niketas, ‹mparator Manuel Komnenos’un (1143-1180) Üsküdar’›n iyi havas›ndan ve sessizli¤inden faydalanmak için buraya geldi¤ini ve
sarayda kalarak dinlenmeyi sevdi¤ini söylerken35 Kinnamos da Manuel’in
avlanmak için Üsküdar ve civar›n› tercih etti¤ini belirtir.36
‹mparatorlar d›fl›nda Bizans ileri gelenlerinin de burada saraylar›n›n ve villa
türü yazl›k evlerinin olduklar› rivayet edilmektedir. Mesela ‹mparator
Mavrikios’un (582-602) k›z kardeflinin kocas› Philippikos’un Üsküdar’da büyük
bir saray›n›n veya villas›n›n oldu¤u bildirilirken; yine Philippikos’un burada bir
manast›r yapt›rd›¤›na dair kay›tlara rastlanmaktad›r. Theophanes’e göre
Philippikos, imparator Phokas’›n imparatorlu¤u zaman›nda keflifl yap›lm›fl ve o
da bundan sonraki ömrünü bu manast›rda keflifl olarak geçirmifltir.37 Bu manast›r›n sonraki dönemlerde de önemini muhafaza etti¤i görülür. Mesela 797
y›l›nda buran›n baflrahibi VI. Konstantinos’un annesi Irene taraf›ndan Arap
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ordular› baflkomutan› ile görüflmek üzere Anadolu’ya gönderilmifltir. Yine
imparator III. Mikhail’in (842-867) cesedinin önce buraya defnedildi¤i ard›ndan
buradan al›narak baflka yere nakledildi¤i kaydedilmektedir.38
Üsküdar’da bu manast›rdan baflka manast›rlar›n oldu¤u tahmin edilmektedir.39
Mesela tespit edilebilenler aras›nda yerinin neresi oldu¤u çok bilinmese de
Hagia Maria manast›r› önemlidir.40
Bunlar›n d›fl›nda Damalis olarak adland›r›lan ve bugün Salacak’a tekabül eden
bölgede, Bo¤az’dan geçen gemileri kontrol etmek için yap›ld›¤› belirtilen ve
Türkler zaman›nda K›zkulesi olarak adland›r›lan yap›dan karfl›ya
Sarayburnu’na ‹mparator Manuel Komnenos taraf›ndan bir zincir çektirildi¤i
rivayeti mevcuttur.
Üsküdar, ‹stanbul’un fethinden önce muhtemelen Orhan Gazi döneminde
(1324-1362) Türklerin hâkimiyeti alt›na geçse de daha Osman Gazi zaman›nda
‹znik’in Bizans’tan al›nabilmesi için Sultan›n askerlerini civar bölgelere gönderdi¤i ve bu askerlerin Üsküdar’a kadar geldiklerine dair kay›tlar bulunmaktad›r.
Üsküdar’›n ‹mparatorlarla Sultanlar›n bulufltu¤u bir mekan olarak da karfl›m›za
ç›kt›¤› görülmektedir. Mesela Orhan Gazi, Bizans ‹mparatoru ve ayn› zamanda
kay›npederi olan VI. Ioannes Kantakuzenos (1347-1354) ile büyük bir ihtimalle
1347 y›l›nda Üsküdar’da görüflmüfltür.
Sonuç olarak Üsküdar, Bizans döneminde kendi ad›yla an›lan savafllar›n
yap›ld›¤› bir yer olmas›, birçok isyana ve baflkenti hedef alan d›fl sald›r›lar
merkezlik yapmas› ayr›ca avlanma ve dinlenme mekanlar›ndan biri olarak
görülmesi ile dikkat çekmekle birlikte burada kapsaml› bir yerleflme söz konusu
de¤ildir. O tarihteki kal›c› olan yerini bundan sonraki dönemde yani Türklerin
eline geçmesi ile kazanacakt›r.
D‹PNOTLAR

1 Gurub vakti günefl ›fl›nlar›n›n bölgeye alt›n rengi vermesinden dolay› bu ismin kullan›ld›¤› söylenmektedir.
2 R. Janin, Constantinople Byzantine, Paris 1950, s. 450; S. Eyice, Bizans Devrinde Bo¤aziçi, ‹stanbul 1976, s. 49; ayn› yazar,
“‹stanbul’un Mahalle ve Semt Adlar› Hakk›nda Bir Deneme”, Türkiyat Mecmuas›, XIV(1964), s. 208-209. Eyice’ye göre Üsküdar ad›n›n Farsça-Türkçe kar›fl›m› oldu¤u belirtilen Esküdar ad›ndan gelme ihtimali de bulunmaktad›r.
3 G. Villehardouin, Konstantinopolis’te Haçl›lar, Türkçe terc. A. Berktay, ‹stanbul 2001, s. 65.
4 Çok genifl olan Roma topraklar›n›n idaresini bir elden yönetmek zor oldu¤u için ‹mparator Diocletianus (284-305) taraf›ndan
bu topraklar 4 parçaya ayr›ld› (Tetrarkhia). Buna göre ‹mparatorlu¤un do¤usunda ve bat›s›nda birer Augustus olacak ve bu
Augustlar›n emri alt›nda birer Caesar bulunacakt›. Augustuslar 20 y›l görev yapt›ktan sonra kendi r›zalar› ile idareden çekilecekler ve yerlerini Caesarlara b›rakacaklard›. Diocletianus baflkenti ‹zmit’ten (Nikomedia) Augustus s›fat›yla ülkenin
do¤usunu idare ederken Maximianus da Augustus olarak bat›s›n› idare edecekti. Do¤uda Galerius bat›da ise Büyük
Konstantinos’un babas› Konstantius Khlorus Caesar olmufltu. 20 y›l sonra Diocletianus ve Maximianus görevlerinden
ayr›l›nca yerlerini Bat›’da Augustus olarak Konstantius Khlorus, Do¤uda ise Galerius ald›. Bat›’da Caesar Severus olurken,
Do¤u’nun Caesar’› Maximianus Daia idi. Bkz. Chronicon Paschale, 284-628, terc. Michael Whitby-Mary Whitby, Liverpool
1989, s. 2. Ayr›ca bkz. A. A. Vasiliev, Bizans ‹mparatorlu¤u Tarihi, Ankara 1943, I, s. 75 vd; T.D. Barnes, The New Empire of
Diocletian and Constantine, Cambridge 1982, s. 3-9; O. Akflit, Roma ‹mparatorluk Tarihi, ‹stanbul 1985, s. 495 vd; T. Kaçar,
“Üsküdar Savafl› ve Bizans’›n Temelleri”, Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 May›s 2003, Bildiriler, ‹stanbul 2004, I, s. 21-22.
5 Savafl›n ilk bölümü Edirne’de Meriç Nehri k›y›s›nda yap›ld› ve Licinius yenilerek (Temmuz 324) Byzantion’a çekilmek
zorunda kald›. Bkz. Zosimus Nea Historia, II, s. 33-34, 22, 3-7; “Origo Constantini Imperatoris ‹mparator Constantinus’un
Yükselifli”, Tarih ‹ncelemeleri Dergisi, XX(2005), s. 147. Karfl. Kaçar, a.g.m., I, 25.
6 Zosimus, a.g.e., II, 26, 2-3, 30, 1; “Origo Constantini Imperatoris”, s. 147-148. Karfl. Kaçar, a.g.m., I, s. 25-26.
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7 Skleros ailesine mensup olan Bardas Skleros, II. Nikephoros Phokas ve Ioannes Çimiskes (969-976) zamanlar›nda kumandan olarak büyük hizmetlerde bulunmufltu. Ancak II. Basileios devrinde gözden düflmesi ve görevinden uzaklaflt›r›lmas› onu
derinden yaralam›fl ve isyan etmesine sebep olmufltu. Toplayabildi¤i büyük bir güçle II. Basileios üzerine yürüyen Skleros’un
bu isyan hareketi ‹mparator II. Basileios nezdinde önce endifle ile karfl›land›. Fakat daha sonra Bardas Phokas’›n bu isyan›
bast›rabilece¤i düflünüldü ve Phokas Bizans ordular› baflkumandan› tayin edilerek Skleros’un üzerine gönderildi. ‹ki taraf
aras›nda 24 Mart 979 tarihinde Sarvenis’de yap›lan savafl Skleros’un yenilgisi ile sona erdi. Bkz. Mikhail Psellos,
Khronographia, Türkçe terc. I. Demirkent, Ankara 1992, s. 7-10, not 8, 15. Ayr›ca bkz. E. Honigmann, Bizans Devletinin Do¤u
S›n›r›, Türkçe terc. F. Ifl›ltan, ‹stanbul 1970, s. 48; W. Seibt, Die Skleroi (eine prosopographisch-sigilligraphische Studie), Wien
1976, s. 47.
8 Baflkumandan.
9 Psellos, a.g.e., s. 10-13.
10 Ioannes Zonaras, CSHB, yay. T. Büttner-Wobst, Bonn 1897. Militärs und Höflinge im Ringen um das Kaisertum, 960 bis
1118 (Nach der Chronik des Johannes Zonaras), terc. E. Trapp, Byzantinische Geschichtsschreiber, 16, Graz 1986, s. 51.
11 Psellos, a.g.e., s. 13-14. Ayr›ca bkz. G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Ankara 1991, s. 281-282.
12 Chronicon Paschale, s. 170-171. Bu kaynak fiahbarâz’›n Kad›köy’e geldi¤ini burada Avar hakan›n› beklerken kenar mahallelere zarar verdi¤ini söyler. Ayn› kaynak ilerleyen cümlelerde Avar öncü birliklerinin Üsküdarda konaklamakta olan Sâsânî
güçleri ile irtibata geçti¤ini belirtir. Bu iki farkl› ifadeden anlafl›ld›¤› kadar› ile Sâsânîler önce Kad›köy’e ard›ndan Üsküdar’a
gelmifller ve burada karargâh kurmufllard›r. Zaten devam eden ve kaynakta zikredilen olaylarda Üsküdar’› güçlendirmektedir.
13 Theophanes, The Chronicle of Theophanes, terc. Harry Turtledove, Philadelphia 1982, s. 22. Ayr›ca bkz. Vasiliev, a.g.e., I,
s. 251.
14Chronicon Paschale, s. 171. Karfl. F. Bari_ic, “Le Siége de Constantinople par les Avares et les Slaves en 626”, Byzantion,
XXIV(1954), s. 378-379.
15 Chronicon Paschale, s. 175. Karfl. Bari_ic, a.g.m., s. 379, 383.
16 Chronicon Paschale, s. 176 vd. Karfl. A.N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, terc. M. Ogilvie-Grant, Amsterdam
1968, s. 187; Bari_ic, a.g.m., s. 384.
17 Taberi, Târîh, VIII, s. 152-153; ‹bnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Târih, Türkçe terc. A. Köfle, ‹stanbul 1987, VI, s. 64; ‹bn Kesîr, elBidâye ve’n-nihâye, Türkçe terc. M. Keskin, ‹stanbul 1994, X, s. 246-247; Theophanes, (a.g.e., s. 141-142) bar›fl›n Araplar
taraf›ndan teklif edildi¤ini ileri sürmekle birlikte görüflmeler esnas›nda Bizansl› görevlilerin Araplar taraf›ndan rehin al›nmas›
üzerine Irene’nin anlaflma yapmak zorunda kald›¤›n› belirtir. Ayr›ca bkz. M. Canard, “Tarih ve Efsaneye Göre Araplar›n ‹stanbul Seferleri”, (trc. ‹smail H. Daniflmend) ‹stanbul Enstitüsü Dergisi, II, ‹stanbul 1956, s. 236-237; C. Avc›, “Müslüman
Araplar›n ‹stanbul Seferleri”, 2005-2006 Fatih Sempozyumlar› I-II, Tebli¤ler, ‹stanbul 2007, s. 113.
18 Bu thema, Ege Denizi sahilleri boyunca uzanmakta ve içeriye do¤ru Konya bölgesini de içine almaktayd›. Mesela bu themada ‹zmir, Efes, Afyon ve Konya gibi flehirler bulunmaktayd›.
19 Theophanes, a.g.e., s. 51. Ayr›ca bkz. Ostrogorsky, s. 119.
20 Bardanes-Philippikos’un imparator olmas› sorunlar› da beraberinde getirdi. Yeni imparator monofizit e¤ilimli oldu¤u için
daha tahta ç›kar ç›kmaz papa ile aras› aç›ld›. Bu arada Bulgar Han› Tervel de II. Justinianus’un intikamc›s› olarak ortaya at›ld›
ve Bardanes’e savafl açt›. Tervel ‹stanbul surlar› önüne kadar gelerek baflflehrin bütün civar›n› yak›p y›kt›. Bunun üzerine
imparator Opsikion themas›n›n birliklerini kendisini kurtarmalar› için bo¤az›n karfl› k›y›s›na geçirdi. Fakat bu askerler
imparatora karfl› ayakland›lar. Bkz. Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Short History, terc. C. Mango, Washington 1990,
s. 115; Theophanes, a.g.e., s. 77. Karfl. Ostrogorsky, a.g.e., s. 142-143.
21 Bat› Karadeniz sahilleri ve Marmara bölgesini içine almaktayd›. Burada Çanakkale, ‹znik, ‹zmit, Eskiflehir ve Ankara bulunmaktayd›.
22 Theophanes, a.g.e., s. 80 vd.
23 Ostrogorsky, a.g.e., s. 144-145.
24 Psellos, a.g.e., s. 173, not 242; 176-177; Mikhail Attaliates, CSHB, yay ve terc. I. Bekker, Bonn 1853, s. 54 vd; Zonaras, a.g.e.,
s. 118. Karfl. Seibt, a.g.e., s. 81 vd.
25 Psellos, a.g.e., s. 177-185 ve not 259. Karfl. G. Schlumberger, L’épopée byzantine á la fin du X e siécle, Paris 1896, III, s.
815.
26 Psellos’a göre asl›nda Isaakios imparatorun tahttan feragat etti¤i haberlerine ilk bafllarda inanmad›. Hatta o esnada yan›nda
yer alan kendisinin de bulundu¤u elçilik heyetide öyle. Ama ard arda habercilerin ayn› haberle gelmesi bunun do¤ru
oldu¤una onlar› inand›rd›. Bkz. Psellos, a.g.e., s. 186 vd.
27 O. Turan, Selçuklular Zaman›nda Türkiye, ‹stanbul 1993, 3 bsk, s. 55; A. Sevim, Anadolu Fatihi Kutalm›flo¤lu Süleymanflah,
Ankara 1990, s. 26-27; A. Özayd›n-F. Baflar, Siyasi-Dini-Kültürel-Sosyal ‹slam Tarihi, ‹stanbul 1994, s. 101; Ostrogorsky, a.g.e.,
s. 322; J. Laurent, Byzance et les origines du Sultanat de Roum, Paris 1930, I, s. 177-182, Türkçe terc. Y. Yücel, “Rum (Anadolu)
Sultanl›¤›’n›n Menflei ve Bizans”, Belleten, 202(1988), s. 224.

43

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

28 Zonaras, a.g.e., s. 15.
29 Anna Komnene, Aleksiad. Türkçe terc. B. Umar, Anna Kommena. Alexiad, ‹stanbul 1996, s. 81-82. Ayr›ca bkz. Sevim, a.g.e.,
s. 29-30; Laurent, a.g.m., s. 225.
30 Anna Komnene, a.g.e., s. 88-89. Ayr›ca bkz. Turan, a.g.e., s. 61; Sevim, a.g.e., s. 30.
31 Anna Komnene, a.g.e., s. 124-126.
32 Haziran 1203’te ‹stanbul’a gelerek Yeflilköy’de demirlediler. Yeflilköy’de beklemekte olan Haçl›lar aralar›nda yapt›klar›
toplant› sonras› buradan ayr›lmaya karar verdiler. Ald›klar› karar gere¤i önce Kad›köy’e ard›ndan da Üsküdar’a gideceklerdi.
33 Niketas Khoniates, Historia, Yay. I. Bekker, Nicatae Choniatae Historia, CSHB, XXII, Bonn 1835. Türkçe terc. I. Demirkent,
Niketas Khoniates’in Historia’s› (1195-1206), ‹stanbul 2004, s. 110-111. Ayr›ca bkz. B. Küçüksipahio¤lu, “‹stanbul’un Lâtinler
Taraf›ndan ‹flgali”, 2005-2006 Fatih Sempozyumu I-II Tebli¤ler, ‹stanbul 2007, s. 130.
34 Villehardouin, a.g.e., s. 65 vd.
35 Niketas Khoniates, Historia, Türkçe terc. F. Ifl›ltan, Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri, Ankara 1995, s. 150.
36 Ioannes Kinnamos, Historia. Türkçe terc. I. Demirkent, Ioannes Kinnamos’un Historia’s› (1118-1176), Ankara 2001, s. 191.
37 Theophanes, a.g.e., s. 4. Karfl. R. Janin, Les _glises et Les Monastéres des Grands Centres Byzantins, Paris 1975, s. 24-25.
38 Janin, Les _glises…., ayn› yer; Eyice, a.g.e., s. 50-51. Bu manast›r›n Üsküdar’›n neresinde oldu¤u konusunda net bilgi yoktur ve afla¤› yukar› X. Yüzy›ldan itibaren bu manast›r hakk›nda art›k bilgi bulunmamaktad›r.
39 Janin, Les _glises…., s. 25 vdd.
40 Eyice, a.g.e., s. 51. Bunlar›n d›fl›nda Üsküdar civar›nda muhtemelen Kuzguncukta II.Justinos (565-578) ve kar›s› Sophia
taraf›ndan yapt›r›lan bir kilise ile, ‹mparator Justinianos (527-565) devrinde infla ettirildi¤i belirtilen Meryem Ana veya
Hagios Panteleimon Kilisesi’nin oldu¤u ifade edilmektedir.
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Üsküdar’da Türk ve Bizans
Hükümdarlar›n›n Yapt›klar› Görüflmeler
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Dokuz Eylül Üniversitesi

‹stanbul’un Asya’ya aç›lan kap›s› konumunda bulunan ve birçok tarihî hadiseye mekân olan Üsküdar, Türk hükümdarlar›n›n ziyaret ettikleri ve Bizansl› muhataplar›yla görüflmeler yapt›klar› yer olarak da dikkat çekicidir. Üsküdar’a ayak
basan ilk Türk hükümdar› Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman
fiah’t›r. O’nun burada Bizansl› Nikeforos Botaniates ile görüfltü¤ü kabul edilir.
XIV. yüzy›lda da Üsküdar, Türk ve Bizans hükümdarlar›n›n görüflmelerine ev
sahipli¤i yapm›flt›r. Osmanl› hükümdar› Orhan Gazi ailesiyle birlikte Üsküdar’a
gelerek kay›npederi olan Bizans ‹mparatoru VI. ‹oannes Kantakuzenos ile buluflmufltu. Bu çal›flmam›zda esas olarak Üsküdar’da Türk hükümdarlar›n›n hangi
tarihi flartlar alt›nda bulunduklar› ve yapt›klar› görüflmelerin Türk-Bizans iliflkilerine ne tür tesirleri oldu¤u üzerinde durmaya çal›flaca¤›z.
Bilindi¤i üzere 1071 tarihi Malazgirt savafl›n›n en önemli sonuçlar›ndan biri
Türklerin Anadolu’ya kal›c› biçimde yerleflerek bu ülkeyi vatan haline getirmeleriyken bir di¤er sonucu da Bizans ‹mparatorlu¤u bünyesinde iç savafllar dönemini bafllatm›fl olmas›d›r. 1071 Malazgirt savafl› sonras›nda Türk Emir ve komutanlar› ba¤›ms›z ya da Büyük Selçuklulara ba¤l› olarak Anadolu’nun fethine giriflmifller ve k›sa sürede askeri ve siyasi olarak bu ülkeye hâkim olmufllard›. Bu
fetih harekât›nda yer alanlardan biri de Kutalm›fl o¤lu Süleyman fiah idi ve
onun fetihleri bilindi¤i gibi Türkiye Selçuklu Devletinin kurulufluna vesile oldu1. Süleyman fiah’›n 1075 veya öncesinde ‹znik’i fethedip baflkent yapmas›ndan sonra Bat› Anadolu’da belirleyici askeri-siyasi bir güç haline geldi¤i görülüyor.2 Bu belirleyicili¤in en büyük yans›malar› Bizans üzerinde kendini göstermifltir. 1071 Malazgirt savafl›nda askeri bak›mdan ölümcül bir darbe alm›fl olan
Bizans iktidar›nda Romanos Diogenes’ten sonra VII. Mikhail Dukas’› görüyoruz.
Onun imparatorlu¤u içte ve d›flta birçok problem ve krizlerin yafland›¤› çalkan-
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Süleyman fiah’la Melissenos’un karargah kurduklar› ve Damalis Burnu oldu¤u tespit edilen Üsküdar Burnu

t›l› bir dönem oldu.3 En nihayetinde Avrupa ordular› komutan› Nikeforos Bryennios Balkanlar’da isyan ederek Edirne’yi ele geçirdi (Kas›m 1077) ve ‹stanbul’a
girip tahta oturabilmek için giriflimlere bafllad›.4 Bu isyanla neredeyse efl zamanl› olarak da Bizans’›n Anadolu Themas› askeri valisi konumunda bulunan Nikeforos Botaniates de imparatorluk tac›na sahip olmak maksad›yla ayakland›
(Ekim 1078).5 Bu asiye karfl› VII. Mikhail, Selçuklu hükümdar› Süleyman fiah’tan yard›m istedi. Selçuklu kuvvetlerinin yan›nda üç yüz kadar süvari bulunan
Nikeforos Botaniates’i Kütahya’da durdurdu¤u ve s›k›nt›l› bir vaziyete soktuklar›n› kaynaklar›m›z ifade ediyorlar.6 Bu s›rada, daha önceleri Selçuklu haneda46
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n›n bir üyesiyken, Sultan Alp Arslan’a isyan edip Bizans’a s›¤›n›p H›ristiyan
olan El-Basan (Khrysokoulos) Botaniates’in yan›nda yer al›yordu. Botaniates
onu Süleyman fiah’a göndererek ittifak teklifinde bulundu.7 El-Basan ile yapt›¤›
görüflmede Botaniates’le ittifak›n kendisi için daha faydal› oldu¤una hükmeden
Süleyman fiah onunla anlaflt› ve müttefik s›fat›yla askeri yard›mc› kuvvetler sa¤lamay› kabul etti.8 Buna karfl›n Botaniates’in ne gibi bir taahhüt alt›na girdi¤ini
tam olarak bilmiyoruz ama muhtemelen Marmara bölgesinde bir tak›m tavizler
vermifl olmal›d›r. Selçuklu kuvvetleriyle ‹stanbul’a hareket eden N. Botaniates,
Üsküdar’a gelerek burada birliklerine kamp kurdurdu. K›sa süre önce ‹stan47
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bul’da da halk ayaklanm›fl ve kilisenin de kat›l›m›yla Nikeforos Botaniates imparator ilan edilmiflti. Bu yüzden Botaniates büyük bir güçlük çekmeden ‹stanbul’a geçerek 24 Mart 1078’de taç giydi9. Bu s›rada çad›rlar›n› Üsküdar’da kurmufl olan Türk birliklerinin e¤lenceler düzenleyerek buras›n› bir bayram yeri ve
flenlik alan›na çevirdikleri Bizans kaynaklar›nda ifade ediliyor. Zaman zaman
Üsküdar’dan ‹stanbul’a geçen Selçuklu askerleri büyük sayg› görmüfl ve dönemin ça¤dafl kayna¤›n›n ifadesine göre onlara büyük miktarlarda ödemeler de yap›lm›flt›.10
Trakya’da isyan halinde bulunan N. Bryennios, Botaniates’in çözmesi gereken
en acil sorun idi. Fakat Bryennios’a karfl› kullanabilece¤i yeterli miktarda askeri kuvveti de bulunmuyordu. Rakibi olan Bryennios’un Tarih adl› eserinde,
“kendisine ba¤l› bir ordunun bulunmamas› sebebiyle, Botaniates, Bithynia’n›n
‹znik flehrinde oturan Türk liderler Kutalm›fl’›n o¤ullar› Mansur ve Süleyman’a
baflvurdu¤unu” bizzat belirtiyor.11 Muhtemelen bu baflvuru üzerinedir ki Bilge
Umar’›n iflaret etti¤i Süleyman fiah ile Botaniates aras›ndaki Üsküdar görüflmesi gerçekleflmifl olmal›d›r.12 Bu buluflman›n ayr›nt›lar›n› ne yaz›k ki dönemin Bizans kaynaklar›nda bulabilmek mümkün olmam›flt›r. Süleyman fiah’›n birkaç
gün Üsküdar’da konuk edildi¤i görüflmeler boyunca iki devlet aras›ndaki ittifak›n güçlendirildi¤i düflünülebilir. M. Halil Y›nanç’›n bahsetti¤i, Üsküdar k›y›lar›ndan Süleyman fiah’›n ‹stanbul’u hayranl›kla izlemesi ve flehrin büyüklü¤ü ve
ihtiflam› karfl›s›nda flaflk›nl›¤›n› ifade etmesi hadisesi de bu ziyaret dolay›s›yla
cereyan etmifl olmal›d›r.13 Görüflmenin içeri¤i konusunda sonraki geliflmeler bize baz› ipuçlar› vermektedir. Botaniates’e askeri yard›m konusunun bu görüflmede ele al›nm›fl olmas› muhakkakt›r. Zira Süleyman fiah’›n Botaniates’in emrine verdi¤i iki bin kiflilik kuvvet ve daha sonra gönderilen takviye güçler,
Bryennios’un ma¤lup edilmesinde son derece etkinlik göstermifllerdi. Türk kuvvetleri karfl›s›nda aciz kald›¤›n› bizzat Bryennios’un kendisi de ifade ediyor.14
Bunun yan›nda Büyük Selçuklulara karfl› ortak bir siyaset izlenilmesi konusu da
Üsküdar buluflmas›nda ele al›nm›fl olmal›d›r. Zira Kutalm›fl o¤ullar›n›n Anadolu’daki baflar›lar›ndan ve ba¤›ms›z hareketlerinden flüphelenen Sultan Melikflah, Emirlerinden Porsuk’u 1078 y›l›nda Anadolu’ya gönderdi. Bu harekât karfl›s›nda Kutalm›fl o¤lu Mansur, önce ‹stanbul’a s›¤›nd›. Nikeforos Botaniates,
Porsuk’un tüm ça¤r›lar›na ra¤men Mansur’u teslim etmedi. Bir süre sonra ise
kendisiyle savaflmak zorunda kalan Mansur’u Porsuk öldürdü ama Türkmenlerin etraf›nda s›k›ca birleflti¤i Süleyman fiah’a karfl› bir sonuç elde edemedi15. Botaniates ile Kutalm›fl o¤ullar› aras›ndaki bu dayan›flman›n Üsküdar buluflmas›nda karara ba¤lanm›fl olmas›na hükmetmek san›yorum ki yanl›fl bir fikir olmayacakt›r.
Bizans taht› için ayaklanan bir baflka asi dolay›s›yla Süleyman fiah’›n Üsküdar’a
bir kez daha geldi¤ini görüyoruz. Bu defa ‹stanköy’deki Bizans soylular›ndan
Nikeforos Melissenos ayakland› ve Ege bölgesindeki Türkmen liderleriyle temas
kurarak Bizans taht›na oturmay› düflündü.16 Melissenos’un, Bat› Anadolu’da
Türklerin henüz hâkimiyetlerini iyice tesis edemedikleri yerleri Selçuklulara
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Süleyman fiah’la antlaflma yapm›fl olan ‹mparator Aleksios Komnenos (soldaki)

teslim etmeyi teklif etmesi Süleyman fiah’›n siyasetini de¤ifltirerek Botaniates’e
karfl› Melissenos’u desteklemesi sonucunu do¤urdu. 1080 y›l›nda Süleyman fiah
ve Melissenos, Anadolu’da Botaniates’in kuvvetlerini ma¤lup ederek Bizans
kaynaklar›n›n Damalis ad›n› verdikleri yere kadar ilerleyip burada karargâh kurmufllard›.17 Osman Turan, Damalis’i Kad›köy sanm›flt›r.18 Damalis’in Üsküdar’›n burun ç›k›nt›s›ndaki iskele civar› oldu¤u art›k ispatlanm›flt›r.19 Süleyman
fiah, Melissenos vas›tas›yla Bizans iktidar›nda yeni bir de¤iflikli¤in hesaplar›n›
yaparken, ‹stanbul’da elini çabuk tutan generallerden Aleksios Komnenos, Bo49
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Orhan Gazi

taniates’i devirerek taht›n yeni sahibi oldu.20 Bu oldubitti karfl›s›nda Süleyman
fiah ve Melissenos bir fley yapamad›lar. Fakat bu olaylar vesilesiyle Bizans kaynaklar›nda, Süleyman fiah’›n Üsküdar ve Bo¤az k›y›lar›nda egemenli¤ini pekifltirmeye yönelik tedbirler ald›¤›, buralara gümrük daireleri açarak kontrol kurduklar› kaydedilmektedir.21 Yeni Bizans imparatoru Aleksios Komnenos askeri
ve diplomatik tedbirler alarak Süleyman fiah’la anlaflma yaparak Bizans-Selçuklu s›n›r›n› Drakon çay› olarak belirlemeyi baflarm›fl ve Üsküdar, Osmanl›lara kadar Bizans’›n egemenli¤inde kalmaya devam etmifltir.22
XIV. Yüzy›lda Üsküdar bir Türk hükümdar›n› daha a¤›rlad›. Bu defa Osmanl›lar›n ikinci padiflah› Orhan Bey, VI. ‹oannes Kantakuzenos ile görüflmek üzere
Üsküdar’a gelmifltir. Bilindi¤i üzere 1341’de ‹mparator III. Andronikos’un ölümüyle Bizans’ta bu döneme damgas›n› vuracak olan ve Kantakuzenos’la V. ‹oannes Palaiologos’u karfl› karfl›ya getiren büyük bir iç savafl bafllad›.23 Bu iç savafl›n taraflar› baflar›l› olabilmek için d›fl güçlerin yard›m›n› sa¤lamak zorundayd›lar. Nitekim Kantakuzenos, Türklerle ittifak yaparken V. ‹oannes ve taraftarla50
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r› da S›rplarla ittifak halindeydiler.24 Kantakuzenos’un ilk müttefi¤i Ayd›n o¤lu
Umur Bey idi. Ondan temin etti¤i kuvvetlerle mücadelesini yürütürken 1344’de
Umur’un donanmas›n›n Haçl›lar taraf›ndan yak›lmas› bu ittifak› ifllevsiz hale
getirdi.25 1345’de Kantakuzenos yeni bir ittifak yapmak umuduyla Osmanl› hükümdar› Orhan Gazi’ye baflvurdu ve o da kendi ç›karlar› bak›m›ndan müspet
bularak bu baflvuruyu kabul etti.26 Ertesi y›l Kantakuzenos k›z› Theodora’y› Orhan Bey’le evlendirerek bu ittifak›n akrabal›k ba¤› ile de pekiflmesini sa¤lad›.27
Bu ittifak ve evlilikten bekledi¤i fayday› temin etmifl olan Kantakuzenos, Orhan
Bey’in kendisine verdi¤i Türk birliklerinin yard›m›yla 1347 y›l›n›n fiubat’›nda
Bizans iktidar›na sahip olmay› baflard›.28
1347 y›l›n›n bahar ya da yaz aylar›nda Orhan Bey beraberinde efli Theodora ve
dört o¤lu oldu¤u halde Kantakuzenos’un daveti üzerine Üsküdar’a geldi. Orhan
Bey deniz yoluyla, bir donanman›n eflli¤inde Üsküdar’a ulaflm›flt›. K›zkulesi’ne
hâkim tepeler üzerine ota¤ kurdurdu¤u ve burada üç gün kalarak ‹stanbul’a geçmedi¤i ifade ediliyor. Fakat Kantakuzenos ve Bizans saray›n›n ileri gelenleri bu
süre zarf›nda birçok defalar Üsküdar’a gelerek onu nezaketle a¤›rlam›fllard›. Orhan Bey, kay›npederi Kantakuzenos flerefine av partisi düzenlemifl ve ziyafetler
verilmiflti. Bu ziyafetler s›ras›nda ‹mparator ve Osmanl› Beyi ayn› sofrada, Orhan’›n o¤ullar› baflka bir sofrada ve de¤erli kilimler üzerinde Bizans devlet ileri
gelenleri, Türk vezirler ve paflalar da bir baflka sofrada birlikte olmufllard›. Ziyaretin ilk günü, Kantakuzenos Üsküdar’dan ‹stanbul’a dönerken Theodora da babas›na efllik etti. Bir süre sarayda kalarak ailesiyle beraber olan Theodora daha
sonra Üsküdar’a Orhan Bey’in yan›na geri geldi. Üç gün süren bu ziyaret sonras›nda Orhan Bey yine donanma eflli¤inde deniz yoluyla ülkesine döndü.29
Bu ziyaret Theodora aç›s›ndan aile ziyareti olarak görülse de esas›nda siyasi nitelikli oldu¤u kuflku götürmez. N. Jorga, bu görüflmenin ‹mparatorun konumunu daha sa¤lama almak için planland›¤›n› ifade ediyor.30 Bunun yan›nda ittifak›n gelece¤i, Kantakuzenos muhaliflerine karfl› yap›lacak askeri mücadele ve elbette askeri yard›mlar›n karfl›l›¤›nda Osmanl›lar›n elde edece¤i kazançlar da görüflmede ele al›nm›fl olmal›d›r. Nitekim 1347 sonras›nda Osmanl›lar, Kantakuzenos’a on binlerle ifade edilen askeri kuvvetleri yard›mc› birlikler olarak gönderirken, Kantakuzenos da Osmanl›lar›n Rumeli’ne yerleflmelerinde ilk ad›m›
teflkil eden Çimpe kalesini onlara teslim etmifltir.
‹ncelemeye çal›flt›¤›m›z Türk hükümdarlar›n›n Üsküdar ziyaretleri ve Bizansl›
hükümdarlarla görüflmelerinde ortak nokta; her ikisinin de Bizans’taki iç çat›flmalarla ba¤lant›l› olarak cereyan etmesidir. Her ikisinde de askeri-siyasi nitelikli ittifaklar yap›lm›fl ve bunlardan en fazla fayday› Türkler sa¤lam›flt›r. Süleyman fiah, Botaniates’le ittifak yap›p Bithynia bölgesinde durumunu sa¤lamlaflt›rarak yeni kazan›mlar elde etmiflti. Orhan Bey ise Kantakuzenos’la yapt›¤› ittifak sayesinde Osmanl›lar›n Rumeli’nde yerleflmelerini sa¤lam›flt›r.
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Rus Kaynaklar›na Göre Üsküdar
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Rusya

K›rktan fazla Rus arflivinde Rus-Türk iliflkilerine, Osmanl› ve Türkiye Cumuriyeti tarihine ait XV. yüzy›ldan bugüne kadar yüzbinlerce belge vard›r. ‹stanbul’un ve özellikle Üsküdar’›n siyasî, iktisadî, kültürel ve günlük hayat› hakk›nda belge çoktur. Bunlar aras›nda Rus eski evrak arflivindeki sefaret k›sm›nda bulunan, Üsküdar’a ait etrafl› malumat›n oldu¤u defterler say›labilir (1512 senesinden 1699 senesine kadar 87 defter var). En mühim kaynak Rusya Büyükelçisi Pötr Tolstoy’un sefaret raporlar›d›r (1702-1709 y›llar›na ait). Toplam 5 bin
sayfal›k 11 ciltten oluflan bu dokümanlarda Üsküdar hem nüfusu hem sosyal
durumu ve II. Mustafa dönemine ait oldukça genifl bilgiler içerir.
‹kinci önemli arfliv Rus Askerî tarih arflividir. Burada belgelerin yüzde yetmifli
Osmanl›-Rus savafllar›na ve Osmanl› Devleti’ne ait pek çok bilgiyi kapsar. Bu arflivdeki Rus askerî atafleli¤inin gizli raporlar›n say›s› iki bine yak›nd›r. Burada
yaln›z Osmanl› ordusuyla ilgili bilgiler de¤il, siyasi, ekonomik, demografik durumu hakk›nda da çok haber ve bilgi bulunmaktad›r. 1806 senesinden itibaren
Türkiye’ye daimi olarak senede iki-üç defa Rus Genel Kurmay›ndan subaylar
gönderilmifltir. Afla¤› yukar› yüz sene içerisinde iki yüz subay Türkiye’nin ayr›
ayr› bölgelerinde hem istihbarat, hem de ilmî araflt›rmalar maksad›yla seyahat
yapm›fllard›r. Arflivde bu subaylar›n yüzlerce raporlar›n bulunmaktad›r. Sovyet
döneminde bu dokümanlar kapal› oldu¤u için bunlar›n ço¤u incelenmemifltir.
Üsküdar’a ait önemli belgelerden birisi general Muravyev’in görevine iliflkin dokümanlard›r. Bu general, II. Mahmut döneminde 1832-1833 senelerinde Rus çar›n›n özel temsilcisi olarak Kavalal› isyan›n› çözmek için gönderilmifltir. Sonra
Osmanl› ordusuna yard›m etmek için bafl›nda General Muravyev olan Rus askeri k›tas› Üsküdar’a gelmifl, birkaç ay Asya sahilinde bulunmufltur. Onun arflivdeki raporlar›nda Üsküdar’›n idarî ve sosyal yap›s›, halk›n Ruslara karfl› samimiyet ve dostluklar› anlat›l›r. Ayr›ca onun notlar›nda Bo¤aziçi savunma sistemi
ve Osmanl› ordusuyla iflbirli¤ine ait malumat da vard›r. General Muravyev’in
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Bo¤aziçindeki Ruslar adl› kitab›nda yine Üsküdar’la ilgili çok önemli ve genifl
bilgileri vard›r. Baflka bir subay›n Kavalal› isyan› ile ilgili notlar›nda Üsküdar’›n
1833 senesindeki sosyal hayat›yla ilgili bilgi çoktur. Rus askerî ateflelerinin belgeleri Üsküdar’la ilgili etnografik araflt›rmalar› da içerir. Özellikle Türkiye’de 15
sene görev yapan General Frankini (1856-1870) ve Albay Zeleniy (1870-1877)
Üsküdar’a ait baz› bilgiler vermektedirler.
Rus Deniz Kuvvetleri arflivinde Bo¤aziçi savunma sistemi, sahillerindeki durumu hakk›nda epey belge bulunmaktad›r. Bu arflivde, 1730 senesinden itibaren
Osmanl› deniz haritalar› ve sahil flemalar›n›n say›s› bine yak›nd›r. Bunlar›n yüzde k›rk› Osmanl› Bo¤az›’na aittir. Osmanl› Karadeniz ve Bo¤az›ndaki denizcilik
durumu hakk›nda binlerce doküman vard›r. Üsküdar hakk›nda çok detayl› bilgi veren bu arflivde Üsküdar’daki askerî birlikler, depolar, evler ve mekânlara ait
çok bilgi mevcuttur.
Sen-Petersburg’da bulunan 23 arfliv, müze ve kütüphanede Osmanl›-Türk tarihine ait birçok belge göze çarpmaktad›r. Mesela Sen-Petersburg’daki Rus Topçu
Müzesi arflivinde Üsküdar sahillerinde yer alan topçu savunma sistemi hakk›nda son 250 y›la ait raporlar, flemalar, foto¤raflar da vard›r. Rusya ‹mparatorlu¤u
Co¤rafya Kurumu’nun arflivinde son 250 senede Türkiye’de seyahat yapan Rus
seyahlar›n›n notlar›, haritalar›, resimleri mevcuttur. 200’den fazla foto¤raf vard›r. Üsküdar’a ait otuz kadar foto¤raf arflivde bulunmaktad›r. Rus seyyahlar›
Türkler’in örf ve adetleri hakk›nda çok malumat toplam›fllard›r. Burada meflhur
Türkolog Samoyloviç ve Mart›noviç’in özel arflivleri vard›r. Bunlar›n koleksyonlar›nda hem ‹stanbul, hem Üsküdar’a ait bilgi boldur. 300 sene içerisinde Rus
elçi ve konsoloslar›n raporlar› ise say›lamayacak kadar çok olup Üsküdar’a ait
birbirinden enteresan orijinal bilgiler içerir. Bütün bunlar Rusya ‹mparatorlu¤u
D›fliflleri arflivinde bulunmaktad›r. Tebli¤imde ana hatlar›yla anlatt›¤›m gibi Rus
arflivleri Osmanl›, ‹stanbul, Üsküdar hakk›nda binlerce belgeye sahiptir. Bunlar
sadece birkaç kiflinin çal›fl›p bitirebilece¤i belgeler de¤ildir. Ayn› zamanda bir
Osmanl›-Türk tarihi profesörü olarak Türk arflivlerinde de Rusya ile, özellikle
Çarl›k Rusyas›n›n baflkenti Sen-Petersburg’la alakal› binlerce belge ve bilgi oldu¤unu biliyorum.
Hem Üsküdar tarihi üzerinde hem genel olarak Rus-Türk iliflkilerinin tarihi üzerindeki malzemelerden faydalanmas›, Üsküdar Sempozyumu gibi bilimsel konferanslara, ayn› flekilde Rusya’daki kongrelerine Rus ve Türk araflt›rmac›lar›n›n
kat›lmas›, bu önemli tarihsel konular üzerinde bilim adamlar› aras›nda iflbirli¤inin yap›lmas› son derece önemlidir. Bir an önce karfl›l›kl› bilgi al›flverifline dayal› her iki toplumu objektif bilgilerle donat›lmas›n› hedefleyen iflbirli¤ine vakit
geçirmeden bafllanmal›d›r.

62

Quelques Aspects D’Üsküdar D’apres Des
Voya Geurs Européens Du XVI Et Du
Début Du XVIII Sielle
e

e

P R O F .

D R .

J E A N - L O U ‹ S

B A C Q U É - G R A M M O N T

Fransa

L’occasion du symposium qui nous réunit aujourd’hui nous a amené à
rechercher quelques aspects de l’Uskùdar ottomane qui n’ont pas été considérés
jusqu’ici avec toute l’attention qu’ils méritent. Or, le hasard fait que nous
nous intéressons actuellement à un récit de voyage foisonnant d’informations
et inédit en majeure partie, qui nous a rapidement offert le point de départ ainsi
que la trame de l’exposé qui suit.
La Bibliothèque nationale de France conserve un manuscrit in-folio de 1.500
pages intitulé Relation d’un voyage en Orient, par Julien Bordiei; écuyer de
Jean de Gontaut, baron de Salignac, ambassadeur à Constantinople. Son
colophon indique que la copie en fut achevée à Alep le 16 novembre 1626. En
fait, les voyages qui y sont relatés commencent en 1604 et s’achèvent avec le
retour de Bordier en France en 1612. Au cours des années en question, cet
auteur dont on ignore tout du passé sinon qu’il était originaire du Périgord,
accompagna d’abord à Istanbul, en qualité d’ « écuyer des chasses », le nouvel
ambassadeur, Jean de Gontaut Biron, baron de Salignac. Ce rejeton d’une
branche pauvre d’une des plus illustres familles de la noblesse française, était
né en 1553, la même année que le futur Henri IV, dont il devint très jeune l’un
des fidèles compagnons d’une vie mouvementée. Sa sagacité et sa prudence le
firent choisir par le roi comme diplomate, gouverneur du Limousin et, enfin, en
1604, ambassadeur auprès de la Porte, à la succession du remarquable
François Savary de Brèves. Mis à part ses démêlés permanents avec son homologue britannique Thomas Covell, l’ambassade de Salignac fut aussi paisible
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17. yy.da Üsküdar (Aziz Mahmud Hüdâî Sempozyumu, I, 519)

qu’efficace. En 1610, apprenant l’assassinat du roi de France, il tomba malade,
mourut quelques mois plus tard et fut enterré à Galata.
Grand chasseur, à courre et au vol, Salignac s’était attaché les services de
Julien Bordier dont on peut constater à travers son récit que les chevaux, les
meutes, les faucons et les autours n’avaient guère de secrets pour lui. Ce
détail est important pour la suite de notre exposé. Il apparaît également que
notre Périgourdin avait la passion des voyages et que Salignac n’y mit guère
d’obstacles, le chargeant peut-être d’observer avec attention ce qu’il voyait en
cours de route, En 1607, une permission de deux mois lui fut ainsi accordée
pour aller en Crimée. Deux années plus tard, il fut chargé d’accompagner à
E,rzurum, via Trabzon, le « régiment français qui prit le parti du Turc en
Hongrie », troupe hétéroclite sur les aventures de laquelle nous préparons une
étude. D’Er^urum, notre voyageur se rendit à Alep, puis revint à Istanbul peu
de temps avant le décès de Salignac. Désormais libre de toute attache, il décida de retourner en France après avoir accompli le pèlerinage en Terre
Sainte, visita l’Egypte et s’embarqua finalement à Alexandrie. Son retour à
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Paris ne devait pas mettre un terme à ses voyages : sa présence est attestée à
Alep en 1622, puis quatre années plus tard grâce au colophon évoqué. Après
cette date, on ne sait plus rien de lui.
Mis à part quelques chapitres où, selon les habitudes de son temps, il plagie ses
devanciers sans la moindre vergogne ou se répand démesurément en considérations sur des questions d’histoire et de géographie qui dépassent ses connaissances, la relation de Bordier se lit avec plaisir : bonne humeur, curiosité
d’esprit, sens des relations s’y révèlent clairement. Le personnage devait
apparaître fort sympathique car on voit presque toutes les portes s’ouvrir
devant lui. Il est surtout un témoin précieux en de nombreux points de son
récit. Par exemple, Salignac avait su tisser un réseau de relations avec les gouvernants ottomans du moment. On voit ainsi Bordier l’accompagner fréquemment dans ses visites. Précisément, ce que ce dernier vit à Uskùdar, ce fut
surtout en accompagnant l’ambassadeur dans le camp magnifique où se rassemblaient les troupes ottomanes devant mener campagne contre l’Iran ou bien au
palais de la rive asiatique dont les dépendances abritaient le chenil impérial,
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objet naturel de curiosité pour un diplomate chasseur et son écuyer.
Pour mieux apprécier la qualité de ce témoignage de Bordier, il nous a semblé judicieux de rassembler quelques extraits des voyageurs qui, depuis la
première moitié du XVI e siècle, l’avaient précédé à Uskùdar. Notre souci
était surtout d’observer ce qui y éveillait plus particulièrement l’intérêt des uns
et des autres et si l’existence en était confirmée par d’autres sources. Nous avons
donc eu recours à l’indispensable catalogue des voyageurs qui nous a été légué
le regretté Stéphane Yerasimos ‘. Toutefois, la récolte de descriptions d’Ùskùdar
que nous y avons faite s’est révélée quelque peu décevante : sur 26 auteurs
cités, 10 ne consacrent à la cité de la côte anatolienne que quelques lignes sans
grand intérêt . Quant aux œuvres de cinq autres, elles nous ont été inaccessibles “\ Onze enfin viennent documenter utilement deux points sur lesquels
Bordier insiste dans sa relation : le camp où se rassemblait l’armée ottomane
lorsqu’elle allait combattre en Orient et le chenil impérial. Or, ce dernier se
trouvait dans les dépendances du palais d’IJskùdar, au sujet duquel le seul
témoignage européen quelque peu détaillé dont nous avons connaissance est
celui de Du Loir qui vécut à Istanbul dans les années 1640. Nous avons donc
étendu jusqu’à cette époque le champ chronologique de la présente étude et
allons présenter succinctement ce qu’on peut retenir de ce que disent ces diverses relations de voyage au sujet des points qui viennent d’être évoqués.
L’emplacement du camp où se rassemblait l’armée ottomane lorsqu’elle devait
mener campagne en Asie est d’abord évoqué par deux témoins visuels, Pierre
Jacques Gassot et Jean Chesneau, qui accompagnaient Gabriel d’Aramon,
ambassadeur de France invité par Soliman le Magnifique à suivre la campagne
de Perse de 1548. Ces brèves mentions laissent entendre que ce camp devait se
trouver non loin du palais d’Uskùdar, un peu en retrait sur la pente de la colline.
Toutefois, c’est à la lecture du témoignage de Julien Bordier qu’on découvre ce
qu’on ignorait généralement : une véritable ville de toile organisée avec un ordre
rigoureux : il y a des rues principales et secondaires entre les rangées de tentes
de toile de coton étroitement liées les unes aux autres et entourées de rigoles
pour évacuer les eaux de pluie. L’admiration avec laquelle Bordier en parle
montre qu’il n’avait jamais rien vu de tel en Europe. La richesse des tentes
impériales et de celles des principaux commandants de l’armée l’éblouit. Il ne
nous a pas été possible d’entreprendre la recherche de témoignages concordants
dans les sources ottomanes, ni sur ce point ni sur l’usage à chaque printemps
d’un tel rassemblement militaire, en temps de guerre ou de paix, comme Bordier
affirme en avoir été le témoin.
On sait que le palais impérial d’Uskùdar se trouvait sur la falaise s’étendant
entre Salacak et Harem et comportait diverses dépendances, dont le palais de
Kavak, sur la rive méridionale du Kavak Deresi. Ce bâtiment comprenait dans
son enceinte le kiosque des Levretteurs (Tazîciler Kôskù) et le chenil des lévriers (Tazîciler ahiri) . C’est là que Salignac, accompagné de Bordier, alla rendre
visite dans leurs locaux au tazici basi et au zagarci basi, respectivement chef des
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levretteurs et chef de la meute d’epagneuls. Nous ne connaissons pas de description plus détaillée de ces bâtiments où les deux meutes étaient soignées et
dressées. On notera surtout que celui qui en parle est un homme particulièrement compétent en la matière. On le voit émettre quelques réserves sur le
dressage de ces animaux, mais s’émerveiller de leurs conditions de vie : sofas
spacieux et couverts de tapis et de peaux de mouton pour litière, couvertures,
nourriture abondante à base de pain de froment, chauffage des lieux et, surtout,
les soins méticuleux dont ils font l’objet. Cet émerveillement pourrait laisser
entendre que les chenils des souverains de l’Europe de l’époque n’atteignaient
pas un tel degré de raffinement. Encore Bordier écrit-il au temps d’Ahmed Ier,
encore jeune et qui ne fut pas le chasseur le plus connu de sa dynastie, comme
son petit-fils Mehmed IV dont les meutes jouissaient d’avantages encore plus
exceptionnels 5.
Enfin, si le principal palais d’Ûskùdar n’attira pas l’attention de Bordier, no us en avons, une trentaine d’années plus tard, une description par Du Loir
qui le visita. Mais n’est-ce pas plutôt du palais de Kavak qu’il s’agit ? En tout
cas, au début du règne de Sultan Ibrahim, les lieux semblent s’être trouvés à l’abandon d’après l’image qui en ressort. On peut aussi s’interroger sur ce que Du
Loir veut dire en parlant d’un si grand palais où « il y a si peu d’appartements
».
Quoi qu’il en soit, les témoignages que nous présentons ici prendront tout
leur sens et leur utilité lorsqu’on les comparera systématiquement à ce que nous
apportent les sources ottomanes sur les mêmes sujets.1
ESQUISSE D’UNE ANTHOLOGIE
Bertrandon de LA BROQUIERE
Le Voyage d’Outremer de Bertrandon de La Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, publié et annoté par
Charles Schefer, Paris, 1892, p. 140.
Anonyme
Description de la ville de Constantinople et autres lieux sujets au Grand 7hrc
avec une singulière description des officiers de son sérail {...), ms. Bnf, FF 6121,
f. 2-18.
Pierre GILLES
P. Gylli de Constantinopoleos Topographia, Leyde, Elzevir, 1632.
Pierre Jacques GASSOT
Le discours du voyage de Venise a Constantinople (...) par maistre Jaques
Gassot (...), Paris, Antoine le Clerc, 1550.
(f° 16r) Le 2. jour de May [1548] nous partîmes donc de Constantinople et
passâmes le Canal, et entrasmes en Asie mineure, aujourd’huy appellée
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Anatolia, et logeâmes a Scutari, ou furent tendus nos pavillons en un fort beau
lieu près du Port, où était anciennement Calcedonia, duquel lieu se descouvrait
fort bien tout le Serrail du grand Seigneur, et toute la ville de Constantinople,
ainsi que le canal qui tire vers le Ponant
Jean CHESNEAU
Le voyage de Monsieur d’Aramon, Ambassadeur pour le Roy en Levant, escript
par noble homme Jean Chesneau, l’un des secrétaires dudict seigneur ambassadeur, publié et annoté par AI. Ch. Schefer, Paris, Ernest Leroux, 1887.
(p. 38) Nous partismes dudit Constantinople le second jour de Mai dudit an
1548, et passâmes le canal de mer et entrâmes en Asie mineure aujourd’hui apellée Anatolie et logeâmes à Scutary où furent tandus nos pavillons en un fort
beau lieu, près du port où se trouvait anciennement Calcedoyne, où nous
demeurâmes quatre jours pour achever nos préparatifs et équipements de tout
ce qu’il nous fallait pour un tel voyage.
(p. 59-60) Le grand Turc se préparait de nouveau à faire la guerre contre le
Sophy. lit pour cet effet il rassembla des gens, partit de Constantinople le trois
de septembre 1553, passa le canal de mer, entra en Asie Mineure au dessus de
Scutary, beau et gros village, nouvellement bâti et agrandi par le Turc où étaient
tendus ses pavillons et près de Calcédoine. Il y demeura trois ou quatre jours,
attendant que tous ses gens fussent passés.
Pierre BELON
Observations de plusieurs singularités, & choses mémorables de divers pays
estranges, Paris, 1555.
Philippe du FRESNE-CANAYE
Le Voyage du Levant de Philippe du Fresne-Canaye, publié et annoté par M. H.
Hauser, Paris, 1897..
(p. 90) Nous passâmes ensuite à Scutari, grande ville où le Grand Seigneur a ses
sérails les plus superbes et les plus voluptueux, et chaque jour il y passe avec
trois ou quatre calques pour se donner du bon temps. Dans tous ses jardins il
tient des chiens, des chevaux et des oiseaux de chasse. Ses lévriers sont gouvernés avec grand soin : chacun est attaché à une cheville et a sous lui une [couverture] blanche. Ils ont les oreilles longues et poilues ; la plupart ont la queue,
les oreilles et les pieds peints, ce qui est d’un très bel effet.
Costantino GARZONI
« Relazione delTImpero Ottomano del Senatore Costantino Garzoni stato
all’Ambasciera di Costantinopoli nel 1573 », dans Eugenio Alberi, Relazioni
degli Ambasciatori Veneti al Senato (...), Série 3, vol. 1, Florence, 1840, f. 207.
Pierre LESCALOPIER
Voyage fait par moy, Pierre Les calopier Tan 1574 a Venise, a Constantinople par
mer jusques a Raguse et le reste par terre et le retour par Thrace, Bulgarie,
Walach, Transylvanie ou Dace, Hongrie, Allemagne, Fnul & Marche Trevisane
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jusques a Venise, ms. Université de Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de
médecine, n° H 385, p. 37.
Salomon SCHWEIGER
Rey/3beschreibung au/3 Teutschland nach Constantinopel u. Jérusalem (...),
Nuremberg, Christoff Lochner, 1639
(p. 135) Von dem Markflecken Scutari (...).
Scutari ist ein grosser wolerbauter Markflecken /ligt in Asia minori, gleich gegen
dem Keyserlichen Palast ùber / vorzeiren ist solcher Flcck ein mâchtige Gewerb
vnnd Handelstadtgewesen / vnd hatgeheissen Chrysopolis / Goldstatt / jetziger zeit
ist es ein grosser vnnd hûbscher Marck / vnd hat den Namen Scutari (...)
Dieser Fleck ist berùhmt der edlen Plerd halb / die man au/3 Persia / Armenia,
Caramannia vnnd Arabie zu verkauffen dahin bringt / dann dieselben Plerd werden von der Turcken hoch geacht / weil es taurhaffte /notweste vnd Genge Plerd
seyn / dergemeineste kauff ist hundert Ducaten / was aber thut zwen Gûlden vnsser Mù’ntz,
Zwischen Scutari vnd Calcedonie hat der Sultan einen hùbschen Lustgarten /
de/3gleichen oberhalb Scutariam Ponto hinauff (...)
(p. 136) Zu Scutari ist auch em Behausung / darmn die geiangncn Christen jhr
Wohnung haben / welche de/3 Sultans Afutter gehôrtg seyn / dieselbig Sultana hat
auch in diesem Flecken eme schône Behausung fur sich / vnd ein schônen Tempe!
bauen las s en.
Hans Jacob BREUNING
Onentahsches Reyss des Edlen und Besten Hans Jacob Breuning von und zu
Buochenbach (...), Strasbourg, 1612.
CARLIER DE PINON
Voyage en Orient, publié avec des notes historiques et géographiques par E.
Blochet, Paris, Ernest Leroux, 1920, p. 90.
(p. 90-91) Au bord de la mer en Anatolie qui est l’Asie Mineure, il y a à l’opposite de Constantinople répondant a l’endroit du sérail du sultan, un bourg,
nommé Scutari, habité de Grecs et Turcs. Comme cd’est un endroit plaisamment situé, plusieurs seigneurs turcs y ont des jardins et maisons de plaisance. La femme de Sultan Amuyrate, a présent régnant, y a fait bâtir une belle
mosquée On a coutume de vendre en cet endroit les chevaux turcs, lesquels
viennent de l’Anatolie.
Jean PALERNE
D’Alexandrie à Istanbul. Pérégrinations dans l’Empire ottoman. 1581-1583.
Introduction et annotations d’Yvelise Bernard, Paris, L’Harmattan, 1991.
(p. 272) c’est là que le grand Seigneur va souvent se promener en un beau jardin
où il y a toutes sortes d’arbres, avec des allées magnifiques. Les fruicts duquel,
et ceux de tous ses autres jardins, dont le Bostangy bassy a charge, qui est cap69
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itaine des jardins, sont soigneusement recueillis et vendus, et l’argent, qui en
provient, employé en provisions pour la cuisine de bouche, en temps de paix
seulement, d’autant qu’il estime qu’il n’y a pas de rente ni de revenu mieux
acquis que celui-là, et dont on puisse plus justement vivre : c’est pourquoy il est
curieux d’y faire travailler. (...)
(p. 273) Quant à ce village, il est bien peuplé et habité de plusieurs nations ; par
ce que c’est le port et la descente de tous ceux de Constantinople qui passent en
Asie, et passent des Asiatiques qui vont en Europe, et aussi que là s’assemblent
les Caravanes qui veulent aller par terre à Alep et à Damas : et pour ces te occasion la Sultane mère du grand Seigneur, y a faict bastir un Carevansérail avec la
Mosquée, le plus superbe et magnifique, que j’ay vu dans le Levant, et auquel
elle a donné de grands revenus, tant pour le service de la Mosquée, que pour
subvenir aux voyageurs, lesquels y sont nourris trois jours, eux et leurs
chevaux, de quelque nations qu’ils soient.
11 y a deux longues escunes dans chacune desquelles peuvent loger deux
cents chevaux, avec sa belle cour : la fontaine de marbre au milieu, entourée de
quatre beaux corps de logis séparés par de petites chambrettes, au nombre de
deux cents : ses belles galeries soutenues par des pilliers et des arcades, et
encore deux autres corps de logis derrière, et sur le haut de la belle Mosquée
entièrement fabriquée de marbre, avec son beau parvis, bains et chambres pour
loger les prêtres, le tout couvert de plomb en cube, et si bien ordonné qu’en
ce Caravansérail les voyageurs, les femmes et les pauvres ont chascun leur cas
à part. (...)
Tout ce lieu est assez plaisant pour les jardinages, qui y sont, comme est aussi
tout le rivage du Bosphore de Thrace, pour la grande quantité des beaux cyprès
et d’autres arbres, qu’y croissent : ce qui a donné l’occasion à plusieurs d’y bâtir,
tellement que tout le long du rivage, quasiment jusqu’à la mer Noire, est bordé
de maisons de plaisance et de jardinages.
FRANÇOIS de Pavie
Relations de François de Pavie, seigneur de Forquevauls, d’un sien voyage tait en
l’an 1585 aux terres du Turc & aux divers lieux de l’Europe, ms. Paris,
Bibliothèque nationale de France, Nouvelles Acquisitions Françaises, n° 6277.
(f. 192v-193r) J’ai vu aussi l’appareil qui fut fait lorsque le Grand Seigr fit général
de l’armée qu’il envoyoit en Perse Ferhat Bascha, qui fut accompaigné jusqu’au
port en triomphe par une grande quantité d’hommes à cheval et à pied, et reçu
par Ochiali (Kiliç Ali) général de la mer dans les galères pour lui faire traverser
le détroit, et le porter à Scutari où l’armée était campée.
Ce qui maintenant est appelé Scutari était jadis cette grande ville de Calcédoine
bâtie par les Mégariens, laquelle est aujourd’huy fort déchue, assise sur une
pente qui dévale vers la mer du côté de l’Asie, n’y ayant jusqu’à Constantinople
que le détroit qui peut avoir deux milles, et en ce lieu a la Sultane mère de
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Grand-Seigr fait as tir une belle mosquée rentée d’une grande somme d’argent.
Giovan Francesco ALCAROTTI
Del Viaggio di Terra Santa (...), Novare, 1596, p. 215.
Reinhold LUBENAU
Beschreibung der Reisen des Reinhold Lubenau, herausgegeben von W.
Sahm, I, Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Kônigsberg i. Pr., Kônigsberg,
Ferd. Beyers Buchhandlung, 1914.
(p. 223-224) Hmder Scuteri auf dem Berge sihet man, wo der tùkische Keiser sein
Lager gehabt, da ehr hatt wollen zum ersten in Persia zihen, wie auch noch ailes
Kriegsvolck, so vom turckischen Keiser in Persia geschickt wirdt, von
Constantinopel nach Scuterit uber das Mehr, welches bel einer Meil Weges ist,
gesetzct wirdt, von dannen sie zu Lande weiter zihen. Es ist auch gantz unsicher
in Scuterit, wegen der Kriegesleutte zu gehen, sonderlich aber geschicht es oft,
das, wan auslendische Chrisrten hinuber fahren, den Ohrt zu besichdgen, das
sic wegkgcfuhret und verkaufct werden. (...)
Diego G ALAN
Cautivcrio y trabajos de Diego Gahn, natural de Consuegra y vecino de Toledo,
1589 a 1600, Madrid, 1913.
Mehmet Nermi HASKAN,
YùzyilhuBoyunca Ùskùdat, 3 vol., Istanbul, Ùskùdar Belediyesi, 2001.
Âlim KAHRAMAN,
Tùrk Edebiyatmda Ùskùdar, Istanbul, Kaknus Yay., 2003.
Ibrahim Hakki KONYALI,
Abidelen ve kitabclenylc Uskùdar tanhi, Istanbul, Tûrkiye Yesilay Cemiyeti,
1976.
Julien BORDIER
[P 123r, Livre I, chapitre 42]
I [UNE VILLE DE TOILE]
PREPARATION DE L’ARMÉE TURQUESQUE POUR FAIRE SON GROS A
SCUTARET
C’est une règle infaillible que tous les ans, les armées turquesques de terre et de
mer se mettent aux champs sur le printemps, non avec agitation ou tintamare
comme font les nôtres, mais bien avec tant d’ordre et de prévoyance qu’il semble plutôt aux gens de guerre faire une promenade pour le plaisir que d’aller à
la guerre souffrir de l’incomodité, ce que nous avons vu par cinq ou six années
que nous avons séjourné a Constantinople du temps de feu Monseigneur de
Salignac.
Or est il donc que le Grand-Vizir, ce qui veut dire le premier [ministre], que je
nommerai dorénavant serdar, ce qui veut dire lieutenant gênerai, chef et con71
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ducteur de l’armée de terre, que les Turcs appellent Asquier (asker), duquel
dépendent entièrement toute l’administration et le gouvernement de ce grand
Empire turquesque, ayant distribué ses bouyourdis ou commandemants aux
beglerbegs, Pachats, Sanjacs, Agas et autres gens de commandement, soudain se
voit de toute pars fourmiller gendarmes et soldats qui se préparent pour se rendre au rendez-vous qui est a Scutaret lorsque la guerre est en Perse, qui est Asie.
Sy c’est en Hongrie [à] (...) x qui est en Europe.
1) Un blanc dans le texte. D’ordinaire, le rassemblement en vue d’une campagne en
Europe s’opérait dans la région d’Ipsala. Les troupes venues d’Istanbul y convergeaient avec celles d’Anatolie qui venaient de traverser les Dardanelles.
Les premiers quy s’aprèstentpour la guerre sont les ordy lery ou artisants
qui doivent suivre l’armée
Les premiers qui sésmouvent sont les ordy lery, qui veut dire artisan ts & officiers
de l’armée, lesquels ensemble font monstre generalle par toutes les rues fréquentées de Constantinople, environ un mois devant que l’armée s’assemble audit lieu
de Scutaret qui est un plesir de voir ces te monstre qui s’apelle ordy olay, qui est
une vraye micaresme a cheval ou se voit passer par ordre gens de toutes sortes
de mesùers, sur chevaux, chameaux & muletz, comme merciers, celliers,
tailleurs, cordoniers, bouchers, boulangers, chascun portant devant soy a cheval
un petit estan ou se voit a taché plusieurs pièces de leurs vacations, tous lesquels
cheminent a la fille les uns des autres pour desmonstrer qu’i sonts prests &
apareillés de suivre l’armée par tout ou il est requis, estant tous ses gens gagés &
salariés du C? Sr, ne payant aucun impost ne tribut, ains sonts exants de toutes
choses.
Scutaret, premier rende vou de l’armée qui vats en Perse
Ces te monstre estant faicte & le temps aprochant du despart de l’armée, qui est
d’ordinaire environ le mois de juin, le serdar sort de Constentinople merveilleusemant bien acompagné pour passer a Scutaret, heu du premier rende vou, ou sur
le port se trouve 30 ou 40 galaires pour l’embarquer & passer le traget du Canal,
sv eschet de faire la guerre en Asie, estant ces te place du rende vou entre le beau
& grand bourg de Scutaret & celuy de Calcedone, digne & vray séjour de telle
armée pour estre l’asiete du tout plaisante & agréable, proche la mer, qui est une
grande estendue de prene sèche sens marécage ou fange qui puisse gaster la
place, dans laquelle sont fontaine & ruisseaux qui passent de costc & d’autre tant
pour la comodité des hommes que des chevaux, chameaux & autres animaux de
sennec.
Les Turcs saventtnerveilleusemant bien camper
Or est il qu’avant que le serdar arive en ce lieu, les tendes & pavillons de l’armée
sonts ja dressés & tandus, mesme les siens des premiers qui rand le plus bel aspec
qui se puisse imaginer pour la diversité de tant de coulleurs dont les Turcs se
plaisent en leurs pavillons & vestemant, lesquels pavillons ils savent naturelle72
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mant bien planter & dresser, observant en l’asiete de leur camp des rues, ruelles
& traverses pour aller ou bon leur semble lors qui ne sonts proches de l’enemy,
car en ce cas ils eusent d’une autre metode, comme je diray cy après, de manière
que toutes les tandes de Janissaires qui fonts le corps d’armée sont tous/ours au
meilleu, celles des Spahys de la Porte aux contours & aucune sur les ailles.
Lieu ou sont les tendes du G1 S?
& faut entandre que les tendes & pavillons du GT ST, sy l’y est ou, n’y estant, du
serdar, sont posés au meilleu de celles des Janissaires qui font le principal & gros
corps de l’armée, contenent un mil de circuit ou plus selon les lieux spacieux
ou estroits ou l’on campa, laquelle ancinte est comme une muraille de six ou
sept pieds de haut [124r] iaicte de grosse toille de coton par bendes ou lez de
diverses couleurs, ainsy que sonts aussy les tendes, lesquelles sont sy dextremant
enlacées de cordages qu’homme ny animal s’y sauroit entrer que par les portes &
avenues qui sont gardées par les Capigis ou portiers.
Dans ceste place ou encinte sont plusieurs beaux & riches pavillons, les uns de
forme ronde, & autres carez & longt, en forme de salles, ou le serdar tient son
Divan ou audiance a toutes sortes de gens.
Toilles & cordages de cotton grandemant comodes pour l’armée
& ne se puis bonnemant dire la magnificence de ses superbes pavillons, lesquels
comme est ja dit, sont de toille de cotton, très bonne & propre a cest effect, pour
estre légère & sèche a l’instant qu’elle est mouillée, & les cordages de mesmes,
doux & facilles a manier, sens se raidir, mesler & entourtiller, comme font celles
de chambvrc ou filace, ayant au desus double couvertes, de deux pieds de distance pour mieux résister a la pluie ou autre incomodité du temps, y ayant autour
par dehors un petit fossé d’un pied de large & autant de pro font pour recevoir
Tesgout de la pluie qui s’ecoulle, en sorte qui n’en vatz une seule goutte dedans.
Tendes & pavillons des Turcs grandemant riches
& sy par dehors se peut estimer cest pavillons, je diray que le dedans n’est moins
estimable, d’autant qu’i n’y a brodeur qui puisse mieux représenter mille façons
de lacs, entrelacs, fleurons, feuillages, fruitages & autres gentillesses par petites
pièces de velours, brocats, satin, damas qui soient naturellemant bien apropriés
en toutes sortes d’ouvrages. Par dedans, le ternn en plin pied est entieremant couvert de nattes, & par desus de belle & riche tapisserie, avec gros coisins de broquat ou velours, satin & damas ou le visir s’apuye ou s’asis. Y en ayentpour les
Pachats & gens de qualité tenent le Divan. Les autres tendes ou ils mengent &
reposent ne sont moindres en beauté & richesses, y avant plusieurs despartemants comme chambres, antichambres, sales, garde robes & cabinets, avec celles
des officiers & mesmes des chevaux de prix, le tout sy bien ordonné qu’i n’y a sy
petit qui n’ait son dcspartcmant aussi bien qu’au logis. D’autant que Ver de la
campagne a je ne scay quoy d’agréable Se plaisant, & n ‘y a Beg, Pachat & autre
de qualité qui n ‘ait ses tendes, non du tout sy riches ny ornées par ce que le plus
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souvant celles des visirs ou serdars viennent du Gr Sr qui leur en lai et près an t,
s’en estant s en7-! un voyage, mais toutes sont admirables. Pour les autres, des
Spahys & Janissaires, il en sera parlé ailleurs, a mesure qu’il es chera.
Le serdar donc demeure en ce lieu un mois ou cingt semaines, durant lequel
temps il donne ordre a ce qui est de l’Empire. Tendis, les troupes s’acheminent de
rous costés en ce heu, & les autres au rende vou de toute l’armée qui sera quelquefois a 15 ou 20 journées de
Constentinople selon qu’il eschera, ou les Beglerbegs s’assemblent avec leur
cavallene, a tendant l’arivée du serdar qui, durant son séjour a Scutaret, est visité des plus grands de la Porte, comme Pachats, Begs, Moufty, Cady lesquier,
Tefterdar, & mesmes des Ambassadeurs, ainsy que j’ay veu mainte fois avec feu
Monseigneur de Salignac quy y aloit souvant, tant pour voir le serdar que le
Janissaire Aga, qui estoit lors Cahx Pacha son grand amy, & encor plus pour voir
Tordre qui s’observe par l’armée, dont il estoit curieux comme grand capitaine
qu’il estoit.
Très mauvaise coutume des gens de guerre a leur despart de Constentinople
pour aller a la guerre
Veneu dont le temps qu’i faut des camper & tirer pays, trois jours avant les
Janissaires [124v] & Spahys ont une coutume entre eux qui n’est pas trop
bonne, qui est que renconstrant Chrestiens, Juifs, Grecs, Arméniens, ils se font
donner bon gré mal gré de l’argent avec importunité, sur tout aux Juifs qu’ils
aborent sur toute nation, de sorte qu’y est meilleur d’esviter ces importunes renconstres que de se trouver devant eux, & n’ont autres raisons a dire, sinon qu’i
vont a la guerre & qu’i demandent la courtoisie pour leur dernière main.
II [LE CHENIL IMPÉRIAL]
[184r] VISITE DU » AMBASSADEUR DES OFFICIERS DE LA CHASSE DU G* S A
SCUTARET
Or est il dont qu’ayant guiaingnégrands & petis de la fauconnerie du G* Sr
[Salignac] non contant il rechercha de plus ceux de la levretterie, & espagneux,
qui font leur demeure a Scutary, très gros bourg d’Assie a l’opposite de
Constantinople, dont a esté cy devant parlé, heu auquel le Gr Sr a une maison de
plesance des plus délectable ou il tient ses lévriers & espagneux pour la chasse,
mesmes les gros chiens d’atache que le Sr Ambassadeur désira voir, au moyen de
quoy ayant envoyé quelcun de ses truchemants vers le Tazygy bachy & Zagargy
bachy, mais très de lévriers & espagneux, leur faire savoir le désir qu’il avoit de
les voir, & de fraire amitié avec eux, a quoy ils ne furent discordants ains 1res
contants d’avoir este connaissance.
Sy bien que le Sr Ambassadeur, avant parolle assurée des principaux de ce lieu,
il l’y lut accompagné de la plus part de son train. La ou estant a la porte de
Fanante du Serai! de Scutary, lequel estgrandemant spatieux, herbu ainsy
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qu’uneprerie, rempli de elers ruisseaux, ou il futgracieusemant receu de Tazygy
bachy & Zagargy bachv, avec tous les siens quv aptes le salamalecquin & l’alec
salam, autant honestemant que la civilité turquesque le permet, ils se mirent en
devoir de promener le S1’ Ambassadeur par tous les lieux remarquables, quv ne
sont point a mépriser, principallemant les logis de la seconde ancinte du Scrail,
quy sont en plusieurs despartemants, tant sur le rivage marin que ceux qui sont
en dedans, parmy les beaux & plaisants bosquets verdoyent en toute saison, dont
sera parlé amplemant cy après lors qu’y eschera.
Avant donc veu tout ce qu’y l’y a de beau & agréable en ce heu vravmant délectable & plaisant, le Tazygy bachy nous mena en son domicile quy est une très
grande place herbue, & quelque fabrique ou logement de bois ou il fit faire halte
au Sr Ambassadeur quy se reposa sur les sautas & tapis ou luy fut apporté le cave
& le cerbet, ordinaire boisson des Turcs, & peu après fut mené en la salle &
quelques chambres ou sont très bien les lévriers, car les Turcs ont la vraye méthode de bien gouverner les chevaux, chiens & oyseaux, mais non de les bien dresser. Ceste salle est basse, ou v a deux cheminées aux deux costés, a l’oposite Tune
de l’autre. Sy c’est Inyvert, y l’y a tous jours un peu de feu non violant sinon pour
maintenir l’air tempéré, y ayant tout autour contre la muraille en dedans les
tables ou bancs de trois pieds de large et autant de hault qu’ils appellent sauta,
couverts par tout de grosses nattes & tapis par desus, & outre encory a des peaux
de mouton avec la laine de trois pas de distence les uns des autres [184v] sur
lesquelles les lévriers couchent d’ordinaire, vestus de leurs couvertes ainsy que les
grands chevaux, dont le tissu est de bonne laine, presque en façon de peluche
biguarrée de toutes sortes de couleurs par bandes & gentilles façons, que l’on ne
leur oste leur place avec une chesne a un cranpon ou grand crochet quy est dans
la muraille, deux pieds au desus de leurs places, a. ce qu’ils ne se puissent joindre ou ataquer les uns les autres, & demeurent la tout le jour, sinon le matin & le
soir que les Aiamoglans les viennent prendre chascun d’eux pour les promener &
faire vuider, les frotant avec petites brosses de poil dont ils leur lavent fort bien la
crasse, puis les frotent de rechef avec la main nue, en sorte qu’y les rendent nets
& polis a merveille, les recouvrent & mènent en leur place, a chascune desquelles
il y a une petite augette pleine d’eau que l’on le leur change le matin & le soir, &
leur donne a manger le pain scec, mais de bon bled formant. S’y sont malades,
ils leur donnent du potage, & quelque sorte de viande, & sont mis en un autre lieu
a part pour n ‘infecter les autres.
C’est merveille de voir la beauté de ces te race de lévriers dont nous en vismes
plus de soixante, lesquels ont de nature les oreilles longues, bordées de longs poils
déliés comme soye, & la queue panachée de poil long d’un doigt, les coudes &
jaretz de mesmes, & s’en treuve décelant comme sera dit parlant de leur chasse.
Les lèverons sont nons en liberté, avec grand soing frotés & netoyés a plesir.
Lieu des espagneux
Apres avoir veu les lévriers, le Zagargv bachv nous mena pareillemant voir les
75

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

espagneux qu’y appellent zagar, quy sont dans un lieu clos de murailles, grand &
spacieux, & tout herbu ou ils se promènent sy bon leur semble, car ils ne sont
point atachés, & sont aussy frotés & netoyés par les Aiemoglans. En ce lieu y a
quantité de petites loges quy ont des saufas ou planchers de bois, relevés de terre
de pied et demy sur lesquels y a des peaux de mouton avec la laine sur quoy y
couchent les chiens, quy sont tous jours netoyés & en bon point.
Dont après avoir veu tout ce que desus, Mr l’Ambassadeur remercia le Tazygv
bachy, & Zagargy bachy, faisant quelque presant d’argent pour les Aiemoglans, &
se party d’eux avec mille remerciements de part & d’autre, retournent a Galata en
délibérant de dresser son équipage de chevaux, chiens & oyseaux par le moyen
du Chakergy bachy & Chaingy bachy, ses deux grands amis, qui luy donnèrent
deux oyseaux de poing, & un chien avec deux ou trois vieux espagneux pour
dresser les deux jeunes qui Veust de la race qu’y Favoit iaict aporter de France ].
1) julien Bordier dans le même ouvrage, f° 183r: Monseigneur de Sahguac, l’un
des seigneurs de France les plus adonés naturellemant aux vertueux exercices,
tant de la guerre lorsque le brandon en est enflamé, & de la chasse lors que la
paix fait reverdir l’olivier, a son partemant de Paris pour aller a son
Ambassade de Constantmoplc, nous fit mètre en notre arosse un chien & chicne espagneux, des meilleurs qu’il eust a lors, pour en tirer de la vacre, comme
a vint quelque temps après nostre arivéc, car d’en recovrer des Turcs, il ne se
puis faire que difiieilemant (...).
III LE PALAIS D’ÛSKÛDAR
Les voyages dv Sieur DvLoir (...), Paris, François Clouzier, 1654.
(p. 69) Le Serrai! de Scutari n’est gardé que par des Boustangis & un Baltagy qui
les commande. Le logement ne consiste qu’en pavillons séparez avec des lambris
richement peints de feuillages à la Persane. Les murailles sont rêves tues par
dedans de carreaux façon de porcelaine au Heu de tapisserie. Entre les autres
appartements il y en a un fort beau dont le cabinet est remply, depuis le bas
iusques en haut de grandes glaces de mirouërs avec vn chandelier enrichy de
pierreries. Dans ce cabinet on nous monstra des pièces de fer espaisses d’vn demy
doigt qui avoient servy de but aux traits des Flèches & des lances Zagayes de
Sultan Mourat, de qui la force, & l’adresse estoient si grandes qu’il les avoit
presque percées, en certains endroits. Dans le Lardin il y a vn paûillon dont le
bastiment est magnifique, & qui sert seulement en [70] esté pour le diuertis
sèment du grand Seigneur. La fontaine qui est au milieu, & les rigoles d’eau qui
vont tout autour y donnant une fraîcheur qui tempère aggreablement l’incommodité des chaleurs. Mais puis que ie vous fait la description d’vn Serrail, il ne
sera pas ce me semble hors de propos que i’y adiouste celle des meubles, afin que
vous iugiez par ce que ie vous diray de quelle façon les Turcs sont meublez
conuenablement à leur condition : tout le plancher est couuert d’vn tapis de pied,
& du costé des fenestres ils esleuent vn estrade qu’ils appellent sofa, & qu’ils cou76
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urent d’vn autre tapis plus riche que celuy de la chambre. Autour de ce sopha, il
y a de petits matelas de deux a trois pieds de large couuerts d’vn autre petit tapis
plus précieux encore que les autres. Les Turcs sont assis sur ces tapis comme sont
les Tailleurs qui trauaillent en France les iambes croisées, & ils s’appuyent contre la muraille, sur de grands carreaux de velour, de satin, & d’autres estoffes
conuenables à la saison.
Quelques-vns de leurs lits sont enfermez dans des armoires comme ceux des
Chartreux qui sont de véritables Alcôves, ce mot prenant son ethymologie de
l’Arabe, el Khaub, qui signifie dormir. Lis en dressent d’autres sur les sofas en y
iettant des matelats, & des couuertures picquées comme les nostres, où ils
attachent les draps de dessus.
[71] // va si peu d’appartements dans le Serrail de Scutary, bien qu’il soit pourtant vn des plus grands après celuy de Constantonople, qu’il est aisé à iuger que
le Grand Seigneur ne même pas grand train ny beaucoup de femmes quand il va
à ses maisons de plaisance ; & on ne me monstra qu’vne chambre pour les
Sultanes, ou il faut que celles qui ne sont point en faction couchent pesle-mesle,
comme font en France les Pages, & les Laquais. La communication de Tvn à
l’autre appartement pour les femmes, se fait par des galleries fermées de îalousie,
d’où ellespeuuent voir ceux qui sont dans les chambres sans estre veuës.
Les ornements des Iardins ne respondent pas a ceux des logements. 11 n’y a point
de parterre dedans, & on les cultive plutost pour la cuisine que pour les bouquets. Il ne faut point chercher de palissades ny d’arbres nains ; on n V en voit
guère d’autres que des Cyprez, & des Pins qui se trouuent icy en si grande abondance, que comme il y a peu de maisons sans cour, il y a encore moins de cours
sans ces arbres. le ne remarquay rien de particulier dans les Iardins du Serrail de
Scutari, que des allées couuertes, comme sont en France les leux de boule publics,
& on me dit qu’elles estoient faites ainsi pour les femmes du Serrail. Ils ont si
grande peur qu’elles ne soient veuës, que pendant que les Boustangis rangez en
haye tiennent de grandes [72] pièces de drap d’escarlate pour les cacher de costé
& d’autre, les Fnuques espient, si ces Jardiniers ne taschent point à les regarder
par les trous qu’ils y pourroient faire. S’il se rencontre que quelqu’vn soit dans
les Iardins pendant qu’vne lemme y entre inopinément, il faut qu’il se iette
incontinant la face contre terre, & qu’il se garde bien de destourner la teste s’il ne
veut la perdre.
*) La présente étude s’inscrit dans le cadre du programme de recherche « Histoire et sciences auxiliaire de l’histoire otto mane», commun à l’Unité Mixte de Recherche n° 7192 du (“entre National de la Recherche Scientifique (Paris) et à l’Ins titut Français d’Etudes Anatoliennes (Istanbul).
1) Les vo ya ge urs dans l’Em pi re ot to man (XIVC -XVF si èc les). Bib li og rap hie, iti né ra ires et in ven ta ire des li eux ha bi tés,
Con se il Sup rê me d’Ata tùrk po ur Cul tu re, Lan gue et His to ire, Publications des la Société Turque d’Histoire, Série VII,
n° 117, Ankara, 1991.
2) Indiqués dans l’anthologie ci-dessous par un carré noir.
3) Indiqués dans l’anthologie ci-dessous par un carré blanc.
4) D’après le croquis de Mehmet Nerrm Haskan dans Yùzyillar Boyunca Uskiidar, III, p. 1370.
5) Le Sérail des empereurs turcs. Relation manuscrite du sieur de La Croix à la lin du règne de Mehmed IV. Edité par Co -
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rinne Thépaut-Cabasset, Paris, Éditions du CTHS, 2007, p. 197-198: «Les lév ri ers ont de ux pa ins par jo ur et cha que
se ma ine une tes te de chèv re bouillie sans peler ny escorcher pour les purger ; ces chiens sont plus beaux en Turquie
qu’en pas un autre lieu du monde, principalement ceux de l’isle de Chypres, qui ont les oreilles et la qu eue pa nac hé es
com me des épag ne uls, et qu el qu es-uns ont le sen ti ment fort bon et questent fort bien. Les Turcs en ont un grand
soin, on les es trille et promène soir et matin, et l’on les co uv re po ur le ur rend re le po il fin et uni. Qu and on ve ut fa ire
qu el que chas se de conséquence et des gageures pour la légèreté et l’agilité des chiens, on ne fait avaler pendant trois jours que des jaulnes d’œufs crus à ceux pour lesquels on parie. (...) Tous les chiens du sultan sont housses, mais lorsqu’il
fait quelque entrée triomphante et que ces animaux sont de la cé ré mo nie, on les ha bil le mag ni fi qu ement de ho us ses de
bro card d’or et une sang le tis sue d’or et d’ar gent. L’on dit que l’on ré com pen se les chi ens de le urs bel les ac ti ons à la
chas se d’une co uver tu re fo ur rée de zybe li ne, d’une sang le avec une ro sé de pi er re ri es au milieu et d’un poignard enrichy de pierreries ; si cela est comme plusieurs personnes me l’ont asseuré, je croy que la récompense s’adresse à celuy
qui conduit le chien. »
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Üsküdar’da Osmanl› Padiflahlar›:
Göçler, Binifller ve Selâml›klar (XVIII. Yüzy›l)
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D O Ç .

D R .

F ‹ K R E T

S A R I C A O ⁄ L U

‹stanbul Üniversitesi

XIV. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Osmanl›lar’›n egemenli¤inde olan Üsküdar, klasik devirde Eyüp ve Galata ile birlikte “bilâd-› selâse” kad›l›klar› ad›yla
teflkilatlanm›flt› ve ‹stanbul’un merkez oldu¤u payitaht s›n›rlar› içerisinde padiflahlar›n ikamet ve ziyaret ettikleri ikinci bir flehirdi. XVIII. yüzy›l Osmanl› padiflahlar›n›n günlük gündem ve programlar›n›n kay›t alt›na al›nd›¤› s›rkâtibi
rûznâmeleri, bulunulan yerleri zamanlar›yla birlikte izlemeye de imkân vermektedir.
Bu bildiride XVIII. yüzy›l padiflahlar› olan Sultan I. Mahmûd, Sultan III. Osman,
Sultan III. Mustafa, Sultan I. Abdülhamid ve Sultan III. Selim’in Üsküdar’daki
bafll›ca göç, binifl ve Cuma selâml›¤› yerleri, baz› tarih ve rakamlarla birlikte aktar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Yaklafl›k olarak 1730’dan 1807’ye uzanan bir zaman diliminde, söz konusu padiflahlar›n Üsküdar’daki bulunduklar› tüm günlerin ve
mekânlar›n tesbiti, günlüklerdeki eksik baz› y›l ve aylar dolay›s›yla imkân dâhilinde de¤ildir. Padiflahlar›n hangi yerlerde, ne tür bir sebeple ve ne kadar s›kl›kla bulunduklar›n›n incelenmesi, Üsküdar’da önemli bir hareketlili¤in yafland›¤›
günleri/aylar› da ortaya ç›kartmaktad›r. Onlar›n Üsküdar’da bulunma sebepleri
ve günleri, bu arada geliflen hadiseler siyasî tarihle birlikte di¤er disiplinler bak›m›ndan da önemlidir. Rûznâmelerde beyan edilen padiflahlar›n bulunduklar›
sivil, askerî ve dinî mimarî eserlerin, bahçeler ve di¤er dinlenme yerlerinin
isimleri ve konumlar›, Üsküdar’›n tarihî topografyas› hakk›nda kaynak malzeme
durumundad›r. Tüm bu bilgiler, en sade tarifle Üsküdar tarihinin temel verilerinden birini oluflturmaktad›r.
Bilindi¤i gibi mevcut s›rkâtibi rûznâmeleri Sultan I. Mahmûd’un tahta ç›kt›¤›
1730 senesinden itibaren bafllamaktad›r. Ancak bu tarihten öncesine âit vakanü-
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vîs tarihlerinde, özel tarihlerde ve rûzmerre genel ad›yla tefrik edilen günlüklerde, XVIII. yüzy›l›n ilk padiflah› olan Sultan III. Ahmed (1703-1730)’in Üsküdar’da bulundu¤u vakit ve yerlerle ilgili baz› bilgilere ulafl›labilmektedir. Mesela III. Ahmed’in 15 Muharrem 1123 (5 Mart 1711) tarihinde Vâlide Sultan ve di¤er harem üyeleriyle beraber Üsküdar’a geçme sebebi, Gülnûfl Vâlide Sultan’›n
infla ettirdi¤i câminin resmî aç›l›fl› için ertesi günü düzenlenecek olan Cuma Selâml›¤› idi. 10 Mart Sal› (20 Muharrem) günü ‹stanbul’a dönen padiflah ve beraberindekiler, befl günlük süre zarf›nda “merhûm” eski Bostanc›bafl› Mustafa
A¤a’n›n hanesinde ikamet etmifllerdi1.
III. Ahmed saltanat›n›n son iki ay›nda Üsküdar’da idi. Padiflah›n pek de gönüllü olmayarak (“kerhen”) ‹ran seferi için Üsküdar Saray›’na geçti¤i gün 18 Muharrem 1143 (3 A¤ustos 1730)’dür. Görünüflte sefer haz›rl›klar›n›n tamamlanmas›,
gerçekte bizzat sefer için hareket etmekte isteksiz olduklar› için, hem padiflah
hem de Sadrazam Damad ‹brahim Pafla’n›n Üsküdar’da ikameti uzatt›klar› bir s›rada Patrona Halil isyan› patlak vermiflti. Söz konusu günlerde, III. Ahmed’in
annesi ad›na yapt›r›lan Gülnûfl Emetullâh Vâlide Câmii veya Yeni Vâlide Câmii’ndeki 12 Rebîülevvel 1143 (25 Eylül 1730) Pazartesi günlü Mevlîd Alay› ve
Mevlîd kandili merasimi, mevcut bilgilere göre bu program›n Üsküdar’da icra
edilen tek örne¤idir. Mevlîd-i flerîf merasimi, ola¤an flartlarda genellikle Sultanahmed Câmii’nde yap›lmaktayd›. Ordu ve orducu esnaf› da Üsküdar’da oldu80
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Göksu’nun Bo¤aziçi ile bulufltu¤u nokta

¤undan Mevlîd-i flerîf alay›n›n, en az›ndan XVIII. yüzy›lda Üsküdar’daki en büyük ve ihtiflaml› tören oldu¤u ifade edilebilir. Bundan 3 gün sonra ortaya ç›kan
Patrona isyan› sebebiyle III. Ahmed, 15 Rebîülevvel 1143 (28 Eylül 1730) Perflenbe günü Üsküdar Saray›’ndaki fierefâbâd’dan Topkap› Saray›’na hareket etmiflti. 1 Ekim 1730 (19 Rebîülevvel 1143) tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kalm›fl ve yerini Sultan I. Mahmûd (1730-1754)’a devretmiflti.2
Rûznâmesine göre I. Mahmûd’un Üsküdar’a ilk geçifli 29 fiaban 1143 (9 Mart
1731) tarihindedir. Beylerbeyi’ndeki Kapdan Mustafa Pafla/Bâ¤-› Ferâh Yal›s›’n›
gezdikten sonra, Nevflehirli ‹brahim Pafla’n›n Hümâyûnâbâd olarak isimlendirdi¤i karfl› yakadaki Bebek adl› mahalle u¤ram›fl, sandalla Göksu Kalesi’ne giderken Rumeli ve Anadolu hisarlar›ndan top at›fllar› yap›lm›fl ve fiemsî Pafla semti
yoluyla fierefâbâd’a gelmiflti. I. Mahmûd’un 1 Zilkade 1143 (8 May›s 1731)’deki
Göksu Kasr› biniflinde, yine Anadolu ve Rumeli hisarlar›ndan flenlik amac›yla
sekdirme top at›fllar› yap›lm›flt›. Bu civardaki binifllerde hisarlardan, sekerek/s›çrayarak ilerleyen gülle anlam›ndaki sekdirme toplar at›lmas›n›n al›fl›lm›fl
bir uygulama oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Padiflah›n Macar Bahçesi’nde kurulan sâyebândan hisarlardan yap›lan at›fllar› izledi¤i ve sonra Yûflâ‘a ç›karak buradaki
merkadi ziyaret etti¤i, ard›ndan Tokat Bahçesi’ne u¤rad›¤› tarih 16 Zilhicce
1143 (22 Haziran 1731)’dür.3
Padiflah gezilerinin resmî/tarihî ad› Binifl-i hümâyûn’dur. Padiflahlar›n atla veya
81
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kay›k türleriyle sarayiçi/sarayd›fl› ve suriçi/surd›fl›ndaki ola¤an gezilerine binifli hümâyûn denmektedir.4 Mutad binifl günleri Pazartesi ve Perflembe olmakla
birlikte di¤er günlerde de geziye ç›k›lmaktad›r. Padiflah›n bu günlerde, bilinen
kostümlerle ve binifl tak›m›yla ç›kt›¤› aç›k, di¤eri ise kendisini gizleyen elbiselerle gerçeklefltirdi¤i tebdîl biniflleri olmak üzere iki tür binifl-i hümâyûn bulunmaktad›r. Sadrazam gezileri ise Binifl-i Âsafî olarak an›l›r. Di¤er Osmanl› tarih
kaynaklar›nda rastlanmamakla birlikte, birkaç Osmanl› müellifinin kaleme ald›¤› ‹stanbul tarihiyle ilgili eserlerde, padiflahlar›n binifl yerleri belli bir s›ralamaya göre aktar›lmaktad›r. Anadolu yakas›n›n 7 burun temelinde (1. Üsküdar,
Öküz Liman›-Kuzguncuk, Stavros-Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli-Kule Bahçesi;
2. Zeytun Burnu-Vaniköy; 3. Kandilli, Göksu, Anadolu Hisar›; 4. Kanl›ca-Çubuklu, ‹ncirliköy-Sultaniye, Beykoz; 5. Selvi Burnu-Hünkâr ‹skelesi; 6. Macar
Burnu-Yufla Da¤›, 7. Yoroz-Yoroz Kalesi-Kavak) tarif edildi¤i bu eserlerde, bir
eksik veya fazlayla binifl yerleri birden alt›ya kadar numaralanm›flt›r. Buraya göre padiflahlar›n birinci binifl yeri fiemsî Pafla Saray› (Üsküdar Saray›), ikinci Kule Bahçesi/Kuleli, üçüncü Büyük ve Küçük Göksu, dördüncü Kanl›ca-Büyük ve
Küçük Çubuklu, beflinci ‹ncirli Köy-Sultâniye ve alt›nc› binifl mahalli Servi Burnu (Hünkâr ‹skelesi)’dir. Fener Bahçesi’ne padiflah arzu etti¤inde binifl-i hümâyûn düzenlenmektedir.5
Sultan I. Mahmûd’un Üsküdar’daki binifl yerleri, a¤›rl›kl› olarak Üsküdar Bahçesi’deki Mehmed Pafla Kasr›, buradan gidilen Yemiflçibafl› Ba¤› ile Beylerbeyi
82
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Sâhilsaray› ve buradaki Havuzbafl› ve Ba¤ Köflkü idi.6 ‹lk ve k›sa süreli dinlenme yerleri, Üsküdar Saray› dahilindeki Lâlelik, Limonluk vs. isimli bahçelerin
maksûreleri idi. Padiflah›n en az ayda bir kez söz konusu yerlerde bulundu¤u,
k›fl aylar›nda Üsküdar yakas› binifllerinin çok daha az yap›ld›¤› görülmektedir.
Üsküdar Bahçesi’nin saray d›fl›nda çeflitli köflklerden ve di¤er yap›lardan oluflan
genifl bir alan› kapsad›¤›, di¤er ad› Kavak olan Üsküdar Saray› ifadesiyle ço¤u
kez Üsküdar Bahçesi’ne iflaret edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Üsküdar ve Beylerbeyi
saraylar› ve çevresindeki di¤er yap›lar, sadece harem üyelerinin kat›l›m›yla yap›lan halvet-i hümâyûnlar için de kullan›lmaktayd›. Göksu ve buradaki kas›rlar,
yak›n çevredeki Sâd›k A¤a Yal›s›, I. Mahmûd’un Üsküdar’da göçte bulundu¤u
günlerde s›kca gitti¤i dinlenme yerleridir. Padiflah›n at›fl e¤itimlerine kat›larak
bizzat testilere kurflun att›¤› Göksu’da denizde tutulan bal›klar yeniliyor, dervifllerin “devr ve raks”lar› veya “yeni gelen cânbâz Firenk”in hünerleri izleniyor, fiîveli-o¤lu’ndan “Türkmânî ve flark›” dinleniyor, a¤alar›n veya onlar›n çocuklar›n›n karfl›laflt›¤› satranç oyununa bak›l›yordu.7
Göksu 12 fievvâl 1167 Perflenbe (2 A¤ustos 1754) günlü ve Osmanl› tarihi bak›m›ndan oldukça önemli bir geliflmeye de sahne olmufltu. ‹lk defa burada aktar›lan rûznâme kay›tlar›na göre, ad› bildirilmeyen Cebehâne tüfengcibafl›s›, “havâ
ka¤›d” uçurmay› daha önce iddia etmifl ancak “havâs›na müsâdife” edememiflti.
Fakat söz konusu tarihde hava uygun oldu¤undan, Sultan I. Mahmûd Göksu’daki kasra (“fevk_nî”) gelmifl, karfl›s›ndaki da¤ taraf›nda ka¤›d balonun 400 kulaç
(1 kulaç= 1, 895 metre) havaya yükseldi¤ini “temâflâ” etmiflti.8
I. Mahmûd daha az s›kl›kta olmak üzere, fiemsî Pafla/fierefâbâd Kasr›, Çengelköy’deki Hatîce Sultan Yal›s›/Saray› ve Kuleli/Kullebahçesi’nde bulunmaktayd›.9 fierefâbâd Kasr› binifllerinde, denizdeki fiekerkayas›’na konulan testilere tüfek at›fllar› yap›lmaktayd›. Beykoz ve buradaki Gümrük Emîni ‹shak A¤a’n›n Yal›s›, Çubuklu, Vânîköy, F›st›kl›’daki ‹vaz Mehmed Pafla-zâde ‹brahim Beyefendi’nin Köflkü, Fenerbahçesi ve ‹brahim A¤a Çay›r›, Kandilli, Tokat Bahçesi ve
buradaki kasr nadiren gidilen di¤er binifl yerleridir. Padiflah Surre-i hümâyûn’un Üsküdar’a naklini bu mahallerden birine geçerek izlemekteydi.10 I. Mahmûd, Yûflâ’da Tokat Köflkü’nü ihyâ ettirip Hümâyûnâbâd ad›n› vermifl, Kanl›ca’da Mihrâbâd Kasr›’n› yapt›rm›fl, Nevâbâd ismiyle Kandilli’yi imar ve ‹stavroz
Saray›’n› tamir ettirmiflti.11 1162/1748’de kâgirden yeniden yapt›rd›¤› Dividcizâde fieyh Mehmed Tâlib Efendi Câmii Üsküdar’da Menzilhâne/Gündo¤umu
Caddesi’nde idi ve Sultan Mahmûd Câmii ad›yla an›lmaktayd›.12
Sultan I. Mahmûd hemen hemen her yaz Üsküdar’da ikamet etmekteydi. Padiflahlar›n k›fll›k saraydan yazl›k saraylara ve yazl›k saraylardan k›fll›k saraylara,
flehzâdeler ve harem üyeleriyle beraber hareket etmelerinin ad› göç-i hümâyûn
veya nakl-i hümâyûn’dur. I. Mahmûd’un mevcut kay›tlara göre Üsküdar’a ilk
nakli Beylerbeyi Saray›’na ve 27 Muharrem-23 Safer 1148 (19 Haziran-15 Temmuz 1735) tarihlerindedir. Yirmialt› günlük bu ikametten sonra, 24 Muharrem5 Safer 1150 (24 May›s-4 Haziran 1737)’de muhtasarca göç-i hümâyûnla Üsküdar Saray›’nda, 1153/1740’da befl gün di¤er ad› Kavak Saray› olan ayn› yerde
83
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idi13. Yine muhtasar nakl-i hümâyûnla 11-21 Cemâziyelevvel 1154 (25 Temmuz-4 A¤ustos 1741) tarihlerinde Beylerbeyi Saray›’nda bulunulmufltu. 6 Rebîülâh›r-6 Cemâziyelevvel 1155 (10 Haziran-9 Temmuz 1742)’deki göçde, Üsküdar Saray›’ndaki ikamet 15 Rebîülâh›r (19 Haziran)’den itibaren Beylerbeyi Saray›’nda devam ettirilmifltir. 3-10 Cemâziyelâh›re 1157 (14-21 Temmuz 1744),
13-27 Cemâziyevvel 1158 (13-27 Haziran 1745) ve 25 Cemâziyelâh›re-23 Receb
1159 (15 Temmuz-11 A¤ustos 1746) tarihlerindeki muhtasarca/yar› (“nîm”) göçlerde mekan yine Beylerbeyi Saray› idi14. Padiflah›n di¤er nakl-i hümâyûnlar› 27
Receb-18 fiaban 1165 (10 Haziran-1 Temmuz 1752) ve 11 fievvâl-7 Zilkade 1167
(1-26 A¤ustos 1754) tarihlerindedir ve saray de¤iflmemifltir.15
Ortalama 15-25 gün süren Üsküdar veya Beylerbeyi saraylar›ndaki göç-i hümâyûn günleri do¤al olarak Haziran, Temmuz ve A¤ustos aylar›ndad›r. I. Mahmûd
ve harem üyeleri 1735’de yirmialt›, 1737’de onbir, 1741’de on, 1742’de yirmidokuz, 1744’de yedi, 1745’de ondört, 1746’da yirmiyedi, 1752’de yirmibir ve
1754’de yirmibefl gün Üsküdar’da kalm›fllard›. Söz konusu sayfiye günlerinde
binifllere ve di¤er günlük programlar›n uygulanmas›na devam edilmektedir. Padiflah Dîvân-› hümâyûn toplant›s›, mevâcib da¤›t›m› veya ç›kan yang›n sebebiyle ‹stanbul’a gidiyor, Üsküdar’a gelen sadrazam ve fleyhülislâmla ola¤an kabuller gerçeklefltiriliyordu. Göç günlerinde Üsküdar veya Beylerbeyi saraylar›ndan
hareketle fierefâbâd Kasr›’na, Göksu’ya ve buradaki Âsafâbâd Kasr›’na, Çubuklu
Mesîresi’ne, Beylerbeyi’ndeki F›st›kl›bahçe’ye, Bebek Bahçesi’ne ve di¤er yerlere binifller düzenlenmiflti. Bu binifl yerlerinde, hemen her zaman testilerin niflan
al›nd›¤› tüfek at›fllar›, kemânkefllerin ok atma müsabakalar›, yüzme yar›fllar› ve
koflular (“piyâde koflu”) ile menzil/süvarî/piyâde cirîdi ve tomak oyunu gibi geleneksel sportif faaliyetler yap›l›yor, e¤lence amaçl› olarak cüce ve dilsizlerin
gösterileri, pehlivanlar›n güreflleri izleniyor, köpek-ay› dö¤üflleri veya bunlara
yapt›r›lan hareketler takip ediliyordu. Bazen binifl mahalli yolu üzerindeki
“mekteb” çocuklar›na para da¤›t›l›yor, havayî fiflek gösterileri seyrediliyor ve
k›ssahânlar›n menk›beleri dinleniliyordu. Bütün bu faaliyetler çeflitli müzisyen
86
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ve müzikler (“Nasûh-zâde’den mûsiki fasl›” gibi) eflli¤inde gerçeklefltirilmekteydi.
Cuma selâml›klar›n›n saltanat›n meflrûiyet temellerinden birini oluflturdu¤u ve
tüm halka aç›k olan en büyük merasim oldu¤u bilinmektedir.16 Hem Selâml›k
hem de bunun öncesindeki padiflah›n geçece¤i güzergâh›n gösterildi¤i Sar›k
alaylar›n›n, Üsküdar ahalisi taraf›ndan yak›n bir ilgiyle takip edildi¤i flüphesizdir. Sultan I. Mahmûd’un Üsküdar’da Cuma Selâml›¤› tertib ettirdi¤i iki câmi
öne ç›kmaktad›r: Bugünki Beylerbeyi Câmii mahallinde olan ve kendisinin yeni
bir hünkâr mahfili yapt›rd›¤› ‹stavroz Câmii ile Anadolu Hisâr› Salacak’daki Fâtih Sultan Mehmed Câmii. Üsküdar’daki ilk câmi olarak kabul edilen Fâtih Câmii’ne özellikle Beylerbeyi’ndeki göç günlerde giden padiflah, daha sonra bu câmiyi yeniden infla ettirmiflti. I. Mahmûd daha az say›da olmak üzere Sultan III.
Murad’›n vâlidesi Nûrbânû Vâlide Sultan ad›na yapt›r›lan Atîk Vâlide Câmii/Toptafl› Câmii ile Yeni Vâlide Câmii’nde Cuma selâml›klar›na ç›km›flt›.17
28 Safer 1168 (14 Aral›k 1754)’de taht› devralan Sultan III. Osman (17541757)’›n bafll›ca binifl mahalli Üsküdar Saray› ve dahilindeki fierefâbâd Kasr› ile
‹stavroz Saray› ve buradaki Beylerbeyi Yal›s› idi. Padiflah›n 18 Cemâziyelâh›r
1168 (1 Nisan 1755)’deki Beylerbeyi Yal›s›’n› ilk ziyaretinden itibaren belirli zaman aral›klar›yla Üsküdar’da bulundu¤u görülmektedir. Daha farkl› olarak III.
Osman, rûznâmesindeki bir kayda göre sadece çavufllarla beraber ayn› yal›ya gece gelip gün do¤madan tekrar ‹stanbul’a dönmüfltü18. XVIII. yüzy›l›n di¤er padiflahlar› gibi III. Osman da Göksu binifllerini ve buradaki sarayda yap›lan halveti hümâyûnlar› kendi anlay›fl›na uygun haz›rl›klarla beraber sürdürmüfltü. Münhas›ran göç günlerinde yap›lan buradaki halvetler ve baflkad›n›n “göçlü a¤alara” gönderdi¤i ihsanlar rûznâmede yer bulmufltur. Ayr›ca Göksu’da padiflah,
Kurban bayram›n›n ikinci gününde (11 Zilhicce 1170/27 A¤ustos 1757) sadrazam›n da kat›ld›¤› ve Mehterhâne’nin, cirîdcilerin, pehlivanlar›n yer ald›¤› çeflitli
e¤lenceler tertip ettirmiflti.19 Aç›k bir ifade bulunmamakla birlikte, bu kutlamalar› k›smen halk›n da izlemifl olmas› muhtemeldir.
Sultan III. Osman’›n Befliktafl Sâhilsaray›’ndan Beylerbeyi Saray›’na ilk göç-i hümâyûnu 12-19 Zilkade 1169 (7-14 Eylül 1756) ve ikincisi 3 Zilkade-28 Zilhicce
1170 (20 Temmuz-13 Eylül 1757) tarihlerindedir. Göçler dolay›s›yla 1756’da yedi, 1757’de elli befl gün Üsküdar’da kalm›flt›.20 Bu bilgiler ve ola¤an flartlar ölçü
al›nd›¤›nda Üsküdar’da en uzun süreyle ikamet eden padiflah›n III. Osman oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Göçte bulunulan günlerde Göksu d›fl›nda, Kuleli ve buradaki Bostanc›bafl› Köflkü’ne, Bahâyî Körfezi’ndeki Sâd›k A¤a, Beykoz’daki Gümrükcü ‹shak A¤a ve Vânîköy’deki Hayâtî Efendi’nin yal›lar›na gidiliyordu. Padiflah›n yazl›k günlerde “fasl-› mûs›kî ve menâk›b” dinleyerek vakit geçirdi¤i rûznâmede tekrarlan›r. III. Osman’›n bu günlerde Cuma Selâml›¤› yeri ise ‹stavroz
Câmii idi ve bir kez de Kandilli Câmii’ne Cuma Selâml›¤› Alay› düzenlenmiflti.21
Yaklafl›k üç y›ll›k k›sa saltanat›na ra¤men birçok hay›r eserinin sahibi olan III.
Osman, 1169/1755-1756’da Üsküdar Bahçesi ve Saray› s›n›rlar› içinde ev ve
dükkânlar›yla birlikte yeni bir bir mahalle infla ettirmifl (‹hsâniye), burada ‹hsâ87
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niye Câmi ve mescidlerini yapt›rm›flt›.22 Bölgeye olan âflinâl›k ve yak›nl›k III.
Osman’›n tebdîl gezilerinden de ö¤renilebilmektedir. Padiflah tebdîl-i k›yafetle
Çiçekçi Bahçesi’ne u¤ruyor ve muhtemelen do¤du¤u ve çocuklu¤unun ilk y›llar›n› geçirdi¤i flehir olmas›ndan hareketle Edirneli Osman A¤a ad›yla kendisini
tan›t›yordu.23 Sultan III. Osman’›n kendisini gizleyen k›yafetlerle s›kca gitti¤i bir
di¤er mekan da Halvetiyye’nin Ramazâniyye fiubesi’nde kendi ad›na bir kolu
oluflan, münzevîli¤iyle meflhûr fieyh Seyyid Ahmed Raûfî’nin Do¤anc›lar’daki
tekkesi idi. III. Osman’›n, “meftûn-› kemâlât›” oldu¤u fieyh Raûfî’yi “mükerreren” ziyaret etti¤i belirtilmekte24 ve müntesibi bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
16 Safer 1171 (30 Ekim 1757)’de cülûs eden Sultan III. Mustafa (1757-1774) devrindeki 12 Zilhicce 1179 (22 May›s 1766) depremi genifl imar faaliyetlerini zorunlu k›lm›fl, bir çok yap›n›n tamiriyle birlikte K›zkulesi’ni yeniden infla ettiren
padiflah, Kad›köy, Ayazma ve Paflabahçe’de câmiler yapt›rm›flt›.25 III. Mustafa’n›n Üsküdar’daki bafll›ca binifl yerlerine düzenli aral›klarla gitti¤i, Kavak Saray›’ndaki fierefâbâd Kasr›’nda daha çok bulundu¤u görülmektedir.26 Yine bu
mahallin dâhili ve çevresindeki Mehmed Pafla Köflkü ve Yemiflçibafl› Ba¤›, Beylerbeyi Sâhilsaray›’ndaki Havuzbafl›, Göksu, Tokat Bahçesi, Fener Bahçesi ve
buradaki Havuzbafl› mutad ve tebdîl biniflleriyle ziyaret edilen di¤er yerlerdir27.
“Viflne ve kiraz mevsiminde” göç edilen Çengel köyü ve ‹stavroz köyü aras›ndaki Beylerbeyi Yal›s›’n› padiflah, arazisiyle ilgili anlaflmazl›klar sebebiyle ve buray› itibardan düflürmek düflüncesiyle y›kt›rm›flt›.28 Gezi alanlar›nda özellikle
88
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K›z Kulesi’ni yeniden infla ettiren
Sultan III. Mustafa

Üsküdar müdavimlerinden Sultan III. Osman

Enderûn mensublar›n›n faal oldu¤u çeflitli oyunlar yine müzikler eflli¤inde sergileniyordu. III. Mustafa’n›n hemen her zaman binifl yerlerinde tüfek at›fllar›
yapt›rmas› ayr›ca dikkat çekmektedir ve onun askerî alandaki bilinen ›slâhat giriflimlerine uygun düflmektedir.
III. Mustafa’n›n vâlidesi Emine ve büyük kardefli fiehzâde Süleyman ad›na fiemsî Pafla’da inflâ ettirdi¤i Ayazma Câmii’nin temeli, Hüdâî Mahmûd Efendi fleyhi
duâs›yla 21 Muharrem 1172 (24 Eylül 1758)’de at›lm›fl ve 1 fiaban 1174 (8 Mart
1761)’de inflas› tamamlanm›flt›. Bina emîni Seyyid ‹shak A¤a olan câminin yap›m aflamalar›n› bizzat takip eden padiflah, ilk Cuma’da namaza bafllanmas›n›
istedi¤inden sadrazam ve fleyhülislâm burada haz›r bulunmufllard›.29 III. Mustafa’n›n Üsküdar’da Cuma Selâml›¤› düzenledi¤i selâtîn câmisi ise Yeni Vâlide’dir. Yang›n mahalline bizzat ulaflan padiflahlar›n, yanan yere yak›n bir haneye yerleflip kendisinin bulundu¤u yere ateflin s›çramamas› için söndürme ifliyle
u¤raflanlar› ola¤anüstü gayret sarfetmeye sevkeden geleneksel davran›fllar›n› III.
Mustafa da bir çok kez uygulam›flt›. Mesela Üsküdar’daki 22 Safer 1177 (1 Eylül
1763) tarihli yang›nda padiflah, günefl do¤duktan sonra Balaban ‹skelesi’nden
ç›karak atla yang›n mahalline ulaflm›fl, burada kontrol alt›na al›namayan yang›n
sebebiyle alt› hâne de¤ifltirmifl ve yang›n›n söndürüldü¤üne dâir itfâ/intifâ
k_imesini, iki kez gelip gitti¤i fierefâbâd Köflkü’nde alarak ö¤le vaktinde ‹stanbul’a dönmüfltü.30
89
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8 Zilkade 1187 (21 Ocak 1774)’de tahta ç›kan Sultan I. Abdülhamid (17741789), annesi Râbia fiermî Kad›n ad›na Beylerbeyi’nde 21 Receb 1192 (15 A¤ustos 1778)’de resmî aç›l›fl› yap›lan câmii ve yan›nda s›byân mektebi, muvakkithane, çeflmeler, çocuklar› için türbe gibi yap›lar infla ettirmiflti.31
I. Abdülhamid’in mutad ve tebdîl binifl yerleri, Beylerbeyi’nde Havuzbafl›, Üsküdar Saray›’nda fiemsî Pafla ve Mehmed Pafla kas›rlar›, Kuleli veya Kullebahçesi, Defterdâr Ba¤›, Fenerbahçesi, Sultâniye, Çubuklu ve Büyük Çaml›ca idi.32
Mesela, Büyük Çaml›ca’ya ç›k›lan 15 Cemâziyelâh›r 1188 (23 A¤ustos 1774) tarihindeki bir gezide, Topkap›’daki sâhilsaraydan sandalla “yirmi dak_kada” Üsküdar’a var›lm›fl, Mehmed Pafla Kasr›’ndaki k›sa bir moladan sonra beygirlerle
Karacaahmed’den Harmanbafl›’ndan ve ba¤lar aras›ndan Küçük Çaml›ca’ya “sâde nekkâre” eflli¤inde gidilmifl ve burada “sabâh ta‘âm›” yenilmiflti. Yine hareket edilerek Bulgurlu Köyü’nden yar›m saatde Büyük Çaml›ca’da kurulan sâyebâna oturulmufl, çak›rc› ve flahincibafl›lar›n sundu¤u avlara bak›lm›fl, küçük
eflekle konuflarak ve eliyle tafl k›rararak gösteri yapan biri izlenmifl ve ikindi vaktinden sonra Çinili Mahallesi’nden, Üsküdar ‹skelesi’nden ‹stanbul’a dönülmüfltü.33
fiemsî Pafla Kasr› ayn› zamanda halvet-i hümâyûnlar›n yap›ld›¤› ve donanman›n
90
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Akdeniz’e ç›k›fl›n›n tebdîlen izlendi¤i bir yerdi. Padiflah 11 fiaban 1199 (19 Haziran 1785)’da gecenin ilk saatlerine kadar (“leylî sâ‘at üç buçu¤a dek”) K›zkullesi’nde mehtâb seyr ediyor, 20 Receb 1200 (19 May›s 1786)’de Haydarpafla ‹skelesi üzerinden ulaflt›¤› Çiçekçibafl› Ba¤› civar›ndaki çimenliklerde haz›rlanan
yerde dinleniyordu. Göksu ve özellikle Büyük Göksu, padiflah›n flehzâdeleriyle
birlikte ve bazen tebdîlen gitti¤i bafll›ca dinlenme ve e¤lenme yeri idi.34
I. Abdülhamid al›fl›lageldi¤i üzere yang›n ç›kt›¤›nda Üsküdar’a geçmektedir.
Mesela, 2 Zilkade 1188 (4 Ocak 1775) tarihinde Çinili Câmii Mahallesi’nde ç›kan ve 5 hânenin yand›¤› ve 2 hânenin y›k›ld›¤› yang›n› fiemsî Pafla Kasr›’ndan,
26 fievvâl 1199 (1 Eylül 1785)’de Öküz Liman›’nda “merhûm” fieyhülislâm
Arab-zâde Yal›s›’nda bafllayan ve Silahdar Abdurrahmân A¤a Câmii’ne kadar
yay›lan yang›n› yerinde takip etmiflti. Ayr›ca Sultan I. Abdülhamid, Surre’nin
ç›kar›l›fl› ard›ndan Receb ay› son günlerinde Hicâz’a hareket eden sakabafl›lar›n
Ayr›k Çeflme/Ayr› Çeflme’deki u¤urlan›fl› duâs›nda, kimi zaman kendisini gizleyen k›yafetlerle hemen her y›l haz›r bulunmaktayd›. Bu merasimin bazen Mi‘râc
gecesinin oldu¤u günde icra edildi¤i görülmektedir.35
Bu dönemde Anadolu yakas›ndaki Cuma Selâml›¤› alaylar›n›n daha çok Beylerbeyi Câmii’ne düzenlendi¤i görülmektedir. Padiflah Üsküdar’da sultanlar›n yapt›rd›¤› di¤er câmilere de ayn› merasim sebebiyle gelmekteydi. Rakamlarla örneklenecek olursa, 1198-1201/1783-1787 y›llar›n› kapsayan dört y›ll›k sürede, Beylerbeyi Câmii’nde üç, Yeni Vâlide Câmii’nde üç, Atîk Vâlide Câmii’nde iki ve
Ayazma Câmii’nde bir defa Cuma selâml›¤› düzenlendi¤i görülmektedir. Dört
y›lda toplam dokuz defa Üsküdar’da Cuma Selâml›¤› Alay› yap›lm›flt›. Ayn› y›llarda üç kez de Terâvîh namaz› için Beylerbeyi Câmii’nde bulunmufltu. Padiflah
özellikle Cuma selâml›klar›na, binifllere ve terâvîhlere büyük flehzâdeleri beraberinde getirmekteydi.36 Sultan III. Mustafa’n›n yapt›rd›¤› ancak hava muhalefeti sebebiyle gidemedi¤i Ayazma Câmii’ne ilk Cuma Selâml›¤›, 7 fievvâl 1199
(12 A¤ustos 1785) tarihinde I. Abdülhamid taraf›ndan gerçeklefltirilmiflti.37
Sultan I. Abdülhamid Üsküdar’› tebdîl-i k›yafetle de gezmekteydi. Mutad ve tebdîl biniflleri, yang›nlar ve Cuma selâml›klar› dolay›s›yla Üsküdar’›n çeflitli semtlerinde bulunan Abdülhamid’in y›lda en az bir kez bu flekilde halk›n aras›na kar›flt›¤› anlafl›lmaktad›r. Cuma d›fl›ndaki haftan›n di¤er günlerinde gerçeklefltirdi¤i tebdîl-i k›yafet geziler için Ramazan ay› öncesi veya sonras›ndaki birkaç günü seçmiflti.38
11 Receb 1203 (7 Nisan 1789)’de tahta ç›kan ve son derece enerjik bir padiflah
oldu¤u bilinen Sultan III. Selim (1789-1807)’in, infla ettirdi¤i askerî, sivil ve dinî yap›lar dolay›s›yla Üsküdar’a özel bir önem verdi¤i ve k›sa aral›klarla hemen
her semtine geldi¤i görülmektedir.
Devletin askerî alandaki zafiyetini telafi edebilmek u¤runda bafllatt›¤› giriflimler
ve bu yöndeki geliflmeler gezileri arac›l›¤›yla da izlenebilmektedir. Padiflah
Çaml›calar’a düzenlenen binifllerde Terazibafl›’nda kurulan ota¤-› hümâyûndan/sâyebândan, Bo¤az kaleleri ve yeni infla edilen tabyalardan yap›lan sekdir91
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me top at›fllar›n›, denizdeki tatbikat türü gösterileri takip ediyordu. Kavak Kalesi’ne de bizzat ç›km›flt›. Hünkâr ‹skelesi biniflleri ad›yla ayn› bölgeye, Tokat
Bahçesi çevresine yap›lan gezilerde padiflah, Yûflâ’daki “kabr-i mechûlü” ziyaret
ediyor, Akbaba ve Dereseki gibi civardaki köylere de u¤ruyordu.39
III. Selim’in Üsküdar’daki bafll›ca binifl mahalli Kavak/Üsküdar Saray›’d›r. Buradaki fiemsî Pafla/fierefâbâd ve Mehmed Pafla kas›rlar›na oldukça s›k bir zamanlamayla gelmekteydi. Binifl mahallerinde ço¤u kez “desti”ler hedef al›narak tüfek at›fllar› yap›l›yor ve bazan III. Selim de niflan talimine kat›l›yordu. Gürefl tutan pehlivanlar›n, ok atan kemânkefllerin, menzil veya piyade ciridi oynayan
a¤alar›n izlendi¤i ayn› yerlerde padiflah, iftar açmak veya yang›n›n söndürüldü¤üne dâir haberi/belgeyi beklemek için de bulunmaktayd›.40 III. Selim 17 fiaban
1203 (13 May›s 1789) tarihindeki biniflte, Kavak Saray›’ndan Leylâk Bahçesi’ne
geçmifl ve harab durumda olan Mehmed Pafla Köflkü’nün yeniden inflas›n› emretmiflti.41 Üsküdar Saray›’n›n kullan›lamaz durumda oldu¤unu ve tamirini kimsenin düflünmedi¤ini belirten Tosunyan/d’Ohsson, bunu padiflahlarda k›r hayat› zevkinin azald›¤› düflüncesine ba¤lam›flt›.42
Beylerbeyi Sâhilsaray› ve Havuzbafl›, Sultâniye, Göksu Kasr› ve buradan gidilen
Nakkafl Pafla Yal›s›, Kandilli ve Küçüksu, Çubuklu, Kanl›ca ‹skelesi’nden ulafl›lan Mihrâbâd, Haydarpafla, Fenerbahçe ve Vâlide Kethudâs› Yusuf A¤a ba¤› III.
Selim’in di¤er binifl yerleri aras›ndad›r.43 Kuleli Bahçesi binifllerinde al›fl›lm›fl
bir flekilde ay› ve köpeklerin dö¤üflleri takip ediliyor, çeflitli oyunlar sergileni92
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yor, tüfek at›fllar› yap›l›yor ve bu türden bütün faaliyetler yine müzik fas›llar› eflli¤inde icra ediliyordu. Ayr›ca padiflah›n Çaml›ca’da kethudâs›n›n hânesinde
oturmakta olan Hadîce Sultan’› ziyaret etti¤i, ayn› yerdeki Melek Mehmed Paflazâde Sâlih Bey’in köflkünde birden fazla bulundu¤u ö¤renilmektedir.44
Üsküdar’da bayram alay› ve halka aç›k bayram e¤lenceleri, mevcut bilgilere göre ilk kez Sultan III. Selim devrinde gerçeklefltirilmifltir. Üsküdar tarihi bak›m›n›ndan oldukça önemli olan bu kutlamalar›n tarihi 13 Zilkade 1210 (20 May›s
1796) ve Kurban bayram›n›n dördüncü günü idi. Padiflah bayram binifli (“îd-i flerîf binifli”) ile Haydarpafla üzerinden Dârüssaâde Ba¤› Köflkü önündeki meydana
gelmifl, burada mehterhâne çalarken pehlivanlar güreflmifl, cambazlar hünerlerini göstermifl, çengîler oynam›fl ve daha baflka bayrama özgü oyunlar, seyre gelen kalabal›k bir halk toplulu¤u taraf›ndan izlenmiflti. Alayla flehrin içinden geçilerek Büyük ‹skele’den tekrar ‹stanbul’a dönülmüfltü. Bir y›l sonra 13 Zilkade
1211 (10 May›s 1797)’de yine Kurban bayram›n›n dördüncü günü Üsküdar’da
bayram alay› ve ayn› meydanda e¤lenceler gerçeklefltirilmiflti.45
III. Selim inflâ sürecini tebdil gezileriyle izledi¤i Selimiye K›fllas› ve buradaki
kasra, çevresindeki yap›larla birlikte Selimiye Câmii’ne düzenli bir flekilde gelmekteydi. K›fllaya u¤rad›¤›nda neferlerin e¤itimlerini, talimli süvarî ve piyâdelerin “yeni tertîb üzre idmân ve izhâr-› hünerlerini” takip ediyordu. Yine Talim
Meydan›’na geldi¤i 13 Rebîülâh›r 1219 (22 Temmuz 1804) tarihinde, inflas› sürmekte olan yap›lar› dolaflt›ktan sonra Karaca Ahmed Türbesi’ni ve Azîz Mahmûd Hüdâyî’yi ziyaret etmiflti.46
25 Zilkade 1216 (29 Mart 1802)’da temeli at›lan Selimiye Câmii, Enderûn ve Bîrûn tak›m›n›n haz›r bulundu¤u ve binâ emîni Hüseyin Efendi baflta olmak üzere bir çok kifliye hilatler giydirildi¤i büyük bir törenle 10 Safer 1220 (10 May›s
1805)’deki Cuma Selâml›¤› ile resmen aç›lm›flt›.47 Padiflah burada vakit namazlar› için de bulunuyor ve baz› komutanlarla görüflmeler yap›yordu. Di¤er padiflahlar gibi III. Selim de yang›nlar sebebiyle Üsküdar’a geçmekteydi. Mesela, 7
Zilkade 1205 (8 Temmuz 1791)’deki Do¤anc›lar’daki yang›n› “merhûm” Seyyid
Halîl Efendi hânesinde ve 23 fiaban 1206 (16 Nisan 1792)’daki Ayazma Kap›s›’ndaki yang›n›, Niflanc› Hakk› Bey’in kona¤›nda takip etmiflti. Haydarpafla binifliyle Ayr›l›k Çeflmesi’nden Kuyubafl›’na giderek Hicaz yolcusu olan sakabafl›lar›n u¤urlan›fl› duâs›nda tebdîlen haz›r bulunan padiflah, 27 Receb 1220 (21
Ekim 1805) tarihinde Hünkâr ‹skelesi üzerinden ulaflt›¤› ka¤›d kârhânesini denetliyordu.48
III. Selim’in Üsküdar’daki Cuma Selâml›¤› Camii a¤›rl›kl› olarak babas› III. Mustafa’n›n infla ettirdi¤i Ayazma Câmii’dir. Her y›l en az bir kez buraya Cuma Selâml›¤› Alay› düzenlenmiflti. Yeni ve Atîk Vâlide, Beylerbeyi câmilerinde de ayn› merasim gerçeklefltirilmifltir.
Öncelikle çarfl› pazar› kontrol ve halk›n neler konufltu¤unu ö¤renmek amaçl›
olan tebdîl-i k›yafet geziler aras›nda Üsküdar’a at›f yap›lan birkaç kay›t da günlüklerde mevcuttur. Baflkad›n›n vefat› ve defni sonras›nda padiflah›n ayn› gün
93
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tebdîl-i k›yafetle Üsküdar’› gezdi¤ine dair bilgiler, herhalde III. Selim’in Üsküdar’› s›¤›nak veya hüzünlerin da¤›t›ld›¤› bir mekan gibi gördü¤üne iflaret etmektedir.49
Sonuçta XVIII. yüzy›l Osmanl› padiflahlar›n›n al›fl›lm›fl bir zamanlamayla ve daha genelde kendi yap› ve bak›fllar› do¤rultusunda Üsküdar’a göçler, binifller ve
selâml›klar düzenledi¤i görülmektedir. Cuma selâml›¤› ve sar›k alaylar›, top
flenlikleri ve tatbikat türü gösteriler, Göksu ve Kandilli gibi yerlere, hasbahçelere yap›lan binifller, Üsküdar flehri ve çevresindeki padiflah merkezli bafll›ca etkinliklerdi. Eksiksiz uygulanmas›na özen gösterilen protokolleriyle birlikte padiflahl›¤›n ahali üzerindeki tesirini ve inanc›n› devam ettiren çeflitli merasimler,
do¤al olarak payitaht s›n›rlar› içerisindeki Üsküdar’da da icra edilmiflti. 1730’da
Yeni Valide Câmii’ndeki Mevlîd Alay› ve Mevlîd Kandili merasimi, en az›ndan
bu yüzy›lda Üsküdar’da düzenlenen en ihtiflaml› törendi. Sultan III. Osman
mevcut bilgilere göre, Üsküdar’daki yazl›k saraylarda ikamet eden en son padiflaht›r. Dinlenme ve e¤lenme a¤›rl›kl› olarak yap›lan Üsküdar gezileri, giderek
mahalle ve iflyerleri gibi sivil, k›fllalar gibi askerî amaçl› yap› inflalar›n›n kontrol
edilip izlendi¤i gezilere dönüflmüfltü. XVIII. yüzy›l hükümdarlar› aras›nda Üsküdar’la hemen her bak›mdan çok daha ilgili olan padiflah Sultan III. Selim’dir.
Dinî ve sivil mimarî eserler yan›nda Üsküdar’da ilk defa büyük ölçekli askerî yap›lar infla ettiren III. Selim’i, yine burada ilk kez tertib ettirdi¤i halka aç›k bayram kutlamalar› dolay›s›yla, flehirle en çok bütünleflen veya bir anlamda Üsküdarl› bir padiflah olarak anmak mümkündür.
D‹PNOTLAR
1 Sadreddîn-zâde Telhîsî Mustafa, Cerîde, Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, K. Kepeci-Müteferrik Defterler, nr.

7500, s. 14.
2 S›rkâtibi H›fzî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, Topkap› Saray› Müzesi Ktp. [=TSMK], Revan Koleksiyonu,

nr. 1977/III, vr. 37b; Vakanüvîs Subhî Mehmed, Târîh (neflr. Beylikçi Râflid-Vakanüvîs Vâs›f), ‹stanbul 1198,
s. 5a-6b; fiem‘dânî-zâde F›nd›kl›l› Süleyman Efendi, Mür’i’t-tevârîh (haz. M. Münir Aktepe), ‹stanbul 1976, I,
2-11; M. Münir Aktepe, Patrona ‹syan› (1730), ‹stanbul 1958, s. 33-35.
3 S›rkâtibi H›fzî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 56a, 62b, 66a.
4 Abdülkadir Özcan, “Binifl”, D‹A, IV, 184-185. Padiflahlar›n Üsküdar’daki göç, selâml›k veya binifl yerleri olan

saraylar/sâhilsaraylar, câmiler, kas›rlar/köflkler, bahçeler ve benzeri mimarî eser ve mahallerle ilgili oldukça
zengin araflt›rma ve incelemeler bulunmaktad›r. Kitap (meselâ, Sedat Hakk› Eldem, Köflkler ve Kas›rlar A Survey of Turkish Kiosks and Pavilions, I (‹stanbul 1968), II, (‹stanbul 1974); Nurhan Atasoy, Osmanl› Bahçeleri
ve Hasbahçeler, ‹stanbul 2005) veya madde (örne¤in, Semavi Eyice, “Ayazma Camii”, D‹A, IV, 230-231) halindeki konuyla ilgili çok say›daki çal›flmay› burada s›ralamaktan sarf›nazar edilmifltir. Saraylar ve çevresindeki
kasr, köflk, dîvânhâne, oda, havuz ve benzeri yap›larla ilgili çeflitli defter ve belgelerin mevcut oldu¤u bilinmektedir. Bo¤aziçi Anadolu yakas›n›n tarihî co¤rafyas›yla ilgili son iki Osmanl› tasviri için bk. P. ⁄. ‹ncicyan,
XVIII. As›rda ‹stanbul, tercüme ve notlar Hrand D. Andreasyan, ‹stanbul 19762, s. 124-138; Mehmed Râif,
Mir’ât-› ‹stanbul (düzeltme ve notlarla yay›ma haz. Günay Kut-Hatice Aynur), I (Asya Yakas›), ‹stanbul 1996,
tür. yer.
5 ‹ncicyan, XVIII. As›rda ‹stanbul, s. 126, 128, 130-131, 133, 137; G. V. ‹nciciyan, Bo¤aziçi Sayfiyeleri (çev. Kandilli Ermeni Kilisesi Papaz›, notlar Orhan Duru), ‹stanbul 2000, s. 145, 147, 158, 165, 170-171; Sarkis SarrafHovhannesyan, Payitaht ‹stanbul’un Tarihçesi (çev. Elmon Hançer), ‹stanbul 1996, s. 58, 60, 65, 68.
6 S›rkâtibi H›fzî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 67b, 68b; S›rkâtibi H›fzî-Salâhî, Rûznâme-i Sultân Mah-

95

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

mûd Hân, ‹stanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. Türkçe Yazmalar, nr. 2518, vr. 80b, 88b, 122b, 123b, 125a;
S›rkâtibi Ömer, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emîrî Koleksiyonu, Tarih, nr.
423, vr. 2b-3a, 21a-22b, 51a-52a, 54b, 71a, 89a, 90a, 91a, 93b, 108a, 109b, 111a, 194a, 195b, 210a, 212a, 214b215a, 217a-b; S›rkâtibi Yeniflehirli Mehmed ve Mehmed, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, Dâru’l-Kütübi’lM›sr›yye, Târîhu Türkî-M., nr. 41, vr. 1b, 3b, 5a, 6b, 14a-15b, 18a, 26b-28b, 32a.
7 S›rkâtibi H›fzî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 62b, 64a; S›rkâtibi Ömer, Rûznâme-i Sultân Mahmûd
Hân, vr. 24b, 25b-26a, 52b, 53b-54a, 69b, 90a, 110a, 111a, 216a; S›rkâtibi Yeniflehirli Mehmed ve Mehmed,
Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 1b, 3b, 7b-8a, 15b, 17b-18a, 28b, 30b-31a.
8 S›rkâtibi Yeniflehirli Mehmed ve Mehmed, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 30b. Mevcut bilgilere göre

daha sonraki ka¤›d balon uçurma denemesi 17 Eylül 1786’da, ‹ngiliz/Campbell Mustafa taraf›ndan Büyükdere’de yap›lm›flt›: F. Sar›cao¤lu, Kendi Kaleminden Bir Padiflah›n Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789), ‹stanbul 2001, s. 199-200.
9 S›rkâtibi H›fzî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 64b; S›rkâtibi H›fzî-Salâhî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd
Hân, vr. 90b, 93b, 123b, 124b, 195a, 198a, 215a; S›rkâtibi Ömer, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 4b, 26a,
52b, 90a, 111a, 149a, 200a-b; S›rkâtibi Yeniflehirli Mehmed ve Mehmed, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr.
4a, 30b-31a.
10 S›rkâtibi H›fzî-Salâhî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 6b, 8b-9a, 124a, 127b, 129a; S›rkâtibi Ömer,

Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 51b-52b, 70b, 90a, 91a, 111a, 199b-200a; S›rkâtibi Yeniflehirli Mehmed
ve Mehmed, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 8a, 18a, 28b, 31a-b; Vakanüvîs Süleyman ‹zzî, Târîh, I (neflr.
Beylikçi Râflid-Vakanüvîs Vâs›f), ‹stanbul 1199, s. 63b-64a; Vakanüvîs Subhî, Târîh, s. 59b, 61b-62a, 177a;
fiem‘dânî-zâde, Mür’i’t-tevârîh, I, 97, 176.
11 M. Münir Aktepe, “Mahmud I”, ‹A, VII, 164-165; Abdülkadir Özcan, “Mahmud I”, D‹A, XXVII, 352.
12 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 171-175.
13 S›rkâtibi H›fzî-Salâhî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 7a-14a, 123b-125a; Vakanüvîs Subhî, Târîh, s.
176b.
14 S›rkâtibi Ömer, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 26a-b, 51a-53a, 90a-b, 111a-112b, 200a-b; Vakanüvîs

‹zzî, Târîh, I, 65a.
15 S›rkâtibi Yeniflehirli Mehmed ve Mehmed, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 3b-4b, 30b-31b; Vakanüvîs

Vâs›f Ahmed, Târîh (nflr. Müderris Abdurrahmân), ‹stanbul 1219, I, 36.
16 bk. Mehmet ‹pflirli, “Osmanl›larda Cumâ Selâml›¤› (Halk-Hükümdar Münâsebetleri Aç›s›ndan Önemi)”,

Prof. Dr. Bekir Kütüko¤lu’na Arma¤an, ‹stanbul 1991, s. 459-471.
17 S›rkâtibi H›fzî-Salâhî, Rûznâme-i Sultân Mahmûd Hân, vr. 9a, 10b, 124b; S›rkâtibi Ömer, Rûznâme-i Sul-

tân Mahmûd Hân, vr. 26a, 52b-53a, 90a, 111a, 200a; S›rkâtibi Yeniflehirli Mehmed ve Mehmed, Rûznâme-i
Sultân Mahmûd Hân, vr. 4a, 30b-31a.
18 S›rkâtibi Mehmed, Burgazî Halîl ve d¤r., Rûznâme-i Sultân Osmân Hân-› Sâlis, Dâru’l-Kütübi’l-M›sr›yye,

Târîhu Türkî-M., nr. 41, vr. 54a, 55b-56a, 57a, 67a-b, 75a; S›rkâtibi Kahvecibafl› Ahmed v.d¤r., Rûznâme-i Sultân Osmân Hân-› Sâlis, Topkap› Saray› Müzesi Arflivi [=TSMA], nr. E. 12358, s. 1.
19 S›rkâtibi Mehmed, Burgazî Halîl ve d¤r., Rûznâme-i Sultân Osmân Hân-› Sâlis, vr. 56b, 65b, 76a.
20 S›rkâtibi Mehmed, Burgazî Halîl ve d¤r., Rûznâme-i Sultân Osmân Hân-› Sâlis, vr. 67b, 75a-76a: Rûzmerre, Arkeoloji Müzeleri Ktp., Nadir Eserler, nr. 397, vr. 26b, 28a.
21 S›rkâtibi Mehmed, Burgazî Halîl ve d¤r., Rûznâme-i Sultân Osmân Hân-› Sâlis, vr. 67b, 75a.
22 Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 218-220; F. Sar›cao¤lu, “Osman III”, D‹A, XXXIII, 459.
23 ‹smâîl Ziyâî, Metâli‘u’l-âliye fî gurre’i’l-g_liye, ‹stanbul Ü. Nadir Eserler Ktp., Türkçe Yazmalar, nr. 2486, vr.

259a-b.
24 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i evliyâ-y› ebrâr fî flerh-i Esmâr-› esrâr, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Yazma Ba¤›fl-

lar, V, nr. 2309, 62.
25 Kemal Beydilli, “Mustafa III”, D‹A, XXXI, 283.
26 S›rkâtibi Abdullâh v.d¤r., Rûznâme-i Sultân Mustafa Hân-› Sâlis, TSMA, nr. E 12359 [III. Mustafa Rûznâmesi (H. 1171-1177/M. 1757-1763), haz. Yunus Irmak, Marmara Ünivrsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek
lisans tezi, 1991], vr. 8b, 15b, 16b-17a, 23a.

96

G Ö Ç L E R ,

Ü S K Ü D A R ’ D A
O S M A N L I
P A D ‹ fi A H L A R I :
B ‹ N ‹ fi L E R
v e
S E L Â M L I K L A R
( X V I I I .
Y Ü Z Y I L )

27 Rûznâme-i Sultân Mustafa Hân-› Sâlis, vr. 6b-7a, 8b-9a, 13a.
28 fiem‘dânî-zâde, Mür’i’t-tevârîh (haz. M. Münir Aktepe), ‹stanbul 1978, II. A, 50.
29 Teflrîfâtî Âkif Mehmed, Târîh-i Cülûs-› Sultân Mustafa Hân-› Sâlis, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad

Efendi Koleksiyonu, nr. 2108, vr. 268a, 269b; fiem‘dânî-zâde, Mür’i’t-tevârîh, II. A, s. 39; Vâs›f, Târîh, I, 187188.
30 Rûznâme-i Sultân Mustafa Hân-› Sâlis, vr. 23a, 39b-40a.
31 M. R. Hâtemi Baraz, Beylerbeyi, I, ‹stanbul 1994, 110-118; Sar›cao¤lu, Sultan I. Abdülhamid, s. 28-29.
32 S›rkâtibi Mustafa, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, ‹stanbul Belediyesi Atatürk Kitapl›¤›, Muallim M.
Cevdet, nr. O. 121, vr. 2b, 4b-5a; S›rkâtibi ‹smâil Zihnî-Ebûbekir S›dkî-Bolevî ‹brâhim, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, TSMA, nr. E. 12360/1, vr. 4a; nr. E.12360/11, s. 1; nr. E.12360/12, vr. 1a-b; nr. E. 12360/17, vr.
2b, 6b-7a, 13b, 16a, 17a, 20b; Mehmed Hasîb, Rûzmerre: Rûznâme Osmanl›-Rus Harbi Esnâs›nda Bir fiâhidin
Kaleminden ‹stanbul (1769-1774) (haz. Süleyman Göksu), ‹stanbul 2007, s. 61, 63.
33 S›rkâtibi Mustafa, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, vr. 9b.
34 S›rkâtibi Mustafa, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, vr. 3b; S›rkâtibi ‹smâil Zihnî-Ebûbekir S›dkî-Bolevî

‹brâhim, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, E.12360/11, s. 1; E. 12360/17, vr. 5b-7a, 12a-13b, 16a, 17a, 20ab.
35 S›rkâtibi Mustafa, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, vr. 37b; S›rkâtibi ‹smâil Zihnî-Ebûbekir S›dkî-Bolevî ‹brâhim, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, E. 12360/17, vr. 6a, 11b, 13a, 16a.
36 S›rkâtibi ‹smâil Zihnî-Ebûbekir S›dkî-Bolevî ‹brâhim, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, E. 12360/17, vr.
6a, 12b-13a, 16b-17a, 20a-b, 24a; Taylesanîzâde Hâf›z Abdullâh Efendi Tarihi ‹stanbul’un Uzun Dört Y›l› (17851789) (haz. Feridun M. Emecen), ‹stanbul 2003, s. 87, 216.
37 S›rkâtibi ‹smâil Zihnî-Ebûbekir S›dkî-Bolevî ‹brâhim, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, E. 12360/17, vr.
13a; Taylesanîzâde Hâf›z Abdullâh Efendi Tarihi, s. 87.
38 S›rkâtibi ‹smâil Zihnî-Ebûbekir S›dkî-Bolevî ‹brâhim, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Hân, E. 12360/17, vr.
7a, 11b, 16b, 20a.
39 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, TSMA, nr. D. 10749 [III. Selim’in S›rkâtibi Ahmed Efendi Taraf›ndan Tutulan Rûznâme, haz. V. Sema Ar›kan, Ankara 1993], s. 47-48, 53, 77, 97, 99, 127128, 132, 152-154, 211; S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm Hân-› Sâlis, Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, Millî Emlâk’dan Devral›nan Defterler, nr. 11 [III. Selim’in Ruznamesi, haz›rlayanlar Adem Mehmeto¤luSemih Ceylan, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arflivcilik Bölümü, lisans tezi, 2000; Defterin tümü Mehmet Ali Beyhan taraf›ndan yak›n zamanda yay›nland›: Saray Günlü¤ü (1802-1809), ‹stanbul 2007], s.
9, 18, 21, 41; Rûzmerre, TSMA, nr. E. 4819/7: ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, “Topkap› Saray› Arflivi 4819 Üçüncü
Sultan Selîm Zaman›nda Yaz›lm›fl D›fl Ruznâmesinden 1206/1791 ve 1207/1792 Senelerine Âit Vekayi”, Türk
Tarih Kurumu, Belleten, XXXVII /148 (1973), s. 642; Taylesanîzâde Hâf›z Abdullâh Efendi Tarihi, s. 403.
40 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, D. 10749, s. 4, 44, 49-50, 52, 74, 80, 94-95, 109,

113, 129, 134, 147, 164, 186-187, 199; Rûzmerre, E. 4819/7: Uzunçarfl›l›, a. g. m., s. 644.
41 Taylesanîzâde Hâf›z Abdullâh Efendi Tarihi, s. 378.
42 I[gnatius] M[ouradgea] d’Ohsson, Tableau général de l’Empire othoman divisé en deux parties, dont l’une

comprend la législation mahométane, l’autre, l’histoire de l’Empire othoman (ed. M. C. d’Ohsson), Paris 1788,
IV, 177-178. Saray›n yeniden yap›lmak için y›k›l›fl›n› gözlemleyen gezgin Morritt A¤ustos 1794 tarihini bildirir (The Letters of John B. S. Morritt of Rokeby, Descriptive of Journeys in Europe and Asia Minor in the Years
1794-1796, yay. G. E. Marindin, London 1914, s. 85’den naklen Orhan F. Köprülü, “Osmanl› Tarihi’nin Yabanc› Kaynaklar›ndan: ‹ngilizce Kaynaklar”, Türk Tarih Kurumu, Belleten, L/196, 1986, 269).
43 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, TSMA, D. 10749, s. 39, 52, 79, 97, 100, 132,
134, 147, 151, 200; S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm Hân-› Sâlis, nr. 11, s. 6-8, 17, 19-20, 30, 42;
Rûzmerre, E. 4819/7: Uzunçarfl›l›, a.g.m., s. 607, 645, 647.
44 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, D. 10749, s. 42, 47, 53, 79, 81, 96, 131, 150,

212; S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm Hân-› Sâlis, nr. 11, s. 42; Rûzmerre, E. 4819/7: Uzunçarfl›l›, a.g.m., s. 643.
45 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, D. 10749, s. 128, 148.
46 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, D. 10749, s. 199, 203, 209-211; S›rkâtibi Ah-

97

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

med Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm Hân-› Sâlis, nr. 11, s. 9, 19, 21, 30, 41.
47 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm Hân-› Sâlis, nr. 11, s. 29. Câmi inflâs› 5 Muharrem/5 Nisan’da Cuma günü tamamlanm›fl ve halk›n ibadet etmesi için kap›lar›n aç›lmas›na izin verilmiflti: Vek_yi‘-nâme
(“1220 Senesi Vek_yi‘i” Adl› Eserin Transkripsiyonu ve De¤erlendirmesi (haz. Beyhan K›ran, Marmara Üniversitesi SBE, yüksek lisans tezi, 1993) ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Atatürk Kitapl›¤› Muallim M. Cevdet Koleksiyonu, nr. O. 4, vr. 1b-2a. Burada câminin resmî aç›l›fl günü 15 Safer/15 May›s olarak belirtilir (vr. 6a). So¤ana¤a Câmii ‹mâm› Mehmed, Cerîde’sine bu tarihi 15 Muharrem/15 Nisan olarak kaydetmiflti (Kemal Beydilli, Osmanl› Döneminde ‹mamlar ve Bir ‹mam›n Günlü¤ü, ‹stanbul 2001, s. 211); Mütercim Ahmed Âs›m, Âs›m
Târîhi, ‹stanbul ty., I, 360-361.
48 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, D. 10749, s. 14-15, 39, 42; S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm Hân-› Sâlis, nr. 11, s. 34.
49 S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm-i Hân-› Sâlis, D. 10749, s. 4, 11, 14, 16, 56, 75, 80, 96, 99-

100, 111, 126, 131, 149, 196, 226; S›rkâtibi Ahmed Fâiz, Rûznâme-i Sultân Selîm Hân-› Sâlis, nr. 11, s. 44.

98

Seyyahlar›n Kalemiyle 17. Yüzy›ldan
19.Yüzy›la Bir Pitoresk fiehir: Üsküdar
S ‹ B E L

Ö Z E R

Araflt›rmac›

‹lmî çal›flmalara yard›mc› bir materyal teflkil etmenin d›fl›nda okuyucusunu
heyecan verici serüvenlere ç›karan seyahatnameler yazar›n gezdi¤i yerlere dair
olan gözlemlerini ve bilgileri içeren metinlerdir.
Seyahatnamelerin sosyal tarih çal›flmalar›nda önem arz eder bir hâle gelerek
kaynak kimli¤ine bürünmesi ise; Osmanl›’n›n sosyal hayat›na dair çal›flmalar›n
önem kazand›¤› yak›n dönemlerden itibaren gerçekleflebilmifltir. 1980 öncesine
dair olan çal›flmalarda neredeyse tümüyle inceleme d›fl›nda b›rak›lm›fl bir literatür olmas›, sosyal tarihle ilgili olgularda bilimsel bir bak›fl gelifltirmenin önüne
set çekmifltir.1
Rönesans ve barok kültürlerin temelini oluflturan evrensel ve hümanist
anlay›fl›n ayd›nlar taraf›ndan benimsenmifl olmas› sonucu bu kültürle yo¤rulmufl pek çok ayd›n hümanist düflünceyle art›k egzotik bir k›ymet kazanm›fl olan
do¤uya bak›fl gelifltirerek bilimsel düflüncenin ›fl›¤›nda büyük ölçüde objektif
yorumlar getirmifllerdir.
Ne ölçüde objektif yahut tarafgir oldu¤u hususunda elefltirel bir perspektif getirmenin zorunlu oldu¤u seyahatnamelerden 17. yüzy›ldan 19. yüzy›la kadarki
evrede kaleme al›nanlar Osmanl› ile Avrupa devletlerindeki siyasi, sosyoekonomik ve kültürel de¤iflim ve geliflimlere paralel olarak egzotizmden oryantalizme uzanan bir de¤iflim çizgisi geçirmifltir. Avrupa’da art›k hayalî de¤il
gerçek do¤uluya merak beslenmesi bu dünyay› tan›ma duygusunu da tetiklemifltir.
Seyahatnamelerde ‹stanbul’un panoramik görünümlerine dair anlat›larda liman
ve Bo¤az’a hâkim tepelerin a¤›rl›kl› noktay› teflkil etti¤i görülmektedir. ‹stan-
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Salacak Sahilinden ‹stanbul 1835 (Üsküdar Hat›ras›, s. 16)

bul’un da Haliç, Bo¤aziçi ve Üsküdar k›y›lar› boyunca infla edilen saray köflk ve
yal›lar ile askerî reformlara ba¤l› olarak yap›lan bat›l› tarzdaki k›fllalar ve okullar
geleneksel silueti de¤ifltirmifl ve flehre dair olan pitoresk alg›lamas›n› artt›rarak
seyyahlar›n dikkatine düflmüfltür.
Seyyahlar, deniz yoluyla geldikleri ‹stanbul’a ait genel görünüm karfl›s›nda duyduklar› hayranl›¤› dile getirmekten kendilerini alamam›fllard›r. ‹stanbul’un
panoramas›na dair olmak üzere Olivier ve Chateaubriand’a ait flu iki pasaj söz
konusu olgu hakk›nda fikir vermektedir:
“‹stanbul’a ilk defa gelen yolcunun, bu büyük flehri ve sakinlerini gördü¤ü
zamandaki hislerini ifade edebilmesi gerçekten zordur: Yüksek bir zevkle kurulmufl olan flehir, evler, a¤açlar, kubbeler, minareler karfl›m› hâlinde gözükür.
Bo¤az’›n girifli, liman, Galata, Pera (Beyo¤lu) ve Saint Dimitri (Aya Dimitri)
mahalleleri, Üsküdar ve ard›ndaki yeflil tepeler, Marmara Denizi ve Adalar, daha
uzaklarda karlarla örtülü Uluda¤, Bo¤az’›n Asya ve Avrupa yakalar›nda de¤iflik
manzaral›, verimli tarlalar… Bütün bunlar›n bir arada meydana getirdi¤i doyulamayacak kadar nefis manzara ve tablo, insan› flafl›rtmakta ve adeta büyülemektedir. (…)”2
“Saat sekizde bir kay›k bordam›za yanaflt›: Sars›nt› geçince filikadan ayr›ld›m,
adamlar›mla birlikte küçük gemime atlad›m. Y›k›l›p giden eski bir gotik kale olan
Yedikule hisar›n›n yükseldi¤i Avrupa burnunu s›y›rarak geçtik. ‹stanbul, en çok
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Üsküdar'dan ‹stanbul'a bak›fl 1835 (Üsküdar Hat›ras›, s. 15)

da Asya k›y›s›, sisler içine gömülmüfltü. Bu bu¤u içinden gördü¤üm servilerle
minareler, yapraklar› dökülmüfl bir orman› and›r›yordu. Sarayburnu’na
yaklafl›rken kuzey rüzgâr› ç›kt›, bu tablo üzerindeki sisi birkaç dakikada da¤›tt›;
kendimi birden müminler sultan›n›n saray› önünde buldum: Sanki bir büyücü
de¤ne¤iyle her fley de¤iflmiflti. Karfl›mda güleç tepeler aras›nda, flirin bir nehir gibi
Karadeniz Bo¤az› k›vr›l›yordu. Sa¤›mda Asya topra¤›, Üsküdar flehri vard›.
Avrupa topra¤› solumda idi. Girinti ç›k›nt›lar›yla, demir atm›fl büyük gemilerle
daha genifl bir koy meydana getiriyor, deniz üstünden de say›s›z küçük vapurlar
gelip geçiyordu. ‹ki bay›r aras›na kapanm›fl olan bu koy, karfl›da ‹stanbul’la
Galata’y› basamak basamak gözlerimizin önüne seriyordu. Galata’n›n, ‹stanbul’un, Üsküdar’›n evleri kat kat dizilmifl olan bu üç flehrin uçsuz bucaks›z
geniflli¤i; her yandan yükselip birbirine kar›flan serviler, minareler, gemi serenleri; a¤açlar›n yeflilli¤i, beyaz, k›rm›z› evlerin renkleri; bunlar›n alt›na mavi
örtüsünü seren denizle yukarda baflka bir mavi ova açan gökyüzü hayranl›¤›m›
uyand›r›yordu. ‹stanbul, dünyan›n en güzel yeridir, diyenler hiç de mübala¤a
etmiyorlar.”3
‹stanbul Liman›’n›n ‹stanbul ve Galata’dan sonra üçüncü dayana¤› olan Üsküdar,
‹stanbul’a geliflin ard›ndan yap›lan gezintilerde, seyyahlar›n kalem oynatmaktan
kendilerini alamad›klar› eflsiz güzellikte bir flehir olarak karfl›m›za ç›kar. Bu flairane
ve santimantal bak›fl aç›s›n› yans›tan anlat›mlara örnek teflkil etmesi bak›m›ndan
Ubicini ile Baron Durant De Fontmagne’in flu sat›rlar› dikkate de¤erdir:
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“Nihayet, Bo¤az’›n güney ucunda, Asya k›y›s›nda ve tam saray›n karfl›s›nda koca
bir flehir gibi görünen bir mahalle göze çarpar. Buras› muhteflem k›fllalar› ve
‹stanbul’dan Mekke’ye uzanan yolun içinden geçti¤i kabristan›yla eski
Hrisopolis, bugünkü Üsküdar’d›r.”4
“Bo¤az giriflinde, flehrin tam karfl›s›na kurulmufl olan bu semt görülmeye de¤er.
Her sabah penceremden onu seyrediyorum. Mavi bir sis ard›nda saklan›yor.
Günefl batarken de alevli bir flala bürünüyor. Her manas›yla fiark’›n bir köflesi
olarak kalm›fl bu eski semtte iki ayr› dünya yafl›yor. Ölüler âlemi ile hiçbir ihtiras› olmaks›z›n yaln›zca ölümü bekleyen diriler âlemi. Bu tepede derin bir sükûn
var. Mezarl›klar› uçsuz bucaks›z. Uzaktan bak›nca, büyük bir çam ve servi
orman› gibi gözüküyor. Üsküdar; ‹ran’dan, Arabistan’dan, Hint’den, M›s›r’dan
Suriye’den ve Yak›n Do¤u’dan gelen kervanlar›n dura¤›. Ticaretle hiçbir flekilde
u¤raflmayan Üsküdar halk› ise bu kervanlara ve getirdikleri mallara s›rt›n› çevirmifl. Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler de ticaretteki maharetlerini en incesine
kadar gösterebilmek için böylesine güzel bir f›rsat› kaç›rmay› düflünmüyorlar
bile.”5
Gerard de Nerval Üsküdar’la ilgili izlenimlerinde salt be¤enisini bar›nd›ran
ifadelere yer vermekle kalmam›fl; halk›n döneme dair olgular karfl›s›ndaki bak›fl
aç›s› ve tutumuna da temas etmifltir:
“Üsküdar, Bo¤az’›n öte yakas›nda, rakibi ‹stanbul gibi, gökyüzünü kubbeleri,
minareleri ve köflkleriyle süsleyerek haflmetli bir görünümle beliriyor.(…) Üsküdar halk› çok kar›fl›k olan ve Avrupa kesiminde yer alan ‹stanbul’dan çok daha
koyu Müslüman olan bir kenttir. Asyal› Üsküdar, eski Türk geleneklerini hâlâ
korumaktad›r; Tanzimat giysileri, orada hemen hiç bilinmez; yeflil ya da beyaz
sar›klar her an karfl›n›za ç›kar; k›sacas› buras› Konstantinopolis’in SaintGermain’idir. Evler, çeflmeler ve camiler daha eski bir üslupta infla edilmifltir;
‹stanbul’daki yeni sa¤l›k ve temizlik önlemleri, sokaklar› döfleme ya da çak›lla
kaplama etkinlikleri, kald›r›mlar, sokak lambalar›, atlar›n koflulu oldu¤u arabalar, burada tehlikeli yenilikler olarak görülür. Üsküdar, Avrupa Türkiyesi’nin
çok geçmeden, H›ristiyanlar›n kurban› olaca¤›ndan kuflku duymad›klar› için,
Anadolu topra¤›nda sakin bir mezara sahip olmak isteyen yafll› Müslümanlar›n
s›¤›na¤›d›r. Onlar, Bo¤aziçi’nin, iki imparatorlu¤u ve dini birbirinden ay›raca¤›n›
ve sonra, Asya’da tam bir güvenlik içinde olacaklar›n› düflünmektedirler. Üsküdar, sadece büyük camisi ve devasa ç›narl› mezarl›¤›yla dikkati çeker; bunun
d›fl›nda, kuleleri, köflkleri, çeflmeleri ve yüzlerce minaresiyle, öteki Türk kentlerinden farks›zd›r. Hayk›ran dervifllerin tekkesi, camiden pek uzakta de¤il ve
Mevlevi dervifllerinin Pera’daki tekkesinden daha eski bir mimari üslupla
yap›lm›fl. (…) K›y›daki iskeleye ulaflmak için dervifllerin tekkesinden afla¤› do¤ru
inerken, sol tarafta Üsküdar mezarl›¤›n›n devasa servilerini belirginlefltiren yükselmifl ay› ve üstlerde, Gümüfl Site (Chrysopolis yani alt›n kent) denen yüksek
Üsküdar kentinin renklerle, yald›zlarla par›ldayan evlerini gördük. Gündüz
ziyaret etmifl oldu¤umuz sultan›n yazl›k saray›, beyaza boyanm›fl ve aç›k renk
yald›zla daha da canland›r›lm›fl yaprak zincirleriyle süslü duvarlar›yla, sa¤
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tarafta net olarak görünüyordu. Pazar meydan›n› geçtik ve kay›klar, yirmi dakika içinde, Avrupa k›y›s›nda Tophane’ye ulaflt›rd› bizi. Üsküdar’›n, uzakta, mavimsi da¤larla çizilmifl ufkuna, mezarl›¤›n›n porsuk a¤açl› ve servili uzun
yollar›na bakarken, Byron’un flu k›tas› geldi hat›r›ma: ‘Ey Üsküdar! Bembeyaz
evlerin, binlerce mezara bakar ve o mezarlar›n üstünde, paylafl›lmam›fl bir aflka
benzeyen sonsuz bir yas yapraklar›na ifllemifl o her zaman yeflil a¤aç, o narin ve
karanl›k servi yükselir!’”6
Eserini sübjektif de¤erlendirmelerin ötesinde ilmî bir çal›flma kimli¤ine
büründürme gayreti sarf etmifl olan Olivier, Üsküdar hakk›nda verdi¤i jeopolitik, demografik ve idari yap›ya dair bilgilerle sosyal hayat›n çerçevesini çizerek
bu e¤ilimini devam ettiren bir baflka seyyaht›r:
“Yine bir gün, 15 Prairial’de (Haziran ortalar›na denk gelir) hem dervifllerin
ayinini görmek, hem de Bulgurlu Tepesi’ne ç›karak ‹stanbul’un tam bir panoramas›n› seyretmek için yeniden Üsküdar’a geçtik. Arkadafllar›m›zdan baz›lar› ile
birlikte, yukar›da anlatt›¤›m vadiden inerek, Dolmabahçe ‹skelesi’ne geldik.
Frans›z elçili¤i muhaf›zlar›ndan iki yeniçeriyi de rehber olarak yan›m›za
alm›flt›k. Böyle bir tedbir, flehirde grup halinde dolaflan Avrupal›lar için pek
gerekli de¤ildir. Çünkü normal zamanlarda Türklerin Frenklere sataflt›¤›
görülmemifltir. Ancak tek bafl›na ç›k›ld›¤› zaman bu uygun, hatta bazen de zorunlu bir tedbir olur. Zira böyle olunca size çok sayg› ve itibar gösterilir, ihtiyac›n›z
olan fleyleri çok daha kolay ve ucuza temin edebilirsiniz. Üç çifte kürekli
kay›klara bindik. Deniz, sakin ve hava çok güzeldi. Bo¤az’› geçerek Üsküdar’da
karaya ayak basabilmemiz için on dakika yetti. ‹stanbul’un bir mahallesi gözüyle
bak›lan bu flehir, Bo¤az’›n karfl› taraf›nda e¤imli bir araziye anfiteatr fleklinde
kurulmufltur. Yüksek a¤açlar›n, evlerin, camilerin, minarelerin birbirine kar›fl›¤›,
çok cazip bir görünüflü vard›r. Üsküdar’›n nüfusunun 60.000 kadar oldu¤u tahmin edilmektedir. Oldukça önemli bir k›sm› Müslüman’d›r. Bunun yan›nda
Rumlarla birlikte, baz› Ermeni ve Yahudilerin burada ikamet ettikleri bilinir. Bu
flehir, Asya kervanlar›na, antrepo vazifesini görür, buluflma ve aktarma noktas›n›
oluflturur. Hem ‹ç Anadolu ile hem de ‹stanbul ile genifl bir ticareti vard›r. ‹pekli
ve pamuklu kumafl imalathaneleri de bulunur. Üsküdar’›n civar›, verimli ve iyi
ekilmifl arazi ile çevrilmifltir. Burada hububat, sebze, meyve ve özellikle bütün k›fl
ve ilkbahar›n bir k›sm›nda korunabilen bir tür üzüm yetiflir. Üsküdar’›n
hâkimiyeti, imparatorlu¤un en büyük mollalar›ndan birine verilmifltir. Kaza yetkisi, Karadeniz Bo¤az›’ndan bafllayarak Asya yönünde oldukça genifl bir bölgeye
yay›l›r. Kendisinin bir naibi veya stajyeri ve birçok zab›t kâtibi vard›r. Üsküdar’da, bostanc› bafl›na tabi bir yüzbafl› kumandas›nda bir bostanc› inzibat karakolu
ile ‹stanbul’daki Yeniçeri A¤as›’na ba¤l› bir yeniçeri oca¤› vard›r.7
Üsküdar hakk›nda genel görünümü ve gündelik hayat› yans›tmada son derece
kuflat›c› de¤erlendirmeleriyle dikkat çeken bir baflka seyyah Amicis’tir:
“Bütün bu karanl›k flaflaal› Üsküdar’›n önünde kayboluyor. Yolcu yüklü bir
vapurla Üsküdar’a giderken, arkadafl›mla ben, bu sahilin mi, yoksa Haliç’in iki
sahilinin mi daha güzel oldu¤u hususunda münakafla ediyorduk. Yunk Üsküdar’›
103

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

tercih ediyordu, bense ‹stanbul’u. Fakat Üsküdar beni deniz taraf›ndan yaklaflanla alay ediyormufl gibi görünen akla gelmez manzara de¤ifliklikleriyle cezp ediyordu. Marmara denizinden bak›nca, bir tepenin üstüne yay›lm›fl büyük bir köyden baflka bir fley de¤il. Haliç’den bak›nca, flehir gibi görünüyor. Lakin vapur
Anadolu yakas›n›n en ileriye uzanm›fl burnunu dolaflarak iskeleye do¤ru dümdüz
gidince flehir geniflleyip yükseliyor; binalarla örtülmüfl tepeler birbiri arkas›na
gözüküyor; vadilerden mahalleler ç›k›yor, köflkler yüksek yerlerde da¤›l›yor;
küçük evlerle bafltan sona rengârenk boyanm›fl sahil göz alabildi¤ine uzan›yor;
nereye gizlenebilece¤i anlafl›lmayan büyük, tantanal›, tiyatroya benzeyen bir
flehir bir tiyatro perdesinin aç›l›fl›nda oldu¤u gibi hemen gözler önüne seriliyor ve
neredeyse kayboldu¤unu görece¤inizi düflünürken hayrete düflüp kal›yorsunuz.
Sandalc›lar, at kiraya verenler ve tercüman kargaflal›¤› içinde ahflap bir iskeleye
iniliyor, sarmafl›k ve asma dallar›yla örtülmüfl, afl› boyal›, sar› boyal› küçük
evlerin, içlerinden yeflillik f›flk›ran bahçe duvarlar›n›n aras›ndan, yüksek çardaklar›n alt›ndan, hemen hemen geçmeye mani olan büyük ç›narlar›n gölgesinden
y›lankavi bir flekilde tatl› bir meyille yükselen anayoldan yürünüyor. Nereye
bakt›¤› bilinmeyen sabit gözlerle uzan›p tütün içen âvâre Asyal›larla t›kl›m t›k›fl
dolu Türk kahvelerinin önünden geçiyor; keçi sürülerine bafllar›na çiçekler
tak›lm›fl mandalar›n çekti¤i a¤›r ka¤n›lara, fesli, sar›kl› köylülere,
Müslümanlar›n cenaze alaylar›na, ellerinde çiçek demetleri ve a¤aç dallar›yla
gezinen han›mlara tesadüf ediyoruz. Daha az ihtiflaml›, fakat yedi tepe ‹stanbul’undan daha nefleli ve daha taze baflka bir ‹stanbul gördü¤ümüzü san›yoruz;
büyük bir köy toplulu¤u gibi bu. Her tarafta k›rlar var. Kenar›nda ah›rlar bulunan
küçük sokaklar vadilerde ve tepelerde inip ç›k›yor ve bahçelerle bostanlar›n yeflilli¤i içinde kayboluyor. fiehrin yüksek k›sm›nda derin bir köy sükûneti hüküm
sürüyor; afla¤› taraflarda deniz flehirlerinin telafll› hayat› kaynafl›yor; orada burada yükselen büyük k›fllalardan karmakar›fl›k bir ba¤›rt›, türkü ve davul gürültüsü
da¤›l›yor ve binlerce kufl ›ss›z yollarda s›çray›p duruyor. Bir cenaze alay›n› takip
ederek flehirden ç›k›yor, meflhur mezarl›¤a giriyor ve ar›zal› genifl bir arazinin
üzerinde, bir taraf›ndan Marmara denizine, öbür taraf›ndan Haliç’e do¤ru
uzanan uzun uzun servilerden meydana gelmifl büyük bir orman›n içinde kayboluyoruz. Mezar tafllar› etraf›m›zda çal›lar›n ve vahfli çiçeklerin ortas›nda, ucu
buca¤› olmayan bir yol a¤›n›n içinde, ufkun ancak ›fl›kl› uzun bir flerit gibi
görülebildi¤i s›k a¤aç gövdelerinin aras›nda sonsuz y›¤›nlar, diziler halinde göz
alabildi¤ine beyaz beyaz ortaya ç›k›yor. Boyal› ve yald›zl›, dik veya devrilmifl
sütunlar›n ortas›nda, aile kabirlerinin, pafla türbelerinin, avam tabakas›na ait
kabasaba tafllar›n aras›nda, orada burada solmufl çiçek demetleri ve toprak
yar›klar›n›n içinde ortaya ç›kan kafataslar› görerek, servilerin içine gizlenmifl
kumrular›n dem çekifllerini her yerde ifliterek rastgele yürüyoruz ve yavafl yavafl
orman büyüyor, tafllar ço¤al›yor, yollar art›yor, ufkun ›fl›kl› çizgisi uzaklafl›yor,
ölüm hükümdarl›¤› bizimle beraber ad›m ad›m ilerliyormufl gibi geliyor;
Müslüman ordular›n›n Asya muharebelerine gitmek için topland›klar› genifl
Haydarpafla ovas›na götüren büyük yola aniden geldi¤imizde buradan nas›l
ç›kaca¤›m›z› düflünmeye bafll›yoruz; etraf›m›za flöyle bir bak›nca, hepsi sabah
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Karacaahmet 1835 (Üsküdar Hat›ras›, s. 10)

sisiyle hafifçe örtülmüfl ve bizi hayranl›ktan, orada bulunman›n sevincinden
ürperten cennet renklerine boyanm›fl Marmara denizini, ‹stanbul’u, Haliç a¤z›n›,
Galata ile Beyo¤lu’nu görüyoruz.”8
Üsküdar’a dair dikkat düflürülen mekanlardan di¤er ikisi ise Pardoe’dan al›nt›
bir pasajla Ba¤larbafl› semti ve Hamsun’ün de¤inisiyle; bugün Selimiye
K›fllas›’n›n yer ald›¤› bölgedir. Görünümü hakk›nda sadece Melling’in gravürleri
sayesinde haberdar olunan Kavak Saray›’n›n bulundu¤u mevki olmas›ndan
dolay› ayn› adla an›lan bu semte, Hamsun flu sözlerle temas etmifltir:
“Bo¤az’›n giriflinde Üsküdar sahili taraf›nda bulunan Kavak adl› küçük flehri bile
geçmedik daha. Kavak her ne kadar uzaktan masum bir flehir gibi görünüyorsa
da, tepelerinde yükselen kalenin duvarlar› ve harabeler aras›nda gizlenmifl topçu
bataryas› sebebiyle Bo¤az gurup vaktinden sonra geçifle kapan›yor.”
“Fabrikadan ç›k›p yavaflça t›rmand›¤›m›z tepenin ad› ‘Ba¤larbafl›’yd›. Bu çok
uygun bir isim; yolun soluna dizilmifl evler, göz alabildi¤ince uzanan meyve
bahçelerine ve ba¤lara bak›yor. Aralara serpifltirilmifl kameriyeler ve çiçek açm›fl
akasyalar var. Manzara denize ve Bursa’n›n yukar›s›ndaki yüksek da¤lara do¤ru
uzan›yordu; yol kenar›nda çiçekler açm›flt› ve yabani kufllar dallar›n aras›nda
flark› söylüyorlard›. Do¤ay› seven Türklerin Üsküdar’a bu kadar ba¤lanmalar›na
flaflmamal›.”9 Pardoe taraf›ndan bir anekdot dahilinde temas edilen bir baflka
mekân da Valide Sultan Camii’dir:
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“(…) zarif minareleriyle servilerin karanl›¤›n› y›rtan pek çok caminin oldu¤u
Üsküdar’da sözünü etmeden geçmemem gereken özel bir cami var. Valide Sultan
Camisi olarak bilinen bu yap› küçük ve öyle aman aman bir güzelli¤i yok; gene
de bu camiyi atlamamak gerekir, çünkü Valide Sultan’›n elmaslarla süslü terliklerinden birinin geliriyle yap›lm›fl!”10
Beylerbeyi Saray›, yine Pardoe’nun kaleminden günümüze ç›k›p gelmifl yap›lardan biri olarak karfl›m›za ç›kar:
“Bu ülkede bir haftadan k›sa bir zaman›m›z kalm›flt›; hemen ertesi gün
Beylerbeyi’ndeki yald›zl› yazl›k saraya gitmeye karar verdik. (…) ‹çerisi ilk
bak›flta fazla etkileyici de¤ildi. Giriflin ortas›ndan hilal fleklinde yukar›ya do¤ru
ç›kan çifte merdiven buray› çok daralt›yor, oranlar›n› küçültüyordu; oymal› ve
yald›zl› parmakl›klar ve sütunlar›n ince süsleri bu etkiyi daha da art›r›yordu.
Oysa gerçekte saray çok büyüktü. Tahta döfleli bir zemini, arabesk bir tavan› ve
çok say›da penceresi olan bu d›fl salona, hanedan halk›na ayr›lm›fl sekiz genifl
salon aç›l›yordu. Girifl kat›n›n yukar›s›nda, devlet ifllerinin görüldü¤ü, muhteflem
alt›n kaplamalar› olan mabeyin yer al›yor. Buras› hem Do¤u’nun hem de Bat›’n›n
bütün lüksleriyle donat›lm›flt›. Brokar ve nak›fll› kadifeden sedirlerin yan›nda,
Avrupa tarz› divanlar ve flezlonglar yer al›yordu. Cenevre’den gelen cam eflya,
Sevr porselenleri, ‹talyan mermerler, Pompei’den gelen de¤erli tafllar, Acem
hal›lar›, ‹ngiliz duvar süsleri sa¤a sola yerlefltirilmiflti. Büyük salonlardan birini,
dünyadaki en muhteflem alt› duvar aynas› süslüyordu. Bunlar Hünkar ‹skelesi
Antlaflmas›’ndan sonra Rus Çar› taraf›ndan Padiflah’a arma¤an edilmifl. Her biri
yaklafl›k dört metre yüksekli¤inde ve iki metre geniflli¤inde olan yekpare aynalar
derin gümüfl kaplama çerçevelere oturtulmufltu. Üzerlerinde iki imparatorlu¤un
armalar› vard›; salondaki süsleri dört bir yana yans›t›yor ve sihirli bir etki
yarat›yorlard›. Son derece ince süslenmifl tavana narin çiçek demetleri çizilmiflti.
Yerdeki parlak desenli hal› da bunlara eklenince, genifl salon hofl ve ayd›nl›k bir
hava kazanm›flt›. Pencerelerin önünde uzanan çiçek bahçesi de ›fl›lt›l› çeflmesi,
alt›n limonlu¤u ve yald›zl› kafesleriyle bu etkiyi art›r›yordu. Kabul odas› küçük
bir yer; kayda de¤er tek eflyas› Padiflah’›n misafirlerini karfl›larken oturdu¤u
rahat sedir; bir de Sarayburnu’ndan Rumeli Hisar›’na kadar bütün Bo¤az’a
hâkim bir manzaras› var. Ziyafet salonu nadir ve güzel a¤açlardan yap›lma,
mozaik biçiminde yerlefltirilmifl parkelerle boydan boya kaplanm›fl; hem tavanda
hem de yerde son derece ince bir iflçilikle, ananaslar›n üzerine at›lm›fl üzüm
salk›mlar› ve asma yapraklar›yla süslenmifl. Buradan, uzun bir koridoru geçerek
Padiflah’›n özel odalar›na ulaflt›k; dört bir yandaki beyaz mermer çeflmelerin
f›skiyeleri berrak sular›n› oymal› tafl havuzlara müzikli bir flar›lt›yla döküyorlard›. Bunlar›n birinde su, çevresi tüylere benzeyecek flekilde kaymak tafl›ndan
ifllenmifl bir delikten dökülüyordu; öyle ince ifllenmifllerdi ki parlak damlalar›n
a¤›rl›¤› alt›nda eziliyormufl gibi görünüyorlard›. Bir di¤erinde su bir nergis
çiçe¤inin üzerine ak›yordu, çiçe¤in ortas›nda da bir grup Cupido oynafl›yordu.
Haremi saray›n mabeyninden ay›ran özel daireler lüksün ve rahatl›¤›n ta kendisiydi; her ikisinin de duvarlar› krem renkli has› ifliyle kaplanm›flt›; son derece
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hofl bir fikrin en iyi biçimde uygulanmas›. Harem tabii ki kapal› bir kutuydu;
Padiflah’›n haremindeki han›mlar›n bizzat ona tahsis edilmifl odalar› gezerek
meraklar›n› tatmin etmelerine asla izin verilmedi¤i için, herhangi birinin kendi
s›n›rlar›n› oluflturan, k›skançl›kla d›flar›ya kapat›lm›fl kap›lar›n ötesine geçmesi
de pek düflünülemezdi. Hamam son derece güzeldi. Hilal biçimli bir kenar› olan
k›rm›z› kap›dan geçti¤imizde, y›kanacaklar için saf beyaz mermerden ve gerçek
boyutlarda iki ku¤unun a¤z›ndan so¤uk sular›n döküldü¤ü küçük bir salona
girdik. So¤uklu¤a zengin ifllemeli perdeler as›lm›flt›; aynan›n üzerine alt›n ve
mineyle Osmanl› tu¤ras› ifllenmiflti. Hamam›n kendisi ‘Binbir Gece
Masallar›’ndan f›rlam›fl gibi yumuflak, düflsel bir loflluk, saf ve parlak bir beyazl›k
içindeydi. Akla gelebilecek en güzel kurnalar›n süsledi¤i bu yerde seslerimizin
uzaklaflt›kça anlafl›lmaz f›s›lt›lar haline dönüflmesi de bu yan›lsamay›
güçlendiriyordu. Bütünüyle bak›ld›¤›nda, Sultan Mahmud’un yazl›k saray›n›n içi
de, d›fl› da çok güzeldi; daha önce de söyledi¤im gibi Bo¤az’daki en fl›k yap›yd›.”11
Beylerbeyi Saray›’ndan sonra seyyahlar taraf›ndan farkl› yönleriyle ele al›nan
bir di¤er mimarî unsur Selimiye K›fllas›d›r. K›fllaya dair yaz›lanlardan dikkate
de¤er olanlar flu pasajlarda kendisini göstermektedir:
“Sahilde, Sarayburnu’nun karfl›s›na gelen noktada, K›r›m Harbi s›ras›nda ‹ngiliz
ordusu taraf›ndan iflgal edilen büyük bir k›flla var. Sultan Mahmud taraf›ndan
yapt›r›lan bu k›fllan›n benzerleri aras›nda en önde gelen oldu¤u söyleniyor.”12
“Tepeyi t›rman›rken, Padiflah’a ait bir köflkün yan›ndan geçtik; aç›k yeflil duvarlar› ve kar beyaz› kafesleri olan küçük, narin bir yap›. Daha sonra, hafif bir
yokufltan inerken, kendimizi denizden çok güzel bir bina oldu¤u belli olan
muhteflem k›fllan›n karfl›s›nda bulduk. Dünyada k›fllalar›n Türkiye’deki kadar fl›k
infla edildi¤i baflka bir ülke daha yoktur herhalde. Her yönüyle saraylara benziyorlar. Üsküdar’daki k›flla saray muhaf›zlar›na ait oldu¤u için, baflkent
yak›nlar›ndaki en güzel k›flla. Dörtgen binan›n köflelerinde kare biçiminde kuleler bulunuyor; üç bölmeli olan ve yukar›ya do¤ru boyutlar› giderek küçülen bu
kulelerin tepeleri hafifçe sivri. K›fllan›n ana kap›s›n›n hemen karfl›s›nda III.
Selim’in muhteflem camisi yer al›yor. (…) Büyük k›flladan Üsküdar’daki saray
muhaf›zlar› k›fllas›na geçtik. (…) Bu muhteflem k›flla neredeyse dikdörtgen biçiminde, bir kenar›n›n tam ortas›nda bas›k atölyeler ile talim sahas›na aç›lan
büyük bir kap› var. ‹leride, denize ç›k›nt› yapm›fl bir kayal›¤›n dibinde Padiflah’›n
Acem kasr› yer al›yor. Bu fl›k yazl›k saray›n manzaras›ndan daha güzeli
düflünülemez. (…) K›fllan›n içine boydan boya kemerli yollar yap›lm›fl; böylece
hava uygun olmad›¤›nda içeride talim yap›labiliyor. Odalar çok temiz; baflka yerlerde oldu¤u gibi burada da askeri birliklerin son derece düzenli olufllar› dikkatimizi çekti. Befl bin askerin bulundu¤u bir k›fllan›n avlusundayd›k ve uykusu
hafif birini uyand›racak kadar bile gürültü yoktu. K›flla on befl bin kifliyi
bar›nd›rmak üzere yap›lm›fl; ancak burada halen sadece dört alay ve mühimmat›
afla¤›daki hangarlarda tutulan bir topçu tugay› kal›yor. Mutfa¤a buhar tesisat›
döflenmifl; buhar masalar› ve sebzelerin depoland›¤› raflar beyaz mermerden.
Her gün askerlere bol miktarda et ve pilav pifliriliyor; bütün üniformalar› da
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devlet taraf›ndan karfl›lan›yor. Kahve, meyve ve benzeri fleyler alabilmeleri için
verilen harçl›k da Rus askerlerine verilenden daha fazla; üstelik onlar giysilerini
de kendileri almak zorundalar. Atölyeler kalabal›kt›. Ayakkab› atölyesinde, kaba
nefer çar›¤›ndan zarif pafla çizmesine kadar her türden ayakkab› imal eden yüz
altm›fl kifli çal›fl›yordu. Saray muhaf›zlar›n›n bütün ihtiyaçlar› bu atölyelerden
karfl›lan›yor; her zanaattan befl yüzer kifli yetifltirilmifl ve bunlar nöbetlefle
çal›fl›yorlar. Alay mektebi disiplin ve temizlik örne¤iydi. Talebelerin say›s› epey
kabar›kt›. Saray muhaf›zlar›n›n çocuklar›, babalar›n›n rütbesi ne olursa olsun,
bu mektebe gitmek zorundalar. Onbafl› ve çocuklar›n pek ço¤u co¤rafya
çal›fl›yordu; ikinci ve daha küçük bir dershanede Newton’un küreleri duruyordu.
Türklerin taklit kabiliyetinden daha önce de söz etmifltim; bu sefer de bize, bir
muhaf›z onbafl› taraf›ndan yap›lm›fl bir ‹zlanda haritas› gösterdiler. En az
Sandhurst Harp Okulu’nda gördü¤üm çizimler kadar iyiydi. Bütün Türk birliklerinde oldu¤u gibi, burada da silahlar son derece iyi durumdayd›. K›yafetlerin
kondu¤u depolar da dolu ve düzenliydi. Üç yeni veba vakas› oldu¤u için hastaneyi ziyaret etmekten vazgeçtik.”13
Savafl y›llar›nda bulundu¤u ‹stanbul’da ‹ngiliz askerleri için hastaneye
dönüfltürülmüfl olan Selimiye K›fllas› hakk›nda üç bin civar›nda hasta ve yaral›
askerin tedavi gördü¤ü bilgisini aktaran Lady Alicia Blackwood’un14 d›fl›nda
Marchebeus ve Charles White’›n gözlemleriyse flu flekilde olmufltur:
“II. Mahmut taraf›ndan yapt›r›lan devasa binan›n boyu 800 ad›mdan fazla. En
alt kat›nda dikimhane ve teçhizat ambar› olarak kullan›lan muazzam atölyeler
bulunuyor. ‹ç avlu kademeli teraslar hâlinde düzenlenmifl. Köflelerde birer kule
yer al›yor. Bunlar›n hayli kal›n duvarlara ve tonozlara sahip alt k›s›mlar› silah ve
barut ambar›d›r. Kulelerin üst k›s›mlar› k›fllan›n kumandan› olan iki pafla ile
di¤er subaylar›n ikametlerine tahsis edilmifl.”15
“(…) üç kattan oluflan, kareye yak›n plana sahip kocaman bir yap›d›r. Dört
köflesinde büyük kuleler bulunur. Yap›da iki binden fazla pencere yer
almaktad›r.”16
Bulgurlu Tepesi seyyahlar›n yorum gelifltirmede kay›ts›z kalamad›klar› bir di¤er
mekan olarak seyahatnamelerde yerini alm›flt›r. Amicis, ‹stanbul’u kucaklayan
panoramik görünümüyle söz konusu mekana flu sözlerle temas etmifltir:
“Son hat›ralar›m›n en güzeli, Üsküdar’›n arkas›nda yükselen Çaml›ca tepesidir.
fiehri buradan son defa selamlad›m ve ‹stanbul’u son ve en ihtiflaml›
manzaras›yla gördüm. Üsküdar’a gün do¤arken bulutlu bir havada gittik. Da¤›n
tepesine vard›¤›m›z zaman sis hala kalkmam›flt› ama gökyüzü güzel bir günü
haber veriyordu. Afla¤›da hiçbir fley görünmüyordu. Garip bir manzarayd›.
Oldu¤u gibi gördü¤ümüz kurflunî renkli ve ufkî kocaman bir perde Üsküdar’›,
Bo¤az’›, Haliç’i ve bütün ‹stanbul’u örtüyordu. Hiç, hiçbir fley görünmüyordu.
Koca flehir bütün mahalleleri ve bütün iskeleleriyle kaybolmufltu. Bu, içinden
sadece Çaml›ca tepesinin bir ada gibi yükseldi¤i bir sis okyanusuna benziyordu.
(…)”17
109

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Çaml›ca’dan hareketle gündelik hayat›yla Üsküdar’a dair yorum gelifltiren bir
baflka seyyah ise General Miranda’d›r:
“Bir saat geçmeden, ‘Çaml›ca’ denilen da¤›n tepesine ç›kt›k. Bu taraflarda, en
hâkim tepe. Büyükdere’ye kadar bütün Bo¤az, bütün ‹stanbul, Beyo¤lu, Galata,
Marmara Denizi…ayak alt›nda. Dünyada rastlanabilecek en muhteflem, en
enteresan manzara… Öküz arabalar›na binerek, hava alma¤a ç›km›fl birçok
kad›n vard›. Baz›lar›n›n peçeleri aç›kt›. Güzel k›zlara benziyorlard›. Bir saat
kald›ktan sonra, her ad›mda baflka baflka güzelliklerle karfl›laflarak indim. Üsküdar’›n etraf›n› dolaflt›m. ‹çlerinde köflkleri de olan, pek çok ba¤ var. Yemifl yemek
ve bir çubuk tellendirmek isteyenlere, buyur ediyorlar. A¤aç diplerine hal›
yayarak, yemifl yiyen ve çubuk içen birçok kibar Türk’e rastlad›m. Arkas›na
ufla¤›n› takarak gezme¤e ç›kmak, buran›n âdetlerinden. Servilerle kapl› bulunan
Üsküdar’›n genifl mezarl›klar›n› da dolaflt›m. Dördüncü Murad’›n saray› ve
bahçeleri önüne geldi¤imizde, kad›nlar›n ço¤u yüzleri aç›k olarak e¤lendikleri
için, içeriye sokmad›lar. Kibar ailelerin gezmeye ç›kt›klar› bu yerde, Türk
‘han›m’lar›n›n övülen güzelliklerinden bir parças›n› olsun fark edebilece¤imi
san›yorum.”18
George William Frederick Howard ve Baron Durant de Fontmagne; Bulgurlu
tepesinin ruhlar›nda iz b›rakt›¤› di¤er seyyahlardand›r:
“Saat befl buçukta yard›mc›m Dimitri’yle birlikte karfl› yakaya, Üsküdar’a gittik.
Atlara binerek Bulgurlu tepesine vard›k. Bu tepenin manzaras› bu seçkin yakan›n
en mükemmel manzaralar›ndan biridir.”19
Üsküdar’dan bir kilometre uzaktaki Bulgurlu Da¤›nda da harp s›ras›nda Frans›z
ordular› karargâh kurmufltu. Bo¤az’a hâkim olan bu da¤›n tepesinden seyredilen
manzara eflsiz bir güzellikte. Uzakta görünen Kocada¤’dan ‹znik koyuna kadar
uzanan k›rlar›n sakin yeflilli¤inden sonra Adalar ve Marmara bütün güzelli¤iyle
gözler önüne seriliyor. Ufukta, Trakya k›y›lar› ard›nda Alemda¤’›n karl› tepeleri
var. Kuzeye do¤ru bak›l›nca, Avrupa ile Asya sanki sonsuz bir güzellik yar›fl›nda.
Beyo¤lu’nun denize uzanan tepeleri, ‹stanbul ve Bo¤az sahilleri Balkanlara
kadar k›vr›larak uzan›rken derin ve harikulade bir manzara ile gözler önüne seriliyor. Üzerinde bulundu¤umuz bu tepeden bak›nca, çevreyi bir bak›flla kucaklamak mümkün. Ordumuz burada p›r›l p›r›l tertemiz bir havay› teneffüs etmifl, ne
mutlu.”20
Bulgurlu tepesiyle ilgili olarak son aktar›m önceki seyyahlar›n be¤enileriyle
paralel bir çizgide yer alan Olivier’in kalemiyle ifade bulmufltur:
“Daha nefleli manzaralar görmek üzere, bu gaml› ve kasvetli yerlerden ayr›ld›k.
Üsküdar’›n yar›m fersah (iki kilometre) do¤usunda Bulgurlu Tepesi vard›r.
Buradan bak›l›nca, görüfl çok uzaklar› ve hemen hemen bütün ‹stanbul’u kaplar.
Buraya oldukça güzel bir yoldan gidilir.”21
Üsküdar’da seyyahlar› belki de en fazla hayrete düflüren mekan mezarl›kt›r.
Uçsuz bucaks›z bir genifllik duygusu veren büyüklü¤ü, mezar tafllar›n›n
çeflitlili¤i, gündelik yaflamla iç içe oluflu, ruhlar› garip bir huzur ve dinginli¤e
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salan atmosferi, Türklerin ölüm ve sonraki hayat hakk›ndaki alg›s›n›
yans›tmadaki ifllevi gibi pek çok yönüyle mezarl›k, seyyahlar›n belle¤inde uzun
sat›rlarla yorum getirilen bir iz düflüme sahip olmufltur. Bu olguya temas eden
seyahatnamelerden al›nt›lanan flu pasajlar dikkat çekicidir:
“Üsküdar mezarl›klar›, genifllikleri, mezarlar›n›n ihtiflam›, servi di¤er a¤açlar›n›n
azameti ile bütün Osmanl› imparatorlu¤unun en ünlü ve en güzel
mezarl›klar›d›r. ‹stanbul’un zengin Türkleri bir nevi büyüklük ve övünme hissi
veya din ba¤l›l›¤› ile gerçek Müslümanlar›n oturduklar› ve adeta mukaddes
sayd›klar› Asya topraklar›nda gömülmek isterler. Kim bilir? Belki de Avrupa
yakas›n›n bir gün H›ristiyan devletlerin hakimiyeti alt›na geçece¤inden ve
dolay›s›yla mezarlar›n›n ‘kâfir’ler taraf›ndan çi¤nenece¤inden endifle ediyorlard›r. Bu mezarl›klar, flehrin üst k›sm›ndan bafllayarak do¤uya ve güneyde
denize, eski Calcedoine (Kad›köy) topraklar›na do¤ru uzan›rlar. Bu genifl servi
ormanlar›n›n içerisinde dolaflmadan önce, civarda mezar tafl› yapan ve satan
dükkânlar› ziyaret ettik. Buralarda her Türkün hâline, vaktine ve sosyal
statüsüne göre ayr› zevklere cevap verecek flekilde haz›rlanm›fl mezar tafllar›n›
gördük. Bu dükkanlarda çal›flan ustalar, iflçiler mermerleri yontarak çeflitli
flekiller vermek, mermer levha veya sütunlar üzerine çiçekler, mersiyeler ve
Kuran’dan al›nm›fl ayetler kaz›makla meflguldürler. Servi orman›na girildi¤i
zaman, mezarlar›n görünüflü, kocas›n›n mezar› bafl›nda göz yafl› döken genç bir
kad›n›n, evlatlar›ndan en sevdi¤ine yanan bir anan›n ya da ailesinden en son
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do¤an birisinin ard›ndan a¤layan bir ihtiyar›n hâli, beka âlemine tahsis edilmifl
bu yerlerde hüküm süren sessizlik, servilerin yeknesak ve koyu yeflilli¤i, güneflin
s›zamad›¤› serin bir gölgelik ve kumrular›n inler gibi ac›kl› ötüflleri, insan› düflünmeye yöneltir ve tatl› bir melankoliye götürür. Avrupa’da böyle veya buna benzer
bir yer olsa, buras› bedbaht afl›klar›n, talihsiz insanlar›n, hüzün ve kederi bir
ihtiyaç, a¤lamay› da bir teselli bilen kimselerin s›k s›k gidecekleri bir buluflma
yeri olurdu. Buradaki mezarlar, birbirlerine çok yak›n ve flekilleri itibar›yla çok
çeflitlidirler. Türklerden fakir olanlar›, mezar›n iki ucuna ço¤unlukla basit,
yaz›s›z ve resimsiz birer mezar tafl› dikmekle yetinirler. Fakat genellikle bu iki tafl,
süslü ve kabartmal› olur, birinin bafl›nda ölenin sa¤l›¤›nda giydi¤ine benzer bir
kavukla yafl›n› hâlini mersiye biçiminde bildiren bir kabartma yaz› ve Kuran’dan
al›nm›fl baz› ayetler bulunur. ‹kinci mermer tafl veya sütunda ise bir servi a¤ac›
ya da bir çiçek saks›s› kabartmas› vard›r. Bazen bu ikinci taflta da bir kitabe
bulundu¤u olur. Yaz›lar daima kabartmad›r ve siyah ya da alt›n yald›zl› boya ile
boyan›r. Kad›nlar›n mezarlar›, di¤erlerinden kolayl›kla ay›rt edilir. Çünkü bunlarda birinci tafl, kavuk yerine mantar biçiminde yontulmufl olur. Baz› zenginlerin mezarlar›, eski lahitlere benzer ve etraf› mermerle kapl›d›r, yaln›z üst
tarafta kapak olmay›p toprak gözükür. Bafl ve ayakuçlar›nda yedi sekiz kadem
yüksekli¤inde birer sütun bulunur, sütunlardan birinde uzun bir kitabe vard›r.
Bazen birkaç mezar›n etraf› ufak bir duvar veya bir çit ile çevrilmifl olur.
Mezarlar›n bir ucuna bir servi a¤ac› dikilmesi âdettir. Bu yüzden mezarl›klardaki serviler, günden güne ço¤alarak s›k bir orman hâlini al›r. ‹lk y›llar, ölenin ailesi ve yak›nlar› zaman zaman ya da belirli tarihlerde mezar bafl›na gelip gözyafl›
dökerek ac›lar›n› tazelerler ve günlerini keder içerisinde dua etmekle geçirirler.
Daha hassas olanlar›, mezar bafllar›nda çiçek yetifltirmek veya dikmifl olduklar›
servi fidan›n› sulamak için s›k s›k gelirler ve ölenin ruhuna ithaf edilen dualar
okurlar.”22
“Türk mezarl›¤› k›fllan›n arkas›ndaki tepenin yamac›na kurulmufl ve vadinin
derinliklerine kadar uzan›yor. S›k dikilmifl serviler koyu bir gölge oluflturur; bu
gölgenin alt›nda uzun mezar tafllar› beyaz ve dehflet verici bir görünümle parlar.
Koruyu kesen patikalar vard›r; flurada burada yeflil karanl›k aras›ndan süzülen
günefl ›fl›nlar› yald›zl› mezarlar› ›fl›ldat›r. Daha kapal› yerlerin koyu karanl›¤›na
dald›¤›n›zda, bir an kendinizi harap bir kentin y›k›nt›lar› aras›nda san›rs›n›z.
Çevrenizde muazzam bir bütünün ufak parçalar›ym›fl gibi görünenler, asl›nda
kasvetin aldatmacas›d›r. Bir Nekropol’ün, Ölüler fiehri’nin tam ortas›ndas›n›z.
Ayaklar›n›z›n dibinde yüzükoyun yatan ya da sanki her an düflüverecekmifl gibi
yana kayk›lm›fl oymal› tafl bloklar, ilk bak›flta size devrilmifl koca bir sütunun
parçalar› gibi görünür; her yandan yükselen sar›k biçimli tafllar, yanlar›nda
yatan alt›n yald›zl› ve yaz›tl› tafllar. Bütün bunlar hayattan kopup gitmifl olanlar›n an›s›na dikilmifl an›tlard›r. Sar›kl› olanlar daha eski tarihlidir, temellerindeki toprak çöktü¤ü için kaym›fllard›r; di¤erleri kendi öykülerini anlat›rlar;
sakall› Müslüman, kar›s›n›n yan›nda yatmaktad›r. Onun baflucundaki tafla bir
sar›k, kar›s›n›nkine ise bir demet gül oyulmufltur. Altta ise yaflad›klar› y›llar›n ve
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yapt›klar› ifllerin dökümü yaz›lm›flt›r. Daha fazlas›n› ö¤renmek ister misiniz?
Sar›¤›n flekline ve k›vr›mlar›na bak›n, buradan ölmüfl olan kiflinin rütbesini ve
mesle¤ini ö¤renirsiniz. ‹flte burada bir kad› yat›yor, flurada bir pafla; ötede bir
asker son uykusunda ve hemen arkan›zda bir din adam›n›n külleri. Ara s›ra,
mezarl›¤a da¤›lm›fl hâlde sar›klar› yak›n zamanda k›r›lm›fl pek çok mezar tafl›
görebilirsiniz. Öyle yak›n ki kesilmifl tafl henüz yosun bile ba¤lamam›fl. Bunlar,
bedenleri çürüdükten sonra padiflah taraf›ndan mezarlar›n›n tahrip edilmesi
emredilen yeniçerilerin mezarlar›. Padiflah’›n kendisi de bir süre y›k›m iflinin
bafl›nda bafl›nda durmufl; bu mezarlar›n yan› bafl›ndaki uzun otlar›n aras›na yar›
gömülmüfl k›r›k sar›klar yeniçerilerin gözden düflmelerinin yok edilemez delilleri;
mezar›n da ötesine tafl›nan bir gözden düflmenin ve kepaze olman›n derecesi,
ancak ölülerin özel sayg› gördü¤ü bir ülkede anlafl›labilir. Parmakl›kla çevrili
yüksek sekiler aile mezarl›klar›; parlak k›rm›z›ya boyanm›fl bir fesle
taçland›r›lm›fl minyatür sütun, bir bebek efendinin yatt›¤› yeri gösterir. Bu dikey
tafllar›n birço¤unun dibinde su tutmaya yarayan bir oyuk var; dindar kifliler s›cak
mevsimlerde kufllar veya oralarda gezinen baflka hayvanlar için bunlar› özenle
doldurur. Türklerin bu mezarl›kla ba¤lant›l› garip bir bat›l inançlar› var. Belli
y›ldönümlerinde mezarlar›n pek ço¤undan k›v›lc›mlar ç›kt›¤›na ve servi dallar›
aras›nda kayboldu¤una inan›yorlar. Bu düflünce en az›ndan son derece fliirsel.
Ancak ‹stanbul flehrinin, Üsküdar’dakinin güzelli¤iyle yar›flacak baflka bir
mezarl›¤› yok; muhtemelen dünyada bile geniflli¤i veya görsel etkisi aç›s›ndan
bunun bir benzerine rastlayamazs›n›z. Muazzam bir alana yay›lm›fl en zarif
servilerin oluflturdu¤u bir orman, tepeyi ve vadiyi kaplam›fl. Binlerce ölünün
üzerini kocaman bir tabut örtüsü gibi saran bu orman, denizden çok uzaklardan
bile seçilir ve hem çarp›c› hem de görkemli bir manzara oluflturur. A¤açlar›n ço¤u
devasa boyda ve berrak gökyüzünü kesen ince, uzun ve sivri tepeli siluetleri
kelimelere s›¤d›r›lamayacak kadar zarif. Türklerin kendileri de büyük Üsküdar
mezarl›¤›n› tercih ediyorlar; çünkü körü körüne inand›klar› eski bir kehanete
göre, Muhammed’in müritleri dünyan›n sonu geldi¤inde Avrupa’dan at›lacaklar;
küllerini bile gavurlar›n eline b›rakmak istemedikleri için, her fleyden fazla
imrendikleri fley Asya’daki bu vahfli mezarl›kta bir mezar yeri edinmektir. Bu yüzden, her y›l servi orman›n›n s›n›rlar› geniflliyor ve karanl›k gölgeleri giderek
yay›l›yor; birçok kuflak ayn› kalabal›k yaln›zl›kta yat›yor; flen flakrak üzüm
ba¤lar›n›n ve yeflilliklerin yetiflti¤i aç›k alanlar say›lar› sürekli artan mezarlar›n
tecavüzü sonucunda yitip gidiyor. Yaflayanlar yerlerini ölülere teslim ediyorlar;
çiçek açm›fl meyve a¤açlar› sökülüyor ve yerlerine karanl›k mezar a¤açlar›n›n
ölümü hat›rlatan dikenli dallar› boy at›yor. (…) Sultan Hibetullah’›n yazl›k
köflkünün önünden k›vr›l›p giden yoldan görülen Üsküdar mezarl›¤›n›n manzaras›, akl›mda kalm›fl olanlar›n en güzeli. Tepenin doru¤u koyu yeflil, yo¤un bir
yaprak kütlesi görünümünde, yamaç ise en zarif k›vr›mlarla öne ç›kan ve gerileyen a¤açlarla k›smen örtülü; servilerin koyu puslu yeflili ile aralardaki
aç›kl›klarda bitmifl taze otlar›n bu¤ulu parlak rengi aras›ndaki tezat, büyüsel
denebilecek bir etki yarat›r ve sanki kazara de¤il de bir sanatç›n›n elinden ç›km›fl
gibi bir izlenim verir. Çevrenize bakt›¤›n›zda bu azametli mezarl›¤a kasvet veren
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fleyin geniflli¤i oldu¤una ikna olursunuz, çünkü yeri son derece güzel ve pitoresk.
Mezarl›k bir yanda aç›k bir düzlükle kanaldan ayr›l›yor; di¤er yanda asma
ba¤lar› ve badem a¤açlar›yla örtülü bir tepeye bak›yor; Üsküdar evleri s›n›r›na
dayanm›fl ve hatta arka tarafta mezarlarla iç içe geçmifl ön tarafta ise yer yer
evlerin seçildi¤i etkili genifl bir alan uzan›yor.Tasvir etti¤im biçimiyle Üsküdar
kabristan›na iliflkin yerel bir bat›l inanç oldu¤unu eklememe gerek var m›?
Herhalde yoktur. Bu inanç öylesine delice, buna karfl›l›k öylesine yarat›c› ki
sözünü etmeden geçemeyece¤im. Bo¤az boyunca, her yerde bu¤ulu tüyleriyle,
bulutlar hâlindeki su kufllar›n›n Karadeniz’den Marmara Denizi’ne h›zla uçtuklar›n› ve her yandan kendilerini ça¤›ran yeflil karada yorgun kanatlar›n› bir an
bile dinlendirmeksizin Karadeniz’e do¤ru ayn› h›zla geri uçtuklar›n› görebilirsiniz. Sadece Marmara Denizi’nde bir f›rt›na ç›k›p da onlar› Bo¤az’›n
ortas›ndan sürükledi¤inde tiz ç›¤l›klar atarak s›¤›nmak için Üsküdar’›n servi
orman›na uçarlar. Türklerin inanc›na göre bunlar servilerin dallar› alt›nda yatan
lanetlilerin ruhlar›d›r. Ancak ve ancak çok temel bir ihtiyaç döneminde ölümlü
bedenlerinin çürümekte oldu¤u yeri ziyaret etmelerine izin verilir. Burada dünya
yüzünde bofla harcad›klar› varl›klar›n›n iflledi¤i suçlara ve verilmifl cezalara birlikte yas tutarlar; daha yumuflak havalarda ise yaflarken sevdikleri yerlerin
üzerinde sonsuza kadar mahkûm edildikleri lanetli uçufla bir dakikal›¤›na bile
ara verme ayr›cal›¤› olmaks›z›n uçmak zorundalar!”23
“Bu mezarl›klar içinde en enteresan ve ayn› zamanda en genifl olan› bir fersahl›k
bir araziyi kaplayan Üsküdar’dakidir. Büyüklü¤ü, flahane gölgeleri, serinli¤i,
havas›n›n güzelli¤i ve hak dininin befli¤i olan Asya topraklar›nda bulunmas›
sebebiyle ‹stanbullu Osmanl›lar›n özellikle itibar ettikleri mezarl›k buras›d›r.
Dendi¤ine göre imparatorlu¤un sonu gelmifltir. Günün birinde Avrupa topraklar›ndan at›laca¤›z. Kemiklerimizi gavurlar›n kirletmelerinden kurtaral›m gibi
düflünce de bu tercihte bir rol oynamaktad›r.”24
Seyyahlarda ilgi uyand›ran bir di¤er olgu, do¤u mistisizminin geliflimiyle ortaya
ç›kan dervifl tarikatlar› olmufltur. Mezarl›klar seyahatnamelerde ne ölçüde
huzur kayna¤› bir konumland›rmayla karfl›lanm›flsa; seyyahlar› ayn› oranda
ürperti ve dehflet yüklü duygulara salan bir baflka mekân Rufâî tekkesi olmufltur. Pera’daki Galata Mevlevihanesindeki gözlemlerinde son derece olumlu ve
hayranl›kla dolu izlenimler aktaran seyyahlar›n nazar›nda; Üsküdar’daki
tekkede yürütülen ayin s›ras›nda yap›lanlar bunun tam tersine olarak nefret ve
korku uyand›rm›flt›r. Andersen, gözlemlerinde Üsküdar’la ilgili yorumlar›n
ard›ndan tekkeyi detaylar›yla tasvir ederek seremoniyle ilgili dikkatine düflenlere yer vermifltir:
“‹ki yüz elli bin kiflinin yaflad›¤› kente, yani nüfusu Kopenhag’›n iki kat› olmas›na
karfl›n yine de ‹stanbul’un bir d›fl mahallesi say›lan Üsküdar’a indik; burada her
fley ‹slam geleneklerine uygun, ahalisi -kullanmas› cüret isteyen bir deyimleOrtodoks Türkler. Tepeden t›rna¤a silahl›, yar› ç›plak birkaç Arap, yüklü develerini kumsaldan al›p, sokaklardan geçirerek, büyük kabristana do¤ru sürüyorlar;
uzun bir yolculuk bafll›yor; kervan› izleyerek kentin d›fl›na ç›k›yor, yoksul,
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s›radan, bir evin önünde duruyoruz. Buras› dervifllerin tekkesi. Erken gelmifl
oldu¤umuzdan kap› henüz aç›lmam›flt›, bu nedenle uçsuz bucaks›z servi
orman›n›n, ölülerin bu ebedi istirahatgâh›n›n yak›nlar›na kadar sokulmufl bulunan civardaki Türk kahvehanelerine gittik. Kahvelerin önünde, açlar›n gölgesinde kimisi sivil, kimisi asker bir grup Türk oturmufltu. Aralar›ndan bir tanesi
bizim de daha sonra görece¤imiz gibi, dervifllerin dans›na kat›lmak üzere burada bulunuyordu. fiurada oturan yafll›, i¤renç cücenin en ateflli ruhanilerden biri
oldu¤u, az sonra onu da dans edenlerin aras›nda görece¤im söylendi; çok zengin
olan bu adam›n saray›nda birbirinden güzel on iki kar›s› varm›fl; adam, boyu
babas› kadar olan küçük ve sevimli o¤lunu da birlikte kahveye getirmiflti.
Sonunda tekkenin kap›s› aç›ld›. Yünlü bir perdeyle ikiye bölünmüfl olan geniflçe
bir sofaya girdik; buras› taflra kasabalar›nda vahfli hayvanlar›n sergilendi¤i
yap›lar›n önündeki kulübelere benziyordu. Zorunlu olarak herkesin ç›kard›¤›
ayakkab›lar ve çizmeler perdenin arkas›na dizildi. Trablusgarp’da bulunmufl
olan refakatçim cebinden keçi derisinden yap›lm›fl bir çift çar›k ç›kar›p
çizmelerinin üzerine geçirdi ve öylece içeriye girdi, ancak Türkler ona öfkeyle
bak›p kendi aralar›nda konufltular; benim pantolonumun her bir paças› kumafla
dikilmifl birer deri kay›flla toplanm›fl oldu¤undan çizmelerimi ç›karmak çok
güçtü, insan ya ülkenin geleneklerine uymal›d›r ya da o ülkeyi terk etmelidir diye
düflündü¤üm için bir çak› ç›kar›p, kay›fllar› kestim ve Türkler gibi çorapla içeri
girdim; türbanl› bir ihtiyar yüzünde mülayim bir ifadeyle omzumu okflad› ve
çevirmenimin bana aktard›¤›na göre dine sayg› gösteren, Türk olmaya lay›k, iyi
bir insan oldu¤umu söyledi. ‘Allah seni tenvir etsin (bilgi versin, ayd›nlats›n)’ diye
bitirdi sözünü. Esas tap›na¤a -buna tap›nak denebilirse e¤er- giriyorum; kare fleklindeki salonun üst k›sm›nda han›mlar›n oturmas› için kafesli balkon var, alt
katta yontulmam›fl kalaslardan yap›lm›fl bir tahta perde dans›n yap›laca¤› alan›
çevreliyor. Buras› flimdilik k›rm›z›, beyaz ve mavi postlarla kapl›. Postlar›n üzerine yüzükoyun uzanm›fl dervifllerin ço¤u geleneksel Türk giysileri içindeydi,
ancak aralar›nda yeni nizami k›yafetler -askeri redingot ve yüksek fes- giymifl
olanlar da vard›. Al›nlar› zemine de¤iyordu; aras›ra bafllar›n› kald›r›yorlarsa da,
sanki bir fleyden korkmufl gibi çabucac›k tekrar yere vuruyorlard›; aya¤›mda
çoraplarla so¤uk tafll›kta dikiliyor; üflümemek için s›rayla ayaklar›mdan birini
di¤erinin üzerine koyuyordum; hiç rahat de¤ildim. Ortadaki duvarda çerçevelenmifl Türkçe levhalar, baz› binalar›n tablolar›, ayr›ca tefler, ziller ve kendine eziyet
amac›yla kullan›lan dikenli demir k›rbaçlar as›l›yd›. Duvar›n orta yerinde Türk
camilerinde oldu¤u gibi mihrap olarak kullan›lan bir nifl vard›, bu niflin önünde
mavi cübbeli yeflil türbanl›, uzun beyaz sakall› bir din adam› durmufl, elindeki
buhurdan› sall›yor ve acayip bir g›rtlak sesiyle baz› Türkçe sesler m›r›ldan›yordu;
bu arada tek tük sesler koro hâlinde bir flark›ya bafllad›lar, ancak buna flark›
demek do¤ru olmaz; acayip, vahfli, temposu sürekli de¤iflen bir ses, bir çeflit gam
portre, garip bir g›rtlak solfejiydi, biraz müzik kula¤› olan bir vahflinin eflsiz bir
aryay› dinleyip, kendince taklit etmesi gibi bir fleydi. Asl›nda ahenksiz de¤il de,
korkunç geliyordu kula¤a. Dervifller defalarca al›nlar›n› yere vurduktan sonra
aya¤a kalk›p, din adam›n›n elini öptüler ve d›fl taraf›nda seyircilerin durdu¤u
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tahta perdenin önünde yar›m daire fleklinde dizildiler. Dans bafllar bafllamaz,
hayat›mda gördü¤üm en korkunç insan içeriye girdi; keçeden yap›lm›fl, siperliksiz, yüksek külâhlar›ndan Pera’l› olduklar› anlafl›lan iki derviflin kendisine efllik
etti¤i bu adam, çevirmenimin söyledi¤ine göre, Medine civar›ndan gelen bir
münzeviymifl; divaneli¤i gözlerinden bu denli apaç›k okunan baflka bir kimseye
daha önce hiç rastlamam›flt›m; dans eden dervifller türbanlar›n› ve feslerini
mihrab›n önüne yere b›rakarak beyaz keçeden birer takke giydiler; gelen
münzevinin de bafl›nda böyle bir takke vard›, kal›n telli siyah saçlar› s›rt›na
kadar uzan›yordu; üzerine k›rm›z› kumafltan kanatl› iki kat aplike edilmifl beyaz
bir cübbe giymiflti; yar›m dairenin ortas›nda durdu; bütün dervifller sanki yere
çivilenmifl gibi olmalar›na karfl›n, buharl› bir makine taraf›ndan harekete geçirilmifl izlenimini veren hareketlerle uzuvlar›n› oynatmaya bafllad›lar; her uzuv
ayn› anda ve ayn› do¤rultuda hareket ediyor, öne, arkaya, sa¤a, sola gidip geliyor ve bütün bunlar bir flark› veya daha do¤rusu bir tekerleme eflli¤inde yap›l›yor,
flark› ve hareketlerin yavafltan bafllayan temposu giderek h›zlan›yor, dans edenler vahfli ve neredeyse uygunsuz diye niteleyebilece¤im bir vaziyet al›yorlard›.
Yar›m dairenin d›fl›na çömelmifl oturan iki Türk genci, tekdüze bir vurgulamayla
hep üçüncü hecede yükselen flark›y› yönetiyorlard›, flark›da Abdullah’tan
Muhammed’e kadar Muhammed’in bütün sülalesine at›fta bulunuluyor, koro da
‘La ilahe illallah!’ diyerek buna cevap veriyordu. Sesler sonunda bo¤uk bir ç›¤l›k,
horlama ya da ölüm h›r›lt›s›na benzer bir t›n›ya dönüfltü. Dervifllerin baz›lar› ölü
benizliydi, baz›lar›n›nsa yanaklar› kan k›rm›z›s›yd›, ancak hepsinin yüzlerinden
ter boflanmaktayd› (…)”25
“(…) Coflkunluk son haddine art›k varm›flt›; hayk›r›fllar durmadan birbirini
koval›yordu; ter içindeki bütün bu vücutlardan bir hayvanat bahçesinin a¤›r
kokusu yay›l›yordu. Bu delilerin ayaklar›n›n yükseltti¤i toz bulutu ile sanki
k›rm›z›ms› bir sis aras›ndan, sar’al›, korkunç ifadeli, acayip gülümsemeli, gözlerinin ak› f›rlam›fl maskeler beliriyordu. Mihrab›n önünde ayakta duran imam,
hareketleri ve sesiyle bu gitgide büyüyen coflkunlu¤u teflvik ediyordu. Bir genç
erkek kafileden ayr›larak ihtiyara yaklaflt›; duvara as›l› korkunç demirlerin neye
yarad›¤›n› o zaman anlad›m; iki dervifl son derece sivri bu flifli as›l› oldu¤u çividen alarak imama verdiler ve imam bu keskin demiri genç softan›n
yanaklar›ndan geçirdi. fiifl, bir yana¤›ndan girip ötekinden ç›karken genç derviflte
en ufak ac› izi belirmiyordu. fiifllenmifl bu bafl kadar garip bir fley görmemifltim;
Arlequin’in Pierrot’un vücuduna tokma¤›n› geçirmesi akla geliyordu ama, burada âlet yalanc›ktan de¤il, gerçekti. Baflka iki softa, bele kadar ç›plak olarak salonun ortas›na at›ld›lar; onlara uçlar›nda ince demir zincirler ve kurflundan yürekler bulunan sipsivri flifller verdiler. Ellerinde bu flifllerle, düzensiz fliddetli, beklenmedik atlama ve z›plamalarla bir ‘kama dans›’na bafllad›lar. Ne var ki, flifllerin
ucundan sak›nacaklar› yerde, üstlerine üstlerine h›nçla gidiyor ve ciltlerini
deldirmeye, yaralanmaya gayret ediyorlard›. Az sonra, yorgun, bitkin, kan ve ter,
köpük içinde mahmuzlanm›fl hedefe eriflirken yorgunluktan düflen atlar gibi yere
y›k›ld›lar. Goethe’nin Mignon’u gibi soluk içli kara gözlü, yedi, sekiz yafllar›nda
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güzel bir küçük k›z, tören boyunca durdu¤u kap› yan›ndan ayr›larak yaln›z
bafl›na imama yaklaflt›. ‹htiyar onu sevgiyle, babaca karfl›lad›. Küçük k›z, yere
yay›lan bir koyun postunun üstüne yatt› ve imam, ayaklar›nda genifl pabuçlar, iki
asistan›n›n yard›m›yla bu ince vücudun üstüne ç›karak birkaç saniye öylece
durdu. Sonra bu kaideden indi ve küçük k›z, sevinçle do¤ruldu. Kimi kad›nlar iki
üç yafllar›nda çocuklar›n› getirdiler; bu çocuklar birer birer o koyun postu üstüne
yat›r›ld› ve imam, nezaketle üstlerine ç›kt›. Çocuklar›n kimileri sessiz duruyor,
kimileri de diri diri yolunan kufllar gibi ba¤›r›yorlard›. Gözleri d›flar› f›rl›yor ve
bedenlerine göre korkunç a¤›rl›¤›n alt›nda kaburga kemiklerinin esnedi¤i
görülüyordu. Gözleri inançtan p›r›l p›r›l parlayan analar onlar› daha sonra
kucaklar›na al›p okflay›fllarla sükûnet bulmalar›na yard›m ediyorlard›.
Çocuklardan sonra s›ra gençlere, olgun erkeklere, askerlere geldi. ‹çlerinde yüksek rütbeli bir subay da bulunan bütün bu kimseler imam›n ayaklar› alt›na
yatt›lar. ‹slam inançlar›na göre bu basma olay› bütün hastal›klara deva olurmufl.
Tekkeden ç›karken imam taraf›ndan yanaklar› flifllenen genç erke¤i gördük. O
iflkence âletini ç›karm›flt› ve kapanmak üzere olan iki mor sikatrifl demirin geçti¤i
yeri belirtiyordu.”26
“(…) Di¤er Türk derviflleri tarikat› da ‘feryat eden dervifller’dir. Bunlar›n tekkeleri
Üsküdar’dayd› ve dinî merasimleri pek ürperti verici bir manzarayd›. Evvelce
öyle korkunç fleyler dinlemifltim ki, Konsolosumuzun kar›s› Mrs. Eyres’in bu
dervifllere ve yak›n›ndaki cüzaml›lar köyüne yapacaklar› gezi davetini reddettim.
Gidenlerin bir k›sm›, Ortaça¤ vahfletini hat›rlatan bu gösteriler karfl›s›nda adeta
hasta olmufllard›. Feryat eden dervifller, bele kadar ç›plak bir hâlde s›raya girmifller, yüksek sesle iman ikrar›n› tekrarl›yorlar, ayn› zamanda da yavafl yavafl
önce arkaya sallan›yorlarm›fl; sonra hareketlerini h›zland›r›p, korkunç ç›¤l›klar
ve naralar atarak, adeta bir sara nöbetine tutularak, vecd hâlini and›ran bir flekilde kendilerini kaybedinceye kadar, havalara s›çray›p duruyorlarm›fl. Bu
ç›¤l›klar›n›n ortas›nda, peçeli analar, e¤er hasta çocuklar› varsa, onlar› dervifllerin ayaklar› dibine yat›r›yorlar. ‹nançlar›na göre; bu vecd hâlindeki adamlar›n
temas› çocuklar›n› bütün kötü hastal›klardan kurtarabilir ve iyilefltirirdi. Bana
anlat›lanlara göre, bu ç›ld›rm›fl adamlar›n, küçük çocuklar›n vücutlar›na
basarak tepinmelerini ihtiva eden tedavi, herhalde ölüm olmal›! fieytanî
âvâzeleri, kötü havaland›r›lm›fl odadaki sar›msak kar›flt›r›lm›fl kötü tütünün
i¤renç kokusu, mide buland›r›c›ym›fl!”27
Sadece Üsküdar’›n de¤il, tüm ‹stanbul’un adeta sembolü hâline gelmifl bir yap›
olan K›z Kulesi seyyahlarda derin etki uyand›rm›flt›r. Seyyahlar›n alg›s›nda
tabloya yak›fl›r güzellikleriyle ‹stanbul’u panoramik bir biçimde kuflatan mesire
yerlerinin d›fl›nda mimarî bir yap› olarak K›z Kulesi; hemen tüm seyahatnamelerde ve çizimlerde pitoresk alg›lamas›n› hakl› ç›karacak denli etki uyand›ran bir
görünümle arz-› endam eder. Bu seyyahlardan biri olan Julia Pardoe, okuyucusuna K›z Kulesi’ni efsanevî boyutundan dönem gerçe¤ine uzanan genifl bir
yelpazede takdim eder:
“(…) Meyve a¤açlar› ve parlak yeflilliklerle örtülü dik bir bay›rdan afla¤› inilir.
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Tepenin eteklerinde, mavili¤iyle yar›flt›¤› gökyüzü kadar berrak ve p›r›lt›l› Bo¤az
akar. Bu suyolunun hemen karfl›s›nda servi ormanlar›, dizi dizi saraylar›,
tepelere serpifltirilmifl köflkleri ve gökyüzüyle öpüflen minareleriyle Asya k›y›s›n›n
incisi Üsküdar uzan›r. Daha uzakta, karanl›k yüzlerine parlak dalgalar›n
çarpt›¤›, güneflin tad›n› ç›karan su canavarlar›n›, and›ran iki minicik ada
gözükür. Ötede, gö¤süne bir f›rt›na eli de¤memiflçesine gülen, ›fl›kl› Marmara
Denizi uzan›r. Ta uzaklarda, ufuk çizgisinde, üzerindeki koyu mor bulutlarla
neredeyse iç içe geçmifl gibi görünen, tanr›lar›n evi, Uluda¤’›n karl› doruklar› yükselir. Gene ayn› bay›rdan bak›ld›¤›nda, az›c›k sa¤da (Üsküdar’›n yumuflak bir
k›vr›m yapt›ktan sonra sanki Avrupal› kardefline sayg›s›ndan dolay› yeniden geri
çekildi¤i yerde) küçük bir kayan›n üstünde duran ‘K›z Kulesi’ görülür. Kaya öyle
küçük ki, kulenin temelleriyle tamamen örülmüfl. K›z Kulesi, yürek burucu
efsanesi olmasa da, kendi bafl›na göz alacak kadar pitoresk. Bu kule, efsaneye
göre, müneccimlerden k›z›n›n on sekiz yafl›n› tamamlamadan bir y›lan
taraf›ndan öldürülece¤i kehanetini duyan eski padiflahlardan biri taraf›ndan,
k›z›n kalmas› için yapt›r›lm›fl. Kaderin önüne geçmek için her türlü tedbir
al›nm›fl; gelin görün ki olacaklar olmufl bir sepet incirin içinde gözden kaçan bir
engerek y›lan›, sultan›n elini sokmufl ve k›z yata¤›nda ölü bulunmufl. K›z kulesi
flimdi Türklerin veba hastanesi; tam ortas›nda durdu¤u parlak ve güzel manzaraya bak›p da kendilerini bekleyen muhtemel kader ile bütün bu güzellikler
aras›ndaki tezad›n vebaya tutulmufl olanlar›n ac›s›n› ne kadar art›raca¤›n› hissetmeyenlerin, gerçekten de kalbi tafllaflm›fl demektir. Heyhat! Hastalanm›fl kurban uzun uzad›ya manzaraya bakar, ama bu herhalde son bak›fl› olacakt›r!
Ölmekte olan bir biçare, zorunlu yuvas›na, hiçbir mutluluk manzaras›n›n sinir
bozucu varl›¤›yla onunla alay edemeyece¤i kasvet ve gölgeler yolundan geçmelidir. Oysa körleflmekte olan gözlerinin göremeyece¤i kadar ötelere uzanan
muhteflem k›y›lar›yla masmavi denizde kayarcas›na ilerlemenin, büyük
olas›l›kla hayata gözlerini yumaca¤› darac›k bir odaya do¤ru götürülmenin getirdi¤i sonuç bütün tan›d›klar›ndan, çevresindeki bütün görkem ve güzellikten
kopar›lmakt›r; eminim bundan sonra çekece¤i ac›lar›n hiçbiri, K›z Kulesi’ne
yapt›¤› bu k›sac›k yolculukta kalbine saplanan s›z› kadar keskin olmayacakt›r!”28
“(…) gemi, Scutary k›y›s›ndaki bir kayan›n çok yak›n›ndan geçer. Bu kayan›n
üstüne, ete¤inde, toplarla donat›lm›fl mazgal delikleri bulunan, kare fleklinde
duvarlarla çevrili, yine kare bir kule infla edilmifltir. Türkler bu kuleye K›z Kulesi
derler. Avrupal›lar ise, hiçbir temele dayanmayan Leandros Kulesi ad›yla
anarlar. Oysa Leandros’un sevgilisi Hero’ya gitmek için denizi aflt›¤› yer burada
de¤il daha önce anlatt›¤›m›z gibi Dardanelles’tedir.”29
“Türklerin K›zkulesi dedi¤i Leandre Kulesi, solunuzda bir ›rmak gibi uzanan
deniz kolunun ortas›nda, iki kentin aras›nda yükseliyor. Uzaktan bir nöbetçi
kulübesine benzeyen ve bir kayal›k üzerinde olan kare fleklinde ufak bir yap› bu;
daha ötede, Marmara denizinin giriflinde, Prens Adalar›, belli belirsiz bir
görünüm çiziyor.”30
“Kad›köy’den sonra eskiden Öküz Burnu ya da Öküz Geçidi diye an›lan Üsküdar
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burnuna geçilir; söz konusu adland›rma buras›n›n ‹stanbul Bo¤az›n›n bafl›
say›lmas› için bir kan›tt›r, çünkü sözü edilen bu öküz ya da inek buradan Bo¤az›
yüzerek geçmiflti. Üsküdar Saray› bugün Öküz Burnundad›r. Bu saray› Kanuni
Sultan Süleyman’›n yapt›rd›¤›n› san›yorum. K›z Kulesi Üsküdar burnunun çok
yak›n›ndad›r. ‹mparator Manuel Komnenos, kuleyi, çevresi yaklafl›k iki yüz ad›m
olan bir kayal›k üstüne yapt›rd›; Bo¤az› zincirle kapatmak amac›yla, bir di¤er
kuleyi de Avrupa yakas›nda, Aya Yorgi manast›r› taraf›nda yapt›rd›. M. Gilles
eskiden denizde bir duvar bulundu¤una ve bunun kulenin bulundu¤u kayal›kla
Asya topra¤› aras›ndaki geçitte yer ald›¤›na dikkati çekiyor. Bunun ayn› imparator taraf›ndan yapt›r›ld›¤› sav›n› destekleyen birçok iz vard›r; zira bir kuleden
öbürüne gerilen zincir sayesinde, gemilerin Karadeniz Bo¤az›na geçmeleri
olanaks›zd›. M. Gilles Türklerin tafllar› baflka yap›larda kullanmak için bu duvar›
y›kt›klar›n› söylüyor. Türkler bu kuleye K›z Kulesi ad›n› verirlerse de Franklar onu
-her ne kadar Hero ile Leandros’un aflklar› çok daha uzakta, Çanakkale
Bo¤az›nda geçmifl olsa da- bu kuleyi Leandros Kulesi olarak bilirler. Kule kare
planl›d›r, sivri bir çat›yla son bulur; gene kare planl› bir surla çevrili birkaç topla
donat›lm›flt›r; kule hemen hemen bütünüyle savunmas›zd›r ve devletten ayl›k
alan ve e¤lenmek için gizlice gelen yeniçerilerden ya da ‹stanbul tüccarlar›ndan
da gelir sa¤layan bir kap›c› kulenin tek muhaf›z›d›r. Bu kayal›kta aç›lan bir kuyudan ç›kan tatl› suyun bir kaynak suyu oldu¤u söylenmektedir; kimileriyse bunun
bir sarn›ç oldu¤unu ve duvar içinde gizli bir boru arac›l›¤›yla saçak sular›n›n
buraya boflald›¤›n› öne sürmektedir. Her ne kadar Türklerin harap olan kenti
yeniden yapma al›flkanl›klar› yoksa da, gene de ‹ranl›lar›n yakt›klar› Üsküdar’›
yeniden yapt›rm›fllard›r. Türklerin buray› ‹stanbul’un br d›fl mahallesi gibi,
Asya’daki ilk dinlenme yeri gibi gördükleri do¤rudur; Avrupa’da dolanan
Ermenistan ve ‹ran kervanlar›n›n ve tüccarlar›n›n belli bafll› buluflma yerlerinden
biri de buras›d›r. Üsküdar Liman› eskiden Halkedon kad›rgalar›n›n bar›na¤›yd›.
Bugün Üsküdar büyük ve güzel bir kenttir, hatta Asya k›y›s›n›n tek kentidir.”31
Üsküdar ve onu kucaklam›fl hâldeki ‹stanbul, seyyahlar›n yaz›lar›nda ve
ressamlar›n çizimlerinde tabloya yak›flacak bir güzellik kayna¤› olarak
yans›t›lm›flt›r. Dethier’in söylemiyle “Yüce ve sefil burada el eledir. ‹flte bunlar
da bu çevreyi bu denli pitoresk k›lar.”32
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Public acts and ceremonies performed for the benefit of wider audiences
beyond the restricted company of the sultan’s own courtiers and members of the
imperial divan, most of whom were exposed to the sight of the sultan on a regular weekly or even daily basis, formed an inescapable dimension of each ruler’s
claim to political leadership and sovereign control. The physical attendance and
visual presence of the sultan among his subjects lent substance to his rule and
these appearances bore a particular practical as well as symbolic meaning in
societies for which the written and even the spoken word was not the primary
means for communicating and enforcing the sultan’s status, authority and political dominance. For such societies, performance of rituals and ceremonies to
underline the collective and communal nature of high priority dynastic enterprises such as the declaration of war and readying of the community for the
physical as well as psychological demands and sacrifices that war entailed performed a vital role in creating and reinforcing feelings of ownership, participation and social inclusion among the wider body politic, only a small percentage
of whom were destined to play any direct participatory role in war either as warriors and bureaucrats or even among the auxiliary army of sutlers and provisioners who brought up the army’s rear.
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The ruler’s appearances and attendances sometimes accompanied by dramatic
re-enactments of simulated battle with the enemy were if not commonplace
then more usual sights for the inhabitants of Istanbul than for other imperial
cities or even the suburbs of the capital in Üsküdar since both the leave taking
and seeing off rituals (teflyii) and the celebration of the sultan’s returns (kudum)
from periods of absence and residence outside the capital were mostly focused
on his exits from and entrances through the land walls of Istanbul. Including
other imperial cities in the privilege of sharing in the excitement and the exclusiveness of a royal visit or a tarrying of the sultan for more than a brief overnight
stay while passing to and from the frontier on campaign offered exceptional
opportunities, not just for the socialization of the ruler and the celebration of the
dynasty, but also for commonplace subjects to share in the pomp and majesty of
the court which was only rarely displayed for their benefit. On two occasions in
the later part of the reign of Murad IV after he had reached his chronological
majority and asserted and successfully demonstrated his ability to rule independently he made a deliberate choice in selecting Üsküdar as the location for
prolonged stays and the staging ground for elaborate displays of courtly rituals
connected with his departures to join armies massed near the eastern front. In
addition to serving various utilitarian and pragmatic purposes such as troop
assembly, muster and regimental review these residences in Üsküdar served a
clear and equally important role in the creation of a political will and consensus on the eve of his departure; sought through a series of public gatherings,
promenades, consultations, visitations and exchanges of well-wishing and
mutual salutations that took place over extended periods lasting from two to
four weeks. These temporary but extended royal residences were orchestrated
and choreographed so as to present the sultan and the sultanate in a favourable
light, a concern which for his own reasons the sultan was particularly preoccupied on the eve of his departures for Revan in 1635 and three years later as he
was departing for the Baghdad front.
On the two occasions when sultan Murad shared his presence/ company with
the residents of Üsküdar and allowed them to host not just the imperial presence but a larger body of the assembled armed forces departing for the front, the
ceremonies were performed with a care and elaborateness and on a scale that
attracted the detailed attention of several contemporary historians, in particular
Topçular Katibi and Hasanbeyzade. Although a rhymed account of the sultan’s
participation in the Revan campaign was also prepared by Sidki Pasha, whose
Gazavatname has recently been published by Mehmet Arslan, this account
focuses more on the later phases of campaign during the siege and capture of
Revan and thus provides disappointingly little information on the departure ceremonies or the rituals associated with the setting off of the army for the front
(göç) from Üsküdar.1
The mobilization season for Ottoman armies bound for the front was typically
in early spring to allow the horses an opportunity to graze prior to the army’s
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final departure and in the early seventeenth century the religious festivals at the
end of the lunar year on the first of Shevval for the little bayram and the 10th of
Zilhicce for the big bayram both coincided with the same season. Consequently,
what was normally a leisurely and relaxed schedule for pre-departure preparations and provisioning became an even longer and more drawn out process to
allow the sultan to be present to accept the compliments and test the loyalties
of his own officials and court functionaries as well as prominent members of the
Üsküdar community during the bayram season. Murad’s first pre-departure
sojourn in Üsküdar lasted between the 11th of March and the 29th of March 1635
and included the celebration of the little bayram and the second, prior to his
departure for Baghdad on the 8th of May 1638, lasted fully four weeks and
included preparations leading up to as well as celebration of the big bayram
itself holding audience with a wide variety of delegations of well-wishers and
advisers with meetings often stretching well into the night. For this brief
moment Üsküdar was transformed into assembly point, parade ground, festival
venue and political nerve centre of empire where the high and mighty rubbed
shoulders or at least presented themselves for view with the common ranks of
humanity fortunate enough to be placed within visual reach of this gathering of
humanity (both military and civilian) from all corners of the empire. In its comprehensives and universality of representation such a gathering would have represented for the residents of Üsküdar the seventeenth-century equivalent of a
World’s Fair or International Exhibition organized with a wealth of central venues and attendant side shows to present and take pride in showing off the splendours of empire.
To a degree, the sultan’s departures on both occasions could be regarded as
potentially anti-climactic since both represented second send offs with the sultan heading the honour delegation for sending off the grand vizier Tabani Yassi
Mehmed Pasha, whose departure from Üsküdar in autumn 1633 had been
marked without much fanfare or public display, and again in late March 1637
for the seeing off the new grand vizier Bayram Pasha after Mehmed Pasha was
relieved of his command. 2 But to ensure that his own send offs formed a more
indelible impression on communal memory than those organized for his
deputies the grand viziers the duration of sultanic visits were deliberately prolonged and the scale of the ceremonies deliberately expanded.
The principal deciding factor in determining the departure timetable for any
military campaign was undeniably the maximizing of efficiency and other pragmatic concerns associated with army mobilization, but there is also a deliberateness and purpose behind the curtailed ceremonies connected with the departure
of a grand vizier as contrasted with the much grander scale in both conception
and execution of the ceremonies performed to mark the leave taking between
the sovereign and his subjects and courtiers on the occasion of sultanically-led
campaigns. Promoting a sense of communal well-being, conveying an aura of
confidence in the positive outcome and exhibiting the ruler’s power, charisma
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and control as a metaphor for his personal guarantee for the orderliness and
safety of his realm during his absence at the front all delivered practical as well
as spiritual benefits for those who were left behind as the sultan departed to take
up his military command.
Our account in this paper will focus particularly on Sultan Murad’s activities
during his two-week stop-over in Üsküdar leading up to his first real military
command as a young sultan on the threshold of his twenty-second birthday in
March 1635 and focus on his success in manipulating and channelling public
opinion in favour of his high-risk foreign policy initiatives against the neighbouring Safavid empire by the use of public appearances that made open appeal
to popular support. Murad’s success in attracting support through displays of
sulanic might and magnificence other crowd-pleasing manifestations of the
éclat and brilliance (tantana ve debdebe) of the imperial court can be contrasted with Ahmed III’s two-month transfer of the court to Üsküdar in late summer
1730 at a time when the campaign season was already virtually over. The incongruity of this act stimulated not admiration and praise for the activism and energy of the ruling figure, but engendered instead a public relations disaster which
resulted not just in a failed mobilization for campaign but led, within days of the
sultan’s decampment from Üsküdar and his ignominious and furtive return to
the capital under the cover of night on the 29th of September, to the unravelling
of his rule and his forced deposition in favour of his nephew Mustafa I. 3After
the loss of face and public humiliation suffered by Ahmed during his sojourn in
Üsküdar, the restoration of the imperial dignity was, by popular consensus,
deemed an impossibility.
Keeping up appearances was a matter of conforming to the pace, rhythm and
form established for court displays by long-standing tradition and dispensing
with them, particularly if it was a case of retreating from a publicly announced
and signalled intention such as a declaration of war, brought collective dishonour as well as loss of imperial dignity. Any divergence from the familiar sights
and sounds of sovereignty and the form of courtly display was instantly detected by the public’s supersensitive eyes and ears, attuned to notice and accustomed to act upon the subtlest of sultanic gesture.
In the case of declarations of war by the sovereign figure, the message of communal effort and mobilization of both human and material resources in preparation for war, the appropriate sequence of sultanic displays and sultanic
appearances was unvarying. The communicating of the intent to go to war was
achieved by the display of a royal symbol, the imperial battle standard or tugh
in a visible location established by precedent, normally the cebehane or arsenal
buildings on the edge of the palace compound.4 Once this symbol of royal intent
and serious portent was in place and visible to the public eye, the active phase
of mobilization began immediately and the battle standards of all commanders
were also publicly displayed in simultaneous and universal mimicking of the
act by the sovereign. Obedience to the unspoken message and instant recogni125
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tion of the meaning of visual and visible symbols applied as much to the end of
war as to its beginning since the visible display of awards for battle distinction
and success in military endeavour was also communicated by means of the
placement of ceremonial plumes especially aigrettes of herons and cranes in the
front part of the headdress of both the sultan and other favoured awardees in the
aftermath of battle. Such silent but highly evocative material symbols of royal
intent ranged from the simple and subtle to the highly elaborated and ornate. In
the context of going to war, the pitching of the royal marquee in the field near
the city walls or in the case of eastern campaigns at the first camping ground
and assembly point at Üsküdar was another such unmistakable sign that, pending the sultan’s actual appearance in person, the army was in readiness for
immediate departure. The actual time of departure and of the sultan’s actual
appearance were subject to the sultan’s own determination and building up of
anticipation or deliberately slowing of the pace of the pre-departure ceremonies
and rituals could be manipulated and adjusted to achieve maximum effect.
Controlling the rhythm, pace and timing of these standard procedures could, if
carefully employed, be used as another way of demonstrating the sultan’s control and authority over both his aides, officers and military servitors and by
extension over the course of the war about to be waged. Conveying the impression that the sultan was in full command of his forces and demonstrating his
capacity for leadership before departure for the front achieved a two-fold purpose in boosting troop morale on the one hand and imbuing the general public
at home with feelings of confidence and optimism in the outcome of the campaign.
The two most forceful ways available to the sultan to make a visible impact on
viewers and beholders of his royal majesty gathered at Üsküdar were parades,
processions and formal muster procedures including troop review and inspection on the one hand and the handing over of physical objects confirming
appointments to officers and the distribution in full public view to the masses
of the standing armed forces of the sacks full of coin that bore an unmistakable
message about royal patronage and at the same time were identified with him in
a visual and personal way by the fact that they bore either his tughra or his name
on the obverse. Hand-kissing and hem kissing ceremonies that accompanied
some occasions for royal audiences especially at the time of the bayram formed
another dimension of the display of order, subordination and sultanic authority
whose message was unmistakable to all partakers and participants in the leavetaking ceremonies. Finally the deployment of ranks of soldiers and bodyguards
on either side of the sultan’s route of passage between residences whether the
palace or his otag-i hümayn formed another striking visual display of the sultan’s ability to create and maintain order wherever and whenever he chose to be
in attendance.
In addition to visual display of course auditory fanfare also accompanied all
public appearances of the sultan. These auditory accompaniments had a similar
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range and diversity to the types of visual display already mentioned and included beating of drums to announce the sultan’s appearance, hand applause to
acknowledge his arrival and the firing of gun salutes to mark occasions for celebration such as feasts, victory announcements and exceptional events that
needed to be announced and disseminated beyond the immediate locality
favoured by the sultan’s physical presence. These various forms of non-verbal
communication might also accompany verbal proclamations in the form of victory bulletins sent home from the front which would have been recited out loud
from the written text. But invariably the text itself was a carefully prepared
physical object written on a scroll designed to be dramatically delivered, handed over, held aloft and gradually unrolled with the sultanic tughra typically in
gold lettering prominently displayed at the head of the text for all to see before
being delivered orally. All of these physical elements and external appearances
were used and exploited by the court to enhance the drama of the events, signal
and reinforce their exceptionality and accomplish their removal and elevation
from the plane of the every-day and ordinary. Added to this, in the case of the
texts of the fethnames composed by literary luminaries such as Sidki Pasha
author of the Revan victory bulletin, was the deliberate choice by the composers
of such texts to write in an elaborate literary language far removed from the
every-day vernacular and speech of the attendees; opting instead for an obscure
and inaccessible linguistic and lexical register that emphasized the elevated status of the absent sultan addressing them from his remote location on the eastern frontier of the empire. Use of such language gave the events as well as the
sultan himself an immediacy and impact for the auditors that they could not
hope to achieve through the use of a more common every-day vocabulary. The
commemoration of exceptional events required expression by exceptional linguistic means especially devised for the occasion.5
Although the time and space allotted us will not permit a comprehensive
recounting of the various ways and means employed by Murad IV for displaying the sights and sounds of sovereignty during his two-week attendance in
Üsküdar on the eve of his departure for Revan in 1635, the following aspects are
worthy of some further attention:
(a) the nature of subliminal message behind troop inspections
(b) the significance of Murad’s granting, in exceptional cases, of service exemptions to the frail and infirm
(c) the significance of distributing of favours and offering of largesse including
organization of feasts for both military and civilian gatherings
(d) the purpose behind the holding of the bayram salutations and visitations
prior to the army’s departure at a time when the army was still camped in the
plain of Üsküdar and the meadows of Haydar Pasha.
In 1635 the erecting of the royal marquee in Üsküdar took place on the 4th of the
month at the beginning of Ramazan fast which corresponded to the 21st of
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February and thus signalled a dual purpose of celebrating the little bayram at
the end of the month and the final phase of final troop assembly since according to a seasonably appropriate timetable the army’s immediate departure for
the front was neither feasible nor really anticipated before the end of the month.
By staging his own arrival to occupy the otag to transpire on the 22nd of Ramazan
(11th March) the sultan was able to ensure that he was in place in good time both
to observe at first hand the compliance of key contingents such as the Rumelian
timariot forces with his mobilization orders, while at the same time joining in
with the festive anticipatory spirit and making preparations for his public
appearances, court audiences and public celebrations at the end of the fasting
period on the 1st of Shevval. As far as his first objective is concerned we know
that Murad IVth placed particular emphasis on the importance of full compliance of both military and auxiliary civilian groups called up for service and
insisted that no service exemptions be awarded without his express permission
and approval. Holding processions of the bakers, saddlers and other guild contingents assigned to accompany the army on campaign on the eve of his departure for Üsküdar on the 3rd of March marked the first occasion and opportunity
for the sultan to verify their participation and make visible their compliance by
organizing the procession of the guilds (esnaf alayi), a ceremony which also
accompanied other demonstrations of sultanic power and control such as the
sur-i hitan festivals marking the coming of age of the future heirs to the throne.6
In preparation for the sultan’s departure the onus was on the household troops
(kapukulu ocaklar›) to set up camp well in advance so as to set up housekeeping and prepare for the arrival and proper welcoming of the royal entourage
when it decided to set off.
On the occasion of the setting out for Revan in 1635, the royal marquee was set
up in Üsküdar on the 4th of Ramazan (21st February), the Janissary camp was
established at Haydar Pasha on the 10th of Ramazan (27th of February) so that
the stage was in readiness for his own arrival and the subsequent review of the
seasonally mobilized Rumelian troops at the end of the first week of March. All
this followed the sequence, order of precedence and familiar pattern approved
by unvarying repetition and recurrence and Murad was alert to the importance
of avoiding the impression of casualness, heedlessness or disregard for precedent which had caused both his predecessors Mustafa I and Osman II such difficulties in establishing their own authority and legitimacy in office. Born in the
Istavroz palace near Beylerbeyi in July 1612 the return of the native son to the
shores of Üsküdar in March 1635 marked both a sentimental journey and a
political event whose niceties Murad was determined to observe and whose
potential for receiving the acclamation of his subjects he was loath to squander.
On this particular occasion both the arrival and the departure of the sultan were
to be observed in quick succession on the Asian side of the Marmara and large
crowds gathered to witness both his departure at daybreak from Istanbul and his
mid-afternoon arrival at Üsküdar on the same day.7 The orderly procession of
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the royal train through the crowds gathered to observe its passage and the movements and relocations of the sovereign figure both in departure and arrival mode
were themselves a metaphor for sultanic order and control that were signalled
and conveyed and re-conveyed at each successive stage of the departure related
ceremonies in Üsküdar.
Three days after the sultan’s arrival on the Asian shore the arrival and reporting
for duty and deployment in their assigned positions on the right side of the royal
encampment was marked on the 24th of Ramazan (13th of March) with exchange
of greetings and the passing of the troops in front of the sultan’s gaze to receive
his approval and acknowledgement of their readiness to serve.8 The physicality and visibility of this process made the underlying message of sultanic control
that much more forceful. On the occasion of the staged departure of Murad from
Üsküdar bound for Baghdad three years later Naima’s account makes reference
to the sultan’s appearance before the troops and the Uskudarian public in full
battle dress mounted on an Arab charger thus provoking, most particularly on
the part of the civilian observers, a spontaneous outcry of well-wishing and
Godspeed in the form “aleyk avn Allah.”9
The reporting of the provincial troops on the eve of the army’s departure demonstrated their appreciation for the sultan’s assignment of a livelihood (dirlik) contingent on service and acceptance both of his beneficence and their subordination to his will. On the occasion of the 1635 departure for Revan the arrival and
inspection of the Rumelian troops was immediately followed on the next day
(25th Ramazan = 14th March) by the distribution of an immediate pre-departure
instalment of the cash wages to his household troops once again underlying the
sultan’s position as patron, benefactor and focus of their gratitude, loyalty and
obedience.10 That such messages should be conveyed in public fashion to the
soldiery at the time of general observation of rituals underlining filial gratitude
and obligation at the time of the bayram on the 1st of Shevval was partly fortuitous, but at the same time offered opportunities for displaying the scale and
substantiality of royal generosity and patronage on a greatly amplified basis and
in a deliberate and far from accidental manner.
Before turning to an account of the bayram celebrations in 1635 it will perhaps
prove useful if we pause for a moment to consider the character and purpose of
the troop inspections carried by Murad IV in April 1638 prior to his departure
(on the 8th of May, once again on the heels of the id celebrations in the days leading up to 10th Zilhicce 1047 = 25 April 1638) on his second and in many ways
even more critical eastern campaign undertaken for the recovery of Baghdad.
His imperial prestige had suffered a setback after the recapture of Erivan by the
Safavids in the spring of 1636 and at this juncture he was arguably even more
in need of securing public approval through public demonstrations both of his
power and determination and at the same time of his justice tempered by mercy.
This aspect of his ruling persona was placed in deliberately high relief during
the troop reviews held at Üsküdar prior to his departure for Baghdad when he
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insisted that all decisions about who should remain behind and who should
accompany the imperial forces should be based on personal attendance by all
categories of troops and personal interviews conducted by himself to determine
the legitimacy and acceptability of each case for military exemption based purely on the merits of each case without intercession of any other patron or would
be protector. Even those who had declared themselves unfit for service for medical reasons or due to old age or infirmity were required to present themselves
in person to be judged by the sultan and offered either a gesture of understanding and royal generosity or compelled to take up their place among the ranks of
the other soldiers reporting for duty. The spectacle if the sultan offering clemency to the genuinely unfit and those incapable of military service and its opposite the enforcing of strict standards of discipline and obedience for all others
carried an easily intelligible message for all observers both military and civilian
about the need to respect and to submit to the sultan’s will. According to the
detailed account of these events and procedures offered in the narrative by
Topçular Kat›bi, the sultan placed the old and infirm on half salary in recognition of their genuine infirmities, assigned others to administrative duties on the
home front, but considered the petitions and requests of all by holding personal interviews asking each registered soldier about his military history, participation in previous campaigns and other service details including rate of pay for his
salaried troops and recording all aspects of their oral testimony in registers kept
for updating and verification at the centre. When the sultan was satisfied that
the applicant for military exemption had a valid claim he entered his authorization for their exemption from service into the principal register with his own
hand.11 The calling of the military roll when the sultan was actually in attendance became an occasion not just for the swift and efficient accomplishment of
a necessary albeit tedious administrative task, but a pretext and opportunity for
a dramatic display of his personal knowledge and involvement in affairs of state,
his hands-on engagement in the realm of practical implementation of laws and
regulations and at the same time his exercise of balanced judgement and where
appropriate mercy in the awarding of royal dispensation. Both parties being
there in person was essential for such enactments of royal justice and generosity to have their full intended effect. In many ways sovereignty and seclusion
were two antithetical and at the same time incompatible dispositions.
Sovereignty and sociability in the context of the bayram celebrations: the sultan’s
reception of his court and his attendance at public events for distributions of
largesse and receiving of homage
The annual calendar of the court whether it was preparing for battle or enjoying
the fruits of peace gave special prominence to the sovereign’s hosting of receptions and holding of audience with his chief officers as well as prominent members of the public to test their loyalty and receive their blessings and reciprocate
with blessings and favours in like kind at the time of the lesser and greater
bayrams. On both occasions in 1635 and again in 1638 the sultan made a con131
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scious and deliberate decision to pass this season of sociability and mutual
respect and acknowledgement among his subjects in Üsküdar. Part of the
process of establishing order in his realm prior to departure for the front had
extra-military dimensions and in order to consolidate support, generate enthusiasm and elicit the necessary sacrifice and consensus necessary to make his
campaign plans successful, the sultan needed to find ways of winning over the
wider public both to acceptance of his leadership and acquiescence to his war
plans. In general, the Ottoman polity and more generally Ottoman public opinion has had attributed to it a far greater degree of passivity, subservience and
indifference to outcome than is either realistic or credible. The truth of the matter is that sultans had to work quite hard to win the approval of their subjects
and it was through their public appearances and particularly gestures of generosity such as food distributions and sharing the company of people held in
respect by the communities they represented that they achieved their own
authority and public support as rulers. To be successful as a ruler it was necessary, at least periodically and ideally with some frequency, to take accurate
measure of the pulse of the body politic and information gathering of this sort
best achieved when it took place not just within the more formal context of public appearances during military parades and processions but sometimes also
through mingling with some degree of familiarity aimed at establishing an intimacy between the governors and the governed and sultan and his subjects. Only
this kind of more informal contact allowed for an exchange of views and the
development of an ongoing dialogue and conversation between the ruler and the
ruled. During the visitations which took place at the time of Murad’s second
period of alighting at Üsküdar in April 1638 his visit coincided with the season
of sociability and court receptions in the period leading up to the big bayram
and he was in a position to witness and overhear and at the same time to participate and influence the course of discussions, debates and exchange of opinion
about the second of his two major mobilizations and attempt to improve his performance rating among the inhabitants of this important Asian suburb of the
capital before departing for the front.
The display of the harsher and more vengeful side of sultanic judgement and
justice involved a similarly public and visual display of this aspect of the ruler’s
persona, but its manifestation is noteworthy by its absence during the lead up
to his departure at which time the promoting of the feel good factor was at the
top of the sultan’s agenda. However as part of the orderly process of mobilizing
and preparing for war, just as it was essential to send a strong message discouraging truancy and non compliance among the soldiery, the sultan also had to
take a tough stance on other forms of anti-social behaviour from thievery and
banditry to succumbing to the temptation to engage in forms of corruption and
embezzlement of all types and at all levels of society. Soon after the army broke
camp at Üsküdar and wended its way towards the first halting stations at Gebze,
Hereke and Izmid word began to filter back to Istanbul of the seriousness and
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fierceness of the sultan’s determination to pursue a policy of zero tolerance for
acts calculated to disturb the peace. Though not visible to audiences in Istanbul
the public executions for example of two muleteers and baggage carriers for acts
of theft when the army was encamped at Hereke only two day’s march away
from Üsküdar reported by Hasanbeyzade in his history, carried quickly and with
telling effect to Üsküdar itself. 12 Such cases involving transportation of goods
to the front by civilians had a particular resonance for the inhabitants of Üsküdar many of whom were involved in one way or another aspect of the transportation sector either as suppliers of animals or of the goods which they carried. Üsküdar served as a principal terminus and an embarkation point especially for goods travelling overland to the east. In the final section of our paper we
will summarize some of the available information from the Üsküdar court
records on the Üsküdar’s role and central importance in freight forwarding
business in particular the dispatch of treasure shipments for the support of
army’s deployed in the east or wintering over in regional capitals such as
Diyarbakir between campaigns.
Carrying the Sultan’s Coin: Üsküdar’s role in the carrying of specie to the front to
sustain the army during eastern campaigns
Apart being the city from which, in Yahya Kemal’s words, one could “conceive
great dreams inspiring envy among all the great cities of the empire” Üsküdar
was also the empire’s Rome for the two-thirds of the empire which lay east of
the Bosphorus and the place to which all roads led. 13 The spectacle of supply
trains departing for the eastern front or of commercial caravans in peacetime
was thus not only a regular but a commonplace sight for Uskudarians. The supply convoys destined for the army did however, because of their impressive
length, create a particularly impressive sight and especially when the cargo was
coin for the soldiers’ wages, the message underlying the sultan’s power and control was, even in his own absence, unmistakable. The physical mass and weight
of the coin and the economic leverage which it represented gave material substance to the sultan’s claims to hegemonic control and dominance over his military foes in a way that mere speeches or even the sight of the sultan donning
his shining armour and helmet during public processions failed to equal. The
sight of the army departing from Üsküdar offered one measure of the limitlessness of the sultan’s resources since the troops, baggage trains and army rearguard would have remained visible on the horizon for many hours after the
departure of the vanguard, but the profile of treasure convoys which left sporadically either in advance of the army’s departure or in the intervals between
extended campaigns, provided an even more evocative image of the sultan’s
inexhaustible wealth displayed in concentrated cash form. Two such convoys
are recorded in the Üsküdar sicills, the one in February 1635 just before the sultan’s departure for the east and the second in October 1636 in the interval
between the Revan and Baghdad campaigns. Each involved the hiring of in
excess of 100 pack mules supplied by transport consortia based in Üsküdar. The
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first treasure train consisted of five concessionaires who contributed a quantity
of 30, 36, 25, 16 and 23 animals each to reach the total of 130. The contractor of
these services was the lieutenant of the grand vizier Mehmed Pasha who was
already in the field awaiting the sultan’s arrival and the sum paid to the concessionaires was 2730 gurush amounting to a rental charge of 21 gurush per animal
for the journey between Üsküdar and Diyarbakir, equivalent to a sum of roughly 2,000 akçes at current rates of exchange. For the larger concessionaires providing 30 or more animals this represented a serious source of income since the
sum of 60,000 akçes for one journey represented the salary equivalent of a senior ranking zaim within the provincial cavalry.14 On the second occasion, the
providers of rental animals belonged to an Üsküdar-based consortium with
seven concessionaires providing a total of 111 mules for a total sum of 220,000
akçes meaning that the rental charge for each animal was again 2,000 akçes
yielding a revenue of at least 20,000 akçes even for the smaller operators who
provided just 10 animals. 15
From this small indication it is clear that a fair share of both the costs (in taxes)
and the rewards (in fees for supplies and services) of military engagement on the
eastern front were being shared out among the residents of Üsküdar and that
they looked on the spectacle of mobilization for war not as disinterested spectators, but also as participants and stakeholders in the events that were about to
unfold on the far distant frontiers of empire. The outcome of far-away campaigns had real and sometimes painful consequences and repercussions for the
sultan’s subjects on the home front so the sight of the material support in the
form of supply and treasure convoys bound for the eastern front was, though
perhaps not as deliberately staged and premeditated as the sultan’s appearance
and subsequent departure from Üsküdar, nonetheless calculated to achieve a
purpose in lifting the spirits and boosting morale of ordinary men and women
awaiting his safe return. The drama and suspense of the sultan’s arrivals and
departures, entrances and exits, leave takings and home returns were often as
great in the anticipation as in their final form as concrete events. By the time the
sultan eventually returned from the front the news of victory or defeat had long
since reached his subjects at home making his physical return (depending on
the season and other preoccupations of the court) a lower profile event than the
departure ceremonies. Celebrating in the event of victory in any event followed
a standard course of city illuminations and street revels which need not always
include an appearance by the sultan except at the moment of his entry through
the city walls; an event which was always marked by a ceremonial welcome.
Typically it was always the departure of the court that was marked with greater
elaborateness and ceremony, both because of the seasonal and annually repeated nature of such removals and the complexity of the political dimension when
the reason for the sovereign’s removal was the pursuit of foreign wars.
Ahmed III’s failed mobilization for a planned and announced eastern campaign
in 1730 revealed not just his failed military leadership, but a more general fail134
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ure to establish a political consensus or engage in meaningful dialogue even
with his own officials, let alone establishing a rapport with or an ability to rule
by the consent of the broader masses of his subjects. The opportunity to engage
in discussion, dialogue and debate and at the same time display the magnificence of his court in a bid to influence popular opinion in his favour was completely squandered by Ahmed who throughout the unprecedented long stay
with his Uskudarian subjects over the two month period between 5th August and
the 29th of September communicated with the army leadership through the
mediation of the grand vizier and in general kept aloof from direct contact with
the public either by appearance in public processions or audiences or active
engagement in consultation (mushavere) aimed at reaching a compromise or
consensus acceptable to the majority concerning his mobilization plans. The
image of the immobilized and indecisive sultan failing to communicate his
wishes and enforce his own officials’ compliance and follow through on the
publicly announced decision to go to war against Iran inevitably gave rise to
whispers of disapproval and before to long to louder shouts demanding his abdication. The state of passivity and immobility to which the sultanate was reduced
during Ahmed’s presentation of the court to an audience of Uskudarian spectators in 1730 is captured by the image of the grand vizier acting as go-between
between the army and sultan and the palace and the people; an effort in public
relations ,management that in the end failed to win the hearts of minds of any
constituency. The grand vizier’s interventions were regarded as lacking in conviction or authority unless backed up by the public support and acceptance
which could only be signalled by the sight of the sultan himself in attendance
and offering his own reassurances.16 Without the visual and physical presence
of the leader in person, the words, pronouncements, promises and guarantees of
his chief deputy and vekil-i mutlak carried little weight or substance. The failure of the sultan to perform his role as figurehead and embodiment of the will
of the people, to fulfil his role as guardian and defender of the community and
its interests (whether in war or peace) and to assume his expected posture as
pater familias to clients, subordinates and subjects was not compensateable by
his successes in other fields of endeavour such as printing and the arts where
he had made incontestable advances. Not necessarily reclusive by nature
Ahmed had achieved some success during peace time celebrations such as the
lavish sur-i hitan organized for his sons and future heirs in 1720, but his withdrawal from the people witnessed during the time of prolonged residence in
Üsküdar during the summer of 1730 demonstrated an incapacity for rule from
which there was no hope of recovery. The contrast between the examples of
Murad IV and Ahmed III on the eve of their respective departures or attempted
campaign launches from Üsküdar demonstrate why the sounds and sights of the
sovereign and his court in its full majesty (ihtiflam) were not empty gesture or
dispensable symbol without much underlying meaning or functionality, but
rather the very essence of successful sovereignty in its early-modern ‘oriental’
context.
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FOOTNOTES
1 S›dki Pafla, Gazavat-i Sultan Murad Rabi (Istanbul, 2006).
2 The gap between Mehmed Pasha’s ’s departure in October 1633 and the sultan’s departure at the end of March 1635 was
seventeen months (Tarih-i Naima III: 301) while the sultan’s departure in May 1638 followed Bayram Pasha’s departure by
thirteen months (Topçular Kat›bi Tar›hi II: 1076).
3 According to contemporary sources, the sultan’s return to the capital took place after the night-time prayers which (at that
time of the year) would have been around 8:30 pm. His arrival at Saray Burnu at half past three ala turca corresponds to
roughly midnight; see Mehmed Subhi, Tarih-i Subhi (Istanbul 1198), folio 6b.
4 For its location, see the map in Abdurahman fieref, “Topkap› Saray-i Hümayunu”, Tar›h-i Osmani Encümeni Mecmuas› I/6
(1326), between pages 344 and 345.
5 For the text of the sultan’s address to his subjects on the home front delivered in Sidki Pasha’s fethname, see the Gazavati Sultan Murad-i Rabi edited by M. Arslan (Istanbul, 2006), transcription text, pp. 69-73.
6 A detailed description of the esnaf alayi held on 14th Ramazan 1044/ 3rd March 1635 is provided in Topçular Kat›bi
Tar›hi II: 1012.
7 On the numbers of the common citizenry gathered to observe his early morning departure from the Eminonu docks
Topçular Kat›bi offers the following description: “ alaylar ferman oldukta cemii Istanbul halk› ayan ve eflraf ve fükera u
reaya guruh ile cemiyetde kesret-i insan izdiham bir mertebe saadetlu padiflah›m›za hayrdualarda; Topçular Kat›bi Tarihi II:
1012.
8 Topçular Kat›bi Tarihi II: 1014 : “ kaidelerince saflar ba¤lay›p [padiflah›n] icazeti ile canib-i yesarda kondular”.
9 Naima Tarihi III: 326.
10 Topçular Kat›bi Tarihi II: 1015.
11 Topçular Kat›bi Tarihi II: 1068: “ mubarek yedleri ile defterlerine hatt-i flerifle iflaret buyurup, mukabelede h›fz olunma¤›n
....”
12 Hasanbeyzade Tarihi (Aykut edition), III: 1048.
13 Yahya Kemal: “ Üsküdar bir ulu rüyayi görenlerin flehri / Sen› g›pta ile hat›rlar vatan›n her flehri.”
14 Üsküdar fieriyye Sicilleri, Volume 179, folio 85b.
15 Üsküdar fieriyye Sicilleri, Volume 181, folio 116a.
16 The image of Nevshehirli Ibrahim acting as go-between engaged in shuttle diplomacy between the various factions at
court as the sultan’s agent in the sultan’s absence is captured very effectively in Subhi’s account (fol. 5b) : kendisi [yani
Ibrahim Pafla] gah padiflah-i alem-penah hazretleriyle maen, gah ordu-i hümayun ile refakat ve gah serasker irsal eylemek ve
avazelerini ilan ve iflaat ile sagir ve kebiri mübtela-yi elem-i hayret eyledi¤inden meada ….
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Mütareke ‹stanbul’unda Bir Semt:
Üsküdar
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Bo¤aziçi Üniversitesi

