
1NİSAN 2017
İstanbul Tarih

Haber Turu

tarihistanbul

•	 SAYI 5 •	 NiSAN 2017Para ile satılmaz, ücretsiz yayındır •	 www.istanbultarih.com

   ARAŞTIRMA    ARAŞTIRMA    ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. AZMİ ÖZCAN

69

SAİD HALİM PAŞA’NIN 
BAŞKANLIK SİSTEMİ

AKADEMİK HAÇLI 
SEFERLERİ

ABDÜLHAMİD’İN YADİGARI
HAMİDİYE SUYU

TARİH BOYUNCA GALATA 
KÖPRÜLERİ

BOSNA GEZİ
 NOTLARI

78 68 82 GEZİ42

58

PAYİTAHT-I ABDÜLHAMİD
ABDÜLHAMİD HAN VE DIŞ POLİTİKASI

66

54 TAŞA KAZINAN 

TARİH
MEZAR TAŞLARI



NİSAN 2017
İstanbul Tarih2

Haber Turu
Zeytinburnu Belediyesi, nitelikli kitapların adresi



istanbultarih34 istanbultarihistanbultarih istanbultarih34

www . i s t a n b u l t a r i h . c om

Yıl: 9  Sayı: 5 NİSAN 2017
www.istanbultarih.com 

 
İstanbul Tarih ve Kültür Derneği  

İmtiyaz Sahibi
İbrahim AKKURT

Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim AKKURT

Yayın Heyeti 
Yusuf Ziya ALTINTAŞ

Ali OKUMUŞ 
Cüneyt TEPE

Osman Nihat BİŞGİN 
Yaşar AKKURT 

Reklam ve Halkla İlişkiler
Yavuz Selim ÜNLÜ

Fotoğraflar
Cemil ŞAHİN

Grafik / Tasarım / Görsel Editör
İbrahim ÇANKA

Kapak Tasarım
Merve BİLGİÇ

Yönetim Yeri
Süleymaniye Mah, Siyavuşpaşa Sok, No:15 

Cevahircioğlu Han Süleymaniye/Fatih/İstanbul 

Telefon   : 0537 590 95 36 
 

Baskı
YAZMAT Matbaacılık

0212 483 22 77 

 
Dağıtım

İSTANBUL TARİH VE KÜLTÜR DERNEĞİ
İstanbul Tarih bülteninde yer alan imzalı yazılarda belirtilen 

görüşler sadece  yazarlarına aittir. Bültende yer alan yazı veya 
haberler kaynak belirtilmek şartıyla kullanılabilir. İstanbul 

Tarih, Basın Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.   E-Posta: info@istanbultarih.com

“Tarih ilmi fâidesi herkese şâmil olan bir ilimdir. Ulemânın zekâsını artırır. Ukalâyı uyarır, basiret 
gözünü açar. Avâmı eski bilgilere, havvâsı da gizli sırlara vâsıl ider.” der Osmanlı tarihçilerinden 
Naima. 

Ecdadın mirası, kutlu emaneti, engin tefekkürü ve cihad aşkı ile yoğrulmuş olan yaşadığımız 
coğrafyada tarih bilmenin önemi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Tarihimizin özeti 
niteliğinde olan şehr-i İstanbul, lisan-ı hâl ile derûnuna âşina olmak isteyenlere önemli ipuçları 
vermektedir. 

“Biz büyük hayallerimizi, muhteşem ideallerimizi, İstanbul’un büyüklüğüne borçluyuz. İstanbul 
ise kendi büyüklüğünü, büyük Sultan İkinci Abdülhamid’e borçludur.” sözünden yola çıkarak bu 
sayımızda günümüz İstanbul’unun teşekkülünde önemli rol oynayan ve bu yıl doğumunun 175. 
yılını idrak ettiğimiz Sultan İkinci Abdülhamid Han ve İstanbul’u üzerine özel bir dosya ile hu-
zurlarınızdayız. “Sultan İkinci Abdülhamid’in Payitaht’ı”, “Kitabesinde İslam Halifesi’ne teşekkür 
yazan kilise”, “Sultan Abdülhamid’in yadigârı: Hamidiye Suları”, “İkinci Abdülhamid’in İzinde 
Maslak-Yıldız Gezisi Notları” yazıları ve Prof.Dr.Azmi Özcan ile “Sultan İkinci Abdülhamid ve Dış 
Politikası” röportajı özel dosyamızı oluşturmakta. Doç.Dr.Süleyman Berk’in “Taşa Kazınan Tarih: 
Mezar Taşları” yazısı ve  İBB Kültürel Miras Koruma Müdürü İhsan İlze ile “İstanbul’un Kültürel 
Mirası” üzerine gerçekleştirdiğimiz röportaj da sizler için hazırladığımız diğer özel dosyamız. 
Çamlıca Tepesi Camii Projesi Dernek Başkanı Ergin Külünk ile “Çamlıca Tepesi Camii Projesi” ve 
Ayasofya Müdürü Hayrullah Cengiz ile “İstanbul’un Kıymetli Hazinesi Ayasofya” üzerine gerçek-
leştirdiğimiz birbirinden değerli röportajları dergimizin bu sayısında okuma fırsatı bulacaksınız.

Akademik Haçlı Seferleri sayılan “Bizans Araştırmaları Kongresi” Notları, Tarih boyunca Galata 
Köprüleri, Said Halim Paşa’nın Başkanlık Sistemi, 17.yüzyılın Fetih Devri: Köprülüler, Seyfettin 
Özege Kataloğu gibi tarihimize ışık tutacak birçok değerli konu sizlerle. İstanbul Tarih ve Kültür 
Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz “Kürşad Destanı’ndan 15 Temmuz Destanı’na TARİH VE ŞİİR”, 
her ay konusunun uzmanı bir isimle icra ettiğimiz Dersaadet Sohbetleri, Aliya İzzetbegoviç ve 
Semavi Eyice Okuma Grupları, İstanbul Medeniyeti Tarih Gezileri, Osmanlı ve Gönül Coğrafyamı-
za yaptığımız gezilerin notları ve Anma Programlarımızın haberleri dergimizde yer almaktadır. 
Aşiyan Müzesi, Hekimoğlu Ali Paşa Camii, Dolmabahçe Sarayı Tanıtım Yazıları keyifle okuyacağı-
nızı düşündüğümüz diğer yazılarımız. Tarih-Kültür ve Medeniyet şehri İstanbul üzerinden tarihi 
bir yolculuğa var mısınız? 

İstanbul’u keşfet, İstanbul’u hisset, O sana kim olduğunu söyleyecektir… 

İbrahim AKKURT
İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı

YAYGIN SÜRELİ YAYIN

Merhaba
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ABDÜLHAMİD HAN ANMA PROGRAMI 
İstanbul Tarih ve Kültür Derneği 
olarak 10 Şubat 1918 tarihinde vefat
eden 34.Osmanlı Padişahı Sultan 
İkinci Abdülhamid Han’ı vefatının
99.yıldönümünde kabri başında 
dualarla andık.

ALİYA 
İZZETBEGOVİÇ 

OKUMALARI

M İ M A R 
S İ N A N ’ I N 
İZİNDE GEZİ 
YAZISI

DERSAADET 
SOHEBTLERİ

KUBBELERİN 
ÜSTADI
İstanbul Her köşe-
si kubbeli eserlerle 
dolu memleketimiz-
de, “Kubbelerin
Üstadı”ünvanıyla 
kubbe fotoğrafçılığı-
nın önde gelen
ismi Cemil Şahin

İSTANBUL 
TARİH 
ALMANYA VE 
FRANSA’DA

iç indekiler
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A
ERGİN KÜLÜNK İLE ÇAMLICA 
CAMİİ RÖPORTAJI

SULTAN’IN
YADİGARI: 
HAMİDİYE 
SU 

TARİH BOYUNCA 
GALATA KÖPRÜLERİ
Şehirlerin hem siluetinde hem 
de tarihinde köprülerin son 
derece önemli bir yeri vardır.

İHSAN İLZE İLE 
İSTANBUL’UN 

AŞİYAN MÜZESİ 
TANITIM YAZISI

HAYRULLAH CENGİZ 
İLE AYASOFYA ÜZERİNE
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Kubbelerin Üstadı
Her köşesi kubbeli eserlerle dolu 
memleketimizde, “Kubbelerin 
Üstadı” ünvanıyla kubbe 
fotoğrafçılığının önde gelen 
ismi Cemil Şahin, asırları aşan 
kıymetli eserlerimizin bambaşka 
bir yönünü deklanşörüne 
basarak geleceğe taşıyor… 

Fotoğraf Sanatçısı Cemil 
Şahin’in farklı tekniklerle çektiği 
Türkiye’nin büyük camilerinin 
fotoğrafları büyük ilgi görüyor. 
www.cmlshn.com’dan siz de bu 
güzelliklere şahit olabilirsiniz.

Cemil Şahin

 R

üstempaşa Cmii Selimiye CamiiEminönü Yeni Camii



Selimiye CamiiEminönü Yeni Camii

Eyüp Sultan Camii
Valid

e-i Cedid Camii

Fatih Camii
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Resmi olarak 29 Mayıs 2016 tarihinde 
kuruluşu gerçekleşen İstanbul Ta-
rih ve Kültür Derneğimizin, 3 Eylül 

2016 Cumartesi günü dernek merkezinde 
1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. 
19 üyenin tamamının oyunu alan Tarihçi 
İbrahim Akkurt oybirliği ile İstanbul Tarih 
ve Kültür Derneği Başkanlığına seçildi. 

 
İSTANBUL TARİH VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Tarih sahasında akademik ve kültürel ça-
lışmalar yaparak, geçmiş ile gelecek ara-
sında bağ oluşturmak suretiyle sosyal ve 
kültürel alanda toplumsal gelişimimize 
katkıda bulunmayı şiar edinerek, bilhassa 
yeni yetişen neslin tarih şuuruna sahip bi-
reyler olarak bilinçlenmesi için gayret gös-
teren ve bu alanda faaliyetlerini icra eden 
bir kuruluştur.  

Derneğimizin temel vizyonu, geçmiş ve 
gelecek arasındaki tarihi bağı genç nesil-
ler nezdinde perçinlemek ve geniş tarih 
vizyonu perspektifine sahip özgüveni yük-
sek bireylerin yetişmesine olanak tanı-
maktır. Kuruluşumuzun temel faaliyetleri 
sosyo-kültürel ve tarih bilinci aşılanması 
amacı adı altında iki ana başlıkta sırala-
nabilir. Bu faaliyetlerin başlıcaları arasın-
da akademik kimliğe sahip tanınmış tarih 
uzmanları ve üyelerinin de katılımıyla icra 
edilen Dersaadet Sohbetleri, akademik 

kitap tahlilleri, tarihi şahsiyetleri Anma 
Programları, tarihi konferans düzenlen-
mesi ve süreli yayın basımı, tarih-kültür-
medeniyet gezileridir. 

5 Ocak 2009 tarihinde başlamıştı tarihle 
olan kutlu yolculuğumuz. İstanbul Üniver-
sitesi Tarih Topluluğu olarak 1 sene için-
de 19 faaliyet gerçekleştirerek bismillah 
demiştik bu yolculuğa. Akabinde Tarihine 
Sahip Çıkanlar Topluluğu ismiyle Tarih-
Şahsiyet-Medeniyet bağlamında Sultan 
İkinci Abdülhamid Han, Yavuz Sultan Se-
lim, Selahaddin Eyyûbi, İdris-i Bitlisi gibi 
tarihimizin şeref levhaları olan isimlere 
yönelik anma programları, nihayetinde 
tüm bunların tecrûbe ve birikimiyle 29 
Mayıs 2016 itibariyle İstanbul Tarih ve 
Kültür Derneği adıyla ülke sınırlarını aşan 
faaliyetler silsilesi… 

29 Mayıs 2016 tarihinde resmi olarak kuruluşu gerçekleşen İstanbul Tarih ve Kültür Derneğimizin, 
3 Eylül 2016 Cumartesi günü dernek merkezinde 1.Olağan Genel K urulu gerçekleştirildi.

İSTANBUL TARİH VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TARİHLER İSMİNİ ANDIĞI ZAMAN

SANA HAK VERECEK 
EY KOCA SULTAN

CCennetmekan Sultan İkinci Abdülhamid Han’ı yine bir 10 
Şubat günü kabri başında dualarla, Fatihalarla yad eyle-
dik. Medfun bulunduğu Sultan İkinci Mahmud Türbesi’nin 

restorasyon dolayısıyla kapalı olması hasebiyle hazirenin için-
de türbesinin girişinde organize ettiğimiz programa, Ayasoya 
Camii İmam Hatibi Öner Soy, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hikmet Atan, Tarihçi Süleyman 
Zeki Bağlan, Hamidiye AŞ çalışanları ve birbirinden değerli 
misafirlerimiz iştirak ettiler.

Ayasofya Camii İmam Hatibi Önder Soy ve İlahiyatçı Hikmet 
Atan Hocaefendilerin Kuran’ı Kerim Tilaveti ve okunan hatim-
lerin duasının yapılması ile program başladı.

Dinleyenlerin mest olduğu tilavet sonrası dernek başkanı Ta-
rihçi İbrahim Akkurt selamlama konuşması gerçekleştirdi. 
“Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sul-
tan..” diyordu şair. Bizler bugün burada Cennetmekan Sultan 
İkinci Abdülhamid Han’ı anmak, anlamak, kutlu davasını teb-
rik etmek için kabri önünde toplanmış bulunmaktayız. Devr-i 
saltanatında gecesini gündüzüne katarak devleti, milleti ve 
İslam ümmeti için çalışan ve bizlere güzel bir miras bırakan 
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz. 
İstanbul’da bugün gezdiğimiz her mekanda adeta imzası olan, 
müesseseleriyle yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın ha-
yatından çıkaracağımız önemli dersler vardır.” diyerek katılım-
cıları selamladı.

Günün anlam ve önemine binaen katılımcılara hitaben kısa 
bir konuşma yapan Tarihçi Süleyman Zeki Bağlan “Sultan 
İkinci Abdülhamid çok zor bir önemde tahta çıkmıştır. Tahta 
çıktığında devleti 93 harbi diye ifade edilen Osmanlı-Rus harbi 
yüzünden yıkılma noktasına gelmişti. Yapmış olduğu hamleler, 
uygulamış olduğu mahirane siyaset ile devleti tekrar ayağa 
kaldırmıştır. İnsan yetiştirmeye ve yetişmiş insanları önemli 
mevkilerde değerlendirme hususunda çok yetenekli olan Sul-
tan, geniş bir ufka sahip bir şahsiyetti. Rıza Tevfik’in Sultan 
Abdülhamid’in Ruhaniyetinden İstimdad isimli şiiri muhakkak 
okunmalı” diyerek sözlerini nihayete erdirdi.

Sultan Abdülhamid Han’ın kurduğu Hamidiye AŞ yetkililerinin 
de iştirak ettiği program sonrası katılımcılara Hamidiye Su ve 
çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak 10 Şubat 1918 tarihinde vefat 
eden 34.Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han’ı vefatının 
99.yıldönümünde kabri başında dualarla andık.

Anma Programı
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TEVAZUNUN VE CESARETİN SULTANI 
YAVUZ SULTAN SELİM ANILDI

İstanbul Tarih ve Kültür Topluluğu ile Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği ortaklığında tertip edilen 
“Tevazunun ve Cesaretin Sultanı Yavuz Sultan Selim Han’ı Anma Programı” 10 Ekim Cumartesi günü 

coşkulu bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

1512-1520 yılları arasında Osmanlı 
Devleti’nin 9.padişahı olarak hizmet 
eden Yavuz Sultan Selim, doğumunun 

545. Yıldönümünde İstanbulluların unuta-
mayacağı zengin içerikli bir program ile 
yâd edildi. Çok yoğun bir katılımın gözlen-
diği programa çok sayıda seveni katıldı.

Fatih Cami’den Yavuz Sultan Selim Cami’ye 
Mehter Takımı öncülüğünde “Yavuz Sultan Se-
lim Han’a Sevgi Yürüyüşü” ile başlayan prog-
ram 13:30’da Yavuz Selim Cami bahçesinde 
kurulan platformda Mehter Gösterisi ile devam 
etti. Hafız Abdülmecid’in Kur’an-ı Kerim Tilave-
tinden sonra Yavuz Sultan Selim Cami İmam 
Hatibi ve Derneğin Onursal Başkanı Abdullah 
Kılıç’ın konuşması ile devam etti.  Abdullah Kı-
lıç yaptığı konuşmada şunları kaydetti: 

“Aziz İstanbullular,
İstanbullu olmak aziz olmaktır. İstanbul 
içinde barındırdığı insanları aziz eder yü-
celtir. Her noktası tarih, kültür ve mede-
niyet olan şehirde yaşamak ayrıcalıktır. 
Yavuz Sultan Selim Han, İslam’a ve İslami 
değerlere sahip çıkmıştır. 

Osmanlı tarihi açısından değerlendirdi-
ğimizde padişahlık yapığı kısa dönemde 
cerahata neşter vurmasaydı, bugün bu 
topraklarda sahip olduğumuz inanca ve 
birikime asla sahip olamayacak, bütün 
bunları yitirmiş olacaktık. 

Bu anlamda kendimizi yetiştirmek, tarihi-
mizi öğrenmek ve ecdadımızın ne kadar 
önemli işler yaptığını doğru kaynaklardan 

öğrenmeliyiz. Yaşadığımız dönemde mez-
hep çatışmalarının yaşandığı, Müslüman-
ların birbirlerini bir hiç uğruna öldürdüğü 
dönemde Yavuz’a vermiş olduğun imanı, 
cesareti, şecaati bizlere nasip eyle. Ya 
Rabbi bizlere yeniden fütuhatlar nasip 
eyle “ dedi.

Yurtdışında olmasından ötürü program iş-
tirak edemeyen Osmanlı Şehzadesi Abdül-
hamid Kayıhan Osmanoğlu’nun gönder-
miş olduğu mesaj katılımcılara okundu.

Açılış Konuşmasının ardından “Fetvanın 
Gücü” kitabının yazarı ve Topluluk Başka-
nı olan Tarihçi İbrahim Akkurt “Tarihte Ya-
vuz Sultan Selim Han” isimli bir konuşma 
gerçekleştirdi.
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Tarihçi İbrahim 
Akkurt’un konuşma-
sından öne çıkan baş-

lıklar şunlardır; Osmanlı 
Devleti’nin, hiçbir İslam 
devletine nasîb olmayan altı 
yüz küsür senelik ihtişamı, 
maddeden ziyade maneviya-
ta verdiği değerden kaynak-
lanmıştır. 

Tarihçiler tarafından 620 
sene içindeki sekiz senelik 
Yavuz devri; vakti kısa, fakat 
gölgesi uzun ikindi zama-
nına benzetilmiştir. Hayatı 
boyunca çaresizliği lügati-
ne sokmamış, her çârenin 
Allah’a dayanmak sûretiyle 
bulunabileceğini düşünmüş 
ve çaresizlikleri çarelen-
dirmiştir. Nitekim İstiklal 
Şairimiz merhum Mehmed 
Akif de bu hususta, “Allah’a 
dayan, sa’ye sarıl, hikmete 
râm ol; Yol varsa budur an-
cak, bilmiyorum başka çıkar 
yol” diyerek âdeta Yavuz’un 
bu karakterini tarif etmiştir.  
Tarih, emsalsiz bir Cengâver 
Hakan portresini altın sayfa-
larına onunla resmetmiştir. 

İslamiyete bağlılığı, dini 
yayma ve din yolundaki 
bid’atleri yok etme yolun-
daki gayret ve himmeti son 
derece yüksekti. En büyük 
ideali Müslümanları ve İslam 
devletlerini bir bayrak altın-
da toplamaktı. Bunun için 

gece gündüz çalışarak baba-
sından devraldığı devletini 
iki katından fazla büyütmüş-
tür. Akıllara sığmayan bu 
muazzam fütuhat 1514-1518 
yıllarını kapsayan dört yıl 
gibi kısa bir süre içerisinde 
gerçekleşmiştir. Onun en 
fazla endişelendiği husus ve 
devleti için gördüğü en bü-
yük tehdit, Müslümanların 
birlik ve beraberliğinin bo-
zulmasıdır

Günümüzde olduğu gibi, Ya-
vuz Sultan Selim Döneminde 
de İslam dünyası içerisinde 
mezhepçilik fitnesi sokul-
mak istenmiştir. Bu fitne 
karşısında Müslümanların 
birliğini tesis etmek için ge-
cesini gündüzüne katmış 
Yavuz Sultan Selim Han’ın, 
İstanbul’umuza yapılan 
3.köprüye tam da bu dönem-
de isminin verilmesini takdi-
re şayan buluyor ve bu ka-
rarı alanları tebrik ediyoruz 
Dindar, mütevazî ve gurur-
dan berî olan Yavuz, Kuvvet 
ve kudretin, Allah’a mahsus 
olduğunu, kendisinin ise, za-

fer için bir vasıtadan ibaret 
bulunduğunu söylerdi

Böylesine cesur, tevazu sa-
hibi bir kumandanın; ince 
ruhlu, donanımlı bir şairin 
ecdadı olmaktan onur du-
yuyoruz. Doğumunun 545. 
yıldönümünü idrak eder-
ken onu şükranla anıyoruz. 
Milletimiz aradan ne kadar 
zaman geçerse geçsin O’nu 
arzu ettiği gibi rahmetle 
anacaktır. Bizler, dinimizin 
bütünlüğünü ve vatanımızın 
birliğini adına mücadele ve-
ren aziz kahramanımızı asla 
unutmayacağız. 

Bu güzide şahsiyetlerimizi 
anmaya-anlamaya ve ge-
lecek nesillere aktarmaya 
devam edeceğiz. Yolumuzu 
aydınlatan bu meşalelerin 
sönmesine asla izin ver-
meyeceğiz. “Ya Rabbi! Bu 
milletin, yeni bir yükselişe 
mazhariyetiyle neticelene-
cek sabah aydınlığını bizlere 
nasîb eyle!” diyerek sözlerini 
hitama erdirdi.

Yaşadığımız, hergün sokaklarında 
yürüdüğümüz, manzarasına göz 
değdirip huzur bulduğumuz, ta-

rihi yüzü ile heyecanlandığımız kadim 
ve büyük şehir İstanbul’un gizli-açık, 
var olan ya da yok olmuş olan tarihi-
ni Prof.Dr.Semavi Eyice’nin yapmış ve 
yayınlamış olduğu araştırmaları ve yo-
rumları ile tanımak ve keşfetmek için 
“Semavi Eyice Okumaları” kitap oku-
ma grubunu oluşturduk. 

“Tarih Boyunca İstanbul”, “Eski 
İstanbul’dan Notlar”, “Bizans Devrinde 
Boğaziçi” kitaplarını aylık periyotlarla 
okuyup son kitabın tahlilini İstanbul’un 
Yaşayan Efsanesi Prof.Dr.Semavi Eyice 
ile evinde samimi bir ortamda gerçek-
leştirdik. 

Kitap Tahlil ve İstanbul 
Kültür Tarihi Üzerine 

Tartışmalar

SEMAVİ EYİCE 
OKUMALARI
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Aliya Okumaları
“İslam Deklarasyonu” Kitabı Notları

Tahtsız ve taçsız kral olarak isimlen-
dirilen Aliya İzzetbegoviç bilge bir 
insan, Komutan, Cumhurbaşkanı ve 

liderdi. Kan içenlere, vahşetle beslenen-
lere teslim olmayan bir halkın lideriydi. 
Dinimizi yalnızca duyduklarından değil, 
okuduklarından öğrenen bir lider… Onu 
anlamak için Balkan coğrafyasını ve ora-
daki gönül insanlarını da tanımak gereki-
yor. Halkıyla birlikte yaşadıkları zorlukları, 
inançları ve zafere giden etmenleri bilmek 
gerekiyor.

Halkı ve inancı yolunda girdiği mücade-
leyle adını İslam ve Avrupa coğrafyasına 
kazıyan bu liderin hayatını bir şekilde öğ-
reniyoruz. Ancak eserlerini okuma konu-
sunda yaşadığımız sıkıntıları da yakından 

biliyoruz. Bu sebeple İstanbul Tarih olarak 
oluşturduğumuz bir grup ile “Aliya Oku-
maları” başlığı altında eserlerini okumak, 
anlamak ve tartışmak üzere periyodik 
aralıklarla toplanacağız. Okumalara, Bilge 
Kral’ın çeşitli vesilelerle yaptığı konuşma-
larından derlenen “İslam Deklarasyonu” 
isimli eseri ile başladık. 

Eserini okuduğumuzda “Bilge” unvanını 
neden aldığını daha iyi kavradık, engin 
bilgisine ve düşünüş derinliğine hayran 
kaldık.

Eserinde günümüzdeki İslam Dünyası’nın 
perişan durumunu anlatıyor, bunun se-
beplerini sıralıyor ve nasıl çözülebileceği-
ne dair çok önemli tespitlerde bulunuyor. 

Akılcı tespitleri, cesur eleştirileri, tecrü-
beye dayalı çözümleri ile belleğimizde 
yer etti.Okuma grubundakilerin, daha 
öncesinden temin ettiği, okuduğu ve not-
lar aldığı bu eseri Bosna Hersek’te eğitim 
görmüş, Muhammed Cihad arkadaşımızın 
başkanlığında ele aldık.

Hazırladığı sunumda; eserin özetini geç-
miş, ana başlıklarına vurgu yapmış. Sunu-
mu, bu yazının oluşmasına da büyük oran-
da kaynak teşkil etti.

Eserinde bütün Müslümanlara seslenen 
Aliya:

Hedefimiz: Müslümanların İslamlaşması
Sloganımız: İnanmak ve Mücadele etmek

Muhafazakârlar eski reçeteleri, mo-
dernistler yabancı reçeteleri sunuyor 
Muhafazakârlar eski reçeteleri, modernist-
ler yabancı reçeteleri sunuyor.

Yine deklarasyonda; Müslümanların İslam 
dünyasının kaderini ele almaya karar ver-
diklerini ve o dünyayı kendi düşüncelerine 
göre tanzim edeceklerini, dost ve düşmana 
ilan ederek meydan okuyor.“Mesajımızı; 
İslam için canını veren arkadaşlarımıza 
ithaf ediyoruz!” dedikten sonra “Müslüman 

Hakların Geri Kalmışlığı” başlığını açıyor. 
Muhafazakârlar eski reçeteleri modernistler 
ise başkasına ait yabancı reçeteleri isteme-
ktedirler. Birinciler İslam’ı geçmişe çek-
mekte, ikinciler ise on yabancı bir gelecek 
hazırlamaktadırlar.

Müslüman dünyasında muhafazakârlar 
düşüncesinin tek olmasa da en büyük tem-
silcileri şeyh ve hocaların kesimidir, on-
lar İslam’ın İslam’da ruhbaniyet yoktur! 
şeklindeki apaçık düsturuna rağmen kend-

ilerini ayrı bir sınıf gibi organize ettiler. İslam’ın 
yorumlanmasını tek ellerine alarak kendiler-
ini Kuran-ı Kerim ile insanlar arasında aracı 
olarak konumlandırdılar. Bizim en büyük 
felaketimiz batıcılarımızın kullandıkları 
yabancı reçeteleri kullanmalarında değil, bu 
reçeteleri nasıl kullanacaklarını bilmedikler-
inde daha doğrusu bu esnada iyiye yönelik 
yeterince güçlü duygu geliştiremediklerinde 
yatmaktadır. Onlar faydalı mamul yerine ak-
sine madeni sürecin zararlı ve boğucu yarı 
mamullerini aldılar.

Kitap Tahlil ve Analiz Programı
İçinde bulunduğumuz çağda yaşamış, fikirleri ve mücadelesiyle ismini İslam Dünyası’nın tarihine 
altın harflerle yazdırmış, Bağımsız Bosna Hersek Devleti’nin kurulmasında liderlik vazifesini üst-
lenmiş Bilge Kral Aliya Izzetbegovic’i ve mücadelesini anlamak, İslam alemine armağan ettiği eser-
leri gruplar halinde analiz ederek içinde yaşadığımız çağın sorunlarına Aliya’nın gözünden bakarak 
değerlendirmeler yapmak amacıyla Aliya İzzetbegoviç Okuma grubunda bir araya geldik. Aylık pe-
riyotlar şeklinde biraraya geldiğimiz grubumuzla Bilge Kral’ın “İslam Deklarasyonu”, “Köle Olma-
yacağız” ve “Doğu ve Batı arasında İslam” isimli kitaplarını inceledik.
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Öyle reformlar vardır ki içinden bir mille-
tin bilgeliği ortaya çıkarken diğer taraftan 
ihanetlerin en büyüğünü barındıranlar da 
vardır. Yakın tarihimizde Japonya ve Tür-
kiye örnekleri bu hususta klasik durum 
arz ederler.

Buna iki farklı coğrafyadaki Harf 
Devrimi’nde yaşanan farklılıkları örnek 
veriyor. Türk ve Japon reformistlerin an-
layış farkını şöyle açıklıyor: Basitliği ve 
sadece 28 harfi ile Arap yazısı (Osmanlı-
ca) bu özelliği ile dünyanın en mükemmel 
ve en yaygın yazısıdır. Japonya, Latinlerin  
(Romalılar) teklifini reddeder ve kendi 46 
işaret yanında 880 Çin (ideogram) anlamı 
belirten işaret olarak tespit edilen karma-
şık karışık olan kendi yazısını korumuş-
tur. Sonuç olarak bugün Japonyada oku-
ma yazması olmayan bulunmamaktadır. 
Türkiye de ise harf inkılâbından 40 sene 
sonra nüfusun yarısından fazlası ümmidir. 
Bu durum bir sonuçtur ve bu konuda ama 
olanlar dahi görmeye başlamışlardır, tes-
pitinde bulunuyor.

Tarihi öğrenmenin önemine değine-
rek, ne olduğunu ve köklerinin ne-
reden geldiğini bilmeyen bir ülke 
nereye gidebileceğini bilebilir mi? 
diye soruyor.

Bağımsızlık anlayışını da masaya 
yatırıyor. 

İçinde başkasına ait felsefe, hayat 
tarzı, yardım, sermaye ve başkasına 
ait destek olan bir çeşit maddi ve ma-
nevi bağımsızlık ortaya çıktı. Bu ülkeler 
hakiki değil sahte bağımsızlık elde ettiler. 
Çünkü gerçek bağımsızlık her şeyden ev-
vel manevi bağımsızlıktır.

Evvela manevi bağımsızlığı için mücade-
le edip kazanamayan halkın bağımsızlığı 
kısa bir süre sonra sadece milli marş ve 
bayrağa indirgenir ki, bu iki şey hakiki ba-
ğımsızlık için çok yetersizdir…

Günümüzdeki sorunlar için irdelenmesini 
özellikle istediği Muhafazakâr ve Moder-
nistler –ilericilerin, bu günkü Müslüman 
halkların durumunu anlamada anahtar 
teşkil ettiğini belirtiyor. Ve güçsüzlüğün 
sebeplerini şu şekilde tespit ediyor:

•	 Biz esir durumdayız
•	 Biz eğitimsiziz
•	 Biz fakiriz
•	 Biz bölünmüş topluluğuz

Kuran’ı Kerim’i nasıl uygulayacağız? 
sorusundan kaçtılar…

Kuran-ı Kerim’e olan teslimiyet bitmi-
yordu; ancak karakterini kaybetmiş ir-
rasyonel ve mistik olana tutunmaktaydı. 
Kuran-ı Kerim kanun otoritesini kaybedip 
buna karşın eşyaların kutsalı oldu.

Kuran-ı Kerim’in araştırılmasında ve yo-
rumlanmasında bilgeliğin yerini kılı kırk 
yaran yorumlar, büyük fikirlerin yerini 
okuma becerileri aldı. Kuran-ı Kerimi ha-
yatta nasıl uygulanacak sorusundan kaç-
mak için Kuran-ı Kerimin nasıl okunması 
gerektiği hususunda geniş ve itinalı bir 
ilim ürettiler. Nihayetinde Kuran-ı Kerim 
anlaşılan bir manası ve içeriği olmaksızın 
çıplak bir ses haline getirdiler…

Sorunları tespit ediyor ve önerilerini, bu 
sıkıntılar- dan nasıl 
k u r - tu-

l a -
c a ğ ı - m ı z ı , 
sıralamayı da ihmal etmiyor. İslami fikir 
üzerinde özellikle duruyor. Müslüman 
kitlelerin sahip oldukları, açık duygula-
rını harekete geçirmek ve yönlendirecek 
fikir lazımdır. Ancak bu herhangi bir fikir 
olamaz. Fikir bu derin duygulara uygun 
olmak zorundadır. Demektir ki bu ancak 
İslami fikir olabilir.

Ufukta ancak bir çıkış görünmektedir: Bu 
da İslami düşünen ve öyle hisseden yeni 
entelejansıyanın meydana getirilmesi ve 
toplanmasındadır. O zaman bu aydınlar 
kesimi daha sonra İslami düzenin bayra-
ğını öne çıkarıp Müslüman kitlelerle be-
raber onun gerçekleşmesi için harekete 
geçebilecektir…

İslami Düzen. Neslimizin düşündüğü, ko-
nuştuğu ve hissettiği bu kavramdan ayrın-
tılı olarak bahsediyor. İslami düzeni; din 
ve kanun, terbiye ve güç, ülkü ve çıkarlar, 
manevi toplum ve devlet, gönüllülük ve 
zorlamanın birliği olarak açıklıyor.

İslami Düzen ve İslami İktidar

Hürriyet ve bağımsızlık olmadan İslami 
düzenin olamayacağının vurgusunu yaptı-
ğı eserde, İslami Düzen’in iki öngörüsün-
den bahsediyor. İslami toplum ve İslami 
iktidar… İslami toplum için, İslamiyet’i 
milliyet değil, ancak toplumun üst milliye-
ti olarak görüyor.

Davanın iktidarı ele geçirmek değil, insan-
ları kazanmakla başladığını vurguluyor.  
İslam’ı toplumun ideolojisi, Panislamizm’i 
ise onun siyaseti olarak kabul ediyor. İs-
lam toplumunun; sadece sosyal, ekono-
mik çıkarlara dayanarak veya diğer ve 
yalnızca zahiri, teknik bağlantı unsurlar 

üzerine tesis edilemeyeceğini söylüyor.

Bilim ve eğitimi önemsiyor

Eğitimsizliğe ve İslami terbiyeyi 
de oldukça önemseyen Bilge 
Kral, “Müslüman dünyasının 
şu anda bulunduğu aşağı du-
rumdan daha hızlı bir şekilde 
kurtulması için birlik ve bera-
berliğin yanında, öğretim ikinci 

çok önemli etkendir” diyor ve 
ekliyor. Müslüman ülkeler yeteri 

kadar sermaye sahibi değildir ve 
öyleyse var olan sermayelerini her 

şeyden verimli olan öğretime yatırma-
lılar. İslam birliği, düzeni, toplumu, iktida-
rı oluşturulması yönündeki bilge fikirler 
sunduğu eserinde; psikolojimizden de iki 
şeyi kaldırmamızı istiyor.

Birincisi; mucizeye olan inanç. Çalışma 
ve bilgi ile üretme dışında mucize yoktur, 
uyarısında bulunuyor, “Mehdi tembelliği-
mizin adıdır” diyor.

İkincisi ise, başkalarının yardımı.
Bu mesajlarını bütün dünya Müslümanları-
nı hedef aldığını söyleyen Bilge Kral Aliya; 
sadece çalışma, mücadele ve uğruna kur-
ban verilen yol vardır sözü ile cesaret veri-
yor ve çalışkanlığa özendiriyor. Bütün hayal 
kırıkları ve yenilgiler içinde İslami Yeniden 
Doğuş, dünyanın geniş alanında umut ve çı-
kışın adıdır diyerek dünya Müslümanlarına 
sunduğu bildirisini tamamlıyor.
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Aliya Kitap Okumaları 
İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak, 

kültürel gezilerin dışında, yaptığımız 
en farklı ve öncü etkinliğimiz “kitap 

okumaları” hızla devam ediyor. Dersa-
adet Sohbetleri ve Aliya Okumaları adı 
altında iki farklı okuma programımız var. 
Bilge Kral Aliya’yı anlama ve fikrini yakın-
dan tanıma amacıyla başlattığımız Aliya 
Okumaları’nın ikinci buluşmasında, ken-
disinin fikrini en iyi anlatan eserlerinden 
olan Doğu Batı Arasında İslam adlı eseri-
ni okuduk ve tahlil ettik. Bosna’da eğitim 
görerek buraların fikri havasını yakından 
teneffüs etmiş olan Muhammed Cihad’ın 
başkanlığında, kitabın özüne inmeye ça-
lıştık. Fikirlerimizi sunduk, yer yer günü-
müze uyarladık.

Kitap iki kısımdan oluşuyor. Birinci Kısım-
da, Batı düşüncesinin temellerini ele alı-
yor. Tekamül ve Yaratma, Kültür ve Uygar-
lık, Sanat, Ahlak, Kültür ve Tarih, Dram ve 
Ütopya konularını bölümler halinde izah 
ediyor. Yer yer eleştirilerini de sakınma-
dan sunuyor. 2. Kısımda ise, “İki Kutuplu 
Birlik” adı altında İslami pencereden, fark-
lı konulara olan bakış açısını bölümler ha-
linde sunuyor.

Dünya görüşlerini tasnifliyor, Müslü-
manların yerini işaret ediyor…

Aliya, Doğu Batı Arasında İslam eserin-
de, ideolojilerin çatışmasında, İslam’ın, 
nerede durduğu üzerinde fikirlerini pay-
laşıyor. Doğu ve Batı’daki gelişmelerde 
İslam’ın konumunu belirliyor. Kitabın he-
men başında gerekli uyarısını da şu şe-
kilde yapıyor: “Bu kitap teoloji değildir; 
yazarı da teolog değildir. Bu bakımdan 
kitap, doğrusu aranırsa İslam’ı bugünkü 
neslin konuştuğu ve anladığı dile tercüme 
teşebbüsüdür.”Eserde, dünyadaki görüş-
leri, üç şekilde tasnifliyor:

1 - Dînî (maneviyatçı) dünya görüşü
2 - Materyalist dünya görüşü
3 - İslamî dünya görüşü

Eser tahlilini kaleme alırken, daha çok 
bu temellendirdiği görüşler farkındalığını 
merkeze aldım. Kültür, uygarlık, ütopya, 
ahlak gibi kavramları ve felsefi tartışmala-
rı son kısımda başlıklar halinde özetleme-
ye çalıştım. Oldukça ilmi ve edebi değeri 
olan eseri okuduğunuzda, bakış açısındaki 
farklılıkları daha detaylı öğrenebilirsiniz.

İngiltere, Demokrasi ile orta yolu buldu…

Maneviyatçı dünya görüşünde, daha çok 
Hıristiyanlık inancını esas alıyor. Ruhçuluk 
olarak, dünyadan el ayak çekme olarak 

“Doğu Batı Arasında İslam” 
Kitabı Notları…
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derecelendiriyor. Hıristiyanlığın insani ka-
mil fikrini kabul edemediğini, Hz. İsa’nın 
melek intibaıyla algılandığını belirtiyor. 
Kilise’nin Hıristiyanlar için bir tapınak ol-
duğunu, mistik bir havaya büründüğünü, 
yüksekçe alanlara yapılarak toplum dışı 
hissiyatı uyandırdığını anlatıyor. Bu an-
layışla da akılcı Protestanlığın İslam’a, 
Katolik mezhebinden daha yakın olduğu-
nu vurguluyor. Hıristiyanlığın başının Hz. 
İsa olduğunu, kilisenin başının ise Pavlus 
(veya Augustinus) olduğunu hatırlatıyor. 
“Kilise daima Pavlus ve mektuplarını; din 
ve ahlak ise daima Hz İsa ve İncilleri merci 
olarak gösteriyorlardı” diyerek bir tarafta 
fikir, diğer tarafta hakikat durmaktadır 
tespitinde bulunuyor.  Ardından bu dünya 
görüşüyle ilgili ilginç bir bilgi paylaşıyor. 
Kilise devri ile devlet devri ortasını İn-
giltere bulmuştur. “Seküler ve metafizik 
prensiplerin bir karışımı olan demokrasi, 
Avrupa’da İngiliz icadıdır. İngiltere tarihi 
aynı zamanda Avrupa’da demokrasi ta-
rihidir.” İngiltere’deki muhafazakârlığın 
farklılığına değinen Aliya, “Daha Kitab-ı 
Mukaddes’in ilk resmi İngilizce tercüme-
sinde önsözü şöyle başlıyor: Anglikan 
Kilisesi’nin hikmeti, resmi ayin törenle-
rinde daha başlangıcından beri iki aşırılık 
arasında orta yolu tutmasıdır.” Bu hu-
susun İngilizlerin tabiatı olduğunu vur-
guluyor. Sonraki gelişmelerde en etkili 
ismin, bütün İngiliz fikri ilerlemelerinin 
öncüsü Roger Bacon olduğunu söylüyor. 
Bacon’un, İngiliz düşünce yapısını, mistik 
aydınlanmaya götüren iç tecrübe ve ilme 
götüren gözlem temelleri üzerine inşa et-
tiğini aktarıyor.

Zıddiyetler Cetvelinde, Museviler’de ma-
teryalist görüşte yer alıyor…

Materyalist dünya görüşüyle, tabiatçıları 
esas alıyor. Dünyeviliği ön plana çıkaran-
lar, ateistler, ütopyacılar gibi grupları içine 
dâhil ediyor. Bu üç görüşü sınıflandırdığı 
Zıddiyetler Cetveli de oldukça ilginç detay-
lara ulaşmamızı sağlıyor. Bu cetvele göre 
Musevilerde materyalist görüşte yer alı-
yor. Farklı dünya ideolojilerinin kurucuları 
arasında yer alan Musevi kökenli düşünce 
ve bilim adamlarına değiniyor. “Fizik, eko-
nomi ve sosyalist fikirlerin öncüleri hep 
Yahudilerdir” diyor. Darwin, Marks ve sınıf 
kavramlarını akla getiren Materyalizme 
göre, insan mükemmel bir hayvandır ve 
doğadaki maddî koşulların ürünüdür. 

Eserde de ele alındığı gibi, insanı biyolo-
jik gerçekliğe indirgeyerek tanımlayan en 
önemli bilim adamı ise Darwin’dir.Darwin, 
yaşamı doğal ayıklama rekabet düşüncesi 

üzerine kurar. Bu durumda yaşam müca-
delesinde başarılı olan türler ayakta kalır, 
başarısız olanlar da elenir. Bu süreç basit 
canlılardan karmaşık canlılara doğru iler-
leyen bir süreçtir. Aliya, Newton’un me-
kanikçi kâinat tasavvuru gibi, Darwin’in 
teorisi de “izafi” sayılmaya mahkûm ola-
cağını ifade ediyor. Nietche, dini güçsüzle-
rin güçlüleri aldatmak üzere uydurduğunu 
söyler. Marx ise bunun tersini söyler. Ne-
tice itibariyle her ikisinin de dini ötelediği 
açıktır.

Hz. Muhammed, mağaradan döndüğü 
için İslam’ın resulü olmuştur…

İslami dünya görüşüyle, hem ruh hem 
maddeyi içerisinde barındıran İslam’ı ele 
alıyor. Bu duruma cami ve abdest örnek-
leri veriyor. Cami insanlar için bir yerdir, 
çarşıdadır, sosyaldir, ulaşılabilir. Hayatın 
merkezinde yer alır. Abdest ise sadece 
maneviyatı kapsamaz, vücudun en fazla 
toz alabilecek yerlerinin beş vakit temiz-
lenmesi gerçekleşir. Hıristiyanlıkta suya 
basmadığı sürece yıllarca ayakların yıkan-
madığına dair aktarılan bilgilere eserde 
yer veriyor. Hz. Muhammed’i yaşayıştaki 
temsil anlamında, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın 
tam ortasında olduğunu söylüyor: “Hz. 
Muhammed, mağaradan dönmeye mec-
burdu. Bu dönüşü olmasaydı hanif olarak 
kalacaktı. Fakat döndüğü için İslam’ın 
resulü olmuştur. Bu, dahilî ile haricî dün-
yanın, mistik ile aklın, meditasyon ile ey-
lemin karşılaşmasıydı. İslam mistik olarak 
başlamıştı, siyasî ve devlet fikri olarak 
devam etti. Din, gerçekler dünyasına gi-
rerek İslam oldu.”  Burada Müslümanların 
dünyadan elini eteğini çekemeyeceğini 
vurgulayarak, dervişlere de inceden bir 
eleştiri getiriyor. “İslam, Haz İsa’dan Hz. 
Muhammed’e doğru ilerleme demektir. 
Derviş ise tam tersine Hz. Muhammed’den 
Hz. İsa’ya dönüşü ifade eder.” Burada dün-
yaya da ölçüsünce değer vermenin gerek-
tiğini anlatıyor. “İslam bir düşünüş tarzı 
olmaktan ziyade, yaşayış tarzıdır” diye 
de ekliyor. Fiziki ve ahlaki taleplerin den-
gesinin müstakbel ifadesi olarak gördüğü 
Müslüman’ın bilgili, eğitimli ve dengeli ol-
ması yönünden izahatlarda bulunuyor. 

Fikrini de, Hz. Muhammed’in birçok ha-
disi şerifinde aşırılıklar reddedilmektedir 
diyerek; “İki şeyden nefret ediyorum: Din-
dar cahil ve imansız âlim” hadisi şerifiyle 
temellendiriyor.

Eserden akılda kalan ana başlıklar…

Okumamızda, Aliya’nın bu eserinde yer 
alan yaratma, kültür, sanat, ütopya gibi 
başlıklar altında ele aldığı bölümlerden 
kısaca şunların altını çizdik. İnsan hayvan 
kökenli değildir. Ayrım ahlak üzerindendir. 
Hayvanlar yararlılık ilkesine göre yaşar. 

İslam edebiyat değil, hayattır. Sanat, ya-
ratma vurgusu yapıyor. Dinden uzaklaşan 
Sovyetlerde sanat gerilemiştir. Sanatta 
doğayı çizen bir ressam yaratıcıya inan-
mazsa, nüansları göremiyor. Sanatın din 
içerisinden doğduğunu görmek için tarih 
öncesine dönmek gerekir. (Putperestlik-
heykelcilik) İnsanların eşitliği manevi bir 
gerçektir, tabii gerçek değildir. Hüma-
nizm, insanın insan olarak değerin teyidi-
dir. İnsan hiçbir şeye hizmet edemez. Ter-
sine her şey insana hizmet eder, insan da 
Allah’a hizmet etmelidir. Hümanizma’nın 
anlamı bu olmalıdır. İnsan, felsefe, sanat, 
şiir, ahlak ve inanç Kültür’e aittir. Devlet, 
ilim, şehirler, teknik Uygarlık’a aittir. Kül-
tür hayatın manası, uygarlık ise tarzıdır. 
Komünist memleketlerde eğitim sistemi, 
hâkim ideoloji ve siyasi iktidara tabidir. 
Kapitalist memleketlerde de endüstri sis-
temine tabidir. İlim keşfeder, sanat yaratır. 
Ahlak, vazifeyi esas alır. Siyaset ise menfa-
ati esas alır.

Ateizm, eninde sonunda ahlakı reddeder. 
Din, nasıl düşünmeli ve inanmalıyız? Ahlak 
ise, neye meyletmeli, nasıl yaşamalı? so-
rularının cevabıdır. Dram insanla, ütopya 
dünya ile uğraşır. Ütopya ateistlerin inan-
cıdır, toplumu baz alır. “Allahu Ekber” ve 
“La İlahe İllallah” aynı zamanda İslam’ın 
en inkılâpçı birer parolasıdır. Gibi esaslı 
görüşleri ele alan eser, “Ey Teslimiyet! Se-
nin adın İslam’dır.” sloganıyla son buluyor.

Ayhan Çiftçi

Kitap Okumaları
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Haber Turu

Almanya’nın Aachen Üniversitesi 19 Kasım 2016 Cumartesi günü anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

ALMANYA VE FRANSA’DA 
İSTANBUL TARİH RÜZGARI

ASUNYA Osmanlı Kültürünü Yaşat-
ma Derneği’nin TC Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-

luklar Başkanlığı (YTB ) ile organize etti-
ği OSMANLI‘DA MEDENİYET, ADALET VE 
HOŞGÖRÜ konulu konferans Almanya’da 
yaşayan gurbetçilerimizin ve Aachen’da 
yaşayan Almanların yoğun ilgisine mazhar 
oldu.

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı-
mız Tarihçi İbrahim Akkurt’un “Osmanlı 
Asırlarından Adalet Tabloları” isimli sunu-
munda; Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’te adalet 
ve hoşgörü ile attığı tohumdan Balkan-
lardaki istimalet politikasına,  Osmanlı 
felsefesinde adaletin öneminden farklı 
dönemlerdeki uygulamalarına temas et-
tiği sunum katılımcılardan tam not aldı.  
Tarihçi Prof.Dr.Ahmet Şimşirgil’in “Adalet   
ve Medeniyet Abidesi Osmanlı Devleti” ve 
Tarihçi Safiye Ulufer’in “Gökkubbe altında 
hoşgörü ile birlikte yaşamak” konulu su-

numlarıyla tarihseverlere unutulmaz bir 
gece yaşattılar. ASUNYA Derneği Başkanı 
Abdulkader El-Omeri ve TC Köln Başkon-
solos Muavini Efsane Tatar’ın konuşmala-
rıyla bu anlamlı program, Almanya’da ya-
şayan gurbetçilerimiz için gurur dolu bir 
gece olarak tarihe geçti. 

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı-
mız Tarihçi İbrahim Akkurt, Fransa Forsc-
hviller Yunus Emre Camii’nde Fransa’da 
yaşayan gurbetçilerimizle bir araya gele-
rek “Tevazunun ve Cesaretin Sultanı Yavuz 

Sultan Selim Han” konulu bir konferans 
gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın gözlen-
diği programda Yavuz Sultan Selim’in şah-
siyeti, icraatları ve dönemi tüm yönleriyle 
ele alındı. 

Program sonunda konuşma yapan Forsc-
hviller Yunus Emre Camii İmamı Kaya Koç 
“Tarihimizdeki şeref levhaları büyükleri-
mizi öğrenmemiz, bize manevi güç ve il-
ham verdiği gibi güçlü bir şekilde geleceğe 
yürümemizin de en önemli destekçisi ola-
caktır. İstanbul’dan gelip bizleri bu konuda 
bilgilendiren kıymetli hocamıza teşekkür 
ederiz” diyerek katılımcıları selamladı.

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak 
her iki programda da bizlerden destekle-
rini esirgemeyen idarecilere ve tarihsever 
gurbetçilerimize en kalbi teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.  
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Mimar Sinan ve eserleri üzerine ger-
çekleştirmiş olduğu akademik ça-
lışmalarla sahanın uzman isimle-

rinden olan Prof.Dr.Suphi Saatçi, 25 Kasım 
Cuma akşamı Ali Emiri Kültür Merkezinde 
tarih severlerle bir araya geldi.

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak 
bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Dersaa-
det Sohbetlerimizde konuğumuz “Mimar 
Sinan ve İstanbul” isimli sunumuyla Prof.
Dr.Suphi Saatçi idi. Kıymetli hocamızın 
hoşsohbeti, bilgi birikimi ve engin bilgi-
siyle katılımcıların soluksuz bir şekilde 
dinlediği “Mimar Sinan ve İstanbul” isimli 
sunumdan ön plana çıkan başlıklar şunlar-
dır.

“Osmanlı Dönemi Klasik Mimari üslubunu ekol 
haline getiren Mimar Sinan Osmanlı mimarîsinin 

en çarpıcı tasarımlarını uygulamıştır”

Erken dönem Osmanlı mimarisi çok kub-
beli yapıdan tek kubbeli yapıya geçerken 
İstanbul, Osmanlı yönetiminin başkenti 
oldu. Böylece Osmanlı Devleti, Fatih’le 
birlikte İmparatorluk düzeyine yükselmiş-

tir. Bu dönemde İstanbul’da yapılan Fatih 
Külliyesi, Osmanlı mimarisinde bir çığır 
açmıştır. 15. yüzyılın başlarından itibaren 
İstanbul tamamen Türk olan bir fiziksel 
görünüş kazanmıştır. Osmanlı mimarîsinin 
en görkemli yapılarını Mimar Sinan ger-
çekleştirmiştir. Sinan özellikle merkezî 
kubbeyi geliştirerek, kubbe mimarisinde 
evrensel bir başarı gösterdi.

“Osmanlı Klasik Mimarisinin 
sembol ismi: Mimar Sinan’dır.”

Sinan Ayasofya’ya iki minare eklemek 
suretiyle günümüze sağlam bir şekilde 
ulaşmasını sağlamıştır. Sinan Şehzade Ca-
miinde büyük ün kazanmıştır. Dört yarım 
kubbe ile sarılan merkezî kubbe, mükem-
mel simetrik duruşuyla son kıvamını bul-
muştur. Sinan Şehzade Camii ile Kanuni 
Sultan Süleyman’ın da gözüne girmiştir.  
Şehzade Camii’nin beğeni kazanması üze-
rine Süleymaniye’nin yapımı gündeme 
gelmiştir. Sinan, Süleymaniye Külliyesi 
ile dünya başkenti olan İstanbul’a kimlik 

kazandırmıştır. Süleymaniye Camii’de Mi-
mar Sinan, büyük kemerin içine bol pen-
cere serpiştirmiş ve iç mekânın aydınlık 
oranını arttırmıştır. Süleymaniye sadece 
İstanbul’un değil, Osmanlı Devleti’nin de 
simgesi olmuştur. Kanunî adına yapılan 
Süleymaniye Camii,  Türk mimarlık ta-
rihinin en geniş programlı külliyesidir. 
Süleymaniye Türk mimarlık tarihinin en 
büyük külliyesi olmuştur. Kanuni Sultan 
Süleyman için tasarlanan külliye 7 yılda 
tamamlanmıştır. 

Süleymaniye Külliyesinin kadrosu 750 ki-
şidir. Dini ve eğitim hizmetleri, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve yönetim kadrosu ile 
imaretten her iki öğün olmak üzere top-
lam 2500 kişiye yemek verilirdi. Külliyenin 
yerleşme disiplini ise, önemli bir şehircilik 
planlamasının ürünüdür. Türkler için Sü-
leymaniye bir cami olmaktan çok kurum-
laşmış bir sosyal düşünce, bütün bir tarihi 
özümseyen bir imgedir. Süleymaniye’nin 
özdeşi Roma’da San Pietro, Paris’te Noter 
Dame ve Londra’da Saint Paul sayılır. 

MİMAR SİNAN SÜLEYMANİYE İLE İSTANBUL’A 

KİMLİK KAZANDIRMIŞTIR
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Süleymaniye Külliyesi de kent imgesi ile 
bütünleşmiştir. Osmanlı’nın en simgesel 
yapısı, peyzaj içindeki konumu ile kentin en 
etkili siluetinin öğesidir. Süleymaniye’nin 
özdeşi, Notre Dame Katedrali (1163-1345) 
/ Paris (180 yıl), Sen Pietro Bazilikası 
(1506-1626) / Roma (120 yıl), Londra’da 
St Paul Katedrali (17. yüzyıl) (100 yıl) gibi 
sürede bitirilirken Süleymaniye Külliyesi 
sadece 7 yılda tamamlanmıştır.

“Eserlerimi gören sağduyu sahipleri çabamın 
ciddiyetini anlayacaklardır”

Mimar Sinan hayatının sonuna doğru 
Vakfiyesini de hazırlattı. Dul ve Yetimle-
re yaptırdığı çeşmelerden Su verilmesini, 
kimsesiz çocuklara Elbise ve yemek dağı-
tılmasını, Sahipsiz çocukların okutulması-
nı, tahsis ettiği bir maaşla, her Cuma günü 
mezarı başında Kuran-ı Kerim ve Fatiha 
okunmasını vasiyet etti. Her fani ölümü 
tadacaktır, hikmetince Süleymaniye’nin 
en mütevazı köşesinde mezarını yaptırdı 
ve 1588 Yılında hayata gözlerini yumdu. 
Kendisinin hazırladığı açık türbeye gömül-
dü. Mezar kitabesi de Sai Mustafa Çelebi 
tarafından yazıldı. Büyük Usta Tezkiretü’l-
ebniye Kitabında şöyle diyor:
“Tasarlayıp uyguladığım bir çok cami, 
mescit ve diğer anıtsal yapıları bir kitap-
ta topladım. Dünya durdukça eserlerimi 

gören sağduyu sahiplerinin çabamın cid-
diyetini anlayacaklarını umarım. O zaman 
eserlerime insaf ile bakarak, beni hayır-
lı dualarla anacaklardır inşallah.”Prof.
Dr.Suphi Saatçi’nin sunumu sonrasında 
kısa bir teşekkür konuşması yapan İstan-
bul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı Tarih-
çi İbrahim Akkurt: 

“Sadelik ve ihtişamın mimarı Mimar 
Sinan’ın kendi adına yaptığı tek eser olan 
Mimar Sinan Mescidi’nin karşısında Ali 
Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, Suphi 
Saatçi hocamızın nev-i şahsına münhasır 

anlatımıyla Mimar Sinan ve Medeniyetler 
başkenti İstanbul alanında tenvir olduk. 
Her ayın son haftası Dersaadet Sohbetle-
rimiz, konusunun uzmanı isimler tarafın-
dan verilecek sohbetlerle devam edecek-
tir. Dersaadet Sohbetlerimize tüm Tarih 
ve İstanbul sevdalıları davetlidir.” diyerek 
katılımcıları selamladı.

Katılım ve katkılarından dolayı Prof.
Dr.Suphi Saatçi hocamıza Fotoğraf Sa-
natçısı Cemil Şahin tarafından hazırlanan 
“Âlemlerden Fatih Camii” isimli tablo ve 
plaket takdimi ile program son buldu.

ADALET DUYGUSUNUN TESİS EDİLDİĞİ YERLER 

SIBYAN MEKTEPLERİDİR

İstanbul ve kültür tarihimiz alanında gerçek-
leştirmiş olduğu ciddi çalışmalarla tanınan 
Kabataş Lisesi Müdürü Tarihçi Yazar Fatih 

Güldal, 13 Ocak Cuma akşamı Ali Emiri Kültür 
Merkezinde tarih severlerle bir araya geldi. 

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak ikinci-
sini gerçekleştirdiğimiz Dersaadet Sohbetle-
rimizde konuğumuz “Osmanlı İstanbulu’nda 
Eğitim ve Sıbyan Mektepleri” isimli sunumuy-
la Tarihçi-Yazar Fatih Güldal idi. Arşiv malze-

meleri, karikatürler, fotoğraflar ve vakfiyeler 
eşliğinde yapılan sunum ile katılımcıların 
zevkle takip ettiği “Osmanlı İstanbulu’nda 
Eğitim ve Sıbyan Mektepleri “ isimli sunum-
dan ön plana çıkan başlıklar şunlardır.
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Sıbyan mektepleri, Osmanlı eğitim sis-
teminin ilk basamağını oluşturmaktay-
dı. Eğitim verilen mekanın yapısına göre 
tarih boyunca farklı isimlerle adlandırıl-
mışlardır. Hemen hemen her mahallede 
bulunduğu için halk arasında “Mahalle 
Mektebi” ismiyle anıldığı gibi çoğu sıbyan 
mektebinin yapımında taş kullanıldığı için 
“Taş Mekteb” olarak ta isimlendirilmiştir.
Sıbyan mekteblerinde çocukların mekte-
be başlamaları gösterişli bir merasim ile 

yapılırdı. Çocuklar bu sayede hem oku-
maya karşı heveslendirilir hem de ileriki 
yaşamlarında hiç unutamayacakları tatlı 
hatıralara sahip olurlardı. Bu merasime 
Amin alayı, Bed-i Besmele” gibi isimler ve-
rilmekteydi.

Sıbyan mekteplerindeki öğrenci sayısı ih-
tiyaca ve bulunduğu mekana göe farklılık 
arz etmekteydi. Günümüze ulaşan en eski 
sıbyan mektebi Bursa’da yer almaktadır.

Mektebe kayıt belli zamanlarda yapıl-
maktaydı. Genellikle kandil, pazartesi 
veya Perşembe günleri, mektebe başlama 
günleri olarak kabul edildiğinden hazır-
lıklar da ona göre yapılırdı. Aileler kendi 
durumlarına göre zamanı tayin ederlerdi. 
Dar gelirli bir ailenin çocuğu annesi, baba-
sı veya velisi tarafından en yakın mektebe 
götürülür, hocanın eli öptürülür ve itina ile 
okutulması hocadan rica edilirdi. Orta halli 
bir ailenin çocuğu giydirilip kuşatılır, erkek 
ise fesine kız ise saçlarına elmas, inci gibi 
süs, boynuna da yaldızlı bir cüz kesesi ta-
kılır ve yakın akrabasıyla mektebe götürü-
lürdü. Çocuk derse başlattırılıp hocaya dua 
ettirildikten sonra mektepteki çocuklara 
birer ikişer kuruş ve hoca ile kalfaya da uç-
larına birkaç mecidiye(yirmi kuruşluk gü-
müş para) bağlanmış birer mendil verilirdi. 
Zengin bir ailenin çocuğu mektebe başla-
yacağı zaman, merasimden önce hocaya 
haber verlir ve uygun bir gün tesbit edilirdi. 

Bu günün kandil gününe pazartesi veya 
Perşembe gününe gelmesine özen göste-
rilirdi. Mektebin ilahici takımı haberdar 

edilir veya başka mekteblerden daha güzel 
sesli ilahici takımı tutulurdu. Çocuk temiz 
kıyafetiyle, zihin açıklığını ve hayatının bu 
yeni döneminde başarılı olmasını sağlamak 
hususunda himmetlerini istemek için ailesi 
tarafından evliya türbelerine, İstanbul’da 
genellikle Eyüb Sultan Türbesi’ne götürü-
lürdü 1824-25’li yıllarda II. Mahmud dev-
rinde ilk defa askeri eğitim sahası yanında 
sivil eğitim sahasında da ıslahat yapılması 
düşünülmüş, bu çerçevede 1824 yılında 
klasik Osmanlı eğitim çizgisini sürdüren 
Sıbyan mekteplerinin durumu ele alınmış-
tır. II. Mahmud bu tarihte “Talim-i Sıbyan” 
adıyla bir ferman yayınlamıştır. 

Bu fermanla çocukların okumasının öne-
mini vurgulayarak ilköğretimi zorunlu hale 
getirmiştir. Fermanla çocukların eğitimi ve 
öğretimi için gerekli esasları belirlemiş-
tir. Bu fermanda çocukların çıraklık yeri-
ne okula gönderilmesi tavsiye edilmekte, 
ayrıca çocukların ergenlik çağında okula 
gönderilmesini istemektedir. Sadece İs-
tanbul için geçerli olan bu müeyyidelere 
devam mecburiyeti konmuş]Bu ferman 
ilköğretimde yapılan reform niteliğindeki 

ilk uygulamadır.Cumhuriyeti kuran kad-
roların ve ilk münevverlerin hemen hepsi 
sıbyan mekteplerinde okumuştur. Buları 
hatıratlarından öğreniyoruz. Tarihçi Fa-
tih Güldal’ın sunumu sonrasında kısa bir 
teşekkür konuşması yapan İstanbul Tarih 
ve Kültür Derneği Başkanı Tarihçi İbrahim 
Akkurt:  “İstanbul’da gündelik yaşamımız-
da karşımıza çıkan Sıbyan mekteplerinin 
hikayesini dinlemek, ve Osmanlıda ilk eği-
tim sistemi olan sıbyan mektepleri hakkın-
da bilgi sahibi olmak bizlerde hiç şüphesiz 
farkındalık oluşturacaktır. Katılımcıların 
pür dikkat dinlemesi Fatih hocamızın eş-
siz anlatımı sayesindedir., kendisine katı-
lımlarından ve katkılarından ötürü müte-
şekkiriz. Her ayın son haftası Dersaadet 
Sohbetlerimiz, konusunun uzmanı isimler 
tarafından verilecek sohbetlerle devam 
edecektir. Dersaadet Sohbetlerimize Tarih 
ve İstanbul sevdalıları davetlidir.” diyerek 
katılımcıları selamladı.Katılım ve katkı-
larından dolayı Tarihçi Yazar Fatih Güldal 
hocamıza plaket ve Prof.Dr.Fuat Sezgin’in 
Arap İslam Bilimleri Tarihi isimli kitabın 
takdimi ile program son buldu.
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İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak 
üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Der-
saadet Sohbetlerimizde konuğumuz 

“Yaşadığımız Şehir İstanbul’u Tanıyor Mu-
yuz?” isimli sunumuyla Kültür ve Turizm 
İstanbul İl Müdürü Nedret Apaydın idi. 

İstanbul’un tarihine ilişkin olaylar, fotoğ-
raflar, gravürler ve hikayelerle yapılan 
sunum ile katılımcıların zevkle takip etti-
ği “Yaşadığımız Şehir İstanbul’u Tanıyor 
Muyuz?” isimli sunumdan ön plana çıkan 
başlıklar şunlardır. 

“İstanbul ismi nereden gelmiştir ve anlamı 
nedir?” Tarih boyunca yaşadığımız şehir 
için farklı milletlerce verilen isimleri öğ-
reniyoruz.Osmanlı Devleti, tarih boyunca 
Dersaadet, Payitaht, İslambol gibi şehri 
farklı isimlerle isimlendirmiştir. Bundan 
dolayı hiçbir komplekse girmemiştir. İs-
tanbul ismi, resmi olarak ilk kez, 1923 yı-
lında kullanılmıştır.  İstanbul, Osmanlı dö-
neminde sur içinden oluşmaktaydı.Sur içi 
haricinde yönetimsel olarak; Eyüb Sultan, 
Galata ve Üsküdar’dan oluşmaktaydı.

İstanbul, 2015 verilerine göre 12 milyon 
ziyaretçi ile dünyada en fazla 5. ziyaretçi 
alan bir şehirdir.

Bugün İstanbul’da yer alan tarihi eserle-
rin birçoğu yapıldığı dönemki orjinalliğini 

taşımamaktadır. Depremler, tadilatlar ile 
birlikte yenilenmiştir.

İstanbul 2015 yılı verileri itibariyle, 453 bin 
kişi göç alıp, 400 bin kişi göç vermektedir.
İstanbul’da günümüzde 3196 Camii bulun-
maktadır.

İstanbul halkının birçoğu maalesef ya-
şadığı şehri gezmemektedir.İstanbul’da 
yaşayanlar var, İstanbul’u yaşayanlar 
var. Sizler İstanbul’u yaşayanlardan olun 
“Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur”, 
“Telgrafın tellerine kuşlar mı konar”, “Ada 

sahillerinde bekliyorum” isimli eserlerin 
hikayelerini müzik eşliğinde dinledik.
Nedret Apaydın’ın sunumu sonrasında 
kısa bir teşekkür konuşması yapan İstan-
bul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı Ta-
rihçi İbrahim Akkurt:  “İstanbul’un işgali 
yıllarında cami duvarlarına yapıştırılmış, 
Üsküdar’dan İstanbul’a bakarken görülen 
Sultanahmed, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve 
derinlemesine Haliç’in fark edildiği büyük 
bir poster üzerindeki yazı şöyledir. “BU ŞE-
HİR KİMİNDİR?”… hemen altında ise “BU 
ESERLER KİMİN İSE BU ŞEHİR ONUNDUR” 
ifadesi okunur. Bu şehre sahip çıktığımız 
sürette bu şehir bizimdir. Güzel sunumuy-
la bizlere İstanbul’u yaşattığı için kıymetli 
Nedret abimize müteşekkiriz” diyerek ka-
tılımcıları selamladı.

Katılım ve katkılarından dolayı Ned-
ret Apaydın’a, Dernek Başkanı İbrahim 
Akkurt’un plaket takdimi ile program son 
buldu.

İSTANBUL’DA YAŞAMAYIN,

İSTANBUL’U YAŞAYIN
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İstanbul Tarih ve Kültür Derneği ola-
rak dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 
Dersaadet Sohbetlerimizde konuğu-

muz “Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın 
Payitaht’ı” isimli sunumuyla İstanbul Tarih 
ve Kültür Derneği Başkanı Tarihçi-Yazar 
İbrahim Akkurt idi. Program başlangıcın-
da moderatör Osman Nihat Bişgin tarafın-
dan Tarihçi İbrahim Akkurt ve çalışmala-
rıyla ilgili bilgiler katılımcılara sunuldu.
 
Tarihçi İbrahim Akkurt’un, Sultan İkinci 
Abdülhamid Han’ın İstanbul vizyonunu, İs-
tanbul ile ilgili eserlerini, siyasetini, proje-
lerini ve hizmetlerini görsel zenginlikle ve 
hikayelerle anlattığı “Sultan Abülhamid’in 
Payitahtı”isimli sunumdan ön plana çıkan 
başlıklar şunlardır: 

1876 yılında İstanbul’a gelen Seyyahların 
ifadeleri ile “İstanbul, zaman içinde kim-
liksizleşmiş, bakımsız bırakılmıştır. Bu 

gövde ile İstanbul’un geleceğe taşınması 
mümkün görünmüyordu”. Sultan İkinci 
Abdülhamid Han, sevdalısı olduğu şehre 
dair raporlar istedi. 

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın İstanbul 
ile ilgili planlarını 2’ye ayırabiliriz. 

1 - Mevcut düzensizliğin önüne geçmek, 
2 - Yeni yatırımlar yaparak şehri geliştir-
mek 1877 Dersaadet Belediye Kanunu ile 
Çağdaş normlarda belediyecilik hizmeti 
tüm İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. Bu 
kanun ile şehrin her yerine hizmet götü-
rülmesi hedeflenmiştir.

Kurmuş olduğu Hamidiye Suları, Daru-
laceze, Haydarpaşa Tren Garı, Hamidiye 
Etfal Hastanesi, Daru’l Fünûn(İstanbul 
Üniversitesi) gibi müesseselerle Sultan 
Abdülhamid Han adeta günümüzde de ya-
şamaktadır.

Rıhtım, İskele, Atlı Tramwaylar, Hamidiye 
Terkos Elmalı İçme Suları, Tren Yolları ile 
ile yıkılması beklenen devleti şaha kaldır-
mıştır. Sirkeci Garı Avrupa’dan gelenleri 
bir şark havası içinde ağırlarken, Haydar-
paşa Garı ise Asya’dan gelenlere Avrupai 
yüzünü gösteriyor. 

Böylece Osmanlı başkentinin doğu ile batı-
nın kesiştiği imajını veriyordu.

Bilime önem veren Sultan, 1885 yılın-
da kuduz aşısının bulunmasına sevindi. 
Pasteur’a insanlığın hayrına iş yapmıştır 
diyerek, devlet nişanı ile birlikte 10.000 
frank yardımı bir sağlık heyeti ile Paris’e 
Pasteur’ün yanına göndermiştir. 

Bu heyet 6 ay Paris’te kalarak yeni bilgiler 
öğrenmiştir.

Osmanlı padişahları içerisinde en hayırse-
ver, en çok hayrat yapan padişahlardan bi-
risidir. Şehzadeliğinde kazandığı paraların 
bir bölümünü Hastalara, fakir talebelere, 
asker, toplu sünnet şölenlerine, evi olma-
yanlara tahsis etmiştir.

Günümüzdeki birçok yüksek okul, fakülte 
ve üniversitelerin temeli Sultan İkinci Ab-
dülhamid Döneminde atılmıştır.

Sultan’a ciddi muhalefet eden Tevfik Fik-
ret ve Namık Kemal; “Sultan Abdülhamid 
olmasaydı bu gemi çoktan batardı” diye-
rek Sultan Abdülhamid’e olan saygılarını 
ifade etmişlerdir.

MODERN İSTANBUL’UN KURUCUSU 

ABDÜLHAMİD HAN’DIR
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1.Dünya Savaşı’nda Sultan Reşad Devri’nde 
başkentin İstanbul’dan Konya’ya taşınma-
sı kendisine söylendiğinde “Ben, Dedem 
Sultan Fatih’in torunuyum. Hiçbir vakit 
Bizans İmparatoru Konstantin’den aşa-
ğı kalamam. Dedem İstanbul’u alırken, 
Konstantin, askerinin başında savaşa sa-
vaşa ölmüştür. Biraderim nereye giderse 
gitsinler. Fakat o ve hükümet, İstanbul’dan 
ayrılırlarsa bir daha dönemezler. 

Bana gelince; ben, Beylerbeyi Sarayından, 
ayağımı dışarıya atmam! Son nefesime 
kadar dedem Fatih’in emaneti İstanbul’u 
savunurum.”  diyerek İstanbul’un eli-
mizde kalmasını sağlamıştır. Bugün eğer 
İstanbul’da yaşıyorsak bu Sultan İkinci 
Abdülhamid’in o günlerde göstermiş ol-
duğu dirayetli duruş sayesindedir.İbrahim 

Akkurt’un sunumu sonrasında kısa bir te-
şekkür konuşması yapan Dolmabahçe Sa-
rayı Rehberi Tarihçi Osman Nihat Bişgin;: 

“Son yıllara dünyanın her yerinde siya-
si tarihten, kültür tarihinden ziyade şe-
hir tarihi kavramı ön plana çıkmakta ve 
önemsenmektedir. 33 yıl boyunca adeta 
İstanbul’u nakış nakış dokuya Sultan İkinci 
Abdülhamid’i keyifli bir sunum ile dinle-
dik, çok şey öğrendik, hocamıza teşekkür 
ediyoruz. Misafirlerimize böylesine kıy-
metli bir programa vakit ayırdıkları için 
teşekkürü bir borç biliyoruz.  “ diyerek 
katılımcıları selamladı.

Katılım ve katkılarından dolayı Tarihçi İb-
rahim Akkurt’a, plaket takdimi ile prog-
ram son buldu.

OSMANLI’NIN KURULUŞU VE 

TARTIŞMALI MESELELERİ

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak 
beşincisini gerçekleştirdiğimiz Der-
saadet Sohbetlerimizde konuğumuz 

“Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu hakkında 
İlmi Mülahazalar” isimli sunumuyla Prof.
Dr.Feridun Emecen idi. Program başlangı-
cında  Prof.Dr.Feridun Emecen ve çalışma-
larıyla ilgili bilgiler katılımcılara sunuldu.
 
Prof. Dr. Feridun Emecen’in “Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşu hakkında ilmi müla-
hazalar” isimli sunumundan ön plana çı-
kan başlıklar şunlardır:  

1912 yılında Amerika’da Gibbons isminde 
bir araştırmacı Osmanlı’nın kuruluşuyla 
alakalı o döneme kadar olan görüşler-

den farklı bir görüş ortaya koymuştur. 
Gibbons, ortaya koyduğu tez de “Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşu Bizans’la müşterek 
olarak yapılan çalışmanın sonunda ortaya 
çıkmıştır, aksi halde Orta Asya’dan gelen 
bir topluluk böyle bir devlet kurması ve 
devam ettirmesi mümkün değildir” de-
mektedir. 

Bu görüş Osmanlı’da ve dünyada büyük 
yankı uyandırdı. Osmanlı’da Fuad Köprü-
lü bu fikre karşı yeni yorumlar getirdi. Bu 
çabanın bir ürünü olarak Tarihi Encümeni 
Osmanlı Mecmuası yayınlandı. 

Paul Wittek, Osmanlı’nın kuruluşunda ma-
nevi dinamiklerin etkili olduğunu, İslam’ın 

cihad anlayışı ile hareket eden Gaza Top-
luluğu olduğu görüşünü öne sürmüştür. 
P.Wittek manevi liderler, daha doğrusu 
gaza faktörünü öne çıkarırken bunu dini 
ve siyasi bir çerçeve içerisine koydu. Ama 
bazen tarihçiler kendi içinde bulundukla-
rı dönemlerin siyasi fikirlerinin rüzgârına 
kapılırlar. Ve bu çerçeve içerisinde kalem 
oynatırlar. 

Dolayısıyla Osmanlı Beyliğinin kuruluşu 
gibi bir meseleyi yetersiz kaynaklar do-
layısıyla çözemeyince, böylesine teorik 
yaklaşımlar öne çıkar. Aslında kaynaklar 
bellidir, herkes aynı kaynaklara bakar, yo-
rumlamalar değişir.
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Türk tarihçileri Fuad Köprülü’nün yazmış 
olduğu Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu isimli 
eserini referans almışlar ve günümüze ka-
dar ön planda olan tezler buradan kaynak-
lanmaktadır. 

Şu an elimizde bulunan Osmanlı’nın ku-
ruluşu ile alakalı bilgiler ihtiva eden en 
eski eser Yıldırım Bayezid döneminden 
sonra Ahmedi tarafından kaleme alınan 
şiir tarzında, siyasi yönü ağır basan bir Os-
manlı Tarihidir. Aşıkpaşazade, Yazıcızade 
vs. kişilerin yazmış olduğu Osmanlı Tarihi 
eserleri vardır ama bu yazılan eserleri ol-
duğu gibi kabul etmemek gerekir. Döne-
min şartlarına uygun olarak yazılabilmiş 
olacağından ilmi, olarak tahlil edilmesi 
gerekmektedir.

Osmanlı Devleti’nin Kayı boyuna mensup 
olduğuna dair birçok emare ön plana çık-
maktadır. II.Murad Devri’nde Yazıcızade 
tarafından Kayı boyuna kökenin dayandı-
rılma hadisesi Moğollara ve Timur’a karşı 
Türklük isbatı değil, kimliğini yeniden inşa 
hamlesidir.

Osman Bey döneminde para basıldığına 
dair elimizde önemli kaynaklar vardır. Bu 
basılan paradan üç isim geçmektedir. Os-
man bin Ertuğrul bin Gündüz Alp diyerek 
Ertuğrul Gazi’nin babasının isminin Gün-
düz Alp olduğu belirtilmektedir. Süleyman 
Şah ismi ise Türkmenlerin zihin dünyasın-
da Anadolu’nun ilk fatihi olarak başköşede 
yer almıştır. 

Ertuğrul Gazi ile alakalı kaynaklarda çok 
az bilgi var. Söğüt’e gelip yerleştiği ve çev-
resinde faaliyet bulunduğudur. Pachyme-
res isimli Bizanslı bir tarihçi Osman Bey 
isminden bahsetmese neredeyse kaynak-
larda ismi geçmeyecektir. Osman Bey’in 
döneminde güçlü bir lider olarak ortaya 
çıktığı ve Türkmenleri etrafına toplayarak 
ön plana çıkmıştır.

Prof.Dr.Feridun Emecen’in sunumu sonra-
sında kısa bir teşekkür konuşması yapan 
İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı 
Tarihçi İbrahim Akkurt: “ 2009 yılında 
Yalova Üniversitesi kurulduğu dönemde 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu 1299 mu? 
1302 mi? Yalova mı? Söğüt mü? Tartışma-
ları yapıldığı dönemde Feridun Hocamızla 
bu konuda röportaj yapmak için 23 saatte 
923 sayfa yazı okuduğumu hatırlıyorum. 
Konunun uzmanı bir isimden bu önemli 
dönemi dinlemek bizleri ziyadesiyle mem-
nun etti.” diyerek katılımcıları selamladı.

Katılım ve katkılarından dolayı Prof.
Dr.Feridun Emecen’e, Dernek Başkanı İb-
rahim Akkurt’un plaket takdimi ile prog-
ram son buldu.
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Maslak Kasrı’nda şehzadelik süreci-
ni nasıl verimli geçirdiğini gördük, 
zarif hayatına yakından baktık. 

Yıldız Saray Müzesi’nde ise tarihe tanıklık 
ettik. Tarihçi rehberimiz ile çıktığımız ta-
rih yolculuğunda o günleri yaşadık, dem 
bu dem, devran bu devran diyerek terti-
bi ilahiye boyun eğdik. Gezimize Beşiktaş 
Meydanı’nda bizleri bekleyen nostaljik 
İETT otobüsüne binerek başladık. Hafif 
yağmurlu, biraz esintili İstanbul sabahın-
da, meraklı ve bir o kadar ilgili kafilemizle 
Maslak Kasrı’nın yolunu tuttuk. Şimdi-
lerde yüksek binalarla anılan, baktıkça 
insanın başı dönen Maslak’ta ilerlerken 
70’li yılların, artık klasikleşmiş şarkıları 
eşliğinde, tarihi ve tabii değerimiz Maslak 
Kasrı’na ulaştık.

2. ABDÜLHAMİD’İN 8 YIL YAŞADIĞI 
MASLAK KASRI UNUTULMASIN!

Maslak Kasrı, zannımca pek bilinmiyor; 
ancak 2. Abdülhamid’le özdeşleşen kültü-
rel bir hazinemizdir. Eskiden ulaşım nok-
tası anlamında ilgisizliğe mahkûm edilse 
de bugünlerde, bir nevi hayalet müzeye 
dönüştürülmüş. Akıllara da maalesef, is-
ter istemez, unutulmaya mı terk ediliyor 

sorusunu getiriyor. Eskiden diğer kasır 
ve köşklerde olduğu gibi yemek yenilip, 
çay içilebilen kasrın kafesi kapatılmış. 
Selamlık Dairesi de Devlet Denetleme 
Kurumu’na tahsis edilmiş. Maalesef, kasrı 
hafta sonu gitmemize rağmen boş gördük. 
Oysa böylesi güzel bir günde yeşiller içeri-
sinde 170 bin metrekarelik bir alanın, hem 
de her tarafı betonlaşmış bir konumdaki 
bu kasrın hınca hınç dolu olması, Osman-
lı tarihine adını altın harflerle kazıyan bir 
sultanın, 8 yıl şehzadelik yaptığı bu alanın 
gezilmesi, görülmesi, tarihi öğrenme açı-
sından merakını gidermesi gerekirdi.

Neyse, içerisinde bulunduğumuz Maslak 
Kasrı, 19. yüzyıl sonlarına kadar av bölgesi 
olarak biliniyor… İsmini bölgedeki su dağı-
tım merkezlerinden alıyor. Fatih ormanla-
rındaki bentlerde toplanan su, açık ve ka-
palı kanallarla en yüksek tepeye taşınıyor. 
Buradaki maslaklardan, semte su dağıtılı-
yordu. Günümüzde biri kapalı iki maslak 
varlığını koruyor.

Bunlardan ziyade bizim asıl gezi konumuz 
şehzade sarayı olan Maslak Kasırları… Ya-
pılar, Osmanlı tarihi açısından çok önemli. 
2. Abdülhamid, şehzadeliğini burada ge-

çirmiş, tam 8 yıl burada çiftçilikten ma-
rangozluğa, ticarete kadar birçok alanla 
ilgilenmiş. Kendisinden önce, çevrede ilk 
yapılaşma 2. Mahmut döneminde baş-
lamış, 2. Abdülhamid ile yerleşim alanı 
olmuş. Kasırlardan günümüze Kasr-ı Hü-
mayün, Mabeyn-i Hümayün, Limonluk Se-
rası, Çadır Köşk, Ağalar Dairesi ve hamam 
kalmış.

ASİL ATLARINI İZLEDİĞİ SEYİR 
TERASI

Asil atlarını ve koyunlarını izlediği bir tür 
seyir terasını görüyoruz. Çadır köşkü de-
nilen bu mekânda çok sevdiği sabah kah-
vesini içermiş. Sekizgen bir şekle sahip bu 
köşkün alt katında da bugün kullanılma-
yan kahve ocağı var.

Buranın yan tarafında yeşiller, baharda la-
lelerin açtığı bahçeden ilerleyerek Ağalar 
Dairesi’ne geliyoruz. Harem-i Hümayun’un 
bütün ihtiyaçlarını gören ağalar burada 
yaşamışlar. Binada kalan ağaların görevi 
kapıda nöbet tutmak, sabah akşam kapı-
ları kilitlemekmiş. Yapının doğusunda ise 
orijinalliğini kaybetmemiş olan hamam 
bulunuyor. 

Sultan 2. Abdülhamid’in izinde Maslak-Yıldız arasını gezmek, kendisiyle özdeşleşmiş 
mekânları yerinde görmek üzere yola koyulduk.
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SULTAN İKİNCİ ABD ÜLHAMİD'İN İZİNDE       
MASLAK-YI LDIZ GEZİSİ
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SULTAN İKİNCİ ABD ÜLHAMİD'İN İZİNDE       
MASLAK-YI LDIZ GEZİSİ

Sıcak ve soğuk bölme olarak iki bölüm-
den oluşuyor, kapıları çüha kaplı, üzeri 
şişeli ve zemini Frenk mermeri.1924’e 
kadar hanedan mensuplarının kullandığı 
Maslak Kasrı’nı bu şekilde tamamlıyor, 2. 
Abdülhamid’in saltanatı boyunca devle-
ti yönettiği Yıldız Sarayı’na gitmek üzere 

tekrar nostaljik İETT otobüsüne biniyoruz.

OSMANLI DEVLETİ’NİN 4. YÖNETİM 
MERKEZİ: YILDIZ SARAYI

Yıldız Sarayına geldiğimizde rehberimiz 
hazırlıklıydı. Böylesine karışık ve ayrı dö-
nemlerde yapılan yapılar bütününü anlat-
mak oldukça zordu. Bir de bu kültür gezi-
sinin tarih ve 2. Abdülhamid boyutu vardı. 
Bu sebeple sarayı, geniş ifadesiyle koruyu, 
eline aldığı kroki üzerinden genel manada 
anlattı. Müzenin içerisinde ise daha çok 
2. Abdülhamid ve dönemi gelişmelerini 
anlattı.  Sarayın yönetim yapıları Büyük 
Mabeyn köşkü, Şale Köşkü, Set köşkü, Çit 
kasrı, Limonluk Köşkü, Hünkar Dairesi, Ci-
hannüma Köşkü, 3. Selim Çeşmesi, Hamit 
Havuzu, Marangozhane, Yıldız Tiyatro ve 
Opera Evi, Yıldız Saray Müzesi ve İmpa-
ratorluk Porselen Üretim Evi gibi başlıca 
yapıları kapsıyor. Bunların birçoğunu ya-
kından göremedik. Tadilatlar nedeniyle 
giriş kısımları kapalıydı. Havuz tarafına 
geçemedik. Köşklerin bazılarına da Cum-
hurbaşkanlığı İstanbul Külliyesi olarak 
Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edil-
diğinden güvenlik nedeniyle giremedik. 

Bu sebeple Yıldız Sarayı Müzesi’ni gezdik. 
Ancak kütüphane, kiler, Silahhane önünde 
yapılar ve bahçe kısmındaki havuzlar hak-
kında genel bilgi aldık.

İSMİNİ, 3. SELİM’İN “YILDIZ” 
ADIYLA YAPTIRDIĞI KÖŞKTEN 

ALIYOR

Yıldız Sarayı, 500 bin metrekarelik bir ala-
nı kaplayan bir koru. 1. Ahmet Dönemi’nde 
padişahın hasbahçeleri arasında yer al-
mış. 4. Murad döneminde de ilgi görmüş. 
3. Selim’in annesi Mihrişah Valide sultan 
adına Yıldız adıyla yaptırdığı köşkü nede-
niyle bu isimle anılıyor. Sultan Abdülmecid 
ve Abdülaziz dönemlerinde eklenen köşk 
ve kasırlarla genişleyen yapıya 2. Abdül-
hamid daha da bir önem vermiş. Yeni ek-
lemelerle birlikte devletin 4. Sarayı olmuş. 
Eski saray, Topkapı, Dolmabahçe’den son-
ra devleti n 4. yönetim merkezi payesini 
almış.  x”x”

KÖŞKLER GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Yıldız Şale köşkü, 2. Abdülhamid’in 
ikametgâhı olarak kullandığı köşktü. 19. 
yüzyıl mimarisinin ilginç yapılarından 
biri. Yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe 
içerisinde birbirinden ayrı zamanlarda 

yapılmış üç yapıdan oluşuyor. Birinci bö-
lüm 1880’de yapılmış, 9 yıl sonra Sarkiz 
Balyan’a ek bina yaptırılarak köşk geniş-
letilmiş, oda ve salon eklenmiş. Üçüncü 
yapısı ise merasim köşkü olarak bilinen 
kısım, 1898’de tamamlanmış İtalyan mi-
mar Daranko yapmış. Devlet konuk evi 
olarak Alman Wilhem’e konaklamak üzere 

yapılmış. Köşk ahşap ve kagir yapı. Harem 
ve selamlık bölümlemesi görünmüyor. 3 
kattan oluşuyor. Malta köşkü, Sultan Ab-
dülaziz döneminde Yıldız Sarayı’nı ayıran 
duvarın kuzeyinde Yıldız Parkı’nda yapıl-
mış. Abdülhamid’in marangozluk atölyesi 
olarak kullanılan bina, burası günümüzde 
saraydaki sanat eserlerinin sergilenme-
sinde kullanılıyor.
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7 TEPE İSTANBUL GEZİSİ
Sultanlar şehri İstanbul’da “Nerede o eski mekanlar, eski insanlar, eski zamanlar” demek, nostaljik 

duygular yaşamak için ne kadar da çok beklemişim.

Uzun süredir bu şehrin tarihi doku-
sunu görmek, lezzetine varmak için 
bekliyordum. Bir türlü fırsat bulamı-

yordum, tâ ki bu hafta sonuna kadar.
 
İstanbul Tarih ve Kültür Topluluğu’nun 
başarılı çalışmalarını yakından bilen biri 
olarak bu haftaki “7 Tepe İstanbul” gezi 
programına katıldım. İyi ki de katılmışım. 
Şehrin tarihi şahsiyetlerini, eserlerini, ma-
nevi dokusunu, tadını, kokusunu hissetti-
ğim bir gezi oldu.
 
 “İstanbul’un derûnuna âşinâ olma” ifade-
siyle yüzleştim. İstanbul’a nereden nasıl 
bakılacağından, büyük camileri görmenin 
ötesinde, içerisinde kendini bulmanın hu-
zurunu yaşadım. Mimarideki işçiliklerden 
kubbesindeki detaylarına, sedef işine, pa-
dişah tuğrasına, hattat kitabesinin derin-
liğine kadar, bazılarının varken nasıl yok 
olduğuna kadar, bütün inceliklerine kulak 
verdim. Bu duyguları gezi kafilesiyle bir-
likte yaşadık.

“İSTANBUL’U SEVEN PEŞİME DÜŞSÜN”

Tarihçi İbrahim Akkurt’un eşsiz ve heye-
canlı anlatımı, konuya hâkimiyetiyle bir-
leşince gerçekten olağanüstü bir geziye 
tanıklık ettim. “İstanbul’u seven peşime 
düşsün” edasıyla bizi peşine taktı, kondis-
yonumuzu sınadı. Gelin bu şehrin derinlik-
lerine inelim, şehrin silüetine tepelerden 
tanıklık edelim diyerek şehrin 7 tepesini 
bir güne sığdırarak gezdirdi.
 
Böylesi kapsamlı bir geziyi bir güne sığ-
dırmak mümkün mü diye düşünürken 

arkadaşım Mustafa ile düştük yola. Yeti-
şebilir miyiz, geç kalmayalım kaygılarıyla 
buluşma noktamız olan Haseki’ye büyük 
bir heyecanla ulaştık. Birbirinden merak-
lı, heyecanlı, şehri seyre değil, derinliğine 
incelemeye gelmiş bir kafileyle, en yakını-
mızdaki tepede olan Haseki Külliyesi’yle 
gezimize başladık… Muhteşem bir cami, 
naif ve zarif bir sebil ile karşılaştık.

İlk yapılan hanım sultan külliyesinin az 
aşağısına doğru ilerlerken rehberimiz il-
ginç bir soru soruyor. Peki, buradaki türbe 
sizce kime ait olabilir? Şaşkın bakışlarımı-
zı görünce bir de kopya veriyor, 4.  Murat 
ve Genç Osman’ın eniştesi… Çok kuvvetli 
komutan… İstanbul bir ilçesine, çiftliğinin 
olduğu yere ismi verilmiş. Derken, Bay-
rampaşa olduğunu öğreniyoruz. İşte 
böyle şaşkınlıkla başlayan gezimiz, tarihi 
alanlardan geçerek divan yolu üzerindeki 
tramvayla ikinci tepeye doğru yol aldı.
 
İstanbul’u biliyorum! demek oldukça zor-
dur. Bunu en iyi Sultanahmed Meydanı’nı 
gezerken anladık. Pargalı İbrahim Paşa’yı, 
liseli genç arkadaşımızın anlatımıyla daha 
derinlemesine öğrendik. Sultanahmed’te-
ki bugün Türk-İslam Eserleri müzesi ola-
rak işlev gören sarayını dinlerken, saraya 
damat olduktan sonra sadrazam olması-
nın liyakat konusunu sarstığını, kibrine 
yenildiğinden öldürüldüğünü öğrendik. 
Ve yine meydanın Bizans dönemine ait 
hikâyelerini merakla dinledik. Hipodrom 
olarak kullanıldığında önce gladyatörle-
rin, sonra atlı kulüp takımlarının mücade-
lelerine, İstanbul’un Latin İşgali’nde yaşa-
dıklarına kadar birçok konuyu öğrendik. 3 

başlı yılanın ilginç hikâyesini de merakla 
dinledik. Büyülü olduğuna inandıkları 
heykelin zarar görmesi durumunda türlü 
belalarla karşılaşacaklarına inanıyorlardı. 
Bizans halkı, İstanbul’un kaybedilmesini 
de buna bağlamış.

NURUOSMANİYE CAMİSİ’NDE MESCİD-İ 
AKSA SEMBOLÜ

Ben de birçok İstanbullu gibi sonradan İs-
tanbullu olanlardanım. Bu şehre ilk geldi-
ğimdeki şaşkınlığım Sultanahmed Camisi-
ni gördüğümde zirve yapmıştı. Külliyenin 
kapısında o zaman mimarı için tabelada 
Kastamonulu Sedefkar Mehmet Ağa ya-
zıyordu.  Şimdi Kastamonulu kısmı kaldı-
rıldı. Kastamonulu unvanı varken, bende 
içeri girerken yüzümde bir gülümseme 
oluşturmuştu. Çünkü benim doğduğum 
topraklardan biri böylesine bir eseri inşa 
etmişti. Neyse içeri girdiğimde her zaman 
aynı şaşkınlık ve huzuru hissederim. İznik 
çinilerine baktıkça hattatının ince işçili-
ğine hayranlık duyarım. Batılıların Blue 
Mosque diye isimlendirdiği içerisinde yak-
laşık 21 bin adet çini barındıran bu camiye 
hayran olmamak mümkün mü?
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Lale desenlileri başta olmak üzere çinile-
rini inceledikten sonra Çemberlitaş-Nuru-
osmaniye Camii Tepesi’ne doğru yola ko-
yulduk. Divanyolu’nda yürürken buradan 
geçen nice devlet adamları, yeniçeriler, 
kapıkulu askerleri aklıma geldi. Bir an ta-
rihin derinliklerine dalacaktım ki, Sultan 
İkinci Mahmud Türbesi’nin karşısında bul-
dum kendimi. Sultan İkinci Abdülhamid’e 
olan sevgi ve hürmetiyle bildiğimiz reh-
berimiz İbrahim Akkurt “Dedemin ruhuna 
bir Fatiha” diyordu. Gülümsedik, esirge-
medik tabi… Başladı Sultan İkinci Abdül-
hamid Han’ın eğitime olan katkısından 
hayatındaki trajik olaylara kadar anlatma-
ya… “Fatih Camii Haziresi’ne, atası Sultan 
Fatih’in yanına gömülmeyi istedi, bu isteği 
de ona çok görüldü, buraya dedesi Sultan 
2. Mahmud Türbesi’ne defnettiler…”

Oradan “restorasyonu ne kadar da uzun 
sürede yapıldı” eleştirisi ile Çemberlitaş’ın 
altındaki Hz. İsa dönemine ait olduğu ri-
vayet edilen eserleri konuşarak, rehberi-
mizin ifadesiyle mimarisi Fatih Camii’nin 
ilk yapımına en çok benzeyen Gazi Atik 
Ali Paşa Cami’nin yanından geçerek Nu-
ruosmaniye Camisine ulaştık. Son selâtin 
cami olan Nuruosmaniye Camii eşsiz bir 
mimariye sahip. Çok güzel olduğu kadar, 
düşündükçe esrarlı gelen muhtevaya sa-
hip. Yapımı, açılışı kimseye nasip olmu-
yor. Türbesi de öyle… 1. Mahmud başlıyor, 
3. Osman tamamlıyor. Buradaki türbeye 
medfun olmayı her ikisi de istiyor; ancak 
ikisine de nasip olmuyor. 1. Mahmud’un 
kendi ismiyle başlattığı türbede annesi 
Şehsuvar Sultan medfun bulunuyor. İçe-
ride de rehberimiz aracılığıyla ilginç bilgi-

lere sahip olduk.  Kubbe kemerinde Fetih 
Suresi’nin tamamı yer alıyor. Mihrabı çı-
kıntılı ve çok köşeli, Mescidi Aksa simgesi 
var. İçerideki akustik de oldukça ilginç, İs-
tanbul Tarih ve Kültür Topluğu’nun Anma 
Programlarındaki başarılı sunumuyla bili-
nen Ahmet Melik Ünal’ın tok sesiyle bunu 
yerinde gördük. “Allahu Ekber” nidaları 
kenarda okunduğunda 2-3 saniye yankı 
yaparken, tam ortada iken okunduğunda 
10-12 saniye yankılandı. Hem de ne yan-
kılanış, yüreklerimizi titreten bir uyarış… 
Barok tasarımlı kütüphanesi de oldukça 
dikkatimizi çekti ve ilme verilen değeri an-
lamamızda aracı oldu.

BÂYEZİD CAMİSİ’NDE İLK NAMAZI SULTAN 
İKİNCİ BÂYEZİD KILDIRDI

Buradan hazin sonuyla bildiğimiz Çorlulu 
Ali Paşa’nın Medresesi’nin yanında soluk-
lanarak 4. Tepeye Bâyezid ve Süleyma-
niye Cami yoluna ulaşıyoruz. 4. Tepede 
tarihi isyanların, darbelerin, gösterilerin 
tanığı Bâyezid Meydanı’na ulaşıyoruz. 
Bizans devrinde Theodosius Forumu ola-
rak adlandırılan ve Sultanahmed’teki At 
Meydanı’ndan sonra şehrin en büyük mey-
danı olan bu alana Sultan Bayezid Veli ta-
rafından yaptırılıyor bu Cami-i şerif ve ilk 
namazı kıldırmakta kendisine nasip olu-
yor. Restorasyonda olan caminin yanında 
soluklanarak tarihi İstanbul Üniversitesi 
kapısı önüne ulaşıyoruz. Fatih’in fetihten 
sonra ailesiyle kaldığı Saray-ı Âtik, Se-
raskerlik Binası, Üniversite derken ne çok 
yorulmuş. Tarihin bütün yaşanmışlıklarını 
bir çırpıda anlatabilecekmiş gibi de diri 
duruyor.
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Kültür gezisi olur da yemek kültürü ol-
maz mı? Tabiî ki olur… Süleymaniye Ta-
rihi Kuru Fasulyecisinde yenilen kuru 
fasulye ve tatlı, içilen çay sonrası Süley-
maniye Külliyesi’nin manevi lezzetiyle 
güzergâhımıza devam ediyoruz.
 