‹stanbul, 13 Kas›m 1918’den Osmanl› Parlamentosu’nun ‹ngilizler taraf›ndan
bas›lmas›na kadar fiilen (de facto), 16 Mart 1920’den bafllayarak Lozan Bar›fl
Antlaflmas› hükümleri uyar›nca müttefiklerce boflalt›ld›¤› 1923 sonbahar›na
kadar da resmen (de jure) iflgal alt›nda kalm›flt›r.1
Osmanl› Hükümeti, Suriye cephesindeki büyük çözülmeden sonra, ‹spanya
Hükümeti ve ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau arac›l›¤› ile müttefikler
nezdinde mütareke talebinde bulunmufltu. Mütareke ahkâm› gere¤i, galip
devletlerin donanmas› payitahta geldi. Osmanl› kamuoyu savafl›n bitmifl
olmas›ndan ve ‹ttihat ve Terakki’nin iktidar mevkiinden uzaklaflmas›ndan
memnun görünüyordu.
Baflkent mahfellerinde ‹tilaf donanmas›n›n sürekli kalmayaca¤› san›l›yordu.
‹tilaf donanmas›n›n kuva-y› asliyesinin ‹stanbul’da kalmayaca¤›, Bo¤azlardan
geçerek Karadeniz’e ç›kaca¤› tahmin ediliyordu. Osmanl› Hükümeti’nin Yunan
savafl gemileri hassasiyeti nedeniyle, Averof ve K›lk›fl gruba ifltirak ettirilmeyecekti. Bu gemiler ilk turda gelmediler de. ‹ngiliz, Frans›z, ‹talyan harp gemileri
‹stanbul’a geldiler. En önde sekiz torpido, arkada kruvazörler ve Enflexable
z›rhl›s› limana girdi. Çanakkale savunmas›ndan iki y›l sonra müttefik donanmas›n›n “sulhen” limana girifli buruk duygulara yol aç›yordu.
Müttefik donanmas› ‹stanbul liman›na girerken grup bafl› olan gemi Majini idi.
Müttefik yönetimi Türk bas›n temsilcilerini savafl gemilerinde kabul ettiler. 4
Türk’ün yan›nda Ottoman›cher LLoyd gazetesinin mümessili Dikran Hantaryan
ad›nda bir Ermeni heyete dahil edilmiflti.2 Dahiliye Naz›r› Fethi Bey’in karaya
ç›kanlara pasaport sordurmas› sembolik milliyetçi bir gösteri olmaktan ileri
gidemedi. Fethi Bey, bu tavr› ile “Türkiye’nin ma¤lup olsa da müstemleke bir
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Sarayburnu, iflgal gemileri ve Üsküdar - Haziran 1919 (Emre Öktem, ‹flgal ‹stanbul'undan Foto¤raflar, ‹stanbul 1996, s. 5)

ülke olmad›¤›n›” göstermeye çal›flm›fl oluyordu. Bu tav›r ‹stanbul Hükümetinin
gösterdi¤i ilk ve son milli tav›r olacakt›.
Müttefikler, iflgalin a¤›rlaflmas›na paralel olarak gittikça daha karmafl›k bir iflgal
bürokrasisi kurdular. Önce flehri nüfuz alanlar›na böldüler. Stratejik noktalar›,
askeri bak›mdan önemi haiz olan k›fllalar› denetim alt›na ald›lar. Bunlar,
Taflk›flla, Gümüflsuyu, Taksim K›fllas›, Selimiye gibi önemli noktalar› oluflturuyorlard›. Maçka Silahhanesi ve Zeytinburnu depolar› ise terhis edilen ordunun
silahlar›n›n topland›¤› ve ateflleme mekanizmalar›n›n etkisiz hale getirildi¤i
merkezler olacakt›. Buralarda Osmanl› askeri de bulunmakla birlikte, yönetim
sorumlulu¤u ço¤unlukla ‹ngilizlerin elindeydi. Müttefik bürokrasisi galipler
cephesini oluflturan devletlerin geçici ortak yönetimi olarak tan›mlanabilirdi.
fiehir birçok sorumluluk bölgesine ayr›lm›flt›. Haydarpafla ve Sirkeci garlar›, telgrafhaneler ve seyrüsefer güvenli¤i tamamen müttefik denetimine geçmiflti.
Kuramsal olarak, bu durum geçici olacak ve bar›fl anlaflmas›n›n imza edilmesi
ile yeni statükoya geçilecekti.
Bafllang›çta 2600 ‹ngiliz, 540 Frans›z, 470 ‹talyan’dan oluflan müttefik gücü
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tedricen artacakt›r. Müttefiklerin ‹stanbul temsilcileri Calthorpe, Kont Sforza,
temsilcilikten yüksek komiserlik s›fat›na yükseltilirken, ABD Do¤u Akdeniz
komutan› Amiral Bristol ABD yüksek komiseri ilan edilecektir. 3 Bu ekibe bir de
Japon Uchida dahil olacakt›r. ‹flgal yönetimi adeta bir galipler koalisyonundan
olufluyordu. Savafla 1917’de, yüksek idealler u¤runa girdi¤i ilan eden ABD’den,
bafllayarak, ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyan temsilcilerinin yan›s›na cephesinin üyesi
olarak Japon Yüksek komiseri ve bir Yunan temsilcisi flehrin ortak yönetiminde
söz sahibiydiler.
Parlamento’nun da¤›t›lmas› ve Anadolu hareketinin alevlenmesi üzerine flehri
daha s›k› denetim alt›na almak için 7 Kas›m 1920’de Müttefik Do¤u Ordular›
komutanl›¤› kald›r›larak yerine ‹stanbul iflgal komutanl›¤› kuruldu. Buna ek
olarak çeflitli komisyonlar oluflturuldu. Liman kontrolu, pasaport, flehre g›da
temini komisyonu, fuhufl iflleri, sa¤l›k, sokak temizli¤i, silahs›zlanman›n
denetlenmesi karantina iflleri ve çeflitli nezaretlerin gözetim alt›na al›nmas› gibi
ifllevler kendi aralar›nda paylafl›ld›. ‹ngilizler ço¤unlukla Galata Kulesi, Arapyan
Han›, Sansaryan Han›, Hotel Kroecker, fiahin Pafla Otelinde konuçland›lar. 4
Müttefiklerin büyük Balkan sald›r›s›nda baflrolü oynayan ve Bulgaristan’›n
savafl d›fl› kalmas›nda büyük rolü olan Frans›z generali Franche Desperey’in
flehre mutantan bir gösteri ile girifli Süleyman Nafiz’in “Bir Karagün” makalesi
ile yan›tlan›nca, ‹stanbul’daki müttefik varl›¤›n›n bir nezaket ziyareti olmay›p,
iflgal oldu¤u daha berrak bir flekilde anlafl›lmaya baflland›. Ve yönetim zaman
içinde gittikçe sertleflti. 5
Mütareke ‹stanbul’unun iki gündem maddesi Türkiye’nin yak›n gelece¤inin
anahtar›yd›. Birincisi Do¤u bar›fl›n›n ilkeleri ne olacakt›? ‹kincisi de ‹stanbul’un
gelece¤i. Bu sonuncusu bir demografi sorunu oldu¤u kadar müttefikler aras›nda
tart›flma konusu olan Bo¤azlardan geçifl rejimi ile yak›ndan alakal›yd›.
Bar›fl masas›na verilen Osmanl› istatistiklerine göre,6 kentte
560 bin müslüman, 380 bin Rum, 118 bin Ermeni, 45 bin Yahudi olmak üzere
toplam 1.2 milyon kadar insan yaflamaktayd›.7 Bu nüfus daha sonra Bolflevikler
karfl›s›nda ma¤lup olan Çarist Beyaz Ruslar›n 1920’den sonra kenti doldurmalar›yla daha da artacakt›r. Fakat nüfus da¤›l›m› konusunda özelikle kentin
Rum Ortodoks nüfusunun, kentin gelece¤ine iliflkin planlar› farkl› oldu¤undan
beyan ettikleri rakamlar farkl› olacakt›r. Kentin, Türklerde kalaca¤› ile
Yunanistan’a terkedilece¤i aras›nda gidip gelen spekülasyonlarla, özellikle
ABD’nin bafl›n› çekti¤i Midye-Enez hatt› ile Sakarya Nehri aras›nda hükümranl›k alan› olan Hong-Kong benzeri bir yönetim kurulaca¤› iddias› üzerinde en
çok konuflulan hususlard›.
Az›nl›k gazetelerinde flehrin gayri müslim unsurlar›n›n tarihsel haklar›n› temel
alan yo¤un bir propaganda bafllat›ld›. Özellikle Ermeni Kulübü, Frans›zca
Renaisanse gazetesi ile Rumlar›n yay›n organ› olan Bosphore gazetesi ve
Neologos, Proiya ve Kiriks gazeteleri düzenli bir Türk karfl›t› propagandaya
bafllad›lar. Bu propaganda özellikle iflgal kuvvetlerinin iflbirlikçi yerli bir unsur
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Müttefik ordular› kumandan› General Franche'nin oturdu¤u ev. (‹flgal ‹stanbul’undan Foto¤raflar, s.128)

edinme tutumu ile örtüfltü. Bunun hemen arkas›ndan Ermeni tehciri s›ras›nda
Türk ailelerinin himayesine terk edilmifl çocuklar meselesi ortaya at›ld›.
Türk ailelerin himayelerine verildi¤i iddia edilen Ermeni çocuklar› oldu¤u
ihbarlar› gelmeye bafllad›. Bunlar›n bafl›n› Ermeni Patrikhanesi çekiyordu.
‹ngilizler alt›nda Ermeni Patrikhanesinin mührü bulunan listeyi infaza
bafllad›lar. ‹lk listede 250 kiflilik Türk ailesi vard›.
Çanakkalede babas› flehit düflmüfl birçok çocuk ebeveyni tehcir edilmifl Ermeni
oldu¤u iddias› ile evinden al›narak vaftiz edildiler. Örne¤in Eyüp Ç›nar Sokakta
kocas› Çanakkale’de flehit olmufl Fahrünnisa ad›nda kad›n›n Refladiye mektebinde okuyan Orhan isimli çocu¤u Ermeni oldu¤u iddias›yla annesinden al›nd›.
Ohannes ad›yla kilisede vaftiz edilerek Ermeni yetimhanesine verildi. Hükümet,
bu tasarruflara karfl› ses ç›kartamad›.
Her bir müttefik gücün kendi hesab› oldu¤undan ç›karlar›na uygun bir yandafl
kamuoyu yaratma çabas› vard›. Yani iflgal ‹stanbul’u, nüfuz alanlar›na bölündü.
Frans›z istihbarat›ndan Yüzbafl› Delor, Kuzey Afrika kökenli yüzbafl› Halit -ki
Osmanl› harbiyesinde okumufltu- Union Franceis’te resepsiyonlar tertip ederek
partizan kazanmaya çal›flt›lar. Amerikan Yüksek komiserinin verdi¤i resepsiyonlar çok ra¤bet edilen yerlerdi. Müdavimler ço¤unlukla Osmanl› entellektüelleri ve aristokratlardan olufluyorlard›. Halifenin kuzenleri bu davetlere icabet
etmeye ve ‹ngilizce konuflmaya özen gösterirlerdi. 8
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General Franchet limanda teftifl gezisinde, 29 May›s 1919
(‹flgal ‹stanbul’undan Foto¤raflar, s.125)

‹ngilizlerin aleni sertlik politikas›na karfl›l›k Frans›zlar daha sinsi davrand›lar.
Zaman zaman dost göründükleri ve milliyetçi Anadolu hareketine karfl›
olmad›klar›n› ima ettikleri de oluyordu. Beyo¤lundaki foto¤rafhanelerin negatiflerinden milli davan›n içinde olanlar› tespit ederek dosyalar haz›rl›yorlard›.
Bunun yan›s›ra, Frans›zlar, fiirketi Hayriyenin sermaye artt›r›m›na önayak
olarak hamiline senetler yoluyla yönetimini ele geçirmeye çal›flt›lar. Frans›zlar
genellikle Ermeni ajanlar kullan›yorlard›. Bunlar içinde en ünlüsü Hallaçyand›r.
Frans›zlar Haliç Tersanesi ve Karaa¤aç fiflekhanesinin emniyet alt›na al›nmas›
ile görevlendirildiler.
‹ngilizler iflgalci tutumlar› gittikçe sertleflecekti. Bunda ‹ngiltere’nin ‹stanbul
üzerinde en çok söz sahibi olacak devlet olma vurgusunun katk›s› olmal›d›r. Bu
bir yandan da özellikle Frans›zlara bir mesajd›. ABD Yüksek Komiseri Amiral
Bristol’e göre, ‹ngilizler gere¤inden daha fazla serttiler; Erkan› Harp Reisi Cevat
Pafla’y› ve Esat Pafla’y› Malta sürgünü için götürürken pijamalar›yla, onur k›r›c›
bir flekilde döverek gözalt›na almalar› dikkatini çekmiflti.
Bir süre sonra, ‹ngilizlerle Frans›zlar aras›na gerginlik girdi. ‹ngiliz
‹stihbarat›nda çal›flan Rum Niko bir karfl› casusluk ifliyle ilgili olarak kurfluna
dizildi. ‹ngiliz Divan› Harbi, müttefikleri birbirine düflürdü¤ünü idama resmi
gerekçe olarak gösterecekti.
‹talyanlar ise daha ziyade bir köfleden olaylar› izlemeyi tercih ettiler. fiehrin
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merkezi bölgelerindeki kilit noktalar› ‹ngilizler iflgal alt›nda tutarken, Üsküdar
ve görece önemsiz bo¤az köylerinde ‹talyanlar karargah kurdular. Onlar›n da
kendilerine göre duyarl› olduklar› konular eksik de¤ildi. Trablusgarb Savafl›’nda
kendilerine karfl› mücadele etmifl bulunan fieyh Sunusi, ‹ttihat ve Terakki
taraf›ndan Dünya Savafl› ç›k›nca Türkiye’ye getirilmiflti. ‹talyan istihbarat›,
‹stanbuldaki fieyh Sunusi yanl›lar›n›n fieyh Zafir kona¤›nda kurduklar›
cemiyetten korkuyorlard›. Trablusgarb’de ‹talyanlar’a karfl› hala devam etmekte
olan direnifle ‹stanbuldan Türk zabitlerinin tedarik edildi¤i fikri ‹talyanlar›
endiflelendiriyordu. Gerçekten de fieyh Sunusi daha sonra Anadolu hareketine
destek vermek için Bursa yoluyla Ankara’ya geçecek büyük hürmetle
karfl›lanacakt›. Sunusi, Sivasta yap›lan Büyük ‹slam fiuras›na da kat›lacakt›r. Bu
fiura bir çeflit Do¤u Halklar› Kongresi olarak düflünülmüfltür.
Müttefiklerin birbirinden kopmalar› zor olmad›. Özellikle ‹talyanlar, ittifak›n
pratik olarak kendilerine bir ç›kar sa¤lamad›¤› kan›s›ndayd›lar. ‹talyan tezine
göre, ‹ngiltere, Do¤u Akdenizde ‹talyan yükseliflini engellemek için
Yunanistan’› tafleron gibi kullanmaya bafllam›flt›. Tez yanl›fl de¤ildi.
‹ttifaktan ilk kopan italyanlar oldu. 1920 sonbahar›nda ‹talyan petrol varillerinin millicilerin eline ulaflt›¤›n› ‹ngiliz Entelijans› haber verdi. ‹ngilizler
aç›s›ndan ‹talyan ihanetinin bir baflka örne¤i Banco Di Roma ‹stanbul flubesine
havale edilmifl 180 bin liran›n 100 bin Lebel, Mauser, Mannlicher tüfekleri için
yat›r›ld›¤›n›n ö¤renilmesi idi.
Kilikya’n›n tahliyesi ve Ankara ‹tilafnamesi Fransa’n›n da ‹ngilizleri yaln›z
b›rakt›¤› anlam›na geliyordu. Sakarya Zaferi, Frans›z tereddüdünü izale edecek,
Fransa Türk bar›fl›n› tamamen bir “ayr› bar›fl” olarak düflünmeye bafllayacakt›.
Sir Horace Rumbold Charpy’yi kast ederek durmadan bize ihanet ediyorlar diyecektir. 1922 Oca¤›nda bir Frans›z gemisinin Anadoluya silah götürürken ingilizler taraf›ndan yakalanmas› ise diplomatik bir krize sebep olacakt›r.9
Bu noktada, ‹stanbul’un mütarekede döneminde hangi demografik koflullarda
bulundu¤unu öncelikle incelemek gerekir. fiehir, yüzy›l bafl›nda, bir imparatorluk baflkenti olarak dünyan›n üçüncü büyük kentiydi. 1987 Osmanl›-Rus
savafllar› ile bafllayan Rumeliden Türk göçü, Balkan Harbi ile daha da artt›.
Dünya Savafl› ‹stanbul için Karadeniz ve Marmara üzerinden abluka alt›nda
yaflamak demekti.
Balkan savafllar›ndan beri ‹stanbul Rumeli’den göç al›yordu. fiehirde 65 bin
sefalet içinde yaflayan Balkan Türkü’ne onbinlerce Bolflevikler’den kaçan Rus
eklendi. Rus iç savafl› s›ras›nda K›r›m ve Kafkasya’n›n açl›ktan k›r›lan halk›na,
zahire götüren gemiler, un ve fleker ticareti yap›yor, hatta Novorosisk ve Odessa
gibi bolflevik limanlar› ile ticaret devam ediyordu. 1920’de Wrangel ordusunun
kesin yenilgisinden sonra ‹stanbul Bolflevikler’in önünden kaçan düflük Rus
aristokrasisi taraf›ndan dolduruldu. Bunlar›n say›s› 135.000’i buldu.10 Gelibolu,
Çatalca, Tuzla ve Limni’de mülteci kamplar› kuruldu. 11
Bolfleviklerle Beyaz Ruslar aras›ndaki iç savafl bu flekilde sona erdi. Sibirya’da
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Amiral Kolçak, Ukrayna’da General Denikin de yenildi. Çarist General Wrangel
de kaç›n›lmaz yenilgiyi engelleyemedi. Rus monarflisi tasfiye edildi. Bolflevizm
tüm Rusya’da egemen oldu. Rus aristokrasisi tamamen da¤›ld›. K›r›m’dan mülteciler müttefiklerin yard›m›yla boflalt›ld›lar ancak bunlar›n rehabilitasyonu çok
büyük bir sorun olacakt›. Ve müttefiklerin epey bafl›n› a¤r›tt›. Mülteciler
aras›nda Beyaz Ruslar, Don kazanlar›, Kuban Kazaklar› vard›. General Denikin
önce Malta’ya götürüldü. Ma¤lup General Wrangel de 1922 fiubat›nda
Türkiye’den ayr›larak ABD’ye gidecektir.
Mütareke ‹stanbul’unu anlamak sosyo-ekonomik flartlar› tahlil etmekten geçer.
Bu devir öncelikle bir enflasyon devridir. Türk alt›n liras› 1916’da 131 kurufl
iken 1918’de 452 kurufla ç›km›fl bulunmaktayd›. Bu hayat pahal›l›¤›n›n 20 kat
artmas› demekti.
Toplumsal koflullara gelince, Dünya Savafl› ve Mütareke devri boyunca ‹stanbul’un neredeyse üçte biri yand›. ‹talyanlar›n hâkim oldu¤u Anadolu yakas›nda,
ç›kan büyük Üsküdar yang›n›n›n Türkleri flehirden kaç›rmak üzere Rum çeteler
taraf›ndan ç›kar›ld›¤› iddias› ciddidir. Buna ‹ngilizlerin k›smi katk›lar› da
unutulmamal›d›r.
Birinci Dünya savafl›ndan sonra bütün dünyay› tehdit eden büyük bir grip
salg›n› oldu. Bu salg›n boyunca 25 milyon insan öldü. Bu say› savafl boyunca
ölen 10 milyon insan say›s›ndan daha fazlayd›. Böylesi bir salg›n›n ‹stanbul
boyutlar›nda ve uluslararas› ticarete aç›k bir flehri etkilememesi mümkün
de¤ildi. Fakat ilginç bir flekilde al›nan s›n›rland›r›c› tedbirler ‹stanbul’u çok etkilemesinin önüne geçti. Türk K›z›lay›, Müttefik K›z›lhaç›, Rus Beyaz Haç›,
Amerikan Do¤u Yard›m Örgütü, Müttefik fiehir Karantina komisyonu
çal›flmalar› etkili oldu ve ‹spanyol gribi ‹stanbul’u etkisi alt›na alamad›. 12
Yedikule’de Kanada Veremli Çocuklar Hastanesi, Bo¤azda Trahomlu Öksüzler
Evi kurulmufl, sosyal yard›m tedbirleri al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Misyon faaliyetleri genelde sa¤l›k kurulufllar› oluflturma ve sahipsiz insanlara sahip ç›kma biçiminde olmufltur. Ayda ortalama 2500 kiflinin veremden öldü¤ü gerçe¤i ciddi bir
sa¤l›k sorunu ile karfl› karfl›ya bulunuldu¤una iflaret ediyordu. Amerikal›lar›n
çeflitli yard›m ma¤azalar› açmalar›, Amerika’dan un, konsantre süt gelmesi fiyatlar› afla¤› çekmeye bafllad›. Mahmutpafla, Rumelihisar›, Aksarayda bu yard›m
ma¤azalar› yayg›nlaflt›r›ld›. Amerikan K›z›l Haç› çal›flmalar›nda epey baflar›l›
oldu.
‹stanbul’un iaflesi mütareke döneminin en önemli sorunlar›ndan birini teflkil
etmifltir. Savafl döneminde Osmanl› imparatorlu¤unun geleneksel iafle yollar›
abluka dolay›s›yla kesildi¤inden Anadolu ürünleri tarihte ilk defa ‹stanbul’a
akmaya bafllam›flt›. Bu demiryolu flebesi sayesinde baflar›ld›. ‹âfle Nezareti bu
nedenle kurulmufltu. Harp y›llar› kabineleri hakk›ndaki vagon yolsuzlu¤u iddialar› bu y›llara dek düflecektir.
Savafl devam etti¤i sürece Berlin-Ba¤dat hatt› sayesinde Almanlar flehre kömür
getirmeye devam ettiler ama mütarekeden sonra bu kaynak tükendi. fiehir 1919
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k›fl›n› besin arz› düflük bir flekilde geçirmek zorunda kald›. fiubat’ta ‹stanbul
pazar›na Amerikan ilgisi artt›. Bu sayede, ‹stanbul ucuz Amerikan bu¤day›
tüketmeye bafllad›. Beyaz ekmek maliyeti nispeten ucuzlad›.
Siyasal meselelere gelince, öncelikle, Talat Pafla’n›n sadaretten istifas›ndan, 1
Kas›m 1922’de Osmanl› Devletinin ink›raz›na iliflkin TBMM karar› al›n›ncaya
kadar Payitahtta göreve gelmifl hükümetlere mütareke kabineleri denir. Bunlar›,
‹ttihat ve Terakki’nin artç› hükümetleri, iflbirlikçi ve Anadolu hareketini
bast›rmaya çal›flan hükümetler ve Anadolu hareketinin asl›nda meflru bir
hareket oldu¤una inanmakla birlikte geleneksel Osmanl› idare mant›¤› ile düflünen hükümetler fleklinde üçe ay›rmak mümkündür. 13
‹ttihat ve Terakki önderleri Köstence yoluyla Almanya’ya kaç›nca, iktidar
alan›nda bir siyasi vakum do¤du. 1911 seçimi ile bafllayan ‹tilafç›-‹ttihatç›
ayr›flmas› Bab›ali Bask›n›na ve Mahmut fievket Pafla’n›n bir suikaste kuran
gitmesine yol açm›fl; bu da derin bir saflaflmaya neden olmufltu. Savaflla birlikte kesintiye u¤rayan ama alttan alta devam eden iktidar mücadelesi,
ma¤lubiyetin faturas› temelinde bir devrin hesaplaflmas›na dönüflecekti. Hem
de iflin içine müttefikleri de dâhil ederek.14 Bunu izleyen siyasal geliflmeler
yak›n tarihimizle ilgili literatürde “Harp Kabinelerinin ‹sticvab›” olarak bilinmektedir.15 Bu geliflmeler gerçekte bir “devri sab›k yaratma” girifliminden baflka
bir fley de¤ildir.
Hürriyet ve ‹tilaf Partisi, iktidara adayl›¤›n› yeni postane karfl›s›ndaki Velora
Han›nda bir genel merkez binas› edinerek duyurmufl oldu. Ve Damat Ferit’in
sadareti ile iktidara geldi. Mütareke ‹stanbul’u Hürriyet ve ‹tilaf’›n d›fl›nda
birçok siyasal partinin örgütlendi¤i ve farkl› davalar peflinde kofltu¤u bir atmosfer sergilemifltir. Bunlar›n bafl›nda ayr›l›kç› örgütler gelir.
Bunlardan biri Kürdistan Teali Cemiyetidir. Bu cemiyetin içinde 1925’te fiark
‹stiklal Mahkemesi taraf›ndan idam edilecek olan Seyyit Abdülkadir vard›r.
Harekete Babanzadeler de ilgi göstermektedirler. Ermeni Daflnak ve H›nçak partilerinin müttefik himayesinde legal partiler gibi örgütlendiklerini ve etkinliklerde bulunduklar›n› ifade etmek gerekir. ‹stanbul Rumlar›n›n Mavri Mira (Kara
Baht), Etniki Eterya (Milli Cemiyet), Kordos, Rum Müdafaa-› Milliye Cemiyeti,
Rum Muhacirin Cemiyeti, Nea Zoi (Yeni Hayat), Asyay› Sugra Cemiyeti gibi
siyasi maksatl› cemiyetler oluflturduklar›n› ve ‹stanbul’un Yunanistan’a ilhak›n›
sa¤layacak çal›flmalar içinde olduklar›n› biliyoruz.
Bat›yla iyi geçinerek, diplomasi yoluyla sonuç al›nabilece¤ini düflünen
çevrelerin en baflta geleni Wilson Prensipleri Cemiyetidir. ‹stanbul
Nuruosmaniye’de Zaman Gazetesi idarehanesinde Halide Edip, Celalettin Arif
Bey, Necmettin Sadak, , Ahmet Emin Yalman, Yunus Nadi taraf›ndan Ocak
1919 y›l› Ocak ay›nda kurulmufltur. .
Bundan sonra. ‹ngiliz Muhipleri Cemiyeti gelir. Beyo¤lu Mis Sokak’ta Romanya
Sefareti karfl›s›nda fiuray› Devlet eski üyesi Sait Molla ve Rahip Frew taraf›ndan
kurulmufltur. Bu din adam› ‹stanbul ‹ngiliz ‹stihbarat›n›n bafl› oldu¤unu söyle144
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1918'de müttefik uçaklar›n›n tahrip eti¤i Haydarpafla Gar› ve Selimiye K›fllas› (‹flgal ‹stanbul’undan Foto¤raflar, s. 28)

mek do¤ru olur. Türkçe ‹stanbul Gazetesi sahibi olan Sait Mollan›n
önderli¤inde cemiyet kurulmufltur. Galata Kemankefl Karamustafa Pafla Camii
imam› Memifl Hoca, fiehremini camii imam› Haf›z Halit gibi simalar›n öncülük
etti¤i hareket bir beyanname yay›nlayarak, ‹stanbul’da ‹ngilizci bir çevre yaratmaya çal›flm›fllard›r. Bu beyanname “Zîrde vâz›ü’l-imza bizler, hâmi-i adâlet ve
insâniyet ‹ngilizler’e muhip oldu¤umuzu imzam›zla tevsik ve ‹ngiliz Muhipleri
Cemiyeti nâm› ile bir cemiyet teflkiline karar verdi¤imizi beyan ederiz.” ifadesi
ile sona eriyordu.
Cemiyetin kurulufl bildirisini imza eden- sahte beyanlar dahil- üye say›s› 50
bine yak›nd›. Bu say›ya Ryan ve Deeds’in sa¤lad›¤› para ile ulafl›lm›flt›. Cemiyet
Fatih, Aksaray, fiehremini ve Kas›mpafla’da flubeler kurdu. Az›nl›klar›n “pasavan›” gibi cemiyet kimli¤i hüviyet varakas› yerine geçmeye bafllad›. Bu kimli¤i
ibraz eden Osmanl›, ‹ngiliz iflgal yönetiminden iyi muamele görüyordu.
‹ngiliz ‹stihbarat subay› Benet ,Deeds, Harrington, Dickson ve Thomson,
Musul’da faaliyet göstermek isteyen English Petroleum fiirketine tavassutta
bulunuyorlard›. Zaman›nda, Abdülhamit taraf›ndan petrolün bulundu¤u baz›
araziler Hazinei Hassaya al›nd›¤›ndan bu bölgeler Hanedan›n mal› say›l›yordu.
Buna ra¤men, petrol bölgelerine el koymak için hukuki formüller üretilmeye
çal›fl›l›yordu. Gerçi ittihatç›lar Abdülhamid’i devirdikten sonra bütün mallar›na
el koyup emvalini devlet mal› yapt›lar ise de, sonradan ‹ttihatç›lar›n tasarru145
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‹flgale karfl› düzenlenen meflhur Do¤anc›lar Mitingi

flar›n› ortadan kald›ran bir kararname yay›nland›. En sonunda fiaziye Sultan›n
hissesi 10 bin liraya bu flirkete sat›larak ‹ngiliz Muhipler Cemiyeti mensuplar›
çok önemli bir ifl ba¤lant›s› kurmufl oldular.
Bunlar›n d›fl›nda, milli davaya k›smen hizmet eden siyasal oluflumlar da yok
de¤ildi. Örne¤in, Milli Kongre bunlardan biridir. Ayan üyesi Abdurrrahman
fieref, Göz Tabibi Esat Ifl›k Pafla bunlar›n bafl›nda gelir. Esat Pafla, Üçüncü Damat
Ferid kabinesi devrinde önce Kütahya’ya sürgün edilmifl, sonra da Malta’ya
götürülmüfltür.
Bir baflkas› Ahmet R›za Bey’in Vahdeti Milliye Heyetidir. 6 Mart 1919 tarihinde
Binbirdirekte, Ahmet R›za ve Baro Reisi Celaleddin Arif Bey’in önderli¤inde
kurulmufltur. Ahmet R›za Damat Ferid’e sadr›azaml›kta rakip olmufl, ancak
Ayan Reisli¤ine atanm›flt›. King-Crane komisyonu ‹stanbula geldi¤inde
Amerikan mandas› meselesini heyetle tart›flm›fl, Franche Desperey ile iliflki kurmaya çal›flm›fl, Daha sonra ‹talya ve ‹sviçre yoluyla Parise giderek ve Anadolu
lehine kamuoyunu etkilemeye çal›flm›flt›r.
Kiraz Hamdi Pafla’n›n öncülü¤ünde kurulan Nigehban Cemiyeti Askeriyesi ile
Ma¤durini Siyasiye Teavün Cemiyeti daha s›n›rl› çevrelerde etkili olan siyasi
oluflumlard›.
Piyerloti Cemiyeti bir baflka ilginç örnektir. 1920’de Matbuat cemiyetinde kurulmufltur. Fahri baflkan› Veliaht Abdülmecid Efendi olmufltur. Yahya Kemal,
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Ebuzziya Velid, Abdülhak Hamid, Hamdullah Suphi, Süleyman Nazif, ve
Yakup Kadri de cemiyetin içinde yer alm›flt›r. Bu cemiyetin tavassutu ile Claud
Farer 1922’de ‹stanbul’a gelecek ve Ankara ile temas› sa¤layacakt›r.
Bir baflka ilginç mütareke simas› Baro Baflkan› Lutfi Fikri Bey’dir. ‹kinci
Meflrutiyet döneminin bu ünlü muhalifi Müdafaa-› Hukuk hareketinin de
muhalifi olmakta gecikmemifltir. Müsalemet ‹ttifak› ad›yla bir örgüt kuran ve
Dersimli Lütfi Fikri Bey, müdafaa-y› hukukçular› Anayasa Hukuku bilgisinden
yoksun olmakla suçlayacak, kurtulufltan sonra Refet Pafla’n›n ‹stanbul Üniversitesi söylevine verdi¤i cevapla Ankara Hükümeti ile çat›flacak ve nihayet
Hilafetin ilgas› öncesinde A¤a Han Mektubu ile ilgili olarak yarg›lanacak ve
mahkum olacakt›r.16
Tarikat-› Selahiye Cemiyeti ve Distolcüler, fiark-› Karip Çerkesleri Temin-i
Hukuk Cemiyeti ve Cemiyet-i Akvâma Müzâheret Cemiyeti gibi dernekler de
mütareke devrinde kurulmufl ve siyasal etkinlikte bulunmufl örgütlerdir.
Bu konuyla ilgili vurgulanmas› gereken son bir siyasal cereyan sosyalizm
olmal›d›r. Bunlar›n bafl›nda, Türkiye ‹flçi Çiftçi Sosyalist F›rkas› gelir. Bab›ali
Caddesi’nde Çiftçi Kütüphanesinde kurulmufltur. Vedat Nedim Tör, Ethem
Nejat, Doktor fiefik Hüsnü Deymer partinin öncüleridir. Türkiye’ye sosyalizm
fikri Almanya’dan gelmifltir. ‹lk Türk sosyalistlerinin Berlin’de Spartakistlerle
temaslar› oldu¤una dair bilgiler mevcuttur. Almanya ve Osmanl› Devleti savafl
d›fl› kal›nca Berlin’de e¤itim gören Osmanl› ö¤rencileri Hamburg Liman›ndan
Akdeniz Vapuru ile 19 May›s 1919’da Türkiye’ye dönmüfllerdir. Türkiyeye
gelen bu kadro daha sonraki dönemde Türk sosyalizminin kurucu babalar› olacakt›r.
Mütareke ‹stanbul’unun ‹kinci sosyalist partisi Türkiye Sosyalist F›rkas›’d›r.
Sirkeci Hocapafla Hamam› sokakta kurulmufltur. Dr. Refik Nevzat, Suphi Nuri
‹leri, Hamallar Kahyas› Salih Reis, ‹fltirakçi Hilmi taraf›ndan Osmanl› Sosyalist
F›rkas›’n›n devam› olarak kurulmufltur. Parti, tramvay ve debba¤hane iflçilerini
örgütleyip grev yapt›r›nca Müttefik karargah›n›n dikkatini çekmifl, ‹fltirakçi
Hilmi’ye bir otomobil hediye ederek grevi sona erdirmeye çal›flm›flt›r. Parti,
1921 ve 1922 y›l›nda 1 May›s ‹flçi Bayram›n› gösterilerle kutlam›flt›r. Mütareke
‹stanbul’unun TSF’nin Genel Merkez binas›nda bir k›z›l bayrak çekilmifl bulunmaktayd›.
ABD’nin Yak›n Do¤u ilgisi, Amerikan iç savafl›ndan sonrad›r. Amerikan misyoner okullar› XIX. yüzy›l boyunca Osmanl› topraklar›nda yayg›nl›k kazanm›flt›.
Robert Kolej, Amerikan K›z Koleji, Beyrut Koleji önde gelenlerdir. ‹zmir,
Samsun, Merzifon, Kayseri ve Mersinde de aç›lan Amerikan okullar› bunlar›n
örnekleridir. Sonradan bu okullar Ermeni Bulgar ve Rum ayr›l›kç›l›¤›n›n beslendi¤i yerler olmufltur.
ABD Birinci Dünya Savafl›’na yeni dünya düzeni kurma sav› ile kat›lm›flt›r.
Baflkan Wilson Temmuz 1918’de Washingtonun mezar› bafl›nda yapt›¤› konuflma ile ilk kez görüfllerini dünyaya duyurmufltur. Bunu Eylül 1918’de New York
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Metropolitan Operada adil bir dünya düzeni, vaadi ile tekrarlam›flt›r. Wilson
prensiplerinden 12. madde Osmanl› kamuoyunu yak›ndan ilgilendirmifltir.
Versay Bar›fl konferans›na kat›lan ABD, ‹stanbul Hükümeti taraf›ndan önemsenmifl, özellikle ‹ngiliz ve Frans›zlara karfl› bir denge unsuru olarak
kullan›labilece¤i umulmufltur.
Galip ülkeler içinde bulunan ABD Kongresinin Senato kanad› Osmanl› topraklar›n›n gelece¤i ile ilgili raporlar haz›rlamak üzere iki komisyon
görevlendirmifltir. ‹lki King-Krane komisyonu ad›n› tafl›r ki ABD yak›ndo¤u yüksek mümessilli¤i ile görevlidirler. 1919 yaz› boyunca, Anadolu, Suriye ve
Filistin’de incelemeler yaparak, bu bölgelerde bir manda yönetimi kurulup
kurulamayaca¤›n›n araflt›rmas›n› yapm›fllard›r.17
‹kinci Heyet ise General Harbord Heyetidir.18 General Harbord Anadolu ve
Ermenistan› dolaflarak incelemelerde bulunmufl ve manda yönetiminin
sak›ncalar› ve maliyetini tahlil ederek raporunu Senato’ya sunmufltur. Bu rapor
ile Ermenistan kurulmas›n›n nüfus yo¤unlu¤u bak›m›ndan mesnetsiz oldu¤unu
Amerikan Senatosuna bildirmifltir. Harbourd Karabekir (Erzurum’da ) ve
Mustafa Kemal Pafla’yla (Sivasta) görüflmüfltür.19
ABD’nin Bo¤azlardan geçifl rejimi ile ilgili resmi görüflü, Midye-Enez hatt›ndan,
Sakarya nehrine kadar milletleraras› statülü bir bölge olmas› yönünde idi. Bu
çerçevede American Bible House’un yay›n organ› The Orient, bo¤azlar›n ‹stanbul üzerinde siyasi emeli olmayan bir beynelmilel komisyon taraf›ndan
yönetilmesini teklif etmifltir. Komisyona olas›l›kla katk›s› beklenen ülkeler ise
flunlar olacakt›: ABD, Finlandiya, Japonya, hatta Brezilya.
Mütarekenin bafl›ndan itibaren ‹stanbul meselesi ve Türk bo¤azlar›ndan geçifl
meselesi müttefikler aras›nda tart›fl›lm›flt›r. ‹ngiltere, galipler bloku içinde ‹stanbul üzerinde hegemonya kurmaya en istekli devlet olarak dikkat çekmifltir.
Bo¤azlar rejimi hakk›nda ‹ngiliz Baflbakan› Loyd George ve D›fliflleri bakan›
Curzon serbest bo¤azlar rejimi veya mümkünse daha ileri düzeyde ‹ngiliz ç›karlar› peflinde koflarken, Frans›zlarla görüfl ayr›l›¤›na düflecektir. La Parole Libre,
‹ngiliz planlar›n› Türk bo¤azlar› üzerinde ‹ngiliz egemenli¤i kurmaya yönelik
bir operasyon olarak nitelemifltir.
ABD de Demokratlar›n iktidardan düflüflü, 1920’den itibaren ABD siyasetini
de¤iflikli¤e u¤ratm›flt›r. 1920 kas›m›nda Demokrat Parti Cumhuriyetçiler
kar›fl›s›nda 10 milyon oy farkla seçimleri kaybedecek ve Wilsonun tezleri etkinli¤ini yitirerek ABD bir kez daha içe kapanacakt›r.20 Yeni ABD politikas›
Wilsonu Monroe doktrininden (izolasyonist politikas›ndan ) ayr›lmakla suçlacak ve bir süre sonra görüflleri hiç ra¤bet bulmayacakt›r. Cemiyeti Akvam
Misak› ve Versailles Antlaflmas› da ABD Senatosunda reddedilecektir.21 Bu
nedenle ABD’nin Mütareke dönemininin bafl›ndaki etkin konumu gittikçe
zay›flayacak, ‹stanbul’daki ABD yüksek komiserli¤i, ‹ngiliz komiserli¤inin
yan›nda etkisini yitirecektir. ‹flgal, iflbirlikçi Hürriyet ve ‹tilaf Hükümetlerinin
himaye ve deste¤inde k›sa sürede büyük bir ‹ngiliz bask›s›na dönüflecektir.
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Bunun ilk tezahürü, daha parlamento da¤›t›lmadan bafllayan 5. fiube soruflturmalar› ve Harp Kabinelerinin ‹sticvab› diye bilinen süreçtir.
Mütareke ile birlikte, çok hummal› bir flekilde gündeme getirilen Ermeni iddialar›n› yerinde incelemek üzere Adliye ve Dahiliye memurlar›ndan karma
komisyonlar kurularak 10 bölgeye gönderilmifltir. Mebusan Meclisinde bulunan
fiam, Asir ve Kudüs mebuslar› birlikte bir önerge vererek 12 Aral›k 1918’de
Aliye Divan-› Harbi Örfisi’nin icraat›na dair neflredilen rapor inceletilmifl; ve
kanunsuzlu¤u tesbit edilen yöneticiler hakk›nda savafl dönemi suçlar› kovuflturulmaya bafllanm›flt›r.22
‹ddialar temel olarak Ermeni tehciri ile ilgiliydi. ‹ttihat ve Terakki yöneticileri
Ermeni soyk›r›m› ile suçland›lar. Meflrutiyet dönemi polis müdüriyeti
Sansaryan Han ‹ttihat ve Terakki devri devlet ricalinin ilk tutukland›¤› mekan
oldu. Sait Halim Pafla’dan bafllamak üzere birçok ünlü ‹ttihatç› tutukland›.
Tutuklular daha sonra Bekir A¤a bölü¤üne tafl›nd›lar. Hayret Pafla Divan-› Harbi
kuruldu. Baflmüdde-i Umumi vekili Haralambo Efendi bu divan-› harpten siyasi
tazyikler nedeniyle çekildi. Naz›m Pafla Mahkemeye reis oldu. Mahkeme,
Bo¤azl›yan Kaymakam› Kemal Beyin idam›na karar verdi.23 Damat Ferid
Hükümeti ‹ngilizlere hofl görünmek için Ermeni tehciri ile iliflkilendirilen bir
baflka mülki idare amiri Urfa mutasarr›f› Nusret Bey de idama mahkum edildi.
Bu iki olay milliyetçi duygular› tahrik etmekten öte hükümetin hiçbir ifline yaramad›.24
Genel olarak mütareke ‹stanbulu Cemil Topuzlu’nun belediye baflkanl›¤› alt›nda
geçmifltir. Topuzlu ilk kez 1912’de fiehremini olmufltu.
Topuzlu, dünya savafl›ndan sonra bir kez daha bu defa Tevfik Pafla taraf›ndan
göreve getirildi. Belediye reisli¤i döneminde ‹stanbul’da müstakil 20 belediye
dairesi bulunmaktayd›. Belediye Baflkanl›¤› (fiehremaneti) binas› ise
Sultanmahmut Türbesi’nin karfl›ndaki eski binada bulunuyordu. ‹stanbul
belediye teflkilat› Paris Belediye teflkilat flemas›na göre örgütlenmiflti, 1912
itibariyle, belediyenin y›ll›k varidat› 180 bin lira masraf› 450 bin lira oldu¤una
göre ciddi bir kaynak s›k›nt›s› içinde oldu¤u söylenebilir. Topuzlu, Damat Ferit
kabinesinde Naf›a Naz›rl›¤›n› kabul etti. Versay Bar›fl görüflmelerinde Tevfik
Pafla ile birlikte bulundu.
Baflkanl›¤› döneminde, ‹stanbul tam bir sosyal çöküntü içindeydi. Açl›k ve
sefalet ve düflmekte olan aristokrasi s›n›f›n›n s›k›nt›lar› günlük hayat›n bir
parças›yd›. Kadro d›fl› kalm›fl, zabit ve memurlar›n yaflad›¤› hayat içler ac›s›yd›.
Anadoluya geçmeyen zabitan ve memurlar Hükümet kendilerini maafl veremedi¤inden büyük geçim s›k›nt›s› içindeydiler.25
fiehirde, iflgalin tahrik etti¤i ortamda genifl bir fuhufl sektörü geliflti. 8 Ekim 1915
tarihli Emrâz-› Zühreviyenin Men-i Sirâyeti Hakk›nda Nizamnâme yetersiz
kald›. Mütarekede, resmi kay›tl› 2125, vesikas›z çal›flanlarla birlikte 4-5 bin
civar›nda hayat kad›n›n bulundu¤u tahmin ediliyor. Mütareke y›llar›nda Robert
Kolej’de sosyoloji profesörü olan Clarance Johnson’un Constantinople Today
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adl› kitab› ‹stanbul genelevlerinde sermaye olarak çal›flan fahiflelerin da¤›l›m›n›
veren ilginç bir araflt›rmad›r.
Bu araflt›rmaya göre, Galata’da çal›flanlar›n ço¤u Rumdur. Bunlar›n baz›lar›
Yunan pasaportu tafl›rlar. hatta çal›flanlar içinde ‹spanyol ve zencilerin dahi
bulundu¤u kay›t alt›ndad›r. Mütarekenin Abanos Soka¤› ayn› zamanda uyuflturucu al›m sat›m›n›n yap›ld›¤› bir yer olarak bilinmektedir. Lüks randevu evleri
de eksik de¤ildir. Bunlar içinde en meflhuru Beyo¤lu’ndaki Yankee House’d›r.
Emraz-› zühreviye mevzuat›yla çal›flmaya bafllayan S›hhiye Heyeti’nin merkezi
Beyo¤lu’ndad›r. Galatada ‹stanbul ve Kad›köy’de flubeleri var. Enver Pafla’n›n
savafl y›llar›nda Yüksekkald›r›m’da açt›¤› Emraz-› Zühreviye Hastanesi ve fiiflli
Bulgar Erkek Mektebi’nde aç›lan 600 yatakl› Zührevi Hastal›klar Hastanesi bu
çeflit hastalar› kabul etmektedirler. Clerance’›n araflt›rmas›na göre, 1917-1920
aras›nda Belso¤uklu¤u (gonore), Frengi ve Frengi ç›ban›ndan tedavi görmüfl
kad›n say›s› 11.883 kifliye bali¤ olmufltur.
Müttefik iflgali, esas itibariyle flehrin askerî bak›mdan en ehemmiyetli noktalar›n›n denetim alt›na al›nmas› anlam›na geliyordu. Bir yandan Anadolu’nun
her taraf›ndan mütareke gere¤i el konulan silahlar Zeytinburnu ve Maçka silahhanelerinde depolan›rken, bir yandan da müttefikler flehri kendi aralar›nda
güvenlik alanlar›nda bölmüfllerdi. ‹ngilizler, Pera, Galata, ‹stanbul liman› ve
seyr ü sefer güvenli¤ini kimseye b›rakmad›lar. Merkezi büyük k›fllalar›n denetimi de ‹ngilizlerin elinde idi. Ancak, XX. yüzy›l›n bafl›nda da ‹stanbul dünyan›n
en büyük flehirlerinden biri olmak itibariyle tamamen denetlenmesi büyük bir
sorun teflkil ediyordu. fiehirde bulundurulan müttefik askeri say›s›n›n tam bir
denetim kurmaya elveriflli olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Bu miktar›n artt›r›lmas›
yeterince uzun sürmüfl ve maliyeti çok yükselmifl bir savafl›n faturas›n›n daha
artmas› anlam›na gelecekti. Avrupa’n›n galip devletlerinin yöneticileri ciddi
sosyal sorunlarla karfl› karfl›ya bulunuyorlard›. ‹ngiltere’de ‹flçi Partisi yükseliflteydi, Fransa’da Sol Kartel iktidar› istiyordu. Bu bak›mdan muhafazakâr
politikac›lar en az maliyetle iflgali sürdürmek ve ç›karlar›na en uygun bar›fl
anlaflmas›n› bu koflullarda aramak zorundayd›lar. Yani ne ‹ngiltere ne Fransa
‹stanbul’da daha fazla asker bulundurma gücüne sahip de¤illlerdi. ‹stanbul’da
‹talyan, Amerikan hatta Japon varl›¤› sembolikti. Bir bayrak gösterme, biz de
galipler blokunun parças›y›z. Bizim de görüfllerimiz dikkate al›nmak zorundad›r
demek istiyorlard›.
Berlin-Ba¤dat hatt›n›n denetimini önemseyen ‹ngilizler Selimiye ve Haydarpafla
Gar›’n›n sorumlulu¤unu kimseye b›rakmamakla birlikte, Üsküdar ve Kad›köy
sahilleri ‹talyan ve Frans›z askeri polisinin denetimine verildi. Bu ba¤lamda 16
Mart 1920 iflgal tarihi aç›s›ndan önemli bir dönem noktas›d›r. O gün, Moda’da
bulunan ‹ngiliz Tümen Komutan› Croker, Üsküdar’daki Türk komutana flehirde
s›k›yönetim ilan edildi¤ini, bu nedenle Jandarma hariç Türk subay ve erlerinin
silah tafl›mamalar›n› ve k›fllalar›n› terk etmemelerini tebli¤ etti.26
‹tilaf devletleri ‹stanbul temsilcileri ile ‹stanbul Polis müdürü Halil Bey aras›nda
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yap›lan 26 fiubat 1919 tarihli görüflme ve al›nan kararlara göre, flehir asayifl noktas›ndan üç bölüme ayr›lacakt›; Beyo¤lu, ‹stanbul ve Üsküdar. Üsküdar ciheti
iki m›nt›kaya ayr›l›yordu. Bu ayr›ma göre Kad›köy, K›z›ltoprak ve Haydarpafla
birinci m›nt›kay›, Üsküdar, Çengelköy ve Beykoz ikinci m›nt›kay› oluflturuyordu. Her bir bölgenin bafl›na birer irtibat komiseri veriliyordu. Her bölgede
‹ngiliz, Frans›z ve italyan polislerin onar polis ve birer subaydan oluflan birer
asayifl grubu teflkil edilmiflti. ‹tilaf›n Üsküdar ciheti komutan› ‹talyan Albay
Kaprini idi. ‹tilaf ‹nzibat Kuvvetlerinin genel komutan› General Fuller olacakt›.27
Milli mücadelenin uç vermesi, Yunan iflgalinin Anadolu’nun içlerine yay›lma
istidad› göstermesi, ‹ngiltere’nin Yunanistan› öncelikli müttefik olarak görmesi
‹talyan›n ittifaktan fiilen kopufluna neden oldu. Bu fiili durum, resmi söylemi
de¤ifltirmemekle birlikte, ‹flgali bir ‹ngiliz Frans›z eylemine indirgemifl olacakt›.
1920’de ittifaktan kopan ‹talyanlara, Sakarya zaferinden sonra Frans›zlar
kat›lacaklard›r. Fransa, Kilikya’y› tahliye ederek, ayr› bar›fl›n yollar›n› aramaya
bafllayacakt›r.
Bu taktik de¤ifliklikler, flehrin Anadolu yakas›nda baz› kilit noktalar hariç denetimin gittikçe gevflemesine yol açt›. Önce ‹talyanlar sonra Frans›zlar birçok “milliyetçi “eyleme göz yummaya bafllad›lar. Er geç toplanacak Bar›fl Konferans›
aç›l›p, müzakere bafllad›¤›nda ‹ngilizlerin olabildi¤ince zay›f kalmas›n› istiyorlard›.
Mütareke döneminin bafl›nda, bütün flehirde oldu¤u gibi Üsküdar’da da Rum
taflk›nl›klar› görüldü. fiehrin Yunanistan’a ilhak›n› sa¤lamak üzere tertip edilen
propaganda ve gösterilerden Üsküdar da nasibini ald›. Semtin Türk ve islam
demografik niteli¤ini de¤ifltirmek için birçok kundaklama, adam kaç›rma, adam
öldürme gibi ahalinin bölgeyi tahliye etmesine yönelik Rum eylemleri oldu.
Harbiye Nezaretinin Dahiliye Nezaretine gönderdi¤i 6 Mart 1919 tarihli telde
Rumlar›n Üsküdar, Pendik, Erenköy civar›ndaki müslüman mahalleleri göçe
zorlad›klar› belirtildi.28 Eylemler Rum çeteler taraf›ndan örgütleniyordu.
Bunlardan Çak›r Yorgi, Karabacak ve Anesti Kaplan çeteleri Üsküdar,
Anadoluhisar› Bostanc› aras›nda faaliyet gösteriyordu. Çeteler daha sonra Milli
Alemdar ad›n› alan bir kuvay› milliye grubu taraf›ndan imha edildi.29 Bunun
d›fl›nda mütareke, Üsküdar için büyük yang›nlar devridir. Biri 1920 Eylülünde
Selman A¤a mahallesinde, öbürü ise 15 A¤ustos 1921 de bafllayan büyük Üsküdar yang›nlar› Yenimahalle, ‹cadiye, Sultantepe civar›nda 600 evin yanmas›na
neden oldu.30 Belediye binas›, idadi ve Sultanilerin ‹ngilizler taraf›ndan özellikle yak›ld›¤› iddialar› mevcuttur.
Kuleli Askeri ‹dadisi, Kad›köy M›nt›ka Komutan›na bask› yap›larak tahliye ettirilmifl, bir süre transit ambar› olarak kullan›ld›ktan sonra Ermeni Yetifltirme
Yurdu olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.31
Patrikhane’nin manevi himayesinde Rum siyasal cemiyetleri etkinliklerini
sürdürüyorlard›. Nea Zoi adl› Rum cemiyetin Üsküdar’da flubesi vard›.32
Rumlar, paramiliter örgütler de kurdular. Olas› bir iç kar›fl›kl›kta vurucu güç
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Özbekler Tekkesi

olmak üzere kurulan Rum ‹zci Teflkilat› bunlardan biridir. Rumlar, izcilik
görünümü alt›nda askeri e¤itim verdiler. Üsküdar iskelesi merkez mektebi ve
Kuzguncuk Rum Kilisesi mekteplerinde verilen e¤itimi, Yunan sefarethanesi
memurlar› üstlenmifllerdi.33
Milli Mücadele boyunca, Anadolu’ya, çeflitli yer alt› örgütleri taraf›ndan silah
kaçakç›l›¤› yap›lm›flt›r. Bunlar›n bafll›calar› Karakol, Müsellah Müdafaa-y›
Milliye (Mim Mim), Felah (Hamza, Mücahit, Muharip), Muavenet-i Bahriye ve
Nam›k gruplar›d›r.34 Silahlar›n kayna¤› ‹stanbul’a mütarekeden sonra getirilerek
belli merkezlerde toplanan silahlard›r. Bu silahlar, Anadolu yakas› sahillerinden Kefken’e ve oradan da ‹nebolu’ya ulaflt›r›l›yordu. Karadeniz’de devriye
gezen müttefik gemilerinden gizlenerek gece yap›lan bu nakliyeye karadan da
destek veriliyordu. Karakol örgütü Büyük Çaml›ca K›s›kl› Camii ‹mam› Nuri
Hoca sayesinde elde etti¤i silahlar› önce Dr. Esat Ifl›k Pafla’n›n çiftli¤ine, sonra
da Alemda¤› memba sular›n›n atl› arabalar› ile Alemda¤›’na ulaflt›r›yor, oradan
Anadolu içlerine gönderiyorlard›.
Sultantepe’de bulunan Özbekler Tekkesi’nin mütareke ‹stanbul’unda çok özel
bir yeri vard›r. Dergah, sadece silah nakli ifllerinin beyni de¤il ayn› zamanda
Anadolu’ya kadro sa¤lama iflinin de merkezi konumundayd›. Tekke’nin fieyhi
Türkiye’nin ABD nezdindeki ilk büyükelçisi olan Münir Ertegün’ün büyük
biraderi Ata Efendi’ydi. (1883-1936) Tekke, ‹stanbul Meclisi Mebusan›’n›n
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‹ngilizlerce bas›lmas› ve Sultan Vahidettin taraf›ndan feshi sonras›nda, birçok
milletvekili ve yüksek rütbeli subay›n Anadolu’ya geçirilmesini örgütlemifltir.
Yunus Nadi, Cami Baykut, Kaz›m Orbay, Nuri Conker, Hüsrev Gerede, Meclis-i
Mebusan Reisi Celaleddin Arif Bey, Halide Edip ve Hüseyin Avni Ulafl tekkenin
Anadoluya geçirdi¤i kifliler aras›ndad›rlar. Geçiflin gizli, yeterince güvenlli
koflullarda gerçekleflmesini sa¤lamak için bir Menzil Teflkilat› kurulmufl ve teflkilat› Kocaeli Kuva-y› Milliye kumandan› Yenibahçeli fiükrü Bey yönetmifltir.
Menzil, dergâhtan bafll›yor, K›s›kl›, Dudullu, Alemda¤›, A¤va, Kand›ra,
Adapazar›, Gevze Bo¤az› yoluyla Anadolu’ya ulafl›yordu. Teflkilat Beykoz,
Gebze ve Kefken’de de gizli bir alt birim bulunduruyordu.
Zaferden sonra Üsküdar’da, ‹stanbul’dakine paralel olarak bütün flartlar de¤iflti.
Bar›fl Konferans›’n›n bir Avrupa ülkesinde de¤il, Üsküdar’da toplanmas›n›
öneren milletvekilleri oldu. Üsküdar, Mudanya Mütarekesi ile çizilen fiileDar›ca hatt›n›n›n ötesinde kal›yordu. TBMM Hükümeti, bar›fla kadar bu hatt›n
gerisinde kalacakt›. Büyük taarruz, Anadolu’daki iflbirlikçi Rum nüfusun
Mudanya üzerinden Kad›köy, Üsküdar, Kartal civar›na y›¤›lmas›na yol açt›.
Bunlar ‹stanbul Rumu olmad›¤›ndan mübadele edileceklerdir. Türk ve Yunan
Hükümetlerince imza edilen 30 Ocak 1923 tarihli Ahali Mübadelesi
Anlaflmas›’na göre, sadece ‹stanbul’un yerli Rumlar› mübadeleden istisna edileceklerdi. Bu ilke uyar›nca, 10 fiubat 1924 tarihli Mübadeleye Tabi ‹stanbul
Rumlar›n›n Tayin ve Tefriki Hakk›nda Talimatname ç›kar›lm›flt›r. Bu düzenlemeye göre, 30 Ekim 1918 tarihinden önce ‹stanbul nüfus idarelerinin yerli esas
defterlerine kaydolmufl olan Rumlar etablis (yerleflik) say›lacak, gerisi Anadolu
Rumu oldu¤undan mübadeleye tabi olacaklard›r. Üsküdar’a gelenler ço¤unlukla bu kapsamda olan Rumlar olmufllard›r. ‹stanbul’a gelmifl olmakla birlikte
mübadele edilen Rum say›s›n›n 100.000 civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.35 Etablis say›lmayan Rumlar 1923 Mart›ndan itibaren mübadele edilmek
üzere Selimiye’de toplanmaya bafllam›fllard›r. Bir k›s›m Rum da kendi iste¤i ile
Anadolu’dan gelerek ‹stanbul üzerinden Yunanistan’a gitmeyi tercih etmifltir.
Bunlar›n bir k›sm› Heybeliada ve Büyükadada ve Yedikule Rum Hastanesi’nde
muamelenin tamamlanmas› için geçici bir süre bekletildiler. Sonuçta Kartal,
Üsküdar, fiile, Beykoz, Bahçeköy, Gümüfldere civar›ndaki 1380 hane Rum
mübadele edilerek Yunanistan’a gönderilmifltir.36
Büyük Zafer ve TBMM ordular›n›n, müttefiklerin tarafs›z bölge ad›n› verdikleri
bölgeye do¤ru yönelifli, ‹stanbul’un harben müttefiklerden geri al›naca¤›
korkusunu yaratm›flt›r. Milli Mücadele boyunca, Anadolu ihtilaline karfl› ç›kan,
istiklal fikrini ve Kemalist önderli¤i küçümseyen müttefik yönetimi etraf›nda
kümelenmifl çevreler korkuya kap›lm›fl, General Harrington’dan emniyet alt›na
al›nmalar›n› istemifller, Taflk›flla’da bir süre himaye alt›nda tutulmufllar. Ali
Kemal’in linç edilmesinden sonra, can güvenli¤inin kalmad›¤›n› düflünen 400
Ankara Hükümeti muhalifi ‹ngiliz Hükümetinin tahsis etti¤i Egypt vapuru ile
ülkeyi terketmifltir.
Lozan müzakereleri s›ras›nda, ‹stanbul mülki manada Ankara Hükümetine ilti153
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hak etmekle birlikte, bar›fla kadar müttefik varl›¤› devam etmifltir.37 Fakat bu
varl›k tamamiyle mahiyet de¤ifltirmifltir. ‹stanbul, Ankara ad›na önce, fevkalade
mümesssil Refet Pafla sonra Adnan Ad›var taraf›ndan yönetilmifltir. Müttefik
varl›¤› misafirli¤ine dönüflmüfltür.38
Lozan Bar›fl›n›n Türk delegasyonu bafldelegesi ‹smet Pafla taraf›ndan imza
edilmesini TBMM’nin antlaflmay› tasdiki izlemifl, Antlaflma hükümleri uyar›nca
‹stanbul, müttefik yönetimi taraf›ndan TBMM Hükümetine teslim edilmesi aflamas›na gelinmifltir.
Kentin teslim al›nmas› iflini Selahattin Adil Pafla gerçekleflecektir. . Pafla, ‹stanbul’da Ankara Hükümeti ad›na bulunuyordu. Bar›fl›n tasdikinden sonra, 25
A¤ustos 1923’te Müttefik yüksek komiserleri Harrington, Charpy ve Montbelli
ile bir teslim/tesellüm belgesi tanzim edilerek, flehir sulhen geri al›nm›flt›r.2
Ekim’de ‹tilaf kuvvetleri Dolmabahçe’de düzenlenen törenle flehri terketmifllerdir.39
TBMM Ordusu 5 Ekim gecesini Üsküdar’da geçirmifl, Üsküdar Mutasarr›f› Sadettin Bey ve Merkez komutan› ordunun rahat›n› temin etmifltir. Selimiye’de konaklad›ktan sonra Üsküdar iskelesine inen piyade ve topçu, istihkâm ve muhabere k›talar›ndan oluflan fiükrü Naili Gökberk Pafla’n›n Üçüncü Kolordusu 6
Ekim 1923 günü Sarayburnundan flehre girerek “kurtuluflu” gerçeklefltirmifltir.40
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‹stanbul Çapa Anadolu Ö¤retmen Lisesi

Kolera, akut bafllang›çl› bulant›s›z kusma, kar›n a¤r›s›z fliddetli ishal, k›sa zamanda su ve elektrolit kayb›na ba¤l› olarak geliflen ve k›sa hemen giriflimde bulunulmazsa oldukça öldürücü olan bir enfeksiyon hastal›¤›d›r. Hastal›¤›n etkeni olan ve 1883’te Koch taraf›ndan bulunan Vibrio cholera’n›n kirli içme sular›
ve yiyeceklerle a¤›z yoluyla al›m›ndan iki üç gün sonra belirtiler bafllar. Hastal›k, mikrobun mideden geçerek ba¤›rsaklara yerleflip ço¤almas›ndan meydana
gelir1.
Kolera için epidemiyolojik2 aç›dan önemli iki nokta, k›talararas› salg›nlara yol
açabilmesi ve etkiledi¤i ülkelerde endemik/yerel seyir göstermesidir. Epidemi/salg›nlar›n görüldü¤ü vakitler genellikle s›cak aylard›r. Kirli su kaynaklar›
koleran›n bulaflmas›nda en önemli rolü oynar ve bu nedenle kolera epidemilerinin geliflmesinde önemli olan bir nokta da alt yap›n›n iyi olmamas›d›r. Özellikle yo¤un ve izdihaml› yerlerde, örne¤in k›flla, okul, hapishane ve hatta hastane gibi mekânlarda, hastal›¤›n salg›na dönüflme riski daha kuvvetlidir.
Koleran›n kayna¤›, Hindistan’da Bengal deltas› üzerinde bulunan Ganj ve Brahmaputra nehirleri aras›ndaki bölge, yani bugünkü Bangladefl’tir. Bu bölgede hastal›k lokal halde her vakit mevcuttur3. Sosyo-ekonomik düzeyi düflük ve pek de
temiz bir toplum olmad›¤› bilinen Hintlilerin dini al›flkanl›klar›, koleran›n Hindistan’›n di¤er bölgelerine ve zamanla tüm Güneydo¤u Asya’ya da sirayetle, buralar›n da daimi surette koleran›n hüküm sürdü¤ü birer hastal›k kaynaklar› durumuna gelmesindeki etkenlerden biri olmufltur. Hindistan’›n do¤al ortam› her
ne kadar hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›na yard›mc› olduysa da bu mikrobun Hint yar›madas›n›n di¤er bölgelerine ve de özellikle dünyaya yay›lmas›nda bafl etken ‹ngilizlerdir. ‹ngiltere’nin Hindistan’daki savafllar›yla yerinden edilen nüfus, hem
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‹ngiliz askerleri hastal›¤a maruz b›rakt›4 ve hem de pek çok Hintli hastay› hastal›klar›yla birlikte yurtlar›n›n d›fl›na sürdü. Bunun yan›nda, bu dönemde ulafl›m ve tafl›madaki h›zl› geliflmeler, gemilerin salg›n önleme çal›flmalar› olmaks›z›n bir limandan ötekine mikrobu tafl›malar›na sebep oldu5.
Kolera Hindistan s›n›rlar›n› aflarak alt› defa k›talar aras› salg›n (pandemi) halini
ald›. Bu büyük salg›nlar hakk›nda çeflitli perspektiflerden hareketle farkl› yazarlar, muhtelif tarihler vermektedir. Gerçekten de bu büyük salg›n dönemlerini
kesin olarak saptamak oldukça zordur; ancak, pandemilerin bafllama tarihleri
olarak 1817, 1829, 1852, 1863, 1881, 18996 kabul edilebilir.
Topraklar› genifl bir alan› kaplayan Osmanl› Devleti’nin kolera salg›nlar›ndan
korunmas› güçtü. Hala kullan›lmakta olan eski ticaret yollar›n›n kesiflti¤i Osmanl› topraklar›nda, bu illet ilk kez 1822 y›l›nda görüldükten sonra 19. yüzy›l
boyunca ve 20. yüzy›l›n bafllar›na kadar demografik, siyasi, sosyal, psikolojik ve
ekonomik alanlarda büyük çapl› zararlara sebep oldu. Di¤er taraftan ‹stanbul’da
ilk olarak 1831 y›l›nda görülen kolera, yine 20.yüzy›l›n bafllar›na kadar Osmanl› baflkentini defalarca istila etti.
Bu çal›flman›n içerdi¤i dönemi de kapsayan 1892-95 y›llar› aras›nda ‹stanbul ve
Anadolu’nun hemen tümünde kolera etkili oldu. Anadolu 1893 y›l›nda hafif surette ve k›smen, 1894 y›l›nda da fliddetlice ve neredeyse tamamen kolerayla sars›ld›. 1893 y›l›nda yine yaz aylar›ndan bafllayarak ‹zmir, Trabzon, Amasya, Tokat ve çevresiyle, Eskiflehir ve Kütahya havalisinde aral›klarla kolera salg›nlar›
görüldü. 1894 y›l›nda Orta Anadolu’da ilk olarak Sivas’ta patlayan kolera, bundan sonra Anadolu’nun tüm vilayetlerinde kendini gösterdi. 1895 y›l›n›n bafllar›nda yaln›zca Antalya ve ‹stanbul’da kolera vard›. Fakat, havalar›n ›s›nmas›yla
birlikte, Adana ve havalisinde ortaya ç›kan illet zamanla Kayseri, Marafl, Ad›yaman ve Halep dolaylar›na, ard›nda da evvelki y›l oldu¤u gibi Sivas, Konya, Ankara ve Hüdavendigar vilayetlerine kadar ulaflarak kendini tekrar gösterdi. Hicaz, Basra, Ba¤dat ve Anadolu’daki salg›nlar baflta olmak üzere, Osmanl› Devleti’nde bu dönemde yaklafl›k 90-100 bin kifli koleraya yakalan›rken, en az 50.000
civar›nda kifli -bunun önemli k›sm› Hicaz bölgesinde meydana geldi- yaflam›n›
yitirdi7.
Yukar›da bahsedildi¤i üzere, XIX. yüzy›l boyunca birçok kez koleran›n tahribat›yla sars›lan Osmanl› Devleti’nin baflkenti, 24 A¤ustos 1893 (12 A¤ustos 1309)
tarihinden itibaren yaklafl›k sekiz ay boyunca, 26 Nisan 1894 (14 Nisan 1310)’e
kadar kolera istilas›yla mücadele etmifltir. Salg›n›n devam etti¤i günlerde al›n›p
uygulanan önlemler neticesinde, koleran›n bilinen özelliklerine nazaran bu s›k›nt› çok hafif atlat›lm›fl; vukuat ve ölüm say›lar› nispeten düflük bir seviyede
kalm›flt›r.
‹stanbul ve çevresindeki kolera devam ederken devlet bir tak›m tedbirler almak
zorunda kalm›fl; bu tedbirlerden birço¤u alt yap› eksikliklerinin fark edilip giderilmesinde, dolay›s›yla flehrin modernleflmesinde önemli bir etki yapm›flt›r. Di¤er taraftan, koruyucu sa¤l›k önlemleri alan›nda kaydedilen geliflme Osmanl›
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Devleti’nde neredeyse ç›¤›r aç›c› nitelikte olmufltur.
fiehirdeki ‹lk Kolera Vakalar›: 1893 y›l›nda ‹stanbul’da koleraya dair ilk vaka,
Hasköy’de 24 A¤ustos günü ortaya ç›kt›. Bunun ertesi günü, Kuleli Askeri ‹dadisi’ndeki ö¤rencilerden biri kusma ve ishal halleriyle rahats›zlan›p 24 saat zarf›nda öldü. Daire-i Askeriye’den bir heyet vakay› incelemekle görevlendirildi ve
yap›lan tahkikat neticesinde ö¤rencinin koleradan ölmedi¤i fikrine var›l›p, hastan›n bulundu¤u yerde ihtiyaten oluflturulmufl olan kordon kald›r›ld›8. Fakat
benzer vakalar›n ard› kesilmeyip, Galata’dan ve Üsküdar Bimarhanesi’nden ayn› tip vukuat haberleri gelmeye devam etti.
Bimarhane’de yap›lan incelemede, illetin kolera olmad›¤› ancak dikkat çeken bir
hastal›k oldu¤u belirtilmiflti. Yine ihtiyaten kordon oluflturulmas›na karar verilirken, birkaç gün içinde Bimarhane’de 5 hastan›n daha ortaya ç›kmas› ve bunlar›n da üçünün ölmesiyle hastal›¤›n kolera oldu¤una dair güçlü bir kamuoyu
belirmeye bafllad›. Ard›ndan 3 Eylül günü Galata’da önceki hastalar›n ortaya
ç›kt›¤› yerde bir kad›n ve bunun ertesi günü de Frans›z Hastanesine kald›r›lan
bir gemi kaptan› hastalanarak öldü9. Ayn› gün Hapishane-i Umumi’de muhaf›z
olarak görev yapan askerler aras›nda flüpheli vakalar görülünce ve üstelik bunlardan biri sonra vefat edince, hemen hapishane de kordon alt›na al›nd›10.
Bu ilk vakalardan sonra, 7 Eylül’e kadar Osmanl› baflkenti ve çevresinde Bimarhane ve Umumi Hapishane d›fl›nda flüpheli hastal›¤a rastlanmazken, o gün Bimarhane’nin yan›ndaki imarette görevli birinin öncekilere benzer flekilde hastaland›¤› görüldü. Yap›lan incelemede hastan›n koleraya yakaland›¤› anlafl›ld›¤›
gibi, hasta da iki gün sonra yaflam›n› yitirdi. Salg›n bundan sonra büyük olas›l›kla bu kanalla, önce Üsküdar’›n Sultantepesi ile Bimarhane Caddesindeki Tabutçular, K›zlara¤as› ve Hayrettin Çavufl Mahallelerine sirayet ederek11 etkisini
geniflletmeye bafllad›. 12 Eylül’e kadar hastal›k flehrin sur içi mevkiine bulaflmad›. Fakat Üsküdar’a misafirli¤e giden bir kad›n Fatih’teki evine dönerken koleray› da buraya tafl›d›12 ve böylece tarihi yar›madadaki ilk vaka bu flekilde meydana geldi.
Kolera ‹stanbul’a Nereden Tafl›nd›? ‹stanbul koleras›n›n nereden bu flehre tafl›nd›¤› sorunu uzun bir süre tart›fl›lm›fl ve bu konuda de¤iflik görüfller ortaya at›lm›flt›r. Hasköy ve Kuleli’de meydana gelen ilk iki vakada, hastalar›n mikrobu
nereden kapt›klar›na dair o vakitler yap›lan incelemelerde kesinlikle bir bilgiye
ulafl›lamam›flt›. Ancak ‹stanbul’a ilk kolera mikrobunu bir ‹ngiliz gemisinin getirdi¤i bilinmekteydi. Batum’dan hareket ederek 14 A¤ustos 1893 tarihinde, yani Osmanl› baflkentinde salg›n›n bafllamas›ndan 10 gün önce, ‹stanbul Liman›na gelen George Fisher adl› bu geminin hastalanan bir tayfas›, karaya ç›kar›larak ‹ngiliz Hastanesine yat›r›lm›fl ve burada hayat›n› kaybetmiflti. Ayn› gemi daha sonra ‹stanbul’dan ayr›l›p Malta’ya giderken yolda iki tayfas› daha hastalanarak ölmüfl ve gemi Malta’da karantinaya al›nm›flt›13. Yani George Fisher’de kolera oldu¤u gerçe¤i sabitti. Bu sebeple mikrobun ‹stanbul’a bu gemi taraf›ndan getirildi¤i anlafl›lm›flt›14. Ancak onun getirdi¤i mikroplar›n kimleri yakalad›¤› hiçbir zaman tam olarak bilinemedi.
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Osmanl› makamlar› Bimarhane’deki salg›n›n nereden gelen mikropla hastaneye
bulaflt›¤›n› tespit etmifllerdi15. Buna göre, Romanya’n›n baz› mahallerinde bir
müddetten beri etkili olan kolera, Tolc›’ya nereden geldi¤i belli olmayan, fakat
buradan Köstence’ye ve oradan da vakit kaybetmeksizin ‹stanbul’a getirilen Naz›m adl› bir ak›l hastas› vas›tas›yla Bimarhane’ye sirayet etmiflti. Naz›m ‹stanbul’a geldikten sonra birkaç gün hapishanede gözetim alt›nda tutulmufl, sonra
Bimarhane’ye nakledilmiflti. Bimarhane’de karfl›l›kl› yatt›¤› Lala Ferhat’›n koleraya yakalanmas› ve hapishanede de kolera salg›n›n›n bafllamas›yla koleran›n
nereden geldi¤i böylelikle anlafl›lm›fl oldu16. Buna karfl›n, Osmanl› Devleti’nin
Köstence fiehbenderli¤inden bu konuda istenen ve cevaben gönderilen izahata
göre; Mehmet Naz›m adl› biri Köstence’den ‹stanbul’a hiç gelmemiflti. Ayn› cevapta, bu tarihlerde Romanya’n›n hiçbir yerinde kolera olmad›¤› da belirtiliyordu17. fiehbenderin yaz›s›na ra¤men, gerçekten de 1893 A¤ustosu, Romanya’n›n
birçok flehrinde koleran›n en fliddetli oldu¤u dönemdi18 ve bu sebeple hastal›¤›n
Bimarhane’ye bu ülkeden gelmifl oldu¤u kabul edildi. fiuras› bir gerçek ki H›fz›ss›hha-i Umumi Komisyonu’nun onca araflt›rmalar›na ra¤men, yukar›da yaz›lanlardan da anlafl›laca¤› üzere, koleran›n ‹stanbul’a nereden veya nerelerden sirayet etti¤i net bir flekilde ortaya konamam›fl, bahsi geçen kurgular olas›l›ktan
öteye geçememifltir.

Üsküdar ve Çevresinde Yaflayan Ahali Aras›ndaki Kolera
Salg›n›
Salg›n›n ilk günlerinden itibaren Üsküdar ve çevresindeki vakalar›n say›s›, buran›n ‹stanbul salg›n›nda ilk kolera oda¤› halini ald›¤›n› göstermektedir. ‹stanbul’daki hastal›¤›n genifl bir alana yay›lmas› hakk›nda Dr. Chantemesse19 18
Ekim tarihli raporunda, özellikle Üsküdar’da kolera ocaklar› olufltu¤una iflaret
ederek, flehrin di¤er yerlerine koleran›n sirayet etmesine Üsküdar’a gidip gelenlerin sebep oldu¤unu belirtmifltir20.
fiehrin bu yakas›nda ilk olarak Bimarhane’de görülen kolera, sonralar› buradan
Üsküdar’›n di¤er semtlerine s›çrad›. Haydarpafla Hastanesi ve Selimiye K›fllas›
gibi yine bu havalide bulunan kalabal›k mevcutlu yerlere de bulaflan illet, askerler aras›ndan da yüzlercesinin yaflam›n› yitirmesine yol açt›. Bimarhane’deki
salg›n d›fl›nda bu havalideki ilk kolera vakas›, 7 Eylül 1893’te, bu hastanenin bitifli¤indeki imarethanede ortaya ç›kt›. Hastal›k daha sonra Üsküdar’›n hemen
her yerine yay›l›p, 1893 y›l›n›n son günlerine kadar varl›¤›n› devam ettirdi. Fakat Bimarhane ve Selimiye K›fllas›ndaki vakalar ayr› tutulursa kolera, flehrin
karfl› taraf›nda yapt›¤› fliddetli y›k›m› burada gerçeklefltiremedi.
Üsküdar cihetinde 1893 Eylülünde bafllayan kolera salg›n›nda, ilk bir hafta içinde, (7-13 Eylül 1893) yaln›zca 9 vaka ortaya ç›kt›. Bu vakalar Üsküdar’›n Sultantepe, Tabutçulariçi, K›zlara¤as›21, Selimiye, Hayrettin Çavufl gibi semt ve mahallerinde görüldü. 14 Eylül’den itibaren koleran›n bu bölgedeki etki alan› aniden
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geniflledi. Fakat herhangi bir yerdeki vaka say›s›n›n anormal derecede artt›¤› görülmedi. Ancak, Üsküdar’›n üst taraflar› baflta olmak üzere, kuzey-güney do¤rultusundaki sahil fleridinde de yeni koleral› hastalar ortaya ç›kt›. Bu tarihten ay
sonuna kadar en çok koleral›, 8 vaka ile K›zlara¤as›-Tabutçulariçi’nde görüldü.
Bunu Harem’deki 4 vaka izledi. Ayr›ca Üsküdar merkezi, Murat Reis Mahallesi,
Altunizade, Do¤anc›lar, Evliya Hoca Mahallesi, ‹cadiye, Ahmediye, Nuhkuyusu,
Kavak ‹skelesi ve Kuzguncuk’ta22 en az bir koleral› hasta ortaya ç›kt›. Böylece
yaklafl›k üç haftal›k vakalar›n toplam›, salg›n›n hafif geçti¤ini gösterir bir mahiyette, ancak 35’e ulaflt›23.
Kolera mikrobu bu havalide, Ekim 1893’te önceki ayki seyrinden farkl› olmayarak, yine müteferrik vakalar meydana gelmesine yol açt›. 4–5 vaka görüldü¤ünden Kavak ‹skelesi, Kuzguncuk ve Üsküdar merkezi baflta olmak üzere, Salacak,
Çolak Sinan Mahallesi, Bülbüldere, Süleymana¤a Mahallesi, Toygartepe, Karacaahmet, Selami Ali Efendi Mahallesi, ‹hsaniye, Toygar Hamza Mahallesi ve
Gülfem Kad›n Mahallesi’nde bu ay içinde toplam 30 koleral› hasta ortaya ç›kt›24.
28 Ekim’den 6 Kas›m’a kadar geçen 10 gün zarf›nda, Üsküdar ve havalisinde yaln›zca iki vaka olmas›, hastal›¤›n buralardan siliniyor oldu¤u kan›s›n› uyand›rd›ysa da ayn› tarihten itibaren, özellikle Selimiye’de bulunan Kavak ‹skelesi’nde
ortaya ç›kan vakalar bu düflüncenin yanl›fll›¤›n› sergiledi. Kas›m ay› sonuna kadar yaln›zca bu semtte 13 vaka görüldü. Bunun d›fl›nda Üsküdar merkezde 10,
Kuzguncuk’ta 6, Ayazma, Tunusba¤›, Yenimahalle, Murat Reis Mahallesi, Süleymana¤a Mahallesi, Hayrettin Çavufl Mahallesi, Yeniçeflme, Tophanelio¤lu,
Batpazar› ve Nuhkuyusu’nda da en az birer vaka görüldü. Böylece Kas›m ay›
içinde 41 koleral› zuhur etmifl oldu25 ki bu aral›k, salg›n›n Üsküdar ve çevresindeki en fliddetli hüküm sürdü¤ü günleri teflkil etti. Aral›k 1893’te, hemen hepsi
önceki vakalar›n ortaya ç›kt›¤› semtlerde olmak üzere 27 vaka daha görüldü. Bu
ay›n sonlar›na do¤ru salg›n buralarda tamamen söndürülürken, Üsküdar’da son
koleral› hasta 1 Ocak 1894 tarihinde tespit edildi26.
fiehrin Anadolu yakas›nda Üsküdar’dan baflka yerlerde de kolera vakalar› görüldü; ancak, bunlar neredeyse yok derecesinde kald›. Üsküdar’dan sirayet etti¤i
düflünülen mikropla bu yakadaki tüm salg›n boyunca (7 Eylül 1893–7 Ocak
1894) Haydarpafla, Kad›köy, Beylerbeyi, Çengelköy, Kanl›ca, Paflabahçe, Beykoz,
Göksu Bendi, Anadolufeneri, Çaml›ca ve Küçükbakkalköy’de toplam 42 vaka
zuhur etti27. Bunlardan çok büyük bir k›sm› Kad›köy, Haydarpafla ve Beykoz’da
meydana geldi. 24 Mart 1894 tarihinde Üsküdar-Yenimahalle’de, 26 Mart’ta Kad›köy’de, 3 Nisan’da Üsküdar-Selams›z’da, 4 Nisan’da Kuzguncuk ve Anadoluhisar›’nda toplam 5 kolera vakas› daha görüldü28. Genel olarak ‹stanbul salg›n›n› kapsayan zaman içinde meydana gelmifl olmalar›na ra¤men, bu son vakalar
flehrin Anadolu yakas›ndaki salg›n›n devam etti¤ini göstermez. O s›ralarda Galata taraf›nda biraz fliddetlenen koleran›n, o tarafa gidip gelenlerle ‹stanbul’un
Anadolu yakas›na tafl›nm›fl olmas› akla daha yatk›nd›r. Çünkü bahsedilen bu 5
hastadan baflka, Üsküdar ve havalisinde yeni koleral› görülmedi ve bunlar müteferrik vakalar olarak kald›.
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Selimiye K›fllas›

175 adedi ilk dört ayl›k süre zarf›nda olmak üzere, ‹stanbul’un Anadolu yakas›ndaki ahali aras›ndan 180 kiflinin koleraya yakalanmas›, hastal›¤›n bu havalideki, özellikle Üsküdar d›fl›ndaki yerlerdeki tahribat›n›n yüksek olmad›¤›n› göstermektedir. Anadolu yakas›n›n, flehrin Suriçi ve Galata k›s›mlar›na göre genifl
ve bofl alanlar›n›n fazlal›¤› sebebiyle, daha seyrek bir yerleflmeye sahne olarak,
yine di¤er ikisine göre çok daha az bir nüfusa sahip olmas›, bunun bafll›ca nedenidir. Fakat yukar›da da belirtildi¤i gibi Bimarhane’deki ve Selimiye K›fllas›ndaki vakalar bu de¤erlendirmenin d›fl›ndad›r.

Üsküdar Toptafl› Bimarhanesi’ndeki Kolera Salg›n›
Daha önce de de¤inildi¤i üzere, Hasköy’deki vakadan birkaç gün sonra, 29 A¤ustos 1893 ve onu izleyen günlerde, Toptafl› Bimarhanesi’nde29 bulunan hastalar›n benzer flikâyetlerle hastaland›klar› görülmüfltü. ‹lk olarak, birkaç aydan beri
bu hastanede tedavi gören Lala Ferhat A¤a ad›ndaki bir ak›l hastas›nda müflahede edilen kolera alametleri, ard›ndan h›zla di¤er hastalar aras›nda görülmeye
bafllad›. Bimarhane bafltabibi Kastro’nun tüm gayretlerine ra¤men hastal›¤›n nas›l olup da Bimarhane’ye girdi¤i tespit edilemeyince30, çok daha sonralar›, buradaki salg›n›n sönmeye yüz tuttu¤u günlerde, özel bir komisyon kurularak iflin
asl› araflt›r›l›p ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›ld›. Neticede, koleran›n Bimarhane’ye,
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Romanya’n›n Köstence flehrinden gelen bir ak›l hastas›ndan bulaflt›¤› kabul edildi31.
31 A¤ustos 1893 tarihinde meydana gelen ani iki ölümden hemen sonra, mikrobiyoloji konusunda uzman kabul edilen Binbafl› Hamdi Bey, Bimarhane’ye
gönderildi. Hamdi Bey, orada ilk ölen kifli olan Lala Ferhat’›n d›flk›s›ndan numuneler ald›ktan sonra, bu numuneler üzerinde mikroskopla yapt›¤› incelemelerde, kolera mikrobuna rastlayamad›¤›n› bildirmesi üzerine, ilgili makamlarda
bir anl›k rahatlama yafland›. Fakat müteakip günlerde hem hasta ve hem de ölü
say›lar› art›nca, S›hhiye Meclisi müfettifli Vitalis Efendi’yi Bimarhane’ye gönderdi32. O da hastanenin bafltabibi Kastro ile görüflüp, gerekli incelemelerini
yapt›ktan sonra, meclisine sunmak üzere bir rapor haz›rlad›. Hamdi Bey’in aksine Vitalis Efendi raporunda, bilhassa sürekli artan vaka say›lar›na nazaran,
hastal›¤›n koleraya çok benzedi¤ini belirtti33. Biraz sonra, bir tak›m önlemleri
içeren ve Vitalis’in görüfllerine dayanarak kabul edilen S›hhiye Meclisi karar›,
bu rapor üzerine al›nd›.
S›hhiye Meclisi’ndeki 3 Eylül 1893 tarihli toplant›da, Bimarhane’nin derhal kordon alt›na al›nmas›na dair karar al›nd›ktan baflka, müfettiflin raporundan yola
ç›k›larak, hastanenin Yass›ada’ya tafl›nmas› uygun görüldü. Buna gerekçe olarak
ise, Bimarhane’nin o denli ak›l hastas›n› alacak bir bina olmad›¤› ve dolay›s›yla, ko¤ufllardan birine bulaflan mikrobun oradaki bütün hastalar› kolayca yakalad›¤›ndan, buras›n›n bir hastal›k memba› halini ald›¤› gösterildi34. Meclisin karar›nda tahliye iflinin nas›l olaca¤›n›n da izah›na giriflildi. Buna göre, Bimarhane’deki doktor, memur, hastabak›c› ve hastalar zaptiyelerin korumas› alt›nda,
çevredeki ahalinin uyumas›ndan sonra, gece geç vakitlerde k›r yoluyla Harem
civar›ndaki Kavak ‹skelesine indirilerek, bir veya birkaç vapura bindirilecek ve
s›hhiye gardiyanlar›n›n refakatinde Marmara Denizi’nde, hemen hemen bofl bir
vaziyette bulunan Yass›ada’ya tafl›nacaklard›. Ard›ndan adaya gönderilecek çad›r, erzak, ilaç ve gerekli di¤er malzemelerle burada geçici bir hastane kurulacakt›. Sevk›yattan sonra adada kalmas› gerekenler d›fl›nda, bu ifl için görev yapan herkes, Kavak Tahaffuzhanesi’ne gönderilerek tathir ve tebhir (temizleyip
tütsüleme, etüvden geçirme) ifllemlerine tabi tutulduktan sonra, 15’er gün karantinaya konulacaklard›. Ayr›ca, Bimarhane binas› ile sevk›yat s›ras›nda geçilen yollar ve kullan›lan vapurlar, kimyevi maddelerle dezenfekte edilecekti35.
Onca hastan›n, üstelik koleral› ak›l hastalar›n›n Üsküdar sokaklar›ndan geçirilerek, hiç de uygun olmayan bofl bir adaya tafl›nacak olmas›, ak›l almaz bir giriflim olacakt›. Neyse ki iflin meflakkati ve iyi bir plana muhtaç oluflu sebebiyle
S›hhiye Naz›r› ve S›hhiye Meclisi üyelerinin de kat›l›m›yla fiehremaneti Dairesi’nde 4 Eylül günü toplanan Fevkalade Komisyonda, koleraya karfl› al›nacak
tedbirler hakk›nda malumat sahibi olmas› nedeniyle, padiflah›n emriyle bu toplant›ya kat›lan Dr. Muhtar Celalettin Efendi sayesinde büyük bir hatan›n efli¤inden dönüldü. Muhtar Celalettin’in geç kat›labildi¤i toplant›n›n karar›n›n çoktan
al›nm›fl olmas›na ra¤men, söz alarak düflüncelerini dile getirmesi, baflta Üsküdar yakas› olmak üzere ‹stanbul’un flans›yd›. Gerçekten de Bimarhane’de bulu163
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nan o kadar hasta ya da bulafl›k olma ihtimali bulunan insan›n sokaklardan geçirilerek, baflka bir yere nakli halinde hastal›¤›n yay›lmas›n›n önüne geçilemeyebilirdi. Halbuki, hastanenin nakline hiç gerek olmadan da sorun halledilebilirdi. Ancak hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›ndan beri Bimarhane’de al›nan tedbirlerin
yetersiz kalmas› ve baz› yanl›fl uygulamalar, hastal›¤›n önünün al›namamas›na
yol açm›fl olabilirdi36. Bunun giderilmesinden sonra Avrupa’da da örnekleri görüldü¤ü üzere, hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤› yerde yok edilmesi, çok daha tehlikesiz
ve do¤ru bir yol olacakt›. Ancak yukar›da da belirtildi¤i gibi, Muhtar Efendi toplant›ya kat›ld›¤›nda, tahliyeye dair müzakereler yap›lm›fl ve karar mazbatas›na
yaz›lm›flt›. Bu sebeple onun fikirleri, orada kendisine hak verenlerin de olmas›na ra¤men itibar görmedi.
Fakat, II. Abdülhamid titiz bir tutum sergileyerek, Dr. Muhtar Celalettin’in sözlerindeki do¤ruluk pay›n› takdir etti. Bunun d›fl›nda, tafl›ma iflleminin detaylar›
ve Yass›ada’n›n bu ifle gerçekten uygun olup olmad›¤› padiflah›n akl›na tak›lan
di¤er hususlard›. Tatmin olmayan Osmanl› sultan›, ayn› komisyonun Dr. Muhtar Celalettin Bey’in kat›l›m›yla, 5 Eylül’de tekrar toplanmas›n› istedi37.
Bir gün önceki toplant›daki kararlar› alanlar bir anda uyan›verdi ve tarihi hatadan dönülmüfl oldu. Komisyon, nakil iflleminden vazgeçerken iki gerekçeyi öne
sürdü. Bunlardan ilki, Muhtar Efendi’nin belirtti¤i gibi, koleran›n ortaya ç›kt›¤›
mahalde söndürülmesinin geliflmifl devletler taraf›ndan da uygulanan en güvenli yol olufluydu. Öyle ki bu hareket, bundan sonraki zamanlarda okul, k›flla ve
benzeri toplu yaflan›lan yerlerde hastal›k ortaya ç›kt›¤›nda, yine tahliye yolunun
gündeme gelmesine yol açan bir örnek teflkil edecekti. ‹kinci gerekçe olarak ise,
hastalar›n naklinin halk›n endifle, korku ve yönetim aleyhine dedikodu yapmas›na sebep olacak olmas›38 gösterildi. Böylece Bimarhane’de hizmet verenlerle
birlikte 600 kifliye yak›n nüfusun yerinde b›rak›l›p, al›nacak tedbirlerle koleran›n bulundu¤u mahalde söndürülmesinde karar k›l›nd›. Ayn› toplant›da ayr›ca,
Bimarhane’de al›nacak önlemlerle yap›lacak ifllemlere dair bir talimatname haz›rland›39.
Toptafl› Bimarhanesi ile ilgili al›nan karar ve haz›rlanan talimatnamenin üzerinden çok geçmemiflti ki 13 Eylül’e kadar Üsküdar yakas›ndaki befl hastadan üçünün, Bimarhane la¤›m›n›n geçti¤i cadde üzerindeki ev, han ve dükkânlarda ortaya ç›kmas›40, buras›n›n koleran›n yay›lmas›nda bir odak haline geldi¤ini gösterdi. Bu durumun fark›na var›lmas›ndan sonra, S›hhiye Meclisi’nin tavsiye niteli¤indeki görüflüne göre; hastanenin kordon alt›nda tutulmas›ndansa hastalardan tafl›nabilenlerin baflka yerlerde kurulacak barakalara nakli gerekmekteydi41.
Bu uyar›ya ra¤men her hangi bir giriflimde bulunulmamas›n›n sebebi; ya Paris’ten Pastör’ün göndertti¤i talimat uyar›nca hastalar›n kesinlikle buradan ç›kar›lmamas› yönündeki ikaz42 ya da Bimarhane’deki salg›n›n yavafl yavafl kontrol
alt›na al›n›yor olmas›yd›.
2 Ekim’den itibaren, salg›n›n tamamen söndürülmesinin üzerinden on gün geçtikten sonra, ilgili nizamnamelere göre kordonun kald›r›lmas› gerekiyordu. H›fz›s›hha-i Umumi Komisyonu’nda, bu sebeple bir mazbata haz›rlanarak padifla164
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ha sunuldu. Ancak, Sultan Abdülhamid’in o s›ralar buna izin vermeye niyeti
yoktu. 21 Ekim’de bu arzu tekrar edildiyse de kordonun kald›r›lmas› için birkaç
hafta daha beklendi43. Nihayet 8 Kas›m 1893’te Bimarhane’deki kordon kald›r›larak, doktor ve memurlar›n girifl ç›k›fllar› serbest hale getirildi44.
Kolera, Bimarhane’de 17 Eylül’e kadar geçen 20 gün içinde 112 kifliyi yakalayarak, bunlardan 78’inin hayat›n›n son bulmas›na yol açt›45. Bundan sonra, yaklafl›k 20 gün daha hafif surette devam eden salg›nda, 2 Ekim’de son vefat olay› gerçekleflti. Bu ana kadar geçen sürede toplam 117 kifli koleraya yakaland› ve bunlardan 86’s› hastal›¤a yenilirken, 31 tanesi de flifa buldu46. Hastalardan baflka,
di¤er görevlilerle birlikte, yaklafl›k 600 kiflinin bulundu¤u böyle kalabal›k ve s›k›fl›k bir binada vaka ve ölüm say›s›n›n çok daha a¤›r olmas› iflten bile de¤ilken,
Tedabir-i S›hhiye Komisyonu’nun ald›¤› önlemler, bunun önüne geçilmesinde
etkili oldu. Yine bu neticenin al›nmas› yolundaki gayretler, sonraki günlerde
meydana gelen Haydarpafla Hastanesi veya Selimiye K›fllas› salg›nlar› gibi benzer durumlarda yap›lacaklara, iyi bir tecrübe teflkil etti.
Salg›n›n s›k›nt›s›n› en çok çekenler hiç flüphesiz Bimarhane’deki doktor, memur
ve hademelerdi. Salg›n›n ilk günlerinde kolera, do¤al olarak en çok Bimarhane’de görev yapan bu insanlar› telaflland›rm›flt›. Üstelik bunlar, art›k her zamankinden daha çok ve kordon alt›nda olarak çal›flmaya mecburdular. ‹flte böyle bir
ortamda, görevlilerin vazifelerinden ayr›lacaklar›ndan çekinildi¤inden, bir aya
mahsus olmak üzere maafllar›na birer misli zam yap›ld›47 ve bu tehlike de bertaraf edilmifl oldu. Daha sonraki askeri doktor tayinleriyle birlikte burada görev
yapan heyet, Kas›m ay› bafllar›na kadar yaklafl›k 70 gün kordon alt›na kald›. Kordonun kald›r›lmas›na yak›n buradaki doktorlara birer rütbe terfi ve baz›lar›na da
niflanlar verildi48.

‹stanbul’da Vazife Yapan Askerler Aras›ndaki Kolera Salg›n›
1893–94 ‹stanbul salg›n› s›ras›nda kolera, flehirde birbirinden farkl› mevkilerde
bulunan askerlerden 563’ünü yakalam›fl ve bunlardan 255’inin hayat›n› kaybetmesine neden olmufltur49. Ölüm oran›n›n % 45’e tekabül etti¤i bu rakam, kolera
salg›nlar› için çok fena bir netice de¤ildir. Salg›n›n bafllar›ndan itibaren, Selimiye K›fllas›nda çok say›da koleral› asker görülmüfl; illet, en çok buradaki efrat aras›nda etkili olmufltur. Salg›nda baflkentin Üsküdar yakas›nda, Selimiye K›fllas›ndan baflka önemli bir kolera oca¤› ortaya ç›kmam›fl; yaln›zca Nuhkuyusu, Üsküdar Büyükdere, Kavak, Çay›r, Kad›köy gibi karakolhanelerde görev yapan askerler aras›nda birkaç vukuat zuhur etmifltir50. K›fllada ortaya ç›kan koleral›lar›n
büyük k›sm›, Haydarpafla Hastanesine sevk edilerek tedavi edilmeye çal›fl›lm›fl;
bunlar dâhil olmak üzere, salg›n s›ras›nda Haydarpafla Hastanesine 169 koleral› asker nakledilmifltir. Ayr›ca, Selimiye K›fllas›nda oluflturulan sa¤l›k biriminde, Liman-› Kebir (Rumelifeneri) ve Beylerbeyi Hastanelerinde de koleral› efrad›n iyilefltirilmesi için çaba harcanm›flt›r.
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1893–94 ‹stanbul Salg›n›n›n Genel De¤erlendirmesi
Salg›n›n bafllad›¤› 1309 A¤ustosunda (13 A¤ustos–12 Eylül 1893) ‹stanbul’da
141 kifli koleraya yakaland› ve bunlardan 87’si yaflam›n› yitirdi. Eylül 1309 (13
Eylül–12 Ekim 1893)’da bu say›lar biraz daha artarak, 181 vaka ve 94 vefata
ulaflt›51. Teflrin-i Evvel 1309 (13 Ekim–12 Kas›m 1893)’da kolera vukuat ve ölüm
say›lar› mislince artarak, 330 yeni vaka ve 194 vefat gerçekleflti. ‹stanbul’da salg›n boyunca kolera vaka ve ölümlerinin en çok görüldü¤ü dönem, 1320 vukuat
ve 727 ölüm ile 1309 Teflrin-i Sâni (13 Kas›m–12 Aral›k 1893) ay› oldu. Hastal›¤a yakalananlardan 1090’› sivil, 230’u da askerdi. Di¤er yandan, bu dönemde koleradan ölenlerin 625’i sivil, 102’si de askerdi. 1893 Aral›k ortalar›nda, so¤uklar nedeniyle mikrobun k›r›laca¤› düflünülmekteydi. Ancak bu ay içinde zuhur
eden vukuat say›s›, Kas›m ay›na göre çok azalm›fl olmakla birlikte, yine de beklenenin üzerinde oldu. H›fz›ss›hha-i Umumi Komisyonu taraf›ndan bunun sebebi olarak, halk›n yiyecek ve içeceklerine dikkat etmemesi ile ortaya ç›kan mide ve ba¤›rsak bozukluklar›na karfl› yeterli hassasiyetin gösterilmemesi oldu¤u
iflaret ediliyordu.52 Gerçekten de k›fl mevsiminin tam ortas›na var›lmas›na ve havalar›n iyice so¤umas›na karfl›n, salg›n›n hala hükmünü icra etmesi dikkat çekiciydi. Nitekim önceki ay›n sonlar›nda en fliddetli haline kavuflan salg›nda, 1309
Kanun-› Evvel ay›nda (13 Aral›k 1893–12 Ocak 1894) da 381 yeni vaka ve 227
kolera ölümü meydana geldi.
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Kanun-› Sâni 1309 (13 Ocak–12 fiubat 1894)’da, evvelki ay bafllayan düflüfl daha
da h›zlanarak, 102 yeni vukuat ve 70 vefat raddelerine geriledi. 1309 fiubat›nda
(13 fiubat–12 Mart 1894) bir miktar daha azalan vukuat say›s› 89, vefat say›s› da
53 oldu. 1310 Mart›nda (13 Mart–12 Nisan 1894) özellikle Rum vatandafllar aras›nda canlanan salg›n›n fliddeti artarak, 134 yeni vaka ve 81 ölüme yol açt›. Koleran›n ‹stanbul’daki son kurban›n›n öldü¤ü 14‘üne kadar Nisan 1310 (13 – 26
Nisan 1893)’da, yaln›zca 5 vukuat ve 4 vefat meydana geldi53.
24 A¤ustos 1893 (12 A¤ustos 1309) günü bafllayan 1893–94 ‹stanbul kolera salg›n›, 26 Nisan 1894 (14 Nisan 1310) tarihinde sona erdi. Bu süre zarf›nda 2683
kifli koleraya yakalan›rken, bunun 1537’si hayat›n› kaybetti. Hastal›¤› yenenlerin say›s› ise 1146 oldu. Bu netice ile hastal›¤a yakalananlar›n % 57,2’si yaflam›n› yitirirken, % 42,8’i iyileflmifl oldu. Salg›n›n devam etti¤i 246 günün ortalama
vukuat say›s› yaklafl›k 11 kifli olurken, günlük ortalama ölüm ise 6’n›n biraz üzerinde meydana geldi54.

Salg›n Esnas›nda Al›nan Tedbir ve Uygulamalarla
Bunlar›n Üsküdar’a Yans›yan K›s›mlar›
Koleran›n ‹stanbul’a yaklaflt›¤› günlerde, hastal›¤›n Dersaadet’e bulaflmas› ihtimaline karfl›, gerek hastal›¤›n sirayetini engellemek ve gerekse mikrop ‹stanbul’a
bulaflt›¤›nda, müzakereler yaparak gereken s›hhi tedbirleri süratle al›p uygulamakla yükümlü özel bir komisyonun varl›¤›na ihtiyaç duyulunca, 24 A¤ustos
1893 tarihinde, fiehremininin baflkanl›¤›nda H›fz›ss›hha-i Umumi Komisyonu
(Tedabir-i S›hhiye Komisyonu ya da Tedabir- S›hhiye-i Fevkalade Komisyonu)’nun kurulmas›na karar verildi55. Komisyonun bafll›ca icraatlar›, s›hhi temizlik, kordon usulünün tatbiki, baz› g›dalar hakk›ndaki k›s›tlamalar, sosyo-ekonomik durumu bozuk ahaliye ev tahsisi ile bunlar›n baz›lar›n›n flehirden gönderilmesi, altyap› çal›flmalar›, askeri alanlarda ve okullardaki s›hhi durumun iyilefltirilmesi çal›flmalar› olmufltur. 1893-94 Salg›n› s›ras›nda ve sonras›nda H›fz›s167
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s›hha-i Umumi Komisyonu’nun gayretli çal›flmalar›, ‹stanbul’da koleran›n hafif
surette atlat›lmas›n›n en baflta gelen etkeni olmufltur. Zira, bu süre zarf›nda koleraya dair tedbir ve kararlar› al›p uygulayan, bu kurum olmufltur56.
S›hhiye Heyetleri ile Kolera Hastanelerinin Kurulmas›
‹stanbul’da bafl gösteren hastal›¤a karfl› ilk olarak 25 A¤ustos 1893 tarihinde,
flehrin dört bölgeye ayr›l›p bunlar›n her biri için birer s›hhiye heyeti oluflturulmas›na karar verildi. Bunun ilham kayna¤›, özellikle Fransa’daki benzer uygulamalar olmufltu. Orada oldu¤u gibi, flüphe çeken bir hastal›k ortaya ç›kt›¤›nda,
doktorlar derhal hastan›n bulundu¤u mahalle giderek ilk tedaviyi yapt›ktan sonra, etraf›n antiseptik maddelerle temizlenmesini sa¤layacaklard›. Bu amaçla, heyetlerde dörder doktor ile birer de eczac› görev yapacakt›. ‹stanbul ve Üsküdar
için birer, Beyo¤lu ve Hasköy için bir, Befliktafl ve Bo¤aziçi’nde de bir olmak
üzere, ayr› ayr› görev yapacak bu heyetlere atanacak doktorlardan birer adedi
S›hhiye Meclisi57 üyelerinden ve kalanlar› da askeri doktorlar aras›ndan seçilecekti. Öte yandan eczac›lar›n ikisi sivil, ikisi de askeri eczac›lar aras›ndan tayin
edilecekti58. Heyetler, flüpheli hastal›k ortaya ç›kt›¤› durumlarda, kordon oluflturulmas› ve benzeri tedbir ve uygulamalara dair haz›rlad›klar› raporlar› do¤rudan, mahiyetinde çal›flacaklar›, H›fz›ss›hha-i Umumi Komisyonu’na sunacaklard›59. Kolera hastaneleri hizmet vermeye bafllamadan evvel flüpheli hastalar›n,
salg›n›n yay›l›p büyümesi aç›s›ndan çok tehlikeli bir flekilde, baz› sivil ve askeri hastanelerde tedavilerine kalk›fl›lm›flt›. Bu konudaki yanl›fll›k fark edilerek,
s›hhiye heyetlerinin flüpheli gördükleri hastalar› tedavi edecekleri, di¤er hastanelerden ayr› olarak yaln›zca kolera hastalar›na has, 4 adet hastanenin kurulmas›na karar verildi. Bu sebeple oluflturulan 4 heyet için 4 ayr› ev kiralanarak donan›mlar›n›n yap›lmas›na ve bunlar›n kolera hastaneleri olarak hizmet vermelerine bafllan›yorken60, 4 Eylül’de S›hhiye Naz›r› ve S›hhiye Meclisi üyelerinden
baz›lar›yla flehremini ve H›fz›s›hha-i Umumiye Komisyonu üyelerinin kat›l›m›yla gerçekleflen fevkalade toplant›da, ‹stanbul için 4 heyetin yetersiz kalaca¤› fikri benimsendi. Bu yüzden her belediye dairesinde bir s›hhiye heyeti oluflturulmas›na ve 10 belediye dairesinin her birinde birer hastane tesis edilmesine
karar verildi61. Ayr›ca önceki dört heyete tayin edilen toplam 16 doktora askeri
ve mülki yeni 28 doktor daha eklenecekti62. Daha sonralar› buradaki hastal›¤›n
miktar›ndaki yo¤unluk üzerine, bir heyet ve hastane de Hasköy için oluflturuldu63. Bunlardan Dokuzuncu Dairenin Üsküdar Tophanelio¤lu’nda bulunan hususi hastanesine, ilk hasta 13 Eylül 1893 (1 Eylül 1309) tarihinde olmak üzere,
salg›n süresince toplam 77 kifli yat›r›lm›flt›r. Bunlardan 9’u flüpheli olarak getirilip koleraya yakalanmad›¤› anlafl›l›p flifa bulmufl, 5’i zaten ölmüfl olarak getirilmifl, 38’i hastanede ölmüfl ve 25’i de iyileflmifltir. Beykoz’da oluflturulan Sekizinci Belediye Dairesinin özel kolera hastanesine ilk hasta 11 Eylül 1893 (30
A¤ustos 1309)’de kabul edilmifl ve salg›n müddetince 13 hasta tedavi edilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Hastalardan birinin koleral› olmad›¤› sonradan anlafl›lm›fl; fakat,
kolera flüphesiyle hastaneye yat›r›l›p, daha sonra taburcu edilmifltir. Di¤er 12 ki168
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fliden 7’si hayat›n› kaybederken, 5’i de sa¤l›¤›na kavuflmufltur. Onuncu Dairenin
Haydarpafla’daki ‹brahima¤a Çay›r›nda bulunan hususi hastanesine, 20 ve 23
Kas›m ve 3 Aral›k 1893’te olmak üzere, yaln›zca 3 kifli yat›r›larak 1’i kurtar›lm›fl
ve di¤er 2’si vefat etmifltir64.
Kordon Usulünün Uygulanmas›
Bu uygulamada as›l olan, hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤› yerden d›flar› yay›lmas›n› engellemek ve ayn› yerde imha edilmesini sa¤lamakt›. Yani bu, karantina usulünün dar kapsaml› baflka bir versiyonuydu. Daha salg›n bafllamadan önce, e¤er
bir yerde kolera görülürse, belediye ve zab›ta idareleri taraf›ndan oras›n›n abluka alt›na al›narak, acilen Sadaret’e ve S›hhiye Nezareti’ne haber verilmesi hususunda da yetkililer uyar›lm›flt›65. Bu, kordon usulünün ilerleyen günlerde uygulanaca¤›na dair, bu günlerde görülen ilk iflaret oldu. 1893’ün Eylül ay› sonlar›nda, flehirde artan vakalar›n miktar›yla orant›l› olarak, kordon alt›na al›nan yerlerin say›s› da artmaktayd›. Bu baflka bir s›k›nt›y› gündeme getirdi. O s›rada 10
gün olan kordon müddeti boyunca, bunlar›n güvenli¤ini sa¤layan polis ve jandarmalar›n miktar› art›k yetersiz kalmaktayd›. Özellikle Üsküdar yakas›nda çok
say›da yeni görevliye ihtiyaç duyulmaktayd›. Bu nedenle o ana kadar yeni bir
masraf kap›s› açacak olmas› nedeniyle kaç›n›lan geçici güvenlik görevlisi al›m›ndan baflka çare kalmad›. Nihayet 26 Eylül 1893 tarihinde, bafllang›çta iki ayl›k tasarlan›rken, daha sonra görev süreleri salg›ndan çok sonralara kadar uzat›lan 100 nefer jandarma istihdam›na dair irade ç›kt›66.
Kordonlar flehrin di¤er k›s›mlar›nda oldu¤u gibi Üsküdar sakinlerine de büyük
s›k›nt› yaflatm›flt›r. Kordonlar›n süresi, salg›n boyunca de¤ifliklikler göstermekle
beraber, bafllang›çta 10 gündü. Hastal›¤›n yay›lmas›n› önlemesi yönüyle muhakkak olan faydas› yan›nda, maddi manevi zararlar› da anlafl›labilen kordon usulüne halk›n pek de sempatisi yoktu. Sürekli devam eden flikayetlerin yan›nda,
salg›n›n büyümesinden sonra çok say›da kordonun teflkili için eldeki imkanlar›n yetersiz kalmas›, zaman zaman bu usulün terk edilmesini ve hiç uygulanmamas›n› savunanlar› ortaya ç›kard›. fiuras› da belirtilmelidir ki kordonun tatbikiyle beraber, kordon içinde kalacaklar›n yiyecek içecek ve di¤er gereksinimleri için s›k›nt› çekmelerine müsaade edilmeden ve bu insanlara iyi davran›larak
ihtiyaçlar› karfl›lanmaktayd›. Kordon oluflturulduktan hemen sonra, illete yakalananlar›n evleri, bazen de iflyerleri, hastan›n kulland›¤› eflya ve elbiseleri dezenfekte edilmekteydi67.
Koleral›lara ‹laç Temini ‹çin Nöbet Eczanelerinin Tesisi
Gerek kolera ve gerek di¤er hastal›klara yakalan›p tedavi için maddi imkân› olmayan fakir ahali için, belediye daireleri bünyesinde oluflturulan merkezler ve
nöbet eczanesi denen yerler, bu insanlara laz›m olan ilaçlar›n haz›rlan›p bedava
olarak verildi¤i mekânlard›. Bu yerlerden ahalinin yararlanabilmesi için, gazete
ilanlar›yla halk bilinçlendirilmeye çal›fl›larak, ‹stanbul’daki s›hhiye heyetleri
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merkezleriyle nöbet eczanesi olarak düzenlenen yerler, yine bu ilanlar yoluyla
halka duyuruldu. Bunlardan 9. Belediye Dairesinde bulunanlar, “Üsküdar Do¤anc›lar’daki s›hhiye heyeti merkezi nöbet eczanesi” ile “Ahmediye Meydan›’ndaki ‹stavraki’nin eczanesi”; 8. Daireninki, Kanl›ca’daki “s›hhiye heyeti merkezi nöbet eczanesi” ile “Beykoz’da Nikola’n›n eczanesi”; 10. Daireninki ise “Kad›köy’deki s›hhiye heyeti merkezi nöbet eczanesi” ile “Belediye dairesi yan›ndaki eczane” olarak tespit edilmifltir68.
‹çme Sular› Hakk›ndaki Çal›flmalar. Kolera mikrobunun yay›lmas›ndaki en
önemli etkenlerin bafl›nda kirli su kaynaklar› gelirken, kolera epidemilerinin geliflmesinde önemli olan bir nokta da yerleflim birimlerindeki alt yap›n›n iyi olmamas›d›r. Bu gerçe¤in fark›nda olan Osmanl› Hükümeti, baflkentin içme suyu
kaynaklar›n›n kontrol ve ›slah› ile ilgili, salg›n›n bafllar›ndan itibaren bir uyan›kl›k hali sergilemifltir. Ancak belirtilmelidir ki bu husustaki çal›flmalar, koleran›n fliddetinden dolay› flehrin Galata ve Suriçi k›s›mlar›nda a¤›rl›kl› olmufltur.
Ayn› konuda Üsküdar yakas›ndaki çal›flmalara dair ancak birkaç örnek de bulunmaktad›r. Bimarhane’deki salg›n sürerken, burada kullan›lan suyun sa¤l›¤a
uygun olup olmad›¤›n›n tespiti için 9 Eylül 1893 tarihli bir irade ç›kt›69 Bundan
sonra, suyun kayna¤›, güzergâh› ve bu güzergâh üzerinde pis la¤›m ve derelere
kar›flmam›fl oldu¤u, yani içmeye ve kullan›ma uygun bir su oldu¤u, fiehremane170
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ti’nin görevlileri taraf›ndan ortaya kondu70.
O vakitler Üsküdar ve Kad›köy taraflar›n›n içme suyu birçok küçük hacimli flebekeden karfl›lanmaktayd›. Bunun d›fl›nda, bir kaç memba suyuyla kuyu sular›
da kullan›lmaktayd›. Ekim 1893’ün ilk günlerinden itibaren Üsküdar-Kad›köy
Su fiirketi taraf›ndan Göksu bendinden sa¤lanan su, ad› geçen mahallere verilmeye bafllanm›flt›71. Di¤er taraftan, flehrin Anadolu yakas›ndaki askerler aras›nda, salg›n›n bafl›ndan beri önemli miktarda vukuat ve can kayb› yaflanm›flt›. Koleran›n bu havalide bilhassa Selimiye K›fllas›nda etkili olmas› üzerine, k›flladaki içme sular›ndan flüphelenildi. ‹ncelemeler sonucunda, k›flladaki suyun sa¤l›ks›zl›¤›na kanaat getirildi¤inden kullan›lmas› yasakland›. Buradaki salg›n bitene kadar, askerler için pek yeterli olmamas›na ve k›fllaya tafl›nmas› da müflkülata sebep olmas›na ra¤men, Kay›flda¤›’ndan sa¤lanan memba suyu kullan›ld›. Selimiye K›fllas›nda salg›n tamamen söndükten sonraki günlerde ise flirketin Göksu’dan getirdi¤i su kullan›lmaya baflland›72.
fiehrin Temizli¤i ‹le ‹lgili Çal›flmalar
Bu dönemde salg›ndan önceki uygulamalar›n devam› olarak, baflta dere yataklar›yla la¤›mlar; bunlardan baflka, flehirde sa¤l›ks›z koflullar içeren mahallerle, kolera görülen yerlerin dezenfeksiyonu yap›ld›. Bu flekilde, hastal›¤›n hayat bulmas›na yard›mc› etkenlerin giderilmesine çal›fl›ld›. fiehrin gerçek manada temizlenebilmesi ve koleraya yatakl›k edebilecek bir yap›dan kurtulmas› için gereken s›hhi mühendislik çal›flmalar›, Osmanl› Devleti’nin son dönemlerinde
içinde bulundu¤u borç bata¤› ve mali müzayaka göz önüne al›nd›¤›nda, çok pahal›yd›. Üstelik bu çal›flmalar uzun süreli planlama ve ciddi finans gerektiren
projelere muhtaçt›. Zamanla pislik birikmesi sonucu batakl›k halini alan ve bu
halleriyle çevreleri için ciddi tehlikeler oluflturan derelerin temizlenmesi için
u¤rafl›larak, kolera mikrobunun yaflay›p ço¤alabilece¤i bu yerler ortadan kald›r›lmaya çal›fl›ld›73.
Bu günlerde mahallelerden toplan›lan çöpler, ‹stanbul, Kad›köy, Üsküdar ve
Befliktafl taraflar›nda, tanzifat iskelesi olarak kullan›lan yerlerden mavnalarla
K›zkulesi veya Ah›rkap› aç›klar›nda ak›nt›ya b›rak›lmaktayd›. Ancak çöplerin
mavnalardan denizde yeterince aç›klara b›rak›lmamas› nedeniyle tekrar sahile
döndü¤ü fark edilince, çöp mavnalar›n› çekmeye yarayan römorkörlerin kullan›lmas›na baflland›74.
fiehirdeki dezenfeksiyon ifllerinin bafl›nda bulunan H›fz›ss›hha Baflmüfettifli
Bonkowski Pafla, Fransa’dan getirtilen dezenfektör Mondragon ile 1. ve 2. F›rkalardaki itfaiye alaylar›ndan seçilen subay ve askerlerle bu ifli yürütmekteydi75.
Oluflturulan iki dezenfekte ekibinden biri ‹stanbul taraf›nda, di¤eri de Üsküdar
taraf›nda olmak üzere, belediyelerce kendilerine tahsis edilen mahalleri üs edinerek, salg›n boyunca ve sonras›nda görev yapt›lar76.
Tebhirhanelerin Aç›lmas›
Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin en tesirli yöntemlerinden olan dezenfeksiyon
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Üsküdar Tebhirhanesi’nde kullan›lan etüv makinalar›ndan biri

usulünün Osmanl› Devleti’nde tam olarak uygulanmaya bafllamas› tebhirhanelerle olmufltur. Bulafl›c› hastal›klardan birisine yakalanan kiflilerin eflya ve giysilerinin bas›nçl› su buhar› ile, yine bu hastal›klar›n görüldü¤ü ev, iflyeri ve bunun gibi mekanlar› kimyasal maddelerle, temizlemekle görevli kurumlara tebhirhane denir. ‹stanbul salg›n› öncesinde fiehremaneti ile S›hhiye Nezareti bünyesinde faaliyet gösteren tahaffuzhanelerin77 baz›lar›nda etüv (tebhir-buhar)
makineleri ve pülverizatörler (küçük boy etüv) kullan›lmaktayd›78. Öte yandan,
koleran›n Osmanl› baflkentine iyice yaklaflt›¤› 1893 yaz›nda, ‹stanbul’da kullan›lmak üzere üç etüv makinesiyle dört pülverizatör Avrupa’dan sat›n al›nd›79.
Bu s›rada tebhirhane tabiri hiç kullan›lmamaktayd›; ancak, etüvlerin sabit olanlar›yla yap›lacak ifllem tebhirhanelerde yap›lanlardan çok farkl› de¤ildi. Bunun
yan›nda, tebhirhanelerin çok daha güvenli ve s›k› çal›flm›fl oldu¤u söylenebilir.
‹stanbul’da tebhirhaneler yap›lmas› hakk›nda ilk düflüncenin Frans›z Chantemesse’e ait oldu¤u bilinir. Frans›z doktor 6 Ekim 1893 tarihli raporunda Beyo¤lu, Üsküdar ve ‹stanbul taraflar› için üç ayr› büyük flubenin ihdas›n› gerekli göstermifltir80. Bunun üzerine Üsküdar Aç›ktürbe’de, Gedikpafla’da ve Tophane Pazarkap›s›’nda yap›m›na bafllan›lan tesislerden, önce Gedikpafla’daki 17 Aral›k
1893’ten itibaren hizmete girmifl81; 9 May›s 1894’te Üsküdar’daki82 ve k›sa bir
süre sonra da Tophane’deki tebhirhanenin inflaat› bitirilerek faaliyete geçiril172
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mifltir83. Kolera ‹stanbul’da 1893–94 salg›n›nda, dünyan›n her yerindeki gibi, yo¤un olarak alt s›n›ftan kurbanlar seçti¤inde, Osmanl› otoriteleri hastal›¤›n getirdi¤i y›k›m› hafifletmek amac›yla, bir tak›m sosyal politikalar izledi. “Devlet koleraya karfl› güçlü, padiflah halk›n›n hep yan›ndayd›”. Osmanl› ahalisinin bundan baflka bir düflünceye sapmas›na asla müsaade edilmedi. Di¤er taraftan II.
Abdülhamid, doktorlar›n tedavi yöntemleriyle ilgili bir s›ra d›fl›l›k fark etti¤inde bile derhal iflin asl›n›n araflt›r›lmas›n›, yanl›fl durumun düzeltilmesini isteyecek kadar salg›nla ilgiliydi. Neticede 1893–94 salg›n›, koleran›n bilinen y›k›mlar›na nispeten, al›nan s›k› önlemler sonucunda, ‹stanbul’un genelinde oldu¤u gibi Üsküdar’da da büyük kay›plar verilmeden atlat›ld›. Bunun yan›nda, hastal›kla mücadele edilirken Osmanl› idaresinin dayanakl›l›¤› ve yeterlili¤i de kan›tlanm›fl oldu.
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58 BOA, ‹.HUS. S-1311/85; BEO. Ayniyât Defteri, nr. 1690, s.374; BEO.NGG., nr. 573, 19763 (14 S 1311). Daire-i Askeriye taraf›ndan 29.08.1893 tarihinde gerekli atamalar yap›ld›. bk. Y.A-HUS. 279/116.
59 BOA, ‹.HUS. S-1311/91.
60 BOA, Y.MTV. 81/192.
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d›¤› istatisti¤e incelendi¤inde (bk. ‹Ü.K. TY. nr. 8986.), bunlar›n say›s›n›n 11 yerine 9 oldu¤u görülmektedir.
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Salg›n s›ras›nda kullan›lan bu mekânlara dair ayr›nt›l› bilgi verildi¤i göz önüne al›nd›¤›nda, Hasköy’deki
özel kolera hastanesinin hiç kullan›lmad›¤› sonucu ç›kmaktad›r. Ayr›ca Birinci ve ‹kinci Belediye Daireleri
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için yap›lan masraflar ayr›nt›s›yla belirtilmektedir. Neticede, belirtilen bu hastanelerden ikisine, haz›r oldu¤u halde hasta kabul edilmemifl olmal›d›r.
64 ‹Ü.K. TY. nr. 8986, vr. 21b-22a; 22b-25a ve 25b-26a.
65 BOA, ‹.HUS. M-1311/97.
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69 BOA, Y.MTV. 82/112.
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incelenmifltir. bk. BOA, BEO.NGG., nr. 689, 600 (6.R.1311).
71 Sabah, 1482, s. 1 (20.Ra.1311/30.09.1893).
72 BOA, ‹.HUS. C-1311/12 ve C-1311/88; Y.A-HUS. 287/69.
73 BOA, Y.MTV. 82/56.
74 BOA, Y.PRK.fiH. 4/66, lef 1; lef 4.
75 BOA, BEO. Ayniyât Defteri, nr. 1686, s. 362.
76 BOA, BEO.NGG., nr. 685, 597 (9 C 1311) ve 633 (24 C 1311). Dezenfektör olarak yetifltirilip ‹stanbul salg›n› s›ras›nda bu görevle belediye dairelerinde istihdam edilen askerlerden baz› çavufl ve onbafl›lar, 1894 yaz›nda baflta Ankara Vilayeti olmak üzere Anadolu’nun birçok yerinde görülen kolera salg›nlar›nda tathirat
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(3.M.1312/06.07.1894).
77 Osmanl› Türkçesiyle, karantinaya karfl›l›k usul-› tahaffuz, karantina mahalleri içinse karantinahane veya
tahaffuzhane terimi kullan›lm›flt›r. Arapça sak›nmak, korunmak anlam›na gelen tahaffuz kelimesine dayanarak, bulafl›c› hastal›klar›n ortaya ç›kt›¤› zamanlarda, karantinada bulundurulacak hastalar›n muayyen müddeti geçirmek için ikametlerine tahsis edilen yerlere tahaffuzhane denmekteydi. (bk. Mehmet Zeki Pakal›n,
Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1993, C. III, s. 373.) Daha genifl bir ifadeyle tahaffuzhaneler, bir flehre salg›n hastal›¤›n bulaflmas›n› veya buradan baflka yerlere sirayetini engellemek üzere, flehre girifl ve ç›k›fl yapacaklar›n sa¤l›k durumlar›n›n belirli bir süre gözetim alt›na al›nd›¤›; bu gözetim s›ras›nda yap›lan muayenelerle flüphe çekici durumu saptananlar›n sa¤l›kl›lardan ayr›lmas› için al›konulup, tedavi
edilmeye çal›fl›ld›¤› yerlerdir.
78 BOA, BEO.NGG., nr. 573, 18873 (24 M 1311); nr. 689, 19077 (29 M 1311).
79 BOA, BEO. Ayniyât Defteri, nr. 1686, s. 233, 235; BEO.NGG., nr. 689, 19096 (30 M 1311) ve 19249 (3 S
1311).
80 BOA, ‹.HUS. R-1311/10.
81 BOA, Y.A-HUS. 286/70; MV. 77/111.
82 BOA, Y.MTV. 95/46.
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Marmara K›y›lar›n›n Tsunami Potansiyeli
ve Üsküdar
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Genellikle denizin içindeki depremlerden, bazen de heyelan, volkan ve gök ciminin denize düflmesinden kaynaklanan y›k›c› dalgalara tsunami ad› verilir. Bu
dalgalar, liman dalgas› anlam›nda Japonca’da “tsunami” olarak adland›r›l›r. Bu
makale kapsam›nda dalgan›n tan›mlamas› ve fiziksel özellikleri anlat›larak, derin denizden k›y›lara do¤ru hareketi, k›y›larda, s›¤ sularda ve karadaki davran›fllar›, Marmara k›y›lar›nda geçmifl ve gelecek tsunami potansiyeli, Üsküdar ilçesi
k›y›lar› için tehlike boyutu hakk›nda bilgiler verilecektir.
Söylencelerin (destan ya da efsane) önemli bir k›sm› da su bask›nlar› üzerinedir. Nuh Tufan›, Atlantis ve G›lgam›fl destan› gibi daha birçok öykü hep sular›n
gücüyle ilgilidir. Yunan mitolojisinde depremleri ve tsunamileri oluflturan insan biçimli tanr› Poseidon (Roma tanr›s› olarak Neptün) öfkelenince deprem ve
dev deniz dalgalan oluflturan bir tanr›d›r.
Tsunamilerle ilgili ilk bilgiler M.Ö. VI. yüzy›ldan önce Anoksogoras, Demokritos, Aristotle, Starbo ve Pliny ile bafllar M.Ö. V. yüzy›lda Thucydides tsunamilere depremlerin neden oldu¤u görüflünü savunmufltur. Orta ça¤da ‹bn Sina ve
Omar Al Alam’da bu görüflün üzerinde durmufltur. Ayn› görüfl Darwin ve di¤er
araflt›nc›lar taraf›ndan paylafl›lm›flt›r. Tsunami konusunda en önemli çal›flmalar
bundan en çok zarar gören Japonlar yapm›flt›r. Orta Do¤u’da tsunamiye iliflkin
ilk bilgiler günümüzden 4000 y›l öncesine dayanan Ugarit ve günümüzden 3370
y›l öncesine dayanan Ras Samara’da bulunan tabletlerde yaz›l›d›r.
Tsunami sözcü¤ü, 1896 y›l›nda Japonya’daki “Büyük Meiji Tsunamisi” afetinde
yaklafl›k 22000 kiflinin ölümüne neden olmas›ndan sonra, Sanriku depreminden
sonra kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Tsunami sözcü¤ü Çince kaynakl› olup, tsu (liman) ve nami (dalga) sözcüklerinin birlefliminden oluflarak, “liman dalgas›” an-
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lam›nda kullan›lmaktad›r. Tsunamiye Endonezya’da Smong, Güney Amerika’da
Maremoto ad› verilir. Bu dalga Türkçe’de depreflim dalgas› (Yalç›ner ve di¤erleri, 2000), k›y› yutan dalga, süpüren dalga gibi Türkçe adlar verilmektedir. Yukar›daki tan›m de¤erlendirilerek, denizin herhangi bir bölgesinde yerel olarak
oluflan depreflim nedeniyle ortaya ç›kan dalgalar için, “depreflim dalgas›” tan›mlamas› ilk kez Yalç›ner ve di¤erleri (2000) de verilmifltir.
Tsunami dalgas›, deprem, deniz taban deformasyonu, çökmeler, oturmalar, zemin kaymalar›, göçmeler, volkanik hareketler, meteor çarpmalar›, deniz içi nükleer denemeler gibi kütle hareketleri biçimindeki olaylardan herhangi biri ya da
birkaç›n›n birden oluflmas› s›ras›nda potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüflerek deniz ortam›na k›sa sürede enerji aktar›lmas› gerçekleflir.
Tsunami dalgalar›n›n boyu okyanuslarda 100 km’yi aflabilir. Periyotlar› 5 ila 60
dakika aras›nda de¤iflir. Bafllang›çtaki yüksekli¤i 50 cm kadard›r. Dalgalar k›y›ya yaklafl›rken s›¤laflan derinli¤e ba¤l› olarak h›zlar› azal›r.
Tsunami dalgas› ilk olufltu¤unda genellikle tek bir dalga biçimindedir. Ancak k›sa bir süre içinde 4 veya 5 dalgaya bölünerek k›y›lara do¤ru hareket eder. Önde
giden dalga “centilmen dalga” olarak tan›mlanabilir. Ancak ikinci ve üçüncü
dalgalar etkili olabilecek niteliktedir. Arkadan gelen di¤er dalgalar daha küçük
olup daha az etkilidirler (flekil-1). Tsunami dalgas›n›n büyüklü¤ü kara üzerinde
araflt›r›l›rken su basma mesafesi ile suyun eriflti¤i en üst noktan›n deniz seviyesine göre olan yüksekli¤i hesaplan›r (flekil-2). Dalgan›n tafl›d›¤› molozlar›n, kumun ve çamurun incelenmesi ile de dalgan›n enerjisi konusunda bilgi almak
olanakl›d›r.
Tsunami dalgalar›n›n oluflmas› ve k›y›lar›m›zda etkileri konusunda çok say›da
bilimsel makale bulunmaktad›r. Bu kaynaklarda yer alan genifl kapsaml› bilgilere karfl›n, bu önemli konu ülkemizde ancak, 17 A¤ustos 1999 depremi sonras›nda kamuoyu gündemine gelmifltir. Ambraseys, ve Finkel, (1990), Alt›nok, ve Er178
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soy, (1998), Yalç›ner, (1999), Alt›nok, (1999), Yalç›ner ve di¤.,(1999), Alt›nok ve
di¤,(1999), Yalç›ner, Alt›nok, Synolakis,(2000), Alpar, Yalç›ner, Özbay, (2000),
Alt›nok ve Ersoy (2000), Alt›nok ve di¤., (2000). 2004 Endonezya Depremi ve
tsunamisi, do¤al afetlerin tarihine geçerken, yeryüzünde hemen her yafltan, milletten yetkili, sorumlu ya da sade vatandafl› üzüntüye sevk etmifltir. Bu konu
dünya ve ülkemiz gündeminde en önemli s›raya yerleflmifltir.

Marmara K›y›lar›n›n Tarihsel Tsunamileri
Tsunami, en fazla atefl çemberi ad› verilen Pasifik okyanusunda meydana gelmektedir ‹kinci s›rada Atlantik ve Hint okyanuslar› de¤il Akdeniz ülkeleri yer
almaktad›r Dinamik bir tektonik yap›ya sahip Akdeniz’de say›ca tüm tsunami
vakalar›n›n yüzde yirmibefli yani dörtte biri oluflmufltur. Akdeniz’deki tsunamilerin kökeni genellikle deprem olmakla birlikte ayn› zamanda volkanizma ve heyelanlard›r. Tsunami aç›s›ndan en riskli bölge Güneybat› Anadolu ve Akdeniz
olmakla birlikte Marmara denizi de iç deniz olmas›na ra¤men bilinenlerin aksine önemli tsunami potansiyeline sahiptir. Marmara Denizi ani derinleflen bir derinli¤e sahip oldu¤u için dik yamaçlar üzerinde, az›msanmayacak bir heyelan
riski vard›r (flekil-3, ‹mamura, 2005). Ciddi deprem riski olan Marmara Denizi’nde, hem fay hem heyelan kaynakl› tsunami tehlikesi kesinlikle var (flekil-4).
Üstelik denizin küçük olmas› tsunami dalgalar›n›n k›sa zamanda sahillere ulaflaca¤› anlam›na geliyor (Sinan Özeren, ‹TÜ).
Türkiye ve yak›n çevresinde 3500 y›ll›k bir gözlem süresi (M.Ö. 1500-M.S. 2000)
içerisinde etkili olan tsunamilerin say›lar› 100’ün üzerindedir. Türkiye k›y›lar›nda etkili olan tsunamilerin yan› s›ra Türkiye’nin yak›n çevresinde olmufl ve
k›y›lar›m›z› etkilemifl olanlar da vard›r. Marmara k›y›lar›nda meydana gelen y›k›c› tsunamilerin bilinen say›s› 30 kadard›r. Marmara k›y›lar›ndaki tarihsel tsunamilerde dalgalar›n 2000-3000 metre içeriye girdi¤i ve yüksekli¤inin de 6 metreyi aflt›¤› vakalar vard›r Bu dalgalar zaman zaman da bo¤aza girerek, Eyüp, Üsküdar gibi ilçeler yan›nda önemli vadileri de etkilemifltir. Bu tarihsel tsunamilerde Alt›nok ve Ersoy (2000) çal›flmas› temel al›nm›flt›r. Alpar ve di¤erlerine
(2005) göre Marmara k›y›lar›nda en fazla etkilenen alanlar Kap›da¤ Yar›madas›
(120/128), ‹zmit Körfezi (358, 447, 553, 557, 740, 989, 1754, 1999), ‹stanbul
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(477/480, 553, 557, 740, 989, 1344, 1509, 1646, 1766, 1894), Trakya k›y›lar›
(1344), Mudanya (1766, 1763), Marmara Adas› (1935) bölgeleridir (Ambraseys,
1962, Soysal, 1985; Alt›nok ve di¤., 2000, Yalç›ner ve di¤., 2002).
Marmara denizinde oluflabilecek tsunamiler genellikle deprem kaynakl› olmakla birlikte deniz alt› heyelanlar› da tsunaminin oluflmas›na ve özellikle de dalga
yüksekliklerinin artmas›na neden olabilir. Marmara içinde deprem oluflturabilecek faylar›n büyük ço¤unlu¤u Kuzey Anadolu fay zonunun devam› olan yanal
at›ml› faylard›r. Normal koflullarda yanal at›ml› faylar›n tsunami oluflturdu¤u
seyrek olarak görülse de bu sistem içerisinde yer alan normal ya da ters faylar
düfley hareketleri sebebiyle tsunami oluflturabilirler.
Tsunami konusunda Marmara denizini bekleyen as›l tehlike içerisinde bulunan
3 adet 1000 metreyi aflk›n çukurdur (flekil-5). Bu çukurlar›n dik yamaçlar›nda
birkaç yüz metreyi bulan pekiflmemifl çamurlar as›l› olarak durmaktad›r. Normal flartlar alt›nda kararl›, sabit flekilde duran bu çamurlu malzeme deforme
olur ve çukur afla¤› do¤ru kayar. Bu da deniz yüzeyinde bir hareketlenmeye ve
dalgalar›n yükselmesine neden olabilir. Hatta bu durum depremlerin oluflturaca¤› tsunami dalgalar›n›n biraz üzerindeki yüksekliklere eriflebilir. Bu sualt› heyelanlar›n›n yaratt›¤› tsunami dalgalar› en fazla birkaç dakika içinde ulaflabildikleri yak›n k›y› alanlar›nda daha etkilidir.
Marmara denizi içinde meydana gelen bir tsunami uzakl›¤›na ba¤l› olarak 3 ile
10 dakika aras›nda Üsküdar sahillerine varabilir. Özellikle alçak topografyaya
sahip çukur alanlar böyle dalgalardan daha fazla etkilenir. Dik yamaçl› alanlarda dalgalar›n t›rmanma ve etkileme yüksekli¤i fazla olmaz.
Tüm tsunamilerin 1/3 ünün Marmara Denizi’nde yer ald›¤› ve ‹zmit Körfezi, ‹stanbul k›y›lar›, Gemlik Körfezi, Kap›da¤ Yar›madas›, Gelibolu k›y›lar›nda etkili
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olduklar› saptanm›flt›r (Alt›nok ve Ersoy, 2000b). Marmara Denizi’nde oluflmufl,
kaynaklar›n elverdi¤i ölçüde bilgilendi¤imiz tsunamilerin baz›lar› flunlard›r:
120/128 Tsunamisi: Kap›da¤ Yar›madas›, ‹znik ve ‹zmit’te etkili olan deprem
Kap›da¤ Yar›madas›’nda tsunami yaratm›flt›r (Guidoboni ve di¤. 1994).
15.08.553 Tsunamisi: ‹stanbul ve ‹zmit körfezinde etkili olmufltur (Soysal ve
di¤., 1981 ; Soysal; 1985). Soysal (1985)’e göre deniz 2000 m ilerlemifltir.
14.12.557 Tsunamisi: ‹stanbul ve ‹zmit Körfezinde etkili olmufltur (Ambraseys,
1960; Soysal ve di¤., 1981; Soysal ,1985). Soysal (1985)’e göre deniz 3000 m ilerlemifltir.
14.10.1344 Tsunamisi: Marmara Denizi, ‹stanbul, Trakya k›y›lar›, Gelibolu’da
etkili olmufltur. (Heck, 1947; Ambraseys,1960; Ambraseys , 1962; Antonopoulos, 1978; Soysal ve di¤., 1981 Papadopoulos ve Chalkis, 1984; Soysal, 1985;
Papazachos ve di¤., 1986) Deniz 2000 m ilerlemifltir (Ambraseys, 1962; Papadopoulos ve Chalkis, 1984).
10.09.1509 Tsunamisi: ‹stanbul’da oluflan deprem, ‹stanbul ve Marmara k›y›lar›nda tsunami yaratm›flt›r (Heck, 1947; Ambraseys , 1960; Ambraseys, 1962 Antonopoulos, 1978; Soysal ve di¤., 1981; Papadopoulos ve Chalkis, 1984; Soysal
1985; Papazachos ve di¤.,1986; Ambraseys ve Finkel, 1995). Deprem s›ras›nda
oluflan dalgalar ‹stanbul surlar›n› aflm›flt›r. Depremin büyüklü¤ü 8.0 civar›nda,
oluflan dalgan›n t›rmanma yüksekli¤i 6.0 m.’den fazlad›r. (Öztin ve Bayülke,
1991). ‹stanbul ve Galata surlar›n› aflan dalgalar flehrin sokaklar›nda ilerlemifltir
(Örgun, 1941).
05.04.1646 Tsunamisi: ‹stanbul’da etkili olmufltur (Heck, 1947; Ambraseys,
1962; Antonopoulos, 1978; Soysal ve di¤., 1981; Papadopoulos ve Chalkis ,
1984; Soysal , 1985; Papazachos ve di¤.,1986). Soysal (1985)’e göre 05.04. 1641
de olan bu tsunami ile 136 gemi harap olmufltur.
22.05.1766 Tsunamisi: Depremle birlikte tsunami de olmufltur (Ambraseys,
1962; Antonopoulos, 1978; Papadopoulos ve Chalkis, 1984; Shebalin ve di¤.,
1974; Soysal ve di¤., 1981; Soysal, 1985). Oluflan tsunami ‹stanbul Bo¤az› k›y›lar›nda ve Mudanya Körfezinde zarara neden olmufltur (Ambrasyes ve Finkel,
1995). Ölü say›s›n›n toplam 4.000-5.000 civar›nda oldu¤u rapor edilmifltir. Yak-
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lafl›k iki dakika kadar sürdü¤ü rapor edilen bu depremden sonra gözlenen tsunami dalgalar›n›n limanlar› kullan›lamayacak derecede y›kt›¤› rapor edilmektedir. Marmara Denizi’nin güneyinde Karamürsel’in bat›s›nda birçok köyde de
(Hersek) a¤›r hasarlar gözlendi¤i bilinmektedir. Galata, Bo¤aziçi ve Mudanya k›y› fleridinde deniz seviyesinde yükselmeler gözlenmifl ve Marmara Denizi’ndeki
küçük adac›klar›n yar›-yar›ya sular›n alt›nda kald›¤› rapor edilmifltir.
10.07.1894 Tsunamisi: Depremle birlikte tsunami ‹stanbul’da etkili olmufltur
(Ambraseys, 1962; Antonopoulos, 1978; Soysal ve di¤., 1981; Papadopoulos ve
Chalkis, 1984; Papazachos ve di¤.,1986; Kuran ve Yalç›ner, 1993; Öztin, 1994).
Eginitis (1984)’e göre baz› yerlerde deniz 50 m kadar çekilmifl ve geri dönmüfl
fakat sahil s›n›r› de¤iflmemifltir. Mihailovic (1927)’e göre ise, deniz suyu kabarm›fl ve 200 m kadar sahile taflm›flt›r. Prens Adalar› civar›nda ve Büyükçekmece’den Kartal’a kadar olan alanda tsunami gözlenmifltir. Depremin büyüklü¤ü 7
den küçük, dalgan›n t›rmanma yüksekli¤i 6.0 m den azd›r (Öztin ve Bayülke,
1991). Karaköy ve Azapkap› köprüleri bile sular alt›nda kalm›flt›r (Batur, 1994).
Depremden 10 dakika sonra deniz deprem, Marmara denizinde de fliddetli dalgalar seklinde kendini gösterdi. O s›rada denizde bulunanlar, mavnalardan, bal›kç› teknelerinden, vapurlardan flehre bakt›klar›nda, çöken binalarda yükselen
toz bulutlar›n› görmüfllerdir. Yeflilköy’de denize paralel evlerden 3 s›raya kadar
etkilenmifltir. Özellikle birinci s›radakiler çok etkilenmifltir.
Kapal›çarfl›, Sirkeci ciddi hasar gördü. Bir anda Sirkeci’de yok oldu. Gedikpasa,
Kumkap›, Kad›rga, Yenikap›, Samatya ve Langa’da yüzlerce ev y›k›lm›fl, Adalar’da da büyük tahribat oluflmufltu. Heybeliada’da ki Ruhban Okulu dâhil birçok büyük bina hasar görmüfltür.
9 A¤ustos 1912 fiarkköy Tsunamisi: Ms=74 büyüklü¤ündeki fiarkköy- Mürefte
depreminden sonra Tekirda¤ k›y›lar›nda deniz sular› bir süre çekildi. Tsunami
dalgalar› Tekirda¤ k›y›lar› yan›nda Yeflilköy ve bo¤az› da etkiledi (Alt›nok vd.,
2001).
4 Ocak 1935 Hay›rs›zada Tsunamisi: Hay›rs›zada’n›n bat›s›ndaki bir deprem
sonucunda Adan›n burun k›sm› yar›ld›. Evler y›k›ld›. K›y›daki kayalar denize
yuvarland› ve deniz yükseldi (Milliyet Gazetesi, 12 Ocak 1935).
18.09.1963 Tsunamisi: D›fl merkezi denizde olan Ç›narc›k, Yalova civar›nda etkili olan bu depremde deniz kaynar hale gelmifltir. Depremin büyüklü¤ü 6.1’dir.
Depremden sonra Mudanya Körfezi’nde do¤u-bat› do¤rultusunda sahil fleridinde deniz dibi kabuklar›na rastlanm›flt›r. Band›rma’da deniz dalgalar› 1 m kadar
yükselerek k›y› duvarlar›n› aflm›flt›r. Oluflan dalgalar fazla büyük de¤ildir (Akflam Gazetesi, 1963)
17.08.1999 ‹zmit Körfezi Tsunamisi: Mw=7.4 büyüklü¤ünde h=15-17 km odak
derinli¤indeki Kocaeli Depremi ‹zmit Körfezi’nde tsunami yaratm›flt›r. 35 gözlem yerinde yap›lan araflt›rmada tsunami bulgular›na ulafl›lm›flt›r. Bu bulgulara
göre; ‹zmit Körfezi’nin her iki k›y›s›nda deniz önce çekilmifltir. Kuzey k›s›mda
dalgan›n k›y›daki t›rmanma yüksekli¤i (run-up) 1m den 2.5m.’nin üzerine kadar
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ulaflm›fl, güney k›s›mda Kavakl› Seymen aras›ndaki k›y›n›n d›fl›nda K›l›ç Deltas›na kadar olan fleritte 1m den 2.5m.’ye kadar de¤iflen t›rmanma yükseklikleri
saptanm›flt›r. De¤irmendere’de dalga yüksekli¤inin 10 m.’nin üzerine ulaflt›¤›
belirlenmifltir. Yalova’ya do¤ru tsunami bulgular› kaybolmaktad›r. Oluflan tsunaminin periyodu 1 dakikadan daha azd›r (Yalç›ner ve di¤., 1999). Bu depremle en az 125 km uzunlukta ve ortalama 2.7 m.’lik sa¤ yanal do¤rultu at›l›ml› faylanman›n olufltu¤u bilinmektedir. Yap›lan saha çal›flmalar›nda 3.2 km uzunlukta K60B do¤rultusunda do¤rultu at›m bileflenli oblik normal faylanma gösteren
Kavakl› Fay› ve 200 m uzunlukta K80B do¤rultusunda do¤rultu at›m bileflenli
normal faylanma gösteren Kiler Burnu fay› izlenmifltir. (Alt›nok ve di¤., 1999).

Marmara K›y› fieridinin Tsunamiye Etkisi
Tsunami k›y›ya ulaflt›¤›nda su seviyesi oldukça yüksek bir hal al›r (genellikle
metre cinsinden ifade edilir). Tsunami nedeni ile meydana gelen yükselmeler,
dalga yüksekli¤inin su derinli¤inden, deniz dibi fleklinden ve k›y› fleklinden etkilenmesi dolay›s› ile bölgeden bölgeye de¤ifliklik gösterir. Baz› durumlarda k›y› çizgisi dalgay› korunakl› bölgelere do¤ru yönlendirerek sapt›rabilir (flekil-6).
Sözgelimi, Marmara denizinde meydana gelen bir tsunaminin Saray Burnu’na
çarpt›ktan sonra yön de¤ifltirerek Eminönü’ne, oradan da Halic’e girmesi olas›l›d›r. Deniz dibi topografyas› veya k›y› da¤›l›mlar› yüzünden dalga enerjisinin
belli bir k›y› çizgisinde yo¤unlaflmas›na Dalga Kapan› denir. E¤er dalgalar dar ve
uzun koy veya nehir a¤›zlar›nda yo¤unlafl›rsa, Bore denen dalga duvar› oluflabilir. Bunu yukar›da verdi¤imiz örnekle flöyle aç›klayabiliriz. Haliç’e do¤ru yön
de¤ifltiren dalgalar buradaki vadinin dar ve dik yamaçl› olmas› nedeniyle var
olan dalga yüksekli¤inin -örne¤in, 3 metre kabul edersek-daha yüksekli¤e ç›kmas› yani dalga 3 metre ise bu olay sonucu 5 -10 metreye ç›kmas› demektir. Bu
da Haliç vadisi içindeki Eyüp ve yak›n›ndaki yerleflim alanlar›n›n da sular alt›nda kalmas› demektir. Asl›nda aç›k deniz kenar›nda olmayan normalde bu tür
anormal dalgalardan etkilenmesi beklenmeyen bu yerleflim alanlar›n›n k›y› topografyas›ndan kaynaklanan fiziksel bir durumla zarar görmesi demektir.
Befliktafl ilçesi k›y›lar›n›n tarihsel dönemdeki tsunamilerden etkilendi¤ini biliyoruz. Karaköy ile bo¤az yolunun özellikle Bebek’e kadar olan k›sm› 1-2 metrelik tsunami dalgalar›ndan etkilenebilir.
Anadolu yakas›nda sözgelimi Üsküdar k›y›lar›nda Harem ile Salacak aras›nda
dik yamaç oldu¤undan tsunami dalgalar›n›n burada fazla t›rmanmas› beklenmez. Fakat Üsküdar-Harem karayolunun oluflturdu¤u dar k›y› fleridinin ciddi
bir flekilde etkilenmesi ve dalgalar taraf›ndan süpürülmesi beklenir. Üsküdar vapur iskelesinin oldu¤u kesim ile Hâkimiyeti Milliye caddesinin oldu¤u kesim oldukça düzdür. Bu kesimde sular›n›n oldukça iç kesimlere kadar sokulmas› ve
buradaki tek katl› ifllerinin sular alt›nda kalmas› beklenir (flekil-7). Su yüksekli¤i normal bir tsunamide 1 ile 2 metre aras›nda olabilir. Ayr›ca Kuzguncuk, Bey185
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lerbeyi, Çengelköy’ün dar ve uzun k›y›lar›n›n da dalgalardan etkilenmesi beklenir.

Türk Tsunami Uzmanlar›n›n 26 Aral›k 2004 Güney Asya
Depremi ve Tsunamisindeki Saha Gözlemleri
(17-31 Ocak 2005)
26 Aral›k 2004 tarihinde Endonezya’n›n Sumatra adas›n›n bat›s›nda Richter ölçe¤ine göre 9.15 büyüklü¤ünde bir deprem meydana geldi. Hint Okyanusu’nda
meydana gelen bu deprem bilim çevrelerince Güney Asya, Sumatra, Endonezya
ya da Sumatra-Andaman Depremi olarak bilinir (flekil-8). Depremin oluflturdu¤u tsunami k›talararas› dolaflarak büyük can ve ekonomik kay›plara neden olmufltur. USGS’ye göre depremde ve özellikle de tsunamiden 283.100 kifli hayat›n› kaybetmifltir. Bu deprem yak›n zaman›n ya da yüzy›l›m›z›n en ölümcül depremi olarak bilinmektedir.
Bu depremden sonra oluflan tsunaminin etkilerini bilimsel olarak yerinde incelemek üzere UNESCO IOC (Uluslararas› Okyanus Komisyonu) örgütünün de
deste¤i ile oluflturulan Uluslararas› Tsunami Araflt›rma Grubu, Endonezya Hükümetinin daveti ve ev sahipli¤i ile birlikte 16-31 Ocak 2005 tarihleri aras›nda
Sumatra adas› k›y›lar›nda ve onun yak›ndaki küçük adalarda ön incelemelerde
bulunmufllard›r. Bu Uluslararas› Tsunami Araflt›rma Grubu’na Türkiye’den Y›l186

M A R M A R A

K I Y I L A R I N I N
T S U N A M ‹
Ü S K Ü D A R

P O T A N S ‹ Y E L ‹

V E

d›z Teknik Üniversitesi Do¤a Bilimleri Araflt›rma Merkezi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. fiükrü Ersoy ve Prof.Dr. Do¤an Perinçek ile Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
Deniz Mühendisli¤i Araflt›rma Merkezi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Ahmet Cevdet
Yalç›ner Endonezya’dan davetli olarak kat›lm›fllard›r.
26 Aral›k 2004 depreminin merkez üssü, üç levhan›n kesiflti¤i noktaya yak›n ve
daha önce de büyük deprem ve tsunamilerin yafland›¤› bir alanda meydana gelmifltir. Indo-Avustralya levhas›n›n Sunda hende¤i boyunca Avrasya k›tas›n›n
alt›na dald›¤› yerdeki hendek, Myanmar (Burma)’dan, güneyde Sumatra ve Java’ya; oradan do¤uda Avustralya’ya, küçük Sunda adalar›na kadar uzand›ktan
sonra Timor yak›nda sonlan›r (flekil-9). 5500 km uzunlu¤undad›r. Tarihte çok
büyük fliddetli püskürmelerini bildi¤imiz Krakatoa, Tambora ve Toba volkanlar› böyle bir tektonik kesiflmenin oldu¤u yerde yer alm›fllard›r. Bat›dan itibaren
Sumatra, Java, Bali, Flores ve Timor gibi adalar toplulu¤undan oluflan Endonezya, kuzeydo¤usunda adalar toplulu¤unun bulundu¤u Pasifik Atefl Hatt› denilen
bölge ile güneyindeki Alp kufla¤› aras›nda yer al›r. 26 Aral›k 2004 tarihindeki
deprem Alp kufla¤›n›n en güneydo¤u ucunda yer alan Sumatra adas›n›n hemen
bat›s›nda Hint Okyanusu içinde meydana gelmifltir. Endonezya’n›n da içinde
bulundu¤u dalma-batma kuflaklar› küresel anlamda Dünya’n›n pekçok bölgesinde bulunmas›na ra¤men, bu kuflaklar jeolojik yap›lar› aç›s›ndan birbirinden oldukça farkl› özellikler gösterirler. Güneydo¤u Asya, Hindistan ve Avustralya
aras›ndaki s›n›r›n 1600 km’lik k›sm›n› Sumatra adas› oluflturur. GPS ölçümleri
Sumatra yak›n›nda Güneydo¤u Asya ve Avustralya levhalar›n›n her y›l 7 cm’lik
bir h›zla birbirine yaklaflt›¤›n› göstermektedir. Bu hareket Sumatra dalma-batma
kufla¤› ile sa¤ yönlü Büyük Sumatra Fay› aras›nda parçalan›r, da¤›l›r. DalmaBatma kufla¤›nda tarihsel olarak iki büyük deprem (Mw=8.5-9) göze çarpar.
Bunlar 1833 ile 1861 depremleridir. Büyük Sumatra Fay› ise büyüklü¤ü M=7’ye
varan pek çok deprem meydana getirmifltir. Dalma-batma kuflaklar›ndaki depremlerin tekrarlanma aral›klar› dalma h›z›na ba¤l›d›r. Bu h›z Sumatra depreminin oldu¤u bölgede dalma h›z› y›lda ortalama 6 cm kadard›r. Depremden sonra
birkaç yüz kilometre fay y›rt›lmas› yan›nda yaklafl›k 15 metrelik bir düfley at›m
meydana geldi¤i dikkate al›nd›¤›nda depremin meydana geldi¤i bu fay segmentinde önemli bir enerji boflal›m› olmufltur. Fakat bu büyük depremde k›r›lan fay›n uç k›s›mlar›nda önemli bir stres yüklemesi meydana geldi¤inden bu bölgelerin yeni depremler oluflturaca¤›n› söyleyebiliriz. Nitekim k›r›lan parçan›n güneydo¤u ucunda 3 ay sonra meydana gelen Nias Depremi (28 Mart 2005) ve
onun da güneyindeki 2006 depremi bunun aç›k kan›t›d›r. 2004 Güney Asya
Depremi, 1861 y›l›nda kopan fay›n kuzeybat› ucunda meydana gelmifltir (Subarya ve di¤., 2005).

2004 Tsunamisinin Endonezya’daki Y›k›c› Etkileri
Depremin merkez üssünden 100 km uzakta bulunan Banda Aceh flehrinin ku187
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zey ve bat› k›s›mlar› kadar flehrin etraf›ndaki tüm küçük adalar 10 metreden
yüksek tsunaminin getirdi¤i sular alt›nda kald›lar. En sert etkilenen yer kuzey
Aceh’dir. Sumatra’n›n en kuzey ucuna iki dalga geldi. Malacca bo¤az›n› geçen
dalgalar Medan flehri gibi kuzeydo¤u bölgelere, hatta Lhokseumawe gibi en do¤u bölgelere kadar eriflti. Resmi aç›klamalara göre sadece Endonezya’da 167
000’e yak›n insan hayat›n› kaybetti. 130 000 kifli halen kay›pt›r. Kuzey Sumatra’da 655 000 insan yer de¤ifltirdi. 110 köprü y›k›ld›. 5 liman, 2 havaalan› çok
ciddi hasar gördü. Yollar›n yüzde 80’i bozuldu. Can kay›plar› çok yüksek olan
bölgedeki yerleflim yerlerine göre genel durum flöyledir:
Banda Aceh, Tsunami, Kuzey Sumatra’daki Banda Aceh flehrinin tüm alt yap›s›n› yok etmifltir. Binlerce insan hayat›n› kaybetmifltir.
Leupung, Bende Aceh flehrine yak›n Aceh Baser bölgesinde bir kasabad›r. Tsunami kasabay› tamamiyle ortadan kald›rm›flt›r. 10 000 kiflinin yaflad›¤› yerin hemen hemen tamam›na yak›n› hayat›n› kaybetmifltir. 200 ya da 700 insan›n sa¤
kald›¤› tahmin edilmektedir.
Gleebruk, Banda Aceh’in tam güneybat›s›nda Acer Besar denilen bölgede bir
köydür. Dalgalar bütün köyü tamam›yla yok etmifltir.
Teunom (Bat› Aceh), Aceh bölgesinin bir yerleflim yeri olan 18 000 yaflad›¤›
kentte 8000 kifli hayat›n› kaybetmifltir.
Calang (Sumatra adas›), edinilen bilgilere göre yerleflim yerinin merkezi tama188
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men y›k›lm›flt›r. Nüfusun sadece yüzde 30’u sa¤ kalabilmifltir. Tsunamiden evvelki nüfusun 9 000-12 000 oldu¤u san›lmaktad›r.
Meulaboh (Sumatra Adas›), 7 büyük dalga gelmifltir. Dalga yüksekli¤i baz› yerlerde 20 metreye varm›flt›r. 120 000 nüfuslu kentte yap›lar›n ve alt yap›n›n çok
büyük bir bölümü y›k›l›rken can kayb› 40 000 kiflidir. 50 000 kifli evsiz kalm›flt›r (flekil-10 ve 11).
Simeulue adas›, 5 metreye varan dalgalardan etkilendi. Bu ada depremin merkez üssüne çok yak›n olmas›na ra¤men ölü say›s› çok az olmufltur. Adadaki yap›lar›n hemen hemen yüzde 90’› depremden büyük hasar görmüfltür. Can kay›plar›n›n az olmas›n›n nedeni ada halk›n›n 1907 depremindeki yaflad›¤› ac› deneyimin haf›zlarda canl› tutulmas› oldu¤u kadar adan›n deprem s›ras›nda aniden
yükselmesi de kay›plar›n az olmas›n› sa¤layan önemli bir faktördür.
Nias adas›, uluslararas› araflt›rma grubundan olan bir Rus ekibin çal›flt›¤› bölgedir. Depremden sonra yap›sal hasarlar yan›nda can kayb› Simeulue adas›na göre büyük olmufltur. Resmi kaynaklara göre can kayb› 122’dir. Resmi olmayan
kaynaklara göre ise bu adada yaklafl›k 600 kifli tsunamiden olmak üzere, toplam
1000 kifli hayat›n› kaybetmifltir.

Yaklaflan Tsunaminin Belirtileri Nelerdir?
Tsunami ile ilgili olarak çeflitli zamanlarda oluflmufl belirtiler afla¤›da özetlenmifltir:
• Depremin sars›nt›s› hissedilebilir.
• Büyük miktarda gaz kabarc›klar› suyun yüzünde görülebilir ve siz onu suyun
kaynamas› gibi görürsünüz.
• Dalgalar›n sular› al›fl›lmad›k biçimde s›cak olabilir.
189
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• Su çürük yumurta (Hidrojen sülfür) ya¤ ya da petrol gibi kokabilir.
• Su derinizi rahats›z edebilir.
• Gök gürültüsüne benzer bir gürleme duyulabilir. Bunlar afla¤›daki seslere benzer.
- Jet uça¤› gibi bir gürleme
- Ya da bir helikopterin sesi
- Veya bir ›sl›k sesi
• Deniz k›y›dan önemli bir miktarda çekilebilir.
• Ufuk çizgisinde k›rm›z› renkli bir flafl ›fl›k görülebilir.
• Dalga yaklafl›rken

Tsunamiye Haz›rl›k
Bir kentin hangi bölgelerinin hangi koflullarda ne düzeyde sular alt›nda kalaca¤›n› gösteren haritalar yetkililer taraf›ndan önceden haz›rlanmal› ve yerel yönetimler taraf›ndan incelenip, afet yönetim uzmanlar› taraf›ndan sak›nma ve hafifletme konusunda önlemler, k›y›lar› terk yollar› haritalanmal›, terk yolu olmayan
bölgeler için plan de¤ifliklikleri yap›lmal›d›r. Plajlarda, denizyollar› terminallerinde, k›y› kullan›m›n›n yo¤un oldu¤u yerlerde tsunami dalgas›ndan korunma
ve sak›nma amac›na yönelik k›sa anlaml› uyar›c› yaz›lar bulundurulmal›d›r.
Acil durum aile plan› haz›rlay›n›z ve bir uzaklaflt›rma durumunda nerede toplanaca¤›n›za karar veriniz. En yak›n geçici konaklama yerinin nerede bulundu¤unu araflt›r›n›z. Yabanc› kaynaklarda 3 gün yetecek acil durum çantas›n›n haz›rlanmas› tavsiye edilir. Bu ülkemizin koflullar›nda farkl› bir biçimde ele al›nabilir. Yine yabanc› kaynaklarda bu çantan›n içinde ilaçlar, çabuk bozulmayan
yiyecekler, konserve açaca¤›, su, mum, el feneri, radyo, yedek pil, gözlük, kiflisel s›hhî ö¤eler, giyecek, önemli evraklar›n kopyalar›, aile kay›tlar›, mal dökümü, ilk yard›m seti, uyku tulumu, araç ve ev anahtarlar› vb. fleylerin bulundurulmas› tavsiye edilir.

Tsunami uyar›s› verildi¤inde;
Televizyon, radyo veya ilgili acil durum radyo kanallar›n› dikkatlice dinleyiniz.
Olas›l› bir tsunami uyar›s› yap›ld›¤›nda uzaklaflmak için haz›rl›k yap›lmal›d›r.
E¤er tsunami yak›n bir zamanda bekleniyor diyorsa hemen yüksek bir yere gidilmelidir. E¤er uzaklafl›lmas› gerekli bir yerdeyseniz, ç›kmadan önce vaktiniz
varsa su bask›nlar›na ve yang›nlara karfl› önlem olarak elektrik, gaz, su dü¤melerini kapat›n›z. Çukur ya da deniz seviyesine yak›n k›s›mlara dönmeden önce
yetkililerin resmi aç›klamalar›n› bekleyiniz.
190
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E¤er bast›¤›n›z yer ayakta duramayacak kadar çok güçlü bir
flekilde sars›lmaya bafllam›flsa;
Hemen bulundu¤unuz yerden daha yüksek k›s›mlara ç›k›n! E¤er k›y›da denize
yak›n alçak bir bölgedeyseniz, güçlü depremi hissedeceksiniz; bu da birkaç dakika içinde tsunami geliyor demektir. Aç›k denizlerde bu zaman aral›¤› 15 dakika ile 15 saat aras›nda de¤iflirken Marmara gibi kapal› denizlerde bu süre birkaç
dakikad›r. E¤er olana¤›n›z varsa koflun, bisikletle ya da arabayla karan›n içlerine ve yükse¤e do¤ru gidiniz. E¤er bir binan›n içindeyseniz yüksek katlara do¤ru ç›k›n.

Neleri yapmamal›s›n›z?
K›y›da deniz çekildi¤inde merak edip izlemeye kesinlikle gitmeyiniz. Çünkü
can kay›plar›n büyük bir bölümü bu s›rada olmaktad›r. Yani k›saca merakl›lar
büyük olas›l›kla ölmektedir. E¤er büyük bir u¤ultu duyarsan›z bu sesin nerden
geldi¤ini araflt›rmak yerine gürültüden uzaklaflmaya bak›n. Çünkü tsunami dalgalar› büyük u¤ultu yarat›r. Resmi aç›klamalar yap›lana dek tehlikenin geçti¤ini sanmay›n. Tsunamiler denizlere, okyanuslara ulaflan dereler, nehirler boyunca karaya do¤ru ilerlerler.

Denizciler ve denizdekiler için uyar›lar
E¤er denizdeyseniz ve bir tsunami uyar›s› ald›ysan›z, aç›k denizde tsunami dalgas› hissedemeyece¤inizden ya da göremeyece¤inizden limana ya da k›y›ya kesinlikle dönmeyiniz. Tsunami s›¤ sularda su düzeyinde h›zla de¤iflimlere ve çok
fliddetli ak›nt›lara neden olaca¤›ndan tekneniz ya da geminiz hasar görüp batabilir. Bir tsunami uyar›s› ald›¤›n›zda e¤er k›y›ya yak›nsan›z ve vaktiniz de varsa teknenizi veya geminizi aç›k denize do¤ru hareket ettiriniz ve afla¤›dakileri
dikkate al›n›z.
• Büyük gemi s›¤›naklar› ya da limanlar denizcilik trafik sistemleri veya liman
yetkililerinin kontrolü alt›ndad›r. Bu yetkililer beklenen tsunamiye haz›rl›k konusunda do¤rudan yetkilidirler. E¤er gerekli görürlerse deniz araçlar›n› aç›k denize hareket etmeye zorlayabilirler. Bu konuda yetkililerle iflbirli¤i içinde olunuz.
• Küçük limanlarda gerekli yetkililer bulunmayabilir. E¤er bir tsunami uyar›s›n›n fark›ndaysan›z, vaktiniz varsa sakin ve di¤er deniz trafi¤ini de dikkate alarak düzenli bir biçimde olarak teknenizi aç›k denize sürünüz. Küçük teknelerin
sahipleri e¤er vakit varsa iskeledeki teknelerini terk etmeleri, karaya ç›kmalar›
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daha emin olabilir. Hele yap›lan bu uyar› yersel oluflan tsunami içinse karaya
ç›kmak özellikle uygun olabilir. E¤er güvenli liman›n d›fl›nda kötü hava koflullar› varsa, bu durum küçük tekneler için çok tehlikeli bir durum olabilir. Bu da
tek seçene¤inizin karada yüksek ve güvenli bir yer bulmak oldu¤unu gösterir.
Tsunaminin k›y›ya vurmas›n› takiben hasar verici dalga hareketleri ve kestirilemeyen ak›nt›lar k›y›y› belli bir süre etkileyebilir. Güvenli bir flekilde limana
dönmeden önce yetkililerle haberleflin ve limandaki koflullar›n yolunda oldu¤undan emin olun.

Korunma Konusunda Temel Kurallar
1. Tsunami dalgalar› ço¤unlukla depreme ba¤l› nedenlerle oluflurlar ve yat›k
e¤imli düflük kotlu k›y›larda, körfezlerde, nehir a¤›zlar›nda ve liman içlerinde
yaratabilece¤i çok fliddetli ak›nt›lar nedeniyle daha çok etkilidirler.
2. Türkiye k›y›lar›nda tarih içinde defalarca tsunami dalgalar› oluflmufltur. Bundan sonra da oluflmas› beklenmelidir. Günümüzde k›y›lar›n çok çeflitli amaçlarla çok say›da tesislerle donat›lm›fl ve çok yo¤un kullan›l›yor olmas›, tsunami
dalgas›n›n, tarihteki etkilerine göre günümüzde çok daha unutulmaz izler b›rakmas› olas›d›r.
3. Tsunami dalgas› tek bir dalga de¤ildir. Genellikle dört veya befl dalgadan oluflan bir dalga dizini biçimindedir. ‹lk dalga centilmen dalgad›r. ‹kinci ve üçün192
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cü dalgalar etkilidirler. Devam eden dalgalar›n etkisi daha azd›r. Önde gelen
centilmen dalga, k›y›larda birkaç dakika içinde ola¤an d›fl› su yükselmesi veya
alçalmas› (çekilmesi) yarat›r. Bu ilk dalga, arkadan gelebilecek olan bir veya iki
etkili dalga için haberci niteliktedir. Deniz çekildi¤inde merak edip k›y›n›n durumunu izlemeye kesinlikle gitmeyiniz. Çünkü can kay›plar›n›n büyük bir bölümü bu s›rada olmaktad›r.
4. Etkili dalgalar›n k›y›ya vurmas›ndan sonraki birkaç saat tehlike devam edebilir. Resmi aç›klamalar yap›lana dek bekleyiniz ve k›y›dan daima uzakta kal›n›z.
5. Tsunami dalgas› fark edildi¤inde ya da uyar› al›nd›¤›nda en k›sa zamanda k›y› çizgisinden uzaklaflmak zorunludur. Karada bulunan kiflilerin k›y›dan 100150 m. uzakl›¤a, denizde teknede bulunan kiflilerin ise su derinli¤i en az 50 m.
veya daha derin yerlere do¤ru uzaklaflarak olas› dalga ve ak›nt› etkilerinden kurtulmalar› olanakl›d›r.
6. Unutulmamal›d›r ki, dalgan›n karada ilerleme h›z›, insan›n koflma h›z›ndan
daha fazlad›r. Merak edip dalgan›n k›y›lardaki durumunu izlemek çok tehlikelidir. Kaçmak için zaman geç olabilir. Tsunami dalgas› nedeniyle yaflam›n› yitirenlerin bir bölümü merakl› kiflilerdir.
7. Tsunami dalgalar› dereler, ›rmaklar ya da denize ba¤lant›l› kanallardan içerilere do¤ru kilometrelerce ilerleyebilirler. Dere, ›rmak k›y›lar› ve bentlerinde zarar verici taflmalar oluflmas› do¤ald›r.
8. Tsunami dalgas› konusundaki uyar›lar› ciddiye almak zorunludur. Unutulmamal›d›r ki, Hawaii Hilo 1960 y›l›ndaki tsunami dalgas› için 10 saat önceden
uyar› verilmifl ve korunma yöntemleri tekrarlanm›fl iken 61 can kayb› olmufltur.
9. Deniz taban›nda oluflan herhangi bir deprem nedeniyle tsunami dalgas› oluflabilir. K›y›larda iken bir deprem hissedildi¤inde k›y›dan uzaklaflmak yararl› bir
önlemdir. May›s 1983 depreminin hemen sonras›nda, Japonya Honshu adas›n›n
Kuzey Bat› k›y›lar›na gelen tsunami, halk›n korunma konusunda yeterli bilgisi
olmas›na karfl›n 230 kiflinin ölümüne neden olmufltur.
10. Tsunami dalgas›n›n t›rmanma yüksekli¤inin 2 m.’yi geçmesi durumunda küçük tekne bar›naklar›nda çok fliddetli ak›nt›lar nedeniyle hasarlar ve önemli düzeyde mal kayb› beklenmelidir. Japonya’da elde edilen deneyimler ve gözlenen
örnekler de¤erlendirildi¤inde, dalgan›n k›y›larda t›rmanma yüksekli¤inin 2.5
m.’yi geçti¤i yerlerde mal kay›plar›n›n artmas› ve ek olarak can kay›plar› da olmaktad›r (Imamura, 2000). Deprem, f›rt›na, taflk›n veya sel kadar s›k olmasa bile, do¤al afetler aras›nda yer alan tsunami dalgas› olaylar›, Türkiye k›y›lar› için,
tarihteki olaylara göre daha önemli bir tehdit oluflturmaktad›r. Bu konuda korkuya kap›lmadan duyarl› olunmas› ve bu çal›flmada anlat›lan basit korunma kurallar›n›n göz önünde bulundurulmas›, olas› can ve mal kay›plar›n› en aza indirmek için zorunludur.
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Üsküdar’da Tsunami ‹çin Yap›labilecekler
Tsunami depremden oldukça farkl›d›r. Tsunamide temel bilgilere sahip olmak
teknolojik uygulamalardan daha önemli olup hayat kurtarabilir. Yönetici ve yetkililerin yapacaklar›ndan farkl› olarak vatandafllar›n kendi çap›nda bir tsunami
s›ras›nda uygulayabilece¤i temel davran›fllar yukarda ayr›nt›l› olarak anlat›lm›flt›r. Özellikle yöneticiler aç›s›ndan yap›lacaklar afla¤›da özetlenmifltir.
❖ Bilgilendirme ve bilinçlendirme çal›flmalar›
❖ Okullarda seminerler
❖ Halka aç›k seminerler
❖ Broflür ve kitaplar
❖ Tsunami bilgileri içeren web sayfalar›n›n haz›rlanmas›
❖ Uzaklaflma yollar›n›n ve su basacak alanlar› gösteren tsunami haritalar›
❖ K›y›da tsunami bilgileri veren tabelalar
❖ Uzaklaflma rotalar›n› gösteren tabelalar

Sonuç
Marmara ve ‹stanbul’da bir depremden söz ediliyorsa tsunamiyi de birlikte anmak gerekir. Çünkü, ‹stanbul’u bekleyen depremler Marmara denizinin içindeki faylardan kaynaklanmaktad›r. Karada deprem oluflturacak bir fay henüz ortaya konamam›flt›r. Marmara oluflacak bir depremin ya da onun tetikledi¤i denizalt› heyelanlar›n›n yarataca¤› tsunamiler tarihsel dönemde ‹stanbul k›y›lar›n›
etkilemifller ve etkilemeye devam edeceklerdir. ‹stanbul ve Marmara tsunami
gerçe¤i henüz kabul görmüfl de¤ildir. Marmara denizinde ortaya ç›kan tsunamiler Marmara güney ve kuzey k›y›lar›n› etkiledi¤i kadar bo¤az› ve bo¤azdaki yerleflim alanlar›n› da etkileyecektir. Üsküdar ilçesi de gelecek tsunamilerden etkilenebilecek bir ilçedir. Üsküdar ilçesinin harem ile Salacak aras› dik k›y›lar olmas›na karfl›l›k oldukça düz bir topografyaya sahip Üsküdar iskelesi ve meydan›, Beylerbeyi, Çengelköy k›y›lar›, Küçüksu oldukça etkilenebilecek alanlard›r.
Normal flartlar alt›nda Üsküdar’a gelecek dalgalar›n yüksekli¤inin 2 metreyi aflmas› beklenmez ama 1 metrelik bir su derinli¤inin dahi öldürücü oldu¤unu düflünürsek tehlikenin boyutlar›n› anlar›z. Tsunami konusunda bilinçlendirme,
bilgilendirme çal›flmalar› baflta olmak üzere çeflitli çal›flmalar ivedilikle bafllanmal›d›r.

Katk› Belirleme
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Yazar bu makalenin haz›rlanmas›n›n bafllang›c› olan Üsküdar Sempozyumu’nu
düzenleyen Üsküdar Belediyesi ve düzenleme kuruluna teflekkür eder. Bu makale yazar›n kendi araflt›rmalar› ile Marmara ve Türkiye k›y›lar›yla ilgili olarak
çok de¤erli araflt›rmac›lar›n kaleme ald›¤› ulusal ve uluslararas› düzeydeki yay›nlardan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r Bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda çok de¤erli
katk›lar› bulunan Üsküdar Belediyesi Jeoloji Mühendisi Damla Ekinci’ye ve bafll›ca önemli yay›nlar›n yazarlar› olan de¤erleri tsunami uzmanlar› Prof. Dr. Y›ld›z Alt›nok ve Doç.Dr Ahmet Cevdet Yalç›ner’e teflekkür ederim.
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Üsküdar fieriye Sicilleri Ifl›¤›nda
Yang›nlar›n Sosyo-Ekonomik Sonuçlar›
(1724-1756)
K E N A N

Y I L D I Z

Marmara Üniversitesi

Yang›nlar›n, Osmanl› Devleti’ni içinden ç›k›lmaz sorunlarla karfl›laflt›rd›¤› bilinen bir gerçektir. Devletin servetinin önemli bir k›sm›n›n yang›nla mücadeleye
gitti¤ini söylemek1 mübalâ¤a olmasa gerektir. Bu da yang›nlar›n Osmanl› co¤rafyas›na olan etkisini göstermek için yeterli bir delildir.
Osmanl› mimari yap›laflmas›nda cami, medrese, hamam gibi yap›lar d›fl›nda evler, konaklar, saraylar, büyük oranda mescitler, k›smen de hanlar ahflap olarak
infla edilmifltir.2 Bir aç›dan bak›ld›¤›nda ilmin ve dinin kal›c›l›¤›n›, befleri hayat›n geçicili¤ini simgeledi¤i tahmin edilen bu tür yap›laflman›n, Osmanl› dünya
alg›lay›fl›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›kt›¤› düflünülebilir. Fakat bu düflünceyi
delillendirebilmek için Osmanl› mimari tarihinin; fikrî, siyasî-dinî ve sanatsal
aç›lardan incelenmesi gerekmektedir. Zira her yang›ndan sonra, yanm›fl olan
yerlerin yeniden ahflap olarak yap›ld›¤› bilinmektedir.
Bu de¤iflmezli¤in temel nedenleri aras›nda, objektif de¤erlendirmelere göre,
ekonomik nedenler baflta gelmekle birlikte, tafl nakliyat›n›n zor ve pahal› olmas› ile ahflap yap›n›n deprem neticesinde daha az zarara yol açmas› gösterilmektedir. Pratik fayda aç›s›ndan düflünüldü¤ünde, ahflap yap›lar›n kârgir olanlara
nispetle rutubetsiz oluflu, daha fazla günefl almas› ve daha iyi ›s›nmas›3 da bu
tür yap› malzemesinin tercih edilmesindeki önemli nedenler aras›nda say›labilir.
Osmanl› tarihi için, yang›nlar›n tam bir kronolojisi tespit edilebilmifl olmamakla birlikte, birço¤u hakk›nda; ç›k›fl nedenleri, kaç gün sürdükleri, zarar bilançolar› (ölü say›s›, yanan binalar›n yaklafl›k adedi vs.) gibi önemli ayr›nt›lara kro-
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nikler dolay›s›yla sahibiz. Buna karfl›l›k, arfliv kaynaklar›m›z aras›nda önemli
bir yeri bulunan fleriye sicillerinin,4 yang›nlar›n sosyal hayata ve halka dönük
yönlerinin incelenmesinde önemli bir aç›l›m kazand›rabilece¤ine iflaret etmek
gerekir.5 Burada, Üskadar fier’iye Sicilleri esas al›narak, 1724-1756 y›llar› aras›nda Üsküdar ve ‹stanbul’da vuku bulmufl olan yang›nlar›n sosyal ve ekonomik
etkisi incelenmeye çal›fl›lacakt›r. Bu çal›flma, söz konusu tarihler aras›nda vuku
bulmufl tüm yang›nlar› ele alma iddias›nda olmamakla birlikte, fleriye sicillerinde yer alan bilgilerin, yang›nlar›n sosyo-ekonomik hayata ve mimari yap›laflmaya etkisinin araflt›r›lmas›nda kaynakl›k de¤erine vurgu yapmay› amaçlamaktad›r.

Yang›nlar›n Sebepleri
Yang›nlar›n temel sebebinin, yap›laflman›n ahflap olmas›na dayand›¤›na de¤inmifltik. Bunun yan› s›ra kundaklamalar›n da öne ç›kan ikinci bir sebep oldu¤unu belirtmek gerekir. Zira yang›nlar›n bir k›sm›n›n, yönetimden bezmifl olanlar
taraf›ndan maksatl› olarak ç›kar›ld›¤› bilinmektedir. Maddi ya da siyasi kazançlar u¤runa kundaklamaya bafl vuranlar›n bafl›nda yeniçerilerin geldi¤i de tarihsel bir gerçektir.6
Yang›nlar›n sebeplerinin, al›fl verifle hile kar›flt›r›lmas›, günah›n artmas› gibi ahlâki zaafiyetlere ba¤land›¤› da olmufltur.7 Bununla birlikte dikkatsizlik, y›ld›r›m
düflmesi, ocak ve baca kurumlar›n›n tutuflmas›, ›s›nmak ve yemek yapmak için
kullan›lan mangallar, nüfus yo¤unlu¤u ve alan darl›¤› sonucu oluflan s›k yap›laflma, sokaklar›n darl›¤› gibi maddeler s›ralanabilir. Ayr›ca f›rt›na ve rüzgâr gibi do¤al hareketlilikler de yang›n›n etkisini büyüten sebepler olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
Say›lan sebeplerden olan ‘s›k yap›laflma’ ve ‘nüfus yo¤unlu¤u’ ‹stanbul’a nispetle Üsküdar için çok da geçerli olmad›¤›ndan Üsküdar yang›nlar›n›n etkisi çok
büyük olmam›flt›r. Artan nüfusa ba¤l› olarak yang›nlar, kurulufltan sonraki yüzy›llara do¤ru art›fl göstermifltir.8 Zira 16. yüzy›la ait Üsküdar fieriye sicillerinde
ilk seksen y›ll›k süreçte her hangi bir yang›n kayd› yer almamaktad›r.9 Tabii fleriye sicillerinde böyle bir kayd›n olmamas›, bu tarihler aras›nda hiçbir flekilde
yang›n vuku bulmad›¤› anlam›na gelmemekle birlikte, en az›ndan ileriki dönemlerdeki yang›nlar kadar etkili olmad›¤›n› anlamam›za katk› sa¤lamas› bak›m›ndan önemlidir.
Nüfus yo¤unlu¤unun artt›¤› 1750-1850 y›llar› aras›nda ise Üsküdar’da, flimdiki
bilgilerimize göre, 17 kez yang›n vuku bulmufltur.10 ‹leriki dönemlerde de s›kl›kla yang›n kayd›na rastlanmaktad›r. Bununla birlikte, Osmanl› dönemi boyunca yang›nlar›n en etkili olanlar› yar›mada ‹stanbul’u ve Galata’da meydana gelmifltir.11

III. Ahmed’in o¤ullar› için
1720’de düzenledi¤i sünnet dü¤ünü geçidinde
tulumbac›lar
(Levnî, Surname-i Vehbî)
(sol sayfa)
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Üsküdar fieriye Sicilleri Ifl›¤›nda Yang›nlar ve
Sosyo-Ekonomik Düzen
fieriye sicillerinde yang›nlarla ilgili oldukça önemli bilgileri ihtiva eden kay›tlara rastlamaktay›z. Bunlar aras›nda; yanm›fl binalardan kalan arsalar›n sat›fl ve
kiralama sözleflmeleri, yeniden yap›lacak olan binalar için yap›lm›fl olan keflif
sonucu ortaya ç›kan tamirat masraflar›, vak›f ve mülk binalar›n yeniden yap›lmas› ile ilgili kay›tlar d›fl›nda, kullan›lacak yap› malzemeleri ve yang›nlarda al›nacak tedbirler konusunda merkezden ilgili yöneticilere gönderilen buyruldu ve
fermanlar yer almaktad›r.
I. Yang›n-Ticaret ‹liflkisi: Parasal Döngü
Osmanl› ticari hayat›nda parasal döngüyü sa¤layan unsurlardan bir tanesi rehin
muamelesidir. Bu ifllem, emanet b›rak›lan her hangi bir de¤erli mal karfl›l›¤›nda
ödünç para al›nmas› fleklinde olmaktayd›. Bazen herhangi bir kifliye ait bir mal
da sahibinin izni ile bir baflka kifliye rehin b›rak›labilmekte ve karfl›l›¤›nda borç
para al›nabilmekteydi. Üsküdar fieriye Sicillerinde bulunan bir hüccetteki bilgiye göre; 1500 kurufl borç karfl›l›¤›nda rehin b›rak›lm›fl olan Yahudi Levy’e ait bir
mücevher sorguç 1070/1660 tarihindeki ‹stanbul yang›n›nda yanm›flt›r.
Levy’nin sorgucunu istemesi üzerine konu fieyhülislâm’a iletilmifl ve fieyhülislâm da rehin verilmesi amac›yla mal›n› ödünç veren kiflinin, zayi oldu¤u takdirde mal›n› geri alamayaca¤›n› belirledikten sonra rehin karfl›l›¤›nda al›nan borcun mal sahibine ödenece¤ine dair bir fetva vermifltir. Bu fetvaya göre rehin karfl›l›¤›nda al›nan 1500 kuruflun Yahudi Levy’e verilmesi karara ba¤lanm›flt›r.12
Bir di¤er dikkati çeken hüccet örne¤i ise mudarebe ortakl›¤› konusundad›r. Ortakl›k için verilen 40 kurufl, ortakl›k bozulduktan sonra da paray› iflleten taraf›n
elinde kalm›fl ve istenmesine ra¤men al›namam›flt›r. 1070/1660 yang›n›nda zayi
olan mallardan biri de bu ortakl›k paras› ile al›nm›fl olan samand›r. Bu konuda
verilmifl olan fetvaya göre ortaklardan biri, di¤erinin paras›n› ortakl›k bozulduktan sonra da sahibinin r›zas› olmadan iflletir ve ald›¤› mal zayi olursa zarar kendisine aittir ve bu paray› sahibine ödemek zorundad›r.13 Bu örnekler ›fl›¤›nda, ticari iliflkide bulunmufl olup yang›n gibi afetlerden etkilenmifl olan taraflar›n
problemlerini, ald›klar› fetvalarla karara ba¤latt›klar›n› gözlemlemekteyiz.
Yanm›fl olan yerlerin sat›fl muamelesi genellikle bey‘ bi’l-bât fleklinde tabir olunan kesin sat›fl ile yap›lmakta ve yerin sahibi olan kifli, mülkiyet hakk›n› tamamen devr etmekteydi. Yanm›fl yerlerini yeniden imar etmeye maddi olarak gücü olmayanlar›n, yerlerini bu flekilde ellerinden ç›kard›klar›, kimi zaman müzayede yoluna gittikleri görülmektedir. Buna dair bir sat›fl hüccetinde Selman A¤a
mahallesinden Mehmed Efendi, Hac› Mehmed mahallesinde bulunan yanm›fl
evinin arsas›n› arsa içinde bulunan matbah, su kuyusu ve duvar› ile birlikte top200
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May›s 1858'de bir yang›n (Gravürlerle Türkiye - ‹stanbul III, 292)

lam 386 kurufla14 ve yine ayn› mahallede bulunan yanm›fl ev arsas›n› da Mehmed Pafla mahallesinde sakin Ayfle isimli kifli 380 kurufla kesin sat›flla satm›fllard›r.15
Mehmed Pafla Mahallesinde ç›kt›¤›n› sicillerdeki kay›tlardan tespit etti¤imiz
evas›t-› fiaban 1163 / A¤ustos 1750 tarihli yang›n Üsküdar ölçe¤inde, sicillerdeki ifadelere göre, ihrâk-› kebîr, yani büyük yang›nd›r. Burada yanan mülklerden
kalan arsalarla ilgili Üsküdar fieriye Sicillerinde birkaç sat›fl hücceti yer almaktad›r. ‹lk hüccette varislere ait olan yanm›fl bir ev arsas›, kesin sat›fl sebebi olan
zaruret-i nafaka için müzayede yolu ile 120 kurufla sat›lm›flt›r.16 Bu yerin müzayede yolu ile sat›lmas› da önemli bir ayr›nt› olarak dikkati çekmektedir.
Mülk ile birlikte mülkiyeti belgeleyen tapu senetleri de yand›¤›nda, mal sahibinin mülkiyetini tescil için komflular›n flahitlikleri önemli bir rol oynamaktayd›.
Mehmed Pafla Mahallesinde bir evin bu flekilde bir flahitli¤e bafl vurularak kesin
sat›fl ile sat›ld›¤›n› görmekteyiz.17
Arsan›n büyüklü¤ü ve içinde bulunan di¤er fleylerin de¤erine göre yanm›fl yerlerin sat›fl fiyatlar› de¤iflebilmekteydi. 1165/1752 tarihinde Üsküdar’da en yüksek fiyata sat›lan yer Mehmed Pafla mahallesinde bulunan 1250 kurufla sat›lm›fl
olan Haseki Mehmed A¤a’ya ait yanm›fl bir ev arsas›d›r.18
Yand›ktan sonra binan›n tekrar yap›m› konusunda ilginç bir al›fl verifl örne¤i,
1754 y›l›ndaki Kuzguncuk yang›n›nda yanm›fl olan bir evin yeniden yap›lmas›
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konusunu içeren bir hüccette yer alm›flt›r. Hüccete göre Yahudi Musa, yanm›fl
olan evini yeniden yapt›rmak için komflusu Yako’dan 650 kurufl borç para alm›fl
ve karfl›l›k olarak da yap›lacak olan evini Yako’ya rehin vermifltir. Evini rehinden ç›karmak için de yap›m› bittikten sonra evin yar› hissesini Yako’ya 300 kurufla kesin sat›fl ile satm›flt›r.19 Vak›f evlerde binay› yapanlar, mülkiyet hakk›n›
da elde ederlerken burada biraz daha farkl› olarak önce isti¤lâl sonra da bât yani kesin sat›fl uygulamas› gerçekleflmifltir. Yani al›nan borç karfl›l›¤›nda, önce ev
rehin verilerek bir anlamda ipotek edilmifl, sonra da evin yar› hissesi borç miktar›n›n yaklafl›k yar›s›na karfl›l›k olarak borcu verenin mülkiyetine geçmifltir.
II. Bir Tehdit Unsuru Olarak Yang›n
Yang›nlar, halk›n ve devletin gözünde o derece korkunç bir hal alm›fl olmal› ki
kötülük etmek isteyenler için zarar vermenin en dehfletli arac› gibi kullan›labilmifltir. Merkezi idareciler bu tür tehlikelere karfl› dikkatli davran›lmas› konusunda yerel yöneticilere uyar›lar göndermifllerdir. 1071/1661 tarihinde bir grup
eflk›yan›n da¤ yakmas› ve halk› tedhifl etmesi, gerekli önlemin al›nmas› konusunda Üsküdar ve Yoros kad›lar›na bir fermanla emir verilmesine sebep olmufltur.20 Buradaki duruma benzer bir vaka da Târih-i Lebîbâ’da geçmektedir. Müellifin bildirdi¤ine göre halk namazda iken, Üsküdar’da bir köye gelen eflk›ya talan maksad›yla her yeri atefle vermifl ve halktan yang›n› söndürmeye çal›flanlar
eflk›ya taraf›ndan kurflun s›k›larak korkutulmufl ve bir k›sm› da bu yüzden yaralanm›flt›r. Eflk›ya taraf›ndan ç›kar›lan bu yang›nda birçok dükkân ile birlikte 500
kadar evin yand›¤›n› ö¤renmekteyiz.21 Bu yang›n esnas›nda eflk›yan›n halka ait
çokça mal› gasp etti¤ini tahmin etmek zor de¤ildir. Zira, yang›nlarda yapt›klar›
talanlarla zengin olanlar›n bulundu¤u da önemli bir ayr›nt›d›r.22
Bu tür talanlara dair Bostanc›bafl› A¤a’ya23 gönderilen 1169/1756 tarihli buyrulduda; ellerinde de¤erli eflya bulunan ve zanl› oldu¤u düflünülen kiflilerin tespit
ve takibinin yap›lmas›, tespit edildi¤inde firar etmelerine engel olunmas› istenmifltir.24
Yang›nlar›n daha çok bekâr odalar›ndan ç›kt›¤› genellikle kabul edilir. Bu sebeple kad›lara gönderilen kimi fermanlarla yeni yapt›r›lacak olan bekâr odalar›n›n
bundan sonra kârgir olarak yapt›r›lmas› özellikle vurgulanm›fl, hatta kimi yerlerde bu odalar›n yap›lmalar› tamamen yasaklanm›flt›r.25 Bu yasaklamay› hakl›
ç›kartan bir belgeden ö¤rendi¤imize göre; Mehmed Pafla mahallesinde bulunan
bir mahzen, önceki bir tarihte yanm›fl, sonra yerine bir mahzen ve üzerine de bir
bekâr odas› yap›lm›flt›r. Bu yap›lan odada kalanlar›n e¤lence ile meflgul olduklar›, geceleri sarhofl yatt›klar› ve ›s›nmak için yakt›klar› ateflin bir yang›na sebebiyet vermesi tehlikesinin bulundu¤u kad›ya flikayet olarak iletilmifltir.26 fiikayetçiler ise sadece buraya komflu olan kifli de¤il tüm mahalle sakinleridir. Bu kay›tta yer almasa da mahallenin düzenini bozan fiillerin, mahalleden ihraç ile cezaland›r›labildi¤ini düflünmekteyiz.
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1854’te bir yang›n (Gravürlerle Türkiye - ‹stanbul III, 291)

Sicillerdeki bir ilâmda ilginç bir tehdit örne¤i yer almaktad›r. Çinili Hamam’› iflleten Hasan, azatl› kölesi olup yan›nda çal›flan Osman’› iflten ç›kar›r. Daha sonra Osman’›n arkadafl› olan Hüseyin, hamamc›y›: ‘Hamamdan ihrâc etti¤in Osman’› yine hamama al ve e¤er almazsan evine girer seni ve ›yâlini katl eyledi¤imden sonra mahalleyi ihrâk ederim’ diyerek tehdit etmifltir. Bu tehditten korkan hamamc› ise flikâyetini kad›ya bildirmifl, korkudan geceleri yatamad›¤›n› da
ifade etmifltir.27 Mahallenin yak›lmas›, ›yâlin öldürülmesi ile bir cümlede tehdit
olarak geçti¤ine göre, bir yeri atefle vermenin önemli bir korkutma arac› olarak
kullan›ld›¤› söylenebilir.
III. Yang›nlar›n Vak›flara Tesiri
Osmanl›’da vak›flar›n e¤itim, ekonomi ve sosyal hayat›n düzenli ak›fl› gibi alanlarda önemli görevleri vard›. Bunun için ‹slâm Hukuku’nda vak›flar›n özel bir
yeri dahi bulunmaktad›r. Bu sebeptendir ki vak›flar›n zarar görmesi, ifllevsiz hale gelmesi bu say›lan alanlarda normal düzenin bozulmas› demekti.
Yang›n, deprem gibi afetlerden sonra yok olmufl binalar›n› yeniden kendi bütçelerinden yapt›rmalar› vak›flar› maddi olarak büyük zararlara sokmaktayd›. Bu
da birer iflletme olarak da düflünebilece¤imiz bu kurumlar›n küçülmesi demekti. Bunun önüne geçmek için icareteyn usulünün tercih edilmeye bafllad›¤›n› bi203
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liyoruz.28 Bu sebeple e¤er bir bina harap olursa onu tasarruf eden kifliye tekrar
yapt›rma izni verilir, yani sorumluluk paylafl›l›r, yap›lan bina da yapt›ran›n özel
mülkü olur ve binay› istedi¤ine satabilirdi.29 Bu uygulaman›n tercihinde, geçmifl
tecrübelerin ve Osmanl› pragmatizminin önemli rolü oldu¤u ve Osmanl› alg›lay›fl›nda bu pragmatik yaklafl›ma göre en iyi sonuçlar›n, sorumlulu¤un kurumsal
ve bireysel olarak paylaflt›r›lmas› ile elde edilebilece¤inin yer ald›¤›n› söyleyen
Murphey, oldukça önemli bir noktaya iflaret etmektedir. Zira vak›f binalar›n yeniden inflas›nda, vak›f (kurumsal) – flah›s (bireysel) ortak sorumlulu¤u göze çarpan en önemli unsurdur.30 Buna dair bir örnekte yanm›fl bir vak›f ev arsas› müzayede ile sat›lm›flt›r.31
Yanmadan önce bir flahs›n tasarruf ve mülkiyetinde olan vak›f arsa üzerindeki
bina, yand›ktan sonra e¤er mutasarr›f› isterse bir baflkas›na sat›labilmekteydi.32
Vak›f yerlerin bu flekilde el de¤ifltirmesi, arsa üzerinde yap›lacak olan her türlü
binan›n mülkiyetinin ve tasarruf hakk›n›n devri anlam›na da geliyor. fiöyle ki,
kiflinin maddi durumu e¤er yanm›fl olan yeri tekrar yapt›rmaya müsait de¤ilse,
müsait olan bir baflkas› o yere talip oluyor ve vak›f yer üzerindeki kullan›m hakk› böylece el de¤ifltiriyordu.
Arsas› vakfa ait olan binada mülkiyet sahibi olan kiflinin borç tedariki ile de
yanm›fl binas›n› yeniden yapt›rmas› söz konusu olabiliyordu. Bununla ilgili bir
örnekte; Üsküdar’da Gazanfer A¤a Vakf›’na ait bir evi mutasarr›f›n, yand›ktan
sonra bir baflkas›ndan ald›¤› 80 kurufl ile yapt›rd›¤›n› görmekteyiz.33 Borç tedariki ile ev yapt›r›lmas›nda farkl› uygulamalar oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bunun
da mülk sahiplerinin maddi durumlar›ndan kaynakland›¤› akla en yatk›n tahmindir.34
IV. Organizasyon Problemleri ve Al›nan Tedbirler
Hemen her yang›ndan sonra, binalar›n kârgir yap›lmas› konusunda ‹stanbul’daki tüm kad›l›k ve naipliklere emirler gönderilmifltir. Bu konuda ‹stanbul kaymakam›na gönderilmifl olan 1107/1696 tarihli bir fermanda, ‹stanbul ve Galata’da
yanm›fl olan tüm yerlerin Halep ve fiam’daki yap›lar gibi tafl, kireç ve çamur ile
bina olunmas› konusunda emir verilmektedir.35 Buna benzer bir ferman da Üsküdar Sicillerinde yer alm›flt›r. III. Ahmed taraf›ndan fiaban 1137 / Nisan 1725
tarihinde ‹stanbul’daki tüm kad›l›klara gönderilen bu fermana göre art›k binalar
ahflap de¤il kârgir yap›lacakt›r. Bu emir, tüm bina yapt›racak olanlara ve ustalara gere¤i gibi iletilecek ve ferman da tüm sicillere kaydedilecektir.36 Yine bunun
gibi kârgir bina yap›lmas› emrini içeren bir buyruldu da 1136/1724 tarihinde
Mimar A¤a ve Üsküdar kad›s›na gönderilmifltir.37 16. yüzy›ldan itibaren ilan
edilmeye bafllayan bu fermanlar›n gere¤inin çok da etkili bir flekilde yerine getirilemedi¤i de bir gerçektir.38
Osmanl› merkezi idaresi sadece ahflap yap›laflman›n önüne geçmek için fermanlar ç›karmam›fl ayn› zamanda yang›na sebebiyet verebilecek her türlü malzeme204
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nin kullan›lmas› konusunda da tedbirler alma yoluna gitmifltir. Üsküdar naibine gönderilmifl olan 1168/1755 tarihli bir buyrulduda kandil, tenevvür, mum gibi eflyalar›n saklanmas›nda ve ocaklar›n süpürülmesinde kusuru olanlar›n cezaland›r›laca¤›,39 ‹stanbul kad›s›na gönderilen di¤er bir buyrulduda ise on, on befl
günde bir mutlak surette ocaklar›n temizlenmesi ve temizlendi¤inin delili olarak da ç›kar›lan kurumlar›n kap› önlerine b›rak›lmas›40 konular›nda halka gerekli uyar›lar›n mahalle imamlar› kanal›yla yap›lmas› emredilmifltir.
Üsküdar naibi ve ustas›na gönderilmifl olan di¤er bir buyrulduda ise Kuzguncuk’ta 1168/1754 y›l›nda ç›kan yang›n dolay›s›yla ‹stanbul’dan gelmifl olan neccâr, duvarc› ve amelenin ‹stanbul’a geri gönderilmesi ve Mimar A¤a’ya teslim
edilmeleri istenmifltir. Bahse konu olan bu meslek grubu, 1169/1755 y›l›nda ç›kan Hocapafla yang›n›ndan sonra dahi Üsküdar ve civar›nda olduklar›ndan imar
ifllerinin yerine getirilmesi konusunda büyük zorluklar yaflanm›flt›r.41 Bu meslek
grubunun bir baflka yere gitmek istemeleri durumunda, kesinlikle izin verilmemesi konusunda da Üsküdar naibine de ayr›ca bir buyruldu gönderilmifltir.42
Yang›nlarla mücadelede baz› vergilerden muaf tutulmak kayd›yla sakalarla birlikte, bostanc›lar, cebeciler ve baltac› loncalar› gibi örgütler görev yapmaktayd›.43 Buna karfl›l›k, bir buyruldudan vazife ihmalinin söz konusu olabildi¤ini ö¤renmekteyiz. Sakalar, 1168/1754 y›l›nda Kuzguncuk’ta ç›kan yang›na, ‘elimizde
ferman vard›r’ diyerek gitmemifllerdir. Bostanc›bafl› A¤a’ya gönderilen bu buyrulduda sakalar›n söyledikleri gibi bir ferman olmad›¤› ve Üsküdar’dan Kad›köy’e, Anadoluhisar›’ndan Yoros’a, Rumelihisar›’ndan Befliktafl, Galata ve Hasköy’e kadar tüm saka kethüdalar›na gerekli uyar›lar›n yap›lmas› ve uyar›lar› dikkate almayanlar›n cezaland›r›lacaklar› bildirilmektedir.44 Bu bilgiler ›fl›¤›nda,
baz› görevlilerin vazifelerinden kaçmas›n›, yang›nlar›n zarar boyutlar›n› art›ran
sebeplerden biri olarak görebiliriz.
V. Evleri Yananlar›n ‹skân›
Yang›nlardan sonra evsiz kalanlara nas›l bir yard›m eli uzat›ld›¤› konusu da
önemli bir sorudur. Özellikle arka arkaya meydana gelen yang›nlarda devlet, oldukça s›k›nt› yaflamaktayd›. Zira Kuzguncuk, Hocapafla, Cibali yang›nlar›n›n birer y›l ara ile meydana gelmesi Osmanl› idaresini hem maddi hem de idari bak›mdan zora sokmufltur.45 fieriye sicillerinde tespit etti¤imiz kay›tlar, karfl›lafl›lan tüm zorluklara ra¤men devletin evleri yananlara yer tahsis edilmesi ile oldukça ilgilendi¤ini göstermektedir.
1756 y›l›nda yani Kuzguncuk, Hocapafla ve Cibali yang›nlar› olduktan sonra
halk›n bar›nma s›k›nt›s› ciddi olarak kendini göstermifltir. Halk›n bu çok önemli sorununa çözüm formülünü bir buyrulduda bulmaktay›z. Buna göre, süknâ
talebinde bulunanlar›n, kendilerine birer yer tahsis edilinceye dek Üsküdar, Bo¤aziçi, Galata, Befliktafl ve Eyüp d›fl›nda, yani sahil boylar› d›fl›nda, iç kesimlerde istedikleri yerde “ahsen-i vech üzere” iskân edilmeleri ve hiçbir flekilde ken205
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dilerine haks›zl›k yap›lmamas› konusunda Bostanc›bafl›’ya emir verilmifltir.46
Tahsis olunacak yer konusunda neden böyle bir s›n›rlama getirildi¤i sorulabilir.
Bu s›n›rlaman›n nedeni, Cibali’deki gibi büyük bir yang›n›n zararlar›n›n, buraya ulafl›m› nispeten kolay olan çevre bölgelerin yard›mlar› ile giderilebilece¤idir. Zira bu yang›ndan sonra ‹stanbul’un ekmek ihtiyac›, Üsküdar’›n sahil taraf›na yani ‹stanbul’a yak›n f›r›nlardan sa¤lanm›flt›r.47
Üsküdar naibine gönderilmifl olan bir baflka buyrulduda da, süknâ talebinde bulunanlar›n, Üsküdar ve civar›ndaki nahiyelerdeki imamlar kontrolünde iskân
edilmeleri emrolunmufltur. Harikzedelerin iskân olunacaklar› yerler için ise buyurulduda iflaret edildi¤ine göre; Üsküdar’›n nevahi ve köylerinde durumu müsait olup ikinci bir bofl eve sahip olanlar ve oturduklar› evleri genifl olanlar
imamlara yard›mc› olacak ve ihtiyaç içinde olanlara evlerini açacaklard›r.48 Ayn› buyuruldu, durumu müsait olup da harikzedelere yard›mc› olmayanlara hitaben bir tehdit de içermektedir.

Sonuç
Özellikle “gerileme dönemi”ne tekabül eden 1750’li y›llar Osmanl› için ayn› zamanda ‘yang›nlar dönemidir’ dense yeridir. Yukar›da da ifade edildi¤i flekilde
Osmanl›’n›n servetinin büyük k›sm›n›n yang›na ya da yang›nla mücadeleye gitti¤i, bu tür afetlerin devleti ve halk› büyük bir maddi girdaba soktu¤u bilinmektedir. Devletin, özellikle arka arkaya meydana gelmifl olan yang›nlardan sonra
organizasyon konusunda önemli s›k›nt›lar yaflad›¤› görülmektedir. Yang›nlarda
Üsküdar ve ‹stanbul aras›nda karfl›l›kl› olarak gerek iflgücü, gerek harikzedeler
için mesken temini, gerekse g›da konusunda al›fl verifl oldu¤u tespit edilmifltir.
Üsküdar yang›nlar›, her ne kadar ‹stanbul yang›nlar› kadar büyük çapl› etkiye
sahip olmam›fl olsa da bu önemli afetin halka ve devlete dönük zararlar› aç›s›ndan fleriye sicilleri, aç›klay›c› bilgilere ulaflmam›zda önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple, yang›nlar›n detayl› bir flekilde incelenmesi ve anlafl›lmas› için
bu kaynaklar mutlaka kullan›lmal›d›r.
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Osmanl› döneminde yang›n, deprem, kurakl›k, k›tl›k, salg›n hastal›k gibi afetlerin yan› s›ra ‹stanbul’u tahrip eden ve daha çok maddî zarara sebep olan bir felaketti.1 ‹stanbul’da XVII. yüzy›ldan itibaren artan nüfusa ve dolay›s›yla yo¤unlaflan flehirleflmeye ba¤l› olarak yang›nlar›n tehdit alan› da geniflledi.
Yang›nlar›n genifl tahribat›na karfl›n mevcut literatürde Üsküdar’daki yang›nlar›n pek ço¤unun tam tarihi genellikle bilinememektedir. Temel dayana¤› arfliv
belgeleri olan bu makalenin birinci k›sm›nda; 1885-1915 y›llar› aras›nda Üsküdar’da ç›kan büyük yang›nlar, yang›nlardan etkilenen alanlar, buna karfl› al›nan
tedbirler, yang›ndan korunma metodlar› ve kanuni düzenlemelere de¤inilecektir. Makalenin son k›sm›nda ise Üsküdar Harikzedegân Komisyonu’nun kurulmas› ve yang›nzedeler için yap›lan yard›m faaliyetlerine yer verilecektir. Ayr›ca
tarihleri tespit edilen baz› Üsküdar yang›nlar› hakk›nda k›smen detayl› bilgi verilrmeye çal›fl›lacakt›r. Ancak bütün bu bilgilerin, bu makalenin temel kaynaklar›n›n verdi¤i malumatla s›n›rl› oldu¤unu da belirtmek gerekmektedir.
Bu yaz›da ele ald›¤›m›z otuz y›ll›k dönem 1885-1915 y›llar›n›, Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) ve Sultan V. Mehmed (Reflad) (1909-1918) iktidarlar›n› kapsamaktad›r. Yang›nlara de¤inmeden önce k›sa bir Üsküdar panoromas› oluflturmak yararl› olabilir. XIX. yüzy›l›n bafl›nda Üsküdar, “Bilad-› selase” olarak tan›mlan›r. Bu tabir ‹stanbul’u sur içi ‹stanbul/Dersaadet ve di¤erleri olarak ay›r›r.
Eyüp, Galata ve Üsküdar’a bilad-› selâse denir. Ancak yüzy›l›n sonuna do¤ru bu
tan›mlama de¤iflir ve idarî aç›dan Üsküdar, 1869 vilayet nizamnamesinden sonra mutasarr›fl›k biçiminde idare edilmeye bafllan›r.2
Üsküdar ne kadarl›k bir nüfusa sahipti sorusuna gelecek olursak Üsküdar ve
çevresinin ilk zamanlarda nüfusu azd›. XIX. yüzy›lda özellikle 1860 sonras›nda
Kafkasya, Balkanlar ve Anadolu’dan gelen nüfusla birlikte Üsküdar’›n da nüfusu artt›. Meselâ 1885’te ‹stanbul’da yaflayanlar›n neredeyse % 60’› ‹stanbul d›-
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fl›nda do¤mufltu.3 1897’de ‹stanbul’un toplam nüfusu 1. 115. 946 iken Üsküdar’›n nüfusu ise 105. 690 idi.4 Bu verdi¤imiz nüfus, hem Müslüman hem de
gayri müslimleri kapsamaktad›r. Üsküdar’›n Gülfem Hatun gibi baz› mahalleleri Müslümanlardan oluflurken Yeni Mahalle ve ‹cadiye’de Ermeni ve Rumlar
önemli bir nüfusa sahipti.5 Üsküdar’da nüfus artt›kça do¤al doku tahribat› da
h›z kazand›, birbirine çitili, dar sokakl› ahflap binalar ço¤ald›. Hâlbuki daha önceleri büyük kargir konaklar, genifl bahçe ve bostanlar bulundu¤u için yang›n az
olur ve genifl tahribat yapmazd›.
‹stanbul’un yang›ndan çok etkilenerek zarar›n büyük olmas›n›n temel sebebi binalar›n ahflap yap›lmas›d›r. Baz› yazarlar bunu deprem korkusuyla aç›klasalar
da ‹stanbul civar›nda ormanlar›n çoklu¤u nedeniyle kerestenin ucuz bir inflaat
malzemesi olmas›, kolay temin edilebilmesi ahflab›n tercih edilmesinin en
önemli sebebiydi.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak yang›nlar›n daha s›k ç›kmas›nda ise
yeni ›s›nma ve ocak yakma tekniklerinin yayg›nlaflmaya bafllamas›, soba, havagaz› ve elektrik kullan›m›na geçifl, nüfusun artmas›yla mesken dokusunun daha
da yo¤unlaflmas› gibi nedenler say›labilir. Elimizdeki bir arfliv belgesi sayesinde
Üsküdar Selams›z’da görülen bir yang›n›n, ç›k›fl sebebi hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye sahip olabiliyoruz. Belgeye göre yang›n›n nedeni, merdiven bafl›ndaki gaz
lambas›n›n devrilmesidir.6 Buna ilaveten yang›nlar›n sebepleri aras›nda kundaklama, y›ld›r›m isabet etmesi, ocak ve baca kurumlar›n›n tutuflmas›, ‹stanbul’da sokaklar›n dar ve dolambaçl› olmas› her zaman zikredilir. Ayr›ca yaz
mevsiminde özellikle patl›can k›zartmas›n›n s›kl›kla yap›ld›¤› temmuz, a¤ustos
aylar›nda yang›n say›lar›nda art›fl görüldü¤ü öne sürülür.7
Ele ald›¤›m›z tarihler aras›ndaki Üsküdar yang›nlar› hakk›nda istatistikî bilgi
olarak flunlar söylenebilir. Genel olarak ‹stanbul’da XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda örne¤in 1858-1864 y›llar› aras›nda 160 yang›n ç›km›flt›r. Buna göre neredeyse her 11 günde bir yang›n ç›kmaktad›r. Yang›nlar o kadar s›kt›r ki büyüklü¤üne bak›larak harik-i kebir, harik-i azim gibi isimlendirilirdi. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Üsküdar’da görülen büyük yang›nlar flu flekilde s›ralanabilir.

1885-1914 Büyük Üsküdar Yang›nlar›
1882/1883 Üsküdar Selams›z’da 51 ev yand›.
1884 Üsküdar Yeni Mahalle’de 365 ev ve dükkan yand›.
8 Ekim 1885, Üsküdar Selams›z’da 29 ev yand›.
Temmuz 18878 Üsküdar Yeni Mahalle’de 122 ev ve Ermeni mektebi yand›.9
14 A¤ustos 1887 Üsküdar’da 1000 civar›nda ev10 baflka bir kayda göre ise 536 ev,
45 dükkan, 2 mekteb, 1 Ermeni kilisesi yand›.11
29 Ekim 1889 Üsküdar yang›n›.12
211

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

1890/1891, Üsküdar’da Hace Hesna Hatun-Sultan Tepe Mahallesi’nde A¤ustos
ay›nda 69 ev yand›.
1893/94 Eylül ay›nda Beylerbeyi’nde 20 ev yand›.
1896/97, 25 Eylül’de Beylerbeyi ‹stavroz Mahallesi’nde 10 ev yand›.
Mart 1906 tarihinde Kandilli Yeni Mahalle’de 35 ev yand›.
Temmuz 1911’de Yeniçeflme (Ahmediye Meydan›) semtinde 75 ev yand› ve A¤a
Camii harap oldu.
1911/1912 , May›sta Kuzguncuk’ta 68 ev yand›.
1913/1914, Haziran ay›nda Kandilli’de 21 ev yand›.13
Yukar›da bilgi verdi¤imiz bu yang›nlar›n ç›k›fl nedenini bilmiyoruz. Görüldü¤ü
üzere bu yang›nlar›n pek ço¤unun tam tarihleri mevcut literatürde verilmemifltir. Ancak daha geç döneme gelindi¤inde Üsküdar’da bir y›lda kaç yang›n ç›kt›¤›na dair elimizde 1900-1901 tarihli bir istatistik var. Bu tabloda ay ay Üsküdar’daki yang›nlar›n say›s› verilmifltir.
Mart 1900-fiubat 1901 tarihleri aras›nda ‹stanbul, Galata ve Üsküdar’da ç›kan
yang›nlar›n istatistik cetveli14
Aylar

Üsküdar

Galata

‹stanbul

Yang›n say›s›

Yang›n Say›s›

Yang›n Say›s›

Mart

-

1

3

Nisan

2

2

2

May›s

1

2

2

Haziran

3

4

1

Temmuz

-

2

5

A¤ustos

1

8

1

Eylül

1

5

5

Ekim

1

2

3

Kas›m

-

1

2

Aral›k

-

3

4

Ocak

1

2

1

fiubat

1

1

Yok

Toplam 11

Toplam 33

Toplam 28

Genel toplam 72

Yukar›daki tablodan görüldü¤ü üzere Üsküdar’da yang›n say›s› nüfusun ve yap›laflman›n daha yo¤un oldu¤u Galata ve ‹stanbul’a göre daha azd›r. Ayn› zamanda Üsküdar’da yang›n›n ç›kt›¤› aylar ‹stanbul ve Beyo¤lu bölgesinden farkl›l›k gösterir. Yaz aylar›nda Galata ve ‹stanbul bölgesinde yang›nlar artarken -örne¤in Temmuz ay›nda- ‹stanbul bölgesinde 5 yang›n ç›km›flt›r. Üsküdar’da ayn›
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Üsküdar’da günümüzde de ra¤bet gören ahflap evler

ay içinde hiç yang›n görülmemifltir. Üsküdar ile ‹stanbul aras›nda bu kadar büyük bir fark ortaya ç›kmas›n›n sebeplerini sorgulad›¤›m›zda flüphesiz ‹stanbul
bölgesinin genifl bir alan› kapsamas›, nüfus yo¤unlu¤u, yap›laflma s›kl›¤› gibi nedenler say›labilir. Buna mukabil Üsküdar’daki yang›n kay›tlar›n›n yeterince iyi
tutulup tutulmad›¤›n› ise bilemiyoruz.

Yang›nlara Karfl› Al›nan Tedbirler
Halk yang›ndan korunmak için evlerine esmail hüsnadan Allah korusun manas›ndaki “Ya hafîz” levhalar›n› asm›flt›r. Bunun yan› s›ra yine yang›ndan korunmak için türbelere, yat›rlara yak›n oturmak tercih edilmifltir. Zira halk, türbenin
içindeki evliyan›n kendilerini koruyaca¤›na inan›rd›. Ayr›ca hamam, sarn›ç,
çeflme gibi su kaynaklar› civar›n› tercih etmek de yang›nlara karfl› al›nan tedbirler aras›ndayd›. Evlerdeki kuyular, hem su ihtiyac›n› karfl›l›yor hem de yang›n
ç›kmas› halinde kullan›l›yordu.
1. Men-i Harîk (Yang›ndan Korunma) Nizamnâmeleri
Evlerin ahflap olarak yap›lmas› ‹stanbul’un di¤er bölgelerinde oldu¤u gibi Üsküdar’da da yang›nlar›n ç›kmas›nda ve h›zla yay›lmas›nda en önemli etkendi. Bu
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‹stanbul’da bir yang›n gravürü (Gravürlerle Türkiye-‹stanbul, III, 288)

nedenle devlet, binalar›n kargir olarak yap›lmas›n› flart koflmufltur. Sultan III.
Selim ile bafllay›p XIX. yüzy›l›n sonlar›na hatta imparatorlu¤un y›k›l›fl›na kadar
uygulanan yang›nla mücadele politikas›n›n temelini, ‹stanbul’u ahflap yap› gelene¤inden kurtarma çabas› oluflturmufltur. ‹lk zamanlarda padiflah fermanlar›nda yer alan uyar›lar 1848 y›l›ndan itibaren nizamname flekline sokulmufl ve
sistematik hale gelmifltir.15 Ancak halk›n fakirli¤i ve kargir bina yapmaya güçlerinin yetmemesi genel olarak ahflaptan kargire geçilmesini engellemifltir. Zenginlerin ne tür bir bina tercih etti¤ini tam olarak bilemiyoruz.
Önceleri “men-i harîk” yani yang›n›n önlenmesi veya yang›ndan korunma hususunda pek çok kanun ve kurallar kondu¤u halde 1233 (1817-1818) senesine
kadar binalar aras›na yang›n duvar› infla edilmesi düflünülmemifltir. 1233 tarihli fermanda “Ehl-i ‹slâmdan olsun, reayadan olsun zi-kudret olanlar iki hane
beyninde çat›dan bir zira mikdar› terfi olunarak kargir duvar yapmak ve ifl bu
yap›lacak kargir duvar›n inflas›na suhûlete medâr olmak için bilifltirâk mesârif
verilerek sirâyet-i harike mani olaca¤›” zikredilmektedir.16
Sokaklar›n geniflletilmesi ve ç›kmaz sokaklar›n kald›r›lmas› ise yang›nlar›n zararlar›n› azaltmaya yönelik di¤er önemli tedbirlerdendi. K›fl mevsimi yaklaflt›¤›nda tand›r, ocak ve sobalar›n dikkatli kullan›lmas› yönünde halka ö¤üt verilirdi.17 Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda devlet, yang›nlar›n ç›kmas›ndaki problemi gördü¤ünden kargir bina yap›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›.
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Son dönem Osmanl› Tulumbac›lar›

2. Yang›n Musluklar›
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹stanbul’da Beyo¤lu, Üsküdar ve Kad›köy semtlerinde kurulan Terkos ve Elmal› su flirketlerine imtiyaz verilirken flehrin yang›ndan kurtulmas› için münasip görülen yerlere harik yani yang›n musluklar› konmufltur.18 Zira yang›nlar›n söndürülememesindeki en büyük faktörlerden birisi
de su k›tl›¤› idi. Su k›tl›¤›n›n tam olarak nedeni bilinememekle birlikte muhtemelen su vard› fakat bunu iletecek alt yap› sistemi mevcut de¤ildi. Su tazyikli
kullan›lamad›¤›ndan olsa gerek yang›n musluklar› beklenen ifllevi görememifl,
bu musluklardaki sular, caddeleri ›slatmaktan öteye gidememifltir.19
3. Ahflap Bina Yap›m›yla Mücadele
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yang›ndan korunman›n en önemli yolunun, ahflap yap›laflmadan kargire geçifl oldu¤unu belirtmifltik. Devlet de bunu teflvik
ediyor hatta zorunlu k›l›yordu. Fakat bu teflvik, uygulama alan› bulam›yordu.
Meselâ Üsküdar Yeni Mahalle’de yang›n enkaz yerinde yani bofl arsada ahflab
bina inflas›na izin verilmedi¤inden on sekiz sene yeni bina yap›lamad›. Bütün
bu nedenlerle halk, ahflap bina yap›lmas›na izin verilmesini istiyordu.20 Nitekim
bu konuyla ilgili arflivde onlarca örnek bulunmaktad›r.21 Bu örneklerden birin215
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de, Üsküdar Kaptan Pafla ve Sultan Tepesi yang›nzedeleri, yanan evlerinin yerine ahflap ev yap›lmas›na müsaade edilmesini talep etmifllerdi. Mahalle halk›na,
yang›n duvar› yap›lmas› flart›yla ahflap bina inflaat izni verilmifltir.22
4. ‹tfaiye Örgütü
Bütün bu anlat›lanlardan sonra “söz konusu dönemde itfaiye var m›yd›?” sorusu akla gelebilir. Bilindi¤i üzere itfaiye örgütü kurulmadan önce yang›nla mücadele faaliyetini tulumbac›lar yürütüyordu. Günümüzdeki modern itfaiyenin23
temelleri ise 1870’lerde at›lm›flt›. Sultan Abdülaziz’in emriyle dönemin en modern itfaiye teflkilat›na sahip Macaristan’dan konunun uzman› Kont Seçeni/Ziçini ‹stanbul’a davet edildi. Kont Seçeni ‹stanbul’a gelir gelmez iki taburlu bir itfaiye alay› kurdu.24 Bu taburun özelliklerinin neler oldu¤u çal›flmam›z› do¤rudan ilgilendirmedi¤inden incelenmedi.
Daha sonra (1880’lerde) ‹stanbul’da flehrin merkezî bölgelerinde itfaiye taburlar› oluflturuldu. Üsküdar bölgesindeki itfaiye taburlar› Selimiye K›fllas›’nda yer
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al›yordu. 1892 y›l›nda yeni aletler al›nd› ve Üsküdar’daki itfaiye örgütü elden
geçirilerek modernlefltirildi.25 Örne¤in Üsküdar Yeni Mahalle’deki bir yang›ndan sonra itfaiye taburunun eksiklikleri tespit edilerek giderildi.26 Bu flekilde
yang›nla mücadelede modern yöntemler kullan›lmaya baflland›.

Üsküdar Harîkzedegân Komisyonu
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra büyük yang›n görülen hemen her semtte
yard›mlaflmay› örgütlemek amac›yla bir “harîkzedegân” komisyonu oluflturulurdu. Örne¤in Hasköy yang›nzedeleri için böyle bir komisyon kuruldu.27 Üsküdar
Harîkzedegân Komisyonu ise A¤ustos 1887 tarihinde ihdas edildi.28 Bu komisyonlar, yang›n sonras› ma¤duriyet yaflayan halk›n zararlar›n› asgariye indirmeye yönelikti. Zira bilindi¤i gibi söz konusu dönemde binalar ahflap oldu¤undan
yang›ndan sonra, birçok insan evsiz kal›yordu. Yang›nzedelerden varl›kl› olanlar kendi imkânlar›yla ev bulup yerlefliyorlar fakir olanlar ise devletten yard›m
bekliyordu. Meselâ Üsküdar Yeni Mahalle’de ç›kan yang›nda birçok ev yanarak
pek çok insan periflan oldu ve sokaklarda kald›. Evsiz kalanlar genellikle fakir
oldu¤u için ihtiyaçlar›, devlet taraf›ndan karfl›land›.29 Bu tür yard›mlar, hem
destek amaçl› hem de insanlar›n tepkilerini ve oluflabilecek kargaflay› önlemeye
yönelik olarak nitelendirilebilir.
Üsküdar’da evsiz kalan yang›nzedelere hemen ev bulunmas› mümkün olmad›¤›ndan pek ço¤u XIX. yüzy›lda Selimiye K›fllas›’na yerlefltirilirdi.30 Meselâ A¤ustos 1887 Üsküdar yang›n›nda; 536 ev, 45 dükkan, 2 mekteb, 1 Ermeni kilisesi
yand›. 370 hane halk› kendi imkanlar›yla bir yerlere yerleflti. Bunun d›fl›ndaki
599 kifli (135 hane) ise Selimiye K›fllas›’nda münasip ko¤ufllarda misafir edildiler. 599 kiflinin 258’i (hane say›s› 5831) Ermeni, 341’i (77 hane toplam nüfus 341)
ise Rumlardan olufluyordu.32 1886’da Ba¤larbafl›’nda ç›kan yang›ndan sonra 111
hane yani 503 kifli Selimiye K›fllas›’ndaki bofl ko¤ufllarda misafir edildiler.33 Selimiye K›fllas›’n›n yan› s›ra Beylerbeyi Saray› Pafla Dairesi yang›nzedelere tahsis
edildi.34 Üsküdar’da bofl han ve bekar odalar›, devlet taraf›ndan gerekli durumlarda bar›nma amaçl› kullan›ld›.35
1887 Üsküdar yang›n›ndan sonra Üsküdarl› yang›nzedelere yard›m topland› ve
Üsküdar Yeni Mahalle harikzedegan› için Düyûn-› Umûmiye Matbaas›’nda yard›m biletleri bas›ld›.36 Üsküdar yang›n› küçük çapl› bir yang›n olmas›na karfl›n
yard›mlar, payitaht ‹stanbul’un s›n›rlar›n› aflt›. Örne¤in Üsküdar yang›nzedeleri için Basra’dan37 yüz aded gümüfl mecidiye gönderildi yine Yanya’dan38 yard›m amaçl› “iane bileti” yolland›.
Üsküdar yang›nzedeleri için bas›lan iane (yard›m) bileti39
Üsküdar’da yang›nzedelere yard›m yap›l›rken müslüman, gayr-i müslim fark›
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gözetilmemifltir. Nitekim Üsküdar Yenimahalle Rumlar›, yang›n sonras› yap›lan
yard›mlardan ötürü Sultan II. Abdülhamid’e teflekkürlerini iletmifllerdi.40 Devletin yapt›¤› yard›mlar41 sayesinde hem padiflah›n meflruiyetini pekifltirdi¤i hem
de halk›n devlete karfl› hoflnutlu¤unu artt›rd›¤›n› iddia edilebiliriz.

Sonuç
Makalenin bafl›nda söylendi¤i üzere mevcut literatürde yang›nlar›n tam tarihini
ve ç›k›fl sebebini bulmak genellikle zordur. Bu nedenle Üsküdar örne¤inde görülece¤i üzere yang›nlar›n tam tarihlerini tespit etmek siyasî, iktisadî ve flehir/semt tarihleri aç›s›ndan gereklidir. Bu çal›flman›n bu yönüyle literatüre katk› sa¤layaca¤› umulmaktad›r.
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Üsküdar yang›nlar›yla ilgili olarak özetle flunlar söylenebilir. XIX. yüzy›l›n son
çeyre¤inde ve XX. yüzy›l›n bafl›nda Üsküdar’da yang›nlar, bütün ‹stanbul’da oldu¤u gibi büyük çapta ekonomik zarara neden oluyordu. Makalede görüldü¤ü
üzere devlet, yang›n felaketine karfl› koruyucu önlemler alm›flt›r. Yang›n›n sebepleri incelenerek yang›n ç›kmamas› için gerekli tedbirler s›ralan›p, nizamnameler yay›nlanm›fl hatta devlet su iflletme imtiyaz› verdi¤i özel flirketlerden de
bu sorunla mücadelede yararlanm›fl (bunu yang›n musluklar› k›sm›nda belirtmifltik) ve yang›n bölgelerinde kurulan komisyonlarla zarar asgariye indirmeye
çal›flm›flt›r. Ahflap yap›laflmaya yasaklar koyarak yang›n felaketiyle bafl edebilece¤ini düflünen devlet burada farkl› problemlerle karfl›laflm›fl, maddi gücü kargir bina yapmaya elveriflli olmayan halk, bu yasaklamalar nedeniyle yeni ev yapamam›flt›. Nitekim tebli¤de iflaret edilen bir örnekte görüldü¤ü üzere felakete
u¤rayan Üsküdar Yeni Mahalle’deki bir yang›n yeri neredeyse 18 y›l bofl kalm›flt›. Tüm bunlar ›fl›¤›nda devletin yang›nla mücadelede daha rasyonel çözümler
üretmesi, kargir bina yap›m›n› desteklemesi ise Osmanl›-Rus Savafl› (18771878) gibi gaileler ve maddî imkanlar›n k›s›tl› olmas› nedeniyle hayata geçirilememifltir. Son olarak ahflap yap›laflma, yetersiz söndürme teknikleri Üsküdar örne¤inde yang›nlarla bafl edilmesinin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Halk aras›nda söylendi¤i gibi “‹stanbul’da yang›nlar olmasa halk›n evlerinin efli¤i alt›ndan olurdu.”
D‹PNOTLAR
1 ‹stanbul yang›nlar› için bk. Mustafa Cezar, “Osmanl› Devrinde ‹stanbul Yap›lar›nda Tahribat Yapan Yang›n-

lar ve Tabii Afetler”, Türk Sanat› Tarihi Araflt›rma ve ‹ncelemeleri, ‹stanbul 1963, I, 327-414.
2 Bu s›rada ‹stanbul vilayeti, dört mutasarr›fl›ktan müteflekkildi. Bu dört mutasarr›fl›k; ‹stanbul, Beyo¤lu, Çek-

mece ve Üsküdar idi. Üsküdar mutasarr›f› Süleyman imzal› belge içn bk. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (bundan sonra BOA), Y›ld›z Mütenevvi Maruzat Evrak› (Y. MTV) 27/65, 27 Zilkade 1304 (17 A¤ustos 1887).
3 Kemal H. Karpat, Osmanl› Nüfusu 1830-1914, Demografik ve Sosyal Özellikleri (çev. Bahar T›rnakç›), ‹stan-

bul 2003, s. 143.
4 a.g.e., s. 142.
5 Üsküdar’daki Ermeniler için bk. Elmon Hançer, “Üsküdar Ermeni Cemaati Tarihinde Bir Gezinti”, Üsküdar

Sempozyumu I, 2003, I, 140-155.
6 “Üsküdar Selams›z’da Manyal soka¤›nda Kayserilio¤lu ... Serkiz’in mutasarr›f olduklar› ahflab haneden dün

gece saat dört râddelerinde atefl zuhûr etmesi üzerine derhal yetiflilerek pek çok sa’y u gayret edilmifl ise de
mahall-i mezkûr zîk ve ahflab ve rüzgar pek sert olmak cihetiyle 31 bab hane muhterik olarak ateflin bast›r›ld›¤› .... ateflin zuhûru alt kat sofas›nda nerdüban bafl›nda bulunan gaz lambas›n›n devrilmesinden nefl’et eyledi¤i Üsküdar Polis müdiri kullar›ndan al›nan jurnalden müstebân olma¤la ...” BOA, (Y›ld›z Perakende Evrak›
Zaptiye) Y. PRK. ZB 2/71, 25 fievval 1301 (17 A¤ustos 1884).
7 “Yang›nlar”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, VII, 432.
8 Bu tarihteki yang›nla ilgili oldu¤unu zannetti¤im 30 Temmuz 1887 tarihli belgede; yang›ndan zarar gören-

lere dair detayl› say›labilecek bilgi verilmektedir. Buna göre yang›n sonras› 724 kifli evsiz kalarak Selimiye K›fllas›’nda misafir edilmifltir. Ayn› belgeden evsiz flah›slar aras›nda müslüman ve Ermenilerin bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. bk. BOA, Y. PRK. ASK 40/96, 9 Zilkade 1304 (30 Temmuz 1887).
9 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, III, 1497.
10 “... bu akflam Üsküdar’da zuhûr iden harîkde bin kadar hâne muhterik olub harîkzedegân flâyeste-i merhamet bir hâl-i sefâlette bulunmufl olduklar›ndan...” bk. BOA, ‹. DH (‹rade-Dahiliye) 91997, 24 Zilkade [1]304
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(14 A¤ustos 1887).
11 BOA, Y. MTV 27/65, 27 Zilkade 1304 (17 A¤ustos 1887).
12 Bu yang›nda ne kadar ev veya dükkan yand›¤› bilinmemektedir. Belgelerde yang›nda flu flekilde bahsedilir:
“Geçen Sal› günü Üsküdar’da zuhûr iden harîkde musab olan me’mûrin-i mülkiye ve sâirenin tehvîn-i ihtiyâcât›na medâr olmak üzere iâne cem’i ...” BOA, DH. MKT, 1671/116, 11 Rebiülevvel 1307 (5 Kas›m 1889). Belgelere konu olan bu yang›n muhtemelen ‹. Hakk› Konyal›’n›n 1890 Üsküdar yang›n› olarak verdi¤i yang›nd›r.
Konyal›’ya göre bu yang›nda Hamza Fakih, Rum Mehmed Pafla ve Gülfem Hatun mahallelerinde 100 ev yand› ve bölgedeki mabedler zarar gördü. bk. ‹brahim Hakk› Konyal›, Üsküdar Tarihi, s. 476-477.
13 Bu bilgiler arfliv belgeleri ve esas olarak ‹brahim Hakk› Konyal›, Üsküdar Tarihi, 476-477 ve Mehmet Ner-

mi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, III, 1497’den al›nm›flt›r. Fakat bahsi geçen eserlerde her büyük yang›n›n tam tarihi verilmemifltir.
14 BOA, Y. MTV 212/114, 23 Zilkade 1318 (14 Mart 1901).
15 Kemalettin Kuzucu, a.g.e., s. 117.
16 Osman Ergin, Mecelle-i Umur-› Belediye, 1091; harik duvar› meselesi arfliv belgelerinde flu flekilde geçmek-

tedir. Ebniye kanunun 83. maddesine göre e¤er bir bina ahflap ise sa¤ taraf›na çat›dan iki zirâ’ mürtefi’ tu¤la
veya tafltan yang›n duvar› yap›lmas› ve bu duvarlar›n kal›nl›¤›n›n en az 18 parmak evsaf›nda olmas› gerekir.
BOA, DH. MKT 1453/10, 17 Muharrem 1305 (15 Ekim 1887).
17 Kemalettin Kuzucu, a.g.e., s. 115.
18 Üsküdar ve Kad›köy’de 40 yere yang›n yani harik musluklar› kondu. Bu yerler Göksuyu’nda Anadolu Hisa-

r› belediye dairesi, Kandilli Polis Merkezi, Beylerbeyi Polis Merkezi, Beylerbeyi Jandarma karakolhanesi, Kuzguncuk’ta polis merkezi, Kuzguncuk’ta 15. belediye dairesi, Üsküdar ‹cadiye’de Polis karakolhanesi, Üsküdar
‹cadiye Merkez memurlu¤u, Selams›z Polis ve jandarma karakolhanesi, Nuhkapu jandarma karakolhanesi, Çinili Camii polis karakolhanesi, Yeni Mahalle Polis merkezi, Kapu A¤asu polis merkezi, Karacaahmed belediye dairesi, Ayazma Polis dairesi, Sultantepesi Polis karakohanesi vd. idi. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. BOA, DH.
EUM. THR (Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Tahrirat) 99/29, 1 Rebiülahir 1329 (1 Nisan 1911).
19 Osman Nuri [Ergin], Mecelle, 1101.
20 BOA, DH. MKT 1616/91, 15 fiaban 1306 (16 Nisan 1889).
21 BOA, DH. MKT 1628/119, 15 fievval 1306 (14 Haziran 1889.
22 BOA, DH. MKT 1773/108, 7 Rebiülevvel 1308 (21 Ekim 1890).
23 ‹tfaiyenin tarihi için bkz. ‹tfaiye Tarihçesi, ‹stanbul 1935.
24 Bünyamin Çelebi, “‹tfaiye”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, IV, 307.
25 BOA, DH. MKT 1927/25, 29 Receb 1309 (28 fiubat 1892).
26 BOA, Y. PRK. ASK 253/55, 16 Zilhicce 1325 (20 Ocak 1908).
27 BOA, Y. PRK. fiH (Y›ld›z Perakende Evrak› fiehremaneti), 2/1, 9 Safer 1301 (9 Aral›k 1883).
28 BOA, DH. MKT, 1671/116, 11 Rebiülevvel 1307 (5 Kas›m 1889).
29 Devlet hazinesinden 3000 Osmanl› liras› verildi¤i hakk›nda bk. BOA, ‹rade-Meclis-i Mahsus (‹. MMS)

43/1790, 8 Cemaziyelevvel 1289 (14 Temmuz 1872).
30 Üsküdar’daki yang›nzedelerin Selimiye K›fllas›’nda a¤›rland›klar› arfliv belgelerinde görülmektedir. bk.

BOA, Y. MTV 31/2, 2 fiubat 1303 (14 fiubat 1888).
31 ‹lgili araflt›rmac›lar Üsküdar’da 1887 y›l›nda bir hanenin yaklafl›k kaç kifliden olufltu¤unu bu rakamlardan

tespit edebilirler.
32 BOA, Y. MTV 27/65, 27 Zilkade 1304 (17 A¤ustos 1887).
33 ayn› belge.
34 BOA, Y. PRK ASK 40/96, 9 Zilkade 1304 (30 Temmuz 1887).
35 BOA, Y. MTV 27/65, 27 Zilkade 1304 (17 A¤ustos 1887).
36 BOA, Y. MTV 27/60, 26 Zilkade 1304 (26 A¤ustos 1887).
37 BOA, DH. MKT 1487/21, 7 Cemaziyelahir 1305 (19 fiubat 1888).
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38 BOA, DH. MKT 1464/41, 1 Rebiülevvel 1305 (7 Kas›m 1887).
39 BOA, Y. MTV 27/60, 26 Zilkade 1304 (26 A¤ustos 1887).
40 BOA, Y. MTV 31/2, 2 Cemaziyelahir 1305 (14 fiubat 1888).
41 1888’de Üsküdar yang›nzedelerine toplam 609 598 kurufl yard›m yap›lm›flt›r. [BOA, Y›ld›z Hususi Maruzat

Evrak› (YA. HUS) 214/55, 24 Ramazan 1305 (4 Nisan 1888)]. Bir sene sonra yani Eylül 1890 tarihinde Üsküdar harikzedegan›na yap›lan toplam yard›m miktar› ise 188 770 kurufltur bk. BOA, DH. MKT 1759/90, 24 Muharrem 1308 (9 Eylül 1890). Bu zikretti¤imiz mebla¤lar o dönem için büyük rakamlard›r. Mukayese edilebilmesi aç›s›ndan mesela o dönemde ‹stanbul’da 80-100 m2 lik bir arsan›n fiyat› 15-20 kurufl civar›ndayd› bk.
Kemal Karpat, a.g.e., s. 136.

221

Hezârfen Hattat Necmeddin Okyay’›n
Sanatkâr O¤ullar›
P R O F .

D R .

Ç ‹ Ç E K

D E R M A N

Marmara Üniversitesi

Bir asra yaklaflan hayat›n› Üsküdar’da geçirip, tebli¤imize konu teflkil eden üç
o¤lunu da Üsküdar’da yetifltiren Hattat Necmeddin Okyay (1883 -1976),1 âilesiyle beraber bu semtin unutulmaz isimlerindendir.
Onun üç sanatkâr evlâd›, Üsküdar’›n Toygartepesi’ndeki2 baba evinde büyüyerek çocukluklar›ndan itibâren zaman zaman buray› ziyaret eden baba dostu k›ymetli sanatkârlar› tan›mak imkân›n› bulmufllar ve sanattan kendi çaplar›nda nasip alm›fllard›r. Tebli¤imizin dar çerçevesi içinde onlar› tan›tmaya çal›flaca¤›z.
Necmeddin Okyay 91 yafl›ndayken büyük o¤lu Nebih ve küçük o¤lu Sacid beylerle görülmektedir, y›l: 1974 (Resim 1).
Necmeddin Efendi’nin ancak birkaç y›l süren ilk evlili¤inin yâdigâr› olan ve
1907’de do¤an Nebih’i, babas›n›n ikinci efli Seniye Han›m (1889?-1967), kendi
o¤ullar› Sami ve Sacid kadar dikkat ve özenle büyütmüfltür. Küçük yafllar›nda
babas›ndan ebruculu¤u ö¤rendiyse de bunu meslek edinmeyen Nebih Bey,
gençli¤inden itibâren maden kesme ifllerine merak sard›. Bahriye Mektebi’ne
girdikten sonra askerli¤in getirdi¤i mecburiyetler dolay›s›yla Üsküdar’dan uzaklaflt›. 1960 y›l›nda deniz albayl›¤›ndan emekli olduktan sonra, f›rsat buldukça
eskiden de meflgul oldu¤u alt›n oymac›l›¤›na tamamen yöneldi; bu yolda hat
(tu¤ra) ve tezyînat iflleriyle u¤raflt›. ‹flledi¤i alt›n oygulara baz› âilelerde ziynet
olarak rastlanmaktad›r. Akrabas› olan Üsküdarl› aktar Ahmed Düzgünman
(1917-2007) ve Mehmed Zeki Kuflo¤lu ayn› konuda Nebih Bey’in yetifltirdiklerindendir. 1983 y›l›nda vefat eden sanatkâr›m›z›n kabri, babas› ve di¤er kardeflleri gibi Karacaahmed mezarl›¤›ndad›r.
Alt›n oygu tezyînat örne¤i olarak onun üç iflini gösteriyorum:
1) Müsennâ celî dîvânî hatt› Emin Bar›n’a ( 1913-1987 ) ait olan Çiçek ismi (Resim 2),
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Resim 4; Nebih Okyay’›n alt›n oygu celî sülüs Yâ Hafîz istifi

Resim 1; Necmeddin Okyay 91 yafl›ndayken büyük o¤lu Nebih
ve küçük o¤lu Sacid beylerle. y›l: 1974

Resim 5; Sami Necmeddin

Resim 2; Nebih Okyay’›n alt›n oygu müsennâ celî dîvânî hat ile
Çiçek ismi
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2) Rumîli desen ortas›nda sülüsle Necmeddin Okyay’›n Bârekâllah istifi (Resim 3).
3) Celî sülüs Ya Hâf›z yaz›s› ( Resim 4 ).
Âilenin ortanca evlâd› olan Sami Necmeddin ise, 23 Ocak 1911’de yine Toygartepesi’ndeki evde do¤du, ilk ve orta tahsilini Üsküdar’da tamamlad› (Resim 5).
Daha sonra Sultanahmed’deki Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Mektebi’nde okudu.
Türk kitap sanatlar›n›n birço¤unun fiilen uyguland›¤› baba evinde, küçük yafltan itibaren bunlarla tan›fl›p meflgul oldu.
Evvelâ, babas›ndan ola¤anüstü kabiliyetiyle ebruculu¤u ö¤rendi; Necmeddin
Efendi’nin 1926 y›l›nda bafllayan kadîm mücellidlik çal›flmalar›nda ona önce ö¤renci, sonra da yard›mc› oldu ve kal›bla gömme olarak kitap kablar› haz›rlad›.
Cildcilikte -zamanla terkedilmifl olan- müflebbek flemse tarz›n›, deri oygu ad›n›
vererek yeniden ihyâ etti ve say›l› da olsa, müstesna eserler verdi (Resim 6-7).
Bu iki tak›m kitap kab› ve ka¤›d para cüzdan› çok sanatkârâne ifllenmifl olup hâlen Türkpetrol Vakf› koleksiyonunda bulunmaktad›r (Resim 8).
Daha sonra müzehhib ve mücellid Bahaddin Tokatl›o¤lu’na (1866-1939) devam
ederek tezhip sanat›n› ve ruganî kap yap›m›n› ö¤rendi; hocas›ndan 1931’de icâzet ald›. Üsküdar Mevlevihanesi eski fleyhi Ahmed Remzi Dede (Akyürek, 1872
-1944) taraf›ndan yaz›lan sekiz beyitlik “Sami Necmeddin’in Tezhib San’at› Mezûniyet Târîhi” flöyledir:
‹bn-i Necmeddîn Efendi Sâmi-i dânifl-karîn
Nûr-› isti’dâd› ziynet-bâhfl-› ayn-› nâz›rîn
San’at-› tezhîbe ba’z›lar diyorken kad-zeheb
Yapt› zerendûdlar Behzâd’dan da bîhterîn
fiemseler ser-levhalar gûyâ birer Nûr âyeti
Görmemifl mislin kitâb-› dehrde çerh-i berîn
Açmak üzre gösterir bir gonce tasvîr eylese
fiekl-i ezhâra verir gûyâ ki bûy-› anberîn
Görmedik Erteng-i Mânî’de bu nakfl u zîveri
Sûretâ efsâne söylerler an› “fi’l-gâbirîn”
Cehd ile üstâd-› kâmilden al›nca san’at›
Eylemifl hayr du’a vallâhi hayru’n-nâs›rîn
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Ma’rifet-efzâ Bahâeddîn Efendi pür-hüner
Lûtfuna hemvâre flâkirdân› olsun flâkirîn
Ben de nakfl etdim güher târîhi Remzî, zer-nigâr
Ald›, yed tezhîbden Sâmî, sezâ-y› âferîn.
1349, 25 Receb 1350 3
Genç Sami, çok k›sa süren sanat hayat›nda, duyup ö¤rendiklerini klasikden ayr›lmadan yapt›¤› yeni motif ve renk denemeleriyle uygulama gayreti içinde oldu. E¤er yaflasayd›, bu farkl› çal›flma ve aray›fllar› ile, u¤raflt›¤› sanat dallar›na
birbirinden âlâ eserler kataca¤›, babas› Necmeddin Okyay’dan bize intik_l eden
çal›flma örneklerinden anlafl›lmaktad›r. Metrûkât› incelendi¤i zaman, Sami’nin
bütün çal›flmalar›nda, o günün tarihini ve saatini, hattâ nerede bulundu¤unu
belirtmifl oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca Bahaddin Efendi’yle beraber, Topkap›
Saray› Müzesi Kütüphanesi’ndeki incelemelerinde, bakt›klar› eserlere dair hocas›n›n görüfl ve düflüncelerini kaydederek bugünlere aktarmas›, sanat tarihi aç›s›ndan büyük ehemmiyet tafl›r (Resim 9). Tarihini tam olarak belirleyemedi¤imiz bu döneme âit çal›flmalar›, ald›¤› örnekler ve gördüklerini not edifli, henüz
19 yafl›ndaki bir genç sanatkâr için çok mühim say›lmak gerekir. Mesela, tamire muhtaç bir ruganî fiehnâme kab›n›n sanat de¤eri -eb’âd›, deseni ve motifleri
ile- hocas›n›n a¤z›ndan; kayda geçirilmifltir (Resim 10).
Sami Necmeddin’in kitap sanatlar› tarihine kazand›rd›¤› bir di¤er mühim çal›flma da, babas›n›n tavsiyesi üzerine, Bahaddin Efendi’den ald›¤› dersler s›ras›nda, tezhip ve cild sanat›yla ilgili olarak onun kulland›¤› eski ›st›lah ve tabirleri
tesbit etmesidir. Nesilden nesile devam edegelen ve yaz›ya geçirilmemifl olan
pek çok deyim, böylece do¤ru flekliyle günümüze ulaflabilmifltir.
‹ki renk alt›nla tarama halkârî üslûbunda iflledi¤i “kufllu pano” (Resim11) çal›flmas› için Sami’nin çeflitli eskizler haz›rlad›¤› bilinmektedir. Eserin asl› Türkpetrol Vakf› koleksiyonunda muhafaza edilmekte olup imzal›d›r.
Eskizlerinin kenar›na koydu¤u notlardan ö¤renebildi¤imiz eserlerinden baz›lar›
flunlard›r:
- Es’ad Fuad Tugay ( 1884-1973 ) için Hac› Kâmil Akdik’in (1861-1941) yazd›¤›
En’âm-› fierîf’in bezemesi-1931 ( Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi );
-Neyzen Emin Yaz›c›’n›n (1883-1945) k›t’a bezemesi - 1933 (Resim 12-13);
k›t’an›n çerçevesi de deri üzerine kal›p basma tekni¤i ile haz›rlanm›fl olup bu
eser Türkpetrol Vakf› koleksiyonundad›r.
- Tantâvîzâde ‹zzet Bey için Enâm-› fierîf bezemesi;
- Kâmil Akdik taraf›ndan yaz›l›p M›s›r’a götürülen bir hatt›n tezhibi- 1931;
- Etraf› ruganî tarzda bezenmifl olan Necmeddin Okyay’›n celî ta’lîk Bârekâllah
levhas› -1931 tarihli olup imzal›d›r (Resim 14);
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Resim 6-7; Sami Necmeddin taraf›ndan haz›rlanan ve Türkpetrol Vakf› Müzesi’nde muhafaza edilen deri oygu iki tak›m kitap
kab› ( Türkpetrol Vakf›, 114, 115).
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Resim 8; Sami Necmeddin’in ka¤›d para cüzdan› ( Türkpetrol Vakf›, 123).

Resim10; fiehnâme kab deseni

Resim 9; Sami Necmeddin’in kütüphane notlar› (Derman koleksiyonu).

Elimize geçen di¤er örneklerden; deri oygu denemeleri, farkl› ruganî çal›flmalar› ve i¤neli kal›blar halinde çeflitli çiçek demetleri; ayr›ca, 12 x 22 cm.lik küçük
bir ebrû teknesinde farkl› ebrû denemeleri yapt›¤› bilinmektedir.4 (Resim 15-16)
Yine o y›llar›ndaki notlar›ndan, gülcülükde de babas›na yard›mc› oldu¤u anlafl›l›yor.
Müzeler Müdürü Halil Edhem Bey’in ( Eldem,1861-1939 ) ›srarl› tâkîbiyle 1931
y›l›nda mezun oldu¤u fiark Tezyînî Sanatlar Mektebi’ne 26 May›s 1932’de minyatür muallimi olarak tâyin edilen Sami Necmeddin, bundan bir y›l sonra, yanl›fl tedâvi neticesinde oluflan kar›n zar› iltihab›ndan (peritonit) kurtulamayarak
henüz 22 yafl›ndayken, 12 Haziran 1933 tarihinde vefat etmifl ve Karacaahmed
mezarl›¤›na defnedilmifltir.
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Resim11; Sami Necmeddin’in kufllu panosu ( Türkpetrol Vakf›. 31).

Resim12; Neyzen Emin Yaz›c›’n›n k›t’a bezemesi-1933, K›t’an›n çerçevesi deri üzerine
kal›p basma tekni¤i ile Sami Necmeddin taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. ( Türkpetrol Vakf› 57).
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Resim12-13; Neyzen Emin Yaz›c›’n›n
k›t’a bezemesinden bir kesit. -1933,
K›t’an›n çerçevesi deri üzerine kal›p
basma tekni¤i ile Sami Necmeddin
taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
( Türkpetrol Vakf› 57).

Resim14-15; Sami Necmeddin’in ebru denemeleri (Derman koleksiyonu).

Ölümü, 1934 y›l›ndaki soyad› kanunundan evvel oldu¤u için imzas›n› “Sami
Necmeddin” olarak kullanan ve bu hususta istif denemeleri de yapan sanatkâr›m›z›n Sami Okyay olarak tan›t›lmas› kar›fl›kl›k do¤urmaktad›r. E¤er bir y›l daha
yaflasayd›, o da elbet Okyay soyad›n› kazanm›fl olacakt›.
Mehmed Sacid Okyay da Necmeddin Efendi’nin Toygartepesi’ndeki evinde 8
fiubat 1915’de do¤an üçüncü o¤ludur (Resim 17). Ebru, ahar, flemse kal›p ve cilt
kaplar› îmalini babas›ndan ö¤renmifl, 1936 y›l›nda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Tezyînî Sanatlar› flubesinde ebru, ahar, flemse ö¤retmeni olarak çal›flmaya bafllam›flt›r.5 1938 senesinde ‹stanbul Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Mektebi’nden mezun olmufltur. Akademi’de devam eden ö¤retmenli¤inin yan›s›ra,
1939 y›l›nda Bahaddin Tokatl›o¤lu’nun vefat›yla boflalan Topkap› Saray› mücel232

Resim 16; Sami Necmeddin’in haz›rlad›¤› celî ta’lîk Bârekâllah yaz›s›n›n d›fl pervaz›.

litli¤ine vekil olarak getirilmifl ve bu vazifesini 1943 y›l›na kadar devam ettirmifltir.
Uzun müddet mahkemelerde yaz› ve imza bilirkiflisi olarak görevlendirilmifl, bu
iflini emeklilik döneminde de titizlikle yürütmüfltür. 1946 da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi cilt atölyesi ö¤retmenli¤ine tâyin edilmifl, babas›n›n ayn› yerden 1948’de emekli oluflundan sonra ebrû ö¤retimini de –ö¤renci oldu¤undasürdürmüfltür. Kendisi taraf›ndan haz›rlan›p da 1969 y›l›nda Akademi müdürlü¤üne verilen dilekçede, yapm›fl oldu¤u eserlerinden hat›rlayabildiklerini afla¤›daki flekilde s›ralamaktad›r:
-Güzel Sanatlar Akademisi fleref defteri (Resim 18); 32,5 x 20 cm eb’âd›nda 53
sayfadan oluflan fleref defterinin üst kab› flemse cilt olarak yap›lm›fl, flemse ve
köflebendler alttan ay›rma tekni¤i ile boyanm›flt›r. Kab içinde kullan›lan battal
ebrusu da Sacid Okyay’›nd›r (Resim 19).
- M.S.G.S. Üniversitesi, Resim Heykel Müzesi’nde bulunan ve 1937 y›l›nda Zeki Kocamemi taraf›ndan yap›lan Atatürk portresi’nin çerçevesi (39 x 29,5 x 4
cm) Sacid Okyay’›n eseridir (Resim 20);
- Sacid Okyay’a âit üstten ay›rmal› flemse kab (Resim 21);
- Ankara Devlet Operas› fleref defteri.
- Makam sumeni ve bloknot defteri ( Hasan Ali Yücel için ).
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Resim 18; Sacid Okyay’›n Güzel Sanatlar Akademisi fleref
defteri flemse kab›.

Resim 19; Sacid Okyay’›n yapt›¤› ve iç kapakta kulland›¤› battal ebru.
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Resim 20; M.S.G.S. Üniversitesi, Resim Heykel Müzesi’nde s.n.298, d.b. 211’e kay›tl› bulunan Zeki Kocamemi’nin yapt›¤› Atatürk portresi çerçevesi, Sacid Okyay’a aittir.

- Topkap› Saray› Müzesi’nde bulunan flemse ciltler ve restore edilmifl ciltler.
- ‹smet ‹nönü Cumhurreisi iken ‹stanbul Vilayeti için 3 adet flemse albüm.
- ‹nönü Nutku´nun flemse cildi.
- fiemse çerçeve (1952’de Ürdün Kral› Abdullah´a hediye edilmek üzere haz›rlanm›flt›r).
- fiemse çerçeve ve flemse cüzdan ( Hamdullah Suphi Tanr›över için ).
- fiemse albüm ( Dr. G›yas Korkut için ).
- fiemse ve çârgûfle ciltler ( Halil Edhem Arda koleksiyonu için ).
- Memluk, Selçuk, Herat, Osmanl› devri flemse ciltlerin onar›mlar› ( Ekrem Hakk› Ayverdi koleksiyonu için).
1969 y›l›nda D.G.S.A.’de akademik ünvanlar tevcih olunurken, Sacid Okyay’a
da profesör ünvan› verilmifltir. Zaman›m›z›n naml› klasik mücellidi ‹slâm Seçen, Sacid Bey’in ö¤rencilerindendir. 9 Nisan 1973’te kendi arzusuyla emekli
olan Sacid Bey, 19 Nisan 1999 günü Üsküdar Do¤anc›lar’daki evinde vefat etmifl
ve babas›n›n Karacaahmed’deki mezar› yan›na defnedilmifltir.6
‹nsanlar›n karakter ve flahsiyetlerinin oluflmas›nda, do¤up büyüdükleri ve
ikamet ettikleri topraklar›n tesiri inkâr edilemez. As›rlar içinde kültür dünyas›n›n nabz›n›n att›¤› bir merkez hâlini alan Üsküdar, münbit topra¤› üstünde
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Resim 21; Sacid Okyay’›n yapt›¤› üstten ay›rma flemse cildi.

y›llarca sanatkâr yetifltirmeye devam etmifltir. ‹flte Necmeddin Hoca’n›n tan›tmaya çal›flt›¤›m üç o¤lu da bu zümredendir. XX. asr›n bafl›ndan 1960’lara kadar
süren faaliyetleriyle Üsküdar’› bir klasik sanatlar merkezi haline getiren Okyay
âilesini rahmet ve minnetle anarak bahsimizi nihâyetlendiriyoruz.
D‹PNOTLAR
1 M.U¤ur Derman, “Hezarfen Hattat Üsküdarl› Necmeddin Okyay (1883-1976)”, Üsküdar Sempozyumu I (23-

25 May›s 2003) Bildiriler, II, 182-194.
2 M.U¤ur Derman, “Toygar Tepesindeki Ev”, Türk Edebiyat›, sy. 389 (Nisan 2006), s.24-32.
3 Hasibe Maz›o¤lu, Ahmet Remzi Akyürek ve fiiirleri, Ankara 1987, s.263-4.
4 M.U¤ur Derman, Türk Sanat›nda Ebrû, ‹stanbul 1977, s.48.
5 a.g.e., s. 48.
6 Sacid Okyay hakk›ndaki baz› resmî bilgileri ve resimleri bana temin eden Gürcan Mavili’ye teflekkür ederim.
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Said Pafla ‹mam›: Hasan R›za Efendi
(1810?-1890)
D R .
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Marmara Üniversitesi

Üsküdar’da oturdu¤u, Üsküdar kültürüne güzel sesi, üslubu, hattatl›¤› ve flâirli¤i
ile büyük katk›larda bulundu¤u bilinen Hasan R›za Efendi’yi Merhum Mehmed
Akif Ersoy Safahat’n›n yedinci kitab› olan “Gölgeler”de müstakil bir bölüm olarak ele al›p muhteflem üslubu ile bizlere tan›tmaktad›r. “Said Pafla ‹mam›” olarak
meflhur olan Hasan R›za Efendi muhtemelen de Mehmed Akif’in sayesinde ölümsüzleflmifltir. Bugün bu zat› tan›mam›z Akif’in himmetiyle olmufltur denebilir.
Akif’i ve Safahat’› yak›ndan tan›yan baz› müellifler Said Pafla ‹mam›’n› dikkate
al›p onun hakk›nda baz› bilgiler toplad›klar›n› tahmin ediyorum. Bendeniz de
flahsen bu muhterem zat› Safahat’la tan›d›m ve bu belgeleri de o sayede toplad›m. Akif Bey, 1931’de Hilvan’da kaleme ald›¤› “Said Pafla ‹mam›” adl› muazzam
fliirinin dipnotunda “ahlâk› da sesi gibi ilâhî olan bu adam› çocuklu¤umda bir kere dinlemifltim. Said Pafla’n›n kim oldu¤unu [ise] bilemiyorum” demektedir.
Merhum Akif’in “bilemiyorum” dedi¤i Bursal› Mehmed Said Pafla (?- 1872)
1819’da Galatasaray’a, daha sonra Enderun’un Hazine Odas›’na girerek Enderun’dan yetiflen rical aras›na kat›lm›fl bir zatt›r. 1827’de çukadar, ayn› y›l fleft iskotran1 daha sonra 22 Nisan 1828’de bafl çukadar, mabeyinci ve baflmabeyincili¤e2 kadar yükselmifltir. 1832’de süvari mirlivas› rütbesi ihsan olunmufl, ferik
rütbesiyle bo¤az muhaf›z›, vezir rütbesiyle de Asakir-i Mansure müfliri olarak
Anadolu Ordusu Seraskeri, bilfiil serasker, ticaret naz›r›, kaptan-› derya, Ayd›n,
Edirne, Ankara ve 1849- 1850’de fiam Valili¤i ayn› zamanda Hac Emirli¤i yapm›flt›r. Meclis-i Vâla azal›¤›nda da bulunan Said Pafla 1862’deki sadaret teklifini ise kabul etmeyerek 50.000 kurufl maaflla emekli olmufltur.
Mehmed Said Pafla 1836’da II. Mahmud’un k›z› Mihrimah Sultan’la (18121838) evlenerek saraya damat olan Tanzimat devrinin mühim ricalindendir. Taassuba varan dindar bir kifli olarak bilinir. Emekli maafl›n› tasadduk etti¤i,
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Hasan R›za Efendi Divan›’n›n ilk sayfas›

derviflane bir hayat yaflad›¤› onun bilinen baflka bir taraf›d›r. Zaten kendisi Enderun’da bulundu¤u s›rada Hazine Kethüdas› Ali A¤a’n›n imaml›¤› vazifesinde
de bulunmufl ilmi taraf› da olan bir zatt›.3
Hasan R›za Efendi hakk›ndaki nazari bilgiler büyük çapta Sadeddin Nüzhet Ergun’un Türk Musikisi Antolojisi4 ile ‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal’›n Hofl Sada5 adl› eserinde verdi¤i bilgilere dayanmaktad›r. Bu tebli¤in konusu ise bu bilgilerden hareketle Osmanl› arfliv kaynaklar›ndan derlenen yeni bilgilerden ibaret olacakt›r. Bu bilgiler ›fl›¤›nda Said Pafla ‹mam› el-Hac Hasan R›za Efendi k›saca flöyle bir kiflidir:
Kesin olmamakla beraber 80 yafllar›nda vefat etti¤i söylenen Hasan R›za Efendi
1810 veya buna yak›n bir tarihte Manisa’da do¤mufltur. Babas› E¤irdirli Hoca
Abdullah Efendi’dir. Tahsilini Manisa’da tamamlayan Hasan Efendi h›fza çal›flt›, yaz› meflk etti ve musiki ö¤rendi. ‹lmi yönü de bulunan Said Pafla ‹mam› ayn› zamanda müderrislik rüusuna da sahipdi.
Ma’rufi Tarikat›’n›n fieyhi Antakyal› Vehbi Efendi’den “Ma’rufiye” icazeti ald›ktan sonra ‹stanbul’a geldi. Arfliv kay›tlar›na göre Aflç›bafl› ve Toygar Tepe Dürbali Mahallesi’nde oturdu. ‹stanbul’a geldi¤i tarih net olarak bilinmemekle beraber 1840’tan önce geldi¤i muhakkakt›r. 1890’da Toygar Tepesi’nde Dürbali Mahallesi Orta Soka¤› 36 numaral› evinde vefat etti.
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Devrinin en de¤erli hanendelerinden olan Hasan R›za Efendi özellikle mevlidhanl›¤› ile meflhurdur. Mevlid okumada Hasan R›za Efendi’nin fevkalade bir tav›r sahibi oldu¤u bilinmektedir. ‹stanbul’a gelince Hammami-zade ‹smail Dede’nin (1778- 1846) mahfuzat›
(repertuvar›) en genifl talebesi olan Mutaf-zade Ahmed Efendi’den (?- 1883) musiki dersleri alm›flt›r. Ondan pek çok ilahi, durak, mersiye ile birlikte bilhassa
Mevlid-i fierif meflk etmifl, klasik formlarda da birçok fas›l geçmifltir.
Hasan R›za Efendi’nin birgün Eyyüb Sultan’da bulunan Oluklu Bay›r Dergâh›’nda okudu¤u Mevlid-i flerifi dinleyen devrin meflhur Bestekâr› Zekai Dede
(1825- 1897) o¤lu Haf›z Ahmed Efendi’ye (1869- 1943):
-Haf›z! ‹flte Mevlid-i flerif böyle okunur, demifltir.
Zekai Dede-zade Ahmed Irsoy, Hasan Efendi’nin mevlidhanl›¤›n› flöyle anlat›yor: “Hasan R›za Efendi güftelerin aras›n› kesmiyor ve na¤meleri m›sra sonlar›nda yap›yordu. Bu yüzden de sözler iyice anlafl›l›yordu” demektedir. Hasan R›za
Efendi’nin mevlidhanl›¤› ile ilgili olarak Haf›z Kemal Efendi’den de (1882- 1939)
flöyle bir rivayet vard›r:
“Bir Said Pafla imam› vard›. Bizden evveldir, tan›m›yoruz… Hofl meflreb bir zat
oldu¤u söyleniyor. Musik› tabiat›n›n yükse ve ince oldu¤u rivayet edilmektedir.
Onu tan›m›fl dinlemifl olan bir zat Haf›z Kemal’e:
- Sen t›pk› Said Pafla imam› gibi mevlid okuyorsun demifl. Bu rivayet bizzat Haf›z Kemal’dendir.6
Halk aras›nda daha çok “Doksan Üç Harbi” diye bilinen 1877- 1878 Osmanl›Rus Savafl› s›ras›nda Sultantepe’de okudu¤u Mevlid-i flerif ve yapt›¤› duan›n Befliktafl’tan dinlendi¤i rivayeti onun efsane kiflili¤inin, ses virtiözlü¤ünün bir baflka misalidir.
Hasan R›za Efendi haf›z olmas› ve ses talimiyle meflgul olmas› hasebiyle Kur’ân› Kerîm tilavetinde de ayr› ve müstesna bir yere sahiptir.
Hasan R›za Efendi parlak ve tiz bir sese sahipti. Onun en mühim özelli¤i içinden geldi¤i flekilde ve arzu etti¤i zaman okumas›d›r.
Fakir ve kimsesizlerin arzusunu reddetmez onlar›n isteklerini muhakkak yerine
getirirdi. Bir keresinde valide sultan›n davetine giderken yoluna ç›kan fakir bir
han›m›n teklifi üzerine saraya gitmekten vazgeçip bu han›m›n k›z› için mevlid
okumufltur. Bu hadiseyi uzun y›llar sonra hat›rlayan Mehmed Akif merhum
duygular›n› “Said Pafla ‹mam›” adl› meflhur fliirini kaleme alarak, muhteflem bir
uslup ve çok duygulu bir ifade ile onu ses ve his dünyam›z›n ölümsüzleri aras›na katm›flt›r.
Özel hayat›nda son derece mütevaz› olan Hasan R›za Efendi ço¤unlukla Sand›kç› Dergah› fieyhi Edhem Efendi’nin Rufai tekkesine devam eder, dergahta bulundu¤u zaman da fleyh odas›nda de¤il, kahve oca¤›n›n bir yerine iliflir, her zaman
yan›nda tafl›d›¤› yumak yumak yünlerle çorap, takke gibi fleyler örerdi. Bir gün
Hac› Dede isminde bir zat:
239

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

- Hoca Efendi bütün vaktinizi örgü örmekle geçiriyorsunuz, gözünüze yaz›k de¤il mi? diye sormas› üzerine Hasan R›za Efendi:
- “Evlad! Gözümü ma-sivâdan koruyorum” diye derviflane bir cevab vermifltir.7

Said Pafla ‹mam› Hakk›ndaki Arfliv Kay›tlar›
Hasan R›za Efendi Hakk›nda bilinen ilk arfliv kayd› 1840 y›l›na aittir. 8 A¤ustos
1840 (V, 1256) tarihinde evlenen II. Mahmud’un k›z› At›yye Sultan ile Ahmed
Fethi Pafla’n›n dü¤ün yeme¤ine davetli zevat aras›da o da yer alm›flt›r. Dü¤ün
davetiyesinde: “Cedide-i Ebülhayr Medresesi Müderrisi ve Said Pafla ‹mam› Hasan Efendi” ismiyle kay›tl› oluflu onun bu tarihte bile bu flekilde meflhur oldu¤unu gösteriyor.8 Hasan R›za Efendi’nin daha sonraki y›llarda ald›¤› rütbeler ve
müderrislikler ise flöyledir:
09. 04. 1862 (9 L. 1278)’de ‹btidâ-y› Altm›fll› rütbesi ile Molla K›r›mî Medresesi,
25 12. 1862 (3 B. 1279)’d Mus›la-i Süleymaniye rütbesi ile Hüsrev Kethüda Medresesi müderrisli¤i,
13. 03. 1865 (15 L. 1281)’de yine Mus›la-i Süleymaniye rütbesi ile Üsküdar Valide Sultan Medresesi Müderrisli¤i tevcih olunmufltur.9
Hasan R›za Efendi’nin padiflah›n II. imaml›¤› meselesi: Arfliv Kay›tlar›nda Abdülaziz Han’›n 23 fiubat 1863 ile 1 Ocak 1868 tarihleri aras›nda bu görevde bulunmufl Hasan R›za isminde bir imam› vard›r. Ancak belgelerden ç›kan sonuç
bunun bir isim benzerli¤inden ibaret oldu¤udur. Bu Hasan R›za Efendi’nin ikinci imaml›¤› veya küçük imaml›¤› miladi takvime göre 4 sene 10 ay 8 gün sürmüfltür. Hasan R›za Efendi’den sonra bu göreve meflhur Bestekâr Tamburi Ali
Efendi getirilmifltir.10
1868’den sonraki kay›tlarda bile Hasan R›za Efendi hâlâ Said Pafla ‹mam› olarak
geçti¤i gibi mezar tafl›nda bile Said Pafla ‹mam› olarak yaz›lm›flt›r. Hünkâr
imaml›¤› yapm›fl bir kimseden Said Pafla ‹mam› fleklinde bahsetmek Osmanl›
bürokrasisine ve arfliv kay›t sistemine göre mümkün de¤ildir.
‹kinci bir husus ise Hasan R›za Efendi’nin 1 Ocak 1868’de bafl imam olmas› ve
kad›askerli¤e kadar da yükselmesidir. Hâlbuki Said Pafla ‹mam› olan Hasan R›za Efendi hakk›ndaki kay›tlarda onun bafl imaml›¤›na ve kad›askerli¤ine dair
hiçbir bilgi yoktur.
Üçüncü bir husus da Hasan R›za Efendi’nin çok nizami ve disiplin isteyen bir
görev olan hünkâr imaml›¤› yapacak yap›da bir kifli olmamas›d›r. O, hür ve serbest mizaçta, neyi ne zaman yapaca¤› belli olmayan, zapt u rabta gelmeyen, serâzad, meczub-u ilahi, nev-i flahs›na münhas›r bir kiflidir.
Hasan R›za Efendi’nin hünkâr imaml›¤› hakk›nda flöyle bir rivayet vard›r: Abdülaziz Han’a II. ‹mam olan Hasan Efendi’ye padiflah›n Cuma hutbesinde hutbeyi
Hicaz makam›ndan okumas›n› istedi¤i söylenir. Hasan Efendi ise:
240

S A D ‹

P A fi A

‹ M A M I :

H A S A N

R I Z A

E F E N D ‹

( 1 8 1 0 - 1 8 9 0 )

- ‹rade ile hutbe okunmaz diyerek cübbeyi ç›kar›p camiyi terk eder. Bu iddian›n
do¤rulu¤unu ispat çok zor, mevcut arfliv kay›tlar›na göre mümkün de de¤il.
Ama Hasan R›za Efendi’nin tarif edilen karakterine uyan bir olay oldu¤u için,
bilhassa padiflaha karfl› gelmesi baz› adamlar›n hofluna gitti¤i için de böyle bir
hadise kay›tlara geçmifltir.
Yine arfliv kay›tlar›na göre 8 Ekim 1862’de saray›n ikinci mevlidhanl›¤›ndan 300
kurufl maaflla emekli olmufl bir Hac› Hasan Efendi bulunmaktad›r. Bu zat›n Said Pafla ‹mam› olma ihtimali daha makul ve mant›kl›d›r. Ama Said Pafla ‹mam›’n›n vefat›ndan sonraki mevcut kay›tlarda herhangi bir maafl›n›n olmad›¤› görülüyor. Dolay›s›yla bu flahs›n da yine Said Pafla ‹mam› Hasan Efendi olmas› pek
muhtemel de¤ildir.11

Hasan R›za Efendi’nin K›z› Hamide Han›m’›n Mihir Davas›
“Üsküdar Rum Mehmedpafla Mahallesi’nde sâkine Said Pafla ‹mam› Hasan Efendi kerîmesi Havva Hamide Han›m mahkemeye müracaatla bofland›¤› kocas› Hüseyin o¤lu Mehmed fiemseddin Efendi’ye karfl› flu iddialarda bulunmufltur:
Mehmed fiemseddin Efendi’yle 501 kurufl mihr-i müeccel mukabili evli idim.
Lâkin bu ilam tarihinden 1,5 sene önce beni “bâyin talak” ile boflad›. Ondan alacak hakk›m olan 501 kuruflun 201 kuruflunu almaktan vaz geçerek onu bu miktar borçtan affettim. Ancak bâk› kalan 300 kuruflu M. fiemseddin Efendi’den hâlen taleb ediyorum… demifl, o da cevab›nda durumu aynen kabul ve itiraf etmifltir. Bu ikrar mucibince mihr-i müeccelin kalan 300 kuruflunu Havva Hamide
Han›m’a ödemesi için Mehmed fiemseddin Efendi’ye tenbih olundu¤u mahkemece tescil olunmufltur. 30 Kas›m 1875 (2 Za. 1292).12

Hasan R›za Efendi’nin K›z› Hamide Han›m’›n Nafaka Davas›
“Üsküdar Rum Mehmedpafla Mahallesi’nde sâkine Said Pafla ‹mam› Hasan Efendi kerimesi… Havva Hamide Han›m mahkemeye müracaatla bofland›¤› kocas›
Hüseyin o¤lu Mehmed fiemseddin Efendi aleyhine açt›¤› davada flunlar› iddia
etmifltir:
fiemseddin Efendi ile evli iken onun sulbünden olup benden do¤ma ve emzirme hakk› ile terbiyesi de bana verilen 2,5 yafl›ndaki Talat için babas› üzerine 30
Kas›m 1875’de mahkemece ayl›k 70 kurufl nafaka takdir olunmufltu. Bu 70 kuruflluk mebla¤› küçük Talat’›n yiyecek, giyecek ve sair zaruri ihtiyaçlar›na sarfa,
gerekirse borç al›p- verme¤e veya babas›na dönmesi için bana izin verilmiflti.
Ben bu tarihe gelinceye de¤in 3 ay 22 gün müddetince fiemseddin Efendi zimmetinde biriken 266 kurufltan ancak 59,5 kuruflunu ald›m. Geri kalan 206,5 kuruflu fiemseddin Efendi’den taleb ediyorum diye dava etti¤inde o da cevab›nda
durumu aynen ikrar etmekle flu iddiada bulunmufltur. “Havva Han›m ald›¤›n›
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ikrar etti¤i 59,5 kurufltan maada Havva Han›m’›n iste¤i ile baflkas›ndan al›p kendisine teslim etti¤im bir koyun bedelinden 120, yine kendi talebiyle ve iade edilmek flart›yla kendisine verilen 10 [18] kurufl alaca¤›m vard›r. Bunun 206,5 kuruflla takas ve mahsubundan bak› kalan 68,5 kuruflu takas ve mahsub etmemle
geri kalan 68,5 kurufl borcumdur” demifltir. Ancak fiemseddin Efendi iddias›n›
isbattan âciz kalm›flt›r. fiemseddin Efendi’nin talebiyle Havva Hamide Han›m’la
yüzlefltirildi¤inde Hamide Han›m yemin edip iddiay› reddedince M. fiemseddin
Efendi iddias›n› isbat edememifl, dolay›s›yla talebi reddedilmifltir. fiemseddin
Efendi’nin ikrar ve itiraf› ile ödenmesi laz›m gelen 206,5 kuruflu Hamide Han›m’a ödemesi mahkemece fiemseddin Efendi’ye tenbih olundu…” 21 Mart
1876 (24 S. 1293). 13

Havva Hamide Han›m’›n Rehin Kürk Davas›
“Üsküdar Rum Mehmedpafla Mahallesi’nde sâkine Havva Hamide Han›m bt. elHac Hasan mahkemeye müracaatla bofland›¤› kocas› Hamzafakih Mahallesi’nde
sakin Hüseyin Talat o¤lu Mehmed fiemseddin Efendi aleyhine açt›¤› davada
flunlar› iddia etmifltir:
“Bu ilam›n tarihinden üç sene önce fiemsi Bey’le evli iken kendi mal›m olan kaflmire kapl› bir elma kürkümü… fiemsi Bey flu an mahkemede olmayan Yahudi
taifesinden Sarraf Rufal v. Salomon’a benim r›zamla 350 kurufl borç karfl›l›¤›
olarak rehin b›rakm›fl, paras›n› da alarak kendi ifllerine sarf etmifltir. fiemsi Bey
flu an itibariyle borcunu ödeyip kürkü rehinden kurtarm›fl, ancak kürkü bana
teslim etmemifltir. Rehinden kurtar›lan kürkü bana teslim etmek üzere fiemsi
Bey’e mahkemenizce tenbih olunmas›n› taleb ediyorum diye dava edince fiemsi Bey de durumu aynen kabul ve itiraf etmifltir. ‹flbu kürkü Havva Hamide Han›m’a teslim etmesi için mahkemece fiemsi Bey’e gerekli tenbihat›n yap›ld›¤›
mahkemece sicile kaydolundu. 1 May›s 1876 (6 R. 1296). 14

Hasan R›za Efendi’nin Nafakaya Mahkumiyeti
Üsküdar’›n Dürbali Mahallesinde sâkine Sad›k k›z› Fatma Nafia Han›m Üsküdar
Mahkemesi’ne müracaatla bofland›¤› kocas› Said Pafla ‹mam› Abdullah o¤lu Hasan Efendi aleyhine açt›¤› davada flunlar› iddia etmifltir:
“Hasan Efendi 251 kurufl mihr-i müeccelle benim kocam iken bu ilam tarihinde
beni tek talak-› bâyinle boflam›fl bulunmaktad›r. Hasan Efendi zimmetinde olan
251 kurufl mihir hakk›m›n tamam›n› bana mahkemede ödedi¤inden ben de tamam›n› teslim ald›m. Ancak iddetimim sonuna kadar Hasan Efendi’nin benim
infak (nafaka) ve iksa (iksa) giderlerimin karfl›lanmas› için mahkemece ona tenbih olunmas›n› taleb etmekteyim” demifl Hasan Efendi ise durumu aynen ikrar
ve itiraf etmekle mucibince Fatma Nafia Han›m’a nafaka ve bar›nma ihtiyac›n›
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Said Pafla ‹mam› Hasan R›za Efendi’nin mezar kitabesi

karfl›layabilmesi için 450 kurufl vermesi Hasan Efendi’ye tenbih olundu... 13
A¤ustos 1877 (3 fi. 1294). 15

Hasan R›za Efendi’nin Vefat› ve Muhallefat›
Mevlid k›raati baflta olmak üzere güzel ses ve güzel icraya müteallik her konuda unutulmaz bir yere ve flöhrete sahip olan Hasan R›za Efendi 12 Haziran
1890’da Üsküdar’daki evinde vefat etti. Yedi han›mla evlendi¤i kayda geçen Hasan R›za Efendi’nin efllerinden ikisi kendisinden önce vefat etmifl, dördünden
ise boflanm›flt›r. Daha önce ismi geçen Fatma Nafia Han›m ile son zevcesi fierife Binnaz Han›m’dan çocu¤u olmam›flt›r. Bundan baflka daha evvel sözü edilen
k›z› Havva Hamide Han›m ile bu k›zdan do¤an torunu Talat’›n kendisinden evvel vefat ettikleri anlafl›l›yor. Hasan R›za Efendi’nin vefat›yla beraber yaz›lan
çok mütevâz› eflyas› ve vârisleri ise flunlard›r:
“Üsküdar mahallelerinden Dürbali Mahallesi’nde sâkin iken bir süre önce vefat
eden el- Hac Hasan Efendi b. Abdullah b. Abdurrahman’›n veraseti efli;
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Cemil k›z› fierife Binnaz,
Bofland›¤› efli Ahmed k›z› Züleyha Han›m’dan do¤an büyük o¤lu Kudret Efendi.
Bu zat›n 17 Haziran 1868 (25 S. 1285) tarihinde 5 yafl›nda oldu¤u ve bu tarihte
yap›lan flehzadelerin sünnetinde bunun da sünnet edildi¤ine dair flöyle bir belge vard›r:
“Aflç›bafl› Mahallesi’nde sâkin Said Pafla ‹mam› Hasan Efendi’nin 5 yafl›ndaki
o¤lu Kudret’in sur-› hümayunda sünneti…” 16
Merhume efli Abdullah k›z› Ayfle Han›m’dan do¤an o¤lu olup hâlen Üsküp’te sâkin askeri mülaz›mlardan (te¤men) Nafiz Efendi,
Merhume zevcesi Abdullah k›z› Hatice Han›m’dan do¤ma ve ayn› mahallede sâkine olan k›z› Selime Han›m,
Bofland›¤› efli Abdullah k›z› Zenci Hasibe Han›m’dan do¤ma o¤ullar› Ali ve Kemal,
yine bofland›¤› efli Abdullah k›z› fiaziye Han›m’dan do¤ma k›z› Veliye Han›m’a
ait oldu¤u haber verilmifl ve mahkemece bu haber tasdik edilmifltir. Bu flekilde
veresesi kay›p oldu¤u halde vefat edenlerin terekelerinden kay›plar›n hisselerini emaneten ahz u kabza ve muhafazaya padiflah iradesi ile memur buyrulan
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Maliye Hazinesi’nin Beytülmal ‹daresi Müdürü Hüseyin Hüsnü Efendi… taraf›ndan gönderilen Refik Bey ile merhumun efli fierife Binnaz Han›m’›n kendisi
asaleten, merhumun k›z› Selime Han›m ile küçük o¤ullar› Ali ve Kemal Efendileri vasileri olan a¤abeyleri Kudret Efendi, Veliye Han›m’› ise vasisi ve annesi
fiaziye Han›m’›n vesayeten talepleriyle… yaz›l›p sat›lan merhumun terikesidir
ki afla¤›da yaz›lm›fl bulunmaktad›r 12. 06. 1890 (23 L. 1307):
Maliye hazinesine ait 11 kurufl 12 para, dellaliyeden yine maliyeye ait olan 23
kurufl 14 para ki cem’an 34 kurufl 26 para hazinece tevkif olunmufltur. Daha sonra efli Binnaz Han›m’›n 161, 20 kuruflluk hissesini kendisi, Kudret Efendi’nin hisesi olan 226,5 kurufl 1 akçe yine kendisi, Ali ve Kemal Efendilerin hisseleri olan
452,10 para 2 akçe… ise vasileri olan Kudret Efendi taraf›ndan al›nm›flt›r. Küçük Veliye’nin 113,2 kurufl 2 akçelik hissesi ise nafaka zaruri ihtiyaçlar›na harcamas› flart›yla annesi fiaziye Han›m’a vesayeten teslim olunmufltur. 17

Hasan R›za Efendi’nin Tasarrufunda Olan Vak›f Evler ile
Arsalar›n Durumu
Muhallefat›nda görüldü¤ü üzere ciddi hiçbir mala sahip olmayan Hasan Efendi’nin oturdu¤u ev de vak›flardan kiralanm›fl bir evdir. Böyle oldu¤u için de vefat›ndan sonra veresesi olan çocuklar› yaflça da küçük olduklar›ndan baz› s›k›nt›lara düflmüfllerdir. Bununla ilgili mahkeme kay›tlar› flöyledir. Bu kay›tlar birbirinin tekrar› mahiyetinde olup birinci kay›t daha uzun, di¤er iki kay›t ise daha k›sa olarak özetlenmifltir:
1) “Mülhak vak›flardan fiehid Ahmed Pafla Vakf›’na ait evlerden olup Üsküdar
Dürbali Mahallesi Orta Soka¤›’nda bulunan mükerrer 36 numaral› vak›f menzilde sakin Said Pafla ‹mam› Haf›z Hasan Efendi bir müddet önce vefat etmifltir.
Merhumun vefat›na kadar bu ev mütevelli senediyle ve “icareteynli” olarak
onun tasarrufunda idi. Vefat›ndan sonra büyük o¤ullar› Nafiz ve Kudret, küçük
o¤ullar› Ali ve Kemal Efendiler ile k›zlar› Selime ve Veliye han›mlara alt› hisse
olarak intikal etmifltir. Küçük çocuklar›n vasisi Nafiz Efendi ad›na onun vekili
olan kardefli Kudret Efendi çocuklar›n zarurete düflmeleri sebebiyle bu evin dört
hissesini onlar›n nafakalar›n› temin için mahkemenin izni ve mütevellinin de
r›zas›yla müzayedeye koymufltur. Münadi Musa Efendi eliyle yap›lan müzayedede hisseler 1450 kurufl veren flah›sta kalm›fl, fazla veren de olmam›flt›r. Bu paran›n bu evin bedeli oldu¤u bilirkifliler ve 9. Belediye Dairesi’nce de kabul edilmifltir. Ancak bu arada bir baflka talip ç›karak 216 kurufl 26 para 2 akçe daha fazla verince 1666 kurufl 26 para 2 akçe bedel ile baflkas›na fera¤ olunup bu para
çocuklara ba¤›fllanm›flt›r. 2 Z. 1308 (9 Temmuz 1891) 18
2) Yine ayn› sokakta ve Dürbali Mescidi Vakf›na ait 30 numarada bulunan bir
ev arsas› çocuklar›n vasisi Nafiz Efendi’ye vekâleten di¤er a¤abeyleri Kudret
Efendi vas›tas›yla “bâ izn-i fler’i ve re’y-i mütevelli” ile yap›lan müzayedede ön246
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ce 1650 kurufla sat›l›p bunun 4 hisse karfl›l›¤› olan 1100 kuruflu çocuklara kalm›fl. Bu arada yeni bir talip zuhur edince arsa bu sefer 2550 kurufl de¤ere ulaflm›fl ve bu paran›n da 4 hisse karfl›l›¤› olan 1700 kurufl çocuklara ba¤›fllanm›flt›r.
2 Z. 1308 (9 Temmuz 1981). 19
3) Sab›kan Divan-› Hümayun Katibi Sabih Ali Efendi vakf›na ait evle ilgili mesele: Dürbali Mahallesi Orta Sokak 12 numarada bulunan ev çocuklar›n vasisi
Nafiz Efendi’ye vekaleten di¤er a¤abeyleri Kudret Efendi vas›tas›yla “bâ izn-i
fler’i ve re’y-i mütevelli” ile yap›lan müzayedede 2200 kurufla sat›lm›fl bu paran›n 1466 kurufl 26 paras› çocuklara düflmüfltür. Yap›lan keflifte yeni bir talip ç›km›fl ve bu da eve 4400 kurufl vermifltir. Bu son mebla¤›n 2933 kurufl 13 para 1
akçesi çocuklar›n hissesine isabet etmifltir. Bu 4 hisse çocuklardan Veliye’nin
annesi fiaziye Han›m’a vekâleten, Nafiz ve Kudret Efendilerin hissesi ise kendilerince al›nan bedel mukabili asaleten fera¤ edilmifltir. Kudret Efendi bu arada
çocuklardan Selime’nin bülü¤ ça¤›na girmekte (mürahika) oldu¤unu ve bir eve
ihtiyac› oldu¤unu söylemifl, Selime’nin merhum babas›ndan miras kalan 2200
kurufl paras› ile bu evin yar› hissesini fiadiye Han›m’dan teferrug (tapusunu alma) eylemifltir. fiadiye Han›m ise k›z› Veliye Han›m’›n mal›ndan ve Vekil Kudret Efendi’den al›p harcad›¤› 2200 kurufl borca mukabil sahip oldu¤u yar›m hisseyi Veliye Han›m’a “vefaen fera¤ ve tefvizi” karara ba¤lanm›fl olmakla… 14
Temmuz 1891 (7 Z. 1308). 20

Çocuklar›n Vesayeti
Hasan R›za Efendi’nin çok ileri yafllarda baba oldu¤u anlafl›l›yor. Dolay›s›yla vefat›nda dört çocu¤unun yafllar› küçük oldu¤undan vasi ihtiyac› olmufl bunun
için de büyük a¤abey Mülaz›m Nafiz Efendi mahkemece çocuklara vasi tayin
edilmifltir. Ancak Nafiz Efendi’nin asker olmas› ve ‹stanbul’dan uzak bulunmas› sebebiyle bu görev 10 Kas›m 1894’te mahkemece Hasan Efendi’nin daha önce bofland›¤› efli Zenci Hasibe Han›m’a verilmifltir. 21
Hasan R›za Efendi’nin hattatl›¤› genç ça¤dafl› ve adafl› Hasan R›za Efendi’nin
gölgesinde kalm›flt›r. Güzel yazd›¤› muhakkak ise de güçlü bir hattat say›lmaz.
Prof. U¤ur Derman Bey’in nakline göre bir Mushaf-› flerif yazma¤a bafllay›p
Rahman Suresi’ne kadar da yazm›fl. Bu sureye geldi¤inde 31 defa tekrar edilen
“Febieyyi âlai…” âyet-i kerimesine gelince birisini yaz›p di¤erlerini “eyzan…”
ibaresi ile geçifltirmifl.
Hasan R›za Efendi’nin flairli¤inin oldu¤u “Seyyid R›za” mahlas› ile baz› fliirler
de yazd›¤› hâlen mevcut divançesinden anlafl›l›yor. Seyyid R›za mahlas› birkaç
yerde ise Seyyid Rizaî fleklinde kay›tl›d›r. Müellif hatt› oldu¤unu düflündü¤üm
bu eserin özellikle k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›fl k›s›mlar› hat sanat› yönünden
kayda de¤er kalitededir.
Bu divançenin 1873’de bas›ld›¤› kay›tlarda var ancak bu matbu nüshay› bulamad›m. Bunun el yazmas› tek nüshas› ise Sermet Çifter Kütüphanesi yazmalar› ara247
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Said Pafla ‹mam›’n›n o¤lu takunyac› Kemal

s›nda yer almaktad›r. Bu divançenin birinci vara¤›nda: “Kitab-› müstetab-› divan-› Seyyid R›za er- Rifaî, Mihrimah Sultan zevci Said Pafla’n›n ‹mam› Haf›z
Hasan Ma¤nisavi…” kayd› vard›r. Divançenin 40. vara¤›nda ise: “‹slambol’da
Damad-› sâni-i hazret-i flehriyari Emiru’l- hac M. Said Pafla’n›n dairesi hocas› ve
‹mam› el- Müderris…” ibaresi ile tarihi okunamayan talikle mahkuk “Hasan”
mührü bulunmaktad›r. Elle yaz›lm›fl sene 1294 fleklinde bir kay›t olmakla beraber buradaki 9 rakam› çok kar›fl›k oldu¤u için gerçekten de 1294 müdür? Yoksa
baflka bir tarih midir? Karar veremedim. Divançe’nin en son sayfas›nda ise bu
eserin Halil Rifat Pafla’n›n o¤lu Damad Mahmud Pafla’ye hediye edildi¤ine dair
bir kay›t mevcuttur. Bu divançenin son dört k›tas› flöyledir:
Niyaz-› maksad›m el-hak
R›zaî hakdürür ancak
Âya âlemlerin flah›
fiehinflah-› Resul-ü Hak
Süleymaniye Kütübhanesi’nde yer alan Divan-› el-Hac Seyyid Hasan R›za adl›
divançenin ise Said Pafla ‹mam› Hassan R›za Efendi’ye ait de¤il, meflhur Hattat
Hasan R›za (1849- 1920) Efendi’ye aittir.
Said Pafla ‹mam› Hasan Efendi, e¤er bir defa hacca gitmiflse bu hacc›n› 1849 ve248

S A D ‹

P A fi A

‹ M A M I :

H A S A N

R I Z A

E F E N D ‹

( 1 8 1 0 - 1 8 9 0 )

ya 1850’de ifa etti¤ini tahmin diyorum. Bunun mant›ki ve tarihe en uygun sebebi Said Pafla’n›n bu y›llarda fiam Valisi olarak fiam’da bulunmas› ve Hasan Efendi’nin de büyük bir ihtimalle orada olmas›d›r. Çünkü Osmanl› Devleti’nde fiam
Valileri ayn› zamanda Hac Emiri olarak da görev yaparlard›. Her sene Ramazan’da fiam’da toplanan hac› namzetleri onun nezaretinde hacca gider- gelirlerdi. Hac Emiri olan fiam valileri bu ifl için gerekli her fleyi haz›rlar, ramazan bayram›n› müteâkip yola ç›k›l›rd›. Bu kâfileye Ürdün’ün güneyinde bulunan Müzeyrib Sahras›’nda ise daha çok Trablusflam’dan tertip olunan ve cerde / cürde
Baflbu¤u ad› verilen bir muhaf›z›n kumandas›ndaki askeri k›talar da kat›l›rd›.

Said Pafla ‹mam›’n›n o¤lu Kemal Efendi
Arfliv belgelerinde henüz çocuk olarak bahsi geçen Hasan R›za Efendi’nin zenci
efli Hasibe Han›m’dan do¤an o¤lu Kemal Efendi 1960’lara kadar Üsküdar’da yaflam›flt›r. Cumhuriyet devrinde “Takunyac› Kara Kemal” ad›yla tan›nan bu zat
hakk›nda Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre flunlar› yaz›yor:
“…Üsküdar’›n meczubininden biri de Takunyac› Kemal’di. Kendisine neden bu
lakab uygun görülmüfltü, bunu bilmiyorum. O devri yaflayan kime sordumsa onlar da buna tatminkâr bir cevap veremedi.
Hep iki yahut üç koyunla birlikte gezen Takunyac› Kemal… Herhalde babas›ndan tevarüs etti¤i güzel bir sese mâlikti. Attar Dükkân›’nda hep gazel okurdu.
Üsküdar’›n di¤er esnaf› da kendisini davet eder ve birkaç kurufl mukabilinde
kendisine gazel okuturdu.
Takunyac› Kemal’in babas›n›n gönül gözü aç›k, cezbe hâlinde bir zat oldu¤u
hakk›nda günümüze kadar ulaflm›fl baz› menk›beler vard›r. Bunlardan biri Hezarfen Necmeddin Okyay Hoca’n›n do¤umu ile ilgilidir. Necmeddin Hoca’n›n
validesi kendisine hâmile iken, 1882 y›l›n›n Eylül’ünde bir sabah namaz› ç›k›fl›
Abdünnebi Efendi’nin Toygar’daki evinin kap›s› çal›nm›fl… Abdünnebi Efendi
kap›y› açt›¤›nda karfl›s›nda… karfl› komflusu Said Pafla ‹mam› Hasan R›za Efendi’yi bulmufl. Hasan R›za Efendi:
“- Efendi bir o¤lun olacak, ad›n› Necmeddin koy” demifl ve yürümüfl.22
Nitekim 5 ay sonra do¤an çocu¤a gerçekten de Hasan R›za Efendi’nin tavsiyesi
üzerine Necmeddin ad› verilmifltir. Bu do¤umu müjdelenen zat meflhur Hattat,
Ebrucu, Mücellid, Okçu… k›saca Hezarfen Necmeddin Okyay (1883- 1976)’d›r.
Gerek bu hâdiseyi ve gerekse Kara Kemal’in meczubane hallerini yak›nen bilenlerden Prof. U¤ur Derman Bey’den de bizzat dinledim. U¤ur Bey Kemal Efendi’nin sokakta yürürken zaman zaman 360 derece dönerek yürüdü¤ünü, her karfl›laflmalar›nda da Necmeddin Efendi’ye selam gönderdi¤ini ifade etti.
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D‹PNOTLAR
1 Bu flekilde okunabilen bu kelimenin Musika-i Hümayunda orkestra flefi olabilece¤ini tahmin ediyorum. Gerçekten ne demek oldu¤unu ise tespit edemedim.
2 H›z›r ‹lyas Efendi, Letâif-i Enderun ‹stanbul 1276, s. 413, 414, 418, 424, 429, 436, 439.
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sonucu 1258 (1842) fleklinde kay›tl›d›r.
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Enfî Hasan A¤a ve Ahmed Tevfîk
Halvetî’nin Tezkirelerinde Üsküdarl›
Mutasavv›f ve Meczûplarla ‹lgili Notlar
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Enfî Hasan Hulûs A¤a, XVII-XVIII. as›rlarda ‹stanbul’da yaflayan mûsikiflinâs,
flâir ve tezkire yazar› mutasavv›flar›m›zdan birisidir. Enderûn’da, hânendebafl›
olarak çal›flt›¤› s›ralarda Üsküdarl› Mehmed Nasûhî Efendi’ye bey’at ederek sülûk ç›karm›flt›r. Kültür tarihimizde, bestekârl›¤›yla öne ç›km›fl bir kifli olmakla
birlikte, bugüne kadar ço¤u araflt›rmac›n›n dikkatini çekmeyen Tezkiretü’l-Müteahhirîn adl› eserinden anlafl›laca¤› üzere, Hasan A¤a, eli kalem tutan yetkin
bir mutasavv›ft›r. Tezkiretü’l-Müteahhirîn Anadolu Halvetili¤i için fevkalâde
önemli olan Lemezât-› Hulvî’nin zeyli niteli¤inde olup, bilhassa XVI-XVIII. as›rlarda ‹stanbul’da ve Nasûhî Efendi dolay›s›yla özellikle Üsküdar’da yaflayan mutasavv›f ve meczûplar›1 ilgilendiren önemli bir eserdir.2
Di¤er taraftan Tezkiretü’l-Müteahhirîn’in, yak›n bir zamanda özeti ve zeyli mahiyetinde yeni bir yazmas› daha dikkatimizi çekmifltir. Seyyid Ahmed Tevfik esSünbülî efl-fiemsî el-Halvetî taraf›ndan yaz›lan bu özet ve zeylde de Üsküdarl›
mutasavv›f ve meczubîn ile ilgili ilave bilgilere yer verilmektedir.
Bu araflt›rmam›zda, Hasan A¤a’n›n Tezkiresi ve Ahmed Tevfik Efendi’nin zeylinden hareketle XVII-XVIII. as›rlarda Üsküdar’da yaflayan veya Üsküdar kültürüne katk›da bulunan zevat hakk›ndaki notlar de¤erlendirilecektir. Çal›flmada
do¤rudan madde bafl› olarak ele al›nan kifliler flunlard›r:
XVII-XVIII. asr›n ünlü mutasavv›flar›ndan Halvetî fleyhi Mehmed Nasûhî Efendi; M›srî Halifesi Kâs›m Efendi ve o¤lu Kâs›mzâde; Gülflenî fieyhi Muhammed
La’lî Fenâyî; Yine Üsküdar’da yetiflen Karabafl-› Velî’nin o¤lu Manevî Mustafa
Efendi; “Taslak” lakapl› meczûb-› ‹lâhî Bektaflî Dervifl Mustafa; aslen Bolulu
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Olup da gençlik y›llar›nda Üsküdar’da Do¤anc›larda yaflayan ve Karabafl-› Velî’ye intisap ederek yetiflen Do¤anî Hac› Baba; Kâd› Delisi lakapl› meczûb-› ‹lâhî Süleyman Efendi; Nuh fieyhi lakab›yla tan›nan Üsküdarl› fieyh Mustafâ Efendi; Aziz Mahmud Hüdâyî ve O¤lanlar fieyhi ‹brahim Efendi; fiemsî Pafla Câmisinin Dârü’l-hadîs ve Hângâh›’n›n meflîhatine ilk defa tayin edilen Yayabafl›zâde fleyh H›z›r Bin ‹lyâs; Halvetî büyüklerinden Cihângirî Hasan Efendi’nin yetifltirdi¤i Çaml›cal› Mehmed Efendi.

Enfî Hasan Hulûs A¤a ve Tezkiretü’l-Müteahhirîn’i
Enfî (Burnaz) Hasan Hulûs A¤a, aslen Moral› bir ailenin çocu¤u olarak tahminen 1660 y›l›ndan sonraki bir tarihte ‹stanbul’da dünyaya gelmifl, yine ‹stanbul’da 11 Zilkade 1136/ 1 A¤ustos 1724 tarihinde vefat etmifltir. Mezar› Edirnekap›s› d›fl›ndaki kabristandad›r. Üsküdarl› Nasûhî Efendi’nin ö¤rencilerinden
olan bu zat, Türk Mûsikîsi tarihinin ve Osmanl›-Türk tarihinde Lâle Devri ad›yla an›lan III. Ahmed döneminin önemli bestekâr ve hanendelerindendir. Genç
yafl›nda saray›n dikkatini çekerek, “Enderûn-› Hümâyûn”’a al›nd›. 1704 senesinde Kilâr-› Hassâ’da bulundu¤u s›rada mûkisî san’at›n›n bütün inceliklerini ö¤rendi daha sonra ayn› yerde hânendebafl› olarak çal›fl›rken 1715 y›l›nda görevinden ayr›ld›. Bu s›rada dönemin ünlü mutasavv›f› Üsküdarl› Nasûhî Efendi’ye
(ö. 1718) intisap etti. Yaflad›¤› dönemin meczup ve sûfileriyle ilgili uzun y›llar
içinde derledi¤i bilgileri 1723 senesinde bir araya getirip Tezkiretü’l-Müteahhirîn adl› eserini yazd›.
Tezkiretü’l-Müteahhirîn yaz›ld›¤› döneme ayna tutan en önemli eserlerimizden
birisidir. Bu eser, Hasan A¤a’n›n sadece renkli, araflt›rmac›, merakl›, flair, bestekâr, âfl›k ve ârif kiflili¤ini yans›tmakla kalmaz, XVI.-XVIII. as›r ‹stanbul’unun çeflitli semtleri, Saray, Enderûn, Tekke, tarîkat, çarfl›, pazar hayat› (vb.) ile ilgili
canl› foto¤raflar da sunar. Bu mekânlardan birisi ve belki en önemlisi içinde yaflayan renkli simâlar›yla Üsküdar’d›r. Hasan A¤a, Enderûn’da görevli olmakla
birlikte baz› vesilelerle zaman zaman ‹stanbul’un d›fl›na da ç›km›flt›r. Bu flehirlerin bafl›nda Edirne ve Bursa gelmektedir. Müellif, eserinde ismi geçen mutasavv›flar›n önemli bir k›sm›n› rûberû tan›makta, bir k›sm›n› dostlar›ndan elde
etti¤i bilgilerle flifahen anlatmaktad›r. Haklar›nda bilgi derleyemedi¤i kiflilerin
hayat ve hât›ralar›n› ise Mahmûd Celâleddîn-i Hulvî (ö. 1652)’nin Lemezât-›
Hulvî’si ve Muhammed Nazmî (ö. 1701)’nin Hediyyetü’l-‹hvân’› gibi birinci el
kaynaklardan nakletmektedir. Eserin Tezkiretü’l-Müteahhirîn (sonraki gelenlerin Tezkiresi) ad›yla yaz›lmas›n›n sebebi de herhalde “önce gelen” erenlerin menâk›b›n› ele alan Lemezât’tan kinâyedir. Ayr›ca bu metin, Lemezât’›n devam› niteli¤indedir.
Tezkiretü’l-Müteahhirîn, hayât ve hât›ralar› ele al›nan flah›s ve olaylardan anlafl›laca¤› üzere XVI. yüzy›l›n sonlar›nda ve XVIII. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde derlenen bilgi ve belgelerden hareketle yaz›lm›flt›r. K›rk üç flahs›n menkabevî hayat›252
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n›n anlat›ld›¤› eser, elimizdeki nüshaya bak›l›rsa tamamlanmam›flt›r. Eserde
madde bafl› olarak flu isimler yer almaktad›r:
“Cihângîrî Hasan Efendi; Do¤anî el-Hâc Mustafâ Baba Efendi; el-Hâc Evhad Tekyesi fieyhi es-Seyyid Hüseyin Efendi; Karabafl fieyhi efl-fieyh Hüseyin Efendi;
Seyyid Nizâmzâde Seyyid Ali Efendi; Kâs›m Efendi; Ayn-› Ekber efl-fieyh Mehmed; Mestçîzâde efl-fieyh Sâlih Efendi; Â’mâ Hüseyin Efendi, efl-fieyh Muhammed El-Ba¤dâdî; Muhammed La’lî el-Fenâyî; Kâs›mzâde Efendi; Eflrefzâde esSeyyid Lütfullâh Efendi; Kal›c› Seyyid Mehmed el-Meczûp; Elfi Kad›n; Kâd› Delisi Mehmed Efendi el Meczûp; Dâlkavuk Osman el-Meczûp; Taslak Dervîfl Mustafâ; Kâd› Süleymân Efendi; Bayrakdâr Mehmed Dede el-Meczûp; Yâ ‹mâm Hâf›z Ahmed Efendi; Meczûplar›n Kâmilleri; ‹lyâs Dîvâne fiücâ Efendi; Hulvî Mahmûd Efendi; Arzî Mehmed Dede Efendi el-Mevlevî; Sabûhî Ahmed ve el-Hâc
Ahmed Dedeler; Abdî Dede; Arnavud Süleyman Dede; Yûsuf Dede; Sîneçâk Arnavud Osman Dede; Dervîfl Mehmed Dede; Bostân Çelebi Efendi el-Mevlevî; O¤lanlar fieyhi ‹brahim Efendi; Bülbülcüzâde Abdülkerîm Efendi; Hamza Efendi;
Nuh fieyhi fieyh Mustafâ Efendi; Osman Efendi; Himmet Efendi; Ma’nevî Efendi; ‹drîs Muhtefî Alî el-Hayyât Er-Rûmî; Seyyid Mahmûd Hüdâyî.”
Di¤er taraftan gerek Tezkire’de ve gerekse Zeyl’inde do¤rudan madde bafl› olarak yer almad›¤› halde ad›ndan bir vesile ile en s›k bahsedilen mutasavv›flar,
müellifin kendi fleyhi Üsküdarl› Nasûhî Efendi ile çok sevdi¤i Niyâzî-i M›srî’dir.
Gerek bu zatlar ve gerekse di¤er kiflilerle ilgili derlenen bilgiler biyografik,
tarihî, tasavvufî ve edebî aç›dan önemli katk›lar ihtiva etmektedir.
Tezkiretü’l-Müteahhirîn’in biri tam, biri yar›m iki nüshas› vard›r.
Yazma nüshalar:
1-Ankara Millî Kütüphane Yz. 3481/3 vr. 23b-72a.
2-‹stanbul Belediye Ktp. OE. Bl. Nu: 2639/2. (Eksik).
Eserin, bu iki nüshadan hareketle ilmî neflri yap›lm›fl olup künyesi flöyledir:
Enfi Hasan Hulus Halveti, Tezkiretü’l-Müteahhirin- XVI-XVIII. As›rlarda ‹stanbul’da Veliler ve Deliler (haz. M. Tatc›-M. Y›ld›z), ‹stanbul 2007.

Tezkiretü’l-Müteahhirîn’in Ahmed Tevfik Efendi taraf›ndan
yaz›lan Zeyli
Yak›n bir tarihte, Tezkiretü’l-Müteahhirîn’in özeti ve zeyli mahiyetinde bir yazmas› daha bulunmufltur.3 Seyyid Ahmed Tevfik es-Sünbülî efl-fiemsî el-Halvetî
taraf›ndan H. 1292 senesinde Tezkire’nin ihtisâr edilerek yaz›lan zeyli, Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folkloru Araflt›rma ve Yaflatma Vakf› Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r. Eser, Mâliye Dairesi Encümeni kâtiplerinden fieyh Mehmed Ali
Sezâî taraf›ndan istinsah edilmifltir. “Enderûn-› Hümâyun’dan mahreç ve husûsiyle kutbu’l-ârifîn, sultânu’l-âfl›kîn Üsküdârî fieyh Nasûhî (k.s) hazretleri hulefâ253
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s›ndan Hasan Efendi, zaman›n›n ekmel-i meflây›h ve mecâzibînin terceme-i hâl
ü flân›n› beyân sadedinde tertib ü tanzîm eyledi¤i risalesinde mestûr ve mukayeddir ki” cümleleriyle bafllayan zeyilde otuz yedi mutasavv›f ve meczûbun hâl tercümesi verilmektedir. Bunlar›n bir k›sm› Tezkiretü’l-Müteahhirîn’inde bulunmamaktad›r. Tezkire’de ad› bulunmayan kifliler flunlard›r: “Ramazan Efendi; Karahisârî; Durmufl Dede; Alt›parmak Mehmed Efendi; Hatîb Zâkîrî; Lâ-Mekânî Hüseyin Efendi; Nal›nc› Mehmed Dede; Çaml›cal› Mehmed Efendi; Zâkir Ahmed
Dede.4”

Tezkiretü’l-Müteahhirîn ve Zeylinde
Üsküdarl› Mutasavv›flar
Üsküdarl› Mehmed Nasûhî ‹le ‹lgili Bilgiler
XVII-XVIII. asr›n ünlü mutasavv›flar›ndan birisi de Halvetî fleyhi Mehmed Nasûhî Efendi’dir (ö. 1717).5 Kastamonu’dan Üsküdar’a gelip yerleflen ve uzun
müddet burada irflâd ile u¤raflt›ktan sonra Nasûhî Efendi’yi yetifltirerek Hicâz’a
giden ve M›s›r’da vefat eden Karabafl-› Velî (ö. 1685) taraf›ndan yetifltirilmifltir.
Karabafl-› Velî’nin hepsi de kendisi taraf›ndan irflâd edilen üç o¤lundan birisi de
Mustafa Manevî Efendi’dir. Manevî Efendi, babas›n›n vefat›ndan sonra tekrar ‹stanbul’a gelmifl ve Üsküdar’a yerleflmifltir. Tezkire’deki bilgilerden ö¤rendi¤imize göre Manevî, Mehmed Nasûhî Efendi ile manevî ba¤›n› kesmemifl ve muhtemelen Nasûhî taraf›ndan hilâfete getirilmifltir. Ömrünün sonlar›nda baz› iftiralarla y›prat›lan Mustafa Manevî Efendi6 1702 senesinde ac› bir flekilde vefat etmifl, cenazesi Nasûhî Efendi taraf›ndan kald›r›larak Do¤anc›lar’da bulunan tekkedeki hazîreye defnedilmifltir. Hasan A¤a Manevî’nin kabri için: “El’ân Nasûhî
Efendi Hazretleri türbe-i flerîfi ittisâlinde medfûndur. Fî sene 1114/1702.” cümlesiyle bilgi vermektedir.7
Hasan A¤a, fieyh Mehmed Nasûhî’nin derviflidir. Nasûhî Efendi’nin de, Niyâzîi M›srî’ye ve Onun halifelerine karfl› olan muhabbeti bilinen bir gerçektir.8 Bu
vesile ile Hasan A¤a’n›n, fleyhi Nasûhî’nin çevresiyle yak›n temaslar› olmufl ve
hatta Niyâzî-i M›srî’nin yetifltirdi¤i fieyh Kâs›m Efendi (ö. 1722)’nin Bursa’da
oturdu¤u y›llarda ziyaretine de gitmifltir. K›sacas›, fieyh Kâs›m Efendi ve Kâs›mzâde (ö. 1718) lakab›yla an›lan o¤lu, fieyh Nasûhî Efendi ile halifesi Hasan
A¤a’ya Niyâzî-i M›srî’den kalan manevî birer yâdigârd›r. Tezkire’de verilen bilgilerden, ad› geçen Kâs›m Efendi’nin ömrünün sonlar›na do¤ru Bursa’dan ‹stanbul’a geldi¤ini ve vaktini insanlar›n manevî e¤itimiyle geçirdi¤ini ö¤reniyoruz.
Tabiat›yla Onun ‹stanbul’a gelifli en çok Üsküdarl›lar› sevindirmifltir.
Zirâ Kâs›m Efendi ve o¤lu zaman zaman Nasûhî Efendi’nin dergâh›na u¤ram›fl
ve burada tasavvufî incelikleri içeren sohbetlerde bulunmufltur. Hasan A¤a, Kâs›m Efendi’yle birlikte oldu¤u zamanlarda Onun sohbetlerinden ciddi flekilde
254
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yararland›¤›n› ve yazd›¤› Tezkire’si için notlar ald›¤›n› bizzat söylemektedir. Bu
konuflmalardan birkaç sat›r flöyledir:
Hasan A¤a:
“Yirmi yedi senesinde (1715) bana bir nasîhat buyurun, dedim:
Kâs›m Efendi:
-Üzülme Allah bizimle beraberdir (Tevbe 9/40). dedi.
*
Otuz bir (1718) senesinde:
“La tahzen innallahe ma’anâ’y› (Üzülme Allah bizimle beraberdir (Tevbe 9/40).
bilir misin?” dedi:
“Belî, bilirim” dedim.
“Elhamdülillâh onu takaddüm etdin. Ve küllî berzahlardan halâs oldun. fiimden
sonra, da¤ üstü ba¤d›r. Ötelik berilik iflin kalmad›.” dedi.
*
Otuz befl senesi Rebî’u’l-evveli Mevlid-i fierîf Gecesi (20 Aral›k 1722) ba’de’l-ihyâ
on befl kadar tâlib-i Hak ile fleyhim azîzim Nasûhî Efendi (k.s.) Hazretlerinin âsitânesinde sohbet ederdik. Tullâb ve azîzzâdemiz kendisinden neflr-i hakîkat-i
ma’ârif taleb etdiler:
“Kurtulmaya sa’y edin ve kurtulufl bulun. Bu ma’nây› bir kurtulmufl kimseden isten.” dedi.
“Siz var iken kimden taleb edelim?” dediler.
Bu Fakîri gösterip, dedi ki:
“Ben M›srî’den ne ald›msa buna verdim. Ve kendi kazand›¤›m› dahi bi’l-cümle
buna verdim. Hâlâ Kavsereh seyyidiyim.” dedi.
Ve dedi ki, Hz. Cüneyd (k.s.) dediler ki:
“Ârifi ta’rîf ile Hz. Cüneyd “Levnu’l-mâi inâehu (Suyun rengi kab›n›n rengidir.)”
dedi. Taflras›n› ta’rîf etdi. ‹çinden haber vermedi. Zîrâ tahammülleri yok idi. Ârif
bahrd›r. Bahr ise muhîtdir. Muhât olmaz! Nice ta’rîf olur.” der idi (k.s.).9
fieyh Kâs›m Efendi’nin bu sohbeti, muhtemelen Do¤anc›lardaki son sohbeti olmufltur.
*
Tezkire’de verilen bilgilerden, Kâs›m Efendi’nin o¤lunun da kemâl sahibi bir
mutasavv›f oldu¤unu anl›yoruz. Hasan A¤a, Nasûhî Efendi’den k›sa bir süre
sonra vefat eden Kâs›mzâde hakk›nda flunlar› söyler:
“Bizim fleyhimiz Nasûhî Efendi (k.s.) Hazretlerinden iflitdim. Onun hakk›nda buyurdular ki:
Bursa’da fieyh M›srî halîfesi Kâs›mzâde Efendi’nin s›ddîkînden oldu¤una asla ifltibâh yokdur. Lâkin efrâddan oldu¤una yakîn-i sahîhim vard›r. Hak vereydi, bir
kaç sene daha muammer olayd›. Zîrâ onun vücûdu bu ümmete mahz-› rahmet255
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dir.” dedi. 1131/1718 senesinde fleyhim azîzim Nasûhî Efendi Hazretlerinden bir
sene sonra vefât etdi. Kabr-i flerîfleri yine Bursa’da kendi hâneleri olan zâviyelerinde medfûndur (k.s.)10.”
Üsküdarl› Nasûhî Efendi hakk›nda, eserin, ‹znikli Eflrefzâde Seyyid Lütfullah
Efendi maddesinde de bilgiler verilmektedir. Hasan A¤a’n›n buradaki tesbitleri,
Nasûhî Halvetîli¤i için son derece önemlidir. fieyh Lütfullah Efendi, babas› S›rrî Ali Efendi vefat edince 1650 senesinde yerine seccâdeniflîn olmufltur. Müellifin bizzat tan›d›¤› kiflilerden birisi de bu zatt›r. Hasan A¤a, Lütfullah Efendi’nin
fizikî ve ahlâkî güzelliklerini uzun uzun anlatt›ktan sonra, fleyhi Nasûhî Efendi’nin, bu zat› ve dedesi Eflrefo¤lu’nun türbesini ziyaret etmek amac›yla 1690 senesinde ‹znik’e gitti¤ini söyler:
“Bizim fleyhimiz ve senedimiz Nasûhî Efendi (k.s.) Hazretleri 1126/M. 1714 senesinde, cedd-i a’zamlar› Abdullah-› Rûmî ve sâir a’izze-i kirâm hazerât›n› ziyâret
için ‹znik’e gidip, anda Seyyid Lütfullah Efendi Hazretleri’ne k›rk gün müsâferetden sonra gidecekleri gece, fieyh Nasûhî Efendi n›sfü’l-leyl murâk›b iken müflâhede ederler ki, Âsitâne-i Abdullah-› Rûmî’ye Sultân Abdülkâdir-i Geylânî ve Abdullah-› Rûmî ve ekâbir-i Kâdiriyye cümlesi cem’ olmufllar. Abdülkâdir-i Geylânî
Hazretleri Abdullah-› Rûmî’ye hitâb edip buyurdular ki:
“Misâfiriniz olan fieyh Nasûhî Efendi yar›n gidecekdir, ne hedâyâ verirsiz?” dedikde, “Siz a’lemsiz” ile cümlesi sükût etdikde:
“Yok yok! Öyle olmaz, misâfire ikrâm vâcibdir, herbiriniz birer hedâyâ veriniz. Biz
de bu salavât-› flerîfi kendilerine tarîkat olmak üzere ihdâ etdik. Evvelinde bir fâtihâ-i flerîf ve âyet-i: “innellahe ve melâiketehu yusallûne ale’n-nebiyyi yâ eyyuhe’llezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ (Allah ve melekleri, Peygamber’e
çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzâb, 33/56)” ve salavât-› flerîf: “Allahumme salli ve sellim alâ
seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habîbike ve rasûlike’n-nebiyyi’lummiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim (Allah›m! Senin kulun, nebin, habibin ve
ümmî peygamberin efendimiz Muhammed’e, ailesine ve ashab›na salât ve selam
eyle.)” on bir kerre tamâm›nda: “Kullemâ zekereke’z-zâkirûne ve ¤afele an zikrike’l- ¤âfilûn ve sallâ’llahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ sâiri’l-enbiyâi ve’lmurselîn ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’în fa’lem ennehu lâ ilâhe illa’llah (Zâkirler, seni her zaman zikrederler. Gâfiller de, senin zikrinden gâfildirler. Efendimiz Muhammed’e, di¤er nebîlere ve resûllere, ailelerine ve ashâb›n›n hepsine salât et. Bil ki, Allah’tan baflka ilah yoktur.)” a¤›r a¤›r üç defa ve tiz tiz dört defa deyip, illa’llah (yaln›zca Allah vard›r) edip, ilahiyât ve nu’ût-› flerîfe okunup, ihyâlar›n›n bedi’î böyle olmak, bizden kendilere bu minvâl üzere tarîkat olsun ve hediyyemiz olsun.” diye nefes olunmufldur ve el’ân ihyâya bafllad›kda, fleyhimiz Nasûhî Efendi öyle bedi’îdirler ki, Nasûhî Efendi’nin kendilerine ve hulefâ ve fukâralar›na tarîkat olmufldur ve bu keyfiyyetin vukû’unu Lütfullah Efendi, bir sâatden
sonra Nâsûhî Efendi’nin yan›na gelip:
“Bu gece sultân›m, flöyle bir ma’nâ zuhûr etdi. Sultân Abdülkâdir-i Geylânî ve
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Nasuhî Efendi türbe kitabesi

mecmû’-› a’izze-i kirâm ve ceddim Abdullah-› Rûmî sizlere selâmlar edip, mübârek hât›r-› flerîfinizi suâl etdi ve buyurdular ki, bâlâda tahrîr olan fâtihâ ve âyeti kerîme ve salavât-› flerîfe kendülere mahsûs bir tarîkat olsun, ihyâlar›n›n
bed’ine” diye Nasûhî Efendi’nin etdi¤i müflâhedeyi a’izze-i kirâm›n a¤z›ndan selâm› ile gelip tebflîr etmifllerdir. Ba’dehu Nâsûhî Efendi, ibtidâ bununla bed’ etme¤i flart-› tarîkat etmifldi.”11
Nihayet, Hasan A¤a, “Bir vakitde yine Enderûn’da Hastalar’da idik. Bizim fieyhimiz Nasûhî Efendi’den bir tezkire geldi. ‹ki A¤r›boz köfter sucu¤u ile ve tezkirede
tahrîr etmifl ki: Bu iki sucu¤u (Kâd›) Süleymân geldikde ekl etdirip ve ne söz söylerse tahrîr edesin. demifl.”12 diyerek fleyhiyle mektuplaflt›¤›n› ve mülaki oldu¤u
zevatla yapt›¤› baz› konuflmalar› Nasûhî’nin arzusuyla yazd›¤›n› belirtir.
*
Üsküdarl› Mehmed Nasûhî ile ilgili olarak Tezkire’nin Zeyl’de de baz› bilgiler
verilmektedir. fiöyle ki, Nasûhî Efendi, mahiyetini bilmedi¤imiz bir iftirâya kurban giderek 17 Receb 1126/M. 1714 senesi ilkbahar›nda Hz. Pîr’in türbesinin bulundu¤u Kastamonu’ya sürgün edilmifltir13. 1716 Kas›m ay›nda ›tlâk ferman› ç›k›nca tekrar Üsküdar’a dönen fieyh, yolculu¤u s›ras›nda küçük bir seyahatnâme
de kaleme alm›flt›r.14
Nasûhî, Kastamonu’ya giderken, -yol notlar›nda zikretti¤i yerleflim birimlerinden takip edebildi¤imiz kadar›yla,- Karadeniz’de, Kefke Liman›’na kadar deniz
yoluyla, ondan sonra ise, kara yoluyla seyahat etmifltir. Bu s›rada, Karaköy (Düzce) Üskübi, Fidanl›, Çelmi, Batakl›, Dar›hâne, Konrapa, Hayreddin-i Tokadî Türbesi, Bolu, Il›ca, Mengen gibi merkezlerde konaklam›fl ve nihâyet Kastamonu’ya
intikal etmifltir. Dönüflünde de hemen hemen ayn› yollardan geçerek, ‹znik yoluyla Üsküdar’a dönmüfltür. Nasûhî, Kastamonu’ya gidifl ve dönüflünde konaklad›¤› merkezlerdeki muhib, yârân ve halifelerini ziyâret ederek fevkalade rahat
ve mânevî bir zevk içinde güzel bir seyahat gerçeklefltirmifltir. Onun bu seyaha257
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Nasuhi Efendi Camii haziresi

tine ait tuttu¤u notlar, hayat›na, erkân ve âdâb›na, yak›n çevresine, zevk ve meflrebine dair önemli bilgiler vermektedir.
Bu seyahatle ilgili olarak, Tezkiretü’l-Müteahhirîn’in zeylinde as›l metinden
al›nd›¤› belirtilen fakat eldeki nüshada olmayan bilgiler verilmektedir. Nasûhî’nin burada kay›ktan bir çemenzâr mahalle ç›kt›¤› belirtilmektedir ki, söz konusu mahal, Karadeniz Limanlar›ndan Kefke’dir. Zeyildeki bilgilerde, fleyhin
Kefke’de Hz. H›z›r’la mülakat› dile getirilmektedir.
“‹mdi, Enderûn-› Hümâyûndan mahreç ve husûsiyle kutbü’l-ârifîn sultânü’l-âfl›kîn Üsküdarl› fieyh Nasûhî (k.s.) Hazretleri halakas›ndan Hasan Efendi, zamân›n›n ekmel-i sultân›h› ve meczûbunun tercüme-i hâl ve flân›n› beyân sûretinde tertîb ve tanzîm eyledi¤i risâlesinde mestûr ve mukayyeddir ki, Nasûhî Efendi (k.s.)
Hazretleri Kastamonu’ya teflrîflerinde zâhiren nefy ve âlem-i ma’nâda hicret yolunda kay›ktan bir çemenzâr mahalle ç›k›p, orada Hazret-i H›z›r (a. s. )’a mülâkî olarak bir sâat mikdâr› sohbet-i hâssü’l-hâsda muhabbetleri muhakkakd›r.
Hattâ h›yn-› vedâ’da üç dört hatveden sonra gâib olup, ne tarafa gitdi¤ine kimse
vâk›f olmad›¤›ndan gerek kay›kç›lar ve gerek sâirler: “Bu devletli kimdir.” diye
Azîz’imden suâl eylediklerinde, “Bu Azîz’e Hazret-i H›z›r.” derler, diye buyurmufllar. Sâilân bundan mutafatt›n (fark›nda) olmufllar ki, bu devletli Hazret-i H›258
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z›r’d›r. Andan sonra alâm ve ekdâr kendilerinden bil-külliye zâil olup, kemal-i istirâhatle ve safây› derûnla zevk hâs›l olmufldur (k.s.).”15
Yine Zeyil’de fieyh’in azliyle ilgili bilgi verilirken flöyle bir kerametinden de
bahsedilmektedir:
“Kastamonu’da Pîr-i tarîkat-› ‘aliyyeleri Sultân fia’bân Efendi Hazretlerinin âsitânelerinde bir erbaîn ç›kar›p, erbaînden sonra gece ›tlâk›m›za fermân olundu, buyurup fi-hadd-› zâtihi birkaç mâh mürûrunda fermân gelip, târîhine nazar olundukda, tebflîr buyurduklar› vakt imifl (k.s.).”16
Bu ›tlak, Nasûhî taraf›ndan nazmen de ifade edilmifl olup flöyledir:
Ziyâret eyledim Pîr’i dedi gelir sana ›tlâk
Edersin s›rr›m› izhâr e¤er enfüs e¤er âfâk
……………..
Nasûhî sana lutf oldu Cenâb-› Gavs-› A’zam’dan
‹flâretle beflâretle ki oldun k›ble-i uflflâk17
Tezkire’nin Zeylinde verilen bilgilerden birisi de Halifelerinden fiâmî Ahmed
Efendi’nin k›z›n›n ad›yla ilgilidir:
“Kerâmet-i bâhirelerinden biri dahi budur ki, Saâdetli fiâmî Ahmed Efendi birâderimizin bir kerîmeleri dünyâya gelip, vâlid ve vâlideleri ismini Fat›ma tesmiye etmek üzere beynlerinde nizâm verip, bunun üzerine karârda iken, kap› dakkolunur.
Onu görürler ki, Azîz Hazretleri (k.s.) kap› önünde duruyor. Nasûhî Efendi Hazretleri gelmifller diye, Ahmed Efendi birâderimize haber verirler. Onlar dahi gelip Azîz
Hazretleri’nin mübârek eyâdî-i kirâmîlerini takbîl ve koltu¤una girip, kemâl-i
ta’zîm ile iclâsdan sonra: “O¤lum biz bugün kerîmenize isim tesmiyesine geldik.
Var ma’sûmeyi getir.” buyurdukda, Ahmed Efendi dahi vâlidesine gelip, ahvâli ifâde eyleyip, “gerçi, Fat›mâ tesmiyesine karâr vermifl idik, ancak Efendi Hazretleri
her ne murâd ederler ise, öylece tesmiye buyursunlar, bunda dahi bir hikmet var
deyip, kunda¤› Azîz’in kuca¤›na verdiklerinde der-‘akeb ezan okuyup, bilâ-su’âl
Fat›mâ temsiye buyurup, ba’dehu sizin dahi zamîrinizde Allahu a‘lem Fat›ma tesmiye etmek idi, buyurmufllar (k.s.).”18
fieyh Muhammed La’lî el-Fenâyî ‹le ‹lgili Bilgiler
Gülflenî fieyhi Muhammed La’lî el-Fenâyî Kastamonu’da Hisarard› mahallesinde fia’bân-› Velî Dergâh›’na yak›n bir evde do¤mufltur. Medrese tahsilini memleketinde yapm›flt›r. Gençli¤inde ayr›ca yapt›¤› ebrûlar›yla, âhar ve mürekkeb
imalatç›l›¤›yla tan›nd›. Bilhassa eflsiz güzellikteki la’lleri, Onun “La’lî” mahlas›yla an›lmas›na sebep oldu. fia’bân-› Velî dergâh› fleyhi ‹smâîl Efendi’den bey’at
edip, âsitânenin kandîlcili¤i hizmetine ta’yîn edildi ve on befl sene kadar bu hizmette bulundu. Bilahire Çorumlu fieyh ‹smail Efendi’yi terk ile Kastamonu’dan
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Edirne’ye gelip, burada Uflflâkî bir zata intisap etti. Onun vefat›yla Âfl›k Efendi
Âsitâne’sinde seccâdeniflîn olan Gülflenî fleyhine bey’at etti. Hilafetle fieyh fiücâ
Zâviyesi’ne tayin oldu. 1675 tarihinde ‹stanbul’a geldi. Koca Mustafâ Pafla Âsitânesi’nde seccâdeniflîn olan Seyyid Alâaddîn Efendi Hazretleri’ne gizlice intisap etti ve erbaîn ç›kard›: Hilâfet duâs›yla Edirne’ye gönderildi ve burada Gülflenîhâne’ye fleyh oldu. Tezkire’de, Sezâyî-i Gülflenî’nin fleyhi olan ve Fenâyî
mahlas›yla ilâhîyât› bulunan bu zat›n irflad›yla ilgili daha baflka bilgiler de anlat›l›r.
Fenâyî’nin devrin meflhur mutasavv›f› Karabafl-› Velî ile münasebeti, her ikisinin de Kastamonulu olmas› ve fieyh ‹smail Efendi’ye müntesip olmalar›ndan
ötürüdür. fiu farkla ki Fenâyî ‹smail Efendi’den ayr›lm›fl, Karabafl-› Velî ise,
Onun postuna oturarak Üsküdar’da yeni bir ocak uyand›rm›flt›r. ‹flte bu Fenâyî
Efendi seneler sonra Edirne’de Gülflenî dergâh›nda irflad ile meflgulken büyük
bir ihtimalle 1677 senesinde Hacca niyet eder. ‹stanbul’a gelince ilk ifli Üsküdar’da Karabafl Hâc› Ali Efendi Hazretlerini Atik Valide Tekkesi’nde ziyaret etmek olur. Karabafl-› Velî seneler sonra La’lî Efendi’yi karfl›s›nda görünce aya¤a
kalkmadan, ve sert denebilecek sözlerle flunlar› söylemifltir:
“Eyvâh Mollâ Muhammed La’lî eyvâh! Sen on befl sene kutb-› âfliyân olan sultânü’l-evliyâ fia’bân Efendinin âsitâne-i nazîfi ve terbiye-i flerîfi kandîlcisi olup,
kandîl-i derûnun anlar›n flem’-i ruhânîyetlerinden yand›rmay›p, rev¤an-› isti’dâd›n› naz›r-› kimyâ-eserleriyle sâf ü dühn ve iksîr mertebesine erifldirmeyip ve fitil-i hakîkat›n ol mehbit-i envâr-› vahdetden uyand›rmayas›n!”19
Bu sözlerden La’lî Efendi öyle etkilenmifl ve öyle a¤lam›fl ki, Azîz Hazretleri güçlükle teselli etmifller.
Bilahire La’lî Hazretleri Hacca gitmekten vaz geçip Kastamonu’ya, fia’bân-› Velî
âsitanesi’ne yönelip ‹smail Efendi’nin ziyâretini, hacdaki tavâfa tercih edince.
Azîz Hazretleri fleyhi bundan vaz geçirip hacca gitmelerini ve orada Ahmed-i
Yek-dest Hazretleriyle sohbet etmelerini emretmifller, O da öyle yapm›flt›r.
Manevî Mustafâ Efendi ‹le ‹lgili Bilgiler
Üsküdar’da yetiflen mutasavv›flardan birisi de, Karabafl-› Velî’nin o¤lu Manevî
Mustafa Efendi’dir.20 Babas›’n›n terbiyesinden geçen bu zat, bilgisi ve konuflma
kabiliyetiyle II. Ahmed devrinde Hünkâr fleyhi olarak görev yapm›flt›r. Ahir ömründe hakk›nda ç›kan bir dedi kodu ve iftirâ neticesinde üzüntüsünden kahrolmufl bir halde iken Mehmed Pafla Tekyesi’nin zâkiri Nigâhî Dede gelip, “Dede,
ne var, ne yok?” diye suâl etti¤inde:
“Efendim, ne olsun. Ölmeli, ölmeli!” diye cevap vermifl ve o an: “Yâ, öyleyse, yâ
Allah hû.” diyerek, bilâ-tevakkuf rûhunu teslim etmifltir. Bunun üzerine, babas›n›n halifelerinden kutbu’l-ârîfin Üsküdarî Nasûhî Efendi Hazretlerine haber
ederler. Onlar da hemen oraya gelip cenazesini al›r ve Üsküdar’da Do¤anc›lar
Meydân›’ndaki kendi zâviyelerine defnederler.”21
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Manevî’nin mezar› Nasûhî Efendi Hazretlerinin türbesine bitiflik olup flâhidesinde flunlar yaz›l›d›r:
“Hâzâ kabr-i efl -fieyh Ma’nevî ibn-i’fl -fieyh Ali Efendi kuddise s›rr›hümâ. Sene;
1114 (M. 1702 Ekim) Cemaziye’l-âhir.”
Taslak Dervifl Mustafa ‹le ‹lgili Bilgiler
“Taslak” lakapl› Bektaflî Dervifl Mustafa, fiâm’da do¤mufl, gençli¤inde Bursa’ya
gelmifl, ticaretle meflgul olmufltur. Tezkire müellifinin 1701 senesinde Bursa’da
görüfltü¤ü bu zat, Sar› Kazak adl› celâlli, tasarruf ehli, ârif ve kuvvet-i kudsiyye
sâhibi merd-i Hudâ bir Bektâflî ereni taraf›ndan bir nefeste uyand›r›lm›flt›r. Sar›
Kazak, Taslak Mustafa’ya seyahate ç›kmas›n› emredince O da, bütün maddî varl›¤›n› insanlara ba¤›fllayarak Bursa’y› terk etmifl, 1711 senesine kadar gezip dolaflt›ktan sonra Üsküdar’a gelip “Bekâr odalar›”ndan birine yerleflmifltir. 1716 senesinin Haziran ay›nda vefat eden Taslak Mustafa’n›n kabri, Üsküdar mezarl›¤›nda Taflc›lar’a yak›n bir yerdedir.
Hasan A¤a’n›n, Taslak Dervifl’le Bursa’da bafllayan sohbetleri Üsküdar’da da devam etmifltir. Bu konuflmalardan birisi 1715 senesinin Mart ay›nda Nasûhî dergâh›nda olmufltur. Hasan A¤a, bu buluflmadan flöyle bahsetmektedir:
“Bu Fakîr yirmi yedi senesi Saferü’l-hayr›nda kendiyle görüflüp, azîm sohbetlerimiz vard›r. Hattâ bu Fakîri cezp etmek (kendisine çekmek) sevdâs›na düflmüfl idi.
Beynimizde çok k›l›çlar uyand›. Cezb mümkün olmay›p âhirü’l-emr helâkimize
müteveccih oldu. Bir vecihle kesdiremeyip bir gün geldi:
“Eyvallah âfl›k sâhibin pek büyükmüfl.” Deyip, sîne-saf olduk. Ba’dehu muhabbet
üzere vefât›na dek görüfldük, gâyet müsta¤rak idi ve ne mahalde sohbet aç›lsa, ol
anda olan fütûhât ile sohbet ederdi. Her sâatde befl on söz söyleyecek kadar kendine mâlikdi. Bâkîsinde müsta¤rak idi ve keflf-i ma’nevîsi var idi. Zamâire vâk›f
ve keflf-i zamâir eder (gönül okur) idi. Kendinden çok acâyib zuhûr ederdi. Bir sâat yat›p uyumazd› ve ân uyurdu ve uykusu dahi oturdu¤u yerde idi. Dâimâ müflâhid idi. Müflâhedesinde fenâs› var idi. Bir mertebede mahv u fenâ galebe etmifl
idi ki, sohbet ve hareketinden ma’lûm idi ve az söyler idi ve fikret ile söyler idi,
tehî bir söz söylemezdi.”22
Hasan A¤a’n›n Taslak Dervifl’le Nasûhî Efendi Dergâh›’nda geçen bir baflka sohbetinde A¤a’n›n amcas› Sâlih Efendi de yanlar›nda bulunmufltur. Sâlih Efendi’nin akl›n mâverâs›nda pek çok hâller yaflad›¤› bu hat›ray› nakleden Müellif
flunlar› yazmaktad›r:
“Bir gün fleyhimiz ve azîzimiz Kutbu’l-âfâk fieyh Nasûhî Efendi (k.s.) Hazretlerinin âsitânelerinde bir odada sohbet eder on kadar ahbâb vard›. (Taslak Mustafa)
Emmim Sâlih Efendiye dedi ki:
“Bir kiremit pâresine bir mikdâr âtefl ko ve odu olan od versin, ol âteflin içine koyup tekyede seccâde yan›na ko ve tamâm yan›nca durup gel.” dedi. Ve Sâlih
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Efendi dahi emri üzere etdi. Lâkin tekyeden câns›z geldi. Benzi kül gibi lerzenâk!
Ba’dehu Sâlih Efendiye suâl etdik: “Hâl nice oldu”, diye. Böyle haber verdi ki:
Vakta ki seccâde kenâr›na kiremit pâresini kodum, geri çekildim, gördüm ki, pîri tarîkat›m›z olan Sultânü’l-evliyâ fia’bân Efendi ve Ömerü’l-Fuâdî Efendi ve sâhib-i ilm ‹smail Efendi ve Pîr Mustafâ Efendi ve Karabafl el-Hâc Alî Efendi Hazerât›n› bunlar cümle, âlem-i âhiretdedirler. Cümlesi seccâde üstünde otururlar ve
Nasûhî Efendi ol vakit Kastamonu’da menfî idi. Önlerinde durur. Çünki bu hâleti gördüm. Bî-fluûr oldum. Bu hâlete girmeme sebeb budur, diye nakletdi ve Sâlih
Efendi ol vakitde tarîkata intisâb› yok idi. Azîz Hazretleri nefiyden geldikden sonra, bey’at etdi ve merhûm Taslak’›n böyle zuhûrat› kat› çokdur. Bütün tahrîr olsa
bir kitâb olur.”23
Taslak Mustafa’n›n keramet ehli bir zat oldu¤u, Müellifin anlatt›¤› Üsküdar’da
Nasûhî’nin âsitânesinde bir k›fl günü yaflanan flu hadiseden anlafl›lmaktad›r:
“Bir gün k›fl mevsimi flitân›n fliddeti vakti Azîz’in odas›nda yatar kalkar, hava gâyet so¤uk oldu¤undan oca¤a bir iki kucak odun ve on k›yye kadar kömür dökmüfller ki, Taslak Dede üflümesin diye. Ammâ bu kadar âteflin tamâm yand›¤› vakit
yerinden kalkm›fl, tütün çubu¤unu doldurmufl. Ol âteflden yaksa gerek, ol vakit isti¤râk kendisine galebe etmifl ve çubu¤u yakarken tâ âteflin ortas›na çubuk ile
böyle düflmüfl, bir sâat mi âtefl içinde yatd›, daha ziyâde mi yatd›? Kaçan ol odadan içeri girdik, yar› belinden ziyâde âteflin ve çehresi bütün alev içinde üç dört
kifli yap›fld›k, güçle âteflden ç›kard›k. Aslâ etine de¤il, h›rka ve sikkesine dahi zarar gelmemifl ve çubuk sol elinde, sol yan› üstüne düflmüfl, çubuk âtefl içinde iken
ana dahi zarar gelmemifl. Kald›r›p minder üstüne yat›rd›k. Üç sâat kadar öyle
müsta¤rak yatd›. Ba’dehu: “Eyvallah, eyvallah!” diyerek kalkd›. Yine sohbete bafllad›k. Böyle acâyibât, garâyibât kendinden çok zuhûr etmifldir.”24
Tezkire’de verilen bilgilere bak›l›rsa, Taslak Dervifl, ricâl-i gaybe mensup erenlerdendir. Âteflten etkilenmedi¤i gibi gönülde saklanan s›rlara da muttalidir. Buna misalen Enfî Hasan A¤a, Taslak Dervifl’in fleyhi Nasûhî Efendi’yle ilgili gönlünde saklad›¤› bir s›rra vâk›f oldu¤unu flöyle anlat›r:
“Bir gün 1120 senesi Muharreminde (Mart 1708), bu Fakîr ana gönlümden de¤il,
rûhumdan de¤il, belki s›rr›mdan bir kimsenin hâl ve flân›ndan suâl etdim. Hemân-dem s›rr›ma muttalî’ olup, ol kimseyi ismiyle an›p bana dedi ki:
“Suâl etdi¤in falân kimsenin dâire-i ricâle ihtiyâc› kat’an yo¤iken, alt› ayd›r ki,
an› bi-lâ irâdeten dâire-i ricâle koydular. Cümleyi tekaddüm etdi, flimdi k›rklar›n
bafl›d›r ve 1130 Ramazân’›n›n ibtidâ günü (29 Temmuz 1718) kutbu’l-gavs olur
ve iktizâ-y› nefes, tarîkati üzere, on sekiz gün kutbu’l-gavs tasarrufunu eder ve ol
keyfiyyetde iken umenâ-y› efrâda imâm oldu¤u hâlde Kadem-i Muhammedî üzere vefât eder, diye keflf etdi ve bi-aynihi öyle vâki’ oldu. S›rr›mdan suâl etdim, ol
dahi s›rr›ma muttalî’ olup, cevâb verdi¤i zâtdan murâd merhûm Dervîfl Hasan
Hulûs Efendinin fleyhi kutbu’l-Arifîn Üsküdarî Nasûhî Efendi (k.s.) Hazretleri’dir.
1130 senesi Ramazân-› fierîfin on sekizinci günü (15 A¤ustos 1718) âlem-i bekâya teflrîf etmifllerdir (k.s.).”25
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Taslak Dervifl, 1716 senesinin Haziran ay›nda vefat etmifltir. Vefat›ndan bir hafta önce Üsküdar’daki kald›¤› haneye hat›r sorma¤a giden Hasan A¤a’ya:
“Asker, nereye gidecek?” diye sormufl,
O da, “Mora’dan ferâgat olundu. Nemçe üstüne gidecekler.” Diye cevap vermifltir. Bunun üzerine:
“Yâ! Erenler bütün Anadolu’ya geçdi, Bosna’da gelecek senede asker-i ‹slâma
nusret yokdur. Biz de o günleri görmeziz. Ammâ hele hofl, imdi.” fieklinde bir cevap vermifltir.26
Do¤anî Hac› Mustafa Baba ‹le ‹lgili Bilgiler
Tezkire’nin yaz›ld›¤› y›llarda Edirne’de ikamet etti¤ini ö¤rendi¤imiz Do¤anî Hac› Mustafa Baba, aslen Bolulu olup, uzun y›llar Üsküdar’da yaflam›flt›r.27 Karabafl-› Velî’ye intisap edip onunla birlikte hacca gitmifl ve dönüflünde dokuz seneden fazla Kahire’de bir tekke yapt›rarak insanlar›n irflâd›yla u¤raflm›flt›r.28 M›s›rl› Hac› Baba fleklinde an›lmas›n›n sebebi budur. Do¤anî Hac› Baba denmesinin sebebi de Do¤anc›lar Oca¤›nda yetifltikten sonra, Musâhib Pafla’da Do¤anc›bafl› olmas›ndand›r. Mustafa Baba, IV. Mehmed zaman›nda Do¤anc›larda görev
yapt›¤› 1672 senesinde fieyh Karabafl Ali Efendi’ye bey’at etmifltir. Bu tarihte Karabafl-› Veli, Atîk Vâlide Tekkesi’nde irflâd ile meflguldür. Hac› Baba, 1676 senesinde fiâm’daki Kul Kethüdâl›¤› kendine verilince Üsküdar’dan ayr›lmak zorunda kalm›fl ve 1682 senesinde fieyh Karabafl Ali Efendi Hacca giderken yan›na
al›ncaya kadar bu görevde kalm›flt›r.
Enfî Hasan A¤a, fleyhi Nasûhî’nin tarîkdafl› ve Pîri Karabafl Ali Efendi’nin yetifltirdi¤i bu son halifeyi, M›s›r’dan dönüp Edirne’ye yerleflince tan›m›fl, sohbetlerinde bulunmufl ve hat›ralar›n› derlemifltir. Tezkire’de “Merhûm Hâc› Baba Hazretleri sülûkunun evâil-i hâlinden bu Fakîre flöyle nakl buyurdular ki,” diyerek
Hac› Baba’n›n a¤z›ndan flunlar› nakleder:
“Sülûkumun bafllar›nda Üsküdar’da Salacak’taki Müsâhib Pafla Sarây›’n›n yak›n›nda bir minâre boyu yüksek bir seddin kenar›nda her gece teheccüt namaz›ndan sonra denize karfl› bir kaç ahbâb ve pîrdâfllarlü esmâ sürerdik. Bir gece bu
Fakîre büyük bir vecd hali gelip, semâ’a bafllam›flt›m. Semâ ederek seddin kenâr›na gelmiflim. Semâ’da çarh vurdukça sa¤ aya¤›m zemîne basar gibi bofla gelip
havâ, zemîn gibi aya¤›m alt›nda imifl. Ahbâb›m gördü¤ü halde seslerini ç›karmam›fllar. Ben kendimi bilmez durumday›m. Bir vakit oldu. Hz. Azîz Karabafl-› Velî
sarây taraf›ndan zuhûr edip:
“Gel o¤ul Mustafâ, tez gel tez!” diye ça¤›rd›. Azizime varmak için kofltum. Semâ
etti¤im kenârdan befl on ad›m ayr›ld›m ve kendime geldim. Ne fieyh var, ne de
bende o hâl var! Hz. Pîr’in inayet nazar›yla o sedden afla¤›ya düflmedim. E¤er
düflsem bin parça olurdum. Sabahleyin ta’bîr için Hz. Pîr’e gittim. Mübârek ellerini öperken buyurdular ki:
“Ey o¤ul! Niçin öyle tehlikeli yerlerde esmâ sürersin. Biz her zamân cem’de bulu263
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nup, sizi fark edemeyiz. Bu âlem, befleriyyet âlemidir. Âlem-i ›tlâkda de¤iliz ki,
her ân sizleri gözedelim. Gâh olur befleriyyete geliriz. Gâfil olma!” diye tenbîh ve
keflif buyurdular.”29
Enfî Hasan A¤a, Hac› Baba’n›n a¤z›ndan gerek Karabafl-› Velî ve gerekse M›s›r
ve Edirne ile ilgili olarak daha pek çok hat›ra nakleder.
Hac› Baba, fleyhi Karabafl-› Velî’nin 4 Ocak 1686 tarihinde vefat›ndan sonra,
o¤ullar› Hasan ve Hüseyin Çelebileri ‹stanbul’a göndermifl ve kendisi Kahire’de,
Karameydan’da büyük bir tekke yapt›rarak burada 1699 senesine kadar kalm›flt›r30. Bilahire Anadolu’ya geçmifl ve (H. 1169/ M. 1755) tarihinde vefat edinceye
kadar Edirne’de ikamet etmifltir. Telif ve tercüme eserler31 de kaleme alan Bolulu Mustafa Efendi’nin mezar›, fiûle Câmii’nin hazîresindedir.”32
Meczûb Kâd› Süleyman Efendi ‹le ‹lgili Bilgiler
Kâd› Delisi lakab›yla tan›nan Süleyman Efendi, “meczûbîn”den olup aslen Boluludur. Sultân Mehmed Medreselerinde ilim tahsil etmifltir. Kendisine Rûmeli
kazâlar›ndan dört befl mans›p verilmiflken 1670 senesinde Ümmî Sinânzâde
fieyh Hasan Efendi’ye intisap ederek tasavvufa yönelmifltir. 1689 senesinde ilâhî bir cezbe ile her fleyi terk etmifltir. Bu tarihten itibaren meczûbane bir hayat
yaflam›fl olan Kâd› Delisi, 1714 senesinde vefat etmifl, “Üsküdar’da Miskînler
Mekâbiri’nin cânib-i flimâline defn edin” fleklindeki vasiyeti üzere ad› geçen yere defnedilmifltir. Kâd› Delisi, bazen Enderûn civâr›nda, bazen Üsküdar’da Hasan A¤a’y› görmeye gelmifl ve manevî halini Ondan hiç gizlemeyip, alenen ortaya koymufltur. Enfî Hasan A¤a, yakînen tan›d›¤› bu zat ile aralar›nda geçen ve
ço¤u ola¤anüstü hallerini ihtiva eden menak›b›n› pek güzel bir üslupla kaleme
alm›flt›r. Müellif XVIII. asr›n bu renkli simas›n› flu harukulade cümlelerle tasvîr
eder:
“Gâh üryân, gâh palâs-pûfl, gâh mülebbes, gâh olur ki arkas›nda bir kapama, beline bir ip ba¤lam›fl, bafl›nda sar›ks›z büyük ulemâ kavu¤u. Sar›k gelecek beyâz
yerinden bir ip ile bo¤akomufl. Ve gâh olur ki, otuz k›rk kuruflluk pâk bir sûf feraceyi zeyt ya¤› içine sokmufl ç›karm›fl, arkas›na giymifl ve gâh olur ki, bir s›rt samûr kürkü n›sf›ndan kesmifl ve tersine çevirmifl, kollar› ve yakas› taraf›n› çak›fl›r
gibi aya¤›na giymifl, ayakda pâbûfl yok ve n›sf›n dahi çamura bulay›p, ters çevirip arkas›na bir ip ile ba¤lam›fl ve koynunda bir mikdâr zeytin, biraz past›rma ve
Çorlu peyniri ve gâh olur ki baflda bir kalpak yâhûd Arnavud berâtesi, arkas›nda
yetmifl seksen kurufl eder bir flâl kaftân, belinde bir a’lâ’l-a’lâ kemerbend kuflak
ve üstüne henüz yüzülmüfl ›slak koyun derisi ba¤lam›fl, kuyru¤u ve yelesi kesik
bir beygîre ters binmifl, elinde bir uzun a¤aç: “Savulun kâfirler, münâf›klar!”
diyerek geçer ve gâh olur ki, üryân olmufl, ancak setr-i avret yâ var, yâ yok. Elinde bir tütün çubu¤u, yerde nâzik befl on kurufl eder bir yelpâze tütün savurarak
gezer ve gâh olur ki, arkas›nda pâk elbise, cümlesi sat›lsa üç dört yüz kurufl eder.
Gelir, bir mahalde ç›kar›r, birine ba¤›fllar. Kendi ancak setr-i avret eder gider. Bu
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keyfiyet ile cümle kibâr ve avâma, ulemâ-i zevi’l-ihtirâma ve vüzerâya ve pâdiflâha dahi böyle gider. Bî-pâk ve bî-pervâ ve as›l kona¤› Kad›rga Liman›nda iken,
Mustafâ Efendi’nin kona¤›nda mahsûs bir odas› var. Kimse girmez ve odan›n içi
bo¤ça bo¤ça yeni biçildik esvâb ile mâl-â-mâl. Farazâ on befl bo¤ça flâl var, kimi
kemerbend, kimi çâr, kimi kaftânl›k. Bu bo¤çalar›n içindeki flâllar›n aras›nda köfter sucu¤u ve et sucu¤u ve kâ¤›da sar›lm›fl rev¤an-› sâde, Girit zeytini ve past›rma ve salk›m salk›m üzüm, çay›r ve lor ve dil ve kaflkaval peynirleri, flâllar›n aralar›nda ve sâir parçalar›n dahi aralar› böyle ve avâm u havâsdan her kime varsa ve her ne taleb etse, vermemek ihtimâli yok. Elbet verir ve her kimden gerek
akçe ve gerek sâir fley taleb etse de vermemek lâz›m gelse, ana belâyâ ve kazâyâdan bir fley eriflir. Vermek lâz›m gelse bir büyük vartadan veya görünmez kazâdan halâs olur. Onun için taleb etdi¤i fleyi kimse vermemek edemezdi. “‹zâ câ’e’lkadâ ‘amiye’l-basar (Kaza gelince göz görmez olur.)” me¤er mübrem olup, def’i
mümkün olmaya ki, bir kimseden taleb etdi¤i fleyi vermeye. Bu ahvâli böyle.”33
Kâd› Delisi’nin en önemli özelli¤i, perdesiz olufludur. O gördü¤ünü söyleyen, tâbiri caizse, ad›n› deliye takan âkillerden birisidir. Gönül okuyan, kim hangi hal
üzere ise, oldu¤u gibi söyleyen bu Hak dostu hakk›nda Hasan A¤a’n›n nakletti¤i ilginç hât›ralar vard›r:
“Bu Fakîr Dervîfl Hasan Hulûs, Enderûn-› Hümâyun’da iken, her gün terki muhâl
bana ale’s-sabâh gelir ve benimle bir dem halk yan›nda delice sohbet eder ve yar›m sâat kadar halvet edip, âkilâne sohbet ederdi ve der idi ki:
“O¤ul Hasan! Hak Teâlâ bana mecmû’-› zamâir-i kulûbu keflf etmifldir ve cümle
ehlullah’› zamâir-i kulubun setri ile me’mûr etmifldir ve beni zamâir-i kulûbun
keflfi ile me’mûr etmifldir. Keflf-i zamâir etmede hay›r ve fler; me’mûr ve ma’zûr
ve mecbûrum, flu kadar var ki beni muhayyer etmifldir. “Dilersem ederim, dilersem etmem.” derdi ve böyleydi ve bana tenbîh etmifldi ki: “Benim hakk›mda sak›n senin gönlün mütelevvin olmas›n, gerek huzûrumda, gerek gaybetimde.” der
idi ve bana: “Sen Abdülkâdir-i Geylânî’sin senin ismin Abdülkâdir’dir.” der idi ve
beni ça¤›rsa Abdülkâdir diye ça¤›r›rd›. Bir gün Enderûn’da Hastalar dedikleri
mahalde yüz on befl kadar kimse idik. Hâs Odal›, Seferli, Kîlerli, Hazîneli. Buna
bir hâlet elverdi, gözleri döndü, yüzünü semâya tutup duâ etdi. Badehu cümlemize gözünü gezdirip dedi ki:
“Sizin içinizde bir silahdâr olacak yokdur ve silahdârl›k istemen. O olmaz size
dedi. El’ân 1132/1719, 1133/1720, 1136/1723 senelerinde Sipâhîler A¤as› olan
Fazlîzâde Mehmed Beye bakd›. Ol vakit anlar Hâs Odadayd›, ana dedi ki:
“Sen silahdâr olmaz Mîrâhûr Sipâh A¤as› olursun.” dedi. Bozoklu Mustafâ Paflazâde’ye bakd›:
“Zeâmet ile ber-murâd olursun.” dedi ve cümlesine birer fley nefes etdi. Bu madde 1122/1710 senesindeydi. Vakt-i tahrîr ki, 1136/1723’d›r. Cümlesi nefes etdi¤i
minvâl üzere nâil-i merâm oldular. Cümlesi hayâtdad›r ve taflra ç›kd›lar. Ammâ
ol vakitde ki, cümleye birer mevâd ile nefes etdi, biz kald›k, Fazlîzâde Mehmed
Bey dedi ki:
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Kad› Süleyman Efendi Üsküdar Miskinler Tekkesi’nin yak›nlar›na defnedilmifltir (Süheyl Ünver’in f›rças›ndan Miskinler
Tekkesi, Sevdi¤im ‹stanbul, s.11)

“Yâ Sultân›m! Dostunuz Hasan Çelebîye bir nefes etmediniz.” deyince, a¤layarak
bu Fakîre bak›p dedi ki:
“Ol, Sultân Abdülkâdir-i Geylânî olmak ister, o benim Abdülkâdir’imdir. O Abdülkâdir-i Geylânî olsun. el-Fâtiha.” dedi ve kalkd› gitdi. Ol dem ki, her kime ne nefes etdi ise geldi zuhûr etdi.”34
Kâd› Delisi’nin baflka bir kerâmeti flöye anlat›lmaktad›r:
“Bir vakitde yine Enderûn’da Hastalar’da idik. Bizim fieyhimiz Nasûhî Efendi
(k.s.)’den bir tezkire geldi. ‹ki A¤r›boz köfter sucu¤u ile ve tezkirede tahrîr etmifl
ki:
“Bu iki sucu¤u Süleymân geldikde ekl etdirip ve ne söz söylerse tahrîr edesin.” demifl. Tezkire ba’de’l-asr geldi. Dolab›ma koydum. Ol gece Neyzen Mustafâ nâm›nda
bir refîkim var idi, sâat sekize kadar mûsikî meflkleri etdik. Ba’dehu ben uyudum,
onun karn› acaib ac›km›fl, kalkm›fl, dolâbdan sucu¤un birini al›p yemifl. Bundan haberim yok. Sabah namâz› vakitleri bîdâr oldum. Bir kütürdü kopdu, k›yâmet kopdu
sand›m, kap›dan Süleymân Efendi elinde bir odun:
“Bre hâin! Bana emânet gelen sucu¤u sen Neyzen Mustafâ gibi bir hâin münâf›266
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¤a yedirdin!” diye kükremifl.
“Bre! Benim haberim yok! Sucuklar dolâbdad›r. Gel ye!” dedim.
“An› Neyzen Mustafâ dedikleri münâf›k yedi. Getir birini ver bana yiyeyim ve fleyhe yaz ki sucu¤un birini Neyzen yedi. Ol birisini dahi göndersin, an› da yiyeyim.
Ba’dehu ne söylersem an› yaz!” dedi.
Nefsü’l-emr dolâba bakd›m, sucu¤un biri yok. Hele birini verdim ekl etdi. Birine
emri üzere tezkire yazd›m, ertesi bir daha gönderdiler.
Ba’dehu Neyzen’i uykudan kald›rd›m, sucu¤u suâl etdim.
“Ben, gece kalkd›m, karn›m ac›kd›, yedim.” dedi.
Ba’dehu dahi ertesi gün gelen ol bir sucu¤u verdim ekl etdi. fieyh Hazretlerine ne
yazay›m, söyle dedim.
Dedi ki:
“fieyhin iki âdemisi var imifl. Ömürleri âhir olmufl, lâkin fleyh anlara merhamet
edip, z›mn›na alm›fl ve iki sucuk ile yüklerini bize yükletmek murâd etmifl. Sucu¤un birini Neyzen Mustafâ yedi, bugün Cuma, Sal› günü vefât eder, birini biz yüklendik ve def’ etdik. Sonra gönderdi¤i bize ziyâfetdir. Bizden selâm yaz, ellerini
öperim ve’s-selâm.” dedi ve gitdi.
Ertesi de¤il, daha ertesi Pazar günü vakt-i gurûbda Neyzen Mustafâ hasta oldu.
Sal› günü ezân-› zuhr ile vefât etdi. Ertesi gün yine geldi, dedi ki:
“Ehlu’llahdan ehlu’llaha gelen fleye destûrsuz h›yânet eden, böyle Neyzen Mustafâ gibi ölür, iftâh ayneke (gözünü aç).” deyip gitdi.”35
Kâd› Delisi, insanlar içinde bulundu¤u zaman görünüflte saçma, flatah kabilinden fakat tefekkür edince ince manâlar tafl›yan; “Ba¤dâd’›n bo¤ças›, Üsküdar’›n
bâ¤çesi, Galata’n›n hoflâb›”; “Evvelâ; ser-i kûyun dolaflmakdan garaz, bir gün geçirmekdir.”; “Ka’be’nin miftâh›n›, Arafât’›n kilidini, Keflifl Da¤›na göstermeyince
fodullan›rs›n!” gibi, sözlerinin yan›nda Hasan A¤a’yla bafl bafla kald›klar›nda bu
gibi konuflmalar›ndan vaz geçip daha ciddî, s›rlarla dolu, gelecekten haber veren ve irfanî derinli¤i olan konuflmalar da yapm›flt›r. Hasan A¤a, Kâd› Delisi’nin
bu konuflmalar›n›n ve kerâmetlerinin bir k›sm›n› Onun arzusuyla eserine kaydetmifltir. Söz konusu kerâmetlerinden birisi Müellifin At o¤lan› ‹brahim’in Üsküdar’da oturan kardefliyle ilgilidir:
“Bu Fakîrin (Hasan A¤a’n›n) bir at o¤lan›m vard› ve bir kar›ndafl› var idi. Arkada
astar ve bo¤as› satar idi. Kirâ ile Üsküdar’da Bülbülderesinde bir evde otururdu.
Süleymân Efendi o Arefe günü bahçe kap›s›nda at o¤lan›m ‹brahim’e rast gelir.
O¤lana:
“Gel benimle bile.” deyip, bir kay›¤a binerler, andan Üsküdar’a geçerler, do¤ru
o¤lan›n kar›ndafl›n›n oldu¤u eve girerler. Bizim o¤lan›n kar›ndafl› hasta yatar, o¤lan kar›ndafl›n› böyle görünce flaflar. Süleymân Efendi o¤lana birkaç altûn verir:
“Var kefen al ve penbe al ve meyyit levâz›mât›n› cümle gör ve bir tabût ile ten-flûy
al gel.” der.
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O¤lan dahi bunlar› tedârik eder ve o¤lana der ki:
“Al kap›n›n miftâh›n›, var efli¤e git, gün do¤dukdan sonra gel kap›y› aç.” der.
O¤lan dahi leyle-i ‘›yd sabâha dek çârfl›da e¤lenir. Tulû’dan sonra evin kap›s›n›
açar, içeri girer. Ne kar›ndafl› var, ne Süleymân Efendi ve ne tabût. Hemen bir
ten-flûydan gayr› bir fley yok. Vakit zuhra iki sâat var iken o¤lan›m gelip, bu maddeyi bi-’aynihi takrîr etdi ve üç aydan sonra ol o¤lan dahi nâ-büd nâ-peydâ oldu.
Fe’fhem ve fe’ftah ayneyke (Anlayas›n ve gözünü aças›n).
Süleymân Efendinin bu gûne kerâmetine ve ahvâl ve havâr›k-› âdât›na hadd ü
add yokdur. Mahsûs, hakk›nda mücelled kitâb te’lîf olsa sezâd›r. Bu Fakîr onun
bin bir havâr›k-› âdesini tahrîr etmifldir. Kendiyle bu Fakîrin beyninde olan mâcerâlard›r.”36
Üsküdarl› Nuh fieyhi Mustafâ Efendi ‹le ‹lgili Bilgiler
Nuh fieyhi lakab›yla tan›nan fieyh Mustafâ Efendi, Üsküdarl› olmakla birlikte
uzun zaman Saraybosna, Mostar ve Nuh’ta oturmufl, daha sonra Edirne’ye gelmifltir. IV. Mehmed Han zaman›nda mahsûr olan Budin ve Kamaniçe kal’alar›n›n muhâsaralar› s›ras›nda, pâdiflâh fleyh ile görüflüp “Hâl nereye var›r?” diye
sorunca Nuh fleyhi, “Düflman-› dîn iki kal’adan münhezimen ric’at edecekler.”
fleklinde müjde vermifltir. Durum aynen söyledi¤i flekilde sonuçlanm›flt›r. Nuh
fleyhi, 1685 senesinde vefat etmifltir.37
Seyyid Mahmûd Hüdâyî ve O¤lanlar fieyhi ‹brahim Efendi ‹le ‹lgili Bilgiler
Hasan A¤a, Tezkiresine, büyük mutasavv›f Aziz Mahmud Hüdayî (ö. 1628) ‹le
ilgili bilgiler de dercetmifltir. Onun bu bölümde yazd›klar›, Hüdâyî’nin fieyh Üftade Hazretlerine intisab›yla ilgili olup kaynaklardaki bilgilerin tekrar›ndan ibarettir.38 Yine eserin O¤lanlar fieyhi ‹brahim Efendi (ö.1650) maddesinde, ‹brahim Efendi’nin bir sebeple Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nin Üsküdar’daki
tekkesine s›¤›nmas› flu cümlelerle söz konusu edilmektedir.
“Merhûm Fâtih-i Ba¤dad Sultân Murâd Han-› Râbi, saltanat havf›ndan, cem’iyyet sâhibi olan meflây›h-› izâm› katl eder idi. Hattâ Sakarya fieyhi ve Âbâza fieyhi ve Rûmiyye fieyhi gibi. Hattâ ‹brahim Efendi’nin cem’iyyetine vâk›f oldukda
katlini murâd edicek, haberdâr olup, Üsküdarî Hüdâyî Mahmûd Efendi Hazretlerine firâr edip, zâviyelerinde ihfâ ve karâr eder. Âflikâre oldu¤unda Hüdâyî
Efendi arkalar›ndan h›rkalar›n› ve bafllar›ndan tâclar›n› ‹brahim Efendiye ilbâs
edip, duâ ve fâtiha ile yine zâviyelerine irsâl ederler. Elli y›ldan ziyâde ol zâviyede evrâd u ezkâr ve irflâd ile mukayyed olup, merci’-i havâs ü avâm ve ulemâ ve
vüzerâ-y› be-nâm olup, yevm-i Cum’a mukâbelesi olup, ulemâ ve vüzerâ dâbbelerinden geçilmez ve tekkeye duhûle herkes yer bulur idi.”39
268

E N F Î

H A S A N
A ⁄ A
V E
A H M E D
T E V F Î K
H A L V E T Î ’ N ‹ N
T E Z K ‹ R E L E R ‹ N D E
Ü S K Ü D A R L I
M U T A S A V V I F
V E
M E C Z Û P L A R L A
‹ L G ‹ L ‹
N O T L A R

Yayabafl›zâde fleyh H›z›r Bin ‹lyâs ‹le ‹lgili Bilgiler
Tezkire’nin Seyyid Ahmed Tevfik Efendi taraf›ndan yaz›lan zeylinde, Üsküdar’da fiemsî Pafla Câmisi, Dârü’l-hadîs ve Hângâh›’n›n meflîhatine getirilen ilk
kifli Yayabafl›zâde fieyh H›z›r Bin ‹lyâs’la ilgili bilgilere de rastlanmaktad›r.
Bu zat, Eyüb’te do¤mufl, irfan tahsil edip Yeniçeri Oca¤›’nda çal›flm›flt›r. Malûlzâde Nakîb Efendi’ye ve akabinde Halvetiyye fleyhlerinden Vîflne Efendi’ye
bey’at ederek tasavvuf terbiyesinden geçmifltir.. Bir müddet Orta Câmi’de vâizlikten sonra H. 990/1583 sonunda Üsküdar’da fiemsî Pafla Câmisi ve Dârü’l-hadîs ve Hângâh› tamâmland›¤› zaman ilk meflîhati bu zata verilmifltir. Yayabafl›zade, Sultân Mehmet Hân ile E¤ri Seferi’ne kat›lm›fl ve 26 Ekim 1596 tarihinde
flehid olmufltur. Cesedini bulduklar›nda kabzas›nda bir maktûl kâfirin perçemini görmüfllerdir. Cenâzesini ‹stanbul’a getirirlerken Tatar Pâzâr›’nda vâk›âlar›nda iflâret olundu¤u için buraya defnedilmifltir.40
Çaml›cal› Mehmed Efendi ‹le ‹lgili Bilgiler
Yine Tezkire’nin Halvetî büyüklerinden Cihângirî Hasan Efendi41 (ö. 21 Kas›m
1663) maddesinde bu zat›n yetifltirdi¤i Çaml›cal› Mehmed Efendi hakk›nda baz› bilgilere rastlan›r. Hasan A¤a bu konuda flunlar› kaydetmektedir:
“Cihângirî Hasan Efendi merhûmun halîfe-i eflrefi Çaml›cal› Mehmed Efendi
(k.s.)’dir ki, 1030/1620’da Hasan Efendi’den bey’at edip 1039//1629’da Üsküdar’a
hilâfet ile irsâl etmifldir. Kâmil ve mükemmil ve mükemmel; mürflid-i ekmel bir
âdem imifl. Hattâ Hasan Efendi der imifl ki:
“Mehmed Efendi mümkün de¤ildir beni kabûl etmez. Yoksa hizmetini kabûl eder
idim ve tarîk-i terbiyeyi andan ahz eder idim.” der imifl. Ve ekser kendüye inâbete gelenleri anlara gönderir imifl ve gâyet ârif ve âlî-himem ve ilm-i ledünnîde
a’lem ve zâhirü’l-keflfi’s-sûrî ve’l-ma’nevî ve bahrü’l-kerâmeti’l-Muhammedî ve’lvelâyeti’l-alevî, pür-cûd bir vücûd-› flerîf imifl. Hâlâ her kim ne gûne taleb ile ve
bir murâd ile merkâd-› flerîfi ziyâretine varsa, elbette istimdâd›ndan vücûd bulur.
Merhûm Hasan Efendi Hazretlerinin vefât›ndan iki ay yedi gün sonra vefât etmifldir ki, 1074 Ramazân›n›n ibtidâ Çarflamba günü (2 Nisan 1664) vefât etmifldir.
Hâlâ türbe-i flerîfi Üsküdar’da Çavufl Deresi’nde ‹drîs Efendi Tekyesi42 demekle
ma’rûf tekyenin içinde medfûndur. Ve ol ‹drîs Efendi kendisinin halîfesidir. ‹kisi
bir türbede medfûndur.”43

Sonuç yerine
Bugüne kadar Aziz Mahmud Hüdayî, fieyh Mehmed Nasûhî, Ahmed Kerameddin, Selâmî Ali Efendiler ve Nihayet Enfî Hasan A¤ayla ilgili yapt›¤›m›z çal›fl269
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malar sonucunda bizde kalan intibay› bir cümleyle özetlemek gerekseydi flöyle
derdim:
Üsküdar, aflk›n estetikleflti¤i bir beldedir!
Zira bu cografyay› aflk adamlar› vatanlaflt›rm›fllard›r. Kuruluflunda var olan aflk
mayas›, bu beldeye öyle sinmifltir ki, bu maya, insanlara zarafet, eflyaya estetik
olarak yans›m›flt›r. Böylece Üsküdar’›n insan› her alanda nev’i flahs›na münhas›r bir “Üsküdarl›l›k” ruhu ortaya koymufltur. Biz ruhu yak›n bir zamanda yay›nlad›¤›m›z “Üsküdarl› Selâmî Ali Celvetî” (‹stanbul 2005) adl› eserimizde de
fark etmifl ve söz konusu eserin önsözünde flöyle belirtmifltik:
“Üsküdar, s›radan bir semtin ismi de¤ildir. Bu semt, tarihi yaflayan ve yaflatan bir
kutlu beldedir. Ba¤r›nda yetiflen kutsal gönüllü Hak dostlar›yla, dün ve bugün
“âfl›klar›n k›blesi” olan “Medine-i Üsküdar”, Türk ‹slâm kültürünün adeta canl›
bir müzesi gibidir. ‹stanbul’u, anlamak, ‹stanbul’u flah damar›ndan yakalamak
isteyenler, Üsküdar’dan bafllamak durumundad›rlar. Zira Üsküdar, ‹stanbul’un
bir mukaddimesidir. Bu mukaddimeyi okumak için her halde bir ömür yetmez.
Ecdâd›n “fierefü’l-mekân bi’l-mekîn” dedi¤i gibi, mekân›n önemi tabii ki, mukimlerdendir. Bu co¤rafyay› kutsallaflt›ran da üzerinde yaflayan insanlardan, bu insanlar›n güzelliklerinden, ortaya koyduklar› eserlerden kaynaklanmaktad›r.”
Bu görüfller sadece bize ait de¤ildir. Yahya Kemâl’in Aziz ‹stanbul’undan Üsküdar’›n yaflan manevîsi Ahmet Yüksel Özemre’nin Hasretini Çekti¤im Üsküdar’›na gelinceye kadar, bu beldenin havas›n› koklam›fl, suyunu içmifl gönül gözüyle bakan pek çok güzel insan› böyle düflünmektedir.
Evet, Üsküdar esteti¤i, bir aflk yans›mas›d›r!
Muhabbeti estetiklefltiren bu ruhun arkas›nda hiç flüphesiz, manevî mekânlar ve
bu mekânlar›n içini dolduran manâ adamlar› vard›r. Nitekim Üsküdar’›n yaflayan manevîsi Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Manevî Hayat’› inceledi¤i yaz›s›nda bu hususu, “Târih boyunca, ‹stanbul’un bugünkü ilçeleri aras›nda, Üsküdar’daki kadar yo¤un ve de renkli bir mânevî hayat›n yafland›¤› bir baflka belde
daha yoktur.” cümlesiyle tesbit eder. Yine onun tesbitlerine göre, y›k›lm›fl ve flu
anda eseri kalmam›fl veya yeni infla edilmifl yap›lar hariç tarihî bilgilere göre bu
beldede 142 aded câmi; 66 dergâh mevcut imifl.
Özemre, Üsküdar’›n manevî hayat›n› ve meczuplar›n› anlat›rken de flu ifadeleri
kullan›r:
“Eski Üsküdar, Delisi de Velisi de bol” olan bir beldeydi. Yaflayan velîleri kendilerini s›rlard›. Onlarda fisebîlillâh yay›lmakta olan nûrâniyeti, hikmeti ve rahmeti ancak, bir kaç kifliyi pek geçmeyen yârân› ve muhibleri fehm, idrâk ve temyiz
edebilirdi.
Hemen herkesle senli benli olan, bütün tuhafl›klar›na, çapaçulluklar›na ra¤men
kendilerine has bir flirinli¤e sâhip (kad›n olsun, erkek olsun) bütün meczûblar› ve
delileri ise hemen hemen herkes muhabbetle, sab›rla, tahammülle gözetir, korurdu.”44
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Aziz Mahmud Hüdayi Camii iç mekan görünümü

Üsküdar’›n manevî kimli¤inin ve insan›n›n güzellik anlay›fl›n›n arkas›ndaki gerçek bu tesbitlerle daha iyi anlafl›lmaktad›r. ‹flte, faziletli, sehavetli, bilgili, görgülü ve marifetli gerçek Üsküdarl›lar bu manevî mekânlarda yo¤rulmufllard›r.
Özemre’nin “Üsküdar dinî ve irfânî sohbetler bak›m›ndan zengin bir geçmifle ve
yerleflmifl bir gelene¤e sâhib olan bir beldedir. Bu sohbetler yaln›zca dergâhlarda
de¤il, evlerde, konaklarda ve bâz› kahvehânelerde de yap›l›rd›.” fleklindeki tesbiti, bizim inceledi¤imiz kaynaklardaki Halvetî, Celvetî, Mevlevî Rufaî ve Bektaflî
ocaklar›nda yetiflen marifet sahiplerinin günümüze kadar bu gelene¤i devam ettirdi¤ini göstermektedir.
Bu araflt›rmam›z Üsküdar’daki irfânî yap›n›n aflk ve esteti¤in geleneksel kökenlerini göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
Nihayet bu çal›flmada, XVIII. as›r mutasavv›f, bestekar ve flairlerinden olan ve
Üsküdar’da Mehmed Nasûhî Tekkesi’nde yetiflen Enderûnî, Enfî Hasan A¤a’n›n
yazd›¤› ve yak›n zamana kadar bilinmeyen Tezkiresi’nden ve bu eserin Ahmed
Tevfik Efendi taraf›ndan yaz›lan muhtasar› ve zeylinden hareketle XVII ve XVIII. as›rlarda Üsküdarda yaflayan veya bu semt kültürüne katk›s› olan baz› mutasavv›flarla, meczuplar incelenmifltir.
Söz konusu kaynaklar, ‹stanbul’da ve hassaten Üsküdar’da yaflayan mutasavv›f
ve meczuplar› ele almaktad›r. Ancak bu konuda verilen bilgiler kuru birer bi271
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yografiden ibaret de¤ildir. Müellifinin renkli bir üslupla ele ald›¤› kifliler, Üsküdar kent kültürüne önemli katk›larda bulunmufl birer kültür çekirde¤idir. Bu
flahsiyetler baflta fliir ve edebiyat olmak üzere Üsküdar’›n manevî hayat›n›, musikisini ve hatta mimarisini flekillendirmifltir. Bir baflka ifadeyle, Üsküdar tarih
içinde bu gönül ve aflk adamlar›yla bugünlere gelmifltir.
Aflk›n bir tablo kadar güzelleflti¤i Üsküdar, sadece co¤rafyas›n›n güzelli¤inden
de¤il, Onu kuran insanlar›n güzelli¤inden dolay› güzeldir. Güzel insanlar›n yetiflmesi için mekâna, mekân›n güzelleflmesi için insana yat›r›m yapmak gerekir.
Bugün, daha güzel bir Üsküdar için kurmak için mekânla beraber hassaten insana önem verilmelidir. ‹flte Enfî Hasan A¤a’n›n yazd›klar›ndan biz bunu ö¤reniyoruz, vesselâm.
B‹BL‹YOGRAFYA

Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, (haz. M. Tatc›-C. Kurnaz), I-III, Ankara 2000.
Enfî Hasan Hulûs A¤a, Kitâbu Tezkireti’l-Müteahhirîn, Ankara Millî Kütüphane, Yz. Nu: 3481/3; Atatürk Ktb.
Osman Ergin Bl. Nu: 2639.
Enfi Hasan Hulûs Halvetî, Tezkiretü’l-Müteahhirin - XVI-XVIII. As›rlarda ‹stanbul’da Veliler ve Deliler, (haz.
Mustafa Tatc›-Musa Y›ld›z), ‹stanbul 2007.
Erdemir, Avni, “Hulûs”, Anadolu Sahas› Mûsikîflinas Divân fiairleri, Ankara 1999.
Ergun, Sadeddin Nüzhet, Türk Mûsikîsi Antolojisi, ‹stanbul, c. I, ‹stanbul 1942.
Esad Efendi, Atrabu’l-Âsâr fi-Tezkireti’l-Urefâi’l-Edvâr, ‹Ü. Ktp. TY. Nu: 1739.
Esad Efendi, Atrabu’l-Âsâr fi-Tezkireti’l-Urefâi’l-Edvâr, (haz. Mehmed Veled), Mekteb, Say› 5, 1 Ramazan 1311.
Ezgi, Mehmet Suphi, Nazari-Ameli Türk Mûsikîsi, I-V, ‹stanbul 1933-1953.
Hasan Sezâyî-i Gülflenî, Mektûbât-› Hazret-i Sezâî, ‹stanbul 2001.
Hocazade Ahmed Hilmi, Ziyâret-i Evliyâ, (haz. Selami fiimflek), ‹stanbul 2005.
Kara, Kerim, Karabafl-› Velî, ‹stanbul 2003.
Koçu, Reflat Ekrem, ‹stanbul Ansiklopedisi, c. IX, ‹stanbul 1968.
Mecmua-i Güfte, Türk Tarih kurumu Ktp. Yz. Nu: I-13.
Mecmûa-i Güfte, Milli Ktp., Yz. Nu: A/7100.
Mecmûa-i Güfte, Milli Ktp., Yz. Nu: A/4298.
Mehmed Nazmî Efendi, Hediyyetü’l-‹hvân-Osmanl›larda Tasavvufî Hayat, (haz. Osman Türer), ‹stanbul 2005.
Müstakîm-zâde, Süleyman Sadeddin, Mecelletü’n-Nisâb, T›pk›bas›m, Ankara 2000.
Müstakim-zâde, Süleyman Sadeddin, Mecmûa-i ‹lâhiyât, Süleymaniye Ktp. Esad Ef. Bl., Nu: 3397.
Nasuhio¤lu, Orhan, “Enfî Hasan A¤a ve Ahî Efendi’ye Dair”, Mûsikî Mecmuas›, ‹stanbul 1976, Say› 319.
Nev’î Zâde Atâyî, Hadâiku’l-Hakâik fî-Tekmileti’fl-fiakâik, (haz. Abdülkadir Özcan), ‹stanbul 1989.
Özalp, M. Nazmi, Türk Mûsikî Tarihi, c. I, ‹stanbul 2000.
Özcan, Nuri, “Hasan A¤a-Enfî”, TDV‹A, c. XVI, ‹stanbul 1997.
Özcan, Nuri, Onsekizinci As›rda Osmanl›larnnda Dinî Mûsikî, MÜSBE, Doktora Tezi, ‹stanbul 1982, s. 680685.
Özemre, Ahmet Yüksel, “Üsküdar Meczubîni”, Üsküdar Ah Üsküdar, ‹stanbul 2002.
Özemre, Ahmet Yüksel, Hasretini Çekti¤im Üsküdar, ‹stanbul 2007.
Öztuna, Y›lmaz, Y›lmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, c. I, Ankara 1990.
Senâî Hasan Efendi, Divân-› Senâî ve Silsilenâme-i Tarîkat-› Halvetiyye, Yz. A. 4162.
Seyyid Vehbî, Sûrnâme, Süleymaniye Ktp. Hamidiye Bl. Yz. Nu: 952.

272

E N F Î

H A S A N
A ⁄ A
V E
A H M E D
T E V F Î K
H A L V E T Î ’ N ‹ N
T E Z K ‹ R E L E R ‹ N D E
Ü S K Ü D A R L I
M U T A S A V V I F
V E
M E C Z Û P L A R L A
‹ L G ‹ L ‹
N O T L A R

Tatc›, Mustafa, Üsküdarl› Mustafa Manevî, Divânçe-i ‹lâhiyât, ‹stanbul 2003.
Tatc›, Mustafa, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Divân›, ‹stanbul 2004.
Tayyârzâde Ahmed Atâ, Târih-i Atâ, I-IV, ‹stanbul 1293.
Tuman, Nâil, Tuhfe-i Nailî, (haz. M. Tatc›-C. Kurnaz), I-II, Ankara 2001.
D‹PNOTLAR
1 Burada kulland›¤›m›z “meczûb” tabiriyle ilgili bilgi vermekte yarar görüyoruz. Konuyla ilgili olarak Süleyman Uluda¤ flunlar› söyler: “Hakk’›n kendine dost edindi¤i, üns makam› için seçti¤i ve kudsiyet suyu ile temizledi¤i veli. Bu yüzden bu durumdaki velî nail oldu¤u lutuf ve ihsanlar sayesinde hiç bir zorlukla karfl›laflmadan ve çaba göstermeden bütün mertebe ve makamlar› aflarak Hakk’a erer (Kaflanî, Ta’rifat). Meczûb, kendisinden geçerek Hakk’a ermifl ve fenâ denizinde yok olup bir daha kendine gelememifltir (Câmi, Nefahatü’lÜns). Sâlik dört k›s›md›r: 1) Mücerred sâlik: Çile çeken ve nefis mücadelesi yapan sâliktir. 2) Mücerred meczûb: Mutlak meczûb. Çile çekmeden ve nefs mücadelesi yapmadan birden perdenin aç›lmas›yla Hakk’a eren
ve orada kalan sâlik. 3) Sülûk hâlinde iken cezbelere tutulan. 4) Cezbeye tutulduktan sonra sülûka bafllayan.
‹lk ikisi fleyh ve mürflid olmaya ehil de¤ildir. Son ikisine uyulur (Sühreverdi, Avarif). Cezbeyle kendisinden
geçen ve bir daha kendilerine gelemeyen meczûplar, ak›l ve fluur hallerini yitirdiklerinden dinin emir, yasak
ve ibadetleriyle mükellef de¤illerdir. Bunlar ak›llar›na geleni do¤ru-yanl›fl, sevap-günah söyler. ‹çlerinden nas›l gelirse öyle hareket ederler. Bunlara mecnûn, me’hûz, müstelib, buhlûl gibi isimler verilir (‹bn Haldun, fiifaü’s-Sâil). bkz. Süleyman Uluda¤, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 2001, s. 238.
2 Yak›n dönemde yaflayan meczuplar için bk. Ahmet Yüksel Özemre, “Üsküdar Meczubîni”, Üsküdar Ah Üsküdar, ‹stanbul 2002; a.mlf., Hasretini Çekti¤im Üsküdar, ‹stanbul 2007, s. 211.
3 Seyyid Ahmed Tevfik es-Sünbülî efl-fiemsi el-Halvetî, Enfî Hasan A¤a’n›n Tezkiretü’l-Müteahhirîn Muhtasa-

r› ve Zeyli (h. 1296), Türk tasavvuf Mûsikîsi ve Folklorunu Araflt›rma Vakf› Kütüphanesi. Bu zeyilden bizi haberdâr eden ve bir kopyas›n› temin etmemezi sa¤layan k›ymetli kardeflim Abdullah Ak›n Bey’e teflekkür ederim.
4 Bizim tezkirenin zeyli ve ihtisar› kabul etti¤imiz bu eserdeki fazlal›klar, Tezkire’nin ya tam bir nüshas›n›n
bulundu¤unu ve dolay›s›yla elimizdeki nüshan›n nâ-tamâm oldu¤unu göstermekte veya bu nüshan›n Seyyid
Ahmed Tevfik Efendi taraf›ndan bir zeyl ile birlikte ihtisar edildi¤ini göstermektedir. Bu mevzu kanaatimce
eserin baflka nüshalar› bulununca anlafl›lacakt›r.
5 Bu konuda bk. Mustafa Tatc›, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Divân›, ‹stanbul 2004; yine bk. Hocazade Ah-

med Hilmi, Ziyâret-i Evliyâ, (haz. Selami fiimflek), ‹stanbul 2005, s. 141.
6 Üsküdarl› Mustafa Manevî, Divânçe-i ‹lâhiyât, (haz. Mustafa Tatc›), ‹stanbul 2003.
7 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, Tezkiretü’l-Müteahhirin - XVI-XVIII. As›rlarda ‹stanbul’da Veliler ve Deliler (haz.