Mimar Sinan’ın kalfalık eseri bizi mest edi-
yor, burası kalfalıksa ustalık eseri nasıldır 
acaba diye düşünenlere rehberimiz cevap 
veriyor. “Bu mimari bir konudur, kubbe-
lerin yaslandığı yarım kubbe ve kubbe-
cikler üzerine oturan tek kubbe Selimiye 
Cami’nde bu şekilde değildir. Ustalığı, tek 
kubbe üzerine fizik kurallarına meydan 
okumasındandır” bilgisiyle avluya çıkıyo-
ruz. Avluda yer alan kitabe ve sebil ince-
lemesi sonrasında İstanbul Boğazı man-
zarasına bırakıyoruz kendimizi. Oradan 
Süleymaniye Külliyesine sağ alt köşesine 
adeta mührünü vuran Mimar Sinan’ın 
türbesine ulaşıyoruz. Mezarından alınan 
kafatasının bulunamamasına üzülüyor, 
ruhuna Fatiha gönderiyoruz.
 
İnsan gerçekten elinde olanın kıymetini 
bilmiyor, böylesi bir şehri bize nasip ede-
ne sonsuz şükürler olsun, vesile olanlara 
da rahmet etsin…
 
Süleymaniye’nin ayakta kalabilen tarihi 
konaklarının arasından geçiyoruz, eski 
mahalle dokusunu, cumbalı evleri hayran-
lıkla geride bırakıyoruz. Hedefimiz belli, 5. 
Tepede Fatih Camii Külliyesi…
 
Ancak aralardaki güzellikleri de göz ardı 
edemiyoruz. İstanbul’un küçük camileri de 
güzel, tarih kokuyor, kiliseden dönüşenleri 
de öyle…  Molla Güranı, Ebu’l Vefa, Mimar 
Mehmet Ağa camilerine de kısa kısa uğra-
yarak mest oluyoruz.

FATİH VE YAVUZ SELİM KÜLLİYELERİ İSTAN-
BUL TEPELERİNE GERDANLIK OLMUŞ

Havariyun Kilisesi’nin üzerine kondurulan 
Fatih Cami’nin ilk hali günümüze ulaş-
mamış; ancak ecdad sahip çıkmış yenisi-
ni yaparak türbesiyle birlikte bugünlere 
ulaşmış. Türbesinin etrafında onlarca âlim 
bürokrat ve komutan yatıyor. Haziresi ol-
dukça geniş ve huzur veriyor.
 
Gezi böylesine içerik yüklü olunca vak-
timiz iyice daralıyor. Güneş batmadan 
Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi’ne 
bakan surlardan güneşin batışını izlemek 
istiyoruz. İstanbul manzarasıyla temaşa 
için can atıyoruz.
Ancak, önce aziz İstanbul’un 6. tepe-
sine konumlanan Yavuz Sultan Selim 
Külliyesi’ni gezmek istiyoruz. Ve ulaşıyo-
ruz da… Aman Allah’ım resmen tepelerin 
saklı cenneti… Burayı görmeyen çok şey 
kaybeder. Külliye’nin manzarası bir tarafa, 
restorasyondaki türbenin yanında kısaca 
hayatına dair konuşuyoruz.

Sina Çölü’nü Peygamber Efendimizin reh-
berliğinde geçişi, komutanlığı, ileri görüş-
lülüğü, genç yaşta ahret yurduna göçüşü… 
Heyecanla ve merakla dinledikten son-
ra avluda cami hakkında teknik bilgiler 
ediniyoruz. 2-3 dakika selfie molasının 
ardından 7. tepe olan Mihrimah Sultan 
Külliyesi’ne doğru yola düşüyoruz.

MİHRİMAH SULTAN’IN ÜZERİNDEN IŞIK 
EKSİK OLMUYOR

Hızlı ve seri bir şekilde değişen Fatih cad-
delerinden geçiyor, trafikle boğuşuyor, 

kırmızı ışıkları elimizin tersiyle iterek Edir-
nekapı Mihrimah Sultan Külliyesi’ne ulaşı-
yoruz. Önce buradan bir gayretle surlara 
çıkıyor, İstanbul silüetini temaşa ediyoruz. 
İstanbul’un güneşten ayrılışına tanıklık 
ediyoruz. Ardından ezan sesini takip ede-
rek içerisine girdiğimiz caminin 11 yılda bi-
ten restorasyonuna hayran kalıyoruz. İnce 
işçilik gözlerimizden kaçmıyor. Annesi 
Hürrem Sultan gibi büyük bir hayır sahibi 
olan Mihrimah Sultan’ın Üsküdar’da adına 
yapılan camiyi karanlık bulmasının ardın-
dan, bu tepeye içerisindeki aydınlığıyla 
tanınan bu camiyi yaptırıyor. Mimar Sinan 
gibi bir ustaya yakışan cami, İstanbul’un 
bu en yüksek tepesine adeta mührünü 
vurmuş. Güneş ve ay anlamına gelen Mih-
rimah Sultan’ın, hayırlı eserleri sayesinde 
üzerinden ışık eksik olmuyor. 21 Mart ta-
rihinde Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan 
Camii’nin tek minaresi ardından kıpkırmı-
zı güneş batarken, Üsküdar’daki Mihrimah 
Sultan Camii’nin ardından ay doğuyor! Bu 
da Mimar Sinan’ın farkı olsa gerek…
 
İstanbul denilince akla ilk gelen 7 tepesi 
olmasına rağmen en bilinmeyeni de isim-
leridir aslında. Logolarda vardır, şiirlerde, 
romanlarda vardır. Ancak say denilince sa-
yacak kişi sayısı oldukça azdır. Zaten me-
sele sayılmasında değil, görülmesindedir 
diye düşünüyorum. Bugün sur içinde ka-
lan ve eski İstanbul dediğimiz alanda yer 
alan bu tepeleri gezmek tarih birikimine 
yelken açmaktır. Bu sebeple böylesi eşsiz 
bir kültür gezine katılmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Emeği geçenlere teşekkür edi-
yor, İstanbul’un eşsiz güzelliklerini yeni-
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Mimar Sinan’ın izini İstanbul Tarih’in tertip ettiği gezi ile Tarihçi İbrahim Akkurt rehberliğinde küçük bir coğrafyada takip ettik.

İstanbul’da, her taşın altında bir mede-
niyet yatar, dersek abartmış olmayız. 
8 bin 500 yıllık tarihiyle her karışında 

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerin-
den izler bulunur. Bu bazen bir su kemeri, 
bazen bir saray, bazen köprü, bazen de 
tanınmaz hale gelmiş bir yapı olarak kar-
şımıza çıkar. İstanbul, Osmanlı medeniye-
tinin merkezi diyoruz, bunda büyük emeği 
olan, İslam mührünü şehre vuran Mimar 
Sinan’ın izini İstanbul Tarih’in tertip ettiği 
gezi ile Tarihçi İbrahim Akkurt rehberliğin-
de küçük bir coğrafyada takip ettik.

Mimar Sinan’ı eserleriyle tanıdığımıza 
sevindik; ama birçok yerde de hüzünlen-
dik. Mimar Sinan’ın eserlerine sahip çık-
ma kısmına hiç girmiyorum, çünkü kendi 
adına yaptırdığı Büyükçekmece Köprüsü 
dışındaki tek eseri olan mescidinde, rutu-
bet kokusundan zor durduk. Cami cemaati 
yan tarafındaki alanda namaz kılıyor, bu-
nun dışında Süleymaniye’deki türbesinden 
alınan kafatası da hala bulunabilmiş değil. 
Ruhu nasıl şad olur, bilemedik. Bunların 
altını çizerek İstanbul tarihini öğrenme 
adına düzenlediğimiz “Mimar Sinan’ın 
izinde Edirnekapı’dan Süleymaniye’ye” 
gezimize, Balkan seferlerinin kapısı olan 
Edirnekapı’dan başladık.

MİMAR SİNAN’IN, ACEMİ OĞLANLAR 
OCAĞI’NDAN VİYANA’YA UZANAN ÖYKÜSÜ

Tarihi yarımadanın en yüksek tepesin-
deki Mimar Sinan eseri Mihrimah Sultan 
Külliyesi’nde toplandık.   Gezi rehberimiz, 
tarihçi İbrahim Akkurt tarafından, gezinin 
içeriğine dair aldığımız bilgiler ile, heye-
canımız yerini meraka bıraktı. Gezi çok 

önemliydi, Mimar Sinan’ı öğrenecek ve 
yaklaşık 5 kilometrelik alanda eserlerinin 
izini sürecektik. Rehberimiz her gittiğimiz 
mekânda yaptığı gibi medeniyet algımızı 
şehirlere kazıyan Mimar Sinan’ın haya-
tından kesitler sundu. Kayseri Ağırnas 
köyünde doğuyor, Yavuz sultan Selim dö-
neminde devşiriliyor, Enderun’a alınıyor. 
Burada Yeniçeri Ocağı ön eğitim kurumu 
olan Acemoğlanlar Ocağı’na başlıyor. Ar-
dından bakış açısını değiştirecek seferler 
dönemi yaşıyor. Acemoğlanı olarak Yavuz 
Sultan Selim Han’ın ordusunda Çaldı-
ran Seferi’ne katılıyor,  buradan orduyla 
Mısır’a giriyor. Buralardaki mimari eserler 
hakkında, kültürel farklılıklar konusunda 
bilgi sahibi oluyor. Görerek öğrenme, tak-
viye etme dönemi de diyebiliriz. Yavuz sul-
tan Selim Han’ın vefatıyla başlayan yeni 
dönem olan Kanuni Dönemi’nde Yeniçeri 
Ocağı’na kaydediliyor. Kanuni ile Rodos 
seferine katılıyor. Ardından Belgrad fethi-
ne şahit oluyor. 1529’da Viyana kuşatma-
sına tanıklık ediyor. Bütün buralarda ordu 
geçişlerinde köprü, han, kale vb. savaş 
hamlelerinde yapım ve onarım işleri olu-
yor. Başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

MİMAR, KADIRGA YAPIM USTASI VE 
KAHRAMAN BİR SAVAŞÇI

Bir süre sonra da Zemberekçi başı unvanı 
(Yeniçeri teşkilâtının ileri gelen subayla-
rından, silah olarak zemberek denilen bir 
ok kullanıyorlar) alıyor. Ardından Kanuni 
ile İran’a düzenlenen Irakkeyn seferine ka-
tılıyor. Burada öne çıkmasını sağlayan bir 
olay söyle gelişiyor: Ordu, Van Gölü çevre-
sine geldiğinde gemi yapılması gerekiyor. 
Burada, Mimar Sinan, 3 kadırga yapıyor. 

Seferleri bununla da sınırlı kalmıyor. Yıllar 
geçiyor Korfo adası zaferinde Barbaros’un 
yanında yer alıyor. Böylece İtalyan mima-
risini de görüyor. Yine Karadeniz’in kuzey 
sınırlarını gördüğü Karaboğdan (Moldova) 
Seferi’ne katılıyor. Burada da dikkatleri 
üzerine çekiyor. Ordu, Prut Nehri’nden 
geçmek zorunda kalıyor. Bu bataklık böl-
gede, mimarlar tarafından yapılan her 
köprü yıkılıyor, sonuç vermiyor. Vezir Lütfi 
Paşa, hünkâra bu köprüyü Sinan Subaşı 
yapsın diyor ve ekliyor “Kendisi dünya ça-
pında bir mimardır”. Sultan kabul ediyor, 
Mimar Sinan 13 günde bir köprü yapıyor 
ve herkes buradan emin bir şekilde geçi-
yor. Bu olayla birlikte Lütfi Paşa, Sinan’ı 
çok seviyor, köprünün yıkılmasına kıyamı-
yor, yaptığı eser hatıra kalsın istiyor. 

MİMAR SİNAN’IN İZ İNDE GEZİ YAZISI
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Mimar Sinan’ın izini İstanbul Tarih’in tertip ettiği gezi ile Tarihçi İbrahim Akkurt rehberliğinde küçük bir coğrafyada takip ettik.
Bu düşüncelerle, Sadrazam Ayaz Paşa’nın 
huzuruna çıkıyor ve köprü yıkılmasın, hat-
ta buraya kale yapalım korunsun önerisin-
de bulunuyor. Sadrazam, Sinan’ı çağırtı-
yor, Lütfi Paşa’nın ricasını söylüyor, sen ne 
düşünüyorsun, diye soruyor. Mimar Sinan 
gayet vakur bir şekilde, “Hayır, bu köprü-
yü burada tutmak uygun değildir, zaten 
kıymeti de yoktur, yarın kâfir gelir bu köp-
rüyü alır, sonra kaleyi de alır, bir kale ka-
zanmış gibi görünür. Sultanım ne zaman, 
nerede isterse ben köprü yaparım” der. 

Böylece ona olan sevgi ve muhabbet artar. 
Aradan zaman geçer, Ayaz Paşa rahmetli 
olur, Lütfi Paşa sadrazamlığa yükselir. Kısa 
süre sonra dönemin Mimar Başı da vefat 
eder. Lütfi Paşa tanıdığı ve ilmine güven-

diği Subaşı Sinan’ı, Mimar Başı yapar. Ar-
dından Mimar Sinan, aldığı emirle Ayas 
Paşa’ya türbe yapar. Sonra da Barabaros 
Türbesi’ni inşa eder. İstanbul’a şekil veren 
yapıları devam eder, İstanbul’da yaptığı ilk 
külliye olan Haseki külliyesini yapar. Bu-
rada hamam, medrese, cami, darülkurra 
(Kur’an okuma yöntemlerini (tecvidi) öğ-
reten medrese bölümüdür) gibi yapılarda-
ki mimari anlayışı çok beğenilir. İkinci kül-
liyesi Üsküdar Mihrimah Külliyesi ile kalıcı 
eserler vermeye devam eder.

DOĞU VE BATI MEDENİYETLERİNİ GÖRDÜ, 
ESERLERİNİ BU BİRİKİMLE OLUŞTURDU

Hakkındaki bilginin ardından rehberimiz 
çok önemli bir hususun altını çiziyor. Ta-
rihçi olmanın da hassasiyetiyle “mimari 
anlayışını ve o anlayışa giden ruh dün-
yasını görmemiz gerekiyor” uyarısında 
bulunuyor. Çünkü hem doğu hem batı 
kültürünü yerinde görmüştü, komplekse 
girmemiş, incelemiş, öğrenmişti. Geniş bir 
kültürel birikime kavuşmuştu. 

Eserlerinde de minareler, kubbeler rastge-
le değil, şehre bir estetik, bir güzellik ka-
zandırmak kaygısıyla yükselmişti.  Çeşme-
ler, sebiller su ihtiyacını karşıladığı kadar 
şehre güzellik katmak amacıyla tasarlan-
mıştı. Mihrimah Sultan Külliyesi’nde bu-
nun izlerini görüyoruz. Mihri ve Mah yani 
ay ve güneş’in ışığı buradan hiç eksilmiyor. 
206 penceresi var. 

Huzur veren kubbesi, ferahlık veren yarım 
kubbe ve kubbecikleri mevcut. 11 yılda 
restore edilen caminin dışında çeşme, se-
bil, hazire gibi yapılardan oluşan külliyesi 

oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Hamamı 
başta olmak üzere, bir kısmı şuan yolun 
diğer tarafında kalmış, içerisindeki kapalı 
hazire camından bakmayınca fark edilmi-
yor bile.

MİMAR SİNAN 
MESCİDİ’NE, RUTUBET 
KOKUSUNDAN 
GİRİLMİYOR

Fatih’in ara 
sokakların-
dan, trafikle 
cebelleşerek, 
i n s a n l a r ı n 
yabancı turist 
görmüş bakış-
ları arasında 
ilerledik. Akde-
niz Caddesi’nin 
Vatan Caddesi’ne 
bağlanan noktasına 
yakın bir alan var. İnsanla-
rın soluklandığı küçük bir park 
var. Hemen onun içerisinde de diyebilece-
ğimiz bir alanda bakımsız, gösterişsiz bir 
mescid var. İşte burası Mimar Sinan Mesci-
di. Kendi adına, kendisi yapmış. Hayır, cami 
değil mescid… Tezkiretü’l Bünyan isimli 
eserinde “Bu fakirin mescidi” diye anlatır. 
Osmanlı mimarisine altın çağını yaşatan, 
tüm zamanların en muhteşem kubbesini 
yapan, 400 civarı eser bırakan koca Sinan 
kendisine mescid yapmış. Mütevaziliğiyle, 
sadeliğiyle bilinen Mimar Sinan’ın mescidi 
aslında daha geniş bir alanı kapsıyormuş. 
Hatta Ali Emiri Kültür Merkezi’ni bile içine 
aldığını rivayet edenler var.

MİMAR SİNAN’IN İZ İNDE GEZİ YAZISI
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Bugün çukurda kalmış bir vaziyetteki mes-
cidi yazlık ve kışlık olarak iki bölümden 
yapmış. Avlu kapısı mescitle minare ara-
sında, yazlık bölüm L şeklinde son cemaat 
yeri olarak yapılmış. Harim pencereleri iki 
katlı, caminin minaresi de zarif ve göste-
rişsiz duruyor. 

Mescid dışında bir yapı kalmamış, zaten 
mescidin etrafı gecekondu evlerle birleş-
miş. İçerisinde rutubet kokusundan duru-
lamayacak vaziyete gelmiş, haziresi falan 
da kalmamış. Bu şikâyetleri duyan reh-
berimiz, üzülerek, biraz da mahcubiyet 
içerisinde kaldı. “Semavi Eyice hoca ol-
masa, bu mescid tamamen yok olabilirdi” 
diyebildi. Biz nasıl bir milletiz ki, dünyanın 
örnek aldığı bir mimarımızın mescidini 
dahi koruyamıyoruz, tanıtamıyoruz. Oysa 
burasının bir müze gibi ağırlığı ve değeri 

olmalı…

ŞEHZADEBAŞI CAMİSİ’NİN MİNARELERİN-
DEN AKAN GÖZYAŞI

Buradan Mimar Sinan’ın “Bu yüce binada 
güzel sanatların her türü birbirine uyum 
halinde tatbik edilmiştir”diye tarif edip çı-
raklık eserim dediği Şehzadebaşı Camisi’ne 
ulaşmak amacıyla, yukarıya Fevzipaşa 
Caddesi’ne yola koyulduk.  Yol üstünde 
gördüklerimizi de konuştuk, İskenderpaşa 
Camisi’nin yanından geçtik, Fatihalarımızı 
sunduk. Millet Kütüphanesi’nin önünde 
Ali Emiri’nin Divanu Lügati’t Türk’e hür-
metini, “Burası milletindir” diyerek gös-
terdiği kahramanlığı, kütüphaneyi nasıl 
kurduğunu dinledikten sonra Şehzadebaşı 
Camisi’ne ulaştık.

Kubbesindeki İsra Suresi’nin 1. Ayeti ke-

rimesinde hatırlatılan namazımızı kıldık. 
İçerisindeki Esma’ül Hüsna’lardan aldığı-
mız mesajlarla tesbih ve şükrümüzü icra 
ettik. Caminin içerisinde keşfe daldık, 
rehberimizden aldığımız bilgilerle çıraklık 
eseri olan bu camide kültürümüzü zen-
ginleştirdik. Kanuni’nin genç yaşta ölen, 
çok sevdiği oğlu, Şehzade Mehmet’in adı-
nı taşıyan bu cami sade yapısına rağmen 
oldukça güzel görünüyor. 6 sütuna daya-
nan 5 kubbeli camide son cemaat yeri var, 
ikişer şerefeli çift kubbesi var. Kanuni’nin 
gözyaşları kubbede sembolleşmiş. Kubbe-
de şerefelerin altından akan gözyaşı şek-
linde döşemeler var. Külliyeyi oluşturan 
diğer unsurlar, imaret ve medrese, tab-
hane, türbeler cami bahçesinde ve arka 
sokakta bulunuyor. 

Şehzade Mehmed Türbesi’nin içi 
rengârenk çinilerle dolu. Ortadaki sandu-
kada Şehzade Mehmed, sağında Şehzade 
Cihangir, solunda Hümaşah Sultan yatıyor. 
Şehzade türbesinin sol tarafında Sadra-
zam Damat Rüstem Paşa’nın türbesi bulu-
nuyor. Diğer şehzade türbeleri ise Vefa ta-
rafında kalmış. Dış avluda Destarî Mustafa 
Paşa’nın da türbesi var.

31.ORTA’NIN REMZİNİ KİM KURTARACAK?

Buradan türbeye geçerken beton dökül-
müş bir taş dikkatimizi çekti. Üzerinde 
gemici işareti var. Bunun yeniçeri odası 
sembolü diyebileceğimiz remz olduğunu 
öğreniyoruz, İbrahim Akkurt’tan. Bu ko-
nuda oldukça hassas ve sinirli olduğunu 
gözlemledik. Remzin önünde durarak, ho-
casıyla geçen bir anısını anlattı. Bunun Ye-
niçeri 31. Orta’nın remzi olduğunu söyledi. 
Burada her geçenin üstüne basmasının, 

tarihimize, askerlerimize saygısızlık oldu-
ğunu ifade ederek, kaldırılmasını yönünde 
çalışmalarının devam edeceklerini belirtti. 
Bizlerde gidelim, kazma bulup, kaldıralım 
yerinden desek de, sonraya bırakma ka-
rarı aldık! Buradan kuş evleri ve sadaka 
taşına değinerek Vefa semtine döndük. 
Yol boyunca önce Fatih’in hocası Molla 
Hüsrev’in mescidinin yanından, sonrada 
diğer hocası Molla Gürani’nin camisinin 
güzergâhından geçerek, kalfalık eseri Sü-
leymaniye Külliyesi’ne ulaştık.

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ’NİN ŞİFRELERİ

Kanuni’nin “Bina ilminin kılıcı” dediği Mi-
mar Sinan burada eşsiz bir yapıya imza 
atmış. Gururlandığımız medeniyetimi-
zi gösterebildiğimiz, yüzümüzü ağartan 
İstanbul’un mimari anlamda en nadide 
eseri.
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Sebilinin önünde su sesi dinlemek istedik; 
ancak su akmadığından, rehberimizin te-
lefonundan, daha önce çektiği görüntüden 
dinleyebildik. Ardından külliyedeki diğer 
yapıları gezdik. Medreseler, kütüphane, 
hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, 
hazire ve dükkânlardan oluşan bu komp-
lekste nasıl bir gençliğin yetiştiği nasıl bir 
manevi ortamda yetiştikleri üzerine dü-
şüncelere daldık. Buradan hazirede med-
fun bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın 
ve eşi Hürrem Sultan’ın türbeleri önünde 
hayatlarına dair bilgiler aldık. Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın türbesinin kubbesine yıl-
dızlarla donanmış gökyüzü imajı verilmiş.

MİMAR SİNAN’IN KAFATASI KEMİKLERİ 
KAYIP

İstanbul’un eşsiz manzarasını seyrederek 
Mimar Sinan’ın türbesine yöneldik.

Türbesine yürürken ustalık eseri üzerine 
düşündüm. Ustalığı kubbelerin dayandığı 
sütunlar, kubbesinin çapı ve yüksekliğiyle 
ilgili olduğu aklıma geldi. Selimiye Cami 
yapımının gerçekleşmesi ise şöyledir. 
Kanuni’nin vefatından sonra tahta oğlu 
Sultan 2. Selim geçer. Kendisine bir cami 
yapımına karar verir, Edirne’de yapılma-
sını ister. Mimar Sinan yapımına başlar. 
4 minareli her birinde 3 şerefe olan muh-
teşem eser 1574’de tamamlanır. Artık 80 
yaşında ustalık eserini tamamlamıştır. Bü-
yük Mimar Sinan, hayata İstanbul’da göz-
lerini yummuş, Süleymaniye Camisi’nin 
eteklerinde kabrine defnedilmiş. Resmi 
yazı evrakında imza nereye atılırsa, külli-
yenin krokisine bakıldığında görülüyor ki 
tam orada yatmaktadır. Eserini yapmış, 

imzasını atmış, ahiret gününü bekleme-
ye çekilmiş.“Umut ederim ki; Zaman’ın 
sonu ve Kıyamete kadar yaptıklarıma göz 
gezdirecek temiz yürekli insanlar, çabam-
daki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde 
insaflı bir gözle bakıp beni hayır dua ile 
yad ederler.” diyen Koca Sinan’ı tefekkü-
re dalıyoruz. Kendisine rahat verilmemiş, 
Cumhuriyet Dönemi’nde bu türbeden ka-
fatası incelenmek üzere alınmış, daha da 
geri gelmemiş. Bunu duyduğumuzda çok 
üzüldük. Böylesine güzel bir geziye, böyle-
sine bir hüzünle sonlandırdık. Türbesinde-
ki Sai Mustafa Çelebi’nin yazdığı kitabenin 
son kısmındaki  “Geçti bu demde cihandan 
pir-i mîmârân Sinan” yazısını okuyunca 
tevazusunu tefekküre dalarak, ruhuna Fa-
tiha gönderip huzurundan ayrıldık. 

Dersaadet Sohbetleriİstanbul Medeniyeti Tarih Gezileri



İstanbul Medeniyeti Tarih Gezileri

NİSAN 2017
İstanbul Tarih34

Sonbaharın kendisini hissettirme-
ye başladığı bir mevsim diliminde 
yazdan kalma bir günün sabahında 

Aşiyan Mezarlığında bir araya geldik gru-
bumuzla. Organizatörümüz Ahmet Melik 
Bey’in bilgilendirmesi ve Tarihçi İbrahim 
Akkurt’un rehberliğinde gezimiz Aşiyan 
Müzesine doğru yol alarak başlamış oldu. 
Aşiyan Müzesi ya da diğer ismiyle Tevfik 
Fikret evi hem bulunduğu yerin muhteşem 
boğaz manzarasıyla hem de Tanzimat ve 
Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatının ve 
Osmanlı’nın son dönemini yansıtması ba-
kımından oldukça önemli bir mekan. Müze 
gezimiz sonrasında Rehberimiz İbrahim 
Akkurt’tan Boğaziçi Üniversitesi’nin dizi-
nin dibinde kurumun kuruluşunu, Robert 
Koleji olarak açılan mekanın kurucusu 
Cyrus Hamlin ve hatırat kitabındaki bilgi-
leri dinliyoruz. Mahir İzin ifadesiyle Cyrus 

Hamlin Robert Koleji’ni kurduğu zaman, 
“Fatih’in İstanbul’u aldığı surlardan bu 
milletin kültürünü fethedeceğim” dediğini 
dinliyoruz büyük bir hayretle. Ardından 
gezimizin ikinci durağı olan Aşiyan Mezar-
lığına iniyoruz tarih kokan sokaklardan…

Aşiyan Mezarlığının girişinde “Bursa’da 
Zaman” isimli şiiriyle Bursa denilince ilk 
akla gelen isimlerden meşhur şairimiz 
Ahmet Hamdi Tanpınar karşılıyor bizi. 
Kabri başında kısa bir bilgilendirme son-
rası Ahmet Melik Bey’in tok sesinden “Ne 
içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışın-
da…” isimli Ahmet Hamdi imzalı şiri dinle-
dikten sonra hemen yanında üstadı Türk 
Edebiyatının zirve şahsiyetlerinden Yahya 
Kemal Beyatlı’nın misafiri oluyoruz. İstan-
bul denilince neden Yahya Kemal’i hatırla-
malıyız diyerek başlıyor rehberimiz anlat-

maya. Yahya Kemal sayesinde İstanbul’da 
gezerken Süleymaniye’de Bayram Saba-
hını yaşadığımızı Cihangir’den İstanbul’a 
baktığımızda “Sana dün bir tepeden bak-
tım aziz İstanbul” mısralarını terennüm 
ettiğimizi hatırlatıyor bize. Ahmet Melik 
Bey’den “Rindlerin Ölümü” ve “Akıncılar 
Şiiri” ile adeta Yahya Kemal’in edebi dün-
yasına yolculuk ediyoruz.

RUMELİHİSARI BöLgESİ 
gEZİ NOTLARI

Rumelihisarı Mahallesi diğer bir 
ifade ile bölgesi ismini Fatih Sul-
tan Mehmed’in İstanbul’u fethi 
öncesi kuşatma hazırlıkları kap-
samında 3 ay gibi kısa bir süre-
de inşa ettiği Rumeli Hisarı’ndan 
almaktadır. Bizler de İstanbul 
Tarih ve Kültür Derneği olarak 
iki yıldır süregelen İstanbul Me-
deniyeti Tarih Gezilerimizin 3.se-
zonunu Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u fethe başladığı yerden 
start vererek başlattık.
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İstanbul’da yaşayıp, bilmediğimiz güzel 
yerlerden bir tanesi daha. Japon Bahçe-
si Sizi İstanbul’dan alıp götüren farklı bir 
atmosferi var. Çoğu kişinin hiç bilmediği, 
hatta hiç duymadığı bir yer. Bunun sebe-
bi herhalde gidenlerin de, çevresine pek 
bahsetmemesi olsa gerek. Beklentiyi çok 
yüksek tutmamak lazım ama mutlaka 
gezilip görülmesi gereken büyüleyici bir 
yer. İçerisinde Japon kültürünü yansıtan 
motifler, farklı bitki türleri, yapay gölü ve 
sakinliği ile sizi alıp uzak diyarlara götü-
recek.  

Mekan her gün açık ve giriş ücretsizdir. Ja-
pon Bahçesi´nin tüm özellik ve öğeleriyle 
yaşatılacağı bahçede; Şelale, Doğal Gölet, 
Ada, Ada´yı her iki yönde kıyılara bağla-
yan Taş ve Ahşap Köprüler ve Kuru Köprü 
inşa edilmiştir. Japon Çayevi yapımı devam 

etmektedir. Baltalimanı Japon Bahçesi 
gezisi sonrası tadı damağımızda kalacak, 
hafızalarımızdan silinmeyecek muhteşem 
Rumelihisarı Bölgesi Gezimizi tamamla-
mış oluyoruz. Engin tarih bilgisiyle bizleri 
aydınlatan Tarihçi İbrahim Akkurt’a, gezi-

yi tertip eden İstanbul Tarih yöneticilerine 
teşekkürü bir borç biliyoruz. Sizlere de 
tavsiyemiz şudur ki, İstanbul’da yaşama-
yın İstanbul Medeniyeti Tarih Gezileriyle 
İstanbul’u yaşayın…

Orhan Veli, Münevver Ayaşlı derken Aşiyan Mezarlığı’nda güller gülünü hatırlatan bir mümtaz şahsiyetin huzur-u manevi-
yesinde alıyoruz soluğu. Adını tarihe “Çöl Kaplanı”, “Medine Müdafii” olarak altın harflerle kazıyan Fahreddin Paşa’nın hayat 
hikayesini ve dillere destan Medine Müdafaasını dinlerken duygulanıyoruz. Hatta kendisinden Medine’yi teslim etmesini istey-
enlere söylediği“Bu asker Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahhara’nın yeşil türbesi altında kan ve ateşten dokunmuş 
bir kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet minareleriyle yeşil kubbes-
inden al sancağı alınmayacaktır. Allâh-u Teâlâ bizimle beraberdir. Şefaatçimiz O’nun Rasûlü Peygamberimiz Efendimiz’dir” sö-
zlerini işittiğimizde ortam adeta sessizliğe bürünüyordu.En nihayetinde sefere çıkan denizcilerin mutlaka ziyaret ettiği Durmuş 
Dede’yi ziyaret ederek gezimizin Aşiyan Mezarlığı kısmını da tamam ediyoruz.Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul Boğazı’nın en 
dar kısmına büyük dedesi Yıldırım Bayezid’in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı’nın karşısına inşa ettirdiği Rumeli Hisarı’ndayız. 

Rumeli Hisarı’nın tarihi ve teknik özelliklerini rehberimiz İbrahim hocamızdan dinledikten sonra yakın zamana kadar üzeri-
nde konserler verilen Rumeli Hisarı Camii’nde öğle namazlarımızı eda ettik ve fethin şanlı kumandanı dedemiz Fatih Sultan 
Mehmed ile kahraman askerlerini rahmetle yad ettik. Rumeli Hisarı’ndan sonra biraz yol alarak soluğu tarihimizde Baltalimanı 
Antlaşmasının imzalandığı Mustafa Reşid Paşa’nın Sahilhane olarak kullandığı günümüzde Baltalimanı Kemik Hastanesi olarak 
bilinen mekanda alıyoruz.  İstanbul’un fethi hazırlıklarında deniz kuvvetlerini komuta eden Baltaoğlu Süleyman Bey’den ismini 
alan mekanla ilgili bilgileri, mekana ismini veren Baltaoğlu Süleyman’ı Fatih Sultan Mehmed ile olan hadiseyi dinledik.

Dersaadet Sohbetleri
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SAFRANBOLU GEZİ NOTLARI

Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk ismiyle başlattığımız şehir 
dışı gezilerinde 9 Ekim Pazar günkü yolculuğumuz tarihi 
yapısını yıllardır muhafaza edebilmiş UNESCO Dünya Kül-

türel Mirası Listesinde yer alan Safranbolu idi. Her zaman olduğu 
gibi İstanbul‘dan çıkarken kalkış noktalarından katılımcılar 
alındıktan sonra yol üzerinde bir mekanda mola vererek adeta 
bir piknik havasında kahvaltı ikramı ile gezimiz başlamış oldu. 
Araç içerisinde Dernek Başkanı Tarihçi İbrahim Akkurt ve Gezi 
Sorumlusu Ahmet Melik Ünal Beylerin gezi hakkında bilgilendir-
mesi ile yolumuza devam ettik ve öğlene doğru menzilimiz olan 
Safranbolu‘ya vardık.

Şehre girer girmez adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Tarihçi 
Mehmet Kütükçüoğlu‘nun rehberliğinde gezimize ilk olarak böl-
geye gelen yörüklerin oluşturduğu tarihi Yörük Köyü‘ne geçtik. 
Yörüklerin tarihi, bölgeye gelişleri, yerleşmeleri ve tarih boyun-
ca bölgeye olan katkılarını dinledikten sonra köyün tarihi şirin 
evleri arasında gezimizi devam ettirdik. Sipahioğlu Konağı‘nda 
Hz.Ali‘nin anısını ve sanatsal izlerini göreceğimiz duvar işi süsle-
melerini görme imkanımız oldu. 

Yörük Köyü sonrası Hıdırlık Tepesi‘ne geçtik. Burada Hıdır Baba 
Türbesini, Şeyhül Etibba Dr.Ali Yaver ve Hasan Dede Türbelerini 
ziyaret ettikten sonra Hıdırlık Tepesinden Tarihi Safranbolu‘yu 
panoramik bir şekilde görüp şehir hakkında rehberimizden bilgi 
aldık.

Çarşı içinden geçerek Sadrazam İzzet Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmed Paşa Camii, tarihi güneş saati hakkında bilgi aldıktan 
sonra soluklanmak ve Safranbolu‘nun yöresel lezzetlerinden olan lokumu tatmak üzere lokumcuya girdik. Burada yöresel gazoz ve 
lokum ikramından sonra 7 dk‘lık Safranbolu Tanıtım klibini izledik. Kısa bir serbest zaman akabinde Tokatlı Kanyonu‘na giderek Cam 
Teras‘ı görmek ve burada bol bol fotoğraf çekilme imkanımız oldu. Tokatlı Su Kemeri‘ni de gördükten ve hakkında bilgi aldıktan son-
ra İstanbul yoluna revan olduk.Safranbolu gezimizde öğrendiğimiz bilgileri sağlamlaştırmak için bir İstanbul Tarih klasiği olan bilgi 
yarışmasına başlıyoruz. Bayağı çekişmeli olan yarışma sonunda 3 kitap hediyesi ile katılımcılardan şanslı olanlar heybesini doldurmuş 
oldu. Tarih, kültür ve keyif dolu bir geziyi yaşattıkları için İstanbul Tarih ve Kültür Derneğine ve kıymetli yöneticilerine teşekkür ederiz. 

Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk Gezileri
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Haber Turu

Tarihçi İbrahim Akkurt’un rehber-
liğinde, sırasıyla Mihrimah Sultan 
Külliyesi, Üçüncü Ahmet Çeşmesi, 

Gülnuş Emetullah Rabia Valide Sultan Kül-
liyesi, Fatih Mahkemesi, Aziz Mahmud Hü-
dayi Külliyesi, Rumi Mehmed Paşa Camii, 
Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi ve Kız Kulesi 
anlatımıyla son buldu. 

Geziden sonra Selimiye Camii yanındaki 
Yedi Beyaz Gurme Lokantasında mekan 
sahibi Fatih Aydın Bey’in Halep yararına 
toplanan ekibe indirimli tarifesiyle yemek 
yenilerek gezi nihayete erdi.

Halep yararına düzenlediğimiz Üsküdar 
Gezisi Kampanyamızda gezimize katılan-
lara, katılamasa bile para gönderip bu 
anlamlı kampanyamıza destek olan tüm 
takipçilerimize en kalbi teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Kampanyamızda toplanan 4.510 TL’yi bu-
gün İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Baş-
kanımız İbrahim Akkurt, İHH İnsani Yar-
dım Vakfı’na Halep İçin kullanılmak üzere 
teslim etti.

Teşekkürler İstanbul Tarih yine farkını 
gösterdin.

HALEP İÇİN ÜSKÜDAR’DAYDIK
Halep’te işgal altında zulüm gören kardeşlerimiz yararına düzenlediğimiz “Halep Yararına Üsküdar Gezisi” 

18 Kasım Pazar günü Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’de grubun toplanması ile başladı.
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BALKANLAR’IN 

BAŞKENTİ 
EDİRNE GEZİ NOTLARI

O
smanlı döneminden itibaren serhâd şehri -sınır şehri- olarak adlandırılan Edirne, Balkanlar’ın başkenti olarak kabul görmüş 

Balkanlar ise Osmanlı’nın Avrupa’ya bakan ileri karakolu durumunda…Padişah nasıl ki Edirne’yi fethetmek için İstanbul’da 

Edirne Kapısı’ndan çıkmış da düşmüşse yollara, bizler de İstanbul güzergâhından girerek Edirne’ye Selimiye Cami tarafından se-

lamlanarak girdik şehre… Yol boyunca kendisine ulaşmak için aştığımız yollar, Edirne’nin coğrafyasına hâzır ve de nâzır olarak gitme-

miz için adeta yüreklerimizi belli bir kıvama getirdi. Alabildiğine yeşillik düzlükler, başak tarlaları, çeşit çeşit ağaçlar ve daha nicesi… 

Biz böylesine hülyalı düşüncelere dalmış kimimiz de yarı uyur yarı uyanık devam ederken yolculuğuna, kendisinin mihmandarlığında 

bulunmaktan pek müstefid olduğumuz İbrahim Hocamız, Edirne’ye dair genel bir hazırlık yapmaya başladı hafsalalarımızda. Varlığı 

M.Ö’ye dayanan Edirne, varlığını kasaba hüviyetiyle devam ettiregelmiş. Bizans İmparatoru Hadrionus döneminde şehirleşmeye 

başlayan bu şehir, imar edilmeye başlanmasıyla önce surların hakimiyetiyle çevrilmiş sonra da şehir düzenini sağlayacak unsurlar 

ile imar edilmeye devam edilerek bir castrom -surlarla çevrilmiş şehir- haline getirilmiştir ve Hadrionopolis olarak adlandırılmıştır.

Şehre girer girmez adeta tarihi bir 

yolculuğa çıkıyorsunuz. Tarihçi Mehmet 

Kütükçüoğlu’nun rehberliğinde gezimize 

ilk olarak bölgeye gelen yörüklerin 

oluşturduğu tarihi Yörük Köyü’ne geç-

tik. Yörüklerin tarihi, bölgeye gelişleri, 

yerleşmeleri ve tarih boyunca bölgeye 

olan katkılarını dinledikten sonra köyün 

tarihi şirin evleri arasında gezimizi de-

vam ettirdik. 

Sipahioğlu Konağı’nda Hz.Ali’nin anısını 

ve sanatsal izlerini göreceğimiz duvar 

işi süslemelerini görme imkanımız oldu. 

Yörük Köyü sonrası Hıdırlık Tepesi’ne 

geçtik. Burada Hıdır Baba Türbesini, 

Şeyhül Etibba Dr.Ali Yaver ve Hasan Dede 

Türbelerini ziyaret ettikten sonra Hıdırlık 

Tepesinden Tarihi Safranbolu’yu pan-

oramik bir şekilde görüp şehir hakkında 

rehberimizden bilgi aldık.

Çarşı içinden geçerek Sadrazam İzzet 

Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmed 

Paşa Camii, tarihi güneş saati hakkında 

bilgi aldıktan sonra soluklanmak ve 

Safranbolu’nun yöresel lezzetlerinden 

olan lokumu tatmak üzere lokumcuya 

girdik. Burada yöresel gazoz ve lokum 

ikramından sonra 7 dk’lık Safranbolu 

Tanıtım klibini izledik. Kısa bir serbest za-

man akabinde Tokatlı Kanyonu’na gider-

ek Cam Teras’ı görmek ve burada bol bol 

fotoğraf çekilme imkanımız oldu. Tokatlı 

Su Kemeri’ni de gördükten ve hakkında 

bilgi aldıktan sonra İstanbul yoluna revan 

olduk.

Safranbolu gezimizde öğrendiğimiz bilg-

ileri sağlamlaştırmak için bir İstanbul 

Tarih klasiği olan bilgi yarışmasına 

başlıyoruz. Bayağı çekişmeli olan 

yarışma sonunda 3 kitap hediyesi ile 

katılımcılardan şanslı olanlar heybesini 

doldurmuş oldu. Tarih, kültür ve keyif 

dolu bir geziyi yaşattıkları için İstanbul 

Tarih ve Kültür Derneğine ve kıymetli 

yöneticilerine teşekkür ederiz. 

Mevsimlerden sonbahar 

esintisine bürünmüş yaz 

günlerinden bir cumartesi… 

Güzergâhımız ve “Osmanlı 

Coğrafyasına Yolculuk” seri-

sinin son durağı olan 

Edirne

88 yıl Osmanlı’ya başkent durumunda ka-

lacak olan ve I. Murad tarafından fethe-

dilen Edirne’de başlayan şenlendirme 

politikası II. Murad devrinde devam 

etmiş ve şehrin imarı bu dönemde hız 

kazanmıştır. Üzüm bağlarıyla meşhur 

olan bu memleket, Osmanlı askerlerinin 

bağlardan yedikleri üzümler yerine altın 

bırakmaları akabinde medeniyetimizin 

nasıl bir duruş sergileyeceğine bir örnek-

lik teşkil etmiş ve şehir savaşılmadan 

sulh yoluyla teslim alınmıştır. Böylesi 

genel bir bilgilendirilmeden ve yolları 

temaşa etmemiz akabinde yavaş yavaş 

şehrimize girmiş bulunduk.

Balkan Harbinde kendisinden Edirne’yi 

42 günlüğüne müdafası istenen la-

kin kendisinin şehri 5 ay 5 gün müdafa 

ettiği Şükrü Paşa’yı ziyaret ettik. Kasım 

Hocamız tarafından Şükrü Paşa’nın 

burayı müdafa edişini ve savaşı dinleme-

mizin akabinde evvela Paşa’nın kabrini 

sonrasında ise birliğin müdafalarını 

gerçekleştirdiği sığınakları ziyaret ettik. 

Aslen Erzurumlu olan Edirne müdafisi 

Şükrü Paşa şöyle vasiyet ediyor asker-

lerine: “Şayet bu şehri müdafa ede-

meyip düşman eline teslim edersem 

bırakın cesedimi kurtlar kuşlar yesin yok 

eğer şayet bu müdafada şehid olursam 

beni bu topraklara defnedin.” diyor. 42 

günlüğüne deyip 5 ay 5 gün şehri müdafa 

eden Şükrü Paşa şehri vermeyip şehid 

düşünce buraya defnedilmiştir.

Tabyaları ziyaret eyleyip gözetleme 

kulelerine, ortamın durumuna, harap 

haline bakarken son dönemlerde biraz 

da olsa buralara özen gösterilmesi ve 

çeşitli şekillerle buraya dikkat çekilm-

eye başlanması bir nebze olsun içimizi 

rahatlattı. Dillerimizde dualar yolumuza 

devam ederken bir sahne işgal günlerin-

den hepimizin zihinlerinde… Kimisinde 

kıyımlar kimisinde cengâverliği Şükrü 

Paşa’nın… Maneviyât eri II. Murad’ın 

Daru’l-hadis Cami’ini ziyaret eylemek için 

yola revan olurken böylesi tasavvurlar 

zihinlerde, gönüller kederli… Rüyasında 

Efendimizi gören Murad-ı saniye diyor ki 

Sevgili : “Neden benim sözlerimi okutacak 

bir mekan yaptırmıyorsun?” ve akabinde 

Padişah ilk tuğlasını kendisinin koyacağı 

temelleri atarak bu yapıyı icra ettiriyor. 

Mihrap çinileri bir Rus tarafından sökül-

erek Rusya’ya götürülmüştür. Ayrıca 

rüyasında Mevlana’yı gören II. Murad 

yine Hazret tarafından kendisine “Neden 

benim torunlarımın zikir yapması için bir 

mekan yaptırmıyorsun?” emri mucibince 

Muradiye külliyesi ile yanına bir tekke 

inşa ettirmiştir.

Ne yağmura ne de çamura hatta aynı 

günün ansızın kızgınlığına bile aldırış et-

meyen İstanbul Tarih’e minnettar gönül-

ler Eski Saray yolunda… Bir rivayete göre 

Fatih Sultan Mehmed’in doğduğu yer 

olarak rivayet edilen Saray-ı Cedîd’den 

günümüze Babü’s-Saade, Arz Odası, Ci-

hannüma Köşkü ve Kum Kasrı Hamamı 

kalmış. Sarayın bu hali alması sürecini 

anlatan hocamızı dinledikten hemen son-

ra sağ vechemizde kalan Fatih Köprüsü 

üzeriden Adalet Kulesi’nin önüne gelmiş 

bulunduk. Üç katlı olduğunu öğrendiğimiz 

bu yapının ilk katı şerbethâne, ikinci katı 

kâtiplerin olduğu bölüm, üçüncü kat ise 

divan-ı hümayûn toplantılarının yapıldığı 

bölüm imiş. 

88 yıl Osmanlı’ya başkent durumunda ka-

lacak olan ve I. Murad tarafından fethe-

dilen Edirne’de başlayan şenlendirme 

politikası II. Murad devrinde devam 

etmiş ve şehrin imarı bu dönemde hız 

kazanmıştır. Üzüm bağlarıyla meşhur 

olan bu memleket, Osmanlı askerlerinin 

bağlardan yedikleri üzümler yerine altın 

bırakmaları akabinde medeniyetimizin 

nasıl bir duruş sergileyeceğine bir örnek-

lik teşkil etmiş ve şehir savaşılmadan sulh 

yoluyla teslim alınmıştır. Böylesi genel 

bir bilgilendirilmeden ve yolları temaşa 

etmemiz akabinde yavaş yavaş şehrimize 

girmiş bulunduk.

Balkan Harbinde kendisinden Edirne’yi 

42 günlüğüne müdafası istenen la-

kin kendisinin şehri 5 ay 5 gün müdafa 

ettiği Şükrü Paşa’yı ziyaret ettik. Kasım 

Hocamız tarafından Şükrü Paşa’nın 

burayı müdafa edişini ve savaşı dinleme-

mizin akabinde evvela Paşa’nın kabrini 

sonrasında ise birliğin müdafalarını 

gerçekleştirdiği sığınakları ziyaret ettik. 

Aslen Erzurumlu olan Edirne müdafisi 

Şükrü Paşa şöyle vasiyet ediyor asker-

lerine: “Şayet bu şehri müdafa ede-

meyip düşman eline teslim edersem 

bırakın cesedimi kurtlar kuşlar yesin yok 

eğer şayet bu müdafada şehid olursam 

beni bu topraklara defnedin.” diyor. 42 

günlüğüne deyip 5 ay 5 gün şehri müdafa 

eden Şükrü Paşa şehri vermeyip şehid 

düşünce buraya defnedilmiştir.

Tabyaları ziyaret eyleyip gözetleme 

kulelerine, ortamın durumuna, harap 

haline bakarken son dönemlerde biraz 

da olsa buralara özen gösterilmesi ve 

çeşitli şekillerle buraya dikkat çekilm-

eye başlanması bir nebze olsun içimizi 

rahatlattı. Dillerimizde dualar yolumuza 

devam ederken bir sahne işgal günlerin-

den hepimizin zihinlerinde… Kimisinde 

kıyımlar kimisinde cengâverliği Şükrü 

Paşa’nın… Maneviyât eri II. Murad’ın 

Daru’l-hadis Cami’ini ziyaret eylemek için 

yola revan olurken böylesi tasavvurlar 

zihinlerde, gönüller kederli… Rüyasında 

Efendimizi gören Murad-ı saniye diyor ki 

Sevgili : “Neden benim sözlerimi okutacak 

bir mekan yaptırmıyorsun?” ve akabinde 

Padişah ilk tuğlasını kendisinin koyacağı 

temelleri atarak bu yapıyı icra ettiriyor. 

Mihrap çinileri bir Rus tarafından sökül-

erek Rusya’ya götürülmüştür. Ayrıca 

rüyasında Mevlana’yı gören II. Murad 

yine Hazret tarafından kendisine “Neden 

benim torunlarımın zikir yapması için bir 

mekan yaptırmıyorsun?” emri mucibince 

Muradiye külliyesi ile yanına bir tekke 

inşa ettirmiştir.