Mustafa Tatc›-Musa Y›ld›z), ‹stanbul 2007, s. 160.
8 Bu konuda bk. Mustafa Tatc›, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Divân›, ‹stanbul 2004.
9 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 80-81
10 a.g.e., s. 94.
11 a.g.e.,s. 9.
12 a.g.e., s. 114.
13 III. Ahmed ve I. Mahmud devrinde kâd›l›k yapan Mustafa Efendi’nin “Ceride”sinden ö¤rendi¤imize göre

Nasûhî Efendi Kastamonu’ya 17 Receb 1126 tarihinde ›tlâk olunmufltur. Bkz. ‹smail E. Erünsal, “Türk Edebiyat› Tarihinin Arfliv Kaynaklar› III, Telhisî Mustafa Efendi Ceridesi”, TDEA Dergisi, II, ‹zmir 1983, s. 40.
14 Nasûhî Efendi’nin bu seyahat s›ras›nda tuttu¤u notlar taraf›m›zdan yay›nlanm›flt›r Bkz. Mustafa Tatc›, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Divân›, ‹stanbul 2004.
15 Seyyid Ahmed Tevfik, a.g.e., s. 1.
16 Seyyid Ahmed Tevfik, a.g.e., s. 1.
17 Mustafa Tatc›, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Dîvân›, ‹stanbul 2004, s. 27.
18 Seyyid Ahmed Tevfik, a.g.e., s. 2.
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19 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 92.
20 Üsküdarl› Mustafa Manevî, Divânçe-i ‹lâhiyât (haz. Mustafa Tatc›), ‹stanbul 2003.
21 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 160.
22 a.g.e., s. 109.
23 a.g.e., s. 109-110.
24 a.g.e., s. 110.
25 a.g.e., s. 111.
26 a.g.e., s. 111.
27 Do¤anî Hac› Baba ve Karabafl-› Velî için bkz. Kerim Kara, Karabafl-› Velî, ‹stanbul 2003; Mustafa Tatc›, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Divân›, ‹stanbul 2004.
28 Dervîfl Hasan Hulûs el-Halvetî, a.g.e., s. 65; Senâyî Hasan, a.g.e., vr. 11a.
29 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 65.
30Senâyî Hasan Efendi, Menâk›b-› fieyh Nasûhî-i Üsküdârî, Süleymaniye Ktp. Hac› Mahmud Ef. Bl. Nu: 4573,
vr. 11b.
31Bu zat›n hayat› ve eserleri hakk›nda bildi¤imiz kadar›yla ciddi bir inceleme yap›lmam›flt›r. Bir çevirisi için

bk. Tercüme-i Risâle-i Devrân, Yap› Kredi Bankas› Ktp., Yz. Nu: 179/2.
32 Senâyî Hasan Efendi, Menâk›b-nâme-i Hazret-i fieyh Muhammed Nasûhî el-Halvetiyyü’l-Üsküdârî, Ali Emi-

rî Ktp. fier’iyye Bl. Nu: 1104, vr. 25b.
33 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 112.
34 a.g.e., s. 113-114.
35 a.g.e., s. 115.
36 a.g.e., s. 116.
37 a.g.e., s. 158.
38 a.g.e., s. 165.
39 a.g.e., s. 151.
40 Seyyid Ahmed Tevfik, a.g.e., s. 2.
41 Bu zat için ayr›ca bk. Hocazade Ahmed Hilmi, Ziyâret-i Evliyâ, (haz. Selami fiimflek), ‹stanbul 2005, s. 123125.
42 ‹dris Efendi Dergâh›’yla ilgili olarak pek fazla bilgi yoktur. bk. Mustafa Özdamar, Dersaadet Dergahlar›, ‹s-

tanbul 1994, s. 257.
43 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 58-59.
44 Ahmet Yüksel Özemre, Hasretini Çekti¤im Üsküdar, ‹stanbul 2007, s. 211.
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Sufic Love and Azîz Mahmûd Hüdâyi
(d.1628)1
J O S E P H

S H A M I S

Uzman / ABD

Azîz Mahmûd Hüdâyî (d. 1628) lived during the height of the Ottoman Empire.
He studied in Istanbul, Cairo, Bursa, and elsewhere and came to know many
notable people of his time, having relationships with a number of Ottoman
Sultans, including Sultan Ahmet I. He became a master of Sufism and eventually founded his own tarîqa, the Jilwatiyya. He wrote about ten Turkish and
twenty Arabic works.2 Among them is a treatise entitled Habbatu l-Mahabba
(The Seed of Love).3 In this work, he describes the love that transpires between
believers, God, the Prophet Muhammad, and his family.
Habbatu l-Mahabba is divided into three chapters, showing love of God, the
Prophet, and his family respectively. Hüdâyî supports his explanations with
verses from the Qur’an, sayings of the Prophet, his family and companions, and
well-known scholars and saints from Islamic history. It is hoped that by focusing on some ideas presented in this work, Hüdâyî’s beliefs and teachings may be
better understood.
The first chapter begins with a quote from part of a Qur’anic verse, “He loves
them and they love Him” (Ma’ida 5:54).4 In this chapter, lovers are divided into
three categories: the masses (‘awâmm), the elite (khawâss), and the elite of the
elite (akhassu l-khawâss). The masses are those people who desire the reward
of paradise and fear the fire of hell. The elite are those who have overcome the
desire for reward and desire only God. They are, “suspended between the vision
of His beauty (jamâl), at one time, and his glory (jalâl) at another.”5 Those of
the elite of the elite are those who have reached perfect gnosis of God, or at least
the highest level humanly possible. Also in this chapter, Hüdâyî discusses
fanâ’, or the passing away of the self.
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The three-part division of people has been used by Sufis well before Hüdâyî. In
an article on al-Ghazâlî (d. 1111), Jonothan Brown traces the development of the
term through history. Especially in the Sufi context, ‘awâmm (masses) is not
usually a negatively charged, derogatory word. This seems to have been the
case even before al-Ghazâlî’s time. It may refer to novices on the Sufi path, and
in the case of Hüdâyî’s work, lovers of the lowest degree. In the second chapter
of Habbatu l-Mahabba, Hüdâyî uses ‘awâmm to describe the commoners among
the people of gnosis (ahl al-ma‘rifa), who are certainly not a low group of people.
The subject of fanâ’ is of great importance in Hüdâyî’s work. Before looking at
Hüdâyî’s explanation, it may help to introduce a general definition. Two complimentary definitions of fanâ’ are presented in Fazlur Rahman’s article on the
subject in the Encyclopaedia of Islam:
“(1) the passing-away from the consciousness of the mystic of all things, including himself, and even the absence of the consciousness of this passing-away and
its replacement by a pure consciousness of God, and (2) the annihilation of the
imperfect attributes (as distinguished from the substance) of the creature and
their replacement by the perfect attributes bestowed by God.”6
In Hüdâyî’s presentation of fanâ’, he divides it into three grades: fanâ’ of
actions, attributes, and essence. At the lowest level, one loses his or her individual actions as they come into accord with the will of God. This seems to be
below the fanâ’ referred to in Rahman’s definition listed above. However, this
may be seen as the first step on a path which then leads to the fanâ’ of attributes. This level of fanâ’ is twofold; individuals are purified of their bad characteristics while they are filled with those of God. Those who attain the fanâ’ of
attributes are like the elite mentioned above. They are held between God’s
beauty (jamâl) and glory (jalâl). In an article by Paul Ballanfat, “Azîz Mahmud
Hüdâyî and the Subtle Centers,” Hüdâyî is shown to have ascribed purificatory
powers to the supplication, “lâ ilâha illallâh (There is no god but God).” It is
said that, in this supplication, there is both fire that burns away the impure elements of the soul, and light that illuminates the heart. It is this fire and light
which act as jamâl together with jalâl to balance and prepare one to reach a
higher level.7 The final level of fanâ’, that of essence, is reached by those who
are mentioned in the above definition as having attained, “a pure consciousness
of God.”
Hüdâyî supports this three-part division with a quote from the Prophet:
“I take refuge in your forgiveness from your punishment, I take refuge in your
contentment from your displeasure, and I take refuge in you from you.”8
It is interesting that fanâ’ is discussed in a treatise on love. Hüdâyî is demonstrating that love is what leads one to fanâ’. This is shown in a quote he gives
from Junayd al-Baghdâdî (d. 910) , who quotes his teacher, al-Sarî (d. 867):
“Love is not suitable between two (people) until the one says to the other, ‘O
me!’”9
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Judging by this quote and the explanation above, true love is something that
must be totally unselfish; something that in fact destroys the self of the lover.
The second chapter begins with “Say, ‘If you love God, then follow me in order
that God will love you’” (Al ‘Imran 3:31).10 As the beloved of God, the Prophet
should, by association, be the beloved of all lovers of God. It becomes the duty
of all lovers to harmonize with his inner and outer natures. Hüdâyî explains
why love for the Prophet and love for God, in effect, amount to the same thing.
Hüdâyî argues the need for the Prophet with a quote from Shaykh Abû Abdu lRahmân al-Sulamî (d. 1021):
“There is no attainment of the higher light except for whoever is guided to it by
the nearer light. And whoever has not taken the path to the higher light by
adherence to the manners (âdâb) of the nearer light and following him has
become blind to both lights together and clothed himself in the clothes of delusion.”11
The meaning of the nearer light here is of course the light of the Prophet, while
the greater light refers to God. Just as Hüdâyî describes three levels of fanâ’, he
presents three ranks of followers of the Prophet. The masses follow the prophet
in his actions (a‘mâl), the elite imitate his character (akhlâq), while the elite of
the elite follow him in his states (ahwâl). If one follows the Prophet’s actions
out of love for him, then he will also reach the fanâ’ of actions mentioned above.
Likewise, if one follows the prophet in character and states, the self will pass
away further into the mysteries of God’s love and essence. This process whereby love is perfected is explained with the Hadith Qudsî:
“I was a hidden jewel and wanted to be known…so I made human beings that
I would be known.”12
The third and final chapter is opened with “Say, ‘I do not ask you for any recompense for it except love with respect to kinship’” (Shura 42:23). There is
ambiguity present in this verse with respect to the word, qurbâ, translated here
as kinship. Hüdâyî addresses this by quoting a tradition where the Prophet
explained that those referred to in this verse were Ali, Fatima, and their two
children. This verse is taken then to command worshipers to love the Prophet’s
blood-family. Other commentators have taken a different interpretation of this
verse. Muhammad Asad, in his commentary in The Message of the Qur’ân,
interprets qurbâ in this particular verse to have the more general sense of “fellow men”, instead of the familial sense.13 Regardless of the interpretation of this
specific verse, Hüdâyî later states that kinship is both of clay (tîniyya) and of
spirit (dîniyya).14 Another Hadith is also quoted where the Prophet says, “The
family of Muhammad are all who are God-fearing.”15
Hüdâyî gives many examples that show the importance of a believer’s love and
respect for the Prophet’s family. Sayings of the Prophet, in addition to anecdotes where people are rewarded for loving the Prophet’s family or punished for
treating them unkindly make the point clear enough. It is mainly through their
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closeness to the Prophet, who is himself the beloved of God, that they deserve
love and respect.
Finally, it should be noted that throughout the work Hüdâyî stresses that God is
the source of all love. As may be guessed from contemplating the title of the
work, The Seed of Love, it is God who plants the seed of love in human beings
and causes it to sprout and grow. It is God’s love that comes first and makes it
possible for his creation to love him. However, if a believer follows the example of the Prophet and those close to him, God will certainly give his love to him
or her. When God loves his creation, however, he is actually only loving himself; he is praising his own work. All love begins with and returns to God.
In Habbatu l-Mahabba, Hüdâyî presents a picture of Sufic love that is partly his
own, and partly that of those he quotes. He quotes sources that range from God,
the Prophet, his companions, and the great founding Sufi scholars. It would be
a good endeavor to sift out Hüdâyî’s throughts in this and other works in order
to determine whatever unique contributions he has made, but this is beyond the
scope of this paper. One may conclude here, that with such strong connections
to previous scholars, and an exposition of love that is so illuminating, Habbatu
l-Mahabba establishes Hüdâyî’s position among the great Sufi teachers, guides,
and lovers.
FOOTNOTES

1 There is some variation in the spelling of “Hüdâyî”. The y is not pronounced, but is usually written because of a spelling
convention from the Arabic script; the y acts as a chair for a hamza.; see H. Kâmil Yilmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve
Celvetiyye Tarîkat›, Istanbul 1999, p. 43.
2 For an account of his life and works see H. Kâmil Yilmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkat›, Istanbul 1999, pp.
42-149.
3 The edition of the work referenced in this paper is, Sa‘îd ‘Abdu l-Fattâh, ed., Habbatu l-Mahabba, Cairo 2002. English
translations from the Arabic are my own. An edition with a Japanese translation and commentary is available from Tarui
Hiroshi, “Treatise of Sufi Love; Hudâ’î’s Seed of Love,” Annals of Japan Association for Middle Eastern Studies, 9, 1994, 273307. Also, there are several Turkish translations available, including Emrullah ‹fller, “Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Habbetü’lMahabbe Adl› Risalesi”, Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararas› Sempozyum Bildiriler, I, Istanbul 2005, 291-303. and A. Remzi
Akyürek, Mahbûbu’l-Ehibbe, (published by Rasim Deniz) Kayseri 1982.
4 Sa‘îd ‘Abdu l-Fattâh, ed., Habbatu l-Mahabba, Cairo 2002, p. 51
5 Ibid. p. 54.
6 F. Rahman, “Bakâ’ wa- fanâ’,” Encyclopaedia of Islam, Brill Online 2007.
7 Paul Ballanfat, “Azîz Mahmud Hüdâyî and the Subtle Centers,” Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararas› Sempozyum Bildiriler,
I, Istanbul 2005, 197-198.
8 Sa‘îd ‘Abdu l-Fattâh, ed., Habbatu l-Mahabba, Cairo 2002, p. 64
9 Ibid, pp. 58,59
10 Ibid, p. 75.
11 Ibid, p. 85.
12 Ibid, p. 89.
13 Muhammad Asad, The Message of the Qur’ân/translated and explained by Muhammad Asad, London 1980.
14 Sa‘îd ‘Abdu l-Fattâh, ed., Habbatu l-Mahabba, Cairo 2002, p. 106.
15 Ibid, p. 106.
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Üsküdarl› Bir fiair ve Mutasavv›f: Mustafa
Enver (Enverî, 1824-1872)
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‹stanbul Üniversitesi

I. XIX. Yüzy›l Türk Tasavvuf Edebiyat›n›n Bafll›ca fiairleri
Mustafa Enver’in yaflad›¤› XIX. yüzy›lda, yeniçerili¤in kald›r›lmas›, Tanzimat
Ferman›’n›n ilân› gibi olaylar sosyal hayat› derinden etkilemifl olsa da Türk tasavvuf edebiyat›n›n bunlardan çok fazla etkilendi¤i söylenemez.
Bu yüzy›lda tarikat âdâp ve erkân›, tasavvufî düflünce, vahdet-i vücut konular›,
silsilenâme ve biyografiler, ö¤üt ve mektuplar Türk tasavvuf edebiyat›n›n bafll›ca konular›n› oluflturur ve özellikle Mevlevîli¤e mensup flairlerin artt›¤› görülür.
Bu yüzy›lda divan fliirimizin son temsilcilerinden olan Leskofçal› Gâlib (ö.
1867), Hersekli Ârif Hikmet (ö. 1903), Yeniflehirli Avnî Bey (ö. 1883) ise fliirlerindeki tasavvufî düflüncenin derin izleriyle Türk tasavvuf edebiyat› içerisinde
de de¤erlendirilebilecek flairlerimizdendir.
Ad› geçen flairlerden baflka Mustafa Kabulî Efendi (ö. 1244/1829), Kufladal› ‹brahim (ö.1262/1846), Kadirî fleyhi Kuddûsî (ö. 1849), Hasan Nazif Dede (ö.
1228/1861), Mustafa Aczî (ö. 1283/1866), Aydî Mehmed Efendi (ö. 1288/1871),
Hamza Nigârî (ö. 1885), Ali Örfî Efendi (ö. 1305/1887), Kâz›m Pafla (ö.
1307/1890) bu yüzy›l›n bafll›ca mutasavv›f flairleridir. Ayr›ca bu yüzy›l›n sonlar›nda yaflayan ünlü mutasavv›flardan Üsküdarl› Osman fiems Efendi’nin (ö.
1311/1893) tasavvufî yönü kadar flairli¤i de güçlüdür. Baz› gazelleri, murabbalar›, ilâhîleri çeflitli makamlarda bestelenmifltir.
Yine bu yüzy›lda Seyrânî (ö. 1866), Ruhsatî (ö. 1899), Minhacî (ö. 1901), Sümmânî (ö. 1914), Dertli (ö. 1846), Erzurumlu Emrah (ö. 1860 ?) gibi Âfl›k edebiyat› içerisinde yer al›p da tasavvuftan etkilenen flairler de bulunmaktad›r.1
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II. Mustafa Enver’in Hayat›
fieyh Mustafa Bey ad›yla tan›nan Enver’in babas› Said Efendi, Osmanl› Devleti’nde ilk matbaay› kuran ‹brahim Müteferrika’n›n soyundan gelmektedir.2 Müteferrika’n›n o¤lu R›fat Efendi ve torunlar›ndan baz›lar›n›n kabirleri de Üsküdar’da Özbekler Tekkesi’nde bulunmaktad›r.
Mustafa Enver 1240 (1824-25) y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufltur. Çocukluk y›llar›
Büyük Ayasofya civar›nda geçen Mustafa Enver, Ayasofya Camii baflimam› Hac› Abdi Efendi’den ilim ö¤renmeye bafllam›fl, Karînâbâdal› Hoca ad›yla bilinen
Hoca Abdurrahman Efendi’den Arapça dersleri alm›fl, daha sonra bu alandaki
bilgisini geniflleterek Üsküdar müderrislerinden Kara Hüseyin Efendi’den icazet
sahibi olmufltur. Arapçay› çok iyi derecede ö¤renen Mustafa Enver, çor zor anlafl›labilecek metinleri kolayl›kla anlayacak bir düzeye ulaflm›flt›r.
Defter-i Hakanî (Defterhane) ketebesinde çal›flan babas› Said Efendi o¤lu Mustafa Enver’in de kendi çal›flt›¤› müessesede bir vazife almas›n› sa¤lam›fl, Mustafa Enver bir süre hem Defterhane’deki görevine hem de tahsiline devam etmifltir. Ayn› yerde birlikte çal›flt›klar› yak›n arkadafllar›ndan birinin bir tekkeye sohbete gitti¤ini ö¤renen Mustafa Enver, arkadafl›yla birlikte Üsküdar ‹nadiye’deki3
Nalçac› Halil Efendi Dergâh›’na gelip gitmeye bafllam›fl ve o s›ralarda tekkenin
fleyhi olan Reflid Efendi’nin (ö. 1280/1863-64) tasavvufî sohbetlerine kat›lm›flt›r.
Tekkenin kurucusu Nalçac› Halil Efendi (ö. 1040/1630-31) Halvetiyye tarikat›
fleyhlerinden Antalyal› Vahhab Ümmî’den (ö. 1004/1596) hilâfet ald›ktan sonra
Üsküdar’a gelmifl ve kendi ad›na tekke infla ederek irflat faaliyetlerinde bulunmufltur.
Babas›n›n vefat›ndan sonra Mustafa Enver, Üsküdar’da Nalçac› Halil Efendi
Dergâh›’n›n yan›na tafl›narak buraya daha s›k gidip gelmeye bafllam›flt›r.
fiabaniyye tarikat› fleyhi Reflid Efendi’den feyz alan Mustafa Enver dünya ifllerinden uzaklafl›p vaktinin ço¤unu tekkede geçirmeye bafllam›fl, bir süre sonra
tekkede bir odada halvete çekilmifltir.
Bu y›llarda Kufladal› ‹brahim Efendi müntesiplerinden Kad›köylü Çavuflbafl›
muavini (Deâvî Nezareti muavini) Nâflir Efendi (ö. 1288/1871) ile karfl›laflan
Mustafa Enver, onun sohbetlerine de ifltirak etmifltir.
Mustafa Enver’in sohbetlerine kat›l›p etkilendi¤i ve feyz ald›¤› bir di¤er mutasavv›f Kufladal› halifelerinden Bosnal› Mehmet Tevfik Efendi’dir. Onunla tan›fl›p görüflmesi de flu flekilde olmufltur: Tevfik Efendi Üsküdar’da bulundu¤u bir
s›rada Nasuhî Dergâh›’na u¤rar, o s›rada orada Nalçac› Halil Efendi Dergâh› fleyhi Reflid Efendi de bulunmaktad›r. Tevfik Efendi’nin sohbetinden çok lezzet al›p
vecde gelen Reflid Efendi onu Nalçac› Halil Efendi Tekkesine davet eder. Bosnal› Tevfik Efendi, Reflid Efendi’nin davetine icabet için özel olarak bir gün Nalçac› Tekkesi’ne gider. Kendisini karfl›layan Mustafa Enver’e “Evlad›m fleyh efendi
yok mu?” diye sorar. Mustafa Enver fleyhin olmad›¤›n› söyler. Tevfik Efendi
Mustafa Enver’e hitaben, “Evlad›m! Bizim matlubumuz sensin.” diyerek onun280
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la bir odada bir süre sohbet ederler. Bu görüflmeden ve sohbetten çok etkilenen
Mustafa Enver, fleyhinin bilgisi d›fl›nda bir buçuk y›l kadar Tevfik Efendi’nin
sohbetlerine devam eder.4 Bu durumdan haberdar olan Reflid Efendi
(ö.1280/1863) tekkenin fleyhli¤ini Mustafa Bey’e b›rak›r. Mustafa Enver bir süre
sonra da Nalçac› Halil Efendi Dergâh› meflihatine tayin edilir.5
Bu y›llarda k›rk yafllar›nda olan Mustafa Enver, Tevfik Efendi’nin manevî terbiyesi alt›nda kemalini artt›r›r. O ölümünden sonra, fleyhi Kufladal› ‹brahim Halvetî gibi kimseyi resmen halife b›rakmam›fl, ancak onun s›rlar› Mustafa Enver’de
tecelli etti¤inden Üsküdar’da ‹nadiye civar›nda Nalçac› Dergâh›n›n post-niflini
olmufltur.6 Âlim, flair ve sufî bir kimse olan Mustafa Enver, ikinci fleyhi olan
Hammamî Mehmed Tevfik Efendi’nin kemâl ve feyzinin vârisidir.
Tevfik Efendi’nin vefat›nda k›rk üç yafl›nda olan Mustafa Enver, alt› sene sonra
19 Recep 1289 (22 Eylül 1872) tarihinde vefat etmifltir. Kabri Nalçac› Halil Efendi Camii haziresinde olan Mustafa Enver’in kabir tafl› kitabesi flöyledir: Halvetiyye-i fia‘bâniyye’den Hammâmî Mehmed Tevfik Efendi halifesi Mustafa Enver
Efendi rûhuna fâtiha, 1289.
Sîreti gibi sûreti de güzel olan Enver’in beyaz yüzlü, boyu posu yerinde, nazik
kibar, güzel bir insan oldu¤u sohbetlerine kat›lanlardan nakledilmifltir. Ayr›ca
konuflmas›n›n etkileyici oldu¤u, konuflurken herkesi kendine hayran b›rakt›¤›
biyografisi hakk›nda bilgi veren kaynaklarda belirtilmektedir.
Onun Arapça’ya hâkimiyeti Haririzâde fieyh Muhammed Kemaleddin Efendi’nin (ö. 1882) fierhu Virdi’s-settâr adl› eserine yazd›¤› Arapça takrizden ve
Arapça’dan Türkçe’ye çevirdi¤i risalelerden anlafl›lmaktad›r. Arapça takrizinin
içeri¤i k›saca flöyle özetlenebilir:
Halvetiyye tarikat›, sufî tarikatlerin en büyüklerindendir ve Hz. Peygamber’in
yoluna en yak›n olanlardand›r. Halvetî ricali ise Hz. Peygamber’in yoluna sülûk
ederek tasfiye ve tezkiye ile onun velayetinin vârisleri olmak suretiyle hakikate
vas›l olmufllard›r. Bu vird-i flerif ulemâ ve meflâyih büyükleri aras›nda çok kabul görmüfltür. Ayn› zamanda bu vird ehl-i sünnet akaidine uygun olup, bid’at
ehlinin fesatlar›na da karfl› durmaktad›r... Bu güzel ve latif flerhten, flârihin ehli teftifl ve tahkik oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çünkü o, eserindeki mana incilerini,
sanki derin denizlerden elde eder gibi ç›karm›fl, baz› s›rlar› aç›klam›fl ve halk›n
gözünü açm›flt›r. Cenab-› Hak bizi dinin hakikatine erifltirip yakîn mertebesine
ulaflt›rs›n.” 7

III. Eserleri ve fiiirleri
Mustafa Enver’in flüphesiz en önemli eseri Divan’›d›r. Ancak Mustafa Enver’in
hayat› hakk›nda bilgi veren kaynaklarda söz edilmesine ra¤men biz henüz divan›na ulaflamad›k. Arapça’dan çevirdi¤i risaleler ve muhtevalar› k›saca flöyledir:
1. Tercüme-i Kelimât-› Kümeyl b. Ziyâd. Kümeyl ‹bn Ziyad’›n Hz. Ali’ye hakikat
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ile ilgili sordu¤u sorulara Hz. Ali’nin verdi¤i cevaplar›n flerhinden oluflmaktad›r.8 Bu risale Abdürrezzak b. Ebilganâyim el-Kâflî’nin Arapça olarak kaleme ald›¤› eserin çevirisidir. Eserin konusu k›saca flöyledir: Kümeyl ilk olarak Hz.
Ali’ye “Hakikat nedir?” diye sormufl, Hz. Ali ona “Hakikat ile senin ne münasebetin vard›r?” diye baflka bir soru ile karfl›l›k vermifltir. Yani hakikate senin henüz tam bir istidad›n yoktur demek istemifltir. Daha sonra Kümeyl “Ben senin
s›rr›n›n sahibi de¤il miyim? Böyle bir soruya niçin istidad›m olmas›n” deyince,
Hz. Ali “Do¤ru sen benim s›r sahibimsim, fakat benden feyezan eden s›rlar›n sana azar azar verilmesi gerekir” diye karfl›l›k vermifltir. Bu giriflten sonra Hz. Ali
hakikati ilk olarak flöyle tan›mlamaktad›r: Herhangi bir flekilde iflaret olmaks›z›n
celâl ve azamet sahibi olan Yüce Allah’›n nurunun keflfolunmas›d›r.
Kümeyl bu tan›m›n daha çok aç›klanmas›n› ister. Hz. Ali ile Kümeyl aras›nda
geçen konuflma bu minval üzere devam eder. Her sorudan sonra verilen cevaplarda konu gittikçe ayr›nt›l› olarak ortaya konur. Hakikatin sözün tahammül gücü nispetinde aç›klan›p anlat›lmaya çal›fl›ld›¤› belirtilir. Belli bir makamdaki kifli için hakikat hiçbir biçimde de¤iflmeyen zat›yla sabit olan Vâcibü’l-vücûd’dan
ibarettir. S›rr›n manas›na nefs makam›ndan geçmifl olanlar vâk›f olabilir. Vahdet makam›na ulaflm›fl olan ruha ulaflan kalbe s›r denir. Çünkü o kalp fazlas›yla latif ve nuranî olup nefis ve duyular›n makam›ndan uzakt›r. Yine kalbin ruhtan yana olan yönüne s›r denir. Kalbe mecazen s›r ›tlak olunur. Bu arada Kümeyl’in sordu¤u sorularla hakikatin hangi makam›nda oldu¤una iflaret edilme282
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Nalçac› Halil Efendi Türbesi Haziresi

ye çal›fl›l›r. Bu sorular çerçevesinde fena, beka, velayette istikamet ve temkin
makam› hakk›nda yorumlar yap›l›r. Kümeyl’in s›rr›n›n müflahede nuru de¤il
mükâflefe nuru oldu¤u belirtilir.
Bir insan›n istedi¤ini anlamaya yetene¤i olmasa bu yönde sorular soramaz. Bundan dolay› bir fleyi istemek ile bulmak ikizdir. Biri birinden ayr›lmaz, istemek
bulmay› gerçeklefltirir. Eserde soran›n derecesine göre cevaplar verildi¤i ifade
edilir. Risalenin ortalar›na do¤ru hakikatin flöyle bir tan›m› daha yap›l›r: Hiçbir
fleye iflaret olunmak mümkün olmamak üzere bütün masivay› mahv ve ifna etmek için s›fat perdelerini kendin keflfederek bakî olan Allah’›n nurunun örtüsüz
olarak do¤mas› ve ortaya ç›kmas›d›r. Bu hakikat tan›m› verilen ayet ve hadisle
desteklenir. Baki olan Hak daima bakidir; fani olan mahluk her zaman fanidir.
Cenab-› Hakk’› ilim yoluyla bilen, s›fat perdelerinden kurtulamay›p zat›n kendine ulaflamaz. Hakikat ancak akl› azledip ilâhî cezbe ile (cünûn-› ilâhî) kendinden geçen kimseye münkeflif olur. Cafer-i Sâd›k “Aflk ilâhî cezbeden ibaret bir
haldir.” der. S›r galip olunca perde y›rt›l›r. S›r zay›f ve gizli oldukça ak›l o s›rr›
örter ve kalp de gizler.
‹nsan ne zaman hakikat sahibi olur? Bu konuda da aç›klamalar yap›ld›ktan sonra sekrân sâlikinin durumuna göre de¤iflti¤i belirtilir: Baz› sâlikler aflk flarab›ndan çok az içtikleri halde kendinden geçer, baz› sâlikler ise kadeh kadeh içtikleri halde böyle bir hal görülmez. Daha sonra makam-› velâyet, makam-› fi’z-zât,
sekrden sonra sahv9, istikamet makam› vb. bir çok tasavvufî hal üzerinde
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durulur. Risalenin sonunda Hakk’›n nuruna nispetle akl›n nuru günefle nispetle kandil mesabesinde oldu¤u ifade edilir.10
2. Tercüme-i Babü’fl-flüyûh min Fütûhât-i Mekkiyye. Muhyiddin ‹bn Arabî’nin
ünlü eseri Fütûhât-› Mekkiyye’sinin fleyhlerle ilgili bölümünün tercümesidir.
Risaleye “Cinlerin ve insanlar›n yarat›lmas›n›n hikmeti ancak Allah’a ibadet
içindir”11 ayetiyle bafllan›r. Ayette geçen “li-ya‘büdûn” ibaresinin ‹bn Abbas taraf›ndan “li-ya‘rifûn” ile aç›kland›¤› söylendikten sonra bu konuda baz› hadisler
verilir. Bunlardan dolay› “ilm-i billah”›n bütün farzlardan önce geldi¤i belirtilir.
Risalede ifllenen bafll›ca konular flunlard›r: Allah’› bilmek için, hakiki veraset ile
peygamberin vârisi olan âlim-i billah›n sohbetine kat›lmak gerekir. Hakk’a ulaflmaya vesile olan âlim-i billah› aray›p bulmak, sohbetleriyle nefsi tezkiye, kalbi
tasfiye etmek her mümine farz-› ay›n olarak görülmüfltür. Âlim-i billahtan kas›t
peygambere vâris olan kâmil ve mükemmil kimsedir. Bunlar›n üstün nitelikleri, Hakk’›n bunlara lutuflar›; kâmil mürflidin sohbetine nail olmufl olan saadet
ehli; fleyh ve mürflide nas›l hürmet gösterilece¤i ve mürflidin s›rlar›na vâk›f olabilmek için onun sohbetine hakk›yla riayet etmek gerekti¤i; fleyhlerin derecelerine ulaflamayan yani sülûkünde sad›k olup da tasavvufî makamlar› cem’ edememifl yahut makam-› cem‘de12 müsta¤rak kalm›fl, verasete nail olamam›fl fleyhlerin halleri ve yine bu zümre ile sohbet ve onlara uyman›n kesinlikle caiz olmad›¤› anlat›l›r.
Mustafa Enver tercüme etti¤i üç risaleden ikincisi olan bu risalenin giriflinde bu
eserle ilgili bu bilgiyi verdikten sonra Fütûhât-› Mekkiyye’nin 81. bab›nda yer
alan metnin ibaresinin paragraf paragraf tercüme edildi¤ini, baz› aç›klamalar›n
da baflka bablardan al›nd›¤›n› ifade etmektedir. Daha sonra Arapça ibareler parantez içinde verilerek Türkçe tercümesi yap›l›r. 13
3. Tercüme-i Usûl-i Aflere’yi Kübreviyye tarikat›n›n kurucusu Necmeddîn-i Kübrâ’n›n (ö. 618/1221) en önemli eseri el-Usûlü’l-aflere’nin muhtasar olarak tercümesidir. Risalenin bafl›nda tarikatlarla ilgili olarak belirlenen üçlü bir tasnif ve
daha sonra verilen on tasavvufî esas (usul-i aflere) yüzy›llar boyu önemini korumufltur. Çok de¤iflik adlarla istinsahlar› yap›lm›fl, ünlü mutasavv›f flairlerimizden ‹smail Hakk› Bursevî (ö. 1137/1724) taraf›ndan tercüme ve flerh edildikten
sonra Osmanl› Devleti döneminde yayg›nl›¤› daha da artm›flt›r. Mustafa Enver
de Bursevî’den sonra bu önemli risaleyi yeniden Türkçe’ye çevirmifltir. Necmeddin-i Kübrâ’n›n bu risalesi baflka iki risalesiyle birlikte Latin harfli olarak yay›mlanm›flt›r. Bu yay›nda ‹smail Hakk› Bursevî’nin tercüme ve flerhi esas al›nm›flt›r.14 Risalenin muhtevas› k›saca flu flekilde özetlenebilir:
Allah’a ulaflan yollar yarat›lm›fllar›n nefesleri say›s›ncad›r. Bu yollar çok olmakla beraber bunlar›n hepsi üç ana bafll›k alt›nda toplan›r:
1. Ahyâr tarîki: ‹badet ve salih amel iflleyenlerin yolu. Bunlar oruç, namaz,
Kur’an okuma, hac, cihat vd. ibadetleri çokça yaparlar. Bu yol ve yöntemle menzil-i maksuda ulaflanlar çok azd›r.
2. Ebrâr tarîki: Mücahede ve riyazet sahiplerinin yolu. Bunlar ahlaklar›n› güzel284
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lefltirmek, nefislerini tezkiye etmek ve ruhunu berraklaflt›rmak için, yani bat›n›
bay›nd›r hale getirmek için çal›fl›rlar.
3. fiüttâr tarîki: Sâir ilallah15 olanlar›n; aflk, muhabbet ve cezbe ile bu yola girmifllerin yoludur. Bu yolun bafl›ndakilerin derecesi di¤erlerinin sonunda ulaflt›klar› mertebeden daha ileridedir. Bu seçkin yol iradeye ba¤l› bir ölüm üzerine
kurulmufltur. Nitekim Hz. Peygamber “Ölmeden önce ölünüz”16 buyurmufltur.
Yani tabiî olarak ölmeden iradî olarak ölünüz.
Bu yolun temel ilkeleri on tanedir:
1. Tevbe: Kulun kendi iste¤iyle Tanr›’ya yönelmesi.
2. Zühd: Dünya mal›ndan mülkünden, flehvetlerinden az olsun çok olsun uzak
kalma.
3. Hakk’a tevekkül: Her türlü sebeplere ba¤lanmaktan ve güvenmekten kurtulup yaln›zca Allah’a güvenme.
4. Kanaat: Yaflamak için zaruri olan ihtiyaçlar›n d›fl›nda kalan nefsanî ve hayvanî her türlü isteklerden kurtulmak.
5.Uzlet: T›pk› bir ölü gibi halkla birlikte yaflamaktan uzaklafl›p inziva ve halvet
yolu ile onlardan yüz çevirmek.
6. Zikre devam etme: Masivay› tamamen unutup yaln›zca Allah’› zikretme.
7. Tüm varl›¤›yla Allah’a yönelme: Allah’tan baflka herhangi bir varl›¤a davet
eden fleylerden uzak olma ve yüz çevirme. Bu halde olan yol ehli Allah’tan gayr› matlup, mahbup, maksud tan›maz.
8. Sab›r: Nefsin haz duydu¤u fleylerden mücahede ile uzaklaflmak. Nefsi tezkiye etmek ve flehevî arzular›n› k›rmak için, al›flt›¤›, ülfet etti¤i, sevdi¤i fleylerden
onu men etme.
9. Murâkabe: Bu hale ulaflan kifli, ‹lâhî arma¤anlar› gözler, ilâhî lütuflar› gözetler. Allah’tan baflka her fleyden yüz çevirip ‹lâhî aflk deryas›na dalar. Ona kavuflmay› cân-› gönülden arzular, onun huzurunda flevke gelip a¤lar. Yaln›z ona güvenir ve O’ndan yard›m bekler.
10. R›za: Ezelî hükümlere teslim olup, hiç itiraz etmeden, bütün ifllerini Allah’›n ebedî tedbirlerine havale edip O’nun r›zas›n› elde etme.
Baz› sûfiler flöyle der: Bütün ifllerimi hakiki sevgili, yüceler yücesi Allah’a havale ettim. O dilerse yaflat›r, dilerse öldürür.17
4. Divan. Mustafa Enver’in hayat› hakk›nda bilgi veren kaynaklarda divan›n›n
oldu¤u belirtilmektedir. Ancak bugüne kadar yapt›¤›m›z araflt›rmalarda divan›n› elde edemedik. Bu sebeple edebî kiflili¤i hakk›nda fikir yürütmemiz pek sa¤l›kl› olmayacakt›r. Mustafa Enver hakk›nda bilgi veren Hüseyin Vassaf ve ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal afla¤›daki fliirlerini örnek olarak eserlerine alm›fllard›r. Ayr›ca ‹bnülemin’in verdi¤i nüsha farklar›ndan iki nüshay› gördü¤ü anlafl›lmaktad›r. Biz de bu fliirleri küçük düzeltmelerle yaz›m›z›n sonuna al›yoruz.
Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün
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‹fltiyâk› böyle mehcûr olmay›nca bilmedim
Kadr-i vasl-› yâri ben dûr olmay›nca bilmedim
Nefl’e-i dîdâr› mestûr olmay›nca bilmedim
Câm-› aflk› sâf billûr olmay›nca bilmedim
Zevk-i Hakk’› zikr-i dâim18 olmay›nca bilmedim19
Ceyfl-i nefse gâlib ü mansûr-› Yezdân olma¤›
Tâc-› fakr ile ser-efrâz-› cihân-bân olma¤›
Mülk-i tende hükm ider bir özge sultân olma¤›
fiehr-i dilde20 câlis-i taht-› Süleymân olma¤›
Yok olup bu varl›¤›m mûr olmay›nca bilmedim
Bâyezîd’in cezbesinde celle flânî21 remzini
Zât-› Ahmed’den tecellî men raânî22 remzini
‹z rameyte23 nass-› pâkinde meânî remzini
Rü’yet-i dîdâr-› Hak’dan24 len-terânî25 remzini
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Cism-i zâr›m26 aflk ile Tûr olmay›nca bilmedim
Kays’› hayrân Leyli’yi gîryân iden aflk âtefli
Güllerin ba¤r›n yakup elvân iden aflk âtefli
Bülbülü ol nâr ile sûzân iden aflk âtefli
Mahv idüp pervâneyi büryân iden aflk âtefli
Cezbe-i zikr ile tennûr olmay›nca bilmedim
Tâlib-i dîdâr olup durdum der-i dîvânda
Feyz-i Mevlâ vâs›l oldu mecma‘-› irfânda
Sendedir gâfil ararsan sen seni yabanda
Arad›m envâr-› lâhûtu dil ü vicdânda27
Kayd-› nâsût aradan dûr almay›nca bilmedim
Sa‘y ü gayret eyleyüp anla flerîat s›rr›n›
Bâb-› Haydar’dan duhûl it bil inâbet s›rr›n›
Ârif-i remz-i fenâ ol gör tarîkat s›rr›n›
Kisve-i Âl-i Abâ Enver hakîkat s›rr›n›
Vuslat-› mürflidle mesrûr olmay›nca bilmedim28
Gazel
Mefûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün
Cezb itdi gönlüm ol kad-i dilcû-y› serbülend
K›ld› kemend-i zülfi ile dâm-› aflka bend
Hüsni perî, h›sâli melek, nâz› cângüdâz
Olmufl yegân yegân revifl ü tavr› dilpesend
Müjgân-› çeflmi pürham olup her flikencile
Eyler niçe gazâleyi pâbend ü der-kemend
Telkîni sevk edince gözün kufl› cân›ma
Girmez hevâ-yi aflkdan âvâz-› nush u pend
Enver husûl-i nazm-› melîh ârzû eder
‹hsân› pîrden dileyüp himmet-i bülend
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Gazel
Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Dîde-i pürhûndur aflk›nla dolu sahbâ bana
La‘l-i nâb›n flevki oldu bâde-i hamrâ bana
Gonce-i gülzâr-› hüsnündür beni nâlân iden
Aflkda demsâz olur mu bülbül-i fleydâ bana
Gönlümü mecnûn iden sevdâ-y› zülfündür senin
Sünbül-i gîsûna ermek vuslat-› Leylâ bana
Hem siyeh zülfün k›lar temfliyyet-i âyîn-i küfr
Hem kafl›n mihrâb› eyler secde-i îmâ bana
Safha-i hüsnünde vard›r tâlibe tedrîs-i aflk
Nüsha-i ruhsâr›n oldu nuhbe-i inflâ bana
Dem-be-dem âh›m yeli tahrîk ider emvâc-› yem
Nîl olur eflk-i siriflkim aflkd›r deryâ bana
Gerçi yokdur tab‘›ma Enver fesâhat behresi
Lîk nâdir-gû Senîh’in29 himmeti bâlâ bana30
Üsküdar’da yetiflen ve güçlü bir âlim olan Mustafa Enver de Osmanl› Devleti’nin
son y›llar›nda yetiflen mutasavv›f flairlerimizden biridir. Mustafa Enver’in fleyhlik yapt›¤› ve kabrinin bulundu¤u Nalçac› Halil Efendi Tekkesi Üsküdar’›n kültür tarihi aç›s›ndan önemlidir. Tekkenin dördüncü fleyhi Mudurnulu fieyh Mehmed Tulûî Efendi (ö. 1170/1756) dinî besteleriyle tan›nan ve ayn› zamanda hattat olan bir kimsedir. Tulûî Efendi, 18. yüzy›l›n Tekke musikisinde önemli eserler vermifltir. Kufladal› ‹brahim Efendi’nin halifelerinden Mehmed Tevfik Efendi vefat edince Mustafa Enver taraf›ndan bu tekkenin haziresine defnedilmifl,
buras› uzun süre ziyaretgâh olmufltur. ‹stanbul’un 19. yüzy›lda yetifltirdi¤i ünlü
zakirbafl›lar›ndan Hac› Haf›z Nafiz Bey (ö. 1897)’in Mustafa Enver’e mensup oldu¤u bilinmektedir. Aslen Nakflibendiyye’den olup son dönem Halvetî-fiabanî
fleyhleri aras›nda önemli bir yere sahip olan Seyyid Yakup Han’›n (ö. 1899) Bosnal› Mehmet Tevfik Efendi’nin vefat›ndan sonra, ‹stanbul’da bulundu¤u y›llar288
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da Mustafa Enver Bey’in Üsküdar’daki sohbetlerine kat›ld›¤› bilinmektedir.31 Yine Mustafa Enver’in o¤lu ve bu tekkenin son fleyhi olan fieyh ‹hsan Efendi (ö.
1949) de dinî musiki sahas›nda derin bilgisi ve kabiliyetiyle tan›nm›fl sanatkârlar›m›zdan birisidir. Çeflitli kimselerden birçok ilâhî meflk etti¤i bilinmektedir.32
D‹PNOTLAR
1 Azmi Bilgin, “Osmanl›lar-Tekke fiiiri”, D‹A, ‹stanbul 2007, XXXIII, 561.
2 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, I, 287.
3 Mehmet Mermi Haskan Nalçac› Halil Camii’yle ilgili bilgi verirken yanl›fll›kla “Bu semt eskiden, ‹cadiye ismiyle maruf idi” demektedir (bk. Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 285).
4 Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet Akkufl-Ali Y›lmaz, ‹stanbul 2006, IV, 130.
5 ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal, Son As›r Türk fiairleri, ‹stanbul 1988, I, 318.
6 Bursal› Mehmet Tahir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul 1333, I, 170.
7 Harîrîzâde Mehmed Kemâleddin, fierhu Virdi’s-settâr, ‹stanbul 1287, s. 2-3; çevirisi için bk. Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, IV,129.
8 Kümeyl b. Ziyâd (ö. 82/701) Hz. Ali’ye yak›nl›¤› ile tan›n›r. Baz› kitaplarda Hz. Ali’nin kendisine tavsiyeleri ve ö¤retti¤i dualar yer al›r. Çeflitli tarikat silsilelerinde ismi geçen Kümeyl’e Hz. Ali’nin bütün zahir ve bat›n ilimlerini bildirdi¤i rivayet edilir, genifl bilgi için bk. Mustafa Öz, “Kümeyl b. Ziyâd”, D‹A, Ankara 2002,
XXVI, 550.
9 Allah aflk›ndan do¤an vecd ve isti¤raktan sonra yeniden his ve fluur haline dönüfl.
10 Mustafa Enver’in tercüme etti¤i üç risaleden ilki olup Arap harfli olarak yay›mlanm›flt›r (‹stanbul 1285, s.
2-13).
11 ez-Zâriyât 51/56.
12 Yarat›lm›fllar› görmeyip bütün varl›klar› Allah’›n s›fatlar›n›n zuhuru bilerek varl›klar›n›n izafî oldu¤unu idrak etme derecesi.
13 Mustafa Enver’in tercüme etti¤i üç risaleden ikincisi olup Arap harfli olarak yay›mlanm›flt›r (‹stanbul 1285,
s. 13-32).
14 Necmüddin Kübra, Tasavvufî Hayat (haz. Mustafa Kara), ‹stanbul 1996.
15 Sâir ilallah: Allah’a do¤ru seyr ve seyahat edenler.
16 bk. Azmi Bilgin, “Türk Tasavvuf fiiirinde ‘Ölmeden Önce Ölme’ Temi”, Kubbealt› Akademi Mecmuas›, sy.
142, y›l 36/2, ‹stanbul 2007, s. 42-53.
17 Mustafa Enver’in tercüme etti¤i üç risalenin sonuncusu olup Arap harfli olarak yay›mlanm›flt›r (‹stanbul
1285, s. 33-39).
18 Zikr-i dâim: Zikr-i mezkûr.
19 Zevk-› mesti âb-› engûr olmay›nca bilmedim.
20 fiehr-i dilde: Kaf-› dilde.
21 Celle flânî: “fian›m ne yücedir.” anlam›nda, ilk büyük mutasavv›flardan Bâyezîd-i Bistâmî’nin (ö. 234/848)
cezbe halinde söyledi¤i rivayet edilen flathiye niteli¤inde bir söz (bu sözün farkl› bir rivayeti için ayr›ca bk.
Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyâ, I, 374-375).
22“Beni gören” anlam›nda, “Beni gören hakk› görmüfltür. Çünkü fleytan benim suretime giremez.” hadisinden
iktibast›r (ayr›ca bk. Sadreddin Konevî, fierh-i Hadis-i Erbaîn: K›rk Hadis fierhi, trc. Ekrem Demirli, ‹stanbul
2002, s. 142).
23 “Att›¤›n zaman” anlam›nda, “Onlar› siz öldürmediniz, Allah öldürdü; att›¤›n zaman da sen atmad›n, Allah
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att›; bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapt›. fiüphesiz Allah ifliten ve bilendir.” (el-Enfâl 8/17)
ayetinden iktibast›r.
24 Hak’dan: Hak’da
25 “Sen beni asla göremezsin” anlam›nda, “Musa belirledi¤imiz vakitte gelip de Rabbi onunla konuflunca ‘Rabbim, bana kendini göster, seni göreyim.’ dedi. O, ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat flu da¤a bak, e¤er o yerinde
durabilirse sen de beni göreceksin!’ buyurdu. Rabbi o da¤a tecelli edince onu param parça etti; Musa da bayg›n düfltü. Ay›l›nca dedi ki: Seni noksan s›fatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben inananlar›n ilkiyim.” (el-A‘râf 7/143) ayetinden iktibast›r.
26 Cism-i zâr›m: Zerre zerre.
27 Arad›m envâr-› lâhût nefl’esin vicdânda.
28 Hüseyin Vassaf, Cerîde-i Sûfiyye, 22 fiaban 1332 (16 Temmuz 1914), nr. 99, s. 32-33.
29 Bursal› Süleyman Senih Efendi (ö. 1900).
30 ‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal, I, 318-319.
31 Hâfi Kadri Alpman,“Seyyid Yakup Han v e fieceresi”, Yeni Tarih Dünyas›, y›l 1, c. II, sy. 17, ‹stanbul 1954,
s. 686; Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet Akkufl-Ali Y›lmaz, ‹stanbul 2006, IV, 134137;
32 Baha Tanman, “Nalçac› Tekkesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, VI, 41-42; Mehmet
Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, I, 286-287.
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Üsküdar’›n kültür ve düflünce tarihinin sa¤l›kl› bir flekilde yaz›labilmesi öncelikle, bu semtin kültürel kimli¤ini kazanmas›nda önemli rolleri bulunan düflünce, kültür, sanat ve gönül adamlar›n›n incelenmesiyle mümkündür. Bu yaklafl›mdan hareketle tebli¤imizde, Üsküdarl› Mehmed Tâlib Efendi’yi incelemeye
çal›flt›k. Bu çerçevede ilk olarak flâirimizin hayat›, eserleri, kiflili¤i ve mûsikiflinasl›¤› üzerinde durduk. Ard›ndan flâirin en önemli edebî eseri olan dîvânçesinin flekil, dil-üslûp ve muhteva özellikleri bak›m›ndan ana hatlar›yla incelemesini yapmak suretiyle onun flâirlik yönünü ortaya ç›karmaya, duygu ve düflüncelerinin fliirlerine ne flekilde yans›m›fl oldu¤unu tespite gayret ettik.

Hayat›
Üsküdar’da do¤mufl olan Mehmed Tâlib Efendi, Celvetî fleyhlerinden Devâtî
Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Mustafa Efendi, önceleri divitçilik sanat› ile meflgul
iken daha sonra tasavvufa yönelerek Azîz Mahmud Hüdâyî’nin serhalîfesi Bal›kesirli Muk‘ad Ahmed Efendi’ye intisap etmifl ve seyr ü sülûkunu tamamlamas›n›n ard›ndan Kastamonu’ya halife s›fat›yla gönderilmifltir. Bir müddet sonra
‹stanbul’a dönen ve ilim tahsilinin ard›ndan çeflitli medreselerde müderrisliklerde bulunan Mustafa Efendi, bilâhare müderrislik görevinden ayr›lm›fl ve Üsküdar Bülbülderesi’nde 1061/1651’de yapt›rd›¤›, dolay›s›yla Bülbülderesi Zâviyesi olarak da an›lan fieyh Câmii Tekkesi’nde1, vefat tarihi olan 1070/1659-1660
y›l›na kadar irflat vazifesinde bulunmufltur.2
Kaynaklarda Divitçi-zâde denmekle meflhûr oldu¤u belirtilen Mehmed Tâlib
Efendi, seyr ü sülûkunu babas›n›n halifelerinden Fidanc› fieyh Mehmed Efendi’nin yan›nda tamamlayarak hilâfet alm›fl3, di¤er yandan medrese tahsilini de ikmal ederek bir süre müderrislik görevinde bulunmufltur. Babas›n›n vefat› üze-
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rine ilmiye mesle¤inden ayr›lan Mehmed Tâlib Efendi, vaktiyle babas›n›n yapt›rd›¤› ve irflat vazifesinde bulundu¤u fieyh Câmii Tekkesi’ne postniflin tayin edilmifltir. Burada bir müddet hizmet ettikten sonra, Hüdâyî Tekkesi fieyhi Gafûrî
Mahmud Efendi’nin 1078/1667 tarihinde vefat› üzerine bu kez âsitâneye postniflin tayin edilmifltir. Âsitânede yaklafl›k on iki y›l irflada devam eden Mehmed Tâlib Efendi, bu vazifesinde iken Receb 1090/A¤ustos 1679’da vefat etmifl, vaktiyle
hizmet etti¤i tekkenin haziresine, bugünkü fieyh Devâtî Mustafa Efendi Câmii’nin bahçesinde bulunan türbeye, babas›n›n kabri yan›na defn edilmifltir.4
Vefat› üzerine düflülen tarihler aras›nda kaynaklarda, afla¤›da verilen bir m›sra
ile bir beyit örne¤ine yer verildi¤i görülmektedir:
Târih-i vefât-› Divitçi-zâde
Gitdi bin toksanda yâ Hû diyü kutbu’l-ârifîn5
Uflflâkî-zâde ‹brahim Hasîb taraf›ndan düflürülen tarih manzûmesi
Düfldi bir târîh-i zîbâ lafzen ü ma‘nen ana
Âzim-i Hak old› bin toksanda kutbu’l-ârifîn (sene 1090).6

Eserleri
Mehmed Tâlib Efendi’nin, ço¤unlu¤u tasavvufî mahiyette birçok eser kaleme ald›¤› baz› kaynaklarda belirtilmekle birlikte, daha ziyade belli eserlerinden ve o
da neredeyse sadece ismen söz edildi¤i görülmektedir:7
1. Dîvân-› ‹lâhiyyât: Esere iliflkin tespit edilebilen tek nüsha Atatürk Kitapl›¤›,
Osman Ergin Yazmalar›, nr. 807’de kay›tl› olan nüshad›r.
2. Mecâlis: Mev‘izeden, ö¤üt ve vaazlardan ibaret bir mecmua oldu¤u belirtilmektedir.
3. Tâbir-nâme: Mufassal bir eser oldu¤u kaydedilmekte olup mukaddimesinde
flâirin “Bî-vücûdî” mahlas›n› kulland›¤› dile getirilmektedir.
4. Kasîde-i Bür’e fierhi: Bir beyti Türkçe, bir beyti Farsça manzum bir eser oldu¤u bildirilmektedir.
5. Gülflen-i Esrâr: Tasavvufí içerikli bir mesnevi oldu¤unu tahmin etti¤imiz bu
esere ait kaynaklarda herhangi bir bilgi verilmemektedir.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda, baflta ‹stanbul kütüphaneleri olmak üzere yapt›¤›m›z araflt›rmalar sonucunda, flâirin dîvânçesine âit bir nüshan›n d›fl›nda baflka bir eserine ulaflmam›z mümkün olmam›flt›r.

Kiflili¤i
fieyhî’nin “…fazîlet-i ilmiyye ile ma‘lûm, zâhir u bât›n› müsellem, mu‘tekad-›
cumhûr, lây›k-› senâ-y› mevfûr…” bir zât; Safâyî’nin ise “…meflâyih-i tarîkât-›
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Celvetiyye’den ve velâyet ü kerâmet ile me’mûr u salâh u takvâ ile meflhûr bir
fleyh-i kâmil ve bir edîb-i âkil…” olarak tan›tt›¤›8 Mehmed Tâlib Efendi, sâlikleri dâima tevhîde davet etmifltir. Onlara, samimî bir kul olabilmeleri ve Hak yolunu tam anlam›yla bulabilmeleri için kâmil bir zât›n elinden tutmalar› ö¤üdünde bulunmufl (4/1, 17/4, 28/5);9 ayn› zamanda fukarayla birlikte olmak, dilden
tevhîdi uzak etmemek, açl›¤› al›flkanl›k hâline getirmek, tâat u ibâdette bulunmak gerekti¤ini vurgulam›flt›r (17/1-7). O, tüm bu ö¤ütlerinin özünü, tarîkate
girmek, mârifete ulaflmak ve hakîkate âfl›k olmak fleklinde ifade etmifltir (21/7).
Pek çok mutasavv›f gibi onun ö¤ütleri de öncelikle kendisinedir. Bu nedenledir
ki fliirlerinin sonunda ve genellikle Tâlib mahlas›n› tevriyeli kullanmak suretiyle kendisine seslenmekten de geri durmam›fl, bu meyanda “Tâlibâ Hakk’a niyâz
eyleyelim” (13/7), “Tâlibâ durma çal›fl tevhîde er” (14/5), “Tâlibâ flükr eylegil
leyl ü nehâr” (46/6), “Tâlib açagör gözünü” (48/7), “Ey Tâlib yap›fl ihlâs u s›dka”
(49/5) vb. hitaplara s›kça yer vermifltir.
Mehmed Tâlib Efendi, gerek pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî, gerekse babas› Devâtî
Mustafa Efendi gibi ayn› zamanda bir ilim adam›d›r. Bu özelli¤i, onun da tasavvuf yolunda fieriat bilgisini hayli önemsemesi sonucunu do¤urmufltur. O, pek
çok fliirinde mânen ilerleyebilmek ve fakr makam›na ulaflabilmek için tarîkatte
sâd›k olman›n yan›nda fieriat’da da üstün bir mevkide bulunman›n gereklili¤ini dile getirmifltir (10/2). Onun sâliklerine verdi¤i ö¤ütler içinde Hak yoluna
Kur’an ve sünnete s›ms›k› yap›flmak suretiyle ç›k›lmas› (17/2), dinin emir ve yasaklar›na uyulmas›, bilhassa oruç ile namaza devam edilmesi (27/3) ve;
fierî‘at-› flerîfe uyunuz
Ol Resûl’ün tarîkat›n güdünüz
m›sralar›nda da ifade edildi¤i üzere k›saca “Resûl’ün yolunun izlenmesi” önemli bir yer tutmaktad›r.
Tüm varl›¤›n› mutlak var olan Cenâb-› Hakk’a borçlu oldu¤unu dile getiren ve
yarat›c› karfl›s›ndaki durumunu “Biz lâ-fley’iz yâ Rabbi” (58/1) diyerek belirten
Mehmed Tâlib Efendi’nin fliirlerinde vahdet-i vücûd meselesi, Yûnus Emre’de
görüldü¤ü üzere aç›k ve dikkat çekici bir flekilde ele al›nm›fl de¤ildir. Dîvânçesinde flathiyât türü örneklere de yer vermemifl olan Mehmed Tâlib Efendi’nin
vahdet-i vücûd konusundaki genel yaklafl›m›, pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî’de de
görüldü¤ü flekilde, daha ziyade “Her fley O’ndand›r” çerçevesinde olup hayli
mûtedildir.
Mehmed Tâlib Efendi, bir yandan ilmiyle âmil olan samimi âlimleri över ve onlar›n yolunun takip edilmesi gerekti¤ini belirtirken (73/6), di¤er yandan gerçek
âlim olmad›klar›n› düflündü¤ü ilim ehlini ise elefltirir. Bu tür âlimleri, meflâyih
yolunu inkâr ettikleri için tarîkatde gâfil, ayn› zamanda Hak’tan gâfil ve hakîkatte câhil kifliler olarak nitelendiren Mehmed Tâlib Efendi, onlara Hz. Peygamber’in “flöhret âfettir” hadîsini hat›rlat›r ve flöhret ile gösterifli terk etmeleri, peygamberin sünnetine sar›lmalar›, ömrü bofla harcayan felsefeden ellerini çekmeleri ve Hakk’a lây›k fleyler okumalar› tavsiyesinde bulunur (6, 12, 73, 81).
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fiiirlerine bir bütün olarak bak›ld›¤›nda seyr ü sülûkunun çeflitli safhalar›n› görmek de mümkün olabilmektedir. Baz› fliirlerinde henüz yolun bafl›nda oldu¤unu (9, 11, 14, 36) ve neler yapmas› gerekti¤ini dile getiren flâir (2, 4, 8, 31, 52),
baz› fliirlerinde yavafl yavafl yola girdi¤ini ve derviflli¤in tad›n› ald›¤›n› belirtir
(38, 59, 60). Yine baz› fliirlerinde ulaflt›¤› mertebelerin coflku ve heyecan›n› yaflamaya bafllad›¤›n› bildiren flâirimiz (10, 46), baz› fliirlerinde ise vuslata erdi¤ini; dolay›s›yla sevincinden ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl ve nas›l flükredece¤ini bilemez bir hâlde oldu¤unu dile getirir (37, 55, 63, 64, 74, 85).
Onun fliirlerinde dikkati çeken bir baflka husus ise, di¤er baz› sûfí flâirlerde de
görüldü¤ü üzere, “Rab” kelimesi karfl›l›¤›nda “Efendi” kullan›m›na yer verilmifl
olmas›d›r:
Efendi sana lây›k bir amel yok
Kusûr u zenb ü isyân hadden artuk
‹bâda rahmetinin gâyeti yok
Meded kullar›na lutf et Efendi (41/2)
Mehmed Tâlib Efendi’nin, dîvânçesinin tertibi baflta olmak üzere, içerdi¤i fliirlerin tür ve yap›s› bak›m›ndan da büyük oranda pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî’den
etkilendi¤i görülmektedir. Dolay›s›yla birçok ilâhîsi ile Hüdâyî’nin ilâhîleri aras›nda önemli miktarda benzerlik10, hatta baz›lar› aras›nda nazîre iliflkisi bulunmaktad›r11. fiâirimizin, yarat›c›ya karfl› tak›nd›¤› samimi tavr›n bir yans›mas›
olarak, baz› fliirlerinde yer verdi¤i “Efendi” kullan›m› da, büyük oranda pîri Azîz
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Celvetîler’in musiki aletleri (Dervifl Çehizi, s. 226)

Mahmûd Hüdâyî’nin etkisiyle gerçekleflmifl olmal›d›r.12
Mehmed Tâlib Efendi üzerinde, Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin yan› s›ra, baflta Yûnus Emre olmak üzere di¤er Yûnuslar›n da etkileri bulunmaktad›r. Bu etkileri
hemen tüm fliirlerinde hissetmek mümkün olmakla birlikte, do¤rudan nazîre
iliflkisi bulunan fliirlerin say›s› fazla de¤ildir.13

Mûsikîflinâsl›¤›
Celvetîlik’te âyinlerin icrâs›nda mûsikiye büyük bir önem verildi¤i, bizzat tarikat›n kurucusu olan Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin de ayn› zamanda usta
bir mûsikiflinâs oldu¤u bilinmektedir. Onun bugün için üçü ilâhî olmak üzere
elde toplam dört bestesinin bulundu¤u ve bestelerinin kendisinden sonra gelen
birçok önemli mûsikiflâs için örnek teflkil etti¤i dile getirilmektedir.14
Celvetîye’ye mensup birçok flâir gibi Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nden büyük oranda etkilenmifl ve onun yolunda ilerlemeye çal›flm›fl biri olan Mehmed
Tâlib Efendi de bir mûsikiflinast›r. O, besteledi¤i güftelerin ço¤unu kendi ilâhîlerinden seçmifl, ilâhîlerinin bir k›sm› hem zaman›nda, hem de sonraki dönemlerde bir çok bestekâr taraf›ndan bestelenmifl, baz› güfte mecmualar›yla antolojilerde eserlerinden örneklere yer verilmifltir.15 Mesela dîvânçesinde bulunmayan
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“Feth olunca Hak’dan yana yolumuz” m›sra›yla bafllayan ilâhîsi kendisi taraf›ndan nevâ makam›nda bestelenmifl16, güftesi kendisine ait olmakla birlikte yine
dîvânçede bulunmayan, “Yand›m kül oldum aflk meydân›nda” m›sra›yla bafllayan ünlü ilâhîsi de, baflta dinî mûsikîmizin usta bestekâr› Dervifl Ali fiîruganî olmak üzere muhtelif bestekârlar taraf›ndan bestelenmifltir. Çeflitli el yazmas› güfte mecmualar›nda bizzat besteledi¤i baflka ilâhîlerine de rastlanmakla birlikte,
bunlardan hiçbirinin notas› maalesef günümüze ulaflmam›flt›r.17

Dîvânçedeki fiiirlerin Ana Hatlar›yla ‹ncelenmesi
A. fiekil Özellikleri
Mehmed Tâlib Efendi’nin, baz› kaynaklarda önceleri “Bî-vücûdî” mahlas›n› kulland›¤› belirtilmekle birlikte18, kaynaklar›n büyük ço¤unlu¤unda fliirlerinde Tâlib mahlas›n› kulland›¤› bildirilmekte19, flâirin de dîvânçesindeki fliirlerin tamam›nda bu mahlasa yer verdi¤i görülmektedir.
fiâirin tasavvuf edebiyat›nda ad›n›n an›lmas›na vesile olan eseri dîvânçesidir.
Eserde, ilâhî türünde kaleme al›nm›fl 86 adet tasavvufî manzûme bulunmaktad›r. Genelde Yûnus tarz›nda yaz›lm›fl olan bu fliirlerin büyük ço¤unlu¤u dörtlükler hâlinde ve hece vezniyle, hecenin de daha ziyade 8’li kal›plar›yla; az bir
k›sm› ise beyitler hâlinde ve aruz vezniyle kaleme al›nm›flt›r (72, 78, 79). Dîvânçedeki baz› fliirler ise hem aruz, hem de hecenin belli kal›plar›na uymaktad›r
(27, 46, 76). fiâirimiz, hece ile yazd›¤› fliirlerinde daha çok 8’li hece kal›b›n› tercih etmifl, birkaç gazel örne¤inde yine hece veznine yer vermifltir (73, 75, 82).
fiâirimizin bilhassa gazelleri, onun ayn› zamanda dîvân fliiri gelene¤inden haberdâr oldu¤unu göstermekte (85), gerek âyet ve hadis iktibaslar›na, gerekse mülemmâ örneklerine daha ziyade gazellerinde yer verdi¤i görülmektedir (76).
Mehmed Tâlib Efendi, fliirlerinde büyük oranda yar›m ve tam kafiyeleri kullanm›fl, hece ile yazd›¤› ilâhîlerinde büyük oranda nakaratl› flark› flekline yer vermifl ve bu tür fliirlerde daha ziyade ilk bendin ikinci ve dördüncü beyitlerinin
aynen tekrarland›¤› yap›lar› tercih etmifltir (1, 5, 14, 37, 41, 52, 63, 70). Birçok
fliirinde rediften yararlanma yoluna da gitmifl olan flâirin kulland›¤› bafll›ca redifler aras›nda ise “zikrullah ile” (26/1), “flimden girü” (38/1), “gelir bir gün”
(40/1), “verdin” (66/1), “aflk” (78/1) vb. bulunmaktad›r.
fiâirimiz, peygamber efendimiz için tümü ilâhî naz›m türüyle olmak üzere, 6
adet na‘t kaleme alm›flt›r (28, 34, 39, 53, 70, 71). Biri d›fl›nda tamamam› hece
vezniyle yaz›lm›fl olan bu fliirlerin bent say›lar› da ço¤unlukla 6 ile 7 aras›nda
de¤iflmektedir.
Onun fliirlerinde, di¤er birçok mutasavv›f flâir gibi flekle fazla önem vermeyiflinin de etkisiyle olsa gerek, hem hece, hem de aruzla yazd›¤› örneklerde yer yer
vezin kusurlar› bulundu¤u görülmektedir.
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B. Dil ve Üslûp Özellikleri
Mehmed Tâlib Efendi’nin dîvânçesindeki fliirlerin gerek flekil, gerekse içerik bak›m›ndan tekke fliirinin genel özelliklerini yans›tt›¤› görülmektedir. Sahip oldu¤u ilâhî duygu, hâl, nefl‘e, coflku ve düflünceleri, gelene¤in kendisine sundu¤u
imkânlar dahilinde fliire dönüfltüren flâir, fliirlerinde son derece sade, samimi ve
lirik bir dil kullanm›flt›r. O, di¤er pek çok sûfî flâir gibi sanat›n›, muhatap oldu¤u toplulu¤u irflat etmek maksad›yla kullanm›fl ve fliirlerinde daha ziyade, söylemek istedi¤ini aç›k bir flekilde verme temel esprisinden hareket etmifltir.
Bu çerçevede nasihat a¤›rl›kl› bir anlat›ma yer vermifl olan flâirimiz, “Ey tâlib!”,
“Ey sâlik!” vb. hitaplarla halk›n rahatl›kla anlayabilece¤i düzeyde külfetsiz bir
dil ve üslûp kullanm›flt›r. Bu meyanda k›sa m›sralardan oluflan dörtlükleri tercih etmifl ve s›kça yer verdi¤i mütekerrir m›sralarla vermek istedi¤i mesaj›n zihinlerde ve gönüllerde kal›c› olmas›n› hedeflemifltir.20 Onun bu tür hassasiyetler çerçevesinde kaleme ald›¤› bu fliirler, Yûnus Emre’ninki kadar güçlü ve coflkun olmamakla birlikte, samimi bir üslûbun hâkim oldu¤u edebî metinler durumundad›r. Hatta bu fliirler içinde, bir çocuk duas› yahut flark›s› safl›¤›nda olan
örnekler de bulunmaktad›r:
Ehl-i îmân eyleyen
Bunca ihsân eyleyen
Derde dermân eyleyen
Allah›m sensin bana
*
Tâlib kulu güldüren
Düflmüflleri kald›ran
Cümle murad›m veren
Allah›m sensin bana (20/1, 2, 5)
Mehmed Tâlib Efendi, hece ile ve dörtlükler hâlinde yazd›¤› fliirlerinde daha sade bir dil kullanm›fl; aruzla yazd›¤› ve Farsça’ya nispetle Arapça kelimeleri daha çok kulland›¤› görülen gazellerinde ise nispeten a¤›r bir dile yer vermifltir.
Bunun yan› s›ra fliirlerinde zaman zaman olg›l, düriflmek (çal›flmak, çabalamak,
mücadele etmek), irevüz, tapu (huzur, makam, hizmet, görev), yuyagör, iverken,
yelmek (koflmak, acele etmek), n’ifllerisen, toylamak (ziyafet vermek, yedirip
içirmek), kiçi (küçük), idiser, son ucu (sonuç, son, âk›bet), artuk (fazla, ziyade,
baflka, üstün) vb. Eski Anadolu Türkçesi izleri tafl›yan kelime, ek ve kullan›mlara yer verdi¤i de görülmektedir.21
Yine onun fliirlerinde gerek gündelik dilden, gerekse tasavvufî terminolojiden
gelen birçok deyim bulunmaktad›r. Akl›n› bafl›na devflirmek (16/5), bel ba¤lamak (31/2), can ve maldan geçmek (42/5), el almak (17/3), el çekmek (52/4), gönül ba¤lamak (54/3), kalp gözü aç›lmak (68/8), kendine gelmek (79/5), kendini
yitirmek (63/1), nutka gelmek (64/5), yola gelmek (42/4), yola getirmek (1/2), yola gitmek (14/3) vb. deyimler bunlardan baz›lar›d›r.22
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Mehmed Tâlib Efendi, na‘tlar›nda peygamber efendimiz için gönül flehrindeki
hân, bedendeki cân (34/1), esrâr-› Rabb’e mahzen, irfân-› Hakk’a mâden (34/5),
küfür karanl›¤›n› kald›ran, âfl›¤› yâre ulaflt›ran (39/2), Allah’›n sevgilisi, vahdet
kadehinin sâkisi (53/2), bütün âleme server, cümle ümmete rehber (70/1), flefâat kân›, saâdet kayna¤› (70/2), kalp gö¤ünde mâh (71/3) vb. ifadeler kullanm›fl ve
yer yer orijinal teflbihlerde bulunmufltur.
fiâirimiz, Azîz Mahmûd Hüdâyî için de bir medhiye kaleme alm›fl ve “Hazret-i
Mahmûd Efendi” ile “fieyhimiz Mahmûd Efendi” nakarat m›sralar›n› dönüflümlü olarak kulland›¤› bu fliirinde pîri için tarîkat yolunun mürflidi, hakîkat denizine kavuflmufl olan (29/1), âfl›klara yol gösteren, derdiyle sâliklerin inledi¤i
(29/4), dünyan›n her yan›nda pek çok halîfesi olan, Üsküdar’da tevhîd çerâ¤›n›
yakan (29/5) vb. ifade ve teflbihler kullanmak suretiyle ona olan sevgi, hürmet
ve ba¤l›l›¤›n› dile getirmifltir.
C. Muhteva Özellikleri
fiâirimiz, klâsik tasavvufî çizgiyi yans›tan fliirlerinde, hemen her sûfî flâirde görülen din, tasavvuf ve tarikatle ilgili birçok kavram, terim ve kullan›ma yer vermifltir. Bunlar aras›nda aflk, âfl›k, cemâl-dîdâr, cezbe, dervifl-sâlik-tâlib, ecel,
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ölüm, firak-vuslat, gönül, hâl, ilm-i ledün, mâsivâ, kesret-vahdet, muhabbetullah, nefis, ölmeden önce ölmek, pîr, riyâzet, seyr ü sülûk, s›dk, s›r, flerîat, tâc, tecellî, tecrîd, terk, zâhid ve zikir an›labilir. Bu unsurlardan baz›lar› üzerinde,
Mehmed Tâlib Efendi’nin bunlar› kullan›m›na iliflkin bir fikir vermesi bak›m›ndan, k›saca da olsa durmay› yararl› görüyoruz.
1. Aflk
Aflk, tasavvufta sevginin son mertebesi, sevginin insan› tam olarak hükmü alt›na almas›, varl›¤›n asl› ve yarat›l›fl sebebi olarak tan›mlan›r. Sûfîler, sevgiyi genellikle baz› k›s›mlara ay›r›r ve ço¤u kez en üst noktaya aflk› koyar; bir di¤er ifadeyle aflk›, sevginin en mükemmel flekli sayarlar. Yine tasavvufta aflk, yak›c›
özelli¤i bak›m›ndan atefle, sarhofl edici özelli¤i bak›m›ndan flaraba, ç›ld›rt›c›
özelli¤i bak›m›ndan ise delili¤e benzetilir.23
Mehmed Tâlib Efendi, “aflk” redifli gazelinde aflk› flöyle tarif etmektedir:
Aflk, gönül taht›nda sultând›r. O, ancak “men ‘aref” remzi ile fark edilebilecek
özge bir ihsând›r (78/1) Aflk varl›¤a iliflkin tüm izleri silendir ve serâpâ cândan
ibârettir (78/2). Aflk, nâçiz bir zerrenin parlak bir günefle dönüflmesi hâli (78/3)
ve;
Tâlibâ durma dürifl sa‘y eyle tevhîde erifl
Kesme ümmîdin Hudâ’dan feyz-i Rahmân oldu aflk
m›sralar›nda ifade edildi¤i üzere Rahmân’›n feyzidir (78/5).
Mehmed Tâlib Efendi’nin “aflk-› Mevlâ” (14/5), “aflk-› Hudâ” (15/4) veya “aflk-›
‹lâhî” (35/2) tamlamalar›yla dile getirdirdi¤i aflk, ayn› zamanda kiflinin noksan›n› giderir (5/2) ve sâliki Allah’›n zât›na ulaflt›r›r (7/3). Yine aflk, derman› sadece
Allah olan bir dert (1/3), can da¤layan bir atefl (38/3), gönül arsas›na saç›lan ve
orada yeflerecek olan bir tohumdur (44/4).24
2. Âfl›k
Tasavvufta âfl›k ile, Cenâb›hakk’› âzamî mertebede seven kifli veya kifliler kastedilir.25 fiâire göre, ayn› zamanda Hak âfl›¤› da denilen böylesi bir âfl›k için aflk
denizine dalmak ve oradan mârifet incileri elde etmek; ancak bir mürflid-i kâmîlden el almakla mümkün olabilir. Aflk denizinden mârifet incileri ç›karan ve
her dâim Allah diyen âfl›klar için ise art›k ölüm yoktur; zira âfl›k can› asla ölmez:
Allah diyen mahrum kalmaz
Âfl›k cân› hergiz ölmez
O gülflenin gülü solmaz
Gel Allah diyelim Allah (2/2)26
Âfl›klar›n bafll›ca vas›flar› aras›nda gece gündüz inlemeleri, aflk kelâm›n› okumalar› ve zulmetten kurtulup saâdet fecrini görmüfl bahtiyarlardan olmalar› bulunmaktad›r (10/4). Yine âfl›klar, Hak aflk›n› hazînelere bile de¤iflmez (10/6), hak
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yoldan firâr etmedikleri gibi âr da etmezler (32/5). Onlar dîdâra müfltakt›r ve cemâl için herfleyden, hatta candan bile geçerler; zira onlar aflk flarab›ndan içmifllerdir (68/2).
fiiirlerinde âfl›klar›n vas›flar› üzerinde ayr›nt›l› bir flekilde duran Mehmed Tâlib
Efendi, bir ilâhîsinde ise kimlere âfl›k denilemeyece¤ini belirtir. Buna göre
Hakk’›n isminin zevkini tatmayan, bir kâmilin elinden tutmayan (43/2), gözünden yafl ak›tmayan (43/4), do¤ru yolu bilmesine ra¤men gitmeyen (43/5) ve nihayet yedi deryây› hazm edip yutmayan âfl›k de¤ildir (43/6).
3. Kesret, mâsivâ-vahdet
Kelime anlam› çokluk demek olan kesretin tasavvuf terminolojisindeki anlam›,
bir olan Hakk’›n, isim ve s›fatlar›yla tecellî edip çokluk hâlinde görünmesidir.
Sivâ veya mâsivâ, kesreti ifade eden kavramlardan olup vahdete ulaflmak için
mâsivâdan geçmek, gönülden kesreti ç›karmak gerekir (14/5). Allah’›n tecellisine mazhar olmak ve s›r kap›s›n› aralamak da ancak bu flekilde mümkün olabilir
(5/5). Bu nedenledir ki flâirimiz, hem kendisi mâsivâdan elini çekti¤ini dile getirir (52/5), hem de sâliklere mâsivâya bakmamalar›n›, kesrete meyletmemelerini ve sivâ sevgisini terk etmelerini ö¤ütler (4/1).27
Kelime anlam› birlik demek olan vahdet ise, kesretin gerçek bir varl›¤›n›n bulunmad›¤›n› kavray›p mutlak var olarak sadece Hakk’› görmeye denir.28 fiâirimize göre, vahdete ermek tevhîd ile mümkündür. ‹fli dâimâ tevhîd olan cümleden
geçer, vahdete erer ve böylesi kiflilerin her gecesi Kadir, gündüzü de bayram
olur:
Dâ’im iflin tevhîd ola
Geç cümleden tefrîd ola
Gecen Kadr günün ‘îd ola
Gel Hak yoluna gidelim (15/2)
4. Nefis
Sözlük anlam› benlik, can, ruh, afla¤› duygular vb. olan nefis, kulun kötü huylar›, çirkin vas›flar›, kötü his ve huylar›n mahalli olan cism-i latîf fleklinde de tan›mlanmaktad›r.29
Mehmed Tâlib Efendi, “‹nsâfa gel, insâfa gel” nakarat m›sral› bir ilâhîsinde nefsin bafll›ca özelliklerini s›ralar. Buna göre nefis hayli kötü olup cürmüne nihâyet yoktur. Dünyay› sevmek bafll›ca hasletidir ve onun iyilerle ülfeti de yoktur
(11/1-2). fiâirimiz, yol kesici eflkiya (27/4), Firavun (6/2), dev (81/5), canavar
(43/2) vs. birçok olumsuz unsura benzetti¤i nefsi ayr›ca, sâlikleri do¤ru yoldan
al›koyan bir düflmana ve sâlik ile Allah aras›ndaki bir engele benzetir (15/5,
80/1). Bu düflman›n ma¤lup edilmesi ve engelin aradan kald›r›lmas› ise ancak
tevhîd ile mümkündür (17/6). O, nefsin tehlikeleri konusunda da s›k s›k sâlikleri uyar›r ve nefse uymamalar› hususunda onlara ö¤ütler verir (27/3, 38/4, 40/5):30
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Nefse murâd›n vermegil
Bafla gavgây› dermegil
Gafletle begim durmag›l
Âkil olan böyle eder (22/3)
Nefis karfl›s›ndaki tavr›na ve hassasiyetine ra¤men Mehmed Tâlib Efendi’nin de
zaman zaman nefsine uydu¤u ve bundan ötürü piflmanl›k duydu¤u görülür:
Gücümüz yetdikçe nefsile yeldik
Zenb ü isyân hadden afld›¤›n bildik
fiimdi nâdim olup kap›na geldik
Efendim zikrini dilden ay›rma (9/5)
5. Ölmeden önce ölmek
Tasavvuf kültüründe iki türlü ölümden söz edilir. Bunlardan biri do¤al veya zarurî ölüm (mevt-i ›zt›rârî); di¤eri ise irâdî ölümdür (mevt-i ihtiyârî). ‹râdî ölüm
daha ziyade, tasavvufun önemli terimlerinden biri olan “ölmeden önce ölmek”
fleklinde ifade edilir. Yine tasavvuf kültüründe kifliyi irâdî ölüme ulaflt›ran belli esaslardan bahsedilir. Tövbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, mâsivây› terk, zikir vb. unsurlardan oluflan bu esaslar31, esasen Mehmed Tâlib Efendi’nin
dîvânçesinin tamam›nda ifllenmifl oldu¤unu gördü¤ümüz unsurlard›r. Bir baflka
deyiflle, dîvânçede bulunan fliirlerin neredeyse tamam›, irâdî ölüme ulaflt›racak
olan unsurlara yer verilmek suretiyle, “ölmeden önce ölmek” temi etraf›nda kurgulanm›fl gibidir.
fiâirimize göre, Allah’›n yak›nl›¤›n› elde etmek isteyen kifli devaml› yarat›c›y›
anmal›, hatta u¤runda can›n›, benli¤ini fedâ edip ölmeden önce ölmelidir:
Bulam dersen kurb-› Mevlâ
Zikr eyle Allah’› cânâ
Cân eylegil bunda fedâ
Ölmezden evvel ölegör (16/2)
Ölümsüzlü¤e ulaflman›n yegâne yolu ölmeden önce ölmekten geçmektedir. Bunun için ise öncelikle bir kâmile uyup do¤ru yolu bulmak gereklidir (38/5). Ölmeden önce ölmeyi baflaran âfl›klar dostun cemâlini görmüfl ve bâki hayata ermifllerdir. Art›k onlar için ölüm de yoktur (82/8).

6. Seyr ü sülûk
Seyr ü sülûk ise tasavvufta, Hakk’a ermek veya Allah’a ulaflmak için bir rehberin, bir mürflid-i kâmilin öncülü¤ünde ve denetiminde ç›k›lan manevî ve rûhî
yolculuk anlam›ndad›r.32
Mehmed Tâlib Efendi’ye göre seyr ü sülûk, Allah’a ulaflmak için ahlâk› güzellefltirmektir. Kalpten her türlü flüpheyi atmak ve ahlâk›n mükemmel bir hâle gel301
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mesi için sâlikin y›llarca sülûk etmesi gerekir (43/3). Sülûk ayn› zamanda peygamber mesle¤idir. Bu mesle¤in icrâs› ise herfleyden önce peygamberin yolundan gitmeye ve aza kanaat etmeye ba¤l›d›r:
Tutal›m fler‘-i resûlü uyal›m mesle¤ine
Aza kâni‘ olal›m lutf edelim sâlikler (72/7)
7. Zikir
Sözlük anlam› anmak, hat›rlamak, yâd etmek olan zikir, tasavvufta Allah’›n anmak, hat›rlamak ve unutmamak anlamlar›na gelmektedir.33
Mehmed Tâlib Efendi, “zikrullah ile” nakarat m›sral› ilâhîsinde, mâsivâ sevgisinin
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gönülden gitmesinin, kalbin parlak bir ayna hâline gelmesinin ve sûfînin safâya
eriflmesinin hep Allah’› zikretmek ile mümkün olabilece¤ini belirtmifltir (26/1-6).
Onun çok sevdi¤i zikir çeflitlerinin bafl›nda “kelime-i tevhîd zikri” gelmektedir.
Mehmed Tâlib Efendi, kelime-i tevhîd zikrine özel bir önem vermifl ve “Lâ ilâhe illallah” (1/1), “Tevhîde gel tevhîde” (4/1), “Gel gönül tevhîd edelim” (7/1) vb.
nakarat m›sral› birçok ilâhî yazm›flt›r. fiâirimiz, “Lâ ilâhe illallah” nakarat m›sral› yedi k›t‘al›k ilâhîsinde ise bu kez, kelime-i tevhîdin çeflitli özelliklerine yer
vermifltir. Bunlar aras›nda dört kitab›n manas›n›n onda bulunmas›, cümle dertlerin devas› olmas›, kulu yola getirmesi, ölmüfl kalbi diriltmesi ve nihâyet hakikate erdirmesi yer almaktad›r:
Ölmüfl kalbi dirgüren
Tarîkata turguran
Hakîkate irgüren
Lâ ilâhe illallah (1/6)
fiâirimizin çok sevdi¤i zikirlerden biri de “lafza-i celâl zikri”dir. Cemâlullaha
âfl›k olanlar da, visâle tâlib olanlar da bu zikri dillerinden düflürmemelidir. Ayr›ca bu zikir öylesine tesirlidir ki Allah diyen aslâ mahrum olmaz (2/2). Kemâle
ulaflmak, menzile ermek için de bu zikre devam etmelidir. Bu zikir ayn› zamanda, tevhîd nûruna ermenin ve s›rlar› keflfetmenin de anahtar› durumundad›r:
Hûdur açan envâr›
Keflf eyleyen esrâr›
Kasd et bulagör yâr›
Gel Hû diyelim yâ Hû (3/2)
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Sonuç
T›pk› babas› gibi Üsküdar’a bir câmi hediye etmek suretiyle bir yandan semtin
maddî imar›na,34 bir gönül adam› kimli¤iyle de manevî imar›na önemli katk›larda bulunmufl olan Mehmed Tâlib Efendi, ad› Üsküdarla özdeflleflmifl Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin önemli takipçilerinden biri, ayn› zamanda önde gelen Celvetî
fleyhlerinden biridir.
Onun tamam› tasavvufî manzûmelerden oluflan fliirleri, benzer birçok mutasavv›f flâirde oldu¤u gibi, duygu ve düflünceleri ile yaflad›¤› mânevî hâl ve keyfiyetin birer ifade ve yans›mas›ndan ibaret olmalar›n›n yan›nda; sahip olunan bilgi,
manevî birikim ve bizzat yaflanm›fl bir tecrübenin baflkalar›na aktar›m›, paylafl›lma iste¤i ve gayesinin bir tezahürü olarak da de¤erlendirilebilir. Dîvânçedeki
fliirlere bak›ld›¤›nda seçilen naz›m türü ve flekillerinin, hatta veznin de tamamen bu gayeye hizmet etti¤i ve bu yönüyle de tekke fliirinin genel özelliklerini
yans›tt›¤› görülür.
O, irâdî ölümü, bir di¤er ifadeyle kifliyi irâdî ölüme ulaflt›racak olan zikir vb.
esaslar› fliirlerinin hâkim temalar› hâline getirmifl, bu meyanda en çok tevhid ve
mürflid-i kâmil unsurlar› üzerinde durmufltur.
Son söz olarak, Mehmed Tâlib Efendi’nin Üsküdar için anlam ve öneminin daha ziyade, pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin, flâirimizin ifadesiyle, “Üsküdar’da yakt›¤› çerâ¤›n” daha genifl kitleleri ayd›nlatmas›na sa¤lad›¤› katk›larda
sakl› oldu¤unu bilhassa belirtmek gerekir.
D‹PNOTLAR
1 Sadettin Nüzhet Ergun’un yer verdi¤i, Mehmed Tâlib Efendi’nin bu tekkenin bânisi oldu¤u bilgisi do¤ru de-

¤ildir (bk. Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, ‹stanbul 1943, I, 40).
2 Uflflâkî-zâde, Seyyid ‹brahim, Zeyl-i fiakây›k (nflr. Hans Joachim Kissling), Wiesbaden 1965, s. 561; fieyhî

Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fudalâ-I (nflr. haz. Abdülkadir Özcan), ‹stanbul 1989, III, 575; Safâyî, Tezkire, Bayezid Devlet Ktp., Veliyüddin Efendi, 2549, s. 244; Hüseyin Ayvansarâyî, Vefâyât, Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, 1375, vrk. nr.:31a; Osman-zâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (haz. Metin Akkufl-Ali Y›lmaz), ‹stanbul 2006, III, 40; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, ‹stanbul 1308, IV, 183; Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl›
Müellifleri, ‹stanbul 1333, I, 36; Nuri Özcan, “Mehmed Efendi, Divitçizâde”, D‹A, Ankara 2003, XXVIII, 451452; Nuri Özcan, “Azîz Mahmud Hüdâyî Âsitânesinde Hizmet Etmifl Mûsikîflinas fieyhler”, Azîz Mahmûd Hüdâyî Uluslararas› Sempozyum Bildirileri, 20-22 May›s 2005, Üsküdar Belediyesi Yay., II, 269.
3 fieyhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. 575; Safâyî, a.g.e., s. 244; Hasîb Üsküdârî, Vefeyât-› Ekâbir-i ‹slâmiye, Süley-

maniye Ktp., Yazma Ba¤›fllar, 3910, vrk. nr.: 2a; Hüseyin Ayvansarâyî ve Osman-zâde Hüseyin Vassâf ise Mehmed Tâlib Efendi’nin Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin halifelerinden Cennetî Efendi’den ahz-› tarîkat eyledi¤ini bildirmektedir (bk. Hüseyin Ayvansarâyî, a.g.e., vrk. nr.:31a; Osman-zâde Hüseyin Vassâf, a.g.e., s. 40).
4 fieyhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. 575; Safâyî, a.g.e., s. 244; Hüseyin Ayvansarâyî, a.g.e., vrk. nr.:31a; Osman-

zâde Hüseyin Vassâf, a.g.e., s. 40; Mehmed Süreyya, a.g.e., s. 183; Bursal› Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 36; Nuri
Özcan, D‹A, s. 451-452; Avni Erdemir, Anadolu Sahas› Musikiflinas Divan fiâirleri, ‹stanbul 1999, s. 465; Ahsen Engin, Mehmed Tâlib-i Üsküdârî’nin Dîvançesi’nin Edisyon Kriti¤i (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat› Ana Bilim Dal›, Eski Türk Edebiyat› Bilim Dal›, 2002), s. 7. (Ad› geçen tez, edisyon kritikli bir neflir olarak takdim edilmekle birlikte böyle olmay›p, eserin
tespit edilebilen tek nüshas›ndan hareketle haz›rlanm›fl transkripsiyonlu bir neflirdir (Bayram Ali Kaya).
5 Safâyî, a.g.e., s. 244; Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân fiâirlerinin Muhtasar Biyografileri (haz. Ce-

mâl Kurnaz-Mustafa Tatc›), Ankara 2001, II, 577.
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kaydedilen ve ahflap oldu¤u zannedilen bu câmi, zamanla harap olmufl ve istek üzerine Sultan I. Mahmud taraf›ndan kârgir olarak yeniden yapt›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla kaynaklarda Sultan I. Mahmud Câmii olarak da
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Üsküdar’da Bir Mesnevihan
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Tarîkat fieyh-i mümtâz› Alî Behcet Efendi’dir
Harîm-i s›rr-› pâk-› Mevlevî hem Nakfl›bendî’dir
Kemâl-i aflkla Vassâf’› tebcîl eyler ol zât›
Ferîd-i asr idi hem ârifân›n ser-bülendidir
Hüseyin Vassaf
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî tasavvufî kiflili¤i ve düflünceleriyle Türk irfan›na ve
edebiyat›na etki etti¤i bilinen bir gerçektir. Bu etki, flehirlerin müstesna muhitlerinden olan Mevlevîhanelerde çilesini dolduran derviflin ruhanî ayd›nlanmas›na paralel olarak, sanat ve edebiyatta kendisini hissettirir. Bir bilinç hâli
olan bu ruhanî ayd›nlanma, t›pk› kam›fl›n ney’e dönüflmesi gibi, dervifli
incelterek ona bir çelebi tav›r kazand›rm›flt›r. Bu çelebi tav›r, menk›beleri, fliirleri, musikisi, geleneksel sanatlar›, sosyal ve befleri iliflkileriyle flehirli kimli¤ini
infla eden en önemli kaynakt›r. Üsküdar, içinde bar›nd›rd›¤› Mevlevîhaneyle, bu
kaynaktan yeterince yararlanm›fl olmal›d›r.
Mevlâna’n›n Türk kültür ve hayat›na etkisi, onun düflüncelerinin müesses hale
kavuflmas› anlam›na gelen Mevlevîlikle s›n›rl› de¤ildir. Zira onun bize b›rakt›¤›
en önemli miras olan Mesnevî, okunarak, yaz›larak, üzerinde düflünülerek, fleklî
yap›dan ba¤›ms›z genifl ve derinlikli bir etki alan› infla etmifltir. Bu etkiyi oluflturan kurum ise, mesnevîhanl›kt›r. Nitekim mesnevîhan, Mesnevî okuyarak ve
flerhederek Mevlâna’n›n fikir ve sanat dünyas›na ilginin oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.
Bu mesnevîhanlardan birço¤u, Nakflîlik ve Halvetîlik gibi farkl› irfânî muhitlere
mensupturlar. Bu bak›mdan Mevlâna’n›n etkisi, onun estetik duyuflu ve

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Mevlana’n›n sadaka isteyen adama seddini verifli (Dervifl çehizi, s. 14)

kavray›fl›, Mevlevîlî¤i aflm›flt›r.
Mesnevîhanlar içerisinde temayüz eden Nakflî-Müceddidî rehberlerden olan Ali
Behçet Efendi, uzunca bir dönem Üsküdar Selimiye Tekkesinde irflat hizmetlerini ifa etmifl ve buray› adeta bir Mesnevihâne’ye dönüfltürmüfltür. Son dönem
sufî flahsiyetler aras›nda öne ç›kan flahsiyetlerden birisi olan Ali Behçet Efendi,
mesnevîhanl›k müessesesine farkl› bir tarz da kazand›ran Mehmet Emin
Kerkûkî(ö.1813)’nin çizgisinde okuttu¤u derslerle ve yapt›¤› sohbetlerle Üsküdar’›n irfân hayat›na ›fl›k olmufltur. Bu ›fl›k, Yahya Kemal’in ifade etti¤i “dost
›fl›klar”›n da kayna¤› olmal›d›r. Burada k›saca “›fl›k insan” Ali Behçet Efendi ve
oluflturdu¤u muhit inceleme konusu edilerek, mesnevîhanl›k kurumunun
Üsküdar’daki izi sürülecektir.

Arifân’›n ser-bülendi
Hüseyin Vassaf’›n ârifân›n ser-bülendi olarak nitelendirdi¤i Ali Behçet Efendi
kimdir? Ali Behçet Efendi, Mehmed Süreyya’n›n ifadesiyle, hüsn-i hâl sahibi bir
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Mevleviler

kiflidir. Kezâ Bursal› Mehmet Tahir’e göre de ârif bir zatt›r. Bu hüsn-i hâl sahibi
ve ârif zât›n hakk›nda daha evvel bir iki çal›flma yay›nlanm›flt›r. Ancak onun
eserlerinden yola ç›k›larak, akademik anlamda daha kuflat›c› çal›flmalar›n
yap›lmas› gerekir. Biz burada sadece mevcut bilgilerden yola ç›karak hayat›na
iliflkin küçük bir foto¤raf takdim edebiliriz1.
Elimizdeki yegâne matbu eseri olan Risâle-i Ubeydiyye-i Nakflbendiyyet’de2
künyesini Ali Behcet b. Ebî Bekr b. Hasan b. Hüseyin olarak kaydeden Ali
Behçet Efendi, aslen Konyal›d›r ve 22 Ekim 1727 (5 Rebîülevvel 1140) tarihinde
burada do¤mufltur. Babas› ve dedesi ilmiyedendir. ‹lk tahsilini aile ortam›nda
alm›fl ve bilahare Afyon’a giderek oradaki Divâne Mehmet Çelebi Dergâh›
rehberlerinden Alaaddin Çelebi’nin özel ö¤rencileri aras›nda yerini alm›flt›r.
Alaaddin Çelebi’den Avârifu’l-Maarif ve Hikem-i Atâiyye gibi irfânî hayat›n
önemli eserlerinin yan›nda Mesnevî’yi de okumufltur. Bir süre ilmiye s›n›f›na
intisap ederek çeflitli seviyelerde resmi görevde bulunmufltur.
Hüseyin Vassaf’›n nakletti¤ine göre, Ali Behçet Efendi, Ankara’da kad› naibi
olarak görev yaparken mesle¤inden istifa etmifl ve Afyon’a giderek Alaaddin
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Efendi’nin rehberli¤inde çileye girmifltir. Bir müddet sonra bizzat rehberinin
delaletiyle Nakflî gelene¤in önemli temsilcilerinden olan Mehmed Emin Kerkûkî
(ö.1813)’nin halkas›na girmek için Bursa’ya gelmifltir. Burada “ikmâl-› sülûk” ile
Nakfl›bendi, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çefltî ve fiettârî tarîklerinden icâzet
alm›flt›r (Sefine, II,194). Bilahare pirdafl› Sadrazam Dervifl Mehmet Pafla’n›n
tavsiyesiyle II. Mahmud’un davetine mazhar olmufltur. Böylece Konya’dan
Afyon’a oradan Bursa’ya ç›kan yolculu¤u, Bursa’da kemale ulaflm›fl ve t›pk›
Üftade’nin tilmizi Aziz Mahmûd-› Hüdâyi gibi, Üsküdar’da nihayete ermifltir.
Padiflah›n emriyle, III. Selimin Üsküdar’da Selimiye Camii civar›nda ihyâ eyledi¤i Nakflibendî zaviyesine, Nimetullah-› Buhârî (ö. 1817)”nin vefat›ndan sonra,
postniflin olmufltur. Burada 16 Ocak 1823 (2 Cemâziyelevvel 1238)’te “dâr-›
bekâyâ” irtihaline kadar, alt› y›ll›k k›sa bir süre dâhilinde hizmet ifa etmifltir.
Bununla birlikte, birçok eser telif etmifl3 ve pek çok kifliyi yetifltirmifltir.
Cenaze teflrifat›n› Kethüdâzâde Arif Efendi ifa eylemifl (Sefine, II, 195),
namaz›n› Fatih Emîr Buhârî Dergâh› postniflini Abdullah Ferdî Efendi (ö. 1516)
k›ld›rm›fl ve Mülkiye naz›r› Saîd Pertev Pafla da flu tarihi düflürmüfltür4:
Oku ey Fâtiha-hân hâtime-i târihini
Göçdü da’vet-gehi dîdâra Cenâb-› Behcet
Kabri Selimiye Dergâh› haziresinde olan Ali Behcet Efendi, Mevlevilikle
Nakflîlik gibi, ilk bak›flta bir birinden meflrep ve meslek itibariyle farkl› oldu¤u
san›lan iki farkl› yolu cem etmifl nadir kiflilerden birisidir. Mamafih bir mesnevîhan olarak Mevlâna’n›n düflünce ve estetik dünyas›na dönük hizmetleriyle
tebarüz etmesi hasebiyle olsa gerek, mezar tafl›nda Mevlevî sikkesi vard›r.
Elimizdeki kaynaklar, ilk Nakflî-Mesnevîhan olarak Neccarzâde Mustafa R›za
Efendi (ö. 1746)’yi zikrederler5. fiüphesiz Neccarzâde’den evvel de baz› Nakflî
rehberlerin Mesnevî okumufl veya okutmufl olmas› ihtimal dâhilindedir. Ancak
Neccâzâde’nin muhitiyle Nakflî çevrelerde Mesnevî’ye olan ilgi daha da
geliflmifltir. Neccarzâde, Befliktafl Mevlevîhânesi postniflini Mesnevîhan
Mehmed Memifl Efendi (ö. 1723)’den Mesnevî okuyarak icazet alm›flt›r. Onun
vesilesiyle irfana uyanan Muhammed Âgâh (ö.1770), bu neflveyi devam ettirerek
bu yolda büyük bir ç›¤›r açan daha sonra Bursa’daki Eminiyye Tekkesinin kuracak olan Mehmed Emin Kerkûkî (ö.1813)’yi yetifltirmifltir6.
Mehmet Emin Kerkûkî’nin Nakflîlik-Mevlevilik yak›nlaflmas›na yapt›¤› katk›,
halifesi Ali Behçet Efendi‘nin faaliyetleriyle devam etmifltir7. Daha do¤rusu Ali
Behçet Efendi’nin dergâhta Nakflî-Müceddidî yolun esaslar›n› saliklere
ö¤retmesinden baflka, temayüz etti¤i as›l yönü, üstad› Mehmed Emin Kerkûkî
gibi Mesnevî baflta olmak üzere Avârifü’l-meârif, Hikem-i Ataiyye ve Mektubat-›
Rabbanî gibi irfani kültürün temel eserlerini okutmufltur.
Bir bak›ma o,
Nakflilik ile Mevlevili¤i tevhit etmifltir. Ancak esas ve erkân itibariyle Nakfli
olmakla birlikte, irfani bak›fl aç›s›ndan tam bir Mevlevidir. Bu sebepledir ki,
Hüseyin Vassaf’ onu, “urefâ-y› Mevleviyye ve ricâl-› Nakfl›bendiyye’den” bir
kâmil olarak nitelendirir. Ali Behçet’in yetifltirdi¤i talebelerinden bir k›sm› da
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postniflin olduklar› dergâhta Mesnevi okutmufllard›r. Bunlar:
1. Tahira¤a Tekkesi postniflini ‹brahim Hayrânî Efendi (ö.1844), bunun yerine
geçen o¤lu Mehmet Feyzullah Efendi (ö.1869) ve torunu Ali Behçet Efendi
(ö.1878) mesnevihanl›k gelene¤ini sürdürmüfllerdir.
2. Unkapan›’nda Emir Buhar› Tekkesi postnifli olarak bulunan Mehmet R›fk›
Efendi (ö.1854)
3. Derûnî Mehmet Efendi tekkesi postniflini Veliyeddin Efendi
4. Eyüp’te fieyhülislam Tekkesi postniflini Ali Efendi (ö.1862) ve onun yerine
geçen o¤lu Mehmet Hasib Efendi (ö. 1891)
Ali Behçet Efendi, bizzat padiflah›n iradesiyle Üsküdar’a geldi¤inden sarayla
yak›n iliflki kurmufl olmal›d›r. Bu konuda çok ayr›nt›l› bir bilgimiz yok, ama
Hüseyin Vassaf’›n nakletti¤ine göre, II Mahmud’un “pek ziyâde hürmet ve
muhabet”ine mazhar olmufltur (Sefine, II, 198). Mamafih onun muhitinde sarayda önemli görevlerde bulunmufl olan zevat›n olmas› da bu iliflkinin seviyesini
gösterir mahiyettedir. Burada Sefine’den yola ç›karak Ali Behçet Efendi’nin
oluflturdu¤u muhiti dikkatlere arzetmek için ondan feyz alan, dolay›s›yla Üsküdar’›n dost ›fl›klar›ndan irfanî anlamda ayd›nlanan devlet, ilim ve sanat
adamlar›ndan baz›lar›n› burada zikretmek mümkündür. Yukar›da ismini zikretti¤imiz dönemin ünlü sûfî flahsiyetlerinden ‹brâhim-i Hayrânî’den baflka, bir
dönem Mülkiye Naz›r› olarak da görev yapan Muhammed Said Pertev Pafla,
Humbarahane Nâz›r› Ahmet Hamdi Efendi, Ahmet Buhârî Dergâh› postniflinlerinden R›fk› Efendi, Meclîs-i Meflâyih reisi Haf›z Feyzullah Efendi, Eyüp’te
fieyhülislâm dergâh› fleyhi Ali Uflflâkî Efendi, Beflira¤a Dergâh› postniflini Hattat
Hüsnü Efendi, Vezneciler’de Derûnî Dergâh› fleyhi Veliyüddin Efendi, Sinop’ta
Seyid ‹brâhim Bilâl Dergâh› fleyhi Halil Sâib Efendi, müderris Ali Câmî Efendi,
meflhur kethüdâ Hâlet Efendi, Takvîmhâne-i âmire nâz›r› flâir Lebîb Efendi,
Baruthâne nâz›r› Muhammed Said Efendi, Kethüdâzâde Mehmed Ârif Efendi,
fiem’î Molla, Sâid Mücib Efendi, Seyfullâh Efendi, Üsküdârî fieyh Muhammed
Nazîf Efendi, Seyyid Niyâzî ve fieyhülislâm Turflucuzâde Ahmet Muhtar Efendi.
‹smi burada zikredilen zevat›n hemen hepsi, irfanî anlamda Ali Behçet
Efendi’nin rahle-i tedrisinden geçmifllerdir. Bunlardan baflka,
el-Hâc
Muhammed Nûrî Efendi gibi, ondan “neflr-i feyz eden” zevat vard›r. Bu zat
Yeniçerili¤in ilgas›ndan sonra Hac›bektafl Hângâh› fleyhi olan Kayserili Nakflî
mürflidi Muhammed Said Efendi’den yolun esaslar›n› ö¤renmifl; ancak kemâle
Behçet Efendi’nin huzurunda ulaflm›flt›r (Sefine, II, 128). Burada dikkatimizi
çeken husus fludur: Üsküdar’da Selimiye Dergâh›nda oluflan irfanî muhit, hem
devlet ricali içerisinde derin bir nüfuza sahiptir, hem de yetifltirdi¤i rehberlerle
‹stanbul’un de¤iflik semtlerinde ve Anadolu’nun baz› flehirlerinde etkili olmufltur. Ali Behçet Efendi, döneminde, Üsküdar’›n ‹stanbul’a ve Anadolu’ya aç›lan
manevi kap›s› olmufltur.
Dikkat edilirse, Ali Behçet Efendi’nin Üsküdar Selimiye’de infla etti¤i muhit,
Osmanl›’n›n son yüzy›l›n›n en mümtaz flahsiyetlerinden oluflmaktad›r. Bunlar›n
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her birisi hakk›nda ayr›nt›l› çal›flmalar yapmak icap ed er. Fakat biz burada bu
isimler üzerinde burada teker teker durma imkân›na sahip de¤iliz. Sadece
birkaç›n› dikkatlerinize arzetmifl olduk. Mamafih yine burada zikredilmesi
gereken iki önemli isim daha vard›r: Bunlardan ilki “mesnevîhân-› meflhur”
Hüsâmeddin Efendi, ötekisi ise, bilahare Meclîs-i meflâyih reisi de olan fleyhü’lmeflâyih, reisu’l-kurrâ olarak da bilinen Eyüp’te Murâd-› Buhârî dergâh› postniflini Haf›z Feyzullah Efendi’dir. Hatûniyye Dergâh› postniflini Mesnevihân-›
meflhur Hüsameddin Efendi, esasen, Ali Behçet Efendi’nin pirdafl›d›r. Hüseyin
Vassaf’a göre mürflidi Mehmed Emin Kerkûkî’nin irtihalinden sonra Ali Behcet
Efendi’nin huzurunda “tecdîd-i bey’at” etmifltir (Sefine, II, 206). Bu hususun
sahihli¤i ayr› bir tart›flma konusudur, ancak her iki azizin aralar›nda yak›n bir
iliflkinin oldu¤u da aç›kt›r.
Burada belki hat›rlat›lmas› gereken isimlerden birisi de Kethüdâzâde Mehmet
Ârif Efendi’dir. Mehmet Ârif Efendi, Befliktafl cemiyet-i ilmiyesi içerisinde yer
alm›fl âlim bir zatt›r. Ö¤rencilerinden Emîn Efendi’nin kaleme ald›¤› Menâk›b-›
Kethüdâzâde el-Hâc Mehmed Ârif Efendi isimli eser yak›n bir geçmiflti günümüz
okuyucusuna sunulmufltur. Sadece bu kitap bile, Ali Behçet Efendi’nin ilim ve
irfan hayat›na katk›s›n› tahlil bak›m›ndan kâfidir. Demem o ki, Ali Behçet
Efendi’nin muhiti, daha sonraki dönemlerde farkl› ilim ve irfan çevrelerinin
tesisine imkan sa¤lam›flt›r. Onun Üsküdar’daki manevî etkisi de halifesi
‹brâhîm-i Hayrânî, o¤lu Hidâyetu’llâh ve torunu Muhammed Saîd arac›l›¤› ile
devam etmifltir. Keza silsile itibariyle ona ulaflan, mesela Üsküdarl› Balabanî
fieyh Hasan Hüsnü gibi zatlar›n hizmetleriyle de varl›k kazanm›flt›r.
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Üsküdar Mevlevihanesi

Netice-i kelâm
Mesnevî, Mevlânâ’dan geriye kalan en önemli kültürel ve edebi mirâs olarak,
geçen as›rda irfânî hayat› beslemeye devam etmifltir. Üsküdar, hem ba¤r›nda
bar›nd›rd›¤› Mevlevihane, hem de Ali Behçet Efendi gibi mesnevihanlar›n oluflturdu¤u muhitlerle bu ruhânî g›dadan en çok faydalanan flehirlerimizden birisi
olmufltur. Üsküdar’da Mesnevî okuma gelene¤i, daha sonraki dönemlerde,
Ahmed Remzî Dede (ö. 1944)’nin Sultan Mustafa Camii’ndeki dersleriyle devam
etmifltir. Günümüzde Ali Behçet Efendi’nin ilim ve irfan gelene¤ini sürdüren
var m›d›r? Bunu bilemiyorum. Ancak, süre gelen göçler, çarp›k yap›laflma ve
yozlaflan de¤erlere ra¤men, hala Mesnevî’nin Üsküdar’›n ruhanî havas›na tesir
etti¤i ve edece¤i aflikârd›r.
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D‹PNOTLAR
1 Hüseyin Vassaf, Ali Behçet Efendi’nin hayat›na iliflkin ilk müstakil risaleyi Terceme-i Hâl-i Hazret-i fieyh
Alî Behcet Konevî ad›yla kaleme alm›flt›r. Kataloglar bu risalenin ‹Ü kütüphanesi’nde bulunan ‹bnülemin
Kolesiyonunda 2760/4 numarayla kay›tl› oldu¤unu ifade etmektedir. Bu koleksiyonun Marmara depremi
dolay›s›yla hasar gören Kütüphane binas›ndan ç›kart›ld›¤› bilinmektedir. O zamandan bu yana buradaki
eserlerden sa¤l›kl› bir flekilde yararlanma imkân› kalmam›flt›r. Her ne kadar Vassaf bu risaledeki bilgileri
Sefine’ye ald›¤› düflünülse de, risaleyi de görmek isterdik. Bu vesileyle k›ymetli yazmalar›n oldu¤u
‹bnülemin koleksiyonunun yeniden eski yerinde araflt›rmac›n›n hizmete sunulmas› gerekti¤ini bu vesileyle
söylemek isterim.

Bu tebli¤de Sefine (Haz. M. Akkufl, Ali Y›lmaz, I-V, ‹stanbul, 2006)’nin yeni neflrinden yararlan›lm›fl, metin
içerisinde eserin ildi ve sayfa numaras› gösterilmifltir.
2 Matbaa-i Âmire, ‹stanbul, 1260’da yay›mlanan bu eser, bir yüksek lisans tezine ve iki ilmi makaleye konu
olmufltur. Bkz: Melahat Haksever, Ali Behçet efeni ve Risâle-i Ubeydiyye-i Nakflibendiyye Adl› Eserine Göre
Tasavvuf Anlay›fl›, Yüksek Lisans Tezi, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001; Mahmut Yücer, “
Selimiye tekkesi fieyhi Ali Behcet Efendi ve Risâle-i Ubeydiyye-i Nakflibendiyye’si”, II. Üsküdar
Sempozyumu Bildiriler-II, (Ed. Zekeriya Kurflun vd.), 12-14 Mart 2004, ‹stanbul, 2005, 74-99; Yusuf Turan
Günayd›n, “Ali Behcet Efendi ve Risâle-i Ubeydiyye-i Nakflibendiyye’si”, Tasavvuf: ‹lmi ve Akademik
Araflt›rma Dergisi, VII (17), Ankara, 2006, 217-235.
3 Daha evvel iflaret edilen Risâle-i Ubeydiyye-i Nakfl›bendiyye’den baflka Vassaf’›n zikretti¤i eserleri
flunlard›r: Becetü’s-Sülûk, Divânçe, Hadîkatü’l-Abdâl, Tercüme-i Hâl-i Ricâl-i Çefltiyye, Risâle-i Hâliyye ve
Rûhâniye ve Vâridât-› Kalbiye. Ancak bilhassa Vâridât ve Divânçe’sini öteden beri aramakta oldu¤um halde
henüz her hangi bir kayda rastlayamad›¤›m› da söylemeliyim. E¤er bu eserler bulun ise, geçen asr›n çok
önemli bir irfan hazinesinin izleri bilim âlemine sunulmufl olur.
4 Pertev pafla’n›n bundan baflka flu k›tay› da söyledi¤ini Vassaf kaydeder:

Ey olan muntaz›r-› feth-i kilîd-i esrâr
Dîde-i cân›n› k›l halka-i bâb-› Behcet
Hâk-i dergâh› idüp sürme-i çeflm-i hak-bîn
Göresin nidü¤ini feyz-i Cenâb-› Behcet (Sefine, II, 196)
5 Neccar-zâdenin hayat› ve düflünceleri çin bkz: Halil ‹brahim fiimflek, “Mesnevîhân Bir Müceddidiyye fieyhi:
Neccârzâde Mustafa R›za’n›n Hayat› ve Tasavvufî Görüflleri”, Tasavvuf, Mevlânâ Özel Say›s›, XIV (OcakHaziran, 2005), 159-178.
6 Bu tekke ve Mehmet Emin Kerkükî Efendi’nin ailesi hakk›nda önemli bir okuma için bkz: Banu Demira¤,
Manolya A¤ac›n›n Kökleri, ‹stanbul, 2000. Ayr›ca bkz: Hasan Basri Öcalan, “Bursada Bir Mesnevîhan: Mehmed
Emin Kerkûkî”, I. Uluslaras› Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aral›k 2001Manisa), Manisa, 2002, 147-160; Mustafa Kara, “Mehmet Emin Kerkûkî ve Eminiyye Dergâh›”, Manolya
A¤ac›n›n Kökleri, ‹stanbul, 2007, 18-23.
7 Nihat Azamat, “Ali Behçet Efendi”, D‹A, II, ‹stanbul, 1989, 382.
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‹ki Pîrin fieyhi:
Köstendilli Ali Alâaddin Efendi
(1053-54/1643-44-1143/1730)
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“Üsküdarl› olabilmek için bu mübârek beldenin geçmiflini ve evliyâs›n› tan›mak,
yüzy›llar›n tesis etti¤i örf ve âdetlerine sahip ç›kmak, bunlar› korumak ve bizzat
yaflamak lâz›md›r.”
(Ahmet Yüksel Özemre)1
Bu yaz›n›n iki amac› vard›r: Birincisi, Halvetî-Cerrâhiyye’nin piri Hz. Pîr Nûreddîn Cerrâhî (1089/1678-1133/1721) ile Halvetî-Raûfiyye’nin piri Üsküdarl› Seyyid Ahmed Raûfî’nin (1068/1657-1170/1757) fleyhleri Üsküdar-Selâmi Ali Mahallesi, Toygar Hamza’da medfûn Köstendilli Ali Alâeddin Efendi’nin hayat›n›
incelemek; ikincisi müftü ve ayn› zamanda muhakkik bir sufi olan Köstendilli’nin di¤er bir halifesi Mehmed fiühûdî’nin (ö. 1126/1714) fleyhinin sözlerinden
derledi¤i Telvîhât-› Sübhâniyye ve Mülhemât-› Rabbâniyye2 adl› Arapça esere
dayanarak Köstendilli’nin vahdet-i vücûd anlay›fl› temelli tasavvufî düflünce
yöntemini (tahkîk tavr›n›) tespit etmeye çal›flmak.

Hayat›: Köstendil’den ‹stanbul-Üsküdar’a-Müftülükten
Tekke fieyhli¤ine
Kaynaklarda hayat› hakk›nda detayl› bilgilere sahip olmad›¤›m›z Köstendilli Ali
Alâeddin Efendi h. 1053-54 (1643-44) tarihinde günümüz Bulgaristan s›n›rlar›
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Halvetî Taclar› (Nurhan Atasoy, Dervifl Çehizi, ‹stanbul 2000, s. 69)

içinde bulunan Köstendil’de (Sofya yak›nlar›nda) do¤du.3 ‹smi Ali, mahlaslar›
Alâeddîn’dir.4. Mehmed fiühûdî Telvîhât ve Dîvân’›nda fleyhini “Abdurrahman
(Abdurrahîm?) er-Rahmânî” ad›yla da zikretmifltir.5 Köstendilli’nin soyu Hz.
Ömer’e dayan›r.6 Naklî ve aklî ilimleri Köstendil’de tamamlay›p hadis ilminde
mütebahhir bir âlim olduktan sonra Lofça’ya gitmifl, Halvetî-Hayâtiyye gibi Rumeli’de yayg›n tarikatlardan biri olan Halvetî-Ramazâniyye’nin fleyhlerinden Fâz›l Ali Lofçavî’ye (ö. 1095/1683) intisap etmifl ve irflad icâzeti alm›flt›r.7 Öte yandan sünnî ve müteflerrî bir velî olarak bât›nda Hünkâr Hac› Bektafl-› Velî’ye
müntesiptir.8
Köstendilli’nin âilesi hakk›nda bilgiler, Faz›l Ali Lofçavî’nin halifelerinden Seyyid Abdülaziz Efendi’nin damad›, eflinin isminin de Havva Bac› Hatun oldu¤undan ibarettir. Kay›npederi Seyyid Abdülaziz Efendi, 1120’de (1708) vefat ederek
Üsküdar’a defnedilmifltir.9
Köstendilli’nin tarikat silsilesi flöyledir:
Seyyid Yahyâ fiirvânî
Mehmed Erzincânî
Tâceddin ‹brahim Kâmil
Alâeddin Uflflâkî
fiemseddin Ahmed Marmaravî
‹zzeddin Ali Karamânî
Kas›m Çelebi
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Muhyiddin Mehmed Karahisârî
Ramazan-› Mahfî
Mestçi Ali er-Rûmî
Mestçizâde ‹brahim er-Rûmî
Debbâ¤ Ali er-Rûmî
Faz›l Ali Lofçavî
Ali Alâeddin Köstendîlî10
Köstendilli Ali Alâaddin Efendi, Halvetî-Ramazâniyye yolunda erkân icrâ etmesinin yan›nda Köstendil müftülü¤ü de yapm›flt›r.11 Bu sebeple mâhiyette bir tav›rda farkl› zâhir- bât›n yollar›n› birlefltiren muhakkik bir meflrebe sahiptir.
Köstendil’den ‹stanbul’a teflrîf ederek, Cerrâhî meflâyihinden ‹brahim Fahreddin
Efendi’ye göre önce Yedikule civâr›ndaki Hac› Evhad (Hac› Evhadüddin) dergâh›nda Abdülahad Nûrî (ö. 1061/1651) halîfelerinden Halvetî-Sivâsî Kutup Hüseyin Efendi’nin (ö. 1105/1693) vefat›n›n akabinde yerine postniflin olmufltur.12
Böylelikle dergâh Halvetî-Sivâsiyye’den sonra bir müddet Halvetî-Ramazâniyye’ye intikal etmifltir.
Köstendilli’nin ‹stanbul’a yerleflmesi hakk›nda kaynaklarda farkl› tarihler bulunmakla birlikte, ‹brahim Fahreddin Efendi’nin söz konusu rivayeti ve Köstendilli halifesi Nureddîn Cerrâhî’nin M›s›r-Kâhire Mevleviyeti’ne (Baflkad›l›¤›na)
tayin tarihi olan h. 1108’den (1696) öncesinde ‹stanbul’a gelmifl olmas› kuvvetle muhtemeldir.13 Zira Hz. Cerrâhî, bu tarihten önce fleyhine intisap etmifl ve
baflkad›l›k görevine gitmeyi reddetmifltir. ‹brahim Fahreddin Efendi, Köstendilli’nin Hac› Evhad tekkesinden ulemân›n teveccühü ve padiflah irâdesiyle Köstendil müftülü¤üne tayin edildi¤ini, müftülü¤ün yan› s›ra Köstendil’de kendi
nâm›na inflâ ettirdi¤i bir tekkede fleyhlik yapt›¤›n› kaydetmektedir.14
fieyh Ali Alâaddin Efendi’nin Hac› Evhad ve Köstendilli tekkelerinden sonra
müftülü¤ü b›rakarak fleyhlik yapt›¤› üçüncü tekke Üsküdar Selâmi Ali Efendi
tekkesidir. ‹brahim Fahreddin Efendi ve Hüseyin Vassâf’a göre Köstendilli’nin
bu tekkeye tayini, fieyhülharem ve Dârü’s-saâde a¤as› (Hac›) Beflir A¤a’n›n (ö.
1159/ 1746)15, Köstendil’den hac için Medîne’ye gelen fieyh Ali Alâaddin Efendi ile Hz. Peygamber’in hücre-i saaâdetlerinde karfl›laflmas› ve hac dönüflü Beflir
A¤a’n›n garip olay› Sultan III. Ahmed’e bildirmesinden sonrad›r. Hüseyin Vassâf’›n diliyle Beflir A¤a’n›n flâhid oldu¤u olay flöyledir: “Dârü’s-saâde a¤as› Koca
Beflir A¤a, Medîne-i Münevvere’de fieyhu’l-Harem iken bir vak’aya flâhid olmufltu. O da, Köstendil müftüsü huzûr-› saâdete gelip dâimâ tahkîk-i ahâdîs (hadisleri tahkîk) eder imifl. Beflir A¤a, Der-saâdet’e dönüflünde Sultan III. Ahmed’in
huzûruna kabûl olunarak, orada gördü¤ü garip ahvâlden bahs ederken, “Efendim, Harem-i fierîf’in geceleri kap›lar› kapand›ktan sonra, bir mübârek zât Hz.
Peygamber’e muvâcehe penceresinin önüne do¤ru gelip, iki üç gecede bir muvâcehede bulunurdu. Bir müddet sonra geri dönerdi. Dönüfl esnas›nda da gözden nihân olurdu. Bu, merâk›m› mûcîb oldu. Bir gece bekledim, yine geldi,
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geri dönerken karfl›lad›m, kim oldu¤unu sordum. Köstendil Müftüsü oldu¤unu,
hadisleri tahkîk için huzûr-› saâdete gelip gitti¤ini (yats› namaz›na Köstendil’de
hâz›r olaca¤›n›)16 söyledi.” dedikte pâdiflâh, “Bu zât› ‹stanbul’a dâvet edelim, görüfleyim” diye ârzulad›. fieyhu’l-islâm Efendi vâs›tas›yla vukû bulan davet üzerine Köstendil’den Der-saâdet’e teflrîf buyurmufllard›r.”17
Hüseyin Vassâf’a göre ‹stanbul’a gelip Lâle devrinin meflhur fieyhülislâm› Yeniflehirli Abdullah Efendi (ö. 1156/1743)18 ile görüflen Köstendilli, kendisine padiflah taraf›ndan maafl tahsîs edildi¤ini duydu¤unda, beytü’l-mâlden maafl alman›n mesle¤ine muvâf›k olmad›¤›n› ve tekrar Köstendil’e geri dönmek için kendisine müsâade edilmesini istemifltir. fieyhülislâm’›n durumu bildirmesi üzerine,
Sultan III. Ahmed bir tekke meflîhatinin kendisine tevcîh edilmesi gerekti¤ini
fermân buyurmufl, Köstendilli akabinde hâlihaz›rda meflihatlik makam› bofl bulunan Üsküdar Selâmi Ali Efendi dergâh›nda postniflin olmufltur.19 Köstendilli
eliyle Hac› Evhad dergâh› Halvetî-Sivâsiyye’den Halvetî-Ramazâniyye’ye geçti¤i
gibi, Selâmî Ali Efendi dergâh› da Celvetîlikten Ramazânili¤e intikal etmifltir.
Sultan’›n, Köstendilli’nin tayînini bildiren 28 Sefer 1133 (12 Aral›k 1720) tarihli fermân› flöyledir:
[BOA, (Muallim) Cevdet tasnîfi, Evkaf K›sm› nr. 4338]
Velînîmetimiz Efendimiz Hz. Pîr-i münîr Muhammed Nûreddîn Cerrâhî (k.s.)
hazretlerinin mürflîd-i âlîleri Hz. fieyh Ali Alâaddîn Köstendilli hazretlerinin
efl-fieyh Selâmi Ali Efendi Vakf›ndan Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesindeki
Dergâhta irflâd görevine devâm etmesine dâir Sultan III. Ahmed taraf›ndan vâki olan fermân-› flahânedir:
“Nîsân-› flerîf-i âlîflân-› sâmî-mekân-› sultânî ve tu¤rây-› garrây-› cihân-sitân-›
hâk_nî hükmü oldur ki,
Üsküdar’da Solak Sinan mahallesinde vâki’ efl-fieyh Selâmi Efendi Vakf› tekkesinin vazîfe-i muâyyene ile fleyhi olan fieyh Mehmed bin Sun’ullah fevt olup
mahlûl olmakla mahlûlünden iflbu râfi’-i tevkî’-i refî’u’fl-flân-› hâk_nî k›dvetü’ssülehâi’s-sâlikîn efl-fieyh Ali Köstendîlî -zîde salâhûhuya- tevcih olunup yedine
berât-› flerîfin verilmek üzere a’lemi’l-ulemâi’l-mütebahhirîn efdalül’l-fudalâi’lmüteverri’în bi’l-fiil fieyhülislâm Mevlânâ Abdullah edâmallâhu teâlâ fezâilehu
iflâret etmekle iflâreti mûcebince tevcîh olunmak bâb›nda fermân-› âlîflân›m sâd›r olma¤›n hakk›nda mezîd-i inâyet-i pâdiflâhânem zuhûra getürüp Mevlânâ-y›
müflârun ileyhin iflâreti ve bin yüz otuz üç senesi Saferu’l-hayr›n›n yirmi beflinci günü târîhiyle müverrah verilen rüûs-i hümâyunun mûcebince tevcîh edüp
bu berât-› hümâyûn-i izzet-makrûn› verdim ve buyurdum ki, merkûm fieyh Ali
Köstendilî zîde salâhûhuya varup müteveffâ-y› mezbûr yedinde tekke-i mezkûrda fleyh olup hizmet-i lâzimesin kemâ yenba¤î mer’î ve müeddî k›ld›ktan sonra
bundan evvel vazîfe-i muayyenesiyle fleyh olanlar ne minvâl üzre mutasarr›f
olagelmifller ise merkûm efl-fieyh Ali Köstendilî -zîde salâhûhu- dahî ol minvâl
üzre vazîfe-i muayyenesin evkâf-› mezbûre mahsûlünden mütevellîsi olanlardan alup mutasarr›f ola. Ol bâbda efrâd-› âferîdeden hîç ferd vechen fi’l-vücûh
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mâni’ ve mezâhim olmayup dahl ve taarruz k›lmaya flöyle bilesiz, alâmet-i flerîfeme itimâd k›las›z.
Tahriren fi’l-yevmi’-sâmin iflrîn fî Saferi’l-hayr, sene selâs ve selâsîn ve mie ve
elf.
Bi-mahrûse-i Konstant›niyye”20
fiakây›k zeyli müellifi F›nd›kl›l› ‹smet Efendi’ye göre, Köstendilli önce Üsküdar’da bir konakta tedrîs ve teslîk faaliyetinde bulunmufllar, sonras›nda h.
1143’te (1730) hall olunan Selâmi Ali Efendi Celvetî tekkesi postniflinli¤ine tayin edilmifllerdir.21 ‹smet Efendi fermandaki h. 1133 tarihini sehven h. 1143 fleklinde kaydetmifl olmal›d›r. Öte yandan h. 1143 (1730) Köstendilli’nin vefat tarihidir.22

Üsküdar Selâmi Ali Efendi Tekkesi ve Köstendilli’nin Kabri
H. 1133 (1720) tarihinden itibâren Köstendilli’nin görev yapt›¤› üçüncü tekke
Selâmi Ali Efendi tekkesidir. Köstendilli gibi vahdet-i vücûd tavr›yla ön plana
ç›kan Celvetî fieyh Selâmi Ali Efendi’nin (ö. 1104/1692) tahmînen h. 1087’de
(1677) ilk yapt›rd›¤›, Üsküdar Toygartepesi, Selâms›z semti Selâmi Ali Mahallesi (fermanda Solak Sinan Mahallesi) Kâtibim Azîz Bey Soka¤›’ndaki tekkedir.23
Tekkenin ilk fleyhi, Selâmi Ali Efendi’nin halifesi Kütahyal› Celvetî fieyh Fenâî
Ali Efendi’dir (ö. 1158/1745). H. 1126’da (1714) tekke meflîhatli¤ini terk etmifltir.24 Yerine -Köstendilli’nin tayin ferman› dikkate al›n›rsa- Mehmed b. Sun’ullah ad›nda yeni bir fleyh tayin edildi¤i ileri sürülebilir.25 Mehmed b. Sun’ullah’›n vefat› üzerine tekke fleyhli¤i bir süre bofl kalm›flt›r.
Köstendilli Ali Alâaddin Efendi, Mehmed b. Sun’ullah’tan sonra tekkenin üçüncü fleyhidir. Burada göreve bafllang›ç tarihi h. 1133’den (1720) vefat tarihi h.
1143’e (1730) kadar yaklafl›k on y›l âyîn-i tarîkat icrâ etmifltir. Doksan yafllar›nda irtihal eden fieyh Köstendilli’nin cenâzesi Aziz Mahmud Hüdâyî Âsitânesi’nden kald›r›ld›ktan sonra görev yapt›¤› Selâmi Ali Efendi tekke hazîresine
defnedilir.26
Köstendilli halîfesi Mehmed fiühûdî, fleyhinin vefât› üzerine flu k›t’ay› söylemifltir:
Kutb-› a’zam imâm-› rabbânî
fieyh Abdurrahîm-i Rahmânî
K›ld› milk-i bekaya azm-i sefer
Eyleyip terk-i âlem-i fânî
Hayr-i makdem deyip Hüdây-› kerîm
Mesken etti riyâz-› r›dvânî
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Selami Ali Efendi Camii Minare Kaidesi

Arz-› dîdâr edip habîbine
Hofl tesellîler eyledi ân›
Cennetü’z-zâta erdi ol mahbûb
K›ld› tâvûs-› rûhu cevelânî
Cür’as›n k›ld› ben gedâya atâ
Nûfl edip câm-› vasl›-› sübhânî
Beyit:
Bâ¤-› vahdet âna makam olsun
Rûh-i pâkine sad selâm olsun27
Köstendilli’nin yerine Pazarbafl› fieyh el-Hac Ömer Efendi (ö. 1175/1761) geçer.
Zâkir fiükrî’ye göre Ömer Efendi bir Ramazânî fleyhidir.28 Buna göre Selâmi Ali
Efendi Tekkesi’nde h. 1133-1175 (1720-1761) tarihleri aras›nda Celvetiyye’den
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intikâlle Ramazâniyye erkân› icrâ edildi¤i söylenebilir. Öte yandan baz› muahhar kaynaklarda Ömer Efendi’nin bir Celvetî tekkesi olan ‹nâdiyye (Band›rmal›zâde) Tekkesi fieyhi Band›rmal› Yusuf Nizâmeddin Efendi’nin (ö. 1166/1752-53)
o¤lu oldu¤u da kaydedilmektedir.29 Ömer Efendi’nin kabri, Köstendilli’nin yan›
bafl›ndad›r. Mezar tafl› kitâbesinde Köstendilli’nin “o¤ullar›” ifadesi geçmektedir. Buradaki “o¤ul” ifadesi muhtemelen Köstendilli’nin mânevi evlâd›ndan olmas›na iflârettir. Nitekim hiç bir kaynakta Ömer Efendi, Köstendilli’nin halifeleri içinde zikredilmemektedir.
Köstendilli’nin aç›k türbesi hâlihaz›rda Üsküdar Toygar Tepesi, Selâmi Ali Mahallesi’ndeki y›k›k tekkenin yan taraf›nda, Kâtibim Aziz Efendi Soka¤› ile Edhem A¤a Soka¤›n›n birleflti¤i yerdedir.30 Etraf› bir duvarla çevrili bulunan türbenin duvar›na, yeni yaz› ile yaz›lm›fl flu mermer kitâbe konmufltur:31
“Tarîkat-› Halvetiyye’den, hâtemü’l-müçtehidîn pîri Muhammed Nûreddîn-i
Cerrâhî Hazretlerinin mürflid-i azîzi, Köstendil müftî-i kibâr›, ricâlulllahdan
Hazret-i fieyh Ali Alâaddîn-i Halvetî (k.s.) 1143 (1730-31) ile haremi Havvâ Bac› Hatun 1167 (A¤ustos 1754), o¤ullar› Hazret-i fieyh Ömer-i Halvetî 1175 (176162) (k.s.) için el-Fâtihâ”
Büyük taçl› flâhidesi üzerindeki kitâbe flöyledir:
“Hâdimu’l-fukarâ efl-fieyh Ali Halvetî el-ma’rûf Köstendîlî ruhiçün el-Fâtihâ Sene 1143”
Hüseyin Vassâf, Köstendilli’nin Kasîde-i Münferice fierhi yazd›¤›n›, Tâbirnâme
ve Tarîkatnâme’si oldu¤unu söylese de32, kütüphâne taramalar›nda bu eserler
henüz tespit edilememifltir. Bu itibarla fieyh’in tasavvufî tavr› ve düflüncesi hakk›nda bilgi veren yegâne eser, sözlerinin derlendi¤i Telvîhât-› Sübhâniyye ve
Mülhemât-› Rabbâniyye’dir.

Pirlerin fieyhi Köstendilli’nin Müderris Halifeleri
Köstendilli Ali Alâaddin Efendi, Nûreddin Cerrâhî ve Ahmed Raûfî olmak üzere iki tarikat piri yetifltirmifltir. Bu sûretle tarîki olan Ramazâniyye’den Cerrâhiyye ve Raûfiyye kollar› zuhur etmifltir. Yetifltirdi¤i halîfeleri flunlard›r:
1.Hz. Pir Muhammed Nureddîn Cerrâhî: Köstendilli’nin en meflhûr halifesidir.
Ad› Cerrahpafla’da do¤mas› hasebiyle fleyhi taraf›ndan verilmifltir. fieyhi gibi ayn› zamanda medrese tahsilli (Süleymaniye medresesi) Cerrâhiyye tarikat›n›n pîri, müçtehid-i tarîk Nureddin Efendi’nin Köstendilli Ali Alâaddin Efendi’ye intisâb›, Kâhire Baflkad›l›¤›na tayin edilmesinden bir süre öncedir. ‹ntisap flöyle
gerçekleflmifltir: Nureddin Cerrâhi M›s›r’a gitmek üzere vedâ etmek için devlet
ricâlinden olan day›s› Hac› Hüseyin Efendi’nin Üsküdar Toygartepesi’ndeki evine gider. Day›s› da evinin karfl›s›nda bulunan Selâmi Ali Efendi Tekkesi’ndeki
Köstendilli’yi ziyârete götürür.33 Nureddin Cerrâhî ilk karfl›laflmada kendisinde
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meydana gelen vecd sebebiyle fleyhe bîat eder. fieyhinin “o¤lum Nûreddin, mâsivâdan (dünya ve ilgilerinden) tecerrüd edip (s›yr›l›p) tecdîd-i vudû’ eylen (abdestini yenile)” emri üzerine Kahire Mevleviyeti niflân›n› fieyhülislâm’a iâde
eder. H. 1108-1115 (1696-1703) tarihleri aras›nda kona¤›n›n bulundu¤u Cerrahpafla’dan Üsküdar’daki fleyhinin tekkesine yedi sene kadar gidip gelir. H. 1115’te
(1703) fleyhi taraf›ndan icâzet verilerek, Karagümrük Canfedâ Hâtun Câmii bitifli¤inde Beflir A¤a ve III. Ahmed taraf›ndan yapt›r›lan ve günümüzde Türk Tasavvuf mûsikîsi ve Folklorunu Araflt›rma ve Yaflatma Vakf› olarak faaliyet gösteren hangâhta mürflid olur.34 fieyh Köstendilli, Karagümrük dergâh›ndaki mukâbele gününü Pazartesi’ye tahsîs etmifltir. Hz. Pir Nureddin Cerrâhî, on sekiz
sene burada hizmet vermifltir.35
2.Hz. Pîr Ahmed Raûfî: Köstendilli ve Nureddin Cerrâhî gibi medrese gelene¤inden gelen ve Kap›a¤as› müderrisli¤ine tayin olunan Halvetî-Raûfiyye’nin pîri
Seyyid Ahmed Raûfî, fleyhinden icâzet ald›ktan sonra Üsküdar Salacak’taki Yemen Fâtihi Gâzi Sinan Pafla (ö. 1005/1596) taraf›ndan yapt›r›lan Camii’nin
imaml›k ve civârdaki hânesinde fleyhlik yapm›flt›r.36
3.Sinobî fieyh Mustafa Efendi (ö. 1166/1752): F›nd›kl›l› ‹smet Efendi Köstendilli halifesini flöyle tavsif etmektedir: “Köstendilli fieyh Ali Efendi hazretlerinin
hulefâ-y› mümtâzelerinden (seçkin halifelerinden) biri de, ‹stanbul’da Ba¤çekap›s› ile Sultan Hamam› aras›nda ni’me’l-ceyflden (‹stanbul’u fetheden ordu) Necmeddin Dede hazretlerinin dergâh›n›n fleyhi Sünbülî fleyh Mustafa Efendi hazretleridir. 1166’da irtihâl etmifllerdir.”37
4.Süleyman Veliyyüddin (1084/1673-1158/1745): Ayn› zamanda kad› olan Üsküdarl› Süleyman Efendi, ahbâblar›ndan birinin delâletiyle 1107’de (1695) Köstendilli’ye intisap etmifltir. Tekmîl-i esmây› Hz. Pir Nûreddin Cerrâhî’nin taht-›
terbiyesinde icrâ eder. Hz. Pir’in ilk halifesidir. 1122’de (1710) Fatih’te Sultan
Selim Camii Çerâ¤î Çeflmesi yak›nlar›nda bir dergâhta yirmi befl sene fleyhlik
yapm›flt›r.38
5.Hüsâmeddin Mehmed Üsküdârî (ö.1168/1754): Üsküdar Atik Vâlide Camii
müezzinlerinden Hâf›z Ahmed Efendi’nin o¤ludur. Süleyman Veliyyüddin gibi
Köstendilli’den ahz-› bîat etmifller, Köstendilli’nin sevkiyle Nureddin Cerrâhî’den hilâfet ve icâzet alm›fllard›r. Nureddin Cerrâhî’den sonra Karagümrük
âsitânesine s›ras›yla Üsküdarl› Süleyman Veliyyüddin ve Hüsâmeddin Mehmed
Efendiler postniflin olmufltur.39 Bu iki zât, her ne kadar Köstendilli’de ikmâl-i sülûk etmeseler de, halifeleri içerisinde addedilebilir.
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6.Saçl› Hüseyin Üsküdârî (ö. 1182/1768): Üsküdar Toygar Hamza Mahallesi Selâms›z Caddesi Mûsâ Soka¤›nda bulunan ‹stanbul’un Ramazânî-Buhûrî tekkesinin ilk fleyhi olarak kaynaklarda geçer. Üsküdarl› Saçl› Hüseyin Efendi, Sofyal›
(Köstendilli ?) Ali Efendi’den hilâfet ald›ktan sonra kendi ad›ndaki tekkede irflad faaliyeti yapm›flt›r. Bu tekke Cemâleddin Server Revnako¤lu’na göre ‹stanbul’da kurulan ilk Buhûriyye dergâh›d›r.40
7.Mehmed fiühûdî: Bal›kesirli olan Mehmed fiühûdî, Köstendilli’ye yaklafl›k üç
y›l hizmette bulunmufltur.41 Mürflidinin ârifâne sözlerini içeren Telvihât’› ve fiühûdî mahlasl› Dîvân’› (Yap› Kredi Sermet Çifter Ktp. Y-297, 312 vr.) vard›r. Dîvân’da mürflidini vasfetti¤i kasîde flöyledir:
Der vasf-› fieyh-i fâz›l ve mürflid-i kâmil âlî cenâb fieyh Alî Köstendîlî, kurbu’laktâb kaddesallâhu teâlâ s›rrahu ve evsale ileynâ birrahu ve a´lâ beyne’l-melei’l-a´lâ zikrahu
(10b) Ol ki dervîfl-i hâs-› Mevlâd›r
Abd-i miskîn-i rabb-i a’lâd›r
Hak Teâlâ’ya bende-i ezelî
fieyh-i âlî himem Aliyy-i velî
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Hakk’a maflûk ve âfl›k-› müfltâk
Kutbu’l-aktâb k›dvetü’l-uflflâk
Ârif-i kâmil haceste-s›fât
Mazhar-› ekmel-i tecellî-i zât
Haydar-› safder idi fieyh Alî
Esed ü ejder idi fieyh Alî
Ahad ü Ahmed’e halîfe idi
Keflf-i esrâr âna vazîfe idi
Vâk›f-› s›rr-› kâf u nûn idi ol
Sâlik-i râha rehnümûn idi ol
Sâkî-i kevser-i velâyet idi
Kân-› keflf ü dürr-i kerâmet idi
Dürr-i deryây-› min ledünnîdir
Teflne-i câm-› rabbi zidnîdir
(11a) Pâdiflâh-› tevekkül ü teslîm
Ma’den-i rûh-i kuds ü kalb-i selîm
Mürflid-i râh-› zevk u flevk u lika
Nâdî-i vâdî-i fenâ u beka
Dil-i pür nûrî mahzenü’l-esrâr
Sadr-› meflrûhu matla’u’l-envâr
Mürflid-i a’zam-› mücâz u mücîz
Nice flerh ede ân› lafz-› vecîz
Zerre eyler mi nûr-› mihri iyân
Zarf-› harfe s›¤ar m› yâ ummân
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Meflhedi ravza-i behiflt yerin
Efli¤in ferefli tâk-› illiyyîn
Evliyâ hayline kej u peygâh42
Der-i ulyâs›d›r ziyâretgâh
Sûz ile k›lsa âd-› âteflnâk
Tutuflup yanar idi heftü eflâk
Gözleri yafl›n› görüp ummân
Ol dem olurdu ac›y›p giryân
Hakk’a nâz u niyâz iden mahbûb
Nâm›n› yâd iden olur meczûb
Görse ân›n semâ’›n› cânâ
Ney-i nâlân olayd› Mevlânâ
Mürflid-i hâs› fieyh-i Ekber idi
Özge sultân u özge server idi
Aç gözün aflkla uyar cân›n
Binde bir vasf›n› etmedin ân›n
Hâk-i pâyine evliyây-› kirâm
Yüz sürüp oldular ânâ hüddâm
Efli¤inin seg-i hakîri benem
Bende-i kemter-i fakîri benem
Sat›lam her nefeste bâb›nda
Ayb›m ile kulam cenâb›nda
Ol kerâmetlerin ki gördü gözüm
Kudretim yok beyâna duyamaz özüm
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Kale gelmez kerâmeti çoktur
Keflfinin hadd ü gâyeti yoktur
Dâr-› ukbâda göreler ân›
Ey fiühûdî o genc-i pinhân›
(11b) Yâ ‹lâhî o fleyh-i ekmel için
Mürflid-i a’zam-› mükemmel için
Ol veliyy-i safiyy-i ârif için
Âna feyz etti¤in maârif için
S›rr u tevhîd-i vahdetin hakk›
Âna olan muhabbetin hakk›
Ayb›m ile beni kabûl eyle
Kap›s›nda kemîne kul eyle
Der-i lütfunda dâir eyle beni
Ravzas›nda mücâvir eyle beni
‹ki âlemde ey Ganiyy-i Cebbâr
Bendeni âna eyle hizmetkâr
Oldu çün sana bende-i makbûl
Ben kulun hürmetine eyle makbûl
Vâridât›na eyledin mazhar
Eyle ayn-› atâs›na manzar
Âb-› rû için ey Rahîm-i ibâd43
Nâr-› dûzahdan et beni âzâd
Cümle müminler ile yâ Gaffâr
Sen atâ eyle cennet ü dîdâr
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Ravvahallâhu rûhahu’l-a’zam
Kerremallâhu vechehu’l-ekrem

Telvîhât-› Sübhâniyye ve Mülhemât-› Rabbâniyye
Köstendilli’nin tasavvuf düflüncesi, halifesi Mehmed fiühûdî’nin fleyhinin sözlerinden derledi¤i Arapça Telvîhât-› Sübhâniyye ve Mülhemât-› Rabbâniyye adl›
yazma eserden tespit edilebilir.
Telvîhât’›n bilindi¤i kadar›yla kütüphânelerde tek nüshas› vard›r. Nüsha, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Atatürk kitapl›¤› Osman Ergin Yazmalar› nr. 345’de
bulunmaktad›r. K›rk vr.l›k nüshay› istinsah eden fieyh fiuayb fierefeddin el-Gülflenî el-Sezâyî es-S›ddîkî’dir.44 Yazmada istinsah tarihi yer almamaktad›r.
Eserin kapak yaz›s› ile hamdele-salvele k›sm›n›n tercümesi flöyledir:
“fieyh Ali el-Köstendîlî el-Halvetî kelimât›ndan halîfesi fieyh Mehmed fiühûdî
Efendi’nin cem´ eyledi¤i Telvîhât-› Sübhâniyye ve Mülhemât-› Rahmâniyye
Ziyâ-bahfl oldu her bir sâ¤ar-i mey tekye-i câna
Çerâ¤›n ayd›n olsun dâimâ ey pîr-i meyhâne
Rahman ve Rahîm Allah ismiyle
Âriflerin gönüllerini kudsî zât nurlar›n›n çiçekleriyle süsleyen, afl›klar›n kalplerini muhabbet nurlar› ve kendisine ünsiyet peydâ ettiren amellerle nurland›ran,
ruhlar›na ezeli ve ebedî cezbeleriyle himmet eden, s›rlar›n› yüce mertebesine lay›k olmayan mülâhazalardan tertemiz k›lan Allah’› tesbih ve tenzih ederim. Allah’›n salat ve selâm› ism-i a’zam, âlemin rûhu, rabbani definelerin ve rahmani
hazinelerin anahtar›, melekût ve ceberût s›rlar›n›n mahzeni, nâsût ve lâhût dairesinin merkezi Muhammed’e, en yüce makamlara ulaflm›fl ehl-i beytine, en
yüksek mertebelere ulaflt›ran ashâb›na olsun. Âmîn.”45
Köstendilli’nin gaybî ilhâmlar›n› ve vehbî fetihlerini içeren, fiühûdî taraf›ndan
fleyhinin emri gere¤i sözlerinin cem’ edildi¤i Telvîhât46, yaklafl›k 354 telvihden
meydana gelmektedir. “Telvih”lerin47 büyük ço¤unlu¤unun yan›nda matlab (konu) yazmaktad›r. Di¤er bir tabirle Telvîhât, ilm-i tasavvufa dair birbiriyle irtibatl› 354 konu ya da meseleden teflekkül eder. Meselelerin büyük ço¤unlu¤u Arapça, çok az k›sm› Farsça ve Türkçedir.
Meselâ eserin Arapça birinci telvîhinin tercümesi flu flekildedir: “Telvîh-i Sübhânî ve Feth-i Rabbânî: Selîm bir tâlibin iflinin yaz›klanma ve piflmanl›kla sonuçlanmamas› için, tâlibin tüm ifllerinde bir üstâd-› kâmilin talebesi olmas› kaç›n›lmazd›r. Aksi takdirde ilim ö¤renildi¤inde istekli bir fleytan, mal biriktirildi¤inde
dik kafal› bir kârûn, siyaseten hükmedildi¤inde reddolunmufl bir nemrûd, resmî
ilimlerle meflgûl olundu¤unda tard edilmifl bir z›nd›k, t›p kanunlar›n›n incelenmesi sûretiyle mâhir bir tabîb olundu¤unda kâtil ve cellâd, felsefe kitaplar›ndan
iksir iflinin tahsil edilmesine gayret sarfedildi¤inde de düzenbâz olunur.”48
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Eserin Farsça son telvîhinin tercümesi flöyledir: “Bil ki, tüm mümkün varl›klar
yokluk sûretleridir. Âlemdeki her bir zerre ilâhî iflârettir. Hazret-i Vâcib’in nûru
onlarda tecelli etmifltir.”49
Türkçe telvihlerden birisi flu flekildedir: 293. telvîh50 “Sana üç nesne lâz›md›r
dilersen: Özünü bilmek, makâm›n› bilmek, mikdâr›n› hem sözünü bilmek.”51

Köstendilli’nin Tahkik Tavr› ve Vahdet-i Vücûd Düflüncesi
Vahdet-i vücûd zevkine sahip Köstendilli’nin Telvîhât’taki tasavvufî düflünce
yöntemine gelince: Öncelikle tespit etmek gerekir ki, entelektüel bir sufi kimli¤e sahip olan Köstendilli düflüncede sufi tahkik tavr› denilen bir yol ve yöntem
takip etmektedir. Bu yöntemin tasavvuf tarihindeki en baflta gelen mümessilleri Köstendilli’ye göre fieyh-i Ekber ‹bn Arabi , Sadreddin Konevî, Abdülkâdir elCîlî, Ferîdüddin Attâr ve Mevlânâ’d›r.52 Nitekim Köstendilli, fiühûdî’nin tabiriyle mürflid-i hâs› olan ‹bn Arabi olmak üzere söz konusu muhakkik sûfîlerin görüfllerinden istifâde eder.
Taklîdin z›dd› olan tahkîk yöntemi ile kastedilen hakikatin ya da eflyân›n gerçekli¤inin bilinmesi yoludur. Bu yol, birbirini gerektiren üç saç aya¤›na ya da
asla dayan›r: fieriat, tarikat ve hakikat. Hakikati elde etmek amel ve hali gerektirdi¤i gibi, amel ve hal anlam›n› hakikatten al›r. Bu anlamda hakikati elde etme
asl›n›n bilgisini konu edinen Telvîhât, bu bilgiye (keflfî bilgi) ulaflma yollar› olan
ameller (fler‘î ilimler) ve hallere dair bilgileri (sülûk ilmi) de hakikat bilgisi (ilm-i
ilâhî) ba¤lam›nda ele al›r.

Hakikat
Köstendilli’ye göre hakikat bir fleyin varl›¤› ya da mahiyetidir.53 Vahdet-i vücûd
anlay›fl›nda varl›k ve mahiyet özdefl oldu¤una göre tahkîk, bir fleyin gerçekli¤ini hem varl›kta hem de bilgide keflf etmekten ibarettir. Bu keflf, sadece nazar ve
akla dayanan de¤il gâlibiyetle müflâhede ve vicdândan sonra hâs›l olan yakîn ve
irfâna dayal› bir yoldur. Sadece kitaplardan ö¤renerek de¤il, bir mürflid-i kâmilin fem-i muhsininden iflitmeyi gerektirir.54
Köstendilli’ye göre eflyân›n gerçekli¤i ontolojik düzlemde belli bir merâtib içinde bilinir. Zira bilgiye (marifet) konu olan hakikatlerin varl›kta tezâhürü befl
mertebede ortaya ç›kar: fiehâdet ya da mülk seviyesi, melekût seviyesi, ceberût
ya da a’yân-› sâbite seviyesi, genel varl›k seviyesi ve mutlak varl›k seviyesi. Bir
fleyin (flehâdet aleminde befl duyuya konu olan varl›k) hakikati, onun melekûtu
yani ruhudur. Ruhtan kas›t tüm fleylerin ilkesi ve mebdeidir. Melekûtun hakikati ceberûttur ki, ilahi ilimde bulunan eflyân›n zuhur etmemifl mâhiyetleri ya
da hakikatleridir. Bu hakikatler vahdet-i vücud düflüncesinde a’yân-› sâbite, ilahî ilmin sûretleri, ilâhî isimlerin tecellîleri ve kabiliyetler olarak isimlendirilir.55
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Ceberûtun hakikati ise, vücûd-i âmd›r (genel varl›k).56 Genel varl›¤›n hakikati
mutlak mahza varl›kt›r ki, Hakk’›n taayyün ve taayyünsüzlükten münezzeh varl›¤›d›r. Buna hakikatlerin hakikati ad› verilir.57 Hakikatlerin hakikati ya da tüm
eflyan›n varl›¤›n›n als› olan Hakk’›n zorunlu varl›¤› her fleyden münezzeh ve
mutlak oldu¤u için s›n›rl› ya da mümkün varl›¤›n itibar›na konu olmamaktad›r.
Köstendilli’nin marifet anlay›fl›nda varl›¤›n befl seviyesi üçlü bir s›n›flama ile de
izah edilir. Bu izah ayn› zamanda varl›k anlay›fl›n› aç›klamaktad›r: Vâcip ya da
mutlak varl›k, genel varl›k, mümkün ya da s›n›rl› varl›k. Vâcip varl›k, Hakk’›n
kadim ve hakiki varl›¤›d›r.58 Genel varl›k, vâcip varl›¤›n ilk zuhur hâli, eseri ve
gölgesi mesabesindedir. D›fl dünyada ya da âlemde zâhir olmam›fl mümkün varl›klar, genel varl›ktan varl›k kazan›rlar. Di¤er bir ifadeyle genel varl›k, âlemdeki
mümkün varl›klar›n zuhur sebebi olan muhammedî hakikattir. Mümkün varl›klar, varl›k isti’dâdlar› ya da kâbiliyetleri miktâr›nca muhammedî hakikatten ya
da muhammedî varl›ktan varl›k hissesi al›rlar. Köstendilli’ye göre mümkün varl›¤›n varl›k kazanmada iki vechi vard›r: Birinci vechi, izâfî-muhammedî (s.a.v.)
ruhtan/varl›ktan zuhur eden (müfâz) varl›¤›d›r (kevni varl›k). Bu vecih üzere
mümkün mevcûddur, d›fl dünyada varolur. ‹kinci vechi, zâtî maddesi ve hakîkatidir ki, s›rf yokluktur. T›pk› zorunlu varl›¤›n hakikatinin s›rf varl›k olmas› gibi.
Eflyân›n hakikatleri, muhammedî-izâfî ruh vas›tas›yla Hak’tan zuhur etmeleri
aç›s›ndan sübût hâlindedir. Sübût hâlindeki varl›klar, d›fl dünyada var olmam›fl,
ancak aklî bir itibar olarak mevcûd eflyan›n mahiyetlerinin ilâhî ilimdeki sûretleridir. Genel varl›k, bu sûretlerin talebiyle kendilerine taalluk ederek eflyâ hâricî âlemde varolur.59
Dolay›s›yla Köstendilli’ye göre eflyân›n kendinde varl›¤› söz konusu oldu¤unda
mümkün varl›k yok, Hakk’›n mahza varl›¤› ile irtibat› söz konusu oldu¤unda bu
varl›¤›n tecelli ve zuhuru olmas› itibar›yla var hükmündedir.60 Köstendilli,
Hakk’›n zorunlu varl›¤› ile mümkün eflyân›n varl›¤› aras›nda irtibat›n bir aç›dan
mümkün bir aç›dan muhal oldu¤unu söyler. Zira kendinde varl›k (vâcip) ile
kendinde yokluk (mümkün/mümteni) iki z›t hükmünde olduklar› için aralar›nda bir münâsebet yoktur.61 Hakk’›n varl›¤› ile mümkün varl›k aras›ndaki münâsebeti sa¤layan genel varl›kt›r ki, mümkün fleylerin tek tek varl›¤›na varl›k feyzederek onlar› d›fl dünyada var k›lmaktad›r.
Köstendilli’ye göre, varl›k hakikatinin idrakinde ak›l gerekli ancak yetersizdir.
Vehim gücüne dayal› aklî vehimlerle bu hakikatin anlafl›lamayaca¤›n› vurgulayarak62, tabiatç› filozoflar›n ve sadece nazar yöntemini benimseyen felâsifenin
eksik varl›k alg›s›n› flöyle elefltirmektedir: “Tabiatç› (natüralist) filozoflar ve
dehrîler, Hakk’›n varl›¤›n›n bilgide kuflat›labilece¤ini, ak›l ve vehimle bilinebilece¤ini zannetmekle helak olmufllard›r. Onlardan baz›lar›, soyutlar›n, emir,
melekut ve letâfet âleminin varl›¤›n› inkâr etmifl; mülk ve kesâfet âleminde görülen fleyin d›fl›nda baflka bir fley yoktur demifller,…mutlak kadir olandan kudreti nefyetmifllerdir… Baz›lar› da mutlak varl›¤›n bütün âlem ve mertebelerden
mutlakl›¤›n› men etmifller, (Hakk’›n) zat› ve ilmiyle kevn âlemindeki bütün zerreleri (varl›klar›) kuflatmakla beraber bütün mümkün varl›klardan münezzeh ol329
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Selami Ali Efendi Camii Haziresi (Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 318)

mas›n› inkâr etmifller, varl›¤› zorunlu (vacibü’l-vücûd) ve mutlak olan Hakk’›n
tabii külli (tabiatta bulunan külli varl›k) oldu¤unu zannetmifller, genelin de¤il
ancak özelin ve tek tek varl›klar›n (efrâd) z›mn›ndaki varl›¤a kâil olmufllar,
“meyve ve a¤aç ancak tohumdan biter, tohum ise ancak meyvede bulunur” demifllerdir. Bu bat›l k›yasla her fleyin Allah’›n s›fatlar›n›n ayn’›, s›fatlar›n›n zat›nda, zat›n›n s›fatlar›nda, biricik (ahadi) zat›n ise s›fatlarla kuflat›lm›fl ve mukayyed oldu¤unu, dolay›s›yla zat›n s›fatlar›n haricinde mutlakl›k mertebesine ait
olamayaca¤›n›, ayn› flekilde biricik zat›n kadim, dolay›s›yla s›fatlar›n›n da kadim ve sonuçta âlemin kadim oldu¤unu zannetmifllerdir. Baz›lar› ise, mümkün,
hâdis ve geçici varl›klar›n zatlar›n›n Hakk’›n mutlak varl›¤›n›n ayn’› oldu¤unu
sanm›fllar, mazharlar›n zâhir oldu¤unu zannetmifllerdir. Böylelikle zorunlu varl›¤›n evvel ve âhir olmas› konusunda körleflmifllerdir. Baz›lar› da, fleyleri müstakil, zatlar›yla kâim, mutlak varl›¤›n mukabili varl›klar fleklinde zannetmifllerdir.
Bu putperestlerin küfründen daha fliddetli bir küfürdür. Baz›lar›, mutlak varl›k
ile yokluk aras›nda üçüncü bir durumun (vas›ta) söz konusu etmeyip varl›¤› ya
harici ya da zihni varl›k fleklinde vehm etmelerinden dolay›, mutlak varl›¤› zihni mevcud zannetmifllerdir. Bu suretle varl›k olmas› bak›m›ndan varl›k (el-vücûd min haysü hüve hüve) mefhumunun ne harici ne zihni, ne özel ne de genel
oldu¤unu bilememifllerdir. Aksine bunlar›n her birisi varl›¤›n çeflitli türleridir.
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Köstendilli Hazretlerinin Üsküdar’daki kabri

Kendisi olmak bak›m›ndan zorunlu varl›k ise, küllü kuflatmas› küllde sereyan
etmesi ve küllden müsta¤ni olmakla birlikte mutlakl›k mukayyedlik, taayyün ve
taayyünsüzlükten münezzehtir. Zorunlu varl›k, kayyumdur, zat›yla kaim ve bir
(ferd) oland›r, gölgeler mesabesindeki isim, s›fat ve varl›klar› birlefltirendir. Hayallerin d›fl›nda zorunlu varl›¤a nisbetle çokluk yoktur. Bütün kevni mertebeler,
fler’i fleyler, ledünni fleriatler ilahi tedbirler ve sübhani tertiplerdir. Varl›k s›rr›
bunlarda sereyan etmifl, vahdet nuru bunlardan par›ldam›flt›r. Anlayan anlar…
Melik, aziz, allâm olan Allah’tan bizleri ve sizleri ‹slam dini üzere ölmeyi, insanlar›n efendisinin (a.s.) sünnetini muhafaza etmeyi isteriz. ‹flte bu anlatt›klar›m Kur’an’›n s›rlar›n›n hülâsas›, Furkan’›n naslar›ndaki faslar›n nakfl›d›r (Fusûsu’l-hikem’e at›f). Bu konuda peygamberler, resuller, büyük evliya ve arifler ayn› görüfltedirler. Bu hakka’l-yakindir, âlemlerin Rabbinden bir mevhibedir.63
Köstendilli, filozoflar›n varl›k anlay›fl›n› tenkid etmekle birlikte, baz› meflâyihin
bilinenden bilinmeyene, görünenden görünmeyene istidlâl yöntemini takip etmelerini de eksiklikle niteler. Zira böyle bir yöntem âlemin varl›¤›n› vehmetmeyi bir
ön flart olarak gerektirir. Oysa Hakk’›n varl›¤› ve varl›¤›na bitiflen hakikatler ak›ldaki eksiklik olan vehimle idrak edilemez. Köstendilli flöyle der: “Meflâyih, âlemin
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mevcûd olarak görünen, ancak hakikatte varl›¤› olmayan yok oldu¤u; Hakk’›n yok
olarak görünüp, ancak hakikatte gerçek mevcûd oldu¤u konusunda ittifak etmifllerdir. Biz ise flu kanaatteyiz: “vehmi varl›kla mevcudun varl›¤› varl›k de¤ildir. Aksine gerçekte yokluktur. Vehmî yoklukla madûmun yoklu¤u yokluk de¤ildir. Aksine büyük âriflere göre gerçek varl›kt›r.”64 Bu itibarla mümkünden yola ç›k›larak
vâcip hakk›nda marifet sahibi olunamaz. Zira mümkünü varl›k sahas›na yak›nlaflt›ran ve bilgide tarif eden vâcip varl›kt›r.65

Tarikat
Köstendilli’ye göre varl›k hakikatlerini ve eflyân›n gerçekli¤ini –ki Hakk’›n varl›¤›na ait isim ve fiillerin tecellileridir- idrak etmek, di¤er bir ifadeyle tahkîk ancak nefs tezkiyesi ve tasfiye ile mümkündür. Di¤er bir ifadeyle hakikate ulaflmak
ancak tarikat iledir. “Tasfiye, mertebeler adedince befl k›s›md›r: 1. Mücâhede ve
riyazet tasfiyesi, 2. Salâh ve ibâdet tasfiyesi (haramdan sak›nma), 3. Takva ve
inâbet tasfiyesi (helâldan sak›nma), 4. Marifet ve müflâhede tasfiyesi, 5. Varl›¤›n
nefyi tasfiyesi.”66 Bu tasfiye ayn› zamanda sülûk sürecidir. Sülûkun nihâyeti ise
mevhûm mümkün varl›¤›n ortadan kald›r›l›p, vâcip varl›kta fenâ hâline ermektir. Sülûk, s›n›rl›l›ktan (kayd) mutlakl›¤a (›tlâk) seferdir.67
Köstendilli, tasfiyeyi befl seviyye ay›rd›¤› gibi, sülûk mertebelerini de befl devir
fleklinde telakki eder: Hayvânî (behîmi), cinnî, melekî, insânî, rahmânî devirleri. ‹nsânî devir, birinci cem’ ve küfr-i hakîkî makâm›d›r. Rahmânî devir ise
cem’u’l-cem mertebesidir. Köstendilli bunun akabinde flöyle der: “Bil ki sen, cin
olmad›kça hayvan› anlayamazs›n. Melek olmad›kça cinni anlayamazs›n. ‹nsan
olmad›kça da mele¤i anlayamazs›n. Rahmânî devre ulaflmad›kça fleytan› anlayamazs›n.”68
Harîrîzâde, Köstendilli’nin tarikat anlay›fl›n›n flu telvîhe dayand›¤›n› kaydeder:
“Tarikat›m›z›n als› ve yap›s›, kendimizi zorlayarak hazlar›m›z› terketmek, terk
de ricâlullahdan istimdâdda bulunmak, ilâhî medede ulaflmak için Allah’a s›¤›nmakt›r. Böylelikle mücâhede, safâ ve zevk olur. Aksi takdirde bafl›ndan sonuna de¤in tarikat, mahza s›k›nt› ve meflakkat haline gelir. Yüzbinlerce sâlik olsa
da mahza s›k›nt› içinde tarikatta yol alamaz.”69

fieriat
Tasfiye, seyrü sülûk ve tarikat ancak fleriata ittibâ ile gerçekleflir. Köstendilli fleriat›, tarikat ve hakikatle irtibat hâlinde flöyle izah eder: “27. Telvîh-i fierîf: “fieriatlar tahkik dairesinin geniflletilmesidir. Taklid sûretinde görünür. Ancak fleriatlar gerçekte hakka’l-yakînin tahkîkidir. Çünkü bütün fleriatlarda ubûdiyetin
(kulluk) ispat› vard›r. Ubûdiyetin ispat›nda ulûhiyetin ispat› vard›r. Kul için
ubûdiyet sabit oldu¤unda Allah için de ulûhiyet sâbit olur. Bu iki s›r, tahliye (h›
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ile) ve tahliye s›rr›d›r. Durum böyle olunca, tarikat ve hakikat fleriatta mündericdir. Kim fleriat âdâb›n› muhâfaza etmezse, hakikat s›rlar›na eriflemez ve dünya ve âhirette vahdet nurunu müflâhede etmekten kör kal›r. Ubûdiyetle tahakkuk etmeyen kimse, rubûbiyet s›rr›n› müflâhede edemez.”70 “Rubûbiyet ve vahdet s›rlar›na dair bilginin neticesi ise, sâlikin kullu¤unu, aczini, mümkün oluflunu, muhtaçl›¤›n›, geçicili¤ini, varl›k sahibi olmay›p yoklu¤unu, zorunlu varl›¤›n varl›¤›yla varl›¤›n›, çoklu¤un varl›¤›n›n olmamas›n›, varl›¤›n çoklukta ve
birlikte, bir ve biricik olan Allah’a ait oldu¤unu bilmesidir.”71 Müteflerri ve muhakkik bir sufi olan Köstendilli’ye göre bu bilifl tarz› tahkîk ya da tevhid tavr›d›r.
‹ki pîrin mürflidi Köstendilli Ali Alâaddin Efendi, tevhîd ve tahkîk tavr›n› kendi hatt›yla yazd›¤› flu cümlelerle özetler. Bu cümleler ‹bn Arabi ve Mevlânâ’n›n
marifet ve aflk meflreblerini de mezc eder gibidir: “Tevhîd, ilâhî sevgilinin zuhuru ân›nda sevgiliden perdelenmifl varl›¤›n yok olmas›d›r. Tevhîd, imkân burcunda zorunlu varl›k güneflinin do¤mas›yla imkân y›ld›zlar›n›n batmas›d›r.
Tevhîd, kay›tlar›n ortadan kalkmas›, maksûdun mutlakl›k ve mukayyedlikten
ârî olarak zuhûrudur. Tevhîd, ezel ve ebed ufuklar›nda hakikat güneflinin do¤mas›yla fiil ve sözün son bulmas›d›r.”72 Köstendilli tevhidi dörde taksim eder:
Birincisi resmî (zâhirî) tevhiddir ve fler’-i flerifin zâhirine uygun tasavvuf kitaplar›n› okumakla ve/veya bir insan-› kâmili dinlemekle elde edilir. ‹kincisi ilmî
(zihnî) tevhîddir ve mücâhede, riyâzetle elde edilir. Üçüncüsü hâlî (vicdânî)
tevhîddir, müflâhede ve tecelliyât ile hâs›l olur. Hâlî tevhid, hakikattae tevhîddir. Dördüncüsü tevhîdin en yüksek derecesi olan ilâhî tevhîddir. Bu tevhid Allah’a mahsûstur. Nitekim Allah orta¤› olmad›¤›na flâhid olmufltur ve kendisinden baflka ilâh yoktur.73
Köstendilli Ali Alâaddin Efendi’nin tasavvuf düflüncesi fleriat, tarikat ve hakikat
mertebelerinden geçerek gerçek tevhîdle muvahhid olan insân-› kâmil ve muhakkik sûfîdir. ‹nsân-› kâmil bütün s›fat ve fiilleriyle Hakk’›n sûretinde yarat›lm›flt›r. Hakk’›n sûretinin yans›mas›d›r. Âlemdeki tüm varl›klar da insan-› kâmilin yans›mas›d›r. Dolay›s›yla insân-› kâmil âlemi kendinde dürerken, âlem insân-› kâmili tafsil etmektedir.74 Köstendilli’ye göre kâmil bir insan›n âlemin tümünü kendinde mânevî aç›dan toplamas› gerekir: 2. Telvih: “Köstendili’nin tarikat ve hakikat ilmine dair sözlerinde mündemiç olan ince kanunlardan biri de
fludur: Kâmil bir adam›n, Mekke dindarl›¤›na, Medine sadâkatine, Yemen zühdüne, Bat› riyâzetine, M›s›r yumuflakl›¤›na, Hind zekâs›na, ‹ran firasetine, Rum
fl›kl›k ve zarafetine, Türk güvenilirli¤ine sahip olmas› gerekir. Bir kimse âlemin
tümünü kendinde toplarsa o zaman ona insan-› kâmil ad› verilir.”75
D‹PNOTLAR
1 Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar Ah Üsküdar, ‹stanbul 2002, s. 128.
2 Telvîhât’›n bilinen yegâne nüshas›n› paylaflma lütfunda bulunan Cerrahilik tarihi uzman› Cemal Öztürk’e teflekkür ederim. Bu eserin tahkik ve tercümesine himmet etmekteyiz.
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3 Cemal Öztürk, Cerrâhîlik, ‹stanbul 2004, s. 57.
4 ‹brahim Fahreddin (Erenden), Envâr-› Hz. Nûreddîni’l-cerrâhiyye, TDV ‹sam Ktp. nr. 3893-1 (fotokopi nüs-

ha), s. 2. Nüshan›n asl› Türk Tasavvuf Mûsîkisi ve Folklorunu Araflt›rma ve Yaflatma Vakf› kütüphanesindedir.
5 Mehmed fiühûdî, Dîvân, YKY Sermet Çifter Ktp. nr. Y-297, 12b; a.mlf., Telvîhât-› Sübhâniyye ve Mülhemât-

› Rabbâniyye, ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi Atatürk Kitapl›¤›, Osman Ergin Yazmalar› nr. 345, vr. 2a. fiühûdî Dîvân’›nda Köstendilli’nin “Abdurrahmân” ve “Ali” isimlerini birlikte kulland›¤›n› flöyle ifade eder: “Ol
ârif-i Hakkânî ve mürflid-i samedânî nâmlar›ndan suâl edenlere, gâh benim ismim “Ali”dir derler idi; gâh “Abdurrahîm” buyururlard›. Tahrîrât-› kudsîleri tatmas›nda dahi böyle yazarlard›. Ya’nî gâh “ketebehû efl-fieyh
Ali”, gâh “ketebehû Abdurrahîm Rahmânî” yazarlard›.” Dîvân’dan naklen, Sadettin E¤ri, “Bursal› fieyh Mehmed fiühûdî ve Levâmi’u’l-Eflvâk Adl› Eseri”, Tasavvuf, say› 2, Ankara 1999, s.74. Bursal› Mehmed Tâhir ve
Hüseyin Vassâf ise yanl›fll›kla “Abdurrahîm-i Rahmânî” isminin Köstendilli’ye ait olmad›¤›n›, Cenâb-› Hak taraf›ndan Mehmed fiühûdî’ye ilhâm ile verildi¤ini ileri sürmüfllerdir. Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul 1333, I, s. 97; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (haz. Mehmet Akkufl-Ali Y›lmaz), ‹stanbul 2006,
V, 42. Harîrîzâde ise Köstendilli’nin Hak taraf›ndan verilen “Abdürrahîm-i Rahmânî” lakab›yla lakapland›¤›n› belirtmektedir. Harîrizâde, T›byân, I, 214a.
6 Mehmed fiühûdî, Telvîhât, vr. 2a; Harîrîzâde, T›byân, I, 213b.
7 F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, Tekmiletü’-fiakây›k (haz. Abdülkâdir Özcan), ‹stanbul 1989, V, 304.
8 Mehmed fiühûdî, Telvîhât, 2a; Harîrîzâde, T›byân, I, 213b.
9 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul: Üsküdar Belediyesi 2001, I, s. 322.
10 F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, a.g.e., s. 313-14; ‹brahim Fahreddin, a.g.e., I, s. 9-10; Hüseyin Vassâf, a.g.e., V, 41;

fienay Yola, Schejch Nureddin Mehmed Cerrahî und sein Orden (1721-1925), Berlin 1982, s. 33.
11 fienay Yola, a.g.e., s. 34.
12 Günümüzde Hac› Evhad Camii olarak faaliyet sürdüren yap›, Mimar Sinan taraf›ndan h. 993 (1585) y›l›n-

da inflâ edilmifltir. Tekke, hamam ve çeflmelerden müteflekkil küçük bir külliye görünümündedir. bk. Semavi
Eyice, “Hac› Evhad Camii”, D‹A, XIV, 472-474. Hac› Evhad dergâh›, Cerrâhîler taraf›ndan Osmanl› sufileri aras›nda ön plana ç›kar›lan Niyâzi M›srî’nin bir müddet itikâfa çekildi¤i mekând›r. Hüseyin Vassâf, a.g.e., II, 206;
V, 75. ‹brahim Fahreddin Efendi, Köstendilli’nin müstahlefi olan Kutup Hüseyin Efendi hakk›nda flu bilgileri
vermektedir: “(Köstendilli’nin) uhdesinde bulunan Hac› Evhadüddin dergâh-› flerîfi hüccet-i meflîhatimiz sâdât-› Cüneydiyye’den âlim ve fâz›l ve Hazret-i Abdülahad Nurî (k.s.) hulefâs›ndan olup, 1105 (1693) tarihinde irtihâl eden Merkez Efendi hz. lerinin hâricindeki kabristanda medfûn olan kutup denilmekle meflhûr fieyh
Hüseyin Efendi hazretleridir.” ‹brahim Fahreddin, a.g.e., s. 8. Kutub Hüseyin Efendi bk. Hüseyin Vassâf,
a.g.e., III, 500-501.
13 fienay Yola, a.g.e., s. 34.
14 ‹brahim Fahreddin, a.g.e., s. 8.
15 Hac› Beflir A¤a’n›n Köstendilli ile karfl›laflmas› muhtemelen Hicaz fieyhülharemli¤i zaman›ndad›r. 1717’de

‹stanbul’a getirilen Hac› Beflir A¤a, bu tarihten itibaren Dârüssaâde a¤al›¤›na tayin edilmifltir. Bk. Abdülkâdir
Özcan, “Beflir A¤a, Hac›”, D‹A, V, 555. Cerrâhîlik târihi uzman› fienay Yola, Sultan III. Ahmed’in tahta ç›k›fl
tarihinin 1703, Nureddin Cerrahi’nin Selâmi Ali Tekkesinde Köstendilli’ye intisab ediflinin h. 1108 (1696)’dan
önce oldu¤unu kaydederek tarihi uyuflmazl›ktan söz konusu menk›benin bir yak›flt›rma oldu¤unu, menk›benin sadece Nureddin Cerrâhî’nin velâyetini yücelme amaçl› tertip edildi¤ini, Beflir A¤a’n›n da Köstendilli’yi
tan›y›p tan›mad›¤›n›n da tespit edilebilir bir fley olmad›¤›n› iddia etmektedir. fienay Yola, a.g.e., s. 36. fienay
Yola’n›n bu iddias›, ileride bahsedece¤imiz üzere Köstendilli’nin Üsküdar Selâmî Ali Efendi dergâh›na tayinini bildiren 28 Sefer 1133 (12 Aral›k 1720) tarihli Sultan III. Ahmed’in fermân›yla çeliflmektedir. Hac› Beflir
A¤a’n›n Hicaz görevinden sonra 1717 civâr›nda Dârüssaâde A¤as› s›fat›yla Köstendilli’den Sultan III. Ahmed’e
bahsetmesi ve fermân›n 1720 tarihli olmas› söz konusu ise, tarihi uyuflmazl›k iddias› geçersizdir.
16 Menk›bedeki bu ilâve ‹brahim Fahreddin Efendi’ye aittir. ‹brahim Fahreddin, a.g.e., s. 8.
17 Hüseyin Vassâf, a.g.e., V, 41.
18 Mehmet ‹pflirli, “Abdullah Efendi, Yeniflehirli”, D‹A, I, 100-101.
19 Hüseyin Vassâf, a.g.e., V, 42.
20 Fermân›n meâli flöyledir: “Cihan Sultân›n›n nurlu tu¤ras›n› ve flân› yüce niflân›n› tafl›yan fermân›n hükmü
fludur: Üsküdar Solak Sinan mahallesinde bulunan efl-fieyh Selâmi Ali tekkesinin belirli ve malum görevle ta-
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yîn buyurulan fleyhi fieyh Mehmed b. Sun’ullah vefât etmifl ve yeri boflalm›flt›r. Bu sebeple ondan boflalan yeri Sultan›n yüce ve flanl› tevkîiyle (mührüyle Sultan ad›na tasdik) efl-fieyh Ali Köstendilî Efendi’ye -Allah iyi
hâlini dâim k›ls›n- tevcîh müttakî fazilet sahiplerinin önde geleni olan ve hâlen görevde bulunan fieyhülislâm Mevlana Abdullah Efendi’nin iflâretiyle 1133 y›l› hay›rl› Sefer ay›n›n 25. günü itibariyle bu berat› vererek
flöyle buyurdum: Ad› geçen –Allah fazl›n› art›rs›n- fieyh Ali Efendi gidip merkûm Ali Efendi gidip merhûm
Selâmi Efendi’nin zilyedindeki malum tekkede fleyh olsun, gereken hizmeti lây›k-› vechiyle îfâ buyursun. Söz
konusu tekkede daha önce görevli olanlar hangi sûrette vak›fta tasarruf etmifllerse Ali Efendi de ayn› tarzda
mütevellîlerden o minvâl üzere als›n ve harcas›n. Bu hususta hiç kimse hiçbir flekilde engel olmas›n, müflkilât ç›karmas›n! Müdâhale ve taarruzda bulunmas›n! Bu, böyle biline! Özel mührümle tevkî (tasdik) edilen fermân›ma itimad edile! 28 Sefer 1133 (12 Aral›k 1720), ‹stanbul S›n›rlar Dâhilinde)”
Bu fermân fiubat 2002 (17 Zilkâde 1422) tarihinde Tu¤rul ‹nançer ve Muzaffer Ergür Efendilerin himmetleri
ile asl›ndan fotokopi çekilerek düzenlenen nüshadan kaydedilmifltir. Çerçevelenmifl nüsha, hâlihaz›rda Türk
Tasavvuf Mûsîkisi ve Folklorunu Araflt›rma ve Yaflatma Vakf›’nda sergilenmektedir.
21 F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, a.g.e., V, 304.
22 Hüseyin Vassâf, fieyh’in vefât târihinin daha önce olmas› gerekti¤ini, söz konusu tarihin yanl›fl oldu¤unu

iddia etmekle birlikte her hangi bir altertanif tarih ön görmemektedir. Hüseyin Vassâf, a.g.e., V, 42.
23 Selâmi Ali Efendi ve tekkesi hakk›nda detayl› bilgi için bk. Üsküdarl› Selâmi Ali Efendi-Hayat›, Tarîkat-nâ-

mesi ve Vakfiyesi, haz. Mustafa Tatç›-M. Cemal Öztürk-Taxhidin Bytyqi, ‹stanbul 2006, s. 36-37. Tekke ve
müfltemilât› h. 1337’deki (1921) büyük Selâms›z yang›n›nda 600 bina ile beraber yanm›flt›r. Günümüze tekkeden sadece kal›nt›lar kalm›flt›r.
24 Ali Fenâyî Efendi’nin kabri Üsküdar Pazarbafl› semtinde inflâ ettirdi¤i ve kendi ad›yla bilinen tekkenin haziresinde yer almaktad›r. Cemal Bayak, “Fenâî Ali Efendi”, D‹A, XII, 335-336; Baha Tanman, “Fenâî Ali Efendi Tekkesi”, D‹A, XII, 336-337; Üsküdarl› Selâmi Ali Efendi, s. 39; Hasan Kâmil Y›lmaz, Aziz Mahmûd Hüdâyî: Hayat›, Eserleri, Tarikat›, ‹stanbul 1999, s. 250. H. Kâmil Y›lmaz Fenâî’nin meflihatli¤i terk tarihini 1128
(1716) fleklinde vermektedir.
25 Baz› kaynaklarda Fenâî Ali Efendi’den sonra tekke fleyli¤ine geçenin kimli¤i belirsizdir. Mehmet Nermi
Haskan’›n Yüzy›llar Boyunca Üsküdar (s. 321) ve Üsküdarl› Selâmi Ali Efendi (s. 39) kitaplar›nda Osmanl› Arflivi Evkaf Defteri I, nr. 230 ve nr. 544’den naklen Fenâî Ali Efendi’nin h. 1126’da (1714) tekke meflîhatli¤ini
terk ettikten sonra 28 Safer 1135 (8 Aral›k 1722) tarihinde tekke vakf›ndan fleyh tayini yap›ld›¤› belirtilmektedir. Bu tarihin günü, arfliv vesikalar› farkl› olsa da Köstendilli’nin tekkeye tayin ferman›ndaki 28 Safer tarihiyle örtüflmektedir. Fermandaki tarihi müsellem kabul edersek, 28 Safer 1135’de de¤il 28 Safer 1133’de tekkeye tayin edilen fleyhin Köstendilli oldu¤u sonucuna ulaflabiliriz. Bununla birlikte h. 1126-1133 aras›nda kimin tekkede fleyh oldu¤u meçhûl kalmaktad›r. Ferman dikkate al›nd›¤›nda ise bu tarihler aras›nda Mehmed
b. Sun’ullah’›n, onun vefat› üzerine de 1133 veya 1134 tarihlerinde Köstendilli’nin dergâh meflihatli¤ini deruhte etti¤i söylenebilir.
26 F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, a.g.e., V, 304.
27 Mehmed fiühûdî, Dîvân, 12b.
28 Zâkir fiükrî, Die ‹stanbuler derwich-konvente und ihre sheiche: (Mecmûa-i tekâyâ), transkripsiyon: Mehmet

Serhan Tayfli; herausgegeben von Klaus Schwarz, Klaus Schwarz 1980, s. 74.
29 Mehmet Nermi Haskan, a.g.e., s. 321; Üsküdarl› Selâmi Ali Efendi, s. 39. Erken dönem kaynaklarda Yusufn

Nizâmeddin Efendi’nin “Ömer” ad›nda bir o¤lunun varl›¤›ndan bahsedilmemektedir. ‹ki o¤lundan büyü¤ü
Küçük Hâmid Efendi (ö. 1172/1758-59) babas› hayatta iken Ac›badem (F›st›ka¤ac›) Selâmi Ali Efendi tekkesi’nde, küçük o¤lu Mustafa Hâflim Efendi (Hâflim Baba) ise babas›n›n yerine Band›rmal›zâde tekkesi’nde fleyhlik yapm›fllard›r. M.Baha Tanman-H.Kâmil Y›lmaz, “Band›rmal›zâde Tekkesi”, D‹A, V, 54-55. Ayvansarâyî ise
Yusuf Nizâmeddin efendi’nin üç o¤lundan bahsetmekte, söz konusu iki o¤lunun ismini zikredip, üçüncü o¤lunun ismini vermemektedir. Ayvansarâyi, Hadîkatü’l-cevâmi’, ‹stanbul 1281, II, s. 210-213.
30 Y›k›k tekke ve hazîrenin bak›m› Müftü Ali Efendi Derne¤i taraf›ndan yürütülmektedir.
31 Köstendilli’nin kabirlerini bir duvarla çevirip mezartafl› kitâbesini 1971 tarihinde koyduran zat, Cerrahi
fieyhi ‹brahim Fahreddin Efendi’nin müntesibi, fieyh Muzaffer Ozak (Aflkî)’nin hulefâs›ndan el-Hâc fieyh
Mustafa Efendi’dir. ‹brahim Fahreddin, a.g.e., s. 9 (derkenâr).
32 Hüseyin Vassâf, a.g.e., s. 42.
33 Daha önce zikretti¤imiz üzere Köstendilli h. 1105 (1693) tarihinden itibaren Hac› Evhad tekkesinde fleyhlik

yapm›fl, Selâmi Ali Efendi tekkesine h. 1133 (1720) tarihinde tayin edilmiflti. Dolay›s›yla Nureddin Cerrâhî’nin
intisap tarihi olan h. 1108 (1696)’dan önce Selâmi Ali Efendi tekkesinde meflihatlik yapm›fl olmas› flüphelidir.
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34 Hüseyin Vassâf, Köstendilli’nin Nureddin Cerrâhî’yi irfladla tayin buyururken flu ifâdeleri serdetti¤ini hikâ-

ye etmektedir: “O¤lum Nûreddîn ‹stanbul’a git. Karagümrük kurbunda, dört yol a¤z›nda, Kethüdâ Cân-fedâ
nâm merhûmenin binâ-kerdesi olan Câmi’-i flerîf derûnunda, minberin cânib-i yemîninde Bakkal ‹smâîl Efendi nâm›nda bir zât senin için bir hücre binâ eyledi. Onda ibâdetle meflgûl ol. Gerektir ki, senin için o civârda
bir dergâh binâ olunur, irflâd-› tarîkat eylersin ve pîr-dafllar›ndan Süleyman Veliyyüddîn ve Muhammed Hüsâmeddin Efendiler maiyyetinde bulunacaklard›r. Terbiyeleri senin yüzünden ikmâl olunacakt›r.” Hüseyin
Vassâf, a.g.e., V, 44.
35 Hayat› hakk›nda bk. Cemal Öztürk, a.g.e., s. 55-87, 267; fienay Yola, a.g.e., s. 25-65
36 Hayat› hakk›nda bk. Cemal Öztürk, a.g.e., s. 46-50.
37 F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, a.g.e., s. 312.
38 Cemal Öztürk, a.g.e., s. 66-67.
39 Cemâl Öztürk, a.g.e.,s. 70-71; s. 273-75.
40 fienay Yola, a.g.e., s. 34; Cemal Öztürk, a.g.e., s. 41-42.
41 Harîrîzâde, a.g.e., I, 213a; Ba¤datl› ‹smail Pafla, Hediyyetü’l-ârifîn (tsh. Kilisli R›fat Bilge-‹bnülemin Mahmud Kemâl ‹nal), Ankara 1951, II, 312; Bursal› Mehmet Tâhir, Osmanl› Müellifleri (haz. Ali Fikri Yavuz-‹smail Özen), ‹stanbul 1972, I, 97; Sadettin E¤ri, a.g.m., s. 73.
42 Türbe-i pâkidir ziyâretgâh (nüsha).
43 Metinde “ibâd” kelimesi yerine szölükte olmas›n, vuku bulmas›n, yok olsun, mahvolsun anlamlar›na gelen
“mebâd” yaz›lm›flt›r. Ancak kelime manaya muvâf›k gözükmemektedir.
44 fieyh fiuayb fierefeddîn (1258/1842-1329/1911), Edirne Gülflenî Veli Dede dergâh› postniflinidir. Elli bir se-

ne fleyhlik yapm›flt›r. Hasan Sezâyî-i Gülflenî’nin beflinci torunudur. Sezâiyye koluna mensuptur. 1290/1873
tarihinde Muhammed Mahvî Efendi ad›ndaki bir mürflid-i kâmil ile tan›flt›ktan sonra Gülflenîli¤in ikinci kolu
olan Hâletîli¤i deruhte etmifltir. Harîrîzâde’den birçok tarikat icâzeti alarak Câmiu’t-turuk bir zât olmufltur. Harîrîzâde’nin Gülflenîli¤i de fieyh fiuayb eliyledir. Hüseyin Vassâf ile mektuplaflmalar› (Mürâselât) vard›r. fieyhi Ekber ‹bn Arabî, Niyâzî-i M›srî, fieyh Bedreddin, Abdullah Salâhî Uflflâkî’ye ziyâde muhabbetleri vard›r. Telvihât’› istinsah etmesinin muhtemel sebeplerinden biri, eserin vahdet-i vücûd zevkinde yaz›lm›fl olmas›d›r.
Edirne’de irflad hizmetinde bulundu¤u dergâh›n haziresinde medfûndur. ‹zâhu’l-merâm fî Meziyyeti’l-kelâm
(Millet Ktp. Ali Emirî nr. 1405, 64 shf.) adl› matbû bir eseri vard›r. Vahdet-i vücûd konusundad›r. “Nûn ve’lkalem-i ve mâ yesturûn” âyetinin bât›nî tefsîridir. Hüseyin Vassâf, a.g.e., III, 250-272.
45 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 1b.
46 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 2a.
47 Telvîh kelimesi, Arapça’da iflâret, sinyal, ima, notlar, referanslar anlam›na gelmektedir. Bu anlamda kitap,

ilâhî iflaretleri, tasavvuf ilmine ve marifete dair notlar› ihtivâ etmektedir.
48 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 3b.
49 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 39b.
50 Numaraland›rma bize ait olup, metnin asl›nda yoktur.
51 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 33b.
52 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 27a.
53 Köstendilli “fley” kelimesini çoklukla “zerre” kelimesiyle karfl›lar. Zerreyi flöyle tarif eder: “39. Telvîh-i fie-

rîf: Her bir zerre Hakk’›n ne ayn’› ne gayr›d›r. Hakk’›n mazhar› ve aynas›d›r. Her bir fleyde Zât’›n ve s›fatlar›n
s›rr› vard›r. Her bir zerre kendi mertebesinde ism-i azamd›r.” 9a.
54 Köstendilli Mehmed fiühûdî’ye mükâflefenin di¤er idrak vâs›talar›ndan fark›n› flöyle ifade eder: “‹lahi s›r-

lar›, rabbani hikmetleri, ledünni marifetleri ve hakkani remizleri benden iflitiyorsun. fiayet nefsini tezkiye
edip, tabiat›n, hayvani ve fleytani hükümlerin d›fl›na ç›k›p, her meseleyi mahiyeti üzere müflahede ettiysen
kendinin muvahhid bir arif, kalbinin marifetlerin menba› oldu¤unu bil. Aksi takdirde sadece iflitmekle yetiniyorsan ve kendini muttali oldum zannediyorsan sen hem yalanc› hem yalanlayan hem de cehl-i mürekkeb sahibi olarak bil. Çünkü yakin ve irfan ancak müflahede ve vicdandan sonra olur, tahmin, zan ve hesap-kitapla
tahsil edilmez. Haber nerede bizatihi görmek (muayene) nerede?! Resmi marifetlerle, vehme dayal› zanlarla
yetinen kimse apaç›k bir hüsrana u¤ram›flt›r. fiayet birisi “marifetleri tasavvuf kitaplar›ndan ö¤renmekle, insan-› kâmil ve vuslata ermifl bir ariften iflitme aras›ndaki fark nedir” diye sorarsa deriz ki: “‹kisi aras›ndaki fark
fludur: Kitaplardan ö¤renen kimse ya dinde ham sofu müttaki ve kat› olur ya da olmaz. Birinci durum söz ko-
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nusu oldu¤unda evliyay› inkâr eder ve düflman› olur. ‹kinci durum söz konusu oldu¤unda z›nd›k ve peygamberlerin fleriatlar›n› yok sayan olur. Kâmil ve mükemmil bir kimsenin kelâm›n› iflitmeye gelince, ifliten kimse
ya müflahedeye ulaflmak için gayretini mücahedeye sarfeder ya da cihada güç yetiremez ve çaba sarfetmekten
aciz olur. Birincisi arzu ve murad edilendir. ‹kincisinde ise kifli dalalette olan ve dalalete sürükleyenlerden olmaz. fiayet iflittikleri burhani hikmetler ise, sadece halin hakikatini bilen mümin bir kimse, vicdani fleyler ise
mütereddit (mütevakk›f) bir kimse olur. Zira hikmetler ikiye ayr›l›r: birinci tür hikmetler, fiiller ve s›fatlar âleminden fiil-isimler ve ilahi s›fatlar vas›tas›yla ortaya ç›kar. ‹mkân ölçüsünde evliyan›n bu hikmetlerinin, salah ehlinin ihsan mertebesindeki isabetli düflüncelerinin anlafl›lmas› burhan ve iz’an yoluylad›r, müflahede ve
iyân mertebesindeki vicdan yoluyla de¤il. Bu hikmete “dile getirilebilen hikmet” (hikmetün mantukun bihâ)
ad› verilir. ‹kinci tür hikmet, zati isimler vas›tas›yla cem’de cem’ mertebesindeki ahadiyet zat› mertebesinden
bir mevhibedir. Bu hikmet türünün bilinmesi ahadiyet keflfiyle zevk ve vicdana ba¤l›d›r. Buna “ledünni ilim”,
“dile getirilemeyen hikmet” (hikmetun meskûtun anhâ) ad› verilir. Durum böyle ise, flayet iflittikleri birinci k›s›mdan ise, yakin sahibi ve mümin bir kimse olur. fiayet insan-› kâmilden iflitti¤i ikinci k›s›mdan ise mütevakk›f ve mütereddit bir kimse olur. Vuslat› Rahman taraf›ndand›r. Ricâlin himmeti ile ço¤u zaman gafletten
uyan›r ve ihvan aras›nda hal ashab›n›n muhibban›ndan olur.” 6a.
55 22. Telvîh-i fierîf: “Bil ki, a’yân-› sâbite Hakk’›n zât›n›n vas›flar›na varl›k aç›s›ndan de¤il ilim ve müflâhede

aç›s›ndan füyûzât›d›r. Daha onlara butûn, zuhûr, gayb ve flehâdet yönünde varl›k feyz eder.” 6b. 79. Telvîh:
“Gayr-› mec’ûl mahiyetler olarak tabir edilen mümkünün hakikati, mahza kabiliyetten ibarettir. Bu ise a’yân› sâbitenin aynas›d›r. A’yân-› sâbitenin mazhariyetten baflka bir özelli¤i yoktur.” 12b.
56 Köstendilli vücûd-i âm’› aç›klarken flu benzetmeyi kullanmaktad›r: “38. Telvîh-i fierîf: “Genel varl›k, bilâ

teflbih günefl, hakikatler muhtelif renklerle renklenen camlar, bedenler de camlardan nurun aksetti¤i duvarlar
gibidir. Bundan malum oldu ki, ilim maluma tâbîdir.” 8b-9a.
57 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 5b. Köstendilli dokuzuncu telvîhde ayn› taksîme dayanarak flöyle der: “Mülkün

maddesi melekut; melekutun maddesi göreli yokluktur (adem-i muzâf). Göreli yoklu¤un asl› ise genel varl›kt›r (vücûd-i âm). Genel varl›k mutlak mahza varl›¤›n eseri ve gölgesidir. Mutlak varl›k, evvel, âhir, zâhir ve bât›nd›r. Allah zuhur edenin ve bât›n olan›n ayn’›d›r. Zat›nda Hak zuhur ve butundan münezzehdir. fian› bundan yücedir. Saltanat› görüfl beyan edenlerin görüfllerinden, muatt›la ve müflebbihenin zanlar›ndan, kafir ve
müflriklerin iftiralar›ndan, z›nd›k ve mülhidlerin san›lar›ndan yücedir.” 4a.
58 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 39b. “Vâcip bizâtihi kadîm varl›kt›r. S›n›rl›l›k, mutlakl›k, taayyün ve taayyünsüzlükten münezzehtir. Mümkün, hakiki varl›¤›n kendisinde sereyân etmesiyle var olan vehmî mevcuddur.”
59 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 12a.
60 41. Telvîh-i fierîf: “Mümkünün varl›¤› özel ve itibârî varl›kt›r. Yani mümkün müstakil varl›¤› oldu¤unu zanneder. Oysa böyle de¤ildir. Bu onun itibâr›ndan ve vehminden ortaya ç›kar. Mümkün varl›k, âkil olmayan çocuk mesabesindedir. Kendisini zât›yla mevcûd ve gerçek müstakil varl›k sâhibi oldu¤unu zanneder. Kendisini mecâzî varl›k, mazhar, mecbûr kul, makhûr, zay›f, bir fleu yapmaya m›ktedir olmayan aciz ve zelîl oldu¤unu bilmez. Varl›k, zuhûr, kuvvet, kudret gerçekte Rabb’e aittir.” 9a.
61 79. telvîh: “Vacip bir fley mümkün de di¤er bir fleydir. Çünkü vâcip mevcûd, kadîm ve hakîkidir. Mümkün

mevcud, hâdis, itibârîdir. Vâcip ile mümkün aras›nda asla bir münasebet yoktur.” 12b.
62 14. telvîh: “Vehim gücü insan memleketindeki enfüsi ‹blistir ve çoklukla bir fleyi mahiyetine muhalif flekilde idrak etmesi flan›ndand›r. Görmez misin ki, vehim gücü Bari Teâlâ’n›n fleriki oldu¤unu tasavvur eder, fleriki mahza mümteni ve mutlak yok oldu¤undan dolay› perdeler ve burhani deliller talep eder. ‹blis’in âdemin
yüceli¤ini görme ve tüm alemlere üstünlü¤ünü idrak etme konusunda basiretinin nas›l da körleflti¤ine bak.
Oysa âdem (insan), varl›¤› itibariyle ilahi ve kevni mertebeleri kendisinde toplam›fl, ubudiyet ve rububiyet s›rr›n› yüklenmifltir. Lanetli ‹blis ise kendisini âdemden daha hay›rl› zannetmifl, âdeme secde etmekten kaçm›fl
ve kibirlenmifltir. Nihai derecede bilgisizlik ve ahmakl›¤›ndan dolay› duyu âleminin ötesindeki alemlerin varl›¤›ndan uzak kalm›fl, bat›l san›s› ve bozuk zann›yla gaibi flahide k›yas etmifltir. Hakikatiyle Hakk’› kuflatmak
istemifltir. Oysa Hak Teâlâ onu ve her fleyi zat, s›fat ve ilim aç›s›ndan kuflatm›flt›r.” 4b-5b.
63 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 4b-5b.
64 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 7a.
65 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 39b.
66 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 7a.
67 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 27a.
68 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 26b.
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69 Harîrîzâde, T›byân, I, 214a.
70 Mehmed fiühûdî, a.g.e.,7a-b. fieriata riâyet vurgusuna sahip telvîhlerden baz›lar› flunlard›r: “Zâhirî ibâdetler ve fler’î merasim zâhir ehli içindir, bunlar›n hakikatine ulaflm›fl kimse için de¤ildir, derse bu küfürdür. Zira zâhir ismini inkâr etmifltir. Zâhir ismini inkâr etmesiyle bât›n ismini de inkâr etmifl demektir. Çünkü müsemmân›n ittihâd›ndan dolay› zâhir bât›n›n ayn’›d›r. Öte yandan fler’i merasim ve fleriat›n zâhiriyle amel etmek yeterlidir; fleriat›n s›rlar›n› bilmek (marifet), hikmetlerine vâk›f olmak, hakikatleriyle tahakkuk etmek gerekli de¤ildir diyen kimse z›nd›kl›¤a düflmüfltür. Zira bât›n ismini inkâr etmifl demektir. Bât›n ismini inkâr etmesiyle de zâhir ismini inkâr etmifl demektir. Zikredildi¤i üzere bât›n zâhirin, evvel âhirin, ezel ebedin, mülk
melekûtun, melekûtun mülkün ayn’›d›r. Cismânî s›rr›n ve “Yerin baflka bir yere dönüfltürülece¤i gün…” (‹brahim, 48) âyetinin s›rr›n› anla.” 11b. “Mürflid, inâbet ve biat talep etmek ancak fler’-i flerifi kâmilen yerine getirdikten sonra zorunludur. fier’-i flerîfi kâmilen yerine getirmeyen, mürflid talep edip onun himmeti ve duas›yla fleriat› ikmâl etmek isteyen kimse, hata etmifl, gaflete düflmüfl ve iflin hakikatini bilmemifl demektir.”
10b.
71Mehmed fiühûdî, a.g.e., 7b-8a. Ubûdiyet ve rubûbiyet s›rr›n›n ‹slam dininde birlik hâlinde oldu¤unu flöyle
belirtir: “Musa’n›n dini (a.s.)mahza fleriatt›r. Davud’un (a.s.) dini mahza zühddür. ‹sa’n›n (a.s.) dini mahza tarikat, marifet ve hikmettir. Peygamberimiz, peygamberlerin efendisi, asfiyân›n sultân› Muhammed Mustafa’n›n (s.a.v.) dini ise bu üçününün dinini câmi’dir. Ubudiyet ve rububiyet s›rr›n› kendinde toplam›flt›r.” 8a.
72 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 9a.
73 Mehmed fiühûdî, a.g.e., 17b-18a.
74 Mehmed fiühûdî, a.g.e.,6b, 7a.
75 Mehmed fiühûdî, a.g.e. 3b.

338

Son dönemde Üsküdar’da Yetiflmifl Bir
Sûfi fiair: Yûsuf Nizâmeddin Fâhir (Ataer)
Baba, Hayat› Eserleri ve Mersiyeleri
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Milli E¤itim Bakanl›¤›

Yûsuf Fâhir Baba’n›n “Hayat›, Eserleri ve Mersiyeleri” konusuna geçmeden önce ‹stanbul’da Celvetîlik ve Band›rmal›zâde Tekkesi hakk›nda k›saca bilgi vermeyi faydal› buluyoruz.
XVI. asr›n sonlar›nda Azîz Mahmûd Hüdayî taraf›ndan Anadolu topraklar›nda
kurulan Celvetîlik, 988/1580’lerin bafl›ndan itibaren ‹stanbul’da örgütlenmeye
bafllam›fl, 1038/1628’e kadar flehir hayat›nda Hüdâyî ve çevresinde oluflan genifl
bir mürit halkas› taraf›ndan yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Hüdâyî’nin 1038/1628’de vefât
etmesiyle Celvetîlik dört flubeye ayr›lm›fl1 ve her flube kurdu¤u tekkeler arac›l›¤› ile ‹stanbul’un mahalle ölçe¤inde tarîkat›n yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›r.
Celvetîli¤in 1038/1628’den bafllayarak son döneme kadar süren bu ikinci dönemine damgas›n› vuran kifli, Hüdâyî’nin baflhalifesi Muk‘ad Ahmed Efendi (ö.
1049/1639)’dir. Hüdâyî’den sonra Üsküdar’daki Celvetî Âsitânesi’nin meflîhatini
üstlenmifl ve yetifltirdi¤i iki önemli halifesi Zâkirzâde Abdullah Efendi (ö.
1067/1657) ile Devâtî Mustafa Efendi (ö. 1060/1650)’ye mensup fleyhler taraf›ndan kurulan Celvetî flûbeleri, tarîkat›n XVII. asr›n ortalar›ndan bafllayarak ‹stanbul’da h›zla yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›fllard›r.2
XVIII. asr›n ortalalar›nda ise ‹stanbul’da Celvetîli¤in dördüncü ve son flûbesi
olan Hâflimiyye, Mustafa Hâflim Efendi (ö. 1197/1782) taraf›ndan tesis edilmifltir. Mustafa Hâflim Efendi’nin ayn› zamanda Bektâflîli¤e mensup olmas› nedeniyle bu tarîkat, ‹stanbul’da Celvetî örgütlenmesi içinde “rind meflrep” bir tasavvuf
anlay›fl›n›n uzant›s› fleklinde geliflmifl, XX. asr›n bafllar›na kadar Celvetî, Melâmî
ve Bektâflî zümreleri içinde etkisini sürdürmüfltür. Mustafa Hâflim Efendi’nin tarîkat silsilesi, babas› Yûsuf Nizâmeddin Efendi (ö. 1165/1752) vas›tas›yla
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Son Bektâflî Babas› Yûsuf Fâhir Baba

Mustafa Erzincanî (ö. 1123/1711-12) ve ondan da Devatî Mustafa Efendi (ö.
1070/1659-60)’ye uzanmaktad›r.3
Sadrazam fiehit Ali Pafla taraf›ndan Mustafa Hâflim Efendi’nin babas› Yûsuf Nizâmeddin Efendi için Üsküdar ‹nadiye’de bir tekke inflâ ettirildi¤ini ve tekkenin
Yûsuf Efendi’nin do¤um yerine nispetle Band›rmal›zâde Tekkesi olarak tan›nd›¤›n› biliyoruz. Bafllang›çta bir Celvetî merkezi olarak kurulan bu tekke, Hâflim
Efendi’nin Bektaflîli¤e ba¤lanmas› üzerine, çift tarîkatl› tekkeye dönüflmüfl ve
böylelikle Celvetîlikle Bektaflîli¤i birlefltiren Band›rmal› Tekkesi, XVIII. as›rdan
XX. asr›n bafllar›na kadar ‹stanbul Celvetîli¤inin en güçlü kolu olarak kendisini
göstermifltir.4
Seyyid Mustafa Hâflim Efendi’den sonra Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1247/1831)
postniflîn olmufltur. 1826’da Bektâflîli¤in Yeniçeri Oca¤› ile birlikte kald›r›lmas›
için Sultan II. Mahmud’un saraya dâvet etti¤i fleyhler aras›nda bulunan Mehmed Gâlib Efendi, Celvetîli¤in tarihinde önemli rol oynayan bir kifli olup, hem
yetifltirdi¤i halîfeleri, hem de kendi âilesine mensup fleyhler vas›tas›yla son dönem ‹stanbul Celvetîli¤i üzerinde derin izler b›rakm›flt›r. Band›rmal› Tekkesi’ndeki Hâflimiyye meflîhat› Mehmed Gâlib Efendi âilesine mensup Abdurrahim Selâmet Efendi (ö. 1266/1849), Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) ve
Küçük Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911) ile sürdürülmüfltür.5
Bu dönemde ‹stanbul’da Celvetîli¤in yay›lmas›n› sa¤layan etkili sûfi flâirlerden
birisi de Band›rmal›zâde Ahmed Münib Efendi (ö. 1336/1918)’nin o¤lu ve halîfesi Yûsuf Nizâmeddin Fâhir (Ataer) Baba’d›r.
Biz de bu sebeple flimdiye kadar üzerinde herhangi bir akademik çal›flma yap›l340
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mam›fl olan Üsküdarl› Yûsuf Nizâmeddin Fâhir (Ataer) Baba’n›n hayat› ve eserleri hakk›nda bilgi vererek mersiyelerini kültür dünyam›za kazand›rmak istedik.

A. Hayat›
1. Do¤um Yeri, Tarihi ve Âilesi
Yûsuf Nizâmeddin Efendi, 14 Ocak 18926 y›l›nda Üsküdar’da dünyaya gelmifltir. Son dönem Celvetî fleyhlerinden Band›rmal›zâde Ahmed Münib Efendi (ö.
28.04.1918)’nin o¤ludur. Annesi Müzeyyen Annifl Han›m (ö. 29.03.1939)’d›r.
Üsküdar’›n Hâflim Baba’s› diye an›lan, ‹nadiyye Tekkesi’nde medfûn Seyyid Hâflim Baba’n›n torunlar›ndand›r. Kendisi, bir eserinde Hz. Hüseyin’in otuz sekizinci göbek evlâd› oldu¤unu belirtmektedir.7 Dedesi fieyh Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911) ise, Sultan II. Abdülhamid’in sütkardeflidir.
Yûsuf Fâhir Efendi’nin âilesi ve çocuklar›na gelince, onun ‹zar Han›m (ö.
18.2.1965) ad›nda eflinin ve bu eflinden halen Ankara’da yaflayan Münibe Selma
(Kumbasar) ad›nda bir k›z›n›n oldu¤unu biliyoruz. Bu k›z›n›n ise, Hâflim ve fiahin ad›nda iki o¤lu vard›r. Hâflim Bey de Ankara’da ikamet etmekte olup, bir flirkette yöneticilik yapmaktad›r. fiahin Bey ise, geçirdi¤i hastal›k sebebiyle 55 yafllar›nda, Ekim 2007’de vefat etmifltir.8
2. Tahsili, fieyhleri ve fiahsiyeti
Yûsuf Fâhir Efendi, Üsküdar Ravza-i Terakkî, Kad›köy Hamidiye Ortaokulunu
ve Mercan Lisesi ile Sent Mari Frans›z Okulu’nda e¤itim görmüfltür. Ayr›ca da
özel olarak tan›nm›fl hocalardan ders alm›flt›r.9
Babas› Ahmed Münib Efendi’den Celvetî hilâfeti alarak onun vefât›ndan sonra
‹nadiye Tekkesi’ne fleyh olan Yusuf Fâhir Efendi, ayn› zamanda Kad›köy Kufldili’ndeki Hamidiyye (Abdülbâkî Efendi) Sa‘di Tekkesi10 postuna da oturmufltur.
Yûsuf Fâhir Efendi’nin Seyyid Hâflim Baba’ya ulaflan silsilesi ise flöyledir: Yûsuf
Nizâmeddin Fâhir Efendi (ö. 1967), Band›rmal›zâde Ahmed Münib Efendi (ö.
1336/1920), Küçük Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1330/1912), Mehmed Fahreddin
Efendi (ö. 1311/1893), Abdürrahim Selâmet Efendi (ö. 1266/1850), Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1247/1831), Seyyid Hâflim Baba (ö. 1197/1783).11
Yûsuf Fâhir, babas› Ahmed Münib Efendi’den Celvetiyye icâzeti alm›fl olup, daha sonra Merdivenköy Dergâh› fieyhi Mehmed Hilmi Dedebaba (ö. 1907)’dan el
alarak Bektâfliyye yoluna girmifl ve Çaml›cal› Ali Nutki Baba (ö. 1963)’dan da
icâzet alarak, “Baba” olmufltur. ‹stanbul’lular kendisine “fieyh Yûsuf” derlerdi.12
Turgut Koca’ya göre, “Mevlevînin kibri, Bektaflînin küfrü” darb-› meseli Yûsuf
Nizâmeddin Efendi’de tecellî etmifltir. Sohbetlerinde küfür kar›flt›rmadan
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konuflmazm›fl. Bu nedenle de ‹stanbul’da bulunan bir çok Bektâflî taraf›ndan hofl
görülmemifltir. Hem Celvetî, hem Sa‘dî13, hem de Bektâflî icâzetine sahib oldu¤u için, “fieyh türlü” derlerdi. Hâf›z-› Kelâm olup, Kur’ân-› ezberden okurdu.
Ayr›ca nefleli ve haz›r cevap bir kiflili¤e de sahipti.14
Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâflilik ve Alevîlik adl› eserinde Fâhir Baba
Erenler’in ‹stanbul-Kad›köy Kurba¤al›dere Semti’nde oturdu¤unu, kabrinin de o
civarda yol üzerinde bulundu¤unu ve evlatlar›ndan Cihad Özkök Bey’in15 kendisine fliirlerinden bir k›sm›n› lutfetti¤ini ifade etmektedir.16
fiâirlik yönü de bulunan Yûsuf Nizâmeddin Baba, yazd›¤› fliirlerinde “Fâhir”
mahlas›n› kullanm›fl olup, bilhassa Kerbela mersiyeleri, nevruziyeler, pek çok
meflhûr flâire nazîreler yazm›flt›r.
Yine onun 30 A¤ustos Zaferi’ni müteakip, Türk ordular›n›n kazand›¤› zaferin
Allah kat›nda ne derece makbul oldu¤u hususunda baz› ayetler okuduktan sonra, gayet beli¤ bir dua yapt›¤›n› biliyoruz. Bu konuya iliflkin ‹kdam Gazatesi’nde
yay›mlanan haber flöyledir:
“Cuma namaz› k›l›nd›ktan sonra ‘Mehterhâne’ taraf›ndan gönderilen yeniçeri k›yafetinde iki asker mevlid okunan yerin iki taraf›nda durmufltur. ‹stanbul’un tan›nm›fl hâf›zlar› taraf›ndan okunan mevlidin ard›ndan, bafl müezzin ve di¤er hâf›zlar taraf›ndan okunan ilâhiler bu coflkuyu bir kat daha artt›rm›flt›r. Daha sonra Kad›köy’de Mecidiye Dergâh› Postniflîni Band›rmal›zâde fieyh Seyyid Yûsuf
Nizâmeddin Efendi, Türk ordular›n›n kazand›¤› zaferin Allah kat›nda ne derece
makbûl oldu¤u hususunda baz› âyetler okuduktan sonra, gâyet beli¤ bir duâ
yapm›flt›r. Yaklafl›k 25.000 Müslüman elleri yukar›da ve kalpleri Allah’a yönelmifl oldu¤u bir halde hep bir a¤›zdan: “Ya Rabbî! Ya Ra›bbî! Sen ki Müslümanlar›n penah›s›n, Sen ki yap›lan haks›zl›klar› biliyorsun. Kerbela’da flehid edilen
Hasan, Hüseyin hürmetine, Anadolu’da bo¤azlanan binlerce saç› bitmedik
ma’sûmlar hürmetine, Resûl-i Kibriya hürmetine, atefl ve kan içinden geçerek
mazlumlar› kurtarma¤a koflan ordumuzu daima nusretine mazhar k›l Yâ Rabbî!”
duas›na âmin demifltir.”17
Aytaç Erener’in verdi¤i bilgiye göre, hem kendisi hem de özellikle a¤abeyi Refik
Ekener, Yûsuf Fahir Baba’ya mürid ve bende olarak ona uzun y›llar hizmet etmifltir. Son dönemde yetiflmifl, hat ve ebru sanat›n›n önde gelen üstâdlar›ndan
Necmeddin Okyay (ö. 5 Ocak 1976)18 ve Mevlevîlikle ilgili araflt›rmalar›yla tan›nan Nezih Uzel’in Yûsuf Fahir Baba’n›n sohbetleriyle flereflenip feyz ald›¤›n›,
ayr›ca mûsikî dünyas›n›n önde gelen isimlerinden Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Alaaddin Yavaflça ve Amir Atefl’in de ondan istifade ettti¤ini biliyoruz.
3. Vefât› ve Kabri
Yûsuf Fâhir Efendi, 12 Aral›k 1967 y›l›nda vefât etmifltir. Kabri Üsküdar Gündo¤umu Caddesi ile Büyük Selimpafla Caddesi’nin ay›rd›¤› genifl hazîrede olup, eskiden tekkenin iflgâl etti¤i söylenilen köfleye karfl› sivrilen ucundad›r.19 Ayr›ca
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burada Yûsuf Fâhir’in efli ‹zar Han›m, meflhûr Selim Baba (ö. 1782) ve Selim Baba türbedâr› S›rrullah Baba (ö. 1262/1845-46)’n›n da mezarlar› bulunmaktad›r.20

B. Eserleri
fieyh Yûsuf Fâhir Baba’n›n, Bektâflilik21 adl› mensûr, Mersiyye-i fiâh-› fiehîd-i
Kerbelâ, Kerbela’ya Dair Bir ‹ki Söz ve Mersiye-i fierîf22 adlar›nda mensûr ve
manzûm iki eseri ile Bektâflîlikle ilgili çok say›da makâlesi vard›r. Ayr›ca Türkçe Hutbeler23 adl› mensûr bir eser de cem ve tertip etti¤ini biliyoruz. Mersiyyei fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ ve Kerbela’ya Dair Bir ‹ki Söz ve Mersiye-i fierîf’le ilgili
olarak afla¤›da detayl› bilgi verece¤imiz için burada tekrar etmek istemiyoruz.
Ancak tespit edebildi¤imiz makâlelerinin künyelerini burada zikretmeyi faydal› buluyoruz.
1. “Bektaflilik”, Tarih Dünyas› (Yeni Tarih Dünyas›), ‹stanbul 1951, III/25, s. 1051-1053.
2. “Bektaflilik”, Tarih Dünyas› (Yeni Tarih Dünyas›), ‹stanbul 1951, III/26, s. 1079-1081.
3. “Bektaflilik ve ‹çyüzü”, Tarih Dünyas›, ‹stanbul 1952, III/ 32, s. 1271-1273.
4. “Bektaflilik ve Tarihi”, Tarih Dünyas›, ‹stanbul 1952, IV/36, s. 1439-1442.
5. “Bektaflilik ve ‹çyüzü”, Tarih Dünyas›, ‹stanbul 1953, IV/37, s. 1543-1545.
6. “Bektaflilik ve ‹çyüzü”, Tarih Dünyas›, ‹stanbul 1953, IV/38, s. 1584-1588.
7. “Bektafli Âyin-i Cemi’inin ‹ç Yüzü”, Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, I/2, s. 119-120.
8. “Bektafli Ayin-i Cemi-III”, Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, I/4, s. 293-294.
9. “Bektafli Ayin-i Cemi-IV”, Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, I/7.
10. “Bektafli Ayin-i Cemi-V”, Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, II/8, s. 112-113.
11. “Bektafli Ayin-i Cemi-VI”, Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, II/9, s. 54-55.
12. “Bektafli Ayin-i Cemi”, Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, II/11, s. 365-366.
13. “Bektâfli Görüflüyle Mevlânâ”, Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, II/12, s. 475-477.
14. “Hac› Bektafl Veli Tarihçesi”, Karahöyük, Ekim 1964, I/4, s. 23-25.

C. Mersiyeleri
1. Eski Harfli Mersiyeleri
Yûsuf Nizâmeddin Efendi’nin eski harfli mersiyeleri, 1339/1921 y›l›nda ‹stanbul’da bas›lm›fl olan Mersiyye-i fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ adl› yedi sayfal›k eserindedir. Nizâmeddin Efendi, söz konusu eserinin “Girifl” k›sm›nda “fiiir ve fiâir” bafll›¤› alt›nda, gazel, kasîde, mersiye ve bahariye gibi fliir türlerinin nas›l yaz›lmas› gerekti¤i hakk›nda bilgi vererek mersiyenin tan›m›n› yapm›fl, özellikle Cenâb› Seyyidü’fl-fiühedâ ‹mâm Hüseyin için mersiye yazman›n yöntem ve tekni¤i
hakk›nda aç›klamalarda bulunmufltur.24
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Yûsuf Nizâmeddin Efendi, bu mersiyesinin telif sebebini ise flöyle aç›klam›flt›r:
“Daha önce edipler ve flâirler taraf›ndan Arapça ve Farsça oldu¤u gibi Türkçe
dahi birçok mersiyyeler yaz›lm›fl oldu¤u hâlde, âfl›klar aras›nda belli bafll›, ‹stanbul’da en ziyâde tan›nan, her sene için bir mersiyye inflâd ederek Hak âfl›klar›n› bu sa‘yinden dolay› sevinçl› k›lan, bu sûretle “ev tebâkâ” müjdesinden
hissedâr olarak cennetler diyâr›na göçen ve Cenâb-› Mennân’›n feyizlerine nâil
oldu¤u apaç›k bulunan merhûm Kâz›m Pafla (ö. 1307/1890)25’n›n her ne zaman
Riyâz-› Asfiyâ veya Makâlîd-i Aflk26 adl› eserini elime alsam bu muvaffakiyetden
dolay› hayretler içinde kal›r, merhûma fâtihalar ithâf ederek takdis eder ve benim de hem yukar›da serdedilen (a¤lamak veya a¤latmak) emr-i nebeviyyesine
uymak, hem tarîkat muhibbân› ve hakîkat yolunun âfl›klar› taraf›ndan hay›r duâ
ile yâd edilmekli¤im için bir mersiyye yazabilmek hevesini duyard›m. Binâenaleyh fliddetli sevgi, Hazret-i ‹mâm ve Hazret-i Seyyidü’l-Enâm’›n müjdeleri hasebiyle iktidârs›zl›k ve liyâkat›ma flu iki mersiyyeyi af dileyerek neflr eyler, bütün mü’min ve mü’minât›n Hazret-i Seyyidü’fl-fiühedâ’n›n flefâ‘atine mazhar olmas›n› temenni ederim.”27
Nizâmeddin Efendi yukar›da telif sebebinde de ifade etti¤i üzere eserinde iki
mersiyeye yer vermifltir. ‹lk mersiye muhammes tarz›nda on befl bentten, ikinci
mersiye ise mesnevî tarz›nda k›rk iki beyitten teflekkül etmektedir. Yine her iki
mersiyeyi de “Fe‘ilâtün (Fâ‘ilâtün) /Fe‘ilâtün /Fe‘ilâtün /Fe‘ilün (Fa‘lün)” vezniyle yazm›flt›r.
2. Yeni Harfli Mersiyeleri
Yûsuf Fâhir Baba’n›n yeni harflerle mersiyeleri ise, 10 Muharrem 1372/30 Eylül
1952 y›l›nda yay›mlad›¤› Kerbela’ya Dair Bir ‹ki Söz ve Mersiye-i fierîf adl› 15
sayfal›k eserindedir. O, bu eserinin, “Girifl” k›sm›nda “Kerbelâ Hâdisesi” ile “Bir
‹zah” bafll›¤› alt›nda Ehl-i Beyt hakk›nda Kur’ân ve hadisler ›fl›¤›nda bilgiler vererek önceki eserinde oldu¤u gibi mersiyenin tan›m› yapm›fl, meflhûr mersiye
flâirlerini zikretmifltir.
Daha sonra kendisinin Hz. Peygamber ve âilesinin bir âfl›k ve muhibbi, ‹mâm
Hüseyin’in otuz sekizinci göbekte evlâd› oldu¤unu belirterek mersiyeleri telif
sebebini aç›klam›flt›r: “‹man ve inanc›mla da onun kudsiyet ve flerafetine kâil
bulundu¤um “Sizden istedi¤im ehl-i beyt sevgisidir” emrine uyarak onu sevmeye de dinen mecbur oldu¤um için her sene bir Mersiye-i fierife yaz›p bast›rarak
Hz. ‹mâm’›n yüksek ruhaniyetlerinden feyz ve flefâat almak “Hüseyin için a¤layan ve a¤laflanlar› Cennetle müjdeleyin” hadis-i flerifi tebflirat›ndan hissedar olmak isterdim; yirmi seneden fazla bir zamand›r mahrum kald›¤›m bu hizmeti bu
sene tekrar ifa edebilmek f›rsat›n› buldu¤um için pek mütehassis ve pek zevkyâb›m. Vaveylâdan ilham alarak tefltir suretiyle bir Mahkeme-i Kübrâ halinde
tasvir etti¤im bu mersiyeleri neflrederken flimdiye kadar müphem kalan Kerbelâ
hâdisesi hakk›nda da izah yapmak istiyorum.”28
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Çaml›ca Bektâflî Dergâh›
fieyhi Ali Nutki Baba (solda)
Yûsuf Fâhir Baba’n›n
1951’deki resmi

Fâhir Baba bu eserinde de iki mersiyeye yer vermifltir. ‹lk mersiye, “Terkib-i
Bend” bafll›¤› alt›nda olup, “Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilün” vezin kal›b›yla
yaz›lm›flt›r. Sekiz bendden ve her bir bend de 10 m›sradan oluflmaktad›r. Her
bendin sonunda ise “Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ” m›sra› tekrar
edilmektedir.
‹kinci mersiyeye gelince, “Mersiye-i fierif” bafll›¤› alt›nda, murabba (dörtlü) tarz›nda kaleme al›nm›flt›r. Bu da di¤er mersiye gibi “Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilün” vezin kal›b›yla yaz›lm›flt›r ve 23 k›t’adan meydana gelmektedir.
D. MERS‹YYE-‹ fiÂH-I fiEHÎD-‹ KERBELÂ
‹flbu Mersiyye-i fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ rûh-› pâk-› Seyyidü’fl-fiühedâ’ya bi’l-ithâf
ihvân-› dine ihdâ k›l›nd›.
Nâz›m›: Band›rma Hankâh› ve Mecidiye Dergâh› Postniflîni Band›rmal›zâde
Seyyid Yûsuf Nizâmeddin.
‹stanbul 1339/1921.

fiiir ve fiâir
Benim fikrimce bir flâir kalbi, envâr-› bedâyi‘in muhîti ve âsâr›, kalbinin âyinei in‘ikâs› olmal›d›r. Bir fliir yaz›ld›¤› zaman güzel düflünmeli, güzel hissedilmeli, düflünüldü¤ü ve hissedildi¤i gibi yaz›lmal›d›r. Mersiyyelerini okuyan a¤lamal›, bahâriyyelerini29 gören nefl’e-yâb olmal›. Bir gazel veya kasîdesini okurken
mutâlaa edenler, kendini flâirin zihninde, fikirleri içinde geziyorum sanmal›,
memdûhunu herkese ögündürmeli, menfûrundan herkesi tenfîr etmelidir.
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O kadar güzel tasvîr etmelidir ki, okuyanlar tasvîr kadar belki daha güzel musavveri bulsunlar. Herkes söz söyler, fakat söyledi¤i fleyi flâir kadar tesir ettiremez. Nazm ekseriyâ sâd›rât-› kalbiyye ve futûhât-› hayâliyyenin lisân›, nesr ise
mahsûlât-› akliyye ve fikriyyenin sûret-i beyân›d›r.
Mersiyye,30 lügatte vefât etmifl bir zât›n mehâmid ve mehâsinine dâir hüzn-engîz fliir okumak mânâs›na gelir. Binâenaleyh herhangi bir mersiyyenin mahzûnâne bir lisânla yaz›lm›fl olmas›, kârii müteellim etmek içün muharririn de kalemiyle a¤lamas› meflrûttur.
Bilhassa Cenâb-› Seyyidü’fl-fiühedâ ‹mâm Hüseyin ibn Murtezâ (radiyallâhu anhumâ) Hazretleri hakk›nda söylenilen mersiyyelerde “Men bekâ ‘alâ Hüseyni ev
tebâkâ ilâ âhir” (Kim Hüseyn için a¤larsa yahut a¤l›yormufl gibi yaparsa cennet
ona vacip olur)31 hadîs-i flerîfinden hissemend olmak ümniyyesiyle bi’t-tab‘ tahrîk-i hüzn içün hizmet edilmifl olaca¤›ndan bunu hilâf-› edeb telakkî etmek ve
kudsiyyet-i Hazret-i ‹mâm’a nak›sa oldu¤unu düflünmek do¤ru de¤ildir.
fiu kadar var ki, fliirin ifrât ve tefrîtten hâli kalmayaca¤› tabiî oldu¤undan flîve-i
edebiyyâta muhâlif bir sûrette tahrîri muvâf›k olmad›¤› gibi sadedin hâricine ç›kacak derecede tefrît göstermek muhâlif-i edebdir.
Üdebâ ve fluârâ-y› eslâf taraf›ndan Arapça ve Farsça oldu¤u gibi Türkçe dahi birçok mersiyyeler yaz›lm›fl oldu¤u hâlde, beyne’l-âfl›kân ve ezcümle Dersaâdet’te
en ziyâde tan›yan, her sene içün bir mersiyye inflâd ederek âfl›kân-› ‹lâhî’yi bu
sa‘yinden dolay› dilflâd k›lan, bu sûretle “ev tebâkâ” tebflîrât›ndan hissemend
olarak âzim-i dâru’l-cinân ve nâil-i fuyûzât-› Cenâb-› Mennân oldu¤u bedîhi bulunan merhûm Kâz›m Pafla (ö. 1307/1890)’n›n her ne zaman Riyâz-› Asfiyâ veyahud Mekâlîd-i Aflk’›n› elime alsam bu muvaffakiyetden dolay› mütehayyir kal›r,
merhûma fâtihalar ithâf ederek takdis eder ve benim de hem bervech-i bâlâ (a¤lamak veya a¤latmak) emr-i nebeviyyesine itbâ‘ etmek, hem muhibbân-› tarîkat
ve âfl›kân-› râh-› hakîkat taraf›ndan duâ-y› hayr ile yâd edilmekli¤im içün bir
mersiyye-i flerîf yazabilmek hevesini duyard›m.
Binâen aleyh fart-› muhabbet, Hazret-i ‹mâm ve tebflîrât-› Hazret-i Seyyidü’lEnâm hasebiyle adem-i iktidâr ve liyâkat›ma flu iki mersiyye-i flerîfi ma‘a’l-i‘tizâr neflr eyler, bilcümle mü’minîn ve mü’minât›n mazhar-› flefâ‘at-› Hazret-i Seyyidü’fl-fiühedâ olmas›n› temenni ederim. Ve minallâhi’t-tevfîk.
Band›rmal›zâde Yûsuf Nizâmeddin Fâhir.
MERS‹YYE
Fe‘ilâtün /Fe‘ilâtün /Fe‘ilâtün /Fe‘ilün
(Fâ‘ilâtün) (Fa‘lün)
1 A¤la ey dil ki bugün zulm firâvân oldu
Gül-i gülzâr-› Nebi soldu perîflân oldu
Bu ifle ins ü melek cümlesi nâlân oldu
Ehl-i beyt’e bu zaman gör ki ne tu¤yân oldu
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Hanedân-› nebevî âh ile sûzân oldu
2 Zümre-i ehl-i flikâk etdi inâd›n i‘lân
Hânedân-› nebevî oldu garîk-i ahzân
A¤layub mâtem ider kimde ki vard›r îmân
Bu ifle yand› bütün âh ederek halk-› cihân
A¤lad› flems ü kamer inledi hem kerrûbiyân
3. Ettiler âl-i Yezîd kizb iderek nakz-› ‘uhûd
‹flte bu vâk›‘a-› kerb-i belâ oldu fluhûd
Düfldü hâk-› siyehe sâye-i sultân-› vucûd
Nûr-› çeflmân-› Ali nûr-› fuâd-› Mahmûd
Eyle müflgin an› Kur’ân ile tebcîl-i Ma‘bûd
4. Girye-nâk etdi bizi iflte bu fi‘l-i a‘dâ
Eyledi dâll u mudil anlar› hep hubb-› sivâ
Biz nas›l etmeyelim la‘neti her demde sezâ
Tî¤-› tahkîre hedef oldu hafîd-i Tâhâ
Titredi yareli bir kufl gibi rûh-› Zehrâ
5. Hayf kim k›ld›lar o flâha bugün kavm-i Yezîd
Etdiler zulm-› flekâvetleri ol rütbe mezîd
Teflne-leb eylediler tî¤-› ihânetle flehîd
Hançerin çekti hücûm etdi o dem fiemir-i pâ
La‘netullahi Yezîdâ vü alâ âl-i Yezîd
6. Ümmü Gülsüm yetiflüb âh iderek etdi figân
Gördü ki re’s-i Hüseyn hâk üzerinde galtân
Zeyneb olmufldu sekîneyle beraber giryân
Âl u ahfâd-› Nebi cümlesi zâr u nâlân
Lerzeden sanki harâb oldu bütün kevn u mekân
7. Bu ne ‘udvân ki Yezîdân ana vermez idi âb
Âl u evlâd-› Nebi oldu umûmen bî-tâb
fiehribânu ediyor zümre-i süfyâna hitâb
‹derek la‘neti bir tavr-› elemle iflrâb
Dedi ey kavm-i Yezîdân size gelmez mi hicâb
8. Bu idi nûr-› ‘uyûn-› flürefâ necm-i safâ
Bu idi rûh-› Ali zübde-i erbâb-› vefâ
Bu idi cevher-i pâkize-i rûh-› Zehrâ
Bu idi nesl-i Nebi dürre-i mahbûb-› Hüdâ
Bu idi bize vasiy eylediniz flimdi cüdâ
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9. Fahr-i Âlem ki an›n ceddini teflkil ediyor
Hazret-i Hak’da an› lutfile tebcîl ediyor
Hem de Kur’ân-› Kerîmi’nde de tescîl ediyor
Zât-› âlisini her vechile tahlîl ediyor
Zât›n› mevki‘ini hâs›l› tafdîl ediyor
10. Gerdeni pûsegeh-i mihr-i risâletdi an›n
Âr›z› cilvegeh-i nûr-› velâyetdi an›n
Gözleri sâgar serflâr-› nübüvvetdi an›n
Deheni gonce-i gülzâr-› flerîatd› an›n
Sözleri zübde-i esrâr-› hakîkatd› an›n
11. Bu ne zulüm ne cefâd›r hele ey kavm-i ‘anîd
fiübhe yok olmuflunuz lutf-› ‹lâhî’ye ba‘îd
Emr-i Hakk’› b›rakub oldunuz itbâ‘-› Yezîd
Etdiniz âl-i Resûl’e o kadar zulm-› fledîd
Hürmeti vâcib iken kahr› revâ m› tefldîd
12. Müteveccih olarak Ka‘be’ye ol nesl-i betül
Dedi ey ceddi..32 eyâ flâh-› resûl
Bize gör ki ne ezâ eylediler kavm-i cehûl
Taflda olsa bu kadar kahr› eder miydi kabûl
Ne revâ kanlara ma¤rûk ola mâderle o¤ul
13. Böyle söylerken yetifldi Zeyneb-i âlî-fehâm
Gördü ‘üryân ser yerinde yatmada flâh-› himâm
Hâke düflmüfl kan ile galtând›r flâh-› imâm
K›ld› bir nevha o demde oldu âlem pür-zalâm
Hep nidâ-y› vâh-› Hüseyn’le cihân doldu tamam
14. Eylemifldi nûr-› ayn-› Murtazâ terk-i diyâr
Olmufl idi vâs›l-› zât-› Hüdâ-y› Kird-gâr
Her kimin îmân› varsa âh ider bî-ihtiyâr
Nâle vü âh u figânla cism-i var›n dâgdâr
‘Afv ider cürm ü günâh›n lâ-cerem Perverdigâr
15. Fâhirâ sertâc-› uflflâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Hastegân-› ‘aflka tiryâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Muktedâ-y› enfüs ü âfâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Vech-i pâk-i Hakk’a müfltâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ33
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MERS‹YYE
Fe‘ilâtün /Fe‘ilâtün /Fe‘ilâtün /Fe‘ilün
(Fâ‘ilâtün) (Fa‘lün)
1. Bu ne bir gavgâ-y› dilsûz ki ider mâh u sâl
Sâl n’ola nev-be-nev uflflâk› pür-hüzn u melâl
2. Böle bir ceng ü cidâl-› gam-nisârd›r ki k›lar
Hânedân-› ehl-i beyt-i Mustafa’y› dâg-dâr
3. Bî-sebeb bir ma‘reke lây›k m›d›r bulsun husûl
Anda leb-teflne figân itsün bütün âl-i resûl
4. Hangi bir gavgâ-y› zulm efzâda vâk›‘d›r bu hâl
Kime men‘ itmifl aceb âb-› furât› zü’l-Celâl
5. Kim görür peygamberin ahfâd›na zulmü revâ
Kim ider nûr-› ‘uyûn-› “hel etâ”ya kim cefâ
6. Kim bihakk›n sevmifl olsa Hazret-i Peygamber’i
S›dk ile imân ile ihlâs ile ol serveri
7. Eylemez elbet bu fi‘l-i gam-fezâya cür’eti
Eflk nisâr eyler mi yâ âl-i habîb-i izzeti
8. Kûfiyân teklîf-i bîatla an› aldad›lar
Hazret-i flâh-› flehîde tî¤-› udvân atd›lar
9. Yalvarub da‘vet k›lu›b ol zâde-i peygamberi
Sonra da nakz-› ahdile döndüler bir bir geri34
10. Kerbelâ-y› pür-belâda etdiler ceng ü cidâl
Teflnelikle etdiler âl-i Resûl’u bî-mecâl
11. Yetmifl üç ser-bende-i âl-i abâ flâh u gedâ
Râh-› Hak’da etdiler cân u seri bir bir fedâ
13. Her biri bir savlet-i flîrânede ceng ü cidâl
Eyleyüb de etdiler dâr-› bekâya intikâl
14. Her biri bir vech-i hunrîzânede çekdi cefâ
Duymad› âl-i Nebi bir nebzecik bûy-› vefâ
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15. Her biri bir tî¤-› hunhârânede âh bi’t-tamam
Bezl-i nakd-i câna bir bir etdiler hep ihtimâm
16. Yal›n›z kalm›fld› ol flâh-› ser-efrâz-› safâ
‹bn-i evlâd-› Ali sâbir-i gamm35 u belâ
17. Ya‘ni yâ necl-i necîb-i Murtazâ ibn-i Ali
Binti Zehrâ Fât›ma hayru’n-nisâd›r ol velî
18. Hayme-gâha giderek etdi celâdetle nidâ
Dedi kim ey teflnegân ey hem teflneyân-› belâ
19. Pek garibdir bulacak emr-i kader hayz-› husûl
Ben gerekdir pek yak›nda k›lay›m Hakk’a vusûl
20. Emr-i lâhûtî fleref-vârid olunca azmime
‹ttibâ‘ itsün bütün ahfâd u bendim emrime
21. Bak bu da‘vetde icâbet mutlaka emr-i ehem
Vuslat-› Hak’da fedâilik azîzim mültezem
22. Kalkarak ald› vuzû etdi iki rek‘at edâ
Bâ-hudû‘ u bâ-huflû‘ mahbûb-› Rabbü’l-Kibriyâ
23. Fâri¤ oldukda salâtdan hazret-i flâh bi-enbâz
Kûfiyâne eyledi nush-› tevâzu‘la agâz
24. Ey gürûh-› mefsedet ben necl-i pâk-› Hayderim
Nûr-› ‘ayn-› Mustafa mahdûm-› sâkî kevserim
25. Vâlidemdir Fât›ma hayru’n-nisâ-y› zü’l-kerem
Hazret-i mahbûb-› Hak Mahmûd-› efhamd›r dedem
26. Siz nas›l müslimsiniz ki ana var imân›n›z
Sonra da fler‘-i Nebî’ye karflu pür-isyâns›n›z
27. Lâ yu‘ad muhib u mürsellerle da‘vet ettiniz
‹htiyâr-› kizb idübde va‘d-› bîat ettiniz
28. Ben o va‘d-› kizbe aldanm›fl da k›lm›flt›m sefer
Anlafl›ld› nâdim-i va‘d eylediniz siz ey flirer
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29. Bâri mâni‘ olmay›n azm-i Hicâz etsem gerek
Nâ-tüvân ma‘sûmlar› gamdan halâs etsem gerek
30. Gerçi bir nefsim içün etmem size ‘arz-› niyâz
Öleyim sizden mürüvvet etmeyim tek iltimâs
31. Siz adüvv-i din ü peygambersiniz ey kavm-i flûm
Çünki âl-i Hayder’i a¤latt›n›z siz ey zalûm
32. K›ymadan ma‘sûmlara ok att›n›z ey bî-hayâ
Vâlideyninden sabîler zulm ile oldu cüdâ
33. Teflnelikle k›ld›n›z hâtunlar› mecbûr-› zâr
Arfl-› a‘lâ rûh-› Ahmed buldu gamla inkisâr
34. Etmeyüb Hak’tan hazer hem de Nebî’den hiç hayâ
Ettiniz bunca ezây› kahr u zulmü hep revâ
35. Böyle feryâd eyleyorken hazret-i flâh-› velâ
Âh-› vâh-› gulguleyle doldu deflt-i Kerbelâ
36. Oldu ahfâd-› Nebî âl-i Ali gark-› keder
Yand› feryâd eyleyüb hep inleyüb cümle befler
37. ‹flte bu fi‘l-i facîa nüh felek a¤lafld›lar
‘Arfl-› a‘lâ’da melekler karalar ba¤lafld›lar
38. Böyle bir zulm-i fecî‘i görmedi çarh-› cihân
A¤layan kerrûbiyâna peyrev oldu âsumân
40. Fâhirâ ben ki muhibb-i âl-i beyt-i Hayderim
Hem Hanîfî müslümân›m bende-i Peygamberim
41. Bu elemle a¤lar›m âh eylerim her an u în
Düflmenimdir la‘net olsun âl-i Mervân-› la‘în
42. Eylerim her vechile her demde ben la‘net mezîd
La‘netullâhi Yezîdâ ve ‘alâ âl-i Yezîd
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E. TERK‹B-‹ BEND (Metin)36
Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilün
1 Her Muharrem geldi¤inde âfl›kân-› Murtazâ
Kan revân eyler gözünden, ah edip subh u mesâ;
Çünkü bu mâh-› Muharrem günleri Âl-i Resûl
Kerbelâ’y› pür-belâda çektiler cevr ü cefâ;
Sine-çâk eyler bu günde flüphesiz ‹slâm olan;
Kestiler Âl-i Resû’l’i fiamiyan-› bîhayâ
Kanl› yafllar döktüler bu vak‘aya hûri melek
Zülmile a¤lard› zira cümleten âl-i abâ
Hep flehit olmufl yatarlar teflnegân-› Kerbelâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
2 Müslümân›m ben diyen k›ymaz o flâh-› ekbere
Hem revâ görmez bu zulmü hanedân-› Haydara
Zerrece rûhunda îmân merhamet hisseyleyen
Kan›n› Âl-i Resûlün hiç döker mi yerlere
Var m›d›r bilmem cevâb› kâfirin Peygambere
Bafl pâre cism-i pâki kan revân olmufl yaz›k
K›yd›lar ol nev gülü Zehrâ’ya nazl› servere
Kestiler fiâh-› Hüseyni fiamiyân-› bîhayâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
3 Cümleten zîrûha flâmilken bütün âb u miyâh
Herkese su içmeyi Allah buyurmuflken mübâh
Kerbelâ’da her taraftan bak Yezid’in askeri
Çektiler Âl-i Resûle hançer ü seyf u silâh
Kat‘edip âb-› F›rat’› ehl-i beyt-i Ahmed’e
Bilumûm etfâl ü nisvân a¤lafl›p tâ etti âh
Vermeyip bir katra olsun su Ali evlâd›na
Bu¤zu âl-i Haydar etti bir alay mel‘ûn sipâh
Ah yaz›k evlâd› Zehra buk‘ai flîr-i Hüdâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
4 Hep susuzluktan meyân› âle düfltü ihtilâl
“El-atefl” âvâz› k›ld› bam-› arfla intikâl
Ç›kt› âvâz ü figân› ehl-i beyt’in göklere
Arfl› ferfl sükkân›na bu gulgule verdi melâl..
Dediler ki: Yâ Hüseyin ibni Ali imkân› yok
Biat etmezsen Yezide yoktur asla ihtimâl
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Vermeyiz bir katra su asla senin evlâd›na
‹steriz a’van ü ensâr›na olsun bî-mecâl;
‹flte bu teklife feryâd eyledi ehl-i velâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
5 Hikmetin izhar edip ol yerde Rabb-i müste‘ân
Haymegâh›ndan Hüseynin ç›kt› bir âb-› revân
Hep havâric gördüler bu hikmeti ayne’l-yakîn
Bunu takiben bütün sahraya doldu toz duman;
Geldi hizmet arzedip cinn ü melâik Hazrete
Kerbelâ’ya doldu saf saf lâyuad kerrübiyân
Bulmad› adle muvâf›k onlar›n teklifini
‹stemem sizden iânet diyerek flâh-› cihân.
‹stedi gelsin husule lâcerem hükmü kazâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
6 Yetmifl üç ok hem susuzluk yakt› gâyet can›n›
‹çti flâh-› Kerbelâ andan flehâdet câm›n›
Hükmü takdirin ve hakk›n aflk›n›n izhar›d›r
Kanla tezyin etti andan sine-i püryân›n›;
Çeflme câri oldu asla içmedi, ruhaniyân
Harb için imdâda geldi, gör Hüseynin flân›n›...
Terk-i cân etmezse vuslat âfl›ka olmaz nasîb
Aciz ü bîçâre sanma Kerbelâ mihmân›n›
Sevdi de Allah’› k›ld› can ile cismi fedâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
7 K›yd›lar kavm-i Yezidân Mustafâ ahfâd›na
Ol kadar zulmettiler etmem tahammül yâd›na;
Süt emen ma‘sûmu hattâ ettiler okla flehit
Etmedi da¤lar tahammül vâlidî feryâd›na
fiimre zilcevsen bedenden bafl›› etti cüdâ
Ol imâm-› âlemîn; varmaz dilim irâd›na...
Kavm-i Süfyân’›n bütün evlâd›n›n etba›n›n
Bu haber kâfi de¤il mi küfrüne ilhâd›na??
Bir tasavvur eyleyin bilmem nedir bu mâcerâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
8 Ehl-i beyt-i Mustafâ’d›r dinim imân›m benim
Anlar›n aflkiyle kurbân eylerim cân ü tenim
Hazret-i Fahr-i Cihân’›n sevgili canpâresi
Ey Hüseyin. Ey fiâh-› mazlûm. Ben senin bir bendenim
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Her ne türlü müznib olsa flüphesiz ma¤fûr olur
Ehl-i beyt’e a¤l›yanlar, a¤l›yan efkendenim.
Ben ölürsem a¤lamaktan Fâhirâ hiç flüphesiz
Âsitân-› Âl-i Haydar’d›r muhakkak meskenim
Da¤-› hicrân-› elemden bende var yüz bin cefâ
Kald› sahrada kefensiz nûr-› çeflm-i Mustafâ
MERS‹YE-‹ fiER‹F (Metin)37
Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilâtün/Fâ‘ilün
1 Bir elinde kanl› gömlek bir elinde kanl› bafl
Arsa-i mahflerde Zehrâ gözlerinden döktü yafl
Geldi Fahrü’l-enbiyâ’ya etmeye bu s›rr› fâfl
Ç›kt› arfl-› a‘zam›n bâm› felek-fersâs›na
2 Dedi, ey Sultân-› Zîflân, ey Nebiyy-i muhterem
Kimseye vâki midir bu çekti¤im derd ü elem?
Ümmetinden bak ne rütbe çekti evlâd›n sitem
Âlet oldu din-i hak menhuslar›n dünyâs›na
3 Ummad›k cevr ü cefây› kavm-i gaddar ettiler
Hürmeti Âl-i Resûlü redd ü inkâr ettiler
Çi¤nenip yerlerde Kur’ân türlü azar ettiler
Baflka ma‘nâ verdiler elfâz›na imlâs›na.
4 Ser’ini ta¤yir ü tahrif ettiler de fiamiyân
Çektiler Âl-i Resûle hançer ü seyf ü sinân
Bir alay hempaya hemruh bir güruh Süfyâniyân
Doldular seyf ü âlemle Kerbelâ sahrâs›na
5 Bast› tufân-› dalâlet çaraktar› o dem
Esti her bir cepheden ol anda bir bad-› âdem
Nice yüz bin ok at›p Âl-i Resûle dembedem
Kerbelâ sahrâs› döndü sanki kan deryâs›na
6 Gark-› hûn oldu Ali, Abbâsu avn-i Ca‘fer’in
Boynuna sapland› bir ok alt› ayl›k asgar›n
Yetmifl üç yâreyle ol Hüseynim serverim
Nice kurbân oldu bak gör Kerbelâ kavgâs›na
7 Yetmifl üç evlâd u ahfâd›m olup ti¤a siper
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Herbiri bir veçhile câm-› flehâdet içtiler
O¤lumuz nazl› Hüseynim oldu kurbân ey peder
Girdi arfl-› kibriyân›n kurb-› ev-ednâ’s›na
8 Bu kesilmifl bafl Hüseynin bafl›d›r bak garik-i hûn
Kesti ‹slâm›m diyen kâfir ve mel‘ûn fiemr-i dûn
Kanl› gömlekte Hüseyinden kald› yani o¤lumun
Ümmetindir kastedenler bunlar›n imhâs›na
9 Fahr-i âlem bir deruni âh edip de nâgihân
Dedi, ey rabbi kerimim halikî her dü cihân...
El-emân bu vak‘a-i dilsûza yand›m el-emân...
Ehl-i beyt’in fiamiyân girmifl harim-i hâs›na.
10 Ümmetimden saymam anlar hürmetim terkettiler
Din yolundan ç›kt›lar bir baflka râha girdiler
Nâzeninim bir Hüseynim var idi incittiler
Lânet olsun serbeser âlâs›na ednâs›na
11 Fât›ma Hayrü’n-nisâü’l-âlemîn tekrar yine
‹fltikâ vü ›zt›rab›n nakledip mâbadine;
Kanl› baflla gömle¤i Allah’a verdi beyyine,
A¤lad› hattâ Melekler âh u vâveylâs›na.
12 Dedi Haydar nerde? Gelsin ol Aliyy-i kâmikâr
‹ntikâm›m isterim düflmana çeksin Zülfikâr;
Arsa-i mahfler bu yer, mazlûmlar›n Allah’› var
Hâkim-i mutlak bakar bîçâreler dâvâs›na
13 Dâvet et ey Mustafâ! Bir bir benat-› Haydar’›
‹ste zâlimler için kahr-› Hüdâ-y› Ekber’i
Âdl-i Hakk’a flâhit eyle cümle ehl-i mahfleri
‹bret olsun hükm-i Hak hep kâfir u tersâs›na
14 Bafl dö¤üp saçlar yolup binti Resûl-i Müctebâ
Kanl› yafllarla dedi âh mihnetâ vâh mihnetâ...
‹rdi bu muhrik flikâyet bitevakkuf iflte tâ...
Zât-› pâk-› zü’l-celâlin südde-i vâlâs›na!
15 Gösterip Allah’a bir bir hep Ali evlâd›n›,
Al ‹lâhi fiamiyan-› bîvefâdan dâd›n›
Burda kes bari bu mazlûm yavrular feryâd›n›
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Diyerek arz-› flikâyet eyledi Mevlâs›na!
16 Bu teellüm, bu tazallüm, Bârigâh-› izzeti
Lerzenâl etti, an›nçün cûfla geldi rahmeti
Bir sadâ-y› hatifîden Hak Teâlâ Hazreti
fiöyle bir ilhâm getirdi sevgili Zehrâs›na
17 Sem‘ine geldi Betûl’ün flöyle bir kudsî nidâ;
Ey Habîbim nûr-› ayn-› Fât›mâ Hayrünnisâ,
Bu belâya k›l tahammül böyle takdir-i kazâ
Bu flehâdettir sebep bak kadrinin i‘lâs›na
18 Sen Muhammed Mustafâ’n›n nutfe-i zîflân›s›n
Seyyidü’s-sâdât-› âlem cennetin sultân›s›n
Sen ve o¤lun iflte zât›m›n mihmân›s›n
Katra-i çeflmin sebeptir duzah›n itfâs›na.
19 Ey Betûl, ey Fât›mâ, ey seyyide, ey zî-nesep...
Ben Hüseynin aflk›na mâtem tutan uflflâk› hep
Aff ü gufrân etmeye bu vak‘a-y› k›ld›m sebeb
Kimseler girmez benimle onlar›n aras›na
20 Bu flehâdettir eden te’yid din-i Ahmed’i
Bu flehâdettir Hüseyin’e bi hayat-› sermedi
Ben Hüseyn’in mâtemiyle a¤layan her ümmeti
Lutfedip koysam gerektir Cennetin âlâs›na
21 A¤layan bu vak‘a-i dilsûza yahut a¤latan
Cennete bîflek girer ey Fât›mâ mutlak inan;
Ehl-i mahfler havf-i dûzahtan ederken el-amân
Cennetin onlar ç›karlar mevki-i ülyâs›na.
22 Kim severse ehl-i beyt-i Mustafâ’y› cân ile
Hatm-i enfas eylesinler cümlesi imân ile;
Ben cemâlullaha nâil eylerim ihsân ile
Mâtem ü âh ü buk’as› bes onun ihyâs›na
23 Fât›mâ: ben ki Hüseyn’in bu bahâ-y› kan›n›
Zât›ma vuslatla verdim pek yücelttim flân›n›
Fâhir’in taltif için bu nâle vü efgân›n›
‹ntihap ettim Hüseyni Kevserin i‘tâs›na...
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Sonuç
Yûsuf Nizâmeddin Fâhir Baba, 14 Ocak 1892 y›l›nda Üsküdar’da dünyaya gelmifl olup, son dönem Celvetî fleyhlerinden Band›rmal›zâde Ahmed Münib Efendi’nin o¤ludur. Annesi Müzeyyen Annifl ve efli ‹zar Han›m’d›r. Cihad Özkök
ad›nda bir o¤lunun ve halen hayatta bir k›z›n›n oldu¤u ifade edilmektedir.
Yûsuf Fâhir Efendi, Üsküdar Ravza-i Terakkî, Kad›köy Hamidiye Ortaokulu ve
Mercan Lisesi ile Sent Mari Frans›z Okulu’nda e¤itim görmüfltür. Babas› Ahmed
Münib Efendi’den Celvetî hilâfeti alarak onun vefât›ndan sonra ‹nadiye Tekkesi’ne fleyh olan Yûsuf Fâhir Efendi, ayn› zamanda Kad›köy Kufldili’ndeki Hamidiyye Sa‘di Tekkesi postuna da oturmufltur. Ayr›ca Merdivenköy Dergâh› fieyhi
Mehmed Hilmi Dedebaba’dan el alarak Bektâfliyye yoluna girmifl ve Çaml›cal›
Ali Nutki Baba’dan da icâzet alarak, “Baba” olmufltur. 12 Aral›k 1967 y›l›nda vefât etmifl olup, Üsküdar Gündo¤umu Caddesi ile Büyük Selimpafla Caddesi’nin
ay›rd›¤› genifl hazîreye defnedilmifltir. Hâf›z-› Kelâm olan, nefleli ve haz›r cevap
bir kiflili¤e de sahip bulunan Fâhir Baba, 30 A¤ustos Zaferi’nin müteakip ‹stanbul’da toplanan büyük bir kalabal›¤a hitaptan sonra beli¤ bir bir dua yapm›fl,
oradakiler de “âmin” demifltir. Yine son dönemde yetiflmifl, hat ve ebru sanat›n›n önde gelen üstâdlar›ndan Necmeddin Okyay’›n ve Mevlevîlikle ilgili araflt›rmalar›yla tan›nan Nezih Uzel’in Yûsuf Fahir Baba’n›n sohbetleriyle flereflenip
feyz ald›klar› bilinmektedir. Yazd›¤› fliirlerinde “Fâhir” mahlas›n› kullanan ve
bilhassa Kerbela mersiyeleri, nevruziyeler, pek çok meflhûr flâire nazîreler yazan
Yûsuf Nizâmeddin Fâhir Baba’n›n, Bektâflilikle ilgili 14 makâlesinin yan› s›ra
Bektâflilik, eski harflerle yay›mlanan Mersiyye-i fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ ve yeni
harflerle yay›mlanan Kerbelâ’ya Dair Bir ‹ki Söz ve Mersiye-i fierîf adl› bas›lm›fl
üç eseri bulunmaktad›r. Fâhir Baba, eski harfli mersiylerini muhammes (beflli)
ve mesnevî naz›m flekliyle, yeni harfli mesriyelerini ise, terkib-i bend ve murabba tarz›nda kaleme alm›fl olup, hepsinde sade, içtenlikli bir dil kullanm›flt›r. Biriki m›sran›n d›fl›nda vezin hatalar›na rastlanmaz. Onun bu fliirlerini, son dönemde kaleme al›nan en güzel mersiye örnekleri olarak göstermek mümkündür.
Bu çal›flmam›z, son dönemde Üsküdar’da yaflam›fl fazîlet, sehâvet, bilgi, görgü,
irfân, aflk ve estetik sâhibi bir flahsiyeti tan›tmas› aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Netice olarak bu çal›flmada, XX. as›r sûfî-flâirlerinden olan ve Üsküdar’da Band›rmal›zâde ve Abdülbâki Efendi tekkelerinde yetiflen Yûsuf Nizâmeddin Fâhir
(Ataer) Baba’n›n hayat›, flahsiyeti, eserleri ve mersiyeleri üzerinde durulmufl,
Üsküdar’›n kültür dünyas›na yapt›¤› katk›lar ve tesirler ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.
D‹PNOTLAR
1 Bu kollar ‹smail Hakk› Bursevî (ö. 1137/1725) taraf›ndan kurulan Hakk›yye, Selâmi Ali Efendi (ö. 1103/1692)

taraf›ndan kurulan Selâmiyye, Fenâî Ali Efendi (ö. 1158/1745) taraf›ndan kurulan Fenâiyye, Mustafa Hâflim
Efendi (ö. 1197/1783) taraf›ndan kurulan Hâflimiyye’dir. Genifl bilgi için bk. Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkat›, ‹stanbul 1990, s. 236-245; Selami fiimflek, Keflanl› Süleyman Zâtî ve XVIII.
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As›rda Celvetîlik, (Bas›lmam›fl Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005), s. 233-264;
Ramazan Muslu, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf (XVIII. Yüzy›l), ‹stanbul 2003, s. 441-493.
2 Genifl bilgi bk. Ekrem Ifl›n, “Celvetîlik”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi (DB‹A), II, 395; Necdet Y›l-

maz, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf (Sûfiler, Devlet, Ulema, XVII: Yüzy›l), ‹stanbul 2001, s. 359-375.
3 Ekrem Ifl›n, “Celvetîlik”, DB‹A, II, 395; Muslu, a.g.e., s. 488-490; fiimflek, a.g.e., s. 259-260.
4 Ifl›n, a.g.m, II, 395.
5 Ifl›n, a.g.m., II, 395; Hür Mahmut Yücer, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf (XIX. Yüzy›l), ‹stanbul 2003, s. 543.
6 Mezartafl› kitâbesinde 12 Ocak 1891 olarak yaz›l›d›r. Biz nüfus kay›tlar›na dayanarak 14 Ocak 1892 tarihini

verdik.
7 bk. Yusuf Fahir Baba, Kerbela’ya Dair Bir ‹ki Söz ve Mersiye-i fierîf, ‹stanbul 1952, s. 4.
8 Bu bilgilere ulaflmam›z› sa¤layan gazeteci-yazar Aytaç Ekener ve Haflim Kumbasar Bey’lere teflekkür etmeyi

bir borç biliriz.
9 Turgut Koca, Bektafli Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1994, s. 757; ‹smail Özmen, Alevi ve Bektafli fiiirleri

Antolojisi, Ankara 1998, V, 265.
10 Abdülbâkî Efendi Tekkesi, Kad›köy, Kufldili mevkiinde, Zühdü Pafla Mahallesi’nde bulunmaktayd›. Tekke-

nin XIX. asr›n hemen bafl›nda tesis edildi¤i bilinmektedir. ‹lk postniflîn fieyh Abdülbâki Efendi (ö.
1223/1808)’den sonra önce o¤lu ‹smail Efendi (ö. 1264/1848) sonra torunlar› Ahmed Hayri (ö. 1274/1857) ve
Hac› fierif Mehmed Efendi (ö. 1275/1859) meflîhat geçmifl bundan sonra tekke münhal kal›p y›k›lm›flt›r. Tekke arsas› üzerine Ayfle S›d›ka Han›m 550 Osmanl› Liras› harcayarak “Mecidye Tekkesi”ni inflâ ettirmifl, postuna Eyüp Tafll›burun Tekkesi mensuplar›ndan fieyh Hoca Tahsin Efendi’yi fleyh atam›flt›r. Bundan sonra tekke Mecmuâ-i Tekâyâ sâhibi Band›rmal›zâde Ahmed Münib Efendi uhdesine tevcîh olunmufltur. Ahmed Münib Efendi daha sonra Band›rmal›zâde Tekkesi fleyhli¤ine geçmifltir. Buraya “Hamidiye Tekkesi” de denilmektedir ki, muhtemelen II. Abdülhamid’in dergâh inflâs›na katk›da bulunmufl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
bk. Zakir fiükri Efendi, ‹stanbul Tekkeleri Silsile-i Meflâyihi-III (haz. fiinasi Akbatu), ‹stanbul 1980, s. 110; Mehmed Raif, Mir’ât-› ‹stanbul, ‹stanbul 1314, s. 26; M. Baha Tanman, “Abdülbâkî Efendi Tekkesi”, DB‹A, I, 29; H.
Kâmil Y›lmaz, “Hâflimiyye”, D‹A, XVI, 416.
11 Y›lmaz, a.g.m., ayn› yer.
12 Koca, a.g.e., ayn› yer; Özmen, a.g.e., ayn› yer.
13 Turgut Koca’n›n verdi¤i bu bilgi, onun Kad›köy Kufldili’ndeki Sa’dî Tekkesi’nde fleyhlik yapmas›ndan kay-

naklan›yor olsa gerektir. Çünkü Yûsuf Fâhir Baba, Sâ‘diyye’den icâzetli olmay›p, söz konusu tekkede Hâflimiyye meflîhat›n› temsil etmifltir.
14 Koca, a.g.e., ayn› yer; Özmen, a.g.e., ayn› yer.
15 Yapt›¤›m›z araflt›rmada, yukar›da Fâhir Baba’n›n ailesi k›sm›nda da görülece¤i üzere, Münibe Selma adl›

k›z›ndan baflka bir evlad› yoktur. Belki Fâhir Baba’ya intisab etmifl veya ondan nasiplenmifl bir mânevî evlat
olsa gerek.
16 Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaflilik ve Alevilik, ‹stanbul 1999, II, 410-411.
17 bk. ‹kdam, 9 Eylül 1922, s. 9151.
18 bk. Mehmed Necemeddin Bardakç›, “Cemâl-i ‹lâhiye Mazhar Bir Y›ld›z: Mehmed Necmeddin Okyay”, Ta-

savvuf ‹lmî ve Akademik Araflt›rma Dergisi, sy.18 (Ocak-Haziran 2007), s. 107.
19 Yusuf Fâhir Baba’n›n yeni harflerle yaz›lm›fl, on iki terkli Bektâflî tâcl› mezar tafl›nda flunlar yaz›l›d›r: “Hû

dost/Evlâd-› Peygamber muhibb-i Âl-i âbâ/Âfl›k-› fiâh-› fiühedâ Erenler Eri Âfl›klar/Âfl›k-› Evliyâlar Kutbu Hünkâr
Hac›/Bektafl-› Velî Yolunun Gerçek Mürflidi/Hazret-i ‹mâm-› Mûsâ Kâz›m O¤ullar›ndan/Üsküdarl› Seyyid Hâflim
Baba Ahfâd›ndan/Münib Efendi Hazretleri Evlâd› fiâir Seyyid/Yûsuf Fâhir Ataer Baba Ruhu fiad Himmeti ‹ki Cihanda Var Ola/Allah ‹çin Sevdi, Allah ‹çin Sevildi/Nazenin Canlara, Vahdet-i Vücut/Vahdet-i Mevcut ‹le Kaim
Dedi/Vücudu Müktesep ‹le Hakk’a Yürüdü/Baki Allah Dost/Do¤um Tarihi: 12.1.1891, Hakk’a Yürüyüflü: 12.
12.1967”. bk. A. Bilgin Turnal›-E. Yücel Turnal›, “Celvetîlikle Bektâflîli¤i Birlefltiren ‹lgi Çekici Bir Dal: Hâflimiyye Kolu ve Üsküdar’da Band›rmal›zâde Tekkesi”, Türk Dünyas› Araflt›rmalar›, sy. 66 (Haziran 1990), s. 117118.
20 A. Bilgin Turnal›-E. Yücel Turnal›, a.g.m., s. 111.
21 Yûsuf Fahir Baba’n›n bu eserine ulaflmad›k. Ancak Fâhir Baba, söz konusu eserine “Bektafli Ayin-i Cemi”

adl› makalesinin 2 numaral› dipnotunda (bk. Tarih Co¤rafya Dünyas›, ‹stanbul 1959, II/11, s. 366) at›fta bulunarak, “Bektâflîlik esrâr›: Ehl-i sünnet itikat›na muhalif olan kanaatlerdir. Bektaflilik isimli kitab›m›zda tafsilat›yla yazm›flt›k” demektedir. Ayr›ca internet üzerinden yapt›¤›m›z araflt›rmada Yusuf Fahir Bektaflilik adl› ese-
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ri ‹nsan Yay›nlar› aras›nda yay›mland›¤› gözükmektedir. Ancak ‹nsan Yay›nlar›’n› aray›p bu kitab› sordu¤umuzda yay›nevlerine ait böyle bir eserin olmad›¤›n› belirttiler. Bunlar›n yan› s›ra gerek Millî Kütüphane ve
gerekse ‹SAM’›n kay›tlar›nda da böyle bir esere rastlayamad›k.
22 bk. Yusuf Fahir Baba, Kerbela’ya Dair Bir ‹ki Söz ve Mersiye-i fierîf, Ekicigil Matbbas›, ‹stanbul 1952.
23 Türkçe Hutbeler, 16 sayfa olup, içerisinde üç hutbe bulunmaktad›r. ‹stanbul’da Necm-i ‹stiklâl Matbba-

s›’nda, 1341 y›l›nda bas›lm›flt›r.
24 Yûsuf Nizâmeddin Efendi, Mersiyye-i fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ, ‹stanbul 1339, s. 3.
25 Bugün Bulgaristan s›n›rlar› içinde kalan Koniçe’de 1821’de dünyaya gelen Kâz›m Pafla, na‘t, mersiye ve hi-

civleriyle tan›nan Osmanl› flâiridir. Nâm›k Kemal ve Mualim Nâci taraf›ndan “gerçekten flair” olarak kabul
edilmifl bir sanatkârd›r. Tasavvufla yak›ndan ilgili olan, kuvvetli bir Ehl-i beyt muhibbi olarak tan›nan ve kaleme ald›¤› kuvvetli mersiyeleriyle bunu ortaya koyan Kâz›m Pafla, Bedevî tarikat›ndan hilâfet ald›¤› gibi Celvetiyye’den de taç giymifltir. Makâlîd-i Aflk (‹stanbul 1301) ve Dîvân (‹stanbul 1328) ad›yla iki eseri vard›r.
Hakk›nda genifl bilgi için bk. Fâtin, Hâtimetü’l-Efl’âr, ‹stanbul 1271, s. 346-347; Bursal› M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, II, 402; ‹bnü’l-Emin M. Kemal ‹nal, Son As›r Türk fiâirleri, ‹stanbul 1988, II, 801-810; Heyet, “Kâz›m
Pafla”, TA, XXI, 446; Nuri Akbayar, “Kâz›m Musa Pafla”, TDEA, V, 259.
26 Makâlîd-i Aflk, Türkçe bafllay›p Arapça bir beyitle sona eren tevhidin ard›ndan Kerbelâ Vak‘as›’na girifl say›lacak bir mukaddime fleklinde tanzim edilmifl, ayn› Arapça beyitle birbirine ba¤lanan, beyit say›lar› farkl›
alt› bölümlük uzun manzume ile bafllar. Bentler halinde ve terkip beyitleriyle ba¤lanarak yaz›lm›fl yirmi sekiz
mersiye ile bir k›tadan sonra “Kasîde Der Sitâyifl-i ‹mâm Hüseyin” bafll›kl› altm›fl üç beyitlik manzume ile son
bulur. Bu haliyle bir mesneviden farkl› hüviyete sahip olan Makâlîd-i Aflk’› Kerbelâ mersiyelerinden ibaret bir
divançe saymak mümkündür. bk. Mustafa Uzun, “Kâz›m Pafla”, D‹A, XXV, 152.
27 Yûsuf Nizâmeddin Efendi, a.g.e., ayn› yer.
28 bk. Yûsuf Fâhir Baba, a.g.e., s. 4-5.
29 Bahariyye, sözlükte “bahara ait, baharla ilgili olan” anlam›na gelir. Ist›lahta Türk ve ‹ran klasik fliirinde teflbîb k›sm›nda bahar tasviri yap›lan kasidelere verilen add›r. Bahariyyelerde bahar›n güzelli¤i, bahar manzaralar› ve çiçekler türlü benzetmelerle ve oldukça soyut bir biçimde anlat›l›r. Genifl bilgi için bk. Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, ‹stanbul 1973, s. 25; Necla Pekolcay, “Bahariyye”, TDEA, I, 292-293; Kaz›m Yetifl, “Bahariyye”, D‹A, s. 473-474.
30 Bütün eski kültürlerde yayg›n olan mersiye gelene¤i müslüman olmadan önce ve olduktan sonra Türkler’in

halk ve âfl›k edebiyatlar›nda “yu¤, a¤›t, sagu, flivan” gibi adlarla devam etmifl, klasik edebiyatta ise bafll› bafl›na bir tür halinde geliflmifltir. Türk edebiyat›nda da ölenin kayb›ndan duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kiflinin iyi taraflar›n› anlatmak ve ona karfl› flâirin ilgisini ifade etmek, kadere r›za göstermek, dünyan›n geçicili¤ini vurgulamak, ölünün yak›nlar›n› sab›r ve metanete davet etmek gibi husular›n ele al›nd›¤› lirik fliirlerin
din ve devlet büyükleriyle yak›n akrabalar yan›nda bilhassa Hz. Hüseyin ve Kerbelâ flehidleri için yaz›ld›¤› görülmektedir. Dinî-tasavvufî Türk edebiyat›nda, özellikle Alevî-Bektaflî fliirinde mevcut mersiyelerde bir yandan Ehl-i beyt sevgisi anlat›l›rken di¤er yandan Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki flehâdetinin ›st›rab›, ona duyulan
sevgiyi ifade eden örnekler Kerbela veya Âl-i abâ mersiyeleri olarak an›lm›flt›r. Bu tür mersiyelere Türk edebiyat›nda “maktel-i Hüseyin” ad› verilmektedir. Türk edebiyat›nda mersiyeler en çok terkib-i bend naz›m flekliyle kaleme al›nm›flt›r. Bunu terci-i bend, daha sonra murabba, müseddes, gazel, k›ta, muhammes ve mesnevi gibi naz›m flekilleri takip eder. Genifl bilgi için bkz. Mustafa ‹sen, Ac›y› Bal Eylemek, Türk Edebiyat›nda Mersiye, Ankara 1993; a.mlf., “Mersiye”, TDEA, VI, 272-274; Mine Mengi, “Eski Türk Edebiyat›m›z›n Mersiyelerine Toplu Bir Bak›fl”, TDEAD, Say›: 2 (1983), s. 91-101; Abdülkadir Karahan, “Maktel”, Meydan Larousse, VIII,
278; fieyma Güngör, “Maktel-i Hüseyin”, D‹A, XXVII, 456-457.
31 Kayna¤›na ulaflamad›m.
32 Nizâmeddin Efendi, burada “ceddî” ifadesinden sonra iki nokta koyarak m›sray› eksik b›rakm›flt›r: ____ __

___ .. ___ ___ ____
33 Nizâmeddin Efendi, önceki k›t‘alar› muhammes (beflli) tarz›nda yazd›¤› halde, bu k›t‘ay› murabba (dörtlü)

fleklinde kaleme alm›flt›r. Bu k›t‘an›n vezni de flöyledir: “Fâ‘ilâtün /Fâ‘ilâtün /Fâilâtün /Fâ‘ilün”
34 Nizâmeddin Efendi, mesnevî tarz›ndaki bu mersiyesinin bütün beyitlerini iki m›sra halinde yazd›¤› halde,

istisnai olarak bu beyti üç m›sra fleklinde kaleme alm›flt›r. Söz konusu üçüncü m›sra flöyledir: “Yalvarub hem
aldatub da‘vet k›lub ol peykeri.”
35 Burada hece eksikli¤i olup metnin asl› flu flekildedir: ___ _____ ___ ____ __ _ ___
36 Yusuf Fahir Baba, Kerbela’ya Dair Bir ‹ki Söz ve Mersiye-i fierife, Ekicigil Matbaas›, ‹stanbul 1952, s. 8-11.
37 Yusuf Fahir Baba, a.g.e., s. 12-15.
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Florinal› Nâz›m
Edebiyat›m›z›n Tatl› Kaç›¤›
B E fi ‹ R

A Y V A Z O ⁄ L U

Araflt›rmac›-Yazar

Bu bildiride, Manast›r’›n Florina kasabas›nda do¤mufl ve çocuklu¤unu bu kasabada geçirmifl olmakla beraber, hayat›n›n büyük bir k›sm›n› Kuzguncuk ve Üsküdar’da yaflayan “Türk fiiir Kral›”n›n ilgi çekici maceras› anlat›lmaktad›r.
Bir adam düflünün ki, y›llarca mizah gazete ve dergilerinin bafl sermayesidir ve
bütün bir devir onunla u¤rafl›p durmufltur. Hakk› Süha Gezgin’in ifadesiyle,
kendisi tek bir nükte bulup söyleyemedi¤i halde, yüzlerce nüktenin do¤mas›na
yol açan bu tuhaf adam›n derdi ne parad›r, ne de mevki ve makam.1 Tek arzusu
vard›r: Hayran oldu¤u Abdülhak Hâmid gibi büyük bir flöhretin sahibi olmak!
Çünkü deha sahibi oldu¤una samimiyetle inanmaktad›r. Hâmid, kar›s› Fatma
Han›m ölünce nas›l Makber’i yazm›flsa, o da kendi kar›s›n›n ölümü üzerine Zeyli Makber’i yazm›flt›r. fiöhret, o halde en tabii hakk›d›r.
Nâz›m Özgünay, Florina’da do¤du¤u için “Florinal›”, peflinden hiç ayr›lmad›¤›
Abdülhak Hâmid’in Makber’ine yazd›¤› Zeyl-i Makber’den dolay› da “Zeyl-i
Makber fiairi” veya “Zeyl-i fiâir-i Âzam” diye an›lan bir flair, her y›l etraf›na toplad›¤› gençlerle Tevfik Fikret’i, 1927 y›l›ndan sonra da Süleyman Nazif’i mezarlar›n›n bafl›nda anarak isminden gazetelerde söz ettirmeyi baflarsa da, dehas›na
kendisinden baflkas›n› inand›ramad›¤› için yaz› ve fliirlerini gazetelerin ancak
ilân sayfalar›nda ilân tarifesinden yay›mlatabilen ihtifal merakl›s› bir edebiyat
delisiydi. Meflhur flair ve yazarlar onu s›rf bafllar›ndan savmak için kitaplar›na
takriz ve tenkitler yazar, kendi kitaplar›n› ve foto¤raflar›n› da övgülü ithaf cümleleri yazarak imzalarlard›. Florinal›, iftihar kayna¤› olan bu cümleleri dehas›n›n inkâr edilemez vesikalar› olarak görürdü. Kimi yakalarsa saatlerce konuflup
manzumelerini dinletti¤i için lâkaplar›ndan biri “T›raflç›”yd› ve karikatürlerinde bazan eline bir ustura verilirdi.
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Florinal›’n›n gençlik dönemi

Zekâs› ve meziyetleri s›n›rl› olmas›na ra¤men, Hâmid gibi büyük bir flöhret olma
hevesi, Florinal› Nâz›m’› özellikle 1920-1940 y›llar› aras›nda edebiyat›m›z›n en
renkli ve mizah dergilerine en fazla malzeme veren flairi haline getirmiflti. Onun
nazar›nda dünyada gerçek tek flair vard›: Abdülhak Hâmid! Eriflilmez bir dahi,
bir “dâhî-i a’zam” olarak gördü¤ü Makber flairinin yak›n çevresine bir yolunu bulup girmeyi baflarm›fl ve kendisini onun “veliahd-› edebî”si olarak ilân etmiflti;
yani Hâmid öldü¤ünde yerine geçecek, “‹kinci Hâmid” olacakt›. Bunun için bir
ara imzas›n›n üzerinde “Hayrülhalef” s›fat›n› bile kulland›. “fii’rimle benim ‹kinci Hâmid” ve “Hayru’l-halef-i fiâir-i Âzam bana derler” m›sralar› çok meflhurdu.
Tan›nm›fl flairlerin sevgi ve dostluklar›n› kazanmak için, onlar›n ifllerine koflan
ve zor zamanlar›nda yanlar›nda olarak kendisine minnettar kalmalar›n› sa¤layan Florinal›, bu arada fliirlerini takdim eder, ithafl› ve imzal› foto¤raflar›n› al›r,
defterini önlerine sürüp kendisi hakk›nda bir fleyler yazmalar›n› rica eder, öldüklerinde de uzun uzun mersiyeler yazar, ihtifaller düzenlerdi. Edebiyat tarihimizde en fazla takriz yaz›lan kitaplar belki de onun kitaplar›d›r. Bilindi¤i gibi, bir kitap için o kitab›n yaz›ld›¤› alanda üstad kabul edilen kiflilere yazd›r›lan
ve kitab›n bafl taraf›nda yer alan, genellikle övücü yaz›lara “takriz” denilmektedir. Bu gelene¤i ilk kitab›ndan bafllayarak fazlaca istismar eden Florinal›’n›n kitaplar›nda takrizler, çok zaman, kitab›n as›l metni kadar yer tutmaktad›r.2
Florinal›’n›n “Büyük flair” iltifat›n› ald›¤› ilk flair, Tevfik Fikret’tir. Birkaç kitab›nda kulland›¤› imzal› Fikret foto¤raf›nda flöyle bir ithaf yer al›r: “Büyük flair
Florinal› Nâz›m beyefendiye Halûk’un flükranile beraber. Âfliyan: 27 Kânunusani 1327 Tevfik Fikret.”3
Abdülhak Hâmid de önceleri kendisine çeflitli vesilelerle mektuplar yazarak
hayranl›¤›n› dile getirip fliirlerini gönderen Florinal›’y› Mütareke y›llar›ndan iti362
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K›z› Aliye Meliha Han›m’›n küçüklü¤ü

Florinal› Nâz›m, 1930’larda k›z› Aliye Meliha Han›m’la birlikte

baren gölgesi gibi peflinde tafl›maya bafllam›fl, önce “Leyl-i Makber” olarak gördü¤ü Zeyl-i Makber’i, 23 Haziran 1923 tarihli mektubunda “Büyük bir flairsiniz!
Zeyl-i Makber’i okuyuncaya kadar bu mazhariyetinize ben de muttali’ de¤ildim
fakat flimdi gördüm ve bildim.” abart›l› bir flekilde methetmiflti.”4
Florinal› Nâz›m’›n en meflhur eseri olan Zeyl-i Makber’›n sadece yirmi dokuz
k›t’as› ‹kdam gazetesinin 28 Haziran 1340 (1924) tarihli say›s›nda yay›mlanm›flt›r. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan yazma tek nüshas› 168 dörtlükten oluflur. Florinal›, efli Emine Han›m’›n ölümünden sonra yazmaya bafllad›¤› bu manzumenin 497 k›t’aya ulaflt›¤›n›, fakat büyük bölümünün Aç›ktürbe
yang›n›nda di¤er evrak›yla birlikte yand›¤›n› söyler. ‹bnülemin’in de Son As›r
Türk fiairleri’nde sekiz k›t’as›n› yay›mlad›¤› Zeyl-i Makber, mizah yazarlar› taraf›ndan çok kullan›lm›fl ve yukar›da belirtti¤imiz gibi, Florinal›’ya “Zeyl-i Makber fiairi” ve “Zeyl-i fiair-i Âzam” lâkaplar›n›n tak›lmas›na yol açm›flt›r.
Florinal› Nâz›m’›n hayran oldu¤u ve “Edîb-i Muazzam” ünvan›n› lây›k gördü¤ü
Sami Paflazade Sezai de, 19 Nisan 1340 (1924) tarihinde imzalad›¤› foto¤raf›nda
“büyük flair” ifadesini kullanm›flt›. 5
Süleyman Nazif’in y›llarca diline dolad›¤› bu “büyük flair”lik payesi Florinal›’n›n adeta akl›n› bafl›ndan ald›. Fikret, Hâmid ve Sezai gibi üç “dâhi” taraf›ndan verilen bir hükmün aksini kim iddia edebilirdi? Hâmid’in Hât›rat-› Meflâhir’deki cümlelerinde de istihza sezilmiyor de¤il; fakat benzer bir ifadeyi
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Tevfik Fikret ihtifalinin gazete ilan›. Florinal› Naz›m,
fliirlerini, köfle yaz›lar›n› ve ihtifal ilanlar›n›
gazetelerin reklam sayfalar›nda para ödeyerek
yay›mlamaktayd›.

V

Florinal›’n›n Nâz›m, fiair-i a’zam Abdülhak Hâmid’le birlikte

hât›ralar›n›n son sayfalar›nda da kullanm›fl olmas› dikkat çekicidir: “Mükemmel
bir flair!” Bu tuhaf durum, ancak flöyle aç›klanabilir: Hâmid, gerek Mütareke y›llar›nda, gerekse daha sonra her ifline koflan Florinal›’ya karfl› minnet duygular›yla doludur.6 Hât›ralar›n› yazmas› için kendisini o teflvik etmifl, hatta Ahmed
Cevdet Bey’le konuflarak yaz›ld›¤› takdirde hat›rat›n hemen bas›laca¤› garantisini de alm›flt›r. Terennümler ve Teellümler adl› fliir kitab›nda, “Necib Milletimizin fiair-i Dâhisi ‹çin” adl› fliirine düfltü¤ü bir dipnottan anlafl›lan flu: Florinal›,
Hâmid’e hat›ralar›n› yazmas› için aylarca ›srar etmifl ve sonunda bu teklifi kabul eden dâhi-i a’zam›n müsveddelerini muntazaman temize çekerek ‹kdam gazetesine götürmüfltür.7 Hâmid’in kayda geçti¤i için saklanmas› mümkün olmayan bu gerçe¤e Hat›ralar’›n›n son sayfalar›nda de¤inmek zorunda kald›¤› düflünülebilir:
[…] kendisinin minnetdar›y›m. Çünkü hayat›m›n mahkûm-› nisyan olan yahut
nisyana flâyân olan sahifelerini bana o aç›p gösterdi, ifadesi kabil olmayan maziye onun himmetiyle avdet etmifl oldum. Bu zatta bir insan-› kâmil kalbi vard›r. Bütün insaniyete ac›r. Onun için bana da ac›m›fl ve hât›rat›m›n heder olmamas›n› istemiflti. Mükemmel bir flair olan Florinal› Nâz›m Bey herkesin iflini
kendi iflinden daha evvel görmek ister. Merhumlar›n bile ihyâ-y› nâmlar›na çal›fl›r. Ve öyle diyece¤im gelir ki o sa¤ oldukça dostlar›ndan kimse ölmeyecek ya364
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Florinal›’n›n Zahir S›tk› Güvemli imzal› bir
karikatürü

Florinal›’n›n hastaneden onayl› olarak ald›¤› deha raporu

hut ezkaza ölürse tekrar dirilecektir. Zira o herkese daima fazla bir hayat verir.
Bu hât›rat›mla bana da bir hayat ilâve etti¤i gibi.8
Bu cümleler -istihza tafl›y›p tafl›mad›klar› tart›fl›labilirse de- Florinal› Nâz›m’›n
kendinden söz ettirmek için keflfetti¤i usulleri büyük bir ustaca uygulad›¤›n› ve
sonuç ald›¤›n› göstermektedir.
Florinal›, büyük flairlik payesini ve Hâmid’in edebî veliahd›, dolay›s›yla halefi
oldu¤u gerçe¤ini herkese kabul ve isminden gazetelerde söz ettirmek için de
baflka bir yol kullan›yordu: Tevfik Fikret’in ölüm y›ldönümlerinden “ihtifal” düzenlemek. 1921 y›l›ndan itibaren her y›l 9 A¤ustos’ta etraf›na gençleri toplar,
Fikret’in mezar› bafl›nda kendisi nutuk söyler, k›z› Aliye Meliha Han›m’a da fliirler okuturdu. Önceleri kendilerini bu törenlere kat›lma mecburiyetinde hisseden tan›nm›fl isimler, zamanla Florinal›’n›n maksad›n› sezince ayaklar›n› kesmifllerdir.
Muhtemelen ‹htifalci Mehmed Ziya Bey’in gerçeklefltirdi¤i fieyh Galib ihtifalinden etkilenen ve onun izinden yürüyen Florinal›, Mimar Sinan ve Nedim ihtifallerinde önemli roller üstlenmifl, Hât›rat-› Meflâhir’in genifl bir bölümünü ay›rd›¤› bu anma törenlerini belki de istemeden kendi “büyük flair”li¤iyle k›z› “küçük flaire” Aliye Meliha Han›m’›n propaganda vas›tas› haline getirmiflti. fiemsiyesi gibi sürekli yan›nda tafl›d›¤› küçük k›z›na fliirlerini okutur ve büyük üstadlara onun hakk›nda da övgü dolu sözler yazd›r›rd›.9
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Florinal›’n›n efli Emine Han›m, 1922 y›l›nda, 12 Ekim’i 13 Ekim’e ba¤layan gece
do¤um yaparken Meliha’y› öksüz b›rakm›flt›.10 Nurettin Artam’a göre, bu ölüm
onu pek de üzmüfl gibi görünmüyordu. O günlerde vapurda karfl›laflt›¤› flairi yasta de¤il, bambaflka bir heyecan halinde görünce lâtife maksad›yla, “Büyük flairlerin mukadderat› birbirine çok benziyor, Hâmid’in refikas› Fatma Han›m gibi,
Florinal› Nâz›m’›n da refikas› öldü. Edebiyat›m›z yeni bir Makber kazanacak
m›?” diye sormufltu. “Bu suali sormakta me¤erse geç kalm›fl›m” diyen Artam,
Florinal› Nâz›m’›n derhal cebinden Zeyl-i Makber’in müsveddelerini ç›kar›p
okumaya bafllad›¤›n› söylüyor.11
Florinal›, birkaç gün sonra, Mualla ismini verdi¤i, do¤arken annesinin ölümüne
sebep olan k›z›n› da kaybeder ve Karacaahmet’te, kar›s›n›n yan›nda topra¤a verir. Art›k Meliha Aliye’ye hem annelik, hem babal›k edecektir. Küçük Meliha,
düzenledi¤i bütün ihtifallerde yan›ndad›r ve babas›n›n fliirlerini çok güzel okuyarak herkesi kendine hayran b›rakmaktad›r. K›z›n› bir flaire olarak yetifltirmeye çal›flan Florinal›, birçok kitab›na onun foto¤raflar›n› da koymufltur. 1926 y›l›nda düzenledi¤i Tevfik Fikret ‹htifali vesilesiyle bast›rd›¤› Yâdigâr-› Takdîs-i
Fikret (1926) isimli risaledeki Meliha Han›m foto¤raf› bir stüdyoda özel olarak
çektirilmifl. Florinal›’n›n bu risaleyi ihtifale kat›lan ziyaretçilere da¤›tmas›, Halit Fahri taraf›ndan Servet-i Fünun’da a¤›r bir biçimde elefltirilir. Fikret’in mezar› bafl›nda “lokma da¤›t›r gibi manzum risaleler” da¤›tmas›n› bir çeflit istismar
olarak gören Halit Fahri, çok geçmeden hakaretlerle dolu imzas›z bir mektup
alacakt›r. Mektuptaki flu cümleler, tipik Florinal› cümleleridir:
Ey Haberler sütununun garezkâr münekkidi! Sen kimsin? Maskeni ç›kar yüzünden! Sen biliyor musun ki Florinal› Nâz›m beyefendinin isim ve flöhreti flarktan
garba bir günefl ziyas› gibi yay›lm›fl ve çar aktâr-› cihanda bu dehay› tan›mayan
kalmam›flt›r? Bunu bilmiyorsan ö¤ren ve bir daha dilini tut, böyle küstahça yaz›lar yazay›m deme!12
Süleyman Nazif, tam o günlerde Servet-i Fünun dergisini ziyaret etmifl ve Halit
Fahri’nin gösterdi¤i imzas›z hakaret mektubunda Florinal›’n›n el yaz›s›n› görünce kahkahay› basm›flt›r. Birkaç ay sonra dergiye tekrar u¤rad›¤›nda, yan›nda Hâmid’in Çaml›ca’da Mutekif ‹ken isimli fliiri vard›r. Mütareke devri ac›lar›n›n anlat›ld›¤› bu fliir mürettiphanede dizildikten sonra, imzan›n alt›na Nazif taraf›ndan “Servet-i Fünun’un ‹lâvesi” bafll›¤› alt›nda k›sa bir aç›klama yaz›l›r. Özetlemek gerekirse: Hâmid, Çaml›ca’da Mutekif ‹ken fliirini yazarken ç›kagelen Florinal› Nâz›m’›n her zamanki gevezeliklerinden s›k›lm›fl ve “Biraz da Mizah” bafll›¤›n› koyarak üç beyit ilâve edivermifl, ancak, fliiri Nazif’le gönderirken bu ilâveyi neflredip etmeme karar›n› Servet-i Fünun’a b›rakt›¤›n› söylemifltir:
Âtide bu halk›n yine bir yâveri vard›r:
Bir flair-î hofl-gû-y› vefa-perveri vard›r.
Maksûduna mevsûl olur elbet edebiyyat;
Hakka ki F. Nâz›m gibi bir rehberi vard›r.
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Florinal›’n›n Salih Zeki Aktay ile fliir krall›¤› için yapt›¤› taç kavgas›n› gösteren bir karikatür. Alt taraf›nda Abdülhak
Hamit’in flu beyti yer almaktad›r: “Kimdir olacak flerîke-i tac/Maksad bu ise zamana muhtac!”
(Akbaba, nu. 111, 22 fiubat 1936)

Hâyide sünûhat› t›râfl etme¤e memur
Allah’a flükür cümlemizin berberi vard›r.
Bu beyitlerden de anlafl›l›yor ki, Hâmid, Florinal› taraf›ndan ikide bir rahats›z
edilmekten asl›nda rahats›zd›.
Halit Fahri, yukar›da sözünü etti¤imiz hakaret mektubuna bir çeflit cevap olarak, Florinal›’ya “T›raflç›” ve “Berber-i A’zam” lâkaplar›n›n yap›fl›p kalmas›na
yol açan bu beyitleri hiç tereddüt etmeden neflretmifltir.13 Bunlardan söz etti¤i
yaz›s›nda, hakl› olarak “Abdülhak Hâmid, ciddi manzumesinin sonuna ilâve etti¤i ve Süleyman Nazif’in bilhassa neflrine vas›ta oldu¤u bu m›sralarla, Florinal›’ya evvelce yazd›¤› medihli takrizlerini geriye mi al›yordu? Maksad› sadece lâtife mi idi, yoksa biraz da bir can s›k›nt›s›n›n ifadesi mi?” diye soran Halit Fahri, Florinal›’ndan bu konuda hiç ses ç›kmad›¤›n› belirttikten sonra, “Ne hissetti,
ne düflündü, bu çok merak etti¤im, fakat halledemedi¤im bir dâvâd›r” diyor.14
Hâmid’in Sami Paflazade Sezai’ye yazd›¤› mektuplardan birindeki manidar not
da Florinal›’dan art›k çok s›k›ld›¤›n› ve mektuplar›na cevap vermekten özellikle
kaç›nd›¤›n› göstermektedir: “Florinal› dostumuzu görürsen tebrikinden memnun oldu¤umu, fakat berâ-y› maslahat, cevap veremedi¤imi söylemeni rica ederim. Bu zat biz ne yazarsak neflrediyor!”15
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Florinal›, edebiyata dair çuvallarla oldu¤u ifade edilen dokümanlar›n›n bir k›sm› ile u¤rafl›yor

Hâmid ve Sezai gibi flair ve yazarlar›n kendisi hakk›nda söylediklerini, yazd›klar›n› bütün kitaplar›n›n kapaklar›na ve ilk sayfalar›na koyan Florinal› Nâz›m,
yukar›daki beyitler sanki hiç yaz›lmam›fl gibi davranm›fl, “büyük flair” payesini
kullanmaya devam etmifl, bu yüzden Süleyman Nazif’in son anlar›na kadar
nefl’e ve e¤lence kayna¤› olmufltur. Nazif’in çok sevdi¤i, fakat hiç ciddiye almad›¤› Florinal› hakk›nda bütün yaz›lar› ironiktir. Ne var ki Florinal› bu yaz›lardaki ironiyi ya anlamam›fl yahut anlamam›fl görünerek büyük flairli¤inin belgeleri
olarak kitaplar›na alm›flt›r. Nazif mesela Yeni Türk gazetesinde Hât›rat-› Meflâhir
hakk›nda ç›kan bir yaz›s›nda, ona büyük flair ünvan›n› veren Hâmid’i yerden gö¤e hakl› buldu¤unu, nitekim Hât›rat-› Meflâhir’e yazan bütün flair ve ediplerin
bu görüfle kat›ld›klar›n› belirttikten sonra, yaln›z Faruk Nafiz’in oyunbozanl›k
etti¤ini ve bu ay›b›n Canavar flairinin edebiyat hayat›nda büyük bir leke olarak
kalaca¤›n› söyler. Florinal› Nâz›m, istihzalara ald›rmaks›z›n yoluna devam etmeli, Zeyl-i Makber’i de bir an önce neflretmelidir. Victor Hugo ve Shakespeare
gibi büyük flairler de geç anlafl›lm›fllard›r.
Nazif, Florinal›’n›n haz›rlamakta oldu¤u Hât›rat-› Meflahir’in ikinci cildi için
yazd›¤› yaz›da da Cenab fiahabeddin’e, Florinal›’ya kendi kendini methetmekten vazgeçmesini tavsiye etti¤i için sitem etmektedir. Hât›rat-› Meflahir hakk›nda Servet-i Fünun’da bir elefltiri yazan Cenab, Florinal›’n›n elefltirileri ve alaylar› gö¤üslemek için Nef’î gibi kendi kendini övüp durmas›n› hofl karfl›lamad›¤›n›
aç›kça ifade etmifl, bu elefltirileri tebessüm, hatta kahkahayla karfl›lamas›n› tav368
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siye etmiflti.16 Süleyman Nazif, onunla ayn› fikirde de¤ildir: Lây›k oldu¤u alâkay› göremeyen büyük bir flairin kendini methetmesinden daha tabii ne olabilir?
Nazif’e göre, “Nâz›m Bey’in büyük flair olmad›¤›n› ilân edecek kadar k›skançl›k
gösteren Faruk Nafiz de e¤er “bir isti¤farnâme-i manzum ile müracaat ederse”
belki büyük flairin “dergâh-› mekâriminde bir cây-› kabul” bulabilir; çünkü “Florinal› Nâz›m Bey’in bâb-› afv ü keremi k›yamette tevbe kap›lar› kapand›ktan
sonra da aç›k kalacakt›r.”17
Nazif’in yaz›lar›ndan ve baz› mektuplar›ndan Faruk Nafiz’in Florinal› aleyhinde
bir yaz›s›n›n bulundu¤u anlafl›l›yor. Bu yaz›y› bulamad›k, fakat mizahî bir fliirinde onu Mazhar Osman’a havale etti¤ini biliyoruz:
Der ki Nâz›m: fiair-i âzam diyorlar zât›ma
Bî-haber dîvanelerden Mazhar Osman bî-haber
Faruk Nafiz’e çok k›r›ld›¤› anlafl›lan Florinal›’n›n “Muazzez Faruk Nafiz’e” bafll›¤›n› tafl›yan, hiç de yabana at›lamayacak uzun bir cevab› vard›r.18 Ayn› zamanda bir “fahriye” niteli¤i tafl›yan bu manzumede dikkatimizi çeken husus, Florinal›’n›n, Faruk Nafiz’e Süleyman Nazif’in övgülerinin seraba ve su üzerine yaz›lm›fl yaz›ya benzedi¤ini söyleyerek iltifatlar›na bel ba¤lamamas›n› tavsiye etmifl olmas›d›r. Bu da, Nazif’in istihzalar›n›n asl›nda fark›nda oldu¤u anlam›na
gelmektedir. Nazif’in Florinal› hakk›ndaki as›l düflüncesi, bir yaz›s› yanl›fll›kla
onun imzas›yla ç›k›nca patlatt›¤› nüktededir: “Ne ise, bununla geçmifl olsun! Ya
maazallah Florinal› Nâz›m’›n yaz›s›n›n alt›na benim imzam› koysalard›!” Yusuf
Ziya Ortaç da, onun Florinal› için “deli”li¤i az görüp “t›marhane” dedi¤ini söylüyor.19Yeri gelmiflken, Florinal›’n›n Nazif’i büyük bir samimiyetle sevdi¤ini
kaydetmekte fayda vard›r. Ebediyet Yolunda Bir Hitabe (1928) adl› kitab›n›n büyük bir k›sm› Nazif’e ayr›lm›flt›r.
Süleyman Nazif’in ilgili flakalar› dost çevresiyle s›n›rl›d›r. Florinal›’y› bas›n›n ve
mizah gazetelerinin diline Abdülhak Hâmid’in yukar›da zikretti¤imiz beyitleri
Servet-i Fünun’da yay›mland›ktan sonra düfltü¤ü söylenebilir. O tarihten sonra
“T›raflç›” ve “Berber-i Azam” gibi lâkaplar büyük bir h›zla yay›lm›fl, hatta T›raflç› ad›nda bir mizah dergisi ç›kar›lmaya bafllanm›flt›. Bu derginin birinci say›s›nda, Florinal›’dan “pirimiz, üstad›m›z” diye söz ediliyordu. Büyük Gazete ise Florinal›’y› çok say›da mizahî fliir ve yaz›yla zalimce h›rpalam›flt›. Bu furyaya doktorlar›n bile kat›lmas› tuhaft›r. 1926 y›l› bafllar›nda, belki de ac›mas›zca alaylara muhatap oldu¤u için hastalanarak Gülhane Hastahanesi’ne müracaat eden
Florinal› tepeden t›rna¤a muayene edilir, bu arada beyin röntgeni de çekilir.
Genç doktorlar›n güya bu röntgen filmine dayanarak yazd›klar›, Florinal›’n›n üstün zekâl› oldu¤una dair 1 Nisan 1926 Nisan tarihli düzmece rapor 1928 y›l› ortalar›nda bas›n›n diline düflüverir. O y›lki Tevfik Fikret ‹htifali’ni takip eden Akflam gazetesi muhabiri Florinal›’yla bir röportaj yapm›fl, onun hayat›n› anlat›rken söz etti¤i bu raporu da alayl› bir dille haber konusu yapm›flt›r.20 Gazetenin
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Cumhuriyet Gazetesi’nde Florinal›’n›n Üsküdar’daki evinde ç›kan ve baflka evlerin de yanmas›na neden olan yang›n›n
haberi

birinci sayfas›nda ç›kt›ktan sonra bütün bas›n›n özel bir ilgi gösterdi¤i bu raporla ‹ngiltere’de Daily Mail gazetesi bile ilgilenir.21 Fransa’da da Commedia dergisi haberi Daily Mail’den alarak kullanm›flt›r. Florinal›’dan hiç hazzetmedi¤i anlafl›lan Nurullah Atâ’n›n [Ataç] bu haberler üzerine Hayat dergisinde yazd›¤› ve
Florinal›’y› afla¤›lad›¤› “Kötü fiakalar”22 bafll›kl› yaz› önemlidir. Bu yaz›dan çok
rahats›z olan Florinal›, Milliyet gazetesine gönderdi¤i uzun bir mektupta,23 yukar›da özetledi¤imiz geliflmeleri anlatt›ktan sonra Nurullah Atâ’dan “Benim pek
müstesna olan muvaffakiyet ve mazhariyet-i edebiyemi çekemeyenlerden henüz
flahs›n› tan›mad›¤›m genç ve hasetkâr bir kalem sahibinin ‘hatâ’ veznindeki imzas›yla…” diye söz ederek yaz›s›n›n son bölümünü aktar›r ve raporun nas›l verildi¤ini anlat›r. Üç y›l kadar önce a¤›r bir biçimde hastalanarak Gülhane’ye gitmifl, kendisini tepeden t›rna¤a kontrolden geçiren doktorlar, “velvele-i flöhreti
dünyaya yay›lan bu âcizin cevher-i dimaiyesini de muayene arzusunu izhar” etmifllerdir. Akflam’›n iddia etti¤i gibi zekâs›n› muar›zlar›na t›bbî raporlarla ispat
etmek gibi bir amac› yoktur ve olamaz. Deha ve zekâs›n›n as›l delilleri böyle raporlar de¤il, eserlerinin, Hâmid ve Sezai Beyler gibi büyük üstadlar taraf›ndan
da kabul ve tasdik edilen “flaflaa-i layezâlî”sidir.
Bu arada bu zekâ raporunun pefline düflen bir gazeteci daha vard›r: Vakit gazetesi yazarlar›ndan Toplu ‹¤ne (Nurettin Artam). Çok geçmeden Vakit’in de birinci sayfas›nda kliflesi yay›mlanan rapor, Florinal›’y› Türk mizah›n›n vazgeçilmez
kahramanlar›ndan biri haline getirecektir.24 fiafl›rt›c› olan, Florinal›’n›n bu ha370
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berlere ve yaz›lara ra¤men kliflesini ve metnini k›sa bir süre sonra ç›kan fiair-i
Âzam›m›z› Tebcil adl› kitab›na koydu¤u bu raporun d›fl bas›na da yans›mas›n›
büyük flöhretinin bir sonucu olarak göstermeye çal›flmas›d›r.25
Bu tuhaf davran›fllar›yla, karfl›s›ndaki ittifaka güç kazand›ran Florinal› her hamlesinde daha da gülünç durumlara düflüyordu. ‹simleri edebiyat tarihlerinde
zikredilen birçok flairden daha iyi oldu¤u halde, üstad bildi¤i flair ve yazarlardan -Nurullah Ata’n›n ifadesiyle- dilendi¤i takrizleri, ithaf cümlelerini vb. öne
sürerek övünmesi ve önüne gelene ne kadar büyük bir dahi oldu¤unu anlat›p fliirlerini okumas› kiflili¤ini afl›nd›rm›flt›. Onun asl›nda ne kadar iyi bir insan oldu¤unu bilen birkaç dostu d›fl›nda, hemen herkes için o, ismi geçti¤inde en hafifinden dudaklarda alayl› tebessümlerin belirmesine yol açan ciddiyetsiz bir
adamd›.
Florinal›, bir süre sonra, flair olarak kazanmay› çok istedi¤i flöhrete aleyhindeki
yaz›lar sayesinde, hem de fazlas›yla kavufltu¤unu fark ederek bu durumu meflrulaflt›rm›fl, kabullenmiflti. Gazete ve dergiler, mademki alay ederek bile olsa
kendisinden söz etmek ihtiyac›n› hissediyorlard›, o halde çok önemli biriydi.
Zaman zaman öfkelenip a¤›r karfl›l›klar verse de, aleyhindeki yaz›lar› olgunlukla karfl›lamaya, hatta bunu bir ilahi lütuf olarak görmeye bafllam›flt›. Sedat Simavi’nin bu konudaki sorusuna verdi¤i cevapta, flöhretini kendisiyle alay eden gazetecilere borçlu oldu¤unu, art›k “on befl bin Yusuf Ziya, yirmi befl bin Orhan
Seyfi, elli bin Peyami Safa’n›n ve bir o kadar Faruk Nafiz’in hücumlar›”n›n kendisine ninni gibi geldi¤ini söylemiflti.26 Evet, Florinal› gerçekten gemileri yakm›flt› ve art›k meydan okuyordu. ‹ç dünyas›nda belki fiâir-i Âzam’› bile defterden silmiflti. Muar›zlar›n›n büyük flairlik kudretini k›skand›klar› için böyle davrand›klar›na, fliirlerine bunun için gazete ve dergilerinde yer vermediklerine kanaat getirmiflti; o halde gazetelere ilân sayfalar›ndan hulul edecekti.
Böylece fliir ve yaz›lar›n› ilan sayfalar›nda ilan tarifesinden neflrettirmeye bafllayan Florinal›’n›n fliir krall› maceras› da, Milliyet gazetesinin ilan sayfas›nda ç›kan bir aç›k mektubuyla bafllar. Maarif Vekili’ne hitaben yaz›lan bu aç›k bir mektup yay›mlayarak Türk edebiyat›n›n büyük üstad› ‹bnülemin Mahmud Kemal’in
Tarih Encümeni taraf›ndan bir k›sm› bas›lan Son As›r Türk fiairleri adl› eserinin
tamamlanmas› için gereken tahsisat›n niçin verilmedi¤i sorulmaktad›r.27
Asl›nda Florinal›’y› tan›yan herkes, onun bu aç›k mektubu, Maarif Vekili’nin
dikkatini Son As›r Türk fiairleri’ne çekmekten ziyade, ‹bnülemin’in gözüne girmek ve eserinde yer almak için yazd›¤›n› bilmektedir. Nitekim iki gün sonra
Cumhuriyet gazetesinde, yaz›lar›ndan baz›lar›nda “Akbaba” müstear›n› kullanan Yusuf Ziya’n›n [Ortaç] bir elefltirisi ç›kar. “Ustura Faaliyette”28 bafll›¤›n› tafl›yan ve “Abdülhak Hâmid Bey’in zeyl-i dehas› ve edebiyat dünyas›n›n flöhret
›skatç›s› meflhur Florinal› Nâz›m Bey’e galiba tayyare piyangosu vurdu” cümlesiyle bafllayan yaz› flöyle devam etmektedir:
Dünkü gazetelerin ilân sahifelerinde ç›kan bir makaleden anl›yoruz ki, Florinal› Nâz›m Bey art›k ölülerle iktifa etmeme¤e bafllam›fl. Zira bu makale, ne Tevfik
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Fikret’e aittir, ne de Süleyman Nazif’e… Üstat bir aç›k mektupla Maarif Vekili’nden flunu rica ediyor: ‹bnülemin Mahmud Kemal Bey’in Son As›r Türk fiairleri isimli k›ymettar eserini derhal tahsisat vererek bast›r›n›z.
Akbaba, yaz›s›n› Florinal›’n›n musallat oldu¤u flöhretlerden toprak alt›ndakilerin ister istemez sessiz kald›klar›n›, as›l toprak üstündeki dünyevîlerin onun
hakk›nda ne dediklerinin önemli oldu¤unu, bunu anlamak için de ‹bnülemin
Mahmut Kemal Bey’i bir kere dinlemenin yetece¤ini söyleyerek bitirir. Florinal›’n›n iddias›na göre, Cumhuriyet, bu yaz› ç›kt›ktan sonra bir muhabirini Son
As›r Türk fiairleri yazar›na göndermiflse de aleyhinde beyanat alamam›fl, takdirkâr sözlerini de kendisini “efkâr-› umumiye muvacehesinde bir kat daha” yükseltmesinden endifle etti¤i için yay›mlamam›flt›r.29
Olay›n bundan sonraki safhalar›na geçmeden önce Florinal› Nâz›m’›n ‹bnülemin’le çok erken bafllayan iliflkilerine göz atmakta da fayda vard›r.30 Zeyl-i Makber flairine biraz da merhametle kar›fl›k bir sevgi duyan ve Hâmid gibi minnet
duygular›yla dolu olan ‹bnülemin, flairlerin biyografilerini toplarken s›k s›k ondan yard›m istemek zorunda kalm›flt›r. Abdülhak Hâmid, Ahmet Râsim ve Sâmih Rifat biyografilerinde Florinal›’n›n yard›mlar›ndan söz eder.31 Belki de bu
sebeple kendini borçlu hissetti¤i bu edebiyat delisine Son As›r Türk fiairleri’nde
geniflçe yer ay›rm›fl,32 bas›lan formay› da hemen adresine göndermifltir. Çünkü
o günlerde epeyi hasta olan Florinal›’n›n cildin tamamlanmas›n› beklemeye tahammülünün kalmad›¤›n› bilmektedir. Dördüncü cildin Zeyil k›sm›nda anlatt›¤›na göre, k›sa bir süre sonra sayfalar dolusu bir mektup al›r. Florinal›, ‹bnülemin’i fliir krall›¤›n›n üzerinde yeterince durmad›¤› ve gönderdi¤i bütün fliirlere
yer vermedi¤i gerekçesiyle adeta azarlamaktad›r.33
Florinal›’dan böyle bir tepkiyi hiç beklemedi¤i için can› çok s›k›lan ve susmay›
tercih ederek cevap yazmayan ‹bnülemin, “Bu defa” diyor, “yine sahifeler dolusu, hafliyeli, zeyilli, mabaadli mektublar göndererek kusurlar›n›n afvini bir sat›rla tebflir etmemi, ebediyen minnetdar›m oldu¤unu yazd›. Yine sustum. O yazd›¤› fleylerde mazur oldu¤u gibi ben de susmakda mazur idim.”34
‹bnülemin’in bu sözlerinden, Florinal›’n›n yard›mlar›na karfl›l›k olarak Son As›r
Türk fiairleri’nde göklere ç›kar›l›p fliir krall›¤›n›n tasdik edilmesini bekledi¤i anlafl›l›yor. Esasen söz konusu bölümü hat›r için yazan ‹bnülemin, Zeyil’de kendine has üslûpla as›l düflüncelerini yazm›flt›r:
Hukukumuz eski oldu¤undan hakk›mda çok ziyade hürmet gösterirdi. Ne söylesem, ne yapsam gücenmezdi, beni gücendirmekden sak›n›rd›. Bab›alide bulundu¤um esnada beni pek s›k› ziyaret eder, pek uzun sözler söyler, manzumeler okur, bazen resmi ifllerimle meflguliyetime mani olurdu. Hatta bir gün -lâtifeten ve bilbedahe denilebilecek süratle- flu k›t’ay› söylemifldim, pek çok gülmüfldü:
Bir tak›m laf ile teflvifl-i huzur
Etme ey flair-› bi-fli’r ü fluur
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Florinal›’n›n Terennümler-Teellümler adl› eserinin
kapa¤›

Her dakika bana gelmekden ise
Y›lda bir kendine gelsen ne olur.
‹bnülemin, bunlar› yazd›ktan sonra, Florinal›’n›n esasen iyi bir adam, manzumelerinin de benzerlerinden üstün oldu¤unu, fakat “flöhret âfettir” sözünü unutarak meflhur olmak için paras›n›, vaktini ve nefesini tüketti¤ini, nasihatlerine
kulak asmay›p fliirlerini gazetelerin ilân sayfalar›nda neflrettirdi¤ini, son zamanlarda da “fliir kral›” ünvan›n› herkese kabul ettirmek için didinip durdu¤unu anlatm›flt›r.35
Akbaba’ya çok içerleyen Florinal›, ne kadar mühim bir flair oldu¤unu ispat etmek için kendisi hakk›nda tan›nm›fl flair ve muharrirler taraf›ndan yaz›lm›fl
cümlelerden ve fliirlerden küçük bir seçmeyi birkaç gün sonra foto¤raf›yla birlikte Cumhuriyet’in ilân sayfas› olarak kullan›lan son sayfas›nda neflrettirdi. Foto¤raf›n alt›ndaki cümle ‘muar›z’lar›n› adeta kendisiyle alay etmeye zorluyordu:
“Otuz senelik velveleli fliir ve edep hayat› ve gayet parlak mazhariyetiyle kâinatça tan›nm›fl bir sima: Florinal› Nâz›m B.”36
Bu e¤lenceli mevzu Cumhuriyet’in keskin kalemi Peyami Safa’n›n dikkatinden
kaçmam›flt›. Ertesi gün ‘Bugün’ bafll›kl› sütununda “fiair Florinal› Nâz›m Bey
son zamanlarda, makalelerini ilân sayfalar›nda neflrediyor. Dün de bizim gazetenin sonuncu ilân sayfas›nda ve sonuncu iki sütunda, yani ara s›ra t›rafl b›ça¤›
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Mimar Sinan ‹htifalinde fliir okuyor. Arkas›nda flemsiyesini tutan küçük k›z Aliye Meliha Han›md›r

ilânlar›n›n ç›kt›¤› yerde uzun bir makalesi ve resmi vard›” diye bafllayan alayl›
bir f›kra yazd›.37
Peyami Safa, f›kras›n›n sonunda, Florinal›’n›n büyük flairli¤ine flahitlik edenlerin isimlerini38 verdikten sonra, Keriman Halis Han›m’›n da böyle güzide bir heyet taraf›ndan güzellik kraliçesi seçildi¤ini, dolay›s›yla Florinal›’n›n kendisini
‘fiiir Kral›’ ilân etmesinin çok tabii oldu¤unu söylüyordu.39 Nitekim ilân flirketleriyle gazetelerin idare müdürleri, Peyami Safa’ya göre, yaz›lar› için telif ücreti istemedi¤i gibi üste para veren fliir kral›na çoktan biat etmifllerdi ve ilham›n›n
bol olmas› için dua ediyorlard›.
Bu yaz›y› ciddiye alan -veya alm›fl görünen- Florinal›, Peyami Safa’ya bir teflekkür mektubu ve Keriman Halis Han›m için yazd›¤› fliiri göndererek “fiiir Kral›”
ünvan›n› memnuniyetle kabul etti¤ini bildirmifl, o da “Florinal› Kendini Kral
‹lân Ediyor!” bafll›kl› yaz›s›nda bu mektubu ve fliiri aynen neflretmiflti.40 Fakat
bu yaz›n›n sonunda öyle bir cümle vard› ki, Florinal›’n›n hazmetmesi mümkün
de¤ildi: “Türk fiiir Kral› unvan›n› böylece kabullenen Florinal›’n›n bafl›na taç
koymak yaln›z Abdülhak Hâmid’e düfler, de¤il mi? Hay›r, bence bu flerefli ifli
yapmaya daha salâhiyetli olan bir zat var: Mazhar Osman.”
Cumhuriyet, Akbaba’n›n ve Peyami Safa’n›n yaz›lar›yla iktifa etmemifl, bir de
karikatür neflretmiflti. Dr. Mazhar Osman’›n Florinal›’ya t›marhanede hil’at giydirdi¤i bu karikatürün alt›nda flöyle bir yaz› vard›: “Haflmetlû Florinal› Nâz›m
hazretlerine Mazhar Osman Bey taraf›ndan hil’at giydirildi¤inin resmidir!”41
Peyami Safa taraf›ndan Mazhar Osman’a havale edilmifl olmas›na çok üzülen ve
k›r›lan Florinal› Nâz›m, daha sonra kendisiyle yap›lan bütün röportajlarda k›rg›nl›¤›n› dile getirmifl, bu ünlü ruh hekimi taraf›ndan Cumhuriyet’in 10. y›l› dolay›s›yla haz›rlan›p 1933 y›l›nda yay›mlanan S›hhat Almanak›’n› deli olmad›¤›n›n delili olarak göstermifltir. E¤er Mazhar Osman, onu bir deli olarak görseydi,
kendisinden yüzlerce doktorumuzun yan› s›ra, Abdülhak Hâmid ve Cenab fia374
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habeddin gibi en yüce edebî flahsiyetlerimizin yaz›lar› ve resimleriyle süsledi¤i
bin sayfal›k eserine koymak üzere “Kudretli kaleminizden bir fleyler bekliyorum” diye iltifatl› mektuplar yazarak makale ister miydi? Almanak’› neflrettikten
sonra da bir nüshas›n› “Ebedî hürmetkâr›n›z Mazhar Osman” diye imzalar m›yd›?
Florinal›, bu meseleden Türk fiiir Krall›¤› Neden ve Nas›l Do¤mufltu adl› kitapç›¤›nda söz ederken, metne, Almanak için yazd›¤› fliiri ve Mazhar Osman’›n ithaf
cümlelerinin bulundu¤u Almanak’la Keyif Veren Zehirler adl› kitab›n›n iç kapak
kliflelerini de ilâve etmifltir.42
Florinal› Nâz›m’›n fliir krall›¤› iddias›n› hem kendisiyle, hem baflkalar›yla ‘dalga
geçmek’ için bu kadar abartt›¤›n› düflünmek mümkündür. Fakat Cumhuriyet’in
ilân sayfas›nda yine ücretini ödeyerek neflrettirdi¤i “Edebî Bir ‹zah”, böyle bir
iyimserli¤i imkâns›z k›l›yor:
Otuz senelik yüksek ve parlak edebî varl›¤›m› takdir ve tevkiren Türk fliir ve
edebiyat›n›n dâhi ve üstadlar› taraf›ndan bana ‘büyük flair’ payesi verilmesi münasebetiyle Cumhuriyet’te münteflir bir yaz›s›nda beni ‘fliir kral›’ diye anan Peyami Safa Bey’in sonradan bu vadide alayl› neflriyata kalk›flmas›na ve hakk›mda bütün muar›zlar›m›n atmalar› melhuz her türlü tariz tafllar›na ra¤men, bugünden itibaren neflredece¤im yaz›lar›mdan her istedi¤imin alt›na flu imzay› koyaca¤›m: Türk fiiir Kral› Florinal› Nâz›m.43
Florinal›, yine Cumhuriyet’in ilân sayfas›nda neflredilen bir k›t’as›nda “kral” kelimesiyle oynuyor, Cumhuriyet devrinde, krall›¤›n› ilân ederek fliirdeki yüksek
mevkiini çekemeyenlerin haks›z hücumlar›n› k›rd›¤›n›, büyük bir zafer kazanarak hakk›n› ald›¤›n› söylüyordu:
‘K›rall›k’ de¤il, ‘k›r al’l›¤›n nâm›na imza atar›m
Cumhuriylet devrinde ben sanmay›n k›rall›¤a dald›m
Yüksek fliir mevkiimi çekemeyenlerin bana
Haks›z hücumunu k›rd›m, hakl› zaferimi ald›m.44
Florinal› Nâz›m’›n fliir krall›¤›n› yüksek sesle ilân ederek meydan okuyuflu tesirini göstermekte gecikmemifltir. Birkaç gün sonra Cumhuriyet gazetesinden Cevat Fehmi [Baflkut], Do¤an Yunus Nadi’yle birlikte kalkar, röportaj yapmak üzere Üsküdar’a geçer, bir otomobile binip Aç›ktürbe’ye gider, Florinal›’n›n evini
bulur. Florinal›, uzun bir süredir Eczane Soka¤›’nda, üçe bölünerek kiraya verilen Haf›z Ali Efendi Kona¤›’n›n bir bölü¤ünde k›z› flaire Meliha Nâz›m’la birlikte oturmaktad›r.45
Cevat Fehmi ve Do¤an Yunus Nadi’yi nezaketle karfl›layan Florinal› flapkalar›n›
al›p önlerine düfler. Ahflap kona¤›n dik merdivenlerden iki kat yukar› ç›kar, duvarlar› Florinal›’n›n k›z kardefli Ayfle Fikret Han›m’›n eserleri olan yapma güllerle ve çerçevelenmifl resimlerle süslü misafir odas›na girerler. Florinal›, onlar
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gelmeden önce, y›llard›r biriktirdi¤i evrak› tasnif etmekle meflguldür. Bunlar ilk
fliirinin neflredildi¤i günden beri lehinde ve aleyhinde yaz›lan yaz›lard›r ve tam
on yedi buçuk çuval tutmaktad›r. Bu yaz›lar› tasnif ederek yap›flt›rd›¤› defterleri Türk gençli¤i için bir araflt›rma mevzuu olsun diye ileride Darülfünun’a hediye edecektir. Cevat Fehmi, “Türk fiiir Kral›: Florinal› Nâz›m Bey, art›k ben tarihin mal›y›m, diyor”46 bafll›¤›n› tafl›yan röportaj›nda, bu defterlerden flöyle söz
ediyor:
Nâz›m Bey, gazete maktualar›n› yap›flt›rd›¤› defter sahifelerine mor mürekkeple
mütalâalar da yazm›fl. Bir karikatürün alt›nda ‘Hakk›m›zdaki k›skançl›¤›n i¤renç
bir tasviri olmak dolay›s›yla musavvirlerine ebedî bir hicap lekesi add ü telâkkisine flâyan bir intiba’ kelimeleri okunuyor. Bir f›kran›n kenar›nda ‘Dehâ-y› flairanemi k›skananlar›n tehzilkâr neflriyat›ndan bir numune’ cümlesi. Baflka bir
yaz›ya ‘Hasetkârl›ktan mütevellid âdi mizah cilvelerinden’ ibaresi ilâve edilmifl.
Florinal› için çok büyük de¤er tafl›yan bu defterler ve çuvallarda henüz tasnif
edilmemifl olarak duran evrak, henüz yay›mlanmam›fl fliirler, mesela Zeyl-i Makber’in büyük bir k›sm› ve yak›ndan tan›d›¤› flair ve yazarlarla ilgili belgeler, 9
Eylül 1933 günü Aç›ktürbe’de ç›kan yang›nda tamamen yanar. ‹flin ilgi çekici taraf›, yang›n›n Florinal›’n›n da oturdu¤u büyük ahflap evde ç›km›fl olmas›d›r.
Cumhuriyet, haberi birinci sayfadan foto¤rafl› olarak kullan›r. “Üsküdar’da dün
yar›m saat içinde on yedi ev yand›” bafll›¤›n› tafl›yan haberin alt bafll›¤› da flöyledir: “Yang›n Florinal› Nâz›m Bey’in evinden ç›km›fl, birçok evlerden hemen
hiçbir fley kurtar›lamam›flt›r.”47
Foto¤raflardan birinde, gecelik takkesi ve entarisiyle d›flar› f›rlayan ve yang›n
devam ederken bir yetkiliye derdini anlatmaya çal›flan Florinal› görünmektedir.
Acar foto muhabirinin onun foto¤raf›n› özellikle çekti¤i anlafl›l›yor. Zaten haberde, Cevat Fehmi’nin röportaj›nda sözü edilen on alt› çuval evrak›n bütünüyle yand›¤›, Florinal› Nâz›m Bey’in daha ziyade y›llard›r biriktirdi¤i ve tasnif etmekte oldu¤u bu k›ymetli evrak için üzüldü¤ü kaydedilmifl. Enver Naci Gökflen,
bir yaz›s›nda Florinal›’y› o gece yanan eserleri ve evrak› için dövünürken gördü¤ünü ve k›z›n›n o kargaflada kayboldu¤un fark›nda bile olmad›¤›n› söylüyor.48
Peyami Safa da Cumhuriyet’teki köflesinde Filorinal›’n›n eviyle birlikte edebiyat
tarihimiz aç›s›ndan son derece önemli belgelerin de yanm›fl olabilece¤ini söyler.49
Florinal›’n›n hayat›n› altüst eden bu yang›n, Cumhuriyet’in haberine göre, Eczane Soka¤›’nda Haf›z Ali Efendi Kona¤›’nda, Üsküdar 17. Mektep muallimesi S›d›ka Han›m’›n oturdu¤u k›s›mda saat dördü on geçe ç›kar. Alt› yedi y›ldan beri
bu evde oturan S›d›ka Han›m, y›kad›¤› çamafl›rlar› asmak için üst kata ç›kt›¤› s›rada, ocaktan s›çrayan k›v›lc›mlar pencerelerden birinin perdesini ve pervaz›n›
tutuflturur ve atefl büyük bir h›zla yay›larak atefl topçu mülâz›m› Faruk Bey’le
Florinal› Nâz›m’›n oturduklar› k›s›mlara da s›çrar. Mahalle bekçisi Murtaza Yeniçeflme’deki polis noktas›na, baz› mahalleliler de Ayazma Karakolu’na koflup
itfaiyeye telefon ederlerse de itfaiye gelinceye kadar atefl Haf›z Ali Efendi Kona¤›’n› bütünüyle kuflat›r. Konakta oturanlar pijamalar›yla soka¤a f›rlay›p canlar›376
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Florinal› Nâz›m

n› zor kurtar›rlar. Faruk Bey’in efli bir ayl›k bebe¤iyle kendini d›flar› att›¤› s›rada konak çöküverir.
‹stanbul yang›nlar›n›n ço¤unda oldu¤u gibi, lodosun yandaki ve karfl›daki evlere tafl›d›¤› alevler kol kol ilerleyerek Davuto¤lu Soka¤›’na geçer. ‹tfaiye Eczane
ve Davuto¤lu sokaklar›ndaki evleri söndürmeye çal›fl›rken ‹mrahor Caddesi’nde,
Hac›pafla Hamam› karfl›s›ndaki evlerin de yanmaya bafllad›¤›, Salacak’taki Botsa Soka¤›’nda bir evin ans›z›n alev ald›¤› fark edilir. Kad›köy itfaiyesi ve ‹stanbul’dan araba vapuruyla gönderilen dört makinenin müdahalesiyle güç bela
kontrol alt›na al›nan yang›n, Üsküdar’› büyük bir felâketin efli¤ine getirmifl ve
Florinal› Nâz›m Bey’i mahvetmifltir.
Bir kitab›na el yaz›s›yla düfltü¤ü notlardan anlafl›ld›¤›na göre, yang›ndan sonra
Kad›köy’e tafl›nan ve son y›llar›n› “Kadife Sokak, No. 11” adresindeki evde geçiren Florinal›, Aç›ktürbe’ye yerleflmeden önce Kuzguncuk’ta oturuyordu.
Aç›ktürbe yang›n›, ne yaz›k ki Florinal›’n›n “flaflaal› edebî hayat›”n›n ve “kâinatça tan›nm›fl edebî flahsiyeti”nin mahsulü olan binlerce fliiri ve çuvallar dolusu
evrak›, yani krall›¤›n› savunurken kullanaca¤› silahlar›n ço¤unu yak›p kül etmifltir. ‹flin ac›kl› taraf›, baz› gazeteci ve yazarlar›n, Aç›ktürbe yang›n›nda her fleyini kaybetmifl olmas›n› bile onunla alay etmek için bir vesile saym›fl olmalar›d›r. Ancak Florinal›, daha önce de belirtti¤imiz gibi, kendisiyle aç›kça alay etmek maksad›yla yaz›lm›fl yaz›lar› bile, Süleyman Nazif’in Yeni Türk gazetesinde
ç›kan ironik yaz›s›ndaki “[…] büyük flair olmasayd› ciddi, mizahî gazeteler zat›
ve âsâr› ile bu kadar meflgul olmazd›” sözüne dayanarak büyük flairli¤inin
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belgeleri olarak görüyordu. Asl›nda fliir krall›¤› iddias› ona özledi¤i flöhreti getirmiflti. Bu flöhrete Güzel Sanatlar Akademisi’nin de bigâne kalmad›¤›, burada
bir “fiiir Kral›” büstünün yapm›fl olmas›ndan anlafl›l›yor. Florinal›, Sami Paflazade Sezai’nin bu büst için “Yüksek fliirlerinizle pâyidar isminizi, bir âbide ile pâyidar olacak resminizi görerek iftihar ederim. Sizin fliirleriniz zaten o âbideyi
tersim etmifltir” dedi¤ini Kandemir’e söylemifltir.50
Florinal› Nâz›m’›n ilk kitab›, bestekârlar› “müstekreh” flark› sözlerinden kurtarmak için yazd›¤› güftelerden oluflan Sünbülistan-› Musiki’dir. Musiki çevreleriyle de yak›n iliflkisinin bulundu¤unu gösteren bu kitaptaki güftelerin ço¤u Udî
Ali Salahi Bey, Neyzen Hâf›z Mehmed Emin [Yaz›c›], Tanburî Ali, Tanburî Kad› Fuad, Hristaki ve Vasil Kamarado Efendiler taraf›ndan bestelenmifltir. Bütün
kitaplar›nda oldu¤u gibi, bu kitab›n bafl›nda da takrizler yer al›r. Birkaç ay sonra Recaizade Mahmud Ekrem ve Üsküdarl› Talat gibi ünlü isimlerin takrizleriyle ç›kan Mehâmid-i Hamidiye’de ise Sultan II. Abdülhamid övülmektedir. Florinal›, özellikle Cumhuriyet devrinde bu kitab›n› eserleri aras›nda hiç zikretmeyerek unutturmaya çal›flm›flt›r.
Mehâmid-i Hamidiye’de, takrizlerden sonra yer alan foto¤raf›n alt›ndaki dörtlük,
Nâz›m’›n megalomanisinin çok erken bafllad›¤›n› göstermektedir:
Kâlâ-y› dil-rübâ-y› tab’-› vesîm-i Nâz›m
Enzar-› i’tibâr› celbeyledikçe dâim
Nâm›m enâma olsun sermâye-i sitâyifl
Vasf›mla revnak alsun pîrâye-i sitâyifl51
Florinal›’n›n Cumhuriyet’ten önce ç›kan ve Türk askerinin Çanakkale’de kazand›¤› zaferler hakk›nda yazd›¤› manzumelerinden oluflan son kitab› Zafer Teraneleri (1334) ismini tafl›r. R›za Tevfik’in uzun takrizinde destan fliiri hakk›ndaki
görüfllerini anlatt›ktan sonra Florinal›’n›n manzumelerini de¤erlendirdi¤i bu
eserde “Zafer Destan›” R›za Tevfik’e, “Çanakkale Türküsü” Ali Ekrem Bey’e,
“fiehname-i fian’dan Birkaç Sahife”52 ise Abdülhak Hâmid’e ithaf edilmifltir.
Terennümler Teellümler (‹stanbul 1340), Florinal› Nâz›m’›n çok önemsedi¤i ve
Nam›k Kemal’in o¤lu Ali Ekrem’e [Bolay›r] ithaf etti¤i kitapt›r. Bu kitab›n bafl›ndaki uzun ithaf yaz›s›nda, daha Florina’dayken rüyas›nda gördü¤ü Nam›k Kemal’in kendisine iltifatlarda bulundu¤unu ve bu rüyan›n Müftü Mehmed Efendi taraf›ndan gelece¤inin parlak olaca¤› yolunda tabir edildi¤ini anlat›yor. Ayn›
yaz›dan Florinal›’n›n Ali Ekrem’le 1909 y›l›nda tan›flt›¤›n› ve fliirlerini onun
uyar›lar› do¤rultusunda aruz kusurlar›ndan ar›nd›rarak söyleyiflte “flekl-i kemal”e ulaflt›¤›n› da ö¤reniyoruz. Daha sonra “Mütalâat ve ‹ntikadât-› Edebiyye”
bölümü geliyor. Sami Paflazade Sezai, Halid Ziya ve Cenab fiahabeddin Beylerin eser hakk›ndaki yaz›lar›n›n yer ald›¤› bu bölümü, Florinal›’n›n Terennümler
Teellümler’i nas›l yazd›¤›n› anlatt›¤› uzun yaz›s›, Hâmid ve Sezai ile birlikte çek378

F L O R ‹ N A L I
N Â Z I M
E D E B ‹ Y A T I M I Z I N
T A T L I
K A Ç I ⁄ I

tirdi¤i foto¤raflar, Cenab’›n ve Ali Ekrem’in imzal› birer foto¤raf› takip ediyor.53
Ve tabii çeflitli dönemlerini yans›tan kendi foto¤raflar›… As›l metnin “fiark›lar”
bafll›kl› ilk bölümüne ancak 65. sayfada ulaflabiliyoruz. 132. sayfada birden karfl›m›za k›z› Aliye Meliha Han›m’›n bebeklik foto¤raf› ç›k›yor. Ard›ndan k›z› ve
do¤um yaparken ölen kar›s› hakk›nda yazd›¤› fliirler ve yeni bir bölüm: “Ulvî Tahassüsler”. Hâmid’e ithaf edilen fliiri Sezai ve Halid Ziya’ya ithaf edilenler takip
ediyor. Üçüncü bölümde “fiâir-i Âzam”, dördüncü bölümde “Edîb-i Muazzam”54
için birer fliir var. Bu bölümlerde, ne kadar önemli bir flair oldu¤unu belgeleyen
ithafl› ve imzal› foto¤raflar› da ihmal etmeyen Florinal›, beflinci bölümü gazellerine, alt›nc› bölümü Recaizade ve Tevfik Fikret için yazd›¤› mersiyelere ay›rm›fl. Ve “Küçük fiaire”nin el yaz›s›yla bir fliiri, ihtifallerde fliir okurken çekilmifl
foto¤raflar›, di¤er mersiyeler, Emine Han›m’›n ölümü üzerine Nazif taraf›ndan
gönderilen mektubun kliflesi… K›sacas› karmakar›fl›k bir kitap…
Florinal›’n›n ayn› y›l, yani 1340 (1924) y›l›nda bas›lm›fl iki kitab› daha var. Asl›nda bunlar kitap de¤il, küçük risalelerdir: Ziya Gökalp’›n Tabutu Huzurunda
ve Cumhuriyet Marfllar›. 1341 (1925) y›l›nda bas›lan Nef’î ve Fikret’in Büyük
Ruhlar›na ve 1927 y›l›nda bas›lan Yadigar-› Takdis-i Fikret de öyle… Ziya Gökalp’›n vefat› vesilesiyle neflretti¤i risalenin kapaklar›n›n iç k›s›mlar›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve ilgili makamlara hitaben yaz›lm›fl bir dilekçe yer
al›r. Florinal› bu dilekçede ma¤dur durumda bulunan Sami Paflazade Sezai’ye
“Hidemat-› Vataniye” tertibinden maafl ba¤lanmas› talep etmektedir.
1341’de bas›lan Hât›rat-› Meflâhir, Florinal›’n›n belki de en ünlü kitab›d›r. O da
Abdülhak Hâmid’e övgülerle bafllar, Terennümler Teellümler hakk›nda yaz›lm›fl
yaz›lar, mektuplar, notlar, ithaflar, foto¤raflar, kliflelerle devam eder. Kitab›n bir
bölümü de Nedim, Mimar Sinan ve fieyh Galib ihtifallerine ve birçok ihtifalde
fliirler okuyan “Küçük fiaire”ye ayr›lm›flt›r. Ve Gazi Mustafa Kemal Pafla’n›n bir
mektubu, Hâmid, Sezai ve Fikret’in imzal› foto¤raflar›, çeflitli fliirler…
1928, üç kitab›n do¤du¤u hayli verimli bir y›ld›r: Ebediyet Yolunda Bir Hitabe,
fiâir-i Âzam›m›z› Tebcil ve Türk’ün Büyük Zaferi.
Abdülhak Hâmid’in “‹ngiltere’nin en yüksek edebî mahfili” olan PEN Kulüb’ün
teklif etti¤i fahri üyeli¤i kabul etmesi üzerine, kendisi kabul edilmifl gibi sevinen Florinal› hemen kollar› s›vam›fl, öteki kitaplar› gibi bir k›rkambara benzeyen fiâir-i Âzam›m›z› Tebcil adl› kitab›n› haz›rlay›p alelacele yay›mlam›flt›r. Foto¤raflar, fliirler, ithaf yaz›lar›, fahriyeler, methiyeler… En az Hâmid kadar kendisini de tebcil eden Florinal›, Gülhane Hastahanesi’nden ald›¤› zekâ raporuyla
ilgili aç›klamalara yer verdi¤i ve bol foto¤raf kulland›¤› bu kitab›nda do¤du¤u
kasabay› da ihmal etmemifltir.
‹ddial› bir isim tafl›yan Ebediyet Yolunda Bir Hitabe de birbirinden farkl› konular›n iç içe geçti¤i bir kitapt›r. A¤›rl›kl› olarak yak›n dostlar› flair Üsküdarl› Talat ve Süleyman Nazif hakk›nda yaz›lanlar› ve kendi yazd›klar›n› bir araya getiren Florinal›, Sami Paflazade Sezai’ye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan maafl ba¤lanmas›yla ilgili -ki bu hay›rl› karar›n al›nmas›nda küçümsenemeyecek bir pay›
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Florinal› Nâz›m, gazetelerin ilân servislerine ödedi¤i paralar yüzünden geçim s›k›nt›s›na düflmüfl olmal› ki, son y›llar›nda
avukatl›k yapmaya karar vermifl; Engin Verim’in ulaflt›¤› bilgilere göre, 19 Ocak’ta bafllad›¤› avukatl›k staj›n› 25 fiubat
1935’te bitirmiflti. Onun bu giriflimi de alayl› yaz›lara ve karikatürlere konu olmufltur.

vard›r- geliflmeleri de genifl olarak yans›tm›flt›r. Bu kitab›n ilgi çekici bir taraflar›ndan biri de flair Üsküdarl› Talat hakk›nda önemli kaynaklardan biri olmas›d›r. “Küçük fiaire”nin “Büyük Gazi”ye yeni harflerle yazd›¤› fliirin kliflesinin bu
kitapta oldu¤unu özellikle hat›rlatmak isterim.
Türk’ün Büyük Zaferi ise, kapa¤›nda ve iç sayfalar›nda Mustafa Kemal’in Florinal›’ya cevabî mektuplar›n›n yer ald›¤› ve Milli Mücadele’nin anlat›ld›¤› manzum bir piyestir.
Florinal›’n›n yeni harflerle yay›mlad›¤› tek kitab› vard›r: Türk fiiir Krall›¤› Neden
ve Nas›l Do¤mufltu (1934).55 fiiir krall›¤› hikâyesini, bütün kitaplar›nda gördü¤ümüz da¤›n›kl›k içinde ve sadelefltikçe bozulup çetrefilleflen bir Türkçeyle anlatt›¤› bu kitab›n ‹stanbul Halkevi Kütüphanesi’ne hediye etti¤i nüshas›, onun nas›l karmafl›k bir ruh hali ve kafa kar›fl›kl›¤› içinde oldu¤unu aç›kça göstermektedir.56 Florinal›, bu nüshan›n bafl›na defter yapraklar› ekleyerek bir k›sm› yay›mlanm›fl bütün eserlerinin listesini, parantezler, köfleli parantezler, tireler ve
önemli gördü¤ü noktalar› vurgulamak için büyük harfler kullanarak karmakar›fl›k bir halde not etmifltir.
Son birkaç y›l›n› inzivada geçiren Florinal›, 6 Haziran 1939 tarihinde, Asabiye
Servisi’nde tedavi görmekte oldu¤u Gülhane Hastahanesi’nde, saat 18.00’de öldü ve ertesi gün Topkap› Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi. Cenazesine aile yak›nlar› d›fl›nda hiç kimse kat›lmam›fl, tabutu dört asker ve üç polis taraf›ndan tafl›n380
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m›flt›.57 Gazeteler de bu ölüm haberine pek iltifat etmediler. Onunla en fazla u¤raflan Cumhuriyet, üçüncü sayfas›n›n sa¤ alt köflesinde “Zavall› Florinal› Nâz›m”›n öldü¤ünü duyurmakla yetinmiflti.58 Bu haberin hemen üstünde de onu
“fiiir Kral›” ilân eden Peyami Safa’n›n “Florinal›’n›n Ölümü” bafll›kl› f›kras› yer
al›yordu.
Yaz›s›na, “Bütün ömründe ona hepimiz güldük” cümlesiyle bafllayan ve Florinal›’n›n her fleyiyle gülünç oldu¤unu, “tanr›s› Hâmid, nebisi Nazif, velisi Cenab”
da dâhil olmak üzere, eski ve yeni bütün nesillerin ve bütün zekâlar›n ona kahkahalarla veya k›s k›s güldüklerini söyleyerek bafllayan Peyami Safa, anlafl›lan,
biraz da günah ç›karma niyetindedir; onun ismini art›k flaka ve mizah mevzu olmaktan ç›kar›p edebiyat galerisinde Hâmid isminin ayakucuna asmak gerekti¤ini, “Hâmid’i ulvî bir Florinal› ve Florinal›’y› gülünç bir Hâmid yapan gizli ruh
akrabal›¤›n›” hep ikincinin aleyhinde yorumlamamak gerekti¤ini söyler. Peyami
Safa’n›n son cümlesi de ilgi çekicidir: “Karikatürle asl› aras›ndaki münasebetin
üstüne art›k istihza ile de¤il, bir edebiyat tarihi dikkatiyle e¤ilelim.”
Ne var ki Florinal› ölümünden sonra da karikatürlere konu olmaktan kurtulamam›flt›r. Mesela Karikatür dergisinde yay›mlanan Ratip Tahir imzal› bir karikatürde, fiâir-i Âzam ve halefi öteki dünyada birlikte görünürler. ‹kisi de kanatl›d›r;
Hâmid, bir bulutun üstüne azametle kurulmufltur. Florinal›, bir taba¤a konulan
kartviziti komi k›l›¤›nda bir melek taraf›ndan üstada “Efendim, biri geldi, sizi
görmek istiyormufl!” diye takdim edilirken bulutlar›n aras›ndan kafas›n› uzatm›fl, heyecanla huzura kabul edilmeyi beklemektedir. Hâmid flu cevab› verir:
“Tevfik Fikret’e götür, bakal›m o ne diyecek? O benden k›demlidir!”59
Nahid S›rr› [Örik] da, Ülkü dergisinde ç›kan yaz›s›nda,60 Florinal›’y› Luigi Pirandello’nun Dördüncü Henri piyesindeki kahramana benzetmiflti. Bu bir k›yafet
balosuna IV. Henri k›yafetinde kat›lan ve bu balo s›ras›nda birden akl›n› kaç›rarak gerçekten kral oldu¤unu zanneden adam, hastal›k geçtikten sonra delili¤inin
kendisine sa¤lad›¤› imkân ve hürriyetlerden faydalanmak amac›yla krall›k iddia
etmeye devam eder ve etraf›na dedi¤im dedik bir hükümdar edas›yla emirler
ya¤d›r›p istedi¤ini söylemeye bafllar. Florinal› Nâz›m da masum bir eda ile bir
fliir dâhisi oldu¤unu ilân ettikten sonra kendi kendisini övmekte s›n›r tan›maz
hâle gelmiflti. Her fleye ra¤men, Nahid S›rr›’ya göre, Florinal›, “iyi fleyler de söylemifl ve selis, düzgün nazm›nda bazen fliire varm›fl bir adamd›. Sahifeler ve ciltler dolduran eserleri aras›nda güzel m›sra ve beyitler aran›rsa birkaç sahife” toplanabilirdi. Vefat›ndan sonra yaz›lan yaz›larda bu hakk› birazc›k olsun teslim
edilmeliydi.
fiuras› bir gerçektir ki, Florinal› Nâz›m asl›nda trajik bir karakterdi. Hayran oldu¤u Abdülhak Hâmid gibi büyük bir flöhret olabilmek için zekâs›n›n ve kabiliyetinin s›n›rlar›n› zorlayarak kendi kaderine meydan okumufl, krall›¤›n› gerekti¤inde kavga ederek sonuna kadar kahramanca savunmufltu.
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56 Bu nüsha, Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ndedir.
57 ‹bnülemin de, Cumhuriyet gazetesinde “merhumun eslaf için ihtifaller tertib eyledi¤i halde kendi cenaze-

sinde heman hiç kimse bulunmad›¤›ndan bahsedildi¤ini” belirttikten sonra, telefonla defalarca sordu¤u halde cevap alamad›¤› için cenazenin ne zaman kald›r›laca¤›n› ve nerede topra¤a verilece¤ini ö¤renemedi¤ini, bu
yüzden merhuma son vazifesini yapamad›¤›n› ve çok üzüldü¤ünü söyler. Bk. Son As›r Türk fiairleri, cilt IV, s.
2253.
58 Cumhuriyet, 7 Haziran 1939.
59 Karikatür, cilt VIII, say› 183, 29 Haziran 1939, s. 15.
60 “Florinal› Nâz›m ‹çin”, Ülkü, cilt XIII, say› 77, Temmuz 1939, s. 472.
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Marmara Üniversitesi

“Prof. Nejat Göyünç, herkesin ifline koflan, dindar, tam Üsküdarl›, hoflgörülü; bir
yan›yla da Prusya profesörleri kadar kat› ve disiplinli, yufkayürekli ama inatç›,
han›mlar›n elini öpen bir Tanzimat Osmanl›’s›… [Onu] Pazartesi ikindi namaz›ndan sonra, sevdi¤i Üsküdar’dan u¤urlad›k…”
‹lber Ortayl›

Ailesi
Prof. Dr. Hasan Nejat Göyünç 18 Kas›m 1925 tarihinde Befliktafl’ta Serencebey
Yokuflu’ndaki bir evde do¤du.1 Ailenin ikinci çocu¤uydu. Bir ablas› vard›. Annesi Cemile Han›m, babas› R›za Bey’di. Do¤umu esnas›nda babas› Avanos’taki
annesini ziyarete gitmifl oldu¤undan nüfus kayd›na do¤um tarihi 4 Aral›k 1925
(1341) yaz›lm›flt›r. R›za Bey, Cemile Han›m’la 1922 y›l›nda evlenmiflti. Kendisi
gemilerde çarkç›bafl› olarak çal›fl›yordu. Bununla birlikte uzun seferlerin yeni
evli çifte zor gelmesi nedeniyle, R›za Bey iflinden ayr›larak Heybeliada Sanatoryumu Röntgen Dairesi’ne makinist olarak girmiflti. R›za Bey, May›s 1927’de
meydana gelen bir yang›n sonucunda, 4 gün hastanede yatt›ktan sonra vefat etmifltir. Bu talihsiz kazadan sonra küçük Nejat yetim kalm›fl ve babas›z büyümüfltür. Hoca’n›n annesi Cemile Han›m da ‹stanbul do¤umludur. Ancak aslen
‹spir, Yukar› Özba¤ Köyü’ndendir. Annesinin ailesi Feneryolu’nda ikamet etmekteydi. Baba taraf›ndan dedesi Hasan Efendi ise Ürgüp do¤umlu bir müderristir.

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Tahsil Hayat›
Nejat Göyünç’ün e¤itim hayat› sürekli seyahatlerle geçmifltir. Bu hususiyeti dolay›s›yla Evliya Çelebi’den el alm›fl denilebilir. ‹lkokul birinci s›n›f› 1932–1933
y›llar›nda Moda ‹lkokulu’nda okuduktan sonra aile Erzurum’a tafl›n›nca tahsil
hayat›na orada devam etti. 1937 y›l›nda Erzurum Gazi ‹lkokulu’ndan mezun oldu.2 ‹lk mektep bitince Erzincan Askeri Ortaokulu’nun imtihanlar›na baflvurur,
ancak sa¤l›k muayenesi s›ras›nda gözünden kusurlu bulunur ve çok istemesine
ra¤men Askeri okula kay›t yapt›ramaz.3 Bunun üzerine Erzurum Lisesi orta k›sm›na kaydolur. ‹ki ay sonra paras›z yat›l› imtihan›n› kazand›¤› bildirilir ve okumak için Kars’a gitmesi gerekir. Kars’ta bir y›l okula devam ettikten sonra, ikinci s›n›fta paras›z yat›l› olarak Haydarpafla Lisesi’ne4 nakledilir ve 1943 y›l›nda
Edebiyat fiubesi’nden mezun olur. 1943–1944 y›llar› aras›nda paras›z yat›l› olarak Ankara’da Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu’nda okudu. Bununla birlikte burada sene sonunda not ortalamas›n› 56 tutturmas› gerekirken, 55’de kald›¤› için
baflar›s›z say›ld›. Bunun üzerine okuldan ayr›l›p ailesinden habersiz ‹stanbul’a
gelmifl ve ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kayd›n›
yapt›rm›flt›r. Buradan 1948 y›l›nda mezun olmufl ve hemen akabinde askere gidip, 1949 y›l›nda terhis olmufltur. Askerli¤inde Ankara Yedek Subay Okulu’nda
e¤itim görmüfl ve askerli¤ini piyade yedek subay olarak tamamlam›flt›r.

Evlili¤i ve Ailesi
Prof. Dr. Nejat Göyünç 16 A¤ustos 1954 y›l›nda Servet Ayten Ekler Han›mefendi ile evlendi. Evliklerinden biri erkek, biri de k›z olmak üzere iki çocuklar› oldu. O¤ullar› Arma¤an Ekrem Temmuz 1955’te, k›zlar› Ayfle Nihal Güres ise
Ekim 1956’da do¤mufltur. Hoca, efli Ayten han›ma büyük sevgi ve sayg› duyard›. O, eflini flöyle anlat›r: “Kendisi mükemmel bir ev kad›n›d›r. Elinden dikifl, nak›fl, yemek ve temizlik gibi bütün ev iflleri geldi¤i gibi; evdeki tamiratlar› da kendisi yapard›. Ben de bütün vaktimi çal›flmaya hasredebilirdim. Çok flükür, bu da
Allah’›n bir lutfudur.”

Meslek Hayat›
Askerlik sonras›nda ‹stanbul’a dönen Nejat Bey, hocas› Prof. Dr. Cavit Baysun
arac›l›¤›yla Baflbakanl›k Arflivi’ne “telhisçi” olarak girmifl ve 22 ay bu görevde
bulundu. Paras›z yat›l› okumas› sebebiyle 12 y›ll›k mecburi hizmetini yerine getirmek üzere Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca 1951 y›l›nda Mardin Lisesi’ne tayin edildi. Buradaki ö¤retmenli¤i, Mardin’i, Mardinlileri tan›mas›na ve hatta flehir üzerine bir doçentlik tezi yapacak kadar sevmesine vesile olmufltu. Nejat Hoca,
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Nejat Göyünç’ün anne ve babas›

kazand›¤› bir burs sayesinde dokuz ayl›¤›na ABD’ye gitmifltir. Eylül 1955’te yurda dönünce Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’ne tayin olunup, 1957’ye kadar
burada tarih ö¤retmenli¤i yapm›flt›r. 1957 y›l› hocan›n kariyerinde önemli bir
de¤iflimin bafllang›c› oldu. Kendisi, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yurtd›fl›nda doktora yapmak üzere 1416 say›l› kanun gere¤i açm›fl oldu¤u imtihan› kazan›p Almanya’ya gitmifl, Goethe Enstitüsü’ndeki k›sa Almanca kurslar›ndan sonra Götthingen Üniversitesi’nde tan›nm›fl müsteflrik Prof. Dr. Walther Hinz’in5 nezaretinde doktora çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Muhtemelen hocas›n›n tavsiyesi üzerine biraz farkl› bir alanda, ‹mâd es-Serâvî’nin 1340 tarihli Câmiü’l-Hesâb adl›
resmi bir muhasebe kitab› üzerinde çal›flm›flt›r.6 1962 y›l› bafllar›nda doktoras›n› tamamlayarak yurda döner.

Akademik Hayat›
Nejat Göyünç, ‹stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü bünyesinde Prof. Dr. Tayyib
Gökbilgin taraf›ndan yeni kurulmufl olan Osmanl› Müesseseleri ve Medeniyeti
Tarihi Kürsüsü’ne 31 A¤ustos 1962 tarihinde asistan doktor olarak al›nd›. 1 Aral›k 1966’da, XVI. Yüzy›lda Mardin Sanca¤› konulu tezi ile doçent oldu.7 Bu çal›flma esas itibariyle tahrir defterleri ve di¤er arfliv malzemesine dayanmakla birlikte, vekayinameler, seyahatnameler gibi eserlerden faydalan›larak haz›rlan387
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Nejat Göyünç ve Tayyip Gökbilgin

m›fl, XVI. yüzy›l tahrir defteri a¤›rl›kl› flehir incelemelerinin ilklerinden olarak
daha sonrakilere de model teflkil etmifltir.
Nejat Hoca, Aral›k 1971 tarihinde kendi iste¤i ile Hacettepe Üniversitesi Tarih
Bölümü’ne geçmeye karar vererek, böylece hocas›ndan ve ‹stanbul’dan ayr›lm›flt›r. Hoca, çok sevdi¤i ve yurtd›fl›na gitmelerine destek oldu¤u Zeki Ar›kan ve
Ahmet Yaflar Ocak baflta olmak üzere yetenekli baz› gençlere üniversite yolunu
açmak için böyle bir yolu seçmiflti. Hacettepe Üniversitesi’nde Mart 1973’te profesörlü¤e yükseltilmifl ve burada ‹nk›lâp Tarihi derslerine de girmeye bafllam›flt›. ‹stanbul Üniversitesi Sonça¤ Tarihi Kürsüsü’nden Prof. Dr. Cevat Eren’in vefat› ve Prof. Dr. Cemal Tükin’in emekli olmas› üzerine, Nejat Hoca’ya bu kürsüye gelmesi teklif edilmifl ve kendisi bu teklifi kabul ederek Mart 1977’de ‹stanbul’a geri dönmüfltür. Bu s›rada 1979–1980 y›llar› aras›nda bir y›l süre ile Baflbakanl›k Arflivi Genel Müdürü olarak görev yapm›flt›r.8 Görevi boyunca cumartesi gününü arflivciler için açm›fl, araflt›rma salonunda çay ve kahve içimine son
vermifltir. Ayr›ca köklü ve sistemli bir dergi ç›kartma fikrine de bu dönemde karar vermiflti.9 1980–1982 y›llar›nda Bo¤aziçi Üniversitesi’ne yar› zamanl› derse
giden Prof. Göyünç, YÖK yasas›n›n ç›kmas›ndan sonra Rektör Prof. Dr. Ergün
To¤rol’un daveti ile Aral›k 1982’de üniversitedeki Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Enstitüsü’ne müdür olarak geçmifl, bir süre sonra da Tarih Bölümü’ne ö¤retim üyesi olmufltur.
388
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Nejat Göyünç, efli Ayten Han›m, Alman ve Japon
akademisyen dostlar›yla

Nejat Göyünç Amerika’da ö¤retmenlik staj› y›llar›nda di¤er
stajyer arkadafllar› ile birlikte

Ekim 1983’te Malatya ‹nönü Üniversitesi’ne gönderilen Nejat Hoca, orada s›k›nt›l› günler yaflam›fl, ancak Haziran 1985’te Konya Selçuk Üniversitesi’ne nakledilmesiyle rahatlam›fl, 1992’de emekli oluncaya kadar burada kalm›flt›r. Kendisine kucak açan ve imkân sa¤layan Üniversite Rektör’ü Prof. Dr. Halil Cin’i hep
iyilikle anm›flt›r. Bunlar›n yan›nda Hoca, 1972 y›l›nda doktora hocas› Prof.
Hinz’in teklifi üzerine Alman Do¤u Bilimleri Cemiyeti’ne10 üye yap›ld›. 29 Eylül
1995 tarihi onun için önemli bir gün olacakt›r. Söz konusu cemiyetin kuruluflunun 150. y›ldönümünün de kutland›¤› Leipzig’deki Alman Do¤u Bilimleri Günü11
ad›n› tafl›yan uluslararas› toplant›n›n son gününde, Prof. Göyünç bu kuruluflun
fahri üyeli¤ine seçildi. Ayr›ca, bu münasebetle berat verilmesinin ard›ndan, kendisine, kürsüde Prof. Dr. Klaus Kreiser ve Dr. Christoph K. Neumann taraf›ndan
haz›rlanan ve Avrupa’n›n muhtelif üniversitelerine mensup on befl tan›nm›fl bilim
adam›n›n makalelerini ihtiva eden bir hat›ra kitab› da sunuldu.12
Prof. Göyünç, 1970 y›l›nda Türk Tarih Kurumu’na muhabir, 1981’de ise asli üye
oldu. 1995 y›l›nda yeniden asli üye ve ayr›ca Balkan Araflt›rmalar› Komisyonu
baflkan› seçildi. Nejat Hocan›n ilmî faaliyetlerini yürüttü¤ü bir di¤er mekân ise
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi’ni de ç›karan ‹slâm Araflt›rmalar› Merkezi’ydi. Kütüphanedeki çal›flma ortam› kendisini çok memnun etti¤inden 550
kitab›n› buraya ba¤›fllam›flt›r.13 Prof. Dr. Nejat Göyünç emekli olduktan sonra da
hocal›¤a devam etmifl, 1996–2000 y›llar› aras›nda Bursa Uluda¤ Üniversitesi Tarih bölümünde dersler vermifl, 2000–2001 y›llar› aras›nda vefat›na de¤in Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Milli Güvenlik Stratejileri Bilim Dal›’nda lisansüstü dersleri vermifltir.14 1 Temmuz 2001 Pazar günü Üsküdar Sultantepe’deki
evinde kalp sektesi sebebiyle uykudayken vefat etmifltir.15

Eserleri
Prof. Nejat Göyünç hayat› boyunca çok say›da bilimsel faaliyet yapm›fl velud bir
akademisyen ve entelektüeldir. O’nun çal›flmalar› sadece Türkçe olmay›p, ‹ngi389
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Göyünç, Japon Profesör Yuzo Nagata’y› Üsküdar’daki
evinde konuk ederken

lizce ve Almanca da eserleri vard›r. Kendisinin sekiz kitap,16 yüz atm›fl dört makale, on alt› ansiklopedi maddesi, yirmi yedi lisans tezi, yirmi yüksek lisans tezi, on dört doktora tezi, k›rk sekiz kitap tan›t›m›17 ve bir de çeviri olmak üzere
toplam iki yüz doksan sekiz çal›flmas› bulunmaktad›r. Ayr›ca hocan›n vefat›na
de¤in haz›rlad›¤›, fakat ömrünün kifayet etmemesi sebebiyle bilahare Prof. Dr.
Kemal Çiçek taraf›ndan yay›na haz›rlanan bir kitab› daha vard›r.18 Akademik
dan›flmanl›klar da yapan Göyünç, Ermeni sorunu ile alakal› haz›rlanan Sar› Gelin adl› belgeselinin bilimsel dan›flmanl›¤›n› Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile birlikte yürütmüfltür.19
Ayr›ca Prof. Göyünç “hocalar›n hocas›” unvan›na sahip olan bilim adamlar›m›zdand›r. Kendisi, ö¤rencilerinden pek ço¤unun profesör oldu¤unu görebilmifltir. Bunlara örnek verecek olursak flu isimleri zikredebiliriz: Prof. Dr. Özer
Ozankaya (Mardin Lisesi’nden ö¤rencisi), Prof. Dr. Ahmet Yaflar Ocak, Prof. Dr.
Yusuf Halaço¤lu, Prof. Dr. Zeki Ar›kan, Prof. Dr. Mehmet ‹pflirli, Prof. Dr. Mehmet Akif Ayd›n, Prof. Dr. Mehmet Saray, Prof. Dr. Adnan fiiflman, Prof. Dr. Faruk Kocac›k, Prof. Dr. ‹hsan Günefl ve Prof. Dr. Ali Birinci.
Hocan›n bir di¤er özelli¤i de pek çok yabanc› bilim adam› ile yak›n arkadafl olmas›d›r. Onlarla sürekli iletiflim içinde olarak, müflterek bilimsel çal›flmalarda
bulundu. fiüphesiz ‹stanbul’a her gelifllerinde onlar› Sultantepe’deki bo¤az manzaral› evinde misafir etmekteydi. Nejat hocan›n yabanc› akademisyen arkadafl390
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lar›ndan baz›lar› flunlard›r. Heath W. Lowry,20 Suraiya Faroqhi, Evangelia Balta,
Klaus Kreiser, Andreas Tietze, Hans Georg Majer, Wolf-Dieter Hütteroth, Christoph K. Neumann, Machiko Nagata ve Prof. Yuzo Nagata.

Hoca Hakk›ndaki Görüfller
Nejat hocan›n zamans›z vefat› onun sevenlerini derin üzüntüye bo¤mufltur. Zira ölümü üzerine hem ö¤rencileri olanlar hem de onu tan›yanlar düflüncelerini
ve duygular›n› gazete ve dergilerdeki yaz›lar›yla ortaya koymufllard›r. Tarafl› tarafs›z herkes onun sevecen, yard›msever, hoflgörülü, alan›nda kendini iyi yetifltirdi¤ini ve yaflam›yla bir ‹stanbul ve Osmanl› beyefendisi ile Tanzimat Osmanl›s› oldu¤unu yazmaktad›r.
Günümüz tarihçileri aras›nda tart›flmas›z çok önemli bir yeri olan ‹lber Ortayl›,
hocan›n vefat› üzerine kaleme ald›¤› makalesinde onu flu flekilde anlat›r: “…Hoca’ya baflvuranlar sual eyler; ‘Efendim II. Viyana Muhasaras› y›llar›nda kalelerinin durumunu neyleyeyim?’; el cevap: Maliyeden müdevver defterlerde ‘Büyük
Kaleler Defteri’ne bak… Veya ars›zca bir talep; ‘Hocam Makedonya Müfettifllik
raporlar›na bak›yorum, bunlar›n birlikte mukayesesini yapsak’, önündeki ifli b›rak›r, birlikte okumaya oturur… ‹ster Anadolulu, ister Rumelili ister talebesi ol,
ister yedi kat yabanc›… ‹stanbul’da gariplik çeken tarihçi tak›m› Üsküdar’daki
eve davet edilir, efli Ayten Han›m’›n nefis yemekleriyle bir aile ortam›nda vakit
geçirir. Herkesin meflrebine sayg›l›, kendi oruç tutar, tutmayana çay›n› ikram
eder, sigara içmez, mesela sevimli tarihçi Evangelia Balta’n›n üst üste sigara yakmas›ndan hiç rahats›z olmazd›… Son yolculu¤una gönderen renkli cemaat, bir
faninin Türkiye’de de sevilmesi ve faydal› olabilmesi için, mutlaka hizipçilik yapmas›n›n gerekli olmad›¤›n› gösteriyordu.”
Gazeteci, yazar Beflir Ayvazo¤lu’da makalesinde “…1970’lerde Türk Kültürü dergisinde yay›mlanan yaz›lar›ndan tan›d›¤›m Nejat Hoca’y› talebesi Prof. Dr. Ali Birinci’den çok dinlemifl ve g›yab›nda sevmifltim. Sonraki y›llarda birçok toplant›da karfl›laflt›k; fakat flahsi tan›fl›kl›¤›m›z o ‹SAM’a geldikten sonrad›r… Son birkaç y›ld›r ‹SAM’da kendisine tahsis edilen odada çal›flmalar›na devam eden ve
zengin kütüphanesinin hat›r› say›l›r bir bölümünü bu seçkin kurumun kütüphanesine ba¤›fllayan Prof. Dr. Nejat Göyünç, yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki akademik
çevrelerde iyi tan›nmakla beraber medyada hemen hiç görünmedi¤i için fikri sorulmayan –ve ölümü bile haber olmayan– mütevaz›, mütebahhir bir Osmanl› tarihçisiydi…” diye yazmaktad›r.
Popüler tarihçi, gazeteci ve yazar Murat Bardakç› ise hocayla ilgili flu hususlara
de¤inmektedir: “…‹stanbulluydu, 76 yafl›ndayd›, çok düzgün bir insand›, Türkiye’de ideolojilerin çarp›flt›¤› senelerde hiçbir ak›m›n esiri olmay›p sadece ilimle
u¤raflm›flt›. Bu yüzden lay›k olmad›¤› muamelelere u¤ram›fl ve hayli çekmifl ama
ilimleri kendilerinden menkul olup tantanal› unvanlar› sadece kâ¤›t üzerinde varolan ve ona karfl› en ak›l almaz iflleri edenler bile, neticede hocal›¤› ve ilmi kar391
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Nejat Göyünç meslektafl› Halil ‹nalc›k ile birlikte

fl›s›nda bafle¤mek zorunda kalm›fllard›… Bugün ço¤u isim sahibi birer profesör
olan çok say›da ö¤rencisine tarihin belgesiz yaz›lamayaca¤›n› ve iflin yolunun arflivden geçti¤ini ö¤reten Nejat Bey’di… Eskiler, ‘âlimin ölümü âlemin ölümüdür’
derler. Prof. Nejat Göyünç’le beraber, tarih ilminin yarat›lmas› art›k imkâns›z
olan bir âlemi göçüp gitti.”
Yine gazeteci ve yazar Mehmet Niyazi, “Genellikle Hakk’›n rahmetine kavuflanlar›n ard›ndan ‘Bofllu¤u doldurulmaz’ diye yaz›l›r. Ama ‹SAM Kütüphanesi’nde
yap›lan merasimle yetifltirdi¤i ö¤rencilerinin konuflmalar›ndan anlad›¤›m kadar›yla Prof. Dr. Nejat Göyünç, ard›nda boflluk b›rakmadan bu fani âleme veda etti… Bilim insanlar› milletlerin y›ld›zlar›d›r. Göyünç hoca da bizim y›ld›zlar›m›zdan biriydi…” diye ifade etmektedir.
Gazeteci, yazar Taha Akyol ise Milliyet’teki köflesinde hocayla ilgili flunlar› söylemektedir: “…Kürtlerin tarihi konusunda araflt›rmalar yaparken, Prof. Göyünç’ün XVI. Yüzy›lda Mardin Sanca¤› adl› kitab›n› okudu¤umda, ilmi kudretine
hayran kalm›flt›m. Sonra Nejat Göyünç imzal› her kitab›, makale ve tebli¤i okumaya çal›flt›m…”
Hocalar›n hocas› olan Nejat Göyünç’ün talebelerinden Prof. Dr. Zeki Ar›kan ise
O’nunla ilgili olarak, “…Prof. Göyünç’ün karakterini tek bir sözcükle özetleyebiliriz: ‘Ölçü’. Bu sihirli sözcük onun bütün benli¤ini sarm›fl ve yaflam›n› yönlendiren temel bir ö¤e olmufltur. ‹nsani iliflkilerinde son derece uygar, kibar ve sevecen
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olan Prof. Göyünç, bunun ötesinde sert ve kararl› bir kiflili¤i temsil ediyordu. Bu
iki unsur yani ölçü ve kararl›l›k onu baflar›ya ulaflt›ran temel etmenler olmufltur.
Bunlara bir üçüncüyü daha eklemek gerekir. O da sevgili efli Ayten Han›m’›n,
Prof. Göyünç’e yaflam›n›n her an›nda verdi¤i destektir” demektedir.
Akademisyen olmas› için elinden geldi¤ince yard›mc› oldu¤u ve halen Türk Tarih Kurumu baflkan› olan Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu da hocas› Nejat Göyünç için;
“…Tan›d›¤›m ve talebesi oldu¤um 1967 y›l›ndan beri bir hoca olarak hep rehber
edindi¤im kimselerden biri olmufltur. O, gerçek bir bilim adam›, gerçek bir insan,
içiyle d›fl› bir olan, yard›msever, yetenekli gördü¤ü kimseleri destekleyen bir karaktere sahip, dürüstlü¤ü kendisine ilke edinmifl vatansever, milliyetperver,21 çal›flkan, maddeye de¤er vermeyen, hiçbir görevden kaç›nmayan ve y›lmayan bir
flahsiyet, bir ‹stanbul efendisiydi. Almanca ve ‹ngilizce lisanlar›na vak›ft›. Pek çok
ilmi toplant›da Türkiye’yi temsil etmifltir. Literatürü yak›ndan takip eden nadir
ilim adamlar›ndand›… Ö¤rencilerini önce düflünmeye, duyduklar›n› ve okuduklar›n› test ettikten sonra kabul veya redde, gördüklerinin nedenini araflt›rd›ktan
sonra hüküm vermeye yöneltti. Onlarla hep yak›ndan ilgilendi. Kabiliyetli, ciddi
ve çal›flkan olanlar› hep desteklemifltir… O’nun ölümüyle Türk ve Dünya ilim
dünyas› bir de¤erini daha yitirmifltir” cümleleriyle O’nu ifade etmektedir.
Kendisinin ö¤rencisi ve ayn› zamanda hayat›n›n son dönemlerinde çal›flt›¤›
‹SAM’›n müdürü olan Prof. Dr. M. Akif Ayd›n makalesinde hocas›n› flöyle anlatmaktad›r: “…Çok de¤erli bir Osmanl› tarihçisi, mükemmel bir e¤itimci olman›n ötesinde merhum Göyünç hocam kelimenin gerçek anlam›yla bir Osmanl›
Efendisiydi… Hemen ilk görüflmemizde bir Osmanl› Efendisi’yle beraber olma
imkân›n› yakalad›¤›m› fark ettim. Bütün görüflmelerinde sevdi¤i ö¤rencilerine bir
talebesiyle de¤il, akran› meslektafl›yla görüflen bir insan üslubuyla hitap ediyordu. Konuflmaya genellikle sayg›lar›n› sunarak bafllar ve öylece bitirirdi. Odas›na
kim girerse girsin aya¤a kalkarak karfl›layan hocan›n bu içten nezaketi zannediyorum ö¤rencilerini bir anda kendisine ba¤l›yordu.”
Ünlü Osmanl› tarihçisi, halen Princeton Üniversitesi’nde görevli, bir dönem Bo¤aziçi Üniversitesi Tarih bölümünde de ders veren Prof. Dr. Heath W. Lowry
“Nejat Göyünç: Bir Kiflisel Hat›ra” bafll›kl› makalesinde, Göyünç’le ilgili an›lar›n› ve yaflad›klar›n› anlatmaktad›r. Hususiyle onun, alçakgönüllülü¤ünü ve yard›mseverlili¤ini vurgular. Lowry, bu özellikleri nedeniyle onu Andreas Tietze’ye
benzetir. O’nun kariyerini ve gelece¤ini etkileyece¤ini bilmesine ra¤men, do¤ru
bildi¤i yoldan asla flaflmad›¤›n›, onun bu özelli¤ini bilmeyenlerin onu inatç› veya saf olarak alg›lad›klar›n› belirtir. Bununla birlikte onunla hayat› kesiflenler
için Nejat hocan›n bir model olarak kendileri aç›s›ndan bir flans oldu¤unu söyler.
Nejat Hoca’n›n ö¤rencisi olup, onun gayret ve çabalar›yla akademisyenler dünyas›na giren ö¤rencisi Prof. Dr. Mehmet ‹pflirli de hocas› için; “…Vefa duygusu
kendisinde sars›lmaz bir ilke halindeydi… Devletine karfl› afl›r› bir minnet ve vefa duygusu ile ba¤l›yd›. Bunu sözleri ve davran›fllar›nda her vesile ile gösterirdi.
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Bir yetim olarak paras›z yat›l› okumas›, devlet bursu ile yurtd›fl›nda doktora yapm›fl olmas›nda flüphesiz bunun büyük pay› vard›.
Milli ve manevi konularda hassast›.22 Ancak bu de¤erleri hiçbir zaman bir istismar arac› yapmaz bilakis bu flekilde davrananlara karfl› hep tenkitle yaklafl›rd›.
Y›llarca içinde bulunup tahsilini tamamlad›¤› Avrupa’n›n de¤er ve ilkelerini be¤enir, ancak yabanc›lara ve özellikle Türklere karfl› önyarg›l› hatta biraz ›rki ve
dini taassup içinde olduklar›n› bunun da tarihten, geçmiflte yaflananlardan geldi¤ine flahidi oldu¤u misalleri zikrederek vurgu yapard›…” de¤erlendirmesinde
bulunur.

Sonuç
Hasan Nejat Göyünç, kökeni Anadolu’ya dayanan bir ailenin Beylerbeyi-Küplüce-Üsküdar nüfusuna kay›tl›, çok uzun y›llard›r Üsküdarl› olan bir ailenin o¤ludur. fiu an Beylerbeyi ‹skele’sinden Küplüce’ye ç›kan yolun üzerindeki 82 numaral› ahflap 3 katl› evden yola ç›kan bir ailenin çocu¤udur. Hocan›n kütükte
bafllayan Üsküdarl›l›¤›, yaflant›s›n›n büyük bir bölümünde de devam etmifltir.
Haydarpafla Numune Hastanesi karfl›s›nda bulunan flimdiki Marmara Üniversitesi’nin tarihi binas› vaktiyle Haydarpafla Lisesi’ydi. Ortaokul ve liseyi burada
bitirmiflti. Söz konusu dönemde Beylerbeyi Küplüce’deki 82 numaral› aile evinde de halas› ikamet etmekteydi.
Evlili¤i sonras›nda Mardin, Amerika, Ankara ve Almanya’da bulundu¤u 10 y›l
sonras›nda Suadiye’de 3 y›l ikamet etmifl, akabinde ise halen eflinin oturdu¤u
Üsküdar Sultantepe’deki evine May›s 1965’de tafl›nm›flt›. Türkiye’de oldu¤u dönemlerde de efli ve 2 çocu¤u ile 2 haftada bir Beylerbeyi’ndeki halas›n› mutlaka
ziyaret ederdi. Bu ziyaretler, halas›n›n vefat›na kadar 20 seneye yak›n sürmüfltür.
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde geçen Asistanl›k döneminde, yine Altunizade’de bulunan o zamanlardaki ad›yla Yüksek ‹slam Enstitüsü’nde Almanca dersleri vermekteydi. Vefat›ndan önce çal›flt›¤› ‹SAM ‘da
Doç. Dr. Ahmet Kavas ile birlikte paylaflt›¤› odas›nda da Üsküdarl›l›¤› devam etmifltir. K›sacas› hoca yaflam›n›n hemen her döneminde Üsküdar içerisinde olmufltur.
Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda bulundu¤u dönemlerde ister ö¤renci, ister arkadafl
çevresinden olan birçok tan›d›klar›n› Üsküdar’da misafir eder, Üsküdar’dan Bo¤az›n gündüz ve gece o eflsiz manzaras› karfl›s›nda sohbetler yap›l›r, eflinin o leziz kurabiye, pasta ve yemekleri yenirdi. Efli ile evliliklerinin onuncu y›l›ndan
sonraki 37 y›l›n› yani orta yafltan ileri yafla geçen dönemdeki yaflant›s›n› Üsküdar’daki evinde sürdürmüfltür.
Üsküdar‘daki evinin salon cam›ndan her gün Üsküdar’dan ‹stanbul Bo¤az›’n›n
o eflsiz manzaras›n› seyretmeyi, havan›n balkonda oturmaya müsaade etti¤i za394
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2001 Y›l›nda Nejat Göyünç’ün ad›n›n verildi¤i bir kütüphanenin aç›l›fl›

manlarda da evinin balkonunda efli ile karfl›l›kl› oturup sohbet etmeyi ve doyas›ya Üsküdar’› görmeyi âdet hâline getirmiflti.
Vefat›n›n öncesine rastlayan 30 Haziran 2001 cumartesi akflam› yine balkonunda efli, o¤lu, gelini ve torunu ile Üsküdar’› bo¤azdan seyretmekteydi. Evinin salonundan yine Üsküdar’›n o eflsiz Bo¤az manzaras› önünde, yüzünü bo¤az›n
mavi sular›na bakarak yummufltur. Çengelköy Mezarl›¤›ndaki ebedi istirahatgah›nda yani çok sevdi¤i Üsküdar’›nda yatmaktad›r.
Üsküdar’› hayat› boyunca hiçbir zaman kendinden uzak tutmam›fl, bilakis Üsküdar onun yaflant›s›n›n de¤iflmez bir parças› olmufltur. Tüm tan›d›k efl, dost ve
akrabalar› ile yerli ve yabanc› tüm dostlar›na, ö¤rencilerine bu eflsiz beldeyi güzellikleri ve olumsuzluklar› ile sevdirmeye çal›flm›fl, olumsuzluklardan bile Üsküdar ad›n›n alt›ndaki temiz özellik ve güzellikleri buldurmay› bilmifl, Üsküdar’› de¤iflmeyecek derin sevgisi ile her an, her yerde ve ortamda tan›tmaya özen
göstermifltir.

Son Söz Yerine
“…Gençli¤i her türlü yabanc› fikir ve ak›mlardan korumak, hür fikir ve irfan sahibi yapman›n belirli flartlar› vard›r. Onlar› her fleyden önce düflünmeye, duyduklar›n› ve okuduklar›n› test ettikten sonra kabul veya redde al›flt›rmak laz›md›r…
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Sevenleri rahmetli Göyünç’ün kabri bafl›nda

Baflkalar›n›n fikirlerine karfl› hoflgörülü olmayan insanlar daha çok az okuyan,
az bilenler aras›ndan ç›kar. Çünkü dünyalar› ve düflünceleri dar, sab›rlar› azd›r…
…Demokrasi ise hür fikirli, hoflgörülü, flüpheci insan ister. ‹ktisaden geliflmenin
de temeli yarat›c› beyinlerdir. Yeniyi bulamayan, yeni bir fleyler üretemeyen milletler; iktisaden de siyasi olarak da baflkalar›na ba¤l› veya ba¤›ml› kalmaktan
kendilerini kurtaramazlar. Bu itibarla, Türk e¤itimin mutlaka hür fikirli gençler
yetifltirmesi Türkiye’nin istikbali ve güçlenmesi için kaç›n›lmaz bir zorunluluktur.
…Demokrasi ile sulh birbiri ile do¤ru orant›l›d›r. Dünyan›n alt›n› üstüne getirenler de ço¤unlukla tek kifli veya tek parti taraf›ndan yönetilen ülkelerdir, teflekküllerdir… Türkiye’de sa¤lam bir demokrasiye kavuflmak için, kanaatimce e¤itim
sistemimizin düflünmeye, çok okumaya, okuduklar›n› elefltirip özümsemeye, iflittiklerini yine tenkit sürecinden sonra kabule al›flk›n gençlik yetifltirmek elzemdir.”
Prof. Dr. Nejat Göyünç
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D‹PNOTLAR
1 Hocan›n ebeveyninin ve kendisinin kütü¤ü ‹stanbul-Üsküdar nüfusuna kay›tl›d›r. Hocan›n ölümüne kadar

yaflayaca¤› Üsküdar’la ilintiyeti daha do¤umunda bafllam›flt›r. Kendisinin kütük bilgileri ise flöyledir.
Kay›tl› oldu¤u il ‹stanbul, ilçe Üsküdar, mahalle Beylerbeyi; cilt no 010–08, aile s›ra no 758, s›ra no 10.
2 Bu okul Erzurum Kongresi’nin topland›¤› tarihî bir binad›r.
3 Hoca askerî okula kay›t yapt›ramam›fl olmas›n› daha sonra hay›rla yâd edecektir. Zira 1939 Erzincan Depremi’nde askeri okul da yerle bir olmufl ve ö¤rencilerinin ço¤u enkaz alt›nda kalarak ölmüfltür. Hoca, “e¤er gözümden kusurlu bulunmay›p, bu okula yaz›lm›fl olsayd›m ben de ölmüfl olacak ve flu anda aran›zda olamayacakt›m” diye anmaktad›r.
4 Bugünkü Haydarpafla Numune Hastanesi’nin karfl›s›ndaki Hukuk ve Eczac›l›k fakültelerinin bulundu¤u
Marmara Üniversitesi’nin tarihi binas› o y›llarda yat›l› ve gündüzlü Haydarpafla Lisesi’ydi.
5 Prof. Walter Hinz hakk›nda detayl› bilgi için bk. Nejat Göyünç, “Walther Hinz (1906–1992)’in Ard›ndan”,

Osmanl› Araflt›rmalar› Dergisi, XIII, ‹stanbul 1993, s. IX-XII.
6 Das sogenante Gâme’o’l-Hesâb des ‘Emâd es-Serâvi. Ein Leitfaden des staatlichen Rechnungswesens von ca.

1340.
7 Nejat Göyünç, XVI. Yüzy›lda Mardin Sanca¤›, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul

1969; ikinci bask›, TTK Yay›nlar›, Ankara 1991.
8 Zaman›n Devlet Bakan› Dr. Lütfi Do¤an’›n teklifini k›ramam›fl, kendisine müdürlük görevini yapmas›ndan

dolay› ekstra hiçbir ücret ödenmemesi ve Edebiyat Fakültesi’ndeki derslerine devam etmesine müsaade edilmesi flartlar›yla bu teklifi kabul etmiflti.
9 Osmanl› Araflt›rmalar› Dergisi bu dönemde yay›n hayat›na bafllam›flt›r.
10 Deutsche Morgenlandische Gesellschaft.
11 Deutscher Oriantalistentag.
12 Das Osmanische Reich in seinen Archivalien und Chroniken–Arflivleri ve Tarihi Eserlerinde Osmanl› Devleti.
13 Kütüphanenin ikinci kat›nda kütüphaneye ba¤›flta bulunanlar›n isim ve foto¤raflar›n›n bulundu¤u yerde
Nejat hocan›n da resmi vard›r.
14 Prof. Göyünç’ün vefat› üzerine pazartesi günü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde cenaze töreni düzenlenmifltir. Ayr›ca zaman›n Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ayhan GYTE Kütüphanesi’nin ad›n› Prof. Dr. Nejat Göyünç Kütüphanesi olarak de¤ifltirmifltir.
15 Hoca 1979 y›l›nda Ankara’da bir doçentlik savunmas› s›ras›nda ilk kalp krizini geçirmiflti. Derhal hastane-
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ye kald›r›lan hoca tekrar hayata döndürülmüfl, sonras›nda uzun bir dönem dinlenmifltir. Kendisi ile en son 29
Haziran 2001 tarihinde GYTE’de beraberdik. Hoca ile odada çay içerken, birdenbire konuflmas›n› kesti, yüzünün rengi de¤iflti ve gözleri bir yere do¤ru odakland›. Onun bu durumu birkaç saniye sürdü. Aç›kças› ben de
bu son halinden biraz çekinmifltim. Ancak hoca kendine gelince, hiçbir fley söylemeden ve hissettirmeden konuflmam›za devam etti. Galiba hoca, ikinci kalp krizini o gün benimle konuflurken yaflam›flt›
16 Bu kitaplardan biri Almancayd› ve Prof. Dr. Wolf-Dieter Hütteroth ile birlikte haz›rlanm›flt›r. Land an der

Grenze. Osmanische Verwaltung im Heutigen türkisch-syrisch und irakischen Grenzgebiete im 16. Jahrhundert
(S›n›rlardaki Ülke: XVI. Yüzy›lda Bugünkü Türkiye, Suriye ve Irak Hudut Bölgesinde Osmanl› ‹daresi), ‹stanbul
1997.
17 Bunlardan 41 tanesi yabanc› dilde yaz›lm›fl eser tan›t›m›d›r.
18 Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005.
19 Yap›mc› Ahmet Çelenk, Yönetmen ‹smail Umaç, Senarist-Editör M. Güray De¤erli. Bu çal›flma Türkçe’nin

yan›nda ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere 7 ayr› dilde seslendirildi.
Araflt›rma çal›flmalar› yaklafl›k 3 y›lda tamamlanan projenin, çekim ve kurgu aflamalar› ise 1 y›l sürdü. Belgesel 13 ayr› ülkede çekildi ve içeri¤inde 160 röportaj yer almaktad›r. Çal›flman›n süresi ise 210 dakikad›r.
20 Lowry ile ilk defa 2002 y›l› yaz›nda Washington’da ATAA’da tan›flma imkân› buldum. Sohbetimizde kendisinin rahmetli Nejat hocay› çok derinden sevdi¤ini ve takdir etti¤ini sürekli ifade etmekten geri durmad›.
21 Prof. Nejat Göyünç, Asala eylemleri nedeniyle Türk diplomatlar›n›n flehit olduklar› dönemde, Ermeni so-

runu ile ilgili ilk kitap yazan müelliflerdendir. O’nun konuyla ilgili eseri ise fludur: Osmanl› ‹daresinde Ermeniler, Gültepe Yay›nlar›, ‹stanbul 1983.
22 Hoca vefat etti¤i tarihe kadar Türkiye’yi rahats›z eden Ermeni sorunu üzerine çal›flm›flt›r. Bu ba¤lamda D›fliflleri ve Kültür Bakanl›¤› ile TBMM taraf›ndan yap›lan söz konusu mesele ile ilgili faaliyetlerde yafl›na bakmaks›z›n bilfiil bulunmufltur. Örne¤in, vefat›na bir hafta kala, dönemin Kültür Bakan› ‹stemihan Talay taraf›ndan görevlendirilmifl oldu¤u Ermeni tezlerine karfl› oluflturulmufl olan komisyon baflkan› olarak Ankara’da
ayl›k ola¤an toplant›ya kat›lm›flt›. Ayn› dönemde asli üyesi oldu¤u Türk Tarih Kurumu yönetim kurulu toplant›s›nda bulunmufltur. 27 Haziran 2001 Çarflamba günü ise, dönemin TBMM baflkan› Ömer ‹zgi’nin gayretleriyle oluflturulan Ermeni iddialar›na karfl› dünya kamuoyunda gerçeklerin ve Türk tezlerinin anlat›lmas› için
oluflturulan çal›flma grubunun baflkan› olarak, ‹ngilizce bas›lan ve uluslararas› birçok yerli ve yabanc› tarihçinin makalelerini kapsayan The Armenians in the Late Otoman Period isimli kitab›n Ankara’daki tan›t›m ve
ödül törenine kat›lm›flt›r.
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Meflhur mutasavv›flardan Karaca Ahmed hakk›nda muhtelif kaynaklardaki bilgiler toplanarak baz› araflt›rmalar yap›lm›flt›r.1 Ancak Karaca Ahmed ile ilgili en
önemli kaynak olan ve onun menk›belerini ihtivâ eden Mir’âtü’l-vefâ li vücûhi’ssafâ isimli yazma eser henüz ilim câmias›nda bilinmemektedir ve Karaca Ahmed hakk›ndaki araflt›rmalarda kullan›lmam›flt›r. Bu eser Karaca Ahmed’in henüz bilinmeyen yönlerini ortaya koymakta, onun di¤er kaynaklarda bulunmayan baz› söz ve menk›belerini ihtivâ etmektedir. Ayr›ca Karaca Ahmed’in soy fleceresi ve tasavvufî silsilesi bu eserde yer almaktad›r. Osmanl› döneminde Seyyid Hüseyin Enîsî taraf›ndan yaz›lan ve Karaca Ahmed hakk›nda en önemli ve
en genifl kaynak mâhiyetinde olan bu eser onun hakk›nda yeni bilgiler sunmakta, yanl›fl bilgileri de ortadan kald›rmaktad›r. Bu tebli¤de bu yazma eser ›fl›¤›nda Karaca Ahmed tan›t›lacakt›r.
Eser, Osmanl› Türkçesi ile yaz›lm›fl olup flimdilik iki yazma nüshas› bilinmektedir. Birisi ‹stanbul’da, Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi Hüseyin Kocabafl Kitapl›¤› Türkçe Yazmalar› Bölümü’nde, 169 numarada kay›tl› olup 21 varakl›k nüshad›r.2 Di¤er nüshas› ‹stanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi Mikrofilm Arflivi’nde 2605/1 numarada kay›tl›d›r. Bu ikinci nüshan›n (mikrofilmin)
nereden al›nd›¤› bilinmemektedir. Bir flahs›n özel kütüphanesindeki nüshadan
mikrofilme al›nm›fl olup Sadberk Han›m Müzesi’ndeki nüshan›n kopyas› de¤ildir. Eserin ad› Mir’âtü’l-vefâ li-vücûhi’s-safâ’d›r. Müellif esere bu ismi verdi¤ini
eserin içinde kaydetmifltir3. Ayr›ca Sadberk Han›m Müzesi’ndeki nüshan›n
müstensihi eserin bafl taraf›na Menâk›b-› Karaca Ahmed Sultân kayd›n› eklemifltir.
Eserin yazar› Seyyid Hüseyin Enîsî Akflemseddin hakk›nda en önemli kaynak
olan Menâk›b-› Akflemseddin’in yazar›d›r.4

Süheyl Ünver’in
f›rças›ndan Karacaahmet
Camii (Süheyl Ünver,
Sevdi¤im ‹stanbul, ‹stanbul 1996, s. 10)
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Mir’âtü’l-vefâ, di¤er ad›yla Menâk›b-› Karaca Ahmed isimli esere göre, Karaca
Ahmed’in nesebi baba taraf›ndan sahâbeden Enes b. Mâlik’e ulafl›r. Karaca Ahmed’in babas› Sûfî Abdullah diye meflhur olan Melik fiehâb b. Kara Arslan’d›r.
Karaca Ahmed’in annesinin ad› ise Sâfiyye Hâtûn’dur. Sâfiye Hâtûn’un annesi,
fieyh Mûsâ Zûlî’nin k›z›d›r.5
Eserdeki kayda göre, Karaca Ahmed, Sultan Hamza-i Asgar’›n Mardin’deki hâkimiyeti s›ras›nda 14 Zilhicce 545 (3 Nisan 1151) tarihinde burada dünyaya gelmifl ve 96 y›l ömür sürmüfltür.6 Bu durumda (545+96) hicrî 641, mîlâdî 1244 senesinde vefat etmifl olmaktad›r.
Karaca Ahmed’in dedesi Kara Arslan Mardin flehrinde padiflah (idâreci) olmufltur. Ancak Kara Arslan’›n o¤lu Melik fiehâb babas› gibi idâreci olmak istemeyip
yönetimi akrabas›ndan Hamza-i Asgar Mârdînî’ye b›rakm›fl ve zâhidâne bir hayat sürmeyi tercih etmifltir. Melik fiehâb’›n o¤lu Karaca Ahmed de babas› gibi
dindar ve zâhid bir insan oldu¤u için mürflid aramaya bafllam›fl ve önce Ebû
Ca‘fer Muhammed Basrî’ye mürîd olmufltur. Bu zât›n silsilesi tasavvuf tarihinde
pek meflhur olmayan ve ço¤u Basra ve Kûfe gibi Irak flehirlerinden olan kifliler
yoluyla Hz. Ali’ye ulafl›r.7 Karaca Ahmed bu zâttan tasavvufî e¤itim ve icâzet al-

d›ktan sonra Mardin’e dönmüfl, orada fieyh Mûsâ Zûlî’nin yan›nda bir süre bulunarak ondan da icâzet alm›flt›r. fieyh Mûsâ Zûlî, bugün Mardin’de “fiehmuz
Sultan” olarak an›lmakta ve türbesi ziyaret edilmektedir. fieyh Mûsâ Zûlî, Ukayl
Münbecî (Menbicî)’nin halifesidir. Tasavvufta silsilesi Hz. Ömer’e ulafl›r.8
Bu menâk›bda nakledildi¤ine göre, Karaca Ahmed önce fieyh Muhammed Basrî’ye mürîd olmufl ve onun yan›nda tasavvufî e¤itimini tamamlay›p icâzet alm›flt›. Bu esnâda hâtiften bir ses mânen daha fazla yükselmek istiyorsa fieyh Mûsâ
Zûlî’nin yan›na gitmesini tavsiye etmifl, bunun üzerine Karaca Ahmed Mardin’e
gelip Mûsâ Zûlî ile buluflmufltu. Bu buluflmada Zûlî “Benim Karaca Ahmedim”
diyerek onu ba¤r›na basm›fl, bundan sonra ad› Karaca Ahmed olarak kalm›flt›r.
Bu ilk buluflmada fieyh Zûlî’nin Karaca Ahmed’e fazla iltifat etmesi Zûlî’nin önde gelen mürîdlerince garip karfl›lanm›flt›. Bir süre sonra fieyh Zûlî Karaca Ahmed’e icâzet verip onu ser-halîfe olarak tâyin etti.9
Yine Enîsî’nin menâk›bda nakletti¤ine göre, fieyh Mûsâ Zûlî bir gün Mardin’de
mürîdleriyle otururken “Rum’da (Anadolu’da) evliyâdan acaba kim var?” diye
Karaca Ahmed’e sordu. Karaca Ahmed bir süre tefekküre dald›, sonra “Bilinmedik bir kimse yok, ancak bir öyük üzerinde bir güvercin var, onu tan›yamad›m”
dedi. fieyh Zûlî mürîdlerinden Hac› Tu¤rul Baba’ya bu durumu araflt›rmas›n›
söyleyince o bir do¤an flekline girip uçmufl, Rum vilâyetine var›p o güvercini
görmüfl, yakalamak isteyince güvercin bir tavflanc›la dönüflmüfl ve do¤an›n kanad›n› k›rm›fl. Kolu k›r›k olarak Mardin’e dönen Hac› Tu¤rul Baba’y› Mûsâ Zûlî karfl›lam›fl ve Karaca Ahmed’e o kolu s›vayarak iyilefltirmesini söylemifl. Karaca Ahmed bu iste¤i yerine getirip kolu bir anda iyilefltirince fieyh Mûsâ Zûlî: Ey
Karaca Ahmed! Rûm’da (Anadolu’da) bulunan insanlar senin s›vamanla flifâ
bulsun” diyerek onu Anadolu’ya göndermifl.10
Eserde nakledildi¤ine göre, Karaca Ahmed Anadolu’nun birçok yerinde gezmifl,
baz› bölgelerde bir süre ikâmet edip tekke kurmufl, halka flifâ da¤›tm›flt›r. Bu esnâda Karaman pâdiflah› (yöneticisi) Sultan Alâeddin bir hastal›¤a yakalanm›fl,
saç› sakal› dökülüp zay›flam›flt›. Doktorlar çâre bulamay›nca sultan adamlar›n›
gönderip Karaca Ahmed’i dâvet etti. Karaca Ahmed padiflah›n vücuduna elini
sürdü, padiflah k›sa sürede iyileflti. Bunun üzerine Sultan Alâeddin Karaca Ahmed’e büyük ikram ve ihsânlarda bulunmak istedi ancak Karaca Ahmed dünya
mal›na önem vermedi¤i için bunlar› kabul etmedi.11
Menâk›b’a göre, Karaca Ahmed Anadolu’da birçok yeri gezdikten sonra Sakarî
(Sakarya nehri) kenar›ndaki bir köye yerleflti. Bu köye Enîsî’nin eserini yazd›¤›
dönemde “Bafl Karaca Ahmed” deniyormufl. Yazar Karaca Ahmed’in as›l kabrinin bu köyde oldu¤unu, Karaca Ahmed’e nisbet edilen di¤er mezarlar›n ise
onun çocuklar›na âit oldu¤unu söyler.12
Yine eserde nakledildi¤ine göre, Karaca Ahmed bir gün Sakarî (Sakarya) nehri
kenar›nda seccâde üzerinde ibâdet ederken nehirden bir bal›k s›çray›p Karaca
Ahmed’in seccâdesine gelmifl. Karaca Ahmed onu nehre sal›nca bal›k tekrar s›çray›p seccâdeye gelmifl. Bunun üzerine Karaca Ahmed’e bal›¤›n mürîd olmak is401
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Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n havadan görünümü

tedi¤i ilham olunmufl, o da bal›¤a evrâk telkîn etmifl. Yazar, bu bal›¤›n b›y›kl›
bal›k oldu¤unu ve Karaca Ahmed ile dostlar›n›n o tür bal›¤› yemedi¤ini nakleder.13
Bu menk›belerden anlafl›ld›¤› kadar›yla, Karaca Ahmed önce fieyh Muhammed
Basrî’nin yan›nda (muhtemelen Irak’ta) tasavvufî e¤itim alm›fl, sonra Mardin’e
gelip Mûsâ Zûlî’nin yan›nda tasavvufî e¤itime devam etmifl ve icâzet alm›flt›r.
Bu rivâyetlere göre, Karaca Ahmed’in Hac› Bektafl Velî ile fleyh-mürîd gibi bir
iliflkisi yoktur. Hattâ Hac› Bektafl taraf›ndan fieyh Mûsâ Zûlî’nin bir mürîdinin
kolunun k›r›ld›¤› fleklindeki menk›be sembolik olarak bu iki tasavvuf cemâati
aras›nda bir rekâbetin oldu¤unu akla getirmektedir. Enîsî’nin kaydetti¤i silsileye göre Karaca Ahmed’in mensup oldu¤u tasavvuf ekolünün Bektâflî silsilesiyle
de iliflkisi yoktur.
Eserde, Karaca Ahmed’e fieyh Mûsâ Zûlî taraf›ndan fazla iltifat edilmesinin Zû402
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lî’nin eski ve k›demli mürîdleri taraf›ndan yad›rgand›¤› nakledilir. Belki de bu
durum k›demli mürîdler (halifeler) aras›nda huzursuzlu¤a sebep olunca Karaca
Ahmed Mardin’i terk edip Anadolu’nun iç ve bat› bölgelerine göç etmifl olabilir.
Gitti¤i bölgelerde halka flifâ da¤›tt›¤› için k›fla sürede ad› duyulmufl ve sevilen
bir flahsiyet olmufltur. Günümüzde de biyo-enerji de¤eri yüksek olan baz› insanlar›n hasta insanlara dokunmak sûretiyle onlara enerji aktard›klar› ve k›sa sürede iyileflmesine yard›mc› olduklar› bilinmektedir. Karaca Ahmed’in de böyle bir
enerjiye sahip oldu¤u tahmin edilebilir.
Karaca Ahmed’in menk›belerini derleyen Enîsî’ye göre onun kabri Sakarya nehri kenar›nda bir köydedir,14 ona nisbet edilen di¤er mezarlar ise çocuk ve torunlar›na âit mezarlard›r. Bu durumda yazara göre Üsküdar’daki Karaca Ahmed
Türbesi de onun evlâd›ndan birine âit olmaktad›r. Tarihte Karaca Ahmed isminde birden çok kiflinin yaflad›¤› ve bunlar›n birbirine kar›flt›r›ld›¤› da düflünülebilir.
Enîsî’nin eserindeki bilgilerin di¤er kaynaklardaki bilgilerle örtüflmeyen yönleri
de vard›r. Bunlardan baz›lar› flunlard›r: Âfl›kpaflazâde ve Âlî Mustafa’ya göre Karaca Ahmed Orhan Gazi döneminde yaflam›flt›r.15 Osman Gâzi mîlâdî 1326’da,
o¤lu Orhan Gâzi de 1359’da vefat etti¤ine göre Karaca Ahmed bu tarihlere yak›n
bir dönemde yaflam›fl olmal›d›r. Enîsî’ye göre ise Karaca Ahmed mîlâdî 1151’de
do¤mufl ve 1244’te vefat etmifltir. Yani di¤er kaynaklarla aras›nda bir as›rl›k fark
vard›r. Hac› Bektafl Vilâyetnâmesi’ne göre Karaca Ahmed Sivrihisarl› fieyh Nûreddin’in mürîdidir.16 Enîsî’ye göre ise onun birinci fleyhi Muhammed Basrî,
ikinci fleyhi Mûsâ Zûlî’dir.
Hüseyin Enîsî Mir’âtü’l-vefâ isimli bu menâk›b› derlerken “baz› kitaplardan ve
güvenilir insanlardan yararland›¤›n›”17 söylemifl ise de bu kitaplar›n isimlerini
belirtmemifltir. Onun günümüze ulaflmam›fl baz› kaynaklar› kullanm›fl olmas›
muhtemeldir.
Di¤er kaynaklarla çeliflen baz› yönleri olmakla birlikte, Hüseyin Enîsî’nin Karaca Ahmed hakk›ndaki bu eseri onun hakk›nda yeni bilgiler ihtivâ etti¤i için oldukça önemlidir ve Karaca Ahmed hakk›nda bundan sonra yap›lacak araflt›rmalarda önemli bir referans olarak kullan›lacakt›r.
D‹PNOTLAR
1 Karaca Ahmed hakk›ndaki eski ve yeni kaynaklar›n toplu bir listesi için bk. Haflim fiahin, “Karaca Ahmed”,
Diyanet ‹slam Ansiklopedisi, ‹stanbul 2001, XXIV, 374-375.
2 Sadberk Han›m Müzesi: Piyasa Caddesi No: 27-29 Büyükdere, Sar›yer / ‹stanbul.
3 Sadberk Han›m Müzesi’ndeki nüshan›n müstensihi eserin ad›nda bir kelimeyi atlayarak ismini Mir’âtü’l-vü-

cûhi’s-safâ fleklinde kaydetmifltir. bk. Seyyid Hüseyin Enîsî, Mir’âtü’l-vefâ li-vücûhi’s-safâ (Menâk›b-› Karaca
Ahmed Sultân), Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi Hüseyin Kocabafl Kitapl›¤› Türkçe Yazmalar› Bölümü, nr. 169, vr. 3b. Do¤rusu Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshada kay›tl›d›r.
4 Menâk›b-› Akflemseddin Ali ‹hsan Yurt ve Mustafa Kaçalin taraf›ndan daha önce yay›nlanm›flt›r.
5 Seyyid Hüseyin Enîsî, Mir’âtü’l-vefâ, (Sadberk Han›m Müzesi nüshas›), vr. 3b-4b.
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6 a.g.e., vr. 4b-5a.
7 Ebû Ca‘fer Muhammed Basrî, Ebû Abdullah Ca‘fer Kûfî, Ebû Yûsuf Muhyiddin Medenî, Ebû Osman Nasruddin Kûfî, Ebû Nasrullah Muhammed Ruvî, Ebû Muhammed Hamîd Nessâc Ba¤dâdî, Ebu’l-Azîz Ca‘fer Basrî,
Ebu’l-Kâs›m Ali Gazâlî, Esed Aynî, Ebû Osman Ca‘fer Kûfî, Ebû Sa‘îd Hasan Basrî, Ali b. Ebî Tâlib. Bk. Seyyid Hüseyin Enîsî, a.g.e., vr. 6a-6b.
8 Mûsâ Zûlî, Ukayl Münbecî (Menbicî), Müslim b. Zeyd el-Esmer es-Serûcî, Ebu’t-Tâc Remlî, Ebû Sa‘îd Harrânî, Ebû Tâhir Tayyib Remlî, Ebu’l-Müslim Havlânî, Ya‘kûb b. Abdullah Arabî, Ömer b. Hattâb, Hz. Peygamber. bk. Enîsî, a.g.e., vr. 6b-7a. Musa Zuli’nin Ukayl Menbici’nin mürid ve halifesi oldu¤u hakk›nda ayr›ca bk.
Nureddin fiattanufi, Behcetü’l-esrar, Kahire 2001, s. 316.
9 Enîsî, a.g.e., vr. 7a-7b, 8b.
10 a.g.e., vr. 12a-14a.
11 a.g.e., vr. 16a-17a.
12 a.g.e., vr. 17a.
13 a.g.e., vr. 18b-19a.
14 Karaca Ahmed Sultan Köyü önceleri Eskiflehir’in Sivrihisar ilçesine ba¤l› iken daha sonra Ankara’n›n Po-

latl› ilçesine ba¤lanm›flt›r. bk. Ahmet Bican Atmaca, Sivrihisar’da Yetiflen Ünlüler ve Menk›beleri, Sivrihisar
2001, s. 39.
15 Âfl›kpaflazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân (nflr. Ali Bey), ‹stanbul 1332, s. 200; Âlî Mustafa, Künhü’l-ahbâr, ‹stan-

bul 1271, s. 62.
16 Vilâyetnâme (haz. A. Gölp›narl›), ‹stanbul 1958, s. 18-19.
17 Enîsî, a.g.e., vr. 2a.
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Günümüze ulaflamayan tekkenin haziresi Üsküdar’da Tabaklar Mahallesinin
(eski ‹nadiye/‹cadiye semti) Nalçac› Hasan1 Soka¤›ndad›r. Tekke Halvetî tarikatine mensup olan Mudurnulu Nalçac› fieyh Halil Efendi taraf›ndan kurulmufl ve
bu sebeple onun ad›n› alm›flt›r. 4. postniflîn fieyh Mehmed Tulû‘î Efendiden
dolay› (v. 1170/1756-7) Tulû‘î Efendi Dergâh›2 ad›yla da an›lmaktad›r.
Ayvansarayî’ye göre, buran›n di¤er bir ad› ise Pâr Tekyesidir ve Halil Efendi
Antalya’da meskûn Vehhab Ümmî’nin müridlerindendir.3 Di¤er bir belgeye göre
onun fleyhi, silsilesi Abdülvehhab Efendi ve Tâlib Ümmî Efendi ile Halvetiyye
tarikatinin Ahmediyye kolunun kurucusu fieyh Ahmed fiemseddin Yi¤itbafl›’ya
(v. 910/1504) ulaflan Arma¤an Ramazan Efendidir.4 Halil Efendinin vefat tarihini Ayvansarayî burada bulundu¤unu belirtti¤i mezar tafl›na göre 1040 (1630-1)5,
Zâkir fiükrî ise 1068 (1657-8)6 olarak verir. Sözü edilen mezartafl› bugün mevcut de¤ildir; kabir yeri de bilinmemektedir. Ancak yap›lan son tadilat s›ras›nda
y›k›lan yol kenar›ndaki evlerin arsas›na onun hat›ras›na bir kabir yap›lm›fl, latin
harfleriyle “Hüve’l-Bâkî Nalçac› Halil Efendi Hazretleri” yaz›l› bir mezartafl› konmufl ve demir parmakl›klarla çevrilmifltir. Tekkenin kurulufl tarihi bilinmiyor
ise de Halil Efendinin sa¤l›¤›nda infla edildi¤i tahmin edilebilir.
Eski kay›tlardan tekkenin minareli bir mescid-tevhidhanesi ve türbesi ile 4 odal›
meflrutas›n›n bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Muhtemelen tekkenin müntesiplerinden olan baz› devlet ricalinin farkl› tarihlerde infla, tamir veya gelir vakf›
suretiyle buray› ihya ettikleri anlafl›lmaktad›r. Nitekim Marafl mîrmîrân› ve
sonra Rumeli beylerbeyli¤i payesiyle Marafl valisi olan Hac› Abdullah Paflan›n
(v. 1169/1756) 1168 (1754-5) y›l›nda mescide bir minber ile tevliyet, kayyumluk,
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kitabet, imamet ve hitabet ile müezzinlik cihetleri için gelirler vakfetti¤i tespit
edilmektedir7. Keza Arslan A¤a isimli bir zat da mescid ve tekkeye gelirler vakfetmifltir.8 Nam›k Pafla zâde Cemil Pafla ise 1291 (1874)’de türbeyi yapt›rm›flt›r.
Ayr›ca 1851, 1859 ve 1883 tarihli tekkenin tamiri ile ilgili belgelere rastlanmaktad›r. Bu onar›mlara ra¤men 1931’de mescid-tevhidhanenin harap vaziyette
oldu¤u, türbe ile minarenin ayakta kalabildi¤i görülmektedir.9 1941’de ise
dikdörtgen planl›, yakl. 8x7m10 ölçekli kâgir bir bina olan türbenin çat›s›n›n
çökmüfl vaziyette oldu¤u, kaidesi mermerle kapl› ve üzeri düzgün kesme taflla
örülü minarenin ise mevcut olmad›¤› belirtilmektedir.11
Vaktiyle resmî veya gayr-i resmî usullerle iflgal edilip üzerinde küçük evler
yap›lan tekke arazisinin bir k›sm›, 1 y›l kadar önce buran›n önemini bilen
hay›rsever flah›slar taraf›ndan kurtar›lm›fl, evler y›kt›r›l›p arazi ve hazire temizlenmifl ve sokak taraf›na duvar örülüp demir bir kap› yapt›r›lm›flt›r.
Zamanla ve yap›lan tahribat sonucu toprak alt›nda kalm›fl birçok mezartafl› bu
tadilat s›ras›nda sa¤lam veya parçalanm›fl halde ortaya ç›kart›lm›flt›r. ‹ki üç
parçaya ayr›lm›fl, bafll›¤› k›r›lm›fl veya düflmüfl ya da gövdesi kay›p, bafll›¤› mevcut birçok mezartafl› sahibinin meçhul kabrinden ba¤›ms›z bir halde da¤›lm›fl
durumdad›r. Baz› kabir yerleri betonla çevrilmifl; ancak yeri sabit olmayan
mezartafllar› gelifligüzel yerlefltirilmifltir; birço¤unun ayak flahideleri yoktur. Söz
konusu mezartafllar›n›n sahiplerinin bu hazirede medfun olduklar› kesindir;
ama kabirleri meçhuldür, kar›flm›fl durumdad›r.
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Nalçac› Halil Efendi Tekkesi genelde Halvetiyye tekkesidir; ancak zaman içinde
bu tarikatin muhtelif kollar› aras›nda birkaç defa el de¤ifltirdi¤i görülür. Kurucu
fleyh Nalçac› Halil Efendi yukar›da zikredilen bir rivayete göre Halvetiyyenin
ana kollar›ndan Ahmediyyeye ba¤l›d›r. Yaz›l› kaynaklarda verilen fleyh listelerindeki 3. fleyhin ad› ve vefat tarihi ile mezartafl› listesinde 5. s›rada bulunan
Mehmed Efendi ise muhtemelen ayn› flah›s olmal›d›r. Ancak mezartafl›n›n
Hamzavî12 tipinde olmas› dikkat çekicidir.
4. fleyh Mudurnulu Mehmed Tulû‘î Efendi, Halvetiyyenin di¤er bir ana kolu
olan fia‘bâniyyenin alt kolu Nasûhiyyeden fieyh Ali Alâeddin Efendinin halifesidir. Tulû‘î Efendi ayn› zamanda hattatt›r ve tasavvufî eserler bestelemifltir.
Mudurnu’da medfun oldu¤u bilinen Tulû‘î Efendiye ait, muhtemelen halifesi ve
damad› fieyh Hüseyin Efendi taraf›ndan yazd›r›lan ve metninden anlafl›ld›¤›na
göre makam tafl› özelli¤inde, bafl k›sm› k›r›k bir mezartafl› (Nu. 8) hazirede
bulunmaktad›r.13
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8. fleyh olan Mustafa Enver Efendi, kabri (Nu. 19) hazirede bulunan ilmiyye
sar›kl› mevâlîden Aydosl› Muhammed Saîd Efendinin o¤ludur.14 Saîd Efendi ise
ilk matbaay› kuran ‹brahim Müteferrika’n›n torunudur.15 Enver Efendi
Nasûhiyyenin alt kolu Kufladaviyye fleyhi olup burada medfun bulunan Bosnevî
fieyh Muhammed Tevfik Efendinin16 halifesidir. O tekkenin fleyhi Ahmed Reflîd
Efendinin mürîdi iken Muhammed Tevfîk Efendiye ba¤lanm›fl ve kendisine
hilafet verilmifltir. Muhammed Tevfik Efendiye büyük bir muhabbeti bulunan
fieyh Ahmed Reflîd Efendi ise bunu duyunca, meflîhati seçkin dervifli Enver
Efendiye b›rakarak köflesine çekilmeyi tercih etmifltir. Mustafa Enver Efendi
eserleri bulunan âlim ve flair bir zatt›r.17
fieyh Ahmed Reflîd Efendinin halifesi fieyh Mustafa Rif‘at Efendi (v. 15 Z 1277)
ile önce Muhammed Tevfik Efendinin, onun vefat›yla Mustafa Enver Efendinin
halifesi olan Kaflgar emirinin ye¤eni Yakub Han›n (v. 1907) o¤lu Seyyid
Abdurrahman Efendinin (v. 16 N 1336) mezarlar› da hazirede bulunmaktad›r.
Enver Efendiden sonra fleyh olan o¤lu Mehmed Tayyar Beyin tekkenin
türbesinde bulunan sandukas›n›n önündeki kitabesi,
fieyh Tayyar Efendi azm-i âlem-i lâhût idüp
‹ftirâkiyle dil-i yârân› nâlân eyledi.
diye bafllamakta imifl. Onun zaman›nda harap durumda olan tekkeyi dervifllerden kendisi de burada medfun bulunan Trabzonî Sâî-zâde Mahmud Efendi
tamir ettirmifl. Ancak I. Dünya Savafl›nda tekkeye asker yerlefltirildi¤inden
tekrar harap olmufl.18 Son fleyh ‹hsan (‹yisan) Bey ise devrin önde gelen isimlerinden birçok ilahi meflketmifltir ve güzel durak okumas› ile tan›nm›flt›r.19
Mevcut yaz›l› kaynaklara göre tekke ve fleyhleri hakk›nda daha fazla bilgi ver408

Ü S K Ü D A R

N A L Ç A C I

fi E Y H
H A L ‹ L
E F E N D ‹
M E Z A R
T A fi L A R I

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

mek mümkün ise de bu araflt›rman›n konusu esas itibariyle hazire mezartafllar›
ile s›n›rl› tutulmaya çal›fl›lm›flt›r. Tekkenin ayr›nt›l› bir tarihçesi ve fleyhlerin
biyografileri, özellikle arfliv belgeleri de taranarak pekâlâ baflka bir araflt›rman›n
konusunu teflkil edebilir.
Hazîrede tespit etti¤imiz 56 bafl mezartafl›ndan 25’i (6’s› çocuk) erkeklere, 29’u
(3’ü çocuk) kad›nlara aittir, 2’sinin ise tafllar› k›r›k parça oldu¤u için cinsiyeti
tespit edilememifltir. Bunlara burada medfun oldu¤u bilinen ve vaktiyle
mezartafl› görülen tekkenin kurucusu Nalçac› fieyh Halil Efendi için tadilat
s›ras›nda yapt›r›lan kabir ve latin harfleriyle yazd›r›lan mezartafl› dahil de¤ildir.
Nalçac› fieyh Halil Efendinin vefat tarihinden (1040/1630-1 veya 1068/1657-8)
son mezartafl›n›n tarihine (1336/1918) kadar geçen yaklafl›k 3 as›r içinde hazireye yap›lan definlerin tarihlerine bak›ld›¤› zaman bafllang›çtan 1850’lere kadar
olanlar›n azl›¤› dikkat çekmektedir. Bu durum tekkenin ilk zamanlar›nda ufak,
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kendi halinde oldu¤unu veya buradaki kabirlerin ve mezartafllar›n›n zamanla
toprak alt›nda kalm›fl ya da tahrip edilmifl olabilece¤ini akla getirmektedir.
Herhalükârda hazirede bir kaz› araflt›rmas› yap›ld›¤› takdirde toprak alt›ndan
yeni mezartafllar›n›n ç›kmas› mümkün görünmektedir.
Tekkenin önceye nispetle daha faal hale gelmesi, Kufladaviyye fleyhi Mustafa
Enver Efendinin fleyhli¤i dönemine ve sonras›na tekabül etmektedir. Nitekim
haziredeki definlerin 1276-1317 (1860-1900) y›llar› aras›nda yo¤unlaflt›¤›n›
görmekteyiz.
Afla¤›daki tabloda da görüldü¤ü gibi mezartafllar›n›n hemen hemen yar›s›n›n
kabri meçhuldür. Di¤erlerinin ço¤unlu¤unu ise genellikle orta seviyedeki
kiflilere ait olan pehleli kabirler teflkil etmektedir. Tekne veya masa lahit gibi
gösteriflli ve masrafl› kabirlerin yap›m›n›n tercih edilmedi¤i görülür.

Hazirede tespit etti¤imiz 56 mezartafl›ndan 27’si bafll›kl›, 28’i bafll›ks›zd›r,1’inin
ise k›r›k oldu¤u için bafll›kl› olup olmad›¤› belirsizdir. Bafll›kl›lar›n 13’ünün
bafll›k k›sm› k›r›k oldu¤u için tipleri bilinmemektedir. Geriye kalan 12 bafll›¤›n
4’ü Azîziyye fesli, di¤erleri ise tabloda görüldü¤ü gibi muhtelif tiptedirler.
Bunlardan birisinde (Nu. 15) fia‘bâniyye tac› bulunmaktad›r. Yine silindir sütun
flahidelerden birisinde (Nu. 37) kitabenin üstünde çelenk içinde tarikat tac›
bulunmaktad›r. Bu arada tabloya dahil edilmeyen, hazirede meçhul
gövdelerinden ayr›lm›fl vaziyette birçok mezartafl› bafll›¤› vard›r. Bunlardan üçü
tarikat tac›d›r. Bu bafll›klar›n di¤er yaz›l› kaynaklardan burada medfun olduklar›n› tespit etti¤imiz tekke fleyhlerinin mezartafllar›n›n parçalar› olmas›
muhtemeldir. Nitekim Zâkir fiükrî Efendinin20 listesini verdi¤i 9 tekke fleyhinden burada medfun olduklar›n› belirtti¤i Nalçac› Halil Efendi, ‹plikçi Ebubekir
Efendi, Hüseyin Efendi, Mehmed Rüfldî Efendi ve Ahmed Reflîd Efendinin
maalesef haziredeki kabir yerleri bilinmemektedir ve mezartafllar› da mevcut
de¤ildir. Ancak bu üç tactan sadece birisinin fia‘bânî (k›rk dikiflli kavuk),
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di¤erlerinin ise Rifâî ve Kadirî (oniki dilimli kavuk) tac› olmas› dikkat çekicidir.
Ayr›ca defin yerini zikretmedi¤i Mustafa Enver Beyin kabri ise buradad›r. Yine
kendisi de burada medfun bulunan Hammâmî fieyh Muhammed Efendinin
vefat eden zevcesinin buraya defin izni hakk›nda 23 C 1317 tarihli bir tezkire21
bulundu¤u halde, bugün bu han›ma ait bir mezartafl› mevcut de¤ildir.
Bafll›ks›z 28 mezartafl›n›n ço¤unlu¤unu ise silindir sütunlar teflkil etmektedir.
Bu tip toplam 14 flahidenin 8’i erkek, 6’s› kad›nlara aittir. Erkek flahideleri
sadedir, kad›n flahidelerinde ise tepelerinde tomurcuk (1’i enginar: Nu. 21)
bulunmaktad›r. Bir erkek mezartafl›n›n (Nu. 44) ise han›mlar›nki gibi süslüdür.
Ço¤unun ayaklar› kemerlidir ve barok yapraklarla süslenmifltir. Ayr›ca 5’er tane
beflgen ve al›nl›kl›, 2 Hamzavî mezartafl› bulunmaktad›r.
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56 bafl mezartafl›ndan ancak 1/4 kadar›n›n ayak tafl› mevcuttur. 8 silindir sütun
tipinde ayak tafl› vard›r (Nu. 20, 21, 22, 24, 30, 33, 37, 41). Bunlardan 2’si (Nu.
22, 37) gayet güzel süslemelidir. Di¤er ayak tafllar› al›nl›kl› (Nu. 23, 31, 34) ve
beflgendirler (Nu. 29, 46). Al›nl›kl› olanlar›n da süslemeleri güzeldir.
Mezartafllar›n›n kitabe metinlerinin bir çok yönüyle ait oldu¤u toplumun dînî,
sosyal, kültür ve sanat hayat› hakk›nda zengin bir kaynak oldu¤u malumdur. Bu
haziredeki mezartafl› metinleri de Osmanl› toplumunun bir kesiti olan Nalçac›
Halil Efendi Tekkesinde yaflanan hayat› imkan nispetinde tan›mam›z› sa¤layacak mahiyettedir.
Tercih edilen hat türü sülüs / celî sülüs (28 adet) ve ta‘lîk / celî ta‘lîktir (27 adet).
Sadece 1’i (Nu. 45) mezartafllar›nda az tercih edilen rik‘ad›r. Yaz›lar›n sanat
de¤eri pek yüksek olmasa da vasat ve vasat›n üzerinde olanlar› vard›r. Celî sülüs
yaz› için 18, 19, 20, 21, ve 37, ta‘lîk / celî ta‘lîk için ise 23, 27, 39 ve 41 numaral› flahideler güzel örneklerdir. 23 numaradaki ta‘lîk yaz›n›n hattat› ise M›srîzâde Ali R›za Efendidir.
Metinlerin tamam› Türkçedir, 32’sinin tamam› mensur, 13’ü mensur ve
manzum birlikte ve 11’i yaln›z manzum yaz›lm›flt›r. Manzum metinlerde kullan›lan vezinleri flöyle s›ralamak mümkündür:
Osmanl› mezartafl› gelene¤inde Allah’› anma veya övme ifadeleri yayg›n olarak
kullan›lm›flt›r. Tabloda görüldü¤ü gibi burada da daha çok Esmâü’l-Hüsnâdan
“el-Bâkî” ve “el-Hayy” s›fatlar›yla yap›lm›fl isim cümleleri veya “Hû” s›fat› yeralmaktad›r. En yayg›n olan› “Hüve’l-Bâkî”dir. Yak›nma ifadesi olarak 4
mezartafl›nda “Âh mine’l-mevt” kal›b› kullan›lm›flt›r. Ancak bununla yetinmeyip
ölenin veya yak›n›n›n a¤z›ndan söylenmifl hastal›k veya ölüm karfl›s›ndaki çaresizli¤i ifade eden serzenifllere de rastlan›r:
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Gülflen-i fânîye gelmifldi meh-i tâbân›m
Ba¤-bân-› felek ald› o gül-hazân›m (Nu. 12)
El-amân bir dânem ald› rûzigâr-› bî-nevâl
N’old› hayf âh gonce-fem giysû-yi sünbül gül-cemâl (Nu. 13)
Neler çekdim bu çerh-› bî-vefâdan
Bafl›m kurtulmad› derd ü belâdan
Ecel câm›n içirdi bana âhir
Ay›rd› beni cümle âflinâdan (Nu. 21)
Yûnus Emrem bu hasretle bu zâre
Aceb mihmân olupdur aflk elinden (Nu. 25)
Hey meded bulunmad› emrâz›n›n bir çâresi
Yigirmi dokuzda imifl hem tekmîl va‘desi
Nîçe rûhânî ve cismâniyle tedbîr itdiler
Gelse Lokman neylesün tolmufl ecel peymânesi
Bir melek haslet civând› toymad› gençli¤ine
Ey felek lây›k m› böyle tafldan olsun lânesi (Nu. 31)
Konuflurken, yazarken ve burada oldu¤u gibi mezartafllar›nda vefat eden kifliden
bahsedilirken ad›n›n bafl›na baz› s›fatlar eklenir. Tabloda görüldü¤ü gibi daha
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çok mecazen dua mahiyetindeki “merhûm”, “ma¤fûr” / “ma¤fûrun leh” ve bunlar›n müennesleri kullan›l›r.

Bazen vefat edenin veya yak›n›n›n a¤z›yla manzum dualar da edilmektedir:
Ola me’vâ sana cennet der-makâm-› Mahmûd

(Nu. 1)

Rûz-› mahflerde amân eyleme flermende hâr
Mazhar-› afv ü kerem k›l beni ey Rabb-i enâm

(Nu. 30)

Hadîce Han›m› Rabbim ide dîdârla be-gâm

(Nu. 30)

Eylese firdevs makam›n ana lây›k Zü’l-Celâl

(Nu. 31)

⁄arîk-› lücce-i ¤ufrân idüp Hakk cürm ü taksîrin
Terakkî eylesün kabrinde rûh› kalmasun mebhût

(Nu. 32)

Rûz-› mahflerde flefî‘ olsun flehîd-i Kerbelâ

(Nu. 36)

Beni afv eyle kudret ›ss› Yezdân
Ki ism-i a‘zam nûr-› Kur’ân

(Nu. 38)

Mezartafl› metinlerindeki unvan ve lâkaplardan ait oldu¤u kiflinin sosyal
statüsünü tespit etmemiz mümkün olmaktad›r. Bugünkü soyad› yerine
kullan›lan –zâde ile biten isimlerle dar anlam›yla kimin o¤lu veya k›z›, genifl
anlam›yla ise hangi aileden veya sülâleden oldu¤unu ö¤renebiliyoruz. Yine
mezartafl›ndan sahibinin hac›, hoca, haf›z ile ismin sonuna eklenen efendi, be¤,
be¤efendi veya han›m, hatun, kad›n gibi yayg›n s›fatlardan baflka as›l nereli
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oldu¤unu, mesle¤ini, görevini, asker ise rütbesini, ehl-i tarîk veya seyyid olup
olmad›¤›n› tespit edebiliyoruz. Afla¤›daki tabloda bu haziredeki mezartafl› kitabelerinde geçen unvan ve lâkaplar›n da¤›l›m› verilmifltir:
Mezartafllar›nda mezarda medfun bulunan kifli için ziyaret edenden (zâir) bir
Fâtiha okumas› talebinde bulunulur. Bu istek öz itibariyle ayn› olan sade veya
süslü farkl› kal›plarla ifade edilmektedir:

Baz› ölü yak›nlar› ise bununla yetinmeyerek, genellikle medfunun a¤z›yla bu
dua (Fâtiha, ‹hlâs) iste¤ini pekifltirmifllerdir:
Ehibbâdan duâ celb itmekiçün
Burada vaz‘olund› bu alâmet (Nu. 8)
Ziyaret idene budur ricam›z
Unutmasun bizi hay›r duadan
Kabrim üzre gelen insân
‹de rûh›ma Fâtiha ihsân

(Nu. 21)
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Rûh›yçün ve kâffe-i ehl-i îmân
ervâhlar›yçün r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha. (Nu. 38)
Kim gelüp kabrim ziyâret eyleyen ihvân›m›z
Okusunlar rûh›m içün “Kul hüva’llah” âyeti

(Nu. 40)

Mezartafllar›nda son olarak genellikle metnin sonunda, nadir olarak baflta
(örn.: Nu. 2) veya cümle içinde (örn.: Nu. 45) vefat tarihi verilmifltir. En yayg›n
kullan›lan iki tip “sene + rakam ile y›l” ve “fî + rakamla gün + ay ad› + sene
+ rakamla y›l”d›r. Daha az kullan›lan tipler tabloda verilmifltir. Fî + rakamla
gün + ay ad› + sene + rakamla y›l
Bazen bununla yetinilmeyerek metne estetik bir zenginlik katmak için harflerin
say› de¤erleri esas›na dayanan ebced hesab›22 yöntemiyle tarih de
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düflürülmüfltür. Bunlar›n baz›lar›nda tarihi düflüren flairin ad› ile düflürülen tarihin türü de yaz›lm›flt›r.
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KATALOG
Nu.
1
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:?
: Toprak
: Bafll›ks›z, silme kemer, düz cepheli,
yükselen kartufllu
::: Sülüs
: Mensur
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua

:
:
:
:
:
:
:

dua iste¤i
tarih

Metin

Nu.
2
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

Ola me’vâ sana cennet der-makam-›
Mahmûd
:: Sene 1112. Tarih düflürülmüfl:
“Ola me’vâ sana cennet
der-makâm-› Mahmûd”
: 1. Ola me’vâ sana
2. Cennet der-makâm-›
3. Mahmûd. Sene 1112.

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

: Kç
: Ba¤›ms›z
: Bafll›kl› (K›r›k!), dikdörtgen prizma,
yatay kartufllu
: ? (K›r›k!)
:: Sülüs
: Mensur
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma: yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Merhûme ve ma¤fûr[et]ün lehâ
Hibetullah
ile’r-rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
Sene 1121.
1. Sene 1121
2. Merhûme
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3.
4.
5.
6.
7.

ve ma¤fûr[et]un lehâ
ile’r-rahmeti
Rabbihi’l-⁄afûr
Hibetullah
… (K›r›k!)

Nu.
3
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

K
Ba¤›ms›z
Beflgen, düz cepheli, yatay kartufllu
Sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Merhûme
Fât›ma
Kad›n
Rûh›na Fâtiha
Sene 1114.
1. Fâtiha
2. Derdine derman
3. bulmayan veremden giden
4. merhûme Fât›ma
5. Kad›n rûh›na
6. Sene 1114.

Nu.
4
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

420

V

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:K
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k!) Beflgen (?), düz cepheli, yatay
kartufllu
::: Sülüs
: Mensur
:?

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i

:
:
:
:
:
:
:
:

?
?
?
?
fierîfe
Hatun
?
Rûh›na [Fâtiha ?]

Ü S K Ü D A R

N A L Ç A C I

fi E Y H
H A L ‹ L
E F E N D ‹
M E Z A R
T A fi L A R I

tarih
Metin

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

: Sene 1143
: 1. … (K›r›k!) fierîfe Hatun
2. rûh›na. Sene 1143.

Nu.
5
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

E
Toprak
Hamzavî, düz cepheli, yatay kartufllu
Sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Allahu’l-Bâkî
Merhûm ve ma¤fûrun leh
Mehmed
Efendi, efl-fieyh
Rûh›yçün el-Fâtiha
Sene 1155.
1. Allahu’l-Bâkî
2. Merhûm ve ma¤fûrun leh
3. efl-fieyh Mehmed Efendi
4. rûh›yçün el-Fâtiha.
5. Sene 1155.

Nu.
6
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

E
Toprak
Hamzavî, düz cepheli, yatay kartufllu
Sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve ma¤fûrun leh
Debba¤ el-Hac
Hüseyin
A¤a
Rûh›yçün el-Fâtiha
Sene 1155.
1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve ma¤fûrun leh
3. Debbâ¤ el-Hâc Hüseyin A¤a
421

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

4. rûh›yçün el-Fâtiha.
5. Sene 1155.
Nu.
7
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme
MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
8
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

:
:
:
:
:
:
:
:

E
Ba¤›ms›z
Bafll›kl› (K›r›k ?), düz cepheli, yatay kartufllu
? (K›r›k ?)
Sülüs
Mensur
-

: Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
:: Merhûm ve ma¤fûrun leh
:: Mehemmed Ârif
:::Rûh›na el-Fâtiha
: Sene 1160.
: 1. Hüve’l-Hayyu’l-Bâkî
2. Merhûm ve ma¤fûrun leh
3. Mehemmed Ârif rûh›na
4. el-Fâtiha. Sene 1160.

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:E
: Ba¤›ms›z
: (Üst k›sm› k›r›k!) dikdörtgen, düz cepheli,
yatay kartufllu
::: Sülüs
: Manzun ve mensur
: Mefâîlün mefâîlün feûlün
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i

:
:
:
:
:
:
:
:

Tulû‘î
Mehmed
Efendi, efl-fieyh
Ehibbâdan duâ celb itmekiçün
Burada vaz‘olund› bu alâmet
tarih
: Sene 1170.
Tarih düflürülmüfl : “Tulû‘î eyledi firdevse r›hlet”
Metin
: … (K›r›k!)
422

Ü S K Ü D A R

N A L Ç A C I

fi E Y H
H A L ‹ L
E F E N D ‹
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T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

1. Ehibbâdan duâ celb itmekiçün
2. Burada vaz‘olund› bu alâmet
3. Duâ-y› hayrd›r ancak sa‘îdâ
4. Alâmetden murâd olan ne minnet
5. Didi dil nâsa târîh-i vefât›n
6. “Tulû‘î eyledi firdevse r›hlet’ sene 11707. ‹flbu hânk_h-› kudsiyân-metâf›n nice
8. müddet fleyhi olup ber-fehvâ-y› “Hubbu’lvatani mine’l-îmân”
9. Mudurn›’ya s›la-› rahm içün azîmet ve
anda
10. hulûl-i ecel-i müsemmâ ile müteveccih-i
tekyegâh-›
11. vuslat olan Tulû‘î efl-fieyh Mehmed Efendi
12. Sene 1170.
Nu.
9
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme
MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
10
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:K
: Ba¤›ms›z
: Beflgen, düz cepheli, yatay kartufllu,
süslemeli
::: Sülüs
: Mensur
: Al›nl›kta barok süsleme.

: Hüve’l-Bâkî
::: (Babas›n›n lâkab›: Kavvaf-zâde)
: Zeyneb
: Hatun
::Rûh›na Fâtiha
: Sene 1181
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Kavvâf-zâde
3. Mehemmed Efendinin kerîmesi
4. Zeyneb Hatun rûh›na
5. Fâtiha. Sene 1181.

:K
: Ba¤›ms›z
: (Bafl taraf› k›r›k!) Düz cepheli, yatay
kartufllu
:?
:: Sülüs
: Mensur
:423
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MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
11
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

V

:?
:?
: Merhûme
: Molla
: fierîfe Azîme
:::Rûh›na Fâtiha
: Sene 1182
: 1. (K›r›k!) fieyh Tulû‘î Efendinin
2. kerîmesinin ciger-kûflesi
3. merhûme fierîfe Azîme
4. Molla rûh›na Fâtiha
5. Sene 1182.

:
:
:
:
:
:
:
:

K
Ba¤›ms›z
Beflgen, düz cepheli, yatay kartufllu
Sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma anma: yak›nma
:dua s›fat›
: Merhûme ve ma¤fûr[e]
lâkab
:kimlik
: fierîfe Emîne, Arpac› Ömer Ef.nin
zevcesi
unvan
: Hatun
dua
:dua iste¤i
: Rûh›na Fâtiha
tarih
: 10 Ra sene 1231
Metin
: 1. Merhûm Arpac› Ömer Efendinin
2. zevcesi merhûme ve ma¤fûre
3. fierîfe Emîne Hatun
4. rûh›na Fâtiha
5. 10 Ra sene 1231.
Nu.
12
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
424

:K
: Pehleli
: Bafll›kl›, düz cepheli, yatay kartufllu,
süslemeli
: Yass› takkeli
:
: Sülüs
: Manzum
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Vezin
Süsleme

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa‘lün
: Kitabe bafll›¤›nda ortada akantus, köflelerde
çiçek buketi

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
: Hüve’l-Bâkî
Yak›nma
: Gülflen-i fânîye gelmifldi meh-i tâbân›m
Ba¤-bân-› felek ald› o gül-hazân›m
dua s›fat›
:lâkab
:kimlik
: Se‘âdet
unvan
: Han›m
dua
:dua iste¤i
:tarih
: 8 R sene 1241. Sâk›b tarih düflürmüfl:
“Bâkî-i bezm-i na‘îm old› Se‘âdet-Han›m”
Metin
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Ba¤-bân-› felek ald› o gül-i hazân›m
3. [S]âk›bâ fevtine târîh-i cevâhir yazd›m
4. “Bâkî-i bezm-i na‘îm old› Se‘âdet-Han›m”.
5. 8 R sene 1241.
Nu.
13
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

: Eç
: Toprak
: Bafll›kl›, düz cepheli, yatay kartufllu,
kenarlar dalgal›, süslemeli
: Sar›kl› kavuk (sabit)
:: Ta‘lîk
: Manzum
: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
: Üst köflelerde yaprak süsleme, kenarlarda
dalgal› suyolu

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
: Hû Lâ ilâhe ill’allah
yak›nma
: El-amân bir dânem ald› rûzigâr-› bî-nevâl
N’old› hayf âh gonce-fem giysû-yi sünbül
gül-cemâl
dua s›fat›
:lâkab
:kimlik
: Muhyî
unvan
:dua
:dua iste¤i
:tarih
: Sene 1261. Hâf›z ta‘miyeli tarih düflürmüfl:
“Pür-çiçek gülzâr-› ‘adne gitdi Muhyî
gülsitân”.
Metin
: 1. Hû Lâ ilâhe ill’allâh
2. El-amân bir dânem ald› rûzigâr-› bî-nevâl
3. N’old› hayf âh gonce-fem giysû-yi sünbül
gül-cemâl
4. Vâlideyni flöyle tursun hep sevenler
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cümlesi
5. Gûfle-i mâtemde inler çeflm pür-hûn
pür-melâl
6. Hâf›zâ târîh-i fevt ç›kd› bâ-› besmele
7. “Pür-çiçek gülzâr-› ‘adne gitdi Muhyî
gülsitân”.
8. Sene 1261.

426

Nu.
14
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

K
Toprak
Beflgen, düz cepheli, yatay kartufllu
Celî sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Yâ Hû
Merhûme ve ma¤fûr[et]ün lehâ
fierîfe Zelîha
Hatun
el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
Rûh›yçün el-Fâtiha
Fî ⁄urre-i C sene 1270
1. Yâ Hû
2. Reflîd Efendinin vâlidesi
3. Merhûme ve ma¤fûr[et]un lehâ el-muhtâc
4. ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr fierîfe
5. Zelîha Hatunun rûh›yçün
6. el-Fâtiha. Fî ⁄urre-i C sene 1270.

Nu.
15
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:
:

E
Pehleli
Bafll›kl›, düz cepheli, yatay kartufllu
fia‘bâniyye tâc-› flerîfi
Ta‘lîk
Manzum ve mensur
Feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

Merhûm ve ma¤fûrun leh
Mustafa Rif‘at, meflây›h-› fia‘bâniyyeden
fieyh Ahmed Reflîd Efendinin halîfesi

Ü S K Ü D A R
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unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
16
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

:
:
:
:
:

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

Efendi, efl-fieyh
Rûh-› flerîfiyçün Fâtiha
Fî 15 Safer sene 1271
1. Dilerim bakmaya Rabbim yüzümün
karas›na
2. Merhem-i flefkat ura ma‘siyetim yâras›na
3. Kereminden ne kadar mücrim isem
kesmem ümîd
4. Giremez kimse efendiyle kulun aras›na
5. Meflây›ha[!]-i fia‘bâniyyeden fieyh
6. Ahmed Reflîd Efendinin
7. halîfesi merhûm ve ma¤fûrun leh
8. efl-fieyh Mustafa Rif‘at
9. Efendinin rûh-› flerîf[iy]çün Fâtiha.
10. Fî 15 Safer sene 1271.

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

: Eç
: Pehleli
: Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu,
süslemeli
::
: Ta‘lîk
: Manzum ve mensur
: Fâilâtün fâilâtün fâilün
: Ayak k›sm›nda yapraklar

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
17
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

:K
: Pehleli
: Bafll›ks›z, al›nl›kl›, düz cepheli, yatay

Merhûm ve ma¤fûrun leh
Mehemmed Celâlüddin, fieyh Mustafa Rif‘at
Efendinin mahdumu
Efendi
Rûh›yçün r›zâen li-llâhi Te‘âle’l-Fâtiha
15 Zilhicce sene 1277
1. Nev-civân›m uçd› cennet bâ¤›na
2. Mâderini yakd› firkat nâr›na
3. fieyh Mustafa Rif‘at Efendi
4. merhûmun mahdûm› merhûm
5. ve ma¤fûrun leh Mehemmed Celâlüddin
6. Efendinin rûh›yçün
7. r›zâen li-llâhi Te‘âle’l-Fâtiha.
8. 15 Zilhicce sene 1277.
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kartufllu, süslemeli
Ta‘lîk
Manzum ve mensur
Mefâîlün mefâîlün feûlün
Bafl k›sm›nda yaprak süsleme

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
18
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

E
Pehleli
Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Yâ Hû
es-Seyyid
‹hyâ Yahya, Mekteb-i T›bbiyye ve
Meclis-i Ma‘ârif hocalar›ndan
Be¤
Ruh-› flerîfine r›zâen li-llâhi Te‘â[lâ] Fâtiha
Fî Yevm-i Cum‘a 18 Ra sene 1282
1. Yâ Hû
2. Ârif-i tevhîd-i hazret-i Hallâk

Hüve’l-Bâkî
Hanîfe, Asâkir-i Hâssa-i fiâhâne Dördünci
Alay›n
‹kinci Tabur›n›n Kol A¤as› Halil A¤an›n
zevcesi
Han›m
Rûh›yçün el-Fâtiha
Sene 1280
1. Hüve’l-Bâkî
2. Fenâdan bek_ya eyledi r›hlet
3. ‹de kabrini Hakk ravza-i cennet
4. Asâkir-i Hâssa-i fiâhâne Dördünci
5. Alay›n ‹kinci Tabur›n›n Kol
6. A¤as› Halil A¤an›n zevcesi
7. Hanîfe Han›m›n rûh›yçün el-Fâtiha.
8. Sene 1280.

Celî sülüs
Mensur
-

Ü S K Ü D A R
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fi E Y H
H A L ‹ L
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T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

3. Câmi‘an merâtib-i kirâm-› ahlâk
4. Nâil-i kemâlât-› et›bbâ-y› hazzâk
5. Âlim-i esrâr-› hukemâ-y› iflrâk
6. Mekteb-i T›bbiyye ve Meclis-i Ma‘ârif
7. Hocalar›ndan yedi lisan
8. üzere okur ve yazar olan
9. es-Seyyid ‹hya Yahya Be¤in rûh-›
10. flerîfine r›zâen li-llâhi Te‘â[lâ] Fâtiha
11. Fî Yevm-i Cum‘a 18 Ra [Rebîulevvel]
sene 1282.
Nu.
19
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i

:
:
:
:
:
:
:
:

tarih
Metin

Nu.
20
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

E
Pehleli
Bafll›kl›, düz cepheli, yatay kartufllu
fieritli, sar›kl› ilmiye kavu¤u
Celî sülüs
Mensur
-

Yâ Hû
Mevlâ (Mevâlîden), Aydosl›
Muhammed Sa‘îd,
Rûh-› flerîfine ve kâffe-i ehl-i îmân ervâh›na
Fâtihatü’l-Küttâb
: Sene 1283
: 1. Yâ Hû
2. Muhtâc-› ma¤firet-i Rabb-i Mecîd
3. Râcî-i flefâat-i Ne[bi]yy-i Hamîd
4. Dâhil-i dâire-i veliyy-i reflîd
5. Mevâlîden Aydosl› Mehemmed Sa‘îd
6. kul›n›n rûh-› flerîfine
7. ve kâffe-i ehl-i îmân ervâh›na
8. Fâtihatü’l-Kitâb be-hân-› azîzân.
9. Sene 1283.

:
:
:
:
:
:
:
:

E
Çerçeveli
Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu
Silindir sütun
Celî sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
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Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
21
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

V

Hû
es-Seyyid el-Hâc
Muhammed Tevfîk
Efendi, efl-fieyh
……… Safer sene 1283
1. Hû
2. Hâmil-i emânât-› sübhâniyye
3. Câmi‘-i mak_mât-› insâniyye
4. Mürebbî-i sâlikân-› Rahmâniyye
5. Bosnevî es-Seyyid efl-fieyh
6. el-Hâc Muhammed Tevfîk
7. Efendi Hazretlerinin
8. kabr-i flerîfleridir.
9. ……….. Safer sene 1283.

:K
: Pehleli
: Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu,
süslemeli
:: Silindir sütun
: Celî sülüs
: Manzum ve mensur
: Mefâîlün mefâîlün feûlün
: Bafl ve ayak tafllar›nda barok süsleme,
tepelerinde enginar, kitabesiz Ayak tafl›nda
gül a¤ac› kompozisyonu.

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
: Hüve’l-Bâkî
yak›nma
: Neler çekdim bu çerh-› bî-vefâdan
Bafl›m kurtulmad› derd ü belâdan
Ecel câm›n içirdi bana âhir
Ay›rd› beni cümle âflinâdan
dua s›fat›
:lâkab
:kimlik
: fierîfe Âyifle Necmiye, Kethüdâ-y›
bevvâbân-› flehriyârî Hurflîd Be¤’in
halîle-i muhteremesi
unvan
: Han›m
dua
:dua iste¤i
: Ziyaret idene budur ricam›z
Unutmasun bizi hay›r duadan
Rûh-› flerîfiyçün Fâtiha
tarih
: Fî 10 Safer 1284
Metin
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Neler çekdim bu çerh-i bî-vefâdan
3. Bafl›m kurtulmad› derd ü belâdan
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4. Ecel câm›n içirdi bana âhir
5. Ay›rd› beni cümle âflinâdan
6. Ziyaret idene budur ricâm›z
7. Unutmasun bizi hay›r duâdan
8. Kethüdâ-y› bevvâbân-› flehriyârî
9. Izzetlü Hurflîd Beg’in halîle-i
10. muhteremesi fierîfe Âyifle Necmiye
11. Han›m’›n rûh-› flerîfiyçün Fâtiha.
12. Fî 10 Safer 1284.
Nu.
22
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:E
: Çerçeveli
: Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu,
süslemeli
:: Silindir sütun, süslemeli
: Celî sülüs
: Mensur
: Bafl tafl›nda üstte yaprak çelenk madalyon
içinde “Hüve’l-Bâkî”, altta ayn› flekilde
tarih yeralmaktad›r. Bafl ve ayak tafllar›n›n
ayaklar›nda barok yapraklar bulunmaktad›r.
Ayak tafl›nda çerçeve içinde çelenk içinde
yaprakl› bir kompozisyon bulunmaktad›r.

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
23
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

:E
: Çerçeveli
: Bafll›kl›, düz cepheli, yatay kartufllu,

Hüve’l-Bâkî
Merhum
Hasan, Sâb›k Mahallât Bafl Kâtibi,
Ser-kurenâ-y› Hz. fiehriyarî Fuad Be¤
Ef.nin pederi
Efendi
Rûh-› flerîfiyçün Fâtiha
Fî 2 Safer sene 1287
1. Hüve’l-Bâkî
2. Ser-kurenâ-y› Hazret-i fiehriyârî
3. Utûfetlü Fuad Be¤ Efendi
4. Hazretlerinin peder-i mükerremleri
5. olup ‘âzim-i dâr-› bak_ iden
6. muhibb-i ‘urefâ ve hâdim-i fukarâ
7. sâb›k Mahallât Bafl Kâtibi
8. Merhûm Hasan Efendinin
9. rûh-› flerîfiyçün Fâtiha.
10. Fî 2 Safer sene 1287.
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Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Hattat
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
24
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

süslemeli
Azîziyye fesli
Düz cepheli, süslemeli
Ta‘lik
M›srî-zâde Ali R›za
Manzum ve mensur
Feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün
Bafl tafl›n›n kitabe al›nl›¤›nda yaprakl›
kompozisyon, Ayak tafl›nda stilize edilmifl
sade yaprakl› simetrik kompozisyon,
bafl›nda yine yaprakl› kompozisyon,

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve ma¤fûrun leh
el-Hâc es-Seyyid
Mehemmed Ârif, Ricâl-i Devlet-i ‘Aliyyeden
Meclis-i Muhâsebât a‘zâs›
Efendi
Rûh-› flerîfiyçün li-llâhi’l-Fâtiha
Fî 8 Ramazan 1288
1. Hüve’l-Bâkî
2. Dilerim bakmaya Rabbim
3. yüzimin k_resine
4. Merhem-i flefkat ura
5. ma‘siyetim yâresine
6. Kerh-mendin ne kadar mücrim
7. isem kesmem ümîd
8. Giremez kimse efendiyle
9. kulun aras›na.
10. Ricâl-i Devlet-i ‘Aliyyeden
11. Meclis-i Muhâsebât a‘zâs›ndan
12. merhûm ve ma¤fûrun leh el-Hâc
13. es-Seyyid Mehemmed Ârif Efendinin
14. rûh-› flerîfiyçün li-llâhi’l-Fâtiha.
15. Fî 8 Ramazan sene 1288.
M›srî-zâde Ali R›za.

E
Ortas› oval aç›k pehleli, demir parmakl›kl›
Bafll›ks›z, silindir sütun, süslemesiz
Silindir sütün, süslemesiz
Celî sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma anma: Hû
yak›nma
:432
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dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
25
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

::: Mustafa Enver, Halvetiyye-i fia‘bâniyyeden
Hammâmî Muhammed Tevfîk Ef. halîfesi
: Efendi
:: Rûh›na el-Fâtiha
: Sene 1289
: 1. Hû
2. Halvetiyye-i fia‘bâniyyeden
3. Hammâmî Muhammed Tevfîk
4. Efendi halîfesi
5. Mustafa Enver Efendi
6. rûh›na el-Fâtiha.
7. Sene 1289.

:K
: Toprak
: Bafll›kl›, düz cepheli, yükselen kartufllu,
süslemeli
: Yass› takkeli
:: Ta‘lîk
: Manzum ve mansur
: Mefâîlün mefâîlün feûlün
: Kitabe al›nl›¤›nda simetrik sade yapraklar,
boyun k›sm›nda ortada bir çiçek bafll›¤›

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
:yak›nma
: Âh mine’l-mevt
Yûnus Emrem bu hasretle bu zâre
Aceb mihmân olupdur aflk elinden
dua s›fat›
: Merhûme
lâkab
:kimlik
: fierîfe Emîne Reflîde, fieyh Mustafa Enver
Ef.nin k›z›
unvan
: Han›m
dua
:dua iste¤i
: Ruh›na el-Fâtiha
tarih
: Fî 3 Za sene 1289
Metin
: 1. Âh mine’l-mevt
2. Yûnus Emrem bu hasretle bu zâre
3. Aceb mihmân olupdur aflk elinden
4. fieyh Mustafa Enver Efendinin kerîme-i
5. muhteremesi merhûme fierîfe Emîne
6. Reflîde Han›m›n rûh›na el-Fâtiha.
7. Fî 3 Za [Zilka‘de] sene 1289.
Nu.
26
Cinsiyet
Mezar tipi

:K
: Ba¤›ms›z
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Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

: (K›r›k) Düz cepheli, yükselen kartufllu,
süslemesiz
:?
:: Ta‘lîk
: Manzum
: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Metin

Nu.
27
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

434

V

?

Âyifle
Han›m
Sene 1290. Tarih düflürülmüfl:
“Hû di…. Âyifle Han›m k›ld› firdevsi makam.”
: 1. (K›r›k!) Bir acâib derde old› …
2. Olmad› derdime çare dehrde hâs›l kelâm
3. Eyleyüp üftâd evlâd-› kirâmeyn firkate
4. “‹rci‘î” emriyle old› menzili dârü’s-selâm
5. Cevher-i eflk-ile yazd›m fevti târîh fiemsiyâ
(?)
6. “Hû di…. Âyifle Han›m k›ld› firdevsi
makam.”
7. Sene 1290.

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:K
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k) Bafll›ks›z, silme al›nl›k, düz
cepheli, yatay kartufllu, süslemesiz
::: Celî ta‘lîk
: Mensur
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Hüve’l-Bakî
Merhûme ve ma¤fûr[et]ün lehâ
Âyifle Tâhire, Atâullah Ef.nin efli
ve Nazmi Be¤in annesi
Han›m
Rûh›yçün Fâtiha
S sene 1294
1. Hüve’l-Bâkî

Ü S K Ü D A R
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nu.
28
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

T E K K E S ‹
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Merhûm Atâullah
Efendinin halîlesi
ve Nazmi Be¤in vâlidesi
merhûme ve ma¤fûrun lehâ
Âyifle Tâhire Han›m›n
rûh›yçün Fâtiha.
S Sene 1294.

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:E
: Ba¤›ms›z
: Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu,
süslemesiz
::: Ta‘lîk
: Mensur
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
29
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü

Allah Hû
Mehemmed Servet, efl-fieyh Muhammed
Tevfîk Ef.nin müridi Hazîne-i Hâssa
Muhasebe Odas› halifesi Yeniköylü el-Hâc
Mehemmed Ef.nin o¤lu
Efendi
Rûh› içün r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha
25 Rebîulevvel sene 1294.
1. Allah Hû
2. Tarîkat-i fia‘bâniyye meflây›h-›
3. kirâm›ndan efl-fieyh el-Hâc Muhammed
4. Tevfîk Efendi Hazretlerinin
5. bend[e]-gân›ndan Hazîne-i Hâssa
Muhasebe
6. Odas› hulefâs›ndan Yeni
7. Köyli el-Hâc Mehemmed ⁄âlib
8. Efendinin mahdûm› Mehemmed
9. Servet Efendinin rûh›
10. içün r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha.
11. 25 Rebîulevvel sene 1294.

: Eç
: Ortas› oval aç›k pehleli
: Bafll›kl›, düz cepheli, yükselen kartufllu,
süslemesiz
: Sar›kl› küçük kavuk
: Beflgen, düz cepheli
: Ta‘lîk
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Metin türü
Vezin
Süsleme
MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

: Manzum ve mensur
: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
:-

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
30
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua

436

V

:
:
:
:
:

Allah Hû
Küçük el-Hâc Osman-zâde
Hasan, efl-fieyh Muhammed Tevfîk Ef.nin
mürîdi ve Trabzon Hayriyye tüccar›
Efendi
Rûh›yçün li-llâhi’l-Fâtiha
Fî 28 Rebîulevvel sene 1295
1. Allah Hû
2. ‹çerü gel gözün açup suverden zât›na
kaçup
3. Bu ince köprüden geçüp seyir k›l vech-i
Settâr›
4. Tarîkat-i fia‘bâniyye meflây›h-› kirâm›ndan
5. efl-fieyh el-Hâc Muhammed Tevfîk
Efendinin
6. bendegân›ndan ve Trabzon Hayriyye tüc
carlar›ndan
7. Küçük el-Hâc Osman-zâde Hasan
8. Efendinin rûh›yçün li-llâhi’l-Fâtiha.
9. Fî 28 Rebîulevvel sene 1295.

:K
: Ortas› dairesel aç›k pehleli
: Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu,
süslemeli
:: K›r›k slindir sütun aya¤›, süslemeli
: Ta‘lîk
: Manzum
: Feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün
feilün (fa‘lün)
: Silindir sütunlar›n ayaklar›nda kemerli barok
yapraklar, Bafl tafl›n›n üstünde sark›k
yapraklar, tepesinde enginar tomurcu¤u

:
:
:
:
:
:
:

Hüve’l-Bâkî
Hadîce, Ser-kurenâ Mîr Fuâd’›n efli
Han›m
Rûz-› mahflerde amân eyleme flermende hâr
Mazhar-› afv ü kerem k›l beni ey Rabb-i enâm
“Hadîce Han›m› Rabbim ide dîdârla be-gâm”
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dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
31
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

:: Sene 1297. Re’fet tarih düflürmüfl:
“Hadîce Han›m› Rabbim ide dîdârla be-gâm”
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Hayf kim ser-kurenâ Mîr Fuâd’›n haremi
3. Nâgehân hastalanup old› Hudâ hükmine
râm
4. Elem ü mihnet-i endûh› füzûn old›kça
5. Hakka flükr eyleyerek dir idi her subh ile
flâm
6. Rûz-› mahflerde amân eyleme flermende
[ vü] hâr
7. Mazhar-› afv ü kerem k›l beni ey Rabb-i
enâm
8. Bu niyâz içre iken rûh-› flerîfi derhâl
9. Lâne-i tenden uçup eyledi tûbâya h›râm
10. Herkesin âlem-i fânîde ser-encâm› budur
11. Nûfl-› câm-› ecel ü menzil-i hâkîde
mak_m
12. Harf-i menkutla yazup fevtine Re’fet târîh
13. “Hadîce Han›m› Rabbim ide dîdârla
be-gâm”
14. Sene 1297.

:K
: Ortas› aç›k pehleli
: Bafll›kl›, düz cepheli, yükselen kartufllu,
süslemeli
: Yaprak çelenkli gül buketi
: Bafll›kl›, düz cepheli, süslemeli
: Ta‘lîk
: Manzum
: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
: Bafl ve ayak tafllar›n›n bafll›klar›nda birbirine
benzeyen yaprak çelengi içinde gül buketi,
Ayak tafl›nda saks› içinde asma a¤ac›
kompozisyonu

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
:yak›nma
: Âh mine’l-mevt
Hey meded bulunmad› emrâz›n›n bir çâresi
Yigirmi dokuzda imifl hem tekmîl va‘desi
Nîçe rûhânî ve cismâniyle tedbîr itdiler
Gelse Lokman neylesün tolmufl ecel
peymânesi
Bir melek haslet civând› toymad› gençli¤ine
Ey felek lây›k m› böyle tafldan olsun lânesi
dua s›fat›
:lâkab
:kimlik
: Âyifle S›ddîka, Birinci Ordu-y› Hümâyûn
‹kinci Tâli‘a Tabur› Binbafl›s› Ömer A¤an›n
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unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
32
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
438

:
:
:
:
:

V

zevcesi
Han›m
Eylese firdevs makam›n ana lây›k Zü’l-Celâl
Rûh›yçün Fâtiha
Sene 1300 Muharrem 23.
1. Âh mine’l-mevt
2. Hey meded bulunmad› emrâz›n›n bir
çâresi
3. Yigirmi dokuzda imifl hem tekmîl va‘desi
4. Nîçe rûhânî vü cismâniyle tedbîr itdiler
5. Gelse Lokman neylesün dolmufl ecel
peymânesi
6. Dehr-i dûnun kimseye yokdur vefâs› bir
nefes
7. ‹ster olsun milk-i iklîm flâh›n›n bir dânesi
8. Bir melek- haslet civând› toymad›
gençli¤ine
9. Ey felek lây›k m› böyle tafldan olsun lânesi
10. Böyle bir hulk-› hasen kim fâiku’l-akrân
idi
11. Kul iken zevcine her ân bir ¤arîbü’d-dâr
idi
12. Eylese firdevs mak_m›n ana lây›k Zü’lCelâl
13. Bu zuhûra geldi Hakkdan hem Habîbin
sâyesi
14. Birinci Ordu-y› Hümâyûn ‹kinci Tâli‘a
Tabur›
15. Binbafl›s› Ömer A¤an›n zevcesi Âyifle
16. S›ddîka Han›m›n rûh›yçün Fâtiha.
17. Sene 1300 Muharrem 23.

:K
: Ba¤›ms›z
: Bafll›kl›, düz cepheli, yükselen kartufllu,
süslemeli
: Gül buketi
:: Ta‘lîk
: Manzum
: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
: Bafl tafl›n›n bafl›nda yaprakl› gül buketi,
boyun k›sm›nda yaprak ve çiçekli kolye ve
kenarlarda yaprakl› bordür

:
:
:
:
:
:

Âh mine’l-mevt
Emîne
-

Ü S K Ü D A R

N A L Ç A C I

fi E Y H
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M E Z A R
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dua

dua iste¤i
tarih

Metin

Nu.
33
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

: ⁄arîk-› lücce-i ¤ufrân idüp Hakk cürm ü tak
sîrin Terakkî eylesün kabrinde rûh› kalmasun
mebhût
: Rûh›yçün r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha.
: Fî 9 Safer sene 1300. fiair Kâz›m tarih
düflürmüfl:
“Muhaddemdi Emîne k›ld› azm-i buk‘a-i
lâhût”
: 1. Âh mine’l-mevt
2. Rehâ yokdur hitâb-› “‹rci‘î”den merd ü
nâmerde
3. Olur elbet gelen bu âleme ârâyifl-i tâbût
4. Gerek flâh-› cihân ol ger fakîr-i bî ser ü
sâmân
5. ‹der takdîrini hakk›nda icrâ Hâl›k-› nâsût
6. Nigâh it iflte flâhiddir bu nahl-i ravza-i
ismet
7. K›r›ld› sarsar-› renc-i veremden old› hakk_
mevt
8. Kalup hem vâlideyn ü dâver ü hemflîresi
nâlân
9. Dü çeflm-i zevcin itdi eflk-i firkat ma‘den-i
yâkût
10. ⁄arîk-› lücce-i ¤ufrân idüp Hakk cürm ü
taksîrin
11. Terakkî eylesün kabrinde rûh› kalmasun
mebhût
12. Hisâb itdim nuk_t-› eflk ile târîhini Kâz›m
13. “Muhaddemdi Emîne k›ld› azm-i buk‘a-i
lâhût”
14. Rûh›yçün r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha.
15. Fî 9 Safer sene 1300.

:K
: Pehleli
: Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu,
süslemeli
:: Silindir sütun, süslemesiz
: Celî ta‘lîk
: Mensur
: fiahidelerin ayaklar›nda kemerli barok
yapraklar bulunmaktad›r.

:
:
:
:
:

Hüve’l-Bâkî
es-Seyyid
Mehemmed Fuâd, fieyh Murad sülâlesinden
Mahallât Bafl Kâtibi Hasan Zühdî Ef.nin
Mahdum› ve Abdülazîz Han›n ser-kurenâs›
439
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unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

440

: Be¤
::Rûh›yçün r›zâen lillâhi’l-Fâtiha
: Fî 3 Rebîulevvel sene 1300.
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Hazret-i fieyh Murâd
3. kuddise s›rruhû sülâlesinden
4. ve Mahallât Bafl Kâtibi
5. Hasan Zühdî Efendinin
6. mahdûm› ve cennet-mekân Abdülazîz
7. Han Hazretlerinin ser-kurenâs›
8. es-Seyyid Mehemmed Fuâd
9. Be¤in rûh›yçün
10. r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha.
11. Fî 3 Rebîulevvel sene 1300.

Nu.
34
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Metin

V

E
Pehleli
Bafll›kl›, düz cepheli, yükselen kartufllu
Sar›kl› yass› kavuk
Al›nl›kl›, düzcepheli, süslemeli
Ta‘lîk
Manzum
Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
Ayak tafl›n›n d›fl yüzünde simetrik bol
yaprakl› kompozisyon, al›nl›kta dilimli,
simetrik çiçek ve yapraklar

Hüve’l-Bâkî
Hac› Sâî-zâde
Mahmud, Trabzonlu tüccar, Halvetî dervifli
Efendi
Fî 6 Rebîulâh›r Çehârflenbe sene 1300.
Hüsnî tarih düflürmüfl:
“Ola Mahmûd Efendi tekye-gâh-› adnde
zâkir”
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Trabzonî olup tüccârdanken ba‘dehû old›
3. Bu Hac› Sâ‘î-zâde bir azîzin bezmine hâz›r
4. Tarîk-› Halvetînin rüsûm›na idüp dikkat
5. Dek_›kdan niçe esrâr› itmifl idi der-hât›r
6. O rütbe mâlik-i nutk idi kim oldukda
gevher-rîz
7. Gelürdi vecde her hâz›r ne rütbe erilse
de k_s›r
8. Aceb nâdir hikâyât-› meflây›hdan iderdi
bahs

Ü S K Ü D A R

N A L Ç A C I

fi E Y H
H A L ‹ L
E F E N D ‹
M E Z A R
T A fi L A R I

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

9. Hulâsa hânk_h-› dehrde dervîfl idi nâdir
10. Muhibbi Hüsnî didi gevher-i eflkiyle
târîhin
11. “Ola Mahmûd Efendi tekye-gâh-› adnde
zâkir”
12. Fî 6 Rebîulâh›r Çehârflenbe sene 1300.
Nu.
35
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:K
: Pehleli
: Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu,
süslemeli
::
: Celî ta‘lîk
: Mensur ve manzum
: Feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün
: Bafl tafl›n›n aya¤›nda kemerli yapraklar,
tepede bir bitki tomurcu¤u

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
36
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin

Hüve’l-Bâkî
Merhûme
fierîfe Hesnâ, Hicaz Defterdâr› Ahmed
Mâcid Ef.nin validesi
Han›m
Rûh›na Fâtiha
Fî 29 Zilhicce sene 1301.
1. Hüve’l-Bâkî
2. Dilerim bakmaya Rabbim yüzimin
karas›na
3. Merhem-i flefkat ura ma‘siyetim yâras›na
4. Kereminden ne kadar mücrim isem
kesmem ümîd
5. Giremez kimse efendiyle kulun aras›na
6. Hicaz Defterdâr› Ahmed Mâcid
7. Efendinin vâlidesi merhûme
8. fierîfe Hesnâ Han›m›n rûh›na
9. el-Fâtiha. Fî 29 Zilhicce sene 1301.

:E
: Pehleli
: Bafll›kl›, düz cepheli, yatay kartufllu,
süslemeli
: Azîziyye fesli
:: Ta‘lîk
: Manzum ve mensur
: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
441
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Süsleme

442

: Boyun k›sm›nda hilâl ve çiçekli kolye,
omuzlarda üçlü stilize k›vr›mlar

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
37
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Metin

V

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve ma¤fûrun leh
Ömer, Hâssa-i Ordu-y› Hümâyûnun ‹kinci
Tal‘a
Tabur›n›n binbafl›l›¤›ndan emekli
A¤a
Rûz-› mahflerde flefî‘ olsun flehîd-i Kerbelâ
Rûh›yçün li-llâhi’l-Fâtiha
Fî 18 Cemâziyelevvel sene 1303
1. Hüve’l-Bâkî
2. Ol muhibb-i Âl-i Evlâd-› Resûl-i Kibriyâ
3. Eyleyüp teslîm-i rûh itdi yolunda cân fedâ
4. Sâlik-i râh-› hakîkat mu‘tekid dervîfl idi
5. Rûz-› mahflerde flefî‘ olsun flehîd-i Kerbelâ
6. Hâssa-i Ordu-y› Hümâyûnun ‹kinci Tal‘a
7. Tabur›n›n binbafl›l›¤›ndan mütek_id
8. Merhûm ve ma¤fûrun leh Ömer A¤an›n
9. rûh›yçün li-llâhi’l-Fâtiha.
10. Fî 18 Cemâziyelevvel sene 1303.

E
Pehleli
Bafll›ks›z, silindir sütun, yatay kartufllu
- (Kabartma çelenk içinde sar›kl› tarikat tac›)
Silindir sütun, süslemeli
Celî sülüs
Manzum
Fâilâtün fâilâtün fâilün
Bafl tafl›n›n üst k›sm›nda yaprak çelenk
içinde sar›kl› bafll›k kabartmas›, ayak
tafl›nda saks›dan ç›km›fl üç üzüm salk›ml›
geçmeli iki asma dal›.

Ârif Efendi-zâde
Halîl
Sene 1303. Senîh tarih düflürmüfl:
“Gülflen-i ‘adn old› me’vâ-y› Halîl”
: 1. Bu sene Ârif Efendizâdeyi
2. Semt-i ukbâya ecel k›ld› rahîl

Ü S K Ü D A R

N A L Ç A C I

fi E Y H
H A L ‹ L
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H A Z ‹ R E S ‹

3. Sâbi‘ [ü] ‘›flrîn iken sinni henüz
4. Göçdi pek sâlih idi s›rr-› Halîl
5. Nâil-i feyz-i flehâdet k›ld› Hakk
6. Çün Rûmdan getdi ol necl-i asîl
7. Bir zaman evvel mukarreblik ile
8. H›dmet-i sultâne olmufld› dahîl
9. Eylesün ihsân mehcûrînine
10. Müste‘ân sabr-› cemîl ecr-i hazîl
11. Fâl-i ¤ufrând›r bu târîhim Senîh
12. “Gülflen-i ‘adn old› me’vâ-y› Halîl”.
13. Sene 1303.
Nu.
38
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:K
: Pehleli
: Bafll›ks›z, al›nl›kl›, düz cepheli, yükselen
kartufllu, süslemeli
:: - (Nu. 39 var!)
: Ta‘lîk
: Manzum ve mensur
: Mefâîlün mefâîlün feûlün
: Al›nl›kta yaprak çelenk içinde kurdelal›
çiçek buketi

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua

:
:

dua iste¤i

:

tarih
Metin

:
:

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Merhûme ve ma¤fûr[et]ün lehâ
Fât›matü’z-Zehrâ, Tüccar Hac› Hüseyin
Ef.nin haremi, Tarîkat-i fia‘bâniyyeden
Han›m
Beni afv eyle kudret ›ss› Yezdân
Ki ism-i a‘zam nûr-› Kur’ân
Kabrim üzre gelen insân
‹de rûh›ma Fâtiha ihsân
Rûh›yçün ve kâffe-i ehl-i îmân
ervâhlar›yçün r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha.
Fî Yevm-i Sal› 17 Receb sene 1306.
1. Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
2. Beni afv eyle kudret ›ss› Yezdân
3. Ki ism-i a‘zam-› nûr-› Kur’ân
4. Kabrim üzre gelen insân
5. ‹de rûh›ma Fâtiha ihsân
6. Tüccârândan merhûm Hac› Hüseyin
7. Efendinin haremi Tarîkat-i fia‘bâniyyeden
8. merhûme ve ma¤fûr[et]un lehâ Fât›matü’zZehrâ
9. Han›m›n rûh›yçün ve kâffe-i ehl-i îmân
10. ervâhlar›yçün r›zâen li-llâhi’l-Fâtiha.
11. Fî Yevm-i Sal› 17 Receb sene 1306.
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Nu.
39
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

V

:K
: Pehleli
: Bafll›ks›z, al›nl›kl›, düz cepheli,
yükselen kartufllu, süslemeli
:: - (Nu. 38 var!)
: Celî sülüs
: Mensur
: Al›nl›kta barok yaprak kompozisyonu

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
: Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
yak›nma
:dua s›fat›
: Merhûme ve ma¤fûretün lehâ
el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
lâkab
:kimlik
: Fât›matü’z-Zehrâ
unvan
: Han›m
dua
:dua iste¤i
: .. ve kâffe-i ehl-i iman›n …
tarih
: ? (Betonlanm›fl!)
Metin
: 1. Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
2. Et›bbâ-y› Hazret-i fiehriyârîden
3. merhûm ‹hyâ Be¤in halîlesi
4. merhûme ve ma¤fûretün lehâ
5. el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
6. Fât›matü’z-Zehrâ Han›m›n
7. ve kâffe-i ehl-i îmân›n
8. … (Betonlanm›fl!)
Nu.
40
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
444

:E
: Toprak
: Bafll›kl›, düz cepheli, yükselen kartufllu,
süslemeli
: Azîziye fesli
: Dar uzun, düz cepheli, süslemesiz
: Ta‘lîk
: Manzum ve mensur
: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
: Bafl tafl›nda iki omuz aras›nda sark›t›lm›fl
çiçekli, yaprakl› ve hilalli kompozisyon

:
:
:
:
:
:
:
:

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve ma¤fûrün leh
el-Hâc
Hüseyin, Asâkir-i flahâne miralay›
Be¤
Rûh›yçün r›zâen li-llâhi Te‘âle’l-Fâtiha

Ü S K Ü D A R
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tarih
Metin

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

Kim gelüp kabrim ziyâret eyleyen ihvân›m›z
Okusunlar rûh›m içün “Kul hüva’llah” âyeti
: … Zilka‘de sene 1306.
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. E l çeküp bi’l-cümleden itdim
bak_ya r›hleti
3. Terk idüp gerüye mâl-i temliki [vü] devleti
4. Kim gelüp kabrim ziyâret eyleyen
ihvân›m›z
5. Okusunlar rûh›m içün “Kul hüva’llâh”
âyeti
6. Asâkir-i flâhâne mîralaylar›ndan
7. mütek_‘id merhûm ve ma¤fûrun leh
8. el-Hâc Hüseyin Be¤in rûh›yçün
9. r›zâen li-llâhi Te‘âle’l-Fâtiha.
10. … Zilka‘de sene 1306.

Nu.
41
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

K
Ortas› dairesel aç›k pehleli
Silindir sütun, yatay kartufllu, süslemeli
Silindir sütun, süslemeli
Ta‘lîk
Mensur
Bafl tafl›n›n aya¤›nda kemerli yapraklar,
kitabe etraf›nda hafif kontür, tepede bir
bitki tomurcu¤u; Ayak tafl›nda ise farkl›
olarak kitabe yerine oval yaprak çerçeve
içinde ay figürü bulunmaktad›r

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:

Hüve’l-Bâkî
Fât›ma fiefîka, Ser-kurenâ Fuad Be¤in
kerîmesi ve Nizâmiye Muhasebat Dairesi
Dördünci fiubesi Müdir Muavini Tevfik
Be¤in halîlesi
Han›m
Rûh›yçün el-Fâtiha
Fî 10 Saferu’-Hayr sene 1309.
1. Hüve’l-Bâkî
2. Ser-kurenâ-y› merhûm esbak
3. Fuâd Be¤in kerîmesi
4. ve Nizâmiye Muhâsebât
5. Dâiresi Dördünci
6. fiu‘besi Müdîr Mu‘âvini
7. Tevfîk Be¤in halîlesi
8. Fât›ma fiefîka Han›m›n
9. rûh›yçün el-Fâtiha.
10. Fî 10 Saferu’l-Hayr sene 1309.
445
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Nu.
42
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:

unvan
dua
dua iste¤i
tarih

:
:
:
:

Metin

:

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

446

:K
: Pehleli (k›r›k parça)
: Bafll›kl› (k›r›k), afla¤›ya do¤ru daralan
köfleleri kavisli dikdörtgen düz cepheli,
yükselen kartufllu, süslemeli
: (K›r›k!)
:: Ta‘lîk
: Mensur
: K›r›k olan tepede muhtemelen yaprak
çelenk içinde gül buketi, boyunda çiçek
ve yapraktan kolye.

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

Nu.
43
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

V

Yâ Hû
Merhûme ve ma¤fûretün lehâ
Hadîce Lâ‘l-flems, Üsküdar’da Kapudan
Pafla Mah.nden, Padiflah›n kalfas› ve Dîvân-›
Muhâsebât azas› Hac› Ârif Be¤in zevcesi,
Padiflah›n yak›nlar›ndan Halil Be¤in validesi
Han›m Efendi
Rûh› flerîfiyçün li-llâhi’l-Fâtiha.
Fî Yevm-i Pazar 25 Cemâziyelevvel sene
1309.
1. Yâ Hû
2. Üsküdar’da Kapudan Pafla Mahallesinde
3. sâkin ve zât-› hazret-i h›lâfet-penâhînin
4. kalfalar›ndan ve Dîvân-› Muhâsebât
5. a‘zâs›ndan merhûm Hac› Ârif Be¤in
6. zevcesi ve kurenâ-y› hazret-i flehriyârîden
7. merhûm Halîl Be¤in vâlidesi merhûme
8. ve ma¤fûretün lehâ Hadîce La‘l-flems
9. Han›m Efendinin rûh-› flerîfiyçün
10. li-llâhi’l-Fâtiha.
Fî Yevm-i Pazar 25 Cemâziyelevvel sene
1309.

:K
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k 2 parça) Bafll›ks›z, silindir sütun,
yatay kartufllu, süslemeli
::: Celî sülüs
: Mensur
: Ayak k›sm›nda yapraklar, kitabe k›sm›
hafif kontürlü, tepede bir bitki tomurcu¤u.
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MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
44
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

:
:
:
:
:

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Merhûme ve ma¤fûr[et]ün lehâ
Fât›ma, Kabz›mal Hac› Mehemmed Ef.nin
haremi
: Han›m
:: … ve kâffe-i ehl-i iman›n ervâhlar› içün
li-llâhi’l-Fâtiha
: Sene [13]13.
: 1. Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
2. Müteveffâ Kabz›mal Hac›
3. Mehemmed Efendi merhûmun
4. haremi merhûme ve ma¤fûr[et]ün lehâ
5. Fât›ma Han›m›n ve kâffe-i
6. ehl-i îmân›n ervâhlar›
7. içün li-llâhi’l-Fâtiha.
8. sene [13]13.

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:E
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k, 3 parça) Bafll›ks›z, silindir sütun,
yatay kartufllu, süslemeli
::: Celî sülüs
: Mensur
: Nu. 43 gibi

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i

:
:
:
:
:
:
:
:

tarih
Metin

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Kabz›mal, Hac›
Mehemmed, Tarîkat-i Aliyye-i fia‘bâniyyeden
Efendi
Rûh›yçün ve kâffe-i ehl-i îmân ervâh›yçün
r›zâen li-llâhi Te‘âlâ Fâtiha
: Fî 19 Ramazan sene 1317
: 1. Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
2. Tarîkat-i ‘Aliyye-i fia‘bâniyyeden
3. Kabz›mal Hac› Mehemmed
4. Efendinin rûh›yçün
5. ve kâffe-i ehl-i îmân
6. ervâh›yçün r›zâen li-llâhi
7. Te‘âlâ Fâtiha.
8. Fî 19 Ramazan sene 1317.
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Nu.
45
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

448

V

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:E
: Çerçeveli
: (Tepesi k›r›k) Afla¤›ya do¤ru daralan
dikdörtgen, düz cepheli, yatay kartufllu,
süslemeli
::: Rik‘a
: Mensur
: Üstte köflelerde süsleme

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hüve’l-Hayy
Merhûm
Hac› Haf›z
Mustafa, Galatal› Tatar A¤as›-zâde
Efendi
Senden bir Fâtiha niyaz eyler.
4 Cemâziyelevvel 1334.
1. Hüve’l-Hayy
2. Zâir
3. fiu kabr-i pür-sükûnda yatan zât ârif
4. bi-llâh fieyh Mustafa Enver Efendi
Hazretlerinin
5. mürîd-i ferîdi Galatal› Tatar A¤as›-zâde
6. Hac› Haf›z Mustafa Efendidir. Merhum
7. altm›fl sekizine bâli¤ olan bütün hayat›n›
8. tâât-› ilâhiyye ve tasarruf-› sübhâniyye ile
imrâr
9. ve 4 Cemâziyelevvel 1334 tarihinde
10. ûh-› pür-fütûh›n› salât-› zuhr› îfâ
11. esnâs›nda Allah›na teslîm eylemifldir
12. Senden bir Fâtiha niyâz eyler.