Ne yağmura ne de çamura hatta aynı 

günün ansızın kızgınlığına bile aldırış et-

meyen İstanbul Tarih’e minnettar gönül-

ler Eski Saray yolunda… Bir rivayete göre 

Fatih Sultan Mehmed’in doğduğu yer 

olarak rivayet edilen Saray-ı Cedîd’den 

günümüze Babü’s-Saade, Arz Odası, Ci-

hannüma Köşkü ve Kum Kasrı Hamamı 

kalmış. Sarayın bu hali alması sürecini 

anlatan hocamızı dinledikten hemen son-

ra sağ vechemizde kalan Fatih Köprüsü 

üzeriden Adalet Kulesi’nin önüne gelmiş 

bulunduk. Üç katlı olduğunu öğrendiğimiz 

bu yapının ilk katı şerbethâne, ikinci katı 

kâtiplerin olduğu bölüm, üçüncü kat ise 

divan-ı hümayûn toplantılarının yapıldığı 

bölüm imiş. 
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Hemen Adalet Kulesinin arkasında bulunan 

iki taş ise zamanında Topkapı Sarayı’nda 

bulunan Cellat Çeşmesi’nin önünde de bu-

lunan seng-i ibret taşları idi. Seng-i ibret 

-ibret taşı- ise devlet suçu işleyenlerin 

başları vücutlarından ayrıldığında ibret-i 

alem olsun deyû başlarının üzerinde teşhir 

edildiği taşlardır. Bu seng-i ibretlerin he-

men karşısında ise Sultan Abdülaziz’in 

Avrupa seyahatinden döneceğini ve 

Edirne’den geçeceğini duyan halk 

tarafından Sultan’ın şerefine yaptırılan bir 

diğer taş bulunmakta.

 “İki yiğit çıktı meydâne, ikisine birbirinden 

pervâne.” Naralarının atıldığı bir meydana 

geliyoruz ki burada 1361’den beri Kırkpınar 

Güreşleri dediğimiz gelenek durmaksızın 

icra ediliyor. Türkler Rumeli’yi fethet-

tikten sonra Edirne’nin fethi için günü-

müzde Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı 

bu bölgede dinlenirken vakit geçsin diye 

güreşen iki kardeş yenişene kadar güreşip 

yenişemeyince de yorgun düşüp akabi-

nde ikisi de vefat edince onların vefatına 

üzülenler tarafından orada güreşilmeye 

ve bu durum gelenek haline getirilm-

eye başlanmıştır. Kel Aliço, Kurtdereli ve 

Koca Yusuf’un anıtlarını gördüğümüz bu 

meydanda Hocamız Kel Aliço’nun 27 yıl 

üst üste dünya güreş birincisi olduğunu 

ifade ederken biz de bu azme ve gayrete 

hayran olmadan edemiyoruz. Az evvelki 

Fatih köprüsü gibi burada da yapılmış olan 

Kanuni Köprüsü şehir ile şehrin dışı olan bu 

tarafı birbirine bağlamaktadır. Çevremize 

pür dikkat bakarken bizler gibi nerelerden 

kalkmış da gelmiş olan başka grupların 

anlatımlarına kulak kesilmişken Saray 

İçi denilen bölgeye, Balkan Şehitliğine 

geliyoruz. Burcu Turhan arkadaşımızdan 

namazgâhların işlevini dinlememizin 

akabinde patır patır inzal olan yağmur 

omuzlarımıza düşerken engel tanımayan 

İstanbul Tarih ekibi Fatihalarını okuyarak 

rahmeti de ayaklar altında çiğnemekten 

korkarak aracına doğru usul adımlarla 

koştu. Bu hafif tempolu yürüyüşten kısa 

süreli ıslanmamızdan sonra şöyle geniş 

bir açıdan temaşa eyleyerek bu bölgeyi 

“ne zaman geliriz bir daha, meçhul” diye 

geçirilen gönüllerin yâdını duyar gibiydi 

kulaklarımız. 

Dersaadet Sohbetleri
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Şehre girer girmez adeta tarihi bir 

yolculuğa çıkıyorsunuz. Tarihçi Mehmet 

Kütükçüoğlu’nun rehberliğinde gezimize 

ilk olarak bölgeye gelen yörüklerin 

oluşturduğu tarihi Yörük Köyü’ne geç-

tik. Yörüklerin tarihi, bölgeye gelişleri, 

yerleşmeleri ve tarih boyunca bölgeye 

olan katkılarını dinledikten sonra köyün 

tarihi şirin evleri arasında gezimizi de-

vam ettirdik. 

Sipahioğlu Konağı’nda Hz.Ali’nin anısını 

ve sanatsal izlerini göreceğimiz duvar 

işi süslemelerini görme imkanımız oldu. 

Yörük Köyü sonrası Hıdırlık Tepesi’ne 

geçtik. Burada Hıdır Baba Türbesini, 

Şeyhül Etibba Dr.Ali Yaver ve Hasan Dede 

Türbelerini ziyaret ettikten sonra Hıdırlık 

Tepesinden Tarihi Safranbolu’yu pan-

oramik bir şekilde görüp şehir hakkında 

rehberimizden bilgi aldık.

Çarşı içinden geçerek Sadrazam İzzet 

Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmed 

Paşa Camii, tarihi güneş saati hakkında 

bilgi aldıktan sonra soluklanmak ve 

Safranbolu’nun yöresel lezzetlerinden 

olan lokumu tatmak üzere lokumcuya 

girdik. Burada yöresel gazoz ve lokum 

ikramından sonra 7 dk’lık Safranbolu 

Tanıtım klibini izledik. Kısa bir serbest za-

man akabinde Tokatlı Kanyonu’na gider-

ek Cam Teras’ı görmek ve burada bol bol 

fotoğraf çekilme imkanımız oldu. Tokatlı 

Su Kemeri’ni de gördükten ve hakkında 

bilgi aldıktan sonra İstanbul yoluna revan 

olduk.

Safranbolu gezimizde öğrendiğimiz bilg-

ileri sağlamlaştırmak için bir İstanbul 

Tarih klasiği olan bilgi yarışmasına 

başlıyoruz. Bayağı çekişmeli olan 

yarışma sonunda 3 kitap hediyesi ile 

katılımcılardan şanslı olanlar heybesini 

doldurmuş oldu. Tarih, kültür ve keyif 

dolu bir geziyi yaşattıkları için İstanbul 

Tarih ve Kültür Derneğine ve kıymetli 

yöneticilerine teşekkür ederiz. 

88 yıl Osmanlı’ya başkent durumunda ka-

lacak olan ve I. Murad tarafından fethe-

dilen Edirne’de başlayan şenlendirme 

politikası II. Murad devrinde devam 

etmiş ve şehrin imarı bu dönemde hız 

kazanmıştır. Üzüm bağlarıyla meşhur 

olan bu memleket, Osmanlı askerlerinin 

bağlardan yedikleri üzümler yerine altın 

bırakmaları akabinde medeniyetimizin 

nasıl bir duruş sergileyeceğine bir örnek-

lik teşkil etmiş ve şehir savaşılmadan 

sulh yoluyla teslim alınmıştır. Böylesi 

genel bir bilgilendirilmeden ve yolları 

temaşa etmemiz akabinde yavaş yavaş 

şehrimize girmiş bulunduk.

Balkan Harbinde kendisinden Edirne’yi 

42 günlüğüne müdafası istenen la-

kin kendisinin şehri 5 ay 5 gün müdafa 

ettiği Şükrü Paşa’yı ziyaret ettik. Kasım 

Hocamız tarafından Şükrü Paşa’nın 

burayı müdafa edişini ve savaşı dinleme-

mizin akabinde evvela Paşa’nın kabrini 

sonrasında ise birliğin müdafalarını 

gerçekleştirdiği sığınakları ziyaret ettik. 

Aslen Erzurumlu olan Edirne müdafisi 

Şükrü Paşa şöyle vasiyet ediyor asker-

lerine: “Şayet bu şehri müdafa ede-

meyip düşman eline teslim edersem 

bırakın cesedimi kurtlar kuşlar yesin yok 

eğer şayet bu müdafada şehid olursam 

beni bu topraklara defnedin.” diyor. 42 

günlüğüne deyip 5 ay 5 gün şehri müdafa 

eden Şükrü Paşa şehri vermeyip şehid 

düşünce buraya defnedilmiştir.

Tabyaları ziyaret eyleyip gözetleme 

kulelerine, ortamın durumuna, harap 

haline bakarken son dönemlerde biraz 

da olsa buralara özen gösterilmesi ve 

çeşitli şekillerle buraya dikkat çekilm-

eye başlanması bir nebze olsun içimizi 

rahatlattı. Dillerimizde dualar yolumuza 

devam ederken bir sahne işgal günlerin-

den hepimizin zihinlerinde… Kimisinde 

kıyımlar kimisinde cengâverliği Şükrü 

Paşa’nın… Maneviyât eri II. Murad’ın 

Daru’l-hadis Cami’ini ziyaret eylemek için 

yola revan olurken böylesi tasavvurlar 

zihinlerde, gönüller kederli… Rüyasında 

Efendimizi gören Murad-ı saniye diyor ki 

Sevgili : “Neden benim sözlerimi okutacak 

bir mekan yaptırmıyorsun?” ve akabinde 

Padişah ilk tuğlasını kendisinin koyacağı 

temelleri atarak bu yapıyı icra ettiriyor. 

Mihrap çinileri bir Rus tarafından sökül-

erek Rusya’ya götürülmüştür. Ayrıca 

rüyasında Mevlana’yı gören II. Murad 

yine Hazret tarafından kendisine “Neden 

benim torunlarımın zikir yapması için bir 

mekan yaptırmıyorsun?” emri mucibince 

Muradiye külliyesi ile yanına bir tekke 

inşa ettirmiştir.

Ne yağmura ne de çamura hatta aynı 

günün ansızın kızgınlığına bile aldırış et-

meyen İstanbul Tarih’e minnettar gönül-

ler Eski Saray yolunda… Bir rivayete göre 

Fatih Sultan Mehmed’in doğduğu yer 

olarak rivayet edilen Saray-ı Cedîd’den 

günümüze Babü’s-Saade, Arz Odası, Ci-

hannüma Köşkü ve Kum Kasrı Hamamı 

kalmış. Sarayın bu hali alması sürecini 

anlatan hocamızı dinledikten hemen son-

ra sağ vechemizde kalan Fatih Köprüsü 

üzeriden Adalet Kulesi’nin önüne gelmiş 

bulunduk. Üç katlı olduğunu öğrendiğimiz 

bu yapının ilk katı şerbethâne, ikinci katı 

kâtiplerin olduğu bölüm, üçüncü kat ise 

divan-ı hümayûn toplantılarının yapıldığı 

bölüm imiş. 

Mimar Sinan’ın ustalık eseri, Edirne’nin 

haşmet kaynağı Selimiye Cami… II. Selim 

tarafından inşa edilen bu yapı İstanbul 

yolundan geldiğinizde sizi iki minaresi, 

Balkanlar tarafından geldiğinizde ise 

haşmetini artırmak adına dört minaresi ile 

karşılıyor. Şehre hakim bir noktada imar 

edilen cami bahçesine girdiğinizde Yavuz 

Selim Cami’ini, avlusuna girdiğinizde ise 

Süleymaniye Cami’ini anımsatıyor sanki. 

Hz. Peygamber’i rüyasında gören Selim’e 

burada cami yapması buyrulunca burada 

vücut bulan bu yapı kalbinizi titretiyor. 

74 metre uzunluğunda en uzun minarele-

lere, oldukça süslü minber külâhına, 32 

metre yarı çapındaki en geniş kubbeye ve 

haşmetli bir usluba sahip olan bu yapıya 

Sinan yine imzasını atarak maharetini 

göstermeden edememiş. Nitekim müez-

zin mahfili ile harîm kısmının hemen 

ortasında karşılaşmış olmamız da yine 

“böyle kusursuz bir eserin kusuru olmalı 

çünkü tek kusursuz Allah’tır” deyip de 

acizliğini hisseden Sinan’ın ruhuna aittir. 

Peki kim sahip şimdi bu ruha?

Gezimizin sonuna yaklaşırken bizler 

aracımızda toplanmış Meriç Nehri 

kenarında günün bereketiyle soluklan-

mak adına bekleşirken Selimiye Cami’inin 

minaresinde hiç de yabancı olmadığını 

düşündüğümüz birisini gördük. İstanbul 

Tarih farkının fark icraatçisi Ahmet Melik 

abimiz. Bir yandan kendisine gıpta etmiş 

bir yandan da hiç(!) kıskanmamışken 

kendisini, kendisi vesilesiyle gezimizin 

sonuna iştirak eden Selimiye Cami müez-

zini Fatih Bülbül Bey’den bir dahaki 

gelişimizde kendisini bulmamız kaydıyla 

bizlere de böyle bir güzelliği yaşatacağı 

sözünü aldık. Mevlam nasib etmese de 

ihtimali bile güzel olan bu haber bizleri 

nasıl da heyecanlandırdı…

Hasan Sezâi Hazretlerine uğrayıp duamızı 

etmiş duamızı da almışken bizler, günü 

yorgun düşürmekten gocunmamış bir 

halde geldik Meriç Nehri kenarına… 

Teberrüken yağan yağmurun, açan 

güneşin, esen rüzgarın varlığına ben de 

olayım yaren diyen nehrin hoş havasını 

eşsiz manzarasını temaşa eylerken kalktı 

omuzlarımızdan günün mahmurluğu. Bir 

kere daha dirildik buranın rayihasıyla 

Edirne’nin. Acizâne bendenizin Hacı Adil 

Bey Çeşmesi’ni anlatımıyla çeşme kül-

türü hakkında -sürç ü lisan etsek de- bir 

kaç kelâm ederek İstanbul yoluna revân 

olalım diye koyulduk yola.

Ben yine şahsın adına İstanbul Tarih’in 

öğrencisi ve aile üyesi olmaktan menûni-

yet duyduğumu da belirterek Rahman’ın 

bu güzel işleri hürmetine Hocalarımıza 

hayır yollarını açmalarını ve bugün 

yaptıkları güzel işlerin yarınlarını 

kurtarmasını temenni ederek İstanbul 

Tarih farkı ile nasıl da mesud ve nasıl da 

buruk olunacağını en güzel usluplar ile 

yaşamış olduk.

Elhamdulillah mesuduz yine de, en çok 

da müteşekkir. İstanbul Tarih’e, aile-

sine ve bu gürûh gibilerine ihtiyacımız 

var. Nüvelerimiz atılmış filizler vermeye 

başlamıştık. Yeşermek vakti ise vefa 

borcumuzdur. Aile olmak için maddi bir 

bağın olmasının elzem olmadığını bize 

bilfiil yaşatan güzel yürekli insanlara dua 

ediniz. Selametle…

Yağmurun bereket olduğunu 

unutmayınız. Zahmetmiş gibi gelenin 

rahmet olduğunu da. İstanbul, Amasya 

ve Edirne olmak üzere üç şehirde kül-

liyesi bulunan tek padişah Bayezid’in 

darü’ş-şifasına geldik. 1484’te buraya 

geldiği esnada bu külliyeyi inşa ettiren 

Bayezid Han medrese yanına bir de köprü 

yaptırarak şehri dışarısı ile birleştiriyor. 

Şimdilerde müderris odaları, talebe 

odaları, kütüphanesi ve ile’l-ahıri gör-

sel anlatımlarla müze olarak kullanılan 

medrese, zamanın şartları ile nasıl müc-

adele edildiğini ve hangi şartlar altında 

olunursa olunsun insanlığa fayda vermek 

adına nasıl da gayret içinde olunduğunun 

şâhideleri gibiydiler. Medresesi ve darü’ş-

şifası iç içe olan bu yapı teorik bilginin 

pratik hale getirilmesi için gerekli olan 

her türlü imkanı sağlamış durumda idi ki 

şimdilerdeki bunun tam aksine… Hünkâr 

mahfili uygulamasının bu şehirdeki ilk 

uygulaması olan Bayezîd Cami’inde öğle 

namazlarımızı eda eyleyerek kalem 

işlerinin ağırlıkta olduğu kubbelerini ve 

duvarlarını seyr-ü zevk eyledik. Sabahın 

nurunda çıktığımız yolculuğumuzda 

yağmurun bereketi ile hemhal olup bir 

de vakti öğlen eyleyince bir yorgunluk-

tur geldi çattı. Güneş de bulutlardan 

sıyrılıp ısıtmaya meyledince bizleri daldık 

Semiz Ali Paşa Çarşısı’na. Sokullu’dan 

sonra Kanuni döneminde sadrazamlık 

yapan Semiz Ali Paşa’nın eseri olan 

bu çarşıyı boydan boya arşınlayarak 

gezimizin devamını selamette ve daha 

da heyecanlı olarak devam ettirmek 

üzre yemek molası verip meşhur Edirne 

ciğerinin tadına bir de biz bakalım dedik. 

Şükür, doyurunca nefislerimizi kaldığımız 

yerden ruhlarımızı ihya etmeye devam 

ettik. 

Mimarı Konyalı Hacı Alâaddin, asıl ismi 

Süleymaniye olan Eski Cami’ye vasıl 

olduğumuzda hemen müdahil olduğumuz 

harîm kısmının Bursa Ulu Cami’ine 

benzerliği gözümüzden kaçmıyor. 

Duvarlarında kelam-ı kibarların, hadis-

i şeriflerin, ayet-i kerimelerin yazılı 

olduğu caminin temelleri 1403’te Süley-

man Çelebi tarafından atılmıştır. Çelebi 

Mehmed diğer kardeşleri gibi Süleyman 

Çelebi’yi de mağlup edip Edirne’yi ele 

geçirince bu camiye adı verilmek istense 

de kendisi bunu kabul etmeyip “abimin 

adıyla anılsın” dediğinden bu caminin adı 

Süleymaniye olmuşsa da Üç Şerefeli Cami 

yapılınca Eski Cami adıyla günümüze ka-

dar anılagelmiştir. 9 kubbe ile Selçuklu 

mimarisine göre inşa edilen caminin 

harîm kısmınında sağlı sollu genişlediğini 

görüyor ve bu mâbedin en önemli özel-

liklerinden birinin de Hacı Bayrâm-ı Veli 

Hazretlerini ağırlamış olması olduğunu 

öğreniyoruz. Abbasi Halifesi tarafından 

camiye hediye olarak gönderilen 

Rukn-i Yemâni taşını da selamlayarak 

zamanında minberinde kılıç ile hutbe 

okuyan imamların haşmetinin tasavvuru 

ile müeddib bir eda ile ulu mâbedi ziyaret 

ediyoruz.

Şu anektodu da dinleyerek Hocamızdan 

yolumuza koyulduk: Bir bayram sabahı 

hocası Aksarâyî’nin daveti üzerine der-

hal Aksaray’a gelen Hacı Bayram-ı Velî 

için hocası “bugün iki bayram ettik” 

deyince kendisi Bayram, hacca gittiği 

için de Hacı olarak müsemma olmuştur. 

Sultan Fatih’in ismini Mehmed olarak 

veren Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden 

İstanbul’un fethi için dua buyurmalarını 

isteyen II. Murad’a verilen şu cevap -bir 

rivayete göre- kendisinin tahttan der-

hal inip genç yaşta ki şehzadesini tahta 

oturtmasına vesile olmuştur: “Allah öm-

rünüze bereket, size sağlık ve afiyet ver-

sin lâkin fetih size müesser olmayacak.” 
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Kime nasip olacak bu mubarek amel 

diye sorunca Murad Hân hocasına, “Yeni 

doğan şehzadeniz Mehmed’e ve talebem 

Akşemseddin’e’ cevabını alınca tek bir 

sözün güvencesiyle itimadıyla tahtan ini-

yor. Ne büyük güvendir bu Allah’ın vesile 

kıldığı destekçilere…

Şaşkın bakışlar, afallamış zihinler ve hoş 

bir galeyân ile ayrılırken Eski Cami’den, 

Hadrionopolis surlarından günümüze 

ulaşan tek yapı olan Makedon kulesine de 

bir uğrayıp yönümüzü çevirdik Üç Şerefeli 

Cami’ye… Cami’ye gelmeden 16. yy’da 

Sokullu tarafından yapılan hamamı da 

görerek burada eğitim aldığı için memle-

kete hayrat olsun deyû bu hamamı inşa 

ettirdiğini öğreniyoruz.

Üç Şerefeli Cami’ye duhûl eyler eylemez 

üç sütun ile karşılaşıyoruz. Hakkında 

çeşitli rivayetler olan sütunların hikay-

elerinden en meşhur olanında şöyle 

bir tasvir var: Caminin banisi Mimar 

Muslihiddin’e yardımcı olan mimarların 

üçü de bir gece aynı rüyayı görürler. Er-

tesi gün bir mimar diğerine rüyasında üç 

meleği gördüğünü söyler. Diğer mimarın 

da aynı rüyayı gördüğünü söylemesi ve 

üçüncü mimarında aynı şeyi zikretmesi 

üzerine hürmeten bu taşlar üç meleği 

temsil etmesi adına buraya dikilmiş.

İlk defa revak ve avlu uygulanan bu 

mabed de dikkat etmemiz gereken 

en önemli hususlardan birisi cümle 

kapısının mermer işlemesi. O zamanın o 

şartlarında bir dantel inceliğinde zarif bir 

işçilik ile işlenen bu kapı bizleri hayretler 

içinde bırakıyor. İlk defa büyük bir 

merkezi kubbe uygulaması ile inşa edilen 

bu yapıyı gören Mimar Sinan hayran ol-

unca bu yapıya Selimiye Cami’ini burada 

inşa ediyor. Bu uygulamamın ilk örneğini 

ise Beşiktaş Sinan Paşa Cami’inde 

gerçekleştirmiştir. Üç Şerefeli Cami’nin 

medresesinde eğitim aldığı rivayet edi-

len Fatih’i bir gün hocası Molla Gürani 

geç bir vakitte mum yakmış bir şeylerle 

meşgul olurken görüp ne yaptığını 

sorduğunda afallayan Sultan kimseye 

sözü ile hocasına daha 10 yaşında olduğu 

halde İstanbul’un fethi için çalıştığını 

söylemesi nasıl bir zihniyet?! Heyhât! 

Nerde Fatih’lerin azmi nerede İstanbul’u 

fetheden ceyşin gayreti! Eski Saray’ın da 

kalıntılarını uzaktan görüp 93 Harbi’nde 

top atışına maruz kalan ve duvarında ze-

delenmeler bulunan cami ibret olsun diye 

tamir edilmeyip olduğu gibi bırakılmış. 

İbret alana, bakmasını bilene…
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1Bu sebeple, duygular mezc olunmuş bir hal-
de, bizi karşılayan rahmet yağmuru eşliğinde 
ayak basıyoruz bu güzel şehre.. Turumuzun 

VIP ayrıcalığında olması da ayrı bir anlam katıyor 
seyahatimize. İlk ziyaretimiz, Kovaçi şehitliğine ve 
tabi ki merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrine..Edeb 
ve hürmet ile,” bir beldeye seyahat edince o beldenin 
manevi büyüğünü ziyaret edin” sözü mucibince, güzel 
insan Aliya İzzetbegoviç’in yanına varıyoruz usulca.. 
Selamlaşıyoruz gönülden… Bizi şehitliğin girişinde 
karşılayan Saraybosna’lı  rehberimiz Şemsuddin 
Halilovic Bey, bilgilerini bizimle paylaşmaya başlıyor.

Aliya İzzetbegovic’in kabri şehitliğin içinde bulunuyor. 
Çünkü bu onun son isteğiydi.. “Beni şehitlerin arasına 
defnedin, benim yerim onların yanıdır.” 600 şehidin 
arasında, kubbesi yıldızı, çevreleyen havuz da hilali 
temsil ederek, Boşnak dünyası bir yıldızın etrafında 
toplanmış hissi veriyor. Bu güzel gönüllü insan, kend-
isi için görkemli bir anıt mezar yapılmasını istemiyor. 
Şehidlerimin kabri nasılsa benimki de öyle olmalı diye 
vasiyet ediyor. Ve rehberimiz kabri başında, Aliya 
İzzetbegoviç’in hayatı hakkında bilgi verdikten sonra, 
şehre hakim bir tepe olan Sarı Tabya’ya çıkıyoruz. 
Saraybosna’nın ilk yerleşim merkezi olan şehrin bu 
kısmı şirin görünümüyle ve Bursa ilimize benzerliğiyle 
bizi kendine hayran bırakıyor. Rehberimiz panoramik 
olarak şehir hakkında bilgi veriyor. Çevredeki tepel-
erden sırplardan keskin nişancıların Boşnak halkı 
hedef aldığını, ateşe verdikleri kütüphane binasından 
2 milyon eserin yandığını ve daha birçok yapı ve olay 
hakkında neler yaşandığını anlatıyor. Burada epey bir 
bilgi aldıktan sonra Aliya İzzetbegoviç’in eşyalarının ve 
eserlerinin yer aldığı müzeye geçiyoruz.

Müzede fotoğraflar eşliğinde ve merhum Aliya’nın 
şahsi eşyalarını da görerek  bilgiler alıyoruz. Ve şunu 
daha iyi anlıyoruz ki, Aliya sadece bir devlet başkanı 
değil, çok daha ötesi… 

BOSNA  
HERSEK    

gEZİ NOTLARI
“Saraybosna, Sevgilim... Ne hasretmişim meğer sana... Ne hasretmişim esen 

rüzgarına, Miljacka’nda akan suyuna… Başçarşı’ndaki kuşlarına... Ferhadi-

ja’daki koşuşturmalara… Sanki sende benden bir şeyler olan sokaklarına…” 

İnsan denilen muamma, Allah-u Teala’nın kendisine verdiği doğuştan bir ha-

reketlilik ve merak duygusu ile, yeni şehirler ve ülkeler keşfederek, huzur ve 

mutluluğu hisseder. Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’in de buyurdu-

ğu gibi: “ Tebdil-i mekanda ferahlık vardır” deyip düştük, içimizdeki merak ve 

hareketlilik duygusuna bir de Bosna sevdasını ekleyerek. Seyahat Yâ Rasulal-

lah dedik, çıktık bir güzel yolculuğa.. Güzel insanların diyârına… Miladi 2016 

senesinin 16 Mayıs’ında, sabahın nurunda havaalanına vardık heyecanla.. Zira 

çıktığımız yolculuk herhangi bir şehre değil, Evlâd-ı Fâtihân toprağına... Aynı 

zamanda bu seyahat, sevincin yanı sıra, hüznün de içinde barındığı karmaşık 

duygular girdabında, yelkenimizi açacağımız bir yolculuk olacaktı. Çok değil, 

20 yıl öncesinde yaşanan savaşın soğuk ve acı yüzü, bizi, geçtiğimiz her cad-

dede, sokakta, bir kurşun iziyle, bir metruk binayla veya savaşı yaşayan insan-

ların bakışlarının derinliğindeki hüzünle karşılayacaktı.

GÜN - SARAYBOSNA
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Müzede fotoğraflar eşliğinde ve merhum 
Aliya’nın şahsi eşyalarını da görerek  bilg-
iler alıyoruz. Ve şunu daha iyi anlıyoruz ki, 
Aliya sadece bir devlet başkanı değil, çok 
daha ötesi… Kişiliğiyle, davasıyla, hapse 
girdiğinde bile yazdığı kitaplarıyla, hiç 
istemediği halde girilen savaşta halkına 
sahip çıkıp onlarla iç içe olmasıyla, slogan-
vari cümle ve cihanşümul mesajlarıyla hep 
gönüllerimizde ayrı bir yere sahip oldu ve 
olmaya da devam edecek.. Burada gönlü-
müz ve zihnimiz Bilge Aliya ile dolmuşken, 
artık ayrılma vakti geliyor ve Başçarşı’ya 
doğru iniyoruz. 

Şehitliğe arabamızla ilk gelirken, 
İbrahim Akkurt hoca bizi biraz da 
heyecanlandırmak için başımızı sola çevi-
rip gözlerimizi kapatmamızı istemişti. Gö-
zlerinizi açın dediğinde de kısa süreliğine 
de olsa Saraybosna’nın meşhur sebilini 
görünce hakikaten sevinç ve heyecan 
yaşadık. Şimdi ise Başçarşı’da ve sebilin 
yanı başındaydık. Sanki bir rüyada gibi 
hissettim kendimi, zira hep fotoğraflarını 
gördüğümüz mekan şimdi karşımızda 
durmuş bize tebessüm ediyordu.. Sebil’in 
yapım aşamasını öğreniyoruz rehberimiz-
den.. hakikaten de Başçarşı ve Sebil, 
Saraybosna’nın kalbi mesabesinde.

Ülkemizde de, Saraybosna ile kardeş 
olduğumuzun bir nişanesi olarak, Konya, 
Bursa, Nevşehir ve İzmir’de de aynı mi-
marîde sebiller yapılması bizi sevindiriyor. 
Ayrıca sebil ve güvercinler ayrılmaz bir 
bütün gibiler. Rehberimizden öğreniyoruz 
ki, savaş yıllarında hiçbir güvercin burada 
görülmedi, savaşın bittiği gün ise güver-
cinler tekrar geldi. Bu yüzden denir ki, 
güvercinler gerçekten barışın sembolüdür.
Bu arada tabi ki yenmezse ayıp olur 
diyeceğimiz Boşnak bureği yiyoruz farklı 
bir sunumla, üzerin krema kıvamında 
yoğurt dökülerek. Kesinlikle tavsiye 
edeceğimiz tatlardan...Morica Han ile zi-
yaretlerimize devam ediyoruz. Bosna’ya 
gelmişken mutlaka yapmanız gereken 
şeylerden biri de Boşnak kahvesi içmeniz.. 

Bu kahve de özel ve güzel bir sunumla 
(cezvesi, şekeri, lokumu, fincanıyla) önü-
müze geliyor. 

Türkler için günde birkaç öğün çay ne 
ise, Boşnaklar için de kahve öyle..bu da 
beni bir kahve sever olarak bu sıcak in-
sanlara daha da bağlıyor tabi ki  hatta 
Boşnakların 3 türlü kahvesi olduğunu ve 
içme usulünü öğreniyoruz rehberimiz-
den… ( bunu da Bosna turuna katılarak, 
bir Boşnak olan rehberimizin kendisinden 
dinlemenizi tavsiye ederim size ) Gazi 
Hüsrev Bey’in yardımcısı Murat Bey’in 
yaptırdığı Han’ın üst katında, gençliğinde 
merhum Aliya’nın da katıldığı Mladi Mus-
lumani derneği bulunuyor. 

Buradan Gazi Hüsrev Bey Camii’ne 
geçiyoruz. Gazi Hüsrev Bey, Sultan 2. 
Bayezid’in kızı Selçukiye hatun’un oğlu, 
dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman ile 
hala çocukları.. 1521 yılında bu topraklara 
görevlendiriliyor. Buralara birçok eser 
yaptırıyor.. Aynı zamanda burada dünyanın 
halen kullanımda olan muvakkithanesinin 
var olduğunu öğreniyoruz İbrahim ho-
cadan...Gazi Hüsrev Bey Camiinden sonra 
ziyaret ettiğimiz ve bilgi aldığımız mekan-
lar; Külliye, Bezistan, Eski Sinagog, Katolik 
kilisesi, bombalanan Markela Pazar yeri, 
Tito’nun özgürlük ateşi, Ortodoks kilisesi, 
1. Dünya savaşının çıkmasına sebep olan 
suikastin gerçekleştiği Latin köprüsü, 
Hünkar Cami, inat evi, kütüphane… 

Bu mekanlarda seyir ederken, hem batı mi-
marisini, hem de Osmanlı mimarisini göre-
biliyorsunuz. Farklı kültürlerden oluşan 
bu şehri temaşa ederken, farklı hislere 
kapılıyor insan.. kendimizi mazide gez-
inti yapar gibi hissettik..Başçarşı’da sanki 
Anadolu’da bir Osmanlı sancağındaydık.. 
bu hislerle akşam yemeğimiz için, yine 
Boşnak yöresel lezzetlerinden Cevabi 
(yarım pide içinde köfte) yiyeceğimiz 
Sebil manzaralı mekanımıza geldik..Ve 
Saraybosna’daki ilk günümüzü böylece ni-
hayete erdirdik…

          

2Bosna’daki ikinci günümüze 
sevinç ve heyecanla uyandık. 
İlk durağımız Ahmici köyü oldu. 

Burası 1993 yılında sırplar ve Hırvatlar 
tarafından katliamın yaşandığı köylerl-
erden biriydi. 116 kişiyi feci şekilde şehid 
edip, yakmışlar, camiyi de yıkmışlar.. 
işin en acı tarafı ise bunu daha bir gün 
önce komşu arkadaş oldukları kişilerin 
yapmasıydı.. ve günümüzde halen bu 
kişilerin köyde Boşnakların arasında 
yaşaması.. hüzünle ayrılıyoruz Ahmici 
Köyünden … Buradan Jajce şehrine gidi-
yoruz. Şelalesini gördüğümüzde hepimizin 
yüz ifadesi aynı şekli alıyor neredeyse.. 
Şaşkınlık ve hayranlıkla hemen fotoğraf 
çekmeye koyuluyoruz. Rabbimizin biz aciz 
kullarına sunduğu nice nimetlerinden biri-
si olan bu şelalenin önüne kadar iniyoruz 
ve yağmura tutulmuş gibi ıslanıyoruz. Bu 
güzel manzaradan ayrılıp Travnik’e doğru 
yol alıyoruz. 

Yolculuğumuzda bir yandan rehberimizi 
dinlerken bir yandan da dışarının 
güzelliğinden gözlerimi alamıyorum. Zira, 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi 
ve sellem) yeşile ve akarsuya bakmaktan 
hoşlanırmış.. Bosna’da her ikisine bol bol 
rastlamak mümkün.. Travnik’te önce vezir 
türbelerine gidiyoruz. Osmanlı döneminde 
travnik şehrinin önemli bir yeri varmış.. 
Ve Osmanlı’ya çok sayıda vezir yetiştirdiği 
için (yaklaşık 22 kadar) “Vezirler Şehri” de 
deniliyormuş.. Kaleye çıktığımızda muaz-
zam bir manzara ile gözümüz gönlümüz 
mest oldu. Camisi olmayan bir minare 
bulunuyor kalede. Kalenin müze haline 
gelmiş gözetleme kulesinde yöresel 
kıyafetler ve malzemeler bulunuyor.

Şehrin en güzel Osmanlı eserlerinden biri 
olan Alaca Camii’ye varıyoruz. İç ve dış 
süslemeleriyle kendine hayran bırakan 
cami 16. Yüzyılda yapılmıştır.  Alaca den-
mesinin sebebi üzerindeki tezyinattır. İç 
ve dış süslemeleri çok alımlı olduğu için 
caminin dış iki yan cephesinde duvarda 
“Maşaallah” yazar..  Bu camiye benzer 
ama işlemeleri daha göz dolduran bir 
Alaca camii de Kalkandelen de şahid 
olmuştum.. Ve yine bir Boşnak kahvesi 
mekanı olan Lütfi’nin mekanına gidip 
kahvelerimizi içiyoruz. Kahvenin yanında 
bu sefer bir sigara ve kibrit getiriyorlar ki 
bu da bir aşk hikayesine dayanıyormuş...
Göksu (plava voda) nehrinin kaynağına gi-
dip su içiyoruz. 

 GÜN  AHMİCİ KÖYÜ-JAJCE-TRAVNİK
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3Üçüncü günümüzde gideceğimiz 
her şehirle beraber bir nehir 
göreceğiz. Bol yeşil ve nehir 

içerikli günümüze başlarken, “Rab-
bim kolaylaştır zorlaştırma, hayırla 
tamamlamayı nasib eyle” diye dua ederek 
yola çıkıyoruz.

              İlk olarak Neretva nehrini takib ederek 
Konjic’e vardığımızda, 1682 yılında inşa 
edilmiş taş köprüyü görüyoruz. Köprü ve 
nehir öyle bir ahenk içindeler ki, hayran 
olmamak elde değil.. Zaten Neretva ne-
hrinin yeşil tonu mest-ü hayran ediyor 
kendisine.. Buradan Bosna topraklarında 
kurulan ilk Türk köylerinden, Unesco 
tarafından Dünya miras listesinde bulu-
nan Poçitel’e varıyoruz. Camisi, taş çatılı 
evleri ve tertemiz havasıyla sempatik ve 
şirin bir köy olan Poçitel, Neretva nehriyle 
de güzel bir uyum içinde tam kartpostallık 
bir manzara oluşturuyor. Ve mânevi at-
mosferi en çok hissedeceğimiz mekan-
lardan birine vâsıl olabilmek için yollara 
düşüyoruz. Evet, Blagay.. Sarı Saltuk 
tekkesi.. Buna nehrinin kaynağında, 
gökyüzüne doğru yükselmiş bir duvar 
gibi kayalık dağın bitiminde, muhteşem 
bir manzara ile bizi karşılıyor Alperenler 
Tekkesi, herkesi hoşgörü ile karşıladığı 
gibi.. Tekke, Osmanlı döneminde Sarı 
Saltuk tarafından kuruldu. Ve hoşgörü 
ve samimiyetiyle bu bölgede birçok 
kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. 
Sarı Saltuk’un birçok yerde kabri olduğu 
söyleniyor, Tekkenin içinde de kabir 
olduğunu görüyoruz lakin bunun makamı 
olduğunu öğreniyoruz. Günümüzde 
Nakşibendi tekkesi olan Blagay’da mayıs 
ayının ilk haftası, bir çok ülkeden tasav-
vuf ehlinin ve meraklısının da katılımıyla 
büyük bir zikir meclisinin kurulduğunu re-
hberimiz bize aktarıyor. 

Vee.. Özlenen ve beklenen manzara.. 
Güzeller güzeli Mostar.. ve içini döktüğü 
Neretva.. Sîmamda ister istemez bir tebe-
ssüm oluşuyor. Gözlerimi  bir yılın ardından 
tekrar bu manzara ile buluşturan Rab-
bime şükürler ediyorum içten içe..Mostar 
köprüsünün aslı, Mimar Sinan’ın talebesi 
Mimar Hayreddin tarafından 1566 sen-
esinde inşa edildi. 

427 yıl boyunca hem iki yakayı, hem 
de gönülleri birleştiren muazzam bir 
eserdi Mostar..Tâ ki, 9 kasım 1993 tari-
hinde, sırplar ve Hırvatlar tarafından 
bombalanıp, dev taşlarını Neretva nehri 
kucaklayana kadar..sırplar ve Hırvatlar 
sadece masum insanları katletmekle 
kalmıyor, camileri, köprüleri, kütü-
phaneleri de yok etmeye çabalıyorlardı. 
Maalesef Mostar da bundan nasibini 
aldı. 2003 yılında köprü aslına uymaya 
çalışılarak tamamlandı. 2004’te de çok 
sayıda devlet temsilcisinin de bulunduğu 
bir törenle açılışı yapıldı. 2005 yılında da 
Dünya miras listesine girdi. Diğer bir zi-
yaretimiz de Koski Mehmed Paşa Cami, 

1618 yılında yaptırılmış lakin o da savaştan 
nasibini alıp hasar görmüş. Türkiye’nin 
de desteğiyle onarılmış ve tekrar ibadete 
açılmış. Köprünün hemen yanında bir 
dükkanda ( ilk olarak askerlerin mescidi 
olarak yapılmış) özellikle Mostar’ın savaş 
esnasında çekilen video kayıtlarını izliyor-
uz fakat köprünün yıkılışını görünce biz de 
yıkılıyoruz … Mostar’dan ayrılmak ne ka-
dar zor olsa da gitme vakti gelmişti artık. 
İstikamet Saraybosna ve akşam yemeği 
için özel tercihimiz yine Boşnak Bureği 
tabi dönüşte yapılan, İstanbul tarih gele-
neksel bilgi yarışmasını da unutmamak 
lazım.. bir hayli çetrefilli ve düşündürücü 
sorular hazırlamıştı rehberimiz, biz de 
üç gündür bu kadar yoğun bilgi yüklem-
esi üzerine önce bir afalladıktan sonra 
toparladık çok şükür ee işin ucunda zor 
bulunan Aliyaİzzetbegoviç biyografisi 
vardı..          

4Bosna’da ziyaretimizin son 
gününde olduğumuza inan-
mak istemeyerek gözlerimizi 

açıyoruz aydınlık bir sabaha.. vali-
zlerimizle birlikte çıkıyoruz odalarımızdan 
üzülerek.. Bosna Milli Parkına (Vrelo-
Bosne) gidiyoruz. Gözümüzü nereye çe-
virsek yeşil rengini gördüğümüz, oksijeni 
bol, çok güzel bir yürüyüş ve koşu mekanı..

             Parktan ayrılıp kısa süreliğine 
Uluslararası Saraybosna Üniversitesine 
(IUS) yönümüzü çeviriyoruz.  Yoğun 
programına rağmen Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Oğurlu hocamız bizi mis-
afir edip üniversite hakkında bilgi veriyor.  
Buradan da son durağımız olan “yaşam 
tüneli”ne yol alıyoruz. İşte burası, 1992-
1996 yılları arasında gerçekleşen savaşı 
çok daha iyi anlayıp hissedebileceğimiz

 GÜN  -  KONJİC-POÇİTEL-BLAGAY-MOSTAR

   GÜN   -  SARAYBOSNA
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oluyor bizim için. Aracımızdan inince, delik 
deşik olmuş bir ev hoşgeldiniz diyor bize, 
savaşın en karanlık taraflarını anlatıyor 
sanki hâl diliyle..zaten Bosna’da eski olup 
da kurşun izi olmayan ev yok neredeyse. İçi 
müze olan bu ev, savaşa dair bir çok hatırayı 
barındırıyor içinde. Küçük bir mekanda 
tünelle ilgili hazırlanmış videoyu izliyoruz 
rehberimizin de açıklamaları  eşliğinde.. 
sonra 800 metrelik tünelin açık kalan 
20 metrelik kısmından biz de geçiyoruz..
saniyeler süren bu geçiş, zihnimde yine 
ışık hızıyla gelip geçen bir çok düşüncenin 
oluşmasına sebep oluyor.  Ve çıkıyoruz 
bir zamanlar insanların umudu olan bu 
tünelden.. Umut tünelinden… Ve işte .. her 
güzelliğin bir sonu olduğu gibi, herşey fani 
olduğu gibi.. tüm bu güzelliklerin de so-
nuna geldik.. biz bu şehri her şeyiyle çok 
sevdik..ve hiç de ayrılmak istemedik la-
kin artık İstanbul bizi bekler..İnşaallah bir 
gün tekrar kavuşacağımızı biliyorum güzel 
Bosna…

              Not: Evvelâ, Rabbimize hamd-u sena-
lar olsun ki bizlere bu Evlâd-ı Fâtihân 
topraklarını ziyaret etmeyi nasib etti.. 
İstanbul tarih ekibine , başkan İbrahim 
Akkurt ve Organizatör Muhammed Cihad 
Çelik’e, bizlere her kula nasib olmayan VIP 
ayrıcalığı ile bir Bosna turu yaşattıkları 
için özellikle teşekkürü bir borç bili-
riz. Rehberimiz ŞemsuddinHalilovic’e, bir 
Sarajevo’lu olarak bize engin bilgilerini 
aktardığı ve Bosna savaşını ve yaşadıklarını 
hissettirdiği için de minnettarız. Tüm 
kardeşlerime de , Bosna Hersek’e gidip, 
onların vefakar kardeşleri olduğumuzu, 
unutulmadıklarını, yanınızdayız, buradayız 
sizinleyiz mesajı vermeyi tavsiye ederim. 
Zira Bosna, bir defa gittim bir daha ne gerek 
var denilecek mekanlardan değil, bilakis, 
tekrar tekrar gidilip, kardeşleri olduğumuzu  
hissettireceğimiz Balkanların KUDÜS’üdür… 
Rehberimiz ŞemsuddinHalilovic’in de dediği 
gibi : “ bizim düşmanlarımız aynı, biz birbir-
imize muhtacız, birbirimize destek olmamız 
gerekiyor.. düşman yalnız olduğumuzu 
bilmemeli, bu yüzden sizin ziyaretiniz bizim 
için önemli..”   Ve meşhur Boşnak selamı ile 
.. Allahimanet...

İSTANBUL 130 YIL ÖNCE DÜNYANIN 
MERKEZİYDİ 

Milyon Taşı’nın farkında mıyız?
İstanbul, 8500 yıllık tarihinde üç 
büyük imparatorluğa ve birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 2700 
yıl boyunca dünyada alınan kararları et-
kileyen bir siyasi merkez olmuştur. İstan-
bul sadece iki kıtanın değil, ‘iki dünyanın 
birleştiği’ bir kenttir. Doğu ile Batı’yı bir 
araya getiren, kültürleri buluşturan 2 bin 
yıllık küresel ağlar İstanbul’da buluşur. 
Doğudan gelen 9 bin kilometrelik İpek 
Yolu ve Batıdan gelen 85 bin kilometrelik 
Roma Yolu İstanbul’da birleşir. Bunlarla 
birlikte arzın merkezini simgeleyen ‘mil-
yon taşı’ da İstanbul’dadır. 
Greenwich, Londra’nın güneydoğusunda 
yer alan bir semttir. Günümüzde, boylam-
ların derecelendirilmesinde “0” olarak 
kabul edilir. Londra’daki bu “hayali boy-
lam” sadece dünyada yönün bulunmasına 
yardımcı olmuyor, aynı zamanda iki boy-
lam arasındaki 4 dakikalık zaman farkı 
dünyadaki “uluslararası zaman dilimini” 
belirliyor.

Ancak 1884 yılına kadar İstanbul Yereba-
tan Sarnıcı’nın önündeki milyon taşı ve 
Ayasofya kubbesinin üzerindeki hilalin 
içinden geçtiği varsayılan meridyen ‘sıfır’ 
numaralı meridyen idi. Haritalar buna 
göre yapılır, saatler buna göre ayarlanır, 
yön buna göre tayin edilirdi. Doğu Roma, 
Batı Roma gibi. Bizans İmparatorluğu’nda, 
İstanbul’a ulaşan tüm Roma yollarının 
başlangıç noktası ve dünya üzerindeki 
diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının 
hesaplanmasında kullanılan sıfır nok-
tasıydı.‘İstanbul, dünya tek ülke olsaydı 
başkent olurdu’Milyon taşı, maalesef her-

kesin önünden geçtiği fakat göremediği 
bir alandadır. Adeta saklanmış bir yerde 
kalmaktadır. Ayasofya Camii karşısında 
Sultanahmet Meydanı’nın kuzeybatı köşe-
sinde Yerebatan Sarnıcı’nın girişinin yakı-
nında, tramvay yolunun yanında bulunur. 
Günümüzde belediyenin son çalışmalarıy-
la önü biraz daha açılmış ve görünür hale 
gelmiştir. Ancak bilmeyenler ve özellikle 
aramayanlar için muhtemeldir ki bulun-
ması zor bir konumdadır.

Napolyon ‘İstanbul, dünya tek ülke olsay-
dı başkent olurdu’ demiştir. Ünlü Fransız 
filozof ve sosyolog August Comte 150 yıl 
önce İstanbul’un ‘’gelecekte de “dünyanın 
yeni başkenti” olabileceğini söylemiştir. 
Fransız sosyologa göre İstanbul, ‘doğuyla 
batıyı barış içinde kaynaştırabilecek bir 
şehir’dir.

İstanbul, yalnızca milyon taşını değil, in-
sanlığın büyük ve paha biçilemez mirasını 
binlerce yıl boyunca muhafaza eden en-
der şehirlerdendir. 1400 yıllık Ayasofya, 
1300 yıllık Arap Camii, 1600 yıllık şehir 
meydanı Beyazıt, 1700 yaşındaki Dikili-
taş ve Çemberlitaş hala ayaktadır. Oriji-
nal uzunluğu 971 metre olan 1600 yıllık 
Bozdoğan-Valens Su Kemeri bugün 921 
metresi ile yerindedir. Efsanevi şehir sur-
ları, tarihi kentin çevresini süslemektedir. 
İstanbul, baktıkça parlayan bir yıldız, kaz-
dıkça ortaya çıkan hazine olarak varlığını 
sürdürmektedir.  

Ayhan ÇİFTÇİ
Araştırmacı - Gazeteci
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KÜRŞAD DESTANI’NDAN 15 TEMMUZ DESTANI’NA 

TARİH VE ŞİİR

İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehteran Ta-
kımı tarafından icra edilen Mehter Gös-
terimi ve ikram’ın ardından  programın 

icrasına geçildi. Mehter Gösterimi esna-
sında salonu dolduran kalabalık coşku ile 
eşlik etti.

Program Ayasofya Camii İmam Hatibi Ön-
der Soy Hocaefendi’nin şehid ve gazileri-
mizin ruhuna Kur’an-ı Kerim  tilaveti ve 
hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile baş-
ladı. İstiklal Marşı sonrası kürsüye gelen 
İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı 
Tarihçi İbrahim Akkurt’un açılış ve selam-
lama konuşmasından öne çıkan başlıklar 
şunlardı:

 

İstanbul Tarih ve Kültür  Derneği tarafında organize edilen “Kürşad Destanı’ndan 15 Temmuz 
Destanı’na TARİH VE ŞİİR” programı 13 Nisan Perşembe günü Fatih Ali Emiri Efendi Kültür 

Merkezinde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile gerçekleştirildi.

Tarih ve Şiir
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15Temmuz 2016 gecesi şahid olduğumuz 
ihanet ve işgal girişimi, aziz milletimizin 
feraseti, iradesi ve bağımsızlık arzusu kar-
şısında akamete uğramıştır. 

Hürriyet, istiklal, vatan sevgisi ve bağım-
sızlığın timsali milletimiz, sadece 15 Tem-
muz gecesi değil, tarihin her döneminde 
kahramanlık destanlarına imzasını atarak 
cihanı kendisine hayran bırakmıştır. 

Nefsinden ziyade neslini düşünen,  hesabi 
değil hasbi davranarak yeryüzünde ada-
letin tecelli etmesi namına zevkinden ve 
rahatından feragat eden ecdadımızın bu 
mirasını çok iyi öğrenmeli ve gelecek ne-
sillere layıkıyla aktarabilmeliyiz. Merhum 
Mehmed Akif ecdadın fedakarlığına şu 

mısralar ile vurgu yapmaktaydı;“Ecdadını, 
zannetme, asırlarca uyurdu; Nerden bula-
caktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıt’ada, 
yer yer, kanayan izleri şahid: Dinlenmedi 
bir gün o büyük nesl-i mücahid.” 