Nu.
46
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

Eç
Ortas› aç›k pehleli
Bafll›kl›, düz cepheli, yükselen kartufllu
Azîziye fesli
Küçük beflgen, süslemesiz
Ta‘lîk
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik

:
:
:
:
:

Hüve’l-Bâkî
Seyyid
Abdurrahman, Kibâr-› Evliyaullah

Ü S K Ü D A R
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unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
47
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

Seyyid Ya‘kub Han›n mahdum›
: Efendi
::Rûh›na Fâtiha
: Fî 16 Ramazan sene 1336
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Kibâr-› evliyâullahdan
3. merhûm Seyyid Ya‘kûb
4. Hân›n mahdûm› olup
5. k›rk dokuz yafl›nda
6. irtihâl-i dâr-› cinân eyleyen
7. Seyyid Abdurrahman
8. Efendinin rûh›na Fâtiha.
9. Fî 16 Ramazan sene 1336.

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:K
: Ba¤›ms›z
: (Bafl ve ayak k›sm› k›r›k) Düz cepheli,
yatay kartufllu
:?
:: Sülüs
: Mensur
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nu.
48
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin

Merhûme ve ma¤fûr[et]ün lehâ
fierîfe Lebîbe
Hatun
Rûh›yçün el-Fâtiha
_
1. (K›r›k!) kerîme(si) ve el-Hâc ‹brahim A¤a
2. merhûmun halîlesi merhûme
3. ve ma¤fûr[et]ün lehâ fierîfe Lebîbe
4. Hatun rûh›yçün el-Fâtiha
5. (K›r›k!)

:K
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k) (Bafll›kl› ?), düz cepheli, yükselen
kartufllu
: (K›r›k) Muhtemelen çiçek buketi
kompozisyonu
:: Ta‘lîk
: Manzum
: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
449

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

Süsleme

:?

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Âh mine’l-mevt
Âyifle S›ddîka
?
?
1. Âh mine’l-mevt
2. Mîr Nâz›m mâder-i pâkîze-i nîgû-h›sâl
3. Ya‘nî kim bu muhs›na Âyifle-i S›ddîka nâm
4. Bir afîfe pâk-gevher hûb-sîret idi kim
5. ‹smet-i rif‘atle bulmufld› cihânda ihtirâm
6. (K›r›k!)

Nu.
49
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:

K
Ba¤›ms›z
Bafll›kl› (k›r›k), düz cepheli, yatay kartufllu
? (K›r›k)
Sülüs
Mensur
-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

Nu.
50
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
450

V

::: Merhûme
:: Hanefiyye
: Kad›n
::Rûh›na Fâtiha
: ? (K›r›k)
: 1. Merhûme
2. Hanefiyye Kad›n
3. rûh›na Fâtiha
4. (K›r›k!)

:K
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k parça) Al›nl›kl›, düz cepheli,
yükselen kartufllu, süslemeli
: Çiçek buketi al›nl›kl›
:: Ta‘lîk
: Mensur

Ü S K Ü D A R
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Süsleme

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

: Al›nl›kta yaprakl›, çiçekli kaba
iflçilikli bir kompozisyon

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hüve’l-Bâkî
?
?
? , Mehmed ‹zzet Ef.(nin zevcesi ?)
?
?
?
?
1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm Mehmed ‹zzet Efendi
3. ………………. firdevsi (K›r›k!)

Nu.
51
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eç
Ba¤›ms›z
(K›r›k parça) Düz cepheli, yatay kartufllu
?
Sülüs
Manzum ve mensur

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

?

Nu.
52
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin

-

Merh[um]
?
? , …mc› Emîn A¤an›n mahdumu
?
?
?
?
1. (K›r›k!) Nûr… nîz ald›rd›m
2. El(?) beni yakd› firkat nâr›na (?)
3. ………..mc› Emîn A¤an›n
4. mahdûm› merh[ûm] (K›r›k!)

: Kç
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k parça) Bafll›kl› (k›r›k), düz cepheli,
yatay kartufllu, süslemeli
: (K›r›k) Muhtemelen yass› takkeli
:: Sülüs
: Manzum ve mensur
: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün
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Süsleme

V

: Al›nl›kta barok süsleme, boyunda kolye

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
: Hüve’l-Bâkî
yak›nma
: ……….l idim uçdum yuvadan
Vebâ geldi ay›rd› beni anadan
dua s›fat›
:?
lâkab
:?
kimlik
: ?, Müderris …llah Ef.nin kerîmesi
unvan
:?
dua
:?
dua iste¤i
:?
tarih
:?
Metin
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. ……….l idim uçdum yuvadan
3. Vebâ geldi ay›rd› beni anadan
4. Müderrisîn-i kirâmdan merhûm
5. ….llah Efendinin kerîmesi
6. (K›r›k!)
Nu.
53
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Vezin
Süsleme

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eç
Ba¤›ms›z
Bafll›kl› (k›r›k), düz cepheli, yatay kartufllu
(K›r›k)
Sülüs
Mensur

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

?
?
?, ….k A¤as› …
?
?
?
1. (K›r›k!) …[dün]yâs›na doymayan
2. …….. [ümî]dine irmeyen
3. ……..k A¤as›
4. (K›r›k!)

Nu.
54
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
452

-

: Kç
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k parça) Bafll›kl› (k›r›k), düz cephe,
yatay kartufllu
:?
:-
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Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

: Celî sülüs
: Mensur (?)
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nu.
55
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›

T E K K E S ‹

H A Z ‹ R E S ‹

Hüve’l-Bâkî
?
?
?
?
?
?
?
1. Hüve’l-Bâkî
2. Bu bâ¤-› ………snde bir ¤once
3. Ad› ecel ……. (K›r›k!)

Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

:E
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k parça) Bafll›kl› (k›r›k), düz cepheli,
yatay kartufllu
: ? (K›r›k)
:: Celî sülüs
: Mensur
:-

MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nu.
56
Cinsiyet
Mezar tipi
Bafl tafl›
Bafll›k tipi
Ayak tafl›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
(Mer)hum ve ma¤fur
?
?
?
?
?
?
1. Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
2. … (K›r›k!) (Mer)hûm ve ma¤fûr
3. …. (K›r›k!)

:?
: Ba¤›ms›z
: (K›r›k parça) Düz cepheli, yatay kartufllu,
süslemeli
:?
:: Celî ta‘lîk
: Mensur
: Al›nl›kta barok çiçek ve yapraklar
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MET‹N Ö⁄ELER‹
Allah’› anma
yak›nma
dua s›fat›
lâkab
kimlik
unvan
dua
dua iste¤i
tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

V

[Hüve’l]-Bâkî
?
?
?
?
?
?
?
1. (K›r›k!) [Hüve’l]-Bâkî
2. ………[Hümâ]yûn emîni (K›r›k!)

D‹PNOTLAR

1

Soka¤›n ad›n›n tekkenin ad›ndan kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r. Ancak ne hikmetse Hüseyin’in Hasan’a dönüfltü¤ü
görülmektedir. Asl›nda soka¤›n ad› eskiden Nalçac› Halil imifl, 1976’larda ise Hunnabî (!) ad›n› tafl›maktaym›fl, daha sonra
gûyâ asl›na döndürülerek bu hale gelmifl (‹brahim Hakk› Konyal›, Âbideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, I, ‹stanbul 1976,
s. 237).
2 BOA, C.EV., 522/26356 (29 B 1268).
3 Ayvansarayî, Hadîkatü’l-Cevâmi‘, II, Matbaa-i Âmire 1281, s. 215.
4 Üsküdar Selim A¤a Ktp., Tomar nr.122’den nakleden Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, ‹stanbul 2001,
s. 285.
5 Ayvansarayî, a.g.e., II, s. 215.
6 Zâkir fiükrî Efendi, Die Istanbuler Derwisch-Konvente und Ihre Scheiche (Mecmû‘a-i Tekâyâ), nflr. M. Sehan Tayfli - K.
Kreiser, Freiburg 1980, s. 26.
7 BOA, C.EV., 583/29439 (29 M 1195), 117/5827 (11 M 1208), 28/1352 (19 R 1211), 49/2434 (1 C 1217), 159/7947 (3 Ca 1218),
141/7043 (13 R 1219), 284/14484 (3 N 1232).
8 BOA, C.EV., 438/22156 (23 Ca 1174).
9 Jacques Pervititch, Sigorta Haritalar›nda ‹stanbul, Proje koordinatörleri: Seden Ersoy, Ça¤atay Anadol, ‹stanbul 2003.
10 M. Baha Tanman, “Nalçac› Tekkesi”, Dünden B ugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, VI, ‹stanbul 1994, s. 42.
11 Konyal›, Üsküdar Tarihi, I, ‹stanbul 1976, s. 237; II, ‹stanbul 1977, s. 372-373.
12 Melâmî-Hamzavîlik hk. bkz: Sadi S. Kucur, “Üsküdar Yeni Valide Camii Haziresi Mezartafllar›”, Üsküdar Sempozyumu IV
3-5 Kas›m 2006 Bildiriler, ed. Coflkun Y›lmaz, I, ‹stanbul 2007, s. 226.
13 Haskan, a.g.e., I, s. 286. Haskan’›n mevcut olmad›¤›n› zikretti¤i bu flahide flimdi hazirededir. Tadilat s›ras›nda toprak
alt›ndan ç›kar›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca yazar fieyh Hüseyin Efendinin ad›n› ‹brahim olarak vermektedir ve vefat tarihinin
bilinmedi¤inden bahsetmektedir.
14 BOA, Kepeci, Nu. 6290/1, s. 260 (Burada fieyh Mustafa (Enver) Efendinin do¤um tarihi 1243 olarak verilmektedir); BOA,
CE, Nu. 20737.
15 Haskan, a.g.e., I, s. 287.
16 Bkz: Yaflar Nuri Öztürk, Son Devir Türk Tasavvufu ve Bosnal› Muhammed Tevfik Halvetî, ‹stanbul 19912.
17 A.g.e., s. 56-58; Tanman, a.g.m., s. 41.
18 Haskan, a.g.e., I, s. 287.
19 Haskan, a.g.e., I, s. 287. Vefat tarihini 19 Ocak 1949 olarak vermekte ve Eyüp’te medfun bulundu¤unu zikretmektedir.
20 Zâkir fiükrî Efendi, a.g.e., s. 26-27.
21 BOA, Y.EE, Dosya nr. 149, Gömlek nr. 88.
22 Bkz: ‹smail Yak›t, Türk-‹slâm Kültüründe Ebced Hesab› ve Tarih Düflürme, ‹stanbul 20032.
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Nesiller Boyu Üsküdarl› Bir fieyhülislâm
Ailesi: Pirizâdeler
D O Ç .

D R .

T A H S ‹ N

Ö Z C A N

‹stanbul Üniversitesi

Osmanl› kurumlar› aras›nda fleyhülislâml›¤›n müstesna bir yeri vard›r. E¤itim
kurumlar›n›n ve adli mekanizmalar›n içinde bulundu¤u ilmiye hiyerarflisinin
zirvesini oluflturan bu makamda ilk fleyhülislâm olarak kabul edilen Molla Fenari (ö.834/1431)’den son fleyhülislâm Mehmed Nuri Medenî Efendi (ö.1927)’ye
kadar 129 fleyhülislâm görev yapm›flt›r. Bu fleyhülislâmlar aras›nda isimleri hemen akla gelen Molla Hüsrev, ‹bn Kemal, Ebüssuûd Efendi gibi çok say›da de¤erli ilim adam› da yer almaktad›r.
Bilindi¤i gibi, Osmanl› devlet yönetiminde görev almak ve yükselebilmek için
ehil olma flart› aranmaktayd›. Ancak, pratikte çiftçilik, zenaatlar, sipahilik gibi
birtak›m meslek ve meflgalelerin daha çok babadan o¤ula geçti¤i de bir vak›ad›r.
‹lmiye mensuplar› aras›nda da di¤er alanlarda oldu¤u kadar belirgin olmasa da
bunun bir ölçüde cari oldu¤u ve ulema ailelerinin çocuklar›n›n akranlar›na göre nispeten daha iyi yetiflme imkân›na ve uygun bir sosyal çevreye sahip olduklar› için daha kolay yükselebildikleri görülmektedir. Bu durum zaman zaman
abart›l› bir hal alarak ve birtak›m istismarlara da yol açarak “beflik ulemas›” tabirinin ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur.
Bu aç›dan Osmanl› tarihi boyunca ilmiye mensuplar› incelendi¤inde, özellikle
önemli kad›l›klar, kazaskerlik ve fleyhülislâml›k gibi makamlarda görev yapanlar aras›nda belli ailelerin ön plana ç›kt›klar›n› görmekteyiz. Bu çerçevede Çivizâdeler, Ebüssuûdzâdeler, Kad›zâdeler, Bostanzâdeler, Hoca Sadettinzâdeler,
Hocazâdeler, Paflmakç›zâdeler, Mirzazadeler, Feyzullah Efendizâdeler, Dürrizâdeler, Mekkizâdeler, Meflrebzâdeler ve benzeri flekillerde mensup bulunduklar›
ailelerin isimleriyle an›lan çok say›da kiflinin görev yapt›klar›na flahit oluyoruz.
Bunlar aras›nda tebli¤imizin konusunu teflkil eden Pîrîzâde ailesi de önemli bir
yer tutmaktad›r. Çok say›da ilim adam› ve bürokrat ç›karan bu aileden yetiflen
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üç kifli de ilmiye teflkilat› içinde çeflitli görevler yaparak fleyhülislâml›k makam›na kadar yükselmifl ve kendi dönemlerinde önemli vazifeler üstlenmifllerdir.
Bu tebli¤de aileye mensup üç fleyhülislâm›n hayat hikâyeleri çerçevesinde ailenin tan›t›m› ve hizmetleri anlat›lmaktad›r.
Aileye ismini veren kifli Dergâh-› Âlî Yeniçeri A¤alar›ndan Pîrî A¤a’d›r. Pîrî
A¤a’n›n kimli¤i ve hayat› hakk›nda ne yaz›k ki herhangi bir bilgiye sahip de¤iliz. Dâniflmend devflirme kökenli oldu¤unu ve milliyetinin bilinmedi¤ini kaydederse1 de bu yorumun ne kadar isabetli oldu¤u tart›flmaya aç›kt›r. Pîrî A¤a’n›n
vefat›ndan sonra Üsküdür’da Karacaahmet Mezarl›¤›’na defnedildi¤i anlafl›lmaktad›r. Mezar› daha sonra yan›na defnedilen di¤er aile fertlerine ait mezarlarla birlikte bir aile kabristan›na dönüflmüfltür.
Ailenin yetifltirdi¤i ilk fleyhülislâm babas›na nispetle Pîrîa¤ao¤lu olarak da bilinen Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’dir (ö. 1162/1749). 1085/1674 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’da do¤an Mehmed Sâhib Efendi 10 yafl›nda Kur’an-› Kerim’i okumay› ö¤renmifl ve devrinin önde gelen alimlerinden ders alarak yetiflmifltir. Bir
süre fieyhülislâm Mirzâzâde Efendi’nin hizmetinde bulunmufl, 1106/1695’de
Sultan II. Mustafa’n›n cülusu esnas›nda mülâzemete nail olmufl ve bir süre de
fieyhülislâm Feyzullah Efendi’nin kitapç›l›k hizmetini yapm›flt›r.
Feyzullah Efendi’nin tavsiyesiyle Sadrazam Daltaban Mustafa Pafla’ya ve daha
sonra Râmî Pafla’ya imaml›k yapan Mehmed Sâhib Efendi 1113/1701’de müderrisli¤e bafllam›flt›r. S›ras›yla ‹brahim A¤a Medresesi Dârülhadîsi, Halil Pafla
Medresesi, Abdullah A¤a Medresesi, Haf›z Pafla ve Koca Mustafa Pafla medreseleri, Haydar Pafla, K›l›ç Ali Pafla, Kalenderhane medreseleri ve son olarak da
fiehzade Medresesi’nde müderrislik yapm›flt›r.
1127/1715’de Evkâf-› Harameyn müfettiflli¤ine getirilen Mehmed Sâhib Efendi
bu arada Süleymaniye Dârülhadîsi’nde reîsü’l-müderrisîn ünvan›n› alm›flt›r. Bir
süre Mahmud Pafla Mahkemesi’nde nâiblik görevini yürüttükten sonra
1135/1722-1723’de Selanik kad›s› olmufl, daha sonra Yeniflehir Fenâr kazas› kad›l›¤›na nakledilmifltir.
I. Mahmud döneminde 1140/1727-1728’de ikinci sultan imaml›¤›na ve flehzade
hocal›¤›na getirilen Mehmed Sâhib Efendi Bursa pâyesi ald›ktan sonra
1142/1729-1730’da fiilen Bursa kad›l›¤›na tayin edilmifltir. Ard›ndan ayn› y›l
içinde Mekke payesi alm›fl, 1143/1731-1732’de Arabzâde Abdurrahman Efendi’nin yerine birinci sultan imaml›¤›na getirilmifltir. Ayr›ca ‹stanbul kad›l›¤› da
kendisine verilerek Anadolu payesi alm›fl ve 1146/1733’te fiilen Anadolu kazaskerli¤ine getirilmifltir. 1149/1736-1737’de Rumeli payesi alan Mehmed Sâhib
Efendi 1150/1737’de de Rumeli kazaskeri olmufltur. fievval 1151/Ocak 1739’da
azledildikten sonra Muharrem 1156/fiubat 1743’te tekrar Rumeli kazaskerli¤ine
getirilmifltir.
30 Muharrem 1158/4 Mart 1745 tarihinde vefat eden Feyzullahefendizâde Seyyid Mustafa Efendi yerine fleyhülislâml›¤a tayin edilen Mehmed Sâhib Efendi
bir y›l bir ay kadar fleyhülislâml›k yapt›ktan sonra hastal›¤› nedeniyle 13 Rabiulevvel 1159/5 Nisan 1746’da bu görevden ayr›larak Befliktafl’taki yal›s›na çekilmifltir. fiemdanizade müellifine göre azil sebebi ‹stanbul kad›l›¤›na getirdi¤i o¤456
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lu Osman Sâhib Efendi’nin uygunsuz davran›fllar›d›r. 2
Hac yapmak niyetiyle ayn› y›l o¤luyla birlikte Üsküdar’dan hareket etmifl, hac
dönüflünde ise Gelibolu’da ikamet etmesi uygun görülmüfl, daha sonra Tekfurda¤›’nda ikametine müsaade edilmifl ve ancak birkaç ay sonra Üsküdar’daki evine dönmesine izin verilmifltir. K›sa bir süre sonra, 9 Recep 1162/25 Haziran
1749 Sal› günü Üsküdar’da Balaban ‹skelesi civar›nda bulunan ve Y›lanl› Yal›
olarak bilinen yal›s›nda vefat etmifltir. Cenaze namaz› ertesi gün Üsküdar’daki
Vâlide Sultan Camii’inde k›l›nd›ktan sonra Karacaahmet Mezarl›¤›’nda bulunan
babas›n›n mezar›n›n yan›na defnedilmifltir. Mezar yeri Çiçekçi mevkiinde Selimiye Dergah› karfl›s›nda ve 8. adan›n ortalar›nda yer almaktad›r.
Mehmed Sahib Efendi güzel konuflmas› ile flöhret bulmufltur. Muhtelif ilimlerde birikimi olan ilim ve fazilet sahibi bir kifliydi. Bir süre ‹stanbul’da kurulan
Müteferrika Matbaas›’nda görev yaparak bas›lan kitaplar›n tashih iflleriyle de
meflgul olmufltur. Bu dönemde Osmanl› devlet adamlar› ile ulema aras›nda gündeme gelerek tart›flma konusu olan Caferili¤in beflinci mezhep olarak kabul edilip edilemeyece¤i konusunda Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin de görüflünün
al›nd›¤› tarihi kaynaklarda anlat›lmaktad›r.3
Yeni bulufllara merakl› olan Mehmed Sâhib Efendi Üsküdar’da kurulan Hendesehâne’nin ilk hocas› Yeniflehir Müftüsüzâde Mehmet Sait Efendi’nin icad etti¤i ve iki cisim aras›ndaki mesafeyi uzaktan ölçmeye yarayan Rub-i müceyyib-i
zü’l-kavseyn adl› aleti inceleyerek do¤rudan Sultan Mahmud’a takdim etmifltir.
Padiflah›n da teflvikiyle alet düzeltilerek gelifltirilmifl ve bir üçgenin bir kenar›
ile iki aç›s› bilindi¤inde di¤er aç›lar› ve kenarlar› da bulunabilecek flekilde kullan›l›r hale getirilmifltir.4
‹lim adamlar›na verdi¤i destek ve teflviklerin yan›nda bizzat kendisi de önemli
eserler vermifl olan Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi, di¤er eserlerinin yan›nda
‹bn Haldun’un Mukaddime’sinin ilk Türkçe çevirisini yaparak bu alanda önemli bir hizmeti gerçeklefltirmifltir. Türkçe’ye ilk defa 1730’da Pîrîzâde taraf›ndan
Tercüme-i Mukaddime-i ‹bn Haldûn ad›yla yap›lan çeviride eserin ancak bafl›ndan itibaren beflinci fasl›n sonuna kadar olan k›sm› tercüme edilebilmifltir. Bu
çevirinin ilk bask›s› M›s›r Hidivi’nin iste¤i üzerine 1274/1858’de Bulak’ta (Matbaa-i Âmire) büyük boy bir cilt olarak yap›lm›flt›r. Bu bask›da Pîrîzâde’nin çevirdi¤i ilk befl fasla ilaveten yar›m kalm›fl olan alt›nc› fasl›n çevirisi de tamamlanm›fl ve kalan k›s›mlar da Arapça olarak ilave edilmifltir. Bir y›l sonra
1275/1859’da Bulak’da yeniden yay›nlanan eser ayn› y›l ‹stanbul’da da iki cilt
halinde bas›lm›flt›r. Ancak, ‹stanbul’da yap›lan bask›da çevirinin sadece ilk befl
fasl› yer alm›fl, Pîrîzâde’nin tercüme etmedi¤i sonraki k›s›mlar konulmam›flt›r.
Çevirinin Kahire (Bulak) bask›s› hatal› bulunarak ‹stanbul bask›s› torunlar›ndan
fieyhülislâm Mehmed Sâhib Molla’n›n elinde bulunan ve mütercimin bizzat haz›rlad›¤› bir nüshadan yap›lm›flt›r.5 Daha sonra Ahmet Cevdet Pafla alt›nc› fasl›
tekrar tercüme etmifl, çevirinin bu k›sm› Pîrîzâde’nin çevirisine ilaveten üçüncü cilt olarak 1277/1860’da ‹stanbul’da yay›nlanm›flt›r.
Pîrîzâde tercüme yapman›n yan›nda zaman zaman genifl aç›klamalara da yer
verdi¤i için ‹bn Haldun’u tefsir etti¤i de¤erlendirmesi yap›lmakta, yap›lan ilave
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ve izahlar nedeniyle kimileri çevirinin eserin asl›ndan daha k›ymetli oldu¤u
fleklinde de¤erlendirmeler yaparken kimileri de yap›lan ilave ve izahlar› elefltirmektedir. Özellikle girifl k›sm›nda ilmin k›s›mlar› ve tarih ilminin di¤er ilimler
aras›ndaki yeri hakk›nda verdi¤i bilgiler son derece k›ymetlidir.6
fieyhülislâmlar›n ayn› zamanda fliir ile meflgul olmalar› ve bir çok fleyhülislâm›n
ayn› zamanda divan sahibi olmas› dikkat çekicidir. Pirizade Mehmed Sâhib
Efendi’nin de bu gelene¤e uygun flekilde bir Müretteb Dîvân’›n›n bulundu¤unu
görüyoruz. fiairli¤i ilmi flahsiyetinin gölgesinde kalmakla birlikte üç dilde, yani
Türkçe, Arapça ve Farsça fliir yazabildi¤i görülen Pîrîzâde’nin sade bir dille yazd›¤› fliirleri daha çok ahlaki ve dini-tasavvufi konularla ilgili nasihatlardan oluflmaktad›r. fiiirlerinde Sâhib mahlas›n› kullanan Mehmed Sâhib Efendi’nin Dîvân’› iki ayr› teze konu olmufltur.7
Pirizâde’nin bir di¤er eseri de Risâle alâ bahs min ebhâsi’l-Lum’a fî milki’l-mut’a
isimli risalesidir. Eser muhtemelen Caferili¤in beflinci mezhep olarak kabulü konusundaki tart›flmalar›n etkisiyle gündeme gelen mut’a nikah›na dairdir. Hanefî fakihlerinden Hâmid b. Ali b. ‹brahim ed-D›maflkî’nin (ö. 1171/1758) yazd›¤›
ve temel kaynaklara müracaatla mut’a nikah›n› konu edinen risalesindeki hatalar›na iflaret etmek için kaleme al›nm›flt›r. Risale Saffet Köse taraf›ndan tespit
edilen tek nüshas› esas al›narak makale fleklinde neflredilmifltir.8
Pîrîzâde’nin kaleme ald›¤› Kitabü’s-Siyâse isimli risalede ise, Kâtip Çelebi’nin
Düstûrü’l-amel li ›slâhi’l-halel isimli eseri esas al›narak ve ‹bn Haldun ile Makr›zî ve Kâtip Çelebi’nin görüfllerinden de istifade ile devlet yönetimine dair ahlâkî, sosyal ve siyasi konularda nasihatlarda bulunulmaktad›r.9
Kaynaklarda Pîrîzâde’nin zikredilenlerin d›fl›nda da baz› kitaplara talikat ve hafliyelerinin bulundu¤u, ayr›ca Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme al›nm›fl fliir ve
nesirlerinin oldu¤u kaydedilmekte, baz› eserler de sehven ona nispet edilmektedir.10
Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin hayrat› olup olmad›¤›na dair kaynaklarda bir
bilgiye rastlanmamaktad›r. Sadece fiehzadebafl›’nda Kuyucu Murat Pafla Türbesi ile Medresesi’nin karfl›s›nda yer alan ve 1958’de y›kt›r›lan Camc› Ali Çelebi
Mescidi’ni minber koyarak cami haline getirdi¤i fleklinde bir hayrat›ndan bahsedilmektedir.11
Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’den sonra o¤lu Osman Sâhib Efendi’nin k›z› vas›tas›yla devam eden ve Pîrîzâde diye bilinen neslinden devletin önemli kademelerinde hizmet veren önemli flahsiyetler yetiflmifltir. Bunlardan afla¤›da anlat›lan o¤lu Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi ile k›z taraf›ndan torununun torunu
olan Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi (Molla) fleyhülislâml›k makam›na kadar
yükselmifller, Mehmed Sâhib Efendi (Molla)’n›n babas› Pîrîzâde ‹smet ‹brahim
Bey de Anadolu kazaskerli¤i ve Meclis-i Maârif reisli¤i yapm›flt›r.
Ailenin yetifltirdi¤i ikinci fleyhülislâm ve Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin o¤lu olan Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi (ö. 1183/1770) 1122/1710-1711 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufltur. Tahsilini tamamlad›ktan sonra Sultan I. Mahmud döneminde 20 yafl›nda iken 1142/1729-1730’da müderris olan Osman Sâhib Efendi
ilmiye geleneklerine uygun flekilde bir süre farkl› medreselerde ders verdikten
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sonra 1151/1738-1739’da kad›l›¤a bafllam›flt›r. 1157/1744-1745’te Mekke pâyesini alm›fl, 1158/1745-1746’da babas›n›n fleyhülislâml›¤› s›ras›nda ‹stanbul kad›l›¤›na getirilmifl, ancak bu pâyeyi almam›fl oldu¤undan iki ay sonra görevden
al›nm›flt›r. fiem’dânîzâde bu hadiseden bahsederken Osman Sâhib Efendi’nin
marifet erbab› oldu¤unu ancak mirasyedi tav›rlar› ve sefahatine dair söylentiler
nedeniyle babas›yla birlikte azledildi¤ini ve Mekke’ye gönderildi¤ini kaydeder.12
1165/1752’de Anadolu kazaskerli¤ine tayin edilen Osman Sâhib Efendi,
1169/1755’te fieyhülislâm Dürrîzâde Feyzullah Efendi’nin tavsiyesi ile III. Osman’›n birinci imaml›¤›na getirilmifl, birkaç ay görev yapt›ktan sonra ayn› y›l
Rumeli kazaskerli¤ine tayin edilmifltir.
Koca Râg›p Pafla’n›n sadâretinde Danimarka elçili¤i ile uzun bir süredir sürdürülen ticaret anlaflmas›n›n müzakerelerini Danimarka lehine sonuçland›rmas›ndan sonra rakip devletler taraf›ndan hakk›nda Danimarka elçisinden yüz kese
rüflvet ald›¤› fleklinde suçlamalar yöneltilmifl, bunun üzerine 1170/1756’da Rumeli kazaskerli¤i ile birlikte ‹mâm-› Sultânîlikten al›narak Gelibolu’ya sürgün
edilmifltir. Daha sonra Bursa’ya nakledilen Osman Sâhib Efendi, III. Mustafa’n›n
k›z› fiâh Sultan’›n do¤umu nedeniyle ç›kar›lan af üzerine ‹stanbul’a dönmüfltür.
Osman Sâhib Efendi, 1175/Mart 1762’de ikinci ve 1179/1765’te üçüncü defa Rumeli kazaskeri olmufl ve bir y›ll›k süresini tamamlad›ktan sonra istifa ederek inzivaya çekilmifltir. Lehistan meselesi nedeniyle Sadrazam Muhsinzâde Mehmed
Pafla ve fieyhülislâm Veliyyüddîn Efendi’ye muhalefet ederek Ruslarla savafl yap›lmas›n› savunmufltur. Savafla karfl› ç›kan Muhsinzâde Mehmed Pafla’n›n azli
ve Rus elçisinin Yedikule’de hapsedilmesinde rol oynam›fl ve Veliyyüddîn Efendi’nin vefat› üzerine 4 (veya 14) Cemaziyelâhir 1182/16 (veya 26) Ekim 1768’de
fleyhülislâml›¤a getirilmifltir.13 Ancak Sultan III. Mustafa döneminde gerçeklefltirilen Rusya seferleri esnas›nda ülkenin içine düfltü¤ü felaketler ve Osmanl›Rus savafl›n›n bozgunla neticelenmesi nedeniyle a¤›r bir üzüntüye kap›larak rahats›zlanm›fl ve fleyhülislâml›k makam›nda iken 5 veya 6 Zilkade 1183/2 veya 3
Mart 1770 tarihinde vefat etmifltir. Bursal› Mehmed Tahir vefat tarihini
1184/1771 olarak verir. Sultan III. Mustafa dönemine tesadüf eden fleyhülislâml›¤› 16 aydan birkaç gün fazla sürmüfltür.
Cenazesi Aksaray’da Murad Pafla Camii haziresinde eski sadrazamlardan Kara
Davud Pafla’n›n kabri civar›na defnedilmifltir. Ancak 1917’de Aksaray Caddesi
aç›l›rken, o dönemde Evkâf Naz›r› Vekili olan torunlar›ndan ‹brahim Hayrullah
Bey taraf›ndan kemiklerinin Üsküdar’daki Selimiye Tekkesi karfl›s›nda bulunan
aile mezarl›¤›na tafl›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Mezar› nakledilirken mezar tafl›n›n
burada kalmas› nedeniyle baz› kaynaklar mezar›n›n Murat Pafla Camii haziresinde bulundu¤u bilgisini verirler.
Osman Sâhib Efendi’nin âlim, fâz›l, söz ve kalem sahibi güzel konuflan bir kifli
oldu¤u, hem naz›m hem de nesir de akranlar› aras›nda öne geçti¤i anlat›l›r. Ayn› zamanda babas› gibi bir divan flairi olan Osman Sâhib Efendi de Sâhib mahlas› ile fliirler yazm›fl ve baz› hadiselere tarih düflürmüfltür. Ancak ayn› mahlas›
kulland›klar› için fliirlerinin babas›n›n fliirleri ile kar›flt›r›lm›fl olmas› da muhte459
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D’Ohsson’un çizimiyle Osmanl›da bir fleyhülislam tören giysileriyle (Tableau General, II, Paris 1790)

meldir. Ayr›ca hat sanat›na da merakl› olan Osman Sâhib Efendi, Kâtibzâde Refî Efendi’den ta’lîk yaz›s›n› ö¤renmifltir. Hay›r sahibi bir zat olan Osman Sâhib
Efendi, Üsküdar’da aileye ait Y›lanl› Yal› olarak bilinen yal›n›n arkas›nda Balaban ‹skelesi’nin bafl›nda babas› ad›na bir çeflme yapt›rm›flt›r. fiemsipafla Caddesi üzerinde bulunan bu çeflme 1955 y›l›nda y›kt›r›lm›flt›r.14
Osman Sâhib Efendi’nin erkek evlad› olmam›fl, aile Osman Sâhib Efendi’nin ‹brahim Bey ile evlenen k›z›ndan devam etmifltir. II. Meflrutiyet döneminin önemli simalar›ndan ve ailenin üçüncü fleyhülislâm› olan Pîrîzâde Mehmed Sâhib
Efendi (Molla) Osman Sâhib Efendi’nin k›z› taraf›ndan torunudur.
Osman Sâhib Efendi, babas›n›n aksine daha çok siyasi hadiselerle ba¤lant›l› olarak dikkat çekmektedir. Ancak yine de kaynaklarda baz› ilmi çal›flmalar›ndan da
bahsedilir. Bursal› Mehmed Tahir Topkap› Saray›’nda bulunan Revan Odas› kütüphanesinde Kâmûs’un on maddesine talikat› hâvî bir eseri bulundu¤unu kaydederse de kay›tlarda bu esere rastlanmamaktad›r. ‹Ü Merkez Kütüphanesi’nde
Arapça yazmalar k›sm›nda (nr. 6232’de) Ta’lîka alâ mâddeti’l-aflr li-Sâhibi’l-Kâ460
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mûs ad›yla kay›tl› bulunan eserin Bursal› Mehmed Tahir’in bahsetti¤i eser olmas› muhtemeldir. Sehven babas›na da nispet edilen ve 5 varaktan ibaret olan bu
risale Kâmûsu Lisânü’l-Arab’daki AfiR maddesi ile ilgili bilgileri de¤erlendiren
bir çal›flmad›r. Bunun yan›nda Pirîzâde Osman Sâhib Efendi’nin fliirleri ile baz›
beyitlere yazd›¤› flerhlerden oluflan Mekâmâtü’l-Bedîa adl› bir de fliir mecmuas›
bulunmaktad›r.15 Zikredilenlere ilaveten babas› Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’ye ait Divân’›n sonunda da Osman Sâhib Efendi’ye ait oldu¤u anlafl›lan 2 kaside ile iki tarih yer almaktad›r.16
Aileden yetiflen son fleyhülislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib (Molla) Efendi’dir (ö.
1328/1910). Yukar›da anlat›lan fieyhülislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin
o¤lu fieyhülislâm Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi’nin k›z› taraf›ndan torunudur.
Ayn› zamanda Topal Osman Pafla’n›n damad› olan vüzeradan Sar› Mehmed Pafla’n›n o¤lu Kazasker ‹brahim Bey vas›tas›yla torunu olan Kazasker Yahya Efendi’nin o¤lu Kazasker ‹brahim ‹smet Efendi’nin de o¤ludur. Vezir soyundan geldi¤i için bey ünvân› ile de an›l›r. 1254/1838’de ‹stanbul’da do¤mufltur. Arapça
ve dini ilimlerde e¤itim alm›fl ve ünlü hattat Abdullah Zühdü Efendi’den hat
meflketmifl, Mehmed Bâhir Efendi’den talik dersi alm›flt›r. Dini ilimlerde ders ald›¤› kifliler aras›nda Da¤›stanl› Abdullah fiâkir Efendi ile Müsteflar Mustafa Zeki Efendi de vard›r. Mevlevî tarikat›na intisab› bulunan Mehmed Sahib Molla,
Yenikap› Mevlevihanesi fleyhi Osman Efendi’nin sohbetlerinde bulunmufltur.
Mufassal hal tercemesinde verilen bilgilere göre Mehmed Sâhib Molla’ya
1260/1844’te alt› yafl›nda iken ‹stanbul müderrisli¤i pâyesi verilmifltir. Ekrem
Reflâd ise bu pâyeyi sekiz yafl›nda ald›¤›n› kaydeder.17
Ondört yafl›nda babas›n›n Anadolu kazaskerli¤i s›ras›nda 1268/1852’de Anadolu Kazaskerli¤i tezkirecili¤ine getirilen Mehmed Sâhib Efendi, Meflîhat Dairesi
mektupçulu¤u muavinli¤i ve mektupçuluk gibi görevlerde de bulunmufltur. Bir
süre müderrislik yapt›ktan sonra 1280/ 1863’te Eyüp kad›l›¤›na getirilmifl,
1281/1865’te de ‹zmir niyabetine tayin edilmifltir. 1282/1866’da Evkaf-› Hümâyun Nezareti’nde oluflturulan Mahkeme-i Teftîfl üyeli¤ine ve daha sonra Divân› Muhâsebât Muhâkemât Dairesi Mesâlih-i Umûmiyye k›sm› üyeli¤ine getirilmifltir.
1283/1867’de Mekke pâyesi alan Mehmed Sâhib Molla 1284/1867’de Divân-›
Muhâkemât-› Maliye üyeli¤ine ve 1285/1868’de fiûrây-› Devlet üyeli¤ine atanm›flt›r. 1288/1871’de Trabzon Müfettifl-i Hükkâml›¤›’na tayin edilmiflse de daha
Trabzon’a gitmeden görev yeri Edirne olarak de¤ifltirilmifl, ancak bu memuriyetin la¤vedilmesiyle Divân-› Temyîz baflkanl›¤› ile birlikte Edirne vilayeti niyâbetine tayin edilmifltir. Bir süre Edirne’de görev yapt›ktan sonra istifa ederek ‹stanbul’a dönmüfl ve 1290/1873’te Meclis-i ‹ntihâb-› Hükkâm-› fier’ üyeli¤ine getirilmifltir. Ayn› y›l ‹stanbul pâyesi alm›fl, 1293/1876’da Asâkir-i Muâvene Techîz
Cemiyeti üyesi olmufl ve ikinci defa fiûrây-› Devlet üyeli¤ine getirilmifltir. Bu
arada Bosna Hersek halk› için yard›m toplanmas›, asker tertibi ve muhacirlerin
yerlefltirilmesi için oluflturulan komisyonda fahri olarak görev yapt›¤› gibi hazine ile di¤er daireler aras›ndaki hesaplar›n ve ihtilafl› meselelerin görülmesi için
oluflturulan komisyon ile Ziraat Odas› üyeliklerinde bulunmufltur. 1301/1883’te
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Pîrizade Mehmed Sâhib Efendi’ye ait fetva örne¤i

Anadolu kazaskerli¤i pâyesi alan Mehmed Sâhib Molla ayn› y›l fiûrây-› Devlet
Muhâkemât Dâiresi ikinci reisli¤ine getirilmifltir.
Mehmed Sâhib Efendi’nin Sultan II. Abdülhamid ile pek anlaflamad›¤›, daha
flehzadeli¤inden itibaren aralar›nda birtak›m ihtilaflar›n bafl gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle zaman zaman önemli s›k›nt›lar yaflam›flt›r. Paflabahçe’deki çiftli¤ini M›s›r Hidivi’ne satmas› üzerine ald›¤› paray› padiflah aleyhine kurulan bir komiteye vermekle itham edilmifltir. Rumeli’de meydana gelen birtak›m
hadiseleri tertip edenler aras›nda bulundu¤u ve ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti
mensuplar›n›n Paflabahçe’deki yal›s›nda misafir olarak kald›klar› fleklindeki bir
jurnal üzerine evi II. Abdülhamid’in emriyle Çerkez Mehmed Bey taraf›ndan
aratt›r›lm›flt›r. Bu arama esnas›nda yal›n›n önemli ölçüde tahrip edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Herhangi bir delil bulunmamakla ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lmas› amac›yla 1303/1886’da tahkikat amac›yla Halep’e gönderilmifl ve ancak befl ay son462
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ra ‹stanbul’a dönebilmifltir.
Bir süre görev verilmeyen Mehmed Sâhib Molla 1314/1897’de fiûrây-› Devlet
Temyiz Mahkemesi baflkanl›¤›na getirilmifl, 1317/1899’da da fiûrây-› Devlet
Mülkiye Dairesi azal›¤›na nakledilmifltir. Meflrutiyetin ilan› ile 1326/1908’de fiûrây-› Devlet Mülkiye Dairesi ikinci baflkanl›¤›na ve ayn› y›l Hey’et-i Âyân üyeli¤ine getirilen Mehmed Sâhib Efendi 31 Mart Vak’as›’ndan sonra 15 Rabiulahir
1327/6 May›s 1909’da kurulan Hüseyin Hilmi Pafla’n›n ikinci kabinesinde fleyhülislâml›¤a getirilmifltir. Ancak hükûmet içinde pek uyumlu davranmad›¤› anlafl›lan Mehmed Sâhib Molla, kabinenin yapt›¤› ifllerin aceleye getirilmesine ve
flekline muhalefet etmifl, bu nedenle eski kafal› olmakla itham edilmifltir.
Hükûmetin 30 Zilhicce 1327/12 Ocak 1910’da istifas›yla birlikte Mehmed Sâhib
Efendi de istifa ederek fleyhülislâml›ktan ayr›lm›flt›r. Ayn› tarihte Âyân üyeli¤inden de istifa etmek istemifl, ancak bizzat Sultan Reflad’›n iradesiyle buna mani olunmufltur. Nihayet 27 Cemaziyelâhir 1328/6 Temmuz 1910’da ‹stanbul’da
vefat etmifltir. Cenazesi Karacaahmet Mezarl›¤›’nda bulunan aileye ait kabristana defnedilmifltir. Mezartafl› Hattat Sâmi taraf›ndan yaz›lm›flt›r.
Mehmed Sâhib Efendi’nin cömert, dindar, zühd ve takva sahibi, do¤rulu¤u ile
meflhur, vefakar ve hukuka riayet eden bir kifli oldu¤u kaydedilir. Avlonyal› Ekrem Bey an›lar›nda Kazaskerli¤i döneminde ziyaret etti¤i Mehmed Sâhib Molla’n›n Kandilli’deki kona¤›n›n zenginlik ve ihtiflam›n› ayr›nt›l› bir flekilde ve büyük bir hayranl›kla anlat›r. Ancak cömertli¤i ve vefakarl›¤› hayat›n›n son y›llar›n› yokluk ve s›k›nt› içinde geçirmesine yol açm›flt›r. Zengin bir kifli olmakla
birlikte azledilerek Halep’e sürgüne gönderilen Sadrazam fiirvânîzâde Rüfltü Pafla’ya borç vermek amac›yla Bursa’daki çiftli¤ini rehin vererek 10.000 alt›n borçlanm›fl, ancak Rüfltü Pafla’n›n vefat› üzerine alaca¤›ndan vazgeçmifltir. Bundan
dolay› mali s›k›nt›ya düflerek hayat›n›n sonuna kadar yokluk içinde yaflam›flt›r.
Mehmed Sâhib Efendi’nin siyasi tart›flmalarda taraf olmaktan ve do¤ru bildi¤i görüfllerini gerekti¤inde aç›k bir flekilde beyan etmekten çekinmedi¤i anlafl›lmaktad›r.
Bundan dolay› daha flehzadeli¤inden itibaren II. Abdülhamid’le aras›n›n aç›ld›¤›na
flahit oluyoruz. Daha sonra da çeflitli olaylardaki muhalefeti nedeniyle ciddi s›k›nt›lar yaflam›flt›r. Midhat Pafla’n›n idam› hususunda da II. Abdülhamid’e muhalefet ederek idama karfl› ç›kanlar aras›nda yer alm›flt›r. 31 Mart Vak’as›’na kat›lanlara da alenen karfl› ç›kan Mehmed Sâhib Molla, Hareket Ordusu’nun kurdu¤u mecliste Padiflah Sultan Abdülhamit’in hal’ edilmesi için yap›lan oylamaya da kat›lm›flt›r. II. Abdülhamid ile aralar›ndaki so¤uklu¤a ve zaman zaman maruz kald›¤› kötü muameleye ra¤men kendi do¤rular›n› ifade etmekten vazgeçmemifl, Sultan Abdülhamid’in hal’ edilmesinden sonra 31 Mart olaylar› nedeniyle
yarg›lanmas› için Dîvân-› Âlî’de haz›rlanan mazbataya bakanlar kurulunda Adliye Nâz›r› ile birlikte muhalefet etmifl ve bu muhalefet nedeniyle Abdülhamid’in yarg›lanmas›ndan vazgeçilmifltir.
Meflrutiyetle ilgili tart›flmalar esnas›nda Osmanl› ulemas› aras›nda meflrutiyet
idaresinin dine uygunlu¤unu savunan tarafta yer alan Mehmed Sâhib Molla
fleyhülislâml›¤› esnas›nda da bu konudaki görüfllerini bir beyanname ile ilan etmifltir. fieyhülislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib imzas›yla yay›nlanan beyanname463
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de Hareket Ordusu’nun gerçeklefltirdi¤i hareketin gerekçeleri anlat›larak yap›lan›n dini aç›dan da meflru ve gerekli oldu¤u ifade edilmifltir. Beyannamede geçmifl devirde pek çok zulüm ve kötülü¤ün yafland›¤›, bu nedenle padiflah›n hal’
edilerek yerine V. Mehmed’in getirildi¤i anlat›lmakta; ayr›ca meflrûtiyet idaresinin dindeki yerine iflaret edilerek bunun dini bir gereklilik oldu¤u bildirilmekte ve aksi yöndeki telkinlere kap›lmamas› için halk›n ayd›nlat›lmas› istenmektedir.18 Kaynaklarda Mehmed Sâhib Efendi’nin bu beyanname d›fl›nda bir eseri
bulundu¤una dair bir bilgiye rastlanmamaktad›r.
Mehmed Sâhib (Molla) Efendi döneminin önemli devlet adamlar›ndan reisületibbâ’ ve tarihçi Hayrullah Efendi’nin (ö.1866) damad› ve flair Abdülhak Hamit
Tarhan’›n (ö.1937) enifltesidir. Abdülhak Hamit’in eserlerinde aile ile ilgili oldukça k›ymetli bilgiler yer ald›¤› gibi mektuplar› aras›nda Pîrîzâde ailesine mensup flah›slara (Pîrîzâde ‹brahim Bey’e, Pirizâde ‹smail Bey’e, Pîrîzâde Osman Sahib Bey’e, Sâhibbeyzâdelere) hitaben yaz›lm›fl mektuplar da bulunmaktad›r. 19
Mehmed Sâhib (Molla) Efendi’nin o¤lu ‹brahim Hayrullah Bey de Evkâf-› Hümâyun Nezâreti’nde vekaleten görev yapt›¤› gibi Said Halim Pafla kabinesinde Adliye Nâz›r› olarak yer alm›flt›r. 20
Aileye ait Karacaahmet Mezarl›¤›’nda 8. adada bulunan ve fiair Nedim’in mezar›n›n bulundu¤u mevkide, ‹.H. Konyal› sofas›n›n arkas›nda yer alan sofadaki
mezar tafllar›ndan hareketle aileye ait flu bilgilere ulafl›lmaktad›r:
1. fieyhülislâm Pîrîzâde el-Hâc Mehmed Efendi (ö.9 Recep 1162/25 Haziran
1749).
2. El-Hâc ‹brahim, Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi biraderi. (ö. 1164/1750)
3. Osman Efendi’nin annesi Hadice Kad›n. (ö. 1178/1764)
4. Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin k›z› Ayfle Han›m (ö. 1178/1764)
5. fieyhülislâm Pîrîzâde Osman Efendi’nin k›z› Ayfle Han›m (ö. 27 Ramazan
1228/Eylül 1813)
6. fieyhülislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi (27 Cemaziyelâhir 1328/6 Temmuz 1910). Kitabesi Sâmi imzal›d›r.
7. Hekimbafl› Abdülhak Efendizâde Hayrullah Efendi’nin k›z› ve fieyhülislâm
Pîrîzâde Mehmed Sâhib Bey’in zevcesi Fatma Hayrünnisâ Han›m. (ö. 18 Muharrem 1334/Kas›m 1915) Kitabesi Necmeddin imzal›d›r.
8. Ayandan Adliye Naz›r› ‹brahim Hayrullah Bey. (ö. 18 Muharrem 1352/May›s
1933).
9. fieyhülislâm Pîrîzâde Osman Molla Efendi’nin damad› Sadr-› Anadolu Said
Beyefendi’nin k›z› Emine Han›m.
Hazirede baflka mezar tafllar› da yer almakla birlikte bunlar›n aile ile bir ilgisinin olmad›¤› anlafl›lmaktad›r.21
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7 Olcay Köprücü taraf›ndan mezuniyet tezi olarak Dîvân’›n›n edisyon kriti¤i yap›lm›fl, daha sonra Meral To-

pal taraf›ndan da yüksek lisans tezi olarak incelenmifltir. bk. Olcay Köprücü, Pîrî-Zâde Mehmed Sâhib Hayat›, Eserleri, fiahsiyeti ve Dîvân’› (edisyon kritik), ‹Ü Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Mezuniyet Yaz›l› Çal›flmas› (Dan›flman: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan), 1967, VI+142 s.; Meral Topal, Pîrî-Zâde Mehmed Sâhib Hayat›, Edebî Kiflili¤i, Eserleri ve Divan›’n›n Tenkitli Metni, Yüksek Lisans Tezi (Dan›flman: Doç. Dr. Ali Y›ld›r›m),
F›rat Üniversitesi SBE Türk Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›, Elaz›¤ 2004, XI+235 s.
8 Saffet Köse, “fieyhulislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin (1085-1162/1674-1749) Hâmid el-‹mâdî’nin
(1103-1171/1692-1758) ‘el-Lum’a fî ahvâli’l-mut’a’ Adl› Risâlesine Yazd›¤› Tekmile”, ‹slâm Hukuku Araflt›rmalar› Dergisi, V (2005), s. 421-432.
9 Eserin bilinen tek nüshas› Kitabü’s-siyase fi etvâri’l-hamse ad›yla ‹Ü Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar
bölümü nr. 2698’de kay›tl›d›r. Bugüne kadar üzerinde herhangi bir çal›flma yap›lmayan bu küçük hacimli fakat k›ymetli risalenin neflri için bir meslektafl›mla birlikte bafllatt›¤›m›z çal›flma tamamlanmak üzeredir. Risalenin metin transkripsiyonu tamamlanm›fl olup gerekli inceleme ve düzeltmeler yap›ld›ktan sonra müstakil
olarak neflri planlanmaktad›r.
10 Bursal› Mehmed Tahir ile ‹. Parmaks›zo¤lu Pîrîzâde’nin fierhü’l-Eflbâh isimli f›kha dair bir eserinden daha bahsederlerse de sözkonusu eser Mekke müftüsü ve döneminin önde gelen Hanefî alimlerinden olan Pîrîzâde ‹brahim b. Hüseyin b. Ahmed (ö. 1688)’e aittir. bk. Bursal› Mehmed Tahir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul 1333, II, 113;
‹smet Parmaks›zo¤lu, “Pîrî-Zâde Mehmed Sâhib Efendi”, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1978, XXVII, 33-34.
11 bk. Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, III, 1138.
12 bk. Mür’i’t-tevârîh, I, 124.
13 bk. a.g.e., II/A, 112.
14 Haskan, III, 1137.
15 Süleymaniye Kütüphanesi, Reflid Efendi, nr. 1022’de kay›tl› olan bu mecmuan›n müellif hatt› oldu¤u kaydedilmektedir.
16 bk. ‹stanbul Üniversitesi Ktp, T.1710/6.
17 Osmanl›larda özellikle ulema ailelerine mensup çocuklara teflvik amac›yla bu tür ilmi pâyelerin küçük yafllarda verildi¤i görülmektedir. Ancak pâye verilmesi o makamda fiilen görev yap›lmas› anlam›na gelmemektedir.
18 S›rât-› Müstakîm dergisinin 10 fiaban 1327/13 A¤ustos 1325 tarihli (II/51, s.385-387) say›s›nda “Makâm-› celîl-i Meflîhat-› ‹slâmiyye’den bi’l-umûm nâib ve müftîlerle kâffe-i bilâd-› ‹slâmiyye ulemâ ve meflâyih-i kirâm›na hitâben tastîr ve irsâl k›l›nan beyannamedir” bafll›¤›yla neflredilen beyannamenin Arapça metni de yine ayn› derginin 1 Ramazan 1327/3 Eylül 1325 tarihli (III/54, s.17-19) say›s›nda yay›nlanm›flt›r. Beyanname ayn›
bafll›kla müstakil olarak da bas›lm›flt›r. (‹stanbul: Uhuvvet Matbaas›, 1327. 15 s.)
19 Abdülhak Hamit (Tarhan), Külliyât-› Âsâr Mektublar I-II, ‹stanbul 1334, muhtelif sayfalar.
20 Tebli¤in s›n›rlar› aç›s›ndan burada bütün aile fertlerini ayr›nt›l› olarak ele almak mümkün olamam›flt›r. Çeflitli memuriyetlerine ilaveten Selanik ve ‹stanbul valilikleri de yapan ‹brahim Hayrullah Bey Evkâf-› Hümâyun Nezareti’nde vekaleten görev yapm›fl ve Meclis-i A’yân üyeli¤i yapm›flt›r. Özellikle Evkâf-› Hümâyun Nezareti’ndeki görevi esnas›nda önemli hizmetler gerçeklefltirmifl, Mekke ve Medine’nin imar› için birçok faaliyet bafllatm›fl, ayr›ca ilk defa 1915 y›l›nda bir hat sergisi açt›rarak bugünkü Vak›f Hat Eserleri Müzesi’nin kurulufluna öncülük etmifltir. Ayr›nt›l› bilgi için bk. ‹bnülemin Mahmud Kemal (‹nal), Hüseyin Hüsâmeddin,
Evkâf-› Hümâyun Nezâreti’nin Tarihçe-i Teflkilat› ve Nüzzâr›n Terâcim-i Ahvâli, Evkâf-› ‹slâmiyye Matbaas›, ‹stanbul 1335, s.243-247.
21 bk. Haskan, I, 795.
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Üsküdar, deniz k›y›s›nda, liman ve iskele merkezli olarak kurulmufl olan bir yerleflim yeridir. Bu iskele ve liman, Üsküdar’›n ‹stanbul ve Galata’ya ba¤lanmas›na temin etti¤i gibi, burada ticari aktivitelerin yo¤unlaflmas›na da yol açm›flt›r.
Bu sayede Üsküdar tarih içinde küçük bir kasabadan neredeyse flehri and›ran
büyük bir idari yap›ya dönüflmüfl, Üsküdar’›n nüfusu giderek artm›flt›r.
Bu yap›n›n gelifliminde denizin ve denizcilerin özel bir önemi vard›r. Evliya Çelebi, Üsküdar’›n ahalisinden bahsederken bu halk›n birkaç taifeden olufltu¤unu,
bu taifelerden birinin gemiciler, bir di¤erinin de kay›kç›lar oldu¤unu ifade etmektedir.1 Eski bir liman› ve iskelesi bulunan Üsküdar’da gemicilerin bulunmas› kaç›n›lmazd›. Bunlar›n d›fl›nda, Üsküdar’›n ‹stanbul ve Galata ile irtibat›n›n
sa¤layan kay›kç› zümresi de Üsküdar nüfusunda ciddi bir yekûn tutmaktayd›.
Son olarak Üsküdar’da, Öküz Liman›’nda, XVIII. yüzy›l›n sonlar›nda infla edilen
Tersane’ye ba¤l› zahire ambarlar›,2 Üsküdar’› Osmanl› deniz organizasyonun daha da içerisine çekmifl, Tersane’ye ba¤l› bu yap› ve burada istihdam edilen personel, Üsküdar’›n denizcilikle olan ba¤›n› kuvvetlendirmifltir.
Bunlar›n d›fl›nda, Üsküdar’›n denizlerle olan ba¤›, bu yaz›n›n da konusunu
oluflturan, maddi olmaktan ziyade manevi bir ba¤d›r. Çeflitli tarihlerde, Osmanl› donanmas›n›n en üst düzey ismi olan Kaptan paflal›k/Kaptan-› deryal›k makam›nda bulunan kiflilerden baz›lar›n›n mezar ve türbeleri Üsküdar’da yer almaktad›r. Bu vesile ile Üsküdar, yukar›da zikretti¤im maddi unsurlar›n yan› s›ra, bu
gibi manevi addedilebilecek unsurlarla denizcilikle farkl› bir ba¤ tesis etmektedir.
Afla¤›da tek tek Üsküdar’da medfun olan kaptan paflalar›n k›sa biyografileri, donanmadaki faaliyetleri ve mezarlar› hakk›nda bilgi verilecektir:
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Kaptan-› Derya Sinan Pafla’n›n
Mihrimah Sultan Camii
Haziresi’ndeki kabri

I. Kaptan-› Derya Sinan Pafla
Kaptan-› Derya Sinan Pafla, Kanuni dönemi sadrazamlar›ndan meflhur Rüstem
Pafla’n›n kardeflidir. Aslen H›rvat as›ll› olan Sinan Pafla, a¤abeyinin padiflah›n
damad› ve sadrazam olmas›ndan dolay›, devlet kademelerinde h›zla yükselmifltir. Hersek sancak beyi iken, 1550 senesinde, Sokollu Mehmed Pafla’n›n kaptanl›ktan al›narak Rumeli Beylerbeyili¤ine tayininin ard›ndan, y›ll›k 700.000 akçe
gelir ile “Mirmîrân-› Cezâyir-i Bahr-i Sefîd ve Kapudânî” unvan› ile kaptan-› deryal›¤a tayin olunmufltur.3
Osmanl› denizcili¤inin yükseliflte oldu¤u bir dönemde kaptan-› derya olan Sinan Pafla, Osmanl› denizcili¤inin siyasi ve teknolojik anlamda en üst düzeyde
oldu¤u ve Büyük Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Pafla’n›n yetifltirdi¤i denizcilerin hâlâ donanmada faal görevler üstlenmifl olduklar› bir dönemde kaptan
paflal›k görevinde oldu¤u için flansl›d›r denebilir. Döneminde denizlerde cereyan siyasi hadiselerde baflrolde, kendisinden ziyade Turgut Reis’in aktif rol oynad›¤›n› görmekteyiz. Sinan Pafla’n›n zaman›nda Osmanl› donanmas› özellikle
Kuzey Afrika’da faal durumdad›r. Sinan Pafla, 1551 senesinde 120 parça kad›rga ile Trablusgarp’›n fethine kat›lm›fl ve buray› savaflla alm›flt›r.4 Trablusgarp’ta
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elde edilen baflar› Turgut Reis’in bir baflar›s› olarak görüldü¤ünden olsa gerek,
Sinan Pafla, eyaletin idaresini söz vermifl olmas›na ra¤men Turgut Reis’e de¤il
de, Had›m Murad A¤a’ya vermifltir. Fakat buna ra¤men Turgut Reis, bizzat Trabulusgarp’›n idaresini padiflahtan alm›fl ve Malta’da flehit düfltü¤ü tarihe kadar
11 y›l müddetince elinde tutmufltur.
Sinan Pafla, bu seferin ard›ndan, 1552 senesinde mutad oldu¤u üzere, yine, 125
parça kad›rga ile denize ç›km›fl, ertesi sene de bu seferini yinelemifltir. Fakat bu
seferler esnas›nda büyük çapl› bir deniz harekât›na giriflilmemifltir.
21 Aral›k 1553 tarihinde vefat eden Sinan Pafla’n›n öldü¤ü vakit iki k›z› ve bir
o¤lu olmas›na ra¤men, servetini bunlara de¤il, a¤abeyinin efli olan Mihrimah
Sultan’a b›rakm›flt›r. Sinan Pafla ad›na Mimar Sinan taraf›ndan infla edilmekte
olan Befliktafl’taki cami tamamlanmad›¤› için, Pafla, Üsküdar’daki Mihrimah
Sultan Camii’nin haziresine gömülmüfltür. Befliktafl’ta ad›na infla edilmifl olan
bir cami, bir medrese, bir mektep ve bir çifte hamam mevcuttur.5
Sinan Pafla’n›n kabri, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin haziresinde yer almaktad›r. Türk mezar tafl› iflçili¤inin güzel örneklerinden biri olan Kaptan-› Derya Sinan Pafla’n›n mezar tafl›nda “el-Merhûm el-magfûr Kapudan Sinan Pafla, senetü ihdâ ve sittîn ve tis‘a mie; ilâ rahmetillâhi te‘âlâ. Ruhuna Fatiha. 961” yaz›l›d›r. Ayaktafl›nda ise
Kim bu merhumu dua ile ana
Hak Teâla rahmet eylesün ana
ve,
Yusuf-› sâni idi ahbâba
Görünürdü adû gözine Sinan
Sihriyâ gel dua-y› hayr idelim
Rûh-› pâkini flâd ide sübhân
Hâtif-i gaybî didi tarihini
Dald› rahmet denizine kapudan
Yaz›l›d›r.6 Bu manzume fiâir Sihri taraf›ndan kaleme al›nm›fl, Tuhfetü’l-kibar’da
tamam› al›nt›lanm›flt›r.7

II. Kayserili Halil Pafla
1570 y›l›nda Kayseri-Zeytun’da do¤mufltur.8 Devflirme olarak oca¤a al›nd›ktan
sonra, önce acemi o¤lanlar› mektebinde, ard›ndan da iç o¤lan› olarak Enderun’da e¤itim görmüfltür. Çak›rc›bafl› ve yeniçeri a¤al›¤› görevlerinde bulunan
Halil Pafla, 1607’de yeniçeri a¤as› olarak Kuyucu Murad Pafla’n›n Celalilerden
Kalendero¤lu ve Canbulato¤lu’na karfl› düzenlemifl oldu¤u sefere kat›lm›flt›r.
1609 senesinde Haf›z Ahmed Pafla’n›n yerine kaptan-› derya olmufltur, bir süre
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Halil Pafla Türbesi

sonra kendisine vezirlik payesi verilmifltir. 1611 senesinde kaptan-› deryal›ktan
azledilmifl, bu dönemde de Osmanl›-Hollanda münasebetlerinin tesisine ve
gelifltirilmesine çabalam›flt›r. 21 Kas›m 1613 tarihinde ikinci defa kaptan-› derya olmufl, 17 Kas›m 1616 tarihine kadar bu görevde kalm›flt›r. Bu tarihte Halil
Pafla’ya sadaret mührü verilmifltir. Sadrazaml›¤› döneminde 15 Haziran 1617 tarihinde serdar-› Ekrem s›fat› ile devam etmekte olan Osmanl› Safevi mücadelesine kat›lm›fl, 1618 May›s’›nda Erdebil’de Safevilerle yapm›fl oldu¤u muharebeyi kaybederek Serav Muahedesini imzalamak zorunda kalm›flt›r. K›fl› Tokat’ta
geçiren Halil Pafla ‹stanbul’a dönüflünde sadaretten azledildi¤ini ö¤renmifl, ard›ndan kendisine teklif edilen fiam Beylerbeyili¤ini kabul etmeyerek, Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdâyî dergâh›na s›¤›nm›flt›r. 23 Aral›k 1619 tarihinde
üçüncü defa kaptan-› deryal›¤a getirilmifltir. Kendi himayesinde yetiflen Abaza
Pafla’n›n Erzurum’da bafllatt›¤› isyan› bast›rabilece¤i umuduyla 2 Aral›k 1626 tarihinde ikinci kez sadaret mührü kendisine verilmifltir. 27 A¤ustos’ta yeni bir
fiark seferine ç›kan Halil Pafla, Abaza Pafla ile yapt›¤› müzakerelerden bir netice
alamam›fl ve ‹ran’a karfl› da herhangi bir zafer elde edilememifltir. Bunun üzerine 6 Nisan 1628 tarihinde azledilmifl, vezaretini devam ettiren Halil Pafla 5
A¤ustos 1629 tarihinde vefat etmifltir.
Halil Pafla’n›n Kaptanl›¤› dönemindeki faaliyetlerine göz atacak olursak, birinci
kaptanl›¤› döneminde Halil Pafla Akdeniz’deki korsanlarla u¤raflm›flt›r denebilir.
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Onlara karfl› her sene düzenli seferler düzenlemifltir. 1609 senesinde, K›br›s sular›nda Osmanl›lar›n Karacehennem, Avrupal›lar›n ise k›z›l kalyon dedikleri büyük bir Malta kalyonunu ve baflka birkaç kalyonu daha zaptetmifl ve ‹stanbul’a
getirmifltir. Halil Pafla bu kaptanl›¤› döneminde, ‹spanya’ya karfl› Hollanda ve Fas
ile ittifak yaparak mücadele edilmesinin imkânlar›n› araflt›rm›flt›r.
Halil Pafla, ikinci kaptanl›¤› döneminde Tersane’deki gemilerin teçhizine koyulmufltur. Fas Hâkimi Mevlay Zeydan ve Hollanda’ya mektuplar yazarak bir ittifak aray›fl›n› yinelemifltir. 1614 senesinde Malta üzerine deniz seferine ç›km›flt›r. Dönüflte Trablusgarp’a u¤ray›p bu bölgede kar›fl›kl›k ç›karan Sefer Day›’y›
idam etmifl, ard›ndan da Mayna bölgesindeki Rumlar›n isyan›n› bast›rm›flt›r.
1614-15 k›fl›nda donanman›n yenilenmesi faaliyetlerini sürdürmüfltür. 1616’da
donanman›n yenilenmesi ifline tekrar giriflen Halil Pafla, Cezayir ve Tunus’un
idari yap›lanmas›n› da yeniden düzenlemifl, ocak korsanlar›n›n ahidnameli devletlere müdahalesini önlemeye çal›flm›flt›r. Memnu metan›n ticaretinde art›fl olmas› ve Kazaklar›n Karadeniz k›y›lar›n› vurmalar› üzerine Karadeniz’e bir donanma göndermifl, kendisi de Ege denizine bir sefere ç›km›flt›r.
Üçüncü kez kaptan oldu¤u vakit Halil Pafla, ‹spanya’ya muhalefetini sürdürmüfl
ve sultan II. Osman’a ‹spanya krall›¤›n› iflgal etmeyi tavsiye edecek kadar ileri
gitmifltir. Bu noktada kiflisel olarak ittifak giriflimlerinde bulundu¤u Fas’›n deste¤ine de güvenmekteydi. Fakat bu fikrine itibar edilmemifltir. Lehistan seferi
esnas›nda k›rk üç parça gemi ile Tuna a¤z›n› tutmufl, 1620’de ise Akdeniz’e aç›lm›flt›r. II. Osman’›n bizzat ç›kt›¤› Lehistan seferi dolay›s›yla bir kez daha Karadeniz’e aç›lm›flt›r. Buradaki Kazaklar›n menfi faaliyetlerini engellemifltir.9
Halil Pafla, Melami-Hamzaviye, fiabaniyye, Halvetiyye ve Celvetiye tarikatlar›
ile irtibat halinde idi. Celveti fleyhi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin onun üzerinde
büyük etkisi vard›, s›k›nt›l› günlerinde Hüdâyî dergâh›na s›¤›nm›flt›r. Aziz Mahmud Hüdâyî, Alexander de Groot’un ifadesiyle, onun son tayininde bizzat etkili olmufltur.
Halil Pafla’n›n biri Üsküdar’da, biri de Fatih’te olmak üzere iki hayrat› vard›r.
Aziz Mahmud Hüdâyî dergâh›n›n yan›nda, Aziz Mahmud Hüdâyî soka¤› ile aç›k
türbe soka¤›n kesiflti¤i köflede bugün hala mevcut olan türbe, sebil ve çeflmeden
oluflan bir hayrat› vard›r. Onun hayat›n› ve kat›lm›fl oldu¤u seferleri konu edinen Gazanâme ya da Gazavatnâme-i Halil Pafla10 adl› bir eser de bulunmaktad›r.
Halil Pafla’n›n kendisinin yapt›¤› bir türbesi bulunmas›na ra¤men, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin türbesinin yan›na gömülmeyi vasiyet etti¤inden, kendi ad›n›
tafl›yan türbeye de¤il, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin yan›na defnedilmifltir.11

III. Kapudan Yusuf Pafla
As›l ismi Joseph Moskoviteh olan Yusuf Pafla’n›n milliyeti belirtilmeden Dal471
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maçya k›y›lar›ndan devflirildi¤i yazmaktad›r. Yusuf Pafla, Ermeni Mustafa A¤a
isimli bir bölük a¤as›n›n kölesidir.12 Efendisinin ölümünden sonra saray hizmetine girmifl ve burada silahdarl›¤a kadar yükselmifltir. Bu esnada Sultan ‹brahim’in gözüne girmeyi baflarm›fl ve k›z› Fatma Sultan’la nikahlanarak Damad
ünvan›n› alm›flt›r.13
1054/1644 senesinde Ebubekir Pafla’n›n ölümü üzerine kaptan-› deryal›¤a getirilmifl ve Girit seferine tayin edilmifltir. Girit’te üstlenmifl olan Venedikliler’in
korsanl›k faaliyetlerinde bulunmalar› ve gelen geçen tüccar ve hac› gemilerini
taciz etmeleri, bu seferde bafll›ca âmil olmufltur. Yusuf Pafla, büyük bir donanma ile Malta üzerine sefere ç›k›ld›¤› söylentisi yayarak 1645 senesi bahar›nda
sefere ç›km›flt›r. Donanma Navarin’de duraklad›ktan sonra Kaptan-› Derya Yusuf Pafla seferinin yönünü komutanlar›na aç›klam›fl ve Girit’in fethine giriflildi¤ini ilan etmifltir.14
Yusuf Pafla idaresindeki Osmanl› ordusu, A¤ustos ay›n›n ortalar›nda Hanya kalesini fethetmifl ve Yusuf Pafla da Hanya Fatihi ünvan›n› alm›flt›r. Fetihle ilgili
olarak, ebced hesab› ile 1054’e tekabül eden “Gaza-y› evvel” ve “Gazam›z vâki
oldu” fleklinde tarihler düflülmüfltür. Yusuf Pafla, savafl s›ras›ndaki tutumu ve
alicenapl›l›¤› ile dikkat çekmifl, bölgedeki ekonomik ve ticari yap›y› de¤ifltirmemek ad›na olsa gerek bu yap›ya çok fazla müdahale etmemifltir.
Yusuf Pafla, fethin ard›ndan iki kad›rga ile ‹stanbul’a dönmüfltür. Burada Sultan
‹brahim’in iltifatlar›na mazhar olmufl, fakat saray entrikalar› neticesinde sonu
ölümle bitecek olan bir süreç bafllam›flt›r. Yusuf Pafla’n›n rakibi olan ve onun
Hanya’n›n fethi ile kazand›¤› büyük prestiji k›skanan sadrazam Sadrazam Semin Mehmet Pafla, esas›nda Yusuf Pafla’n›n Girit’te büyük ganimetler kazand›¤›
fakat bunlar› ‹stanbul’a getirmedi¤i yönündeki telkinleriyle, kendisi hakk›nda
bir idam ferman› haz›rlanm›fl ve 1646 senesinde idam edilmifltir.15
Yusuf Pafla’n›n mezar›, Karaca Ahmed Mezarl›¤›’nda, 8. Ada içerisinde kalm›flt›r. Üzerinde kallavi bir serpufl bulunan lahitte, “merhum fâtih-i Hanya el-gazi
Hazreti/Silahdar Yusuf Pafla’n›n ruhuna fatiha, sene 1055” yaz›l›d›r.16

IV. Kapudan Gazi Musa Pafla
Bosnal›d›r.17 Enderun’da yetiflip silahdar-› flehriyari olmufltur. 1634’te M›s›r valisi olup 1635’te kubbe veziri ve 1636’da da rikab-› hümayun kaymakaml›¤› görevine getirilmifltir. 1637’de Budin valisi olup 1638’de azledilmifltir. 1640 y›l›nda yine Budin valili¤ine atanm›flt›r. Muharrem Mart 1644’te azledilip sonradan
Silistre valisi olmufl, 1645’te kaptan-› deryal›k kendisine tevdi edilmifltir. O esnada Girit seferi devam etti¤inden, görevle Hanya’ya gönderilmifltir. A¤›r k›fl
flartlar› dolay›s›yla k›fllamak için Mora’ya giderken, E¤riboz yak›nlar›nda karfl›laflt›klar› bir düflman gemisinden aç›lan atefl neticesinde flehit olmufltur. Bu esnada ‹stanbul’da hareketli günler yaflanmaktad›r. Sadrazam Nevesinli Salih Pafla’n›n idam› üzerine, Gazi Musa Pafla sadrazaml›¤a getirilmifl, bunun haberi
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kendisine ulaflm›fl lakin sadaret mührü kendisine ulaflamadan vefat etmifltir. Bu
yüzden, baz› kaynaklar 5 gün müddetle sadrazam oldu¤unu yazarlarken, baz›lar› ise sadrazamlar aras›nda onun ad›na yer vermezler.
Paflan›n cenazesi ölümünün ard›ndan Üsküdar’a getirilmifl ve burada, Karaca
Ahmed yak›nlar›nda defn olunmufltur.18 Ölümü ile ilgili olarak flu fliir kaleme
al›nm›flt›r.
Sadr-› dindâr-› velî rütbe o hemmâm-› kelîm
Çün kapudânl›¤›yla eyledi azm-i deryâ
Niçe hizmetler edüp h›sn-› Girid üstine
Hem gazâ hükmünü her vechile k›ld› icrâ
Ceng-i deryâda flehîd oldu o gâzi âh›r
Eyliye âna Hüdâ cennet-i adni me’vâ
Kalem-i mebde-i gül fevtine yazd› târih
Azm-i firdevs-i ma’ad eyledi Musa Pafla
Sene 1057.19

V. Ammarzade Mehmed Pafla
1648 senesinde, Damad Fazl› Pafla’n›n ard›ndan kaptanl›k vazifesi kendisine verilmifltir. 28 Zilhicce 1057-26 Cemaziyelevvel 1058 (25 Ocak 1648-18 Haziran
1648) aras›nda befl ay müddetle görev yapm›flt›r.20 Bir mimar›n o¤lu oldu¤u için
Ammarzade diye an›l›r. Denizci kökenlidir. Tersane-i Amire kethudas› iken
Kaptan paflal›¤a tayin olunmufltur. Kaptan paflal›¤› esnas›nda, Girit sevkiyat›nda baflar›s›zl›k göstermifl ve Venedik donanmas› Çanakkale bo¤az›n› kapatt›¤›
için Girit’e göndermesi gereken mühimmat› yollayamam›flt›r. Bunun üzerine padiflaha flikâyet edilmifl, ald›¤› emirlere ra¤men düflman donanmas›n› yarmaya
cesaret edemedi¤i itham› neticesinde 1648 senesi Haziran’›nda idam edilmifltir.21 Yaklafl›k befl ay müddetle kaptan-› deryal›k yapan Ammarzade’nin mezar›n›n Karacaahmet Mezarl›¤›nda, Dedeler mevkiinde oldu¤u bilinmektedir.22

VI. Topal Mehmed Pafla
1657 senesinde, Kaptan-› Derya Seydi Ahmed Pafla’n›n ard›ndan, daha önceleri
fiebinkarahisar ve Karaman mutasarr›fl›¤› yapm›fl, son olarak ise T›m›flvar Beylerbeyili¤inden mazul olmufl olan Topal Mehmed Pafla’ya kaptan-› deryal›k vazifesi verilmifltir.23 Girit kuflatmas› esnas›nda Venediklilerin Çanakkale Bo¤az›’n› ablukaya almalar› ve uzunca bir süre bu ablukan›n kald›r›lamamas› neticesinde, dönemin Sadrazam› olan Köprülü Mehmed Pafla bir kara harekat› düzenlemifl, denizden de dönemin kaptan paflas› olan Topal Mehmed Pafla harekata
geçmifltir. Bu harekat esnas›nda bir süre önce Venediklilerin eline geçmifl olan
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Limni adas›n› geri ald›¤› için “Limni Fatihi”24 olarak an›lm›fl, fakat zalim bir kiflili¤i olmas› dolay›s›yla (ifrat üzere zalim ve mürtekib25) görevinden azledilerek
Sak›z muhaf›zl›¤›na gönderilmifltir. 1070 tarihinden kendisine isnad edilen baz› suçlar dolay›s›yla idam edilmifltir. Bir seneden biraz fazla bir müddet kaptan
paflal›k vazifesini ifa eden Topal Mehmed Pafla, Sak›z’da idam edilmifl, Karacaahmet’teki Dedeler mevkiinde defn olunmufltur.26

VII. Kapudan Süleyman Pafla
Laz Ali Pafla’dan sonra, 1736-41 y›llar› aras›nda kaptan-› derya olmufltur.27 Kendisi denizci kökenli olup, derya beylerindendir. Hayat› tafsilatl› malumat bulunmamaktad›r. Kaptan Paflal›¤› s›ras›nda, 1736-39 tarihleri aras›nda cereyan eden
Osmanl›-Rus savafl›na kat›lm›fl ve donanmay› Karadeniz’e ç›karm›flt›r.28 Ayvansarayi ve Ramizpaflazade Süleyman Pafla’n›n mezar›n›n Tunus Ba¤› civar›nda
oldu¤unu söylemektedirler. Fakat mezar tafl› bugün Çiçekçi Camii Haziresi içindedir. Tunusba¤› mevkiinden yollar›n geçmesi neticesinde mezar tafllar› mezkûr
caminin haziresine nakl olunmufltur. Süleyman Pafla, 1741 senesinde vefat etmifl ve yerine Sar›/Elçi Mustafa Pafla Kaptan olmufltur. Rahmi Mustafa Efendi’nin bu tarihi ile mazbuttur.
Âsâf-› pür-dil-i düstûr-› Süleyman-haflmet
Behr-i zühhâm-› himem ya‘ni Kapudân Pafla
Eyleyüp Bahr-i Siyâh’a sefer pey ender pey
Niçe yüz akl›¤› etdi o megâzî-pîrâ
Âtefl-efflânl›k edüp sâ‘ika-vefl deryâda
Oca¤›na su kodu düflmen-i dînin hakkâ
Moskov’un bunca donanmas›n edüp ber-geflte
Eyledi âtefl-i suzân-› ‘adûyu itfâ
‘Âk›bet eyledi sûzifl-fiken-i bahr-i ‘adem
Sarsar-› tünd-i felek fülk-i vücûd›n hayfâ
Etti¤i gazuvv u cihâd›n edüp ihsân ecrin
Eyliye garka-i deryâ-y› mesûbat Hüdâ
Sâl-i târih-i vefât›n dedi Rahmî hâtif
Sahn-› cennet ola cây-› Süleyman Pafla
Sene 115329
Mezar tafl›ndaki tarih beyti ise fludur:
Sâl-i târih-i vefât›n dedi Rahmî hâtif
Sahn-› cennet ola cây-› Süleyman Pafla
1153 Ketebe Yahya30
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VIII. Hac› Ahmed Vesim Pafla
Ahmed Vesim Pafla son Osmanl› kaptan-› deryas›d›r.31 1824’te Üsküdar’da, Yeniçeflme’de do¤mufltur. Mekteb-i Bahriye’yi bitiren Ahmed Vesim, donanmada
görev alm›fl ve Çengelo¤lu Tahir Pafla hizmetine girmifltir. 1848’de de yüzbafl› olmufltur. Çeflitli gemilerde zabitlik, süvarilik ve kumandanl›k yapm›flt›r. 1850 senesinde e¤itim amaçl› olarak ‹ngiltere’ye gitmifl, dönüflünde donanmada topçu
ö¤retmenli¤i yapm›flt›r. K›r›m Savafl›’na kat›lm›fl ve K›r›m ‹mtiyaz Niflan› ile
ödüllendirilmifltir.
1861 senesinde Sultan Abdülaziz’in yaverli¤ine getirilen Ahmed Vesim, bir süre sonra Mekke Emiri fierif Abdullah’a niflan ve hediye götürmek için Hicaz’a
gönderilmifl, bu ziyareti esnas›nda hac farizas›n› yerine getirmifltir. 1863 senesinde Sultan Abdülaziz’in M›s›r seyahati s›ras›nda padiflah›n yaverli¤i vazifesinde bulunmufltur. 1865 y›l› bafllar›nda önce Meclis-i Bahri azal›¤›na, ard›ndan
da reisli¤ine getirilerek vezir rütbesiyle Kaptan-› Derya olmufltur. Sadrazam Keçecizade Fuad Pafla’n›n donanma giderlerini k›s›tlamas›na karfl› ç›k›nca kaptan
paflal›k görevinden azledilmifltir. Bundan sonra Meclis-i Vala-y› Ahkam-› Adliye azal›¤› ve Bahriye Meclisi ikinci reisli¤i gibi görevlerde bulunmufltur. Bu esnada yeniden kaptan paflal›k kendisine tevdi edilmifltir. Donanma bafl kumandan› olarak kat›ld›¤› ve dokuz ay süren Girit ablukas› esnas›nda asilere ait bir
vapuru ele geçirdi¤i için takdirname alm›flt›r. 1868’te ayr›ld›¤› görevinden sonra dokuz sene boflta kalm›fl, 1877-78 Osmanl›-Rus Harbi esnas›nda Tuna ‹darei Nehriyye kumandanl›¤›na, bir müddet sonra da Karadeniz bo¤az› muhaf›zl›¤›na getirilmifltir. Bahriye Nezareti’nin kurulmas›ndan sonra Sultan Abülhamid
taraf›ndan Bahriye naz›rl›¤›na atanm›flt›r. 1879 senesinde padiflah›n donanman›n silahs›zland›r›lmas› fikrine karfl› koydu¤u için görevinden al›narak evinde
ikamete mecbur edilmifltir.
Ahmed Vesim Pafla, ayn› zamanda bir hattatt›r. Sekiz tane Kuran-› Kerim kaleme ald›¤› bilinen Ahmed Vesim Pafla, Mevlevi tarikat›na mensuptur. Üsküdar
Mevlevihanesine devam eden paflan›n kabri de, Üsküdar’daki yal›s›nda vefat ettikten sonra (1910) Mevlevihanenin türbesine defn edilmifltir. Ahmed Vesim Pafla’n›n lahdi üzerinde “Kudemâ-y› vükelâ-y› Devlet-i Aliyyeden fleyhü’l-vüzerâ
kapudân-› deryâ hulefâ-y› Mevleviyye’den Hac› Ahmed Vesim Dede Pafla’n›n
kabridir. Velâdeti: 1240, Vefat› 1328. Ketebe Lutfî.”32 yaz›l›d›r.
D‹PNOTLAR
1 Evliya Çelebi, Seyahatname, I, 114.
2 Öküz liman›nda tersane ambarlar› için yap›lan keflifle ilgili olarak bk. Cev-Bahriye, 3424 [Tarihsiz].
3 Feridun Emecen-‹lhan fiahin, “Osmanl› Taflra Teflkilat›n›n Kaynaklar›ndan 957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri I”, Belgeler, XIX/23, Ankara 1998, s. 58.
4 Katip Çelebi, Tuhfetü’l-kibar fî esfari’l-bihar (yay. haz. Orhan fiaik Gökyay), I, 100.
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5 Haf›z Hüseyin Ayvansarayi, Vefeyat-› Selatin ve Meflahir-i Rical (haz. Fahri Ç. Derin), ‹stanbul 1978, s. 41.
6 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul, 2001, II, 574.
7 Katip Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr, I, 101.
8 Kayserili Halil Pafla’n›n genifl bir biyografisi için bk. Alexandre de Groot, The Ottoman Empire and the Dutch
Republic: A History of the Earliest Diplomatic Relations, 1610-1630, s. 48-82; A. H. De Groot, “Halil Pafla”, D‹A,
‹stanbul 1996, XV, 326-327.
9 Halil Pafla’n›n Kazaklara yönelik faaliyetleriyle ilgili olarak bkz. Victor Ostapchuk, “An Ottoman Gazaname

on Halil Pasha’s Naval Campaign against the Cossacks (1621)”, XIV, 482-521.
10 TSMK, Revan Köflkü, nr. 1482; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2139. Eserle ilgili bir inceleme için bk.

“Kayserili Halil Pafla’n›n Hayat› ve Gaza-namesi”, Bir Dergisi, sy. 4 (‹stanbul 1995), s. 195-207.
11 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, II, 620.
12 Naima, Tarih-i Naima, ‹stanbul 1283, IV, 179.
13 Yusuf Pafla’n›n biyografisi ile ilgili olarak bk. Ramiz Paflazade, Harita-y› Kapudanan-› Derya, ‹stanbul 1258,

s. 54; Ayvansarayi, Vefeyat, s. 45.
14 Naima, Tarih-i Naima, IV, 123.
15 Naima, Tarih-i Naima, IV, 177.
16 Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, II, 834; Behceti ‹smail Hakk› el-Üsküdari, Merâkid-i Mu‘tebere-

i Üsküdar (yay. haz. Bedi N. fiehsuvaro¤lu), ‹stanbul 1976, s. 63.
17 Biyografisi ile ilgili olarak bk. Ramiz Paflazade, Harita-y› Kapudanan, s. 55; Ayvansarayi, Vefeyat, s. 47.
18 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV, 521/22.
19 Ayvansarayi, Vefeyat, s. 47.
20 Biyografisi ile ilgili olarak bk. Ayvansarayi, Vefeyat, s. 48; Ramiz Paflazade, Harita-i Kapudanan, s. 57; Da-

niflmend, Kronoloji, ‹stanbul 1971, V, 192-193.
21 Naima, Tarih-i Naima, IV, 268.
22 Ayvansarayi, Vefeyat, s. 62-63.
23 Biyografisi ile ilgili olarak bk. Ayvansarayi, Vefeyat, s. 63; Ramiz Paflazade, Harita-i Kapudanan, s. 66-67;

Daniflmend, Kronoloji, V, 196.
24 Limni’nin geri al›nmas› ve Topal Mehmed Pafla’n›n bu süreçteki rolü ile ilgili olarak bk. Naima, Tarih-i Na-

ima, V, 301-317.
25 Naima, Tarih-i Naima, V, 326.
26 Ayvansarayi, Vefeyat, s. 46.
27 Hakk›nda çok fazla biyografik bilgi bulunmayan Süleyman Pafla hakk›nda bk. Ayvansarayi, Vefeyat, s. 4647; Ramiz Paflazade, Harita-y› Kapudanan, s. 95.
28 Osmanl› donanmas›n›n bu savafl esnas›ndaki mevcut durumu ve faaliyetleri hakk›nda bk. ‹lhami Dan›fl,

1736-39 Savafllar›nda Karadeniz’de Osmanl› Donanmas›, (Yüksek Lisans Tezi), ‹stanbul 2006. Süleyman Pafla’n›n faaliyetleri ile ilgili olarak bk. ‹lhami Dan›fl, Karadeniz’de Osmanl› Donanmas›, s. 66-75.
29 Ayvansarayi, Vefeyat-› Selatin, s.46-47.
30 Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 148.
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32 Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, II, 649.
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ve H›div Kasr›
D R .

Y Ü K S E L

Ç E L ‹ K

Marmara Üniversitesi

‹nsan ve mekân yekdi¤erine mütemadiyen tesir eden ve derin izler b›rakan
ayr›lmaz iki unsurdur. Bu etkileflim karfl›l›kl›d›r: ‹nsan çevreyi flekillendirirken
kimi zaman ihya kimi zaman da tahrip eder. Mekân ise zamanla el ele vererek
insanda ac› tatl› hat›ralar b›rak›r. Ancak söz konusu etkileflimde flüphesiz ki
insano¤lu a¤›r basar. Eskilerin tabiriyle “fierefü’l-mekân bi’l-mekîn”: Bir yerin
yüceli¤i, flan› orada bulunandan kaynaklan›r.
Bildirimizin konusu: ‹stanbul’un fethini gören Üsküdar’da uzun süre ikamet
eden, yukar›da temas etti¤imiz çerçevede, meflhur bir eser vücuda getirmek
suretiyle onu flekillendiren ve ayn› zamanda ac› tatl› hat›ralarla bu beldeyi
hayat›n›n bir parças› k›lan son M›s›r H›divi II. Abbas Hilmi Pafla’n›n ÜsküdarÇubuklu’da geçirdi¤i y›llar ve bugün hala ayakta olan önemli tarihi
mekânlar›m›zdan H›div Kasr›’d›r.
Abbas Hilmi Pafla’n›n 1905-1907 aras›nda infla ettirdi¤i ve uzun süre ikamet
etti¤i H›div Kasr›’n›n bugün Beykoz ilçesinin Çubuklu semti s›n›rlar› içinde
olmas› istifham yaratabilir. Ancak o dönemde Çubuklu dâhil Beykoz, Anadolu
Kava¤›, fiile, Kad›köy ve Gebze’ye kadar Anadolu yakas›ndaki tüm bölgeler
Üsküdar’a tabi idi. H›divin maddi s›k›nt›lar nedeniyle kasr› ‹stanbul
Belediyesi’ne sat›fl tarihi olan 1937 y›l›nda dahi tapu ve devir-teslim ifllemleri
Üsküdar Belediyesi’nde yap›lm›flt›r. Zira Beykoz Belediyesi çok daha sonralar›
1984’te kurulmufltur.
Sunaca¤›m›z bildiride Abbas Hilmi Pafla’n›n biyografisinden ziyade a¤›rl›kl›
olarak o dönemde Üsküdar’›n bir parças› olan Çubuklu’nun umumî durumu,

H›div Kasr› genel
görünüm (arka sayfa)
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H›div Abbas Hilmi Pafla

M›s›r h›divinin buraya adeta saray› and›ran bir kas›r infla ettirme süreci, bunun
Üsküdar’›n sosyo-iktisadi ve kültürel yap›s›nda yaratt›¤› etkiler ön planda tutulmaya çal›fl›lacakt›r.
H›div Tevfik Pafla’n›n o¤lu olan Abbas Hilmi 14 Temmuz 1874’te ‹skenderiye’de
do¤mufltur. Tahsil için devlet baflkanlar› ve aristokrat çocuklar›n›n e¤itim
gördükleri Viyana’daki Theresianum Askeri Akademisi’ne gönderilmifltir.
Viyana’dan Kahire’ye her dönüflünde günlerce süren mutantan merasimlerle
karfl›lanan Veliaht Abbas Hilmi adeta h›divli¤e haz›rlan›yor gibiydi.1 Çok
geçmeden tahsil hayat› sürerken babas›n›n 7 Ocak 1892’de vefat› üzerine henüz
on sekiz yafl›na varmam›fl iken tahta oturmas› gündeme gelmiflti.2 ‹ngiltere’ye
karfl› hayli mülayim tav›rlar sergileyen ve bu yüzden vatanperver çevreler
taraf›ndan oldukça elefltirilen H›div Tevfik Pafla’n›n henüz k›rk yafl›nda iken ani
ölümü ve o esnada çok genç olan Veliaht Abbas Hilmi’nin bafla geçifli Bab›âli
aç›s›ndan ‹ngilizlerin eyaletteki idari tahakkümünü ortadan kald›rmak için yeni
bir f›rsat gibi görünmekteydi.3
Kavalal› Hanedan›’n›n yedinci üyesi olan Abbas Hilmi’nin on sekiz yafl›n›
doldurmas›na 6 ay kald›¤›ndan, ülke yönetiminin bakanlar kurulu (heyet-i nuzzâr) taraf›ndan devral›nmas› gündeme gelince ‹ngilizlerin fliddetli itirazlar› vaki
oldu. Bu sorun, yafl›n›n kameri y›l üzerinden hesaplanmas› suretiyle halledilince h›divlik taht›na oturmas›n›n önünde bir engel kalmam›fl oldu.4
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Genç ve tecrübesiz olmas›ndan ötürü Bab›âli taraf›ndan uzun süre M›s›r
Fevkalade Komiserli¤i yapm›fl olan Gazi Ahmet Muhtar Pafla “müsteflâr-› hâs”
unvan›yla h›divin dan›flmanl›¤›na atanm›fl,5 yeni h›div M›s›r’a varana dek
heyet-i nuzzâr ile birlikte idareyi yürütmesi bildirilmifltir.6 Bundan maksat,
naz›rlar heyeti’nin arkas›na gizlenen ve Ahmet Muhtar Pafla’n›n tabiriyle onlar›
“maske” olarak kullanan ‹ngiltere’nin genç ve tecrübesiz (hadisü’s-sin) h›divi
emellerine alet etmelerini engellemekti.7 Söz konusu endifle nedeniyle, Ahmet
Muhtar Pafla’n›n önerileri do¤rultusunda Abbas Hilmi Pafla’n›n h›divlik ferman›nda8 Bab›âli’nin nüfuzunu pekifltirecek bir tak›m ifadelerin de¤ifltirilmesi
kararlaflt›r›lm›flt›r.9 Bab›âli endifle etmekte hakl›d›r, zira M›s›r’a hareket eden
genç H›div ‹ngiliz donanmas› taraf›ndan ‹skenderiye aç›klar›nda karfl›lanm›fl,
rekabette geri kalmak istemeyen Fransa ve Rusya da birer donanma ile bu rekabete ifltirak etmifllerdi.10
Genç h›divin tahta oturdu¤u XIX. yüzy›l›n sonlar› Orta Do¤u’da siyasi ç›kar
hesaplar›n›n yo¤unluk kazand›¤› bir döneme rastlam›flt›. Alman
sömürgecili¤inin “demirden yollarla” do¤uya, petrol bölgelerine uzan›fl›,
Hindistan’› elinde tutan ve ‹skenderiye’den Uzak Do¤u’ya kadar birçok limana
hâkim olan ‹ngiltere’nin Akdeniz’i kontrol aç›s›ndan M›s›r’dan
vazgeçmeyece¤ini alenen göstermesi ve kontrata¤a her zaman haz›rl›kl› Fransa
ile Avusturya’dan baflka Panislamist politikayla M›s›r’la siyasi ve idari
ba¤lar›n›n kopmas›na engel olma mücadelesi veren bir Bab›âli söz konusu
mücadelenin taraflar›yd›.11 Devlerin rekabetinin ortas›nda da on sekiz yafl›nda
bir delikanl›: Abbas Hilmi Pafla bulunmaktayd›. Abbas Hilmi Pafla’n›n, M›s›r’da
1883–1907 aras›nda Britanya konsolosu olarak görev yapan Lord Cromer’in (Sir
Evelyn Barig) flahs›nda M›s›r’›n sistemli bir flekilde ‹ngilizlefltirilmesi
politikas›na karfl› ç›kmas›,12 bu dönemde ciddi siyasi krizlerin yaflanmas›na
neden olmufl, bu durum do¤al olarak Bab›âli’yi de uzun süre meflgul etmifltir.13
H›divin, bu dönemde baflta Hizbu’l-Vatanî olmak üzere siyasi ve kültürel alanda ivme kazanan milliyetçi ak›mlar nedeniyle, ‹ngiltere yanl›s› Mustafa Fehmi
Pafla’n›n yerine muhafazakâr fikirli Fahri Pafla’y› reis-i nuzzârl›k (baflbakanl›k)
makam›na getirmek istemesi söz konusu krizi daha da derinlefltirmifltir. Riyaz
Pafla’n›n baflkanl›¤›nda kurulan heyet-i nuzzar’a (bakanlar kurulu) her iki taraf›n
muvafakat etmesi, siyasi gerginlikten beslenen yeni bir iç savafl ve iflgal ihtimalini ortadan kald›rm›flt›r.14 Ancak Abbas Hilmi Pafla’n›n Lord Cromer, Eldon
Gorst ve Kitchener dönemlerinde ‹ngiliz aleyhtar› tutumu ve Bab›âli’nin bu
sürece müdahale çabalar› Osmanl› baflkentinin en önemli siyasi gündem maddelerinden biri olmufltur.15 Abbas Hilmi Pafla daha sonra de¤iflen siyasi dengeler ve özellikle de Fransa ile yaflad›¤› anlaflmazl›klar nedeniyle, ‹ngilizlere karfl›
sergiledi¤i sert tutumunu yumuflatm›flt›r. Onun Bab›âli’ye karfl› istikrarl› bir
politik tav›r sergiledi¤inden bahsetmek de güçtür.16 Henüz Viyana’da iken
h›divli¤e atand›¤›nda ‹stanbul’a u¤rad›ktan sonra Osmanl› sanca¤› tafl›yan bir
gemiyle M›s›r’a gitme talimat› verildi¤i halde buna riayet etmemifl,17 Avusturya
kral›n›n Loyd Kumpanyas›’ndan tahsis etti¤i bir gemiyle ‹skenderiye’ye gitmeyi
481

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

II. Abdülhamid

tercih etmiflti. Böylece Bab›âli’nin M›s›r üzerindeki nüfuz gösterisi de fiyaskoyla sonuçlanm›flt›.18 Ahmet Muhtar Pafla ‹stanbul’a neden u¤ramad›¤›n›
sordu¤unda genç h›div; beklenmedik vefat haberi, annesinin kederli hali gibi bir
tak›p nedenlerle özrünü beyan etmifltir.19 H›divin sonraki süreçte sergiledi¤i
diplomatik çizgi de pek farkl› de¤ildi. Temmuz 1893’te ‹stanbul’u ilk kez ziyaret
eden Abbas Hilmi Pafla, M›s›r Daimi Komiseri Ahmet Muhtar Pafla’n›n yo¤un
engelleme çabalar›na ra¤men bir y›l sonra Avrupa seyahatine ç›km›fl ve bu tür
gezileri mutat hale getirmifltir. M›s›r’da idari bir bofllu¤un do¤mas›na tahammülü olmayan Bab›âli ise engelleyemedi¤i bu durum karfl›s›nda çaresiz H›divin
Avrupa’daki temaslar›n› ve iliflki kurdu¤u çevreleri s›k›ca takip etmeye
çal›flm›flt›r.20
M›s›r’›n s›cak ve bo¤ucu iklimi, yazlar›n bir baflka ülkede geçirilmesini adeta
zorunlu k›lmaktayd›. Dolay›s›yla merkez aç›s›ndan H›div ve ailesinin yaz tatillerini Avrupa ülkelerinde geçirme isteklerini engellemenin makul gerekçeleri
yoktu. Bu sebeple yazlar› ‹stanbul’a geldiklerinde kalmalar› için Bebek’teki Ali
Pafla yal›s› hediye edilmek üzere fiubat 1894’te sat›n al›nm›fl ve tamirat›na
bafllanm›flt›r.21 Abbas Hilmi Pafla 1894 yaz›nda ikinci kez ‹stanbul’u ziyaret
etmifltir. Bu ziyaret esnas›nda zaman zaman maiyetiyle birlikte yat› Mahruse’de
gecelemifl, her türlü hareketi ve kendisini ziyarete gelenler takip edilip jurnallenmifltir.22 Bu ikinci ziyarette annesi Emine Han›m, onu Sultan II.
Abdülhamid’in k›zlar›ndan biriyle evlendirmek için kollar› s›vam›flt›. Paris’te
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yay›nlanan Memorial Diplomat›que gazetesinin 11 Haziran 1893 ve Atina’da
yay›nlanan Asti Gazetesi’nin 27 A¤ustos 1894 ve Berlin’de yay›nlanan Berliner
Tagesblatt (3 Temmuz 1894) tarihli nüshalar›nda Abbas Hilmi Pafla’n›n ‹stanbul’a padiflah›n küçük k›z› Nâime Sultan ile evlenmek niyetiyle geldi¤ini ve
annesinin bu konuda çok istekli oldu¤unu yazm›fllard›r.23 Ancak annesinin
yo¤un çabalar›na ra¤men padiflah bu evlili¤e s›cak bakmad›¤›ndan, Abbas Hilmi
cariyelerden ‹kbal Han›m’la evlendirilmifltir. M›s›r’da Abidin Saray›’na kraliçe
aray›fl› sürerken 10 Temmuz 1894’te ‹stanbul’da fliddetli bir deprem vuku bulmufltur. Daha önce hiç deprem yaflamam›fl olan h›div ailesi depremin yaratt›¤›
dehflet nedeniyle kendilerini bahçeye atm›fllard›r. Bu flaflk›nl›k döneminde II.
Abdülhamid’in onlar› unutmay›p mabeyincileri vas›tas›yla geçmifl olsun dileklerini iletmesi ve ihtiyaçlar› olup olmad›¤›n› sormas› kendilerine verilen de¤eri
yans›tmas› bak›m›ndan kayda de¤erdir. Sultan›n iltifat›na mazhar olan H›div de
teflekkür ziyareti için Y›ld›z Saray›’na gitmifl ve p›rlanta bir niflanla bir kez daha
onure edilmifltir.24
1894 Depremi’ni bizzat yaflam›fl olmas›ndan m›d›r bilinmez, Üsküdar’daki
deprem ma¤durlar› için toplanan yard›mlara en cömert katk›da bulunanlar
aras›nda Abbas Hilmi Pafla, dedesi ‹smail Pafla ve annesi Emine Han›m bafl› çekmifltir.25 Bir süre daha ‹stanbul’da kalan H›div, baflta Padiflah olmak üzere
Osmanl› hariciyesinin yurt d›fl›na gitmemesi yönündeki tüm telkinlere ra¤men
‹sviçre’de Alplerin ücra köflelerinde tatilinin kalan k›sm›n› geçirmek üzere
hareket etmifltir. Gezi program›nda Avrupa baflkentlerini ziyaret etmek de mevcuttu. 26 M›s›r hanedan› ile Osmanl› saltanat› aras›ndaki iliflkiler zahirde
dostane ve hassas bir çizgide yürütülmekle birlikte, geçekte ciddi sorunlar›n
yaratt›¤› bir tereddüt ve güvensizlik hali mevcuttu.27 Her fleyden önce M›s›r’da
gittikçe ivme kazanan sömürgecilik karfl›tl›¤› ve milliyetçi e¤ilimler, Mustafa
Kamil gibi genç vatanperverlerin k›sa sürede genifl kitleleri peflinden sürüklemesine imkân vermekteydi. Milliyetçi kesimlerin tepkileri zaman zaman H›div
Abbas Hilmi Pafla’ya da yönelebilmekteydi. Bu durumu engellemek amac›yla
söz konusu çevrelere maddi ve manevi yard›mlar›n› esirgemeyen ve de¤iflik
fraksiyonlar› bir araya getirmeye çal›flan H›div, öte yandan ‹ngiliz
konsoloslar›n›n tepkilerine de gö¤üs germek zorundayd›.28 Bundan baflka II.
Abdülhamid’e muhalefet bayra¤› açan ‹ttihat ve Terakki mensuplar› s›k›flt›klar›
anda M›s›r’a iltica etmekteydi. Bu durum ‹stanbul ile Kahire aras›nda son derece
ciddi krizlerin yaflanmas›na neden olmaktayd›. Sonuçta daha fazla bask›ya
tahammül edemeyen H›div, 1896’da Mizanc› Murat Bey’i s›n›r d›fl› edince bu
defa ittihatç›larla aras› aç›lm›flt›r.29

Abbas Hilmi Pafla’n›n Üsküdar’a Yerleflmesi
Çubuklu’daki yerleflimin bafllang›c› Bizans dönemine kadar gitmektedir. O
dönemde huzur ve sükûn anlam›nda “Eirenaeon” ismiyle an›lm›flt›r.30 Bizans
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devrinde “Catanghion” ve “Castagion” olarak da adland›r›lan Çubuklu’yu31
XVIII. yüzy›lda ‹nciciyan flu flekilde niteler: “Bir hasbahçe olan Küçük Çubuklu
sahilin ilerisindedir. Burada bahçenin fundal›kl› köflesinde üç muazzam yap›
görülür. K›y›daki düzlükte bir padiflah saray›, bahçenin önünde de vaktiyle
padiflahlara mahsus av sahas› olan küçük bir orman vard›r. Eskiden burada
Akimitis denilen uykusuz keflifllere mahsus bir manast›r (Akametoi Manast›r›)
vard›r ki bunun müessisi olup 430 senesinde ölen Aleksand›r orada
defnedilmifltir. Mezkûr manast›r kefliflleri gece gündüz münavebe ile hiç durmadan dua etmekle meflgul olduklar› için uykusuz lakab› ile an›l›rlard›. Bundan
sonra nefis bir su akan çeflmesi ile Büyük Çubuklu gelir. Çubuklu ad›n› tafl›yan
her iki yer de meskûn de¤ildir. Dördüncü “padiflah binifli” olan Büyük Çubuklu
yan›nda ‹lariye denilen tepe vard›r.”32
Üsküdar’›n bir köyü olan Çubuklu’nun ad›n›n nereden geldi¤i konusundaki
rivayetler de muhtelif: Evliya Çelebi’ye göre; II. Beyaz›t (1481–1512) fiehzade
Selim (Yavuz) Trabzon’da vali iken ‹stanbul’a ça¤›rm›fl, Çubuklu mevkiinde
konuflurken bir nedenle infiale gelip sekiz çubuk vurdurmufltur. Sekiz çubuk
vurdurmas› sekiz y›l padiflahl›¤›na iflaretmifl. Sultan II. Beyaz›t ard›ndan
fiehzade Selim’e “O¤lan elem çekme zikreyle, zikir tarihinden sonra tedibimle
padiflahl›k senindir, al bu yedi¤in kuru çubu¤u yere dik sekiz sene meyvesin
yiyesin” diyerek vermifl. Padiflah›n iste¤ini yerine getiren ve kuru k›z›lc›k
çubu¤unu yere diken flehzade “Ya Rabbi bu kuru a¤aca meyve ver, meyvesini
dünyaca meflhur eyle” diye dua etmifl, Padiflah ve ulemadan Kara fiemseddin
Efendi de âmin demifller. Ard›ndan herkesi hayrete düflüren bir geliflme olarak,
kuru çubuk yeflermifl ve her biri befler dirhem gelen k›z›lc›klar vermifltir. Kimin
kerametidir bilinmez, ama bu olayla birlikte XVI. yüzy›ldan itibaren bölge
Çubuklu Bahçe olarak an›lmaya bafllanm›fl ve Yavuz veya Kanuni devrinde
mamur hale getirilmifltir.33
Hasbahçeler (Hadâik-i Hassa) aras›nda yer alan Çubuklu, klasik devirde
padiflahlar›n önemli avlanma yerlerinden biriydi. Bostanc›bafl›’n›n idare ve
sorumlulu¤unda olan “Çubuklu Bahçe”, Saray’›n sebze ve meyve ihtiyac›n›
karfl›laman›n yan›nda, ihtiyaç fazlas› mahsulün sat›lmas›yla iç hazineye gelir
getiren kalemlerden biriydi.34 1854’e bir baflka deyiflle Bo¤aziçi’nde vapurlar›n
ifllemeye bafllamas›na dek, söz konusu mahsul ve dalyanlarda avlanan bal›klar
pazar kay›klar›yla flehre tafl›n›r ve sat›l›rd›.35
Arfliv kay›tlar›nda; “Ba¤çe-i Çubuklu”nun XVI. yüzy›ldan itibaren Hasbahçeler
aras›nda yer ald›¤› görülmektedir.36 II. Selim devrinde (1566-1574)’de Çubuklu
en çok ra¤bet edilen mesire yerlerinden biri olma özellini korumufltur.37
Hasbahçelerin masraf ve tamirat kay›tlar›n› içeren 1564 tarihli arfliv kay›tlar›nda
Çubuklu Bahçesi’nde padiflaha ait bir köflk ile ambar, avlu, dolap vb. birimlerden
söz edilmektedir.38 III. Ahmet devrinde (1703-30) Sadrazam Damat ‹brahim
Pafla’n›n korunun alt›ndaki çay›ra güzel bir havuz ile çeflme yapt›rmas›,39 dere
kenar›n›n a¤açland›r›lmas› ve çevre düzenlemesi yap›lmas›yla Çubuklu mesiresi
hayli flöhret kazanm›fl ve bu dönemde “Feyz-âbâd” nam›yla an›lmaya
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bafllanm›flt›r.40 Öte yandan Çubuklu’nun seyrek de olsa iskâna aç›lmas› da bu
döneme rastlar. XIX. yüzy›l bafllar›na (1814–15) ait Bostanc›bafl› sicillerinde
Çubuklu Köyü’nde meskûn olanlar ile sahil fleridinde yal›lar› bulunanlar›n isimleri mevcuttur.41
Bunun yan›nda koruda yer alan Sultaniye Bahçesi42 XIX. yüzy›lda padiflahlar›n
ve özellikle de II. Mahmut’un binifl-i hümayun için gitti¤i gözde mahallerden
biridir.43 Öte yandan Çubuklu, dalyanlarla avlanan k›l›ç bal›¤›,44 ve levre¤iyle de
meflhurdu. ‹ngiliz Amiral Adolphus Slade nam-› di¤er Müflavir Pafla’n›n nakletti¤ine göre; II. Mahmut’un k›l›ç bal›¤›na düflkün olmas› devrin ricalinin de bu
modaya ra¤bet etmesine neden olmufl, k›l›çbal›¤› bu dönemde verilen ziyafet
mönülerinin vazgeçilmezi haline gelmifltir.45 Tabiidir ki gösterilen ra¤bet
bölgedeki bal›kç›l›¤› da canland›rm›flt›r. Ayr›ca Çubuklu’nun tepeleri tafl ve
kireç ocaklar› bak›m›ndan da önemli bir yerdi.46 Bölgeyle ilgili son bir not; II.
Mahmut binifl-i hümayun denilen saltanat gezilerinde Çubuklu-Çakalburnu’na
geldi¤i vakit Enderun a¤alar›na burada tafl sektirme müsabakas› yapt›rmaktan
büyük haz al›rm›fl.47
XIX. yüzy›l sonlar› ve XX. yüzy›l›n bafllar› itibar›yla artan nüfus ve baflta fiirketi Hayriye ile ‹dare-i Mahsusa olmak üzere yeni ulafl›m imkânlar›yla birlikte
Çubuklu’daki nüfus da artm›flt›r.48 Sultan Abdülmecit döneminde (1839–1861)
Sadrazam R›fat Pafla eski Feyz-abâd Kasr› olan yal›s›n›n arkas›ndaki genifl
koruyu göletler, kaskadlar, havuzlar ve heykellerle Avrupa tarz›nda düzenletmifl, sahilde de çocuklar› için befl yal› yapt›rm›flt›r. Ayr›ca bülbülleri ile meflhur
bu semti flenlendirmek amac›yla ücretsiz arsa da¤›tm›flt›r.49 Söz konusu iskân
sürecine ra¤men Çubuklu korusu XIX. yüzy›l ortalar›nda dahi ‹stanbul’un en
gözde mesire yerlerinden biri olma özelli¤ini de sürdürmüfltür.50 XX. yüzy›l
bafllar›nda da bu özelli¤ini nispeten koruyan Çubuklu çay›r›n›n, piknik
amac›yla okul gezileri ve bir tak›m konser organizasyonlar›na ev sahipli¤i
yapt›¤› görülmektedir.51 Kaynak sular› aç›s›ndan da zengin olan Çubuklu’da
özellikle Göztepe memba› meflhurdu.52 Zamanla bölgede nüfusun yo¤unlaflmas›
bir tak›m yeni sorunlar› da beraberinde getirmifltir. Özellikle Balkanlar da S›rp
ve Karada¤ isyanlar› nedeniyle Lofça, Balç›k, Silivri, T›rnovi ve Za¤ra’dan gelen
göçmenler aras›nda bulunan çiftçilerin, Çubuklu gibi zirai hayat›n henüz
canl›l›¤›n› korudu¤u, ba¤-bostanda rençperlik ve ›rgatl›k imkânlar›n›n henüz
ortadan kalkmad›¤› bölgelere yerleflmeleriyle, bölge sakinleri aras›nda arazi ve
iskân sorunlar› bafl göstermifltir.53
Abbas Hilmi Pafla’n›n dedesi ‹smail Pafla’n›n Emirgan’da ald›¤› arsaya infla ettirdi¤i yal›54 ile Abdülaziz döneminde annesi Emine Han›m’a ba¤›fllanan
Bebek’teki yal›,55 hidiv ailesinin yazlar› Bo¤aziçi’nde geçirmesine imkân vermifl
bu durum zamanla al›flkanl›k haline gelmiflti. Yine Sultan Abdülaziz, Emirgân
köyünün arkas›ndaki arazi ile Çubuklu Korusu’nun bir k›sm›n› M›s›r H›divi
‹smail Pafla’ya ihsan etmiflti. Daha sonra ‹smail Pafla burada bir de yal› infla ettirmiflti.56
Abbas Hilmi Pafla 1893’te ilk kez ‹stanbul’a geldi¤inde kendisine büyük ilgi gös485
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terilmifltir. ‹kameti için önce Hayrettin Pafla yal›s›n›n tahsis edilmesi
düflünülmüfl, ancak tamire muhtaç olmas› ve gösteriflten yoksun oluflu
nedeniyle bundan vazgeçilmifltir. Aray›fl sürerken o esnada Ortaköy Defterdar
burnunda Zekiye Sultan için infla edilen yal› tamamland›¤›ndan ikameti için
söz konusu yal› tahsis edilmifltir.57
Sultan II. Abdülhamid, h›div müsteflarl›¤›na atad›¤› Ahmet Muhtar Pafla
arac›l›¤›yla, Abbas Hilmi Pafla’n›n Avrupa seyahatlerine ve özellikle yazlar›
yurtd›fl›nda geçirmesine engel olmaya çal›fl›yordu. Yaz mevsimi yaklaflt›¤›nda
önce Avrupa’da bir yere mi u¤rayaca¤›, yoksa ‹stanbul’a m› gelece¤i konusuna
dahi müdahale ediliyordu.58 Hatta hastal›k gerekçesiyle Avrupa’daki kapl›calara
gitme iste¤i dahi birkaç defa müracaattan ve padiflah›n hususi müsaadesini
ald›ktan sonra gerçeklefltirebilmekteydi.59 Söz konusu endifle nedeniyle, yani
h›div ve ailesini ‹stanbul’a ba¤lamak amac›yla hiçbir f›rsat kaç›r›lmam›flt›r.
Mesela annesi Emine Han›m’›n hastal›¤› haber al›nd›¤›ndan Y›ld›z Saray›’ndan
bir telgraf gönderilip havas› ve suyunun çok iyi gelece¤i ifade edilerek ‹stanbul’a
davet edilmifltir.60 Buna mukabil Abbas Hilmi Pafla ise Avrupa ülkelerine seyahat ve ald›¤› resmi davetlere kat›lma iste¤i tafl›rken Saray’›n kuflatmas›
karfl›s›nda adeta çaresizdir. Bu sebeple bazen ‹stanbul’da kendisine yeteri kadar
ilgi gösterilmedi¤i yahut ihtiyaçlar› karfl›lanmad›¤› gerekçesiyle Avrupa seyahatlerine mazeret arad›¤›n› görmekteyiz. Mesela 1894’te ailesini ‹stanbul’a
u¤urlad›ktan sonra Londra’ya giden Abbas Hilmi Pafla’n›n ‹ngiltere kral› Edward
(1901-1910) ile görüflmesinde yaflanan diyalog maruz kald›¤› s›k›nt›lar› aç›kça
ortaya koymaktad›r:
“-Londra’ya gittim Kral Edward ile el ele tutarak bonjur bonjur biraz musahabetten sonra ‹stanbul’dan m› geliyorsunuz dedi.
-Hay›r do¤rudan geliyorum dedim.
-O teflekkür ederim ‹stanbul’a azimet etmedi¤inize. Pek isabet ettiniz zira oras›
kirli ve lekeli bir yerdir”61
Sultan II. Abdülhamid, XIX. yüzy›lda yaflanan süreçle siyasi ba¤lar›n oldukça
gevfledi¤i M›s›r’› elde tutmak amac›yla, H›divle hayli yak›ndan ilgilenmekteydi.62 Ancak 1899 Kas›m’›nda Londra’y› seyahat de¤il de resmi hüviyeti ile
ziyaret etmesi gündeme gelince Bab›âli telafllanm›fl ve müsteflar› Ahmet Muhtar
Pafla’y› devreye sokarak söz konusu ziyareti engellemeye çal›flm›flt›r. Buna mukabil H›div; seleflerine gösterilen ilginin yar›s›n›n dahi kendisine
gösterilmedi¤ini beyan etmifl mamafih sadakatinden ödün vermedi¤inin de
alt›n› özellikle çizmifltir.63 Do¤al olarak Abbas Hilmi Pafla M›s›r veraset
ferman›ndan kaynaklanan yetkilerini sonuna kadar kullanmak, hatta dedesi
‹smail Pafla örne¤inde oldu¤u gibi, bir hükümdar gibi davranmak emelindeydi.
Buna mukabil padiflah, merkezin hofl karfl›lamad›¤› icraatlar› vaki oldu¤unda
“taraf-› hilafet-i uzmâdan mansûb bir memur” oldu¤unu hat›rlatmaktan
kaç›nmam›flt›r.64 ‹stanbul’a her geliflinde H›div’e ‹ngiliz karfl›t› politikas›ndan
asla taviz vermemesini telkin eden II. Abdülhamid,65 H›div’in efli Cavidan
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H›div Kasr›’na giden bahçe yolu

Han›m gibi Müslüman bir kad›n›n Avrupa seyahatlerine ç›kmas›n›n sak›ncal›
oldu¤unu ve Frenk adetlerine tabi olmas›n›n yak›fl›k almayaca¤›n› ifade
etmifltir. Cavidan Han›m’›n paravan olarak kullan›ld›¤› bu tür telkinlerden maksat, ebette ki h›div ve eflinin yaz tatillerinin tamam›n› ‹stanbul’da Sultan’›n
gözetimi alt›nda geçirmelerini sa¤lamakt›. Ancak bu tür telkinlere ne H›div ne
de efli itibar etmemifltir.66
Cülus y›ldönümünü kutlama merasimleri sebebiyle 1899’da ‹stanbul’a gelen
Abbas Hilmi Pafla padiflah taraf›ndan kabul edilmifltir. Görüflmede II.
Abdülhamid ‹stanbul’da kalabilece¤i uygun bir mekân bak›lmas› yönünde
ilgililere talimat verdi¤ini ifade ederek fikrini sormufltur. H›div ise sükûneti,
suyu ve havas› bak›m›ndan çok be¤endikleri ve daha önceleri birkaç yaz›
geçirdikleri Çubuklu’nun uygun oldu¤unu beyan etmifltir.67 Bunun üzerine
Çubuklu’da h›div ailesine yal› aray›fl›na bafllanm›flt›r. 1901 yaz›nda ‹stanbul’a
gelen aileye Emirgân’da fierif Hüseyin Bey yal›s› kiralanmak istenmifltir. Ancak
yap›lan inceleme sonunda elveriflli olmad› anlafl›l›nca, Çubuklu’da Cemiyet-i
Rüsûmiye azas›ndan Râsih ve ve Mahkeme-i Temyîz azas›ndan Arif Bey’in
kirac›s› oldu¤u Rauf Pafla yal›s›n› tahliye etmeleri için ikifler yüz lira hazineden
ödenmifl ve söz konusu yal›n›n derhal hidiv ailesi için haz›rlanmas› irade olunmufltur.68 Ertesi yaz M›s›r H›divi Abbas Hilmi Pafla’ya tahsis edilen yal›n›n kira
bedelleri hazine taraf›ndan ödenmifltir.69 Nisan 1903’te yine padiflah›n iradesiyle yal› ve bahçesi sat›n al›nmak istenmifl, ancak befl bin lira civar›nda
muhammen bedeli olan mülkün hissedarlar›n›n fahifl fiyat talep etmeleri üzerine bu giriflimden sonuç ç›kmam›flt›r.70
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H›div ailesinin Çubuklu’yu çok benimsemifl olmas›ndan hareketle 28 Eylül
1903’te söz konusu yal›n›n uygun bir bedelle sat›n al›nmas› irade olunmufltur.71
Bu talimat üzerine 10.200 lira mukabilinde yal›n›n sat›fl›na varisleri raz› olmufl
ve Abbas Hilmi Pafla’ya hediye edilmek üzere hazine taraf›ndan sat›n al›nan
yal›n›n resmi evrak› haz›rlanmaya bafllam›flt›r.72
Bu suretle H›div Abbas Hilmi Pafla ve ailesinin 1904 yaz›n› Bo¤az’da geçirecek
bir yal›lar› olmufltu. Ancak yal›n›n h›divin genifl maiyeti ve aile efrad›na kifayet
etmemesi s›k›nt› yaratm›flt›r. Öte yandan Bo¤az’›n en güzel yerlerinden birinde
yal› sahibi olmak elbette ki önemli bir ayr›cal›kt›. Ancak söz konusu bir H›div bir anlamda yar› padiflah- ise bu imtiyaz›n pek bir anlam tafl›mad›¤› anlafl›l›r.
Zira unutulmamal›d›r ki o dönemde birçok devlet adam› ve servet sahibi
Bo¤az’da yal›da oturma imkân ve ayr›cal›¤›na sahipti. Kanaatimize göre Abbas
Hilmi Pafla bu dönemde bir yal›da oturmay› statüsü ve servetiyle pek
ba¤daflt›ramam›flt›r. Arfliv belgeleri bu konuda bir tak›m ipuçlar› vermektedir.
Zira II. Abdülhamid 1894’te Bebek Koyu’nda Sadrazam Âlî Pafla’n›n varislerine
intikal eden sahilhaneyi (H›dive Saray›/Valide Pafla Yal›s›) sat›n alarak Abbas
Hilmi Pafla’ya hediye etmifl, ancak H›div söz konusu sahilhanenin senetlerini
annesi Emine Han›m’a göndererek ona hediye etmiflti.73 Bu durumdan pek de
hoflnut olmayan II. Abdülhamid, bu defa Çubuklu’da sat›n al›p H›dive hediye
etti¤i yal›n›n senetlerini annesi Emine Han›m’a göndermek suretiyle, Abbas
nazire yapm›fl ve k›rg›nl›¤›n› bu flekilde göstermifltir. Bu mevzuyu açarak Abbas
Hilmi Pafla’n›n a¤z›n› arayan Hüsnü Pafla’ya verdi¤i karfl›l›k bu duruma aç›kl›k
getirmektedir:
“Frenkler bir taraftan, buradaki dostlar›m›z bir taraftan bizi padiflah›n gözünden
düflürmeye çal›fl›yorlar. Baz› kaharât baz› iltifat görüyoruz. Biz bunlar›n cümlesine tahammül ediyoruz. Cenâb-› Hak efendimize ömürler versin yal› ihsan
buyurdular. Senedât-› Hakânîsini valideme göndermifller, validem de bizim
han›ma göndermifl. Efendimiz, kullar›na Bebek yal›s›n› ihsan buyurdular, validem de oradan memnun oldu¤u cihetle kendilerine terk etmeye mecbur oldum.
Müsaade buyurduklar› halde sayelerinde paralar›n› vererek bir yal› alabilirdim,
H›div yal› alm›fl derlerdi. Fakat flimdi, efendimiz h›dive Çubuklu’daki yal›y›
ihsan buyurmufl deniliyor. Bu da bizim için baflkaca bir flereftir, öyle de¤il mi
Hüsnü Pafla. Zannedersem efendimizin yal›n›n senetlerini valideme gönderiflleri
bu olacak, ben h›dive Bebek yal›s›n› ihsan ettim validesine verdi, bu kere de ihsan
etti¤im yal›n›n senetlerini validesine göndereyim de o da o¤luna vermifl olsun
demek olacak. Her ne ise efendimizdir padiflah›m›zd›r, hünkâr›m›zd›r gâh
gücenirler gâh iltifat buyururlar.”74
Bundan baflka, Abbas Hilmi Pafla tabiat› icab› deniz ve sahili de¤il da¤ ve bay›r›
sevdi¤ini s›k s›k ifade ediyor. Avrupa seyahatlerinde gitti¤i ülkelerin henüz
do¤all›¤›n› kaybetmemifl bölgelerini tercih etmesi, tarla, ba¤ ve bahçeye merakl›
olmas›, cins at ve deve yetifltirme tutkusu ile yal› hayat›n›n pek ba¤daflmas› da
mümkün de¤ildi.75 Yukar›da zikretti¤imiz hoflnutsuzluklar sebebiyle Çubuklu
tepesinde son derece genifl bir arazi sat›n alarak bugün H›div Kasr› olarak an›lan
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binay› yapt›rma karar› alm›fl ve Temmuz 1905’te kadastro ifllemlerine
bafllanm›flt›r.76 Ancak sat›n ald›¤› arazinin hudutlar› belirlenirken sab›k
Sadrazam Said Pafla’ya ait araziye bir miktar tecavüz edilmifl bu durum
ithamkâr birçok telgraf›n teatisine neden olmufltur.77 Abbas Hilmi Pafla ayr›ca
‹ncirliköy’de Molla Said Efendi’den 20 dönüm ba¤ ve meray› sat›n alm›flt›r.78
Kasr›n inflas›n›n bitmesine yak›n H›div, afla¤›da yal›s›n›n yan›nda bulunan
Karesi eski valisi Reflat Pafla’n›n efline ait yal›y› da almak için Kas›m 1907’de
müracaatta bulunmufltur.79 Sultan›n da oldukça memnun oldu¤u bu karar
do¤rultusunda H›divin daire-i hassa inflaat müdürü Mimar Delfo Seminati
direktörlü¤ünde 1905’te bafllayan inflaat çal›flmalar› sonucunda iki y›l içinde
yaklafl›k 150.000 alt›n harcanarak bugünkü muhteflem kas›r infla edilmifltir.
Antik Roma malikânelerine benzeyen ve ‹talyan havas›n›n hâkim oldu¤u kas›r
Art Nouveau80 sitilinde infla edilmifltir. Pierre Loti Osmanl› mimarisinin nefis
örnekleri dururken Bat› tarz›nda bir villa inflas›n› zevksiz bularak tenkit eder.81
Efli Cavidan Han›m ise Çubuklu Kasr›’n›n mimari yönünden ziyade manevi
atmosferiyle ilgilidir ve kasr›; M›s›r’›n protokollere bo¤ulmufl resmi havas›ndan
kurtulduklar›, efli ile bafl bafla kalabildikleri bir “yuva” “hakiki evi” olarak niteler.82 H›div ise malikânesini “Chalet Suisse”83, ve “saray” olarak nitelendirir.84
Ancak bu bir ‹sviçre flalesinden çok daha büyük ve gösteriflli bir saray yavrusuydu.
Çubuklu Saray›’n›n en önemli özelli¤i cihannüma olarak yapt›r›lan 20 metrelik
kulesidir. Asl›nda H›div kuleyi daha yüksek yapt›rmak istemifl ancak yasak
engeline tak›lm›flt›r. Zira “H›divin bu kuleyi Ruslarla haberleflmek” veya “Y›ld›z
Saray›’n› gözetlemek” maksad›yla yapt›rd›¤› yönündeki jurnalleri padiflah›n
nazar-› itibara almad›¤›nda flüphe olmamakla birlikte, hayli can›n› s›kt›¤›n› 25
May›s 1906 tarihli yasaklama iradesinden anl›yoruz.85 Mabeyn Baflkatibi Tahsin
Pafla ise hat›rat›nda; Sultan Murat’›n o¤lu fiehzade Selahattin Efendi ile fiehremini R›dvan Pafla’n›n bu tür kulelerin padiflah saraylar›na mahsus oldu¤unu,
H›divin bu kuleyi infla ettirmekten maksad›n›n ben de sultan›m ve saray›ma
kule yapt›r›r›m mesaj› vermek ve bir nevi sultanlara mahsus imtiyazlara nail
olmak hevesinde oldu¤una dairjurnaller vermifllerdir.86
Çubuklu Kasr›’n›n inflas› ile bir aya¤› Avrupa yakas›nda; Bebek ve Emirgan’da
bulunan h›div ailesinin di¤er aya¤› Anadolu yakas›nda olmufltur.87 Efli Cavidan
Han›m’›n ifade etti¤ine göre; kasr›n infla sürecinde hem kendisi hem de Abbas
Hilmi Pafla proje aflamas› dâhil her iflle bizzat ilgilenmifller, süslemeler,
mobilyalar, bahçe düzenlemesi, hatta dikilecek a¤aç ve çiçek cinslerini dahi
kendileri seçmifller.88 Gerçekten de kasr›n korusu için Fransa ve ‹sviçre’den özel
a¤açlar getirtilmifltir. Böylece en nadide çamlar, köknarlar, sedirler, tahsüsler,
tüjalar, manolyalar bir araya toplanarak muhteflem bir koru vücuda gelmifltir.89
Somaki mermer sütunlar, havuz ve selsebillerle süslü salonlar›, masif ceviz
a¤ac›ndan duvarlar›yla ihtiflaml› bir flekilde bina edilen bu saray›n
malzemesinin neredeyse tamam› Avrupa’dan getirilmifltir.90 Elektrik jeneratörü
ve kalorifer tesisat› da bulunan kasr›n, dönemin en konforlu ve flatafatl› mekân-

Kasr›n girifl kat›ndan
görünüm (arka sayfa)
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H›div Kasr› günümüzde sosyal tesis olarak hizmet vermektedir

lar›ndan biri oldu¤unda flüphe yoktur. Bunun yan›nda gerek kulesinde, gerekse
iç mekânda Türkiye’de asansörün kullan›ld›¤› ilk bina olma özelli¤i de tafl›r.
Abbas Hilmi Pafla kasr›n inflas›ndan sonra yat› Mahruse ile neredeyse her yaz›
ailesi ve kalabal›k maiyeti ile Çubuklu da geçirmifltir. Bölgedeki esnaf ve ›rgatlar›n her yaz h›div ailesinin geliflini dört gözle beklediklerinde kuflku yoktur.
Zira kalabal›k aile, maiyet ve özellikle de verilen mükellef ziyafetler; esnaf için
daha fazla mal, bölge sakinleri için ise daha fazla ifl anlam›na geliyordu. Bundan
baflka kasr›n bahçesine yap›lan büyük ah›r ve oldukça genifl ba¤-bahçe, bölge
halk› için seyislik ve rençperlik yapmak ve bu suretle maifletlerini temin etmek
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Kasr›n alt kat›nda bulunan mermer sütunlu salon

manas›na geliyordu.
H›div ailesine mensup saray kad›nlar›n›n ‹stanbul’a geliflleri elbette ki moday›
da yak›ndan ilgilendiriyordu. H›divlerle birlikte Avrupa’ya giden ve baflta Paris
olmak üzere Bat› modas›n›n örneklerini ‹stanbul’a tafl›yan M›s›rl› han›mlar›n,
Osmanl› saray›ndaki han›mlar› etkiledi¤i ve k›skançl›klar›n› tahrik etti¤inde
kuflku yoktur. Bu han›mlar›n k›yafetleri ve Avrupa’dan getirdikleri sair
aksesuarlar aynen taklit edilmifl, neticesinde çok ciddi biçimde israf meydana
gelmifltir. Yine h›div ailesinin yüksek fiyatlarla arazi ve sair gayrimenkuller
almalar›, ‹stanbul’daki emlak fiyatlar›nda fahifl art›fllar meydana
getirmifltir.91Oldukça zengin M›s›rl› sarayl›lar›n lüks harcamalar› ve Avrupa’dan
getirdikleri k›yafetler ve sair eflyalar, baflta Âlî ve Fuat Paflalar›n han›mlar›
olmak üzere, ileri gelen di¤er devlet adamlar›n›n eflleri taraf›ndan taklit
edilmifltir. Zamanla tüm ‹stanbul sosyetesi bu rüzgâra kap›lm›flt›r. ‹sraf ve sefahatin kayna¤›n›n M›s›rl› Müslüman han›mlar olmas›, söz konusu çevrelere dini
anlamda fiili meflruiyeti de vermiflti.92 Abbas Hilmi Pafla’n›n efli Cavidan Han›m
Avrupai k›yafetler yan›nda, Çubuklu Kasr›’n›n tüm eflyas›n› bizzat Avrupa’dan
kendi be¤enileri do¤rultusunda getirttiklerini ifade etmektedir.93 Kuflkusuz
sarayl›lar›n kendilerini ziyaretleri, gerek k›yafet gerekse saray, kas›r ve köflklerin
tefriflinde Bat›l› tarz›n yayg›nlaflmas›na neden olmufltur.
H›div ve ailesi Bo¤az’a hakim tepedeki kas›rlar›nda yazlar› geçirirken, 1914’e
gelindi¤inde dünya siyasetinde yaflanan sorunlar insanl›¤› umumi bir savafla
sürüklüyordu. ‹ngiltere’nin M›s›r’› iflgal planlar› M›s›r’da milliyetçi e¤ilimleri
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oldukça güçlendirmiflti. Saflar›n netleflmeye bafllad›¤› bu dönemde, ‹ttihatç›larla
hemfikir olarak Almanya’n›n yan›nda savafla girilmesine destek veren ve
Temmuz 1914’te Bab›ali’yi ziyaret ettikten sonra arabas›yla Sultanahmet’e yönelen Abbas Hilmi Pafla, Bab›ali yokuflunda bugün ‹ran konsoloslu¤unun bulundu¤u köflede Mahmut Mazhar isimli bir M›s›rl› gencin suikast›na u¤ram›flt›r (25
Temmuz 1914). Damad› Celalettin Vlora’n›n atik davranmas›yla ölümden kurtulan H›div yaralanm›flt›r. Çubuklu’daki saray›nda tedavi görmeye bafllayan
H›div bu hassas dönemde M›s›r’a gidememifltir.94 K›sa süre sonra savafl›n bafllamas› ve ‹ngiltere’nin M›s›r’› himayesine ald›¤›n› aç›klamas›n›n ard›ndan 19
Aral›k 1914 tarihli kararname ile “düflmana (Bab›ali) destek vermek”
suçlamas›yla azl ve mallar› müsadere edilmifltir. “M›s›r Sultan›” nam›yla amcas›
Hüseyin Kamil Pafla’n›n atanmas›yla tac› taht› elinden al›nd›¤›ndan ve ‹stanbul’un iflgali halinde ‹ngilizler taraf›ndan esir edilece¤inden kuflkusu
olmad›¤›ndan, ‹sviçre’ye iltica etme karar› alm›flt›r.95
‹sviçre’ye yerlefltikten sonra Çubuklu Kasr› da bir anlamda kaderine terk edilmifl
oldu. Bu arada yatlar›ndan birini sat›l›¤a ç›kar›nca, alt› bin lira mukabilinde harbiye nezareti ad›na Nisan 1915’te hazine taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r.96 Sat›n
ald›¤› ve k›z kardeflinin ad›na nispetle Nimetullah ad› verdi¤i yatla s›k s›k
Akdeniz gezilerine ç›kt›. ‹mkânlar nispetinde birkaç defa yazlar› Çubuklu’daki
kasr›na u¤rayan Abbas Pafla, savafl y›llar›n› umumiyetle ‹sviçre de geçirmifltir.
Savafl sonras›nda ‹stanbul’un ‹ngilizler taraf›ndan iflgali ihtimali belirince,
‹sviçre’ye daimi olarak yerleflme karar› alm›flt›r. Bu dönemde Çubuklu kasr›n›
sat›fla ç›kard›ysa da müflteri bulamam›flt›r. Uzun süre metruk halde kalan kas›r,
Nisan 1937’de vali Muhittin Üstünda¤’›n giriflimleriyle 60 bin lira gibi rayicinin
çok alt›nda bir bedelle ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. Bunda
savafl y›llar›n›n yaratt›¤› iktisadi s›k›nt›lar sebebiyle servet sahiplerinin Bo¤az’›n
nispeten ücra bir köflesindeki kasra yat›r›m yapmay› makul bulmamas› yan›nda,
binan›n hayli fersude olmas› da önemli rol oynam›flt›r. 3 fiubat 1937’de Üsküdar Belediyesi’nde yap›lan protokolle H›div Kasr›’n›n al›m sat›m ifllemleri
gerçeklefltirilmifltir.97
‹sviçre’deki y›llar›; kalp rahats›zl›¤› ve yafll›l›¤›n getirdi¤i sair s›k›nt›larla geçiren
Abbas Hilmi Pafla 19 Aral›k 1944’te Cenevre’de Leman Gölü karfl›s›ndaki villas›nda kalp krizi geçirerek vefat etmifltir.
‹stanbul Belediyesi taraf›ndan 1937’de sat›n al›nan Çubuklu Kasr›’n›n restorasyonu yönünde, 1983’e dek herhangi bir ad›m at›lmam›flt›r. Askerî idarenin de
onay› al›narak Turing Kurumu Baflkan› Çelik Gülersoy’un direktörlü¤ünde
bafllanan restorasyon çal›flmalar› 1984’te tamamlanm›flt›r. Bu suretle eski
ihtiflam›na kavuflan Çubuklu Kasr›’n›n korusu da yeniden düzenlenmifl, hususi
gül bahçeleri tanzim edilmifltir.
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D‹PNOTLAR
1 Mehmed Arif Bey, Bafl›m›za Gelenler, Kahire 1321, s. 532–533. Gazi Ahmet Muhtar Pafla’n›n 1885’te M›s›r Fevkalade
Komiserli¤ine atand›¤›nda baflkâtibi olarak birlikte giden müellif, bu tür iki merasime flahit oldu¤unu, böyle törenlerin halk›
yöneticilerden nefret ettirdi¤ini, öte yandan müstakbel h›divin gözüne girmek için her türlü dalkavuklu¤u yapan halk ve
idarecilerin haline ‹ngilizlerin k›s k›s güldü¤ünü ifade ediyor.
2 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA), ‹rade Eyalet-i Mümtaze-M›s›r- (‹. MTZ (05), 27/1435. Bab›âli Tevfik Pafla’n›n vefat
haberinin derhal gazetelerde ilan› ve Abbas Hilmi Pafla’n›n h›divlik ferman›n›n haz›rl›klar›na giriflmifltir.
3 Tevfik Pafla’n›n vefat›n›n hemen ard›ndan M›s›rl› ‹brahim el-Muveylimî imzas›yla Y›ld›z Saray›’na gönderilen 15 Kânun-›
sani 1307/27 Ocak 1892 tarihli tahriratta; ‹ngiliz iflgalinin H›div Tevfik Pafla’n›n eseri oldu¤u, bu sebeple ahalinin onun ölüm
haberine sevindi¤i, genç Abbas Hilmi Pafla’n›n tahta geçmesinin Osmanl› nüfuzunun yeniden tesisi için bir f›rsat oldu¤u, yeni
h›divi saltanata daha ba¤l› hale getirmek için yap›lmas› gerekenler ve sair hususlarla ilgili dikkat çekici iddialar yer
almaktad›r, bk. BOA, Y›ld›z Esas Evrak› (YEE), 127/60. Yabanc› bas›nda ç›kan haberler de Tevfik Pafla’n›n ‹ngilizlere tam
manas›yla teslim oldu¤u yönündedir, bk. BOA, Y›ld›z Perakende Evrak› Tahrirat-› Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimli¤i (Y. PRK.
TKM), 24/20.
4 Abbas Hilmi Pafla hat›rat›nda çocukluk y›llar› ve Viyana’daki e¤itim süreci hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler vermektedir, bk. The
Last Khedive of Egypt –Memoirs of Abbas Hilmi II- Ed. Amira Sonbol, London 1998, pp, 55-62. Biyografisine dair ayr›ca bk.
Çelik Gülersoy, Hidivler ve Çubuklu Kasr›, ‹stanbul 1985, s. 61vd; ‹lhan fiahin, “Abbas Hilmi II”, D‹A, I, 25-26; M. Colombe,
“Abbas Hilmi II”, E‹, I, 13; K. Vollers, Abbas II (Hilmi), ‹A, I, 11; Corci Zeydan, Teracimu Meflahir-i fiark fi Karni’t-Tasi‘ Aflere,
M›s›r 1902, I, 49-51.
5 BOA, YEE, 114/3.
6 BOA, YEE, 120/2.
7 BOA, YEE, 120/3; R›fat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Pafla (1839–1919) Askeri ve Siyasi Hayat›, ‹stanbul 1989, s. 205 vd. II.
Abdülhamid’in bu konudaki düflünceleri için bk. Tahsin Pafla’n›n Y›ld›z Hat›ralar› –Sultan Abdülhamid-, ‹stanbul 1990, s. 148.
8 BOA, YEE, 120/12, H›divlik ferman›n›n suretidir. Söz konusu ferman› Yaver-i Ekrem Eyüp Pafla götürmüfltür, bk. BOA,
Y›ld›z Sadaret Resmi Maruzat Evrak› (Y. A. RES), 1309. fi/28.
9 BOA, Y. A. RES, 57/28; YEE, 87/40.
10 BOA, YEE, 129/6. Frans›zlar Abbas Hilmi Pafla’ya bir de Legion de Honor niflan› takm›fllard›r. Bu dönemde ‹ngiltere’nin
dizginleri elde tutma, Fransa ile Rusya’n›n karfl› ataklar› ve Ahmet Muhtar Pafla’n›n kendi durumu hakk›nda ayr›nt›l›
de¤erlendirmeler için bk. YEE, 129/9.
11 Fahir Armao¤lu, XX. Yüzy›l Siyasi Tarihi, Ankara 1991, I, 41–55; R›fat Uçarol, Siyasi Tarih, ‹stanbul 1985, s. 235–326; Fahri
Belen, XX. Yüzy›lda Osmanl› Devleti, ‹stanbul 1973, 13–51.
12 Bulgaristan/Sofya’da yay›nlanan Sobora Gazetesi’nin 19 fiubat 1892 tarihli nüshas›nda Abbas Hilmi Pafla’n›n, babas› Tevfik
Pafla’n›n aksine Lord Cromer’i çileden ç›karan uygulamalar› s›ralanm›flt›r, bk. BOA, Y. PRK. TKM, 24/20.
13 Abbas Hilmi Pafla ile Lord Cromer aras›ndaki mücadeleye dair genifl bilgi için bk. Memoirs of Abbas Hilmi II, s. 75–97,
247–257; Lord Lloyd, Egypt since Cromer, vol I-II London 1933–34; Earl of Cromer, Abbas II, London 1915; Müzekkiratü’l Emire
Cüveydan, bi-Kalemi Zevceti’l- H›divî Abbas es-Sânî, Hilal Matbaas› Kahire 1980, s. 65–71.
14 Memoirs of Abbas Hilmi II, s. 77-81.
15 Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bk. ‹brahim Muhammed Sanafiri, Osmanl›-M›s›r ‹liflkileri (1863-1882), Dan›flman: Prof. Dr.
Kemal Beydilli, ‹.Ü. SBE, yay›nlanmam›fl doktora tezi, ‹stanbul 1983; Süleyman K›z›ltoprak, M›s›r’›n ‹ngiltere Taraf›ndan ‹flgali
ve Osmanl› Devleti’nin Diplomasi Mücadelesi (1882-1887), Dan›flman: Prof. Dr. Zekeriya Kurflun, Marmara Üniversitesi,
yay›nlanmam›fl doktora tezi, SBE, ‹stanbul 2001; R›fat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Pafla (1839-1919) Askeri ve Siyasi Hayat›,
‹stanbul 1989; Thomas Mayer, “Abbas Hilmi II as Reflected in his Some Papers”, Asian and African Studies, XIV (1980), 279286; Carl Brockelmann, ‹slam Uluslar› ve Devletleri Tarihi (çev. Neflet Ça¤atay), Ankara 1992, s. 378-384.
16 Tahsin Pafla bu konuda flunlar› nakleder: “H›div-i M›s›r Abbas Hilmi Pafla bir gün Hünkâr’a hofl görünmek için M›s›r’daki
Jön Türklerin birkaç›n› bir yelkenli ile memleket haricine ç›karm›flt›. Abbas Hilmi Pafla’n›n böyle halleri vard›. O bazen Sultan
Hamid’e pek yaklafl›r, onun emellerini tervice gayret eder, bir müddet sonra mesle¤ini de¤ifltirerek padiflahtan uzaklafl›c› bir
hatt-› hareket tutturur, daha sonra yeni bir uysall›kla gene teveccüh-› flahaneyi kazan›r”, Tahsin Pafla’n›n Y›ld›z Hat›ralar›, s.
109.
17 BOA, ‹. MTZ (05), 27/1436; ‹. MTZ (05), 27/1437; YEE, 120/7 lef 1, lef 14.
18 Abbas Hilmi Pafla hat›rat›nda; asl›nda ‹stanbul’a u¤ramay› çok istedi¤ini ancak acilen M›s›r’a varmas› gerekti¤inden bu
ziyareti ertelemek zorunda kald›¤›n› ifade ederek konuyu geçifltirir, bk. Memoirs of Abbas Hilmi II, s. 63-66.
19 BOA, Y. PRK. TKM, 24/3; YEE, 87/44. Ahmet Muhtar Pafla; ayr›ca Abbas Hilmi Pafla’n›n Kahire’ye var›fl›, h›divlik koltu¤una
otururken yap›lan tören ve özellikle onun, annesinin büyük tesiri alt›nda oluflu ve bu yolla kontrol edilebilece¤i konusunda
da bilgiler vermektedir.
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20 Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Pafla, s. 215-218; Tahsin Paflan›n Y›ld›z Hat›ralar›, s. 149.
21 BOA, ‹. MTZ (05), 29/1582; ‹. MTZ (05), 29/1579.
22 BOA, Y›ld›z Perakende Evrak› Zaptiye Nezareti Maruzat› (Y. PRK. ZB), 13/56, Muharrem 1312/Temmuz 1310.
23 BOA, Y›ld›z Perakende Evrak› Hariciye Nezareti Maruzat› (Y PRK. HR), 17/30; Y. PRK. TKM, 32/42; Y. PRK. TKM, 29/21.
24 Gülersoy, a.g.e., s. 64.
25 S›dd›k Çal›k, 1894 Y›l›nda ‹stanbul’da Meydana Gelen Büyük Depreme Ait Anonim Bir Günlük, ‹stanbul, ty, s. 155, 159, 175.
Abbas Hilmi Pafla 30.000 kurufl, Emine Han›m 29754 kurufl ve ‹smail Pafla ise 10.800 kurufl ba¤›flta bulunmufllard›r.
26 BOA, Y. PRK. TKM, 29/21; 32/36, Paris’te yay›nlanan Journal Gazetesi’nin 5 A¤ustos 1894 tarihli nüshas›nda yay›nlanan
röportajda, Abbas Hilmi Pafla’n›n bu tür gezileri tercih nedenleri, karakteri ve düflüncelerine dair önemli ayr›nt›lar verilmektedir.
27 Bu durum biraz da M›s›r hanedan›n›n hilafeti ele geçirme emelleri (Memoirs of Abbas Hilmi II, s.100) ‹stanbul bulunan
Sait Halim Pafla ile hanedan mensuplar›n›n birbirleri aleyhindeki giriflimlerinden kaynaklanmaktayd›, bk. Sanafiri, a.g.tez, s.
123-124. Benzer flekilde Küçük Mehmet Ali Pafla’n›n torunu Davut Pafla, Abbas Hilmi Pafla’y› hilafet aleyhtarl›¤›, iflgalci ‹ngilizlerle iflbirli¤i ve hanedan mensuplar›na zulüm yapmakla itham etmifl ve ‹stanbul’a gelerek bizzat flikayette bulunmufltur, bu
konuda ilginç iddialar içeren 13 B 1318/6 Kas›m 1900 tarihli tahrirat› için bk. BOA, Y›ld›z Perakende Evrak› Arzuhal ve
Jurnaller (Y. PRK. AZJ), 41/18.
28 Memoirs of Abbas Hilmi II, s.125-155. Abbas Hilmi Pafla, Mustafa Kamil, fieyh Ali Yusuf, Muhammet Ferit vd. milliyetçi
liderler, faaliyetleri, siyasi teflekküller ve neflrettikleri gazeteler yoluyla ‹ngiliz iflgali karfl›s›ndaki çabalar›n› son derece
ayr›nt›l› olarak de¤erlendirmekte ve bu süreçte yapt›¤› katk›lara da de¤inmektedir.
29 BOA, YEE, 15/20, Belgede Abbas Hilmi Pafla padiflaha övgü dolu sözlerin ard›ndan, Mizanc› Murat Bey’in M›s›r’dan ihrac›
için sarf etti¤i çabay› ayr›nt›lar›yla anlatmaktad›r. ‹ttihat ve Terakki ile Jön Türklerin M›s›r’daki faaliyetlerine dair ayr›nt›l›
bilgi için bk. fiükrü Hanio¤lu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanl› ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902), ‹stanbul1989, s. 205-209, 242-247, 287-289, 331-334, 384-389; Tahsin Pafla’n›n Y›ld›z Hat›ralar› –Sultan Abdülhamid-, ‹stanbul
1990, s. 109-110, 153.
30 Erdem Yücel, “Çubuklu”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, II, 533
31 ‹nciciyan, Bo¤aziçi (Bizans) Sayfiyeleri, s.170; Eremya Çelebi Kömürciyan, ‹stanbul Tarihi, s. 273.
32 ‹nciciyan, XVIII. As›rda ‹stanbul (çev. Hrand D. Andreasyan), ‹stanbul 1976, s. 127-128. Ayr›ca bk. Erdem Yücel,
“Çubuklu”, ‹stanbul Ansiklopedisi, II, 533.
33 Evliya Çelebi Seyahatnamesi: ‹stanbul (haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Da¤l›), ‹stanbul 2004, I/II, 425-426; Evliya Çelebi bir
baflka yerde Çubuklu Bahçe’nin Kanuni Sultan Süleyman devrinde Mimar Sinan taraf›ndan mamur hale getirildi¤ini ifade
etmektedir, a.g.e., s. 440; Cahit Kayra-Erol Üyepazarc›, II. Mahmut’un ‹stanbul’u –Bostanc›bafl› Sicilleri-, ‹stanbul 1992, s. 6162.
34 Muzaffer Erdo¤an, “Osmanl› Devrinde ‹stanbul Bahçeleri”, Vak›flar Dergisi, IV (1958), 178; Osman Nuri Ergin, Mecelle-i
Umur-› Belediye, ‹BB yay. ‹stanbul 1995, II, 871-872, 874; Eremya Çelebi Kömürciyan, ‹stanbul Tarihi –XVII. As›rda ‹stanbul, çev. Hrand D. Andreasyan, yay. Kevork Pamukcuyan, ‹stanbul 1998, s. 46, 273.
35 Salah Birsel, Bo¤aziçi fi›ng›r M›ng›r, Ankara 1981, s. 65-66. Birsel Beykoz pazar kay›klar›n›n genelde Çubuklu’dan sepetçi
çubuklar› tafl›d›klar›n› kaydediyor.
36 BOA, (Maliyeden Müdevver Defterler) MAD. d, nr. 6297, s. 15; MAD. d., nr. 7054, s. 5. Bu konuda ayr›ca bk. MAD. d, nr.
17256, s. 22; nr. 17345, s. 21; nr. 17496, s. 31; nr. 17563, s. 34-35; nr. 17580; nr. 19602; nr. 19985; Cevdet Maliye (C: ML), nr.
18820; Erdo¤an, “Osmanl› Devrinde ‹stanbul Bahçeleri”, s. 178.
37 Samiha Ayverdi, Türk Tarihinde Osmanl› As›rlar›, ‹stanbul 1975, II, 10.
38 Nurhan Atasoy, Hasbahçe –Osmanl› Kültüründe Bahçe ve Çiçek, ‹stanbul 2002, s. 325.
39 Daha geç tarihli bir belgede bu hususa temas edilmektedir, bk. Y. PRK. AZJ, 53/14 lef 2.
40 Çelik Gülersoy, Bo¤aziçi Korular›, Turing yay›n› 1970, s. 17; Ali Seydi Bey, Teflrifat ve Teflkilat›m›z (haz. N. Ahmet
Bano¤lu), ‹stanbul, ty, s. 25.
41 Kayra-Üyepazarc›, II. Mahmut’un ‹stanbul’u, s. 62-64, 144-145.
42 Birsel, a.g.e., s. 465-468.
43 H›z›r ‹lyas A¤a, Letâif-i Enderûn (yay. Cahit Kayra), ‹stanbul 1987, s. 64, 86, 96, 165-166. Müellif Sultan II. Mahmut’un s›k
s›k Çubuklu mesiresine ve koru içinde bulunan Sultaniye bahçesine binifl-i hümayun için gitti¤ini ifade ettikten baflka burada tertip edilen e¤lenceler hakk›nda da ilginç ayr›nt›lar veriyor.
44 Eremya Çelebi Kömürciyan, ‹stanbul Tarihi, s. 46. Evliya Çelebi de bölgede dalyanlarla yap›lan k›l›çbal›¤› av›n› ayr›nt›l›
bir biçimde aktarmaktad›r, Evliya Çelebi Seyahatnamesi: ‹stanbul, I/II, 424. Ayr›ca bk. ‹nciciyan, a.g.e., s. 127.
45 Sir Adolphus Slade’(Müflavir Pafla)’in Türkiye Seyahatnamesi (çev. A. R›za Seyfio¤lu), Ankara 1945, s. 27.
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46 G. V. ‹nciciyan, Bo¤aziçi Sayfiyeleri (yay. Orhan Duru), ‹stanbul 2000, s. 66.
47 Kayra-Üyepazarc›, II. Mahmut’un ‹stanbul’u, s. 62.
48 Cevdet Pafla, Tezakir 1-12 (yay. Cavid Baysun), Ankara 1991, s. 20-21.
49 Nurhan Atasoy, Hasbahçeler, s. 325.
50 Nesimi Yaz›c›, “Osmanl› Sosyal Hayat›ndan Bir Kesit: Tanzimat Döneminde Mesire”, ‹slami Araflt›rmalar, XII/3-4 (1999),
253-258; Seval Akp›nar, “‹stanbul’da Mesire Yerleri ve 1852 Tarihli Tenbihname”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, X/55 (1972),
10-12; Refik Ahmet Sevengil, ‹stanbul Nas›l E¤leniyordu (haz. Sami Önal), ‹stanbul 1985, s. 158.
51 BOA, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Asayifl Kalemi Evrak› (DH. EUM. AYfi), 45/7.
52 ‹nciciyan, Bo¤aziçi Sayfiyeleri, s. 170; Erdem Yücel, “Çubuklu”, TTOK Belleteni, ‹stanbul 1978, 63/342, s. 22-27; a. mlf.
“Çubuklu”, ‹stanbul Ans, I, 534; Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-› Belediye, ‹BB yay, V, 1178, 1475, 2876-2877.
53 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH. MKT), 44/49.
54 Faik Yalt›r›k, “Emirgan Korusu”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, III, 170-171.
55 Bebek’teki yal› asl›nda H›div Abbas Hilmi Pafla’ya padiflah taraf›ndan hediye edilmiflti. Ancak Abbas Hilmi Pafla
akci¤erlerinden rahats›z olan annesi Emine Han›m’›n buray› çok be¤enmesi üzerine, yal›y› kendisine hediye etti¤ini ifade
ediyor, bk. BOA, ‹. MTZ (05), 29/1582; Y›ld›z Perakende Evrak› Müfettifllikler ve Komiserlikler Tahrirat› (Y. PRK. MK), 6/47.
Ancak tek bafl›na bu gerekçe durumu aç›klamaya yetmez bunun alt›nda baflka nedenler de vard›. Bizce esas neden Abbas
Hilmi Pafla’n›n H›div s›fat›yla sair devlet adamlar› hatta tüccarlarla komflu bir biçimde yaflamak ve statüsünü onlar›n seviyesine düflürmek istemesiydi.
56 Faik Yalt›r›k, “H›div ‹smail Pafla Korusu”, ‹stanbul Ansiklopedisi, IV, 61.
57 BOA, ‹. MTZ (05), 28/1536; Y›ld›z Perakende Evrak› Yaverân ve Maiyyet-i Seniyye Erkân-› Harbiye Dairesi (Y. PRK. MYD),
14/103 numarada yer alan 8 varakl›k bir defterdir. Bu defterde H›divin M›s›r’dan hareketinden ‹stanbul’a var›fl›na, sarayda
karfl›lan›fl›na ve uygulanan protokole kadar tüm ayr›nt›lar yer almaktad›r. Ayr›ca bk. Y. PRK. AZJ, 24/74; ‹. MTZ (05), 28/1536.
58 BOA, Y. PRK. TKM, 29/21:Berliner Tagesblatt’›n (3 Temmuz 189) tarihli nüshas›nda H›div ile Sultan aras›ndaki iliflkiler,
Hdivin statüsü ve Avrupa gezileri konusunda merkezden izin alma zorunlulu¤uyla ilgili ilginç bilgiler içeren makalenin tercümesidir.
59 BOA, Y›ld›z Tasnifi Perakende Evrak› Teflrifat-› Umumiye Dairesi (Y. PRK. TfiF), 3/49.
60 BOA, Y›ld›z Perakende Evrak› Baflkitabet Dairesi Maruzat› (Y. PRK. BfiK), 32/20.
61 BOA, Y. PRK. ZB, 13/56.
62 H›div yaz tatilini ‹stanbul’da geçirmek için geldi¤inde, maiyetine yaverler tayin edilerek padiflah›n kendisine ne kadar
önem verdi¤i gösterilmeye çal›fl›l›rd›. Bu çerçevede bir ara yaverli¤ine vüzeradan Raif Pafla tayin edilmifltir. Haddizat›nda bu
tayinlerden maksat kendisini s›k› kontrol alt›nda tutmakt›. Padiflah›n bu konudaki hassasiyeti jurnalcileri, yaranmak
hevesiyle zaman zaman as›ls›z veya abart›l› haberler vermeye sevk etmifl bu da Padiflah ile H›divin aras›n›n aç›lmas›na neden
olmufltur. Söz konusu flah›slar bir taraftan H›divi jurnallerken di¤er taraftan kendisine ba¤l›l›k mektuplar› göndermifllerdir.
Abbas Hilmi Pafla sular durulduktan sonra bu tür flah›slar›n mektuplar›n› padiflaha göndermifltir, bk. Tahsin Pafla’n›n Y›ld›z
Saray› Hat›ralar›, s. 149–150.
63 BOA, Y›ld›z Hususi Maruzat Evrak› (Y. A. HUS), 401/75.
64 BOA, YEE, 123/14; 123/15.
65 Memoirs of Abbas Hilmi II, 100.
66 Müzekkiratü’l Emire Cüveydan, bi-Kalemi Zevceti’l- H›divî Abbas es-Sânî, s. 60-61. Bu tür telkinlerden istenen sonuçlar elde
edilememifltir. Bilakis Cavidan Han›m efli Abbas Hilmi Pafla’n›n bu konuda kendisini destekledi¤ini, “diledi¤ini yap sultan›m”
dedi¤ini, Paris’ten ald›¤› k›yafetlerden de hayli hoflland›¤›n› ifade etmektedir. Hatta Cavidan Han›m Çubuklu’daki kas›rdan
her ayr›ld›klar›nda Saray’›n casuslar›n›n pefllerine tak›ld›¤›n›, Avrupa seyahatine gidece¤i zaman yat›nda k›yafetlerini Bat›l›
tarzdakilerle de¤ifltirdi¤ini de dile getirmektedir, bkz, a.g.e., s. 61-63.
67 BOA, Y. PRK. AZJ, 39/55, Abbas Hilmi Pafla’n›n ifadeleri flöyledir: “Efrâd-› ailem köle ve cariyelerinin s›hhatlerinin
muhafazas› ve izdihamdan hâlî bir mevkide bulunmalar› merak›nda bulundu¤umdan sâye-i rahat vâye-i flehinflahilerinde bu
sene ikamet edilen Çubuklu mevkii matlûb-› kemterîye muvaf›k olduktan baflka…”
68 BOA, ‹. MTZ (05), 30/1739.
69 BOA, DH. MKT, 744/27.
70 BOA, Y. A. RES, 121/21.
71 BOA, ‹. MTZ (05), 31/1777.
72 BOA, ‹. MTZ (05), 31/1778.
73 BOA, ‹. MTZ (05), 29/1582. Y. PRK. MK, 6/47. Sonralar› “H›dive Saray›” ve “Valide Pafla Saray›” olarak adland›r›lan yal›n›n

495

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

yerinde bulunan Halil Pafla-zade Arif Efendi yal›s› önce Rauf Pafla’ya sonra da Sadrazam Ali Pafla’ya (1815-1871) geçmifl,
paflan›n vefat›ndan sonra II. Abdülhamid taraf›ndan sat›n al›narak H›div Abbas Hilmi Pafla’ya senetleri gönderilmifl, ancak
annesi Emine Han›m’›n buray› çok be¤endi¤i gerekçesiyle 1896’da ona hediye etmifltir. XX. Yüzy›l bafl›nda yeniden infla
edilen saray bugün M›s›r baflkonsoloslu¤unun yazl›k rezidans› olarak kullan›lmaktad›r, bk. Afife Batur, “Bebek’te H›div
Saray›”, Tasar›m (Nisan 1990); a. mlf, “H›diva Saray›”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, IV, 63-64.
74 BOA, Y. PRK. ZB, 13/56.
75 K. Vollers, “Abbas II (Hilmi)”, ‹A, I, 11.
76 BOA, Y›ld›z Perakende Evrak› fiehremaneti Maruzat›, (Y. PRK. fiH), 13/41.
77 BOA, Y›ld›z Evrak› Mütenevvi Maruzat Y. MTV, 297/43; Tahsin Pafla’n›n Y›ld›z Hat›ralar›, s.150-151.
78 BOA, Y. PRK. AZJ, 53/14.
79 BOA, Y. PRK. fiH, 14/36; ‹. HUS, 1325-L/28.
80 Yeni Sanat veya Stil 1900 olarak da bilinir. 1880-1910 aras›nda Avrupa’da önce grafik tasar›m, kitap resmi ve uygulamal›
sanatlar, ard›ndan da mimarl›k ve mobilya alanlar›nda yayg›nlaflm›flt›r. XIX. yüzy›l›n Eklektisizmine ve endüstrinin sanat›
öldüren monotonlu¤una karfl› bir tepki olarak do¤mufltur. Ayr›nt›lar için bk. Eczac›bafl› Sanat Ansiklopedisi, ‹stanbul 1997, I,
141-142.
81 Gülersoy, a.g.e., s. 77.
82 Müzekkiratü’l Emire Cüveydan, bi-Kalemi Zevceti’l- H›divî Abbas es-Sânî, s. 55-57.
83 Gülersoy, a.g.e., s. 77.
84 Memoirs of Abbas Hilmi II, s. 281.
85 BOA, ‹. HUS, 1324-R/52. ‹radeden, sadece yazlar› ‹stanbul’a gelen Abbas Hilmi Pafla ile dedesi ‹smail Pafla’n›n ‹stanbul’da
büyük araziler sat›n almalar› ve özellikle böyle içinde elektrik makinesi (asansör) olan demir bir kule yapt›r›lmas›na asla izin
verilmeyece¤i ifade edilmifltir. H›divin kendisine sahilhane ihsan edildi¤i ve genifl araziler sat›n almas›na engel olunmas›na
dair bk. ‹rade Hususi (‹. HUS), 1324-L/075.
86 Tahsin Pafla’n›n Y›ld›z Saray› Hat›ralar›, s. 243-244. Selahattin Efendi’nin bu davran›fl›nda padiflaha yaranma iste¤i de göz
ard› edilmemelidir.
Padiflah›n iradesi gere¤i H›div ve M›s›r hanedan›na ait mülklerden emlak vergisi al›nmamaktayd›,
BOA, ‹. MTZ (05), 30/1732 (15 B 1318).
87 Müzekkiratü’l Emire Cüveydan, bi-Kalemi Zevceti’l- H›divî Abbas es-Sânî, s. 56-57.
88 Çelik Gülersoy, Bo¤aziçi Korular›, ‹stanbul 1970, s. 17.
89 BOA, ‹. HUS, 1326-CA/8; Y. A. RES, 156/17; 156/89.
90 Ahmet Cevdet Pafla, Tezakir 1-12, s. 20.
91 Ali Aky›ld›z, Mümin ve Müsrif Bir Padiflah K›z›, Refia Sultan, ‹stanbul 2003, s. 59-61. Osmanl› sultanlar› bu dönemde
M›s›rl› prenseslerin mektuplar›n› kaleme ald›klar› antetli ka¤›tlar› dahi taklit etmifllerdir, bk. a.g.e., s. 125. Refia Sultan’›n
M›s›rl› prensesler ve saray kad›nlar›yla mektuplaflmalar› için bk. a.g.e., s. 144-156.
92 Müzekkiratü’l Emire Cüveydan, bi-Kalemi Zevceti’l- H›divî Abbas es-Sânî, s. 56-57.
93 Memoirs of Abbas II, s. 307-315. Abbas Hilmi Pafla bu konuyu tüm ayr›nt›lar›yla anlatm›flt›r.
94 Abbas Hilmi Pafla’n›n bu dönemdeki faaliyetleri için bk. Sonbol, Memoirs Abbas Hilmi II, s. 307-329; Donald
McKale,“Influence Without Power: The Last Khedive of Egypt and the Great Powers, 1914-1918, Middle Eastern Studies,
XXXIII/I (1997), 20-39; Beockelmann, ‹slam Uluslar› ve Devletleri Tarihi, s. 383-384.
95 BOA, Meclis-i Vükela Mazbatalar› (MV), 197/117.
96 Çelik Gülersoy, a.g.e., s. 104 vd.
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Ülkemizde modern t›p e¤itimi, 14 Mart 1827’de T›phane-i Âmire ad›nda fiehzadebafl›’nda kurulan t›p mektebi ile bafllam›flt›r. Bu okul, ordunun tabip ve cerrah ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac› ile Hekimbafl› Mustafa Behçet Efendi’nin önderli¤inde aç›lm›flt›r. Modern t›p e¤itimi ile yetiflen asker hekimler, ilk ciddî s›navlar›n› K›r›m Savafl›’nda (1853-1856) vermifllerdir. K›r›m Savafl›’ndan sonra,
Türk asker hekimli¤inin geliflmesi için yeni uygulamalar bafllat›lm›fl ve T›bbiyei fiahâne’den mezun olan asker hekimlere, 2 y›l askerî hastanelerde, askerî t›p
prati¤i yapma zorunlulu¤u getirilmifltir.
Askerî t›bb›n geliflimi yönünde gösterilen çabalar, ülkemizde t›p biliminin geliflmesine, t›p biliminin geliflmesi ise ülkemiz biliminin geliflimine önemli katk›lar
sa¤lam›flt›r. Yak›n tarihimiz göz önüne al›nd›¤›nda, askerî hekimlerin sa¤l›k alan›ndaki büyük hizmetlerinin yan›nda, ülkemiz biliminin geliflmesinde de
önemli rollerinin oldu¤u görülmektedir.
Bu makalede (tebli¤de), gerek Türk t›bb›n›n ve biliminin, gerekse askerî t›bb›n
geliflimine katk›s› olan ve ülkemize büyük hizmeti olan askerî hekimlerden, Üsküdar do¤umlu olanlar›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Bu maksatla, Cumhuriyet
öncesi dönemde mezun olmufl ve orduda görev yapm›fl hekimlerden Üsküdar’da do¤mufl olanlar› tespit etmek ve yaflam öykülerine ulaflabildiklerimizin k›sa
özgeçmifllerini bir araya getirmeye çal›flt›k. Çal›flmada en çok, R›za Tahsin’nin
Mir’at› Mekteb-i T›bbiye eseri, Kemal Özbay’›n Türk Asker Hekimli¤i Tarihi ve Asker Hastaneler kitab› ve Fethi Erden’in Türk Hekimleri Biyografisi isimli eserlerden yararlan›lm›flt›r. Ulafl›labildi¤i kadar› ile 18 asker hekimin özgeçmiflleri, 58
asker hekimin rütbe ve sicil numaralar› bu bildiride sunulmufltur.

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Üsküdarl› Asker Hekimler
Dr. Ahmet Hulusi Bey: 1862 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. ‹lmiyeden Mustafa Raflit Efendi’nin o¤ludur. ‹lkokula Üsküdar’da F›st›kl› ‹ptidai Mektebi’nde bafllam›fl, s›ras›yla Pafla Kap›s› Mülkiye Rüfltiyesi, Toptafl› Askerî Rüfltiyesi ve Kuleli
‹dadisi’nde e¤itimini tamamlam›flt›r. 1882’de girdi¤i Mekteb-i T›bbiye-i Askeriye’den 1887 y›l›nda yüzbafl› rütbesiyle mezun olmufltur. ‹ki y›ll›k staj süresini
Haydarpafla Asker Hastanesi’nde tamamlad›ktan sonra, girifl s›nav›n› kazanarak
“Hayvanat ‹lmi Dersi” muallim muavinli¤ine bafllam›flt›r. 1902 y›l›nda Darülfünûn T›bbiye fiubesi ‹lm-i Hayvanat muallimli¤ine tayin edilmifltir. 1908’de yarbay olduktan sonra, Balkan Savafllar› s›ras›nda Üsküp ve Selanik’te görev yapm›flt›r. 1914 y›l›nda askerlikten emekli olan Dr. Hulusi Raflit Bey, 1909 y›l›ndan
1933 Üniversite ‹nk›lâb›na kadar Eczac› ve Diflçi Mekteplerinin ‹lm-i Hayvanat
hocal›¤›n› yapm›flt›r. Bu görevden emekli olduktan üç y›l sonra 1936 y›l›nda ‹stanbul’da vefat etmifltir.
Dr. Ali Fuat B‹LGEN: 1871 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. Eski Adliye Nezareti Havale Müdürü Faiz Bey’in o¤ludur. ‹lk ve orta tahsillerini Konya’da, Üsküdar’da
Toptafl› Askerî Rüfltiyesi’nde ve Kuleli Askerî Lisesi’nde yapt›ktan sonra 1891
senesinde Askerî T›bbiye’den yüzbafl› rütbesi ile diploma alm›flt›r.
Dört sene Haydarpafla ve Beylerbeyi Askerî Hastaneleri’nde çal›flm›fl, yapt›¤›
araflt›rmalar ve sundu¤u bildiriler sonunda 1894’te Cemiyet-i T›bbiye-i fiahane’ye daimi üye olarak seçilmifltir. 1895’de Daire-i Umur-› S›hhiye’de, bulafl›c›
hastal›klar›n profilaksileri üzerine aç›lan imtihan› kazanarak, Tahaffuzhâne
S›hhiye Heyeti’ne dâhil olmufltur. 1897’de Anadolu Kava¤› Karantinahanesi hekim muavinli¤ine, 1898’de ise Cidde’ye gönderilen s›hhiye heyeti azal›¤›na tayin edilmifltir. Bir müddet Cidde ve Yermuk’da çal›flt›ktan sonra, dönüflünde
Anadolu Kava¤›’ndaki vazifesine devam etmifltir.
1899’da Medine S›hhiye tababetine ve 1902’de Mekke S›hhiye müdüriyetine tayin olunan Dr. Ali Fuat Bilgen, 1908’de Rusya’da yap›lan (görülen?) kolera sebebi ile Sinop’a gönderilen s›hhiye heyetinin baflkanl›¤›na getirilmifltir. 1910’da
Anadolu Kava¤› Karantinahanesi baflhekimli¤ine ve yine ayn› sene Meclis-i
Umur-› S›hhiye azal›¤›na atanm›flt›r. 1913’de Daire-i Umur-› S›hhiye muhasebecili¤ine getirilmifl ve 1919’da bu dairenin müfettiflli¤ini yürüttükten sonra,
1921’de fahri müfettifl-i umumi unvan› ile emekli olmufltur.
Dr. R›fat Osman: 1874 y›l›nda Üsküdar’da do¤mufl, 1889 y›l›nda T›bbiye ‹dâdisi’ni
bitirmifl, 1892’de Askerî T›bbiye’ye girmifl ve 1899’da yüzbafl› rütbesiyle mezun olmufltur. Dr. R›fat Osman, 1895’de röntgen ›fl›nlar›n›n keflfinden bir y›l sonra
1896’da henüz ö¤renciyken Askerî T›bbiye Mektebi’nde arkadafl› Esad Feyzi (18741901) ile birlikte röntgen ›fl›nlar› ile ilgili çal›flmalar yapm›flt›r. Esad Feyzi ve R›fat
Osman’›n bu çal›flmalar› Askeri T›bbiye’de büyük destek görmüfl ve Nisan 1897’de
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bafllayan Türk-Yunan savafl›nda yaral› askerler için ayr›lan Y›ld›z Asker Hastanesi
Baflhekimi Op. Dr. Cemil Topuzlu Pafla, Esad Feyzi ve R›fat Osman’› bu hastaneye
getirilen savafl yaral›lar›n›n röntgen filmlerini çekmek için görevlendirmifltir. Esad
Feyzi ve R›fat Osman taraf›ndan yap›lan ve dünyada askerî amaçl› ilk kullan›m
olan bu uygulama 1899’da Nevsal-i Âfiyet isimli t›p kitab›nda yay›nlanm›flt›r.
Dr. R›fat Osman, 1900’de Gülhane E¤itim Hastanesi’nde Emrâz-› Dâhiliye ve
Röntgen fiualar› flubelerinde asistan olarak çal›flmaya bafllam›fl, 21 Ekim 1903
tarihinde ilk röntgen uzmanlar›ndan birisi olarak Edirne Hastanesi’ne atanm›flt›r. 1904’te Selanik, 1906’da Manast›r Merkez Hastanelerinde Röntgen bölümünü kurmufl, 1915’te önce Edirne Hastanesi Bafltabipli¤i görevine, 31 Mart
1915’te Haydarpafla Hastanesi Röntgen fiua fiefli¤ine atanm›fl, 4 May›s 1919’da
emekli olmufltur. Edirne’ye tarihî, sanatsal ve sa¤l›k hizmetleri ile ilgili birçok
hizmetleri olmufl, 1933’te vefat etmifltir.
Prof. Dr. Tevfik Örensoy: 1875 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Tüccardan Recep
Bey’in o¤ludur. ‹lk tahsilini Üsküdar’da F›st›kl› Mektebi’nde, ortay› Gülhane
Rüfltiyesi’nde ve lise tahsilini de Kuleli ‹dâdisi’nde tamamlad›ktan sonra 1898
senesinde Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r.
Bir sene Gülhane Hastanesi’nde staj yapm›fl, Almanya’ya gitmifl ve dört senelik
e¤itim sonunda Wursburg Üniversitesi’nde uzmanl›k e¤itimini tamamlayarak
1904’de memlekete dönmüfltür. Memlekete döndükten sonra 1905’de Askerî
T›bbiye Mektebi’ne Embriyoloji profesörü olmufl, bir sene sonra da T›bbiye
Mektebi Histoloji profesörlü¤üne tayin edilmifltir.
1908’de Darülfünûn kurulduktan sonra T›p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
profesörlü¤üne tayin edilen Dr. Tevfik Recep Örensoy, 38 sene aral›ks›z bu dersleri okutmakla meflgul olmufl ve 1942 y›l›nda emekli olmufltur.
Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy: 1876 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. Silahhane Baflkâtibi Hüseyin Cenap Efendi’nin o¤ludur. ‹lk tahsilini Üsküdar’da Ahmediye
Mektebi’nde, ortay› Toptafl› Askerî Rüfltiyesi’nde ve Kuleli ‹dâdisi’nde tamamlad›ktan sonra 1897 senesinde yüzbafl› rütbesi ile Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r.
Fizyoloji dersine asistan tayin olmufl, iki senelik çal›flmadan sonra bu dersin bofl
bulunan muavinli¤ine atanm›flt›r. Fizyoloji muallim muavini olduktan iki sene
sonra, Mebadi-i Fenn-i Menafiü’l-âza adl› eseri kaleme alm›fl ve bu eser çok be¤enildi¤inden rütbelerinin artt›r›lmas›na vesile olmufltur. 1908’de fizyoloji hocas› fiakir Pafla’n›n vefat› üzerine muallim olan Dr. Kemal Cenap Berksoy, bir sene sonra asker ve sivil t›bbiyenin birleflmesi ile meydana gelen T›p Fakültesi’ne
muallim olmufltur. Daha sonra muallim unvan› müderrisli¤e çevrilince müderris ve nihayet 1933’de Üniversite kanunu ç›k›nca reform neticesinde Fizyoloji
Ordinaryüs Profesörü olarak kalm›flt›r.
1944 senesine kadar fakültede e¤itim ile meflgul olan Dr. Kemal Cenap Berksoy,
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binlerce talebe yetifltirmifl ve çok sevdi¤i Fizyoloji branfl›n› sevdirmek için elinden gelen bütün gayreti sarf etmifltir. Emekliye ayr›ld›ktan sonra Büyük Millet
Meclisi’nde iki dönem milletvekilli¤i yapm›flt›r.
Prof. Dr. Akil Muhtar Özden: 1877 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Askerî T›bbiye
Baflkâtibi ve Harbiye Mektebi Edebiyat Hocas› Muhtar Efendi’nin o¤ludur. ‹lk
tahsilini Üsküdar Paflakap›s› Askeri Rüfltiyesi’nde bitirdikten sonra Askerî T›bbiye ‹dadisi’ne girmifl, oradan da Demirkap›’daki Askerî T›bbiye’ye geçmifltir.
1896’da ‹sviçre’ye kaçm›fl ve tahsilini orada tamamlayarak 1902 senesinde diploma alm›flt›r. Paris’te Pastuer Enstitüsü’nde Roux, Nocar, Metschikoff ve Nicolle’un derslerine takip etmifl, 1903’de Cenevre’de Prof. Bard’›n asistan› olmufltur.
Bir sene sonra Prof. Major’un poliklini¤ine ve farmakodinami laboratuar›na asistan olmufltur. Bir müddet sonra Cenevre Üniversitesi’nde doçent unvan› ile ders
verme flerefini kazanm›flt›r.
1908 y›l›nda ikinci meflrutiyetin ilan›ndan sonra Hijyen hocal›¤› yapmak üzere
‹stanbul’dan davet al›nca memlekete dönmüfltür. Bir sene bu görevi yürüttükten
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Bugün Marmara Üniversitesi binas› olarak hizmet veren bir zamanlar›n T›bbiye-i fiahanesi

sonra T›p Fakültesi Tedavi Klini¤i ve Farmakodinami profesörlü¤üne atanm›flt›r. Profesör oldu¤u tarihten 1944 y›l›na kadar tam 36 sene üniversitede çal›flarak farkl› dillerde yüzlerce araflt›rma yay›nlam›flt›r. Akademik çal›flmalar›ndan
baflka, çeflitli ilmî ve içtimaî cemiyetlerde çal›flm›fl ve Hilaliahmer Cemiyeti’nin
ikinci defa kuruluflunu gerçeklefltiren heyet aras›nda yer alm›flt›r. 1913’den K›z›lay’›n kurulufluna kadar bu cemiyetin ikinci reisi olarak çal›flm›flt›r.
Dr. Mesih Akbal: 1880 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Üsküdar Bidâyet Mahkemesi
reisi Ömer Sabih Bey’in o¤ludur. ‹lk tahsilini Nuruosmaniye Tafl ve Befliktafl Hamiye Mektebi’nde, ortay› Befliktafl Askerî Rüfltiyesi’nde, liseyi Kuleli ‹dâdisi’nde
tamamlad›ktan sonra 1901 senesinde yüzbafl› rütbesi ile Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r.
Bir sene Gülhane Hastanesi’nde staj›n› tamamlad›ktan sonra s›nav› kazanarak
Mekteb-i T›bbiye-i fiahâne Emraz-› Umumiye muallim muavinli¤ine tayin olmufl, T›p Fakültesi’nin kurulufl zaman›nda Emraz-› Dâhiliye repetitörlü¤ü ile
Askerî T›bbiye’de kalm›flt›r. Balkan Harbi’nde Manast›r ve Yanya Muharebeleri’ne ifltirak ederek yaralanm›flt›r. ‹stanbul’a dönüflünde, Askerî T›bbiye’de ders
nâz›r› ve müdür muavinli¤ine tayin olunmufltur.
Dr. Salim S›tk› Selek: 1879 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Sar› Süleyman A¤a’n›n
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o¤ludur. ‹lk tahsilini Üsküdar’da Emirahor Mektebi’nde, ortay› Sultanahmet Sanayi Mektebi’nde ve liseyi T›bbiye ‹dâdisi’nde tamamlad›ktan sonra 1905 senesinde yüzbafl› rütbesi ile Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r.
Mezun olduktan sonra Edirne’ye tayin edilmifl, Rumeli’de çeflitli birliklerde çal›flt›ktan sonra, 1910’da Yemen’e gönderilmifltir. Üç sene sonra ‹stanbul’a dönen
Dr. Salim S›tk› Selek, Birinci Cihan Harbi’nin ilan› üzerine Çanakkale Cephesi’ne gönderilmifl ve savafl bitene kadar bu cephede kalm›flt›r. Çanakkale Zaferi’nin ard›ndan Medine’ye gönderilmifl, iki sene sonra da fiam Cerrahi Hastanesi’ne tayin edilmifltir. fiam’›n düflüflünden sonra da hastanesi Gaziantep’e nakledilmifltir.
Mütarekenin ilan edilmesinden sonra ‹stanbul’a dönmüfl ve ‹kinci Süvari Alay›’nda görev yapmaya bafllam›flt›r. Daha sonra Çaml›ca Nekahathanesi’nde vazife yapm›fl ve 1923’de emekliye ayr›lm›flt›r. 1935’de ‹stanbul Elektrik, Tramvay,
Tünel ‹daresinin doktorlu¤unu yapmaya bafllam›fl ve 1946 y›l›nda yafl haddinden emekliye ayr›lm›flt›r.
Prof. Dr. Nihat Reflat Belger: 1881 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Eski Devlet fiûras› Temyiz Mahkeme Reisi Mehmet Reflat Bey’in o¤ludur. ‹lk ve orta tahsillerini
Üsküdar Paflakap› Askeri Rüfltiyesi’nde, liseyi Askerî T›bbiye ‹dadisi’nde tamamlad›ktan sonra 1900 senesinde yüzbafl› rütbesi ile Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r.
Mektepten ç›kt›ktan iki sene sonra veba hakk›nda incelemelerde bulunmak üzere Hindistan’da Bombay’a gönderilmifltir. ‹stanbul’a dönüflünde Beflinci Ordu
Beyrut Hastanesi’ne tayin edilmifl, Beyrut’a gider gitmez tevkif edilmifltir. Beyrut’ta askerî hastaneden kaçarak Paris’e gitmifl ve yeniden t›p tahsili için T›p Fakültesi’ne kay›t olmufltur. On sene süren bu tahsilden sonra doktor diplomas›n›
alm›fl ve sekiz sene kadar fakültenin muhtelif kliniklerinde çal›flm›flt›r.
Dr. Nihat Reflat Belger, Paris’te bulundu¤u müddet zarf›nda Marcel Labbe’nin
yan›nda uzun seneler asistanl›k yapm›fl, Fernand Widal’›n yan›nda laboratuar
usullerinin klini¤e tatbiki, F. Bezancon’un yan›nda bakteriyoloji, Roussy’nin yan›nda anatomi-patoloji, Leon Bernard’›n yan›nda tüberküloz, Jeanselma’n›n yan›nda zührevi hastal›klar, Nobecourt’›n yan›nda çocuk hastal›klar›, Cantonnet’in yan›nda oftalmoloji, Becart’›n yan›nda gastroenteroloji ve gastropatoloji,
Bensaude’nin yan›nda Proctologie, Villoret’in yan›nda hidroklimatoloji derslerini takip ederek sertifikalar›n› alm›fl ve memlekete dönmüfltür.
1919-1920 y›llar›nda Gureba Hastanesi’nin dâhiliye mütehass›sl›¤›n› yapm›fl,
milli mücadele esnas›nda, evvela Paris’te sonra Londra’da Millî Hükümetin yar› resmi mümessilli¤inde bulunmufl, Birinci ve ‹kinci Londra Konferanslar›nda
Heyet-i Murahhasa azal›¤› ve Lozan Konferans›nda da matbuat mümessilli¤i vazifesini görmüfltür. 1937’de Yalova Kapl›cas› ‹flletme Müdürlü¤ü’ne ve baflhekimli¤ine tayin olunan Dr. Reflit Belger, bir sene sonra da T›p Fakültesi Hidroklimatoloji profesörlü¤üne getirilmifltir. 1943’de Devlet Deniz Yollar› ‹flletme Mü502

C U M H U R ‹ Y E T

Ö N C E S ‹
D Ö N E M D E
A S K E R î
T I B B ‹ Y E D E
Ü S K Ü D A R L I
H E K ‹ M L E R

Y E T ‹ fi E N

dürlü¤ü Hastanesi’nde Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü’ne tayin olunmufl ise de bir
müddet sonra oradan çekilmifl ve ‹talyan Hastanesi baflhekimi olmufltur.
Dr. Neriman Tevfik Sanal: 1882 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Tabip Binbafl› Salih
‹zzet Bey’in o¤ludur. ‹lk ve orta tahsilini Toptafl› Askerî Rüfltiyesi’nde, liseyi Kuleli Askerî T›bbiye ‹dadisi’nde tamamlad›ktan sonra, 1908 senesinde yüzbafl›
rütbesi ile Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r. Bir sene Gülhane Hastanesi’nde
staj yapt›ktan sonra bir sene de Haydarpafla Hastanesi’nde çal›flm›flt›r. Balkan
Harbi’nde 71. Alay Tabur Tabipli¤i’nde bulunmufl, bilahare Maltepe Asker Hastanesi’nde vazife görmüfltür. Birinci Cihan Harbi’nde Dördüncü Ordu S›hhiye
Reis Muavinli¤i yapan Dr. Tevfik Sanal, harpten sonra 1918’de istifa ederek askerlikten ayr›lm›fl ve sivil hayata geçmifltir.
Sivil hayata geçince Devlet Demir Yollar› S›hhi Teflkilat›’n› kurmufl ve befl sene
müddetle baflhekimli¤inde bulunmufltur. 1927’de Bal›kesir S›hhat Müdürlü¤ü
yapm›fl ve 1932’de emekliye ayr›lm›flt›r. Dr. Tevfik Sanal bir müddet Beyo¤lu
Belediyesi hekimli¤ini ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü sa¤l›k müfettiflli¤i yapm›flt›r.
1946’da yafl haddinden emekli olmufltur.
Dr. Saffet Ero¤lu: 1883 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufltur. Üsküdar Polis tabibi
Mahmud Beyin o¤ludur. ‹lk tahsilini Sivas’ta, orta ve liseyi Çengelköy Askerî
T›bbiye ‹dadisi’nde tamamlad›ktan sonra 1906 senesinde Askerî T›bbiye’den
diploma alm›flt›r. Mektepten ç›kt›ktan sonra göz hastal›klar› ihtisas›n› yapm›fl,
mütehass›s olunca Ba¤dat, Musul Hastaneleri göz hastal›klar› mütehass›sl›¤›n›
yapm›flt›r. Birinci Cihan Harbi seferberli¤inde, Haydarpafla Hastanesi göz mütehass›s› olmufl, harp bafllad›ktan sonra Beflinci Ordu Menzil Hastaneleri’nde mütarekeye kadar vazife görmüfltür.
Mütarekeden sonra istifa ederek ordudan ayr›lan Dr. Saffet Ero¤lu, bir müddet
serbest çal›flm›fl, bilahare Milli Mücadele’de Eskiflehir’de göz mütehass›s ve Hafif Mecruhîn Hastanesi bafltabipli¤i yapm›flt›r. Milli Mücadele bitince bir müddet serbest çal›flm›fl, bilahare Malatya Trahom Dispanseri tababetine tayin edilmifltir. En son tayin olundu¤u Çorum Memleket Hastanesi göz mütehass›sl›¤› ve
bafltabipli¤inde on üç sene çal›flt›ktan sonra emekli olmufltur.
Dr. Feridun fievket Evrensel: 1887 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Eski askerî kaymakamlardan fievket Bey’in o¤ludur. ‹lk tahsilini Üsküdar’da Valide-i Atik Mektebi’nde, ortay› Toptafl› Rüfltiye-i Askeriye’sinde, liseyi T›bbiye-i Askeriye ‹dâdisi’nde tamamlad›ktan sonra 1910 senesinde Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r. Mektepten ç›kt›ktan sonra befl sene müddetle Gülhane Tatbikat Okulu’nda,
hariciye flubesinde çal›flm›fl ve operatörlük sertifikas›n› almaya muvaffak olmufltur.
Balkan Harbi’ne, Birinci Cihan Harbi’ne ve Trakya mücadele harbine ifltirak
eden Dr. Feridun fievket Evrensel, memleketin farkl› bölgelerinde on befl sene
askeri doktor olarak çal›flm›flt›r. Askerlikten istifa ettikten sonra Bursa Memle503
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ket Hastanesi operatörlü¤üne tayin edilmifl, orada üç sene çal›flt›ktan sonra ‹zmir Memleket Hastanesi operatörlü¤üne geçmifl ve burada da dokuz sene çal›flt›ktan sonra, ‹stanbul Haydarpafla Numune Hastanesi operatörlü¤üne tayin edilmifltir.
Dr. Hamid Osman Olcay: 1892 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Sivasl› müderris Osman Nuri Efendi’nin o¤ludur. ‹lk tahsilini Ravza-i Terakki Mektebi’nde, ortay›
Toptafl› Askerî Rüfltiyesi’nde, liseyi Askerî T›bbiye ‹dâdisi’nde tamamlad›ktan
sonra, 1913 senesinde Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r. Mektebin son s›n›f›nda iken Balkan Harbi’ne ifltirak etmifl, Had›mköyü’ndeki bir seyyar hastanede, Gelibolu, Bolay›r’da bir f›rka hastanesinde vazife gördükten sonra, lekeli tifoya tutularak ‹stanbul’a dönmüfl, imtihanlar›n› bitirerek tekrar harbe ifltirak etmifltir.
Diploma ald›ktan sonra, Gülhane’de staj›n› yapm›fl ve yine ayn› hastanenin dahiliye ve bakteriyoloji flubesine asistan tayin olunmufltur. Birinci Cihan Harbi’nde s›ras› ile ‹kinci Ordu Menzil H›fz›s›hha müflavirli¤inde, Erzincan Menzil Hastanesi bakteriyologlu¤unda, Çanakkale Salg›n Hastanesi’nin bakteriyolog
ve baflhekimli¤inde, Uzunköprüde Menzil Hastanesi baflhekimli¤inde vazife
gördükten sonra 1917’de askerlik mesle¤inden ayr›larak sivil hayata geçmifltir.
Sivil hayata kat›ld›ktan sonra çocuk hastal›klar› ihtisas›n› yapmak üzere
1921’de Almanya’ya gitmifl, Hamburg Ependorf hastanelerinde dâhiliye ve çocuk seririyatlar›nda çal›flm›flt›r. Memlekete döndükten sonra 1923’de verem Mücadelesi Dispanseri tabipli¤ine, bir sene sonra bu dispanserin bafltabipli¤ine tayin olunan Dr. Hamit Olcay, bir sene kadar çal›flt›ktan sonra Ankara’da Çocuk
Do¤um ve Bak›mevi çocuk mütehass›sl›¤›na ve müdürlü¤üne nakledilmifl, burada 10 sene görev yapm›flt›r. 1935’de bu görevinden istifa ederek, Çocuk Esirgeme Kurumu Keçiören Çocuk Yuvas› mütehass›sl›k ve müdürlü¤üne, 1937’de ayn› kurumun genel merkez mütehass›sl›¤› ve s›hhat flubesi müdürlü¤üne ve Çocuk Bak›c› Okul Müdürlü¤ü’ne tayin olunmufltur. Dr. Hamit Olcay, Himaye-i Etfal Cemiyeti Ankara Merkezi reisli¤ini ve Hilaliahmer Merkezi ikinci reisli¤ini
yapmak sureti ile senelerce hay›r ifllerinde çal›flm›flt›r.
Dr. fiükrü Reflit Talimcio¤lu: 1895 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. Dr. fiükrü Kamil
beyin o¤ludur. ‹lk, orta ve lise tahsillerini Üsküdar’da tamamlad›ktan sonra,
1918 senesinde te¤men rütbesi ile Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r. Mektepten ç›kt›ktan sonra Ayval›k Mevki Hastanesi’ne gönderilmifl, bir müddet sonra
173. Alay tabibi olmufltur. 1919’da staj için Gümüflsuyu’ndan Gülhane Hastanesi’ne gönderilen Dr. Reflit Talimcio¤lu, staj›n› tamamlad›ktan sonra Tuzla Hastanesi’ne verilmifl, 1921’de Anadolu’ya geçmifl, Garp Cephesi emrinde dördüncü grup karargâh tababetine tayin edilmifltir.
Milli Mücadele’de yüzbafl› rütbesi ile önemli hizmetlerde bulunmufl, Baflkomutanl›k Harbi’ne kolordusu ile ifltirak ettikten sonra ‹stanbul’a dönmüfl, Beykoz
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Askerî Fabrikalar hekimi olmufltur. 1928’de flark hizmetini ifa etmek üzere Sar›kam›fl’a gitmifl ve bir sene sonra da askerlikten istifa etmek sureti ile ordudan ayr›lm›flt›r. Sivil hayata geçtikten sonra Ka¤›zman Hükümet tabipli¤ine tayin olunan Dr. Reflit Talimcio¤lu, s›ras› ile Kars, Ordu, Kütahya, Erzincan, Elaz›¤, Bolu
ve Eskiflehir’de s›hhiye müdürlü¤ü görevlerinde bulunmufltur.
Dr. Ahmet Cevdet U⁄UR: 1876 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Çiftçi Hac› Ömer Lütfi Bey’in o¤ludur. ‹lk tahsilini Üsküdar F›st›kl› Hoca Haf›z Sabri Efendi Okulu’nda, orta okulu Paflakap›s› Askerî Rüfltiyesi’nde, liseyi Askerî ‹dâdi’de yapt›ktan sonra 1903 senesinde yüzbafl› rütbesi ile diploma alm›flt›r. Mektepten ç›kt›ktan sonra Gülhane’de asistan olarak iki sene çal›flm›fl ve bu müessesenin ilk göz
mütehass›sl›¤›na tayin edilmifltir. Bir müddet sonra Zeytinburnu Hastanesi göz
mütehass›sl›¤› vazifesi gören Dr. Ahmed Cevdet U¤ur, s›ras› ile 1910’da Erzincan Merkez Hastanesi, 1913’de Mekke Hastanesi göz mütehass›sl›¤›n› yapm›fl ve
Birinci Cihan Harbi’nde Hicaz F›rkas› ile Kanal Harekât›’na ifltirak etmifltir.
1916’da Taif’de üç ay harp esiri olarak ‹skenderiye, Seydibeflir Üsera Karargâh›’na gönderilmifltir. Tellükkebir, Beldis Üsera karargâh›nda bulundu¤u müddet
zarf›nda binlerce Türk askerinin gözlerini tedavi etmekle meflgul olmufltur. Yabanc› bir memlekette Türk doktorlu¤unun flerefini yükseltmek maksad›yla fevkalade çal›flan Dr. Ahmed Cevdet’in harekât› ‹ngiliz hükümetinin dikkatini çekmifl ve ödüllendirilmesi için Türk hükümetine müracaatta bulunulmufltur.
Memlekete döndükten sonra 1924’te kendi arzusu ile emekliye ayr›lm›fl ve Adana’da serbest doktorluk yapm›flt›r.
Prof. Dr. Sani YAVER: 1880 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. Müdde-i umûmilikten
emekli Urfal› Ali Yaver Efendi’nin o¤ludur. ‹lk tahsilini Urfa’da mahalle mektebinde, ortay› Trablusgarp ve Beyrut Askerî Rüfltiyesi’nde ve liseyi Çengelköy
T›bbiye ‹dâdisi’nde tamamlad›ktan sonra 1903 senesinde Askerî T›bbiye’den
diploma alm›flt›r. Gülhane Hastanesi’nde staj›n› yapt›ktan sonra, büyük Liman
Tabur tabibi olarak Yemen’e gönderilmifltir. ‹ki sene Yemen’de kald›ktan sonra
1907’de Selanik Asker Hastanesi’ne atanm›flt›r. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra
Haydarpafla Hastanesi’ne tayin edilmifl ve ihtisas›n› yapmak için 1911’de Paris’e
gitmifltir. ‹ki sene Bordeaux T›p Fakültesi Kulak Bo¤az Burun servislerinde çal›flarak ihtisas›n› tamamlam›flt›r.
Dr. Sani Yaver memlekete döndükten sonra, 1913’de ilk defa olarak Haydarpafla Hastanesi’nde Kulak Bo¤az Burun servisini tesis etmifltir. 1914’de Arnavutluk
‹syan Harekât›’na f›rka sertabip muavini s›fat› ile Balkan Harbi’ne ise Ayd›n F›rkas› s›hhiye bölük sertabibi olarak ifltirak etmifltir. Birinci Cihan Harbi’nde de
görev yapan Dr. Sani Yaver, mütarekede Gülhane Hastanesi Tatbikat Mektebi
Kulak Bo¤az Burun servisi hocal›¤›na tayin edilmifltir. 1937’de yafl haddi sebebi
ile albayl›ktan emekliye ayr›ld›ktan sonra serbest olarak doktorluk yapmaya bafllam›flt›r.
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Haydarpafla
Numune
Hastahanesi

Dr. ‹hsan Duydal: 1895 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Adlî tabiplerden Dr. Hilmi
Bey’in o¤ludur. ‹lk, orta ve lise tahsillerini Üsküdar’da Revza-i Terakki Mektebi’nde ve Frans›z Lisesi’nde yapt›ktan sonra 1918 senesinde T›p Fakültesi’nden
diploma alm›flt›r.
Mezun olduktan sonra T›p Fakültesi’nde Kulak Burun Bo¤az hastal›klar› asistan› olmufl, burada üç sene çal›flt›ktan sonra uzman doktor olarak e¤itimini tamamlam›flt›r. Uzman olunca önce Amasya Asker Hastanesi’nde, daha sonra Sivas Asker Hastanesi’nde Kulak, Bo¤az Burun uzmanl›¤› yapm›flt›r. 1939-1940
y›llar›nda Samsun Hilâliahmer S›hhiye Heyeti’nde bafltabiplik vazifesi ifa etmifltir. 1924-1927 y›llar›nda Sivas ve Diyarbak›r Numune Hastaneleri ve 1927’de
Ankara Numune Hastanesi’ne tayin edilmifltir. 1935’de tekrar Sivas’a gönderilmifl ve k›sa bir müddet sonra 1936 y›l›nda ‹stanbul Çocuk Hastanesi Kulak-Bo¤az-Burun hastal›klar› mütehass›sl›¤›na nakledilmifltir.
Dr. Talat Erkin: 1900 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufltur. Mülkiye Kaymakam› Cemil Bey’in o¤ludur. ‹lk tahsilini Üsküdar ‹ttihat Terakki Mektebi’nde, ortay›
Toptafl› Askerî Rüfliyesi’nde, liseyi ‹stanbul Lisesi’nde tamamlad›ktan sonra
1923 senesinde Askerî T›bbiye’den diploma alm›flt›r. Yedi sene muhtelif askeri
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k›talarda, birliklerde çal›flm›fl ve 1928 senesi sonunda emekliye ayr›lm›flt›r.
Emekliye ayr›ld›ktan sonra Devlet Demir Yollar› s›hhi teflkilat›na kat›lm›fl ve çeflitli yerlerde merkez tabipliklerinde bulunmufltur. 1936’dan 1944 senesine kadar Ergani Madeni Hastanesi bafltabipli¤ini yapt›ktan sonra oradan ayr›lm›fl, ‹stanbul’a gelerek Niflantafl› Sa¤l›k Yurdu Hastanesi’nin sahip ve müdürlü¤ünü
üzerine alm›fl ve mezkûr hastaneyi bizzat idare etmeye bafllam›flt›r.
Yukar›da k›sa yaflam öyküleri verilen Üsküdar do¤umlu asker hekimlerin yan›nda, sadece do¤um yeri ve askeri sicillerine ulafl›labilen Üsküdar do¤umlu asker
hekimler de vard›r. Bunlar›n yaflam öykülerine, Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n
Lodumlu arflivinde yap›lacak detayl› incelemelerden sonra ulafl›labilece¤ini düflünüyoruz. Bu araflt›rma tamamland›¤›nda, Cumhuriyet öncesi dönemde Askerî T›bbiye’de yetiflen Üsküdarl› asker hekimler ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler ortaya ç›kacakt›r.
SIRA NO

ADI SOYADI

RÜTBES‹

S‹C‹L‹

1

Kemal ‹smail

Yb.

1309-35

2

Aziz Cemal

Yb.

3

Bünyamin Ohannes Yazmac›yan

1311-8
1312-10

4

Raflid Mehmed

1312-12

5

Tesaki Bedros

1312-15

6

fiakir Ahmed Edis

Prof. M.V. Yb.

1312-16

7

Yusuf Kemal Mehmed

Yb.

1312-24

8

Osman Nevres Ali

Yb.

1312-6

9

‹smail Hakk› Tevfik

10

Kemal Cenab Berksoy

1313.c.21

11

Yusuf ‹smail

12

Talât Hüseyin

Yb.

1313.c.9

13

Ahmed Ziya Avandis

Yb.

1313-16

14

‹smail Rüstem

Yb.

1313-35

15

Kaz›m Ahmed

Alb.

1313-4

Yb. Prof.M.V

1313.c.36
1313.c.69

16

Halil Mustafa

17

Yervan Antranik

Bnb.

1313-46

18

R›fk› Osman Özkorel

Bnb.

1314-24

19

Abdullah Cevdet Seyyid

Bnb.

1314-3

20

Kemal Muhtar

Yb.

1316-12

21

Faik Ai R›za

Alb.

1316-16

22

‹smail Hikmet Hakk›

Bnb.

1317.c.36

23

Naci Vehbi

Bnb.

1317.c.47

24

Selami Neflet

Dz.

1317.c.48

25

‹brahim Edhem Mehmed

Yb.

1317.c.50

26

Tahsin Emin

27

fiemseddin R›za

1313-42

1317-22
Bnb.

1317-30
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28

Edhem Mehmed

Yb.

1317-c.50

29

Nabi Mürsel

Bnb.

1319-105

30

‹smail Sadeddin

Yb.

1319-27

31

Cevdet Ömer

Bnb.

1319-39

32

Haydar ‹brahim Aydar

Bnb.

1319-5

33

Necati Tahsin Ball›

Bnb.

1319-59

34

Cihad Seyyid

Bnb.

1319-65

35

Osman ‹smet Temizer

Bnb.

36

Tahsin Abdullah

37

Seyfeddin Fahri

K.Yzb.

1321-111

38

‹brahim Mustafa

Bnb.

1321-120

39

Mustafa Celal Kansu

Bnb.

1321-128

40

Memduh Hüseyin

Bnb.

1321-129

41

‹brahim Muhiddin Hayr›

Bnb.

1322-32

42

Avni ‹brahim

Alb.

1322-37

43

Muammer Sadullah Baydur

Bnb.

1322-67

44

Kemal Mürsel

K. Yb.

1322-75

45

Hasan Basri Hasan

Yb.

1322-94

46

fiükrü Hilmi

K.Yzb.

1323-18

47

H. Hüsnü Zühdi

K.Yzb.

1325-36

48

Murad Tal’at

Alb.

1326-61

49

Behçet Ahmed

Bnb.

1327-21

50

Hüsameddin Salim

K.Yzb.

1327-38

51

Naci Kaz›m Do¤aner

Yzb.

1329-19

52

Ziya Ahmed Tahsin

Yb.

1329-79

53

Mehmed Galip

54

M. Necmeddin Kemal

1321-104
1321-106

1330
Yzb.

1330-9

55

Süleyman Saffet

1333-45

56

Ali Turhan Memduh

1333-64

57

Memduh Nuri

Yzb.

1333-66

58

Suad Hakk›

Bnb.

1339-63

KAYNAKLAR
1. Kemal Özbay, Asker Hekimlik Tarihi, Yörük Bas›mevi, ‹stanbul 1976.
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Üsküdarl› Hekimler, Diflhekimleri
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Marmara Üniversitesi

Üsküdar tarihini, bölgedeki sa¤l›k kurulufllar› ve hekimler anlam›nda inceledi¤imizde oldukça zengin bir tabloyla karfl› karfl›ya kal›yoruz.
XVI. yüzy›l›n bafllar›nda yap›lan Karacaahmet Cüzzamhanesi ve ayn› yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda infla edilen Atik Valide Darüflflifas› t›p tarihimizin en önemli kurumlar› aras›ndad›r.
1846 y›l›nda Haydarpafla Askerî Hastanesi, Selimiye K›fllas› yak›n›nda 600 yatakl›, t›p e¤itimi veren bir kurum olarak hizmete aç›lm›flt›r.
Florance Nightingale, 4 Kas›m 1854’de Üsküdar’a geldi¤inde Nizam-› Cedid k›fllalar›n›n en büyü¤ü olan Selimiye K›fllas›’nda hemflire olarak görev yapm›flt›r.
Zeynep Kamil Hastanesi, Kavalal› Mehmet Ali Pafla’n›n k›z› Zeynep Han›m ve
efli Sadrazam Yusuf Kamil Pafla taraf›ndan 1862 y›l›nda yoksul ve kimsesizlere
hizmet vermek amac›yla yapt›r›lm›flt›r. Ayn› Hastanenin Baflhekimlerinden Op.
Dr. Cemil Topuzlu ve Dr. Fahri Atabey ‹stanbul Belediye Baflkanl›¤› da yapm›fllard›r.
13 Eylül 1900’de tamamlanan Mekteb-i T›bbiye-i fiahane Binas› uzun y›llar t›p
fakültesi olarak kullan›lm›flt›r.
Üsküdar’›n Sultantepe semtinde bulunan Özbekler Tekkesi, iflgal y›llar›nda gizli bir hastane olarak çal›flm›flt›r. Gizlice tekkeye gelen doktorlar burada mesaide
bulunmufllard›r.
Üsküdar Matbaas› (1802-1824), yine tarihsel geliflim içinde önemli kitaplar›n bas›ld›¤› bir matbaa olarak Üsküdar için kültürel anlamda önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Bu matbaada bas›lan t›p kitaplar› flunlard›r: 1
Süleymaniye T›p Medresesinde e¤itim gören hekim ve tarihçi fiânizâde Ataullah
Efendi (1771-1826)’ nin en önemli eseri 5 kitaptan meydana gelen Hamse-i fianizade’nin ilk 3 kitab› tek cild olarak 1820’de Üsküdar Matbaas›nda bas›lm›flt›r.
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Behçet Mustafa Efendi

Behçet Mustafa Efendi
III.Selim ve II.Mahmut Devri hekimbafl›lar›ndan, flâir, tabib BEHÇET MUSTAFA EFENDi (1774-1834)’nin babas› Divan-› Hümayun katiplerinden Mehmet
Emin fiükühi Efendi, annesi meflhur hekimbafl›lardan Büyük Hayrullah Efendi’nin k›z› Nefise Han›m’d›r. Kardefli Abdülhak Molla da II.Mahmut Devri hekimbafl›lar›ndand›r. Behçet Mustafa Efendi’nin II.Mahmut’a verdi¤i layiha üzerine, fiehzadebafl›’nda yine Behçet Mustafa Efendi taraf›ndan aç›lan T›bhane-i
Amire 14 Mart 1827’de ö¤retime bafllam›flt›r. Kendisi hem eski t›bb›n son temsilcilerinden, hem de modern t›bb›n öncülerinden olmufltur. Mezar› Üsküdar
Do¤anc›lar’da Nasuhi Dergah› (Camii) haziresindedir.
Pepo Kohen Efendi
Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Uzman›d›r
Haydarpafla Mand›ra Sokaktaki muayenehanesinde hastalar›n› kabul eder.
Paris’te Do¤um ilmi Cemiyeti Azas›.
Ömer Ata Pafla
Do¤um, Cerrahi, Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› Uzman›d›r. Her gün ö¤leden evvel
Üsküdar Ba¤larbafl›’nda bulunan evinde hastalar›n› kabul eder. Cuma günleri fakirleri bedava muayene eder.
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Behçet Mustafa Efendi’nin Mezar Tafl›

Avni Bey
Akli Hastal›klar Mütehass›s› Bimarhane Sertabibi
Üsküdar Do¤anc›lar Meydan›ndaki evinde Pazartesi Perflembe günleri alaturka
saat 8’den sonra hastalar›n› kabul eder.
Kimyager Doktor ‹brahim Ethem Bey
T›p Fakültesi Karantina Laboratuar fiefi Darphane-i Amire Kimyageri
Divanyolu’nda Ahmet Nushet, Bahçekap›s›’nda Beflir Kemal Eczanesinde gönderilecek her türlü hususi maddeleri kendi laboratuar›nda inceler.
David Hayon Efendi
Cuma, Pazar, Sal› günleri alafranga saat ile 8’den 2’ye kadar Kad›köy’ünde Yeni
iskele civar›nda fiekerlemeci Teryan Dafildis’in üstündeki ikametgah›nda, vesair zamanlarda Beyo¤lu’nda fiiflhane Karakolu civar›nda eyvanhanesinde müracaat eden hastalar› kabul eder.
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Yine Hekimbafl› Behçet
Mustafa Efendi (17741834)’nin hac›lar için
haz›rlam›fl oldu¤u Tertib-i Ecza isimli sa¤l›k
rehberi Üsküdar Matbaas›nda bas›lm›flt›r. 1

Ali Muhlis Bey
Akli Hastal›klar Mütehass›s› Bimarhane Sertabip Yard›mc›s› Haseki Akli Hastal›klar Müflahadesi Mütehass›s Tabibi
Pazartesi, Perflembe günleri zevali saat ile 1’den 5’e kadar Üsküdar’da Vapur iskelesi yak›n›nda Cemal Kaz›m Eczanesi üzerindeki Muayenehanesinde hastalar›n› kabul eder.
Kerokrian Efendi
Kad›n Hastal›klar›, Dahiliye, Ruh Hastal›klar› Mütehass›s›. Kad›köy’de Moda
Caddesi No:64’de Pazardan baflka her sabah alafranga saat 8’den ö¤leye kadar
hastalar›n› kabul eder. Çarflamba günleri fakirleri ücretsiz muayene eder.
Mehmet Hüdaverdi Bey
Difl Tabibi
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Eczac› Necip Akar’›n haz›rlad›¤› Radyolin Difl Macunu ve Gripin reklamlar›

Gümüflsuyu, Beyo¤lu Erkek Hastal›klar› Hast., Harbiye, Darüflflafaka Mektepleri
Difl Tabibi Hergün Ca¤alo¤lu’nda Eski Emekli Sand›¤› Kars›s›nda, Emniyet Sand›¤› Bitifli¤inde müracaat edecek hastalar› kabul eder.
Mazhar Osman Bey
Asabi Hastal›klar Mütehass›s›, Gülhane Sinir ve Ak›l Hastal›klar› Araflt›rma
Hastanesi Mütehass›s›
Divanyolu’ nda Ahmet Nüshet Eczanesi üstündeki muayenehanesinde Cuma ve
Pazardan baflka hergün alafranga saat ile 12’den 3’e kadar hastalar›n› kabul eder.
Her ne kadar Musavver Nevsal-i Osmani’deki kay›tlarda Mazhar Osman Bey’in
Gülhane Sinir ve Ak›l Hastal›klar› Araflt›rma Hastanesi Mütehass›s› oldu¤u bildirilse de liseyi Üsküdar’da bitirmifl olmas› ve 1920 y›l›nda Toptafl› Bimarhanesinin bafltabiblik görevini üstlenmifl olmas› Üsküdar ile yak›n bir ba¤lant›s›n›n
oldu¤unu göstermektedir.
T›p Tarihimizde önemli bir yeri olan Mazhar Osman Bey’in hayat›ndan biraz
bahsedecek olursak;
1884 y›l›nda Trakya’da o zaman ‹mparatorlu¤un s›n›rlar› içinde bulunan Sofulu’ da dünyaya gelmifltir. ‹lk ve ortaokulu K›rklareli’de, Liseyi Üsküdar’da okumufltur. 1904 y›l›nda Askerî T›bbiye Okulu’nu yüzbafl› rütbesiyle ve s›n›f birincisi olarak bitirmifltir. Gülhane’de bir y›l staj yapt›ktan sonra Akliye ve Asabiye
flubesine asistan olarak girmifl, 1906’da Askeri T›bbiye Okulu muallim muavinli¤ine getirilmifltir. 1908 de hocas› Raflit Tahsin’in ordudan ayr›l›p Fakülteye
geçmesiyle onun yerini alm›flt›r. Birinci Dünya Harbi’nin bafllamas›yla birlikte
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1918 y›l›nda Haydarpafla Askerî Hastanesi Asabiye mütehass›sl›¤›na atanm›flt›r.
Bu dönemde Haseki Müflahadehanesi’nde ve fiiflli’deki Frans›z La Paix Hastanesinde kurulan ‹stanbul Emrâz-› Akliye Hastanesi’nde bafltabiplik görevlerinde
bulunmufl ve 1920 y›l›nda Toptafl› Bimarhanesinin (Ak›l Hastanesi,1873-1927)
bafltabiplik görevini de üstlenmifltir. Mazhar Osman hoca, baflta Dr. Refik Saydam olmak üzere dönemin hükümetinin büyük yard›mlar›yla Bak›rköy’de çok
genifl bir arazisi olan Refladiye Süvari k›fllas›n› alm›fl ve hastane haline getirerek
1927 y›l›nda Toptafl› Bimarhanesini buraya tafl›m›flt›r. 1933 Üniversite reformunda ‹stanbul T›p Fakültesine Ordinaryüs Profesör olarak atanm›fl ve 1951 y›l›nda ölümüne kadar bu görevini sürdürmüfltür.3
Eczac› Necip Akar
Eczac› Necip Akar Eczac›l›k Okulundan mezun olduktan sonra uzun y›llar Üsküdar’da çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. An›s›na Ac›badem’de bir soka¤a Necip
AKAR soka¤› ismi verilmifltir.
1904 y›l›nda Nizip’te do¤mufl ve 5 yafl›ndayken ailesiyle birlikte ‹stanbul’a gelmifltir. ‹lk tahsilini Kad›köy’de yapt›ktan sonra orta ve lise ö¤renimini Vefa Lisesinde tamamlam›flt›r. 1924 y›l›nda da Eczac›l›k Okulundan mezun olmufltur.
1957 y›l›nda bir deniz kazas›nda vefat etmifltir. Müstahzarat› olan Gripin, Opon
ve Radyolin Difl Macunu uzun y›llar rakipsiz kalm›flt›r.4
Üsküdarl› Prof. Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE’nin Hasretini Çekti¤im Üsküdar
isimli kitab›nda Yak›n geçmiflteki Üsküdarl› diflhekimleri için, di¤er hekimlerden en az iki ya da üç misli daha kalabal›kt›. Bunlardan hat›rlayabildiklerim;
“Behzat Taneri, Hikmet ve Kaz›m Tarcan Kardefller, Salim R›za Özgüner, Hidayet Taylan ve baba o¤ul Kamil ve Vildan Horasan idi. Annemin diflçisi Behzat
Bey, Benim ve a¤abeyiminki ise Vildan a¤abey idi. Babam ‹stanbul’da yerleflmifl
bir Alman diflhekimine giderdi. O tarihlerde alt›n difller modayd›. Baz›lar›n›n 32
difli de alt›n olurdu. Han›mlar ise gülümsedikleri zaman görülebilecek bir ya da
iki alt›n diflin kendilerine yak›flt›¤›n› düflünürlerdi.” fleklinde bahsetmektedir.
Sonuç olarak Üsküdar tarihinin genifl yelpazesinde, sa¤l›k alan›nda önemli yeri
olan kifli ve kurulufllara k›saca de¤inmeye çal›flt›¤›m›z bu çal›flman›n sonraki
araflt›rmalara bir bafllang›ç olmas› düflünülmüfltür.
D‹PNOTLAR
1 Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalar›nda Bas›lan Kitaplar›n Listesi ve Bir Katolog, ‹stanbul
33-35 1997.
2 Osman FER‹D–Ekrem REfiAD, Musavver Nevsal-i Osmani, ‹stanbul 1912-1913.
3 www.turknoropsikiyatri.org
4 www.gripin.com/necipakar.htm
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Üsküdarl› Bir Hekim:
Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1876-1949)
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Üstanbul †niversitesi

Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy, yetmißbeß yÝllÝk šmrŸnŸn yaklaßÝk altmÝß
yÝlÝnÝ †skŸdarÕda ge•irmiß, dšrt beß kußaktan beri †skŸdarlÝ olan bir aileye
mensup olup, TÝp FakŸltesiÕnin efsaneleßmiß ve šÛrencileri tarafÝndan •ok sevilmiß, yaßadÝÛÝ dšnemde AvrupaÕda •alÝßmalarÝ ve bulußlarÝ ile Ÿn yapmÝß deÛerli bir hekimimizdir.

1. Ailesi
Kemal CenapÕÝn soyu Karadeniz sahilinde EvrenyeÕde1 YšrŸkoÛlu lakabÝyla anÝlan bir aileye dayanmaktadÝr. Dedesinin bŸyŸkbabasÝ, †skŸdarÕda Valide Atik
Camii inßaatÝnda ustabaßÝ olarak •alÝßmÝßtÝr.2 BabasÝ, eski Tophane-i AmireÕnin
Ma•ka Silahhane-i HŸmayunu Baßkatibi HŸseyin Cenab EfendiÕdir. Annesi,
Mesnet HanÝm Bahriye NazÝrÝ Cemal PaßaÕnÝn teyzesidir. Kemal Cenap, Ÿ• •ocuklu ailenin ikinci •ocuÛu olarak †skŸdar Valide-i Atik semtinde ToptaßÝ yokußunda 28 numaralÝ evde 1876 yÝlÝnda dŸnyaya geldi. Ailenin ilk •ocuÛu olan
Hasan Basri Bey (šl.1924), Maliye Nezareti Merkez Kaleminde ve DŸyžn-u
UmumiyeÕde memur olarak •alÝßmÝßtÝr. En kŸ•Ÿk •ocuk olan Ziya Cenap Bey
(1882-1955) ise Maliye Vekaleti ve Merkez BankasÝÕnda mŸdŸrlŸk gšrevlerinde
bulunmuß olup ilk opera sanat•ÝmÝz olan Semiha Berksoy ile GŸner PembecioÛluÕnun babasÝdÝr.3
Kemal Cenap, 1900 yÝlÝnda Seniha HanÝm ile evlendi. Bu evliliÛinden 1901 yÝlÝnda kÝzÝ Bedia (Bedia Moray ) ve 1903Õte de oÛlu Seyfi Cenap (šl.1974. 1924
Paris OlimpiyatlarÝÕnda Ÿlkemizi temsil etmiß milli gŸreß•ilerimizdendir) dŸnyaya geldi. KÝzÝnÝn 1928Õde Acun Kemal adÝnÝ verdiÛi bir oÛlu olmußtur. Ülk
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ToptaßÝ Soka¤ ÝÕnÝn krokisi (Pervitich Sigorta HaritalarÝ)

HŸseyin Cenap Efendi, o¤ ullarÝ (soldan sa¤ a Ziya Cenap,
Hasan Basri ve Kemal Cenap) ve torunlarÝ (Bedia ve Seyfi
Cenap) ile birlikte.4

Kemal Cenap ve ailesi BerlinÕde,1917.4

1928Õde do¤ an torunu Acun Kemal ile.4
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eßinden ayrÝldÝktan sonra Kemal Cenap birka• defa daha evlenmißse de baßka
•ocuÛu olmamÝßtÝr.4

2. E¤itimi
Kemal Cenap, Ahmediye mahalle mektebindeki ilk tahsilinin ardÝndan ToptaßÝÕnda bulunan Mekteb-i RŸßdiye-i AskeriyyeÕye devam etti. RŸßdiyeden sonra
KuleliÕde Askeri TÝbbiye ÜdadisiÕnde bitirdi ve o dšnemde DemirkapÝÕda bulunan Mekteb-i TÝbbiye-i ÞahaneÕye girdi.
TÝbbiyeÕden 1897Õde, o sÝrada devam etmekte olan Yunan harbi dolayÝsÝyla vaktinden altÝ ay šnce yŸzbaßÝ rŸtbesiyle mezun oldu (diploma numarasÝ 1702, senesi R.1313). …ÛrenciliÛinde fizyoloji ve d‰hiliyeye meraklÝ ve devamlÝ bir šÛrenci olduÛundan adÝ ge•en ßubelere ayrÝlan on kadar sÝnÝf arkadaßÝyla beraber
Òfizyolojide ikmali tahsil etmekÓ ßartÝyla bugŸnkŸ asistan gšreviyle Þakir PaßaÕnÝn yanÝna verildi.5 Þakir Paßa (1848-1919), 1872-76 yÝllarÝ arasÝnda ParisÕte
dšnemin ŸnlŸ fizyoloji alimi ve deneysel (tecrŸbi) fizyolojinin kurucusu olan
Claude BernardÕÝn šÛrencisi olmuß ve bizde tecrŸbi fizyolojinin kurucusu olarak
anÝlan deÛerli bir hocadÝr. Kemal Cenap, iki yÝl Fiyolojih‰ne adÝ verilen kŸ•Ÿk
laboratuarda •alÝßtÝktan sonra, boßalan Òmuallim muavinliÛiÓ kadrosuna mŸsabaka sÝnavÝ sonrasÝ tayin edildi. Bundan beß sene sonra da Ò muallimi s‰niÓ oldu (1903). 1905 yÝlÝnda ilk kitabÝ olan Meb‰di-i Fenn-i Men‰fi-Ÿl Az‰ÕyÝ yayÝnladÝ ve •ok beÛeni topladÝ. Bu sÝrada TÝbbiye, HaydarpaßaÕdaki yeni binasÝna taßÝnmÝß ve binanÝn KadÝkšyÕe bakan kÝsmÝnda •amaßÝrhanenin ŸstŸnde yer alan
bŸyŸk•e bir salon fizyolojiye tahsis edilmißti. Þakir Paßa, yetenekli šÛrencisi Kemal CenapÕÝ •ok beÛeniyor, gayretlerini takdir ve teßvik ediyordu. 1909 yÝlÝnda
Þakir PaßaÕnÝn vefatÝndan sonra Kemal Cenap fizyoloji kŸrsŸsŸne muallim oldu.
AynÝ dšnemde askeri ve sivil tÝp mekteplerinin HaydarpaßaÕdaki yeni binada
DarŸlfŸnun TÝp FakŸltesi adÝyla tek •atÝ altÝnda birleßtirilmesiyle yapÝlan yeni
dŸzenlemede mŸderris ŸnvanÝ ile gšrevini sŸrdŸrdŸ.

3. Haydarpafla T›bbiyesi’ndeki Y›llar› (1903-1933)
1909 yÝlÝnda LyonÕda Morat ve ParisÕte CollegŽ de FranceÕde GleyÕin yanÝnda bir
mŸddet •alÝßÝp dšndŸkten sonra TÝp FakŸltesiÕnin ilk dekanÝ olan Cemil Paßa
(Topuzlu)ÕnÝn desteÛi ile olduk•a iyi donanÝmlÝ bir fizyoloji laboratuvarÝ kurmayÝ baßardÝ.
Kemal Cenap, bu laboratuarda o zamana kadar bizde yapÝlamayan ve yapÝlabileceÛi dŸßŸnŸlmeyen deneyleri kÝsÝtlÝ imkanlara raÛmen baßarÝlÝ bir ßekilde yapmaktaydÝ. Bu deneylerden birinde kšpeklerde uyguladÝÛÝ ve boyundaki toplardamardan basÝn• šl•ŸmŸ ve kaydÝnÝ saÛlayan bir dŸzeneÛi kendi laboratuvarÝnda yeniden olußturmuß ve tÝp fakŸltesinin bah•esine taßÝyarak bir at Ÿzerinde
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Þakir Paßa (1848-1909) (B. ÞehsuvaroÛlu Arßivi) ve Karacaahmet MezarlÝÛÝÕnda bulunan mezar taßÝ (B. AkgŸn).

aynÝ šl•Ÿmleri kendi deyimiyle DoÛuÕda ilk kez olarak baßarÝyla ger•ekleßtirmißtir. Bu deneyleri ve sonu•larÝnÝ 1914Õte yazdÝÛÝ kitabÝnda ayrÝntÝlÝ olarak anlatmÝßtÝr.6
Birinci DŸnya SavaßÝ devam ederken 1917 yÝlÝnda ailesi ile BerlinÕe giden Kemal
Cenap, Patolojik Fizyoloji EnstitŸsŸÕnde A.Bickel, Berlin Veteriner Mektebi Fizyoloji EnstitŸsŸÕnde Kramer, Kaiser Wilhelm EnstitŸsŸÕnde C. Neuberg ve Friedrich Sain HastanesiÕnde de BoruttauÕnun yanÝnda elektrokardiyografi ve elektrofizyoloji alanlarÝnda •alÝßtÝ.7 Memlekete dšndŸkten sonra edindiÛi bilgi ve tecrŸbelerinin ÝßÝÛÝnda Fiziyoloji LaboratuvarÝ Rehberi adlÝ kitabÝnÝ yazdÝ (1919).
Kemal Cenap, 1919 yÝlÝnda rahatsÝzlandÝÛÝ i•in bir sŸre derslerine devam edememiß ve muavini tarafÝndan verilen dersler tatmink‰r ve verimli olmamÝß
Ÿ•ŸncŸ sÝnÝftakiler derslerden yeterince yararlanamamÝßlardÝ. Üyileßip derslere
tekrar baßlayÝnca Ÿ•ŸncŸ sÝnÝf šÛrencileri, fizyoloji derslerini ikinci sÝnÝftakilerle beraber almak i•in baßvurmußlar ve istekleri kabul edilmißti. Ancak dershanede, ikinci sÝnÝf šÛrencileri šn sÝralarda oturamadÝklarÝ, kendi derslerini gereÛi gibi takip edemedikleri i•in Ÿ•ŸncŸ sÝnÝftakilerle ters dŸßmŸß ve iki sÝnÝf arasÝnda itißip kakÝßmalar hatta Selimiye KÝßlasÝÕndan bir bšlŸk askerin mŸdahalesini gerektirecek dŸzeyde kavga ve kargaßa yaßanmÝßtÝ. Kemal CenapÕÝn uzlaßtÝrma gayretleri de sonu• vermeyince fakŸlte yšnetimi •areyi Ÿ•ŸncŸ sÝnÝflara verilen fizyoloji dersini kaldÝrmakta bulmußtu8.
Mondros MŸtarekesiÕnden sonra Üstanbul ißgal edildiÛi zaman (16 Mart 1920),
Üngiliz birlikleri de TÝp FakŸltesi binasÝnÝn šn cephesini ißgal etmiß ve buraya
yerleßmißti. OnlarÝn varlÝÛÝna raÛmen dersler kesilmemiß, šÛrenciler ve hocalar
her tŸrlŸ madd” manev” zulme gšÛŸs germißlerdi. Üngilizler, šÛrencilerin maneviyatÝnÝ sarsmak i•in šzellikle ders saatlerinde bando talimi yapmaktaydÝlar. O
gŸnlerin birinde Kemal Cenap Bey, šÛrencilerine ders vermekte iken Üngiliz bandosu yine •almaya baßlar. GŸrŸltŸ o kadar ßiddetlenir ki artÝk hocanÝn sesi duyulmaz olur. Bunun Ÿzerine Kemal Cenap Bey šÛrencilerine duygulu bir sesle:
Ò Efendiler. Hürriyetsizlik ne kötü ne dayan›lmaz fley. Kendi memleketinizde, üni518
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Kemal Cenap (saÛdan dšrdŸncŸ) bir fizyoloji deneyi sÝrasÝnda šÛrencileriyle beraber, 1914. Sol baßtaki zat muavini Talha BeyÕdir. ( CTF Arßivi)

KitabÝnda bahsettiÛi basÝn• šl•ŸmŸ dŸzeneÛi ve yardÝmcÝlarÝyla tÝp fakŸltesinin bah•esinde. (Bedii ÞehsuvaroÛlu Arßivi)

versitenizde bile bir dersi rahatça dinleyemiyorsunuzÉÓ der.9
Kemal Cenap, derslerini akÝcÝ ve etkileyici bir dille verdiÛi ve en zor fizyoloji deneylerini bile šÛrencilerine gšsterebilmek i•in gayret sarfettiÛi i•in tŸm hocalÝk
yaßamÝ boyunca šÛrencilerinden sevgi ve saygÝ gšrmŸßtŸr. …Ûrencileri derslerine devamsÝzlÝk etmek ßšyle dursun dersleri takip edebilmek i•in birbiriyle yarÝßmÝß hatta kavga etmißtir. Derslerini kliße haline getirmemiß mahiyet ve muhteviyatÝnÝ her yÝl deÛißtirmißtir10. O dšnemde bir •ok hocanÝn yapamadÝÛÝnÝ yapmÝß; yazdÝÛÝ ve yeni bilgilerle sŸrekli gŸncellediÛi ders kitaplarÝ ile šÛrencileri519
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14 Ekim 1922 gŸnŸ yapÝlan Òson dersÓ hatÝrasÝ. Soldan saÛa Talha Bey, Kemal Cenap Bey ve Ziya Cemal Bey.
(B. ÞehsuvaroÛlu Arßivi)

nin ders kitabÝ ihtiyacÝnÝ karßÝlamÝßtÝr. Hoca, her šÛretim dšneminin son dersinde šÛrencilerine bir veda konußmasÝ yapar ve o derste hoca-talebe kaynaßmasÝnÝn en gŸzel šrneÛi yaßanÝrdÝ.11
1922-23 eÛitim yÝlÝnda tÝp fakŸltesine ilk kez kÝz šÛrenci alÝnmÝßtÝr. Bunun ger•ekleßmesinde Kemal Cenap BeyÕin de •ok katkÝsÝ olmuß ve TÝp FakŸltesi MŸderris MeclisiÕnin 17 AÛustos 1921 tarihli oturumunda yaptÝÛÝ konußmada Ò Kad›nlar›n tahsili içtimai ve mühim bir meseledir… Hukuk fakültesi de talebe kabulüne karar vermifltir. Bizim de terviç ederek (yayg›nlaflt›rarak) mücadele açmam›z laz›m gelir. Neden erkek ve kad›n bir s›rada oturup okumas›n?Ó demißtir.12
1923 yÝlÝ sonlarÝnda uzun sŸreden beri devam eden TÝp FakŸltesiÕnin HaydarpaßaÕdan Üstanbul tarafÝna nakli tartÝßmasÝ tekrar alevlenmiß bu kez idare makamlarÝnÝn desteÛi ile nakil kararÝ alÝnmÝßtÝ. Kemal Cenap BeyÕin de aralarÝnda
olduÛu bazÝ hocalar buna itiraz etmißse de 1924-25 eÛitim yÝlÝnda tÝp fakŸltesinin asker ve sivil šÛrencileri, belediyeden fakŸlteye devredilen Haseki KadÝnlar,
Cerrahpaßa ve VakÝf Gureba hastanelerindeki kliniklere devam etmeye baßlamÝßlardÝ.13 Kemal Cenap Bey, bunlar olurken fizyoloji laboratuarÝnda bitmek bilmeyen bir azimle •alÝßÝyor ve yeni keßiflerde bulunuyordu.
1920Õli yÝllarÝn sonuna doÛru, Rus bilim adamÝ PavlovÕun kšpekler Ÿzerinde ger•ekleßtirdiÛi ßartlÝ refleks deneylerini Kemal Cenap Bey de kendi laboratuarÝnda baßarÝyla tekrarlamÝß ve her zaman yaptÝÛÝ gibi bu deneylerin sonu•larÝnÝ da
yayÝnladÝÛÝ ders kitabÝna koymußtu.14
1933 yÝlÝnda yapÝlan Ÿniversite reformu ile Üstanbul †niversitesi kuruldu ve yeni yapÝlanmada aralarÝnda Kemal Cenap BeyÕin de bulunduÛu 157 hoca kadro
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dÝßÝ bÝrakÝldÝ. Fakat šÛrencilerin bu durumu boykot etmesi Ÿzerine Ÿniversitenin ilk rektšrŸ olan Neßet …mer ÜrdelpÕin bulduÛu •šzŸmle yeni yapÝlanmada
kurulmuß olan Fizyoloji EnstitŸsŸ, Beßeri Fizyoloji ve Genel Fizyoloji adlarÝ ile
iki enstitŸye ayrÝldÝ ve Kemal Cenap Bey ordinaryŸs profesšr ŸnvanÝ ile Beßeri
Fizyoloji EnstitŸsŸÕnŸn baßÝna getirildi. Genel Fizyoloji EnstitŸsŸÕnŸn baßÝna ise
AlmanyaÕdan yeni gelen Hans Winterstein ge•ti15. Yine aynÝ reform sÝrasÝnda
TÝp FakŸltesi, HaydarpaßaÕdaki binadan BeyazÝtÕa eski Harbiye Nezareti binasÝna taßÝndÝ.

4. Üniversite’deki Y›llar› (1934-1943)
Fizyoloji EnstitŸsŸ her ne kadar gšrŸnŸßte iki enstitŸye ayrÝlmÝßsa da bina ve
donanÝmÝ ortak kullanmak mecburiyeti doÛmußtu. Bu konuda Hans Winterstein ßšyle yazmaktadÝr:
Ò Éfiimdi müflterek enstitümüz uydurma bir temel üzerine ikiye bölünmüfl fakat
tam ayr›lmam›flt›r. Kemal Cenap’›n k›sm› nispeten iyi teçhiz edilmifl, benimki ise
bofl odalardan ibaretti. Ders tecrübeleri için her aleti ödünç olarak alma¤a mecburdum.Ó16
Ord. Prof. Kemal Cenap Berksoy, Ÿniversite reformu sÝrasÝnda devam etmekte
olan dil devrimine gšnŸlden sahip •Ýkarak šzellikle TŸrk•e bilim terimleri Ÿzerine •ok ciddi •alÝßmalar yaptÝ.17
Fizyoloji alanÝndaki •alÝßmalarÝnÝ da devam ettirdi ve Fen FakŸltesiÕnde de karßÝlaßtÝrmalÝ fizyoloji dersleri verdi.
1935 yÝlÝnda MoskovaÕda toplanan ÒXV. Beynelmilel Fizyoloji KongresiÓne TŸrk
heyetin baßkanÝ sÝfatÝyla katÝlarak onikiparmak barsaÛÝ refleksi Ÿzerine bir bildiri sundu. Yine aynÝ adlÝ kongrenin 1937 yÝlÝnda ZŸrihÕteki toplantÝsÝna da katÝldÝ.
1940Õta fizyoloji alanÝndaki son bilimsel •alÝßmasÝ olan kšpekte tŸtŸn zehirlenmesi Ÿzerinde •alÝßmaya baßladÝ. Ancak yaß haddinden dolayÝ emekli olmasÝ
sšz konusuydu. Bunun Ÿzerine 1940(17/8/1940 tarih ve 2/14196 sayÝlÝ karar)18
ve 1941(3/7/1941 tarih ve 2/16146 sayÝlÝ karar)19 yÝllarÝnda iki kez yaß kaydÝna
bakÝlmaksÝzÝn gšrev sŸresi birer yÝl uzatÝldÝ.

5. Fizyolojideki Çal›flmalar› ve Yurtd›fl›ndaki Etkileri
Kemal CenapÕÝn fizyoloji alanÝndaki en šnemli •alÝßmalarÝ sekretin hormonu
Ÿzerine yaptÝklarÝdÝr. Sekretin, 1902 yÝlÝnda Bayliss ve Starling tarafÝndan bulunup adlandÝrÝlmÝßtÝ. Kemal Cenap, 1916 yÝlÝnda yaptÝÛÝ deneylerle pankreas bezinin ŸrettiÛi salgÝ miktarÝnÝ šl•mŸß, en etkili sekretinin onikiparmak barsaÛÝnÝn
derin mukoza tabakasÝnda meydana geldiÛini tesbit etmiß, karaciÛerin barsaktan
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EmekliliÛine yakÝn bir zamanda
enstitŸdeki odasÝnda (CTF Arßivi).

gelen sekretin i•in bir depo ve dŸzenleyici organ olduÛunu ileri sŸrmŸßtŸr. AyrÝca Ÿretilen sekretin miktarÝnÝn beslenme ile ilißkisi olduÛunu yaÛlÝ besinlerin
karbonhidratlÝ besinlere gšre daha •ok sekretin salgÝlattÝÛÝnÝ da tesbit etmißtir.
Sekretin ile ilgili •alÝßmalarÝ yurtdÝßÝnda yankÝ bulmuß; bir•ok araßtÝrmacÝ daha
sonra yaptÝklarÝ yayÝnlarda Kemal CenapÕa atÝfta bulunmuß ve onun •alÝßmalarÝnÝ doÛrulayan ibareler kullanmÝßlardÝr:20
D.H.SouzaÕnÝn 1921 yÝlÝnda Archives internationales de physiologie (cilt 18 sayfa 231)Õde •Ýkan yazÝsÝnda: ÒÝspanakta pankreas ifrazÝnÝ tahrik eden mŸnebbihi
(uyaranÝ) bulmayÝ Üstanbullu Kemal CenabÕa bor•luyuzÓ demißtir. K. Matsauoka,
Biochemische Zeitschrift (sene 1923 sayfa 377)Õte šzetle kendi yaptÝÛÝ bulußlarÝn Kemal CenapÕÝn baÛÝrsak ve Ýspanak sekretinleri ile ilgili yaptÝklarÝnÝ tamamen doÛruladÝÛÝnÝ yazmÝßtÝr. Yine aynÝ konuda Berliner Klinische Wochenschrift (4 Haziran 1917)Õte •Ýkan bir yazÝda ßšyle denilmißtir: ÒKaraciÛerin kendisine gelen sekretini ve vitamini tutmasÝ hakkÝnda Kemal CenabÕÝn bulußunun
šnemi ßundan dolayÝ bŸyŸktŸr kiÉÓ
Kemal CenapÕÝn •ok šnemli birka• •alÝßmasÝ da kalp fizyolojisi21 Ÿzerinedir. TÝp
FakŸltesi Anatomi ProfesšrŸ Mouchet ile beraber yaptÝklarÝ •alÝßmalardan birinde o zamanlar yaygÝn olarak yapÝlan doÛrudan kalp i•erisine enjeksiyonla ila•
verilmesi ile baßka toplardamarlara verilmesi arasÝnda •ok fark olmadÝÛÝnÝ, ikincisinin •ok daha emin bir yšntem olduÛunu, kalp i•ine enjeksiyonun ancak kalbin durmasÝ halinde uygulanmasÝnÝ tavsiye etmißlerdir. Yine Mouchet ile beraber yŸrŸttŸkleri bir •alÝßmada kalp hormonu (bugŸn ANF (Atriyal NatriŸretik
Faktšr) diye bilinmektedir) olarak adlandÝrdÝklarÝ bir maddenin varlÝÛÝnÝ saptamÝßlardÝ.
Bu •alÝßma da kÝsa sŸrede bilim •evresinde ses getirmiß ve L. Haberlandt,
1927Õde yazdÝÛÝ Das Hormon der Herzbewegung adlÝ kitabÝnda ÒKemal Cenab ve
Muße (Mouchet) tarafÝndan sÝcakkanlÝ hayvanlarda yapÝlan tecrŸbeler, kalp hormonunun bulunußu hususunda šnemli bir olaydÝrÓ diye yazmÝßtÝr.22
AlmanyaÕda Carl Neuberg ile •alÝßtÝÛÝ sÝrada (1918) bira mayasÝnda sakkarofosfataz adÝnÝ verdikleri yeni bir ferment bulmußlardÝ.
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1937 yÝlÝndaki uluslararasÝ fizyoloji kongresinde de yine kendi bulußu olan gastro-duodenal refleks Ÿzerine bir tebliÛ vermißtir. Fizyolojideki son •alÝßmalarÝndan biri de 1940 yÝlÝnda kšpekte tŸtŸn zehirlenmesi Ÿzerine olanÝdÝr.
Kemal Cenap Berksoy Ÿlkemizde deneysel fizyolojinin kurulmasÝ ve yerleßmesinde •ok bŸyŸk hizmetlerde bulunmußtur. Bir•ok maddi imkansÝzlÝÛa raÛmen
mŸtevazÝ laboratuarÝnda šnemli bulußlar yapmÝßtÝr. AyrÝca hayvanlar Ÿzerinde
uygulanan deney tekniklerinin de Ÿlkemizde yerleßmesini saÛlamÝßtÝr.
Ancak O, hocasÝ Þakir Paßa kadar ßanslÝ olamayacak, kendisinden sonra bu
alanda yetißmeye gšnŸllŸ šÛrenci bulmakta gŸ•lŸk •ekecektir. Bu konuyu 1933
yÝlÝnda ikincisi •Ýkan TÝp Yolunda YÝlbaßÝ adlÝ dergideki bir yazÝda ßšyle dile getirmißtir:
ÒDar›lmazsan›z size bir sözüm var: yolcusu oldu¤um Fisiologya gibi tatl› ve tababetin temeli olan bir ilimde yetiflmek için aç›k yüre¤imize ve bunca dileklerimize
ra¤men flimdiye kadar a¤abeylerinizden bir isteklisi ç›kmad›. Sizden ç›kacak m›
bilmiyorum. Ruhunuzun asaletinden hakl› oldu¤unu itiraf edece¤inizi ümit etti¤im sorgumun cevab›n› yak›n bir gelecekte vereceksiniz. Teflvikse, ettik ediyoruz.
‹lim zevki ise elden ve dilden geldi¤i kadar vermiye çal›fld›k ve çal›fl›yoruz. Genç
kafa ar›yorum: yar›n öbürgün bu geçici alemden ayr›l›rken bunca senelik, iyi kötü, verimlerimizi saklatacak emanetçi ar›yorum.Ó23

6. Dil Devrimi ve Türkçe Bilim Terimleri
Üzerine Çal›flmalar›
Kemal Cenap, dil devrimine gšnŸlden sahip •ÝkmÝß ve kendi uzmanlÝk alanÝna
hemen tatbik etmißtir. O kadar hÝzlÝdÝr ki 1934 yÝlÝnda yayÝnladÝÛÝ yeni ders kitabÝnÝn šnsšzŸnde bunu ßšyle a•ÝklamÝßtÝr:
Ò Bu bitik (kitap), çoktanberi tükenen eski kitab›m›n yeni bask›s› de¤ildir. Eskisi,
yaz›ld›¤› Osmanl›ca dilile beraber, Arap yaz›s›n›n gömüldü¤ü tarihe kar›flt›.
…Bu bitik dil yoluna sapan bir yolcunun, o yolun yolcular›na flimdilik baflarabildi¤i bir arma¤an› olarak yaz›ld›. Büyük Dil De¤iflimi gibi kültürümüzün tarihlik
bir dönüm yerinde ve dilin daha kurallar› ve ›st›lahlar› (terimleri) berkitilmemiflken bir ö¤retme (ders) biti¤i ç›karmak biraz h›zl› bir at›lganl›k say›lmas›n. Çünkü, y›llardanberi bitiksiz kalm›fl olan ö¤renirlerimizin ifline yaramak ezimi (zorunlulu¤u) karfl›s›ndayd›k…Ó24
Bu kitapta Kemal Cenap sadece fizyoloji derslerini anlatmamÝß aynÝ zamanda
hem yabancÝ dillerdeki bilimsel terimlerin TŸrk•eÕye nasÝl aktarÝlmasÝ gerektiÛini šrneklerle vermiß hem de kitabÝnda gerek kendi bulußu olan gerekse dil encŸmeni tarafÝndan saptanmÝß olan kelimeleri a•ÝklayÝcÝ dipnotlarla kullanmÝßtÝr.
Yine aynÝ kitabÝn uzunca yazdÝÛÝ šnsšzŸnde:
ÒKat’i zaruret halinde bat›da kullan›lan baz› ilim ve teknik tabirlerinin yaflayan
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yabanc› dillerden de¤il, fakat bu dillere temel olan eski dillerdeki foneti¤in Türk
gramerine göre tesbit edilmesi gerekir.
…Latin alfabesiyle yaz›lacak Fiziyoloji sözü, yeni Türk kültürü için ancak bir lekedir. Ya, uluslararas› ve bilimel bir yöndemle gidilerek Füsiologi yap›labilir. Bu
olmazsa öztürkçesi konulabilir. Ó demektedir. Yani dilimize yeni girecek yabancÝ sšzcŸkler mŸmkŸn olduÛu kadar Latince ve Grek•eÕdeki kšklerinden alÝnmalÝ ve yazÝldÝÛÝ gibi okunmalÝ; FransÝzca gibi modern batÝ dillerinde olduÛu ßekilde yazÝlÝßÝ farklÝ telaffuzu farklÝ olmamalÝdÝr. ‚arpÝcÝ bir šrnek verecek olursak:
auto Grek•e kendi, otos ise kulak demektir.
FransÝzlar her iki kelimeyi de oto diye telaffuz ederler ve bize de aynÝ ßekilde
gelmißtir. Þu halde otomobil hareket eden kulak mÝdÝr?25
Kemal Cenap davasÝnÝ desteklemek i•in 1875 yÝlÝnda basÝlan TÝp LŸgatiÕni šrnek gšstermiß ve elli sene šncekilerin yaptÝÛÝ gibi kelimelerin eski dillerden
alÝnmasÝ gerektiÛini savunmußtur. Tamamen pozitif dŸßŸnen bir bilim adamÝ
olduÛu i•in dil •alÝßmalarÝnÝ da laboratuarla birleßtirmeyi baßarmÝß ve kendi
šnerdiÛi ßekilde olußturulmuß kelimelerin daha kolay telaffuz edildiÛini deneylerle gšstermißtir26.
Kendi bulußu olan ve kitap ve yazÝlarÝnda kullandÝÛÝ bazÝ kelimeler ve karßÝlÝklarÝ:
ißlem

: vazife, fonksiyon

dolantÝ

: deveran

soluntu

: teneffŸs

gšze

: hŸcre

gudde

: beze

bšle•

: diyafragma

sŸmŸrŸß

: emme, absorbsiyon

yer•ekimi

: cazibe-i arz

sŸzŸlme

: irtißah

se•im, se•mek

: ifraz etmek

šd yolu

: kanat-Ý safravi

kan pÝhtÝlaßmasÝ

: tahassŸrŸ dem

Ÿ•Ÿz kapak

:dessamÝ zŸ selasetÕtŸl ßerafe (kalbin trikŸspid kapaÛÝ)

Ge•en zaman i•inde Kemal CenapÕÝn bu gayretlerinin sonu•suz kaldÝÛÝnÝ gšrmekteyiz. WintersteinÕÝn dediÛi gibi Ò Kemal Cenap davas›n› kaybetmifltir. Taraf›ndan (Frans›z hastal›¤›) denen düflünme tarz› galebe çald› ve ilmi terimlerimizin kökleri bozulmufl, fena telaffuz edilen Frans›zcadan ibarettir.Ó27
1943 yÝlÝnda yayÝnlanan Beßeri Fizyoloji adlÝ kitabÝnÝn kapaÛÝnda Kemal CenapÕÝn savunduÛu ßekil olan Beßeri Fisiologia yazÝsÝnÝn ilk bakÝßta fark edilemeyecek kadar kŸ•Ÿk yazÝlmÝß olmasÝ belki bu yenilginin acÝ bir itirafÝdÝr.28

7. Kemal Cenap ve Nobel Fizyoloji ve T›p Ödülleri29
1931 yÝlÝ sonbaharÝnda DarŸlfŸnun TÝp FakŸltesi Anatomi MŸderrisi Hamdi Suat (Aknar)Õa Üsve•Õte bulunan ve Nobel Fizyoloji ve TÝp …dŸlleriÕnin verilmesin524
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TÝp Yolunda YÝlbaßÝ 1941

den sorumlu olan Karolinska Institutet’ten bir mektup gelir. Mektupta kendisinden 1932 yÝlÝnda verilecek šdŸl i•in aday ismi šnermesi istenmektedir ve Nobel
FonuÕnun kurallarÝ gereÛi30 bu ißlem gizli yapÝlmak zorundaydÝr. Hamdi Suat
Bey de tereddŸt etmeden aynÝ fakŸltede fizyoloji mŸderrisi olan ve •alÝßmalarÝnÝ yakÝndan bildiÛi arkadaßÝ Kemal CenapÕÝ endokrin sekresyonu konusundaki
•alÝßmalarÝndan dolayÝ aday olarak šnerir.
AynÝ yÝl fakŸltede Ÿ• hocaya daha davet mektubu gelmißti. Ancak onlar kendi
memleketlerinde šnerebilecek kimse olmadÝÛÝnÝ dŸßŸnerek yurtdÝßÝndan isimler šnermißlerdi. Akil Muhtar (…zden, tedavi profesšrŸ), difteri ve tetanoz aßÝlamasÝnda anatoksin •alÝßmalarÝndan štŸrŸ Pasteur EnstitŸsŸÕnden Gastor RamonÕu; Ziya Nuri Bey (Birgi, Kulak-Burun-BoÛaz ProfesšrŸ) ve Tevfik Recep Bey
(…rensoy, Histoloji ProfesšrŸ) ise aynÝ ismi, FransÝz Profesšr Marcel LabbŽÕyi
diyabet ile ilgili •alÝßmalarÝndan dolayÝ aday olarak šnermißlerdi.
Kemal CenapÕÝn adaylÝÛÝnÝn šn deÛerlendirmesini Hans Gertz yapmÝß ve bšylece 1932 yÝlÝnÝn šdŸlŸ i•in yarÝßan 111 adaydan biri olmußtu.
Sonu•ta šdŸlŸ, Lord Edgar D Adrian ve Sir Charles S Sherrington adlÝ iki Üngiliz bilim adamÝ sinir sistemi ile ilgili yaptÝklarÝ •alÝßmalardan dolayÝ paylaßtÝlar.
Nobel šdŸlleri i•in aday gšsterilmek kadar aday gšsterici olarak davet edilmek
de •ok šnemlidir. Ülgili enstitŸ her yÝl bilimsel •alÝßma ve baßarÝlarÝ ile dikkat
•ekmiß kißileri se•mekte ve davet mektubu gšndermektedir. Benzer ßekilde bir
davet de 1942 yÝlÝ šdŸlleri i•in Kemal Cenap BerksoyÕa gelmiß O da metabolizma ile ilgili •alÝßmalarÝnÝ takip ettiÛi Alman bilim adamÝ Adolf BickelÕi aday olarak šnermißtir.
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Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy, gizliliÛi kalktÝÛÝ i•in a•ÝklanmÝß 1901-1951
yÝllarÝ arasÝndaki kayÝtlara gšre, Nobel Fizyoloji ve TÝp …dŸlleriÕne aday gšsterilmiß ilk ve tek bilim adamÝmÝzdÝr.

8. Emeklilik ve Milletvekilli¤i Y›llar› (1943-1949)
1909 yÝlÝnda DarŸlfŸnun TÝp FakŸltesi kurulduÛunda Fizyoloji muallimi olan
Kemal Cenap BeyÕin maaßÝ en dŸßŸk seviye olan 3000 kurußtu.31 Fizyoloji, diÛer
temel bilimler gibi tÝbbÝn maddi refah saÛlayan bir dalÝ olmadÝÛÝndan bu konuda •ok sÝkÝntÝ yaßamÝß olan hocasÝ Þakir PaßaÕnÝn tavsiyesini dinleyen Kemal Cenap da bir muayenehane a•arak dahiliye mŸtehassÝsÝ olarak laboratuardan ve
daha sonra enstitŸden arta kalan zamanlarÝnda hasta bakmÝßtÝ. Ancak ge•en zamanda tÝp sŸrekli gelißtiÛinden ve muayenehaneye yeterli zaman ayÝramadÝÛÝndan bundan •ok fayda gšrememißtir.
Kemal Cenap Berksoy 1943 yÝlÝnda yaß haddinden emekli oldu. Emekli maaßÝnÝn yetersiz olmasÝ, KadÝkšy Bahariye Caddesi Ršntgen apartmanÝnda bulunan
muayenehanesine de fazla hasta gelmemsi Ÿzerine maddi sÝkÝntÝ •ekmeye baßladÝ.32
Üstanbul milletvekili ßair Mehmet Emin YurdakulÕun (1869-1944) 14 Ocak
1944Õte vefat etmesiyle boßalan yerine, dšnemin Maarif Vekili Hasan Ali YŸcelÕin destekleriyle33 nisan ayÝnda Kemal Cenap Berksoy se•ildi. Bšylece maddi
olarak biraz daha rahata kavußtu. 21 Temmuz 1946Õda yapÝlan milletvekilliÛi se•iminde ise bu defa Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve bu gšrevini šlŸmŸne kadar sŸrdŸrdŸ.

9. Sa¤l›k Hayat› ve Ölümü
Kemal CenapÕÝn saÛlÝk sorunlarÝ tŸm yaßamÝ boyunca onu yalnÝz bÝrakmadÝ. En
šnemli sorunu aktif bir tŸberkŸlozlu olmasÝydÝ. Bu konuda eski šÛrencileri ßšyle yazmaktadÝr:
ÒÉ Narin, ince yap›l› idi. Çok zarif giyinir etikete son derece riayet ederdi. Fakülte hocalar›n›n en yafll›s› oldu¤u halde dinç görünür, buna ra¤men basil ç›kartan
bir TBC’li olarak rahatl›kla dolafl›r, haftada bir gün bakteriyoloji laboratuar›na
u¤rayarak krafla (balgam) muayenesi yapt›r›r, ve:
- Bakal›m bizim k›z›l pehlivanlar ne alemde diyerek boyanm›fl basilleri seyreder,
böylece hayat› hiçe sayar, hademe Mevlut A¤a’n›n haz›rlad›¤› kahveyi içer memnun dönerdi.”34
Yine biri MayÝs 192435 diÛeri ise Temmuz 1926Õda36 olmak Ÿzere iki kez yurtdÝßÝna tedavi i•in gšnderildiÛini arßiv belgelerinden šÛrenmekteyiz.
1935 yÝlÝnda MoskovaÕda yapÝlan fizyoloji kongresi i•in LeningradÕda bulundu526
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Ûu sÝrada kafasÝnda bir •eßit abse gelißmesi Ÿzerine Swerdblow HastanesiÕnde
Prof. Dobrotvoiskaya tarafÝndan narkoz altÝnda ameliyat edilmiß, hastanede Ÿ•
gŸn yatmÝßtÝ. Ancak kongrede tebliÛ gŸnŸ gelince Kemal Cenap, yarasÝnÝn henŸz taze olmasÝna raÛmen kongreye gidip tebliÛini sunmakta istemiß; Profesšr,
hayati tehlikesi ver diye izin vermek istemeyince Òhükümetim beni bu ifl için
gönderdi, ölsem gidece¤imÓ diye Ýsrar etmißti. Bunun Ÿzerine yanÝndakilere dšnen Prof. Dobrotvoiskaya ÒB›rak›n›z, Türkler ölürler, fakat vazifelerini yaparlar
bu böyledir, men edemeyizÓ diyerek izin vermißti37.
1936-37 ders yÝlÝna ait fißte; Kemal CenapÕÝn rahatsÝzlÝÛÝ nedeniyle vekaletin bilgisi dahilinde on gŸn rapor aldÝÛÝ, bir gŸn de bšrek sancÝsÝndan dolayÝ ders veremediÛi yazÝlÝdÝr38.
1946 se•imlerinde Yozgat milletvekili olarak tekrar se•ilen Kemal Cenap Berksoy, bir sŸre sonra yavaß ilerleyen bir beyin hastalÝÛÝna yakalanmÝß39 ve 28 KasÝm 1949 Ôda AnkaraÕda vefat etmißtir. BŸyŸk Millet MeclisiÕnin 7 AralÝk 1949Õda
Feridun Fikri DŸßŸnselÕin baßkanlÝÛÝndaki toplantÝsÝnda hatÝrasÝna hŸrmeten iki
dakika sŸkžt edilmißtir (saygÝ durußunda bulunulmußtur).40

10. Kiflili¤i ve Hakk›nda Yaz›lanlar
Kemal Cenap BerksoyÕun šlŸmŸnŸn ardÝndan onu anan ve tanÝtan birka• yazÝ
yayÝnlanmÝßtÝr. Bunlardan en kapsamlÝ olanÝ meslektaßÝ Prof. Hans Winterstein
(1879-1963) tarafÝndan šlŸmŸnden Ÿ• gŸn sonra derste verilen nutuktur. Winterstein, on yÝl boyunca beraber •alÝßtÝklarÝ Kemal CenapÕÝn kißilik šzellikleri
hakkÝnda ßšyle yazmaktadÝr:
ÒUmumiyetle çok sevimli, flaka ve nükte seven bir flah›s olmakla beraber bazen
ufak bir fley için heyecanlan›rd›. Bir talebenin sayg›s›z hareketi O’na bir gecenin
uykusuna mal olabilirdi. Ö¤rencilerin söyledi¤ine göre, mükemmel coflkun ve
coflturan bir hoca, imtihanda merhametli ve bilhassa güzel k›z talebeye karfl› biraz yumuflak bir ekzaminatördü. Nefleli bir hadise hat›r›mda kald›. Fizyoloji imtihan›n› beraber yapard›k. Bir gün oldukça güzel fakat bilgisi az olan bir k›z geldi. Ben beyin kabu¤unda merkezlerin lokalizasyonunu sordum. “Gyrus praecentralisin yukar›s› uyar›l›rsa ne olur?” K›z sustu, ben bekledim. Birdenbire: “Ayak
hareket eder” diye cevap verdi. Malumat›na hayret ederek “pekiyi” dedim. Bu anda Kemal Cenap bir kahkaha kopard›. “Niçin gülüyorsunuz” diye sorunca “Ben
k›z›n aya¤›na bast›m,” dedi.”
Bir diÛer šnemli yazÝ da hocanÝn ilk do•enti olan Sadi Irmak (1904-1990) tarafÝndan yazÝlan, Kemal CenapÕÝn šlŸmŸnŸn ardÝndan Cumhuriyet gazetesinde •Ýkan makaledir. Bu yazÝda Kemal CenapÕÝ bŸtŸn yšnleriyle ele alan Irmak, kißiliÛi hakkÝnda ßunlarÝ yazmÝßtÝr:
ÒHudutsuz bir ö¤renme ve araflt›rma ihtiras› vard›. Bugün modern tesisleri havi
laboratuarlarda çal›flanlar ve yar›n daha mütekamil müesseselerde çal›flacak
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olan Türk t›p mensuplar› Kemal Cenap’›n hangi flartlar alt›nda eserlerini meydana getirdi¤ini hat›rlamal›d›rlar…
…Bütün dünyada oldu¤u gibi bizde de sadece bir ilim flubesindeki ihtisas› ile profesör olanlarla, çevresinin kültür ve sosyal hayat›nda aktif bir unsur olan profesörler vard›r. Kemal Cenap bu ikinci tip hocalardand›. Yaln›z ilme de¤il irfana da
sahipti…
…Alim ve kültür adam› Kemal Cenab›n yan›nda bir de hoca Kemal Cenab hüviyeti vard›r ki bu cephesi belki de en çok sayg›ya lay›k olan taraf›d›r. Otuzsekiz derece ateflle ve gö¤sünde litrelerle su toplanm›fl halde derslere girdi¤i görülmüfltür.
…Sönmiyen bir milliyetçilik atefli vard›. T›bbiye oca¤›nda bafl göstermifl milli heyecan tezahürlerinde aktif rolü vard›r.
… Daima nahif kalm›fl olan vücudunun üstünde irice ve muntazam bir bafl› vard›. Erkenden tutuldu¤u tüberkülozdan kat’i bir flifaya ulaflmam›fl olmakla beraber fliddetli bir yaflama iste¤i tafl›m›flt›r. Fakat afl›r› bir hassasiyet hayal zevklerini çok defa periflan eder ve ancak laboratuar›nda teselliye kavuflabilirdi. Bu yüzden aile hayat› pek mesud geçmemifltir.”
Kemal Cenap BerksoyÕu hocam ve sonra yakÝn dostum diye anan Dr. Osman
Þevki UludaÛ (1889-1964) ise 4 AralÝk 1949 tarihli Vatan gazetesinde •Ýkan yazÝsÝnda hocanÝn šzellikle fizyoloji alanÝnda yaptÝÛÝ •alÝßmalarÝn BatÝ dŸnyasÝndaki yankÝlarÝ Ÿzerinde durmußtur. O da Kemal CenapÕÝn milliyet•i yšnŸne temas etmiß ve ßunlarÝ yazmÝßtÝr:
“Balkan harbinden önce yap›lan ilk Darülfünun ayaklanmas›n› herkes ittihatç›lara atfeder. Halbuki bu hareketin ‹ttihat ve Terakki ile ilgisi yoktur. Darülfünun
nümayifli T›p Fakültesinde bafllam›flt›r ve bu harekette elebafl› Mehmet Ali ve Ali
R›za isimli iki mektep arkadafl›mla beraber bendim. Yar›m saat geçmeden fakültenin bütün talebesi, büyük kabinenin Makedonya’y› terk etmek fikri aleyhine
ayaklanm›flt›. Hadiseyi ben Kemal Cenap’a haber vererek onu talebe ars›na davet ettim ve Kemal Cenap aram›za kat›larak öyle bir nutuk verdi ki coflkunlu¤umuz adeta flahland› ve t›p fakültesini talebesi Darülfünuna giderek onlar› da coflturdu.”
TŸm hocalÝk yaßamÝ boyunca Kemal Cenap Berksoy šÛrenciler tarafÝndan en
•ok sevilen ve hŸrmet gšsterilen hocalardan biri olmußtur. Ülki 1931-1932 tarihini taßÝyan TÝp Yolunda YÝlbaßÝ adÝ verilen ve šÛrencilerin hazÝrladÝÛÝ dergilerde Kemal CenapÕÝn •eßitli karikatŸrlerinden baßka emekli olduÛu yÝlÝn sayÝsÝnda OÕnu metheden bir ßiir de yayÝnlanmÝßtÝr. Yine kendisi ile aynÝ yÝl emekli
olan Akil Muhtar ile beraber •izilen karikatŸrŸ de šÛrencilerin hocalarÝna olan
sevgilerinin ayrÝ bir gšstergesidir:
Çok sevdi¤imiz hocam›z Kemal Cenap Berksoy’a41
AndÝk•a ah ederiz hŸsnŸ beyanÝn senin
Ol mŸrŸvvet kaynaÛÝ rž-yu ß‰danÝn senin.
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Ederdi mest-ž hayran pŸr nŸkteli derslerin,
Daim sunmaktÝr ilim, lŸtfž ihsanÝn senin.
BaßlayÝnca gŸft‰ra sanki sŸhendan sšyler,
Ünßirah verir hocam; •eßmž-mŸjganÝn senin.
Her fenne ‰ßinasÝn, dilde Ÿst‰dÝ yekta
Teshir eder nageh‰n, tavržÐlisanÝn senin
RahÝ tÝpta ßahikasÝn sayu-gayretinle,
Ebediyen mŸrßiddir, ilmž-irfanÝn senin
Ey hocalar hocasÝ; ruhlarÝn meßÕalesi,
Þeyda kalbimizdir mŸlkŸ-yezdanÝn senin.
Abdullah Duman

11. Eserleri42
KÝrk yÝlÝ aßan araßtÝrmacÝlÝk ve hocalÝk yaßamÝ sŸresince Kemal Cenap Berksoy
eßine ender rastlanÝlan bir verimlilikle •alÝßmÝßtÝr. KitaplarÝ yalnÝzca fizyoloji
alanÝyla sÝnÝrlÝ kalmamÝß, šzellikle dil devrimini izleyen sŸre•te TŸrk•e tÝp terimlerinin bulunup yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝ konusuna da ciddiyetle eÛilmiß ve Anatomi hocasÝ Zeki Zeren ile ortak eserler vermißtir.
TÝp FakŸltesiÕnde profesšr olan Alibey HŸseyinzade Turan (1864-1941) ile birlikte ansiklopedik bir tÝp kitabÝ yazmÝß ancak kitap bastÝrÝlmamÝßtÝr.
Kitaplar›:
1-Meb‰d”-i Fenn-i MenafiŸÕl-‰z‰. Mekteb-i TÝbbiye-i Þ‰h‰ne Matb‰asÝ, 597s. Resimli. Üstanbul 1321/1905.
2-Fizyoloji yahud Fenn-i Vez‰ifŸÕl-‰z‰, Matb‰a-i Hayriye ve ÞŸrek‰sÝ, 108s. Üstanbul 1325/1909.
3- Fizyoloji. HazÝm Bahsi. Cihan MatbaasÝ; 90s, Üstanbul 1325/1909.
4-Fizyoloji-i Nazar” Dersleri 1. Kitap. Edeb MatbaasÝ - Matbaa-i Hayriye, 108s. Üstanbul 1325/1909.
5-Fizyoloji-i Nazar” Dersleri 2. Kitap. Edeb MatbaasÝ - Matbaa-i Hayriye, 152s., 13 Planß. Üstanbul 1325/1909.
6-Amel” Fizyoloji Dersleri, DarŸlfŸnž-u Osman” TÝb FakŸltesinde 1325-1326 Senesi KÝß ve Yaz NÝsÝf Sene-i Tedrisiyyelerinde. Matbaa-i TÝbbiye-i Askeriye, 63s. Resimli. Üstanbul 1326/1910.
7-Fizyoloji. Griziyat (Ükinci TabÝ). Kader MatbaasÝ, 762+6 s. 172 ßekil. Üstanbul 1330/1914.
8-Fizyoloji LaboratuvarÝ Rehberi, Kimyay-Ý Fiziyoloji. Kader MatbaasÝ, 106+1s., TÝb FakŸltesi KŸtŸbhanesi, Aded: 1. 1. KÝsÝm. Üstanbul 1335/1919.
9-Ünsan Teßrih Modeli Erkek. Kanaat Kitabevi, Üstanbul, 1934.
10-Ünsan Teßrih Modeli KadÝn. Kanaat Kitabevi, Üstanbul, 1934.
11-FŸsiologi (Birinci KÝsÝm). A. Ühsan BasÝmevi, 152s. Resimli. Üstanbul, 1934.
12-Ünsan Anatomi Modeli ve Terimleri Erkek. (Zeki Zeren ile). Kanaat Kitabevi, Üstanbul 1938.
13-Ünsan Anatomi Modeli ve Terimleri KadÝn.(Zeki Zeren ile). Kanaat Kitabevi, Üstanbul 1938.
14- Beßeri Fizyoloji Ders KitabÝ (Birinci Cilt). Kenan MatbaasÝ 307s. Üstanbul 1941.
15- Beßeri Fizyoloji Ders KitabÝ (Ükinci Cilt). Üstanbul †niversitesi YayÝnÝ. Kenan MatbaasÝ, 642s. Üstanbul 1943.

Monografileri:
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1-Sekretin hakkÝnda yeni tecrŸbeler. Cemiyet-i TÝbbiye-i OsmaniyeÕnin NeßriyatÝndan, Mekteb-i TÝbbiye-i Þahane MatbaasÝ
1921 (Cemiyet-i TÝbbiye-i OsmaniyeÕnin 8 Nisan tarihli i•timasÝnda tebliÛ edilmißtir.)
2-Programme dŽtaille du Cours Pratique de Physiologie de la FacultŽ de MŽdecine de Constantinople. Monografi Üstanbul, Ahmet Ühsan MatbaasÝ, 40 sayfa, 1925.
3-TŸrk•ede Ülmi IstÝlahlar Meselesi: ÒYeni TŸrk•e bilgi diline yabancÝ bir dilin nŸfuzuÓ. Monografi, Üstanbul Kader MatbaasÝ
16 sayfa, 1929.
4-Üstanbul DarŸlfŸnunun TÝp FakŸltesi Fisiologi MŸessesesi Faaliyet ve NeßriyatÝ. Monografi, Ahmet Ühsan MatbaasÝ, Üstanbul
1930.
5-Üstanbul DarŸlfŸnunu TÝp FakŸltesi Fisiologiya ÜnstitutÕu yeni tesisatÝ ve dersleri a•Ýklama hatÝrasÝ. Monografi Üstanbul,
A.Ühsan MatbaasÝ, 1931.
6-Terminologie Internationale en Turc apr•s lÕadoption de lÕalphabet latine. Monografi Üstanbul, A.Ühsan MatbaasÝ, 1932.
7-Enseignement pratique de Physiologie a la FacultŽ de MŽdecine dÕlstanbul en cours de lÕannŽe scolaire 1933-1934 Monografi Üstanbul, A.Ühsan MatbaasÝ, 38 sayfa, 1934.

Makaleleri:
1- Contribution a lÕŽtude de lÕaction de la moelle cervicale dans la piqure diabetique chez le chien. (TebliÛ tarihi: Seance du
17 Juillet 1910). Compte rendus de la Societe de Biologie, Tome LXIX, No:13, 1912.
2- Traces hemautographiques cardio-arterielles superposes (TebliÛ tarihi: Seance du 16 Juillet 1910). Comptes Rendus de la
Societe de Biologie Tome LXIX, No:13, 1912.
3- Fizyolojide tecrŸbe usullerine dair (Fen FakŸltesi Biyoloji BšlŸmŸnde fizyoloji eÛitimi i•in šnemli bir metodoloji makalesi) Darülfünun Fen Fakültesi Mec.Sene I, SayÝ I, 1332/1916.
4- Nuha-i ßevkinin cŸzur-Ý halfiyesinde alelmerkezi seyyalatÝ tecrŸbe tarikiyle gšsteren mŸßahade. Darülfünun T›p Fakültesi
Mecmuas›, Sene 1, SayÝ 1, s.20-23. Mart 1332/1916.
5- Sur lÕexistence des incitations centripedes des racines posterieures de la moelle ŽpiniŽre. Darülfünun T›p Fak. Mec. Sene I,
SayÝ I, 1332/1916. (AslÝ TŸrk•e olan bu makaleyi gšremedik ancak Kemal CenapÕÝn FransÝzca yayÝnÝndaki kaynaktan mevcudiyetini tesbit edebildik)
6-Sekretin HakkÝnda: I, Darülfünun T›p Fak. Mec. Sene I, SayÝ 2, s.103-110. Haziran 1332/1916.
7- Sekretin HakkÝnda: II (Ülk •alÝßmanÝn yeni bir alternatifi) Darülfünun T›p Fak. Mec. Sene I, SayÝ 3, s.251-252. EylŸl
1331/1916.
8- †ber bildungsort und Schicksaal des Secretins fŸr das Pankreas im Kšrper.
(Berlin TÝp Cemiyeti 9 MayÝs. 1917 gŸnŸnde tebliÛ edilmiß). Berliner Klinische Wochenschrift Jahrgang 57. SayÝ 26, 1917. (AlmanyaÕda yayÝnlanmadan šnce bu •alÝßma, o zaman TÝbbiyeÕde toplantÝlarÝnÝ yapan Cemiyet-i TÝbbiye-i OsmaniyeÕde 1917Õde
tebliÛ edilmißtir).
9- †ber die Saccharophosphatase der Hefen und die Vergarung der Rohrzuckerphosphorsaure Biochemische Zeitschrift Band
82 Heft 5, s.6, 1918. (M.C. Neuberg ile).
10- Basill dizanteri ve tedavi-i hususiyesi hakkÝnda. A. Þittek Helm (?) •eviri. Darülfünun T›p Fak. Mec. Sene 3, SayÝ 7, s.541552, AÛustos 1334/1918.
11- Aseton cisimlerinin biyoßimisi, Asidoz ve Tedavisi. Darülfünun T›p Fak. Mec. Cilt 2, SayÝ 4, s.208-217, Kanunisani
1335/1919.
12- Nouveaux essais sur la Secretine Cemiyet-i TÝbbiye-i Þahane (SociŽtŽ ImpŽriale de MŽdecine) SŽance du 8 April 1921.
13- Üsna aßer karhasÝ (oniki parmak (barsaÛÝ) Ÿlseri). Darülfünun T›p Fak. Mec. Cilt 4, SayÝ 5, s.281-296, AÛustos 1338/1922.
14- Etudes sur la secretine. Annales de Médecine Tome XXI, SayÝ 6, s.477, 1922. (Bu •alÝßmaya dayanan šnemli bir tecrŸbi •alÝßma i•in bkz. Ziya Cemal (O dšnemde Fizyoloji LaboratuarÝ AsistanÝ, sonra Diß•ilik Okulu ProfesšrŸ): Pankreas ÜfrazatÝnÝn
muhtelif AÛdiye ile MŸtabakatÝ. DarŸlfŸnun TÝp FakŸltesi Mec. Cilt 5, SayÝ 1-2, s.31-36, 1339/1923). FransaÕda yayÝnlanan bu
makale dolayÝsÝyla Mecmuada kÝsa bir a•Ýklama mevcut bkz. HŸlasalar: DarŸlfŸnun TÝp Fak. Mec. SayÝ 7, s. 455-456,
1339/1923.
15- Kolloitlerin zevilhayata (canlÝlara) tesiri; flocculation faraziyesi ve bu faraziyenin ilm-i emr‰z ve fenn-i mŸd‰vat ile mŸnasebeti. Darülfünun T›p Fak. Mec. Sene 5, SayÝ 1-2, s.26-31, Kanunis‰ni-Þubat 1339/1923.
16- Hul‰salar. (Mustafa HakkÝ ile beraber) Darülfünun T›p Fak. Mec. Sene 5, SayÝ 5, s.280-286, MayÝs 1339/1923.
17- Zerkiy‰t-Ý dahiletŸÕl-kalb. Darülfünun T›p Fak. Mec. Cilt 5, SayÝ 6, s.318-319, Haziran 1339/1923 (MŸderris Dr. Mouchet
ile). (ParisÕte AcadŽmie de MŽdecineÕin 26 Haziran 1923 tarihli toplantÝsÝnda tebliÛ edilen •alÝßmanÝn sonu•larÝnÝn TŸrk•e
olarak a•ÝklanmasÝ).
18- Tahil-i Tenkidi: Akil Muhtar Beyin betaet-i kalp ve inhina-yÝ sagir karhasÝ mŸßahedesi hakkÝnda. Darülfünun T›p Fak.
Mec. Cilt 5, SayÝ 6, s.336-339, Haziran 1339/1923 (Bu yazÝnÝn hemen sonunda s.339-344, Akil MuhtarÕÝn cevabi yazÝsÝ mevcuttur).
19- Mide karhasÝ hakkÝnda MŸderris Akil Muhtar Beyefendiye cevab-Ý mŸtekabil. Darülfünun T›p Fak. Mec. Cilt 5, SayÝ 7,
s.419-423, Temmuz- AÛustos 1339/1923.
20- Etudes expŽrimentales sur les injections intra-cardiaques avec figures (En collaboration avec M.Mouchet) J.de Physiologie
et de Pathologie Generale Tome XXII, No:2 Avril 1924.
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21- Adrenalinin ifrazÝ-Ý safraviye tesiri; mŸtal‰a-i tecrŸbiye. Darülfünun T›p Fak. Mec. Cilt 6, SayÝ 1, s.1-8, K‰nunis‰ni
1340/1924.
22- Papaverin HakkÝnda (TecrŸbi •alÝßma): Darülfünun T›p Fak. Mec. Cilt 6, SayÝ 2, s.65-71, Þubat 1340/1924.
23- Nouvelles recherehes sur les injection intracardiaques (peut-on pratiquer la transfusion intra-cardiaque) (ParisÕte Academie de MedecineÕin 26.6.1923 toplantÝsÝnda tebliÛ edilmißtir). Bulletin de l’Academie de Médecine 3. Serie Tome XCII 37 annee No:29, 15 Juillet 1924). (Dr. Mouchet ile).
24- Action humorale de lÕextrait du Faisceau de His sur la pression arterielle. Bulletin de l’Académie de Médecine 3 serie, 38.
annee Tome XCIII, 1925.
25- Bir gonokok intanÝ vakÕasÝ. Darülfünun T›p Fak. Mec. Cilt 9, SayÝ 9, sf. 551-553, EylŸl 1927.
26- GlycŽmie, cholestŽrinŽmie ve edrŽnalinŽmie mŸnesabatÝ makalesi hakkÝnda. Darülfünun T›p Fak. Mec. XII. YÝl, No:5-6,
s.345-346, MayÝs-Haziran 1930.
27- TŸrk•eÕde Beynelmilel Mahiyette fenni tabirlerle ilmi ÝstÝhlahlarÝ meselesi. Ayl›k T›p Gazetesi, 2: 229-234, 1931 (AylÝk TÝp
Gazetesi SeparatasÝ olarak 11 EylŸl 1931 Gutemberk MatbaasÝ GalataÕda ayrÝ baskÝsÝ yapÝlmÝßtÝr.).
28- Tababet ve mŸteallikatÝndan tabiat bilgileri ÝstÝlahlarÝnÝn TŸrk•eÕye •evrilmeleri, yŸksek tahsilde ve DarŸlfŸnunÕda Latince IstÝlahlar Meselesi, bu mŸnasebetle TŸrk gramer kaidesi. 8 sayfalÝ ayrÝ baskÝ. TŸrkiye TÝp EncŸmeninin 4 Birincikanun
1932 tarihli toplantÝsÝnda tebliÛ edilmißtir.
29- Tababet ve mŸteallikatÝndan tabiat bilgileri ÝstÝlahlarÝnÝn TŸrk•eÕye •evrilmeleri: YŸksek Tahsilde ve DarŸlfŸnunÕda Latince T›p Dünyas›, 5: 1907-1914, 1933.
30- Sur un reflexe gastro-duodenale. UluslararasÝ Fizyoloji Kongresi, Moskova 1935.
31- Üvan Petrovi• PavlofÕun HayatÝ ve Eseri. Türk Fizik ve Tabii ‹limler Sosyetesi Y›ll›k Bildiriler Arflivi SayÝ 5-6, s.74-181 19361938 ( 5 KasÝm 1937 tarihli toplantÝda tebliÛ edilmißtir).
32- Yalova Termal Kaynak Suyunun Üzole Kalbe Tesiri, ‹st .Üni. T›p Fak. Mec. Cilt 1, SayÝ 3, s. 318-322, 1938.
33- Prof. Þakir Paßa merhum hakkÝnda. Üçüncü M›nt›ka Etibba Odas› Gazetesi, Sayfa 11, sene 1943.

D‹PNOTLAR
1 BugŸn Kastamonu ilinin Ünebolu il•esine baÛlÝ olan bir kšy.
2 Ü.†. Üstanbul TÝp FakŸltesi Deontoloji ve TÝp Tarihi Anabilim DalÝÕnda bulunan Bedii ÞehsuvaroÛlu ArßiviÕndeki Kemal Cenab Berksoy DosyasÝÕndan alÝnmÝßtÝr. YazÝnÝn devamÝnda yalnÝzca B.ÞehsuvaroÛlu Arßivi
olarak anÝlacaktÝr.
3 Aykut KazancÝgil - H.HŸsrev Hatemi, ÒOrd. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy, TŸrkiyeÕde XX. YŸzyÝl BaßlarÝn-

da Fizyoloji Biliminin GelißmesiÓ T›p Tarihi Araflt›rmalar›, 2,1988, 20-33. (AynÝ metin ilaveli olarak Ò Bilim Tarihimizden TŸrkiyeÕde Fizyoloji Bilimi ve Kemal Cenab BerksoyÓ baßlÝÛÝyla Tarih ve Toplum Dergisinin 51.
sayÝsÝnda da yayÝnlanmÝßtÝr).
4 A.KazancÝgil Ð H.Hatemi, a.g.m. 20.
5 B. ÞehsuvaroÛlu Arßivi.
6 Kemal Cenab, Fiziyoloji, Üstanbul 1334 (1914).
7 B. ÞehsuvaroÛlu Arßivi.
8 Kemal …zbay, Türk Asker Hekimli¤i Tarihi ve Asker Hastaneleri, Üstanbul 1976, II, 137-138.
9 Hekimlikte K›rk Y›l 1926-1966, Üstanbul 1966, 125.
10 Sadi Irmak, KaybettiÛimiz milli deÛerler Kemal Cenab Berksoy, Cumhuriyet Gazetesi (B.ÞehsuvaroÛlu Ar-

ßivi).
11 Hekimlikte K›rk Y›l 1926-1966, 21.
12 Dr.Osman Þevki UludaÛÕÝn Kemal CenapÕÝn šlŸmŸnŸn ardÝndan 4 AralÝk 1949 tarihli Vatan gazetesinde

yazdÝÛÝ ÒKaybettiÛimiz bŸyŸk deÛerlerden: Fizyoloji ProfesšrŸ Kemal CenapÓ adlÝ yazÝsÝndan. (B. ÞehsuvaroÛlu Arßivi)
13 Kemal …zbay, a.g.e., 188-189.
14 Kemal Cenap Berksoy, Füsiologi, Üstanbul 1934, 95.
15 A.KazancÝgil Ð H.Hatemi, a.g.m. 20.
16 Hans Winterstein, ÒKemal Cenab HatÝrasÝnaÓ, ‹st. T›p Fak. Mec., 12/4,Üstanbul 1949, 661-664.
17 Bu yazÝnÝn 6 numaralÝ konu baßlÝÛÝnda ayrÝntÝlÝ olarak verilmißtir.

531

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

18 Üstanbul †niversitesi Profesšrlerinden Tevfik Recep …rensoy, Kemal Cenap Berksoy ve Mustafa Hayrullah
Diker ile ÜstanbulÕda bulunan 4 memurun yaß haddinden istisnaen birer yÝl daha •alÝßtÝrÝlmalarÝ. Cumhuriyet
Arßivleri, Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 92.81..16.
19 †niversite Beßeri Fizyoloji …Ûretim †yesi Ord. Prof. Dr. Kemal CenapBerksoyÕun yaß kaydÝndan istisnaen

bir yÝl daha •alÝßtÝrÝlmasÝ. Cumhuriyet Arßivleri , Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 95.58..11.
20 Osman Þevki UludaÛ, a.g.m.
21 Hans Winterstein, a.g.m.
22 Osman Þevki UludaÛ, a.g.m.
23 TÝp Yolunda YÝlbaßÝ 1932-1933.
24 Kemal Cenap Berksoy, Füsiologi, Üstanbul 1934.
25 Hans Winterstein, a.g.m.
26 Terminologie Internationale en Turc apr•s lÕadoption de lÕalphabet latine. Monografi Üstanbul, 1932.
27 Hans Winterstein, a.g.m.
28 Kemal Cenap, Befleri Fizyoloji, Üstanbul 1943.
29 Bu baßlÝk altÝnda verilen bilgiler Nobel …dŸlleriÕnin resmi web sayfasÝ olan http://nobelprize.org/nominati-

on/ medicine/ adresinden alÝnmÝßtÝr.
30 Bu kurallardan ikisi adaylÝk ile ilgili her tŸrlŸ bilgi ve belgenin 50 yÝl sŸre ile sÝr kalmasÝnÝ ve kural olarak

aday gšsterilenin bundan haberdar olmamasÝnÝ gerektirmektedir.
31 H.HŸsrev Hatemi, Ò1909 T›p Fakültesi Reformu ve Yans›malar›Ó, V.TŸrk TÝp Tarihi kongresi Bildirileri, An-

kara 1999, 195-196.
32 Hans Winterstein ve Sadi Irmak šlŸmŸnden sonra yazdÝklarÝ yazÝlarda bu konuya temas etmißlerdir.
33 Osman Þevki UludaÛ, a.g.m
34 Kemal …zbay, a.g.e., 169.
35 Üstanbul †niversitesi TÝp ve Fen ProfesšrŸ Kemal Cenabi ile 3 subayÝn AvrupaÕda tedavileri i•in gerekli

meblaÛÝn Maliye VekaletiÕnin diÛer masraflar tertibinden šdenmesi. Cumhuriyet Arßivi, Tarih: 28/5/1924 SayÝ: 550 Dosya: 200-10 Fon Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 9.27..7.
36 Üstanbul TÝp FakŸltesi profesšrlerinden Kemal Cenab, Üsmail HakkÝ ile Kabataß Lisesi šÛretmenlerinden Naki BeyÕin tedavi masraflarÝnÝn karßÝlanmasÝ. Cumhuriyet Arßivi, Tarih: 28/7/1926 SayÝ: 3862 Dosya: 200-19 Fon
Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 20.46.3.
37 B. ÞehsuvaroÛlu Arßivi.
38 B. ÞehsuvaroÛlu Arßivi.
39 Hans Winterstein, a.g.m.
40 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1949/aralik1949.htm
41 GŸnŸmŸz TŸrk•esiyle: GŸzel a•ÝklamalarÝnÝ (derslerini) andÝk•a ah ederiz / Senin neßeli yŸzŸn cšmertlik
kaynaÛÝdÝr. / NŸkte dolu derslerin bizi mest ve hayran ederdi / Senin iyilik baÛÝßÝn daima ilim sunmaktÝr. / Konußmaya baßlayÝnca sanki en gŸzel sšz sšyleyen konußur gibi olur / FerahlÝk verir hocam gšzŸn ve kirpiklerin. /Her bilim dalÝnÝ tanÝrsÝn dilde ise tek ŸstatsÝn / Senin tavrÝn ve konußman ansÝzÝn bŸyŸler / ‚alÝßman ve
gayretinle tÝp yolunda doruktasÝn sen / Senin ilim ve irfanÝn sonsuza kadar yol gšstericidir. / Ey hocalar hocasÝ, ruhlarÝn meßalesi senin ilahi mŸlkŸn bizim delice seven kalbimizdir.
42 Bu baßlÝk altÝnda verilen listeler 1988 yÝlÝnda A. KazancÝgil Ð H. Hatemi tarafÝndan makalede verilen liste
temel alÝnarak 2007 itibariyle ulaßÝlabilinen yeni kaynaklardaki (Sait Naderi- GŸlten Din•.ÓDarŸlfŸnun TÝp
FakŸltesi MecmuasÝ (1916-1933) ve Dizini, TÝp Tarihi AraßtÝrmalarÝ 12, Üstanbul 2004,s.200-253.)yayÝnlarÝ da
eklenmiß ve olabildiÛince zenginleßtirilmißtir.
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Üsküdar’dan Yetiflen Bir Büyük Hekim:
Muallim Dr. Hulusi Raflit Bey
U Z M .

D R .

M A H M U D

G Ü R G A N

‹stanbul Üniversitesi

Do¤ma büyüme Üsküdarl› olan ve ömrü boyunca Üsküdar’da ikamet etmifl olan
Hulusi Raflit Bey Türk t›bb›na yapt›¤› katk›lar›n yan› s›ra baz›lar› çok ünlü olan
ö¤rencilerinin çok sevdi¤i ve hay›rla and›¤› önemli t›bbiye hocalar›ndan biridir.
Hocal›¤› yan›nda dürüst ve örnek flahsiyeti ile bugünlerde örne¤ine pek az rastlad›¤›m›z kâmil bir insand›.
Önce yaflad›¤› döneme bir göz atacak olursak; XIX. yüzy›l›n son y›llar› ve XX.
yüzy›l›n bafllar› Türk t›bb›n›n yüzünü bat›ya dönerek ça¤›n›n bilimsel geliflimini kucaklamaya çal›flt›¤› ve bu konuda büyük at›l›mlar gerçeklefltirdi¤i bir dönem olmufltur. Modern Türk t›bb›n›n yeni yeni canlanmaya bafllad›¤› bu dönemde çok zor flartlar alt›nda ders veren, de¤erli ö¤renciler yetifltirerek Türk t›bb›na büyük hekimler kazand›ran hocalar›m›zdan biri de Muallim Dr. Hulusi Raflit Bey’dir.
Ahmet Hulusi Bey 1862 tarihinde Üsküdar’da ‹hsaniye’de do¤mufltur. ‹lmiyeden Mustafa Raflit Efendi’nin o¤lu oldu¤undan Hulusi bin Raflit olarak an›lm›fl
zamanla bu isim Hulusi Raflit flekline dönüflmüfltür. Baflar›l› bir ö¤rencilik hayat› geçiren Hulusi Raflit ‹lkokulu Üsküdar’da “F›st›kl› ‹ptidai Mektebi”nde okumufl, daha sonra “Pafla Kap›s› Mülkiye Rüfltiyesi”nde ve “Toptafl› Askeri Rüfltiyesi”nde tahsiline devam etmifltir.
1880’de Kuleli ‹dadisi’ni bitirdikten sonra 1882’de “Mekteb-i T›bbiye-i Askeriye”de bafllad›¤› t›p ö¤renimini fiubat 1887’de tamamlayarak yüzbafl› rütbesi ile
hekim olmufltur. ‹ki y›ll›k staj süresini Haydarpafla Asker Hastanesi’nde tamamlamak üzereyken girifl s›nav›n› kazanarak “hayvanat ilmi dersi muallim muavinli¤i” olarak çal›flmaya devam etmifltir. Bu görev bugünkü deyiflle, Zooloji ö¤retim üye yard›mc›l›¤›na denk düflmektedir. Bu görevdeyken fiubat 1889 tarihin-
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Dr. Hulusi Raflit Bey

de sol kola¤as› (yüzbafl›) rütbesine terfi etmifl ve Mart 1889 tarihinden itibaren
de Dr. Hüseyin Remzi Bey’in yard›mc›s› olarak görevine devam etmifltir.
Burada k›saca Hüseyin Remzi Bey’in önemini vurgulamak gerekiyor. Kaymakam
(Yarbay) Dr. Hüseyin Remzi, II. Abdülhamid taraf›ndan kuduz afl›s› üretilmesi
ve uygulanmas› için e¤itime gitmek üzere Mekteb-i T›bbiye-i Askeriye-i fiâhâne
yani Askeri T›p Mektebinden; Müderris Alexander Zoeros Pafla’n›n baflkanl›¤›
alt›nda, Kaymakam (Yarbay) Veteriner Hüseyin Hüsnü Bey’le birlikte Paris’e
gönderilmifl, daha sonra 1890 y›l› sonlar›nda bir “telkihhane” (çiçek afl›s› üretim
yeri) kurmas› için görevlendirilmifltir.
Bu telkihhane, “Telkihhane-i Osmanî” ad›n› alarak 1892 Temmuz ay›nda, Mekteb-i T›bbiye-i Askeriye-i fiahane’nin bahçesinde bulunan bir binada, çiçek afl›s›n› üretmeye bafllayacakt›r. Hüseyin Remzi Bey 1871 y›l›ndan beri “afl› enspektörü” unvan›n› tafl›makla birlikte ülkemizin “‹lk Mikrobiyologu” unvan›na sahiptir. ‹flte Hulusi Raflit Bey bu de¤erli hocadan e¤itim alarak onun yard›mc›l›¤›n› sürdürmüfl, 1895 senesinde askerlik nedeni ile Diyarbak›r’a tayin edilmiflse
de Hüseyin Remzi Bey’in ölümü üzerine geri ça¤r›larak fiubat 1897’de onun yerine geçmifltir1.
O dönemlerde t›p e¤itimi Frans›zca yap›lmaktayd›. Hatta baz›lar› “Frans›zca bilmeyenin hekimlik sanat›n› icra edemeyece¤ini” söyleyecek kadar ileri gidiyorlard›. Hüseyin Remzi Bey, T›bbiye’de Türkçe e¤itim verilmesi için büyük gayret
göstermifltir. Bu çal›flmalar›n sonucunda 1894 y›l›nda müfredata, “akâid-i diniye” dersi konularak, gayr-i müslim a¤›rl›¤› ortadan kald›r›lm›flt›r. Hulusi Raflit
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Bey bu çabalar›nda onun en büyük destekçisi olmufl ve ölümünden sonra Türkçe e¤itim için gayretlere devam etmifltir.
1899 Mart’›nda sa¤ kola¤as› (k›demli yüzbafl›) ve 1901 Mart’›nda binbafl›l›¤a
yükselen Hulusi Raflit 1902 Eylül’ünde ayr›ca Darülfünun Tabiiye fiubesi ‹lmi
Hayvanat Muallimli¤ine tayin edilmifltir.2 1908’de kaymakam (yarbay) olduktan
sonra, Balkan Savafllar› s›ras›nda Üsküp ve Selanik’te görevlendirilmifltir.
T›bbiye Mekteplerinin birlefltirilmesi ve 1908 Meflrutiyet ilan› sonras› ç›kan siyasi çalkant›lar Hulusi Raflit Bey’in hayat›n› olumsuz olarak etkilemifltir. Bu dönemde Askeri ve Mülkiye T›p Mekteplerinin birlefltirilmesi sonucu Darülfünun
T›p Fakültesi’nin kurulmas› üzerine Eylül 1909’da Askeri T›bbiye kökenli 158
ö¤retim eleman› ile birlikte kadroya al›nmam›fl ve Haydarpafla’ya tafl›nan T›p
Fakültesinin binas›nda kurulan Eczac› ve Diflçi Mekteplerinin ‹lm-i Hayvanat
Hocal›¤›na getirilmifltir. Bu dönemi onu bize Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, ö¤rencisi Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman’›n bir yaz›s›ndan aktard›¤› sat›rlarda
flöyle anlat›yor:3
“Siyasi hiziplerden uzak ve müctenip yaflam›fl, terakki ve raf ah flöyle dursun
hakk› hayat›n› bile çok gören entrikalar içinde yolundan flaflmam›fl, kah›r görmüfl, aç kalm›fl, bir p›rlanta gibi taçlarda tafl›nacakken bir paçavra gibi at›lm›fl,
lakin onun a¤z›ndan bir flikâyet, bir feryat ç›kmam›fl, beflerin ihtiraslar›n› bir külah kapmak için çevirdikleri f›r›ldaklar› nefretle de¤il, kaybolan insanl›¤a, hürmet görmeyen do¤rulu¤a ac›yarak uzaktan seyirci kalm›fl, siyasi ihtiraslar, bir
menfaat etraf›nda toplanm›fl k›l›klar, fazilete, liyakate gayrete elli senedir gözlerini yumanlar, Hulusi Raflit’ten yüz kat liyakatsiz meslektafllar› onu ihmal etmifltir. T›bbiye-i Askeriye’nin en faz›l adam›n› açt›klar› mahut Haydarpafla T›p Fakültesi’nin bir kürsüsüne, laboratuvar›na lay›k görmemifller, bunca y›ll›k say›, ihtisas›, fazl› ve irfan›, bilhassa yetifltirdi¤i binlerce talebenin kalbindeki hürmeti
hiçe sayarak onu kendiliklerinden uzaklaflt›rm›fllard›r, açl›ktan ölmeyecek kadar
cüzi bir maaflla Eczas› Mektebi hocal›¤›na tenzil etmifllerdir. Tabil fazilete liyakate bu hareketi edenlerin haysiyet öldürücü kararlar›nda istinat ettikleri hiçbir ölçü yoktu. Kendilerinden olmamas› kâfi idi... “
Bu durum çeflitli itirazlara yol açm›flt›r. Dr. Hulusi Raflit Bey, Maarif Nezareti’nden kadro tasdiki gelmeden önce 13 Teflrinievvel 1325 (26 Ekim 1909) tarihli bir dilekçe ile kendisinin gadre u¤rad›¤›n› belirtmifl, Yeni Fakülte’nin Zooloji
Muallimi ‹smail Hakk› Bey’le vard›klar› anlaflma gere¤ince fakültenin ilmi hayvanat muallimli¤ine tayinini istemifltir. Konuyu görüflen Muallimler Meclisi bu
iste¤i reddetmekle birlikte yer de¤ifltirmek istedikleri takdirde bunun yap›labilece¤inin duyurulmas›na karar vermifltir. ‹smail Hakk› Bey buna raz› olmam›fl,
ancak daha sonra Dr. Hulusi Bey’in kendisine defalarca müracaatta bulunmas›ndan dolay› vicdan azab› çekti¤ini dile getirerek, 16 Aral›k 1909 tarihli ve 697 numaral› bir dilekçe ile istifa iste¤ini beyan etmifltir.
1914 y›l› Ocak ay›nda askerlikten emekli olan Dr. Hulusi Raflit Bey 1909 y›l›ndan 1933 Üniversite ‹nk›lâb›na kadar Eczac› ve Diflçi Mektepleri’nin ‹lmi Hay535
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vanat hocal›¤› görevinde kalm›fl ve bu görevden emekli olduktan üç y›l sonra
1936 y›l›nda ‹stanbul’da vefat etmifltir.
Dr. Hulusi Raflit Bey’in 1902 y›l›nda yay›nlanan ‹lm-i Hayvanat-› T›bbi,4 1910 y›l›nda yay›nlanan ‹lm-i Hayvanat, 1911 y›l›nda yay›nlanan ‹lm-i Hayvanat-›
Umumi ve 1928 y›l›nda yay›nlanan ‹lm-i Hayvanat-› T›bbi ve Parazitoloji5 eserleri bulunmaktad›r.
1902 y›l›nda yay›nlanan ‹lm-i Hayvanat-› T›bbi t›bbî zooloji hakk›nda yaz›lan bu
eser özellikle bakteriyoloji, helmintoloji ve parazitoloji aç›s›ndan yaz›ld›¤› dönemde önemli bir kaynak ifllevini gören k›ymetli bir derlemedir. Kitab›n basit
bir çeviri olmay›p, çeflitli kaynaklardan yararlan›larak yaz›lm›fl bir derleme olmas›na karfl›n, Muallim Dr. Hulusi Raflit, büyük bir dürüstlük ve tevazu göstererek kitab›n önsözünde “Claus, Raphael Blanchard, Railliet ve Collins nam zevat›n asar-› müellifesinden cem ve tertip suretiyle tercüme olunarak Tetkik-i Müellifat Komisyonu Âlisinin tasdik ve ruhsat› ile Mekteb-i T›bbiye-i Askeri Matbaas›’nda tabolunmufltur” fleklinde bir ifade kullanm›fl, son paragrafta kendini
“mütercimi Mekteb-i T›bbiye-i fiahane’de ‹lm-i Hayvanat Muallimi Doktor Binbafl› Hulusi b. Raflid” olarak tan›mlam›flt›r.
Muallim Dr. Hulusi Raflit Bey t›bbi konular d›fl›nda da eserler vermifltir. 1913 y›l›nda Matba-i Amire’de bas›lm›fl Rehber-i Umran-› Vatan ve fiebçarag-› Râh-›
Medeniyet adl› bir kitab› daha bulunmaktad›r.6 fiiire merakl› olan Dr. Hulusi Raflit t›p bilimine olan sevgisini afla¤›daki beyitte flöyle ifade etmifltir:
Çeflm-i hikmetden zalâm-› gafleti ref etme¤e
(Hikmetin gözünden gafletin karanl›¤›n› kald›rmak için)
Afitab-› ilm-i enver maflr›k-› t›bdan do¤ar
(Bilimin nurlu ›fl›¤› t›bb›n güneflinden do¤ar)
Bu sayg›n hocan›n ölümünün 25. y›l›nda Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin ‹.Ü.
Tropikal Hastal›klar ve Parazitoloji Kürsüsünde yap›lan 28.12.1961 tarihli toplant›s›nda sunulan Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat ve di¤er konuflmac›lar›n birer
tebli¤i Muallim Dr. Hulusi Raflit’in aziz ruhuna arma¤an edilerek yay›nlanm›flt›r.7 Muallim Dr. Hulusi Raflit Bey ölümünün 50. y›l›nda di¤er yedi büyük Türk
hekimi ile birlikte an›lm›fl ve bildiriler bir kitapta toplanarak yay›nlanm›flt›r.8
D‹PNOTLAR
1 Unat, E. Kadri, “Türk T›bbiye Mektepleri Muallimlerinin Listesi”, Cerrahpafla T›p Fakültesi Dergisi, sy. 15
(‹stanbul 1984), s. 469–475.
2 Unat, E. Kadri, Yücel, A. “Türkiye’de T›p Parazitolojisinin Son Yüzy›ldaki Geliflimi”, Cerrahpafla T›p Fakültesi Dergisi, sy. 12 (‹stanbul 1981), s. 284–296.
3Unat, E. Kadri, “Osmanl› ‹mparatorlu¤unun ‹kinci Meflrutiyet Döneminde Bakteriyoloji ve T›p Zoolojisi Ö¤retimi”, Cerrahpafla T›p Fakültesi Dergisi, s. 15 (‹stanbul 1984), s. 347–355.
4Hulusi bin Raflid, ‹lm-i Hayvanat-› T›bbî, 787 sayfa, Mekteb-i Askeriye-i T›bbiye Matbaas›, ‹stanbul 1902.
5Hulusi bin Raflid, ‹lm-i Hayvan-› T›bbî ve Parazitoloji, 1086 sayfa, Ahmet Kâmil Matbaas›, ‹stanbul 1928.
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6Unat, E. Kadri, “Osmanl› ‹mparatorlu¤unda T›p Zoolojisi”, ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi, sy. 8 (‹stanbul
1970), s. 1577.
7Bu yaz›lar flunlard›r:
Unat, E. Kadri, “Amerika Birleflik Devletleri’nde 1961’de Tropikal T›p ve Parazitoloji Alan›nda Baz› Araflt›rmalar”, Mikrobiyoloji Dergisi, sy. 5 (‹stanbul 1962), s. 1–14.
Vural, S., “Kabakulakta Serum Amylase Üzerine Çal›flmalar”, Mikrobiyoloji Dergisi, sy. 15 (‹stanbul 1982), s.
15–20.
Merdivenci, A., “‹stanbul’da ‹nsan Zooparazitleri Bak›m›ndan Kemelerde Bir Araflt›rma”, Mikrobiyoloji Dergisi, sy. 15 (‹stanbul 1926), s. 21–34.
Y›lmaz, S., “Post-Operativ Fistüllerden Helmintlerin Ç›k›fl›na Dair”, Mikrobiyoloji Dergisi, sy. 15 (‹stanbul
1926), s. 35–38.
Acarer, O., “Sa¤malc›lar ‹lkokul Ö¤rencileri Aras›nda Yap›lan Bir Kopro-Epidemiyolojik Tetkik”, Mikrobiyoloji Dergisi, sy. 15 (‹stanbul 1928), s. 39–42.
8 Unat E. Kadri, 50 Y›l Önce Ölen 8 Büyük Türk Hekimi, ‹.Ü.Cerrahpafla T›p Fakültesi ve Türk T›p Tarihi Kurumu, ‹stanbul 1986, s. 50.
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Bu çal›flmay›, hasta ve yaral›lara ömrünü adayan
Aziz Emin Pafla’n›n aziz hat›ras›na ithaf ediyoruz.
Tabib Aziz Emin Pafla aslen Kastamonulu’ydu. Babas› Nakibo¤ullar›ndan1 seyyid2 el-Hâc Ali A¤a; dedesi “Muytap” Emin A¤a idi. Büyükbabas› bir serdengeçti oldu¤undan “Serdengeçtiler” diye de tan›n›rlard›. Aile Saray’a k›ldan dokumalar verdi¤inden, Mutafo¤ullar› diye de bilinirlerdi.
1861’de Aziz Emin dünyaya geldi¤inde Sultan Mehmed Vahdeddin (VI. Mehmed) tahta yeni ç›km›fl, Sultan I. Abdülmecid döneminin sonlar›ndaki K›r›m savafl› üzerinden bir kaç y›l geçmiflti (1856). Ordunun hekime, özellikle de cerraha ihtiyac› büyüktü.3
Emin A¤a, o¤lu Aziz’i Mekteb-i ‹dadî-i T›bbiye’ye yazd›rd›.4 Aziz Emin’in idadîde okudu¤u 1875-77 y›llar›nda Mekteb-i T›bbiye’nin ‹dadi k›sm› Kuleli Askeri
Lisesine tafl›nm›flt›.5 Aziz Emin Efendi, derslerinde gösterdi¤i baflar› sebebiyle
1294/1877’de Mekteb-i ‹dadî-i T›bbiye’nin ikinci senesinde fiehadetname alarak
Mekteb-i T›bbiye’nin 1. s›n›f›na nakledildi. Aziz Emin T›bbiye’ye bafllad›ktan
k›sa bir süre sonra, Aral›k 1878’de, okul Galatasaray’daki binas›ndan Sirkeci’deki Taflk›flla’ya (Demirkap› T›bbiyesine) tafl›nd›.6 Aziz Emin Efendi 25 May›s
1884 tarihinde hem tabip, hem de cerrah olarak mezun olmufltu.7 O s›rada okul
Naz›r› Marco Pafla idi. Mezuniyetten sonra 1870 tarihinden itibaren T›bbiye mezunlar›n›n “tatbikat ve ameliyat mektebi” olan Haydarpafla Askeri Hastanesi’nde8 çal›flt›. Staj›n› bitiren ve s›nav› veren tabibler yüzbafl› rütbesiyle ordu birliklerine atan›rd›. Aziz Emin de, kaleme ald›¤› tercüme-i hal evrak›na göre, staj›n› tamamlad›ktan sonra 27 May›s 1885’de Tophane-i Amire’ye mensup Sanayi
ikinci alay›n›n üçüncü taburu tababetine tayin edilerek ilk görevine bafllam›flt›.
K›sa süre sonra, Eylül/Ekim 1885’de, Eminönü’ndeki Bâb-› Seraskerî Hastanesi-
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1294/1877’de Mekteb-i ‹dadî-i T›bbiye’den Mekteb-i T›bbiye-nin
1. S›n›f›na nakledildi¤ine dair fiehadetname

ne9 tayin edildi. Burada çal›fl›rken bir müddet de Kuleli Hastanesi’nde hizmet
etti. Bu y›llarda siyasi kar›fl›kl›larla sars›lan Balkanlarda s›k s›k çat›flmalar, ayaklanmalar oluyor, tabib ve cerrahlara cephelerde ihtiyaç duyuluyordu. Bulgarlar,
S›rplar ve Yunanl›larla savafllar›n sürdü¤ü bu dönemde üçüncü Alay-› Hümâyûnu’na mensup Yunanistan’daki Preveze Mevki Hastanesine tayin edildi. K›sa
süre sonra, ihtiyaç üzerine, yine Yunanistan’daki Yanya Ordusuna mensup Delvine Mevki-i Askerîsindeki üç taburun sa¤l›k ifllerine memur k›l›nd›. 13 A¤ustos 1886 tarihinde tabip Emin Efendi’nin ifadesiyle, “mes’ele-i Yunaniye’nin indifâ’›” üzerine; Band›rma Redif Taburunun umûr-i s›hhiyesinde ikmal memuru
olarak görevlendirildi. ve taburla birlikte Band›rma’ya gitti. 9 Eylül 1886’da Dersaadet’e döndü ve Ekim ay›nda Edirne Merkez Hastanesi’ne tayini yap›ld›. Bundan sonra, 1909 y›l›na kadar Mekke ile elden henüz ç›kmayan Balkan topraklar› aras›nda gelip gidecekti.
Haziran 1887 tarihinde Edirne’deki kolordunun terhis edilmesi üzerine Mekkei Mükerreme Emâret-i Celilesi ma’iyyeti tababetine tayin edildi ve 1 Ocak 1888
tarihinde sol kola¤as›10 oldu. Befl y›l Mekke’de çal›flt›. Mekke Emirli¤i Tabibli¤i’ne rütbeli memur atand›¤›ndan, bu atama Saray taraf›ndan yap›l›r ve hekimin
dirayeti, temsil yetene¤i, devlete ba¤l›l›¤› göz önünde bulundurulurdu. 1870 y›l›nda 7. Ordu birliklerinden oluflturulmufl Hicaz ordusu askerleri Hicaz vilayetine yerlefltirilmiflti. Vilayet merkezi olan Mekke’de Arap as›ll› bir Emir ile bir
kumandan bulunmakta; sa¤l›k ifllerine yüksek rütbeli bir asker hekim nezaret
540
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* Mekteb-i T›bbiye 5. s›n›f ö¤rencisi Aziz Emin
Efendi’nin derslerini vererek bir üst s›n›fa geçti¤ine
dair tasdikname (27 A¤ustos 1879)

Mekteb-i T›bbiye ö¤rencilerinden on sekiz ya-fl›ndaki Aziz Emin
Efendi’ye verilen Ulûm-› ‹btidâiyye diplomas› (10 Eylül 1880)
Diploma üzerinde Frans›zca olarak, Faculte ‹mpériale de
Mèdecine de Constantinople, Diplõme de Baccalauréat es Sciences Au Nom de S M J le Sultan Abdul Hamid I› Khan
Nous D. Marco Pacha Senàteur Directeur de I Ecole F. de
Medecine 1296 – 1297, Galata Serai yaz›l›d›r.

Mekteb-i T›bbiye 6. s›n›f ö¤rencisi Aziz Efendi’nin
derslerini vererek bir üst s›n›fa yükseltildi¤ine dair
tasdik-name (7 Temmuz 1881)

Yirmi üç yafl›ndaki Aziz Emin Efendi’ye verilen Mekteb-i
T›bbiye Diplomas› (25 May›s 1884)
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Mekteb-i T›bbiye-i Askeriye-i fiahane’den 3 May›s
1300/ 1884 tarihinde yüzbafl› rütbesi ile mezuniyet
foto¤raf›

etmekte, bu kifli ayn› zamanda Emir’in özel hekimli¤ini de yapmaktayd›. Babas› Emin A¤a’n›n seyyid olmas›, tabip Aziz’in Mekke-i Mükerreme’de görevlendirilmesinde etkili bir sebep olmufl olabilirdi.11
Bu arada 4 Eylül 1889 tarihinde binbafl› rütbesine yükseltildi ve 18 Eylül’de 3.
rütbeden Mecidî niflan› ve gümüfl ‹mtiyaz madalyas› ile taltif edildi. K›sa bir süre sonra da, Mekke’deyken ‹ran flah›n›n halas› ile ekâbir- i ‹raniye’nin hastal›klar›n› tedavi etti¤inden Temmuz / A¤ustos 1890 tarihinde ‹ran Devleti taraf›ndan 4. rütbeden fiîr- i Hurflid Niflan› ile ödüllendirildi. 4 May›s 1892 tarihinde
Dersaadet’e geri döndü.
fiubat/Mart 1893 tarihinde ‹kinci Ordu-y› Hümâyûn’un K›rcaali Mevki Hastanesinde görev ald›. Ekim 1893’de Bulgaristan’daki Cisr-i Mustafa Pafla Hastanesinde ve 1894 y›l›n›n fiubat ay›nda Ordu-y› Hümâyûn Merkez Hastanesinde görevlendirildi. 5 Kas›m 1897 tarihinde tekrar K›rcaali Hastanesine atand›. Balkanlardaki mücadeleler nedeniyle bu bölgede hekime ve özellikle de cerraha büyük
ihtiyaç vard›. Bir bak›ma tabib Aziz Emin cepheden cepheye kofluyordu.
1 fiubat 1898 tarihinde “iftiharü’l-emacid ve’l-ekârim” Aziz Bey’e kaymakaml›k
(yarbay) rütbesinin verilmesiyle birlikte 2. Ordu-y› Humayun Edirne Merkez
Hastanesi’nin tabib-i sanili¤ine tayin edildi. Eylül/Ekim 1902 tarihinde 4. rütbeden Osmanî niflan-› âlîflân› ile ödüllendirildi. 15 Nisan 1904 tarihinde Bulgaristan’daki Cisr-i Mustafa Pafla Hastanesi tabib-i evvelli¤ine; 13 Ekim 1907’ de 2.
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‹ran Devleti taraf›ndan verilen 4. rütbeden Niflan-› fiîr- i Hurflid ve berat›

Ordu-yu Hümayun’un sertabib vekaletine atand›. 14 Temmuz 1908 tarihinde
rütbesi miralayl›¤a yükseltilen Aziz Emin, Ordu-yu Hümayun’un sertabibli¤ine
asaleten atand›ysa da, Mekke-i Mükerreme Emâret-i Celîlesi fierifi Hüseyin Pafla’n›n talebi ve Harbiye Nezâreti’nin uygun görmesi üzerine yeniden Mekke-i
Mükerreme Emâret-i Celîlesi’ne atanacakt›. Aziz Bey ailesini Edirne’de b›rakarak Mekke’ye son kez gitti. K›sa süre sonra ‹stanbul Haydarpafla Askeri Hastanesi Sertabipli¤i’ne tayin edildi (1909). 1912 y›l›nda fiam 8. Kolordu-yu hûmâyûn
sertabibli¤ine görevlendirildi. 22 Nisan 1912 tarihinde tabip Miralay Aziz Bey’e
Mecidî Niflan›n›n 2. rütbesinden bir k›t’as› ihsan buyuruldu.12
1912 y›l›nda Sertabib olarak atand›¤› son görev yeri fiam 8. Kolordu-y› Hümâyûn’ununda hastaland› ve sa¤ taraf› felçli olarak ‹stanbul’a döndü.

Aziz Emin Efendi’nin Evlili¤i ve Çocuklar›
Tabip Emin Aziz Pafla’n›n o¤lu fievket Aziz Kansu’nun kaydetti¤ine göre
1874’de do¤an annesi Emine Han›m Çerkez as›ll› olup küçük yafl›nda memleketinden ‹stanbul’a gönderilmiflti.13 15-16 yafllar›na kadar ‹stanbul’da akrabalar›n›n yan›nda kalm›fl ve sonra e¤itilmek üzere Saray’a al›nm›flt›. Ne var ki sarayda isyan ç›kard› diye üç arkadafl› ile jurnalcilerin h›flm›na u¤rayacak ve Mek543
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Mekke-i Mükerreme Emâreti
sertabibi Binbafl› Aziz Bey’e
“devlet-i aliye u¤urunda
fevkalede flecâat ve sadâkat
ibraz etmesi” sebebiyle
gümüflten mamul bir ‹mtiyaz
Madalyas› ihsan k›l›nd›¤›na dair
berât ve verilen madalya (18
Eylül 1889) (sa¤ üstte)

Madalyan›n bir taraf›nda
saltanat-› seniyye armas›,
di¤erinde “Devlet-i Aliyye-i
Osmaniye u¤runda fevkalade
sadâkat ve secâat ibrâz edenlere
mahsus imtiyaz madalyas›; hilal
içinde hamil olan zat›n ismi
“Aziz Bey” yaz›l›d›r.

Mekke-i Mükerreme Emâreti Sertabibi Binbafl› Aziz Bey’e
“muttas›f oldu¤u dirayet ve hilafet cihetiyle” 3. rütbeden
Mecidî Niflan› verildi¤ine dair berât (18 Eylül 1889)
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Kola¤as› Aziz Bey’e “dirayet ve ehliyeti” cihetiyle
Binbafl›l›k rütbesi verildi¤ine dair belge (6 Eylül 1889)
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Hac›lar›n Hicaz’a kolayca gidip gelmeleri için fiam’dan Medine ve Mekke’ye kadar uzanan demiryolu iflinde çal›flanlar›
takdir için yapt›r›lan madalyalardan nikel olan bir tanesi hizmetlerinden ötürü Edirne Merkez Hastanesi’nde Kaymakam
“iftiharü’l-emacid ve’l-ekârim” Hac› Aziz Bey’e berat›yla verilmifltir. (4 Ocak 1905)

ke’ye sürgün edilecekti. Yine de Sultan II Abdulhamid’in himayesi alt›ndayd›.
Mekke Emiri’ne emanet edilen Emine Han›m’›n iyi bir evlilik yapmas› isteniyordu. Mekke-i Mükerreme Emâreti tabibi Aziz Emin Bey, Mekke Emirine emanet
edilen Emine Han›m’dan haberdard›. Emine Han›m’› Emirden istetmifl, ancak
Emine Han›m Aziz Bey’i görmeden evlenmek istememiflti. Emine Han›m, müstakbel eflini gördükten sonra, Aziz Emin’e büyük itimad› ve sayg›s› bulunan
Mekke Emiri nezdinde evlendiler. ‹lk çocuklar› Nafi Bey (Nafi Atuf Kansu,
1890) Mekke’de dünyaya geldi. 1892 y›l›nda ‹stanbul’a döndükten sonra ikinci
çocuklar› Müflfika Han›m; Edirne’de üçüncü çocuklar› Saibe Han›m (1898/99)
do¤du. 1903’ de en küçük o¤ullar› fievket Bey (fievket Aziz Kansu) dünyaya geldi.

Üsküdar’da Yaflam
‹hsaniye’de ‹kâmet
Aziz Emin Pafla büyük ihtimalle 1909’da Haydarpafla Hastanesi tabib-i evvelli545
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Yazd›¤› Terceme-i halinden edindi¤imiz bilgiye
göre 1907 y›l›nda ald›¤›
liyakat madalyas›

Asâkir-i flahane kaymakamlar›ndan ‹kinci
Ordu-y› hümayun
Merkez Hastanesi tabib-i
sanisi, “iftiharü’l-emacid
ve’l ekârim” Aziz Bey,
“vazife-i memuriyetini
hüsn-i ifa hususunda
ibraz eyledi¤i mesai-yi
celileden nâfli, sezavar-›
taltifat-› seniyye-i
flahane” oldu¤una binaen
12 Ekim 1901 tarihinde
kendisine 4. rütbeden
Niflan-› âlîy-i Osmanî
ihsan k›l›nm›flt›r.
(sa¤ üstte)

43. Hicaz F›rka-i hümayûnuna mensub olup Mekke-i Mükerreme Emareti maiyyetine memur tabip Miralay Aziz Bey’e
“hidemat-› makbule-i reviyetimizaneden nâfli sezavar-› at›lfet-i ulyay-› mülükâne” oldu¤una binaen ikinci rütbeden ihsan
k›l›nan bir Mecidi niflan› ve berat›. (22 Nisan 1912)
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Emin Pafla, (soldan alt›nc›) hastane binas› önünde çal›flanlarla birlikte

Emin Pafla, askeri ve sivil zevat aras›nda (soldan beflinci)
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R›za Tahsin’in Mirat-› Mekteb-i T›bbiye adl› kitab›n›n
42. sayfas›nda Miralay Tabib Aziz Emin’in foto¤raf›
ve görev yerlerini bildiren aç›klamalar.

V

Aziz Emin Pafla’n›n sertabipli¤ini yapt›¤› Haydarpafla Askeri
Hastanesi, günümüzde GATA (2007).

¤ine tayin edildi¤inde Üsküdar’a yerleflmeye karar vermiflti. O¤lu fievket Aziz
Kansu’nun kaydetti¤ine göre, Aziz Emin Pafla, Üsküdar ‹hsaniye’de oturduklar›
kona¤› Ankara’daki meflhur Foto Naim Gören’in day›s›ndan o y›llarda sat›n alm›flt›. Müflfika’dan olma torunu Mukbile Akdeniz (Akansu)’in anlatt›¤›na göre,
‹hsaniye’deki konak, “Orta Sokakta bulunuyordu. Ahflap bir köprü ile karfl› soka¤a ba¤lanan Köprülü Konak ve Dr. Akil Muhtar’›n kona¤› da ayn› sokaktayd›”
(Bugün köprüsü y›k›lm›fl olan Köprülü Konak ve ayn› sokakta yer alan Dr. Mustafa Nevzat’›n Kona¤› bak›ml› bir flekilde ayakta duruyor)
Bu tarihlerde ‹ngilizler Suriye’de isyanlar bafllatm›flt›. 1912 y›l›nda Aziz Pafla ailesini o zamanlar Üsküdar ‹hsaniye’de oturduklar› evde b›rak›p, atand›¤› yer
olan, ordunun hekime ihtiyaç duydu¤u, fiam’a 8. Kolordu-yu Hûmâyûn sertabibli¤ine gitti. 14 Tayin edildi¤i bu son görev yerinde bir süre sonra hastalanm›fl
ve sa¤ taraf› felçli olarak ‹stanbul’a dönmüfltü. ‹syan halinde olan Suriye’nin
fiam flehri ölümünden sekiz gün sonra düflecek ve ‹ngilizler taraf›nda iflgal edilecekti.
O¤lu Prof. Dr. fievket Aziz Kansu babas›n›n son y›llar›n› flöyle anlat›yor: “ Küçük Çaml›ca Ac›bademdeki Köflk yapt›r›larak oraya geçildi. Babam 6 y›l rahats›z
olarak yaflad›. ‹lk 2 y›l daha tekaüd olmad›; bir süre düzeldi, dolaflabildi. Doktor
Abdülhakim Bey (Abdülhakim Hikmet ) s›k s›k gelir bakard›. Nihayet orada
(Çaml›ca’da) 9 Eylul 1918’ de öldü”
548
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fievket Aziz Kansu a¤abeyi Nafi’nin kuca¤›nda

Aziz Emin Pafla’n›n vefat›, 11 Eylül 1334/1918 tarihli Zaman Gazetesinde flöyle
duyurulmufltu:
‹rtihâl
“Haydarpafla Hastanesi ve 8. Kolordu Sertababetinde ifa-y› hizmet ederek duçar
oldu¤u hastal›k dolay›s› ile 3-4 sene evvel tekaüde sevkedilen Dr. Mirliva Aziz
Pafla’n›n dünkü gün Küçük Çaml›ca’daki köflklerinde irtihal-i dâr-› beka eyledi¤i
teessürle haber al›nm›flt›r. Ma¤firet na’fl› T›bbiye talebesi ve mikdar-› kafi asker
bulundu¤u halde Köflklerinden ihtifâlât-› lazime ile kald›r›larak K›s›kl›’da Hazret-i Selami Dergah›nda defn-i hak k›l›nm›flt›r.”

Aziz Pafla’n›n Vefat›ndan Sonra ‹hsaniye’deki Kona¤›n
Sakinleri
Konak semtin imam›na sat›lmadan önce, aile fertlerinden olan son sakinleri
Aziz Pafla’n›n k›z› Müflfika Akansu ve ailesiydi. Birinci Dünya Savafl› yokluk y›llar›yd›. Erkek çocuklar Ankara’ya yerleflmiflti. Müflfika Akansu, akrabadan olan
efli makine mühendisi ‹brahim Nihat ile üç k›z› Nezahat, Mukbile ve Neriman
ile baba evinde oturmaktayd›. Ancak, Konak her geçen gün daha harap oluyordu. Büyük k›zlar› Nezahat, günümüz Çaml›ca K›z Lisesi’nin bulundu¤u yerde il549
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Soldan Sa¤a: Müflfika
Kansu/Akansu, Nafi Atuf
Kansu (ünlü maarifçi;
Erzurum ve K›rklareli
milletvekili, ölm. 1949),
Emine Kansu (Emin
Pafla’n›n efli, ölm.1958),
Saibe Kansu/Albek
(ö¤retmen, ölm. 1981),
fievket Aziz Kansu
(hekim, Ankara Üniversitesi kurucu rektörü,
Prof. Dr., Türk Tarih
Kurumu Baflkan›, ölm.
1983)

Aziz Pafla’n›n vefat etti¤i Küçük Çaml›ca’daki Köflk

Tabib Aziz Emin
Pafla’n›n
Çaml›ca’da efli
Emine Han›m için
yapt›rd›¤› köflk
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K›s›kl›’da Selami Dede Dergâh›ndaki kabir tafl›n›n
üzerinde, “Kastamonulu Nakip O¤ullar›ndan Ali
A¤a torunu ve Muytap Emin A¤a o¤lu Mirliva doktor Hac› Aziz Pafla’n›n ruhuna Fatiha ölüm tarihi 9
Eylül 1918” kayd› bulunuyor.
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Aziz Pafla’n›n k›z› Müflfika Akansu, efli makine mühendisi Nihat
Bey (riyâziyyeci ‹brahim Efendi’nin o¤lu), k›zlar› Nezahat
(solda) ve Mukbile (sa¤da)

kokulu okudu. Ortanca k›zlar› Mukbile, Duvardibi ile Do¤anc›lar aras›nda bulunan Malhatun ‹lkokulu’nda ö¤renim gördü. Bu ilkokul kona¤›n iki sokak üstündeydi.
Mukbile Akdeniz, ‹hsaniye’deki ahflap kona¤› flöyle anlat›yor:
“ ‹hsaniye mahallesinde, Orta Sokakta otururduk. Dr. Akil Muhtar’›n evi ayn› s›rada, köfledeydi. Sokaktan araba geçince çocuklar fleytan arabas› geçti diye ba¤›r›rlard›. K›fl›n sokak diz boyu kar olurdu. Bir sokak afla¤›da annemin akrabas› Süreyya Han›m otururdu. Bazen Ahmediye’ye Emin Ongan’›n han›m› Perihan ablay› ziyarete giderdik.
Kona¤›n han kap›s› gibi çift kanatl› kap›s› içeriye, haremlik taraf›na aç›l›rd›.
Anahtar› elimden büyüktü. Zemin kattan içeri girince, koca bir tafll›kla karfl›lafl›l›rd›; kocaman, kare fleklinde beyaz Marmara mermerinden yap›lm›flt›. Tafll›kta
bir set vard›. Kap›dan girince, duvara yak›n solda tafll›¤›n içinde, mermere ayr›
ayr› gömme, a¤›zlar› 50 cm. eninde üç tane küp vard›. Küplerden evvel bir göz
vard›, içinden boru geçerdi. Dam›n çevresine döflenmifl olan çinko boru damdan
afla¤›ya iniyor ve ucu kap›dan girince sol tarafta, köflede bir gözden, kare pencereden giriyordu. Ya¤mur ya¤d›¤›nda ilk gelen ya¤mur suyu çamurlu oldu¤undan
al›nmaz, soka¤a verilirdi. Sonra, eve çevrilip küplere al›n›rd›. Boru s›rayla önce
birinci, sonra ikinci ve üçüncü küpe uzat›l›rd›. Boruyu öyle yapm›fllard› ki, çeviriyorsun soka¤a ak›yor, çeviriyorsun küplere ak›yordu. Boruyu çevirirken tafll›¤a
551
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Aziz Pafla’n›n torunu Türkçe ö¤retmeni Mukbile Akansu (Akdeniz)’nun Malhatun ‹lkokulu’nun 4. s›n›f hat›ras›. (1932 )
Duvardibi ile Do¤anc›lar aras›nda bulunan ilkokul, Pafla Kap›s› kemerini geçince soldaki ilk bina idi

su akmazd›, küpler dolunca da d›flar› verilirdi. Küplerin tahtadan kapaklar› vard›. Atefl s›çramas›n diye tafll›kta yak›lan malt›zda (içinde kömür yak›lan beton
ocak) su ›s›t›l›r ve gusulhaneye tafl›n›rd›. Çamafl›r le¤ende kal›p sabun ve sodayla y›kan›r, iki yan› meyilli bir tahta içindeki dilim dilim t›rt›kl› bir tahta üzerinde
ovularak çamafl›r›n kiri ç›kar›l›rd›.
Sol tarafta, kare fleklinde bir uflak odas› (3-4 m.) vard›. Tek cephesi ana soka¤a
bakan odan›n kap› taraf› sa¤›rd›. Solda, sokak seviyesinde, 3-4 metre ebad›nda
demirli iki penceresi vard›. Kafesler soka¤a bakan odalardayd›. Soldaki uflak odas›n›n bitiminde, tek kanatl› kap›dan selaml›¤a geçilirdi. Gusulhanenin sa¤›ndan
k›vr›l›nca merdivenden inilerek bir uflak odas›na var›l›rd›; birkaç basamak daha
inince bahçeye bakan mutfak odas›na ulafl›l›rd›. Mutfa¤›n oca¤›nda piflirilen yemekler, giriflte iki bölüm aras›nda bulunan döner bir dolaptan erkek taraf›na verilirdi.
Tafll›ktan sofaya, içeriye aç›lan çift kanatl› tahta bir iç kap›dan geçilirdi. Tafll›kla
sofa aras›nda set vard›. Sofa sabit bir sedirle duvar boyunca döflenmiflti. Kap›n›n
karfl›s›na düflen sedirin arkas›nda üç pencere bulunuyordu. Dikdörtgen olan sofa bahçeye bakard›. Sofan›n alt›nda, girer girmez sa¤ tarafta bulunan sarn›ca bir
kapak aç›l›rd›. Sol tarafta düz ç›kan bir merdiven üst kattaki odalara giderdi. Tek
kollu merdivenin bir taraf›nda duvar ve di¤er taraf›nda trabzonu vard›. Merdivenden ç›k›nca, birinci katta küçük bir sahanl›k bulunurdu. Merdiven alt› vard›.
552
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Aziz Pafla’n›n k›z› Saibe Kansu (Albek)

Gusulhanenin devam›nda, sahanl›¤›n karfl›s›nda büyük bir oda vard›. Merdivenin dibinden küçük bir geçitten geçilerek sol tarafta gusulhaneye gidilirdi; burada y›kan›l›rd›, tahtadan raf› vard›. Sahanl›ktan merdivenle ç›k›nca bir de kafesli
oda vard›. Soldaki odalar denize bakard›. Sa¤ tarafta oda yoktu, pencere de yoktu, yani sofan›n sa¤› kapal› duvard›.
Sahanl›¤›n solundaki merdivenden üst kata ç›k›l›rd›. Merdivenin tutunma yerleri soldayd›, sa¤ taraf duvard›. Sahanl›¤›n sa¤›nda, üç pencereli bir oda alt› küçük, iki orta ve bir uzun koltukla döflenmiflti ve yeflil-nefti renkteki perdelerin kumafllar› koltuklar›nkiyle tak›md›. Çini sobayla ›s›n›l›rd›. Sahanl›¤›n solunda, pencerelerinin tamam› kafesli, soka¤a bakan cumbal› bir oda bulunurdu. Cumbal›
odan›n yan›nda bir helas› vard›. Oda, sokak taraf›nda, sa¤dan sol duvara kadar
sabit sedirle döflenmiflti; soldaki penceresi küplü tafll›¤›n girifl avlusuna bakard›.
Cumbal› odada mindere oturup kafesten soka¤a bakmaya bay›l›rd›m. Ben sokaktaki herkesi görür, ama kimse beni göremezdi.
Sahanl›¤›n orta yerinden yukar›ya dümdüz merdiven ç›kar ve çift kanatl› bir kap› büyük salona aç›l›rd›. Evin eni kadard›, dü¤ün salonu gibi büyüktü. Yekpare
sedir bir camdan ötekine uzan›rd›. Salonun sol taraf› Marmara’y› çok güzel görürdü. 1927’de Atatürk ‹stanbul’a gelmiflti. En üst kattan onun gemisini gördüm,
denizde karfl›lama törenini seyrettim ve vapurlar›n düdük seslerini duydum. Salonun sa¤›nda soka¤a bakan bir oda, sol tarafta Marmaraya bakan bir oda var553
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Ceyhun Atuf Kansu

d›. Gusulhane, kerevetli salonun sol taraf›ndayd› (merdivenin sa¤›nda). Buras›,
abdes alma, su dökme yeriydi. Kocaman bir mermer hela ve el y›kama muslu¤u
vard›. Bir rafc›¤› vard›. Oturma odalar›nda duvarlar ve tavanlar süslü, dolaplar ifllemeliydi.
Selaml›k çok daha basitti. Selaml›¤a, sokaktan haremlik kap›s›yla ayn› hizadaki
ayr› bir kap›dan girilirdi. Kap›dan girince; bir tafll›k, bir aral›k ve sonra bahçeye
bakan bir oda, merdivenden inince de bir uflak odas› yer al›rd›. Yukar› ç›kan merdivenden bir aral›¤a ç›k›l›r, biri bahçeye, di¤eri soka¤a bakan iki oda vard›. Arada bir hela vard›. Üst kat da ayn› plan üzerineydi. Tafll›ktan sonraki aral›ktan
merdivenle inilince, sol taraftan önce birinci bahçeye, sonra tekrar merdivenlerle ikinci ve üçüncü bahçe bölümüne inilirdi. Bahçe duvarlar ile kademelendirilmifl, set set yap›lm›flt›. Bahçe bir sokaktan ötekine kadard›. Bahçe kap›s› Orta Soka¤a bakard›.
Bahçedeki dut a¤ac›n›n yapraklar›yla ipek böce¤i yetifltirirdim. Bahçede bir de
kara keçim vard›, nereye gidersem oraya giderdi. Bir gün ipi aya¤›ma doland›,
düfltüm, çok yaraland›m. Küçük day›m Haydarpafla Hastanesinde doktordu; orada bana tetanoz afl›s› yapt›lar. Keçinin bir konuflmas› eksikti. Beni düflürdü diye
babam keçiyi kasaba götürdü, çok üzüldüm.
Bahçede müstakil, kubbeli büyük bir hamam vard›. Çiniliydi. Görsen, hayret
ederdin. Tepeden ›fl›k veren camlar› vard›. ‹çindeki tafltan oyulu raflar› ifllemeliy554
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Çocuk Hastal›klar› uzman› ve flair Dr. Ceyhun Atuf
Kansu da Çaml›ca’daki köflkün ziyaretçilerindendi

di. Kubbesi de çok nak›fll›yd›. Süslemeleri pek güzeldi, parlak ve yald›zl›yd›. Hamam›n önünde, a¤z›na kadar suyla dolu bir kuyu vard›.
Ama konak çok eskimiflti. 1936 y›l›nda konak semtin müezzinine sat›ld›. O y›l eve
su gelmiflti… “

Küçük Çaml›ca’daki Köflkün Son Sakinleri
Emin Aziz Pafla, Çaml›ca’daki evi efli için yapt›rm›flt›. Emin Aziz Pafla’n›n efli
Emine Han›m hayat›n›n sonuna kadar Çaml›ca’daki Köflk’te yaflayacakt›. Uzun
y›llar k›z› Saibe Albek ile birlikte oturdu. Aziz Pafla’n›n k›z› Saibe Kansu Küçük
Çaml›ca’dan K›s›kl›’ya ç›karken sol tarafta yer alan ‹lk Mektebin ö¤retmeniydi.
Küçük Çaml›ca ‘daki köflkten günümüze kalan bir de çevrenin do¤al bitki örtüsünden olan pek güzel kokulu yal›n nergisler, sümbüller, menekfleler, k›rm›z›
zambak, dört befl çeflit papatya ve birkaç meyve türü- olabildi¤ince yiyebilece¤iniz en lezzetli, sulu ve difli kamaflt›rmayan cinsten can eri¤i, ekfli tad›nda karadut- henüz görülebilir ve tad›labilir. Çünkü, Çaml›ca’da iskan etmeyi sürdüren
Aziz Pafla’n›n torunlar›ndan Dr. Nezahat Özver (rahmetli) ile kardefli edebiyat
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ö¤retmeni Mukbile Akdeniz köflk y›k›lmadan önce birkaç çiçek ve meyva türünü evlerinin bahçelerine tafl›m›fllar. Vaktiyle Çaml›ca’n›n genifl yeflil alanlar›na
yay›lan bu bitki türleri yerlerini yo¤un inflaat alanlar›na b›rakt›¤›ndan çevrede
onlara rastlamak ise art›k mümkün de¤il…
D‹PNOTLAR
1 Nakibü’l-eflraf: Seyyid ve fleriflerin iflleriyle ilgilenen; kimin seyyid-flerif olarak kabul edilece¤ine ve seyyid-

ler ile sahtelerinin ayr›lmas›na iliflkin inceleme ve teftifl yapan kurum. Bu göreve atananlar ilmiye mensuplar›ndan seçilir, seyyid ve flerifler tercih edilirdi. K›l›ç, R., Osmanl›’da Seyyidler ve fierifler, ‹stanbul 2005.
2 Seyyid: Hz. Muhammed’in ailesine, yani Ehl-i Beyt’e mensubiyet, a.g.e.
3 Ayten Alt›ntafl, “Osmanl›lar’da T›p E¤itimi”, Osmanl› Devleti’nde Sa¤l›k Hizmetleri Sempozyumu, Ankara,
2000, s. 99.
4 T›bbiye’de okuyacak ö¤renci önce yüksek okula haz›rlayan idadi, k›sm›na kaydolurdu. 1869 y›l›nda Maarif-

i Umumiye Nizamnamesi ile aç›lan ve 1910 y›l›na kadar hizmet veren idadilerden Mekteb-i ‹dadî-i T›bbiye’de
her bir s›n›f geçmede ö¤renci bir tasdikname al›rd›. Ö¤rencileri yüksek okula haz›rlama amac›yla kurulan bu
okullarda ana ilimleri ö¤renmek için yard›mc› olan dil bilgisi, söz söyleme, mant›k, cebir, co¤rafya..vb. dersler ö¤retilir. Üç y›l›n sonunda baflar› ile bitirenlere Ulûm-i ‹btidâiyye (Baccalauréat es –Sciences) ad› verilen
diploma verilirdi. Bu diploma yüksek okullara girmenin flartlar›ndan biriydi.
5 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimli¤i Tarihi ve Asker Hastaneleri, ‹stanbul 1976, II, 64.
6 a.g.e., s. 64.
7 1839 y›l›ndan itibaren tabiplik ve cerrahl›k diplomalar› bir arada verilmekteydi.
8 Osman Ergin, ‹stanbul T›p Mektepleri Enstitüleri ve Cemiyetleri, ‹stanbul 1940, s. 41.
9 Günümüzde ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bulundu¤u yer.
10 Osmanl› ordusunda yüzbafl› rütbesi ile binbafl› rütbesi aras›ndaki rütbe.
11 Özbay, K., a.g.e.
12 Bir üst rütbeden niflan verildi¤inde bir önceki rütbeden niflan devlete iade edilirdi. 2. rütbeden niflan al›n-

d›¤›nda 3. rütbeden olan niflan iade edilmifltir.
13 1860 y›l›nda Rus ordular›n›n Kafkafllar› tamamen ele geçirmesinin ard›ndan buradaki kavimler gördükleri

fliddet ve cebir nedeniyle göçe zorlanm›fllard›r. Çeçenler, Çerkezler, Kabardal›lar ve Balkarlardan oluflan on
binlerce aile Türkiye’ye göçmüfltür. Büyük ihtimalle Emine Han›m’da göç eden bu ailelerden birine mensuptu.
(Akdes Nimet Kanat, Rusya Tarihi Bafllang›çtan 1917’ye Kadar, TTK yay›nlar›, XIII. Seri, No 17, Dünya Tarihi, Ankara 1948, s. 331-332.)
14 ‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi Kronolojisi, ‹stanbul 1972, IV, 445.
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Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nda
Yer Alan Üsküdar Manzaralar›
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

XVIII. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren Osmanl› e¤itim sisteminde varl›k göstermeye bafllayan askeri okullar, Türk plastik sanatlar›n›n geliflmesinde di¤er
resmi kurumlara göre öncü rol üstlenmifllerdir. Askeri okullar›n müfredat›na resim dersi 1794 y›l›nda dahil edilmifl, bunun sonucunda bu okullarda sa¤lam bir
perspektif bilgisi verilmifltir. Bu okul ö¤rencileri veya mezunlar› kendilerine verilen s›k› bir sanat e¤itiminden sonra bat›l› tarzda özellikle de peyzaj konulu tuval resmi yapabilme yetisine sahip olmufllard›r. Böylece, Osmanl› plastik sanatlar›nda görülen bat›l› tarzda resim çal›flmalar›n›n ilk ortaya ç›k›fl› askeri okullarla olmufltur. Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un ders programlar› içersinde
yer alan resim dersleri ve bunu izleyen y›llarda Harbiye Mektebi müfredat program›na konulan resim dersleri ve ayr›ca, ilk resim ö¤retmen yard›mc›lar›n›n
1868-69 y›llar›nda mezun olmalar›yla, Türkiye’de bat›l› tarzda ilk resim e¤itiminin ve çal›flmalar›n›n bafllang›c›n› oluflturur.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, resim sanat›n›n öncelikle saray ve bunun yan› s›ra
ayd›n kesim taraf›ndan benimsenmesi sonucu, ‹mparatorlu¤un baflkenti olan ‹stanbul’da sanat e¤itimi veren güzel sanatlar okulu aç›lmas› düflüncesi do¤mufl
ve Maarif Nezareti taraf›ndan düzenlenen bir tezkere ile karara ba¤lanm›flt›r. Resim e¤itimi ve ö¤retimi verilmek üzere kurulan okulun müdürlü¤üne, Frans›z
ressam olan Guillment getirilmifl, okulun e¤itime bafllama tarihi 1874 y›l› ve
okulun ad›n›n da “Desen ve Resim Akademisi” oldu¤u bilinmektedir.1 Ancak,
Osmanl›-Rus savafl›n›n bafllamas› ve ressam Guillemet’nin, tifo mikrobuna yenik düflmesi sonucu bu özel resim okulu kapanm›flt›r.
Bu giriflimin sonras›nda müzeci, ressam Osman Hamdi Bey’in2 (Fot. 1) çabalar›
ile 3 Mart 1883 tarihinde Sanayi-i Nefise Mektebi ad› alt›nda güzel sanatlar e¤i-
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(Foto 2) Halil Edhem Bey

timi vermek üzere bir okul aç›lm›flt›r. Okulun müdürlü¤ü görevine de, ayn› zamanda 11 Eylül 1881 tarihinde Müze-i
Hümayun Müdürlü¤ü görevine atanm›fl olan Osman Hamdi Bey’e verilmifltir.
Bu durumda Müze-i Hümayun Maarif Bakanl›¤›na, yeni kurulan Sanayi-i Nefise Mekteb-i de Ticaret Bakanl›¤›na ba¤lanaca¤› bir tebli¤ ile yay›nlanm›flt›r.
Okulun iflleyiflini belirleyen on befl maddelik Güzel Sanatlar yönetmeli¤inin, on
üçüncü maddesinde flöyle bir ibare yer almaktad›r; “flimdilerde bulunan Eski
Eserler Müzesinden baflka resimle oyma ifllerine ayr›lan bir Müze ve birde Milli
Sanatlar Müzesinin kurulmas›n›” ayr›ca, on dördüncü madde de “Resim ile oyma nesnelere ayr›lacak müzeye gelince eserlerin toplanmas› ve s›ralanmas› çok
zaman istedi¤inden, okulda flimdilik eski ustalar›n eserleri olmasa bile günümüzün sanatç›lar›n›n ve özellikle do¤ru eserleriyle u¤raflm›fl olanlar›n eserlerini toplayan bir resim salonu oluflturmak istenmesi.” Güzel Sanatlar yönetmeli¤in de
görülen müze ve eser oluflumlar› ile ilgili maddelerde, Türkiye’de resim koleksiyonunun ilk oluflumu ve bu eserleri bar›nd›racak ilk müzenin ad›mlar› at›l›r.
Osman Hamdi Bey’in, resim müzesi kurmak ve milli ressamlar›n eserleriyle beraber, baz› bat›l› ressamlar›n tablolar›n›n kopyalar›n›n yapt›rmak ve bunlar› teflhir etmek en büyük isteklerinden biri idi. Ne yaz›k ki, sanatç› bu iste¤ine ulaflamadan 27 fiubat 1910 y›l›nda vefat eder.
Osman Hamdi Bey’in ölümü üzerine, Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü görevine
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kardefli Halil Edhem Bey3 (Fot. 2) getirilir. Avrupa’da e¤itim alm›fl, Halil Edhem
Bey, a¤abeyi Osman Hamdi Bey’in iste¤i olan müze kurmak ve resim koleksiyonu oluflturma fikrine sahip ç›kar ve Elvah-› Nakfliye4 ad› alt›nda ilk resim koleksiyonunu oluflturur.
1910 y›l›nda Osmanl› Mebuslar Meclisinde, bir resim koleksiyonunun oluflturulmas› sorunu üzerinde dikkatle durularak, Müze-i Hümayun bütçesine y›ll›k
1000 lira ek ödenek verilmesine ve klasik bat› ressamlar›n resimlerinin kopyalar›n›n yapt›r›lmas› karar› al›n›r. Bu do¤rultuda, Maarif Bakanl›¤›n›n karar›nca,
müze yönetimi taraf›ndan Avrupa’n›n önde gelen müzeleri ile ba¤lant›ya geçilerek kopya edilmesine karar verilen eserler, bu müzelerin denetiminde, dönemin
baflar›l› ressamlar›na kopya ettirilir. Bu eserleri, kopya edenlerin içersinde baz›
Türk ressamlar›m›zda yer alm›flt›r. Osmanl› Mebuslar Meclisi taraf›ndan Müzei Hümayun’a ayr›lan bu bütçeden dönemin önemli Türk ressamlar›n›n eserleri
de sat›n al›narak koleksiyona dahil edilmifltir.
‹lk resim koleksiyonumuzu oluflturmak amac›yla, 1910-1913 y›llar› aras›nda
Müze-i Hümayun bütçesine y›ll›k 1000 lira ödenek ayr›lm›flt›. Ancak, savafl y›llar›n›n olumsuz koflullar› ve ‹mparatorlu¤un maddi zorluklar içersinde olmas›
nedeni ile 1913 y›l›ndan sonra bu bütçe 170 liraya düflürülmüfl, 1916 y›l›ndan
itibaren de müzenin di¤er ödenekleri ile birlefltirilerek lav edilmifltir.
Türk resim tarihimizin ilk koleksiyonu Elvah-› Nakfliye olmufltur. Elvah-› Nakfliye kelimesinin günümüz Türkçe karfl›l›¤›, levha resmi, tablo anlam›n› içermektedir. Türkiye’nin ilk resim koleksiyonu olan Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nu oluflturan eserler iki ana grup olarak belirlenmifl, dönemin önemli Türk
ressamlar›n›n eserlerinden oluflan bölümde seksen yedi (87) adet tablo yer almakta olup bu sanatç›lar içersinde; ‹brahim (Çall›), Ahmet Ali (fieker Ahmet Pafla), Hikmet (Onat), Halil (Pafla), Nam›k (‹smail), Nazmi Ziya yer al›r. Koleksiyonun di¤er k›sm›n› oluflturan eserler ise, Bat› resminde yer alan önemli tablolar›n kopyalar›ndan oluflmaktad›r. Maarif Bakanl›l›¤›n›n iste¤i do¤rultusunda Paris, Berlin, Münich, Viyana ve Madrit gibi müzelere, bat› resminden önemli
eserlerin kopyalar›n›n yap›lmas› için giriflimlerde bulunmufl ve kopya edilen bu
eserler elli üç(53) adet olup bunlar›n on adeti Türk ressamlar taraf›ndan kopya
edilmifltir.
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde oluflturulan bu ilk resim koleksiyonu, okulun bir
bölümünde 27 Ekim 1915 tarihinde sergilemeye aç›lm›flt›r. (Fot. 3)
H.1333 (1917), H.1335 (1919) tarihlerinde haz›rlanm›fl olan resim eserleri hakk›nda tüzük tasar›s› On iki maddeden oluflmakta olup tasar›n›n maddelerinde
müze kurulmas› ve eserlerin oluflturulmas› ile ilgili detayl› aç›klamalar yer almak idi. Tasar›n›n birinci maddesi, “‹stanbul’da resim eserlerine ayr›lan bir müze kurulmufltur. ‹llerde de birer flube aç›labilir. Tasar›da yer alan bu madde ile ‹stanbul’da resim müzesinin kurulmas› için ilk ad›m›n at›lm›fl oldu¤unu anlamaktay›z.
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(Foto 3) Müze-i Hümayun ve Sanayi-i Nefise Mekteb-i Müdür ve
Muallimleri 1908 y›l›nda ilave olunan binan›n aç›l›fl›nda

(Foto 4) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu kitap kapa¤›

(Foto 6) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu kitap›nda Halil Ethem
Bey’in ifadeyi meram› (önsözü)

(Foto 5) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu kitap›n›n iç kapa¤›
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(Foto 7) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu kitap›n›n arka
kapa¤›
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Elvah-› Nakfliye Koleksiyonun oluflumunda katk›lar›n› yads›yamad›¤›m›z Halil
Edhem Bey bu eserleri tan›tmak ve ayn› zamanda Türk resim sanat›n› anlatan bir
kitap yay›nlan›r. Halil Edhem Bey taraf›ndan yaz›lan Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu kitab› (Fot. 4-5) 1340 (1924) y›l›nda ‹stanbul Maatbaa-› Amire’ye bast›r›lm›fl,
kitap da Halil Edhem’in ifade-i meram (önsözü) (Fot. 6) daha sonraki sayfalarda
minyatür sanat› ve Türk resim tarihi hakk›ndaki bilgiler ve Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nu anlatan detayl› bilgileri içermektedir. Halil Edhem Bey taraf›ndan kaleme al›nm›fl Elvah-› Nakfliye kitab› Osmanl›ca yay›nlanm›fl, 61 sayfal›k kitab›n sat›fl fiyat› 17 gurufl (kurufl) olarak belirtilmifltir. Halil Edhem Bey taraf›ndan kaleme
al›nm›fl Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu adl› kitap, Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi
fi.K.(fiark Kütüphanesi) 770 say›ya kay›tl›d›r (Fot.7). Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu
kitab› Gültekin Elibal taraf›ndan asl›na sad›k kal›narak günümüz Türkçesine çevrilerek, Milliyet Yay›nlar› taraf›ndan 1970 y›l›nda bas›lm›flt›r (Fot. 8).
XIX yüzy›l Türk resminde konular, genelde peyzaj (manzara) ve natürmort a¤›rl›kl› olarak çal›fl›lm›flt›r. ‹stanbul’un sanat merkezi ve eflsiz güzellikler içeren
bir flehir olmas› itibar›yla manzara içerikli çal›flmalarda genel olarak ‹stanbul’un
bo¤az ve k›y›lar›n›n tuvale aktar›lmas› s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z konulard›r. Bu
dönem ressamlar›n›n tuvale aktard›¤› manzara içerikli konulardan, Üsküdar ve
çevresi ressamlar taraf›ndan be¤enilerek çal›fl›lan konular içersindedir.
Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu içersinde tespit etti¤imiz Üsküdar ve çevresi konulu manzara resimlerinden; Asaf (Osman) Üsküdar’da Do¤anc›lar, Hamdi (Nuri)
(Hamdi Kenan) Çaml›ca’da Bir Manzara, Halil (Pafla) Deniz Manzaras› (Çengelköyü), Halil (Pafla) Çengelköy K›y›s›, Halil (Pafla) Bo¤aziçinde Sandal, Zekai
(Hüseyin Pafla) Çaml›ca Manzaras›, Sami Beykoz’da Bir Manzara, Ferit (fierif)
Çaml›ca’da Çilehane, Nazmi Ziya K›r Manzaras› (Bo¤aziçi) ve ‹smail Hakk›
Bey’in Çengelköyü S›rtlar›ndan yer almaktad›r.
ASAF (OSMAN)5 ÜSKÜDAR’DA DO⁄ANCILAR- Eser, Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’na Fuat Pafla Türbesi civar›nda bulunan Mülga Sadaret Kona¤›ndan tafl›narak koleksiyona dahil edilmifltir. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi6 koleksiyonunda yer alan eserin
sol alt köflesinde sanatç›n›n imzas› bulunan eser, 46x32 cm ölçülerinde, tuval
üzeri ya¤l›boyad›r.
Ressam, Üsküdar Do¤anc›lar’dan bir sokak aras›n› betimlemifltir. Resmin ön plan›nda, parke tafllarla döfleli hafif yokufl yol, sol ön planda Do¤anc›lar Maksem’i
ve hemen gerisinde çeflme ve köflede eli bö¤ründe destekli ahflap yap›, resmin
geri planda bir camii minaresi üst flerefeden ve bir a¤aç›n üst dallar› betimlenmifltir (Fot.9-10). Pitoresk bir görünümün a¤›rl›kta oldu¤u çal›flmada sanatç›, f›rça darbelerini serbest kullanm›flt›r. Üsküdar Do¤anc›lar semtinde yapt›¤›m›z
alan araflt›rmalar›m›zda (Fot 11-12-13) h›zl› kentleflmenin en güzel örneklerinden diyebilece¤imiz bu görüntülerde yok olan Üsküdar’›, Do¤anc›lar Maksemi’nin yüksek katl› binalar›n aras›nda nas›l s›k›flt›¤›n› üzülerek foto¤raflad›k.
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(Foto 8) Gültekin Elibal taraf›ndan günümüz
Türkçesine çevrilmifl Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu
kitap›

(Foto 11) Günümüz, Üsküdar Do¤anc›lar
Maksemi’nden görünüm.

(Foto 9) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonundan Osman
Asaf, Üsküdar’da Do¤anc›lar, eser günümüzde
M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.
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(Foto 10) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonundan
Osman Asaf, Üsküdar’da Do¤anc›lar, imza detay›.
Eser, günümüzde M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim
Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.
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(Foto 12) Günümüz, Üsküdar Do¤anc›lar
Maksemi’nden görünüm.

(Foto 13) Günümüz Üsküdar Do¤anc›lar
Maksemi’nden detay görünüm.

(Foto 14) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonundan Hamdi (Nuri)
(Hamdi Kenan), Çaml›ca’da Bir Manzara, eser günümüzde
M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda
yer almaktad›r.

(Foto 15) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonundan Hamdi (Nuri)
(Hamdi Kenan) Çaml›ca’da Bir Manzara imza detay›, eser
günümüzde M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

HAMD‹ (NUR‹)7 ÇAMLICA’DA B‹R MANZARA- Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’na Güzel Sanatlar Okulu yar›flmalar›ndan dahil edilmifltir. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi8 Koleksiyonu’nda yer alan eser, 1,32x90 cm ölçülerinde, tuval üzeri ya¤l›boyad›r. Eserin sol alt köflesinde imza görülmektedir (Fot 14-15).
‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan bu eserde; sanatç›
ad› Hamdi Kenan olarak belirtilmifltir. Ancak, eserin ölçüleri ve eser ad› Çaml›ca’da bir Manzara olarak kay›tlarda yer almas› nedeni ile Elvah-› Nakfliye Ko567
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(Foto 16) Günümüzde
K›s›kl› Meydan›’nda yer
alan K›s›kl› Çeflmesi
Görünümü

(Foto 17) K›s›kl›’n›n eski sakinlerinden Nihat Ar›n.

(Foto 19) Elvah-› Nakfliye
Koleksiyonundan Halil
(Pafla), Çengelköy, eser
günümüzde M.S.G.S.Ü.
‹stanbul Resim Heykel
Müzesi Koleksiyonu’nda
yer almaktad›r.
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(Foto 18) Nihat Ar›n’›n o¤lu taraf›ndan 1960 y›l›nda çekilmifl K›s›kl› Meydan Görünümü
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leksiyonu’nda yer alan tablo ile birebir örtüfltü¤ünü ve araflt›rmalar›m›zda Türk
resim tarihimizde Hamdi Nuri olarak ad› geçen bir sanatç›ya rastlayamad›k.
Resimde, dikey bir kompozisyon kurgusu olmas›na ra¤men ön plandaki çeflmenin e¤ri saçak örtüsü ile arka planda yer alan binalar›n çat› örtüleri ile hareket
etkisi sa¤lanm›flt›r. Burada ki ana tema ön plandaki çeflmedir. Sanatç› çeflmenin
etraf›ndaki duvarlardaki ve yoldaki tafl dokuyu kompozisyona tafl›yarak resmin
görsel aç›dan daha da zenginleflmesini sa¤lam›flt›r. Bu tafllar ayn› zamanda ritim
duygusunu da vermifltir. Resim perspektif bak›mdan güçlü çal›flmalardand›r.
K›s›kl› Meydan›’nda yer alan çeflmenin hemen gerisinde Bostanc›bafl› Abdullah
A¤a’n›n 895(1489-1490) tarihlerinde yapt›rd›¤› K›s›kl› Camii yer al›r. K›s›kl›
Çeflme’sinin ilk defa ‹vaz Fakih Efendi taraf›ndan yapt›r›ld›¤› san›lmaktad›r. Daha sonradan harap olan çeflme 1914 y›l›nda tamir edilmifltir.9
Hamdi Kenan’›n (Hamdi Nuri) K›s›kl› semtinden XIX. yüzy›lda çal›flm›fl oldu¤u
Çaml›ca’dan Manzara görünümünün yapt›¤›m›z alan araflt›rmalar›m›zda, eserde
görülen çeflme ve çeflmenin yerinin de¤iflti¤ini tespit ettik (Fot. 16). K›s›kl› Meydan›’nda yapt›¤›m›z araflt›rmalarda, K›s›kl›n›n eski sakinleri ile görüflmelerimizde ancak elli y›l öncesini an›msayan kiflilerle konuflabildik. Ancak, K›s›kl›l› bir
esnaf›n yönlendirmesi sonucu K›s›kl›’n›n eski sakinlerinden, bugün Üsküdar
Ba¤larbafl›’nda oturan 1914 y›l› do¤umlu Nihat Ar›n (Fot.17) ile yapt›¤›m›z görüflmede kendisinin bize aktard›¤› “ Bu foto¤raf› oturdu¤umuz evin balkonundan
o¤lum çekti. (Fot.18) Bu K›s›kl› Camisidir. Çeflmenin flurada olmas› gerekir. Bu
dibek tafl›d›r. Üstünde haç resmi vard›. Nalbant keski ile kaz›d›. fiurada bir çeflme yala¤› vard›. Bu çeflmeyi caminin banisi Abdullah A¤a yapt›rm›fl. Orada bir
iki çeflme daha vard› ki onlarda yok oldu. Burada bir tulumba vard›, alt›nda kuyu vard›. Onu da körlediler. Demek ki bu meydan büyütülürken bu çeflme de buradan kalkm›fl; ama ben bunu hat›rlam›yorum. Meydan çal›flmas› san›r›m iflgal
s›ras›nda senesinde oldu. Herhalde ecnebiler çal›flt›. Çaml›ca yolunda ‹ngilizlerin karargah› vard›. K›s›kl› da f›r›n vard›, f›r›n›n bitifli¤inde oturuyorduk, bu f›r›n
ve ev dedemin de dedem bakkald›, ayn› bakkal› babam daha sonra da ben ifllettim. Ben çok küçüktüm ama bu çeflmeyi hat›rl›yorum, üstünün süsü filan bozulmad›, elimde sürahiyle çeflmeye suya giderdim. Bu çeflmenin sadece yala¤› kalm›flt›. Dibek tafl› da caminin önünde dururdu. Hatta köylünün biri götürmek istedi mani oldular.”10
Bu bilgiler do¤rultusunda, Hamdi Kenan’›n (Hamdi Nuri) Çaml›ca’dan Manzara
çal›flmas›nda gördü¤ümüz çeflmenin 1914 y›llar›nda y›k›nt› durumda oldu¤u ve
meydan düzenlenmesinde camiinin ön taraf›na yeni bir çeflmenin yap›ld›¤›n›
söyleyebiliriz. Bu eserde görülen çeflme ile günümüzde ki çeflmenin belirgin
farklar› da bunu kan›tlamaktad›r.
HAL‹L (PAfiA)11 DEN‹Z MANZARASI (ÇENGELKÖYÜ)- Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’na Galatasarayl›lar Yurdunun 1916 y›l› sergisinden al›nm›fl olan eser,
(Fot.19) 80x1,44 cm ölçülerinde tuval üzeri ya¤l›boya olarak çal›fl›lm›flt›r.
569

Ü S K Ü D A R

570

S E M P O Z Y U M U

V

(Foto 20) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonundan Halil (Pafla),
Çengelköy K›y›s›, eser günümüzde M.S.G.S.Ü. ‹stanbul
Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

(Foto 21) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonundan Halil (Pafla),
Çengelköy K›y›s› imza detay›, eser günümüzde M.S.G.S.Ü.
‹stanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

(Foto 22) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul
Resim ve Heykel Müzesinin denizden görünümü.

(Foto 23) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan Ali Cemal,
Erkek Portresi, 40,5x32 cm Tuval üzeri ya¤l›boya. Eser
günümüzde M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

(Foto 24) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan Ali Cemal,
Erkek Portresi, imza detay›, 40,5x32 cm, Tuval üzeri
ya¤l›boya.

(Foto 25) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan fieker Ahmet
Pafla, Natürmort (Kavun-karpuz,kabak,üzüm), 63x105 cm,
Tuval üzeri ya¤l›boya. Eser günümüzde M.S.G.S.Ü. ‹stanbul
Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.
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Halil Pafla, bu eserini empresyonist sanatç›lara özgü bir tav›rla çal›flm›fl; rahat
f›rça tufllar›, renkli ve ayd›nl›k paleti ile gün ›fl›¤›n›n etkilerini çok güzel betimlemifltir. Resmin ön ve arka plan iliflkileri renk perspektifi ile oluflturulmufltur.
Eser, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve
Heykel Müzesi12 Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.
HAL‹L (PAfiA) ÇENGELKÖY KIYISI- Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nda yer alan
eser, 1918 y›l›nda düzenlenen Viyana sergisine kat›lm›flt›r. Eser, günümüzde
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi13
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r. (Fot.20-21) Halil Pafla’ya ait eser 67x 90 cm ölçülerinde tuval üzerine ya¤l›boyad›r.
Bu çal›flmada sanatç› ana tema olarak kay›¤› ele alm›fl, kay›k ile arka plandaki
kay›klar aras›nda koyu ve aç›k lekelerle geçifli sa¤lam›flt›r.
Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden, Osman Asaf’›n Üsküdar
Do¤anc›lar, Hamdi Kenan’›n Çaml›ca’dan Manzara, Halil Pafla’n›n Deniz Manzaras› (Çengelköyü) ve Çengelköy K›y›s› eserleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer almaktad›r. Ancak bu koleksiyonda tespit etti¤imiz di¤er eserler, ‹smail Hakk› Bey’in Çengelköyü S›rtlar›ndan,14 Zekai (Hüseyin Pafla), Çaml›ca Manzaras›,15 Halil (Pafla), Bo¤aziçinde
Sandal,16 Sami, Beykoz’da Bir Manzara,17 Ferit (fierif), Çaml›ca’da Çilehane,18
Nazmi Ziya, K›r Manzaras› (Bo¤aziçi)19 günümüzde bu eserlerin yerleri bilinmemektedir.
Elvah-› Nakfliye Koleksiyonun’da tespit etti¤imiz on adet Üsküdar konulu resimlerden günümüzde ancak dört tablonun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinde tespit edebildik. Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu
içersinde yer alan bu eserlerin birço¤u de¤iflik nedenlerden dolay› günümüze
ulaflamam›flt›r.
Elvah-› Nakfliye Koleksiyonun ilk kez yer ald›¤› Müze-i Hümayun ve Sanayi-i
Nefise Mektebi birbirlerinden ayr›larak Müze-i Hümayun bugün Arkeoloji Müzesi olarak, Sanayi-i Nefise Mektebi de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ad› alt›nda ifllevini sürdürmektedir. Sanayi-i Nefise Mektebinin 1928 y›l›na
kadar de¤iflik mekânlara tafl›nmas›, Osmanl› ‹mparatorlu¤unu yaflad›¤› savafllar,
‹stanbul’da görülen de¤iflik yang›nlar ve birçok olumsuz nedenden dolay› Elvah› Nakfliye Koleksiyonu günümüze birçok kay›p vererek ulaflabilmifltir. Bu koleksiyonda yer alan eserlerin birço¤u, bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde bulunmaktad›r (Fot.22 ).
Atatürk, Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra Türk ressam ve heykeltrafllar›na ait
olan eserler için resim ve heykel müzesine gereksinim oldu¤unu belirtmifl ve bu
müzenin Dolmabahçe Saray› ek binalar›ndan olan Veliaht Dairesi’nin müze olarak uygun oldu¤unu, Resim ve Heykel Müzesi yönetiminin de Güzel Sanatlar
Akademisi’ne ait olmas›n› uygun görmüfltür. 18 Temmuz 1937 tarihinde yaz›lan bir mazbata ile binan›n idare muhafazas› Güzel Sanatlar Akademisi Müdür571
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(Foto 26) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan Hikmet Onat, Bir ‹skele, 76x116 cm, Tuval üzeri ya¤l›boya. Eser günümüzde
M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

lü¤ü’ne ait olmak üzere, Resim ve Heykel Müzesi Eylül 1937 tarihinde hizmete girmifltir. 1937 y›l›nda müzenin koleksiyonu h›zl› bir flekilde oluflturulmaya
bafllanm›flt›r. Resim koleksiyonunun büyük bir ço¤unlu¤u Dolmabahçe Saray›’ndaki tablolardan, Türkiye’nin de¤iflik kurumlar›ndan Ankara Halkevi, Maarif Vekaleti, Büyük Millet Meclisi, birçok enstitülerden ve Güzel Sanatlar Akademisinde yer alan tablolar ve bu okuldaki ö¤retmenlerin eserlerinden oluflturulmufltur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nin çekirde¤ini oluflturan koleksiyonun içersinde yer alan Elvah-› Nakfliye Koleksiyonundaki eserler günümüzde bu müzede korunmaktad›r. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi resim koleksiyonu içerisinde yer alan Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nda Türk sanatç›lar›na ait eserler
(Fot.23-24-25-26-27-28 ) ve yabanc› sanatç›lara ait eserlerin kopyalar› (Fot.2930) bulunmaktad›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤unda bafllayan Türk resim sanat›n›n
yaflamas› için oluflturulmak istenilen plastik sanatlar müzesine Atatürk’ün giriflimleri sonucu, ancak 1937 y›l›nda kavuflulmufltur.
Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu içerisinde yer alan Türk ressamlar›n›n eserlerinden oluflan bölümde seksen yedi adet tablodan, on adeti Üsküdar ve çevresinden manzara olarak çal›fl›lm›flt›r. Bu çal›flmalardan, ancak dört âdetini, Resim ve
Heykel Müzesi’nde tespit edebildik. Umudumuz yok olan veya ak›betini bilemedi¤imiz bu eserlere bir an önce ulaflabilmektir. Amac›m›z, geçmiflteki Üsküdar
ve çevresine ›fl›k tutacak Üsküdar manzaral› bu tablolar›n yerlerini ve kay›p
olanlar›nda ak›betine ulaflabilmektir.
572

E L V A H - I

N A K fi ‹ Y E
K O L E K S ‹ Y O N U ’ N D A
Ü S K Ü D A R
M A N Z A R A L A R I

Y E R

A L A N

(Foto 27) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan
Joseph Warnia Zarzecki, Salomon, 50x37,5 cm,
Tuval üzeri ya¤l›boya. Eser günümüzde
M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

(Foto 28) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan Joseph Warnia Zarzecki,
Salomon, imza detay› 50x37,5 cm, Tuval üzeri ya¤l›boya. Eser
günümüzde M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

(Foto 30) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan
Franzs Halls (Kopist:Bayan Mihri) Çingene K›z›
56,5x49 cm ya¤l›boya. Eser günümüzde
M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.

(Foto 29) Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’ndan Rembrand
(Kopist:Mr.E.Delobre) Alt›n Mi¤ferli Erkek, 69x52 cm, Tuval üzeri
ya¤l›boya. Eser günümüzde M.S.G.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
Koleksiyonu’nda yer almaktad›r.
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D‹PNOTLAR
1 Mustafa Cezar, XIX Yüzy›l Beyo¤lusu, ‹stanbul 1991, s. 276.
2 Ülkemizdeki müzecilik, arkeoloji biliminin öncüsü ve Güzel Sanatlar E¤itiminin kurucusu ressam Osman

Hamdi Bey, 1842 y›l›nda ‹stanbul’da dünyaya geldi. Hukuk e¤itimi almak için gitti¤i Paris’te resim tutkusunun bask›n ç›kmas› nedeniyle, iki y›l süre ile Boulanger ve Gerome Atölyeleri’nde sanat e¤itimi ald›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u üst kademelerinde çeflitli görevler yapan Osman Hamdi Bey, 1881 y›l›nda ‹mparatorluk Müzesi (Müze-i Hümayun) Müdürlü¤üne atan›r. Bu göreviyle Türk müzecili¤inde yeni bir dönem aç›lm›fl oldu.
E¤itimci, sanatç› olmas›n›n yan› s›ra arkeolog yönü de olan Osman Hamdi Bey, Nemrut Da¤›, Lagina Tap›na¤› ve Sayda’da kaz›lar yapm›flt›r. Osman Hamdi Bey, arkeoloji bilimi için gerekli yasal düzenlemeleri içeren,
eski eserlerin yurt d›fl›na ç›kar›lmalar›n› yasaklayan ve o gün için Türk müzecili¤i ve eski eserlerin korunmas› bak›m›ndan büyük bir ad›m olan Asar-› Atîka Nizamnamesi’ni 1884 y›l›nda ç›kararak uygulamaya koymufltur. Osman Hamdi Bey, Bat›l› anlamda güzel sanatlar›n temelini oluflturan “Sanayi-i Nefise Mektebi”nin de
kurucusudur. 1883’de Sanayi-i Nefise Mektebini (Güzel Sanatlar Okulu) kurarak okulun müdürlü¤ünü görevini de üstlenmifltir. Ölüm tarihi olan 1910 y›l›na kadar Müze-i Hümayun ve Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlü¤ü görevlerinde kalan Osman Hamdi Bey, ülkemizde müzecili¤in modernleflmesi yönünde büyük çabalar
göstermifltir. Osman Hamdi Bey biyografisi ve dönemi hakk›nda daha detayl› bilgi için bk. Mustafa Cezar, Sanatta Bat›ya Aç›l›fl ve Osman Hamdi, ‹stanbul 1995.
3 Sadrazam ‹brahim Ethem Pafla’n›n çocuklar›ndan biri olan Halil Edhem Bey, 17 Haziran 1861 y›l›nda ‹stan-

bul Bebek’te do¤mufltur. Ayn› zamanda, Osman Hamdi Bey’in kardefli olan Halil Ethem Bey, ilkö¤renimini
Kaptan ‹brahim Pafla Rüfltiyesi’nde, orta ö¤renimini Berlin’de, yüksek tahsilini ise Zürih, Viyana ve Basel’de
tamamlam›flt›r. Halil Edhem Bey, Viyana Politeknik’de Kimya ve Maden Mühendisli¤i e¤itimi görmüfl, Basel
Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde de doktora yapm›fl ve 1885’te ‹stanbul’a dönmüfltür. Bu y›llarda bafllayan
memuriyet hayat› emekli oldu¤u 1931 y›l›na kadar kesintisiz sürmüfltür. Halil Ethem Bey’in s›ras›yla görev
yapt›¤› kurumlar, Bâb-› Seraskeri Fabrikalar Nezareti, Erkân-› Harbiye Dairesi, Dârüflflafakati’l-‹slâmiye, Mekteb-i Mülkiye, Dârülmuallimin, Dârülfünûn, Âsâr-› Atîka Müze-i Hümâyunu, ‹stanbul fiehreminli¤i, ‹stanbul
Âsâr-› Atîka Muhipleri Cemiyeti, Âsâr-› Atîka Encümeni, Târîh-i Osmânî Encümeni, Türk Tarih Kurumu gibi
kurum ve kurulufllarda çal›flm›flt›r. 1 Mart 1931’de emekli olan Halil Bey, ayn› y›l içinde ‹stanbul’dan milletvekili seçilerek iki dönem bu görevi sürdürmüfl ve 17 Kas›m 1938’de vefat etmifltir. Halil Edhem Bey, Türk
kültür tarihinin önemli flahsiyetidir. Türkiye’nin Bilim Tarihi’nde Arkeoloji ve Müzecilikte büyük bir isim
yapm›fl olan Halil Ethem Bey’in jeoloji e¤itiminde de hizmetleri olmufltur 1910 y›l›nda Âsâr› Atîka Müzesi müdürlü¤ü görevine getirilen Halil Edhem Bey daha çok ilkça¤ eserleriyle ilgilenmifl, fakat bunun yan›nda Türk‹slam kitâbe ve sikkeleriyle ilgili araflt›rmalarda bulunmufl, ayr›ca, Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuas› ve
Türk Tarih Encümeni Mecmuas›’nda yay›nlanan makalelerinin birkaç› hariç hepsi kitâbeler hakk›ndad›r.
Türk müzecili¤inin geliflmesinde önemli katk›lar› olan Halil Edhem Bey’in, Anadolu’daki birçok kitâbenin
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toplan›p yay›nlanmas›, Türk mimari eserlerinin korunmas› ve yaflat›lmas› konusunda birçok giriflimleri olmufltur. bk. Havva Koç, Bir Belge Ifl›¤›nda ‹brahim Edhem Pafla ve Ailesi Hakk›nda Hat›rlamalar, Osman Hamdi Bey ve Dönemi, 17-18 Aral›k 1992, ‹stanbul 1993, s. 105.
4 Elvah-› Nakfliye kelimesinin sözlük anlam› nak›fll› levhalar olarak çevrilmektedir.
5 Ressam Asaf Osman, 1868 y›l›nda Saraybosna’da do¤mufltur. Sanayi-i Nefise Mektebi’ni bitirmifl ilk resim

ö¤rencilerindendir. Sanatç›, ayn› zamanda Osmanl› Ressamlar Cemiyeti kurucular›ndan ve Osmanl› ressamlar dergisi yay›n yönetmenli¤i görevini de üstelenmifltir. Osman Asaf, resimlerinde empresyonist eserler vermifltir. Sanatç›, ‹stanbul’un çeflitli semtlerinden pitoresk resimler çal›flm›fl baflar›l› ressamlar›m›zdand›r. Osman Asaf, 1935 y›l›nda ölmüfltür. bk. M.S.G.S.Ü Resim ve Heykel Müzesi, Arfliv Bölümü Sanatç› Dosyalar›
Tasnifi, B44/428.
6 bk. M.S.G.S.Ü Resim ve Heykel Müzesi Envanter Ana Defteri. No. 53/466.
71870 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Hamdi Kenan’›n (Hamdi Nuri) hakk›nda araflt›rmalar›m›za ra¤men detayl› bil-

gi elde edemedik.
8 bk. M.S.G.S.Ü Resim ve Heykel Müzesi Envanter Ana Defteri. No.536/1493.
9 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, III, 1102.
10 17 Ekim 2007 tarihinde Nihat Ar›n’›n Üsküdar Ba¤larbafl›’ndaki evinde yap›lan konuflmalardan birebir aktar›lm›flt›r.
11 Türk izlenimcilerinin öncüsü olan Halil Pafla, 1852’ de ‹stanbul’da do¤mufltur. Askeri rüfltiyeyi bitirdikten

sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayun’ dan te¤men rütbesiyle 1873 y›l›nda mezun oldu ve yüzbafl› olarak
Askeri Lise’de resim ö¤retmenli¤ine bafllad›. Daha sonra ça¤dafl sanat e¤itimi için Sultan Abdülaziz taraf›ndan
Paris’ e gönderildi. 1888’de Paris Dünya Sergisi’nde bir resmi ile madalya kazand›. Ayr›ca Paris’teki Salon des
Artistes Français’ de (Frans›z Sanatç›lar Salonu) sergilenen “Madam X” portresiyle bronz madalya ald›. Viyana’daki uluslararas› sergide natürmort tablosuyla birinci oldu. 1906’da paflal›¤a yükseltildi ve Harbiye Mektebi’ne resim ö¤retmeni olarak atand›. Ancak, iki y›l sonra Meflrutiyet’in ilan›yla ç›kar›lan bir yasaya dayan›larak rütbesi albayl›¤a indirilince ordudan ayr›ld› ve bütünüyle resme yöneldi. 1914 y›l›nda Sanayi-i Nefise
Mektebi’nde resim ö¤retmenli¤i ve müdürlük görevlerinde bulundu. Yaflam›n›n son y›llar›nda M›s›r’a giderek
burada çok say›da manzara resmi yapt›. Manzara ve natürmort resimlerinin yan› s›ra yal›n ve gerçekçi tarzda
çal›flt›¤› portreleri de vard›r. bk. M.S.G.S.Ü Resim ve Heykel Müzesi, Arfliv Bölümü Sanatç› Dosyalar› Tasnifi, B21/210.
12 bk. M.S.G.S.Ü Resim ve Heykel Müzesi Envanter Ana Defteri. No.61/474.
13 bk. M.S.G.S.Ü Resim ve Heykel Müzesi Envanter Ana Defteri. No. 64/477.
14 Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nda yer alan eser, 1918 y›l›nda Viyana’da düzenlenen sergiye kat›lm›fl, resim
27x 42 cm ölçülerinde olup suluboya olarak çal›fl›lm›flt›r.
15 Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nda yer alan eser, Galatasarayl›lar Yurdu’nun 1916 sergisine kat›lm›fl, 60x
80cm ölçülerinde olup tuval üzeri ya¤l›boya olarak çal›fl›lm›flt›r.
16 Elvah-› Nakfliye Koleksiyonuna Sadaret Kona¤›ndan al›narak dahil edilmifl olan eser, 44x 61cm ölçülerin-

de olup tuval üzeri ya¤l›boyad›r.
17 Elvah-› Nakfliye Koleksiyonunda yer alan eser, 1919 y›l›nda Galatasarayl›lar Yurdunda düzenlenen sergiye
kat›lm›fl, resim 60x73 cm ölçülerinde olup tuval üzeri ya¤l›boyad›r.
18 Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’na Sadaret Kona¤›’ndan al›narak dahil edilmifl olan eser, 92x1,29 cm ölçüle-

rinde olup ya¤l›boya tekni¤indedir.
19 Elvah-› Nakfliye Koleksiyonu’nda yer alan eser, 1916 y›l›nda Galatasarayl›lar Yurdu’nda düzenlenen sergi-

ye kat›lm›fl, resim 83x59 cm ölçülerinde olup tuval üzeri ya¤l›boyad›r.
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Cornelius Gurlitt’in Kameras›ndan
Üsküdar’›n An›tsal Eserleri 1907-1912
D O Ç .

D R .

C A N D A N

N E M L ‹ O ⁄ L U

Alman elçisinin ‹stanbul’daki an›tsal eserler üzerinde Cornelius Gurlitt’in
çal›flma yapabilmesi için Sultan II.Abdülhamid Han’dan izin almas› üzerine
Gurlitt birkaç kere ‹stanbul’a geldi. Pek çok eserin plan ve rölövelerini de çizen
Gurlitt çal›flmalar›n› iki cilt halinde foto¤raflarla birlikte yay›nlad›.
Bu eserlerde, Üsküdar’›n an›tsal eserlerinden Halil Pafla Türbesi, Mihrimah
Sultan Camii, Atik Valide Sultan Camii ile Tekkesi, Çinili Camii, Ahmed A¤a
(Ahmediye) Medresesi Yeni Valide Camii, ve Karacaahmet mezarl›¤›ndan
görüntüler yer al›r.
Daha sonra pratik kazanmak için bir süre sanat okulunda marangozluk
(do¤ramac›l›k (dülger)- mobilyac›l›k)1 ö¤rendi.
Berlin Mimarl›k Akademisi’ne girdi. 1871 y›l›ndan sonra mimarl›k ö¤retiminde
ünlü olan Stuttgart’a gitti ve ünlü Alman sanat tarihçisi W.Lübke’ de dostluk
kurdu. 1879’da Dresden’de yeni kurulan Kunstgewerbe Museum’da çal›flmaya
bafllad›. Avrupa’daki pek çok flehirde incelemeler yaparak barok sanat›n›n tarihi üzerine eserler yazd› 1887-1889. 1895’te Dresden Teknik Üniversitesi’nde
göreve bafllad›.
Ö¤rencilerinin farkl› konularda araflt›rma yapmalar›n› ve çal›flmalar›n› doktora
tezi olarak sunmalar› konusuna önem verdi¤i için, o y›llarda Osmanl›
Devleti’nin topraklar›ndan olan Mezopotamya gibi tarihi önemli bir bölgede
kaz› yapan Deutsche - Orient Gesellchat’›n ekiplerine doktora çal›flmas› yapan
ö¤rencilerinin kat›lmas›n› sa¤lad›.
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Cornelius Gurlitt

I.: Cornelius Gurlitt’in Hayat› ve Üsküdar’daki an›tlar›
tan›tan eseri:
A. Cornelius Gurlitt
1850 Viyana-1938 Berlin.Mimarl›k ve Sanat Tarihçisi.
Manzara Ressam› Louis Gurlitt’in o¤lu ve Sanat Tarihi üzerine çal›flmalar› olan
Wilhelm Gurlitt’in a¤abeyidir.
‹lk ve Orta e¤itimini Almanya’n›n Gotha flehrinde yapt›.
‹lk kez 1905’te ‹stanbul’a gelen Gurlitt, Prusya elçisi Marschall Von
Bieberstein’in buradaki yap›larda inceleme yapabilmesi için Sultan II.
Abdülhamid Han’dan gerekli izni almas› çal›flmalar›n› rahatl›kla yürütebilmesini sa¤lad›. Böylece birkaç kez ‹stanbul’a geldi, Edirne ve ‹znik’teki eserler
üzerinde de çal›flmalar yapt›.
Osmanl› topraklar›ndaki incelemelerini çeflitli yay›nlarla sunan Gurlitt 1920
y›l›nda emekliye ayr›ld›.
Türk sanat›na yapt›¤› hizmetler dikkate al›narak Türk Tarih Kurumu fieref
Üyesi seçildi.2
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B- C.Gurlitt’in Üsküdar’daki an›tlar› tan›tan eseri
“Cornelius Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels, Verlect Bei Ernst Wasmuth
A.G., Berlin 1912.” bafll›kl› eser ‹stanbul Arkeoloji Müzesi ktp.de 4862, 54-4 nolu kay›tla üç cilttir. (Beyaz›t Devlet Kütüphanesinde bulunan nüsha iki cilttir.
Birinci cilt’in ilk bölümü metin, metnin bitiminde levhalar bafllar, ikinci cilt tamamen levhalardan oluflur.) Birinci cilt yaln›zca metindir.Di¤er iki cilt foto¤raf,
rölöve ve planlar›n bulundu¤u levhalar halinde albüm fleklindedir.
Ciltler ; 37x54cm.
Sayfalar ; 36x53cm. ölçüsündedir.
Metin 112 sayfad›r.‹kinci sayfada 1907 tarihi olup majesteleri Wilhelm II.’ ye sunuldu¤uyaz›l›d›r.Ayr›ca Dresden 31 A¤ustos 1912 tarihi de vard›r.
1.sayfadan 45.sayfaya kadar Bizans eserleri anlat›l›r.45.sayfadan 103.sayfaya kadar Osmanl› eserleri tan›t›l›r. Ancak yap›lar tek tek ele al›narak incelenip anlat›lmam›fl mimari, çini, ahflap gibi genel bafll›klar alt›nda toplu sunulmufltur.105108.sayfalarda eserlerin listesi, 109-112.sayfalarda resimlerin listesi vard›r.
Albümler:1.albümde ; 1-100 levha bulunur.100.levha 17x Sultan Beyaz›d
Camiine aittir.
2.albümde;101-205 levha bulunur.
Albümlerde yer alan foto¤raflar en üstün nitelikte merkezi Berlin’de bulunan
Alman Foto Arflivi taraf›ndan çekilmifl ve bas›lm›flt›r.Foto¤raflarda eserlerin d›fl
ve iç (kalem ifli) bezemeleri en ince ayr›nt›lara kadar anlafl›labilir.‹nsanlar›n k›yafet ve yüzleri de ayn› mükemmelli¤i yans›t›r.
Rölöveler ve planlar’da Dresden Teknik Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan çizilmiflti.Eserlerin çizimlerinde ve tan›t›mlar›nda baz› hata ve eksiklerin oldu¤u anlafl›l›r.3
Levhalarda; foto¤raflar genelde tek olarak yer al›r.Bazen bir levhada iki foto¤raf
bulunur. Foto¤raflar›n ölçüleri farkl›l›k gösterse de genelde 26x35 cm. ölçülerinde dikey ya da yatay olarak s›ralan›rlar. Foto¤raflar›n çevresi 0.5cm. ince bir hat
ile çevrilidir.
Numaralamalar rakamlar ve harflerle yap›lm›flt›r. 21a- 21b v.s.
Üsküdar’›n an›t eseriyle ilgili foto¤raf, rölöve ve planlar.:
Bu belgelerin hepsi ikinci ciltte yer al›r.
1- Halil Pafla Türbesi :CXXVII, 21a. Ön cepheden görüntüsü; 26x18cm.; Kuzeydo¤udan görüntüsü ; 19.3x19cm.
2- Büyük Camii (Mihrimah Camii):CXXXIV, 23a.
Büyük Camii (Mihrimah Camii) ön cephe (son cemaat yeri ve flad›rvan ;
26x185cm. CXXXV, 23b Büyük Camii (Mihrimah Camii) plan ve enine
kesit.CXXXVI, 23c. Büyük Camii (Mihrimah Camii) içten görüntüsü
26x35cm.
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Foto 2: Halil Pafla Türbesi

3- Eski Valide Camii(Atik Valide Sultan Camii) : CLVIII, 28a-28b Eski Valide
Camii plan ve kesit.CLIX, 28c. Eski Valide Camii flad›rvanl› avlu 36x25.5cm.
CLX, 28d. Eski Valide Camii iç görünüflü: 26x35 cm. ; CLXI, 28e. Eski Valide
Camii üst resim Tekke avlusu 26x19cm., alt resim Medrese avlusudur.19x264
CLXII, 28f. Eski Valide Camii son cemaat yeri ve avlu. Bu levhada iki foto¤raf
vard›r. Avlu 25.7x18, son cemaat yeri 21.3x15.6cm.
4- Çinili Camii : CLVIII,3a. Çinili Camii plan.CLXXV,3b levhada iki resim
vard›r. Üst resim Çinili Camii flad›rvan› 25.5x17.5 alt resim, iç görüntü
25.5x21cm.CLXXVI 31c, d›fltan görünüfl 26.6x36.3cm.
5- Ahmed A¤a Medresesi (Ahmediye Medresesi): CLXXIV, 33a-b. Levhada
Ahmed A¤a Medresesi avlusundan iki görüntü vard›r.33a. 26.3x18.3cm. ve b,
26.3x18.3cm. CLXXXV, 33c. Ahmed A¤a (Ahmediye) Külliyesi yerleflim plan›.
6- Yeni Valide Camii : CLXXXVI, 34a Yeni Valide camii d›fltan görüntüsü
36x25.6. CLXXXVII, 34b. Yeni Valide camii son cemaat yeri ve avludan görüntü 26.4x36.2cm., CLXXXV.34c.d Yeni Valide camii plan ve
kesit.CLXXXVIII,34e-f. Yeni Valide camii mihrap, minber ve içten
görüntüsü.(Levhada iki resim vard›r.)20.5x26cm., g. 20.5x26cm.
7- Bir Mezarl›k Avlusu: CXCII, 36a. Levhadalevhada iki foto¤raf vard›r. Her ikiside ayn› ölçüdedir.26x18.5cm.

II. C.Gurlitt’in foto¤raflar›ndaki Üsküdar’›n an›tsal
eserlerihakk›nda genel bilgi.
A- Gurlitt’in albümünde yeralan eserler:
1- Halil Pafla Türbesi. Foto. 2-3
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Foto 3: Halil Pafla Türbesi

Bulundu¤u Yer : Gülfem Hatu›n Mahallesi, Aziz Mahmud Efendi
Soka¤› ile Aç›k Türbe Soka¤›’n›n kesiflti¤i köflede yer al›r.
Yapt›ran: Kayserili, Sadrazam Halil Pafla. 1570? ö.15 Zilhicce 1038 (5 A¤ustos
1629)Osmanl› Devletinde dört kez kaptan-› derya iki kez de sadrazaml›k görevi
yapm›flt›r.5
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin müridlerindendi.6
Yap›m Y›l›: 17.yüzy›l›n ilk çeyre¤inde infla edildi¤i düflünülür.7
Mimar› :Bilinmiyor.
Mimari Özelli¤i:Türbe Meyilli arazi üzerinde infla edilmifl oldu¤undan, alt›nda
Aziz Mahmud Hüdayi soka¤›ndaki köflede tek cepheli sebil büyük sivri kemer
alt›nda sivri kemerli iki pencereli sebil8, Aç›k türbesoka¤›na bakan tarafta
köflede çeflme bulunur.Sivri kemerli çeflmenin tekne tafl› k›r›kt›r.Bursa kemerli
ayna tafl›n›n ortas›nda gülbezek vard›r.9
Kare planl› yap›da duvarlar düzgün kesme taflla örülmüfltür.Güneyden yap›ya
giriflin sa¤land›¤› bölümde mermer sütunlar›n tafl›d›¤› sivri kemerli reva¤› ortada kubbe iki yanlarda aynal› tonoz örter.10 Ana mekan›n üzeri ise köflelerde
tromplar›n geçifli sa¤lad›¤› sekizgen kasnak üzerinekubbe ile örtülüdür.Soka¤a
bakan cephelerde Atl› üstlüiki s›ra pencere dizisi vard›r.Alt pencereler dikdörtgen üst pencereler ise sivri kemerlidir.
Sadrazam Halil Pafla’n›n Türbesi’nin sol taraf›nda o¤lu Halil Paflazade Mahmud
Bey’in Türbesi bulunur. ‹ki s›ra tu¤la bir s›ra tafl ile duvarlar› örülü kare mekan
oldukça sadedir.11 Her türbenin içinde üçer mezar bulunur.
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Foto 4: Büyük Camii (Mihrimah Sultan Camii) ön cephe ve flad›rvan›

2-Büyük Camii (Mihrimah Sultan Camii/ ‹skele Camii) Foto. 4-5-6-7
Bulundu¤u yer: Mihrimah Sultan Külliyesi yap›lar›ndan olan camii Üsküdar
‹skele meydan›nda yer al›r. Bu nedenle “‹skele Camii” olarak ta an›l›r.
Yapt›ran:I. Sultan Süleyman (Kanuni) ile Hürrem Sultan’›n k›z› Mihrimah
Sultan (1522? ‹stanbul- Ocak 1578? ‹stanbul)12 taraf›ndan yapt›r›ld›.
Yap›m Y›l›: Camii, kap› kitabesine göre 954(1547) y›l›nda tamamlam›flt›r.
Mimar›: Mimar Sinan
Mimari Özelli¤i : Enine dikdörtgen yap›y› ortada büyük, iki yanda ve k›ble
taraf›nda yar›m kubbelerin köflelerindeki çeyrek kubbe ile kuzey tarafta köflelerdeki iki küçük kubbe örter. Yar›m kubbelere geçifl tromplarla orta kubbeye
geçifl ise pandantiflerle sa¤lanm›flt›r.13 Duvarlar düzgün kesme taflla örülüdür.
Befl kubbeli son cemaat yerini, üç taraftan çevreleyen on bir sütunun tafl›d›¤›
saça¤›n ön k›sm› ç›kma yaparak taç kap›n›n önündeki yerini köfleli flad›rvan›n
üzerini de örter. Sinan bu düzenlemeyi camini deniz k›y›s›na olan yak›nl›¤›n›
ve kuzey rüzgarlar›’ n›n etkisini düflünerek düzenlemifl olmal›d›r.14
Mukarnasl› mihrab› ile geometrik flebekeli minberi klasik Osmanl› san’at›n›n
zarif örneklerindendir.
3- Eski Valide Camii-Medrese-Tekke (Atik Valide Sultan Külliyesi) CLXI 38c.
(iki resim) Alt resimde isimlendirmede yanl›fll›k vard›r. “Eski Valide Camii alt
avlu”(Medrese avlusu)15
Foto. 8-9-10-11-12-13
Eski Valide Camii (Atik Valide Sultan Camii)
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Foto 6: Büyük Camii (Mihrimah Sultan Camii) iç görünüflü

Bulundu¤u yer : Toptafl›nda meyilli arazi, üzerinde Çinili sok. Tekke önü sok.
kartal Baba cad. ve kuzeyden medreseye aç›lan dört kap›s› vard›r.
Yapt›ran : Sultan II.Selim Han’›n bafl kad›n›(efli) ve Sultan III.Murad Han’›n
annesi Nûrbânu Valide Sultan (1530?- 6 Aral›k 1583, ‹stanbul)16
Yap›m y›l› : 1570/1-1 (978-1583 (991)
Yap›n›n iki, üç hatta dört aflamal› olarak bitirildi¤i hakk›nda düflünceler
vard›r.17
Mimar› : Mimar Sinan18
Mimari Özelli¤i: Alt›gen flemal› camii harimini ortada büyük kubbe, dördü yanlar biri mihrapta olmak üzere befl yar›m kubbe ile yanlardaki ikifler kubbe
örter.Befl birimli son cemaat yeri ortada aynal› tonoz, yanlarda ikifler kubbe ile
örtülü olup üç taraftan düz çat›l› revakla çevrilidir.Son cemaat yerinin ön
taraf›ndaki avluda ortada bir flad›rvan vard›r.
Kuzeydo¤u ve kuzeybat› köflelerinde iki flerefeli iki minaresi yükselir.
Duvarlar› küfeki tafl›ndan örülü yap›da mihrap, minber ve sütunlar mermerdendir.19
Tekke : Külliye yap›lar›ndan olan tekke caminin do¤u cephesindeki Tekke Önü
Sokakta yer al›r.
Düzgün olmayan dikdörtgen bir avlunun çevresinde s›ralanan kubbe ile örtülü
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Foto 7: Valide Camii (Atik Valide Sultan Camii) plan ve kesit

otuz befl adet kare mekanlar›n önünde k›r›k kafl kemerli revak bulunur.20 Do¤u
cephesinin ortas›nda daha genifl olan mekan tevhidhane’dir. Tevhidhane’nin
önünde avlunun ortas›nda bir flad›rvan vard›r.
Medrese :Külliye yap›lar›ndan olan medrese cami avlusunun kuzeyine meyilli
arazinin özelli¤ine göre yerlefltirildi¤inden camii seviyesinden oldukça
alçakt›r.Cami avlusunun giriflinden baflka medreseye üç girifl daha vard›r.As›l
girifl Kartal Baba Caddesindendir. Medrese pandantifli kubbelerle örtülü on
sekiz kare planl› oda ile kuzeyde s›ralanan odalar›n orta k›sm›nda sekizgen kasnak üzerine kubbe ile örtülü büyük bir dershane bulunur.
Do¤u-bat› ve kuzey yönünde s›ralanan odalar›n önünde revakl› bölüm yer
al›r.Dershane’nin tam karfl›s›nda hemen hemen avlunun tam ortas›nda sekizgen
flad›rvan bulunur.21
4- Çinili Camii : Foto. 14-15-16
Bulundu¤uyer: Çinili külliyesi yap›lar›ndan olan camii, Murat Reis Mahallesi
Çinili semtindedir. Caminin avlu kap›lar› Çinili Mescit Soka¤› ile Çinçinli
Hamam Soka¤›na aç›l›r.
Yapt›ran:Caminin Çinçinli Hamam Soka¤›na aç›lan kap›s›ndaki on iki m›sral›
kitabesinde (1050) 1640 y›l›nda Sultan I.Ahmed Han’›nefli Mahpeyker Kösem
Sultan (1589? 3 Eylül 1651 ‹stanbul ) taraf›ndan yapt›r›ld›¤› kay›tl›d›r.22
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Foto 8: Valide Camii (Atik Valide Sultan Camii) flad›rvanl› avlu

Yap›m Y›l›: Caminin cümle kap›s›ndaki üç sat›rl›k kitabede tarih yoktur.Ebced
hesab›na göre (1051)1641/2 y›l›n› verir.23
Mimar›: Kas›m A¤a. Sultan ‹brahim Han (hd1640-1648) Döneminde saray›n
baflmimar›d›r.24
Mimari Özelli¤i : Kare planl› tek kubbeli yap›, alt s›rada ikifler üstte üçer olmak
üzere yirmi pencere ile ayd›nlan›r.Yap› üç taraftan - kubbe yönü hariç-yirmi
mermer sütunun tafl›d›¤› genifl ahflap sundurmal› son cemaat yeri ile
çevrilidir.Tek flerefeli minaresi kuzeybat› köflesinde yükselir.25
Cami içte üst s›ra pencerelere kadar, d›flta ise kuzey duvar› ve pencere al›nl›klar›
17.yüzy›l Kütahya çinileri ile kapl›d›r.26
5-Ahmed A¤a Medresesi (Ahmediye Medresesi-Külliyesi)
Bulundu¤u yer: Ahmediye semtinde Gündo¤umu caddesi ile Esvapc› Soka¤›n›n
birleflti¤i meyilli arazide yer al›r.
Yapt›ran: Külliye yap›lar›ndaki Kitabelere göre Tershane Kethüdas› Eminzade
Hac› Ahmed A¤a (s.1730) taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
Yap›m Y›l›: Kap› üzerindeki kitabesine göre 1134/1722 y›l›nda yap›lm›flt›r.
Mimar›: Bilinmiyor.
Mimari Özelli¤i : Medrese; Kubbe ile örtülü onbir odal› L fleklindeki medresede
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Foto 9: Valide Camii (Atik Valide Sultan Camii) içten görüntüsü

odalar›n önünde revakbulunur. Medrese odalar›n›n avluya bakan cephelerinde
yuvarlak kemerli kap›lar› ve dikdörtgen pencereleri vard›r. Medresenin fevkani
dershanesi sekiz yüzlü olup kubbe ile örtülüdür. Önünde üç gözlü reva¤›n›n
üzeri yanlarda kubbe ortada çapraz tonozla örtülüdür.27
6- Yeni Valide Camii : Foto. 18-19-20-21-22
Bulundu¤u Yer: Meydan›n güneybat›s›nda genifl bir alanda yer alan külliye
yap›lar› Balaban caddesi, Hâkimiyet-i Milliye caddesi ve ‹mam Nas›r Soka¤› ile
üç taraftan çevrilidir.
Yapt›ran: Gülnufl Emetullah Sultan (Ö.1127/1215). Osmanl› Padiflah› IV. Sultan
Mahmud Han’›n baflkad›n›, Sultan III. Mustafa Han ve Sultan III. Ahmed Han’›n
annesidir.28
Yap›m Y›l› : fiaban 23.Çarflamba (7 Kas›m)1708 temel atma günü ve 15
Muharrem 1123/4 Mart 1711. Hizmete aç›ld›¤› gün.29 Cümle kap›s› üzerindeki
kitabeye göre 1120-1122/1708-1710 y›llar› aras›nda yapt›r›ld›.
Mimar›: Kayserili Mehmed A¤a (ö.1155-1742)30
Mimari Özelli¤i: D›fl avludan üç taraftan merdivenlerle ç›k›lan cami fevkani bir
yap›d›r. Sekizgenden geliflen merkezi planl› yap›n›n örtü düzeninde merkezi
kubbeyi yanlarda yar›m kubbe destekler. Yan sofalar, köflelerde küçük kubbelerle, ortada ise aynal› tonozlarla örtülüdür. Befl gözlü son cemaat yerini ortada
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Foto 10: Eski Camii (Atik Valide Sultan Külliyesi) tekke

ve kenarlarda tonozlar, giriflin iki yan›nda ise kubbe örter. ‹ki flerefeli iki minaresi vard›r.
7- Mezarl›k Avlusu: Foto. 23. resimler Karaca Ahmed Mezarl›¤›n›n iki görüntüsüdür. Fakat mezarl›kta hangi bölüme ait olduklar› belirtilmemifltir.

III-Belgelerin ›fl›¤›nda eserlerin günümüzdeki durumlar›yla
karfl›laflt›r›larak de¤erlendirilmesi ve öneriler:
A-De¤erlendirme:
Uzman kadro eflli¤inde çekilen foto¤raflar, yap›lar›n 1905-1907 y›llar›
aras›ndaki durumlar›n ve bezemelerinin en ince ayr›nt›lar›n› bizlere sunmaktad›r.
C.Gurlitt eserinde yap›lar›n mimari ve bezeme özellikleri ile ilgili bilgileri
ayr›nt›l› olarak vermemifl yaln›zca mimari, çini, ahflap gibi belli bafll›klar alt›nda
anlatm›flt›r.
1-Halil Pafla Türbesi: CXXVII 21a levhada iki foto¤raf bulunur. 1905-1907
Türbe ile ilgili metin bölümünde bilgi yoktur. Üstte: (19.3x19cm) Türbe, Aziz
Mahmud Hüdayi Soka¤› ile Aç›k Türbe Soka¤›n›n kesiflti¤i noktadan görüntülenmifltir. Çeflme ve sebilin ifllevini sürdürmedi¤i izlenir. Çeflmenin ön
taraf›nda ikisi ceketli di¤er ikisi cepkenli bafllar›nda fesleri bulunan dört
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Foto 11: Eski Camii (Atik Valide Sultan Külliyesi) medrese avlusu

Osmanl› genci bulunur. Altta: (26x18cm) Türbenin önündeki avlu hazinenin
bak›ml› oldu¤u izlenir. Çiçeklerinde açm›fl oldu¤u bahçede aksakall› türbedar
ile Osmanl› çiçek zevkinin yirminci yüzy›lda halen devam etti¤i belgelenmifl
oldu.31
Onar›m› devam eden türbede günümüzde bahçe oldukça bak›ms›z durumdad›r.
2- Büyük Cami (Mihrimah Sultan Camii- ‹skele Camii)
CXXXIV 23a 26x18.5cm., fiad›rvan, CXXXV 23b plan ve kesit, CXXXVI23c,
26x35 iç görünümü. Gurlitt’in eserinden metin bölümünde yap› ile ilgili bilgi
yoktur. CXXXIV 23a; Yirmi yüzlü flad›rvan›n her yüzünde alt k›s›mda sivri
kamerli bölüm içinde musluk bulunur.32 Yüzeylerin üst k›s›mlar›nda ise flebekeli geometrik desen mermer flad›rvan›n zarafetini belgeler.
Gurlitt’in foto¤raf›nda flad›rvan›n üzeri yar› aç›k konumda tellerle so¤an
kubbeyi and›r›r tarzda örtülmüflken, günümüzde yirmi köfleli bas›k konik çat›
ile örtülüdür.
CXXXV 23b, levhada bulunan plan ve enine kesit çizimleri yap›n›n mimari
özelli¤ini ve iç görünümünü birlikte sunmas› bak›m›ndan önem tafl›r.
CXXXVI 23c, 1905-1907 y›llar› aras›nda çekilen resimde yap›daki kalem ifli
bezemelerin ampir ve barok özelli¤i tafl›yan desenler oldu¤u görülür. Bu desenlerin Sultan Abdülmecid Dönemi’nde (hd1839-1861) ‹stanbul’da görev yapan
Fossati Kardefller- Gasparo Trajano Fossati 1809-1883, Giuseppe Fossati 18221891.33 yada Üsküdar’da yaflayan Krikor Balyan’›n o¤lu Garabet Amira Balyan
1800-186634 taraf›ndan yap›lm›fl olmas› düflünülür.
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Foto 12: Eski Camii (Atik Valide Sultan Camii) flad›rvan›

Yap›ya özgü yonca fleklindeki iki sütunun üzeri mermer taklidi fleklinde
boyal›d›r. Yar›m kubbelerin içleri uzun fleritlerinortalarda saadet dü¤ümünü
and›ran flekille ba¤lant›lar›n sa¤land›¤› bölümlerin ortalar›na madalyonlar yerlefltirilmifltir.Ayr›ca mihrab›n sa¤ ve sol taraf›nda bezemeler vard›r. Kubbeye
geçifli de sa¤layan pandantiflerin çevresini aralarda saadet dü¤ümlerinin oldu¤u
fleritler çevreler. Türk-‹slâm Sanat›na özgü bu desenin bat›l› sanatç›lar› da etkiledi¤i izlenir.
Günümüzde yap›n›n içini bezen kalem iflleri tamamen onalt›nc› yüzy›lörge ve
düzenleme özelli¤i tafl›r. Kemer ve kubbe ile yar›m kubbelerin içleri rumî ve
hatailerle dolguluflemse dizileriyle bezelidir.
3- Eski Valide Camii- Tekke- Medrese (Atik Valide Sultan Külliyesi). CLVIII
28a, 28b, plan ve kesit, CLIX 28c Eski Valide Camii flad›rvanl› avlu36x25.5cm,
CLX 28d; Eski Valide Camii iç görünüflü.35x26cm, CLXI 28e (iki resim) üst,
Tekke avlusu.26x19c. alt, alt avlu (medrese avlusu)26x19cm.
CLXII28f (iki resim) üst, cami avlusu 25.7x18cm., alt, son cemaat yeri, Gurlitt
eserinin metin bölümünde 28-29, “Kanuni Sultan Süleyman’dan Sonraki
Döneme Ait Di¤er Camiler”bafll›¤› alt›ndaEski Valide Camii ve külliye yap›lar›na
de¤inir. “Eski Valide Camii olarak bilinen yap›, Üsküdar’›n üstünde, II.Selim’in
(1566-1574) refikas› ve III.Murad’›n (1574-1595)annesi Nur Banu Sultan’›n
(ölümü 1583) kabrinin yer ald›¤› büyük mezarl›¤›n yak›nlar›ndad›r.Sonradan
Vak›f baflkan› Hac› ‹brahim A¤a da ikinci bir yenileme girifliminde bulunmufltur. Türk kaynaklar›nda böyle geçmektedir. Bu iki zat›n ne zaman yaflad›¤›
hakk›nda bilgi sahibi de¤ilim. Mimari özellikleri göze al›nd›¤›nda inflaat›n II.
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Foto 13: Eski Camii (Atik Valide Sultan Camii) son cemaat yeri

Selim zaman›nda bafllam›fl olmas› muhtemeldir. ‹lk halinde, sadece bir kubbesi
olmufl oldu¤unu san›yorum. Yani herhalde, Sokullu Mehmet Pafla Camii’ne
benzeyen bu caminin yanlar›na, her birinde iki kubbe bulunan iki nef ilave
edilmifltir. Camide Nur Banu’nun ölüm tarihine iflaret eden bir yaz›t bulunmamaktad›r. Cami, Sinan’›n eserleri aras›nda görülmemekle birlikte, herhalde, bu
camiye göre daha eski olduklar› izlenimi veren medrese ve imaret ona aittir.
Davut A¤a, belki de ana binan›n mimar› olarak kabul edilebilir. Cami üç
taraf›ndan zarif arkadlar çevrelemektedir. Çiftli narteksi, iç aç›c› flad›rvan› ve
herhalde art›k üçyüz y›ll›k harikulade ç›narlar›yla a¤›rbafll›, nadide bir atmosfer
yaratmaktad›r. ‹marete genifl merdivenlerle ç›k›lmaktad›r. ‹çindeki ibadethane,
epeyce afla¤›da bulunan soka¤›n üstünde köprü oluflturacak flekilde yap›lm›flt›r.
Caminin yan›na, ilginç kemer flekli daha sonraki bir döneme muhtemelen XVIII.
yüzy›la, iflaret eden bir tekke yap›lm›flt›r.”
CLVIII 28a. “Gurlitt Atik Valide Külliyesi yap›lar›ndan” camii, medrese ve
tekkenin plan›n› çizmifltir. Medrese ve Tekke’nin planlar›nda A.Saim Ülgen’in
plan›na göre farkl›l›klar izlenir.
Örne¤in; Medresede yirmi oda gösterilmifltir. Tekkede ise odalar›n kare olmay›p
dikdörtgen olmas›, köflelerdekilerin ise daha büyük tutulmas› ve odalar›n d›fl
cepheye pencereleri oldu¤u çizimleri asl›na uygun de¤ildir.35
CLVIII 28b, camii ve medresenin enine kesiti çizilidir. Gurlitt’in alt avlu diyerek
tan›tt›¤› medrese avlusunda bulunan flad›rvan’›n çizimi ve resmi bulunur.
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Foto 14: Çinili Camii flad›rvan›

Günümüzde ise flad›rvan sekizgen varl›¤›n› korumaktad›r.
CLIX 28c; ondört yüzlü mermer oyma flebekeli flad›rvan’›n üzeri ondört sütununtafl›d›¤› ortas› kubbeli genifl saçakla örtülüdür. Resimde sa¤ tarafta görülen
ç›nar flad›rvana zarar verdi¤i gerekçesiyle kesilmifltir.
CLX 28d; caminin iç görünümünü sunan resimde 1905-1907 y›llar› aras›nda
klasik dönem özelli¤i tafl›yan kalem ifli bezemelerin özelliklerini en iyi flekilde
koruduklar› izlenir. ‹çlerinde ay›rma rumilerle oluflturulan dörtlü sistemli
düzenlemenin bulundu¤u flemseler mihrap duvar›n›, kemerlerin iç yüzeylerini
ve kubbeyi bezerken pandantiflerin yüzeyleri ve pencerelerin çevreleri hatayilerinde bulundu¤u zarif desenlerle bezelidir. Günümüz kalem ifli bezemelerde
ise bu zerafet görülmez.
CLXI 28e; (iki resim) Üst, Tekke’nin görüntülendi¤i resimde avlunun bak›ml›,
çiçeklive düzgün görüntüsü 1905-1907 y›llar›nda yap›n›n hizmet sundu¤unu
belgeler. Geleneksel Türk sanatlar› alan›nda hizmet vermesi düflünülen yap›
Üsküdar Belediyesi taraf›ndan onar›lmaktad›r.
Alt; Eski Valide Camii alt avlu tan›t›m›yla sunulan resim, asl›nda medreseye aittir. Resimde medresenin dershanesi ve flad›rvan› görülmektedir. fiad›rvan›n
üzeri ahflap sütunlar›n tafl›d›¤› konik çat› ile örtülüdür.
Günümüzde flad›rvan›n örtü sistemi yoktur. Kültür hizmetlerinin verildi¤i yap›
ve bahçesi bak›ml›d›r.
CLXII 28f; (iki resim) Üst, resimde caminin flad›rvan› biraz daha uzaktan son
cemaat yeri ile birlikte görüntülenmifltir.
Alt, resimde caminin son cemaat yeri 1905-1907 y›llar› aras›nda günümüze göre
daha iyi flartlarda oldu¤u izlenir. Pencere al›nl›klar›nda çini panolardan ikisi ve
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Foto 15: Çinili Camii içten görünüm

kürsü bugün yoktur. Kalem ifli bezemelerde örnekler yenilenerek zarif görünümleri olumsuz etkilenmifltir.
4- Çinili Camii: CLVIII 31a plan. CLXXV 31b. Levhada iki resim vard›r. Üst,
flad›rvan 25.5x17.5cm. alt iç görüntü 25.5x21cm. CLXXVI 31g, d›fltan görünüfl
26.6x36.3cm. Gurlitt cami hakk›nda flu bilgileri verir. I.Ahmed’in (hd 16031617) refikas› IV.Murad’›n (hd 1623-1640) ve ‹brahim’in (hd 1640-16489
Anneleri Kösem Mahpeyker, Üsküdar’da Çinili Camii ve ‹stanbul’da daha sonra
yap›lm›fl Galata Köprüsü’nün ekseninde bulunan Yeni Valide Camii36 olmak
üzere iki cami yapt›rm›flt›r. Her ikisinin mimar› olarak ta Koca Kas›m (Kas›m
A¤a)’›n ad› geçmektedir.
Boya süslemeleri, görkemli çinileriyle mükemmel bir yap› olan daha mütevazi
Çinili Camii 1640 da tamamlanm›fl 19.yüzy›lda köklü de¤ifliklik geçirmifltir.
Caminin bak›m ve masraflar› ayn› kiflinin yapt›rd›¤› muhteflem Valide Han’›n
gelirinden karfl›lanmaktad›r.37 Osmanl› çinilerini anlat›rken de “Art›k yaln›zca
her çinide veya her çini gurubunda tekrarlanan motifler yapmakla yetinmeyip,
büyük dekoratif duvar panolar›na yönelirler. Bir kaç örnek vermek gerekirse;
Rüstem Pafla Camii’nin mihrab›ndaki sekizgen alanlardakiler, Çinili
Camii’indekiler …”38
CLVIII 31a. Plan. Gurlitt külliye yap›lar›ndan yaln›zca camii ve medresenin
plan›n› çizmifltir. Caminin Güneydo¤u cephesinde meyilli araziye ve köfle dönemecine uygun yerlefltirilmifl olan medresenin önünde Gurlitt taraf›ndan çizilmifl
olan revakla ilgili günümüzde herhangi bir iz yoktur. Medresenin bat› taraf›nda
küçük bir hazine ve ona bitiflik su kuyusu çizilidir. Avlunun kuzeydo¤u köflesine sekizgen flad›rvan yerlefltirilmifltir.
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Foto 16: Çinili Camii d›fltan görünüm

CLXXV 31b. Üst: fiad›rvan; Planda haznesinin oniki dilimli olarak gösterildi¤i
flad›rvan asl›nda ondört dilimli olup her yüzeyinde bir musluk vard›r.Su haznesinin üst taraf›nda alt›gen flekillerin oluflturdu¤u kafesli bezemeli bölüm palmet dizisi ile sonlan›r.fiad›rvan›n üzeri baklaval› bafll›kl› sekiz mermer sütunun
tafl›d›¤› genifl saçakl› d›flta sivri konik flekilli içte ise kubbeli çat› ile örtülüdür.
Saçak k›sm›nda kahverengine boyanm›fl fleritlerin d›fl›nda Gurlitt’in resmi ile
günümüz flad›rvan› aras›nda fark yoktur.
Alt, iç görünüfl, (mihrap-çiniler-kalem iflleri); Köflkü ve külah› çini kapl› mermer
minber döneminin en zarif örneklerindendir. Minberin yan yüzü, süpürgelik ve
korkuluklar›nda ay›rma rumilerle oluflan zarif bezemeler yer al›r.
Mihrap nifli ve duvar çinileri XVI. yüzy›l karakterini devam ettirir niteliktedir.
Mihrap niflini iri hançer yapraklar, hatayiler ve lalelerden oluflan bezemeli çiniler kaplar.
Duvar çinilerinde ise pençler, laleler, hatayiler, pozitif ve negatif çizim örnekleriyle zarif desenler olufltururlar.39
Resimde görülen barok tarz› kaba iflçilikli kalem iflleri 1890-1893 y›llar›
aras›ndaki onar›mda yap›lm›fl olmal›d›r.40
Yap›da günümüzde yer alan kalem iflleri daha sonraki onar›mlarda asl›na sad›k
kal›narak yenilenmifllerse de desenlerde uygulanan örgelerin uzman sanatkârlar
taraf›ndan yap›ld›¤› söylenemez.
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Foto 17: Ahmed A¤a Medresesi

CLXXVI 31c.d›fl görünüfl; yap›n›n d›fl görünümü ayn› özelli¤ini günümüzde de
korumaktad›r. Günümüzde minare daha kal›n ve külah k›sm› ise daha k›sad›r.
5- Ahmed A¤a Medresesi, (Ahmediye Medresesi-Külliyesi)
CLXXXIV 33a-33b.avlu görüntüleri, 33a. Dershane bölümü 26.3X18.3cm. Alt
kütüphane 26.3x18.3cm. CLXXXV. 33c.Plan.
Gurlitt yap› hakk›nda flu bilgiyi verir: …Üsküdar’daki Ahmed A¤a Medresesi de
bu tarihte(?)41 yap›lm›fl olmal›d›r. Önemli yan› üslup anlay›fl›ndaki aç›kl›k ve
kendine güvenin yan› s›ra resim boyamalar›n›n yaratt›¤› etkiye f›rsat verme
e¤ilimindedir. Okul ve medrese kompleksindeki (külliye) türbe ve ibadethanenin nas›l etkilendi¤ini incelemekte yarar vard›r.42
CLXXIV 33a-33b Gurlitt’in Ahmed A¤a Medresesi avlu görüntüleri ad›yla
sundu¤u resimlerdeki görüntüde üstte dershane odas› altta medrese odalar› ve
kütüphane görüntülenmifltir. Dershane odas›n›n önündeki revak aç›m olmas›na
karfl›n, kütüphanenin reva¤› ahflaplarla kaplanm›flt›r. Günümüzde ise revaklar
camla kapl›d›r.
CLXXXV: plan. Medrese odalar› oniki olarak gösterilmifltir.
6- Yeni Valide Camii. CLXXXVI 34a d›fltan görünüflü36x25.6cm. ; CLXXXVII 34
b.avlunun güneyine bak›fl(son cemaat yeri avludan görüntü ve flad›rvan
36.2x26.5cm.;) CLXXXV 34 c-d Plan ve kesit; CLXXXVIII 34 f-g (iki resim) sag:
Yan sahan ve kubbeye geçifl 26x20.5., mihrap ve minber 26x20.5cm.; metin
s.100. flekil 216. alç› flebekeli pencere.
Gurlitt yap› ile flu bilgileri verir: III.Ahmed (1703-1730) Üsküdar’daki Yeni
Valide Camini annesi Mehpare Emetullah Rabia Gülnufl Valide Sultan’›n
(ö.1715) hayrat›na yapt›rm›flt›r. ‹nflaat 1708 de bitmifltir. Yüzy›l›n bitiminden
sonra ulusal mimari kabiliyeti bu yap›da bir kez daha vücut bulmufltur.43
CLXXXVI 34a d›fl görünüfl. Resimde, caminin Üsküdar meydan›na bakan do¤u
cephesinde Balaban Caddesine aç›lan avlu kap›s›n›n üst taraf›nda s›ralanan
çeflme, sebil veEmetullah Gülnufl Sultan türbesinin do¤u cephesi görülür.
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Foto 18: Yeni Valide Camii

Çeflme : Ayna tafl›n›n üzerindeki ondört sat›rl›k kitabede 1121(1709-10) y›l›nda
Gülnufl Emetullah Valide Sultan taraf›ndan yapt›r›ld›¤› yaz›l›d›r.44 Dikdörtgen
mermer çeflmenin oldukça zarif bezemeleri vard›r. Çeflmenin d›fl bölümü
meyveli ve vazoda çiçeklerleüstte yuvarlak kemer içinde istiridye kabu¤u fleklinde bezeme ile dolgulan›r. ‹stiridyeden dikdörtgene geçiflteki üçgen alanlarda
yer alan kabaralar›n birinin olmad›¤› görülür.Tüm bu bölümü mukarnas dizisi
izler. Çeflme palmet flekillerinin içlerinin ramilerle bezeli oldu¤u tepelikle sonlan›r.45
Sebil: çeflmenin üst taraf›nda bulunan sebil sivrikemerlerle birbirine ba¤lanan
alt› sütunun aralar›nda oluflan pirinç flebekeli bafl bölümü Hâkimiyet-i Milliye
caddesine aç›l›r. Bu bölümü üstte her yüzden ikifler m›sran›n bulundu¤u oniki
m›sral› kitabe kufla¤› izler.46 Genifl saça¤›n çevreledi¤i sebil tonoz ve kubbe ile
örtülüdür.
Türbe: Muvakkithane ile sebil aras›nda yer alan türbe sekizgen planl› olup kafes
fleklinde olup aç›k türbe özelli¤i tafl›r. Sivri kemerlerle birbirine ba¤lanan
mukarnas bafll›kl› sekiz mermer sütunun aralar› zarif iflçilikli pirinç flebekelidir.
Sekizgen türbeyi en üstte stalaktitli kuflak çevreler. Aç›k türbenin üzerini demir
çubuklardan oluflan kubbe örter. Valide Sultan Mahfili: Çeflme ve sebilin arka
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Foto 20: Yeni Valide Camii plan ve kesit (sol üst köflede
Ahmed A¤a Medresesi plan›)

taraf›nda görünen ahflap mekan Valide Sultan Kasr›d›r. 1976 y›l›nda onar›m
gören mekanda iki oda bir lavabo vard›r. Merdivenle ç›k›lan mekan› biri mermer
üçü ahflap dört sütun tafl›r.47
CLXXXVII 34b. avlunun güneyine bak›fl (son cemaat yeri ve flad›rvan›n
görünüflü). Resimde, befl gözlü son cemaat yerinin girifl ve yanlar›ndaki kubbe
ile örtülü iki bölüm görülür. Son cemaat yerindeki dikdörtgen alt pencerelerde
kündekari tekni¤iyle ifllenmifl pencere kapaklar› ilgi çekicidir. Pencere
al›nl›klar› kafesle örülüdür.
fiad›rvan: Resimde görülen sekizgen flad›rvan avlunun ortas›nda yer al›r. Duvara
gömülü mukarnas bafll›kl› sivri kemerlerle birbirine ba¤lanan yüzeylerde
kemerlerin ara boflluklar› rumi flekillerindenoluflan zarif bezemelerle dolguludur. Her yüzeyde birer musluk vard›r.Sütun bafll›klar› aras›ndaki flebekeli
mermer flerit fleklindeki bezemenin üst ve alt k›sm›ndaki yüzeyler Rumilerin
oluflturdu¤u zarif dökme tunç flebekelerle kapl›d›r.fiad›rvan›n en görkemli
bölümü üstte palmet dizisiyle sonlanan mukarnas dizilerinin s›raland›¤›
kuflakt›r. fiad›rvan›n üzeri kubbe ile örtülüdür. CLXXXV 34c-d Plan kesit:
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Foto 21-22: Yeni Valide Camii iç görünümü

Gurlitt camii’nin son cemaat yerinde giriflin üzerindeki tonoz örtüyü kubbe
atarak göstermifl, iki köflelerde tonozla örtülü bölümleri ise bofl b›rakm›flt›r.
CLXXXVIII. 34 f-g Sol Resim; Mihrap- Minber. Dikdörtgen mihrap niflinde yedi
s›ra mukarnas dizisinin bulundu¤u bölümün yan yüzeylerindeki silmelerde
birer kabara yer al›r. Mihrab›n tepeli¤inde üçgen al›nl›¤›n alt bölümü mukarnas
dizili üçgeni oluflturan k›s›mlarda palmet dizileri s›ralan›r, ortada bir kabara
bulunur. Mihrap niflini dolgulayan çiniler Tekfur Saray› için imalat› örnekleridir. Mermer minber klasik dönem özelli¤i yans›t›r.48
Sa¤ Resimde, caminin kad›nlar mahfilinin bir bölümü ile kalem ifli
bezemelerinin ayr›nt›l› görünümü sa¤lanm›flt›r. Kemerlerin ‹ç Yüzeyleri ve
çevreleri içleri rumilerle dolgulu flemselerle bezelidir.Kemerlerin aralar›ndaki
üçgen alanlarda ve kubbe içlerinde ise çeflitli desenlerle gülbezekler bulunur.
Alç› pencere flekil 216: Gurlitt yap›lardaki alç› flebekeli pencerelerden
baz›lar›n›n desenlerini çizmifl ve kendine göre yorumlayarak anlatm›flt›r.fiekil
216 Yeni Valide Camii alç› flebekeli pencere örneklerinden biridir. Gurlitt’in
anlat›m›na göre; “pencerelerde çerçeve olarak mermer levha ya da ço¤unlukla
daha zengin görünümü, tahminen tutkalla yap›flt›r›lm›fl ahflap levhalara testere
ile flekil vermek suretiyle elde edilmifl ahflap malzeme kullan›ld›¤›n› gördüm…
Örne¤in, Üsküdar’daki Yeni Valide Camii’nde bunlar›n tümü çiçek
desenlidir.(flekil 216)Her halde bu pencereler aç›lmak üzere yap›lm›flt›r.”49
7-Mezarl›k Avlusu: CXCII 36a, 26x18.5cm.(iki resim)
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Foto 23: Üsküdar’da bir mezarl›k avlusu

Üst Resimde kavuklu, fesli ve di¤er flahide tafllar›ndan bu bölümün mütercim
As›m Efendi sofas›yla benzerlik göstermektedir.50 Gurlitt, kitab›n›n metin
bölümünde “36. Mezarl›klar” bafll›¤› alt›nda Eyüp ve Üsküdar Karacaahmet
Mezarl›¤›’n› flu sözlerle tan›t›r: “Biri flehrin kuzeybat› surlar›n›n önündeki Eyüp,
di¤eri Üsküdar s›rtlar›ndaki Karacaahmet olan iki büyük mezarl›¤›nda çevre
duvar› yoktur. Her iki mezarl›kta pek düzenli de¤ildir. Müslümanlar, ölülerini
bofl bulduklar› yerlere k›ble yönüne ve sa¤ taraflar›na defnederler. Mezarlar›n
üstü bir mermer taflla kapl› olup bafl ucundaki daha büyük olmak üzere, her iki
ucuna birer mezar tafl› dikerler. Mezar tafl›n›n üstünde genellikle kufllar için
küçük bir kurna (su kab›) bulunur. Bafl ucundaki mezar tafl›nda bir yaz›t, erkeklerde ise, süs olarak serpuflunun bir kopyas› bulunur. Kad›nlarda buna rastlanmaz. Mezar tafllar›ndan yans›yan pitoresk karmafla aralar›na serpifltirilmifl
seçkin kiflilere ait üstü kubbeli aç›k yap›lar, eski mezar tafllar›n› kald›rma
yasa¤›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan harabe mezarlar, her taraftan f›flk›ran heybetli
selviler, mezarl›klarda kendine has vakur bir atmosfer (görünüm) yarat›r.”
Yazar›nda belirtti¤i gibi resimler Karacaahmet mezarl›¤›na aittir.51

Öneriler
Yap›lmas› gerekenler
1905-1907y›lar› aras›n› belgeleyen resimlerin nitelikli çekimleri dikkate
al›nd›¤›nda pek çok özelli¤i ayr›nt›l› flekilde yans›tt›klar› görülmektedir. Belge
niteli¤indeki bu resimler yine ayn› nitelikli çekimle yenilenerek Üsküdar
Belediyesi taraf›ndan oluflturulan arflivde bulundurulmas›.
2010 Avrupa Kültür Baflkenti olmaya haz›rlanan ‹stanbul’un nadir
beldelerinden Üsküdar’daki tarihi eserlerin onar›m ve koruma çal›flmalar›nda
oluflturulmas› gerekli uzman heyetin izleyecekleri yöntemde resimlerin
sundu¤u olumlu özelliklerin dikkate al›nmas› sa¤lanmal›.
Yap›lmamas› gerekenler:
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Resimlerde görülen 1850 li y›llarda Osmanl› Bezeme sanat›- Kalem ‹flleri –
yenilemelerinde uygulanm›fl olan barok-rokako ampir örneklerinin, yeni
onar›mlarda tekrarlanmalar›n›n sa¤lanmamas›.
D‹PNOTLAR
1 Kaynaklarda marangozluk ve dülgerlik olarak belirtilir.Marangoz (‹tl.) kelimesi her ikisini de içerir. Dülger (Fr.) Yap›lar›n
kaba a¤aç iflçili¤ini yapan usta. Kelime anlamlar› için bk. Do¤an Hasol, Ansiklopedik Mimarl›k Sözlü¤ü, ‹stanbul 1995, s.
146, 301.
2 Cornelius Gurlitt’i toplumumuza tan›tan kifli Semavi Eyice’dir.
Hayat› ile ilgili bilgiler buradan al›nm›flt›r.
Semavi Eyice, “Cornelius Gurlitt”, TDV ‹slâm Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, XIV, 206-207;
Eyice’nin bilgileri ald›¤›n› belirtti¤i esere ulafl›lamad›. bk. J.Jahn, Cornelius Gurlitt, Die
Kunstgeschichte der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig 1924, 1-32.;
Mustafa Özen, Edirnede’ki Yap›lar Cornelius Gurlitt, Edirne 2006, 6-8.
3 S.Eyice, a.g.m.207.
4 Resmin alt yaz›s›nda yanl›fll›kla Eski Valide Camii alt avlusu yaz›s› vard›r.Resimde
görülen avlu medrese odalar›n›n aç›ld›¤› avludur.
5 Ahmet Vefa Çobano¤lu, Halil Pafla Türbesi, Sebili ve Çeflmesi, Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, s. 513; A.H. de Groot, “Halil Pafla Kayserili”, TDV ‹slâm Ansiklopedisi, ‹stanbul 1997, XV, 324326; Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul2001, II, 618-619.
6 A.H. de Groot, a.g.m., 324-326
7 A.V.Çobano¤lu, a.g.m., 513.
8 ‹zzet Kumbarac›lar, ‹stanbul Sebilleri, ‹stanbul 1938, 19.; Sebil ve çeflme ile ilgili ayr›nt›l›
bilgi için ayr›ca bk. Tülay Sezgin, “Üsküdar Örnekleri ile Türbe-Mezar-fiekil-Çeflme
‹liflkisi”, II.Üsküdar Sempozyumu Bildirileri 12-14 Mart 2004, s. 456-458.
9 A.V. Çobano¤lu, a.g.m., 513.
10 Plan için bk.Haskan, a.g.e., 620.
11 Türbe ile ilgili genifl bilgi için bk.; Haskan, a.g.e. 561-562.
12 Mihrimah Sultan’›n do¤um ve ölüm tarihleri, Tarihi kaynaklarda farkl› gösterilmifltir.
Necdet Sakao¤lu, “Mihrimah Sultan” Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, V, 453- 454.; M.N. Haskan,
a.g.e., 264-265.
13 Do¤an Kuban, “Mihrimah Sultan Külliyesi” ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994 V, 456-457.; M.N.Haskan, a.g.e., 261263.
14 ‹smail Orman, “Mihrimah Sultan Külliyesi”, TDV ‹slam Ansiklopedisi, ‹stanbul 2005, XXX, 43.
15 Resmin alt›nda Eski Valide Camii alt avlusu yaz›l›d›r. Caminin alt avlusu diye bir fley
yoktur. Meyilli arazinin düzenine göre camiinin revakl› avlusunda kuzey duvar›na giriflin
bulundu¤u alt k›s›mda medrese bulunur. Resimdeki avlu medrese odalar›n›n önünde yer
al›r.
16 M. Ça¤atayUluçay, Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›, Ankara 1980, 25-30.; Abdullah
Kuran, Mimar Sinan, ‹stanbul 1986, 175-176 dipnot 24; Necdet Sakao¤lu, “Nûrbânu
Valide Sultan”, D.B.‹stanbul Ansiklopedisi, VI, 95-96.
17 Hüseyin Ayvansaray› 1281, Hadikatü’l-Cevâmî, I-II‹stanbul (haz. Çetin F. Derin–Vahit
Çabuk) Mecmua-i Tevarih, ‹stanbul 1985; ‹brahim A.Konyal›, Mimar Koca Sinan’›n
Eserleri, ‹stanbul, 1950, s. 147.; Do¤an Kuban, “Üsküdar Atik Valide Külliyesinin Yerleflim Düzeni ve Yap›n›n Tarihi Üzerine”, S.Kemal Yetkin Arma¤an›, Ankara 1984, s. 52-60.; M.Baha Tanman, “Atik Valide Külliyesi”, D.B.‹stanbul Ansiklopedisi,
‹stanbul 1993, I, 408.
18 -Abdülkadir Özcan, Mimar Sinan’a Sipariflte Bulunanlar, Mimarbafl› Koca Sinan Yaflad›¤› Ça¤ ve Eserleri, ‹stanbul 1988,
s. 134.; Kuran, a.g.e., 189.; Tanman, a.g.m., s. 408.
19 Yap›n›n mimari özelli¤i ile ilgili genifl bilgi için bk. Do¤an Kuban, Eski Valide Camii,
Mimarl›k ve Sanat, ‹stanbul 1961, 2, s. 60.; Kuran, a.g.e., 184.; Tanman, a.g.m., s. 408-409.; Candan Nemlio¤lu, “Üsküdar
Atik Valide Camii Özgün Kalem ‹flleri ve Türk-‹slâm Bezeme Sanat›ndaki Yeri”, Üsküdar Sempozyumu, I, 23-25 May›s 2003;
‹stanbul 2004, s. 61-62.
20 M.Baha Tanman, a.g.m., s. 410-411.

599

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

21 Medrese ile ilgili genifl bilgi için bk.Tanman, a.g.m., s. 410; M.N.Haskan, a.g.e., s. 1245.
22 Necdet Sakao¤lu , “Kösem Sultan”, D.B.‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, 5, 96-98.
23 M.N. Haskan, a.g.e., s. 162.
24 a.g.e., s. 164-165.
25 Caminin minaresi ile ilgili genifl bilgi için bk. Ahmed V. Çobano¤lu, “Çinili Külliyesi”,
D.B.‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, II, 519-522; M.N.Haskan, a.g.e., s. 162-165.; Erol Gülçin, “Çinili Cami Külliyesi”,
TDV ‹slam Ansiklopedisi, ‹stanbul 1993, VIII, 335-337.
26 Caminin çinileri ile ilgili genifl bilgi için bk. Latife Aktan, “Üsküdar’daki Çini Süslemeli
Camiler”, I.Üsküdar Semp. Bild., 23-25 May›s 200,107-108.; Y›ld›r›m Savafl, “Üsküdar
Çinili Camii (Köflem Valide Sultan Camii)’ndeki Çini Süslemeler”, II.Üsküdar Semp.
Bild.; 12-14 Mart 2004, 444-453.
27 Genifl bilgi için bk. ‹.Ayd›n Yüksel, “Ahmediye Külliyesi”, D.B. ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1993, I, 136-137;
M.N.Haskan, a.g.e., 1239.
28 Mehmed ‹pflirli, “Gülnufl Emetullah Sultan”, TDV ‹slâm Ansiklopedisi, ‹stanbul 1996, XIV, 248-249.
29 Caminin temel atma töreni ile hizmete aç›lma töreni ayr›nt›l› bir flekilde anlat›l›r. bk. M.N.Haskan, a.g.e., 387 al›nt›,
F›nd›kl› Mehmed A¤a, Nusretname (çev. ‹.Parmaks›zo¤lu), 2/336, 269.
30 Muzaffer Erdo¤an, Mimar Kayserili Mehmed A¤a, ‹stanbul 1962, 15.; Seçkin mimar
ad›n› “Bekir A¤a” olarak verir. bk. Nadide Seçkin, “Yeni Valide Külliyesi”, D.B.‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, VII,
468-470.
31 Muzaffer Erdo¤an, Osmanl› Devrinde ‹stanbul Bahçeleri, Ankara 1958, IV, 171-175;
Sedat Hakk› Eldem, Türk Bahçeleri, ‹stanbul 1973; Nurhan Atasoy, Hasbahçe, ‹stanbul
2002.
32 D. Kuban çeflmenin XVII. yüzy›lda eklendi¤ini belirtir. bk. D. Kuban, a.g.m., s. 457.
33 Cengiz Can, Fossati Gasparo Trajano Fossati, Giuseppe, D.B. ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, III, 326- 328.
34 Atife Batur, Garabet Amira Balyan, DB.‹st.Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, 2, 39-40.; Candan Nemlio¤lu, “Aziz Mahmud
Hüdâyî Külliyesi Yap›lar›ndaki Kalem ‹flleri”, Uluslararas› Üsküdar SempozyumuBildirileri 20-22 May›s 2005, 11, 398-401.
35 M.B. Tanman yaz›s›nda A.S.Ülgen’in çizdi¤i külliye plan›n› sunmufltur. bk. M.B.T anman
a.g.m., s. 408.
36 Gurlitt Yeni Camii hakk›nda yanl›fl bilgiler vermifltir. Yeni Cami Safiye Sultan taraf›ndan
1597 y›l›nda Mimar Davud A¤a’ya bafllat›lm›fl ancak inflaat yar›da kald›¤› için tekrar IV.
Mehmed (hd1648-1687) annesi Turhan Hatice Sultan taraf›ndan 1661 y›l›nda yeniden
yap›m›na devam edilerek 1663 te Cuma namaz› k›l›nmak üzere aç›lm›flt›r. bk. Do¤an
Kuban, “Yeni Cami Külliyesi”, D.B. ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, VII, 464-467.
37 Çinili Hamam Sokak’ta bir kervansaray bulunmaktad›r. Gurlitt’in sözünü etti¤i han buras›
olmal›d›r. M.N.Haskan, a.g.e., 164.(plan) metin için bk. R.K›z›ltan, a.g.e., s. 86
38 R.K›z›ltan, a.g.e., s. 100.
39 S.Y›ld›r›m, a.g.m., s. 444-454.
40 A.V.Çobano¤lu, a.g.m., s. 520; M.N. Haksan, a.g.e., s. 164.
41 Gurlitt bu tarihte dedi¤i halde aç›klay›c› bir tarih belirtmemifltir. XVII. yüzy›l› belirtmek
istemifl olmal›.
42 R.K›z›ltan, a.g.e., 87.
43 R. K›z›ltan, a.g.e., s. 87.
44 M.N.Haskan, a.g.e., s. 1070-1071.
45 Çeflme ile ilgili ayr›nt›l› bilgi ve çizimleri için bk. M.N.Haskan, a.g.e., s. 1070-1071;
Gülçin Erol Canca, “Gülnufl Emetullah Valide Sultan Yeni Valide KülliyesininLale Devri Mimarisi ‹çindeki Yeri”, Üsküdar
Sempozyumu Bildirileri 23-25 May›s 2003, ‹stanbul 2004, II, 95-96; Tülay Sezgin, “Üsküdar’daki Örnekleri ile Türbe-MezarSebil-Çeflme ‹liflkisi”, Üsküdar Sempozyumu Bildirileri 12-14 Mart 2004, ‹stanbul 2005, II, 458-461.
46 Kitabe ile ilgili bilgi için bk. M.N.Haskan, a.g.e., 1219; T.Sezgin, a.g.m., s. 461.
47 G.E.Canca, a.g.m., s. 94.
48 Zeki Sönmez, “Türk Çinicili¤inde Tekfur Saray› ‹malat› Çiniler”, Antika sy. 27 (‹stanbul 1987), s. 29-35.
49 Alç› sebekeli bu pencereler ahflap de¤il, alç›lar›n kal›plarla flekillenmesiyle yap›lmaktad›r.
50 M.N.Haskan, a.g.e., s. 698.
51 Necdet ‹flli, “Karacaahmet Mezarl›¤›”, TDV ‹slâm Ansiklopedisi, ‹stanbul 2001, 375-377;
M.N.Haskan, a.g.e., s. 667- 872.
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Baz› flehirlerin görülmeye de¤er yerleri vard›r. O yerler; farkl› tatlar›, ilginç
anekdotlar›, tarihi güzellikleri ve mistik havas›yla de¤iflik meslek gruplar›n› ayn› esprinin parças› yapabilir. Konunun bütünden detaya gidilerek yeniden çözümlenmesi, görünmeyenleri ortaya ç›karmas› ve yarat›lan de¤erleri farkl› yorumlamalarla yeniye dönüfltürmesi gibidir. Her dönem farkl› zamanlar›n kahramanlar› olmufltur. Bu araflt›rmada ‹stanbul ve Üsküdar’›n XIX. yüzy›l içindeki
sanatsal biçimleri, hayranl›k duyan insanlar›n yans›malar› gözler önüne serilerek, farkl› bir kültür penceresinden bakan ressam Ayvazovski’nin hayaline yans›tt›¤› görünümler irdelenmifltir. Buradan hareketle dönem içi sanat ortam›ndan
bafllamak, konuyu biraz daha derinlefltirerek anlafl›labilirli¤ini art›racakt›r.
XIX. yüzy›l sonu XX. yüzy›l bafl›nda faal olan baz› ressamlar, belirli ak›mlar ve
anlay›fllar d›fl›nda kalarak faaliyet göstermifllerdir.1 XX. yüzy›l, XIX. yüzy›ldan
devrald›¤› sanat anlay›fl› ve h›zla de¤iflen yaflam biçimleriyle hareketli bir görüntü vermektedir. Ressamlar kendi bulundu¤u çevrelerden ç›karak farkl› kültürlerin denizlerine aç›lmaya bafllam›fllard›r. De¤iflen, ça¤a ayak uydurmakta
zorlanan usta ressamlar›n baz›lar› geleneksel üsluplar›n› bozmadan hayatlar›n›n
sonuna dek ayn› pencereden eser üretmeye devam etmifllerdir. Ancak baz› ressamlarda keflif ve heyecan tutkular›na yenik düflerek, sanat çizgilerini farkl› co¤rafyalarda sürdürmek istemifllerdir. Konumuz ‹stanbul ve onun tarihi semtlerinden biri olan Üsküdar olunca, buralara gelen ve burada eser üretmeye çal›flan
baz› Bat›l› ressamlara de¤inmek yerinde olacakt›r. Ancak Bat›l› ressamlara de¤inmeden önce Ayvazovski’yi Üsküdar paralelinde konu almam›z›n sebebini de
aç›klamak gerekecektir.
Ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey’in “Kaplumba¤a Terbiyecisi” isimli eserinin müzayede salonunda aç›k art›rma ile Befl Trilyon TL’ye Pera Müzesi için sat›n al›nmas›, bugüne kadar Türkiye’de bir tabloya ödenen en yüksek rakam ola-
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Resim 2: Fausto Zonaro, “Üsküdar Etüdü”, 18911910, püyb. 28x17,5cm, Özel Koleksiyon.
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Resim 1: Fausto Zonaro, “Üsküdar S›rtlar›nda”, 1891-1910, tüyb.
95x145cm, Özel Koleksiyon.

Resim 4: Fabius Brest, “Üsküdar”, tüyb. 34x49cm, Topkap› Saray› Müzesi.

Resim 3: Vanmour, “Gergefte Nak›fl ‹flleyen Türk Kad›n›”,tüyb., 33,5x26,5cm, Rijksmuseum.
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rak indekslere geçmifltir. Son olarak 4 Mart 2007 tarihinde ‹stanbul’da Alif Art
Antikac›l›k taraf›ndan Esma Sultan Yal›s›’nda “Osmanl› ve Karma Sanat Eserleri Müzayedesi” düzenlenmifltir. Bu müzayedede Osmanl› Saraylar› için çok say›da esere imza atan, deniz ressam› olarak ün yapan ‹van Konstantinoviç Ayvazovski’nin “K›r›m Sahili Aç›klar›nda Yelkenli Mavna” adl› eseri aç›k art›rma ile
Dokuzyüzbin YTL’ye al›c› bulmufltur. 1881 tarihli 67x97cm boyutlar›ndaki tablonun bu fiyata al›c› bulmas›, Osman Hamdi’nin eserinden sonra Türkiye’de en
yüksek fiyata sat›lan ikinci eser olarak tarihe geçmesi bak›m›ndan Ayvazovski’nin de¤erini gözler önüne sermektedir.2
Ayvazovski’yi Türkiye’de bu kadar de¤erli k›lan, onu Türkiye’ye gelen di¤er Bat›l› ressamlardan ay›ran özelli¤ine k›saca de¤inmeden önce ‹stanbul’a gelen ve
Üsküdar semtinin büyülü havas›n› resimlerine konu edinen ressamlar› da incelemek faydal› olacakt›r. ‹stanbul ve Üsküdar’a bu ressamlar› çeken konu zenginli¤i, eserlere bak›ld›¤›nda daha iyi anlafl›lmaktad›r.

‹stanbul’a Gelen Baz› Bat›l› Ressamlar
Ça¤dafl Türk resminin geliflimine önemli katk›lar sa¤layan Padiflahlar›n bafl›nda
flüphesiz ki Abdülmecid (1839-1861) ve Abdülaziz (1861-1876) gelmektedir. Bu
iki devlet adam› da Türk resminin gelifliminde rol oynayabilecek, Bat›l› ressamlar› ‹stanbul’da a¤›rlayarak Türk ressamlar›n ufuklar›n› açabilecek farkl› teknikleri gelifltirmelerini sa¤lam›fllard›r.3
Abdülmecid’in resme olan tutkusu, kendisinin de yapt›¤› resimlerde aç›kça görülmektedir. Resmi seven ve de¤er veren böylesine bir devlet adam›n›n ülkeyi
yönetmesi, sanatç›lar aç›s›ndan oldukça önemli bir durumdur. Abdülmecid’in
yapt›¤› baz› deniz manzaralar›nda Ayvazovski etkisi fark edilmektedir. Kuflkusuz 1874 Ayvazovski sergisi ve onun Dolmabahçe Saray› için yapt›¤› resimler,
Abdülmecid Efendi’nin yak›n ilgisini çekmifl olmal›d›r.4
Davet edilen di¤er yabanc› ressamlar›n Türk resminin geliflimine sa¤lad›klar›
katk› üslup olarak de¤ilse bile resme olan ilginin geliflimi kapsam›nda dikkate
de¤erdir. Bu ressamlar› çeken, Osmanl› saray›n›n ve aristokrasisinin kültürel kabuk de¤iflimiyle ba¤lant›l› olarak resme duyduklar› canl› ilginin yan› s›ra, Avrupa’da moda olan ve genifl bir piyasas› bulunan Oryantalist resim konusunda
kendilerini ispatlamak olarak nitelendirilebilir.
Bunlar aras›nda baz›lar› ‹stanbul’a olan tutkular› veya Türk resmine sa¤lad›klar› katk›larla di¤erlerinden ayr›lm›fllard›r. Amedeo Preziosi (1816- 1882) ve Leonardo de Mango (1843- 1930) ‹stanbul’a yerleflip hayatlar›n›n sonuna kadar bu
kentte yaflam›fllard›r. Ayvazovski (1817- 1900), resimlerinde büyük bir tutkuyla
sevdi¤i ‹stanbul’u defalarca kez ele alm›fl, flehre birçok kez gelmifltir. Guillemet
(1827- 1878), 1874 y›l›nda ‹stanbul’da özel desen ve resim akademisi kurmas›
ile önem kazanm›flt›r. ‹talyan ressam Zonaro (1854- 1929), Hollandal› ressam Jean Baptiste Vanmour (1671- 1737), Frans›z ressam Fabius Brest (1823-1900), Al603
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Resim 5: Fabius Brest, “Bo¤aziçi’nde Üsküdar ‹skelesi”, tüyb. 52x75cm, Özel Koleksiyon.

man Johann Hermann Kretzschmer (1811-1890), Frans›z Eugène Flandin (18031876), Jules Laurens (1825-1901), Camille Rogier (1805-1870), Félix Ziem, Charles Doussault (19. yüzy›l) ve Charles Émile Labbé (1820-1885), ‹skoç Sir Dawid
Wilkie (1785-1841), ‹ngiliz Richard Dadd (1818-1886), William Holman Hunt
(1827-1910), John Frederick Lewis (1805-1876), Edward Lear (1812-1888), ‹talyan (‹stanbul do¤umlu), Giovanni Brindesi (1826-1888), Gaspare Fossati (18091883) ‹stanbul’da çok say›da resim üretmifltir.
Bütün bu yukar›da atfedilen ressamlar›n ‹stanbul resimleri incelendi¤inde, Üsküdar’›n do¤a güzelliklerine kay›ts›z kald›klar› görülmemektedir. Hemen hepsinde mutlaka bir Üsküdar görünümü dikkati çekmektedir.

Bat›l› Ressamlar›n Eserlerinde Üsküdar
‹stanbul’un gizemi tarih boyu Bat›l›lar›n ilgisini çekmifltir. Özellikle sanat›n görsel anlat›m biçiminin kullan›ld›¤› resim sanat›nda eser üreten ressamlar, ‹stanbul’a gelerek tarihi semtlerini ve bu semtlerden biri olan Üsküdar’› da gezmifl,
burada önemli yap›tlara imza atm›fllard›r.
Ancak yabanc› ressamlar›n Üsküdar görünümleri üzerinde durmak, konumuzu
da¤›taca¤›ndan sadece birkaç örnek üzerinde durmak daha sa¤l›kl› olacakt›r.
Öncelikle ‹stanbul, gündelik yaflam kültürü ile manzara ressamlar› için çekici bir
kenttir 5. ‹stanbul’un do¤a güzelliklerinin yan› s›ra sosyal yaflam›na da de¤inen çal›flmalar incelendi¤inde, ressamlar›n kültür farkl›l›klar›ndan nedenli etkilendi¤ini
anlamak mümkündür. “Gergefte Nak›fl ‹flleyen Türk Kad›n” isimli çal›flma (Resim
3) ressam Vanmour’un geleneksel k›yafetler içinde resmetti¤i kad›n figürüyle, belirtti¤imiz tarz çal›flmalar aras›nda en belirgin örneklerden biridir. Zonaro’nun ‹stanbul halk kültürünü iflledi¤i, Preziosi’nin yine gündelik yaflama de¤indi¤i konular ve di¤er ressamlar›n kültür yans›malar› ayr› ayr› incelenebilmektedir.
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Resim 6: Gerome, “Üsküdar’dan Görünüm”, tüyb.
52x75cm, Özel Koleksiyon.
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Resim 7: François Prieut Bardin, “Üsküdar’da Kay›klar”, tüyb.
46x61, Özel Koleksiyon.