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği olarak; 
Tarih-Kültür-Şahsiyet-Medeniyet bağla-
mında bu zamana kadar icra ettiğimiz İs-
tanbul Medeniyeti Tarih Gezileri, Osmanlı 
ve Gönül Coğrafyamıza Yolculuk Gezileri, 
Anma Programları, Dersaadet Sohbetleri, 
Aliya İzzetbegoviç ve Semavi Eyice Oku-
maları, Web sitemiz, dergi ve diğer yayın-
larımızın yanı sıra  bu yıl “Tarih ve Şiir” 
isminde toprağa yeni bir fidan vererek  
filizlenmesi ve geleneksel hale gelmesini 
ümid ediyoruz.” sözleriyle katılımcıla-

rı selamladı. Seslendirme Sanatçısı Nur 
Haktan’ın sunuculuğunu yaptığı program-
da, açılış konuşmasının ardından tarihine 
sevdalı öğrenciler tarihi hadiseler ile ilgili 
öne çıkmış şiirleri seslendirdiler.

Yusuf Tuna’nın yazmış olduğu “Sakın Unut-
mayın Kürşad Adlı Çeriyi”  isimli şiirin ses-
lendirilmesiyle  ile başlayan programda; 
Mekke’nin Fethi’nden Malazgirt Zaferi’ne, 
Kudüs’ün Fethi’nden İstanbul’un Fethi’ne, 
Çaldıran Zaferi’nden Mohaç Zaferi’ne, Ça-
nakkale Destanı’ndan Kahramanmaraş’ın 
Kurtuluş Destanı’na ve son destanımız 
olan 15 Temmuz Destanı’na dair şiirler öğ-
renciler tarafından yorumlandı.

47NİSAN 2017
İstanbul Tarih

Tarih ve Şiir



Anma Programı

NİSAN 2017
İstanbul Tarih48

10 farklı şiirin seslendirildiği, tarih ve şiir 
ikliminin hâkim olduğu programda, dinle-
yiciler zaman zaman duygusal anlar yaşa-
dılar. Özellikle Şair Ekrem Elmas’ın kendi 
yazmış olduğu “Adım Kahraman” şiiri, 15 

Temmuz Gazisi Mesud Akyüz’ün seslen-
dirdiği “15 Temmuz Destanı”  dinleyiciler 
üzerinde büyük etki uyandırdı. Şiir Gecesi, 
protokol tarafından şiir seslendiren öğ-
rencilere plaket takdimi, fotoğraf sanat-

çısı Cemil Şahin’in enfes fotoğraflarının 
takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.Program sonrasında katılımcılara 
gecede okunan şiirlerin yer aldığı “Şiir Ge-
cesi Kitapçığı” hediye edildi.

Tarih ve Şiir
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İSTANBUL’UN “ORTA” YERİ

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından 
yapılan askeri alandaki reformlardan 
biri de kışlaların İstanbul’un merkezi 

yerlerinden taşra bölgelere taşınması ka-
rarıydı.

Bundan 190 yıl önce de İstanbul’un tam 
ortasında buna benzer bir olay yaşandı. 
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla sonuç-
lanan bu olaya Tarihçiler Vaka-i Hayriye 
dedi. Bugün şehir dışına taşınan kışlalar, 
askeri araçların sessiz sevkıyatıyla ger-
çekleşti ama 1826’da Yeniçeri kışlalarının 
İstanbul’un ortasından sökülmesi için 
meydana gelen olaylar kanlı sonuçlandı.
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası, şimdi-
lik geçiş dönemi olarak kabul edilmese de 
Türk Ordusu’nun sistemi 4. kez değişikliğe 
uğradı. 

Selçuklu’nun yıkılışıyla bağımsızlığını ilan 
eden Osmanoğulları’nın askeri gücü, o 
dönem çağdaşı olan beylikler gibi gönüllü 
Türkmen yiğitlerden oluşan Gaziler ya da 
bir başka ismiyle Alplerdi. Orhan Gazi- I. 
Murad döneminde bu sistem, Hacı Bektaş 
Ocağı’nın devreye girmesiyle 3 kıtaya hük-
medecek bir ordunun temel taşı olan as-
keri birliği ortaya çıkardı. Daha sonraları 
padişahın Kapıkulu Ocağı’na bağlanacak 
bu askeri birliğin adı Yeniçeri Ocağı olarak 
anılageldi. Türk ordusu, Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıyla 2 kez daha sistem değişikliği 
yaşadı.

Nedeni yüzlerce sayfalık kitabın konusu 
olan Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması, 1826 

yılında gerçekleşti.  Yüce Devlet, bu ta-
rihten sonra yoluna, yeni kurulan Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye ordusuyla de-
vam etti. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılma sü-
reci bir hayli kanlı oldu. Padişahlığı boyun-
ca Yeniçeri Ocağı’nı kapatıp yerine yeni bir 
ordu sistemi kurmayı planlayan Sultan II. 
Mahmud, uzun yıllar süren mücadele so-
nucu 11 haziran 1826’da üniformaları Av-
rupa tarzında, “Eşkinci Ocağı” adıyla yeni 
bir askeri birlik kurdu. Duruma öfkelenen 
Yeniçeriler, bugünkü Aksaray ve çevresin-

de bölüklerinin bulunduğu Etmeydanı’nda 
kazan kaldırdılar. II. Mahmud, halkı Yeni-
çerilere karşı savaşmaya davet etti. Ka-
pıkulu Ocakları’na dahil olan diğer askeri 
birlikler padişaha sadakatlerini bildirdi. 16 
Haziran 1826 tarihinde Etmeydanı’ndaki 
Yeniçeri Kışlaları, topçu ateşine tutularak 
yerle bir edildi. Top atışları sırasında böl-
gede 6 binden fazla Yeniçeri öldürüldü. 20 
binden fazla isyancı da olayların ardından 
tutuklandı. 

Vaka-i Hayriye diye anılan Yeniçeri 
Ocağı’nın kapatılması, padişaha aske-
ri kışlalar konusunda da radikal karar-
lar aldırdı. Yeniçeri Ocağı yerine kuru-
lan Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
(Muhammed’in Zafer Kazanmış Ordula-
rı) için Etmeydanı’nda yeni kışlalar inşa 
edilmedi. Etmeydanı diye anılan Aksaray 
ve İskenderpaşa bölgesi zamanla sivil 
yerleşim yerlerine dönüştü.Günümüzde 
Etmeydanı’nda Yeniçerilerden hatıra ola-

rak sadece bir cami kaldı. Bir diğer ismi 
Ahmediye olan Orta Camii, bugün İsken-
derpaşa semtinde bulunan Öksüzler So-
kak ile Aile Sokağı’nın kesiştiği noktada 
bulunuyor. 1527 yılında Pargalı İbrahim 
Paşa tarafından yaptırılan Cami, Ne yazık 
ki 1826’daki topçu ateşinde büyük zarar 
gördü. Zamanla tamamen yıkılan Orta Ca-
mii, 1902 yılında sekizgen planlı olarak ye-
niden yapıldıİstanbul’un yeni kışlaları ise 
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardın-
dan o günkü Suriçi İstanbul’unun dışına 

konuşlandırıldı. Osmanlı Askeri, Başta III. 
Mustafa’nın 1757 yılında yaptırdığı Rami 
Kışlası olmak üzere zamanla Davutpaşa, 
Taksim ve Selimiye Kışlaları’na yerleştiril-
di.

Aradan 190 yıl geçti; Osmanlı bakiyesi 
üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 15 
Temmuz 2016’da eşine rastlanmamış bir 
ihanetle karşılaştı. Ordu içindeki FETÖ ya-
pılanması, asırlardır kazanılan nice zafer-
lerle şerefyap olan üniformayı lekelemeye 
çalıştı. Namlusunu halkına çeviren gözü 
dönmüş teröristler, 240 vatandaşı şehit 
etti. Bu hain girişimi gerçekleştirenler tek 
tek yakalanıp derdest edildi. İstanbul’un 
merkez bölgelerinde kalan askeri kışlalar 
da 1826 yılında yaşananların ardından ol-
duğu gibi bir kez daha şehir dışına çıkarıl-
dı.

K I Ş L A Y D I

Halil ERDOĞAN
Gazeteci
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İ S TA N B U L ;  İ N S A N L I Ğ A  K A R Ş I 
S O R U M L U L U Ğ U M U Z U N  O L D U Ğ U 

E M A N E T İ M İ Z D İ R   

T arihi süreç içerisinde birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmış olan 
İstanbul, Kültürel Miras anlamında 

ne ifade etmektedir?

Günümüzde İngiltere, Fransa, Almanya, 
İspanya, Mısır, A.B.D. ve Türkiye’nin “kara 
başkentlerinden” yönetildikleri bir ger-
çektir. Fakat İstanbul’un dünya tarihinde 
yaklaşık 1600 yıl kesintisiz bir şekilde sa-
hildeki tek başkentliliği ise ayrı bir özellik-
tir. 330 yılından 1922’ye kadar 1592 sene 
kesintisiz başşehir olmuştur.

Yaklaşık 8500 yıllık bir tarihi olan İstan-
bul, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan 
stratejik konumu nedeniyle Roma, Bizans 
ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara 
1600 yıl boyunca başkentlik yapmıştır. 
Görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültür-
leri, toplulukları ve bunların ürünü olan 
yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir 
araya getiren İstanbul’da, bu kültürlerin 
izlerini taşıyan zengin bir kültürel miras 
bulunmaktadır. Ülkemizin manevi odak-
larının başında yer alan İstanbul, Yaklaşık 
36.000 civarındaki tescilli eser envante-
riyle ülkemizin en yoğun eski eserlerinin 
yer aldığı ve bu kapsamda da hareketlili-
ğinin en yoğun olduğu şehirlerin başında 
yer almaktadır.

Dünya şehirleri ile kıyaslayacak olur-
sak, İstanbul kültürel miras alanında 
dünya şehirleri arasında nasıl bir öne-
me sahiptir?

İstanbul; Paleolitik-Neolitik Dönem, Bi-
zans Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Modern 
Dönemlerini de içerisinde barındıran çok 
katmanlı tarihi ve kültürel mirasa sahip 
metropol bir şehirdir. Bunun yanı sıra 
İstanbul’un tarihi kent merkezinde bulu-
nan 4 adet Dünya Miras Alanı bulunmak-
tadır. Bunlar Sultanahmet Kentsel Arkeo-
lojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma Alanı, 
Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara Sur-
ları Koruma Alanı’dır. Ayrıca 2016 yılında 
Nuru Osmaniye Külliyesi Dünya Miras ge-
çici listesine alınmıştır. Dünyada çok farklı 
imparatorluklara başkentlik yapan, farklı 
din ve kültürleri içeren ve bu kadar fazla 
dünya miras alanını bir arada bulunduran 
başka bir örnek daha yoktur. 

İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü 
olarak İstanbul’daki kültürel mirasının 
korunmasına yönelik yaptığınız proje 
ve çalışmalardan bahseder misiniz? 

2015 yılında İBB Meclis kararı ile kurulan 
müdürlüğümüz İstanbul’un kültürel mira-

sına sahip çıkmak ve korumak adına faa-
liyetler  yürütmektedir. Bu faaliyetlerden 
özellikle Taşınmaz  Kültür Varlıkları ve 
Türbe ve Hazirelere  ilişkin  envanter ça-
lışmaları  konularına Belediye Başkanımız  
Sn.Kadir TOPBAŞ ve Genel Sekreterimiz 
Sn.Hayri BARAÇLI özel hassasiyet gös-
termekte, takip etmekte ve katkılarıyla  
sürecin hızlandırılmasına destek sağla-
maktadırlar. Bir milletin hafızası ve değer-
leri olan kültürel mirasın korunması için 
müdürlüğümüz toplamda 7 farklı çalışma 
yapmaktadır. En başta İstanbul kültür mi-
rasının korunabilmesi ve sürdürülebilirliği 
için “İstanbul bütünü koruma stratejile-
rinin belirlenmesi, Fatih-Üsküdar-Eyüp-
Beyoğlu ilçeleri alt ölçekli stratejilerinin 
belirlenmesi ve Dünya Miras Alanlarında 
sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi” adlı proje tamamlanmıştır. 
Bu çalışma ile üst ölçekli planlara ışık tu-
tulabilecek; alt ölçekli planları yönlendi-
recek amaç-vizyon-strateji-hedefler ve bu 
üst ölçekli kararların alt ölçekli planlara 
yansıması ve uygulamaya geçildiğinde 
atılması gereken adımlar belirlenmiştir. 
Ayrıca İstanbul geneli için tescilli eser 
yoğunlukları ve ilçelerin fiziksel-kültürel-
tarihi karakteristikleri göz önüne alınarak 
bölgeleme yapılarak toplamda 6 bölgeye 
ayrılmıştır.  1. Bölge koruma stratejilerin-
de de detaylı çalışılmış olan Fatih-Üskü-
dar-Eyüp-Beyoğlu ilçeleridir. 

Röportaj
İbrahim Akkurt
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Dünya küresinin mücevher beldesi, medeniyetler beşiği İstanbul, kültürel mirasının korunması hususunda 
son yıllarda çok önemli projelere şahid olmaktadır. Kadim şehir İstanbul‘un kültürel mirasını, korunması 

yönünde gerçekleştirilen çalışmaları ve projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Koruma 
Müdürü İhsan İLZE ile konuştuk.

Kültürel miras kavramı içerisinede somut 
ve somut olmayan kültürel mirası koru-
mak ve kayıt altına alabilmek adına en-
vanter ve öneri çalışmaları yapılmaktadır. 
Somut olmayan kültürel miras çalışmala-
rıkapsamında kamu spotu çekilmiş, çalış-
tay düzenlenmiş ve tanıtım kitabı hazır-
lanmıştır.  

Bunlara ek olarak; müdürlüğümüzce 10 
adet Yaşayan İnsan Hazinesi ile 2 adet So-
mut Olmayan Kültürel Miras unsurunun 
önerileri tamamlanmıştır. Somut kültürel 
miras çalışmaları kapsamında ise envan-
ter çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışma-
nın amacı; İstanbul’daki kültür varlıkları-
nın güncel envanter bilgilerini içeren bir 
veri tabanı oluşturmak, her kültür varlığı 
için yapılan tespitleri sorgulanabilir veri-
ye dönüştürmek ve koruma adına çalışan 
tüm kurum ve kişilerin kullanımına sun-
maktır. 2015 yılında “Üsküdar” ve “Eyüp” 
ilçeleri ile başlayan envanter çalışmaları-
na, Bu çalışmada, 110 adet somut olmayan 
kültürel miras unsuru ve 30 adet insan 
hazinesi  belirlenmiştir. 2016 yılında “Fa-
tih” ilçesi ile devam edilmiş ve tescilli ya-
pılara ilişkin mevcut verilerin sayısallaştı-
rılarak güncellenmesi sağlanmıştır. 2019 
yılına kadar bütün İstanbul’un envanter 
veri tabanı güncellenip sonrasında da ta-
kibinin yapılması planlanmaktadır. Bu ça-
lışma ile birlikte başta 31.769 olarak bili-

nen tescilli yapıların 
2 0 1 9 

yılı sonuna kadar toplam 36.000-40.000 
civarında çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Envanter çalışmalarında tespit edilen 
tescilli fakat işlevsiz yapıların değerlen-
dirilmesi ve uygun işlev verilmesi adına 
işlevlendirme çalışması yapılmaktadır. Bu 
projenin amacı; öncelikle mülkiyetleri ma-
liye, vakıflar, belediye gibi kamuya ait olan 
parsellere ilişkin olarak tescilli yapıların 
sürdürülebilirlik, işlevsellik ve toplum ih-
tiyaçlarına cevap vererek kullanılması, 
işlev önerileri getirilirken yapının özgün 
fonksiyonunun ve mevcut kullanımının, 
çevresel ihtiyaçların korunabilmesi için 
gerekli olan araştırmaların restorasyon 
ve restitüsyon proje çalışmalarından önce 
yapılarak uygun işlevlerin önerilmesidir. 

Tescilli eserlerin yoğun olarak bulunduğu 
Fatih, Eyüp ve Üsküdar ilçelerinde meydan 
potansiyellerinin belirlenmesine yöne-
lik bir proje de yapılmıştır. Bu çalışmanın 
amacı önceden belirlenmiş bölgelerde (44 
bölge), kentsel meydan potansiyellerinin 
ölçülmesine yönelik bir yöntem geliştir-
mek ve bu yönteme bağlı olarak her bir 
meydanın belirli faktörlere göre güçlü ve 
zayıf yanlarının ortaya konmasıdır. 

Bu yöntemle, örneklem olarak alınan 
meydanlara yönelik yapılacak uygulama 
çalışmalarında, tasarım, iyileştirme ve 
geliştirme stratejileri ve eylemlerine girdi 
vermiştir. Çalışmanın sonucunda 44 mey-
dan, potansiyellerine göre sıralanmıştır; 
bunlardan en yüksek potansiyele sahip 
ilk üç meydan ise Ferhat Paşa Türbesi 
Önü-Arasta Meydanı-Eyüp Sultan Meyda-
nı Çevresi, Sirkeci Garı Çevresi ve Topkapı 
Çevresi olarak tespit edilmiştir. İstanbul 
genelinde Çeşitli kurumların (İBB, Valilik, 
Vakıflar...) sit alanlarında devam eden, 
planlanan ve tamamlanan proje bilgileri-
nin takibinin yapılması için web üzerinden 
takip sistemi kurulması ile ilgili üniversite-
ler ile ortak proje yürütülmektedir. 

Bu proje sonunda müdürlüğümüzün en 
önemli görevlerinden birisi olan birim-

ler arası koordinasyon faaliyetleri, dijital 
platformlar üzerinden sürekli güncel tu-
tulacak şekilde gerçekleştirilecektir. Ku-
rumların tarihi alanlarda yaptıkları bütün 
projeler bir havuzda toplanacaktır.

Birimler arası koordinasyon faaliyetlerinin 
yanı sıra Eyüp tarihi merkez alanı için yö-
netim ve proje koordinasyonu da yürütül-
mektedir. Bu çalışma kapsamında, bu kez 
Eyüp için devam eden, planlama süreci 
devam eden ve planlanan projelerin 
takibi yapılmaktadır. 

Ayrıca, İstanbul genelin-
deki anıt eserlerle ilgili 
olarak gelen şikâyet, 
başvuru ve talepler 
üzerine eser hak-
kında araştırmalar 
yapılmakta; yerinde 
tespit edilerek gün-
cel durumu, fonksi-
yonu belirlenmekte,  
güncel fotoğrafları 
çekilmekte ve ayrıntılı 
raporlar hazırlanmak-
tadır.  Bu raporlar ilgili 
kültür varlığı ile ilgili çalış-
malar yürüten kurum/kuruluş 
ve birimlere iletilmektedir. 
2015 yılında bu kap-
samda 56 adet rapor 
hazırlanırken;  2016 
yılında 119 rapor ha-
zırlanmıştır.

Son olarak da ya-
pılan bütün çalış-
malar ile ilgili yayın 
çalışmaları yapılmak-
tadır. Bu çalışmaların 
birçoğuna basılı olarak 
ve müdürlüğümüzün in-
ternet sitesinden ulaşmak 
mümkündür. Ayrıca ça-
lışmalar dahilinde bir-
çok sempozyum, se-
miner ve çalıştaylar 
gerçekleştirilmiştir. 
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Bu coğrafyadaki tapularımız olan me-
zar taşları ve hazireler ile ilgili İstanbul 
nasıl durumdadır?

Türbe, hazire ve kabirler ile ilgili envanter 
çalışmaları yapılmaktadır. Müdürlüğü-
müz bu çalışmaya başladığında, sayıları 
589(2015 yılı) olarak bilinen türbe,kabir, 
hazire sayıları yapılan çalışma ile 1516‘ya 
(2017) ulaşmıştır. Bu sayı tek kabirlerden 
toplu mezarlıklara/hazirelere kadar olan 
bir veriyi kapsamaktadır. Çalışma kapsa-
mında kütüphanelerden yazılı ve görsel ar-
şiv taramaları yapılmıştır, Beyazmasa’dan 
gelen başvurular dikkate alınmıştır, sanat 
tarihi, yerinde tespit, fotoğraflama ve mül-
kiyet-arazi kullanımı gibi analizler yapılmış-
tır. Bütün bu çalışmaların sonucunda kötü 
durumda olan veya geliştirilmesi gereken 
alanlarda gerekli projelerin hazırlanması 
için Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’ne 
yönlendirilmektedir. Şu anda proje ve uy-
gulaması devam eden 76 adet eser bulun-
maktadır. Ayrıca vakıf mülkleri için gerekli 
onarımların yapılmasına yönelik protokol-
ler yapılmaktadır. Bu kapsamda 555 eser 
için protokol imzalamış bulunmaktayız. 
100 adet eser için imza süreci devam eden 
yeni bir protokolümüz daha vardır. 

Tam da bu noktada İstanbul’un kaybo-
lan kültür varlıklarıyla ilgili yaptığınız 
çalışmalara değinebilir miyiz? 

Müdürlüğümüz dahilinde yapılan en-
vanter çalışmaları tam da bu sorunun 
cevabıdır. Envanter çalışmaları ile tarihi 
eserlerin tescil, kullanım, anıt türü ve öz-
günlük durumu gibi 74 farklı veriyi sorgu-
layabiliyoruz. Bu sayede tescilli olmayan 
tarihi eser niteliğindeki binaları tescile 
önerebiliyoruz veya kaybolan kültür var-
lıklarının mevcut kullanımı tespit edip ge-
rekli görülen yerlerde bu eserlerin hayata 

geçirilmesi ile ilgili faaliyetlerde buluna-
biliyoruz. Eski tarihli Kurul kararlarını ve 
Encümen arşivlerini taradığımızda, günü-
müze ulaşamayan tescilli eserlerin içinde 
önemli anıtların da olduğunu görüyoruz.  
Ali Paşa Sarayı, sarnıç ve manastır kalın-
tıları, Ahırkapı Camii, Cibalikapı Mescidi 
gibi çok sayıda cami, medrese ve özellikle 
sıbyan mektepleri günümüzde mevcut de-
ğil. Kayıp eserlerin önemli bir bölümünü 
de çeşmeler ve yok olan mahalle dokusu 
yani konutlar oluşturuyor. Örneğin, Dün-
ya miras alanlarımızdan Süleymaniye’de, 
378 adet tescilli ahşap yapının 129’u, yani 
%34’ü kayıp. Günümüze ulaşan 249 tes-
cilli ahşap yapının da sadece %60’ı ahşap 
olarak korunmaya devam ediyor; başka 
bir deyişle ayakta durmaya çalışıyor. 

Şu ana kadar tamamlanan Üsküdar, Eyüp 
ve Fatih ilçeleri için kayıp eserlerle ilgili 
net veriler elimizde mevcuttur. Üsküdar 
için toplam eserlerin %9’u (258 adet), 
Eyüp için toplam eserlerin %14’ü (158) 
kayıp eserdir. Fatih için, analiz çalışmala-
rımız devam etmekle birlikte, geldiğimiz 
noktada yaklaşık 13.700 adet eserin %4’ü  
(600 adet) günümüze ulaşamamıştır. Bu 
sayının analizler tamamlandığında artma-
sı beklenmektedir.

Envanter çalışması, bize istatistiki verileri 
güncellemeye neden ihtiyaç olduğunu bir 
kez daha gösterdi. Çalışmaya başlarken 
Üsküdar ve Eyüp’te 3605 eser olduğu-

nu biliyorduk; çalışma bittiğinde, bu sayı 
3899’a ulaştı. Bunların 129 tanesi tescile 
önerdiklerimiz.

Size göre İstanbul’da yaşayan insanla-
rın kültürel mirasın korunması husu-
sunda hangi şuura, hangi hassasiyete 
sahip olması gerekmektedir?

İToplumsal hafızanın devamlılığını sağla-
yan kültürel miras; yalnızca bizden sonra-
ki kuşaklara değil aslında bütün insanlığa 
karşı sorumluluğumuzun olduğu bir ema-
nettir. İstanbul için ise aynı şeyler geçer-
lidir. İstanbul’un tarihi eserlerini, tarihi 
yapılarını, insanlarını ve geleneklerini kı-
sacası somut ve somut olmayan mirasını 
korumak ve yaşatmak ve gelecek nesillere 
de aktarabilmek bu şehirde yaşayan her 
bireyin görevidir. 

Bu nedenle İstanbul’da yaşayan insanlar 
kültürel mirasın korunması kavramına sa-
dece bir toplumun veya bir ülkenin kültü-
rel mirası olarak değil bütün bir insanlığın 
mirası olarak değerlendirmeli ve bu has-
sasiyet ile davranmalıdır. 

Bu konuyu somut verilerle açıklayacak 
olursak; İstanbul Koruma Stratejileri çalış-
ması kapsamında Dünya Miras Alanlarında 
yapılan anketlere göre bu bölgede yaşa-
yan birçok insan yaşadıkları alanın Dünya 
Miras Alanı’nda yer aldığının farkında de-
ğildir. Farkındalık durumlarının az olması-
na rağmen yerel halk koruma, sahiplenme 
ve var olanı kullanma konusunda istikrar-
lıdır. Özellikle dini konularda; hazire me-
zarlık gibi alanlar ile ilgili Beyazmasa’ya 
sürekli başvurular yapılmaktadır. Bu 
alanlar eğer kötü durumda, bakımsız ise 
veya restorasyon isteniyorsa; Beyazmasa 
üzerinden müdürlüğümüze bildirilmek-
tedir. Bütün bu hassasiyetin ve iyi işlerin 
yanı sıra maalesef kötü örneklere de rast-
lamaktayız. Özellikle çeşme ve sebillerde, 
onlara ait çeşme aparatlarının çalınması, 
üzerlerinin boyalar ile boyanması gibi fi-
ziksel zararlar verilebilmektedir. Vatan-
daşlar ne kadar uyarılırsa uyarılsın bu 
olaylar tekrar tekrar yaşanmaktadır.  
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Süleymaniye Camii’yi ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı yerler-
den birisi de camiinin ön kısmında yer alan Kanuni Sultan Sü-
leyman, Hürrem Sultan, Muhammed Zahid Kotku, Ahmed Ziya-

eddin Gümüşhanevi gibi önemli şahsiyetlerin kabirlerinin bulunduğu 
külliyenin haziresidir. Devlet ricali ve ulemadan önde gelen kişilerin 
yanı sıra birbirinden ilginç hikayelerin taşa işlendiği mezar taşlarına 
da rast gelirsiniz. Şüphesiz hazirenin en ilgi çeken mezar taşlarından 
birisi de gelin duvağı ve dalından koparılmış gül motifinin işlendiği me-
zar taşıdır. 

Caminin mihrap duvarının önünde yer alan bu ilginç mezar taşı Sela-
nik eşrafından Mustafa Fevzi Bey’in 17 yaşında vefat eden kızı Fatıma 
Müşerref Hanım’a aittir. 1,47 m. yüksekliğinde baş şahidesinin üzerine 
celi talik hatla yazılan 11 satırlık kitabesinde;

Ey za’ir şu taşın altında yatan genç
Kızların en pak ve afif ve en zeki
Ve en güzellerinden biriydi heyhat
Ecel onu on yedi yaşında şu gördüğün
Toprağa serdi yegane emeli olduğu
Ailesinin kalbgahından mevtin
Henüz pek taze iken kopardığı bu nadide
Çiçek nur-ı zeka ve malumat ile mümtaz
Hüsn-i ahlak ve namusa mücessem misal
idi ruh-i masumun için Fatiha
Fi 13 Kanun-i Sani sene 1325 (26 Ocak 1910) 
Yevm-i Çarşamba ibareleri yazılıdır.

Doç.Dr.Ali Rıza Özcan, İstanbul’un 100 Mezar Taşı isimli kitabının 141-142. sayfalarında 
bu anlamlı mezar için şu ifadelerde bulunmaktadır.

“Süleymaniye Camii haziresinde, caminin mihrap kısmı önünde, hazireye girişte soldaki 
ağacın altında bulunan mezarlar içerisinde tasarımıyla en dikkat çeken mezarlardan 
birisidir. Yüksek bir kaide üzerine altı sütunun taşıdığı ve sanduka kısmını fiyonklarla 
birbirine bağlanmış çiçeklerin sardığı mermer lahtin üstünde üstünavi baş taşı ve ayak 
taşı şahideleri bulunmaktadır. Baş taşı silindir gövdenin üzerine örtülmüş bir duvak şek-
lindedir. Kumaş kıvrımları o kadar ustaca işlenmiştir ki, kumaş taşın üstüne örtülmüş 
ve sonra taşlanmış gibidir. Bunun hemen altında ise, üç adet gülle fiyonk yapılmış, iki 
ucu aşağı sarkan kalın bir kurdela göze çarpar.Ayak taşı üzerinde bulunan kırılmış gül 
dalı ise gül fidanı gibi genç yaşta vefat eden Fatma Müşerref Hanım’a işaret etmektedir.
Mezarın ayak taşı tarafındaki kaide üzerinde mezar ustasının adı yazılıdır. P.C.Pascalidi 
adlı Rum bir usta tarafından yapılan mezar, usta imzası taşıması açısından da önem arz 
etmektedir.”

Bizim anlayışımızda her kadın bir gonca güldür ve her kadının vefatı o gonca gülün 
kırılmasıdır. Hülasa mezar taşlarında ne hikayeler, ne semboller gizli. medeni,yetimizi 
keşfe var mısınız...

SÜLEYMANİYE’DEKİ
MEZAR TAŞI 
NE SÖYLÜYOR?
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Millî Mücâdele döneminde, Doğu 
Anadolu’da Ermeni devleti kur-
ma girişiminin bulunduğu sırada, 

Erzurum’a gelen Amerikan heyetinden Ge-
neral Harbord’a, Erzurum Belediye Reîsi 
pencereden mezarlıkları işâret ederek: 
“….İşte Türk mezarlığı, işte  Ermeni me-
zarlığı; bu Ermeniler ölülerini yemediler 
ya!..” demiştir. Tabii ki, küçücük Ermeni 
mezarlığı yanında, Müslüman mezarlığı 
çok daha büyüktü. Böylece vatanın gerçek 
sahibini tespitte mezarlıklar önemli bir 
argüman olmuştur. Esasen tarihî eserler, 
bütünüyle bir memleketin tapusu ve ka-
rakteri hüviyetindedir.      

Osmanlı mezarlıkları ve mezar taşları dün 
olduğu gibi bugün de herkesin ilgisini çek-
mektedir. Çünkü bu mezarlıklar, endam-
lı servileri, rengârenk çiçekleri ve sanat 
şâheseri taşlarıyla insana huzur veren 
mekânlardır. Eski mezarlıklarımızda ölü-
mün, insana ürperti veren soğuk yüzü gö-
rülmez. Osmanlı Medeniyeti buraları birer 
“mânevi istirahat bahçesine” çevirmiştir. 
Mezar taşı kitâbeleri yapıları itibariyle de 
sanat ve estetiğin konusu olmuşlardır. Çok 
ince taş işçiliği, çeşitlilik arz eden başlıkla-
rı, taşıdıkları edebî ifadeler ve yazı sanatı-
nın çok güzel örneklerini taşımaları onları 
önemli kılmıştır. Ayrıca kişi ile ilgili en doğ-
ru bilgiler mezar taşlarından elde edilmiş-
tir. Meselâ, Sicill-i Osmâni müellifi Meh-
med Süreyyâ kitabını telif ederken büyük 
ölçüde mezar taşlarından faydalanmıştır.      
Her zaman öğündüğümüz medeniyetimiz-
de, mezarlık alanları şehir dışına, hayatın 
dışına taşınmamış, devamlı göz önünde 
olan yerlere yapılmıştır. Önemli kişilerin 
türbelerinin etrafı, cami hazîreleri, bazen 
mahallenin en mevkî yeri, mezarlık alanı 
olarak tahsis edilmiştir. Bir manada insan-
lar ölüleri ile birlikte yaşamış, bundan da 
huzur duymuşlardır. Bu sayede, devam 
edip giden hayatta fâniliklerini hiçbir za-
man unutmamış, devamlı iyilik ve güzellik 
peşinde olmuşlardır. Her gün beraber ol-
dukları yahut önünde geçerken hayır dua 
ile andıkları bu mezar sakinleri, onlara 

hayatın fâniliğini, geçiciliğini hatırlatarak, 
kalıcı güzelliklere yönelmelerini hatırlat-
mıştır.

Hayatın her safhasında gerçek güzelliği 
yakalama gayreti, mahallenin bu mezar 
köşesinin de estetikten nasiplenmesini 
sağlamıştır. Kadın mezar taşına ayrı bir 
güzellik, erkek mezar taşına ayrı bir özel-
lik verilmiştir. Mezar taşına yazılan edebî 
ifadeler, düşürülen tarih mısraları, hayatı 
şuurla yaşamanın bir ifadesi olarak görü-
lebilir. 

ZEYTİNBURNU MEZARLIKLARI

Zeytinburnu, tarihi doku ola-
rak görülen Suriçi İstanbu-
lunun hemen yanı başında, 
suriçi ile yakın münase-
beti olan bir yerleşim yeri 
olmuştur. Merkez Efendi 
Külliyesi, Seyyid Nizam Tek-
kesi, Kazlı Çeşme, Yenikapı 
Mevlevihanesi ve Erikli Baba 
Tekkesi bunun en açık misâlidir. 

Sur boyunca uzanan mezarlık alanları, 
buraya rûhâni bir hava kattığı gibi geç-
mişle olan bağını da güçlü kılmıştır. Geniş 
mezarlık alanları ve Hazîrelerde bulunan 
binlerce mezar taşı kitâbesi tarihî önemi 
hâizdir. Mezar taşlarının sanat özelliği, en 
boy ve derinlik taşımaları ile özgün oluş-
ları, yazı sanatının güzelliklerini taşıması 
yanında birçok ifade zenginliğini de barın-
dırmaktadır.

Eski Türk mezarlıkları açık havada teşekkül 
etmiş bir kıyafet, mimarî, tezyinat, hat müzesi 
hükmündedir. Dindar bir insan için mezarlık, 
ibret nazarlarının çevrildiği yer, bazı insanlar 
için de sevdiklerini sırladıkları bir makamdır. 
Ruhunun derinliklerine inip, yalnız kalmak is-
teyen çoğu insan da mezarlıklara yolunu dü-
şürür. Zeytinburnu’nda Merkez Efendi ve Sey-
yid Nizam Hânkâhı, Yenikapı Mevlevîhânesi, 
Erikli Baba Tekkesi etraflarında ve Topkapı’da 
geniş mezarlık alanları oluşturulmuştur. 

S o s y a l , 
dîni ve kül-
türel açıdan önemli olan bu 
mekânlarda çok önemli kişiler defnedil-
miştir. Osmanlı döneminde olduğu gibi 
Cumhuriyet döneminde de önemli kişile-
rin bu mekânlara defni devam etmiştir. 
Mûsa Muslihiddin (Merkez Efendi), Seyyid 
Nizam, Ahmed Kemâl Dede, Aşçı Dede, 
Hattat Kayışzâde Hâfız Osman Efendi, 

OSMANLI MEZAR TAŞI KİTÂBELERİNİN ANLAMI
“TAŞA KAZINAN TARİH”
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OSMANLI MEZAR TAŞI KİTÂBELERİNİN ANLAMI
“TAŞA KAZINAN TARİH”

H a t t a t 
Şevkî Efendi, 

Tanbûri Cemîl, 
T e p e - delendi Ali Paşa gibi 
zevâtın defnedildiği bu makberelere ya-
kın tarihte Halide Edip Adıvar, Tahsin Öz, 
Ressam İbrahim Çallı, Sadettin Kaynak, 
Rızâ Nûr, Abdülhak Şinâsi Hisar, Hamdul-
lah Suphi Tanrıöver, Ekrem Hakkı Ayver-
di, Sâmiha Ayverdi, Kenan Büyükaksoy 
(Rıfâi), Şemseddin Yeşil, Hattat Halim Öz-

yazıcı, Ressam Sami Yetik, Mükrimin Halil 
Yinanç, İbnülemin Mahmud Kemal İnal ve 
daha birçok zât eski tabirle “defn-i hâk-i 
‘ıtır-nâk” edilmiştir. Mezarlık alanları idari 
bakımdan iki sınıfa ayrılmaktadır. Hazîre 
olarak adlandırılan mezarlık alanları, ida-
ri bakımdan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı bulunmaktadır. Buralara yeni gömü 
yapılması ilgili yasa gereği, Bakanlar Ku-
rulu Kararı ve Cumhurbaşkanı’nın ona-
yına bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
bu sınıfa giren mezarlıklarda bulunan 
tarihi mezar taşları kısmen korunabilmiş-

tir. Hazîre haricindeki mezarlar, ida-
ri bakımdan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’ne bağlı olup, bura-
lara yeni gömü yapılması ne-

deniyle, tarihi taşlar büyük 
tahribe maruz kalmıştır. 

Eski eserlere karşı süren 
ilgisizlik yanında, tarihi 
mezarlıklara yeni defnin 

devam etmesi mezarlık ve 
mezar taşı kitâbelerinin bü-

yük ölçüde tahribine sebep 
olmuştur. Ecdadının mezar taşını 

okuyamayan neslin tahribi, çok daha 
acımasız olmuştur. Tahrip edilen, temel 
taşı ve bahçe duvarı yapılan taşlar yanın-
da, tamamen sahipsiz kalan tarihi taşlar, 
kimi mezar taşı ustalarına hammadde ol-
muştur. Bu yapılanlar sadece taşların yok 
olmasını intâc etmemiştir; koca bir tarih 
yok edilmiştir!.

MEZAR TAŞI KİTÂBELERİNİN YAPISI

Mezar taşı kitâbelerinde üç önemli özel-
lik, sanat göze çarpmaktadır. Taş işçiliği, 
yazı sanatı ve Mezar taşlarında bulunan 
dini ve edebi ifadeler... Yapı olarak Me-
zar taşları birbirlerine benzer özellikler 
göstermektedir. Ana farklılık erkek ve ba-
yan Mezar taşlarında görülür. Erkek Me-
zar taşlarında ölünün statüsüne göre bir 
başlık bulunmasına karşın, kadın Mezar 
taşlarında çiçek motifleri başlık olarak 
yer alır.    Osmanlı’da batılı anlamda bir 

heykel geleneği yoktur. Batıda en, boy ve 
derinliği olan insan ve hayvan figürleri ça-
lışılmasına karşılık, Osmanlı’da özellikle 
mimari unsurlarda çok farklı bezemele-
re sahip taş işçiliği kullanılmıştır. Bunun 
yanında mezar taşı kitâbeleri, taş işçiliği 
olarak çok zengin örnekler olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Genelde, kadın ve erkek 
mezar taşı olarak iki gurupta toplanan bu 
taşlar, kendi içinde de farklılıklar göster-
mektedir. Erkek Mezar taşlarında, sosyal 
statü gereği başlıkları çok çeşitlidir. Erkek 
Mezar taşları başlık taşımalarına karşılık, 
kadın Mezar taşlarında daha çok kadın 
zerâfetini yansıtan çiçek motifleri bulun-
maktadır.

Kadın olsun erkek olsun bir mezar taşı 
kitâbesinin yapısı (farklı tasnifler yapılabi-
lirse de) şu bölümlere ayrılabilir.

1-Başlık ve Sembol 
2-Serlevha
3-Kimlik
4- Dua
5- Tarih

Şüphesiz bu tasnif ana başlıkları itibariyle 
yapılmıştır. Bu bölümler çoğu zaman yer 
değiştirebildiği gibi, birbiri içine yediril-
miş olarak da yer alabilmektedir. Yine 
bazı taşlarda bu bölümlerin biri yahut 
ikisi yer almamaktadır. Bazı mezar taşla-
rında manzum ifadeler yer almakta, bazı 
mezar taşlarında ölüm tarihi bulunmadığı 
gibi bazı Mezar taşlarında, mevtanın ölüm 
günü saati ile verilmiştir. 

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

Erkek mezar taşı kitâbelerinde mevtanın 
sosyal hayattaki statüsünü yansıtan, baş-
lıklar ve semboller mezar taşı kitâbelerine 
işlenmiştir. Her halde dünya üzerinde pek 
az toplum, mezar taşlarını usta işi beze-
meler, lâleler, sümbüller ve sair nebatat 
ile süsleyip mezarlıklarını Osmanlılar ka-
dar şenlendirebilmiştir. 
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Şüphesiz erkek mezar taşlarının en dikkat 
çeken kısmı başlıklardır. Başlıklar üç ana 
kısma ayrılabilirler:

Kavuklar
Kallavi Kavuk, Mücevveze Kavuk, Burma 
Sarıklı Kavuk, Kafesi Sarıklı Kavuk, Kâtibi, 
Kavuk, Örfi Kavuk, Yeniçeri Başlığı
Fes
Mahmûdi Fes, Azîzi Fes, Hamidî Fes

Tarikat Başlığı
Mevlevi Tâcı, Kadirî Tâcı, Nakşî Tâcı, 
Bektaşî Tâcı, Sünbülî başlığı

Osmanlılar’da mezar taşlarının asıl ama-
cının bir insan tasviri yaratmak olmadığı, 
aksine, o insanın pâyesini, daha alt kat-
manda kimliğini ortaya çıkarmak, kısacası 
taşın sahibini tanıtmak olduğu görüle-
cektir. Kişinin genç yaşta ölmüş olduğu-
nu belirten çiçek, hacı olduğunu belirten 
hurma ağacı, idam edildiğini anlatan bo-
yun kısmındaki kement, mesleklerini 
yansıtan tulumba, çapa, ok-yay – ki namlı 
bir kemankeş olduğuna işaret eder - ve 
okur-yazarlığına delâlet eden kalem-divit 
gibi simgelerde de, kişinin kimliği ile ilgili 
daha özel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 
Bu yüzden, serpuşun ve diğer simgelerin 
mezar taşlarındaki anlamı, son derece 
büyüktür. Osmanlılar’da sosyal statünün 
en önemli göstergesi olan kavuklar, bu 
nedenle mezar taşlarının da en belirleyici 
özelliği olmuşlardır.

Kavuğun en eski türü, sivri ve dilimli bir 
külaha geniş olarak sarılmış burma des-
tarla kuşatılan iri kavuklardır. Sahibinin 
zenginliğinin göstergesi olarak iri sorguç 
kabartmaları ile süslenen bu tür kavuk-
lar, XVI. yüzyılın başlarından itibaren gö-
rülmeye başlar ve XVII. yüzyılın sonlarına 
doğru ortadan kaybolur. Ancak bu süre 
zarfında sultanların sandukaları üzerin-
de, sadrazam, vezir ve paşa gibi üst düzey 
devlet görevlileri ile, henüz küçük yaşta 
vefat eden çocukların mezar taşları ve 
sandukalarında kullanılan bu kavuğun, 
geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Zeytinburnu Mezarlık-
larında bu kavuktan sade iki tane bulun-
maktadır. 

Bunların ortadan kalkmasından sonra 
görülmeye başlayan kallavi ise, aslında 
sadrazam, vezir ve üç tuğlu paşaların 
kullandığı, bir tür tören başlığı idi. Gün-
delik kullanımda çok az yeri bulunan bu 
kavuğun mezar taşlarındaki kullanımı, ta-
mamen semboliktir. Daha çok orta ve alt 
tabaka ulema sınıfı ve kadılar tarafından 
kullanılan, dilimli ve basık bir takkenin 

etrafına kılıçlamasına sarılan destar ile 
oluşturulan tür ise bu grubun üyelerini 
belirlemektedir. Ancak zamanla yaygın-
lık kazanan bu tür başlıklar, herhangi bir 
tarikata mensup olan siviller ve dervişler 
tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. 
Bunların farklılığı ise, takkenin dış yüzün-
de, dikişlerle oluşturulan ve her tarikatta 
farklı sayıda olan dilimlerle belli olmuştur.
Destarının kafes biçiminde sarılmış olması 
nedeniyle “kafesî” olarak adlandırılan tür 
ise, daha çok dîvan ve sadâret kâtipleri, 
tevkiî, beylikçi, reisü’l-küttâb, defterdar, 
tersane ve darphane emini gibi hâcegân 
ünvanına sahip olan kişiler tarafından kul-
lanılmaktaydı. “Kalafat” olarak adlandırı-
lan ve üst kısmı mantar şeklinde sonlanan 
tür, bu modelin en belirgin örneklerinden 
biridir. Ancak bunun kullanımı, yüzeyi yiv-
lerle zenginleştirilmiş düz tepeli silindirik 
kavuğa sahip olan türün yanında daha na-
dirdir. 

Yine bu türün içinde bulunmakla birlikte, 
dilimli küre şeklinde olması ile diğerlerin-
den ayrılan bir tür vardır ki, bu serpuşu 
kullanan kişilerin sosyal statüleri de fark-
lıdır. Zira daha çok divan kâtipleri tara-
fından kullanılan diğer türlerin aksine, 
kapıkulu tabir olunan sipahiler tarafından 
kullanılmaktaydı. Nitekim XVIII. yüzyılın 
ortalarından itibaren, daha alt kademe-
lerde bulunan kâtipler de, bu başlığı kul-
lanmaya başlamışlardır.

Ancak bunlar gibi katipler ve memurlar, 
“katibî” olarak adlandırılan kavuğu kul-
lanmaktaydı. Osmanlı dönemi mezar taş-
larında en sık rastlanan serpuş türü olan 
kâtibinin, bir kaç değişik türü bulunmak-
tadır. Bu serpuşun kullanım aralığı ise, 
XVII. yüzyılın başlarından, XIX. yüzyılın or-
talarına kadar uzanmaktadır. Öte yandan 
bu türün kullanıcı grubuna bakıldığında 
ise, kâtiplerin yanı sıra, aralarında saray 
görevlileri, kapıkulları, değişik meslek 
gruplarına mensup kişiler ve hatta alt ka-
deme din görevlilerinin de bulunduğu ge-
niş bir kitle tarafından kullanıldığı dikkati 
çekmektedir. 

Tarikatlara ait başlıklar da, ilk bakış-
ta kendilerini belli ederler. Özellikle 
Mevleviler’in kullandığı, etekte genişle-
yen tepesi yuvarlak silindir şeklindeki sik-
keler dikkat çekicidir. Mevlevi dervişleri 
bu başlığı kullanırken, dede statüsünde 
olanlar bu sikkenin alt kısmına destar do-
lamaktaydılar. Bektaşiler’in kullandığı on 
iki terkli ‘hüseyni’ ve dört terkli ‘edhemi’ 
tacları da, ilk bakışta ayırt edilebilen baş-
lıklardır. Diğer tarikatlarda ise, takkenin 

üzerindeki dilim sayısı belirleyici olmakta-
dır. Bayrami Tarikatı altı terkli takke kulla-
nırken, Celveti Tarikatı on iki terkli takke 
kullanmaktaydı. Öte yandan sivil ve resmi 
kişilerin bu tarikatlarla olan ilişkileri, daha 
çok mezar taşları üzerine işlenen simgeler 
vasıtasıyla belirtilmekteydi. Tarikate gir-
meyip sadece “muhib” olarak kalanların 
taşlarına bu başlılar konulmamış, sadece 
rölyef olarak işlenmiştir.   

Belirlenmesi kolay olan bir başka başlık 
ise, kadınların kullandığı “hotoz” adı ve-
rilen özel başlıklardır. Genellikle basık ya-
rım küre şeklinde olan bu başlıklar, bazen 
dilimli ya da halkalı olabilmekte, bazı ör-
neklerde ise yüzeyin dönemin üslubunda 
desenlerle bezendiği görülmektedir. Bo-
yun kısımları çoğunlukla çiçek demetleri 
ile bezeli olmakla birlikte, maddi gücünü 
yansıtmak isteyenlerin, muhtemelen sağ-
lıklarında sahip oldukları kolye, gerdanlık 
gibi ziynet eşyalarını nakşettirdikleri de 
görülmektedir. Onlar da kendi sosyal sta-
tülerini, herhalde böyle belirtmişlerdir. 
Kullanıcı grubunu ilk bakışta yansıtan ser-
puşlar ise, hiç şüphesi “zerrin” olarak ad-
landırılan başlıklar ile yeniçerilerin giydiği 
“börk” adı verilen özel başlıklardır. Tabii 
ki bunlara, “tac” ve “sikke” adı verilen, 
tarikatlara ait özel başlıkları da ekleme-
miz gerekir. Çuhadar, hazinedar, hasoda-
başı gibi Enderun’da görev alan üst düzey 
memurlar tarafından kullanılan zerrin, 
genellikle tepesi yuvarlatılmış silindir 
şeklindedir. Ancak sıklıkla karşılaşılmıyor 
olsa da, yine tepesi yuvarlak olup aşağıya 
doğru daralan değişik bir türü daha var-
dır. Üzeri son derece süslü olan bu başlık-
lar, 1829’daki kıyafet devriminden sonra 
ortadan kalkmıştır. 

1826’daki Vaka-i Hayriye neticesinde lağ-
vedilen Yeniçeri Ocağı ile birlikte tarihe 
karışan börk ise, daha da şanssızdır. Oca-
ğa duyulan nefret yüzünden, vak’a esna-
sında ocağa ve ocaklılara ait bir çok şey ile 
birlikte, İstanbul mezarlıklarında bulunan 
çok sayıda börk serpuşlu yeniçeri mezar 
taşı da tahrip edildiği için, günümüze çok 
az sayıda örnek ulaşabilmiştir. Kaynaklar-
da, Zeytinburnu Silivrikapı Mezarlığı’nda 
bulunan Yeniçeri Mezar taşları resimleri 
ile birlikte verilmiştir. Fakat, bugün bu 
taşlar yerlerinde bulunmamaktadır. Fakat 
dardağan tabir edilen başlığa sahip Yeni-
çeri mezar taşlarına yer yer rastlanmak-
tadır.

Doç Dr. Süleyman BERK 
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
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PAYİTAHT-I   
ABDÜLHAMİD

15. yüzyılda yaşamış Floransalı düşünür 
Nikola Makyavelli “Hükümdar” isimli 
eserinde: “İki türlü insan vardır. Bi-

rincisi; Kitapları izleyen insanlar, ikincisi; 
kitapların izlediği insanlar…”demektedir. 
Bir döneme adını vermiş, yaşadığı asra 
mührünü vurmuş Sultan İkinci Abdülha-
mid Han, tarifi edilen insan türlerinden 
ikincisine yani kitapların izlediği insan 
tarifine uymaktadır. Sultan Abdülhamid, 
Dünya dengelerinin değiştiği, güçlü dev-
letlerin Osmanlı’yı “Hasta Adam” olarak 
nitelendirdikleri ve Osmanlı’nın yıkılması 
konusunda ittifak ettikleri bir dönem-
de 31 Ağustos 1876 tarihinde Osmanlı 
Devleti’nin 34. padişahı olarak tahta çık-
mıştır. Mahir siyaseti sayesinde yıkılmak-
ta olan devleti şaha kaldırmış, eserleri ve 
icraatları ile tarihçilerin ittifakıyla adeta 
devletin yıkılmasını 33 yıl geciktirmiştir.

Sultan İkinci Abdülhamid, İstanbul’un Fati-
hi olan dedesi Sultan Fatih’in vakfiyesinde 
belirttiği “Hüner bir şehri bünyâd etmektir, 
Reâyâ kalbin âbâd etmektir” sözünden ve 
izinden giderek devletin başşehri, dünya 
küresinin mücevher beldesi İstanbul’u 
döneminde projeleri, eserleri ve hizmetle-
riyle parlayan bir yıldız haline getirmiştir. 
34.Osmanlı padişahı olarak 34 yaşında 
tahta çıkan ve yaklaşık 34 yıl saltanat sü-
ren Sultan Abdülhamid, genelde Osmanlı 
Coğrafyasına, özelde ise İstanbul’a farklı 
alanlarda birçok eser kazandırmıştır. Sul-
tan İkinci Abdülhamid Han, İstanbul’a ve 
devletin dört bir yanına eğitim, kültür, sa-
nat, mimari, askeri, sağlık, iktisat, bilim ve 
teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği yeni-
lik ve hizmetlerle devlet ve millete  itibar 
kazandırmıştır. Siyasi yönlerinin ön plana 
çıkarılıp, sosyal-kültürel-sanatsal-bilim 

ve teknoloji yönleri göz ardı edilen Sultan 
İkinci Abdülhamid Han’ı, İstanbul’a kazan-
dırdığı eserler üzerinden incelemeye çalış-
tığımız bu yazımızda Sultan Abdülhamid’in 
çağını aşan geniş ufku hakkında da ipucu-
lar arayacağız.

Meselenin aslı ortaya konuldu mu 
çözümü de basit olur

Osmanlı padişahları, gözbebekleri İstanbul’u 
devletin aynası ve vitrini olarak görerek, her 
dönemde ayrı bir önem vermişlerdir. 31 
Ağustos 1876 tarihinde tahta cülus eyleyen 
Sultan Abdülhamid, ilk iş olarak sevdalısı 
olduğu şehre dair olarak yetkililerden rapor-
lar istedi. Raporlarda genel olarak Galata 
ve Pera bölgesinin modern yapısına karşın 
tarihi yarımadadaki yerleşimin harap halde 
olduğundan bahsedilmekteydi.

İbrahim AKKURT
Tarihçi - Yazar
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Safvet Paşa’nın raporunda; “Suriçindeki 
binalar Galata ve Pera’daki yapıların ak-
sine ahşaptır. Otel ve misafirhane bulun-
mamaktadır. Sokaklar karanlık ve fenerle 
aydınlatılmaktadır. Galata ve Pera’da ise 
sokaklar gazla aydınlatılmaktadır.” denil-
mekteydi. İstanbul’un nüfusu 1844 yılında 
391 bin iken 1876 yılında 841 bin kişiye çık-
mış, 33 yılda nüfus 2 katı artmıştır. 1840 - 
1900 tarihinde 100 bin gayrimüslim şehre 
göç etmiştir. 1876 yılında İstanbul’a gelen 
Seyyahların ifadeleriyle; “İstanbul, zaman 
içinde kimliksizleşmiş, bakımsız bırakılmış-
tır. Bu gövde ile İstanbul’un geleceğe taşın-
ması mümkün görünmüyordu”. 1838 Re-
formları neticesinde Fransa ve İngiltere’ye 
verilen imtiyazlarla deniz ticaretinin mer-
kezi haline gelmiş olan Eminönü karmaşık 
bir hale gelmişti. Plansız sanayileşme ve 
şehirleşme Sultan Abdülmecid ve Sultan 
Abdülaziz dönemlerinde olmuş, şehirde 
imalathane’den oluşan sanayi yatırımları 
vardı. Küçükçekmece, Haliç, Zeytinburnu, 
Bakırköy, Galata’da Baruthane ve Tersane 
ile bu ilçeler karmaşanın merkezi olmuştur.

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın İstanbul 
ile ilgili planlarını 2’ye ayırabiliriz. Bunlar-
dan birincisi; mevcut düzensizliğin önüne 
geçmek, İkincisi ise; yeni yatırımlar ya-
parak şehri geliştirmektir. Bu kapsamda; 
Feshane yeni makinalarla donatıldı, Beşik-
taş demir-döküm fabrikası kuruldu, Bey-
koz’daki kundura ve dabakhane merkezi 
modernleştirildi, Buharla çalışan un fab-
rikaları faaliyete geçirildi. Sultan Abdül-
hamid devrinde, 282 sanayi kuruluşundan 
155’i İstanbul’daydı. 1857 Nizamnamesiyle 
İstanbul 14 daireye (bölgeye) ayrılmıştı. 
Pera, Galata ve Tophane’yi içine alan 6.da-
ire belediyecilik hizmetleri için pilot bölge 
seçilmişti. 6.Daire; Aydınlatma, kanalizas-

yon, çöp toplama, içme suyu hizmetleriyle 
sadece Galata’da yaşayan gayrimüslim sı-
nıfa hizmet vererek, adeta Avrupa’nın ayrı-
calıklı kişilerine hizmet veren bir müessese 
haline gelmişti. 

İstanbul’a Sihirli bir el değiyor...

Belediye kalitesinin arttırılması ve hiz-
metlerinin yaygınlaştırılması için, Sultan 
Abdülhamid’in direktifleriyle çıkarılan 
1877 Dersaadet Belediye Kanunu ile çağ-
daş normlarda belediyecilik hizmeti tüm 
İstanbul’a verilmeye başlanmıştı. Bu kanun 
ile şehrin her yerine hizmet götürülmesi 
hedeflenmiş,. 6.dairenin ayrıcalığı kaldırı-
larak İstanbul’daki 20 belediyeden 1 tanesi 
olmuştu. 1877 Dersaadet Nizamnamesiyle; 
Nüfus sayımı yapmak, hijyen kontrolü yap-
mak, sanayi okulu kurmak, İtfaiye kurmak 
belediyelerin görevleri arasında sayılmış-

tı. Belediyeler her işlemden vergi almaya 
başlamış, belediyelere hizmet için ticaret 
yapabilme hakkı verilmişti.  Bunun netice-
sinde; İstanbul’da geniş yollar tanzim edildi, 
yangın riski yüksek olan ahşap yapılar ya-
saklandı, vergilerde indirime gidildi, mesire 
alanları ihdas edildi, Deniz kenarında sahil 
düzenlemeleri yapıldı, Payitahtın sokakla-
rının havagazı ile aydınlatılması sağlandı. 
İstanbul’da havagazı ile ilk aydınlatma Dol-
mabahçe Sarayı’nda yapıldı. Bunun yanı sıra 
şehri aydınlatmak için 3 büyük gazhane ku-
ruldu: Suriçi bölgesini aydınlatmak için 1880 
yılında Yedikule Gazhanesi, Kadıköy - Üskü-
dar ve civarı için 1891’de Kadıköy Gazhanesi, 
Tophane ve civarı için ise Tophane Gazha-
nesi kuruldu. Tarih boyunca bünyesinde su 
kaynağı olmadığından dolayı şehir dışından 
su kaynakları ile beslenen İstanbul’a, 40 km 
uzakta olan Terkos Gölü’nden kurulan isale 
hatlarıyla su getirildi. 
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Bu hizmeti yapması karşılığında 40 yıllı-
ğına bir şirkete işletme imtiyazı verilmiş-
ti. Rumeli (Avrupa) Yakası’nın su ihtiyacı 
için Terkos Gölü’nden Beyoğlu, Galata ve 
Haliç’in batı sahiline oradan Boğaziçi’nin 
Rumeli Bölgesi’ne ulaşan boru hattı kurul-
muştu. Milletinin derdiyle dertlenen Sul-
tan, hastane, kışla ve mekteplere günün 
belli saatleri ücretsiz su verilmesini, kalan 
suyun konutlara belli bir ücret mukabilinde 
satılabilmesini uygun görmüştü. Anadolu 
Yakasına ise Elmalı Barajı üzerinden su 
hizmeti verilmekteydi. Şehr-i İstanbul’un 
su ihtiyacını karşılamak için; 1883 yılında 
Dersaadet Su Şirketi, 1893 yılında Elmalı 
Su Şirketi, 1902 yılında ise âb-ı azîz, tad-ı 
leziz Hamidiye Su Şirketini kurdurmuştur. 
Hamidiye Su Şirketi vesilesiyle İstanbul’da-
ki 133 çeşmeye ücretsiz su verilmekteydi.

Modern İstanbul İnşa Ediliyor 

Sultan Abdülhamid döneminde; 1871 yı-
lında Azapkapı - Ortaköy Hattı ile hizmete 
başlayan metronun yanında Aksaray – Ye-
dikule, Aksaray – Topkapı, Eminönü – Ak-
saray, Eminönü - Bahçekapı ve Ortaköy 
- Kuruçeşme - Bebek atlı tramway hatları 
oluşturularak toplu taşımaya önem veril-
mişti. İstanbul’da 1938 yılına gelindiğinde 
260 tramway vardı. 1878 İdare-i Mahsusa 
kurularak, rıhtımlar genişletilmeye başlan-
mıştı. Anadolu - Avrupa - Adalar arasında 
tarifeli seferler başlamış ve deniz ulaşımı 
için konforlu vapurlar alınarak, bu alanda 
denetimler sıklaştırılmıştı. Yeni iskeleler 
yapılarak, İskele sayısı 21’den 40’a çıkar-
tılmıştı. 1853 Kırım Savaşında Fransa ve 
İngiltere, asker ve savaş malzemesini ge-
milerle İstanbul’a getiriyorlardı. Gemilerin 
yanaşacağı bir rıhtım bile yoktu. Dolayısıy-
la malzemelerin sahaya çıkarılması sırasın-
da büyük zorluklar yaşanıyordu. Harabeye 
dönen Karaköy Rıhtımı 1848’de tamir edil-
mişti. 

Bu konu ciddi bir şekilde ilk kez 1879’da 
Sultan Abdülhamid döneminde ele alı-
nabildi. 1892’de ilk rıhtım inşasına baş-
lanıldı. Ekim 1895 tarihinde Tophane’den 
Karaköy’e 785 metrelik rıhtım tamamlan-
mıştı. Mavna ve kayıklarla taşınan yükler 
doğrudan doğruya gemilerle karaya taşı-
nıyordu. 370 metre uzunluğundaki Saray-
burnu – Sirkeci rıhtımı 1884 - 1900 yılları 
arasında tamamlandı.  Karaköy, Salıpaza-
rı, Sarayburnu, Kuruçeşme, Haydarpaşa 
rıhtımları bu dönemdeki diğer büyük ya-
tırımlar. Bu dönemdeki yatırımlardan bir 
diğeri de iskelelerdi. İskeleler; deniz ulaşı-

mının sağlandığı ve aynı zamanda denize 
kıyısı olan semtlerin meydanlarıydı. İskele 
meydanının çevresinde o semtin çarşısı, 
kahvehane ve camisi bulunurdu. Bir nevi 
bu meydanlar sosyal yaşamın merkezi 
konumundaydılar. Sultan Abdülhamid 
devrinde, boğaza kıyısı olan her semt is-
kelesine kavuştu. O dönemde yapılan ya-
tırımlar neticesinde 32 olan İskele sayısı 
günümüzde 36’dır. 

Sultan Abdülaziz devrinde başlayan de-
miryolu ulaşım ağı atağı Sultan Abdül-
hamid döneminde ivme kazanmış, bu 
dönemde 4559 km’lik tren yolu yapılarak 
1879’da 900 km olan kara yolu, 1888 yı-
lında 10.400 km’ye çıkartılmıştır..Yılda 

300 km yol yapılan Anadolu’da, toplamda 
17.000 km kara yolu yapılmıştı. Osmanlı 
topraklarını ulaşım ağlarıyla örerek ade-
ta zor günler yaşayacak olan devletini ve 
milletini o günlere hazırlıyordu geleceği 
planlayan yalnız adam. Demiryollarına 
yapılan yatırımların İstanbul’da iki sembol 
mekanı vardı. Bunlardan birisi Avrupa’dan 
gelenleri bir şark havası içinde ağırlayan 
Sirkeci Garı, diğeri ise Asya’dan gelenlere 
İstanbul’un Avrupaî yüzünü gösteren Hay-
darpaşa Garı idi. Bu iki mekan ile Osmanlı 
başkentinin doğu ile batının kesiştiği imajı 
veriliyordu. İstanbul ile kutsal beldeleri 
buluşturan Hicaz Demiryolu’nun başlan-
gıç noktası da Haydarpaşa Tren İstasyo-
nu’nuydu.
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Günümüz anlamında hastane kavramıyla 
ilk kez 1845’te Bezm-i Alem Vakıf Gure-
ba Hastanesi ile tanışan Osmanlı halkına, 
Gülhane Askeri Hastanesi, Hamidiye Etfal, 
Haydarpaşa Numune, İstanbul Kuduz Has-
tanelerinin yanı sıra Şişli Bulgar Hastane-
si, Üsküdar Akıl Hastanesi, Yıldız Askeri 
Hastanesi ile adeta sağlık alanında devrim 
niteliğinde hizmetler sunuluyordu. 1885 
yılında Fransız Pasteur’ün kuduz aşısı bul-
masına sevinerek, insanlığın hayrına bir 
buluş yaptığından dolayı Pasteur’a devlet 
nişanı ile birlikte 10.000 frank yardımı bir 
sağlık heyeti ile Paris’e göndermiştir. Bu 
heyet 6 ay Paris’te kalarak sağlık alanında 
yeni bilgiler öğrenmişti. Aldıkları eğitim 
neticesinde, Sultan’ın emriyle İstanbul’a 
gelip 1887’de Dâru’l Kelb ve Bakteriyoloji 
Ameliyathanesi açarak kuduz aşısı bu-
lunduktan sadece 2 yıl sonra Osmanlı ül-
kesinde uygulamaya geçmişlerdi. Henüz 
1 yaşında vefat eden kızı Hatice Sultan 
namına yapılan Hamidiye Etfal Hastanesi, 
678 çocuğun sünnet edilmesiyle 1899’da 
açılmış, din-dil-ırk ayırt edilmeksizin tüm 
çocuklara hizmet vermiştir. Ve yine has-
ta, yaşlı, kimsesizler için şefkat yuvası 
olan Dâru’l Âceze’yi yaptırarak halkından 
muhtaç olanların ahir ömürlerinin son 
demlerinde huzur içerisinde yaşamala-
rını temin etmiştir. Şüphesiz Osmanlı pa-
dişahları içerisinde en hayırsever, en çok 
hayrat yapan padişahlardan birisi Sultan 
Abdülhamid’dir. Şehzadeliğinde kazandığı 
paraların bir bölümünü, saltanatında has-
talara, fakir talebelere, askerlere, toplu 
sünnet şölenlerine, evi olmayanlara tahsis 
etmiştir.

Bilim-Teknolojisinin Öncüsü, Eğitimin Hâmisi, 
İstanbul’u Mamur eden Ufukların Sultanı 

Bilim ve teknolojik gelişmeleri yakından ta-
kip edip ülkesine tatbik eden Sultan Ab-
dülhamid, 1876 yılında telefonun icadın-
dan sadece 3 yıl sonra bu yeniliği ülkesine 
getirmiştir. 1905 – 1909 yılları arasında 
Posta ve Telgraf Nezareti (Sirkeci Büyük 
Postane) Binası, Mimar Kemalettin ve Ve-
dat Tek tarafından Sultan’ın emriyle inşa 
edilmiştir. Fotoğrafa çok büyük önem ve-
ren Sultan, “Her resim bir fikirdir. Bir re-
sim yüz sayfalık yazı ile ifade olunamaya-
cak siyasi, hissi manaları telkin eder. Onun 
için ben, tahrir-i mündericattan (yazılı 
bilgilerden) ziyade resimlerden istifade 
ederim” sözleri ile fotoğrafa verdiği öne-
mi vurgulayıp, 962 albüm 38.599 fotoğ-
raftan oluşan Yıldız Fotoğraf Albümünü 
hazırlatmıştı. Dünyanın en büyük fotoğ-
raf albümlerinden olan ve Yıldız Albüm-

leri olarak bilinen Sultan Abdülhamid’in 
Fotoğraf Arşivi, 962 albüm içerisindeki 
38.599 fotoğraf koleksiyonu ile sadece 
Türkiye değil, dünya için de çok mühim 
bir albüm vasfı taşımaktadır. Eski eserlere 
karşı çok meraklı olan Sultan Abdülhamid, 
Osman Hamdi Bey’e  İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ni kurdurmuştur. Saltanatı döne-
minde 6.000 kitap tercüme ettirmiş, Ba-
yezid Devlet Kütüphanesini kurdurmuştur. 

Şartlar ne olursa olsun eğitim konusunu 
asla ihmal etmemiş, eğitim alanında zihin-
lerin dönüşümü sağlamıştır. Avrupa’ya öğ-
renci gönderilmesini, eğitim alanında do-
nanımlı bir neslin ortaya çıkmasını teşvik 
etmiştir. Döneminde ilköğretim mecburi 
hale getirilmiş, kız ve erkek çocuklarının 
eşit şekilde tahsili hedeflenmişti. 10 bin 
tane eski mahalle mektepleri (Sıbyan) ıs-
lah edilmiş, modern ilkokullar açılmıştır. 6 
adet olan ilkokul sayısı 9 bin 347’ye, 277 
olan ortaokul (rüştiye) sayısı 619’a, 5 olan 
lise (idadi) sayısı 109’a çıkarılmıştı. 33 adet 
Öğretmen Okulu (Muallim Mektebi) açmış-
tır. Günümüzdeki birçok yüksekokul, fa-
külte ve üniversiteler yine o dönemde inşa 
edilmiş, kapalı olanlarda tekrar açılmış, 

geliştirilmiş bugünkü temelleri atılmıştır. 
Başta Dârü’l Fünûn (İstanbul Üniversite-
si), Mekteb-i Mülkiye-i Şahane (Siyasal 
Bilgiler Fakültesi), Mekteb-i Hukuk (Hu-
kuk Fakültesi), Hamidiye Ticaret Mekteb-i 
Âlisi (Marmara Üniversitesi), Sanayi-i Ne-
fise Mekteb-i Âlisi (Mimar Sinan Üniver-
sitesi), Orman ve Maadin Mektebi, Ziraat 
Mektebi, Mülkiye Baytar Mektebi, Çoban 
Mektebi, Sivil Mühendis Mektebi, Polis 
Mektebi olmak üzere çağa uygun olarak 
eğitim vermiştir. Türkiye’de eğer bugün 
modern okullar, liseler, üniversiteler ve 
özellikle tıp fakülteleri varsa bunlar Sultan 
Abdülhamid’in eserleridir diyebiliriz.

Osmanlı coğrafyasının dört bir yanında ca-
miler yaptıran, eski eserleri ihya eden Sul-
tan, İstanbul’da da camiler, türbeler, kışla 
binaları yaptırmıştır. Domaniç yöresinden 
gelen cesur askerlerden oluşan birlik için 
Yıldız’da Ertuğrul Kışlası’nı, bunun yanında 
ordu için yine Beşiktaş’ta Orhaniye Kışlası’nı 
yaptırmıştır. Günümüz İstanbul’undaki 68 
askeri yapıdan 37’si İkinci Abdülhamid’in 
eseridir. Dolmabahçe ve Yıldız Saat Kulele-
ri, Yıldız Hamidiye Camii, Beşiktaş Ertuğrul 
Tekke Camii, Beşiktaş Dikilitaş Camii, Beşik-
taş Orhaniye Kışlası Camii, Beşiktaş Raif Ağa 
Camii, Üsküdar Altunizade Burhaniye/II. Ab-
dülhamid Camii, Büyükada Hamidiye Camii, 
Cihangir Camii yanı sıra Beşiktaş Şeyh Zafir 
Türbe-Çeşme-Kitaplığı,  Cağaloğlu Mahmud 
Nedim Paşa Türbesi, Fatih Camii Gazi Os-
man Paşa Türbesi , Edirnekapı Çerkes Hasan 
Türbesi, Eyüp Ahmed Said Efendi Türbesi 
Sultan’ın İstanbul’daki mühürleridir. 
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Payitaht’a Çılgın Projeler

Payitaht’ı yani Osmanlı Devleti’nin başkenti 
İstanbul’u marka şehir haline getirmek için 
dünyanın önde gelen şehir plancılarına İs-
tanbul ile ilgili projeler çizdirmiştir. Biz bü-
yük hayallerimizi, muhteşem ideallerimizi, 
İstanbul’un büyüklüğüne borçluyuz. İstan-
bul ise kendi büyüklüğünü, büyük Sultan 
İkinci Abdülhamid’e borçludur. Tüp geçit 
(Marmaray), metro, tüneller, boğaz köprüle-
ri ülkemizin yakın zamanda görmüş olduğu 
yeniliklerdir. Paris şehrini planlayan Fran-
sız Bouvard’ın çizmiş olduğu İstanbul Avam 
projesi ile anıtların meydana çıkarılması, 
temaşa alanlarının açılmasını öngören bir-
takım çalışma hazırlanmıştır. 

Yeniden planlama alanı olarak seçilen 4 
bölgeye ait (Sultanahmed Meydanı, Bayezid 
Meydanı, Yeni Camii Meydanı ve Galata Köp-
rüsü) projeler hazırlanmıştır. Fotoğraflardan 
yola çıkarak  yapılan çizimler bile Osmanlı 
idaresini projelere hayran bırakmıştır. Ancak 
bu projeler Sultan Abdülhamid’in 1909 yılın-
da tahttan indirilmesiyle rafa kaldırılmıştır.
Fransız F.Arnodin’in 1900 yılında “Cisr-i 
Hamidi” ismi verilen köprü projesinde; 3 
ayak üzerine kurulacak köprü dönemin en 
iyi çelik teknolojisi ile yapılacaktı. Denizden 
yükseklik 50 metre olacak ve altından büyük 
gemilerin geçişi sağlanacaktı. Her ayağın üst 
kısmı ayak düzeyinde camilere dönüşmek-
tedir. Her camide merkezi bir kubbe ve dört 
minare bulunmaktaydı. Köprü, Selçuklu ve 
İslam mimarisini tüm coğrafyaları içine ala-
cak şekilde tasarlanmıştı. 

Kubbeler İslam Halifelerinin saraylarını ha-
tırlatmakta ve Müslümanların Halifesi olan 
Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid’i yü-
celtmekteydi. Bu projenin yanında İstanbul 
Boğazı için bir köprü projesi daha hazırlan-
mıştır. Bu da boğazın en dar yeri olan Rumeli 
Hisarı ile Kandilli arasına yapılacak olan bir 
köprüdür. 1900 yılının Kasım ayında, İstan-
bul-Bağdat demiryolu hattını tamamlayıcı 
olması niyetiyle boğaza bir köprü yaparak 
gerçekleştirmek ister. Sultan Abdulhamid’in 
bu projesi Osmanlı mühendislik tarihinin ilk 
Boğaz Köprüsü çalışması olarak kabul edilir. 
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Dedesi Fatih’in Emaneti İstanbul’u Düşmana 
Teslim Etmeyen Asil Ruh

1.Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’un iş-
gali endişesiyle geçici olarak devletin baş-
kentinin İstanbul’dan Konya’ya taşınma-
sı gündeme gelip, bu durum Beylerbeyi 
Sarayında sürgün hayatı yaşayan Sultan 
Abdülhamid’e bildirildiğinde; “Ben, Dedem 
Sultan Fatih’in torunuyum. Hiçbir vakit 
Bizans İmparatoru Konstantin’den aşağı 
kalamam. Dedem İstanbul’u alırken, Kons-
tantin, askerinin başında savaşa savaşa öl-
müştür. Biraderim nereye giderse gitsinler. 
Fakat o ve hükümet, İstanbul’dan ayrılırlar-
sa bir daha dönemezler. Bana gelince; ben, 
Beylerbeyi Sarayından, ayağımı dışarıya at-
mam! Son nefesime kadar dedem Fatih’in 
emaneti İstanbul’u savunurum.” şeklinde 
kararlılık göstererek hükümetin ve padi-
şahın İstanbul’da kalmasını sağlamıştır. 
Bugün dünyanın gözbebeği İstanbul’da ba-
ğımsız bir şekilde huzur içinde yaşıyorsak 
belki de bunu, Sultan Abdülhamid’in O dö-
nemde göstermiş olduğu sağlam irade ve 
dirayetli duruşa borçluyuz.

Sultan Abdülhamid Bizden ne bekler

Yaşlı ve kimsesiz kişilerin ömürlerinin son 
demlerini huzur içerisinde yaşamalarını 
temin etmek için Darulaceze’yi, Dünyada-
ki ilk çocuk hastanesi olan Hamidiye Etfal 
Hastanesi’ni, İstanbul’la kutsal beldeleri 
buluşturan Hicaz Demiryolu’nun başlangıç 
noktası olan Haydarpaşa Tren İstasyonu’nu, 
Marmara Üniversitesi’nin günümüzde kul-
landığı birçok binayı, Yıldız Hamidiye Cami, 
Ertuğrul Tekke Cami, Dolmabahçe ve Yıldız 
Saat kulelerini, günümüzde Sabahattin 
Zaim Üniversitesi olarak kullanılan Halkalı 
Baytar Mektebi’ni ve ciltli kitaplar halinde 
anlattıkça bitirilemeyen eserleri ile Sultan 
Abdülhamid Han günümüzde dahi mevcu-
diyetini sürdürmektedir. 

33 yıl boyunca milletini sömürmek iste-
yenlere karşı gösterdiği çabayı İstanbul 
üzerinden anlatmaya çalıştık. Bugün hala 
yaptırdığı eğitim kurumlarında ders gören, 
câmilerinde namaz kılan, garlarında tren-
lere binen, hastanelerinde tedavi gören, 
kışlalarında asker barındıran ve Hamidiye 
sularını içen bizler. Zât-ı manevisini hayır 
ve minnetle yâd ettiğimiz, yapmış olduğu 
hayırlı hizmetlerinden dolayı “Allah ken-
disinden razı olsun” dediğimiz ve ahirette 
“Kevser Irmağı”nın başında kendisiyle be-
raber olabilmeyi ümid ettiğimiz Sultan Ab-
dülhamid bizden sanırım tek şey bekliyor. 
Bir Fatiha ile Allah razı olsun dememizi… 
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Yaşadığı devire ismini veren, hakkında 
en fazla tartışılan ve son zamanlarda 
adeta yeniden keşfedilen Sultan İkinci 

Abdülhamid Han’ı ve Dış Politika Faaliyetleri-
ni yaptığı çalışmalarla konunun uzmanların-
dan olan Prof.Dr.Azmi Özcan ile konuştuk...

Sultan İkinci Abdülhamid Han, 
nasıl bir ortamda tahta çıkmıştır?

II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin büyük sıkın-
tılar içinde bulunduğu bir zamanda tahta geçti. 
Devlet bir taraftan Tanzimat tecrübesiyle orta-
ya çıkan yeni problemlerle uğraşırken diğer ta-
raftan da Rusya ile girişilecek büyük bir savaşın 
eşiğindeydi. Avrupa ülkelerinin gittikçe artan 
müdahaleleri sonucunda gayrimüslim tebaa 
arasında ayrılıkçı temayüller hız kazanmıştı. Dış 
siyasette ise devlet giderek bir yalnızlığın içine 
itilmekteydi. II. Abdülhamid’in önündeki iki âcil 
mesele birliği korumak ve gittikçe artan dış bas-
kılardan kurtulmaktı.  

Osmanlıları baskı altında tutan Avrupalı dev-
letlerin bir kısım sömürgelerinin Müslüman 
ülkeler olması, II. Abdülhamid’i siyasî varlık 
mücadelesinde içeride ve dışarıda Müslüman 
unsurlara yaslanmak gerektiği sonucuna gö-
türdü. Bu anlamda hedef kitle İslam dünyası 
olunca onlara yönelik siyasî tavırda hilâfetin ön 
plana çıkarılması tabii idi. Esasen hilâfet gelene-
ği de buna müsaitti. Ayrıca Osmanlı aydınlarının 
“İttihâd-ı İslâm” fikri Müslüman kamuoyunu bu 
hedefe yönlendirmişti. Bu dönemde hilâfet artık 
devletin ve milletin bekası için içeride, devletle-
rarası rekabette bir koz olarak da dışarıda çok 

önemli bir konuma sahip olacaktı. II. Abdül-
hamid, ilk iş olarak Osmanlı hilâfet iddialarını 
hem nazariyatta hem fiiliyatta tahkim gereği 

duydu. halife unvanı kullandığı için Fas emîrine 
gönderdiği mektuptaki ifadeler, Onun bu dö-
nemde Osmanlı hilâfet anlayışının mahiyetini ve 
nasıl temellendirildiğini net bir şekilde göster-
mektedir: “...ber mukteza-yı irade-i ilahiyye’ye 
ve meşiyet-i rabbaniyye’ye, ehl-i hall ü akd olan 
ulema-i alam ve vüzera ve ümera-yı asker-i İs-
lam ve kaffe-i havass-ı avamın ala vechi’l-kemal 
ve’l-kabuli’t-tam hüsn-i biatleri ile beyne’l-enam 
ila-yı kelimetullah’a makrun olarak fütühat-ı ke-
sireye muvaffak olan aba u ecdadım hulefa-i 
izamdan ırsen calis-i kürsi-i hilafet-i kübra ve 
erike pira-yı imamet-i uzma oldum.” 

Buna göre, Osmanlı hilâfetinin meşrûluğu şu 
dört esasa dayanmaktadır: 

İlâhî iradenin tecellisi; ecdattan tevârüs etmek; 
siyasî ve askerî güç sahibi olarak i‘lâ-yi kelime-
tullah için fütuhatta bulunmak; ulemâ, devlet 
adamları, askerler ve halkın tasvip ve biatı. Bu 
husus Osmanlı Devleti’nin resmî salnâmelerinde 
de yer almıştır. 

Bu itibarla dönemin siyasi anlayışının en etkili 
isimlerinden Cevdet Paşa hilâfet ve saltanatın 
kesinlikle birbirinden ayrılmaması gerektiğini 
söyler. Zira Abbâsîler zamanında devlet zaafa 
düşünce hilâfet bir “kuvve i rûhâniyye” hük-
müne girmiş ve halifelerin hükümeti bir “emr-i 
i‘tibarî” şeklinde kalmışsa da Yavuz Sultan Se-
lim saltanat ve hilâfeti birleştirerek Osmanlı 
Devleti’ni yüceltmiş ve Müslümanlar yeniden 
eski güçlerine kavuşmuştur

İkinci Abdülhamid Han’ın Dış Politikası 
hangi temeller üzerine bina edilmiştir?

Sultan II. Abdülhamid dönemi dış siyasetinin, 
kendinden önceki ve sonraki dönemlerle kıyas-
landığı zaman daha gerçekçi ve istikrarlı oldu-
ğu görülmektedir. 

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN 
VE DIŞ POLİTİKASI

Röportaj
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93 Harbi akabinde devletin kendisini to-
parlayabilmesi için acil ve uzun süreli bir 
barışa ihtiyaç bulunduğuna hükmeden II. 
Abdülhamid, bir yandan Avrupalı devlet-
ler arasındaki rekabet ve çıkar çatışma-
larından faydalanmaya, diğer yandan da 
bu devletlerle olan meselelerini mümkün 
olduğunca sulh yolu ile halletmeye gayret 
ediyordu. Padişah’a göre mevcut şartlar-
da Avrupa devletlerine karşı izlenebilecek 
en iyi politika tarafsızlık idi. Bu siyasetinde 
zaman zaman “korkaklık ve pasiflik” iddia-
larına muhatap olacak derecede ısrarlı olan 
II. Abdülhamid’in son tahlilde pek de haksız 
olmadığı söylenebilir. Berlin Kongresi aka-
binde Osmanlı Devleti’nin önünde ya bir 
devletle müttefik olarak devam etmesi ya da 
tarafsızlık siyaseti gütmesi gibi iki yol kal-
mıştı. Birinci tercihte yaşanmış tecrübelerin 
ittifak taahhütlerine güvenilemeyeceğini 
açıkça ortaya koyması bir tarafa, eşit şart-
larda gerçekleşmeyen bu ittifak bir bakıma 
güçlü müttefikin güdümüne girmek anla-
mına geliyordu. Böyle bir durum Osmanlı 
Devleti’nin mevcut vaziyeti açısından hiç de 
tercih edilecek bir durum değildi. 

Sultan II. Abdülhamid’in tarafsızlığı, Avru-
palı devletlere duyulan güvensizliğin ışığın-
da bilinçli bir karardı. Gaye mümkün oldu-
ğunca savaşlardan uzak kalmak, sonra da 
eldeki  toprakları muhafaza edebilmekti. Bu 
çerçevede 1880’lerden itibaren sömürgeci-
lerin iştahını kabartan Kuzey Afrika, Hicaz 
ve Balkanlara   hassasiyetle eğilmiş, buraları 
en azından hukuken Osmanlı sınırları içe-
risinde tutabilmek için gayret sarf etmiştir. 
Özellikle  Cezayir, Tunus ve Mısır konusun-
da Fransa ve İngiltere’ye yönelik tutumu bu 
anlayışına örnek olarak gösterilebilir. Ni-
tekim Osmanlı Devleti fiili işgalleri hiçbir 
zaman kabullenmeyerek bu toprakları hu-
kuken kendi vilayeti olarak görmeye devam 
edecekti.Sultan II. Abdülhamid Osmanlı ta-
rihinin belki de en buhranlı dönemlerinden 
birinde hüküm sürmüş ve sadece dış siyaset 
ve devletlerarası ilişkiler nokta-i nazarından 
bile saltanatının sonuna kadar rahat bir ne-
fes alamamıştır. Hatıralarında ve değişik ve-
silelerle sadır olan irade ve muhtıralarında 
hep ifade ettiği şey Devletin en önemli ih-
tiyacının savaşlardan, gerginliklerden uzak 
uzun bir sulh devri olduğu, ve yeniden to-
parlanıp ayağa kalkmak için bir nefes alma-
ya ihtiyaç bulunduğudur. 

Devletin mevcut sınırlarında varlığının de-
vam ettirebilmesinin kendi güç ve dinamik-
lerinin yanı sıra başka devletlerin arasındaki 
anlaşmazlıklara da dayandığının aşikar ol-
ması Sultan II. Abdülhamid’in zihninde hep 

yer etmiştir. Hal böyle olunca gün gelip ilgili 
devletlerin Osmanlı üzerindeki hesapların-
da anlaşabilmeleri ihtimali Abdülhamid’i 
daima tedirgin kılmıştır. Ancak yaşanan 
tecrübeler devletin bekası için hiçbir zaman 
başka devletlere güvenilemeyeceğini ortaya 
koymuştur.

Hilafet, Sultan Abdülhamid ile  özdeşleşmiş 
bir kavram olarak  karşımıza çıkmaktadır. 

“Halife”  ünvanı Sultan Abdülhamid ve 
Osmanlı  için ne ifade etmekte idi. Dış 

politikada avantaj ve dezavantajları neydi

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise 
Osmanlı ülkeleri dışındaki İslâm dünyası-
nın Avrupalı devletlerin hâkimiyeti altına 
girmesi ve bağımsızlıklarını kaybeden Müs-
lümanların Osmanlı Devleti’nden beklenti-
leriyle oluşan psikolojik atmosfer, Yeni Os-
manlı muhalefetinin Osmanlı Devleti’nin 
bekası için teklif ettiği İslâmcılık anlayışının 
(İttihâd-ı İslâm ) evrensel açılımına zemin 
hazırladı. Böylece Osmanlı Devleti’nin ön-
derliğinde birleşecek Müslüman ülkelerin 
ileri medeniyet seviyesinde geri kalmışlık-
tan ve yabancı ülkelerin hâkimiyetinden 
kurtulabilecekleri öngörülmekteydi. Bu sü-
rece katkısı olan önemli bir faktör de bizzat 
II. Abdülhamid’in şahsî inanç ve düşünce-
leridir. Yeni Osmanlıların etkili olduğu bir 
kültür ortamında yetişmesi, özel hayatında 
dindar bir kişiliğe sahip bulunması, tahta 
geçince de halife unvanıyla bütün Müslü-
manların sorumluluğunu hissettiğini belirt-
mesi, nihayet Cevdet Paşa’nın tecrübesine 
ve birikimine olan itimadı bu siyasete yö-
nelmede etkili olmuştur denilebilir. Nitekim 
saltanatı sırasında İttihâd-ı İslâm adına gün-
deme getirdiği pek çok esas ve uygulamanın 
Cevdet Paşa’dan mülhem olduğu ortaya ko-
nulmuştur.

II. Abdülhamid’e göre, “Osmanlı Devleti’ni 
oluşturan Müslüman milletleri bir ailenin 
fertleri gibi birbirine yaklaştıran şey din 
birliğidir. Din, milletin devamı için sahip 
olunması gereken unsurlardan biri olduğu 
gibi Devlet-i Aliyye’nin devamı ve bekası 
İslâmiyet’le kaimdir, ciddi anlaşmazlıkla-
ra götürmesi muhtemel bulunan milliyet 
meselesine itibar edilmemeli, bunun yeri-
ne Müslümanların kardeş olduğu gerçeği 
üzerinde durulmalıdır. Müslümanlarda ise 
imandan sonra halife aşkı en başta gelmeli, 
zihinlere din, devlet ve vatan sevgisi yerleş-
tirilmelidir”. 

Bu anlayış sebebiyle II. Abdülhamid dev-
rinde gerek devletin kimliğinde gerekse 
toplumsal hayatta hissedilir derecede bir 
“dindarlaşma” görülür. İslâmiyet’in şeref ve 
haysiyetine halel getirmemek için yurt dı-
şında Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya’da 
konuları İslâm tarihinden olan bazı temsil, 
tiyatro ve operetlere, “hissiyyât-ı milliyye ve 
dîniyyeyi rencide ettiği” gerekçesiyle diplo-
matik kanallardan müdahalelerde bulunul-
muştur. II. Abdülhamid dönemi İttihâd-ı 
İslâm politikasının en çok yankı uyandıran 
ve üzerinde durulan cephesi dışa dönük 
olanıdır. Çeşitli ülkelerde bulunan Osmanlı 
şehbenderlikleri de hilâfet politikasının yü-
rütülmesinde etkili olan merkezler arasın-
dadır. Meselâ Endonezya adalarında görevli 
Ali Galib Bey’in 1886 tarihli raporu hilâfet 
siyasetiyle ilgili yapılması gereken çalışma-
ları sıralar örnekler verir Benzer raporlar 
Hindistan, İran ve Türkistan’da görev yapan 
şehbenderlerden de gelmiştir.

Bu hususta İkinci Abdülhamid’in gerek 
şahsiyet olarak gerekse bizzat gelişmeleri 
yönlendiren kişi sıfatıyla merkezî konumda 
bulunduğu açıktır. Otuz üç yıllık saltanatı 
boyunca II. Abdülhamid İslâm dünyasını 
genel olarak Osmanlı hilâfeti etrafında bir-
leştirmeyi başarmış ve ortak bir kamuoyu 
oluşturmuştur. Bu itibarla belki de tarihte 
görülmemiş olan ortak bir şuurun oluştuğu 
inkâr edilemez. 

Doksan üç Harbi’nden itibaren Osmanlı 
Devleti’ni ilgilendiren milletlerarası geliş-
melerde, özellikle de 1890’lardaki Erme-
ni olayları ile Osmanlı-Yunan Savaşı’nda 
dünya Müslümanlarının ortaya koyduğu 
tepki ve Hicaz demiryolu projesinde ser-
gilenen olağan üstü dayanışma söz konusu 
şuurun göstergeleri olmuştur. Bu hususta II. 
Abdülhamid’in gerek şahsiyet olarak gerek-
se bizzat gelişmeleri yönlendiren kişi sıfatıy-
la merkezî konumda bulunduğu açıktır.
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Sultan Abdülhamid’in “Benim eski rü-
yamdır” dediği Hicaz Demiryolları’nı 
bu bağlamda nasıl değerlendirmeliyiz? 
Günümüzde de bu proje hayata geçiri-
lebilir mi?

Hicaz demiryolu inşası  İttihadı İslam siya-
setinin en önemli sonuçlarından birisidir. 
Sultan II. Abdülhamid demiryolunun her 
zaman “en büyük rüyam” diye bahsediyor-
du.  Bu proje ile payitaht ve Mekke-Medine 
birbirine bağlanacaktı. Fakat demiryolu-
nun temsil ettiği asıl önemli husus, Batı’nın 
maddî üstünlüğüne rağmen, Müslüman-
ların imkânlarının birleştiği takdirde neler 
yapılabileceğinin yine Batı’ya gösterilmesi 
idi. Projenin gerçekleştirilebilmesi için çok 
büyük bir taahhüt, disiplin ve mühendislik 
gerektiği halde Osmanlıların ellerindeki kıt  
bu işe girişilmesi, demiryoluna atfedilen 
önemi zaten göstermektedir. Hem Arap top-
raklarının savunmasını kuvvetlendirmek 
hem de Osmanlıların İslâm âlemindeki nü-
fuzunu arttırmak için 1900’de birikmiş bir 
sermaye olmadan başlanan projenin daha 
çok Müslümanların yardımlarıyla gerçek-
leştirilmesi ümid ediliyordu.   1908’de de-
miryolu nihayet Medine’ye kadar ulaşınca 
İslam dünyasındaki sevinç ve mutluluk, 
Sultan II. Abdülhamid’e gönderilen tebrik 
mesajlarında çok net bir şekilde görülmek-
tedir. Hicaz demiryolu  Müslümanlar için 
hem Osmanlının gücünün bir göstergesi 
hem de İttihadı İslam’ın müşahhas tezahürü 
konumunda idi. Bu yüzden hattın inşasın-
daki başarı, Osmanlıların hâlâ Müslüman-
ları himaye ve mukaddes yerleri müdafaaya 
muktedir olduğunun bir işareti olarak coş-
kuyla karşılanmıştı. Günümüzde bu hatı-
ranın canlandırılması ne yazık ki bölgenin 
içinde bulunduğu savaş şartları nedeniyle 
şu an için mümkün görünmemektedir. 
Ama bu bir sorumluluk olarak Müslüman-
ların önündeki önemli emanetlerden birisi 
durumundadır.

“Sömürgecilik ve İslam Dünyası” ko-
nusunda uzman isimlerden birisiniz. 
Sultan Abdülhamid döneminde Sömür-
gecilik ve Siyonizm’in başta Osmanlı 
Coğrafyası olmak üzere İslam Alemi 
üzerinde ne tür faaliyetleri ve operas-
yonları olmuştur?

 “Başkalarına ait maddi-manevi bütün 
kaynakları haksız şekilde sahiplenmek”  
şeklinde ifadelendirilebilecek olan mo-
dern sömürgecilik 15. yüzyıl sonlarından 
günümüze kadar devam eden bir süreç 
olarak Avrupa devletlerinin diğer ülkeleri-
nin topraklarına ve her türlü kaynaklarına 
keşif, ilhak, işgal ve istimlâk gibi yollarla 
el koymaları ve kendileri için kullanma 
olgusudur. Avrupalıların denizlere açılıp 
Ümit Burnu (1488) ve Amerika’yı (1492) 
bulmaları ile başlayan bu olgu sergilediği 
vahşet uygulamalarıyla insanlık tarihinin 
en meşum ve Karanlık safahatı olmaya de-
vam etmektedir.19. yüzyılın ikinci yarısına 
gelindiğinde Dünya topraklarının yarı-
dan fazlası Avrupalıların denetimine girdi. 
Bundan sonraki süreçte ağır vergiler, yerli 
halkın küçümsenmesi, gittikçe kötüleşen 
ekonomik durum, eğitim sistemlerine yapı-
lan müdahaleler, misyonerlerin tahkir edici 
faaliyetleri, hukukî mevzuatın karmaşık bir 
hal alması ve bürokrasideki ayrımcılıklar 
gibi gelişmeler geleneksel yapıları tamamen 
tahrip edecek toplumları parçalayacaktı. 
Diğer taraftan başta Hindistan olmak üzere 
hâkimiyetin Müslümanların elinden alındı-

ğı ülkelerde karşılaşılan direnişlerin doğru-
dan İslam’a dayandırılmasıyla yeni bir İslâm 
imajı ortaya konmuştur. Buna göre İslâm; 
“inanç olarak ilkel, medenî hayata kapalı 
ve her çeşit değişime, ilerlemeye karşı di-
renç gösteren vahşi bir şiddet öğretisidir”. 
Dolayısıyla Avrupalılar, aynı zamanda bu 
inanca karşı mücadele sorumluluğu taşı-
dıkları şeklinde bir meşruiyet arayışında 
olmuşlardır. Şüphesiz bunun asıl nedeni 
Müslümanların nihaî noktada Batı siyase-
tine ve ekonomisine eklemlenerek pazar 
oluşturacak değişime gösterdikleri direniş-
tir.  Endonezya’da Hollandalılara karşı veri-
len mücadele, Hindistan’da Müslümanların 
1857’de büyük bir ayaklanma ile sonuç-
lanan direnişleri, Cezayir’de Abdulkadir, 
Mısır’daki Albay Urâbî ve Sudan’da Mehdî 
Muhammed hareketleri, nihayet Türkis-
tan ve Kafkasya’daki  direnişlerin yanı sıra 
Osmanlı hilâfeti merkezli oluşan İttihâd-ı 
İslâm hareketleri Sömürgecilerin İslâm ve 
Müslümanlara yönelik politikalarına mes-
net teşkil etmiştir. Bu şartlar içerisinde 
özellikle gelişen ulaşım ve haberleşme va-
sıtalarının imkânlarıyla değişik coğrafya-
lardaki Müslümanların birbirleriyle irtibat 
kurarak içinde bulundukları siyasî, fikrî ve 
iktisadî az gelişmişlikten kurtulma çarele-
rini araştırmaları, sömürgeciliğe karşı oluş-
turulan dünya çapında bir teşkilatlanmanın 
işaretleri olarak algılanıp dönemin siyasî 
literatüründe Avrupa kamuoyu için son de-
rece menfi çağrışımlar uyandıran “Panisla-
mizm” kavramıyla nitelendirilmiştir. Bu tür 
literatürde Panislamizm, Osmanlı hilâfeti 
etrafında örgütlenen ve hedefi yeryüzün-
den Hıristiyanlığı kaldırmak olan dünya 
çapında bir organizasyon olarak takdim 
edilmektedir. Bu takdimin arka planında 
sömürgeciliği güçlendirecek politikalara 
meşruiyet arayışının bulunduğu aşikârdır. 
Siyasî alanda durum böyle olmakla bera-
ber sosyal ve ekonomik sonuçları itibariyle 
İslâm’ın değişime kapalı olduğu ithamı dö-
nemin sıkça vurgulanan tezidir. Siyonizm 
ve Yahudilerin Filistin’e göç etmesi meselesi 
de şüphesiz bu çerçeve ile alakalandırıla-
bilir.  Hem 1300 yıllık bir Müslüman coğ-
rafyanın tam  ortasına mayın yerleştirmek 
hem de tarihi ve dini sebeplerle daima Batı-
nın ötekisi olmuş hiçbir yerde istenmeyen, 
horlanan, tahkir edilen ve bütün kötülük-
lerin müsebbibi olarak görülen bu yüzden 
de Avrupa’dan gönderilmek istenen Yahu-
dilerden kurtulmak için onlara vaat edilen 
bir serap olarak planlanmıştır. Sultan II. 
Abdülhamid bu planı gördüğü için buna 
imkân tanımamıştır. Tabiatıyla bu durum 
onu aynı zamanda Siyonistlerin de hedefi 
yapmıştır.
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Araştırma

19. asrın ikinci yarısından 20. asrın başlarına 
kadar Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu 
durumdan kurtarmanın yollarını 

arayan münevver kesim, devletin klasik 
yönetim tarzının değişmesinden toplumun 
nasıl şekillenmesi gerektiğine, eğitim 
politikalarından hukuk normlarına kadar birçok 
konuda fikir serdetmişlerdi. Bu aydın kesimin 
içinde İslamcı olarak adlandırabileceğimiz 
isimler de bulunmaktaydı.  Bu isimlerin, ortaya 
koyduğu fikirlerin tutarlılığı açısından belki de 
en önemlisi Said Halim Paşa’ydı. Paşa, bir asır 
önce yazdıklarıyla bugün tartışılan Başkanlık 
sistemine inanç dairesinden bakmış ve önemli 
bilgiler vermişti.