Resim 8: Ayvazovski, “Gece ‹stanbul”, 25x37cm, tüyb.1848.

Resim 9: Ayvazovski, “‹stanbul” 45,5x37cm,
tüyb.1846.
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Resim 10:
Ayvazovski,
“‹stanbul”, tüyb. 1846.
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Resim 11: Ayvazovski, “‹stanbul” 124x192,5cm, tüyb.1846

Zonaro’nun Üsküdar’› kendine has üslubu ile defalarca betimlemesi, ayn› zamanda semtin tarihi dokusuna hayranl›k duydu¤unun da bir göstergesidir (Resim 1-2). Fabius Brest, ‹stanbul’dan oldukça etkilenmifl Bat›l› ressamlardan biridir. ‹stanbul görünümlerini kendine özgü f›rças›yla tuvale aktar›rken, Üsküdar’›nda farkl› görünümlerini resimlemifltir (Resim 4-5). Thomas Allom’un “Üsküdar ‹skelesi” ad›n› verdi¤i çal›flmas› yine dönemin Üsküdar’› hakk›nda bize
önemli ipuçlar› vermektedir. Üsküdar, ressamlar› cezbeden farkl› konular› ile
do¤a görünümlerini tuvallerine yans›tan ressamlar›n tutkusu olmufltur (Resim
6-7). Bu tarz çal›flmalar› baflka bir bafll›k alt›nda toplamak mümkündür.
Burada konu Üsküdar ve Ayvazovski olunca Ayvazovski’yi tan›mak, hayat›ndan
k›saca bahsetmek konuya farkl› bir boyut kazand›racakt›r.

Ivan Ayvazovski
Ayvazovski, 1817 y›l›nda K›r›m’da bir Karadeniz Liman flehri olan Feodosiya’da
dünyaya gelmifltir. Feodosiya, tarihi ve co¤rafi özellikleriyle Ayvazovski’nin sanatç› kiflili¤inin geliflmesine önemli ölçüde etki etmifltir. fiehirde yaflayan Türk607
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Resim 13: Ayvazovski, “K›z Kulesi”, tüyb.1848, Tretyakov Galeri, Moskova.
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Resim 12: Ayvazovski, “‹stanbul” 49,7x75,8cm, tüyb.1894.

Resim 15: “K›z Kulesi”, Gravür, 1822.

Resim 14: “K›z Kulesi”, Gravür.

ler, Ermeniler, Ruslar, Yahudiler ve Araplar gibi farkl› toplumlar, Ayvazovski
üzerinde olumlu izlenimler b›rakm›flt›r. fiehrin tarihi yap›s›, Ayvazovski’nin gitti¤i di¤er flehirlerde de ayn› güzellikleri aramas›na vesile olmufltur. Nitekim bulundu¤u flehirlerden Napoli, Venedik, St. Petersburg ve ‹stanbul gibi flehirlerden
her zaman övgüyle söz etmifltir.6
Kendisinin yazd›¤› mektuptaki bir söz de konuya flu flekilde aç›kl›k getirmektedir; “Galiba dünyada bu flehir kadar muhteflem bir yer yok, buradayken Napoli
ve Venedik’i unutuyorsun.”7
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Ayvazovski, küçük yafllardan itibaren resme ilgi göstermifltir. Sanatç›, 1887 tarihli bir resminde kendisini küçük bir çocuk olarak Feodosiya’ya hakim bir yükseklikten flehri resmederken tasvir etmifltir. Resmin üzerinde “1825’te Ayvaz”
yazmaktad›r. Kendi hayat›n›n çok erken bir döneminde, henüz 8 yafl›nda resme
duydu¤u ilgiyi ortaya koyan bu resim, ayn› zamanda Feodosiya’n›n onun üzerinde b›rakt›¤› etkiyi de ifade etmektedir.8
Bir sanatç›n›n hayat›n›, birkaç cümle ile ifade etmek tabii ki mümkün de¤ildir.
Ayvazovski’nin yaflam›ndan k›sa birkaç kareyi ele ald›ktan sonra ‹stanbul’a ve
onun tablolar›nda canland›rd›¤› konulara uzanmak gerekir.

Ayvazovski ve Üsküdar
Ayvazovski’yi ifade ederken, düfller ressam› s›fat› kullanmak, tamamen ressam›n romantik bir anlay›flta St.Petersburg Akademisi’ndeki kat› kurallar›n d›fl›na
ç›karak, yaflam tarz› ve beraberinde bu tarz› resimlerine de yans›tmas› ile ilgili
bir ba¤lant› kurma çabas› olarak de¤erlendirilebilir.
Ayvazovski, ilk kez 1845 y›l›n›n bahar aylar›nda geldi¤i ‹stanbul’da farkl› bir atmosferle karfl›laflm›flt›r. Bu karfl›laflmayla beraber flehir onun üzerinde çok büyük bir etki b›rakm›flt›r. Mahalleler, sokak aralar›, insanlar›, bo¤az›, camileri Ayvazovski’nin hiç de yabanc› olmad›¤› bir ortam gibidir. Burada daha sonralar› s›k› dostluklar edinece¤i arkadafllar› olacak ve bol bol resim yapma imkân› bulacakt›r. Asl›nda bu dönemlerde Ayvazovski gibi pek çok ressam›n hayalidir ‹stanbul. Ama f›rças›n›n sa¤laml›¤›, renk ve desen bilgisi, güçlü haf›zas› ve zekas› sayesinde ‹stanbul’a gelen en önemli yabanc› ressamlar aras›ndad›r çoktan.
Ayvazovski’nin bu haf›za ve yetene¤ine flöyle bir anekdotla örnek verilebilir.
Sultan Abdülhamid’in, Ayvazovski’ye, Sultan’›n davetlisi olarak ‹stanbul’a yapt›¤› yolculuklardan birisinde efllik etmekle görevli olan haznedar›, birkaç y›l sonra Viyana’daki Osmanl› Elçili¤i’ne atand›. Viyana’ya ulaflt›¤› akflam bir otelde gecelemek zorunda kald› ve yabanc› bir flehirdeki bu al›fl›lmad›k ortamda, ayn›
otelde bulunan eski, ünlü ressam arkadafl›yla karfl›laflmaktan son derece memnun oldu. Görüflmeleri s›ras›nda Ayvazovski, yeni atanm›fl bir diplomat›n s›la
hasreti çekti¤ini ve tutkun oldu¤u ‹stanbul’u çok özledi¤ini anlad›. Ona okumas› için baz› dergiler vererek bitiflik odaya do¤ru kayboldu. K›sa bir süre sonra geri döndü ve Osmanl› elçisinin eline ay ›fl›¤›nda Haliç’i tasvir eden, boyas› henüz
kurumam›fl küçük bir resim tutuflturdu. “Bunu senin için flimdi resmettim, böylece buna bakacak ve güzel ‹stanbul’una duydu¤un özlemi gidereceksin.”9
Ayvazovski, usta bir manzara ressam› olmas›n›n yan›nda, ayn› zamanda iyi bir
gözlemci ve hayal dünyas› zengin bir ressamd›r. Üsküdar semti ile ilk münasebetleri, Ermeni mahallelerinde bafllayan dostluklar› ve buralar›n do¤a güzelliklerinin yan› s›ra kiliselerde yap›lan ayinler ile bafllam›flt›r. ‹stanbul’da bir Ermeni için Üsküdar semti adeta kültür merkezidir. Semtin birçok mahallesinde Ermenilerin yo¤un olarak yaflad›¤› bilinmektedir. Selams›z Mahallesi, Ayazma
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Resim 16: Ayvazovski, “Çaml›ca’dan Bo¤az”, tüyb.1870, 120x188cm.

Mahallesi, Selimiye Mahallesi bu mahallelerin bafl›nda gelmektedir.
17., 18. ve 19. yüzy›lda infla edilen Ermeni kiliseleri ‹stanbul’da Ermeni cemaatlerine uzun y›llar hizmet ederek, günümüzde de faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üsküdar’da bulunan Surp Haç Ermeni Kilisesi de bunlardan biridir. Ayvazovski’nin ‹stanbul’da bulundu¤u y›llarda, efliyle beraber Üsküdar’daki bu kiliseye
giderek ayinlere kat›ld›¤› bilinmektedir.
Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi’nde bulunan Krikor Lusavoriç’in tablosu ve
yine Üsküdar Surp Garabed Kilisesi’nde Surp Stepanos, Dört Evanjelistler, Tateos ve Bartalomeos havarilerinin portrelerini Beyzad isimli bir Ermeni ressam
betimlemifltir. Beyzad’›n Ayvazovski ile tan›flt›¤› çeflitli Ermeni kaynaklar›nda
do¤rulanmaktad›r. Dostlu¤un göstergesi olarak Beyzad, Ayvazovski’ye foto¤raftan çal›flt›¤› bir Ayvazovski portresi hediye etmifltir. Ayvazovski’de ald›¤› bu hediye karfl›s›nda çok duygulanarak Beyzad’a bir Feodosiya peyzaj› arma¤an etmifltir.10
Ayvazovski’yi sadece do¤a ressam› olarak görmek, ressam›n eserlerinin anlat›m›n› tam olarak karfl›lamamaktad›r. Bugün yapt›¤› eserlerde asl›nda bir dönemin tarihini, yaflant›s›n› farkl› pencerelerden görme f›rsat› bulmaktay›z. Ayvazovski, defalarca geldi¤i ‹stanbul’un her taraf›n› gezmifl ve görünümleri, yapt›¤›
pek çok tablo ile belgelendirmifltir (Resim 8-9-10-11-12-16). Üsküdar’da bulunan Çaml›ca Tepesi, ‹stanbul’u izlemek aç›s›ndan en önemli yerler aras›ndad›r.
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Resim 17: Ayvazovski, “Çaml›ca’dan ”tablosundan kesit, tüyb.

Buraya gelen pek çok ressam, ‹stanbul’u resimleyebilme ad›na bu tepeye ç›karak eskizler, desenler, resimler yapm›fllard›r. Ayvazovski’de bu tepeye ç›kan ressamlar aras›ndad›r. Bunun da en güzel örne¤i “Çaml›ca’dan Bo¤az” (Resim 16)
isimli çal›flmada görülmektedir. Ressam, önceden izleme f›rsat› buldu¤u böyle
bir yerde iyi bir gözlemde bulunarak hayalinde Çaml›ca’y› yeniden canland›rm›fl olmal›d›r. Ayvazovski’nin do¤ada çal›flma yapt›¤› pek görülmemektedir. Genelde atölyesinde çal›flma gelene¤i olan sanatç›, konular›n› do¤ada edindi¤i izlenimlerden esinlenerek gerçeklefltirmektedir. Çaml›ca tepesinden yapt›¤› iki
farkl› bak›fl aç›s› da asl›nda birbirine çok yak›nd›r. Fakat sanatç› ilk resimde konuya çeflmeyi dahil ederken ikinci resimde yer vermemifltir (Resim 17). Ayr›ca
‹lk çal›flmada güneflin batmak üzere oldu¤u ve etrafa çöken karanl›¤›n psikolojik etkisi özellikle dikkati çekerken (Resim 16), ikinci çal›flmada zaman fark› ve
güneflin etkisi biraz daha hafifletilmifltir (Resim 17). Her iki resimde de ressam›n
bak›fl aç›s›, bize Çaml›ca’n›n zirvesinden, bütün ‹stanbul ve Bo¤az’a hakim bir
noktadan bakt›¤› izlenimini vermektedir.
K›z Kulesi’ni bir çok Bat›l› ressam yapm›flt›r. Ama Ayvazovski’nin f›rças›nda ve
yorumunda daha farkl› bir yorum vard›r (Resim 13). Kendisinden daha önceki
dönemlerde yap›lan gravürleri (Resim 14) de inceleyen Ayvazovski, K›z Kulesi’nin yan›ndaki ikinci bir yap› olan, cam fenere benzeyen bir eleman› da resminin içine yerlefltirmifltir. Çünkü Ayvazovski’nin ‹stanbul ve Üsküdar’da bulundu¤u y›llar›n tarihi görsel kaynaklar› ve ressamlar›n yapm›fl oldu¤u resimler in611
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Resim 18: Ayvazovski, “‹stanbul” 120x189,5cm, tüyb.1846.

celendi¤inde, K›z Kulesi’nde böyle bir yap› görülmemektedir. Muhtemelen Ayvazovski, bu gravürden (Resim14) bakarak yada etkilenerek bu tarihi yap›y›
ölümsüzlefltirmifltir. 1822 tarihli baflka bir gravürde de farkl› bir K›z Kulesi formu dikkati çekmektedir (Resim15). Kompozisyonda ifllenen K›z Kulesi formu
biraz daha köfleli ve sivridir. Ana binan›n yan›nda ikinci yap› da yine burada görülmektedir. De¤iflmeyen, form etraf›nda bulunan uzun kay›klard›r. Di¤er ressamlar›n eserlerinde de Ayvazovski’nin eserinde de kay›k konunun vazgeçilmez
ö¤esi olarak kompozisyona dahil edilmifltir. Mekân› gizemli k›lan, izleyiciyi
kendine hayran b›rakan, karaya ba¤lant›s›n›n olmamas›n›n ressamlar taraf›ndan
çok iyi yans›t›lmas› olarak nitelendirilebilir. Böylece plâstik etkinin yan›nda, tarihi özelli¤i ile de sanat eserine yans›yan de¤eri önem kazanm›flt›r.
Ayvazovski’nin ‹stanbul ziyaretleri içinde en önemli olan›, 1874 y›l›nda gerçekleflenidir. Bu s›rada tahtta olan Abdülaziz, daimi ikametgâh olarak Dolmabahçe Saray›’n› kullanmaktad›r. Ayvazovski, ‹stanbul’da saray bafl mimar› Sarkis Balyan’›n11
Kuruçeflme’deki kona¤›nda kalm›fl ve sultana onun taraf›ndan takdim edilmifltir. Resim sanat› ile paralel geliflim gösteren foto¤raf sanat› bu y›llarda ‹stanbul’da ra¤bet
görmeye bafllam›flt›r. Ayvazovski’de yeniliklere aç›k bir sanatç› olarak s›k s›k gitti¤i
baz› ortamlarda yeni insanlar tan›yarak etkileflimi sanat›na yans›tm›flt›r.
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Osmanl›, foto¤rafç›l›¤›n temellerinin at›ld›¤› 1850’lerde Carlo Naya’dan, James
Robertson’a, Kargopoula’dan, Bergrenn’e, ad› foto¤raf sanat› içinde öne ç›kan
isimler, objektiflerini s›kl›kla Üsküdar’a çevirmifllerdir. Üsküdar’da çekilen karelerde, foto¤rafa zenginlik katan objelerin fazlal›¤› bu sanatç›lar› cezbetmifltir.12
Böyle bir ortamda Ayvazovski, ‹stanbul’da bir foto¤raf stüdyosu iflleten Abdullah Biraderler ile de dostluk kurmufltur. Abdullah Biraderler olarak tan›nan Kevork, Hovsep ve Viken ad›ndaki üç Ermeni kardefl, 1858’de kurduklar› foto¤raf
stüdyosu ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun resmi foto¤rafç›s› olarak binlerce foto¤raf çekmifllerdir. Çektikleri foto¤raflar aras›nda pek çok Üsküdar görünümü
de mevcuttur. Üsküdar ve ortam›, foto¤rafla ilgilenen Biraderler’in stüdyolar›n›
da daha sonra Üsküdar’a tafl›malar›na sebep olmufltur. Onlara yazd›¤› bir mektup, do¤adan çal›flma al›flkanl›¤› olmayan sanatç›n›n, ‹stanbul manzaralar› için
haf›zas› ve desenler d›fl›nda baflka kaynaklardan da yararland›¤›n› ortaya koymaktad›r: “Gönderece¤iniz foto¤raflar›, çok rica ederim, ikisini de güzel ve sa¤lam sand›klara koyup, Sivastapol’a gönderin...”13
Abdullah Biraderler, dönemin ‹stanbul’undan çeflitli köflelerin foto¤raflar›n›
çekmifl olmalar›yla tan›nm›fllard›r. Ayvazovski, bir referans unsuru ve bafllang›ç
noktas› olarak foto¤raflardan yararlanm›fl olmal›d›r.14 Ayvazovski’nin bu foto¤raflardan yapm›fl oldu¤u tablolar ‹stanbul ve Üsküdar’› hiç görmeyen, farkl› ülkelerde yaflayan sanat severlerin ilgisini çekmifltir. Hayat›n› sanat›ndan kazanan
bir ressam›n bu foto¤raflara duydu¤u özen özellikle ilgi çekicidir. Ressam›n kendi deyimiyle 6.000’e yak›n eserden bahsetmesi di¤er çal›flmalar› hakk›nda bize
ipucu verebilecek niteliktedir. Bu çal›flmalar›n aras›nda gün ›fl›¤›na ç›kar›lmam›fl baflka ‹stanbul ve hatta Üsküdar çal›flmalar› olmas› muhtemeldir. Çünkü
Abdullah Biraderler’in foto¤raflar›n› önemsemesi ve bir stüdyolar›n›n da Üsküdar’da bulunmas› Ayvazovski’ye gönderilen foto¤raflar›n içinde Üsküdar’a ait
görünümlerin de olmas› ihtimalini güçlendirmektir.
Düfl kurmak, özlemleri gidermez belki ama ac›s›n› hafifletebilir. Bu nedenle Ayvazovski de ‹stanbul’a gelen di¤er Bat›l› ressamlar gibi topra¤›na, denizine hayran oldu¤u bu flehri unutmamak için pek çok tablo üreterek gönlünde hat›ralar› yaflatm›fl, insanl›¤a çok önemli eserler b›rakm›flt›r. Ülkemizde pek çok koleksiyonu süsleyen bu eserlerin kesin rakam› ak›lda kal›c› olmayabilir. Önemli
olan ifllenen konular, dönemin yaflant›s› ve tarihe düflülen kay›tlard›r.
Ayvazovski, Üsküdarl› de¤ildir. Üsküdar’da do¤mam›flt›r da, ancak birkaç tablosu ile de olsa Üsküdar’› betimleyen ressamlar aras›na girerek, bu tarihi, sokaklar›nda ve yap›lar›nda sakl› olan güzide semte XIX. yüzy›lda bir baflka Bat›l› olarak bakarak bizlerin üzerinde düflünece¤i, farkl› bir alanda araflt›rma konusu
açarak, XXI. yüzy›lda yaflayan ve daha sonraki yüzy›llarda da yaflayacak olan yap›tlar b›rakm›flt›r. Üsküdar’›n ve ülkemizin tarihi aç›dan gizemli eserlerinden
olan “K›z Kulesi”ne farkl› bir aç›dan bakarak, kal›c› sanat eserine dönüfltürmüfltür. K›z Kulesi’ni yeniden resimleyerek arfliv niteli¤inde bir belgeye dönüfltürmüfltür. Çaml›ca s›rtlar›ndan ve di¤er muhtelif yerlerden resmetti¤i çal›flmalarda Üsküdar karfl›s›nda f›rças›yla boyaya hayat vermifltir.
613

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Bu eserleri ister foto¤raflardan, isterse haf›zas›ndan üretsin, Ayvazovski ça¤›n›n
en büyük üstatlar›ndand›r. ‹ngiltereli ünlü ressam William Turner’› kendisine
hayran b›rakan ve görüflmelerinde ‹ngiliz ressam›n kendisine gösterdi¤i ilgi karfl›s›nda flafl›ran Ayvazovski, bugün Türkiye’de çeflitli koleksiyonlarda bulunan
eserleriyle Türk izleyicisiyle buluflmaya devam etmektedir. Kendi ad›na müzesi belki Türkiye’de bulunmamaktad›r ancak bulundu¤u ülkelerde de Türkiye’den, ‹stanbul’dan ve de Üsküdar’dan eserleriyle ülkemizin güzelliklerini küçük çapta olarak de¤erlendirilse de dünyaya tan›tmaktad›r. Yani tan›t›m denizine bir damla da olsa katk› sa¤lamaktad›r.
Örne¤ini dünyan›n en tan›nm›fl ve en büyük müzelerinde görmekteyiz. Üsküdar
semti s›n›rlar› içinde yer alan “K›z Kulesi” isimli çal›flmas› Tretyakov Galeri’de15
teflhir edilmektedir. Yine “Çaml›ca S›rtlar›ndan Üsküdar” ad›n› verdi¤i çal›flmas› da bu müzenin koleksiyonunda yer alarak semtin ve flehrin tan›t›m›nda
önemli rol oynamaktad›r.
Ayvazovski, kendisinin dile getirdi¤i flekilde hayat› boyunca yaklafl›k 6.000 eser
üretmifltir. Bugün bilinen Ayvazovski tablolar› sadece yüzlerle ifade edilecek
kadar azd›r. Bu kadar fazla say›da eser hangi koleksiyonlarda, nerede belki ileride yap›lacak araflt›rmalarla gün ›fl›¤›na ç›kar›labilir.
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Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey’in Aile
Koleksiyonu’ndaki Resim Çal›flmalar›ndan
Örnekler*
N A C ‹ Y E
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Araflt›rmac›

Türk Sanat›’nda hattat, tu¤rakefl, hâkkâk,1 müzehhip ve ressam olarak tan›nan
‹smail Hakk› Bey, ayn› zamanda önemli bir sanatç› ve e¤itimcidir. XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda; imparatorlu¤un tek sanat merkezi özelli¤ini tafl›yan, ‹stanbul’da dünyaya gelmifl (1873-1946) ve gençlik ça¤›ndan hayat›n›n sonuna kadar
Üsküdar’da yaflam›flt›r.
Sanatç›n›n yetiflti¤i y›llar, sanat ortam› bak›m›ndan karmafl›k bir döneme rastlamaktad›r. Farkl› sanat mekânlar›n›n, bas›n›n, e¤itim kurumlar›n›n rolü, ülkedeki askeri ve sivil okullarda verilen sanat e¤itimi, yurt d›fl›nda al›nan sanat e¤itimi ve sanatç›lar›n kiflisel e¤ilimleri, Pera’da yerleflmifl levantenlerle, ülkeye gelen yabanc› sanatç›lar›n katk›s›, bu ortam›n belirleyicileri olmufl2 ve ‹stanbul’da
yüksek bir sanat kültürü oluflmaya bafllam›flt›r. Nitekim Sanayi-i Nefise Mektebi,3 kurucusu Ressam Osman Hamdi Bey4 (1842-1911)’in yönetimiyle, 3 Mart
1883’de hizmete bafllay›ncaya dek; yap›lan etkinlikler dikkat çekicidir. 1873’ten
itibaren Ressam fieker Ahmed Pafla (1841-1907)’n›n düzenledi¤i, Osmanl› ve Bat›l› sanatç›lar›n kat›ld›¤› resim sergileri aç›lm›flt›r. Ayn› y›llarda Zonaro (18541929) ile Moretti, atölyelerinde özel resim dersleri vermeye bafllam›fllard›r.
1873-1900 aras›nda özellikle Beyo¤lu’nda aç›lan sergilerde Ayvazovski, Bello,
Caffi, De Mango, Gérôme, Guillemet, Hayette, Preziosi, Prieur Bardin, Swoboda,
Valéri, Warnia Zarzecki ve Zonaro gibi genel olarak Oryantalist ressamlar›n
eserleri sergilenmifltir.5
‹smail Hakk› Bey, çocuklu¤undan itibaren resim sanat›na ilgi duymufl ve 18 yafl›nda6 rüfltiyeden mezun olarak, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne bafllam›flt›r. Kendi-
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Resim 1: Tu¤rakefl
‹smail Hakk› Bey

sini bu mektebe yönlendiren, çal›flmalar›n› izleyerek yetiflti¤i, hattat ve e¤itimci
olan babas› ‹lmî Efendi’dir. Bu teflvik o dönemdeki ailelerin sanat ve sanat e¤itimi hakk›ndaki düflüncelerine olumlu bir örnektir. Ayn› s›ralarda Dîvân-› Hümâyun kaleminde memuriyete de bafllayan genç ‹smail Hakk›, resim/ pentür alan›ndaki akademik e¤itimini tamamlam›fl; ama meslekî çal›flmalar›n›, Gelenekli
Türk Sanatlar› üzerinde yo¤unlaflt›rm›flt›r. ‹smail Hakk› Bey’in resim çal›flmalar›, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk mezunlar›ndan biri olmas› bak›m›ndan önem
arz etmektedir. Bu tebli¤de Hakk› Bey’in resim sanat›ndaki üslup özellikleri, aile koleksiyonunda yer alan figür, portre ve peyzaj örnekleriyle aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

I-‹smail Hakk› Bey’in Hayat›
Ailesi
‹smail Hakk› Bey, 10 Zilhicce 1289 / 8 fiubat 1873 Cumartesi7 günü Ortaköy/ Kuruçeflme’de dünyaya gelir. Annesi, Mahrukat Naz›r› Gürcü Hurflit Bey’in k›z› Saide Han›m, babas› ise, Hattat Ali fiükrü Efendi’nin o¤lu olan Hattat8 Mehmed ‹lmî Efendi9 (1839-1923)’dir. Kendisi alt› nesil hattat olan bir soyu temsil etmektedir. Ayr›ca teyzesi Kâmile Han›m da, icâzetli hattatt›r.10
fiefkatli bir baba ve titiz bir annenin terbiyesiyle itina içinde yetifltirilen ‹smail
Hakk› Bey, 17 yafl›nda11 iken Sermelek Han›m’la evlendirilir ve Muazzez, Meziyet, Muallâ adlar›nda üç k›z çocuklar› olur.12 Saray terbiyesi ald›¤› için “Sarayl›
Han›m” olarak tan›nan Sermelek Han›m, hem Hakk› Bey’in çal›flmalar›n›n muhafaza edilmesinde titizlik göstermifl, hem de bu çal›flmalar› süresince kendisine destek olmufl, anlay›fll› ve hoflgörülü bir efltir. Aksaray’da ikamet ederlerken
babas› ‹lmî Efendi’nin rahats›zl›¤› nedeniyle Üsküdar-Harem ‹skelesi civar›nda
kiral›k bir eve tafl›n›rlar. O zamanlar 25 yafl›nda olan ‹smail Hakk› Bey, art›k tu¤616
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rakefl olarak an›lmaya bafllam›flt›r.13 1905’de ise Harem’deki sayfiye köflklerine
yerleflirler. Yazl›kta olduklar› s›rada ç›kan bir yang›nla, Fatih’teki ev ve eflyalar›
yanar.14
E¤itimi
Henüz dört, befl yafllar›ndayken kalem ve kâ¤›tla tan›flan ‹smail Hakk› Bey, yafl›tlar› gibi koflup oynamak yerine kam›fl kalem açmay› ve yapt›¤› karalamalarla
yaz› yazmay› dener.15 Aksaray’da Pertevniyal Valide Sultan Mekteb-i ‹ptidaisi
ve Fatih (Otlukçular Yokuflu)/ Mekteb-i Rüfldî Mülkîsi’nden16 mezun olur.17 ‹lk
hat e¤itimini babas› ‹lmî Efendi’den al›r ve sülüs-nesih yaz›lar›n› ö¤renir.18 Rüfltiyeden mezun olduktan üç ay sonra19 ‹lmî Efendi, kendisini Sanayi-i Nefise
Mektebi’nin resim ve hâk flubelerine kaydettirir. Dördüncü y›lda, sa¤l›k nedenleriyle hâk flubesinden ayr›lmak zorunda kal›rken20; resim flubesinde alt› y›l süren e¤itimini, hocalar›n›n övgüleriyle,21 [1896/1897’de] tamamlar ve birincilikle
mezun olur.22
Görevleri
Sanayi-i Nefise Mektebi’ne devam ederken, bir taraftan da Bab›âlî Dîvân-› Hümâyun kalemine mülâz›m olarak bafllayan23 (H.25 Rebîülevvel 1308/
08.11.189024) ‹smail Hakk› Bey, bir süre sonra tu¤ra çekmeyi ö¤renmeye karar
verir. Bu konuyla ilgilendi¤i gören kalem çal›flanlar›ndan Muhtar Efendi, kendisine baz› örnekler gösterir. Daha sonra da ünlü Hattat Sami Efendi’yi önerir.
Hakk› Bey de ondan e¤itim alarak hem tu¤ra çekmesini ö¤renir; hem de divani,
celi divani ve celi sülüs yaz›lar›n› meflk eder. Ard›ndan önce ikinci tu¤rakefl,
sonra da birinci tu¤rakefl olur.25
“‹smail Hakk› Efendi, Mâliye Nezâret-i Celîlesi Tahrir ve Vergi Tahsil Muhasebe
Kalemi Masraf Kâtibi Hattat Mehmet Ali [‹lmî] Efendi’nin mahdûmudur. 1289
Zilhiccesinin onunda Der-saâdet’te tevellüd etmifltir.
Mekâtib-i s›byânda ve Fatih Mekteb-i Rüfldî-i Mülkîsinde müretteb ulûm tederrüs
ederek flehâdetname alm›flt›r. Türkçe kitâbet eder.
1308 senesi Rebîü’l-evvelinin yirmi beflinde mülâzemetle Dîvân-› Hümâyûn kalemine dâhil ve flehr-i Recebinin üçünde 30 kurufl maafla nâil olub Zilhiccesinin
26’s›nda 30 kurufl ve 309 senesi Cemâziye’l-evvelinin yirmi birinde ve flehr-i Recebinin on beflinde 40 kurufl zamm›yle 140 kurufla ibla¤ edilmifltir.
Mûmâileyhin tercüme-i hâl varakas›nda muharrer ifâdesinin mukarin-i s›hhat
idü¤ü ve maâfl›n›n târih-i tahsîsi ve zamm›n›n kuyûd-› kaleme muvâf›k oldu¤u ve
ehliyetli müstaidân-› hulefâdan bulundu¤u Divân-› Hümâyûn bafl kitabetinin
mülâhazas›na atf ile Beylikci-i Divân-› Hümâyûn’dan tasdik edilmifltir. Rüfldiyye
flehâdetnamesiyle nüfûs-› tezkire-i Osmâniyyesi Sadr-› âlî Sicill-i Ahvâl fiubesin617
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Resim 2: Bir arfliv belgesinde
kendisinin bu görevine iliflkin
baz› bilgiler bulunmaktad›r

ce görülmüfltür (20 Rebîü’l –evvel 1311/ 19 Eylül 1309).
Mûmâileyhin maafl› 1309 senesi Zilhiccesinin yedisinde (1 Temmuz 1308) 190
kurufla ve 310 senesi fiaban›n›n dördünde (8 fiubat 1308) 240 kurufla ve 312 senesi Cemâziye’l-âhirinin yirmi dokuzunda (15 Kânûn-› sânî 1310) 260 kurufla ve
313 senesi Rebîü’l-âh›r›n›n sekizinde (15 A¤ustos 1311) 600 kurufla ve 317 senesi Cemâziye’l-âhirinin yirmi dördünde ( 18 Teflrîn-i evvel 1315) 654 kurufl ve fiaban›n on alt›s›nda (7 Kânûn-› evvel 1315) 700 kurufla ve 321 senesi Muharreminin yirmi beflinde (10 Nisan 1319) 740 kurufla ve fievvâlinin yirmi sekizinde ( 3
Kânûn-› sânî 1319) 780 kurufla ve 322 senesi Saferinin yedisinde (10 Nisan
1320) 800 kurufla ve 325 senesi Zi’l-ka‘desinin on sekizinde (11 Kânûn-› sâni
1323) 850 kurufla ibla¤ olunub 327 senesi fiaban›n›n on dokuzunda (23 A¤ustos
1325) icrâ k›l›nan tensîkatla 1000 kurufl maaflla dîvân dâiresi mühimme kalemi
birinci s›n›f hulefâl›¤›nda ibka edildi¤i kalem-i mezkûrun 24 fiubat 1325 tarihli
tezkire-i cevâbîyesinden anlafl›lm›flt›r.”
‹smail Hakk› Bey, memuriyet göreviyle birlikte; çeflitli mekteplerde rik’a,
1915’de aç›lan Medresetü’l- Hattâtîn’de tu¤ra ve celi sülüs,26 Üsküdar ‹dadisi’nde hüsn-i hat, Topkap› Rüfltiyesi’nde resim ö¤retmenli¤i, Galatasaray Sultanisi’nde hat ve resim ö¤retmenli¤i, ‹stanbul Darülmuallimini hüsn-i hat ö¤retmenli¤i, Üsküdar K›z Sanat Mektebi ve Numune iptidailerinde hat ve resim ö¤retmenli¤i27 yapm›flt›r. 1928 harf ink›lâb› sonras›nda fiark Tezyînî Sanatlar Mektebi’nde (Resim-3), 1936’dan itibaren de; Güzel Sanatlar Akademisi’nde tezhip
dersleri vermeye bafllar. “Altunbezer” soyad›n› müzehhipli¤i dolay›s›yla arkadafl› ve talebesi olan Necmeddin Okyay’›n teklifi üzerine alm›flt›r. Kaleme ve f›rçaya hâkimiyeti sayesinde tezhip sanat›nda da birçok eser verdi, ö¤renci yetifltirdi. Lâkin üslubu klasi¤in d›fl›nda kald›¤›ndan hayli tenkide u¤rad› ve kendisinden sonra da bu üslup unutuldu28.
Ö¤renci ve Dostlar›
‹smail Hakk› Bey, kibar, hofl konuflan ve daima ibret al›nacak sözler söyleyen,
618
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Resim 3: Ö¤retmenlik y›llar›ndan bir görünüm
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Resim 4: Akademi’deki talebeleriyle birlikte

fakirleri düflünen, kimseye hiddet ve fliddet göstermeyen,29 herkesle yak›ndan ilgilenen, çok sayg› duyulan,30 hassas bir kimseydi. Üsküdar’›n ‹hsaniye Mahallesi’nde, Çiçekçi Kahvehanesi’nin yak›n›ndaki kona¤›, ö¤rencileri, dostlar› ve
meslektafllar›yla birçok sanat konusuna ve sohbetlere tan›kl›k etmifltir. Gelen
konuklar, yap›n›n giriflindeki selaml›k odas›nda kabul edilirler. “Ressam Hoca
Ali R›za Bey, fiair Talat Bey, nikâh memuru Hâf›z Ferit Bey...”,31 “ö¤rencileri Rikkat Kunt, Muhsin Demironat, Adile Han›m, Muazzez Han›m, Macit Ayral, Nazmiye Ezine, Kerim Silivrili, Süheyl Ünver, Necmeddin Okyay, Kamil Akdik, Hâf›z
Eflref Ede”,32 Salvatore Valéri33 gelen konuklardan baz›lar›… Süheyl Ünver’in belirtti¤ine göre: “…bildiklerini ö¤retmekte çok cömert davran›r, sanata ve sanatkârlara müteallik eski hat›ralar›n› nakleder, resim, tezhib ve yaz› ›st›lahatlar›
üzerinde derin bilgisini soranlardan esirgemezdi…”34
Bu eve gelen talebelerin de farkl› bir yeri vard›r. Özellikle olumsuz hava flartlar›nda geceyi ‹smail Hakk› Bey’in çal›flma odas›nda geçirirler ço¤unlukla… Böyle gecelerde, f›kralar anlat›l›r, yaz›lar haz›rlan›r, çevreleri boyan›r…35 Bu çal›flmalara tan›k olan ö¤rencisi Kerim Silivrili,36 o günleri flöyle aktarmaktad›r: “Ben
‹smail Hakk› Bey’in atölyesine ö¤rencili¤imin ikinci ya da üçüncü y›l›nda girdim… Akademi’de ö¤renci olanlar (Resim-4), hocaya çal›flmalar›nda yard›mc›
olarak, evine davet edilirlerdi. Bu davetlerde konu yaz› levhalar›yd›. Biliyorsunuz, yaz›lar koyu renge boyanm›fl çinko üzerine alt›n varak yap›flt›r›larak haz›rlan›r; ifllemeye bafllamadan önce, yaz›lm›fl olan kal›p i¤nelenir, sonra tebeflir tozu yard›m›yla çinkonun üzerine geçirilir, lika (miksiyon) sürülür. ‹flte bu s›ralarda biz ça¤r›l›r, gider hocaya yard›mc› olurduk… Gitti¤imiz vakit de hocan›n sofras›na kal›rd›k… Hoca çok mükrim bir adamd›… Ve mutlaka yemeklerde kuzu
kapama bulunurdu. Aradan zaman geçip hoca vefat edince, aile bana kald› yahut da ben aileye baba miras›… Tesadüfe bak›n, Üsküdar’da Hakk› Hoca’n›n evinin karfl›s›ndaki bir evde yer bulup oraya tafl›nd›m; on dört, on befl sene oturdum.”37
Uzun y›llar çal›flarak Türk Sanat›na önemli eserler b›rakan ‹smail Hakk› Bey,
1945 y›l›nda sa¤l›k nedenleriyle akademideki görevinden ayr›l›r ve midesinde619
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ki rahats›zl›¤›n ilerlemesiyle, 19 Temmuz 1946 günü hayata veda eder. Karacaahmet’in, Çiçekçi Kahvehanesi’ne ve namazgâha bakan k›sm›nda yer alan aile
kabristan›na defnedilmifltir. Sanatç›n›n ad› flimdi, Üsküdar Hattat ‹smail Hakk›
‹lkö¤retim Okulu’nda yaflamaktad›r.38

II-Eserleri
Geleneksel Türk Sanatlar›
Çok yönlü bir sanatkâr olan ‹smail Hakk› Bey resim, hat, tezhip (Resim 5-6), tu¤ra ve hâk çal›flmalar›n›n d›fl›nda, ta’lîk hatt›, klasik cild ve ebrûculuk gibi konularda Necmeddin Okyay’›n deneyimlerinden yararlanm›flt›r. Nitekim U¤ur Derman’›n Hakk› Bey’in k›z› Muazzez Han›m’dan duyup nakletti¤ine göre Altunbezer Necmeddin Okyay’› kastederek: “Hâf›z bensiz, ben Hâf›zs›z on para etmeyiz!” demifltir.39
Hakk› Bey’in “…çeflitli koleksiyon ve müzelerdeki eserlerinden baflka, Divân-›
Hümâyun’dan ç›kan ferman, berat ve menflurlarda da yaz›lar› bulunmaktad›r.
Üsküdar Selimiye, Edirnekap›, Zeynep Sultan, Abdi Çelebi, fiemsi Pafla Camilerinin kubbe yaz›lar› ile Laleli, Afyon40, Eskiflehir, Bebek, Bak›rköy, Kamer Hatun
ve Beyo¤lu A¤a camilerinde son derece sanatkârane celileri vard›r. Ayr›ca Osmanl› devrinde (1916) son Kâbe örtüsünün kuflak yaz›s›, ilk riyaset-i cumhur
mührü, Mahmud fievket Pafla’n›n türbe yaz›lar› onun önemli eserleri aras›ndad›r”.41
“Hâk sanat›nda verdi¤i en güzel örnek, bugün fiiflli’de ‹nk›lâp Müzesi’nde yer
alan, Gâzi Mustafa Kemal’in 1 Temmuz 1927’de ‹stanbul’u ziyareti dolay›s›yla
Dolmabahçe Saray›’nda verdi¤i nutkun tam metnidir”42 efli Sermelek Han›m bu
çal›flmada kendisine yard›mc› olmufltur.43 1937’de ise; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim Heykel Müzesi’nin kap›s›n›n üzerinde yer
alan yaz›y› yeni harflerle yazm›flt›r.44 ‹smail Hakk› Bey, ünü M›s›r/ Kahire’ye ve
‹ngiltere’ye kadar yay›lm›fl bir sanatç›d›r. Kahire’den gelen istek üzerine özel
süslemeli bir mezar tafl› çal›flm›fl; ‹ngiltere’den ise; Kraliyet Saray›’n›n bozulan
bezemelerini yapmak üzere davet alm›flt›r. Ancak dönemin yap›s› gere¤i, bu teklifi kabul edememifltir.45 Altunbezer’in vefat›ndan sonra koleksiyonunda bulunan el yazmas› Kurân-› Kerîm ve di¤er önemli hat çal›flmalar› Akademi’ye (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ba¤›fllan›r. Ancak 1948’de ç›kan akademi yang›n›nda bu eserleri yanm›flt›r.46
Resim Çal›flmalar›
Ço¤u figür ve portre olmak üzere enteriyör, mimarl›k örnekleri ve peyzaj çal›flmalar› yapm›fl olan sanatç›n›n aile koleksiyonunda yirmiye yak›n portre, iki fi620
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Resim 7: ‹smail Hakk› Bey’in imzas›

gür, bir mimarl›k örne¤i, bir peyzaj çal›flmas› bulunmaktad›r. Ayr›ca baz› özel
koleksiyonlarda da eserlerinin yer ald›¤› bilinir.
Üslup Özellikleri
‹smail Hakk› Bey’in e¤itim ald›¤› y›llar, XIX. yüzy›l›n sonlar›na rastlamaktad›r.
Bu dönemde ‹stanbul’un sanat ortam›nda pek çok oryantalist ressam oldu¤u gibi, Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki ilk hocalar da ayn› üslupta çal›flm›fllard›r. Realist ve akademik çizgiyi takip eden bu e¤itimci-ressamlar, mektepte akademizme kayan bir e¤itim anlay›fl› uygulam›fllard›r.47 ‹smail Hakk› Bey burada ilk olarak, hendese/geometrik flekiller, rölyef ve çiçek desenleri gösteren Varnia Zarzecki48 (1850-?)’nin; daha sonra da Salvatore Valéri49 (1856-1946)’nin atölyesinde çal›flm›flt›r.50 Valéri, çal›flman›n gerçekçi olmas›na, ›fl›k ve gölgelerin yerinde
kullan›lmas›na ve perspektife çok önem verir ve asl›na benzemeyen çal›flmalar›
hofl görmezdi.51 Sanatç›, Valéri’nin atölyesinde büst, heykel, insan portreleriyle,
figür çal›flmalar› yapm›fl; bu çal›flmalarda giysili ve yafl› ilerlemifl canl› modellerden yararlan›lm›flt›r.52 Bu modeller genellikle ö¤rencilerin kendi aralar›nda
toplad›klar› paralarla, Yeni Cami önünden getirttikleri hamallar53 veya Sanayi-i
Nefise civar›nda bulunan sat›c›lard›r. Ça¤dafllar›ndan Tekezade Sait (1870-?)
Bey gibi, baz› ressamlar›n eserlerinde de; benzer modeller görülebilmektedir.
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulufl amaçlar›ndan en önemlisi figür resminin
bafllat›lmas› oldu¤u için54; burada figür ve portre çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmifl
ve ça¤dafl figür resmine zemin haz›rlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ça¤dafl figür resmi;
akademik çal›flmada önemli bir yeri olan nü, portre ressaml›¤› ve figüratif grup
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kompozisyonlar› fleklindedir.55 O y›llarda ‹stanbul’a gelen bat›l› ressamlar›n çal›flmalar›nda da manzaralar›n yan› s›ra figürlü kompozisyonlar a¤›rl›ktayd›. Bu
eserlerde ço¤unlukla sokak, çarfl›-pazar, iç mekânlarda geçen gündelik yaflamdan kesitler, ibadet sahneleri, etnik tipler, k›yafetler ve portre tasvirleri görülmekteydi. Oryantalist sanatç›lara özgü bu tarz resimler; özellikle XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan sonra üslup aç›s›ndan birbirine yaklaflt›¤› gibi, birço¤unda realizm ak›m›n›n etkisi de görülür.56
‹smail Hakk› Bey’in figür ve portre çal›flmalar›nda de etnik tip, sokak sat›c›s› ve
dilenci tipi karakteristiktir. Ça¤dafllar›ndan Ömer Adil (1868-1928), Tekezade
Sait (1870-?) fievket Da¤ (1875-1944)’›n kompozisyonlar› gibi, figürlü ve iç mekânda geçen anlat›mlar ve portre çal›flmalar› daha yo¤undur. Ancak bu sanatç›larda oldu¤u gibi, ‹smail Hakk› Bey’in çal›flmalar›nda da büyük boyutlu ve kalabal›k figürlü kompozisyonlar görülmemektedir.57
Baz› eserleri imzal› olan sanatkâr›m›z, bu konuda titiz davranm›flt›r. Örne¤in
Sanayi-i Nefise Mektebi döneminde çal›flt›¤› manav portresindeki imzas›yla;
(Resim 7); 1915 y›l›nda çal›flt›¤› Rüstem Pafla Camisi’ndeki imzas› ayn›d›r. Hakk› Bey’in mevcut eserlerinin tümü ya¤l›boya tekni¤indedir. Portre ve figür çal›flmalar›ndan iyi bir gözlemci oldu¤u ve sa¤lam deseniyle modelin ruhsal, fiziksel
yap›s›n› klasik ve gerçekçi bir tav›rla tuvale aktard›¤› görülmektedir. D›fl mekânda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalarda da bu yaklafl›m izlenir. Genel olarak bütün
kompozisyonlar›n›n fonunda bej rengiyle, gri ve aç›k kahve tonlar›n› kullanm›flt›r. Fon, f›rça tufllar›yla hareketlendirilmifltir. Dilenci figürü gibi baz› çal›flmalar›nda modülasyon etkisini güçlendirmek için aç›k-koyu kontrastlar›yla, ›fl›k-gölge oyunlar›na yer vermifltir. Domatesçi ve dilenci modeli, bir kaç kez resmedilmifltir. Daha önce belirtildi¤i gibi, genel olarak yafl› ilerlemifl kimseler model
olarak kullan›lm›flt›r. Bunlardan biri de geleneksel giysileriyle olan manav portresidir (Resim 8). Profilden çal›fl›lm›fl portrede, sakall› bir esnaf tipi görülmektedir. Modelin yüzünde sakin, düflünceli bir ifade görülmektedir. Bej rengine dönük aç›k kahve rengindeki zemin, modelin bafl›ndaki bordo fesle ›s›nmaktad›r.
Giysilerinin renkleri de uyumludur. F›rça tufllar› belirgindir. Çal›flmada ›fl›k etkisi modelin yüz mimiklerine ve giysilerine yans›t›lm›flt›r.
Genç Adam (Resim 9) portresi ise di¤erlerinden farkl›d›r. Burada bafl›ndaki fes
ve koyu renkli ceketiyle, kumral ve renkli gözlü bir insan resmedilmifltir. Al›fl›lm›fl yafll› model tipinin yerine, sakals›z bir genç poz vermifltir. Modelin yüzünde acemi, güvensiz ve heyecanl› bir ifade bulunmaktad›r.58
Dönemin seyyar sat›c› tipini gösteren domatesçi portresi (Resim 10) ilginç çal›flmalar›ndan biridir. Kompozisyonda yafll› bir domatesçi, geleneksel k›yafetleriyle tasvir edilmifltir. Yüzünde dalg›n bir ifade bulunmaktad›r. Ifl›k-gölge oyunlar›yla modelin yüzündeki plastik etki güç kazanm›flt›r. Aç›k renk giysisi, k›rlaflm›fl sakal›yla uyum içindedir ve fonda f›rça tufllar›n›n serbestli¤iyle sanatç›ya
özgü baz› k›p›rt›lar hissedilmektedir.
Domatesçi, figür (Resim 11) olarak ve s›rt›nda sepeti, elinde terazisiyledir.
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Resim 9: Genç Adam Portresi

189659-1897? tarihli çal›flmada domatesçi, bir elinde teraziyi tutarken, di¤er elini kufla¤›n›n üzerine kavuflturmufltur. Gri, bej, kahve ve k›m›z› tonlar›yla oluflturulmufl kompozisyon, plastik de¤erler aç›s›ndan zengindir.
Domatesçi figürü, Ahmet Ziya Akbulut (1869- 193860)’un Sultanahmet Camisi
(Resim 12) adl› tablosuna da aktar›lm›flt›r. 1897- 1898 tarihli resmin ön plan›ndaki bu figürün, ‹smail Hakk› Bey taraf›ndan çal›fl›ld›¤›na iliflkin baz› spekülâsyonlar vard›r.61 (Resim 12, ayr›nt›), (Resim 11), Bu çal›flma, dönemin seyyar sat›c› tipini gerçekçi bir flekilde yans›tmaktad›r (Resim 13). Akbulut’un eserinde,
arka planda yer alan sa¤daki figür ise; (Resim 12, ayr›nt›) Leonardo De Mango
(1843-193062)’nun 1903’te çal›flt›¤› dilenci (Resim 14) çal›flmas›ndaki modeldir.
Bu kompozisyonda profilden; Akbulut’un kompozisyonunda cepheden resmedilmifltir. Dilenci modelinin, ayn› giysi ve aksesuarlarla iki farkl› tarihte yap›lm›fl olmas› ilginçtir.
Oryantalist ressamlar›n eserlerinde s›kça görülen dilenci modeli, ‹smail Hakk›
Bey’in figür ve portre çal›flmalar› aras›nda da bulunmaktad›r. Bir sand›k üzerine oturan dilenci, (Resim 15) sa¤ elini açm›fl, sol eliyle de bir de¤nekten destek
almaktad›r. K›rlaflm›fl sakallar› ve ürkütücü bak›fllar›yla izleyiciyi etkilemektedir. Boynunu hafifçe bükerek masum bir yüz ifadesine bürünmek istemifltir. Neredeyse lime lime olmufl paltosu, dizleri y›pranm›fl pantolonu, ayakkab›lar› oldu¤u gibi tuvale yans›t›lm›flt›r. Sanatç› giysilerde kulland›¤› tonlar› zemine de
tafl›yarak mekân etkisini güçlendirmifl ve zemine f›rça tufllar›yla hareket katm›flt›r. Ayr›ca ›fl›k- gölge oyunlar› ve aç›k- koyularla eserin modülasyon etkisi güçlendirilmifltir. Figür, sanki az sonra, yerinden kalk›p, izleyicinin yan›na gelecek623
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Resim 11: Domatesçi tablosu

Resim 12: “Sultan Ahmet Cami” adl› tablosu

Resim 13: Seyyar Sat›c›
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Resim 15: Sand›k üzerinde oturmufl dilenci

mifl gibi gerçekçi bir tav›rla resmedilmifltir. Bu esere bakan kiflilerin ilk tepkileri resmin onlar› takip ediyormufl hissini verdi¤ini söylemesidirler. Beyhan Timurtafl, “Bunu en çok çocuklar›mdan biliyorum. Resmin as›l› oldu¤u duvar›n yan›nda ve odada oyun oynam›yorlard›. Ve hiçbir zaman resme bakam›yorlard›.
Anne, bizi takip ediyor”63 diyorlard›.
Hakk› Bey’in iki adet de; dilenci portresi tespit edilmifltir (Resim 16). Bu portrelerde, figür çal›flmas›ndaki ürkütücü ifade yoktur. Dökülmüfl saçlar› ve k›rlaflm›fl
sakallar›yla resimlenen birinci portre, muhtemelen figür çal›flmas›na geçilmeden önce yap›lm›fl bir eskizdir. Figürdeki tonlar, zemin de dahil olmak üzere ayn›d›r. Burada bafl›n› hafifçe e¤mifl olan modelin yüzünde sakin ve düflünceli bir
ifade izlenmektedir.
‹kinci dilenci (Resim 17) portresi aile koleksiyonun d›fl›ndad›r. Yak›ndan çal›fl›lan modelin bafl› daha diktir. Birinci portreden daha ayr›nt›l› bir tasvir vard›r.
Dilenci, gösteriflli ve k›r sakallar›yla s›radan biri olmaktan uzaklaflm›fl, daha
önemli ve üst düzeyde bir insan kimli¤indedir. Bak›fllar› diri ve kararl›d›r. Yüzündeki derin çizgiler, sakal›n›n yumuflak dokusu, ›fl›k-gölge oyunlar›yla belirgin hale getirilmifltir.
Eskiden ticaretle u¤raflanlara “bezirgân” ad› verilirdi. Genellikle Musevi kökenli olan bu sat›c›lar bazen i¤ne, iplik gibi ufak ihtiyaçlar› karfl›lamak üzere sokak625
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Resim 16: “Dilenci” portresi

Resim 17: ‹kinci “Dilenci” portresi

Resim 18: “Bezirgân” portresi

Resim 19: Zenci portresi
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ta sat›fl yapabilmekteydiler. ‹smail Hakk› Bey, dönemin Musevi64 tipini de yans›tan bezirgânlardan birinin portresini çal›flm›flt›r. Bordo fesi, bej ve gri tonlar›ndaki gömle¤i ve bej renkli ceketiyle, bezirgân (Resim 18) uyum içindedir. Çal›flman›n fonunda alt›n sar›s› ve gri tonlar› kullan›lm›flt›r. Bezirgân’›n k›rlaflm›fl
sakal› ve yüzündeki derin çizgiler, ayr›nt›yla verilmifltir. Burada kendinden
emin bir kiflilik yap›s› yans›t›lm›flt›r.
‹stanbul’un Sokak çal›flanlar› aras›ndaki bir grubu da; ayakkab› boyac›lar› oluflturuyordu. ‹smail Hakk› Bey’in zenci (Resim 19) portresine konu olan model de
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin civar›ndaki bir ayakkab› boyac›s›d›r. Boynunda
dövmeler olan boyac›n›n gözleri, fazla alkol tüketti¤i için kanl›d›r. ‹smail Hakk›
Bey, kendisine portresini çal›flmak istedi¤ini söyleyince; “Tamam. Ama dövmelerimi belli etmeyin, bir de gözlerimi kanl› vaziyette boyamay›n” demifl. Sanatç›
portreyi bu iste¤e göre çal›flm›flt›r.65 K›v›rc›k saçlar› ve iri dudaklar›yla tipik zenci, karakterini yans›tan modelin aln›ndaki ç›k›nt›, gri paltosu ›fl›k-gölge oyunlar›yla vurgulanm›fl; zemin, alt›n sar›s› ve kahve tonlar›n›n kar›fl›m›yla renklendirilmifltir. Modelin yüzündeki hüzünlü ifade, oldukça gerçekçi bir anlay›flla resmedilmifltir. Sanayi-i Nefise Mektebi’ne, 189366’te bafllayan Heykelt›rafl ‹sa Behzat da buradaki zenciye çok benzeyen bir çal›flma yapm›flt›r.67
Hakk› Bey’in tespit edilebilen en eski çal›flmas›, rüfltiye y›llar›nda yapt›¤› Kuruçeflme’den Manzara’d›r. (Resim 20) Çocuklu¤undan gelen deniz tutkusu naifçe
yorumlad›¤› bu çal›flmada da görülmektedir.68 Yüksek bir yerden kurgulanan
kompozisyonun ön plan›nda yal› ve köflk kesitleriyle, hemen önde bir adac›k ve
bir yap› ve çevresinde ise; yelkenli ve mavnalar yer al›r. Buras› Galatasaray/ Kuruçeflme Adas›’d›r. “O dönemlerde kömür, flileplerle kömür adas› da denilen bu
adaya boflalt›l›r ve mavnalarla Kuruçeflme k›y›lar›na tafl›n›rm›fl…”69. Arka planda ise; ‹stanbul’un henüz bozulmam›fl tabiat› minyatür duyarl›l›¤›yla aksettirilmifl, Kuleli Askeri Lisesi, Çengelköy Camisi, Çengelköy/ Havuzbafl›, Beylerbeyi
Camisi çal›flmada belirtilmifltir. Yeflil ve mavi tonlar›n›n a¤›rl›¤›yla oluflturulan
kompozisyonda ana tema Galatasaray/ Kuruçeflme Adas›’d›r. Hakk› Bey, adadaki yap›n›n çat›s›n› k›rm›z›ya boyayarak bunu vurgulam›flt›r. Eserin 1887 ya da
1890’l› y›llarda çal›fl›ld›¤› düflünülebilir. Günümüzde bu k›y› fleridinin ve Galatasaray Adas›’n›n görünümü biraz de¤iflmifltir (Resim 21). Ada eskisine göre daha da büyültülmüfl ve ön plandaki yap›lar›n bir k›sm› yok olmufltur. Bu çal›flmada görülen Kuleli Askeri Lisesi ve çevresindeki tarihi yap›lar›n bugün de mevcut oldu¤u görülmekle birlikte; çevrede yo¤un bir yap›laflma izlenmektedir.
‹smail Hakk› Bey, dahilî (enteriyör) çal›flmalar› ile de ilgilenmifltir. fiu an ailede
olmayan eser Kuruçeflme’den Ba¤ Evine Girifl ismiyle bilinmekteydi. Beyhan Timurtafl, eser hakk›nda flu bilgileri aktarmaktad›r: “Dedemin böyle bir ya¤l›boya
enteriyör çal›flmas›n› hat›rl›yorum. Aç›k kap›dan görünen ortada büyük küp, üzerinde maflrapa vard›. O kompozisyon da dedeme aitmifl. Kompozisyonda, Kuruçeflme’den Bo¤aziçi de görünüyordu. Fakat resimde imza yoktu.”70
Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey’in mezuniyet çal›flmas› olan Vezir Han› (Resim 22)
adl› eseri, Çemberlitafl’taki Vezir Han›’n› göstermektedir. Sanatç›, ‹smail Hakk›
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Resim 21: Günümüzde Galatasaray Adas›

imzas›n› ve 1315 H (1897) tarihini tablonun çerçevesine tutturdu¤u pirinç plaka üzerine sülüs yaz›yla hâkketmifltir.71 Bu eser, Cumhuriyet döneminde, Paris’te aç›lan bir resim yar›flmas›na gönderilir ve burada sergilenir.72 Yak›n plandan resmedilmifl olan bu mimari eserin klasik ve gerçekçi bir tav›rla yap›ld›¤›
söylenebilir. Kompozisyon mükemmel bir perspektifle kurgulanm›flt›r. Havan›n
ayd›nl›k görünümü, çal›flman›n bir yaz günü yap›ld›¤›n› düflündürmektedir. ‹ki
katl› yap›, sivri kemerler ve küçük kubbelerden oluflmufltur. Kemer ve duvar tafllar›n›n dokusu, kompozisyona itina ile yans›t›lm›flt›r. Alt katlardaki sa¤lam görünüme karfl›, üst kattaki baz› kemer tafllar›n›n yerinden oynad›¤›, hatta bir k›sm›n›n düfltü¤ü söylenebilir. Bunun da 1894’te olan ‹stanbul depreminden kaynakland›¤› san›lmaktad›r. Bu depremde Vezir han›’n›n baz› k›s›mlar› y›k›lm›fl ve
baz› kifliler enkaz alt›nda kalarak vefat etmifllerdir.73 Yap›n›n duvarlar›nda ve
ikinci katta kemerlerin üstünde beliren bitki kümeleriyle, ön plandaki a¤aç ve
dallar, tafl›n statik görünümüne canl›l›k katmakta; strüktüre yard›mc› elemanlarla ritim, hareket ve denge ö¤esi güçlenmekte ve yap›ya derinlik kazand›rmaktad›r. Genellikle koyu ve orta tonlar›n yer ald›¤› kompozisyonda aç›k tonlar, tuvale ›fl›k yans›malar› biçiminde aktar›lm›flt›r. K›z›l kahveden, gri, bej mavi ve
yeflil tonlar›na kadar olgun bir renk anlay›fl› sezilir. Renkler kirletilmeden tuvale aktar›lm›flt›r. Ayr›ca ya¤l›boya tekni¤iyle yap›lan çal›flman›n sulu boya gibi
fleffaf bir görünüm arz etmesi, sanatç›n›n f›rça kullan›m›ndaki ustal›¤›n› göstermesi bak›m›ndan da önemlidir. Vezir Han›’n›n kubbeleri günümüzde onar›lm›flt›r; ancak çevresinde ve tarihsel dokusunda önemli ölçüde de¤iflimler meydana
gelmifl ve ‹smail Hakk› Bey’in resmindeki flirin görünümünün yerini; görüntü
kirlili¤ine bo¤ulmufl bir yap› alm›flt›r (Resim 23).
Beyhan Timurtafl’›n aktard›¤›na göre; “Ressam Ali R›za Bey, Salacak’ta oturdu¤u
dönemlerde ‹smail Hakk› Bey’le beraber birçok resim çal›flmas› yapm›flt›r. Örne¤in iki kayal›k manzaral› resim vard›r. Birini ‹smail Hakk› Bey, di¤erini Ali R›za
Bey tashih etmifltir. Ancak ikisi de imza atmam›flt›r.”74 Bu durum, dönem sanatç›lar› aras›ndaki mütevaz›l›¤i ve derin sayg›y› göstermektedir. Buradaki a¤aç ve
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Resim 23: Vezir Han›’n›n günümüzdeki hali

kayal›k peyzaj›; (Resim 24) ‹smail Hakk› Bey’in al›fl›lm›fl üslup anlay›fl›ndan
farkl›d›r. Eserde sessiz ve sakin bir tabiat köflesi resmedilmifltir. Ön planda suyun içinde kayal›klar; kompozisyonun sol köflesinde e¤ri bir a¤aç ve arka planda koyu renkli bir a¤aç yer al›r. ‹rili ufakl› kaya parçalar›yla ritim ve hareket
duygusu yakalanm›flt›r. Son olarak bulutlu bir gökyüzü ve da¤ s›ralar› görülür.
Kompozisyon alan›na ara ara yans›yan ›fl›k ve gölgeler, esere gizemli bir hava
vermektedir. Üslup olarak biraz Hoca Ali R›za’n›n f›rças›n› aksettiren bu çal›flmada; yelkenli gibi kompozisyondaki baz› ö¤elerin, hayalden eklendi¤i düflünülebilir. Çal›flmada mavi, yeflil, gri, kahverengi ve bej tonlar› a¤›rl›ktad›r.

III- De¤erlendirme ve Sonuç
Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey, Üsküdar’›n çok yönlü sanatç›lar›ndan ve e¤itimcilerinden biri olarak; Gelenekli Türk Sanatlar› ve resim örnekleri sunmufl, de¤erli
bir isimdir. Sanayi-i Nefise Mektebi’ni bitirdi¤inde, tu¤rakefllik (tu¤ra çeken) görevini sürdürüyor ve çeflitli okullarda hocal›k yap›yordu. Bu nedenle pentür çal›flmalar›na yeterli zaman ay›ramad›; verdi¤i derslerle bu sanata olan özlemini
giderdi. Ald›¤› resim e¤itimi sayesinde ise, celi sülüs yaz›da mükemmel istifler
haz›rlam›fl ve böyle yaz›lar› haz›rlayan hattatlar aras›nda özel bir yere sahip olmufltur.75
Figür ve portre çal›flmalar›, dönemin yaflam ortam›na, mimarl›k örnekleri ise;
yap›lar›n tarihi geçmifline ›fl›k tutan birer belge de¤erindedir; ancak desen çal›flmalar›na iliflkin bir örnek bulunamam›flt›r. Mutlaka var olmas› gereken bu çal›flmalar›n, Fatih yang›n› s›ras›nda yok oldu¤u san›lmaktad›r. Kiflisel yorumunu
katt›¤›, ya¤l› boya portre ve figür resimlerinde çarp›c› örnekler sunmufl; modeli
çok iyi inceleyerek, adeta modelin beden dilini tuvale aktarm›flt›r. Sanatç›n›n
baflar›s›nda desen bilgisinin ve iyi bir gözlemci olmas›n›n etkisi kadar; hocas›
Salvatore Valéri’den ald›¤› e¤itimin de; etkili oldu¤u düflünülebilir. Nitekim Ad629
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Resim 25: ‹smail Hakk› Bey’in f›rças›ndan Rüstem
Pafla Cami’nin avlusu

nan Çoker, Valéri için, “net, keskin ve ayr›nt›c› bir görüflle modelin psikolojisine
kadar inen bir analizcidir”76 der.
‹smail Hakk› Bey’in, imzal› ve tarihli çal›flmalar›n›n az bulunmas› ve Sanayi-i
Nefise Mektebi’nden mezun olduktan sonra, aktif olarak resim yapmam›fl olmas›, kronolojik de¤erlendirmeyi güçlefltirmifltir; ancak yak›nlar›n›n aktard›klar›
bilgilerden ve dönem sanatç›lar›n›n eserlerinden bu de¤erlendirme yap›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Resim çal›flmalar›ndaki en hareketli dönemi, Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki ö¤rencilik y›llar›d›r. ‹lerleyen zamanlarda ise, daha az say›da ve kendisine özgü baz› örnekler sunmufltur.
Altunbezer’in, tarihi tespit edilebilen en son çal›flmalar›ndan birini 1915 y›l›nda gerçeklefltirmifltir. Rüstem Pafla Camisi’nin son cemaat yerinin resmedildi¤i
bu eser, Sanayi-i Nefise Mektebi d›fl›nda yapt›¤› ve ressam olarak bulundu¤u konuma güzel bir örnektir. Ö¤rencisi Kerim Silivrili’nin bir sergi katalogunda gördü¤ü ve etkilendi¤i bu çal›flmada imza yoktur. Ancak, Silivrili resme bak›nca;
hocas›ndan eski y›llarda duydu¤u bir olay› an›msar ve çal›flman›n kendisine ait
olabilece¤ini düflünür. Olay flöyledir: ‹smail Hakk› Bey 1915 y›l›nda yüksekçe
bir yerden Rüstem Pafla Camii’nin avlusunda çal›fl›rken, caminin alt kat›ndaki
dükkânlara saklanarak aniden ortaya ç›kan iki grup aras›nda, sonu ölümle biten
bir kargafla meydana gelir. Bu duruma çok üzülen sanatç› rahats›zlan›r ve üç
gün boyunca evden ç›kamaz. Silivrili, orijinal çal›flmay› gördü¤ünde yetkililerden tablonun daha dikkatli incelenmesini talep eder. Nitekim eser temizlenip
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Resim 26: Rüstem Pafla Cami Avlusu’nun günümüzdeki hali

araflt›r›ld›¤›nda ‹smail Hakk› Bey’in imzas› ortaya ç›km›flt›r77 (Resim 25).
Cami, 1561’de Kanuni Sultan Süleyman’›n sadrazamlar›ndan, Rüstem Pafla için
Mimar Sinan taraf›ndan yap›lm›flt›r.78 Kompozisyon çok iyi bir perspektifle kurgulanm›fl ve kahverengi, bej, kiremit k›rm›z›s›yla renklendirilmifltir. Dönemin
en güzel çinileriyle süslenmifl olan caminin, son cemaat yeri kompozisyonda görüldü¤ü gibi, alt› sütun ve befl kubbeden oluflmaktad›r. Günümüzde sa¤lam görünen bafltaki sütunun, o zaman hasarl› oldu¤u izlenmektedir (Resim 26).
Sonuç olarak Sanayi-i Nefise Mektebi’nin baflar›l› ö¤rencilerinden79 biri olan ‹smail Hakk› Bey, meslek hayat›nda resmi tercih etmifl olsayd› flüphesiz bu alanda da ünlü bir isim olabilirdi. Ö¤rencisi Kerim Silivrili’nin sanatç› için bu ba¤lamda yapt›¤› yorum çok anlaml›d›r: “Biz tan›flt›¤›m›z vakit Hakk› Bey Hoca,
as›l ö¤renimini gördü¤ü resim çal›flmalar›n› sonuçland›rm›fl ve hat sanat›nda büyük bir hattat olarak isim yapm›flt›. Akademi’deki hocal›¤› resim dal›nda de¤il,
Türk tezyinat›nda idi. Ama resim hakk›ndaki görüflleri belliydi yapt›¤› çal›flmalardan... Bunu baflka türlü de söyleyebiliriz: ‘Eskiler derlerdi ki: Hakk› Bey e¤er resimde kararl› olsayd›; Feyhaman Duran ve…(di¤er ressamlar) onun ›fl›¤›ndan hiç
görünemezlerdi. Altunbezer çok kudretli bir desinatör, çok zevkli bir renkflinast›…
Kolorist, iyi bir ressam …’ E¤er resme devam etseydi, Türkiye’nin Rembrandt’›
olabilirdi”80
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D‹PNOTLAR
* Bu tebli¤in haz›rlanmas›nda, görsel doküman ve bilgilerini içtenlikle sunan Altunbezer ailesinden Beyhan

Timurtafl, Ayfle Baturay, Ali At›f Engin, Serap Timurtafl ve Tendu Tan›k’a; katk›lar›ndan dolay› Prof. Kerim Silivrili, Prof. M.U¤ur Derman, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Ali Aky›ld›z ve Nesteren Silivrili’ye; bilgi ve
görsel dokümanlar›n› paylaflan Yrd. Doç. Dr. P›nar Do¤u’ya teflekkürlerimi sunar›m.
1 “Hâkkâk: Hâk Sanat› üzerine çal›flan meslek adam›. Hâk sanat› metal, ahflap, ya da tafl üzerine bezeme amac›yla oyma yapma etkinli¤i”, Metin Sözen, U¤ur Tanyeli, Sanat Kavramlar› ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul
1986, s. 97.
2Semra Germaner, “1850 Sonras› Türk Resminde Kaynak ve Konular”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi / Sempozyum 17-18 Aral›k 1992 (yay. haz. Zeynep Rona), ‹stanbul 1993, s.69-70; Mustafa Cezar, Sanatta Bat›’ya Aç›l›fl ve Osman Hamdi, ‹stanbul 1995, II, s. 467, 472.
3 Plan› Mimar Alexander Vallaury taraf›ndan haz›rlanan Sanayi-i Nefise Mektebi, mimarl›k, resim, heykel ve
hâk/gravür dallar›nda e¤itim yapmak üzere Topkap› Saray› Birinci Avlusu’nda, Çinili Köflk’ün yan›nda, Âsâr› fiarkiye/fiark Eserleri Müzesi olan binada kurulmufltur. Mustafa Cezar, XIX. Yüzy›l Beyo¤lusu, ‹stanbul 1991,
s. 270, 277; Celâl Esat Arseven, Sanat ve Siyaset Hat›ralar›m, (yay. haz. Ekrem Ifl›n), ‹stanbul 1993, s. 40; ayr›nt› için bkz, Mustafa Cezar, Sanatta Bat›’ya Aç›l›fl ve Osman Hamdi, II, 470- 471.
4 Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk müdürü Osman Hamdi Bey (1842-1910)’dir. Müdür yard›mc›l›¤›n› ve heykel
dersini Yervant Osgan (1855-1914), ya¤l›boya resim dersini SalvatoreValéri (1856-1946), karakalem/ desen
dersini Warnia Zarzecki (1850-?), Mimari fenni derslerini Alexander Vallaury ve yard›mc›s› Phillippe Bello
(1831-1911), hâk/gravür dersini Napier yürütüyordu. Mustafa Cezar, XIX. Yüzy›l Beyo¤lusu, s. 271, 277, Adnan Çoker; Osman Hamdi ve Sanayi-i Nefise Mektebi, ‹stanbul 1983, s. 21.
5 Zeynep ‹nankur, “19. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda ‹stanbul’a Gelen Bat›l› Sanatç›lar”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi / Sempozyum 17-18 Aral›k 1992 (yay. haz. Zeynep Rona), ‹stanbul 1993., s. 81; Mustafa Cezar, Sanatta
Bat›’ya Aç›l›fl ve Osman Hamdi, II, s. 467; Selçuk Mülayim, Yüzy›l›n (1900-1999) Kültür ve Sanat Kronolojisi,
‹stanbul 1999, s. 43, s.34, s.107.
6 A. Süheyl Ünver, “‹smail Hakk› Altunbezer (Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey) 1869-1946”, Arkitekt, sy. 7-8 (‹stanbul 1946), s. 175.
7 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (B.O.A.), DH. SA‹D, 46/115, (Bu arfliv belgesinin tamam› “Görevleri” bahsinde
bulunmaktad›r); M.U¤ur Derman, “‹smail Hakk› Altunbezer”, TDV ‹slam Ansiklopedisi, ‹stanbul 1989, II, 543.
8 Bu ailenin hattatlar›, Trabzon’un Yumnu yöresinde yaflayan Türedio¤ullar› soyundan gelmektedir. P›nar Do¤u, “‹smail Hakk› Altunbezer / Son Osmanl› Tu¤rakefli”, Sedir, sy. 4 (‹stanbul 1998), s. 65 ( Burada geçen Yumnu kelimesinin Yomra olarak düzeltilmesi gerekti¤ini U¤ur Derman belirtmektedir).
9 Mehmed ‹lmî Efendi, 25 Haziran 1839’da ‹stanbul’da dünyaya gelmifltir. S›byan mektebindeki e¤itiminden
sonra, k›sa bir süre Arapça ve Farsça ö¤renir. Sadrazam Âli Pafla’n›n kütüphânesinde hâf›z-› kütüp olarak çal›flt›ktan sonra, Zaptiye Nezareti Teftifl Müdüriyeti Kalemi (1874)’nde bafllayan memuriyet hayat›ndaki son görev yeri, 1906’da emekliye ayr›ld›¤› Tahrir ve Vergi Tahsil Muhasebe Kalemi’dir. Ayr›ca Mahmudiye ‹ptidaisi
ve Fatih Otlukçular Yokuflu Rüfltiyesi gibi baz› mekteplerde yaz› muallimli¤i de yapm›flt›r. Sülüs ve nesihi önce babas›ndan; sonra da Kad›asker Mustafa ‹zzet Efendi’den ö¤renmifl de¤erli bir hattatt›r. 17 Ocak 1924’de vefat ederek, Çiçekçi Kahvehanesi’nin karfl›s›na düflen aile kabristan›na defnedilmifltir. ‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal, Son Hattatlar, ‹stanbul 1970, s. 155; Süheyl Ünver, a.g.m., s. 175; M.U¤ur Derman, “Mehmed ‹lmi
Efendi”, TDV ‹slâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVIII, 491.
10 ‹smail Hakk› Bey’in torunu Ayfle Baturay, bu bilgiyi aile büyüklerinden edinmifltir. Ayfle Baturay, “Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey” konulu görüflme: ‹stanbul 19.10.2007.
11 Süheyl Ünver, a.g.m., s.175.
12 Ayfle Baturay’la yap›lan görüflme:19.10.2007.
13 Süheyl Ünver, a.g.m., s.177.
14Ayfle Baturay’la yap›lan görüflme: 19.10.2007.
15 Süheyl Ünver, a.g.m., s.175.
16 ‹smail Hakk› Bey’le ilgili, Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde yer alan bir belgede Mekteb-i Rüfldî-i Mülkî olarak belirtilen bu mektepler, 1869 y›l›nda yay›mlanan Maârif-i Umumiye Nizamnamesi / Genel E¤itim Tüzü¤ü’nde k›z ve erkek ö¤rencilere e¤itim veren, ö¤renim süresi dört y›l olarak düzenlenmifl; sivil (mülkî) rüfldiyelerdir. Faik Reflit Unat, Türk E¤itim Sisteminin Geliflmesine Tarihi Bir Bak›fl, Ankara 1964, s.98;
B.OA.,DH.SA‹D, 46/115
17 Burhan Toprak-Refik Dinç, “‹smail Hakk› Altunbezer”, Güzel Sanatlar, sy. 4 (‹stanbul 1942), s. 87.
18 Süheyl Ünver, a.g.m., s.175; M.U¤ur Derman, “Ondokuzuncu Yüzy›lda Türk Hat Sanat›”, (haz. fievket Rado), Türk Hattatlar›, ‹stanbul t.y., s.258.
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19 Süheyl Ünver, a.g.m., s. 175.
20 ‹smail Hakk› Bey, hâk sanat›ndaki eksiklerini, sonradan day›s› Sait Efendi’den ald›¤› derslerle tamamlam›fl-

t›r. P›nar Do¤u, a.g.m., s. 66; Burhan Toprak- Refik Dinç, a.g.m., s. 88.
21 ‹smail Hakk› Bey’in torunu Beyhan Timurtafl, bu bilgiyi annesi Muallâ Han›m’dan edindi¤ini belirtmekte-

dir. Beyhan Timurtafl, “Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey” konulu görüflme: Ankara 23.09.2007
22 Süheyl Ünver, a.g.m., s. 175; P›nar Do¤u, a.g.m., s. 64.
23 Ünver, a.g.m., s. 175.
24 B.O.A, DH. SA‹D, 46/115
25 M.U¤ur Derman, a.g.m., TDV, II, 543; Ünver, a.g.m., s. 177-178
26 M.U¤ur Derman, a.g.m., TDV, II, 543.
27 Burhan Toprak-Refik Dinç, a.g.m., s. 88, 90.
28 M.U¤ur Derman, “Ölümünün Yirmibeflinci Y›ldönümünde Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altunbezer”, Hayat Ta-

rih Mecmuas›, VI, ‹stanbul 1971, II, s.48-49; M.U¤ur Derman, “‹smail Hakk› Altunbezer”, TDV ‹slam Ansiklopedisi, ‹stanbul 1989, II, 543-544.
29 Süheyl Ünver, a.g.m., s. 180.
30 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 23.09.2007.
31 Naciye Turgut, “Bir Zamanlar Üsküdar’dan Tarihe Düflen Notlar: Çiçekçi Kahvehanesi”, IV. Üsküdar Sempozyumu (3-5 Kas›m 2006): Bildiriler (ed. Coflkun Y›lmaz), ‹stanbul 2007, II, 84; Ayfle Baturay, “Çiçekçi Kahvehanesi” konulu görüflme: 27.09.2006.
32 Beyhan Timurtafl, “Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey” konulu görüflme: Ankara 11.09.2007; 28.09.2007.
33 Süheyl Ünver, Valéri hakk›ndaki bu bilgiyi, Hattat Necmeddin Okyay’dan edinmifltir. “Meflhur Ressam Valéri, Hattat ve Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altunbezer’in evinde Ressam Üsküdarl› Hoca Ali R›za Bey’in resimlerini
gördü¤ünde: ‘Ben dünyâda R›za Bey kadar a¤açlar›n anatomisini bilen bir ressama rastlamad›m’ demifl.” (Hattat ve Hezarfen Necmeddin Okyay’dan- A. Süheyl Ünver’in notlar›- Gülbin Mesara Arflivi-18.V. [19]85- A¤açlar›n anatomisi)
34 A. S. Ünver, “Hattat ve Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altunbezer 1869-1946 Hayat› ve Eserleri”, 50 San’at Sever
Serisi 13,
‹stanbul 1955.
35 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 23.09.2007
36 Prof. Kerim Silivrili: 1921’de ‹stanbul’da do¤du. ‹smail Hakk› Bey’le ‹lk kez 1940’ta Akademi’nin Türk Süsleme Bölümü’nün s›navlar›na girdi¤i zaman tan›flm›flt›r. Türk çinicili¤i ve tezhip sanat› uzman›d›r. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra, uzun y›llar Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapar. 1976 y›l›nda ö¤rencisi kalmayan Geleneksel Türk Sanatlar› Bölümü’nün yeniden yap›land›r›lmas›n› sa¤layarak, tekrar kurulmas›na vesile olmufltur. Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yard›mc›l›¤›, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanl›¤› ve Geleneksel Türk Sanatlar› Bölümü Baflkanl›¤› görevlerini üstlenerek 1987’de emekliye ayr›l›r. Nesteren Silivrili, “Kerim Silivrili” konulu görüflme: ‹stanbul 13.10.2007. (Bir süredir tedavi görmekte olan Kerim Silivrili, 16.11. 2007 tarihinde vefat etmifltir. Ruhu flâd olsun.)
37 Kerim Silivrili, “Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey” konulu görüflme: 4.10.2007.
38 M.U¤ur Derman, a.g.m., Türk Hattatlar›, s. 259; M.U¤ur Derman, “Ölümünün Yirmibeflinci Y›ldönümünde:
Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altunbezer”, Hayat Tarih Mecmuas›, VI, ‹stanbul 1971, II, s. 49.
39 M.U¤ur Derman, Türk Hat Sanat›n›n fiaheserleri, ‹stanbul 1982, r. 52 izahat›.
40 Ayr›nt› için bkz. Hüsrev Subafl›, “Hattat ‹smail Hakk› Altunbezer ve Afyon Gedik Ahmet Pafla Camii Yaz›lar›”, VI. Afyonkarahisar Araflt›rmalar› Sempozyumu Bildirileri, (yay. haz. Mehmet Sar›l›k), Afyonkarahisar
(10-11 Ekim) 2002, s. 429-452.
41 M.U¤ur Derman, a.g.m., TDV, II, 544.
42 P›nar Do¤u, a.g.m, s. 65.
43 Beyhan Timurtafl, “Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey” konulu görüflme: Ankara 8.10.2007.
44 M.U¤ur Derman, “Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey’den Çizgiler”, Hayat-Haftal›k Mecmua, 33, ‹stanbul 1971, s.
26.
45 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 8.10.2007.
46 Ayfle Baturay, “Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Bey” konulu görüflme: 19.10.2007.
47 Celal Esat Arseven, Türk Sanat› Tarihi: Heykel ve Oyma, III, ‹stanbul t.y., s. 131.
48 Polonya Okulu’ndand›r. 1850 Nantes do¤umludur. Resim ö¤renimini Varflova Sanat Akademisi ve Münih
Sanat Akademisi’nde tamamlam›flt›r. 1883’te ‹stanbul’a gelerek; Sanayi-i Nefise Mektebi’nde görevlendirilmifl-
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tir. Eserlerinde psikolojik anlat›ma önem vermifl ve Oryantalist konulu çal›flmalar yapm›flt›r. Semra Germaner,
Zeynep ‹nankur, Oryantalizm ve Türkiye, ‹stanbul 1989, s. 163.
49 ‹talyan Okulu’ndand›r. 1856 Roma/ Nettuno do¤umludur. San Luca Akademisi’nden sonra, Cesare Maccari’nin ö¤rencisi olmufl ve 1880’li y›llar›n bafl›nda ‹stanbul’a gelmifltir. ‹ngiliz elçisi Lord Duffer’in tavsiyesiyle
Sanayi-i Nefise’de ya¤l› boya atölyesine atanm›flt›r. Ya¤l›boya, pastel, suluboya çal›flmalar›yla ilgilenen sanatç›; portrede büyük baflar› sa¤lam›fl ve modelin iç dünyas›n› yans›tmay› amaçlam›flt›r. Semra Germaner- Zeynep ‹nankur, a.g.e., s.153, 163.
50 Burhan Toprak-Refik Dinç, a.g.m, s. 88.
51 Celal Esat Arseven, Türk Sanat› Tarihi, s.131.
52 Burhan Toprak-Refik Dinç, a.g.m, s. 88.
53 Bu bilgiyi, Sanayi-i Nefise’nin 1888 mezunlar›ndan Mahmut K›l›ç vermektedir. Ayr›nt› için bk. Mustafa Cezar, Sanatta Bat›ya Aç›l›fl ve Osman Hamdi, ‹stanbul, 1995, II, 473.
54 Adnan Çoker, a.g.e., s.8
55 Sezer Tansu¤, “Ça¤dafl Türk Resminde ‹nsan Figürü”, Örneklerle Türk Resim ve Heykel Sanat›, ‹stanbul
1979, s.n.b.d.
56 Zeynep ‹nankur, a.g.m., s. 77-78.
57 Semra Germaner, a.g.m., s.72.
58 Bu çal›flman›n daha büyük boyutlusu, 1990’l› y›llarda Galeri Baraz’da düzenlenen bir sergide yer alm›flt›r.
Sergilenen resim özel bir koleksiyonda bulunmaktad›r. Ayfle Baturay’la yap›lan görüflme:19.10.2007.
59 Adnan Çoker, a.g.e., s. 34.
60 Selçuk Mülayim, a.g.e., s.160.
61 Bkz. ayr›nt› için Belgin Demirsar Arl›, Oryantalizmden Ça¤dafl Türk Resmine, ‹stanbul 2000, s. 238; Adnan
Çoker, 30 Mart 2000 tarihinde Aksanat’taki “Bafllang›c›ndan 1927’ye kadar Türk Resmi” konulu panel; Adnan
Çoker, a.g.e., s. 34.
62 Semra Germaner, Zeynep ‹nankur, a.g.e., s.132.
63 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 23.10.2007.
64 M.U¤ur Derman, a.g.m., Hayat Tarih, s. 50.
65 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 23.10.2007.
66 Adnan Çoker, a.g.e., s.19.
67 ‹sa Behzat’›n bu çal›flmas› M.S.G.S.Ü./ ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde yer almaktad›r.
68 Süheyl Ünver, a.g.m., s. 175.
69 Beyhan Timurtafl, bu bilgiyi dedesi ‹smail Hakk› Bey’den edindi¤ini belirtmektedir. Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 23.10.2007.
70 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 28.09.2007.
71 M.U¤ur Derman, a.g.m., Hayat, s. 26.
72 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 23.10.2007.
73 Haz. S›dd›k Çal›k, 1894 Y›l›nda ‹stanbul’da Meydana Gelen Büyük Depreme Ait Anonim Bir Günlük, ‹stanbul t.y., s.21.
74 Beyhan Timurtafl’la yap›lan görüflme: 28.09.2007.
75 M.U¤ur Derman, a.g.m., Hayat, s. 26.
76 Adnan Çoker, a.g.e., s. 31.
77 Kerim Silivrili ile yap›lan görüflme: 4.10.2007.
78 Oktay Aslanapa, Türk Sanat›, ‹stanbul 1993, s. 261.
79 Adnan Çoker, a.g.e., s.33.
80 Kerim Silivrili ile yap›lan görüflme: 4.10.2007.
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Üsküdar Panoramas›n›n Sanatç›
Yorumlar›yla ‹liflkilendirilmesi
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Bo¤aziçi Üniversitesi

Üsküdar konumu itibar› ile sanatç›lar›n ilgi oda¤› olmay› baflarm›fl ‹stanbul’un
semtlerinden biridir. Bugün Selimiye üstünden Haydarpafla ve Kad›köy’e birleflmifl genifl bir alana yay›lmaktad›r. Marmararay kaz›lar› ile ispatland›¤› gibi tarihi çok eskilere dayanan bir semttir. Co¤rafi aç›dan ‹stanbul’un tarihi yönetim
merkezi olan Topkap› Saray›’n›n -tarihî yar›madan›n- tam karfl›s›ndad›r. Üsküdar semti, bal›kç›lar, vapurlar, kay›kç›lar, mezarl›klar (Kandilli, Karacahmet, ‹ngiliz, Ermeni, Rum Yahudi mezarlar›) iskele meydan›, hamamlar, çarfl›lar, Çaml›ca mesireleri, Do¤anc›lar, Salacak, fiemsi Pafla, Alemda¤ Mesireleri, K›z kulesi, Mihrimah Cami ve Medresesi, çeflmeleri gibi mimari unsurlar› ile ayr› bir
öneme sahiptir. Bu unsurlar sanatkarlar›n tablolar›nda, flâirlerin m›sralar›nda,
bestelerde, fliirlerde ve gezginlerin yaz›lar› ile Üsküdar, hak etti¤i övgüye her zaman ulaflt›.
Bir sanat yap›t›n›n ortaya ç›kmas›nda, temel faktör; eser, sanatç› ve çevresidir.
Sanatç› çevresinden etkilenir ve eserini üretir. Bu eser bir anlamda sanatç›n›n
ve çevrenin sentezidir. Baflka bir gözün dikkat etmedi¤i küçük ayr›nt›lar› görür,
yazar, dillendirir yada resmeder. Sanatç›lar etraflar›nda olup biteni herkesin göremedi¤i biçimde yorumlamalar›yla ünlüdür. Bir mart›n›n kanad›ndaki ›fl›k, K›z
Kulesi’nin günün çeflitli saatlerindeki görüntüsü, vapurlar›n su üzerinde b›rakt›¤› iz bize yaflad›¤›m›z içinde bulundu¤umuz hayat›, kültürü, duygular›, etkileniflleri, kendimizi, çevremizi ve hayat›n anlam›n› ve belki de kayda geçemediklerimizi bize gösterir. Bu yolla izleyenlere kiflilerin farkl› görüfl aç›lar› gösterilir.
Üsküdar; sanatç›lar üzerinde etkisi fazla olan bir semttir. Bu semt bozulmam›fl
yap›lar› ile geçmiflin yal›nl›¤›n› bize hat›rlat›r.
Bugün internet, sinema ve televizyon gibi kitle iletiflim araçlar›n›n yayg›nlaflmas› ile birlikte etkisi azalan, sözlü kültürümüzün bir parças› olan ve zaman›n bir
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Melling’in çizimiyle Kad›köy ve Üsküdar

anlamda tiyatro gelene¤i olan meddahlar, âfl›klar XVIII. yüzy›l kahvehanelerinde ortaoyunlar› sergilediler. Büyük ihtimalle de Üsküdar kahvehaneleri ve mesire yerleri meddahlar›n, orta oyuncular›n, hokkabazlar›n, âfl›klar›n u¤rak yerleriydi. Kay›flda¤›, Alemda¤, Tafldelen bölgenin, k›rl›k mesire yerleriydi. (Alemda¤, Harem-i Humayun’a ait bir bölgeydi.) Özdemir Nutku’nun da belirtti¤i gibi
meddahlar, âfl›klar, kuklalar mesire yerlerinin vazgeçilmez unsurlar›yd›. Buralar› zaman›n sandal sefalar›, çalg›c›lar› ile halk›n buluflma ve e¤lence merkeziydi.

I. Avrupal› Ressamlar›n Gözünde Üsküdar
A. Seyyahlar›n Gözünden Üsküdar
XV. yüzy›l sonlar›ndan itibaren Osmanl›lar ‹stanbul’u alarak baflkent yapmalar›
ve Bat›’ya do¤ru ilerlemeleri ile birlikte yeni küreselleflme e¤ilimleri bafllam›flt›.
Bu ticaretin öncülü¤ünü de ‹stanbul’a o dönemde yak›n olan Venedik Dükal›¤›
yapm›flt›. S›ras› ile bunlar› Frans›z, ‹ngiliz ve Hollandal›lar izledi. Bat›l› tacirlerin pahal› ve lüks mallar›n› talep eden en önemli müflteriler saray ve çevresiydi. Ticaret Avrupal› elçilerin ‹stanbul’a gönderilmesinin önde gelen nedeni olmufltu. Pefllerinden bu zengin flehre farkl› amaçlarla çok say›da gezgin geldi. Bu
gezginlerden baz›lar› Üsküdar’› da ziyaret etmifl resimleri ve yazd›klar› eserlerde semti konu alm›fllard›r. Özellikle XV-XVI. yüzy›l yabanc› seyahatnamelerde
Üsküdar’›n resimler, gravürler ile yer ald›¤›n› biliyoruz. Andre Thevet, Ludwig
von Ranter, Salomon Schweiger, Michel-Francois Preault ‹stanbul ile ilgili arafl636
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Fausto Zonaro

t›rmalar haz›rlam›fllar ve bu araflt›rmalar da anlatt›klar›n› aç›klamak amac› ile,
gravürler ile süslemifllerdir.(Seyyahlar ülkelerine döndüklerinde konu ile ilgili
kitaplar yay›nlam›fl ve bu kitaplar›n baz›lar›n› bir çeflit resim olan gravürlerle
süslemifllerdir.)
Antoine Laurent Castellan (1772-1838) XVIII. yüzy›l gravürlerinde bize II. Mahmud dönemi, K›z Kulenin gördü¤ü onar›mdan önceki durumunu göstermektedir. William Henry Bartlett, Warwick Gable, Jean-Baptiste Hilair, Carlo Bossoli,
Eugene Flandin XIX. yüzy›l yaflam›fl Üsküdar’da Mezarl›k Çeflmesi gravürleri bilinmektedir. Flandin XIX. yüzy›l Üsküdar iskele meydan›n›n resmini de yapm›flt›r. Germain Fabius Brest, Abdülmecid dönemi Üsküdar ressam›d›r. Michel
François Preault’un deseninde Üsküdar’›n Dolmabahçe vadisinden görünümünü gösterir gravürler yapm›fllard›r. Leonardo da Mango, Amadeo Preziosi, William Henry Bartlett, Üsküdar Mezarl›¤›nda Türbe, Thomas Allom, gravürlerinde
Salacak iskelesinden denize giren tulumbac›lar› resmetmifltir. Yukar›da sayd›¤›m›z gravür ustalar› arac›l›¤› ile pek çok Üsküdar görüntüsünü ya¤l›boyadan
farkl› olarak kitaplara basmak ve ço¤altmak f›rsat› bu yolla do¤mufltur. Gravür o
dönemin teknik imkanlar› çerçevesinde bugünün (fotokopi gibi ço¤altma) bask›
tekni¤i ile ayn› anlama gelmekte ve levha üzerindeki görüntülerin ka¤›da bas›l›p ço¤altma imkan› veren bir teknikti. (Foto¤raf sanat›n›n yayg›nlaflmas› ile Üsküdar ve görüntüleri daha h›zl› bir flekilde tan›nacak ve yayg›nlaflacakt›.)
Seyahatnameler, ‹stanbul’u konu almaktayd›. Ya¤l›boya ve gravürlerde; Üsküdar
görünümleri, kap›lar, çeflmeler, mimari, giyim tarz›, sosyal yap›, ibadethaneleri
ve yaflam tarz›n› anlatan, bizlere o dönem hakk›nda bilgi veren görsel kaynaklard›. Üsküdar ile ilgili yaz›lar do¤al olarak ‹stanbul yaz›lar›n›n bir parças› Avrupal›’n›n görüfl aç›s›n›, Türk halk›na bak›fl›n› göstermek aç›s›ndan da önemlidir.
B. Davet edilen Sanatç›lar›n Üsküdar Yorumlar›
Osmanl› Dönemi’nde saraya yurtd›fl›ndan davet edilen kendi alanlar›nda uzman
sanatç›lar vard›. Bu sanatç›lar taraf›ndan ‹stanbul’u ve onun parças› olan Üsküdar s›kl›kla ifllenmifltir. ‹stanbul da yaflam›fl Fausto Zonaro (1854-1929) ise Sa637
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Germain Fabius Brest

lacak ve ‹skele resimleri, Jean Baptiste Van Mour (1671-1731), Antoine de Favray (1706-1792) resimlerinden baz›lar›nda Üsküdar panoramas› görülmektedir.1
Ayvazovsky’nin Fenerli K›z Kulesi, Antoine-Ignace Melling K›z Kulesi’ni, Pera’dan Üsküdar’›n görünüflünü resmetmifllerdir. Bugün Türk sanat›ndaki ününü
K›z Kulesi ve Üsküdar gravürleri ve ya¤l›boya ile elde etmifltir. Bu dört ismin saray için resim yapt›klar› bilinmektedir. Van Mour di¤erlerinden farkl› olarak Osmanl› topraklar›nda Hollanda-Fransa elçili¤i ad›na görev yapm›fl bir ressamd›r.
Kendisinden Osmanl› halk kültürü ve Osmanl› hanedanl›¤› ile ilgili resimler
yapmas› istenmifltir.2 Van Mour, Üsküdar k›y›lar›, Üsküdar’da bir Türk cenaze
törenini, kimi kez Taksim tepelerinde mezar bafl›nda a¤layan gayrimüslim kad›nlar› resmediyordu. Baz› tuvallerinde de ressam›n seçti¤i baz› etnik dü¤ün törenlerini görüyoruz. Mour Osmanl› k›yafetleri, elçilerin kabul törenlerine ait resimleri, gündelik yaflam sahneleri ve ‹stanbul görünümleri dolayl› olarak Avrupa’da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na olan ilginin artmas›na da sebep olmufltur.3

II. Üsküdar›n Etkiledi¤i Sanatç›lar
A. Ressamlar
Üsküdar sanatç› yorumlar›yla iliflkilendirildi¤inde yap›lan resimler önemlidir.
Bir resim neyi anlat›r? Yaflam tarz›n›, ressam›n görüfllerini, do¤ay› alg›lama tarz›n›, etkilenifllerini, toplumun, ülkenin ulusun yada bir dönemin e¤ilimlerini,
düflünce yap›s›n› ortaya koyar.Gerçe¤i gösterebilir, gerçek üzerinde yorumu gösterebilir, duygular› ve efsaneleri (inan›fllar›) anlatabilir.
Üsküdar panoramas›, ço¤u sanatç›ya ilham kayna¤› olmufltur. Osmanl› minyatür resminde XVI. yüzy›l Hünername minyatürlerinde Matrakç› Nasuh, Mecmui Menazil ‹stanbul görünümleri ile doludur.
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1819 y›l›nda Osmanl› sivil yap›larda iç duvar süslenmelerinde K›z Kulesi motifi s›kl›kla kullan›lm›flt›r. Ali Üsküdarî XVIII. yüzy›lda yaflam›fl bezeme çiçekleriyle ünlü, dekoratif resimler yapan bir ressamd›r. Yapt›¤› resimlere imza atan
ilk isimlerdendir. Bilindi¤i gibi Osmanl› döneminde sarayda yetiflen sanatç›lar
yapt›klar› iflin bir parças›n› tamamlarlar ve esere imza atmak gerekti¤inde de Padiflaha ba¤l›l›klar›n› belirten- kulunuz fleklinde ibareyi esere düflmekteydiler.
Üsküdarl› Ressam Süleyman Seyyid natürmort resimleri ile figür ve portreleri
ile ünlüdür. Hoca Ali R›za bey (1858-1930) manzara ressam›d›r. Hoca Ali R›za
Üsküdar’›n dar sokaklar›n› ve manzaralar›n› konu alan suluboya resimleri ile
ünlüdür. Ressam Osmanl› Ressamlar Cemiyeti Mecmuas› içinde (1914) çizim
yapt›¤› bilinmektedir. Hoca Ali R›za, Süleyman Seyyid (1842-1913), Halil Pafla
XIX. yüzy›l ressamlar› olarak ‹stanbul ressaml›¤› kavram›n› sanat tarihine kazand›rm›fllard›r. Halil Pafla Salacaktan, Hoca Ali R›za K›z Kulesi ay ›fl›¤›nda, Hüseyin Zekayi Pafla(1860-1919) ‹stanbul K›z Kulesi adl› ya¤l›boya resimleri bulunmaktad›r. fieker Ahmet Pafla’da dahil olmak üzere bu kifliler asker kökenli ressamlar›m›zd›r. Son Halife Abdülmecid Efendi (1868-1944), Ali Sami (18671937), Mehmet Emin(1847-1905) Üsküdar’› resimlerine konu alan ressamlar›m›zdand›r.
Yukar›da bahsedilen isimler Türk resim tarihi aç›s›ndan önemlidir. Bat› resim
ö¤elerinin Türk resmine geliflini sa¤layan ressamlar›n bafl›nda Osman Hamdi
Bey gelir. Osman Hamdi bey, Paris’te 12 y›l yaflam›flt›r. Avrupa’da yetiflmifl oryantalist ekolü Avrupal› dönem dafllar›ndan farkl› flekilde, sanat tarihimize kazand›rm›flt›r. Do¤u gizemine hayran yap›s› ile tarihi araflt›rmalarda bulunmufl
ve müze müdürlü¤ü yapm›flt›r. Fakat çeliflkili olan taraf onun Avrupa’da biraz
önce yaflanan realizm ak›m›ndan hiç etkilenmemifl olmas›d›r. (Osman Hamdi
Bey, Jaque Louis David gibi karakteri olan eserler toplamakta ve bunlar› tablolar›nda kullanmaktayd›. Fakat David’in seçti¤i neoklasik üslubu ve siyasi sanat
tarz›n› resimlerinde kullanmam›flt›r.) Bunun sebebi hocas› olan Jean Leon Gerome etkisinde kalm›fl olmas›d›r.
As›l ad› Ahmed Ali olan fieker Ahmet Pafla, Üsküdar da dünyaya gelmifl ve yetiflmifltir. fieker Ahmet Pafla, Orman adl› tablosunda tam bir tasavvufi tarz ile
do¤an›n karfl›s›ndaki insan› bize yans›tm›flt›r. Hiçlik kavram› ile örtüflen bir
oduncu efle¤i ile yok edici ormanda gösterilmifltir.Bu tarz iflleme daha çok Japon
lavi manzara tekni¤inde ki resimlerde görülmektedir. ‹nsan›n do¤a karfl›s›ndaki
yitikli¤i ve acizli¤i gösterilir.Bu da bize yine tasavvuf felsefesini hat›rlatmaktad›r.
Hoca Ali R›za ise di¤erlerinden farkl› yap›ya sahiptir. Kendi halinde, ruh güzelli¤ine sahip, iyi ahlak sahibi biri olarak çevresinde tan›nmaktad›r. Yak›n çevresindeki insanlar büyük ihtimalle, portrelerini yapt›rmak isteyen kiflilerdir bunlar, örne¤in tapu kadastro memuru,
-Lütfi Bey, Asaf Bey’in Tesbihi, fesli sakall› erkek portreleri, R›za Bey ve k›z kardeflini, Vefa ‹dadi Müdürü Memduh Bey’i, filinta Laga Beyi ki o çevreden insanlard›r-tan›mak onun resimleri ile mümkündür. 1943 y›l›nda yay›nlanan Türkiye’de Resim adl› kitapta Nurullah Berk, fieker Ahmet Pafla, Hüseyin Zekayi Pa639
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fla ve Hoca Ali R›za Bey’e övgüler ya¤d›rmaktayd›.Hoca Ali R›za’n›n kiflili¤i, alçak gönüllü, do¤aya karfl› teslimiyetçi, tasavvuf felsefesine uyan dünya görüflü,
hassas, romantik, duygusal tarz olarak tan›mlanabilir. Resimlerinde yak›n çevresindeki objeleri, sokaklar›, camileri, evleri ve insanlar› izlenimci bir üslupla
betimlemifltir.4 Ad› geçen fieker Ahmet Pafla ve Hoca Ali R›za’n›n Üsküdar resimlerinde genel olarak hakim olan tarz ise gerçekçi-izlenimci tarzd›r. Ressamlar gördüklerini duyarl›l›kla resmetmeye çal›flm›fllard›r.
Üsküdar konulu resimler yapan sanatç›lar›m›z Halil Pafla (1857-1939), Osman
Asaf (1868-1938), fievket Da¤ (1876-1944), Hikmet Onat (1882-1977) say›labilir.
Nazmi Ziya Güran (1881-1937), Ahmet Ziya Akbulut (1896-1939), Albay Nüzhet ‹slimyeli (1913-2005), Hüseyin Avni Lifij’deki (1889-1927)yetene¤i keflfedip
Paris’e göndermifltir. ‹brahim Çall› (1880-1960) ve daha pek çok ressam Üsküdar
ile ilgili resim çal›flmalar› yapm›fllard›r. Kadiri fieyhi Sar› Hüsnü Efendi imzalar› ile Üsküdar resimlerinde tan›nmaktad›r. Bizler sanatç›lar›n bu çal›flmalar›ndan Üsküdar’›n tabiat›n›, peyzaj›n›, bitki örtüsünü, mimari yap›s›n›, sosyal hayat konular›nda bilgi edinmekteyiz.
Üsküdar, Müstakil Ressamlar ve Heykelt›rafllar Birli¤i üyesi ve Cumhuriyet’in
ilk kuflak ressamlar›ndan fieref Akdik, Sami Yetik, Nazmi Ziya, taraf›ndan da
resmedilmifltir. Tablolarda ‹stanbul Salacak, K›z Kulesi’nin de¤iflim ve geliflimini görmek mümkündür. Ayn› zamanda Üsküdar’›n de¤iflen yüzü do¤al çevresi,
bitki örtüsü, deniz seviyesi, k›y› fleridi de¤iflen mimari dokusu, bu tablolara yans›maktad›r.
Cevat Göktengiz (1871-1939), Müfide Kadri (1889-1912), Nazl› Ecevit (19001985), Cevat Hamit Dereli (1900-1989), Hasan Vecih Bereketo¤lu (1892-1975),
Prof Erol Deran (1937-) Üsküdar da ikamet etmifl, Üsküdar ile ilgili eserler vermifl sanatç›lar›m›zdan baz›lar›d›r. Bu kifliler yak›n dönem ressamlar›m›zdand›r.
Ayn› zamanda hepsi aç›k hava ressamlar›d›r. Do¤al gün ›fl›¤›nda çal›flm›fl, kimi
zaman da foto¤raf tekni¤inden yararlanarak resimler yapm›fllard›r.5
Geleneksel sanatlar›m›zdan ebru, bilindi¤i gibi kitaplar›n kenar, ön ve arka kapaklar›nda ciltleri kapama ve süsleme amac›yla kullan›lm›flt›r. Üsküdarl› ebru
sanatç›lar› da mevcuttur. Ebru sanat› ustas› Mustafa Düzgünman, ebru ve hat
ustas› Necmeddin Okyay ilk akla gelenlerdendir. Necmeddin Okyay Hoca ebrular› kendi ad›n› tafl›yan ekol olmufltur.
Üsküdar’da Dutlu ya da Çiçekçi Kahve ad›nda bir yerin bir çok sanatç›n›n toplanma yeri oldu¤u kay›tlarda mevcuttur. Bu yerin Hoca Ali R›za gibi ressam, flâirler, edebiyatç›lar ve müzisyenlerin buluflma ve bilgilerini paylaflma yeri oldu¤u bilinmektedir…Bu yerin Harem ‹skele caddesin’de bulundu¤u san›lmaktad›r.6
B. fiâirler ve Edebiyatç›lar
Edebi alanda Üsküdar afl›¤› olan sanatç›lar da vard›. Bu edebiyatç›lar yaz›lar›nda Üsküdar resmi çizmifl flehre hayranl›klar›n› ve Üsküdar’› bilmeyenlere onu
anlatmaya çal›flm›flt›r. ‹stanbul yaz›lar›nda, Alphonse de Lamartine:
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Matrakç› Nasuh’un
‹stanbul minyatürü
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“Tarlalar›n yanlar› a¤aç kümeleri ile çevrili iken k›rm›z› boyal› evler oraya buraya serpifltirilmifl. Uçurumlar›n, hendeklerin kenarlar› yeflillikleri ceviz a¤açlar›yla bezenmifl a¤açlar›n sarkan dallar› sulara uzanm›flt›r. Daha uzakta tepeler yükseliyordu bu Üsküdard›…” diyerek semti tarif etmifltir.7
fiâirler; içinde bulundu¤umuz, fark etmeden yan›ndan geçti¤imiz ve keflfedemedi¤imiz güzellikleri bize göstermifllerdir. XVIII. yüzy›l Üsküdar mesirelikleri,
Vaniköy, Ayazma suyu, Balaban iskelelerinin varl›¤›n› biz Üsküdar için yaz›lm›fl fliirlerden ö¤renmekteyiz. Ayr›ca sokak isimlerinden Bestekar Ruhi Bey Soka¤› gibi örnekler bize bu sokaklarda ikamet eden fakat ismi unutulmufl ve yap›tlar› kaybolmufl sanatç›y› göstermektedir.
Ali Kaflif Efendi Üsküdarl› flâirlerdendir. Aflki Üsküdarî (öl 1576) flâir yeniçeridir. Mehmet Talib (1097-1685) flâir âlimdir. Üsküdarl› Mustafa Enverî (18241872), Rauf Seyyid Ahmet Üsküdarl› (1171-1757) fleyh, flâir ve âlimdir. Halim
Baba, Salim Süleyman, Safi Üsküdar(1319) flâirlerdendir. Bu flâir sanatç›lar›n
ortak özelli¤i hepsinin Üsküdar da do¤mufl olmalar›d›r. Belirtilen adlar›n›n yan›nda Üsküdarl› tan›mlamas› vard›r.
Gazeteci yazar, müzisyen Nezih Uzel (1938-), flâir ve edebiyatç› Muallim Naci,
fiâir fieyh Vasfi Efendi, Hattat Mehmet ‹lmi Efendi, o¤lu ‹smail Hakk› Alt›nbezer, Burhan Felek’in babas› Mahmud Ziya Bey, Tanburi Ahmet bey, flâir ve hayat bilgisi ö¤retmeni Hüseyin Haflim Bey, Süheyl Ünver, Sad›k Efendi, ‹brahim
Ethem, Mehmed Salih Efendi Üsküdar’›n bilinen baz› önemli flahsiyetlerindendir.
Osmanl› döneminde, Tekkeler bir anlamda meslek ö¤renme yerleriydi.Buras›
güzel söz söyleme, fliir, hat sanat›, ney ustas›, ses e¤itimi aç›s›ndan terbiye merkezleriydi. fiâirler, dili iyi kullanan, hattatlar ise yaz›s› estetik ve okunakl› olan
kiflilerdendi.
Bas›n›n bugünkü kadar h›zl› iletiflimi sa¤layamad›¤› dönemler ve sözel tarihin
önemli oldu¤u o dönemde güzel söz ve güzel yaz› gibi özellikler kiflilere avantaj
ve ayr›cal›k sa¤lamaktayd›. Yaz› yazabilme yetene¤i, kiflileri prestijli meslek sa¤lamakta ve bilginin yay›lmas› konular›nda avantajl› duruma getirmekteydi. Fazladan bir meziyet kiflinin toplumda sayg›nl›¤›n›z› artt›r›yordu.
Abdullah, Ahmet Vakfi, Ali, Halil, Fil ‹brahim, Halil Hasan hat ustas›yd›; kuran,
dilekçe yaz›yorlar, baz›lar› sarayda e¤itmenlik yapm›fllard›. Hasan Üsküdari (öl.
1614) hattat, Hasan R›za Efendi (1849-1920) hattat imamd›r. Necmeddin Okyay
(1883-1976) hattat vaizdir. Üsküdarl› hattat Selim Fethi Üsküdarl›’d›r.
Üsküdarl› Ebru Sanatç›lar› hattatl›k ile birlikte an›lm›flt›r. Ebru sanat›n› ve hattatl›¤› Özbekler Nakfli Tekkesi fleyhi Sad›k Efendi o¤ullar›na ö¤retmifl EdhemNazif Efendiler hattatl›¤›n ve ebru sanat›n› yayg›nlaflmas›na katk› sa¤lam›fllard›r. Seyh Sad›k Efendi (1846) o¤lu Seyh Hezarfen Efendi (1829), Edhem Efendi,
Farsça, Türkçe, Arapça, Ça¤atayca biliyordu. Ayr›ca marangozluk, mühürcülük,
dokuma, döküm, matbaac›l›k alanlar›nda meslek sahibiydi. Yetifltirdi¤i ö¤renciler Seyh Aziz Efendi(1871), Hattat Sami Efendi (1832), Necmeddin Oktay
Efendiler semtin önde gelen tan›nm›fl isimleridir (1885).8
Üsküdarl› Haflim Baba XVIII. yüzy›l mutasavvuf flâiri, Üsküdarl› Osman fiems
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Efendi fliir ve mutasavv›f divan› vard›r. ‹stanbul grup vaktini anlatan flâirler, akflamlar› gün bat›m›n› Yahya Kemal Beyatl›, Asaf Halet Çelebi, Edip Ayel, ‹brahim Minneto¤lu, Ayd›n Hatipo¤lu, Necip Faz›l gibi flâirlerimiz baz›lar› konu
alan edebi eserler ve fliirler yazm›fllard›r. Necip Faz›l Karacahmet adl› fliiri ölümü mezarl›kla özdefllefltirerek anlatan unutulmaz bir eserdir.
Nam›k Kemal Çaml›ca afl›¤›d›r; yaz›lar›nda Çaml›ca’y› yüce cennet olarak tan›mlar. Yahya Kemal Beyatl› Ziyaret, Atik Valide’den inen Sokakta adl› fliirleri ve
Üsküdar konulu Gazelleri vard›r. Hayal flehir Üsküdar‘›n Dost Ifl›klar›, ‹stanbul’un fethini gören ‹stanbul fliirleri, Üsküdar güzelli¤ini, duygu dolu sanatç› duyarl›l›¤› ile anlatman›n yan› s›ra dönemin olaylar›na ›fl›k tutmaktad›r.
Bazen bir roman›n içinde, anlat›m› güçlendirmek için Üsküdar konulu çizimlere rastlar›z. Recaizade Mahmut Ekrem’e ait Araba Sevdas› adl› Roman’da, Üsküdar manzaral› resimler ile anlat›m görsellefltirilmifltir. Eser Tanzimat dönemi
sonlar›nda yaz›lm›flt›r. Edebiyat tarihimizin ilk resimli roman›d›r. Bu roman
toplumsal aç›dan Avrupa’dan gelen etkilerle geleneksel de¤erler aras›ndaki çeliflkili durumu anlatmaktad›r. Do¤u Bat› gelenekleri aras›ndaki kültür çat›flmas›n› ve yozlaflan kiflilik yap›lar›n› (Bihruz Bey karakteri ile) bize yans›tmaktad›r. Eser Servet-i Fünun dergisi’nde yay›nlanm›flt›r. ‹çinde 12 adet çizim vard›r.
Romandaki çizimler ressam Halil Pafla’ya ve Diran adl› bir flahsa aittir. Kitaptaki çizimler d›fl alan resimleri Üsküdar, Kad›köy, Fener, Göksu resimleridir. Resimler Üsküdar ve çevresindeki baz› mekanlar›n XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki durumlar›n› do¤rulukla anlatmaktad›r.Bunlar flehircilik, sanat tarihi aç›s›ndan önemli bilgi tafl›yan belgelerdir.9
C. Müzisyenler
XVIII. ve XIX. yüzy›l sanatç›lar aras›nda sanat dallar›nda tam ayr›m söz konusu
olmad›¤› için flâir, bestekar, tanburi, müezzin tan›mlamas› sesi güzel olan her
birey için kullan›lm›flt›r.
Bestekar Hac› Faik Bey (1309-1891), Hüseyin Halid Bey (1853-1920), Yusuf Da¤seven (1871-1945) müezzin ve bestekard›r. ‹brahim A¤a’n›n da besteleri bulunmaktad›r.
Üsküdarl› Müzisyen Divan flâirleri, Besteci flâirler Talib, Abdi, fiermi, Reflid, R›fat Üsküdar da yetiflen müzisyenler say› bak›m›ndan önemli bir yere sahiptirler.
Mehmed Muhyiddin Efendi flâir ve bestekard›r. Üsküdarl› Ahmet Talat 1858
müzisyen, flâir gazelleri, toplumsal fliirleri zarif tarifleri ile ünlüdür. Mustafa Tabii, padiflah›n müzisyeni, flâir söyledi¤i kasidelerle ünlüdür. Üsküdarl› ‹brahim
Hakk›, XVIII-XIX. yüzy›lda yaflam›fl divan flâiridir, kaside ve gazel tarz›ndaki fliirleri ile ünlüdür.
Üsküdar Musiki Cemiyeti, Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan önemli bir sivil
toplum örgütüdür. 1918 y›l›nda ordu mensuplar›ndan Albay Hac› Reflit Bey o¤lu Ata Bey taraf›ndan kurulmufltu.1923 y›l›nda Üsküdar Musiki Cemiyeti ad›n›
ald›.Bu kurum müzisyenlerin yetiflmesine imkan sa¤lam›flt›r. fievket Bey
(1894/1972) bestekar neyzen, keman, piyano, ud ve kemankefltir. Emin Ongan
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Üsküdarl› Musiki Cemiyeti temsilcisi, Halid Lemi Atl›, Rauf Yekta Bey, Fehmi
Tokay, Neveser Kökdefl, Selahattin P›nar, Niyazi Say›n, Arif Sami Toker müzisyen sanatç›lar, Üsküdarl› ‹brahim Hakk› Bey, Ahmet Talak (1858), Tezhipçi
Ali, Mustafa Zekâyî Efendi, Ahmed Remzi Dede, Melek Celal Sofu Üsküdarl› ve
Üsküdar da oturmufl baz› sanatç›lard›r.(9)
Atatürk Dönemi’nde Üsküdar Halkevinde Güzel Sanatlar fiubesi, 1935 y›l›nda
12 konser, çok say›da resim sergileri, kermes, caz, bando, klasik müzik konserleri gerçeklefltirmifltir. Yukar›da ad› Müstakil Ressamlar ve heykeltrafllar Birli¤i
üyeleri’de Üsküdar konulu resimler yapm›fllard›r, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin
ve Halkevleri’nin sanat flubelerinin Üsküdar’daki kültür hayat›na katk›lar› da inkar edilemez.10

III. Sonuç ve De¤erlendirme
Üsküdar, Bizans döneminde alt›n flehir diye an›l›rd›. Gerçekten de mimari yap›lar›, askeri seferlerin hareket noktas› olmas› aç›s›ndan, zaman›n e¤itimini sa¤layan medreseleri, al›fl verifle imkan sa¤layan çarfl›lar›, mesirelik toplanma yerleri, flehit mezarlar› ile gerçekten de bizler için de alt›n de¤erinde bir semttir.
Ahmet Hamdi Tanp›nar, ‹stanbul’u tan›mad›kça kendimizi bulamay›z diyor.
Kendimizi bulmak, kentimizi anlamak ve anlay›nca da sevmekle mümkün
olur.Üsküdar’› bilmek, gezmek, tan›mak, sahip ç›kmakla mümkündür. Bu yüzden co¤rafyas›n›, tarihini korumak, tan›mak ve tan›tmak, ‹stanbullular için hem
ulusal hem de evrensel sorumluluktur.
D‹PNOTLAR
1 Auguste Boppe, 18. Yüzy›l Bo¤aziçi Ressamlar› (çev. Nevin Yücel, Celbifl), ‹stanbul 1998. Ayr›ca Hasan Boynukara, “15-16. Yüzy›l Yabanc› Seyahatnamelerde Üsküdar”, Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, 12-13 Mart
2004, II.
2 ‹.H.Konyal›, Üsküdar Tarihi, I, I-II. Ayr›ca Gül Sar›dikmen Ahraz, “Gravür ve Resimlerle Üsküdar Çeflme ve
Sebillerine Bak›fl”, I-II Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, 23-25 May›s 2003, I.
3 Mutlu Erbay, “Ressam Van Mour’un Tablolar›nda Hollandal› Elçi Cornelis Calcoen”, Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, sy. 38, Mart – Nisan 1999.
4 Ahmed Yüksel Özemre, “Çocuklu¤umun Üsküdar’›n› Özlüyorum”, Kültür, sy. 6, Bahar 2007.
5 Mehmet Üstünipek, “Üsküdarl› Ressam fieker Ahmet Pafla ve Türk Resmindeki Yeri”, I-II Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, 23-25 May›s 2003, I.
6 Mehmet Üstünipek, “Türk Resminde K›z Kulesi, Salacak Görünümleri”, I- II Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, 12-13 Mart 2004, II.
7 Semavi Eyice, “‹stanbul Tarihçileri ve Eserleri”, Kültür, sy. 6, Bahar 2007.
8 M.U¤ur Derman, “Hezarfen Hattat Üsküdarl› Necmeddin Okyay”, I-II Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, 2325 May›s 2003, I, 182-192.
9 Recep Duymaz, “Araba Sevdas› Roman›ndaki Üsküdar Manzaralar”, Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, 2004,
s. 197.
10 Orhan Özacun, “Atatürk Dönemi Halkevleri Faaliyetleri”, 12-14 Mart 2004, I- II Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, II.
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Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Külliye
‹çindeki Türbelerin Süsleme Program›
Üzerine Bir De¤erlendirme
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Fatih Üniversitesi

Bu tebli¤de, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin süsleme plan› ile külliyeye dâhil olan Sinaneddin Yusuf Pafla Türbesi ve Sadrazam Sak›zl› ‹brahim Ethem Pafla Türbesi’nin tezyinî özellikleri tan›t›lacakt›r.
Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar’da, ‹skele Meydan›’n›n kuzeyinde, Osmanl›
döneminin en saltanatl› hükümdarlar›ndan Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z›
Mihrimah Sultan taraf›ndan yapt›r›lan abide bir eserdir. Mimar Sinan’›n1 mimarbafl› olduktan sonra infla etti¤i ilk önemli yap›lardan biri olan cami; XVI.
yüzy›lda infla edilmifl ve içinde medrese, s›byan mektebi, imaret-tabhane gibi
yap›lardan oluflan külliyenin bir parças›d›r. H. 954/M. 1548 y›l›nda tamamlanan bu külliyeye sonralar› iki türbe, hamam, kas›r gibi yap›lar ilave edilmifltir.
Külliyeye ait yap›lardan baz›lar› zamanla ortadan kalkm›fl veya özelli¤ini kaybetmifltir. Cami ile ayn› bahçe içinde yer alan medrese, çeflitli onar›m ve de¤iflikliklerle bugün sa¤l›k merkezi olarak kullan›lmaktad›r. S›byan mektebi ise çocuk kütüphanesine dönüfltürülmüfltür.
Camiin kuzeydo¤usunda iki türbe bulunmaktad›r. Bunlardan kuzeydeki Sinaneddin Yusuf Pafla türbesi olup kitabesi bulunmamaktad›r. Bunun güneyinde
yer alan ikinci türbe ise son dönem Osmanl› devlet ricalinden Sadrazam Sak›zl› Ethem Pafla ve beraberinde medfun bulunan o¤lu Galip Bey’e aittir.
Binalar›n hemen hemen ortas›nda bulunan ve külliyenin çekirde¤ini teflkil
eden, bo¤aza naz›r, s›rt›n› tepelere yaslam›fl, konumuyla uyum içinde olan tasar›m›yla Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar’›n temel simgelerinden bir köfle tafl›-
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Camiin kesit plan› (A. Kuran)

Camiin iç mekân›ndan görünüm

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii genel görünüflü

Camiin Vaziyet plan› (A. Kuran)

Mihrimah Sultan
Camii ana kubbe
tezyinat›

d›r ve Üsküdar’a gelenleri ihtiflaml› görünüflüyle karfl›lamaktad›r. ‹stanbul’un
Osmanl›-Türk dönemini yaflatan bir burç hüviyetindeki cami hakk›nda pek çok
yaz› yaz›lm›fl, araflt›rma ve de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r.2 Dört as›rdan uzun bir
zamand›r ayakta duran bu eser yap›lan çeflitli onar›mlarla bugüne ulaflm›flt›r.

Camiin Özellikleri ve Süslemeleri
Cami; merkezî bir ana kubbe ve onu üç yönden destekleyen üç yar›m kubbe üzerine oturan harim k›sm› ile befl kubbeli son cemaat mahalli ve bunu çevreleyen
meyilli çat› ile örtülen, revakl›, ikinci bir son cemaat mahallinden oluflmaktad›r.
Gayet muntazam mermer sütunlara basan kemerler üzerinde yükselen befl adet
küçük kubbe son cemaat mahallini örterken, bunu üç yönde daha küçük sütunlar›n tafl›d›¤› meyilli bir çat› takip eder. Kubbelerin içleri, köfle üçgenleri ve kemer kavisleri kalemifli süslemelidir.
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Mihrimah Sultan Camii yar›m kubbe ve pandantiflerden süslemeler

Camiin mihrap ekseninde, revakl› çat› alt›na bulunan flad›rvan, zarif iflçili¤e sahip mermer bir yap›d›r. Sultan camilerine has çifte minareleri ve klasik Osmanl› camilerinde oldu¤u gibi göz al›c› mukarnasl› mermer taç kap›s› sade bir mimariye sahip esere etkin bir görünüm katmaktad›r. ‹ki yanda mukarnasl› küçük
birer mihrabiyesi ile klasik tarzda tasarlanm›fl olan taçkap›n›n üzerinde kitabe
yer almaktad›r.
Merkezi ana kubbe ve onu çevreleyen üç yar›m kubbeden oluflan iç mekanda,
köflelerde oluflan boflluklar küçük kubbelerle örtülmüfltür. Dikdörtgen plana sahip iç mekân›n büyük kubbelerini yonca planl› payeler ve hafif sivri klasik kemerler tafl›maktad›r. Ahflap, mermer, tafl, alç› pencereler (revzen) gibi süsleme
unsurlar›n›n d›fl›nda caminin ana süslemesi kalem ifli bezemelerden oluflur. Zaman zaman elden geçirilerek yenilenen kalemifli süslemeler bir dantel zarafetiyle camiyi süsler.
Ana kubbenin kalem ifli süslemeleri; merkezde bir göbekli yaz› k›sm›, etekte bir
bordür (kenar suyu) üzerine yerlefltirilmifl iri formlu dendanlardan ve bunlar
aras›na yerlefltirilmifl t›¤l› flemselerden oluflur. Kubbe göbe¤inde dairevi olarak
celi sülüsle siyah zemine sar› renkte (alt›n varak olabilir) XVI. yüzy›l üslubunda bir kuflak yaz›s› yaz›lm›flt›r. Burada: “er-Rahman Yâ Allah, er-Rahim Yâ Allah, el-Kerîm Yâ Allah, el-Mübdi’ü Yâ Allah, el-Berru Yâ Allah, el-Hayyü Yâ Allah, el-Hakîmü Yâ Allah, el-Kaviyyü Yâ Allah” kelimeleri birbiri ard›nca yaz›l648
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Ana kubbe ve yar›m kubbe ete¤inde yer alan dendanl›
paftalar›n çizimi

Ana kubbe, yar›m kubbe ve kemer kavislerinde görülen flemse
motiflerinin çizimi

m›flt›r. Merkezde küçük bir rozet motifi yer al›r, yaz›n›n alt kufla¤›nda mavi zeminli kal›n bir bordürden sonra k›rm›z› zeminde küçük formdaki dendanlar afla¤› do¤ru uzan›r.
Mavi renkli zemine beyazla ifllenmifl rumili desenlerden oluflan flemseler ana
kubbeyi yirmi dilime böler. Çift çizgili, dü¤ümlü t›¤larla afla¤› ve yukar› do¤ru
uzanan flemseler kubbe ete¤indeki iri dendanlara ba¤lan›r. fiemselerin aralar›na
yerlefltirilen alt› köfleli y›ld›z (Mühr-i Süleyman) motifleri kompozisyondaki ara
boflluklar› doldurur. Bunlar›n zeminlerinde yeflil renk kullan›lm›flt›r.
Kubbe ete¤inde k›rm›z› renkli zemine beyaz renkli rumilerle ifllenmifl iri dendanlardan sonra yeflil renkli zemine beyaz rumilerle süslenmifl kal›n bir bordür
yer al›r. Buradan on alt› pencereli kubbe kasna¤›na, oradan da mavi-k›rm›z› renkli rumili alt bordüre geçilmektedir. Pencerelerin aras› ince bordürlerle cetvellenmifl ve aralar›ndaki dikdörtgen bölümlere taç desenleri ifllenmifltir.
Ana kubbeyi yan kubbelere ba¤layan kemerlerle kubbe kasna¤› aras›nda oluflan
aslan gö¤üslerinde; dört köflede birer adet olmak üzere, Ebubekir, Ömer, Osman
ve Ali yaz›l› çehar-yâr levhalar› bulunmaktad›r. Siyah zemin üzerine -muhtemelen- alt›nla yaz›lm›fl olan bu yaz›lar›n d›fl›nda rumi geçmeli bir bordürden sonra k›rm›z› zemin üzerinde girift bir flekilde rumili-hatayili bir kompozisyon ifllenmifltir. Bunu çevreleyen ince bir kenar suyu kemerleri s›n›rlar.
Kemer kasnaklar›nda ana kubbede kullan›lan rumili flemseler baflka formdaki
di¤er bir flemse ile birlikte dönüflümlü olarak kullan›lm›flt›r. fiemseler k›rm›z› ve
yeflil renklerdedir.
Ana kubbeyi tafl›yan kemer al›nl›klar›nda görülen küçük formdaki dendanlar
silsilesi, çeyrek kubbe ve alt seviyelerde küçük kubbeleri tafl›yan kemer aynalar›nda kullan›lm›flt›r.
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Pencere al›nl›¤› ve dairevi revzenler

Camiin güney, do¤u ve bat› cephelerinde yer alan üç adet yar›m kubbe de aynen
ana kubbe plan›nda tezyin edilmifl olup ayn› metindeki yaz›lara sahiptir. Camiin yar›m kubbe bulunmayan kuzey cephesinde (girifl cephesi) kemer kavsi içinde befl adet büyük ve iki adet oval, renkli pencere bulunmaktad›r. Camiin ana
girifl kap›s› üzerinde müezzin ve kandil mahfelleri ve ayr›ca sekiz renkli sütun
üzerine ahflap oyma korkuluklu hünkâr mahfeli vard›r. Müezzin mahfelinin alt
tavan› önceden kalem ifli süslemelerle kapl› iken, birçok baflka camide görüldü¤ü gibi bunlar›n üzerine ya¤l›boya ile boyanarak kapat›lm›fl, orijinal hali kaybolmufltur.3
Camiin harimine giriflin bas›k kemerli bir kap›dan sonra sade bir mukarnas
manzumesiyle yükseldi¤ini görürüz. Mukarnas›n d›fl›ndaki kalemifli bezeli üçgen aynalar, k›rm›z› zemin üzerine rumi ile ifllenmifltir. Bütün kap›y› çevreleyen
d›fl pervaz, yeflil zemin üzerinde dolaflan çiçekli bir kenar suyundan oluflmaktad›r. Kompozisyon kurgusunda atlamal›, k›rm›z› renkli birer rozet bulunmaktad›r. Bas›k kemerli kap›n›n üzerinde bir adet, d›fl pervaz tac›nda üçer adet k›rm›z› zemine beyaz renkli rumilerle bezeli dendanlar grubu vard›r. Daha küçük boyutta ve ayn› teknikteki bir dizi dendan da üst hizada kandil mahfelinin alt s›n›r›n› belirler. Camiyi tafl›yan büyük payelerin sütun bafll›klar›, çeyrek kubbelerin ayaklar› ve küçük kubbelerin ba¤lant› noktalar› zarif bir tarzda ifllenmifl mukarnaslarla tezyin edilmifltir.
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Camiin kuzey cephesinde girifl kap›s› ve çevre tezyinat›

Camiin mermer mihrab› klasik tarzda ifllenmifl mukarnaslardan müteflekkil oldu¤u gibi, minber, müezzin mahfeli gibi bölümler de mermerden ifllenmifltir.
Mihrab›n iki yan›nda yer alan küçük kubbeler de belli kompozisyonlarda kalem
ifli süslemelere sahiptir.
Tamamen mermerden infla edilmifl bulunan minber, mihrab›n hemen yan›nda
yer al›r. Bu eserde klasik dönem minberlerinde rastlanmayan bir flekilde geçit
k›sm› kapat›lm›fl ve süpürgelikler de yok edilerek, minber girifline iki adet merdiven ilave edilmifltir. Minber tezyinat›n›; a- aynal›k, b- korkuluk ve köflk alt›’n›
meydana getiren bölüm, c- geçit ve süpürgeli¤i içine alan “L” flekilli k›s›m olmak
üzere üç ana k›s›mdan oluflur. Bunlardan (a) aynal›k bölümü on iki dilimli sade
flekilli geometrik y›ld›zlarla düzenlenmifltir. (b) korkuluk bölümü on iki kollu
mücevherli y›ld›zlarla bezenmifltir. (c) bölümü ise sekizgenlerin dönüflümlü bir
düzende meydana getirdi¤i sade bir kompozisyon sergiler. Minberin dört köfleli
ayak üzerine yükselen külah› bir alemle sona erer.
Minberin girifl kap›s› ince mukarnaslar üzerinde yükselen ve rumilerden oluflan
bir taca sahiptir. Al›nl›kta Kelime-i Tevhid yaz›l›d›r. Basamaklar›n alt k›s›mlar›
dendanlar fleklinde oyulmufltur.
Camiin kap› ve pencere kanatlar› fildifli, sedef ve abanoz kakmal›d›r. Vaaz kürsüsü de güzel bir ahflap iflçili¤i sergiler.
‹ç mekân› ayd›nlatan bütün pencereler (zemin seviyesindeki büyükler hariç)
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Minberden görünüfl

renkli vitraylarla bezelidir. Özellikle camiin alt seviyelerinde mihrap yönünde
(güneyde) bir, do¤u ve bat› cephelerinde de birer büyük pencere çok daha yo¤un kompozisyonlarla süslenmifltir. Buna ek olarak alt pencere al›nl›klar› ve
bunlar üzerindeki dairevi pencereler de oldukça süslüdür. Rengârenk camlarla
ve farkl› tasar›mlarla oluflturulan vitraylar caminin iç mekân›na özgün bir ›fl›kland›rma sa¤lamaktad›r.
Ana mekân›n kuzey girifl kap› kanatlar›, pencere kanatlar› ve vaaz kürsüsü de
ahflap iflçili¤ine örnek olarak verilebilir. Camiin bat›ya bakan cephesinde de küçük bir kap›s› vard›r.

Sinaneddin Yusuf Pafla Türbesi
Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin külliyesine sonradan ilave edilen türbelerden deniz taraf›nda bulunan› Sinaneddin Yusuf Pafla Türbesi olarak bilinmektedir. Türbede bulunan üç erkek ve bir kad›na ait mezarlar hakk›nda çeflitli kaynaklarda farkl› bilgiler bulunmaktad›r. ‹.H. Konyal› (Sicill-i Osmanî’den naklen)
Mihrimah Sultan’›n Rüstem Pafla’dan olan iki büyük o¤lunun bu türbede yatt›¤›n› ve mezar tafllar›nda isimlerinin yaz›l› olmad›¤›n› kaydeder.4 Abdullah Kuran; Sinaneddin Yusuf Pafla türbesinden bahsederken tarihi olmad›¤›n› belirtir.5
M. Nermi Haskan ise, bu türbeden halk›n Kaya Sultan diye bahsetti¤ini yazar.6
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Sinaneddin Yusuf Pafla türbesinin kuzey cephe görünüflü

Türbe, kesme tafltan yap›lm›fl kare planl› tek kubbeli küçük bir yap›d›r. Kare mekândan kubbeye on iki köfleli bir kasnakla geçilir. Do¤u cephesindeki girifl kap›s› üç kemerli, iki sütuna basan meyilli bir çat›s› olan ç›kma ile örtülmüfltür. Sivri kemerleri iki adet yuvarlak gövdeli mermer sütun destekler, sütun bafll›klar›
baklava dilimlidir. Bu kemerler güney cephede bir duvara istinat eder. Ana kubbe, kenar örtüsü ve ç›kma k›sm›n üzeri kurflun kapl›d›r.
Do¤u cephesindeki bas›k kemerli girifl kap›s›ndan türbeye girilir. Kap› üzerindeki kitabelikte yaz› yoktur. Bu cephede herhangi bir pencere de görülmez. Türbe
iç mekân› di¤er üç cephesinde altta dikdörtgen, üste sivri kemerli olmak üzere
dörder pencere ile ayd›nlan›r. Do¤u cephesinde ise iki dolap yeri vard›r. Türbenin içerisi kubbe ve duvarlar› tamamen beyaz renkte boyanm›fl olup herhangi
bir süsleme bulunmamakla beraber muhtemelen önceleri kalem ifli süslemelerine sahip oldu¤u düflünülebilir. Türbenin sivri kemerli üst pencerelerinin baz›lar›nda oldukça tahrip olmufl renkli vitraylar vard›r.
Türbe içerisinde farkl› boyutlarda dört lahit bulunmaktad›r. Bunlardan güneydeki (en solda olan›) büyük kavuklu, bunun yan›ndaki taçl› ve kavuksuz ve di¤er ikisi de daha küçük kavuklu flahidelere (bafl tafl›) sahiptir. Bu dört lahit 1, 2,
3 ve 4 numara s›ras› ile incelenecektir.
Genelde lahitler hafifçe yüksek kaideler üzerine birer dikdörtgen prizma fleklinde infla edilmifllerdir. Bunun üzerindeki ana bölümde üstten ve alttan ayr›lm›fl
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S E M P O Z Y U M U
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1 no.lu lahdin ayak cephesinden

silme frizlerin yer ald›¤› kuflaklar temel kurguyu meydana getirir. Frizlerin aras›nda kalan genifl k›s›mlar rozet fleklinde katmerli pençlerle ve vazolardan ç›kan
yar› üsluplaflm›fl tarzda çiçeklerle ifllenmifltir. Bütün lahitler yak›n zamanlarda
beyaz renkli ya¤l›boya ile boyanm›fl olup muhtemelen mermer olan malzemenin yap›s› pek aç›k görülmemektedir. Ayn› zamanda üzerinde toprak bulunan
bütün lahitlerde (sanduka) maalesef hiçbir yaz› ve tarih yoktur.
1 no.lu Lahit:
Sandukan›n alt k›sm›ndaki silme bantlar ve üstündeki rumi desenli bir bordür
dört taraf›n› kuflat›r. Ana süsleme unsuru olan iri formda katmerli penç motifi,
bafl ve ayak yönünde birer, iki yanda da üçer adet olarak yerlefltirilmifltir. Bafl ve
ayak tafl›n›n ba¤lant›s›n› üçgen kaideler meydana getirir. fiahide (bafl tafl›) kare
planl› olup baklava dilimi üçgenlerden meydana gelen bir geçme bilezi¤inden
sonra silindirik olarak devam eder ve üzerine üstü genifl, alt› daha dar, “Mücevveze” tabir edilen iri bir kavuk yerleflir.7
Ayak tafl› ise yine üçgen bir kaideye dayanan kare planl› iri bir tafl›n dört kenar›ndan üçgen silmelerle sekizgen gövdeye dönüflmesi ile oluflmufltur. Bu tafl iri
sekizgen prizma formu ile ihtiflaml› bir görünüm sergiler.
2 no.lu Lahit:
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Resim 16– 2 no.lu lahitten bir görünüm

3 no.lu lahdin görünümü

Lahdin gövdesinde bir evvelkine benzer üst ve alt silmeler vard›r. Üst silmeden
sonra çepeçevre bir rumi kenar suyu dolafl›r. Lahit gövdesinde yine ayn› düzenleme ile iri katmerli pençlerden oluflan rozetler mevcuttur. Lahdin birbirine
benzer formdaki bafl ve ayak tafllar› alttan üçgen ba¤lant›larla yükselen, taçl› birer mermer bloktan meydana gelmifltir.
3 no.lu Lahit:
1. ve 2.den daha küçük ve onlardan daha süslü bir eserdir. Lahdin dikdörtgen
prizma gövdesi üst ve alttan ince silmelerle bölünmüfl, bunlar aras›na daha önceki düzenlemelerdeki gibi bafl k›sm›nda bir, iki yanda da üçer adet katmerli
penç rozeti yerlefltirilmifltir. Lahdin bafl k›sm›nda ortada çok katl› bir rozet ve
bunun iki yan›nda zikzakl› taramalarla ifllenmifl birer selvi a¤ac› motifi yer al›r.
Lahdin kuzey cephesinin bafl k›sm›na yak›n yerde benzer tarzda ifllenmifl bir
selvi motifi daha bulunmaktad›r. Güney cephenin bafl ve ayak k›s›mlar›nda, kuzey cephenin de ayak k›sm›nda simetrik tarzda üsluplaflt›r›lm›fl bir hurma a¤ac› vard›r. Düzgün k›vr›ml› dallar›n alt›ndan birer hurma salk›m› resmedilmifltir.
Ayak k›sm›ndaki rozet ise dokuz yaprakl› penci and›ran ve etraf› bir s›ra k›vr›ml› dal ve bir s›ra müdevver örgü (spiral frizli) ile süslenmifltir. Lahdi çevreleyen
bütün rozetlerin aras›nda yer yer birer vazodan ç›kan lale, karanfil, gül, sümbül,
lale gibi yar› üsluplaflm›fl çiçeklerden oluflan bitkisel süslemeler vard›r.
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4 no.lu lahdin görünümü ve çizimi

Ana gövdeyi çevreleyen rumili bordür bafl ve ayak k›s›mlar›nda çatma al›nl›kl›
birer taç ile süslenir. Bu taç bir rumi tepeli¤i ile tamamlan›r. Buradan bafl ve
ayak tafl›na geçifller dendanl› k›vr›mlarla yap›l›r. Bafl tafl›, dikdörtgen prizma
formlu bir ana gövdeden sonra gelen üçgen silmeli bir bilezikten sonra üstü dar
alt› genifl bir kavukla tamamlan›r.
Ayak tafl› yine çatma al›nl›kl› rumili bir taç üzerine kenarlar› iki s›ra pahla bafllayan ve giderek daha geniflleyen iri bir silindirik gövde ile sonlan›r.
4 no.lu Lahit:
3 no.lu lahitten biraz daha küçük olan bu eserin plan flemas› di¤erleriyle büyük
benzerlikler arzeder. Bu lahdin ana gövdesi dilimlerden oluflan frizli bir silmeye oturur. Üstte ve altta iki ince silme aras›ndaki alan yine rozet ve çiçeklerle
süslüdür. Lahdin bafl k›sm›nda ince ifllenmifl rumilerden oluflan bir rozet ve iki
yanda vazolardan ç›kan lale, sümbül motifleri yer al›r.
Lahdin güney cephesi, farkl› tarzda üç adet rozet ve bunlar›n aralar›nda ve iki
kenarda vazolardan ç›kan lale, gül, sümbül ve karanfillerle ifllenmifltir. Bu cephenin ayak k›sm›ndaki çiçeklerin henüz tamamlanmad›¤› görülür. Kuzey cephe656
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3 no.lu lahdin kuzeyden görünümü

4 no.lu lahdin güneyden görünümü

de ise ayn› teknik ve farkl› çiçeklerle kompozisyon sürdürülmüfltür.
Ayak cephesi, alt› dilimli, farkl› bir rozet ve bunun iki yan›nda köflelerden ç›kar›lan dallar üzerinde gül ve lale motifleriyle ifllenmifltir.
Lahdin bafl tafl›na ba¤lanan k›s›m üçgen alanda simetrik rumilerle süslenmifltir.
K›sa bir dikdörtgen formdan sonra benzer tarzdaki üçgenlerin meydana getirdi¤i bilezikten silindirik bölüme ve buradan da küçük kavu¤a geçilir. Ayak tafl› da
benzer kaideye sahiptir, köfleleri üçgenlerle süslü bir sekizgen gövde üzerine
yükselir.
Genel olarak, Sinaneddin Yusuf Pafla türbesinin mermer lahitlerinin üzeri rumi
bordürler, katmerli gül rozetleri ve yar› üsluplaflm›fl bitkisel motiflerle süslenmifltir.

Sadrazam Sak›zl› ‹brahim Ethem Pafla Türbesi
Camiin son cemaat yeri üzerindeki meyilli saçak kesilerek revak sütunlar›na
yerlefltirilen Ethem Pafla türbesi H. 1310/M.1892–3 tarihlidir. Bugün itibariyle
kitabesi görülemeyen girifl kap›s› üzerinde -kitabe yerinde- güzel bir celi sülüsle yaz›lm›fl “Kala’allahu teâlâ küllü nefsin zâikat’ül-mevt” ayeti yer al›r. 1310 tarihli bu yaz›n›n üzeri alt›n varak kapl›d›r, ketebesinde Arif ad› okunmaktad›r.
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ve rozetin çizimi
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Sadrazam Sak›zl› ‹brahim Ethem Pafla Türbesinin güney
cepheden genel görünüflü

4 no.lu lahdin kuzey cephesinden çizim

Türbede ‹brahim Ethem Pafla ve o¤lu Galip Bey medfundur. Camiin haziresinde
de ‹brahim Ethem Pafla ailesinden üç kiflinin mezar› bulunmaktad›r.8
‹brahim Ethem Pafla Türbesi camiin güneydo¤u (do¤u) yönüne düflen kare planl› kubbeli bir türbedir. D›fl görünüflte kubbe kasnaks›z olup, ç›kmal› bir kare
plan üzerine oturtulmufltur. Üzeri tamamen kurflun kapl›d›r. Türbeye do¤udan
bas›k kemerli bir kap› ile girilir. Bu cephe ve di¤er üç cephesinde üçlü sivri kemerli cephe düzenlemesi bulunur.
Ortada genifl, iki kenarda dar olan bu üçlü kemer manzumesi bat› cephesinde üç
dikey pencereyle hareket sa¤lar. Güney ve kuzey duvarlar›nda sadece ortadaki
genifl olan› aç›k olup di¤er ikisi sa¤›rd›r. Bu üç cephedeki aç›k pencereler küçük
ölçekli lokma demirlerle örtülmüfltür. Girifl cephesinde ise üst k›s›mda üç küçük
pencere yer al›rken bunlar S flekilli k›vr›ml› demirlerle kapl›d›r. Girifl kap›s› bu
üçlü pencere sisteminin ortas›na aç›lmaktad›r.
Bina kireç tafl› gibi dayan›ks›z bir malzemeden infla edilmifltir. D›fl cephede baz› tafllarda hafif tahribat ve k›r›lmalar görülür. Do¤u ve bat› cephelerindeki silme pervazl› ve kemerli düzen mermerden yap›ld›¤›ndan daha az hasar gözlenir.
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Sadrazam Sak›zl›
‹brahim Ethem Pafla
Türbesi’nin bat›
cephesindeki kap›s›
ve kitabe

659

Ü S K Ü D A R

Türbenin kubbe tezyinat›

S E M P O Z Y U M U

V

Desen paftalar›ndan bir çizim

Do¤udaki girifl k›sm›nda yerden iki basamakla ç›k›lan mermer girifl platformu
vard›r. Yüksek kare kaideli silindirik gövdeli dört adet sütun, mermer kirifllerden mamul bir çerçeveyi ve bunun üzerinde ahflap gövdeli, üzeri kurflun kaplamal› meyilli bir sundurmay› destekler. Bina girifl kap›s›n›n iki kenar›ndaki destekleyici sütunlar ise silindirik olmay›p düz bir flekilde yap›lm›flt›r. Mukarnasl›
sütun bafll›klar› di¤er cephedekiler gibi ince bir iflçili¤e sahiptir.
Türbenin iç mekân›, dairevi bir ana kubbe, köfle üçgenleri (pandantifler) ve bunlar›n aras›nda yer alan bas›k kemerli alanlar olmak üzere üç ayr› bölümde kalem
ifli desenleri ile nefis tarzda süslenmifltir.
Kare mekândan kal›nca silmeli bir pervazla ayr›lan kubbe tezyinat›n›n merkezinde yaz› için ayr›lm›fl bir daire ve bunun etraf›nda s›ralanan on iki dilimli süsleme paftas› görülür. Göbe¤in ortas›nda oldukça silik olmas›na ra¤men çok köfleli sivri kollu bir y›ld›zdan oluflan aç›k firuze tonundaki süsleme dikkati çeker.
Bunun d›fl›nda neredeyse tamamen dökülmüfl olan bir kubbe göbek yaz›s› yer
al›r. Muhtelemelen burada celi sülüs hatt›yla yaz›lm›fl bir besmele ve ihlas suresi yaz›l› idi, zemin rengi krom sar›d›r. Bu yaz› kufla¤›n›n iç içe birkaç s›radan
meydana gelmifl, rumi karakterli motiflerle geliflen süsleme zinciri ile kuflat›ld›¤› görülür. Bu kuflakta firuze ve kahverengi tonlar› kullan›lm›flt›r.
Kubbeyi dilimleyen cetveller yeflil renk tonlar›nda, çift s›ral› düz çizgiler halinde uzayan üzeri spiral desenli bölmelerdir. Gölgeli olarak boyanm›fl bu çizgile660
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Pandantiflerden bir köfle ve çizimi

re üzerleri ba¤lanm›fl birer ahflap direk görüntüsü verilerek, kubbe adeta kurulu
bir çad›ra benzetilmifltir. Bunlar›n aras›nda, merkeze yak›n k›s›mlarda üçer dilimli kahverenkli dendanlar bir taç formu oluflturur. Kubbe desenini altta, birbirine yanafl›k düzende s›ralanm›fl rumi tepelikli paftalar s›n›rlar. Bu paftalar
haki yeflil renk tonlar›nda ifllenmifl, iç k›s›mlar› çivit mavi renkte boyanm›flt›r.
Üslup itibariyle baz› bölümleri aç›s›ndan Aksaray Valide Camii tezyinat›na benzer. Süslemelerde beyaz›n katk›s›yla ›fl›k gölge hareketleri a¤›rl›kla ortaya ç›kar.
Kubbede dilimlerle ayr›lan paftalar her biri simetrik rumi desenli kompozisyonla süslenmifltir. Tasar›m aç›k sar› renkli zeminler üzerine kahverengi tahrirlerle
tek tahrir fleklinde ifllenmifl dilimli rumilerden oluflur. Rumi motifleri mavi ve
gri tonlarda boyanm›flt›r. Bu kubbe dilimlerinin ortalar›nda, birer flemse ifllenmifltir. ‹ç k›s›mlar›ndaki dairevi alanlarda mavi-beyaz tonlar›nda mâkilî yaz›
kompozisyonlar› görülür, ancak bu yaz›lar net bir biçimde okunamamaktad›r.
fiemselerin d›fl dendan ve iç daire alanlar› krom sar› renkte boyanm›flt›r. Yaz› d›fl›nda kalan k›s›m daha küçük ölçekteki mavi renkli rumilerle süslenmifltir.
Kubbe desenini d›fltan çevreleyen çeflitli friz ve silmelerle tezyin edilen d›fl bordür çeflitli renklerde irili ufakl› bezeme ile mülemmad›r. D›flta afl› k›rm›z›s› rengindeki bir kal›n cetvel çizgisinden sonra, mavi, siyah ve ince bir beyaz cetvelle s›n›rlanm›fl köfle üçgenlerine geçilir. Bu k›s›m da simetrik olarak tanzim edilmifl ay›rma rumi ve bitkisel motiflerle erken 16. yy. çinilerinden ilham al›narak
yap›lm›fl gibidir. Siyah dolgu ve tahrirli, beyaz zeminli rumiler aras›nda aç›k
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Pandantiflerin aralar›nda yer alan rumili bölüm ve çizimi

mavi-firuze tonlar›nda helezoni dallar üzerinde çeflitli bitkisel süslemeler görülür.
Kompozisyonun ortas›nda ay›rma rumiler aras›na dairevi formda bir yaz› alan›
oturtulmufltur. Kubbede oldu¤u gibi mâkilî yaz›larla dolu oldu¤u tahmin edilen
bu dairevi alan krom sar› renkli zemin ve mavi renkte pervazla s›n›rland›r›lm›flt›r. Bitkisel süslemelerdeki çiçekler beyazla ifllenmifl olup iç k›s›mlar›na siyah
girilmifltir.
Bu üçgenlerin aras›nda, pencerelerin üst k›s›mlar›na denk gelecek flekilde yerlefltirilmifl olan bas›k daireli bölümler simetrik bir kompozisyona oturan hurda662
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l› rumilerden oluflur. D›fltan içe do¤ru; lacivert, beyaz ve sar› renkte bir pervazla s›n›rland›r›lan bu bölümdeki rumiler daha farkl› bir üslupta ifllemifllerdir.
Alan zemini aç›k mavi, rumiler beyaz, tahrirler siyah renkte ifllenmifltir. Rumilerin içteki zeminleri k›rm›z›ya boyanm›flt›r.
‹ç mekân›n geri kalan k›s›mlar›nda desen görülmeyip beyaz renkli boya ile boyal›d›r. Muhtemelen rutubet sonucunda desenleri ve yaz›lan büyük bir bölümü
tahrip olmufltur.
Bütün kompozisyonlardaki rumi karakterleri art›k asaletini kaybetmifl motifler
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak ana hatlar›yla da olsa iç mekân süslemesi
günümüze kadar gelebilmifl renkli bir örnektir.
Türbenin içerisinde bugün mezar› and›r›r herhangi bir lahit veya sanduka bulunmamaktad›r. Bu haliyle mekân adeta caminin ardiyesi, deposu olarak kullan›l›r durumdad›r. Hal›lar, eski saatler, tarihi mumlar, flamdanlar vs. gibi pek çok
eflya kenara köfleye at›lm›fl bir vaziyettedir.

Osman Bey Türbesi
Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin külliyesine içinde bu türbeler haricinde
çok say›da mezar bulunmaktad›r. Külliyedeki en ilgi çekici mezar caminin kuzeybat› köflesinde revaklar›n alt›nda mermer bir lahittir. Lahdin Rüstem Pafla’n›n o¤lu Osman Bey’e ait oldu¤u belirtilen kitabesinde M. 1576/ H. 984 tarihi kay›tl›d›r. Osman Bey, Rüstem Pafla’n›n Mihr-i Mah Sultan’dan baflka bir kar›s›ndan o¤ludur.
‹ki kademeli bir kaide üzerinde dikdörtgen planda kurulmufl olan lahdin, dikdörtgen prizma yap›s›n›n üst ve alt› silmeli olup, silmelerin devam›nda üçgen
çatmal› al›nl›klara ba¤l› olarak yükselen bafl ve ayak tafllar› bulunmaktad›r.
Ana gövdede bafl k›sm›nda (do¤uda)bir, kuzey cephede üç adet katmerli penç
motifi ifllenmifltir. Güney cephede iki rozet aras›nda yat›k duran bir hançer figürü ifllenmifltir9. Lahdin dört bir yan› çeviren rumili bordürler bafl ve ayak k›s›mlar›nda birer sivri tac›n üzerinden dolan›r. Bafl k›sm›ndaki çatma al›nl›¤›n içerisinde sülüs yaz› ile “okuyal›m ruhu için El-Fatiha” yaz›lm›flt›r. Bafl tafl› buradan
kare formda yükselir. Yukar› do¤ru silmelerle k›r›larak sekizgen hale gelen tafl
daha sonra silindirik olur ve sonra da örfi destarl› bir kavukla sona erer. Alttaki
kare k›s›mda dört bir yöne da¤›t›lm›fl halde kelime-i tevhid metni yaz›l›d›r.
Ayak tafl› alttan yukar› do¤ru kal›nlaflarak cesim bir görünüm alan silindirik bir
gövdeye sahiptir. Bu tafl›n bat› yüzünde de flair Hükmî’ye ait olan iki tarih beyti yaz›l›d›r:
“Mîr-i pâkize neseb hazret-i Osman Beg’in
Mür¤-› ruhu idicek bâ¤-› cinâne tayrân
Eyleyüp s›dk ile ruhuna dualar Hükmî
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Dedi tarih (cinân ola mekân-› Osman) “10
Anlam›: Temiz pak nesepli Osman Bey’in ruh kuflu cennet ba¤›na uçunca ruhuna dualar eden Hükmi der ki; “Osman’›n mekan› cennetler ola” Parantez içindeki metin ebced hesab›yla ölüm tarihini verir.

De¤erlendirme
Bir XVI. yüzy›l eseri olan Mihrimah Sultan Camii, kalem ifli süslemeleri d›fl›ndaki di¤er alanlarda devrinin süsleme karakterini yans›t›rken kalem ifli süslemeleri aç›s›ndan klasik dönem sonras› izlerini tafl›r. Bu husus muhtemelen ahflap
üstü kalem ifllerinde oldu¤u gibi kalem ifli süslemelerin daha az dayan›kl› olmas›ndan ve ara ara yenilenmesinden kaynaklanmaktad›r.
Desen taksimat› ve program› yönünden ana kubbe, yar›m kubbeler ve camiin di¤er k›s›mlar› klasik eserlerde s›k görülen bir tarzda tanzim edilmifltir. Mihrap,
minber, di¤er tafl ve mermer malzemenin süslemesi kendi grubunda oldukça geliflmifl bir seviyeyi göstermektedir.
Türbelere gelindi¤inde; Sinaneddin Yusuf Pafla türbesinin ad›n› nereden ald›¤›
bilinmedi¤i gibi türbe içerisinde medfun bulunan kiflilerin isimleri dahi meçhuldür. Böylesi meflhur bir mabedin derununda bulunan bu türbenin isimsiz olmas›, her fleyi kay›t alt›na al›p belgelendiren ve arflivleyen Osmanl› anlay›fl›na
uygun düflmeyen bir durumdur. Hal böyle olunca türbe sahiplerinin kimli¤i
hakk›nda da çeflitli rivayetler at›flar ortaya ç›kmaktad›r. Yine de yükselme devrine tarihlenebilecek bu türbe, devrinin estetik çizgilerini koruyan ve aç›kl›kla
sergileyen bir örnek olmas› bak›m›ndan önemlidir.
‹lginç durum, ‹brahim Edhem Pafla türbesi için de söz konusudur. Tarihi kay›tlarda ad› ‹brahim Edhem Pafla türbesi olarak belirtilmekle beraber bugün türbe
içerisinde mekan hakk›nda bir bilgi verecek herhangi belge görülemez. Daha da
önemlisi günümüzde bu mekan›n türbe oldu¤una iflaret edebilecek bir sanduka
ve benzeri unsur da bulunmamaktad›r. Birçok kimse buras›n› bir türbe olarak
dahi bilmemektedir.
Ben bu tebli¤imde Klasik Türk mimari eserleri aras›nda oldukça farkl› ve zengin
bir biçimde ifllenmifl mabed mimarisi ve dekorasyonuna dikkat çekmek istedim.
Dikkatlerimizin neredeyse tamamen da¤›ld›¤› günümüzde ço¤u zaman bu güzel
eserlere bak›yor ama maalesef göremiyoruz. Bunu, yaflan›lan çevreden bafllat›p,
düflünce ve inanç dünyam›za kadar geniflletebiliriz. Meskenine çok az önem veren fakat ibadet mekanlar›n› ve sosyal yap›lar›n› olabildi¤ince yücelten bir düflünceyle ortaya konulan eserler yüzy›llar› peflinden sürükleyen bir kal›c›l›¤a ve
güzelli¤e sahip olmufltur. Tarihi çevre ve mekânlar›, eserleri, kitaplar› korurken,
onlar› daha yak›ndan tan›mak ve anlamak önemlidir. Mimarisinden k›yafetine,
ekonomisinden hayat tarz›na bir medeniyet tam bir bütündür. Bu bütünlü¤ü
onu biçimlendiren inanç ve düflünce sistemi oluflturur. Bu bütünü ve onun fle665
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killendiren temeli görmeden estetik anlay›fl›n› kavrayamay›z. Geçmiflte oldu¤u
gibi gelecekte de özgün ve güçlü bir medeniyet seviyesine ulaflabilmek için binlerce y›ll›k bu zengin birikim bizim için bulunmaz bir hazinedir. Bu eserler yeni nesiller taraf›ndan lay›k› vechile özümsendi¤inde hem estetik olarak hem
tüm di¤er alanlarda yeni formlar›n yeni normlar›n ortaya ç›kmas›nda s›n›rs›z bir
ilham kayna¤› olacakt›r. Bütün bu noktalar göz önüne al›nd›¤›nda sanat tarihi
eserlerimizin bir toplumun yeniden yetiflip olgunlaflmas›nda ne kadar mühim
bir yer tuttu¤u görülecektir.
D‹PNOTLAR
1 Sinan bu eserden sonra beldeye 34 kadar eser daha kazand›rm›flt›r ki, ‹stanbul’un hiçbir kazas›nda Sinan’›n

bu kadar eseri yoktur. Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, I, 261.
2 Bu camiin ad› bir vakfiyesinde, Tezkiretü’l-Bünyan ve devrinin birçok arfliv vesikalar›nda Mihr-i Mah =

(Mihr ü mah) fleklinde yaz›l›d›r. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü arflivinde bulunan bir vakfiyesinde de ad› “mah-›
mihr” fleklinde geçer. Mihr, Farsça (günefl, ay) anlam›ndad›r. Aradaki at›f vav’› ile Türkçe (günefl ve ay) demektir. Daha sonraki kaynaklarda ve bugün bu ad (Mihr-i mah) gibi izafet fleklinde yaz›l›r ve söylenir olmufltur ( ‹. Hakk› Konyal›, Abide ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, ‹stanbul 1976, I, 213).
3 ‹. Hakk› Konyal›, a.g.e., s. 221.
4 “Rüstem Pafla’n›n Mihrimah Sultan’dan olan iki o¤lunun gömülü oldu¤u türbe bu cami ile medrese kap›s›
aras›ndad›r. Süreyya Bey, Mihrimah Sultan’› yazarken de “Rüstem Pafla’ya tezvic olunup ondan evlad› olmufltur. K›z› Âifle han›m Sultan olup yirmifler, otuzar yafl›na kadar yaflam›fl, iki o¤lu oldu ki, Üsküdar’da camide
gömülüdürler. (Sicill-i Osmani, I, 83; ‹. Hakk› Konyal›, Abide ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, I, 222.)
5 Abdullah Kuran, Üsküdar’da Mihrimah Sultan Külliyesi, Sanat, Kültür Bakanl›¤› Yay›n›, sy. 6 (Haziran 1977),
s. 18.
6 “Mihrimah Sultan (1522-1578), 1539’da henüz 17 yafl›nda bulundu¤u halde Rüstem Pafla ile evlendirilmifl-

tir. Camiini de 1548’de yapt›rm›flt›r. Sicill-i Osmani yazar›n›n dedi¤i gibi o¤ullar› 20-30 yafllar›nda vefat etti¤ine göre türbe 1560 tarihlerinde yap›lm›fl demektir.”
“Mihrimah Sultan’›n k›z› Ayfle Sultan, 1570 tarihinde Sadrazam Semiz Ahmet Pafla (öl. 988/1580) ile evli bulunuyordu. Kocas›ndan Osman Bey (öl. 999/1590), Mehmet Bey, Abdurrahman Bey ve Mustafa Pafla adl› dört
o¤lu ve ölüm tarihi bilinmeyen Saliha Han›m Sultan isimli bir k›z çocu¤u oldu.”
“Bunlardan Mehmet Bey ile Mustafa Pafla (1001/1593)’te Almanya ile savafl›rken flehit düflmüfllerdir. Geriye
kalan Osman Bey ile Abdurrahman Beyler’den birinin ve Saliha Han›m Sultan’›nda bu türbede gömülü oldu¤u san›lmaktad›r. Türbenin Ayfle Sultan Türbesi olarak da an›lmas› Ayfle Sultan’›n o¤lu Abdurrahman Bey’in
burada gömülmesindendir.”
“Türbenin IV. Murad’›n k›z› Kaya Sultan’a ait oldu¤u da söylenmektedir. Bu rivayet, Kaya Sultan’›n düflük çocu¤unun buraya gömülmesinden kaynaklanmaktad›r. Kaya Sultan, Esmihan Kaya Sultan ismiyle bilinmektedir. 1058 (1648)’de Melek Ahmet Pafla ile evlendirilmifl ve bir sene sonra da Afife Han›m Sultan’› dünyaya getirmifltir. 1633 tarihinde do¤an Kaya Sultan, 1659 y›l›nda Fatma Han›m Sultan’› do¤ururken vefat etmifltir.”
(Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, II, 590)
7 M. N. Haskan, a.g.e., s. 591.
8 ‹.H. Konyal› flunlar› kaydetmektedir: “...bu tafl mabeyn-i Hümayun memurlar›ndan Ferik Ethem Pafla’n›n o¤lu Mehmet Bey’indir. 1271 y›l›nda ölmüfltür. Burada Erkân-› Harbiye mirlivalar›ndan Ethem Pafla’n›n H.
1266’de ölen o¤lu Mahmut Bey’in mezar tafl›n› gördük. Pafla’n›n 1280 y›l›nda ölen üçüncü o¤lu Abdullah Seyyid de burada gömülüdür. Ethem Pafla’n›n o¤lu Galip beyin mahdumu Hasan Mübahi Bey de H.1296 y›l›nda
ölmüfl, dedesinin türbesinin önüne gömülmüfltür.” (‹brahim Hakk› Konyal›, Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar
Tarihi, I, 228.)
9 M.N. Haskan, flehid edilen kiflilerin kabirleri üzerine hançer figürünün ifllendi¤ine dair bir söylenti oldu¤u-

nu belirtir (a.g.e., s. 603).
10 ‹brahim Hakk› Konyal›, Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, I, 221.
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Yüzy›llar boyunca Üsküdar, hadis, tefsir, f›k›h gibi ilimlerle meflgul olan binlerce ilim adam›n›n yetiflti¤i ve yaflad›¤› merkezlerden biri olmufltur. Buras› eflsiz
el yazmas› kitaplarla dolu olan kütüphaneleri, tekke ve zaviyeleri bar›nd›ran bir
kültür flehridir. Üsküdar, co¤rafyas›, konumu, kültürel ve tarihsel geçmifli ile
Asya co¤rafyas›n›n en önemli yerlerinden biridir. Zira Üsküdar, Anadolu ve Asya’n›n Avrupa’ya aç›lan kap›s›d›r. Ayn› anda yaln›zca ‹stanbul’un Anadolu’ya
aç›lan kap›s› de¤il, Irak, M›s›r ve Arabistan’a da aç›lan kap›s›d›r. Bu vesile ile
“Üsküdar” ad›, Arapça tarih, edebiyat, flecere, biyografi, vefiyat, f›k›h1 ve tefsir
eserlerinde geçmektedir. Bu yüzden tebli¤imizi dört bölümde ele alaca¤›z.
1.
2.
3.
4.

Arapça Tarih Eserlerinde Üsküdar
Baz› fiecere ve Biyografi Eserlerinde Üsküdar
Arap fiiirinde Üsküdar
Yeni Arap Edebiyat›nda Üsküdar

1- Arapça Tarih Eserlerinde Üsküdar
“Üsküdar” ad›, baz› Arapça tarih eserlerinde zikri geçen belli bafll› büyük olaylarda geçmektedir. Meselâ tarihî eserlerde bahsedilen, Araplar›n ve bilhassa Abbasilerin, Bizans’a düzenledi¤i seferlerde Üsküdar s›k s›k zikredilmektedir. Ayr›ca, Osmanl› Devleti’nin, M›s›r, Irak ve ‹ran’a düzenledi¤i seferlerden bahsedilirken “Üsküdar”dan bahsedilmektedir. Çünkü Üsküdar, Arap ordular›n›n Avrupa’ya geçit noktas› ve Osmanl› ordular›n›n da Do¤u seferleri için ilk hareket
noktas›d›r. Di¤er bir tespitimiz: Surre Alaylar› ve Hac yolculu¤u üzerine yaz›lan
çal›flmalar ve seyahatnamelerde Üsküdar ad›n›n geçiyor olmas›d›r. Çünkü Surre
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Surre Alay› (D’ohsson, Tableau General, II, Paris 1790)

Alaylar› ve Hac yolculu¤u Üsküdar’dan bafllamaktad›r. Meselâ, el-Mekenisi’nin
Arapça Seyahatname’sine göre Osmanl› hac›lar›n›n hac yolu Üsküdar’dan bafllay›p, Kartal’dan geçer ve Gebze’ye do¤ru devam eder.2
1852/ 1217 ‘de Ölen fiihabüddin Mahmûd el-Ba¤dâdî el-Alusi, ⁄arâibül-‹¤tirab
adl› eserinin farkl› bölümlerinde ‹stanbul’dan bahsederken Üsküdar’›n vas›flar›n› flöyle anlatmaktad›r:
“ ‹stanbul’un karfl›s›nda, sahilin do¤u taraf›nda Üsküdar bulunur. O da mamur
bir beldedir. Nüfusu otuz bin veya daha çoktur… ‹stanbul, Galata ve Üsküdar’›n
toplam nüfusu bir milyondur. Bu nüfus içerisinde insano¤lunun bütün s›n›flar› bulunur… fiehrin evlerinin ço¤u ahflaptand›r ve tafltan yap›lan evlerin say›s›
çok azd›r… Birçok yol kenar›nda yolcular›n tatl› su içmeleri için haz›rlanan yerler vard›r. fiehrin suyu flehir d›fl›ndan gelmektedir. Su, ya¤murun bollu¤u ve azl›¤›na göre çok veya az olur. Evlerin ço¤unda evlerin damlar›ndan inen ya¤mur
suyunu biriktirmek için depolar bulunur. Bu depolarda biriken ya¤mur sular›,
ev sahiplerinin bir senelik su ihtiyaçlar›n› karfl›layabilir.”3 el-Alusi, ayn› eserde
Üsküdar üzerine de fliir yazm›flt›r. Bunu da “Arap fiiirinde Üsküdar” bafll›kl› bölümde ele alaca¤›z.
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2- Baz› fiecere ve Biyografi Eserlerinde Üsküdar
Üsküdar, Osmanl› ilim ve âlimlerinin merkezlerindendir. Onun için Üsküdar
ad› flecere, biyografi ve vefiyat eserlerinde, yüzölçümü bak›m›ndan daha büyük
olan baz› flehirlerden daha çok geçer. Celaleddin Abdurrahman Suyuti, Lübbü’llübab fî tahriri’l-ensâb adl› eserinde, “Üsküdarî veya Üsküdarl› olan kifli belde-i
Rum’da mevcut olan Üsküdar’a mensuptur”4 demektedir. fiecere eserlerinden
say›lan Abdurrahman el-Ensârî’nin Tuhfetü’l-muhibbin ve’l-ashab fî ma’rifeti ma
li’l-medeniyyin min Enseb adl› eserinde Medine’nin en flöhretli ailelerinden say›lan “Üsküdarî” ailesinin soy a¤ac›ndan ve bu aileden üç kiflinin Medine Müftülü¤üne atand›klar›ndan bahseder.5
Tak›yyüddin el-Gazzi (1010/1601), Tabakatü’s-seniyye fî terâcimi’l-hanefiyye adl› eserinde, Sultan Mahmud devri din âlimlerinden biri olan ve hicrî 885’te ölen
Molla Hüsrev’in biyografisinden bahsederken “Üsküdar” ad›n› da zikretmektedir.6
Hayreddin Zirikli’nin el-A’lâm adl› biyografi eserinde, on yedi farkl› âlimin biyografilerinden bahsedilirken yine Üsküdar’›n ad›n›n geçti¤i görülmektedir. Zirikli’nin eserinde, bunlar›n dokuzunun Üsküdarl› veya Üsküdar’da do¤up ölmüfl 7 olduklar›n›, alt›s›n›n Üsküdar’da ifl görmüfl ve orada defnedilmifl8 olduklar›n› ve ikisinin de Üsküdar’da çal›flt›klar›n› tespit ettik.9
Üsküdar, Muhammed Emin b. Fazlullah el-Muhibbî’nin (1111/1699) Hulasatü’leser fî a’yani’l-karni’l-hadi afler adl› eserinde on alt› defa zikredilmektedir. elMuhibbî, dört ciltten oluflan eserinde Üsküdarl› olan ve Üsküdarî dedi¤i sadece
tek bir alimden bahsetmifltir. O da “kutuplar kutbu, zaman›n mehdisi, asr›n
mürflidi olan” Azîz Mahmud Hüdâyî’dir. Eserde onun biyografisi flu beyitle bafllam›flt›r;
O din ve dünya, o laf›z ve mânâ
En büyük hedef o en yüksek zirve 10
el-Muhibbî, eserinde XI. yüzy›l âlimlerinin biyografilerine yer vermektedir. Bu
âlimlerin dördü Üsküdar’da çal›flm›fl ve defnedilmifller,11 dördü de Üsküdar’da
sadece çal›flm›fllard›r.12 Bu eserde Üsküdar, baflka âlimlerin biyografilerinde de
zikredilmifltir. Meselâ Üsküdar’da do¤mad›¤› ve yaflamad›¤› halde Üsküdar’› anlatan ve onun için fliir yazm›fl bir âlim de dikkati çekmektedir. Bu fliiri de yeri
geldi¤inde ele alaca¤›z.13
Ebü’l-Fazl Muhammed el-Muradî (1206/1791) Silkü’d-dürer fî a’yani’s-sâni aflr
adl› eserinde XII. yüzy›l âlimlerinin biyografilerini ele alm›flt›r. Eserinde on alt›
Üsküdarl› âlimin biyografisine yer vermifltir. Muradî’nin eserinde befl kifli Üsküdarî diye adland›r›lm›flt›r. Bunlar›n dördü, Medine-i Münevvere’nin müftüsü
Esad el-Üsküdarî ailesine mensuptur.14 Muradî’nin eserinde Üsküdar’da çal›fl›p
defnedilen yedi âlimin15 ve Üsküdar’da çal›flm›fl olan befl âlimin biyografilerine
de yer verilmifltir.16
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Abdürrezzâk el- Baytar (1335/1916) Hilyetü’l-befler fî târîhi’l-karni’s-sâlis aflr adl› eserinde XIII. yüzy›l›n tarihini ele alm›flt›r. Dört ciltten oluflan eserde, Üsküdar müftüsü Ömer Lütfi Efendi’nin biyografisi anlat›l›rken, onun Üsküdar’›n hukuk meclisine atand›¤›n›n belirtildi¤i k›s›mda bir defa geçmifltir.17
Ba¤datl› ‹smail Pafla’n›n Hediyyetü’l-ârifîn esmâi’l-müellifîn ve âsârü’l-musannafîn adl› eserinde Üsküdar ad› otuz dokuz âlimin biyografisinde zikredilmektedir.
Onlardan 22’si Üsküdarî ünvan›yla an›lm›flt›r.18 ‹smail Pafla’n›n, Azîz Mahmud
Hûdâyî Hazretleri’ni Üsküdarl› ünvan›yla adland›rmad›¤› da dikkat çekicidir.19
Müellif, otuz alt› âlimin alt›s›n›n Üsküdar’da defnedildi¤ini20 on birinin de Üsküdar’da de¤iflik mans›plara tayin edildi¤ini belirtmifltir. Bunlar›n yedisi kad›21,
biri ö¤retmen22, üçü ise mutasavv›ft›r.23
Ömer R›za Kehhâle’nin Mu’cemü’l-müellifîn: terâcimü musannifi’l-kütübi’l-arabiyye adl› eserinde, Üsküdar otuz defadan çok geçmektedir. Kehhâle de Üsküdarl› âlimlerden yirmi sekizinin biyografisini yazm›flt›r. Onlardan on befli Üsküdarl› ad›yla zikredilmifl24, sekizi kad›l›k ve müderrislik yapm›fl25 alt›s› ise Üsküdar’da yaflad›ktan sonra oraya defnedilmifllerdir.26 Bu eserin önemi çok büyüktür. Çünkü kaynaklar dipnotta zikredilmektedir. Bu vas›ta ile söz konusu âlimlerin biyografilerinin hangi Arapça eserlerde geçti¤ini biliyoruz. Bu eserlerin en
önemlileri, sekizinci hicri yüzy›l›n büyüklerinin biyografilerini ihtiva eden ‹bn
Hacer el-Askalânî(852/1449)’nin ed-Dürerü’l-kamine fî a’yâni’l-mieti’s-sâmine
adl› eseri, dokuzuncu hicri yüzy›l›n büyüklerinin biyografilerini ihtiva eden Abdurrahman Sehavî’nin ed-Dav’ü’l-lami adl› eseri; Ebü’l-Hasenat Leknevî’nin elFevâidü’l-behiyye fî terâcimi’l-hanefiyye; et-Ta’likatü’s-seniyye ve Muhammed
‹bnü’l-‹mad’›n fiezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb adl› eserleridir.

3- Arap fiiirinde Üsküdar
Üsküdar’›n Arapça divanlar›n baz›s›nda geçti¤ini de görüyoruz. Rastlad›¤›m›z
fliirlerin en eskisi Abbasiler zaman›nda devrin en büyük flâirlerinden say›lan
Buhturî (821-897/ 206-284) divan›nda yer almaktad›r. Buhturî’nin Üsküdar ad›n›n geçti¤i ve 273 h. senesinde yazd›¤› fliiri, el-Haris bin Kaeb’i hicvediyordu ki;
flâir, fliirinde Haris’in Üsküdar’dan ölüm haberinin gelmesini umuyordu. Burada Üsküdar kelimesi “ulak” mânâs›yla da kullan›lm›fl olabilir.27 fiiirde Üsküdar
ad› flöyle geçmifltir:
Bundan sonra, k›sa bir sürede, Üsküdar’da helâkiyle ilgili mektuplar› gelecek. Veya
Bundan sonra, k›sa bir sürede, helakiyle ilgili Üsküdar’la mektuplar› gelecek.28
Bu fliir, Ebü’l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali Mes’udî’nin (345/956) Mürûcü’z-zeheb
ve maâdinü’l-cevher adl› eserinde geçmektedir. Mesudî, fliirin Abdullah bin elHüseyin bin Sa‘d’a ait oldu¤unu iddia etmektedir.29
1852/1217’de ölen fiihabüddin Mahmûd el-Ba¤dadî el-Alusî, ⁄arâibül- i¤tirâb
adl› eserinde, Ba¤dat’ta bulunan arkadafl›na gönderdi¤i mektupta, Ba¤dat’›n ha670
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vas›na suyuna olan hasretini belirtmifltir. Mektubun cevab›nda Alusî’nin dostu,
Ba¤dat’› sanki bu günkü Ba¤dat’›n durumunu anlat›yor gibi tarif ettikten sonra;
Üsküdar’a gelme ümidinin oldu¤unu belirtmektedir. Dostunun Alusî’ye yazd›¤›
Arapça fliirinin bir k›sm› flöyledir:
Vay Ba¤dat’›n haline,
‹zzetlik içinde konaklay›p uçtu
Nefsin ne isterse onu içinde bulurdu
Sanki cennet-i hulddu ve dâr-› karard›
Savafl arslanlar›n›n eviydi,
Korkak ve mazlum ona s›¤›n›rd›
Bugün Ba¤dat’ta muhtac›n s›¤›na¤› yok
Ve halk›ndan da s›¤›n›lacak kimse kalmad›
Ve bugün, gördü¤ün kifliler oraya yerlefltiler
Ba¤dat’tan uzak dur yoksa sen bilirsin
Onun içine kör kavim yerleflti
Bunlar da iyileri ve kötüleri ay›rmad›lar
Onun içinde maymun önder oldu
Ve aslan efle¤e secde etti
Ey efendim, ey din y›ld›z›
Bize alçak hücum etti
Ba¤dat’›n›za esaretinden kaç›fla mahal vermeyenler üflüfltü.
Ey bizden göç eden, bilmiyor ki
Ondan sonra bu diyarda olanlar›
Zilletle küçükler büyüklere hükmettiler
E¤er az›c›k gücüm olsayd›
Üsküdar’a sürünerek gelirdim.30
Bu fliir o s›radaki Ba¤dat’›n halini anlat›rken ayn› zamanda Üsküdar’›n önemi ve
âlimlerin s›¤›nak yurdu oldu¤unu da göstermektedir.
Bulabildi¤imiz üçüncü fliir ise el-Muhbbi’nin Hulâsatü’l-eser fî a’yâni’l-karni’lhâdi afler adl› eserinde el-fieyh ‹brahim b. Abdurrahman b. ‹mâdüddin (ö.1087)
biyografisi anlat›l›rken geçmektedir. Ad› geçen âlim ile el-Muhbbi’nin babas›yla arkadafll›klar› vard›. fieyh ‹brahim Üsküdar’› b›rakmay› istedi¤inde el-Muhbbi’nin babas› ona flu nasihatleri fliirle veriyordu:
Ey kardeflim, iflte üstad›n nasihatidir
Bu devir sana zulmetse
Bil ki her devir kendi özgürlerine zulmedicidir
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Gündo¤umunda Üsküdar

Devir seni gurbete ve göçmeye mecbur etse
Üsküdar’da gurbetçi ol
Onun içinde yürüyen hür ceylanlar vard›r
Ceylanlar›n, gözleriyle aslanlar› avlad›klar›n› görürsün
Hem de da¤lar› ve tepeleri yemyeflildir
Sanki onlar›n üstünde gülnar bahçesi vard›r
Onun içinde ömrünü mutlulukla geçir
Sevginle geceyi gündüzle birlefltir
Ve akrabalar› b›rak,
Benden selam söyle vatanlara ve diyara.31
fieyh ‹brahim, bu nasihate flöyle cevap vermiflti :
Bu erdem sahibinin nasihatidir,
O faziletler ve iftihar edilecek ifllerde öncüdür.
Her ilimde kopar›lacak meyveleri vard›r
Davran›fllar› büyüklerin hofluna gider.
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Diyor ki, gurbetçi olacak isen Üsküdar’da ol
Ve dediklerinin do¤rulu¤unda hiç flüphe yok
Evet, O, denizlerle çevrili bir cennettir
Ve gündüz günefline benzeyen nur yüzlü çocuktur.
Ama onun içinde flu âfl›k
Sabretmeye yard›mc› bir sevgili bulamad›.32
Ayn› fliir el-Muhibbi’nin Nefhatü’r-reyhâne ve raflhatu t›lâi’l-hâne adl› eserinde
de geçmektedir.33
Üsküdar, Ebü’l-Abbas fiehâbeddin Ahmed b. Muhammed b. Ömer Hafaci’nin
Reyhânetü’l-elibba ve zehretü’l-hayâti’d-dünya adl› eserinde, h. 1080’de ölen
Mencenek b. Muhammed Mencene¤in, fieyhülislâm Hüsamzâde’nin emriyle
Fazlullah el-Muhibbi’nin toplad›¤› fliirlerin bir gazelinde de geçmektedir.34 Mencenek, Üsküdarl› sevgilisine flöyle bir gazel yazm›flt›r:
Üsküdar’dan yükselen ay
Gönlümü atefllere att›
Gece geçiyor ve onun sevgisiyle gözlerim gözyafllar›m› seyrediyor
Hata yap›nca özür dilemesini istemememe ra¤men
O, özrüme raz› olmuyor.
Acaba çektiklerimi hissediyor mu?
Yoksa hissetmiyor mu?
Sevgisiyle her sabah flafl›r›p kal›yorum
Sa¤›m› solumu bilmiyorum.35
Üsküdar’la ilgili buldu¤umuz son fliir ise Filistinli flâir Zekeriya Muhammed’in
el-Cevâd Yektaz Üsküdar yani “At Üsküdar’› Geçti” ad›yla 1997’de yay›mlanan
divan›d›r. fiâir bir röportaj›nda divan ad›n›, “At› alan Üsküdar’› geçti” deyiminden ald›¤›n› ve fliirle iliflkisi kesilmez bir duruma geldi¤ini belirtmifltir. Siyasi
içerikli olan At Üsküdar’› Geçti adl› divanda, Filistinli lider ‹smail Haniye’ye
önemli mesajlar verilmektedir.36

4- Yeni Arap Edebiyat›nda Üsküdar
Üsküdar’la ilgili yeni yaz›lan eserlerden biri Suriyeli hikâyeci Halilü’l-Naimî’nin
“‹ki K›ta’n›n fiehri” ad›yla yay›mlad›¤› bir hikâyedir. Bu yazar, eserinde ‹stanbul’a olan seyahatini anlat›rken; Asya’dan Avrupa’ya geçerken hissettiklerini
anlat›p, “insan› flehirlere çeken fley binalar› de¤il tarihidir” demektedir. Ayr›ca
Üsküdar’in Asya tepelerinin onda Kahire’yi an›msatt›¤›n› da yazmaktad›r.37
Üsküdar, baz› edebiyat makalelerinde de geçmektedir. Bunun örne¤i Uluslararas› Edebiyat Komitesi Üyesi Muhammed Mahmud Kallo’nun Cünün el-Abkariye yani Dahiler Delili¤i adl› makalesinde geçiyor. Bu makalede Üsküdarl› oldu¤u varsay›lan âlim Emrullah ile ilgili bir hikâye anlat›l›r.
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Ünlü e¤itimci Emrullah Efendi, her gün Üsküdar’dan karfl›ya geçmek için Üsküdar vapuruna binerdi. Yine bir gün vapura binmiflti ve yan›na ‹ngiltere Büyükelçili¤i’nde çal›flan bir memur oturmufltu. ‹ngiliz memurun cebinde fiam f›st›¤›
vard›. Emrullah Efendi çok düflünceliydi, hatta dalg›nd›. Fark›nda olmadan elini kendi cebi imifl gibi ‹ngiliz memurun cebine sokup f›st›ktan yemeye bafllad›.
‹ngiliz memur önce flaka oldu¤unu san›p sustu, ama Emrullah Efendi yemeye
devam etti. F›st›k bitmek üzere idi. Memur, Emrullah Efendi’nin dikkatini kibarca çekmek istedi ve sordu: “F›st›¤› nas›l buldunuz?”. Emrullah Efendi kestirmeden “iyi” diye cevap verip, yemeye ve düflüncelerine devam etti. Memur, “Mahallemde bu tür yemifllerden bulunmaz, çocuklar›m da bu f›st›klar› çok sever,
eve f›st›ks›z dönsem a¤larlar.” deyince; Emrullah Efendi dönüp “Yaa ne garip!”
der, yemeye ve düflüncesine devam eder. Memur, “Lütfen çocuklar›ma da biraz
b›rak›r m›s›n›z?” deyince Emrullah Efendi, memura dönüp, “Tabi memnuniyetle” diyerek bir avuç f›st›¤› memurun cebinden ç›kar›p uzat›r ve geri kalan›n› da
kendisi yiyip bitirir.38 Hikâyedeki olay›n ünlü e¤itimci Emrullah Efendi ile alâkas›n›n olup olmad›¤› bir yana, bu vesile ile Üsküdar’›n yeni Arap edebiyat›nda
da yer etmesi flayan-› dikkattir.
Sonuç olarak Üsküdar flehri dünyan›n en meflhur ilim ve kültür merkezlerindendir. Üsküdar ad›n›n Arapça tarih, edebiyat, flecere, biyografi, vefayât hatta f›k›h ve tefsir eserlerinde geçmesi bunun somut bir delilidir.
Arap co¤rafyas›ndan uzak olan Üsküdar’›n güzelli¤ini vasf eden Arap fliirinde
var olmas›, Türkler ve Araplar aras›ndaki ba¤lar›n derecesini ve Üsküdar’›n önemini bir kere daha ortaya koymaktad›r.
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‹stanbul’dan Sibirya’ya Geçen Yol
A L ‹

fi A M ‹ L

H Ü S E Y ‹ N O ⁄ L U

Azerbaycan Milli ‹limler Akademisi

XX. yüzy›l, bir taraftan büyük savafllar›yla, di¤er taraftan da hayret verici keflifleriyle hat›rlanmaktad›r. Böyle bir dolafl›k zamanda Hüseyin hayata at›lm›flt›r.
Kafkasya’y› zaptetmifl Rusya bununla yetinmiyordu. Deli Petro’nun vasiyetlerini hayata geçirip ‹stanbul’u ele geçirmek, s›cak denizlere ç›karak dünya devleti - büyük imparatorluk kurmak istiyordu. Mazlum halklar ise kendi özgürlüklerine kavuflmaya can at›yorlard›.
Rusya, milli bölgeleri yönetmek için yerli halklardan kendisi için kadro yetirme¤e çal›fl›yordu. Okuyanlar, dünyay› alg›layanlarsa önce halk›n›n kötü durumda
kalmas›n›n nedenlerini araflt›r›yordu. Kimisi bunu geleneklerden kopmakta görüyorduysa, kimisi de geleneklerin halk›n aya¤›na bir kelepçe oldu¤unu söylüyordu. Hatta Avrupa gibi olmak için bin y›ll›k inançtan, alfabeden, elbiseden
böyle uzaklaflmay› teklif ediyorlard›.
fiunun karfl›l›¤›nda eski ça¤lara kay›tmay› gündeme getirmek isteyenler de vard›. Halk durumunu düzeltip iyi yaflamay› düflünüyordu.
Hüseyin de böyle bir fikir, düflünce karmas› yaflanan günlerde - 1882. y›l 24
Ekimde Nahç›van kasabas›nda do¤mufltur.

1.Hüseyin Cavid’in ‹stanbul’a gelmesinin nedenleri
Hüseyn’in babas› da, annesi de 1877’de Nahç›van’a ba¤l›, Araz ›rma¤› k›y›s›ndaki fiahtaht› köyünde çifçilikle u¤raflmaktayd›lar. Hüseyin’in babas› Abdulla’n›n
ve annesi Ümmügülsüm’ün güzel sesi varm›fl. Toplant›larda okuyormufllar. Abdulla’n› Hazreti Ali’nin o¤lu Hüseyin ve torunlar› Kerbelâ’da flehid edildi¤i günlerin y›ldönümünde toplant›lara ça¤›r›r, mersiye, novhe okutuyorlarm›fl. Nahç›van’a yak›n büyük flehir Tebriz oldu¤undan Hüseyin’in kardefli Mehemmet
orada medresede e¤itim almaktayd›.
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Hüseyin Cavid

Hüseyin molla yan›nda 5 y›l okuduktan sonra ünlü maarifçi, flair Memehmetta¤› Sid¤i’nin çal›flt›¤› cedit okullar›ndan olan “Mektebi-terbiyeye” gidiyor. Bunu
duyan babas› Abdulla k›zsa da, Memhmetta¤› Sid¤i onu sakinlefltirebilir. O zaman Hüseyin’in 14 yafl› varm›fl. fiuran› bitirdikten sonra kardefli gibi Tebriz’e giderek orada “Talibiye” medresesine dahil olmufltu.
‹lk fliirlerini Gülçin, Arif imzalar›yla yazan genç Hüseyn’in Tebriz hayat› hakk›nda de¤erli bilgilere ö¤retmeni, flair Memehmetta¤› Sid¤i’ye yazd›¤› mektuplar›ndan ö¤renmekteyiz. 1903-1905. y›llarda Tiflis’te yay›nlanan “fierki Rus” gazetesi Kafkasya’da Türkçe yay›nlanan tek gazete idi. Gazetenin 22 Ocak 1904.
y›l say›nda “Edebiyat. Urmiyeden” bafll›¤› alt›nda Memehmetta¤› Sid¤i’nin ölümüne hasrolunmufl bir fliir bas›lm›flt›r. Alt›nda H.C.Rasizade Nahç›vani imzas› var. Araflt›r›c›lar flu fliiri Hüseyin Cavid’in matbuatla ilk alakas› sayarlar.1 fiair matbuatta yay›nlanan ilk fliirlerini Sal›k imzas›yla da yay›nlatm›flt›r.
Hüseyin Cavid’in gözleri hastalanmasayd›, onun hayat› baflka türlü de olabilirdi. A¤abeyi gibi Tebriz’de medreseyi bitirip ö¤retmenlik eder, divan edebiyat›n›
yaflatanlardan olurdu. Hastal›k onun hayat›n› tamam›yla baflka yöne sal›yor.
Genç flair tedavi için 1906. y›l›n Nisan›nda ‹stanbul’a geliyor. Arkadafl› Mefledi
Kurbaneli fierifova yaz›yor: “13 gün ‘‹zmir’ otelinde kald›ktan sonra Balidexani’de bir ota¤ kiralay›p oraya köçdüm2…”
‹stanbul muhiti tedavi için gelmifl genç flairi kendine ba¤l›yor. Arkadafllar›na
yazd›¤› mektuplardan anlafl›l›r ki, paras› az oldu¤undan çal›flmak zorunda kal›678
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yor. M. K. fierifova yaz›yor: “…Günde bir saat Frans›zca ve iki saat Türk lisan›nda baz› edebiyat ve tarihe dair ilimlerden okuyorum3…” H.Cavid’in Üsküdar’da yaflad›¤›n› da arkadafl›na yazd›¤› mektuptan ö¤reniyoruz. Maalesef, Balidexani ve Üsküdar’da yaflad›¤› adresler ne mektuplarda, ne de arkadafllar›n›n hat›ralar›nda korunmufltur.
Araflt›r›c› Enver Uzun yaz›yor: “ …Cavid’e as›l etki eden ise Darül Fünun’a kay›t olunduktan sonra tan›flt›¤› N. Kamal, Z. Pafla, R. M. Ekrem, A. Hamit ve filozof R. Tevfik olur. ‹flte Cavid’in kalan otuz iki y›l›nda kendini hissettirecek, Türk
Kültürü ve romantizminin izleri böylece dört y›ll›k bir süreç içerisinde Cavid
düflüncelerinin beslendi¤i bir dönem olarak kendini gösterecektir.”4
Hüseyin Cavid ‹stanbul’da okudu¤u ve yaflad›¤› y›llarda Bak›’da ve Tbilisi’de yay›nlanan gazete ve dergilere fliirler, makaleler gönderdi¤i gibi, Mehmet Akif Ersoy’un S›rât-› Müstakim dergisinde Kafkasyal› Hüseyin Cavid, Hüseyin Cavid,
Darü’l-fünun edebiyat söbesinden imzalar›yla “‹smi befler”, “Yâd› mazi” ve “Son
baharda” fliirlerini yay›mlat›yordu.
fiair ‹stanbul’da yaflayan Güney Azerbaycan’l› Türklerle s›k› irtibat kuruyor.
Mektuplar›ndan görünüyor ki, bu dönemde ‹stanbul’da yaflayan “Gencineyi-fünun” dergisinin sahibi, Tebriz’deki “Terbiyet” kütüphanesinin kurucusu, “Daniflmendani-Azerbaycan” ansiklopedisinin yazar› Mehemmedeli Terbiyet,
Iran’›n ünlü devlet adamlar›ndan, diplomat Seyid Hasan Ta¤›zade, ink›lapç› flair Seid Salmasl›yla s›k-s›k görüflüyor, fikir mübadelesi ediyormufl. fiu tart›flmalardan ald›¤› neticeyi arkadafl›na böyle anlat›yor: “Ben ‹ranl›lar›n ve Kafkasya’n›n henüz medeniyeti yahflileflmemifl taraflar›n›n gelece¤inin yirmi, otuz seneye kadar çok zahmetli ve karanl›k görüyorum… Kafkasya’n›n istikbalini ‹ran’a
nispeten daha ziyade ve parlak görüyorum5…”

2. H. Cavid’in ‹stanbul’dan Kafkasya’ya dönüflü
Hüseyin Cavid’in Kafkasya’ya dönüflü hakk›nda elimizde net bilgi yoktur. Bakü’deki “Hakikat” gazetesi 1909 y›l›n›n Aral›k ay›ndan itibaren iki günde bir fliir ve makalelerini yay›nlat›yor. Onun makale ve fliirlerinin konusu bölgesellik
düflüncesiyle yaflayanlar› rahats›z ediyor. H. Cavid “Molla Nesreddin” dergisinde mizahla karfl›lan›yor.6
Arkadafl› Abdullah fiaik’e yazd›¤› mektubundan anlafl›l›yor ki, 1910 y›l 5 Haziranda Bakü’den Nahç›van’a gelen flair yol üstü Gence’de 3 gün ö¤retmen ve
edebiyat tarihçisi Abdulla Tofik’in (Sur) misafiri oluyor, 6-7 saat Tiflis’i geziyor ve sonra Nahç›van’a geliyor.7 Az sonra H. Cavid’i Gence’de (Yelzavetpol)
medresede-Müslüman seminaryas›nda ö¤retmen görüyoruz. Böyle anlafl›l›r ki,
Nahç›van’a giderken yol üstü Gence’de çal›flaca¤› yeri muayyenlefltirirmifl ve
1912 y›la kadar flurada yafl›yor. fiu y›llarda Bakü, Tbilisi, ‹revan, Nahc›van gibi
flehirleri, ayn› zamanda köyleri de dolafl›yor. Bir ay Ah›skan›n Azgur köyünde
arkadafl› Ömer Faik Nemanzade’nin misafiri oluyor.
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1912. y›l›nda çal›flt›¤› medrese kapand›¤›ndan Tbilisi’ye göçüyor ve ömrünün
sonuna kadar Tbilisi’de, Bakü’de ö¤retmenlik yap›yor.
Milli de¤erlere, geleneklere sayg›y› göstermek maksad›yla “misafir hatta o¤lunun katili olsa böyle ona dokunmamal›s›n” düflüncesiyle H.Cavid bir perdelik
“Ana” piyesini yaz›yor ve bununla Azerbaycan’da manzum piyesçili¤in esas›n›
koymufl oluyor. Az zamanda Kafkasya’da, Türkistan’da, Türk dünyas›nda ünlü
bir piyes yazar› olarak tan›nan Cavid’in “Maral”, “fieyh Senan”, “fieyda” piyesleri ve yay›mlanan “Geçmifl günler”, “Bahar flebnemleri” kitaplar› edebiyat›m›za
büyük bir kiflinin geldi¤inden haber veriyor. Onun konusunu tasavvuftan ald›¤› “fieyh Sanan” manzum piyesi 1915. y›lda Bak›da bas›lan “Kurtulufl” dergisinde yay›mlan›yor, sonra da kitap halinde bas›l›yor. fiu sahne eseri onu görenlerin kalbine hâkim kesiliyor. ‹nsanlar toplant›larda “fieyh Sanan”dan parçalar
söylemekle gurur duyuyorlar.
1918. y›l›n Mart›nda Rusya Bolfleviklerinin Bak›da yaratt›klar› oyuncak Bak›
Kommunas› hükümeti Ermeniler’in eliyle müslümanlara karfl› katliamlar yap›yor. En önemli evleri yakan, on binlerle kifliyi öldüren Ermeni katiller katliamlar›n ikinci günü H.Cavid’in yaflad›¤› “Tebriz” oteline bask› yaparak 60’tan fazla kiflini rehin al›yor ve esirleri kurfluna düzüyorlar. Yaln›z iki kifli kurtulabilir
ki, onun da biri Hüseyin Cavid oluyor.8
1918. y›l›n A¤ustosunda K›r›m’›n Akmescit flehrinde Ba¤çasarayl› ö¤renciler
Hüseyn Cavid’in “Maral” facias›n› sahneye koyuyorlar. Ba¤çasaray’da yay›mlanan “Millet” gazetesi 31 Temmuz say›s›nda yaz›yor: “Maral! Ne de münasip bir
intihap… Bu facia Kafkasya Türklerinin hayat-› ictimaiyyesini bütün kuvvesiyle göstermektedir. Sanatkâr, bu eserde Türk-Tatar aile hayat›n›, kad›na olan eskilik ile yenili¤in çekiflmesini gösteriyor”.
1919.y›lda Cavid’in “fieyda” piyesi Türkistan’›n Aflkabat, Taflkent, Namangan
flehirlerinde gösteriliyor.
“‹blis” piyesi ise yaz›ld›kdan az sonra sahneye koyuluyor. 1920. y›l›n Ekiminde
Aflkabat’ta, Aral›k ay›nda Bakü’de gösterilen piyes temaflac›lar taraf›ndan büyük
ilgi ile karfl›lan›yor.

3. Sovyet döneminin kavgalar›
H. Cavid’in hayat›n›n ve yarat›c›l›¤›n›n en kavgal› y›llar› Sovyet dönemine rastlamaktad›r. Zulme, zalime karfl› olan Cavid sömürgecilerin Türk halklar›na karfl› yürüttükleri siyasete karfl› bar›flmaz idi. Bu durum kendini Sovyet döneminde daha artarak gösteriyor.
Sovyet döneminde Azerbaycan’›n, ayn› zamanda eski Rusya’daki Türklerin tiyatrolar›nda en çok sevilen oyunlar Hüseyin Cavid’in piyesleridir. Bask›lara,
tenkitlere ra¤men Cavid “Uçurum”, “Afet”, “Peygamber”, “Topal Timur”, “Siyavufl”, “Hayyam”, “Knyaz” ve b. piyeslerini yaz›yor. fiu piyeslerden öylesi oluyor
680

‹ S T A N B U L ’ D A N

S ‹ B ‹ R Y A ’ Y A

G E Ç E N

Y O L

Hüseyin Cavid’in Darülfünûn’a kay›t olduktan sonra tan›flt›¤› Ziya Pafla (solda) ve Nam›k Kemal (sa¤da)

ki, yaln›z bir gün gösteriliyor. Sonra siyasi nedenlerle gösterilmesi yasaklan›yor.
Yasaklara, gazete ve dergilerdeki elefltirilere ra¤men H.Cavid’in piyesleri gösterildi¤inde tiyatro salonlar› dolup-tafl›yor. Bu da Sovyet ideologlar›n› rahats›z
ediyor. Onlar görüyorlar ki, dramlarda sadece Türklük alemindeki facial› durumdan kurtulma idealleri de¤il, evrensel atmosferde baflka milletlerin de istekleri dile getiriliyor. Zulüm ve bask›lar karfl›s›nda fiark halklar›n›n gerçeklikleri
gösteriliyor, bu facial› ortama son verme yollar› aran›yor. Bu da tekdüze bir uyan›fltan ziyade, medeni, felsefi, tarihi alanlarda bir özgürlük, bu halklar›n kendi
devletlerini kurmaya götüren uyan›flt›r. Yazar her fleye ra¤men hür, mutlu bir
gelece¤i önceden görerek kendi ülkü ve felsefi anlay›fl›nda ortaya koydu¤u eserlerinde halk›n, insanlar›n mutlu ve azat yaflamas›na büyük gayret gösteriyor.
‹stanbul muhiti, dünyaya bak›fl›n›n formalaflmas› onda öyle bir etki yaratm›flt›
ki, hiçbir ink›lap, devrim, güç onu deyiflemezdi. Sovyet ideologlar› ise Hüseyin
Cavid’i de¤ifltirmek, kendi maksatlar›n›n tebligatç›s›na çevirmek istiyordular.
Böyle bir zamanda H.Cavid “Topal Timur” peysini yaz›yor. fiurada Türkler aras›ndaki çat›flmalar› tarihi bir sentezle dile getiriyor. Eserin sonunda fikirlerini
böyle veriyor:
“ Teymur:- Acaba, ma¤rur Y›ld›r›m ne düflünüyor?
Y›ld›r›m Bayazit:-Düflünecek bir fley yok. Evet, sen galipsin. Lakin bu galebe
Türk egram›n›, yaln›z f›rsat bekleyen komflu hükümetleri memnun etti. (Ac› bir
gö¤üs geçirdikten sonra, çok müteessir ve fliddetli.) Ah! Daha do¤rusu ‹slam alemini bafls›z koydu.”
Sovyet hükümeti ateist tebligat›n› güçlendirdi¤i, “Allahs›z” dergisi yay›nlatt›¤›
bir zamanda H.Cavid “Peygamber” piyesini yaz›yordu. Sovyet flairleri hatta Güneflin Kuzeyden, yan› Moskova’dan do¤du¤unu yazanda H.Cavid “Uçurum”
681

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

peysinde ‹talya’ya gezme¤e gitmek isteyen Y›ld›r›m’a arkadafl› Ekrem’in diliyle böyle diyor:
“Seyahatten zevk alan bir Türk için
K›r›m yal›lar›, ‹dil boylar›,
Kafkas da¤lar›, flanl› Türk soylar›,
Birer sergidir-seyrine doyulmaz,
Genç bir ressam için de¤ersiz olmaz”9
Gazeteler, dergiler, hitabet kürsüsünden her gün türlü türlü konuflanlar›n dünyay› Ruslar›n kurtaraca¤›n› tebli¤ ettikleri bir zamanda H.Cavid’in belki de her
gün sahnede gösterilen “‹blis” piyesinde temaflac›lara flöyle diyordu:
“Türk ordusu etrafa bu gün helme ederken,
‹ran’a veya Kafkas’a imdada giderken,
Rus ordusu durmaz, çekilirken önümüzden,
Vasif! Ne revand›r ki, flu parlak günlerimizden
Feyiz almayarak biz olal›m gaflete mail,
Satmaz, satamaz milleti flahsiyete ak›l”10
Cavid ömrü boyu kimseye bafl e¤medi. Onu çok s›k›flt›rsalar da, Sovyet yetkililerin iste¤ince hiç karfl›l›k vermiyordu. Ondan Lenin’i, Stalin’i, komünist partisini, Bolflevik liderlerini öven eserler yazmas›n› talep ediyorlard›. Cavid ise yaln›z içinde olan Türklük sevdas›n› dile getiriyor, “Hayyam”, “Seyyavufl”, “Kinyaz” peysilerini, “Azer” uzun fliirini yaz›yordu.
“Peygamber” dram›n› yazd›¤› için onu tenkit ediyorlard›. Cavid ise bir tasavvuf
flairi gibi: “Peygamberi tasavvur edilen mazilisinden düflürüp sade bir insan flekline salmak gerek idi ki, “Peygamber dedi¤imiz insan baflka çamurdan yo¤rulmam›fl, o da bizim gibi bir ferd olmufl, zaman›n›n en sad›k bir evlad› olmufltur.”11
fiairi taraflar›na çekmek için Sovyet yetkilileri hatta “Siyavufl” dram›na göre ona
ödül de veriyorlar. Hiçbir tenkit, tehdit onu yolundan, akidesinden döndürebilmedi¤i gibi, ödüller de aldatam›yordu.
Azerbaycan Sovyet Yazarlar Birli¤i baflkan› Seyfulla fiamilov “Edebiyatta Bolflevizm u¤runda” makalesinde: “Yazarlar içerisinde Azerbaycan hayat› ile daha az
meraklanan ve Azerbaycan emekçilerinin mübarezesine yabanc› olan eserler
yazmaktan el götürmeyen H. Cavid’dir. Biz biliyoruz ki, H.Cavid burjuva romantizm mektebinde yetiflmifltir. Bununla beraber, o, Azerbaycan Sovyet ve parti
teflkilatlar›n›n onun için yaratt›¤› imkanlarda ve hatta eserlerine verdi¤i mükafatlara bakmayarak, yine Azerbaycan emekçilerinin mübarezesine dair bir fley
yazmam›flt›r.” diyordu.
“Ben sema flairiyim, yere inmem ki, hüsnü Huda flairiyim” diyen Cavid’i yere
indirmek, kendileri gibi yaltak ve meddaha çevirmek isteyenlere, ona karfl› duranlara flair böyle cevap veriyor:
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“Bana gülmektesiniz gerçi bu gün,
Var yar›n sizler için korkulu bir gün.
O zaman iflte ölenler diriliyor,
Kim ne yapm›flsa ceza çektiriliyor.”
Cavid’in uzak görüfllülükle söyledi¤i o gün geldi. “Ölü” sayd›klar› dirildi. Yar›n da bu böyle devam edecektir. Ta meflher gününe dek haks›z öldürülenler “dirilecektir”.

4.Ebediyete giden yol
Cavid Sovyet döneminde ›rmakta ak›nt›ya karfl› yüzen kifliye benziyordu. O,
ak›nt›n›n çok güçlü oldu¤unu bilse de, ona karfl› geliyor, hattâ yolunu de¤iflme¤e çal›fl›yordu. Hakim ideoloji onu s›k›yordu. Gazeteler, dergiler hükümetten yana olsa da, vatanseverler bir yol bularak kendi sözlerini halka çatt›ra biliyorlard›. Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesini gazetesi “Kommunist” de
“Tenkitçi” imzas›yla birisi yaz›yordu: “‹blis” ölmez ve daima bir hayat olan bir
eserdir ki, insanlar›n tahribi-ahlak›na dair bundan da nafe bir eser ola bilmez”12.
Halil ‹brahim’se yaz›yordu: “fieyh Senan” ve “‹blis” sahnemizin ziynetidir. Ancak hatime olarak böyle eserlerin tez-tez oynanmas›n› arzu etmekle mufassal
tekdir ve tenkidi iktidarla kalem erbab›na terk ediyoruz.”13 Cavid’in yaratt›¤› ‹blis suretini Avrupa sahnelerinde oynan›lan ‹blis’ten üstün tutan makalelerle de
rastlafl›yoruz.
Hakk›nda söylenen tenkit ve tariflerden çok yükseklerde bulunan Cavid yeni
eserler yarat›yordu. Bu eserlerin Sovyetler Birli¤inde yaflayan halklar›n dillerine çevirisi yap›l›yor, sahnelerde büyük u¤ur kazan›yordu. Böylece “gelecek kuflaklara Türkçülük fluurunun aktar›lmas›nda önemli katk›da bulunuyordu. O,
Türk halklar›na Türkçülük idea ve mefkuresini yans›tan, onlar›n manevi dünyas›ndaki mevcut Türk ruhunu, Türkçülük felsefesini ateflleyen bir ›fl›k olmufltur.”14 Büyük Turanc› olan Hüseyin Cavid karfl›s›nda duran güçleri görerek böyle yaz›yordu:
“ Ben afl›¤›m, belalar var bafl›mda,
Durmufl korkunç uçurumlar karfl›mda.”15
Uçurumlar›, belalar›, ölümü karfl›s›nda görse de, geri çekilmiyordu, savafl›n› davam ettiriyordu. Onun fikrince, Turan ülküsünün gerçekleflmesi, Türk Birli¤inin yaranmas› dünyan›n düzene düflmesi demektir. Türklerin birleflmesini baflka halklar›n s›k›flt›r›lmas›, mahvedilmesi, soyk›r›m›na u¤ramas› de¤il, tam tersi
savafllara son koymak, sa¤l›kl› yaflamak demektir. Hüseyin Cavid yaz›yor:
“Kim keserse dökülen kan izini,
Kurtaran dahi odur yer yüzünü”16
fiair Türk birli¤ini, Turan›n yaranmas›n› savafllarda görmüyor. “‹blis” piyesinde
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Vasif’in dili ile Hüseyin Cavid diyor:
“Turana k›l›çtan daha keskin ulu küvet,
Yaln›z medeniyet, medeniyet, medeniyet!”17
Savafllara karfl› olan flair dünyay› güzelliklerin kurtaraca¤› düflüncesindedir:
“Her kesin bir aflk›, bir ilah› var,
Benim tanr›m güzelliktir, sevgidir”18.
Tanr›s› güzellik, sevgi olan flair 1937’nin 4 Haziran’›nda gece gözalt›na al›n›r.
1937’de mahkûm olunan tekçe Hüseyin Cavid de¤ildi, binlerle kifli siyasi görüfllerine göre mahkûm olundu, kurfluna dizildi ve ceza evlerine gönderildi. Azerbaycan’da gözalt›na al›narak dindirilen siyasilerin, devlet adamlar›n›n Hüseyin
Cavid’in onlarla ayn› teflkilat›n - Sovyetler Birli¤ini da¤›tarak özgür Türk-Tatar
devleti kurmak isteyen bir teflkilat›n üyesi olduklar›n› gösteriyorlar.
Birçok milli tefekkürlü, haks›zl›¤a dayanamayan, ezilen halklar› kurtarmak isteyen kifliler gibi H.Cavid de milletçi teflkilata üye imifl. Bu teflkilat›n faalleri s›ras›nda RSFSR (Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Respublikalar›) Halk Komissarlar› Sovyeti baflkan›n›n yard›mc›s› R›skulov’un, RSFSR Merkezi ‹craiye Komitesinin katibi fiuku Emiresen’in, Özbekistan Komünist (Bolflevikler) Partisi Merkezi Komitesinin katibi Rahimbayov’un, RSFSR Halk Maarif Komissar› Yumankulov’un, Da¤›stan Muhtar Sovyet Sosyalist Respublikas›n›n Halk Maarif Komissar› Taxo Godin’in, Karaçay-Çerkez Muhtar Sovyet Sosyalist Respublikas›
Merkezi ‹craiyye Komitesinin baflkan› Ömer Aliyev’in, Azerbaycan Merkezi ‹craiyye Komitesinin baflkan› Sultanmecid Efendiyev’in, ZSFSR (Zakafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Respublikalar›) Halk Toprak Komissar› Dadafl Bünyadzaden’in, Azerbaycan Halk Maarif Komissar› Mustafa Guliyev’in ve b. onlarla ayd›n›n ad› çekiliyor.
Teflkilat›n siyasî ve harbî üyeleri, liderleri kurfluna dizilir. Hüseyin Cavid gibi ayd›nlar ise Sibirya’daki cezaevlerine gönderilirler. fiair 1941. y›l›n 5 Aral›¤›nda Sibirya’ya ba¤l› ‹rkutiski ilinin fievcenko kasabas›ndaki cezaevinde ölür. 1956. y›l
6 Martta flaire ölümünden sonra beraat verilir. 1982. y›l›n 26 Ekiminde flairin kemikleri Nahç›van’a getirilerek an›t kabre konularak19 evi müzeye çevrilir.

Sonuç
Nahç›vanda do¤an, gençlik y›llar›nda “Gülçin”,“Salik” mahlaslar›yla fliirler yazan Hüseyn’in dünyaya bak›fl›n›n formalaflmas›nda ‹stanbul öyle bir rol oynad›
ki, flair bu yolun onu ölüme apard›¤›n› görse de, geri çekilmedi. Kendi fliirinde
“Ölüm var ki, hayat kadar de¤erli, hayat var ki, ölümden de zehirli” demektedir.
fiair zehirli hayat› de¤il, flerefli ölümü seçti. Uzak görüfllülükle söyledi¤i ölümünden 50 y›l sonra da olsa, do¤ru ç›kt›. Azerbaycan özgürlü¤üne kovufltu. fiu
Hüseyin Cavid’in istedi¤inin birinci merhalesi idi. Onun en büyük amac› ise
esarette olan bütün Türklerin özgürlüklerine kavuflmas›, Turan›n kurulmas›d›r.
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Edebiyat ve Üsküdar Seyyid Haflimî
Efendi Üsküdarî Divan›n›n AzerbaycanBakü El Yazmas›
A ‹ D E

P A fi A Y E V A

Araflt›rmac› / Azerbaycan

Türkiye ve Azerbaycan aras›ndak› manevî-kültürel ba¤l›l›klar tarihin yaflatarak
ca¤dafl devrimize arma¤an etti¤i Eski ve Ortaça¤ elyazmalar›nda kalmaktad›r.
Azerbaycan’da Elyazmalar Enstitüsü’nde Türk divan fliirinin birçok temsilcisi
ile (Süleyman Çelebi Bursal›, Kemal Ümmi Karamanl›, Ebdülbaki Baki, Niyâzîi M›srî, Nedim, ‹brahim Hakk› vb.) beraber Seyyid Haflimî Efendi Üsküdârî Divan’›n›n da M-59/2185’da en nefis ve nadir elyazma nushas› muhafaza edilmektedir. Elyazman›n mikrofilmi ise M-59 /2188 numarada 114 fotokadrdan ibaretdir. Abide hakk›nda ilk bilgiyi Elyazmalar Enstitüsü’nün 1963 y›l›nda Bakü’de
bas›lm›fl Elyazmalar› Katalo¤u’ndan (I cilt) al›yoruz.1 Fakat elyazma üzerinde
müflahedelerimiz Divan’›n 1930’larda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi’nin
edebiyat yazmalar› bölümünde kayda al›nd›¤›n›, sonra bölüm ayr›ca binaya tafl›n›p Elyazmalar Fondu ile daha zenginleflti¤i için abide bu defa en nadir elyazmalar›n›n muhafaza edildi¤i M format›na al›nd›¤›n› göstermektedir.
Orta yüzy›l kaynaklar›nda ve ça¤dafl devir araflt›rmalar›nda Haflim Baba, Haflim
Efendi diye an›lan flâir 1130/ 1718 y›l›nda Üsküdar’da do¤mufltur. Babas› Yusuf
Nizameddin Efendi ‹nadiye’de Tavafli Hasana¤a mahallesinde yerleflen Band›rmal›zade Tekkesi’nin fleyhi olmufltur. Haflim’in kendisi ise Celvetî muhitinde
böyümüflse de, sonralar Melamili¤e ve Bektaflili¤e girmifltir. Sufi bir flâir olan
Haflim’in edebî miras›ndan Türkçe Divan’›, onun tasavvuf mesle¤ini ortaya koyan Vâridât-›-mensure, ‹bn Arabî’nin Anka-y› Ma¤rib eserine nazire yazd›¤› Anka-y› Meflr›k, Niyâzî-i M›srî’nin Devriyye-i Arfliyye’sine zeyl olarak yazd›¤› Devriyye-i Ferfliyye eserleri muhafaza edilmifltir.

Ü S K Ü D A R
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Band›rmal› Tekkesi (Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 123)

Ortaça¤lar›n cönk, tezkire ve mecmualar›nda Seyyid Haflim Efendi Üsküdârî ismine ara-s›ra rastlamaktay›z. Mesela, Türkiye’nin bir çok kütüphanesinde ve
Avrupa elyazma hazinelerinde eserlerinin nushalar› ile beraber, cönk ve macmualarda da Haflim Baba’n›n ayr›-ayr› fliirleri bulunmaktad›r. Bu isimle ilgili ‹stanbul’da Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi ve Bakü’de Elyazmalar Enstitüsü’nde muhafaza edilen baz› kaynaklar daha de¤erlidir. Mesela,
1. Topkap› Hazine 1069’da korunan 75 yaprakl› mecmuada Türk ve ‹ran flâirleri ile beraber Haflim’in de baz› seçilmifl fliirleri yer alm›flt›r.2
2. Revan Köflkü 1985’de istinsah› muhtemelen XVII. yüzy›la ait 171 yaprakl› fliir ve infla mecmuas›nda diger flâirlerle birlikte Haflim’in de baz› fliirleri vard›r.3
3. Yeniler 4045’deki 208 yaprakl› mecmuan›n 15b yapra¤›nda Seyyid Haflim Üsküdârî’nin bir tasavvuf risalesi yer alm›flt›r.4
Tezkirelere gelince, Hazine 1276’da muhafaza edilen Mehmed Riyazi’nin 101
yaprakl› Riyâzü’fl-fluarâ nushas›nda Haflim isimli bir flâire rastlamaktay›z.5
Azerbaycan Elyazmalar Enstitüsü’nde muhafaza edilen cönklerden ikisinde
Haflimî Efendi adl› flâirin fliirlerinden örnekler yer alm›flt›r.
1. Cönk nr. 15, A-371/ 13917’de ölçüsü 17x 14 cm, hacmi 146 yaprak, hatt› nestalik, kahve meflin cildli bu elyazmada Azerbaycan, Türk ve Fars dillerinde yazan müelliflerin seçilmifl fliirleri toplanm›flt›r ki, 25a yapra¤›nda Haflimî Efendi’nin de fliirlerini görmekteyiz.6
2. Cönk nr. 18, B-2310/ 15205’de ölçüsü 14x 25 cm, hacmi 246 yaprak, hatt› nestalik olan elyazman›n bafl› ve sonu eksiktir, ciltsizdir. Serlevhalar› mürekkeple
yaz›lm›flt›r. Burada da Azerbaycan, Türk ve Fars flâirlerinin fliirleri toplanm›flt›r.
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Haflim Baba Tekkesi, (Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, s. 221)

Cönkün 20a, 113b, 144a, 148a, 198b yapraklar›nda Haflimî Efendi’nin de seçilmifl fliirleri yer alm›flt›r.7
Azerbaycan’da ça¤dafl araflt›rmalar aras›nda Haflim Efendi ile ilgili ilk bilgiyi Türkolog, Azade Musayeva’n›n Elyazma Kitab› ve XV-XVI. As›rlar Azerbaycan Edebiyat›n›n Araflt›r›lmam›fl Problemleri kitab›ndan al›yoruz.8 Ayr›ca Haflim Efendi Divan›’n›n Bakü elyazmas› üzerine Türkiyeli araflt›rmac› Recep Demir’in Azerbaycan’da doktora tezi haz›rlamak iste¤ini de Azade Musayeva’dan duyduk.
Görüldü¤ü gibi, baz› kaynaklarda sadece Haflim, baz› kaynaklarda ise Haflimî
Efendi fleklinde kay›tl› flâirin as›l ad› acaba nas›ld›r? Elimizde olan Azerbaycan
-Bakü elyazmas›nda fliirlerini Haflim mahlas› ile kaleme alan bu sanatkâr›n as›l
ad› Haflim Mustafa Baba olarak gerek elyazman›n ünvan, gerekse de ketebesinde katip taraf›ndan kaydedilmifltir. Belli ki, Haflim Baba Celvetiye tarikatinin
Haflimiye kolunu meydana getirmifl, eserlerinde Hz. Ali’ye muhabbetini âflikâr
ederek Safiyüddin Erdebilî vas›tas›yla onun soyundan, yani Peygamber neslinden- Haflimîler’den geldi¤ini bildirmifltir. Baflka bir ifadeyle, Seyyid Hâflimî
Efendi Üsküdarî ifadesinde hiçbir flâirin ad›n› ortaya koymayarak, onun meslek
ve soyunun ifadesi gibi al›nm›flt›r. Bize göre, as›l ad› Mustafa olan flâirin edebi
tan›t›m› Haflimî Efendi’dir, fliirde mahlas› ise Haflîm’dir.
Elvan karton cilte tutulmufl Bakü elyazmas› 15x21 sm ölçüde olup 110 yaprakta kara ve k›rm›z› mürekkeple 1 sütunda ayd›n nastalikle yaz›lm›flt›r. Cildi ebru, karton, köflesi deridendir. Elyazman›n ilk yapra¤› numaralanmam›flt›r. Burada Hâzâ Dîvân-› Seyyid Haflimî Efendi Mustafa el-Üsküdârî kayd› ve kitabl›k mühürleri, perakende, düzensiz flekilde yaz›lm›fl, elyazmaya ait olan ve olmayan
yaz› ve numaralar vard›r. Daha sonrak› yapraktan Arap rakamlar› ile iki sahife
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Haflim Baba Tekkesi (Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, s. 221)

1a ve 1b olmak üzere numaralanm›flt›r. Dîvân 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a yapraklar›ndan Haflimî Efendi Üsküdarî’nin Allah, Peygamberimiz, O’nun neslinden
olan ashab› ve evliyalara selam ve salat› ile nesir fleklinde bafll›yor. Mübarek flah›slar, fleyh ve pir makam›n›n sahipleri hat›rlan›rken, Haflimî Aziz Mahmûd Hüdâyî de sayg› ile an›lm›flt›r. 5b-den ise gazeller Arab alfabesinin harf düzeni ile
kafiyeler devam ediyor (mesela, Kafiye-i elif). ‹lk gazel flöyledir:
Ey gönül, gel gayrden geç, aflka eyle iktidâ
Aflk Hakk’d›r, talib-i Hakk’›n demine müntehâ
____
Aflkla irdi murada evvelîn u ahirîn
Aflkla geldi zuhura her mezahir ibtidâ
____
Aflkla geldi vücuda küntü kenzin cevheri
Aflkla geldi kamâle enbiya vü evliyâ
____
Yusuf, Yakub, Nuh, Musa, Âdem
Câm-› aflk› nûfl edenler oldu cümle müktedâ
____
Pir-perver nesl-i Heyder oldu rehber Haflim’e
Mahzen-i esrâr olup hem ola hatm-i evliya.
____
Âfl›k-mafluk aflk›n vehdi- teyine Haflim’e
‹rmeyünce zahir olmaz s›rr-› tevhid-i Huda
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Nesl-i-Heyder derken flâir ‹mam Ali Aleyhisselam’›n, yani Peygamber Efendimiz’in neslini nazarda tutuyor ve onu kendi mesle¤ine rehber biliyor. Nas›l ki,
Seyyid Yahya Baküvî, Seyyid Nigari vb.leri Haflimî’dirler, Üsküdârî de Haflimîler silsilesinden olan irfân adam›d›r. fiâir gazellerinde irfan çeflmesinden mahiyetleri, manevileri kendine uygun mükemmellikle anlat›yor. Bütün fliirlerde flâirin ad› k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›flt›r.
Gazeller bitince, yaprak 89b-90a-b-de Haflimî’nin ârif gibi tasavvuf mesle¤ini
aç›klayan bir kaside bafll›yor (Kaside-i Sabri’s-safilûn fi derkil esfelin—Sefillerin
derkinde sefillerin sabr› kasidesi), yaprak 91a-da tekke sohbetlerine iflaret eden
müfredlere rastl›yoruz. Temmeti’l-fesaidat el-müfrudat yaz›s› ile yaprak 92b-den
nesir dili ile 8 bölümlü Vâridat-i Mensure eseri bafll›yor ( Der beyan hezareti’lhüms ala meflrebi’l-melamiyye ve mesleki’s-sufiyyye ). Vâridat’dan olan baz› kasidelerin adlar› böyledir: Vâridat el-hubbeyi- Ala mesleki’l-melamiyye der beyan
efefe sülüse, Varidat el hubbelilseyid el- imam el- melamiyye,Varidat el –hubbiyl-seyyid el imamel melamiyye, Meslekel mükerrebin vb.
Her fliir türü klasik divanlara ait “temme” ile di¤erine geçiyor. Dîvân’›n 89a yapra¤›nda beyitler aras›nda 1184 kayd› vard›r. Nihayet, Dîvân sonda ketebe ile bitiyor:
“Temmeti’d-divan efl-flerifete’l-merkubeh- li’tezminetibiesrari’l-envari’l- emhiyyeti- li’sirrel-imam-el-melamiyyeh Haflimî Mustafa el- Üsküdari Kaddesellah.”
Ketebe yaz›lm›fl son yapra¤›n afla¤›s›nda Dervifl Mehdi hakibekel iba bendeyi
Haflimî Mustafa Baba, 1218 sene kayd› ile abide tamamlanm›fl bulunuyor.
Seyid Haflimî Efendi Üsküdârî Divân›’n›n Azerbaycan’da Elyazmalar Enstitüsü’nde muhaf›za edilen pek ilginç bir nushas›n›n bulundu¤undan bu konuda
uzman olan uluslararas› bilim adamlar›n›, araflt›rmac›lar› haberdar etmek bir
manevi istek gibi tek amac›m›z idiyse, yukar›daki k›s›tl› bilgilerin sizlerin yo¤un
çal›flmalar›n›za yard›mc› olaca¤›n› düflünmek de bir baflka manevî zevk verecektir kanaatindeyim.
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