İslamcıların, Meşrutiyet idaresi (özellikle 
parlamento) ile İslam dini arasında kurmaya 
çalıştıkları zoraki bağ sadece uygulama 
alanında kalmış, ortaya ilkesel bir şey 
konulamamıştı. Böyle bir ortamda İslamcılar 
arasında tek farklı ses Said Halim Paşa’dan 
gelmiş, Osmanlı toplumunun dini, siyasi ve 
sosyal şartlarının Batı dünyasından farklı 
olduğunu, bunun muhakkak suretle dikkate 
alınarak ıslahata teşebbüs edilmesi gerektiğini 
vurgulamıştı. Lakin Paşa’nın fikirlerinin ne kendi 
devrinde ne de daha sonraki yıllarda hakkıyla 
anlaşılamadığını üzüntüyle görmekteyiz.  Said 
Halim Paşa’nın Sebilürreşad’da yayımlanan 
“İslam’da Teşkilât-ı Siyasiye” başlıklı yazısında 
devlet idaresi için gereken siyasi usulle ile ilgili 
önerileri dikkat çekicidir. Paşa devletin siyasi 
yapısıyla ilgili; hükümeti denetlemekle vazifeli 
bir millet meclisi, icra kuvvetini temsil edecek 
bir hükümet, milletin itimadını ve hürmetini 
kazanmış hukukçulardan (fakihlerden) oluşan 
bir yasama heyeti ve halkın oyuyla seçilecek 
bir hükümet başkanını öneriyor. Said Halim 
Paşa başkanlık sistemini de andıran teklifinde 
şunları ifade ediyor: “İslam cemiyetinde 
hükümetin iktidarlı ve nüfuzlu olabilmesi için 
bu kudret ve nüfuzu temin eden bütün hak ve 
imtiyazları kendinde bulundurması ve bunların 
yalnız bir şahısta toplanması lazımdır. Çünkü 
şayet bu hak ve imtiyazlar bölünerek ayrı 
ayrı şahıslara yahut değişik siyasi heyetlere 
verilecek olursa, bunlar birbirlerine karşı 
gelmekten, bir diğerini geçersiz bırakmaktan 
geri durmazlar. Bununla beraber bütün hak 
ve imtiyazlara sahip olacak şahsın milletin 
reyleriyle seçilmesi de o nispette gereklidir. 
Zira hâkimiyet makamına en çok ehil olan 
kimse ancak onu o makama oturtmak, 

millet için itiraz kabul etmez bir vazife 
olunca, bu seçim de o vazifeden tabiî olarak 
doğan bir hak olur. Binaenaleyh Müslüman 
memleketinde hükümet başkanının millet 
tarafından seçilmesi ve kendi hâkimiyetini 
etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için de 
bütün hak ve imtiyazlara sahip olması icap 
eder. İcra kuvvetinin en büyük başkanı olmak 
bakımından siyasi yapının düzenleyicisi kendisi 
olduğu için bu yapının muntazam bir şekilde 
işlemesine nezaret etmek, çeşitli kuvvetler 
arasındaki ahenk ve ülfeti muhafaza etmek, 
bunların arasında ortaya çıkabilecek ihtilafları 
yoluna koymakla mükelleftir. Hükümet 
Başkanı, şeriattan doğan hâkimiyeti milli irade 
ile temsil etmesi itibarıyla şahsen hem şeriata 
hem millete karşı; aynı şekilde onu temsil eden 
memurlar da millet ve şeriatın mümessillerine 
karşı mesuldürler. 

Her siyasi kanunun elde etmek istediği 
gaye zaruri ahenktir. Çünkü o olmadıkça en 
mükemmel içtimai usul felç olmaya ve acze 
düşmeye mahkûmdur. Hâlbuki yalnız kendi 
siyasi usûlüyle ahenkli olmak meziyetine 
sahip olan en hatalı bir içtimai usûl bile her 
zaman devamlı bir ilerleme temin edebilir.”  
Said Halim Paşa’nın savunduğu sistem Sultan 
Abdülhamit devrindeki gibi bir tek adamlık 
elbette değildi, zira geçmişte mücadele 
ettiği kişi ve sistem zaten istibdat/despotluk/
gayrimeşrulukla aynîleştirdiği tek bir kişi/
başkan olarak Sultan Abdülhamit’ti. Paşa, 
ayrıca Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 
siyasi durumun sorumluluğunu bir başka 
yazısında da Batı kanun ve nizamlarını alma 
konusunda çok hevesli olan son asır devlet 
adamlarında görmekteydi. 

Batı hayranı bu bürokratların taklit etmek 
istedikleri milletlerin ne içtimaî ve siyasi 
durumlarını ne de almak istedikleri 
kanunların menşe ve mahiyetini kesinlikle 
bilmedikleri kanısındaydı. Kendi siyasi ve 
sosyal tecrübelerimizi dikkate almadan 
Batılı milletlerin siyasi teşkilatlarını birebir 
uygulamanın, devletin sonunu getirmekle 
neticelenecek bir sonuç doğuracağını 
düşünen Said Halim Paşa’nın fikirleri bugünün 
siyasilerine rehber olacak mahiyette.

SAİD HALİM PAŞA BAŞKANLIK 
SİSTEMİNİ Mİ ÖNERİYOR?

Murat KUTLU
Tarihçi - Yazar
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SULTAN ABDÜLHAMİD’İN 
YADİGARI

İstanbul’un su macerasının köklü 
bir geçmişi vardır. Batı Roma 
İmparatorluğu’nun yaptırdığı su 

anıtlarından günümüze kalan en 
önemli eser, bugün Şehzadebaşı’ndan 
Unkapanı’na inen yolun üzerinde bulunan 
28 metre yükseklikteki Valens (Bozdoğan) 
Kemeri’dir. İmparator Valens, 370’li 
yıllarda Belgrad Ormanları’ndan getirttiği 
suyun şehre dağıtılması için yaptırmıştır.
Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi’nden 

günümüze kalan iki önemli sarnıçtan biri 
330 yılında yaptırılan eski Sultanahmet 
Adliye binasının karşısındaki Binbirdirek 
(Phıloksenos) Sarnıcıdır. Diğeri de 
Ayasofya’nın karşısındaki 565 yılında 
yapılan Yerebatan (Basilika) Sarnıcıdır.

Osmanlı sanatı ve dehası suyu aziz 
kılmıştır. Kemerlerle, şadırvanlarla, 

hamamlarla, sebillerle, arınmanın da 
sembolü yapmıştır. Camilerin avlularına, 
evlerin bahçelerine ulaştırmıştır.

Su ihtiyacını karşılamak için Kanuni Sultan 
Süleyman’ın şehre uzak bölgelerden 
su getirmiş ve kurulan çeşmelerden 
akıtmıştır. Belgrat Ormanı’ndan Kırkçeşme 
tesisleriyle İstanbul’a su getirmiştir. 
Belgrat Ormanı’ndan Kırkçeşme 
tesisleriyle İstanbul’a su getirmiştir.

                                                                       

Kanuni ve Mimar Sinan su ile 
bütünleşmişti

O dönemdeki bazı suyollarında Mimar 
Sinan’ın imzasını görürüz. 3 katlı 14 gözlü 
Moğlova Sukemeri ondan bir hatıradır. İki 
katlı 97 gözlü Uzunkemer, 2 katlı 19 gözlü 
Güzelcekemer, 3 katlı 13 gözlü Paşakemeri 
bugün hala su medeniyetinin anıtları 
olarak ayaktadır.Dünyada bir sultana 
ait ilk su vakfiyesi de Kanuni Sultan 
Süleyman’a aittir. O, suları getirdiği 
gibi bakımı için de gelirler bırakmış ve 
korunmasını vasiyet etmiştir. 

Bugün hâlâ o dönemlerde yapılan 
suyollarından ve bentlerden de 
istifade ediyoruz.İşte bunlardan 
Kemer burgaz civarında yer 
alan kaynak sularının şehre 
ulaştırılması amacıyla Sultan II. 
Abdülhamid tarafından yaptırılan 
ve onun adını taşıyan Hamidiye 
sutesisleri, bu işlevini bugün de 
sürdürüyor.

Su şirketleri kuruldu

Sultan II. Abdülhamit, bu suyun şehre 
ulaşması için 1902’de, yani bundan tam 
113 yıl önce 100 bin altın lira harcamıştı. 
40 km uzakta Terkos Gölü’nden kurulan 
isale hatlarıyla şehre su getirilmiştir. 133 
çeşmeye su verilmekteydi. Bu hizmet 
karşılığında 40 yıllığına bir şirkete işletme 
imtiyazı verilmiştir. 

Rumeli (Avrupa) Yakası’nın su 
ihtiyacı için Terkos Gölü’nden 
Beyoğlu, Galata ve Haliç’in batı 
sahiline oradan Boğaziçi’nin 
Rumeli Bölgesi’ne Hastane, 
Kışla, Mekteplere günün 
belli saatleri ücretsiz 
su verilecekti. Geri 
kalanı konutlara belli 
bir ücret mukabilinde 
satılabilecekti. 

Anadolu Yakası’ndaki 
bölgeye ise Elmalı 
Barajı üzerinden su 
hizmeti verilmekteydi. 
Dersaadet Su Şirketi 
1883 yılında kuruldu. 
1893’de Elmalı Su Şirketi 
açıldı. Ardından da 1902’de 
Hamidiye Su Şirketi kuruldu.
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Hamidiye’nin kaynağı

Kaynaklarda, Hamidiye Suyu: “Kağıthane 
vadisinin Kemerburgaz ile Cendere 
arasındaki kısımda, Sultan II. Abdülhamid 
zamanında muhtelif kaynaktan toplanmış 
sudur. İstanbul’un Mecidiyeköy, Nişantaşı, 
Yıldız, Beşiktaş, Ortaköy semtlerinde 57 
Hamidiye suyu çeşmesi vardır. İstanbul’un 
iyi su kaynakları içinde verimi en fazla 
olanıdır. Debisi 1300 m3/gündür. Hamidiye 
Suyunun içimi gayet hafif, tatlı ve berrak 
bir sudur” şeklinde geçmektedir.

İstanbul, Su Medeniyeti’nin 
Başkentidir

Şehirleri şehir yapan şey önce 
sudur. Yerleşim alanları su olan 

bölgelerdedir. Hele bu şehir 
İstanbul’sa tamamen bu 

ifade ile örtüşen bir 
manzara ile karşılaşırız. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Beş Şehir isimli 
eserinde İstanbul’u 
anlatmaya su ile 
başlar. İstanbul’un 
sularını sayarak 
“İstanbul sulardan 
ibaret bir şehirdir” 
der.

Bu müstesna kentte 
su, edebiyatımıza 
ve müziğimize bile 
aksetmiştir. Zaman 
içinde şehirdeki 

meşhur suların adları 
adeta bir dost adı söyler 

gibi kulaktan 

kulağa yayılmıştır. Çırçır, Sırmakeş, 
Karakulak, Tokat, Şifa, Taşdelen gibi 
isimler, aileden veya yakın bir dost gibi 
algılanmaya başlanmıştır.  İstanbul şehir 
kültüründe cisimleşmiş bir numunesini 
bulduğumuz Osmanlı Medeniyeti’nin 
bir “su medeniyeti” olduğunu söylemek 

hiç de abartı olmaz Sebiller, kemerler, sa
rnıçlar,çeşmeler,şadırvanlar,hamamlar, 
suyolları eski karakterini kazandıran en 
güzide unsurlarının başında yeralır.

HAMİDİYE, İstanbullunun 
vazgeçilmez damak 

lezzetidir

Tarihi geçmişi kadar, 
günümüzde lezzeti 
ve güvenilirliği ile 
de adından övgüyle 
bahsettiren Hamidiye 
Kaynak Suları, 
İ s t a n b u l l u l a r ı n 
vazgeçilmezleri arasında 
yer almaya devam 
etmektedir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
İştiraklerinden Hamidiye 

Kaynak Suları’nın işlettiği bu su tesisleri, 
bugünün şartlarına uygun, enson 
teknolojik imkânları kullanarak üretim 
yapıyor. Kaliteli içme sularının İstanbul 
halkına pratik, sağlıklı ve hijyen içerisinde 
ulaşmasını sağlıyor. Günümüzde de aldığı 
ödüllerle önemini hala koruyor diyebiliriz.
Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, 
Hamidiye Suları’nın işletmesi yalnızca 
Türkiye’de değil, dünyada da takdirle 
ve gıptayla karşılanan bir başarı grafiği 
sergiliyor. Avrupa Şişelenmiş İçme Suyu 
Birliği tarafından verilen ödül de bunun 
en son göstergelerinden biridir...

HAMİDİYE Ödülleri

•	 ITQI Superior Taste Awards - Uluslararası 
Tat ve Kalite Ödülü 2016

•	 TSE Altın Ambalaj Ödülü 2009
•	 ITQI Superior Taste Awards - 2009
•	 En İyi Ambalaj Tasarımı Ödülü R&D – ABD 
•	 En Sağlıklı İçecek Markası, Türkiye 2006
•	 Yılın İçecek Markası, Türkiye 2005

•	 En Çok Güvenilen Kaynak Suyu, Türkiye 
2003

•	 Altın Kalite Ödülü, Türkiye 2003
•	 Ürün ve Üretimde Hijyen Ödülü, Türkiye 

2002
•	 Yılın Üretici Firması, Türkiye 2001
•	 Tüketici İle En İyi İletişim Ödülü, ABD 2001
•	 IBWA Aqua Ödülü, ABD 2000
•	 EBWA Aqua Ödülü, İngiltere 2000
•	 Milenyum Ödülü, İspanya 2000
•	 NSF Belgesi, ABD 1999

Hamidiye Suları 4 kıtada onlarca ülkeye 
ihracat yapıyor. 

2. Abdülhamid’in yadigârı bu eserin 
yaşatılması ve büyütülmesi oldukça 
önemlidir.Diğer eserlerine de sahip 
çıkılması en büyük temennimizdir. 

Ayhan ÇİFTÇİ
Araştırmacı - Gazeteci
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Ayasofya’nın tarihsel sürecinden ve 
tarihi öneminden bahseder misiniz?

Ayasofya Mabedinin inşa edildiği 
alan kadim şehir İstanbul kadar 
eskidir aslında. Ayasofya hakkında 

konuşmadan önce İstanbul şehrinin 
tarihi sürecinden bahsetmek, bu şehir 
hakkındaki bilinenlerin nasıl değiştiği 
hususunda bilgi vermek gerekir. Yakın 
bir zamana kadar İstanbul şehrinin 
kuruluşu Avrupa Merkezli tarihçilik 
anlayışı çerçevesinde M.Ö. 660’lı yıllara 
dayandırılmakta ve bugünkü Yunanistan 
sınırları içinde kalan Megaralı Byzas 
tarafından şehir kurdurulmakta idi. Ancak 
Yenikapı Marmaray kazı alanında bulunan 
tarihi kalıntılar ve bulgular, şehrin 
tarihinin 8 bin yıldan fazla olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Buradan şuraya 
gelmek istiyorum. Çoğumuzun tanıdığı 
büyük seyyah Evliya Çelebi İstanbul’un 
kuruluşunu o meşhur eserinde tarihi 
olarak çok daha gerilere götürmekte ve 
bu arada Ayasofya’nın bugün bulunmuş 
olduğu yerde de şehrin ilk kurucusu olarak 
gösterdiği Hz. Süleyman Peygamberin 
bir mabed yaptırdığını ifade etmektedir. 
Artık kadim şehir İstanbul’un az önce 
ifade etmiş olduğum gibi şu an için bilinen 
yaklaşık 8 bin yıllık bir tarihi varsa ve 
artık Byzas efsanesi de çökmüşse, Evliya 
Çelebi’yi niçin dikkate almayalım ki?

Bu işin bir boyutu ama dikkate değer bir 
boyutudur. Gelelim bugünkü Ayasofya’ya 
ve onun tarihi hikayesine. İlk olarak 
söylemem gereken şey İstanbul gibi kadim 
şehirlerin mabedleri her zaman için o 
şehrin topografik olarak en görkemli, 
en hakim yerine inşa edildiğidir. Son 
araştırmalar göstermiştir ki, İstanbul 

şehrinin putperest dönemlerinde yani 
Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlık 
dinini kabul etmeden önceki 
zamanlarında bugünkü Ayasofya’nın 
bulunduğu alan içinde büyük ihtimalle 
bir pagan tapınağının mevcudiyetidir. 
Roma İmparatorluğu 330 yılında 
İstanbul’u ikinci başkenti olarak seçmiş 
ve yeni resmi dini olarak Hıristiyanlığı 
benimsemiştir.  Bu dönemin imparatoru 
ise yeni İstanbul’unda imar ve ihyasını 
sağlayan I. Konstantin’dir. Bu imparatorun 
oğlu ve kendisinden sonraki imparator 
Konstantius ise bugünkü Ayasofya’yı ilk 
inşa ettiren kişidir. 

Ancak o zamanki ismi Megali Eklisia yani 
“Büyük Kilise”dir. 15 Şubat 360 tarihinde 
hizmete giren bu kilise bazilika tipi bir 
yapıdır. Yeri gelmişken ifade temeliyiz 

ki, bu yapının ilk temelinin atıldığı tarih 
belirsizdir. Tabi kadim şehir İstanbul’un 
ikinci Roma olarak görülmesi kiliseler 
arasında da bir rekabeti beraberinde 
getirmiştir. O vakte kadar Antakya ve 
İznik kiliseleri ön plandayken, İstanbul’un 
ikinci Roma olarak anılması ve akabinde 
“Büyük Kilise”nin inşası zaman içerisinde 
kiliseler arasındaki hiyerarşide de bazı 
değişiklikleri getirecek ve  o da bazı 
sancılara sebep olacaktır.    Biz bu kısma 
pek girmeden mabedin tarihi sürecine 
devam edelim isterseniz.

404 senesinde Ayasofya’daki Patriğin 
ikinci defa sürgün edilmesi üzerine bir 
halk isyanı çıkmış ve İstanbul’da meydana 
gelen yağma ve yangından Ayasofya 
da nasibini alarak büyük oranda zarar 
görmüştür. İkinci Ayasofya’yı İmparator 
Theodosius, yeniden inşa ve ihya ederek 
415 tarihinde hizmete açtırır. Bu yapının 
da bazilika tipi olduğu kesindir. Birincisi 
hakkında fazla malumatımız olmasa 
da ikincisi hakkında bilgimiz daha 
nettir. 1935 yılında Ayasofya’nın batı 
yönünde yapılan kazı çalışmalarında 
bu ikinci yapının kalıntılarına ulaşılmış 
olup, bugün ziyaretçiler tarafından 
rahatlıkla görülmektedir. İşte bu yapı yine 
İstanbul’da meydana gelen bir isyanla 13 
Ocak 532’de yanarak yıkılmasından sonra 
bugünkü üçüncü Ayasofya İmparator 
Jüstiniyen tarafından inşa ettirilmiş ve 27 
Aralık 537 tarihinde büyük bir seremoni 
ile açılmıştır.  Nedense ben bu imparatoru 
hep Devlet-i Aliyye-i Osmanî Hakanı 
Kanuni Sultan Süleyman’la mukayese 
ederim. Ayasofya’nın mimarlığını ise, 
matematikçi Anthemios ile geometrici 
İsidoros yapmıştır. Her ikisi de mimar ya 
da mühendis değildirler ancak, dönemin 
en iyi bilim adamlarıdırlar. 

 “AYASOFYA; İSTANBUL’UN  EN KIYMETLİ 
HAZİNESİDİR”

Ayasofya Kilisesi, Camii, Müzesi İsmi ne olursa olsun, ne anlam ifade ettiğini anlamak için ilk önce tarihini bil-
mek gerekir. Büyük Roma İmparatorluğunun doğudaki son kalesi Bizans’ın göz bebeği muhteşem mabedi olan 

ve Fatih Sultan Mehmed tarafından Camiye çevrilmesi neticesinde Hilal’in Haç’a galibiyetinin simgesi sayılan 
Ayasofya’yı, Müze Müdürü Hayrullah Cengiz ile konuştuk…

Röportaj
İbrahim Akkurt
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Kanaatimce Jüstiniyen’in 
böyle bir tercih yapma 
sebebi; kendisinin o güne 
kadar yapılmamış bir 
anıtı vücuda getirmek 
için pratiği olanlara değil 
teoriyi üreten yaratıcı 
beyinlerden istifade etme 
tercihidir. Yine zannımca 
başarılı olmuştur. Lakin 
Ayasofya’nın çok hızlı 
inşa edilmesi bazı yapısal 
sorunları da peşinden 
getirmiştir. Buna rağmen dünya sanat ve 
mimarlık tarihi içindeki önemi ve özellikleri 
hiçbir zaman inkar edilmemiş ve işin 
uzmanları tarafından her zaman hayret ve 
beğeni ile anılmıştır. Ayasofya mabedinin 
önemini değerlendirirken meseleyi farklı 
boyutlardan bakmak gerekir. İlk önce az 
öncede ifade ettiğim üzere dünya sanat 
ve mimarlık tarihi içinde ayrı bir öneme 
sahip olduğunu bilmeliyiz. Bir çırpıda 
söyleyebileceklerimiz ise şunlardır: 

Tarihte inşa edilen katedraller arasında 
en kısa zamanda bitirilendir. Katedraller 
arasında kapalı alan ölçütünde bin yıl 
boyunca geçilememiştir. Muhteşem 
kubbe çapı ile hala Türkiye’de ilk sırada 
yer almakta ve dünyada ise uzun süre 
geçilememe özelliğine sahiptir. İnşasında 
kullanılan mermerler Anadolu, Kuzey 
Afrika, Ortadoğu, Akdeniz adaları ve 
Avrupa’nın farklı coğrafyalarından 
getirilmiştir. 

En erkeni 9. Asırda olmak üzere yapılan 
figürlü mozaikler büyük ustaların elinden 
çıkmış, güney galeride yer alan Deisis 
mozaiği ise, Avrupa tasvir sanatında 
Rönesanssın habercisi olarak çoğu sanat 
tarihçisi tarafından değerlendirilmektedir. 
Daha önce denenmiş olsa da ilk defa 
devasa bir merkezi kubbe ile iki yarım 
kubbe burada gerçekleştirilmiştir. Evet bir 
çırpıda söyleyebileceklerimiz bunlardır.

Ayasofya mabedinin dini boyutu vardır. 
Doğu Hıristiyanlığının en büyük eski 
katedralidir. Hıristiyanlık kendi içinde 
mezheplere bölünmeden evvel 500 yıl 

boyunca bütün Hırıstiyanlığın kilisesi 
olma özelliğine sahiptir. Nitekim yakın  
bir tarihte ülkemizi ve Ayasofya’yı ziyaret 
eden Papa Françis’in Basın sözcüsü 
Rahip Federico Lombardi, “Papa’nın 
Ayasofya’yı ziyareti bir müze ziyaretinden 
ibaret değildi.” derken tam da bunu 
kastetmiştir. Lombardi, ülkesinde yapmış 
olduğu açıklamada “Ayasofya, bin yıldan 
uzun süre Hristiyan bazilikasıydı. Bunun 
ilk 500 yılında da birleşik, yani ayrılıktan 
önceki evrensel kiliseye aitti.” diyerek 
kendileri açısından önemli bir hususun 
altını çizmekte ve bir özlemlerini dile 
getirmektedir. Biz Müslümanlara gelince 
de bu doğrudan Peygamber Efendimizin 
Hadis-i Şerifleri ile müjdelenen ve 
müjdenin içinde vaat edilen “kutlu 
komutan” ve “kutlu asker” olma özlemi, 
birçok İslam mücahidini, alperenini 
İstanbul surlarının önüne getirmiştir. Bu 
hadis-i şerifte müjdelenen komutan ve 
asker olmak için nice şehidler ve gaziler 
verilmiştir. 

Ayasofya’nın orijinal yapısı büyük bir 
külliye olarak vazife görmekteydi. 

Ayasofya Külliyesi hangi yapılardan 
oluşmaktaydı? O yapılardan günümüze 

hangileri intikal etmiştir, hangileri 
yok olmuştur?

Türkler tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde 
fethedilen Costantinapolis’in en büyük 

mabedi Ayasofya idi. O 
zamanki savaş kuralları 
içerisinde savaşılarak 
elde edilen şehrin en 
büyük kilisesi camiye 
tahavvül edilirdi. Bunun 
yanında Ayasofya Doğu 
Roma imparatorunun 
kendi mülkünde idi. 
Yani Kilise teşkilatına 
veya başka birilerine 
ait değildi. Yine o günkü 
hukuka göre hükümdarın malı, mülkü, 
sarayı yine fetheden hükümdara ait 
olurdu. Nitekim Ayasofya’da direkt Fatih 
Sultan Mehmed Han’ın mülküne geçmiştir. 
Ayasofya’ya ilk eklenen külliye unsuru 
Ayasofya Medresesi’dir. Fetihten hemen 
sonra inşa edilen bu medresede Fatih 
Sultan Mehmed’in de hocası olan Molla 
Hüsrev ile Ali Kuşcu gibi önemli şahıslar 
dersler vermiştir. Sultan II. Bayezid Han, 
medreseyi iki katlı hale getirmiştir. 
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Sultan Abdülaziz döneminde yıkılarak 
yeniden inşa edilen medrese, 1935 
yılında tamamen yıkılmış bugüne sadece 
temelleri kalmıştır. Yeniden inşası için 
bütün proje çalışmaları bitirilmiş ve 
yapımı için ihalesi sonuçlanmıştır. Lakin 
şimdilik beklemededir.

Ayasofya külliye haline getiren ise 
aslında Sultan I. Mahmud Han’dır. Bu 
hükümdarımız Ayasofya’ya içinde yer 
alan bir kütüphane ile şadırvan, sıbyan 
mektebi ve imarethane inşa ettirmiştir. 
Bu eserlerin inşası 1739 ile 1743 yılları 
arasındadır. Muvakkithanenin bugünkü 
son hali ise Sultan Abdülmecid döneminde 
yapılmıştır. Bunların yanında tabiî ki 
önemli unsurlardan birisi de Ayasofya 
türbeleridir. İlki Büyük Usta Mimar Sinan 
tarafından inşa edilen Sultan II. Selim 
Han Türbesi’dir. Benim açımdan bu türbe 
Osmanlı türbe mimarisini bir şahikasıdır. 
Buna müteakiben yakın aralıklarla Sultan 
III. Murad Han ve Sultan III. Mehmed Han 
türbeleri de Osmanlı türbe mimarinin 
köşe taşları arasında yer alır. Bu 
türbelere ek olarak ise Ayasofya 
Vaftizhanesi’nin ihtiyaca binaen 
dönüştürülerek Sultan I. Mustafa 
ve Sultan İbrahim türbesi haline 
getirilmiştir. Bugün maalesef 
kafe olarak kullanılan 
ve Ayasofya’nın güney 
doğusunda yer alan Sultan 
İbrahim Sebili de dikkate 
şayan bir güzelliktedir.

Sultan I. Mahmud Kütüphanesi 
ile şadırvanının restorasyonları 
yeni bitirilmiş ve açılışları 
yapılmıştır. Sultan I. Mahmud 
İmarethanesi ise benim çokta tasvip 
etmediğim bir fonksiyonu vardır. 

Halı-Kilim Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
Halbuki en azından burası bir Türk-
Osmanlı mutfağı haline getirilerek hizmet 
verilebilirdi. Bir külliye unsuru içinde yer 
almasa da bugün Ayasofya Mescidi olarak 
kullanılan doğu yönündeki ek yapı Sultan 
I. Mahmud Han döneminde inşa edilmiş ve 
Sultan Abdülmecid Han döneminde son 
şeklini almıştır.

Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmed’in 
vakfiyesi doğrultusunda Camii’ye 

dönüştürülmesi devamlı gündemde. 
Ayasofya, Camii olmak için fiziksel 

olarak ve diğer hususlarda hazır mı?

Tabi bu husus yani Ayasofya’nın yeniden 
cami olarak hizmeti açılması meselesi 
öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
erkinin vereceği bir karardır. Bizimle 
yapılan bu tür görüşmelerde 

–nitekim şu an sizinle olduğu gibi- genelde 
figürlü mozaikler konusu gündeme 
getirilir lakin, şunu bilmeliyiz ki bu figürlü 
mozaiklerin birçoğu 17. Asrın başlarına 
kadar üzerleri açıktır. Onun haricinde 
fiziksel olarak bir engel görmüyorum. 
Ancak yine de bu husustaki kararı sanırım 
Diyanet teşkilatının ilgili birimlerinin 
vermesi daha doğru olur. Bunun yanında 
Ayasofya’nın sanat ve mimarlık tarihi 
içindeki yeri bilinerek hareket edilmeli 
ve ilgili bilim disiplinlerinin kıymetli 
mensuplarının da görüşlerine yer 
verilmelidir.

Ayasofya Türkler ve Müslüman 
açısından nasıl bir öneme sahiptir? 
Hangi sembolü temsil etmektedir?

Ayasofya her şeyden önce İstanbul’un 
fethinin bir sembolüdür. Ayasofya her 
şeyden önce Büyük Kağan, Hakan ve 
İmparator Fatih Sultan Mehmed Han 
ve onun övülmüş askerlerinin bize 
emanetidir. Ama her şeyden önce 
Peygamber Efendimizin bizlere fethedin 
diye gösterdiği bir şehrin en kıymetli 
hazinesidir. Ben zaman zaman Peygamber 
Efendimizin bu hadis-i şerifinin işaret ettiği 
yer İstanbul değil de sanki Ayasofya mıdır 
diye hep düşünmüşümdür. Bilmiyorum 
yeterince açıklayıcı oldum mu?

Ayasofya konusunda İstanbul’da 
yaşayan bizlere ne gibi sorumluluklar 

düşmektedir?

Belki rivayettir belki gerçektir. Bunu tetkik 
etmedim. Ama İstanbul işgal altındayken 
Sultan Vahidettin Han, ortaya çıkan can 
tehlikesine karşı kendi özel birliğine vermiş 

olduğu bir emirden bahsedilir. “Benim 
hayatım önemli değil, Ayasofya’yı 

koruyun”. Söylese de söylemese 
de işte bu hassasiyet içinde 

olmalıyız. Onun haricinde 
söyleşimizin başında beri 
ifade ediyorum. Bu mabedin 
sanat ve mimarlık tarihi 
içindeki yeri hiçbir şeyle 
mukayese götürmez. 
Belki de burada şunu da 

eklemeliyim. Ayasofya 
mabedinin inşa edildiği 
yıllarda daha İslâm dini 
zuhur etmemişti. Yani son 

semavi din tahrif edilmiş olsa 
da o vakitler Hıristiyanlıktı. Ve 

bu mâbedde o tarihlerdeki son 
semavi din için yapılmıştı. 
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Siz Ayasofya Müzesi Müdürü olduktan 
sonra neler değişti?

Ayasofya hizmetin bir maddi bir de 
manevi boyutu vardır. Bunu yine öncelikle 
ifade etmek isterim. Müze müdürleri 
kendinden önceki müdür arkadaşından 
bayrağı alarak hedefe doğru yürümeye, 
koşmaya devam ederler. Benim talihim 
bayrağı teslim aldığım meslektaşım tam 
manasıyla bir kültür adamı, kıymetli bir 
ilim insanı ve bizim yaş jenerasyonun 
takdir ve takip ettiği kıymetli bir şahsiyet 
ve gönül adamı olan Prof. Dr. Sayın Haluk 
Dursun hocamdı. Kendisinden çok şey 
öğrendiğimiz gibi talim ve terbiyemiz 
hâlâ devam ediyor. Tabi ondan önce görev 
yapan kıymetli Jale Dedeoğlu ve rahmetli 
Mustafa Akkaya’yı hayırlı ve minnetle 
anmak isterim.

Ayasofya yaklaşık bin beş yüz yaşında 
olan bir binadır. En büyük sorunu 
ise restorasyonlarıdır. Sultan I. 
Mahmud Kütüphanesi ve Şadırvanı’nın 
restorasyonlarını bitirip hizmete 
aştığımızda nasıl mutlu olduysak, halen 
devam etmekte olan Ayasofya 
batı cephesi restorasyonu ile 
iç yüzeylerinin restorasyon 
çalışmalarının bitmesinde 
de o kadar sevineceğiz. Ama 
Ayasofya’da hiçbir şey kolay 
değildir. Çünkü bu kadar yaşlı 
olan bir bina, tarihi boyunca 
birçok müdahaleye uğramış ve 
çeşitli uygulamalar görmüştür. 
Kılı kırk yararak yaptığımız 

işler hakikaten kolay olmamaktadır ve 
aslında olmamalıdır da. Bunun yanında 
Ayasofya müdürlüğüne Kariye, Fethiye ile 
Büyük Saray Mozaikler müzelerinin bağlı 
olduğunu, Kariye de şu anda çok kapsamlı 
bir restorasyon çalışması yapıldığını ve 
diğer yerlerinde restorasyon projelerinin 
biterek muhtemelen önümüzdeki sene 
onarımlarına başlanacağını ifade edersek, 
müdürlük olarak işimizin ne kadar yoğun 
ve yorucu olduğunu söyleyebiliriz. 
Bununla beraber restorasyonlar devam 
ederken bir taraftan da ziyarete açık olan 
birimlerimiz, bizlerin iş dikkatini mümkün 
olan en üst seviyeye çıkartmasına 
gerektirmektedir.

Diğer taraftan yıllar sonra 13.Sayısı 
2010 yılında Haluk Dursun hocamızın 
döneminde yayımlanan Ayasofya 
Yıllığı’nın son sayısı yani 14. Sayısı 
dönemimizde yayımlandı ve çok kıymetli 
yerli ve yabancı makalelerden oluştu.Bu 
tür maddi hizmetlerin ismini ve sayısını 
artırmak mümkündür. Yeri gelmişken 
ifade etmeliyim ki bunların hepsini tabiî 
ki Ayasofya’da çalışan pek kıymetli mesai 
arkadaşlarımızla beraber yaptığımızı 
hatırlatmak isterim.

Gelelim hizmetin manevi boyutuna. 
Ayasofya’nın 1991 yılından beri açık olan 

doğu kısmındaki Hünkar Kasrı 
içinde bir mescidi vardır. 
A y n ı y ı l d a 

minarelerinden ezanlar okunmaya 
başlanmış ancak 1996 tarihinde ses 
sisteminin bozulması bahanesiyle Topkapı 
Sarayı Bab-ı Hümayun kapısı tarafındaki 
Sultan Bayezid minaresi hariç –o da kısık 
bir sesle- diğer minarelerdeki sesler 
susturulmuştur. Göreve başladıktan sonra 
mescidin çok kıymetli vekil müezzin ve 
imamı Yıldıray Şaşi beyefendinin de 
talebi doğrultusunda, sesleri önceden 
kısıltılan üç minareden de yeniden Ezan-ı 
Muhammed sesleri yükselmeye başlamış 
ve tüm ses sistemi aksamı bu kıymetli 
vekil müezzin ve imamı tarafından 
değiştirilmiştir. 

Tabi bu çalışmalara hayırsever 
kardeşlerimizin maddi desteklerini 
söylemeden geçmek olmaz. Diyanet 
teşkilatı minarelerimizde okunmaya 
başlayan bu ezan sesinden sonra hemen 
karşımızda bulunan Sultan Ahmed Camii 
ile karşılıklı olarak öğle, ikindi ve yatsı 
ezanlarını bir Osmanlı geleneği olan 
“Çifte Ezan” şeklinde okutmaktadır. 
Son üç senedir ise Muharrem ayının ilk 
on gününde öğle ezanları “Hüseyni” 

makamında okutularak bir gelenek 
tekrar yaşatılmaya başlanmıştır. 

Bunlarda emeği olan bütün 
kardeşlerimize teşekkür ederken 
bu hususta bilhassa Bâyezid 
Camii müezzini Abdullah Hoca’ya 
hassaten teşekkürlerimi ifade 
etmek isterim.
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Şehirlerin hem siluetinde hem de ta-
rihinde köprülerin son derece önem-
li bir yeri vardır. Suyun ve denizin 

mebzul bulunduğu İstanbul’da da elbette 
köprüler ana konuların başında gelecek-
tir. Nitekim yakın bir zaman önce üçüncü 
boğaz köprüsünün kullanıma açılması ve 
tarihi Galata Köprüsünün kaldırılması, 
İstanbul’un köprü macerasını bir kez daha 
gündemimize taşıdı. İstanbul köprüler açı-
sından dünyanın nadir şehirlerinden biri-
dir: Bir tarafta Asya’yı Avrupa’ya taşıyan 
köprü ve geçitler bulunur. Diğer tarafta 
iseGalata’yı İstanbul’a bağlayan köprüler 
vardır ki; bunlara yakından ve dikkatle 
bakılırsa, sadece insan ve vasıta taşıma-
dıkları görülür. Aynı zamanda “gelenek-
sel doğu” ile “modern batı” arasında bir 
“köprü” vazifesi de yaparlar. 

Haliç üzerine köprü yapma teklifleri

Kesin olmamakla birlikte Haliç üzerine 
ilk köprü Bizans zamanında inşa edildi-
ği bilinmektedir. Eyüp – Sütlüce arasında 
uzanan bu köprünün, Evliya Çelebi ayak 
kalıntılarını gördüğünü yazar. Haliç’in en 
dar yeri burasıdır (220 metre kadar). 1204 
yılında İstanbul’u kuşatan Haçlılar Haliç’in 
yukarı kısımlarında bulunan bir taş köprü-
den bahsetmektedirler. Haçlıların gördü-
ğü köprü, belki de Kâğıthane ile Alibeyköy 
dereleri arasında, köprü inşa etmenin nis-
peten daha kolay olduğu mahalde bulun-
maktaydı. 

II. Mehmet 1453 yılında İstanbul’u ku-
şattığında, Haliç üzerinde ordu ikmalini 
kolaylaştırmak için geçici bir köprü inşa 

ettirmiştir. Bu köprünün fıçılar üzerine 
yerleştirilen ahşap bir döşemeden ibaret 
olduğu ve yan yana beş kişinin geçebile-
ceği genişlikte yapıldığı tahmin edilmek-
tedir.  Ancak bütün bu teşebbüsler kalıcı 
yapılara dönüşmemiştir. Nitekim fetihten 
sonra, meşhur İtalyan ressam Leonar-
do da Vinci Sultan II. Beyazıt’ın Galata’yı 
İstanbul’a bağlayacak bir köprü kurma te-
şebbüsünde bulunduğunu haber alır. Buna 
dair hazırladığı projeyi bir mektupla sulta-
na gönderir. Önemli Türkologlardan Franz 
Babinger, teklifi ihtiva eden ve Topkapı 
Sarayı’nda bulunan mektubu incelemiştir. 
Mektupta tarif edilen köprünün, Fransız 
Enstitüsü kütüphanesinde bulunan Leo-
nardo da Vinci’nin el yazmalarında yer 
alan iki köprü çizimiyle uyumlu olduğunu 
ortaya çıkarmıştır.

DOĞU İLE BATININ BULUŞTUĞU NOKTA

gALATA KöPRÜSÜ
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El yazmalarında bulunan çizimlerin yapı-
lan teklif için birer eskiz çalışması olduğu 
düşünülebilir. 1503 tarihli olduğu tahmin 
edilen bu mektupta Leonardo, Sultan II. 
Beyazıt’a Galata – İstanbul arasında inşa 
edilebilecek köprüyü şöyle tarif etmek-
teydi:   

“Acizleri, efendimizin Galata’dan 
İstanbul’a bir köprü kurdurmak için te-
şebbüse geçtiklerini işittim. Lâkin bu işe 
ehil bir kimse bulamadıklarına muttali 
oldum. Bu işten anlayan kulunuz, arzula-
rınızı tahakkuk ettirebilir. Köprü, yüksek 
bir kemer üzerine kurulacaktır. Fakat bu 
kadar yüksek kemerli bir köprü üzerinden 
kimsenin geçmek cesaretini göstermeye-
ceğini düşündüğüm için kenarlarını tahta 
parmaklıklarla örteceğim. Kemerleri o ka-
dar yüksek tasarlamamın sebebi altından 
yelkenlilerin rahatça geçebilmeleri içindir. 
Efendimiz hazretleri irade buyururlarsa, 
Anadolu sahillerine kadar uzayacak, ica-
bında açılır kapanır bir köprü dahi inşa 
edebilirim. Burada su daima hareket ha-
linde olduğundan kenarların aşınmaması 
için bir çare düşündüm. Bununla su akın-
tısı dirsek ve kenarlara zarar vermeyecek-
tir. İnşallah sultan hazretleri, bu aciz ku-
lunun sözlerine inancını bağışlar da onu 

her zaman hizmetlerinde görmeği arzular 
ve cevap vermek lütuflarını esirgemezler.” 
Sultan’ın, Leonardo da Vinci’ye herhangi 
bir cevap verip vermediği henüz malum 
değildir. Ancak kesin olan bir şey var; 
köprü o devirde inşa edilmemiştir. Sulta-
na sunulan bu projenin ne tür engellerle 
karşılaştığını bilmiyoruz. Belki de Sultan 
Leonardo’nun projesini beğenmemiş-
tir. Fakat İstanbul’a köprü yapmayı arzu 
eden sadece Leonardo değildir. Aynı ta-
rihlerde yine İtalyan bir sanatçı olan ünlü 
Michalengelo’nun da İstanbul’a geldiği ve 
bu projeyle yakından ilgilendiği bilinmek-
tedir. Kimileri köprünün inşa edilmeme-
sini bu iki sanatkârın arasındaki kıskanç-
lığa bağlar. Köprü inşa edilmemiş olsa da 
dönemin en büyük İtalyan sanatçılarını, 
İstanbul’a çeken cazibenin üzerinde durul-
ması gerekir. Bu sanatçılar, İstanbul’u alan 
Sultan Fatih’in oğlu Sultan II. Beyazıt’a 
hizmet etmeyi büyük bir ayrıcalık olarak 
gördükleri son derece açıktır. 

İnşa edilen köprüler

Her halükârda İstanbul 1453 ile 1836 ara-
sında köprüsüz kalmıştır. Bu süreç içeri-
sinde iki sahil arasındaki ulaşım kayıklar 
vasıtasıyla sağlanmaktaydı. Haddizatında 
bu dönem içerisinde köprü, o kadar da 
zaruri bir ihtiyaç değildi. Zira Galata’da 
oturanların iş-güçleri Galata’da, karşı ta-
rafta oturanların ise yine o taraftaydı. 
Şehrin zaman içerisinde büyümesi, iş yer-
lerinin çoğalarak ticari temasların artması 
bir köprü inşasını zaruri hâle getirmiş-
tir. Nitekim bu ihtiyacı dikkate alan Sul-
tan II. Mahmud, o sırada Kaptan-ı Derya 
vekâletinde bulunan Ahmet Fevzi Paşa’ya 
bir köprü inşasını emretmişti. Böylelik-
le Unkapanı’ndan Azapkapı’ya uzanan 
ve 600 metre zira’ında yani yaklaşık 350 
metre uzunluğunda, o zamanın tarifi ile iki 
araba ile yüklü at ve iki tarafında piyadele-

rin birbirine dokunmadan geçebilecekleri 
genişlikte bir köprü inşa edilmişti. Köprü-
nün altından ufak gemilerin geçmesi için 
küçük gözler de bulunmaktaydı. İşletme 
masraflarını karşılamak üzere geçenler-
den “mürûriye” alınacağı ilân edilmişti. 
Ne var ki bunu duyan padişahın “Köprü-
nün inşasından maksat halka kolaylık ve 
fayda göstermektir. Zinhar kimseden bir 
akçe dahi alınmasın” emrini verdiği söyle-
nir. “Cisr-i Atik” olarak bilinen bu köprüye 
muhtemelen bu gerekçeyle“Hayratiye” 
ismi verilmiştir. 1836’da köprünün açılışın-
da bizzat Sultan II. Mahmut da bulunmuş 
ve köprüyü atıyla birlikte geçmiştir. 

Haliç’e inşa edilen ikinci köprü ise Sul-
tan Abdülmecid dönemine tesadüf eder. 
1845’te tamamlanan bu köprü, Eminö-
nü ile Karaköy arasında, dubalı ve ahşap 
olarak inşa edilen ilk köprüdür. Uzunluğu 
500 metre kadar olan köprü, on sekiz yıl 
hizmet etmiştir. 1863’te köprü yenilenmiş 
ve yerine Karaköy Köprüsü yapılmıştır. 
Köprü döşemesinin tahtadan olduğu ve 
kenarlarında ahşap korkulukların koyul-
duğu bilinmektedir. İkinci Karaköy köp-
rüsü 1875 yılına kadar hizmet vermiştir. 
Karaköy Köprüsünün demirden inşası için 
1870’de bir Fransız şirketiyle anlaşma ya-
pılmış fakat çıkan savaşlar nedeniyle an-
cak 1875’lerde, 480 metre uzunluğunda 
üçüncü Karaköy Köprüsü inşa edilmiştir. 
Bu köprüden ilk üç gün geçiş ücreti alın-
mamış, üçüncü günden sonra “mürûriye” 
adıyla ücret tahsil edilmeye başlanmıştır. 
Köprünün altında dükkân ve gazinolar 
bulunmakta,hatta Haliç tarafında bir de 
hamam yer almaktaydı. Taban döşemesi 
ahşaptan, kenar korkulukları dökme de-
mirden yapılmıştı. İtalyan ressam Fausto 
Zonaro’un, Ertuğrul alayının geçişini tasvir 
eden tablosundaki köprünün bu köprü ol-
ması kuvvetle muhtemeldir. 
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Sultan II. Abdülhamid devrinde artık es-
kimiş olan köprünün yenilenmesi düşü-
nülmüş ve bu maksatla Fransız mimar 
Bouvar’a bir proje çizdirilmişti. Ancak sul-
tanın tahttan indirilmesi ile proje hayata 
geçmemiştir. Ağustos 1915’te İngiliz deni-
zaltıları Galata’yı İstanbul’a bağlayan köp-
rüyü havaya uçurmuşlardır. 1920’de İstan-
bul işgal edilince, İngiliz, Fransız ve İtalyan 
yüksek komiserlikleri, Galata Köprüsünden 
geçenleri ayrım yapmaksızın ve milliyetine 
bakmaksızın vergilendirme yoluna gitmişti. 

Pek çok tarihî hadiseye şahitlik ederek, 
Cumhuriyetin başlarına kadar kullanılan 
köprü, 12 Şubat 1936 gecesi şiddetli bir kar 
fırtınası sırasında yerinden koparak dağıl-
mıştır. O dönemde köprünün bu perişanlığı 
mizah konusu edilerek çeşitli karikatürler 
çizilmiş ve hakkında yazılar yazılmıştır. Bu 
tarihten sonra tamir edilen köprü yine ah-

şaptan yapılmış ve ismine “Atatürk Köprü-
sü” denilmiştir. 1954 yılında ise köprü as-
falt ile kaplanmıştır. 

1992’de çıkan bir yangınla zarar gören bu 
tarihîGalata Köprüsü, kullanılamaz hale 
gelmiştir. BöylelikleAralık 1994’te açılan 
ve bugün hâlâ kullanılmaya devam edilen 
yeni Galata Köprüsü inşa edilmiştir. Eski 
Galata köprüsünün 2012 yılında orta kısmı 
çıkarılmış ve nitekim yapılacak olan tüp 
geçit projesi gerekçesiyle Aralık 2016’da ta-
mamen sökülerek tersaneye kaldırılmıştır. 
Böylelikle pek çok yazar ve şairin yanı sıra 
İstanbulluların hatıralarını barındıran ihti-
yar köprü, tarihin tozlu sayfalarında yerini 
almıştır. Hazır yeri gelmişken, Galata Köp-
rüsünün isimlerine de yer verelim: “Cisr-i 
Cedid” (Yeni Köprü), “Karaköy Köprüsü”, 
“Tahta Köprü”, “Dubalı Köprü”, “Daldırma 
Köprü”. 

Galata Köprüsü’nden Yansımalar

Aslında Galata köprüsü, Galata ile 
İstanbul’u sadece coğrafî olarak değil, kül-
türel ve ekonomik olarak da birbirine bağ-
lamıştır. 1850’lerden itibaren İstanbul’a 
giren bankacılık, kendisine Galata’da yer 
bulabilmiştir. Nitekim 1856’da Osmanlı 
Bankası Galata’da kuruldu. Böylelikle Ga-
latalı Bankerler zümresi ortaya çıkmaya 
başladı. Karaköy’ün karşı yakasında ise 
Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Kapalı Çarşı ve 
bedestenler gibi pek çok geleneksel tica-
ret merkezleri bulunmaktaydı. İstanbul, 
sadece bir kaç yüz metre aralıklarla, sanki 
doğuyu ve batıyı temsil eden iki şehri ba-
rındırıyor gibiydi.  

Bugün geldiğimiz noktada İstanbul’un bu 
her iki ciheti birbirinden epeyce etkilen-
miş görünüyor. Oysa Edmondo de Amicis 
bu kanaatte değildir. Ona göre “günde yüz 
bin kişinin geçtiği bu köprüden [Galata] on 
senede bir, bir fikir bile geçmez.” 

Edmondo de Amicis demişken, onun son 
derece canlı Galata köprüsü tasvirlerini 
atlamak olmaz. 1874’te İstanbul’a gelen 
Amicis, İstanbul halkını görmek için bü-
yük Valide Sultan Camiinin [Yeni Camii] 
karşısında, dubaların üzerine oturtulmuş 
köprüye gitmek icap eder, sözleriyle Ga-
lata köprüsünü anlatmaya başlar. Ona 
göre; her iki sahil de Avrupa’da olmasına 
rağmen köprünün Avrupa’yı Asya’ya bağ-
ladığı söylenebilir.    
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Zira İstanbul’da Avrupalı olan sadece top-
raktır. Etrafını çeviren küçük Hristiyan ma-
hallelerinin bile Asyalı bir hali ve karakteri 
vardır. Altın boynuzu nehre benzeten ünlü 
seyyah, İstanbul’un bu iki dünyasını, okya-
nus gibi birbirinden ayırdığını aktarır; Ga-
lata ile Beyoğlu’nda, hararetle açık açık, 
teferruatıyla ve tefsir edilerek dolaşan ha-
berler karşı sahile ancak kopuk kopuk ve 
anlaşılmaz bir surette, uzak bir aksisada 
ile gelir. 

E. Amicis Galata köprüsünün üzerindeki 
manzarayı şöyle anlatır: “Köprüde durun-
ca, bir saat içinde bütün İstanbul’un geçit 
yaptığı görülür. Bu, güneşin doğuşundan 
batışına kadar durmadan dinlenmeden 
karşılaşıp, karışan, bitmez tükenmez bir 
insan akıntısıdır. Hindistan çarşıları, Nij-
ni-Novgorot panayırları, Pekin bayram-
ları bunun yanında hiç kalır. Bir şey gö-
rebilmek için köprünün küçük bir yerini 
seçmeli ve hep oraya bakmalıdır. Oraya 
buraya bakınca göz iyi görmez olur, zihin 
karışır… Koskoca yüklerin altında iki bük-
lüm olmuş, koşarak geçen bir sürü Türk 
hamalının arkasında, etrafa kaçamak 
bakan bir Ermeni kadınının bindiği sedef 
ve fildişi kakmalı bir tahtırevan ilerler. 
Yanda, beyaz burnuslu bir Bedevî ile ipek 
sarıklı ve mavi kaftanlı ihtiyar bir Türk’ün 
yanı sıra peşinde işlemeli bir ceket giymiş 
tercümanıyla genç bir Rum atının üstünde 
geçer. Önünden sırma şeritli bir vardacı-
nın koştuğu Avrupalı bir sefirin arabası-
na yol vermek için mahrutî koca külâhlı, 
devetüyü hırkalı bir derviş kenara çekilir. 
Daha geriye dönmeden, kendinizi koca-
man astrakan kalpaklı bir sürü İranlının 
ortasında bulursunuz. Bunların arkasında 
da iki yanı yırtmaçlı harar gibi sarı bir cüb-
be giymiş bir Yahudi çıkagelir… Her zaman 
olan şeydir bu ama İstanbul’a yeni gelen-

lere acayip görünür. Birbirinden bu kadar 
farklı olan bu insanlar burun buruna gel-
dikleri halde, Londra halkı gibi, birbirine 
bakmadan geçip giderler, kimse durmaz, 
acele acele yürürler ve yüzlerce insandan 
birinin bile tebessüm ettiği görülmez.” 

Şayet E. Amicis’in abarttığını düşünüyor-
sanız, Fransız RenéduParquet’e kulak ver-
melisiniz. 1863-1864 yıllarında İstanbul’da 
bulunan R. Parquet’e göre; Kapalıçarşı’ya 
gitmenin en kestirme yolu Galata’nın Ka-
raköy denilen kısmıyla, İstanbul’u birbi-
rine bağlayan ve döşeme tahtaları kötü 
birleştirilmiş dubalı köprüdür. Bu köprü-
den aralıksız gidip gelen, Asya, Avrupa ve 
Afrika’nın her milletinin oluşturduğu kala-
balık renkli bir görünüm arz eder. Köprü-
nün her iki ucunda geçiş bedelinin öden-
diği kulübeler bulunur; beyaz giyinmiş 
iki adam, bin bir güçlükle paraları tahsil 
etmeye çalışır. Eğer görününüz ve giyimi-
niz yabancıyı andırıyorsa, vapurdan iner 
inmez, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca 
karışımı bir dille sizi Kapalıçarşı’ya davet 
eden biriyle karşılaşırsınız. Karşınıza daha 
ilk çıkan adamın hizmetini kabul mü etme-
diniz? Hiç vazgeçmeyecek ve insanı sinir 
edecek bir inatla peşinize takılacaktır. 

Birbirinden bağımsız olarak yazılan şu 
ifadeler, aradan yaklaşık bir buçuk asır 

geçmesine rağmen, sanki bugünü anlatı-
yor. Şimdilerde teknoloji ile birlikte ulaşım 
vasıtaları, hatta insanların dış görünüşle-
ri değişse bile Amicis ve Parquet’intasvir 
ettiği bu manzara, zihniyet olarak Galata 
köprüsü ve civarında hâlâ yaşamaktadır. 
Oysa bugünkü Galata köprüsü tarihî köp-
rü bile değildir. Öyle anlaşılıyor ki, zama-
nın bunca yıpratıcılığına rağmen İstanbul, 
renkliliğini muhafaza etmeye devam et-
mektedir. 

Sonuç olarak, Rialto Köprüsü (1591) Vene-
dik için ne anlam ifade ediyorsa, PontNeuf 
Paris (1607) ve Westminster (1862) Londra 
için neyse, Galata Köprüsü de İstanbul için 
aynı manayı ifade ettiğini söyleyebiliriz.  
Yani İstanbul’un asıl simgelerinden birisi-
dir. Nice ayrılıklara, buluşmalara, hüzün-
lere, hasretlere ve hatta cinayetlere sahne 
oldu. Pek çok şair, yazar ve ressama ilham 
verdi. Gele gele bugünlere kadar ulaştı. 
Bize düşen onu muhafaza etmek ve gele-
ceğe taşıyabilmektir. 

NOTLAR
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Ali OKUMUŞ
Tarihçi - Yazar
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AKADEMİK  
H A Ç L I 
SEFERLERİ  
Türkiye’de, Bizans Araştırmaları Vakfı ve Uluslararası Bi-
zans Araştırmaları Kongresi’nin mahiyeti ve çalışmaları 
hakkında ciddi analizler yapılması gerekiyor.  İstanbul ve 
Kudüs’teki 100’den fazla İslam eserinin, Bizans yapısına 
dönüşüm projesinden kaç akademisyenimizin haberi var? 
Veya Zeyrek Cami için müze yapılmasını teklif edecek ka-
dar ileri giden faşizan tarihçilerin diğer plan ve projelerinden… Emperyalizmin en sessiz ve tehlikeli şekli 
olan kültür işgali, nasıl icra ediliyor?  Belgrad’da düzenlenen 23’ncü Uluslararası Bizans Çalışmaları 
Kongresi’ni takip eden tek Türk gazeteci Tolga Saçıkaralı, İstanbul Tarih için yazdı.

İlk defa 1924 yılında düzenlenmeye 
başlayan Uluslararası Bizans Çalışmaları 
KongresiICBS’nin (International Congress 

of ByzantineStudies) 23’üncü ve son 
toplantısı,Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 
yapıldı. Bin 500 konuşmacının rapor 
sunduğu kongrede, İstanbul ve Anadolu 
başta olmak üzere Kudüs ve Kahire’deki 
birçok Bizans eseri hakkında proje 
sunuldu. Bunda ne var, gayet tabii olarak 
Bizans tarihi araştırılabilir diye düşünen 
akademisyenler, Sultanahmet Camii 
yerine Bizans Sarayı, Fatih Camii yerine 
Havariyyun Kilisesi projelerini görünce, 
“Akademik Haçlı Seferleri” ifadesine hak 
verecekler. İstanbul haricindeki tüm Bizans 
envanterinin çıkartıldığı Kongre’de, İstanbul 
için “lostparadise” kayıp cennet ifadesinin 
de ayrıca düşünülmesi gerekiyor. Bizans 
Araştırmaları Vakfı adına çalışan binlerce 
Bizantolog, dünyadaki Bizans eserlerini 
7 bölgeye ayırıyorlar. 2016 itibariyle 6 
bölgede eser tasnifi tamamlanmış durumda. 
Sadece İstanbul’daki Bizans eserlerinin 
tasnifini tamamlayamıyorlar. İstanbul’daki 
Bizans yapılarının tasnif edilememesini 
ise bölgenin değişik dönemlerde yaşadığı 
depremler olarak yorumluyorlar. Marmaray 

kazıları ile dünyanın en eski şehirlerinden 
birisi olduğu ortaya çıkan İstanbul’un üstü 
Osmanlı eserleriyle, Osmanlı’nın altı Bizans, 
onun altı ise Roma eserleri ile dolu... 

İstanbul’un tarih boyunca yaşadığı sayısız 
deprem bu eserleri birbirine geçirmiş 
durumda. Ancak buna rağmen Bizans 
araştırmacıları halihazırda 67 eserin ihyası 
için çalışıyorlar. 

(www.Byzantium1200.Comsitesinde Hedeflenen Camisiz İstanbul)
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HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIYORLAR?

Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi’nin 
çalışma alanlarını ifade edecek olursak; 
Bizans’ın tarihi, kiliseleri, mimarisi, 
oyunları, müziği, siyaseti, tekstili gibi birçok 
konu hakkında araştırma yapılıyor, projeler 
hazırlanıyor. Bu projelerden özellikle bir 
tanesi bizi yakından ilgilendiriyor. Kadim 
İslam şehri İstanbul’un 1200 yılındaki halini 
bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak çizen 
ve mekânların animasyonlarını hazırlayan 
Prof. Albrecht Berger’ in tasarladığı, 
www.byzantium1200.com adlı site… Prof.
Berger’in başında bulunduğu ekip, esas 
İstanbul’un yani bugünkü Fatih’in 1200 
yılındaki halinin animasyonlarını ve 3 
boyutlu çizimlerini hazırlıyor. İstanbul’un 
1200 yılındaki görünümünün, sokak sokak, 
heykel heykel çiziminin yapıldığı proje “www.
byzantium1200.com” sitesinden takip 
edilebiliyor. Sitedekiaçıklamada projenin 
Bizans’ı yeniden kurmayı amaçladığı 
ifade edilirken, ana sayfasında, “Bizans’ta 
1200 yılı… Bu çalışma M.S. 1200 itibariyle 
İstanbul’daki Bizans anıtlarını bilgisayar 
ile yeniden kurma amaçlı bir projedir. 
Bizans’ın 1200 yılındaki haline hoş geldiniz” 
gibi ifadeler yer alıyor. İstanbul dışında da 
benzeri bazı bölgelerin animasyonları ve 
çizimleri yapılmış… Bu konuda Kudüs’teki 
Bizans çalışmaları “TheHebrewUniversity 
of Jerusalem” tarafından yürütülüyor. 
İstanbul’daki çizimlerden ve projelerden 
çok daha kapsamlısı Kudüs için hazırlanıyor.  

KONUŞMALAR KİLİSE MERKEZLİ 

Bizans Kongresi’nde yapılan sunumların 
büyük bir çoğunluğunda kiliseler masaya 
yatırıldı. Aynı zamanda 23. Kongre’nin 
ana sponsoru olan Sırbistan Ortodoks 
Kilisesi’nden birçok papaz da kongreyi 
yakından takip etti. Kahire’den Kudüs’e, 
İstanbul’dan Mardin’e kadar birçok eser 
hakkında kurulan faşizan ifadeler, tarafsız 
akademisyenleri şaşırttı. Yeni bulunmuş 
herhangi bir eser için Bizans eseridir 
tezini savunan akademisyenler, tezlerinin 
sağlamlığına bakılmadan el üstünde tutuldu. 

Akademik bir toplantıdan çok Hristiyanlık 
temelli politik ve propaganda ağırlıklı bir 
kongre çıktı ortaya… Ayrıca restorasyonu 
devam eden Yoros Kalesi ve çevresinde de 
yeni kazı çalışmaları planlandı. Öte yandan 
Sultanahmet Camii çevresinde Bizans 
Sarayı’nın kalıntıları için özel izin alındığı 
ve arkeolojik kazıların başlayacağı anlatıldı.
Sultanahmet ve Ayasofya’nın çevresindeki 
iki bölgede hipodrom projesi hazırlandı… 
Bu çalışmalar bana İstiklal Harbi sırasında 
Üsküdar’da asılmış bir afişi hatırlattı; İngiliz 
işgaline karşı İstanbullular şehirlerini, “Bu 
Eser Kiminse Bu Şehir Onundur” diyerek 
savunuyorlardı…

İSLAM KÜLTÜR MEDENİYETİ KAZINMAK 
MI İSTENİYOR? 

Bizans Araştırmaları Vakfı adı altında, 
üst akıl da diyebileceğimiz bir güç, Bizans 
İmparatorluğu’nu tekrar hortlatmanın 
planlarını yapıyor. Bu proje, diğer kültürlere 
ve medeniyetlere zarar vermediği 
müddetçe sıkıntı arz etmiyor. Ancak Bizans 
çalışmaları direkt olarak İslam medeniyetini 
hedef alıyor. Dünyanın dört bir bucağında 
akıl almaz paralar dökerek binlerce 
tarihçiye Bizans araştırmaları yaptırıyorlar. 
Sonra da ortaya çıkarılan eserlerin 
üç boyutlu çizimleri, animasyonları 
hazırlanıyor. Mimarlardan ve tarihçilerden 
oluşan büyük çaplı heyetler tarafından 
devasa projeler hazırlanıyor. Özel izinlerle 
yapılan arkeolojik kazılarda Bizans 
eserleri gün yüzüne çıkarılıyor. İstanbul, 
Anadolu,Balkanlar ve Arap Havzası’ndaki 
İslam kültür mirası yok sayılarak, bölge 
Antik Yunan menşeli Akdeniz Kültür 
Havzası ve Bizans Kültür Havzası olarak 
görülüyor. Bu bölgelerdeki arkeolojik 
kazılar hakkında istatistiki bir analiz 
yapılsa, acaba yüzde kaçı İslam eseri çıkar? 
Ya da daha net örneklerle bahsedeyim; 
Eski İstanbul olarak bilinen Fatih’te cami, 
çeşme, imaret, kervansaray gibi 200 çeşit 
olmak üzere 9665tarihi eser kayıtlı. Fakat 
bu eserlerin yarısından fazlası kayıp… Öte 

yandan Bulgaristan’da 4 binin üzerinde 
Osmanlı eserinin olduğu biliniyor. Ancak 
bu eserler sadece kağıt üzerinde kalıyor. 
23’ncü Uluslararası Bizans Çalışmaları 
Kongresi’nin yapıldığı Belgrad’da, Evliya 
Çelebi’nin seyahatnamesine göre 281 cami 
var. Bugün Belgrad’da Osmanlı’dan kalan 
tek cami ise Bayraklı Camii...Bu kültür 
emperyalizminden kurtulmak için acilen 
tüm vakıf eserlerimizinenvanterini çıkarıp 
tekrar ihyasını yapmamız gerekiyor. Yoksa 
vakfiyelerin bedduası bizleri felakete 
sürükleyecek.

HUKUKİ DAYANAKLARI NELER?

Türkiye’nin ilk bizantologu olan ve dünyada 
da Bizans araştırmacıları tarafından otorite 
kabul edilen Prof. Dr. Semavi Eyice’nin 
ifade ettiği gibi; Günümüzde Türkiye’de 
Bizans hakkında çalışanların Bizans’tan 
haberleri yok. Sadece faşizan ve taraflı 
tarih okumaları yapmaya çalışıyorlar… 
Peki, bu tehlikeli kültür işgalinin kılıfı nedir? 
Hakikaten Sultanahmet Camii’nin yerine 
Bizans Sarayı’nı yapabilirler mi? Bu işin 
hukuki dayanağı nedir? Konu hakkında 
bir inceleme yaptığımızda, Uluslararası 
Vakıf Kanunu belirleyen Venedik Tüzüğü 
çıkıyor karşımıza… 16 maddeden oluşan 
tüzüğün 11. Maddesi İslam medeniyeti için 
büyük tehlikeoluşturuyor. 11. Madde de 
“Anıta mal edilmiş farklı dönemlerin geçerli 
katkıları saygı görmelidir; zira onarımın 
amacı üslup birliği değildir.Bir anıt üst üste 
çeşitli dönemlerin izlerini taşıyorsa, alttaki 
dönemleri açığa çıkarmak ancak bazı özel 
durumlarda -yok edilen malzemenin önemi 
azsa, açığa çıkarılan malzeme büyük tarihi, 
arkeolojik ya da estetik değer taşıyorsa ve 
korunma durumu böyle bir davranışı gerekli 
gösterecek kadar iyi ise haklı çıkarılabilir. 
İlgili unsurların öneminin değerlendirilmesi 
ile ilgili yargıyı ve neyin yok edileceği 
üzerinde kararı vermek, sadece bu işi 
üzerine almış kimseye bırakılamaz” ifadeleri 
yer alıyor. Yani Uluslararası Vakıf Kanunu 
belirleyen Venedik Tüzüğü’nün 11. Maddesi 
ileri sürülerek, Fatih Camii’nin herhangi bir 
depremde yıkılması durumunda, altındaki 
Bizans krallarının mezarları ve Havariyyun 
Kilisesi çıkartılabilir. Türkiye bu tüzüğü 
kabul eden ülkeler içinde olmamasına 
rağmen birçok eserde Venedik Tüzüğü 
uygulanmış… İnşallah Türkiye ciddi bir 
kültür ve medeniyet politikası belirler ve 
bu kültür savaşında milli hafızamız silinip 
gitmez…

(Beykoz’daki Yoros Kalesi ve 
Kazılarda Çıkartılan Taşlar)

(Belgrad Bayraklı Camii ve Camii 
Avlusunda Yok Olmaya Terk 

Edilmiş Osmanlı Mezar Taşları) 

Tolga SAÇIKARALI
Gazeteci
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İSLAM’IN MÜHRÜ 

ÇAMLICA TEPESİ CAMİİ

İstanbul Camii’nin başlangıcından günümüze serüveninden bahseder misiniz? Ne zaman başladı, neler tamamlandı, eksiklikleri nelerdir?

29 Mayıs 2012 tarihinde bugünün devlet başkanı o günün Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin Kandilli Geleneksel 

El Sanatları Merkezi’nin Geleneksel Açılış Merasiminde yaptığı konuşmada “Çamlıca’ya da büyük bir Camii yapacağız” sözüyle 

bizim kamuoyu önündeki serüvenimiz başlamış oldu. Tabi bunun arka planı da var. Bu bölge Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 

özel proje alanı ilan edildi. Şu an camii yaptığımız arsa da ibadet yeri olarak ayrıldı. Devlet Başkanımızın o konuşması sonrasında 

derneğimiz faaliyete geçerek bu alanda camii yapma iznini gerekli makamlardan aldık. Muhteşem bir eser olacağını düşünerek bunu 

Türkiye’de yaşayan Türk mimarlarımızın arasından bir yarışma ile tespit edelim istedik. Ve bir yarışma açtık şartlarını hazırladık, 90’a 

yakın Mimar şartname aldı. 62 eser yarışmaya katıldılar. Ülkemizin önemli isimlerinden müteşekkil jüri tayin edildi. Şu an uyguladığımız 

projeyi kabul ettikten sonra kamuoyuna tanıttık. Çok hızlı bir şekilde ihale sürecini başlattık. 29 Mart 2013’de hafriyat çalışmasına 

başladık. Akabinde 6 Ağustos 2013’te temel atma merasimini gerçekleştirdik. Şu an inşaatımızın %85’ini tamamladık diyebiliyoruz. Bu 

tarz çalışmalarda net rakam verilmez ortalama bir rakam ifade ediyorum. 

Çamlıca Tepesi Camii Projesi; Dernek Başkanı Ergin Külünk ile Çamlıca’da 

arz-ı endâm eden dev Camii projesini konuştuk...

Şehre girer girmez adeta tarihi bir 

yolculuğa çıkıyorsunuz. Tarihçi Mehmet 

Kütükçüoğlu’nun rehberliğinde gezimize 

ilk olarak bölgeye gelen yörüklerin 

oluşturduğu tarihi Yörük Köyü’ne geç-

tik. Yörüklerin tarihi, bölgeye gelişleri, 

yerleşmeleri ve tarih boyunca bölgeye 

olan katkılarını dinledikten sonra köyün 

tarihi şirin evleri arasında gezimizi de-

vam ettirdik. 

Sipahioğlu Konağı’nda Hz.Ali’nin anısını 

ve sanatsal izlerini göreceğimiz duvar 

işi süslemelerini görme imkanımız oldu. 

Yörük Köyü sonrası Hıdırlık Tepesi’ne 

geçtik. Burada Hıdır Baba Türbesini, 

Şeyhül Etibba Dr.Ali Yaver ve Hasan 

Dede Türbelerini ziyaret ettikten sonra 

Hıdırlık Tepesinden Tarihi Safranbolu’yu 

panoramik bir şekilde görüp şehir 

hakkında rehberimizden bilgi aldık.

Çarşı içinden geçerek Sadrazam İzzet 

Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmed 

Paşa Camii, tarihi güneş saati hakkında 

bilgi aldıktan sonra soluklanmak ve 

Safranbolu’nun yöresel lezzetlerinden 

olan lokumu tatmak üzere lokumcuya 

girdik. Burada yöresel gazoz ve lokum 

ikramından sonra 7 dk’lık Safranbolu 

Tanıtım klibini izledik. Kısa bir serbest za-

man akabinde Tokatlı Kanyonu’na gider-

ek Cam Teras’ı görmek ve burada bol bol 

fotoğraf çekilme imkanımız oldu. Tokatlı 

Su Kemeri’ni de gördükten ve hakkında 

bilgi aldıktan sonra İstanbul yoluna revan 

olduk.

Safranbolu gezimizde öğrendiğimiz bilg-

ileri sağlamlaştırmak için bir İstanbul 

Tarih klasiği olan bilgi yarışmasına 

başlıyoruz. Bayağı çekişmeli olan 

yarışma sonunda 3 kitap hediyesi ile 

katılımcılardan şanslı olanlar heybesini 

doldurmuş oldu. Tarih, kültür ve keyif 

dolu bir geziyi yaşattıkları için İstanbul 

Tarih ve Kültür Derneğine ve kıymetli 

yöneticilerine teşekkür ederiz. 

Camimizin içinde bulunduğu bu külliye 

modern anlamda bir komplekstir. Camii, 

bunun bir bölümüdür sadece. Burada 11 

bin metrekare büyüklüğünde bir müzem-

iz var. 3.500 metre kare büyüklüğünde 

bir sanat galerimiz var. Aynı anda 4-5 

sanatçımızın eserleri teşhir edilebilecek 

vaziyette. 3000 metrekarelik bir alanda 

kütüphanemiz ve kitap okuma salonumuz 

var. Bilhassa Anadolu Yakası’nda oturan 

üniversite öğrencisi kardeşlerimizin 

ihtiyacı olan ders çalışma salonumuz var. 

İnteraktif bir kütüphane kurma hedefimiz 

var. Dünyanın farklı yerlerindeki yayınları 

takip edip spesifik eserleri bünyesine 

katmayı düşündüğümüz bu kütüphanenin 

uluslararası bir niteliğe sahip olmasını 

hedefliyoruz. 3500 metrekarelik bir al-

anda konferans salonumuz olacak. 8 

tane sanat atölyemiz olacak. Gelenek-

sel el sanatlarımızın usta-çırak ilişkisi 

içerisinde aktarıldığı bitiminde eserl-

erinin sergilendiği 8 sanat atölyemiz var. 

Açık ve kapalı alanları ile 60.000 kişinin 

ibadet edebileceği bir camii yapımız var. 

Yani bizim halı serili kapalı mekanımızda 

25 bin kişi, 12.500 kişi avlumuzda 22.500 

kişi de dış avlumuzda olmak üzere to-

plamda 60.000 kişinin aynı anda iba-

dete edebileceği bir mekan. 3500 kişilik 

bir otoparka sahip. Allah göstermesin 

sel, deprem, olağanüstü bir durumda 

100.000 kişiyi barındırabilecek bir alana 

sahip. 

Kaba inşaat bitti, taş kaplama bitmek 

üzere, yazılarımızın projesi bitti imalat 

geçildi, avlu kubbe desenlerimiz bitti.  Ana 

kubbe ve yardımcı kubbe kurşunlamamız 

bitmek üzere. Ana kubbe alemimiz 

dünyanın en büyük alemi. 3,12 metre 

genişliğinde 7,62 metre yüksekliğindeki 3 

mm paslanmaz çelikten mamul ve nano 

teknoloji bir uygulama ile altın rengi 

verilmiş olan ana kubbe alemimizin hilal 

bölümünü yakın zamanda yerine koyduk. 

Bu projede kullandığımız beton Kör-

fez Geçişi’nde, Avrasya Tüneli’nde, 

Marmaray’da, Yavuz Sultan Selim Han 

Köprüsü’nde kullanılan su itici özelliği 

olan C-50 Durabet beton. Demirimiz özel 

üretiliyor. Malzemelerimizin tamamı üni-

versite laboratuarlarında incelendikten 

sonra kullanılıyor. İstanbul için düşünülen 

depremin üstünde bir rakam dikkate 

alınarak bu bina projelendirildi. Kündek-

ari ana kapılarımız Konya’da yapılıyor. 

Röportaj
İbrahim Akkurt
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Mermer işlerimiz İstanbul’daki 4 atölyede. 

Ahşap kapılar Silivri’de, çini işlerimizin 

bir kısmı İznik’te, taş işlerimiz Ünye’de 

yapılıyor. Kubbemizi örttükten sonra 

bütün bu üretilen işler yerleştirilecek 6 

adet minaremiz var, 4 tanesi 107,1 me-

tre yüksekliğinde 3 er şerefeli, 2 tanesi 

90 metre yüksekliğinde 2 şerefeli olarak 

tasarlandı ve bunların hepsi tamamlandı.

Halı proje çalışmamız devam ediyor, 

aydınlanma, sıhhi tesisat, ıslak zeminler 

vs. bir inşaat üzerinde olması gereken her 

şey üzerinde çalışmalarımız devam edi-

yor. Bunların içerisinde bitirdiklerimiz var, 

devam edenler var, proje halinde olan-

lar var. Çinilerimiz için birkaç atölye çini 

çalışmasına devam ediyor. Halıyı serip 

ibadete açtığımız zaman bitti tamamladık 

diyeceğiz. 

Dernek Başkanı olarak sizin katkılarınız 

takdire şayan. İstanbullular olarak sizlere 

müteşekkiriz. Sizi böylesine ulvi bir vazifeyi 

devralmaya sevk eden husus nedir? 

Sayın devlet başkanımızla 1969’dan 

başlayan bir dostluğumuz var. Aynı yörenin 

çocuğuyuz, birlikte siyaset yaptık. Dev-

let Başkanımızın göreve davetiyle bu 

çalışmanın içinde oldum. İyi ki de olmuşum. 

Sayın Devlet başkanımız bu projeyle ve bi-

zimle yakından ilgileniyor. Biz kendilerini 

her ay bilgilendiriyoruz. 

Bu projede yer almak bendeniz için büyük 

bir keyif. Rabbimizin Tevbe Suresi 17.ayet-

i kerimesinde müjdelediği ve Peygamber 

Efendimiz’in “Kim dünyada bir mescid 

yaptırırsa Allah ta ona cennette bir köşk 

yaptırır” hadis-i şerifine talibiz. Gönüllü 

olarak bu projede yer almakla ben si-

zlerin temsilciliğinizi de yapmaktayım. 

65 yaşındayım 60 senedir çalışıyorum ve 

okuyorum.

Çamlıca’da yapmış olduğunuz bu eserin 

ismi belli mi?

Çok güzel bir adı olacak. Zamanı gelince ka-

muoyu ile paylaşılacak. Şu an resmi adı ile 

Çamlıca Tepesi Camii Projesi. Adı ne olursa 

olsun caminin adı kamuoyunda Recep Tayy-

ip Erdoğan’ın Çamlıca Tepesinde yaptırdığı 

Camii olarak bilinecektir. Bu da ayrı bir 

keyiftir bizim için.camii Fatih Camii’dir
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Camlıca Tepesi Camii Projesini diğer ca-

milerden farklı kılan özelliklerden bah-

seder misiniz?

Güzel bir soru sordunuz. Diğer camil-

erle kıyas olmaz elbette. Ecdadın yapmış 

olduğu bir çeşme ile bile kendimizi kıyas 

etmiyoruz. Sadeliğin içinde ihtişamı or-

taya koymaya çalışıyoruz. İstanbul’daki 

en aydınlık camii Fatih Camii’dir. Ben hep 

onu aramış onu düşlemişimdir gittiğim 

camilerde. Bizim bu projemizde; Pro-

jemizin mimarları da hanım olduğu 

için hanımlara da pozitif ayrımcılık 

yapıyoruz. Hanımlar kendilerine özel 

abdest alma mahallinden bir asansörle 

namaz kılacakları alana çıkacaklar. Tabii 

dizayn edilirken halısından duvarındaki 

boyasından yazısından hanımlara yöne-

lik özel bir alan olacak. Çocuk emzirme 

ve bakım bölümü, çocuk oyun alanı 

yapacağız.

Caminin içine özel bir ibadet izleme alanı 

yapıyoruz. Bu alanda insanlar o anda 

yapılan ibadetin hareketlerinin ne anla-

ma geldiğini bilgi ekranında birkaç dilde 

görecekler. Engelli vatandaşlarımız için 

de bunu kolaylaştırıcı alt yapı çalışmaları 

yapılıyor. Dünyada belki ilk defa çocuklar 

için çocuk abdest alma alanı yapıyoruz. 

Camimizin hat yazılarını dünya 

hattatlarının piri sayılan Hattat Hasan 

Çelebi hocamızın nezaretinde kendi tale-

belerinden meydana gelen özel bir ekibe 

yazdırdık. Hat yazılarımıza başlamadan 

önce ne yazmamız gerektiğini tartıştık. 

Ana kubbemizde tevhidi sembol eden 

Esma-ül Hüsna yer aldı. Haşr Süresi’nin 

son iki ayetinden yola 

çıkarak kubbeye 16 esmayı sığırdık. 

Onun altında ana kubbeyi taşıyan ke-

merlere, burası fethi gören şehir olduğu 

için 220 metrelik kuşağa Fetih Suresi’ni 

yazdık. Tevhid, Cihad, Namaz, sosyal 

hayata etki eden hususlar gibi konular 

Hasan Çelebi hocamızın hafız olmasının 

verdiği kolaylıkla yerli yerine işlenerek 

tamamlandı. Kısacası biz bu camide 

sadeliğin içinde ihtişamı yakalamaya 

çalışıyoruz. 

Camii’nin Şifreleri nelerdir? 

Kubbe çapımız 34 metre İstanbul’u 

simgeliyor. Kubbe yüksekliğimiz 72 

metre, bu topraklarda yaşayan 72 mil-

leti, 107.1 metrelik 4 büyük minaremiz 

Anadolu’nun kapılarının bize açıldığı 

1071 Malazgirt Zaferi’ni simgeliyor. Tabii 

bunlar bir yakıştırma.  Birçoğu projenin 

gerekliliğinden otaya çıkmış hususlardır.

Yerli-yabancı medyanın devamlı gün-

deminde olan İstanbul’un silüetini 

değiştirecek, Camii hakkında olumlu ve 

olumsuz ne gibi tepkiler aldınız?

Bu proje için yola çıkarken projeyi 

takdimimiz şu şekildeydi: “Avrupa 

Yakasındaki tarihi silüeti Anadolu 

Yakasına taşıyacak Selçuklu-Osmanlı mi-

mari çizgilerine sahip neoklasik bir eser 

yapacağız.” İşte bu sözler ile bismillah 

deyip yola koyulduk. Bir takım insan-

lar pozitif tenkitler, bir kısmı da negatif 

tenkitler yapmaya başladılar. Pozitif ten-

kitlerin birçoğunu satın aldık, kullandık. 

Niçin klasik eser kullanıldı? Sorusu sıkça 

soruldu. Cevap olarak şunu ifade ettik: 

Avrupa Yakasındaki tarihi silüeti Anadolu 

Yakasına taşıyacağız diye başta söyledik, 

bunu görebiliyorduk. 

Bir diğer husus ise; Mimarlar tarafından 

bölgenin topoğrafik yapısından dolayı ke-

skin bir mimari yapı buraya uygun olmaz 

diye söylenildi ondan dolayı. Cumhuriyet 

devri camii mimarisi diyebileceğimiz bir 

mimari yok maalesef. İnşallah bizden 

sonra yapılan camiler bizi geçer. Tekamül 

böyle ortaya çıkar yoksa taklit olur. 

İstanbul Camii’nin ne zaman hizmete 

girmesi hedefleniyor? 

Camiinin faaliyete geçmesi bizim 

dışımızdaki bazı hususların gerçekleşmesi 

ile mümkün olacaktır. Altunizade’den 

buraya bir metro çalışması devam ediyor. 

Diğer ulaşım çalışmaları hızla devam edi-

yor. Bu konuda tarih ve söz vermiyoruz, 

yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü eğer 

söz verirsek sözümüzü yerine getirmek 

zorundayız. 2017 senesini biz kendimize 

baz aldık, bu sene bu işi bitireceğiz diye 

ümit ediyoruz.
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GİZLİ BİR HAZİNE  
HEKİMOĞLU 
ALİ PAŞA KÜLLİYESİ 

I. Mahmud ve III. Osman saltanat dö-
nemlerinde sadrazamlık yapmış olan 
Hekimoğlu Ali Paşa, siyasi hayatı gereği 

devletin birçok köşesini dolaşmıştır. İstan-
bul ve Tebriz’de ki külliyeleri dışında, su 
yolları, çeşmeler, su terazileri, cami, tek-
ke gibi halkın ihtiyaçlarına yönelik bir çok 
hayır eseri inşa ettirmiştir. Bunlardan en 
meşhuru olan Hekimoğlu Ali Paşa Külli-
yesi; merkezinde cami ve etrafını kuşatan 
kütüphane, türbe, sebil, şadırvan, çeşme 
ve zaviyesi ile beraber klasik Osmanlı mi-
marisinin en son eseridir. Ali Paşa, Fatih 
Kocamustafapaşa da yer alan külliyesini, I. 
Mahmud’un dördüncü saltanat yılına rast-
layan ilk sadrazamlığı zamanında 1734 
yılında, Çuhadar Ömer Ağa ve Hacı Mus-
tafa Ağa adında iki mimara yaptırmıştır. 
İstanbul’un gizli bir köşesinde yer alan bu 
külliyenin en ilginç mimari birimi dış kapı 
üzerinde müstakil bir şekilde yer alan kü-
tüphanesidir. Külliye içerisinde medrese 
yerine karşımıza çıkan bu kütüphane de 
bugün dahi medrese derslerini aratma-
yacak şekilde Türk İslam Sanatı dersleri 
verilmektedir.

Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi’nin 3 adet 
avlu ve 3 adet cami girişi bulunmaktadır. 

Avlusuna, sebil yanından girilmekle bera-
ber esas avlu kapısı, Haseki Caddesi’nde 
yer alan kütüphanenin altındadır. Kesme 
taştan yapılan caminin, son cemaat yeri 6 
mermer sütunun taşıdığı 5 adet yuvarlağa 
yakın sivri kemerden meydana gelmek-
tedir. 5 gözlü son cemaat yeri ve mukar-
naslı taç kapısıyla daha girişten kendini 
hayran bıraktırır cami. Caminin doğu ve 
batı cephelerinin ortasında da birer kapı 
bulunmaktadır. Sadrazam camilerine göre 
oldukça büyük ölçekli ve ihtişamlı olan ca-
minin hiyerarşik düzene bağlı olarak tek 
şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Cüm-
le kapısından içeri girdiğimizde kendimizi 
ferah ve aydınlık harim kısmına bırakırız. 
Oldukça fazla pencere kullanılmış bu saye-
de iç mekan da aydınlık ve ferah bir ortam 
sunulmuştur.  

Cami planıyla olduğu kadar tezyinatıyla 
da dikkatleri üstüne çekmektedir. Kubbe 
içlerinde pencere aralarında yer alan bit-
kisel bezemelerle oldukça natüralist bir 
süsleme programı ile karşı karşıya kal-
maktayız. 18.yy yapısı olan cami de rokoko 
motiflerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı-
nı görürüz. Pandantifler arasında ise kita-
beler yer almaktadır. Allah, Muhammed, 

Ali, Ebubekir, Osman ve Ömer hatları dik-
kat çeker. Sivri kemerli tepe pencereleri 
çevresinde yer alan kalem işi süslemeler 
dönemin zevkini yansıtır. Yapıyı oldukça 
aydınlık bir hava katan bu pencerelerden 
100’e yakın kullanılmıştır. 
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Camide en yoğun süslemeler kubbe iç-
lerinde kendini gösterir. Ana kubbenin 
çevresini saran lacivert zemin üstüne 
beyaz hatlı kitabe kuşağı bulunmaktadır. 
Kitabe kuşağını takip eden pencere sırası 
ve natüralist bezemeler ile kubbe dikkat 
çekmektedir. Siyah ve gri tonların hakim 
olduğu kalem işleri geç dönem süsleme-
leridir. Süslemeleri bakarak da Osmanlı 
tarihinde değişme döneminin başladığını 
işaret edebiliriz. Cami içerisinde yer alan 
kitabelerinin bazıları devrin ünlü hattatla-
rından olan Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve 
Şeyhülislam İshak Efendi tarafından yazıl-
mıştır. Külliyenin bugün kütaphane bölü-
münde çağımızın ünlü hattatları tarafın-
dan dersler verilmekte olup yeni hattatlar 
yetiştirilmektedir. Böylece çağlar boyu sü-
ren sanat aktarımı aslına uygun olarak bu 
külliyede hala devam eder.

Bugün birçok külliye işlevini yerine getire-
mesede Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi 
özüne sadık kalarak Osmanlı kültür ve 
medeniyetini yaşatmaya, gelecek nesille-
re aktarmaya çalışmaktır. İçerisinde veril-
mekte olan Osmanlı Türkçesi, Hüsn-i Hat, 
Tezhip, Minyatür, Ebru,  Musuki, Adab-ı 
Muaşeret dersleri ile ayıp medeniyetimize 
ışık tutulmaya çalışılmaktadır.

Tüm bu sanatlar asıl amaca bir aracıdır.
Yüzlerce yıl insanlığı aydınlatan Osmanlı 
Medeniyetinin izinde, kaybettiğimiz de-
ğerler o medeniyetin çocuklarına yeniden 
hatırlatılmaktadır. 

Bu noktada külliyeden bahsederken de-
ğinmemiz gereken bir isim vardır; Hattat 
Hüseyin Kutlu. Kaybolan medeniyetin ye-
niden ihyasına kendini adayan Hüseyin 
Kutlu 1976’da göreve başladığı Hekimoğlu 
Ali Paşa külliyesini ve çevresini yeniden 
ihya etmiş adeta hayat vermiştir. Bir za-
manlar kentin merkezini camiler oluş-
tururdu ve çevresiyle bir bütün olarak 
mahalle kültürü oluşurdu. Hüseyin Kutlu 
camiyi yeniden merkeze alma adına, kayıp 
bir medeniyetin peşinde ömrünü sürmek-
tedir. Hekimoğlu Ali Paşa külliyesi ise yitir-
diğimiz bir mahalle-cami kültürünün yeni-
den doğuşu, İslâm medeniyetinin merkezi 
olarak cami noktasında ümitvar olmamı-
zın en önemli temsilcisi olarak gizli bir ha-
zine gibi keşfedilmeyi beklemektedir…

Büşra CANSIZ



NİSAN 2017
İstanbul Tarih86

Araştırma

Seyfettin Özege merhum bundan 36 
sene evvel bir Nisan ayında hayata 
veda etti. Fakat arkasında geçmişi-

mizle bağımız açısından önemli bir eser 
bıraktı. Bu yazıda kendisinin ilim dünya-
sına kazandırmış olduğu bu eser hakkın-
daki bilgilerin yanında, müellifin şahsı ve 
bağış kütüphanesi hakkında da özet bilgi-
ler sunmaya çalışacağız. Eski Harflerle Ba-
sılmış Türkçe Eserler Kataloğu, Seyfettin 
Özege’nin Arap harfleriyle basılmış olan 
Türkçe eserleri tek tek görerek künyele-
rini yazmak suretiyle oluşturduğu, hacmi 
ile alanında yegâne eserdir. 1729 yılında 
matbaanın kuruluşundan itibaren 1928 
yılı harf inkılâbına kadar geçen süreçte 
basılmış olan Türkçe eserlerin künyelerini 
bulabileceğimiz bir katalogdur. Ek bölü-
müyle birlikte 25.554 numaralandırılmış 
künyeye ulaşan kataloğun değeri, benzeri 
katalog çalışmalarının en üstünü olmasın-
dan ileri gelir.

“Eski Bankacılardan Kitap Meraklısı 
Bir Zat”: M. Seyfettin Özege 

7 Şubat 1901 tarihinde İstanbul’da dün-
yaya gelip, 27 Nisan 1981 yılında yine 
İstanbul’da vefat eden M. Seyfettin Özege, 
sırasıyla Fatih Rehber-i Saadet Mektebi, 

Vefa İdadisi, Vefa Sultanisi’nde okuduktan 
sonra 1918 yılın Ekim ayında Mülkiye Mek-
tebine, 1921 yılında da Darülfünun Hukuk 
Fakültesi’ne girdi. 1950 yılında emekli ola-
na kadar 25 sene banka memuru olarak 
görev yaptı. 

Emekliliğinin ardından kendisini bütü-
nüyle ilmi çalışmalara verdi. Özege, uzun 
yıllara boyunca eski harfli basma eserle-
ri toplayarak oluşturduğu kütüphanesini 
bir kataloğunu yayınlamak şartıyla 1961 
yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne 
bağışladı. Ancak o dönemde üniversite-
den beklediğini bulamayan Özege, kendisi 
taşın altına elini koyarak 1971’de eserini 
yayınlamaya başladı. 27 Nisan 1981 günü 
İstanbul’da vefat eden Özege, Merkezefen-
di Kozlu Mezarlığına defnedildi. Geçtiğimiz 
Ocak ayında kaybettiğimiz bir diğer değe-
rimiz olan Orhan Okay, kitap dostu olarak 
nitelediği Özege’yi 1950’lerde tanıdığını ve 
hangi kütüphaneye gitse onunla karşılaş-
tığını ve çevresindekilere bu kimdir diye 
sorduğunda ise “eski bankacılardan kitap 
meraklısı bir zattır” cevabını aldığını yazar. 
Özege’yi uzun boylu, vakur, pek gülmeyen 
çehresiyle, beyaz gömleği ve siyah kravatı 
ile tasvir ederek, çoğu zaman sahaflar çar-
şısında veya kütüphanelerde rast geldiğini 

belirtir. Okay ayrıca kendisini her görüşün-
de üst üste yığılı kitap, gazete, dergilerin 
arasında kaybolmuş, elindeki küçük cet-
velle kitapları ölçer, bir takım notlar alır 
vaziyette gördüğünü kaydetmektedir. 
 
Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler 
Kataloğu

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Ka-
taloğu, 1729 yılında matbaanın kuruluşun-
dan itibaren 1928 yılı harf inkılâbına kadar 
geçen süreçte Osmanlı Devleti sınırları 
içinde ve dışında basılmış olan eski Türkçe 
kitap ve risaleleri ve hatta tek yapraklık 
metin mahiyetindeki bütün eserleri kap-
samaktadır. Fasiküller halinde ilk olarak 
1971 yılında yayınlanmaya başlayan eser 
toplam 151 fasikülden oluşur. Büyük boy 5 
cilt ve 2392 sayfa olan eser, ek bölümüyle 
birlikte 25.554 numaralandırılmış künyeyi 
ihtiva etmektedir.

Bu katalogun en önemli özelliği, önemsiz 
sayıldığı için diğer katalog ve kütüphane 
çalışmalarına alınmayan, el ilanları, tak-
vim, kanunname, muahedenameler, mü-
zayede ilanları, ticarethane katalogları, 
telefon rehberleri, tren tarifeleri, pros-
pektüsler, kongre zabıtları, elifbalar, ibti-
dai, rüşdiye ve idadi sınıfları için hazırlan-
mış ders kitapları gibi yayınların kataloga 
alınmasıdır. Nam-ı diğer “Özege Katalo-
ğu” bu manada aynı zamanda eski harfli 
belgeler kataloğu mahiyetindedir ve ilgili 
dönemde eğitim, ticaret, sanayi, askerlik, 
posta, sosyal hizmetler gibi alanda çalış-
ma yapacaklar için önemli bir kaynaktır. 

Özege kataloğunun bibliyografik çalış-
malara artı olarak sunduğu özelliğinin, 
her eseri bizzat görerek, yazarının, çevi-
renin adı, boyutları, sayfa ve ek sayfala-
rını tespit etmiş olması ve ders kitapları, 
el ilanlarına varıncaya kadar geniş bir 
künye içeriğine sahip olmasını göste-
rebiliriz. Öte yandan numaralandırma 
sisteminde çok ciltli olan eserlerin tek 
numara altında gösterilmesi, kataloğun 
ne kadar şümullü bir eser olduğunun bir 
göstergesidir.

M. SEYFETTİN ÖZEGE VE ESKİ HARFLERLE 
BASILMIŞ TÜRKÇE ESERLER KATALOĞU
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Künyelerde yapısal olarak önce büyük 
harflerle eserin ismi, altına müellifin ismi, 
onun altına sırasıyla basıldığı şehir, mat-
baa ve basıldığı tarih, onun altına kaç say-
fa olduğu ve boyutları hakkında bilgi, en 
altta da künye numarası yer almaktadır. 
Bilgileri tam olan bir künye örneğini şu şe-
kilde verebiliriz:

ESRAR-I CİNAYAT
Ahmed Midhat
İstanbul (Tercüman-ı Hakikat Matbaası) 
1301 (1884)
225 S.  25x17 19,5x12
5165 

Özege, künyeleri yazarken eserlerin iç 
kapaklarındaki bilgileri esas almış, iç ka-
paklarında bulunmayan bilgileri ise eserin 
içinden, sonundan veya dış kapağından 
tamamlama yoluna gitmiştir. Parantez 
içerisinde gösterilen bilgiler eserin kapa-
ğında veya içeriğinde olmayan, Özege’nin 
ilave ettiği bilgilerdir. Eserin basıldığı 
şehir, matbaa veya basıldığı tarih belli 
değilse bu bilgilerin yerine uzun bir tire 
işareti koyarak bu bilginin bulunmadığını 
belirtmiştir. Katalogdaki eserlerin müellif 
ve mütercimleri, eserlerin üzerinde yer 
alan kayıtlara göre tespit edilirken, yazıl-
mayanların adları, takma isimlerin veya 
harflerin asıllarını ve lakapları parantez 
içerisinde kendisi eklemiştir. Künyelerde 
ayrıca eserlerin boyutları hakkında da bil-
gi veren Özege, önce eserin dış ölçülerini 
ve hemen yanına da sayfa numarası da 
dâhil olmak üzere yazılı kısımlarının boy-
larını not etmiştir.

M. Seyfettin Özege’nin 1971 yılında yayın-
lanmaya başlanan Eski Harflerle Basılmış 
Türkçe Eserler Kataloğu, yirmi yıl sonra 
1991 senesinde Ahmet Eryüksel tarafın-
dan yazar adına göre alfabetik olarak ha-
zırlanarak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 
tarafından basılmıştır. Bu eserin başında-
ki açıklamalarda, Özege kataloğunda dö-
nem itibariyle yazarların çoğunun soyadı 
bulunmadığından, isme göre sıralandığı 
belirtilir. Eserin yazar adına göre hazırlan-
ması nedeniyle ortaya çıkan bazı eksik-
lerine rağmen Özege kataloğunun yazar 
adına göre hazırlanmış olması, araştırma-
cılar açısından büyük kolaylık sağlamak-
tadır.

Kataloğun yayınlanmasından sonra 1990’lı 
yıllardan itibaren, kataloğun geliştirilmesi 
amacıyla, Seyfettin Özege üzerine çalış-
maları bulunan Nuri Akbayar tarafından 

bir takım ek ve düzeltmeler yapılmıştır. 
Akbayar, Müteferrika dergisinin 1993 yılı 
1. sayısında yayınlanan “Eski Harflerle Ba-
sılmış Türkçe Eserler Katalogu’na Zeylü’z-
Zeyl” adını taşıyan makalesinde, “üstâd 
Seyfettin Özege’nin” kendi eserine ilk zeyli 
kendisinin yaptığını ve kataloğun eksik-
liklerinin tamamlanması gerektiğini Nuri 
Akbayar’ın da bulunduğu yakın çevresine 
sık sık hatırlattığını belirtmektedir. Akba-
yar ek, düzeltme ve tamamlamalar içeren 
bu makalesiyle Özege’nin de istediği gibi 
kataloğa katkıda bulunmuştur. 

Özege kataloğunun en önemli özelliği olan 
eseri bizzat görerek kaydetme özelliğini 
devam ettiren Akbayar, kataloğa yapmış 
olduğu zeyle katkıda bulunmak isteyen 
okur ve araştırıcılara katalog ile ilgili dik-
kat edilmesi gereken bazı önemli hususla-
rı hatırlatmaktadır.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüp-
hanesi M.Seyfettin Özege Bölümü

Yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın en 
zengin kitap koleksiyonlarından birinin 
Erzurum’da olduğunu çoğu kimse bilmez. 
Yıllarca sahaflardan topladığı kitapları 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağışla-
yan M. Seyfettin Özege’nin adını taşıyan 
kütüphane salonunda, bugün Özege’nin 
bizzat kendisinin bağışladığı Osmanlıca, 
Farsça ve Arapça yazılı eserlerin sayısı 57 
bini bulmaktadır. 

Özege on binlerce kitabı bütün külfetle-
rini kendisi yüklenerek Erzurum’da yeni 
açılan üniversiteye göndermişti. Karşılı-

ğında beklediği tek şey, kitapların kata-
loğunun yapılması ve kendisine yüz adet 
gönderilmesi idi. O zaman her ne kadar 
bu istek yerine getirilemeyip Özege biz-
zat kendisi kataloğu oluşturmuş olsa da, 
bugün Erzurum Atatürk Üniversitesi Mer-
kez Kütüphanesi’nin üst katında büyük bir 
salon Özege’nin özel koleksiyonuna ayrıl-
mış, salon duvarında büyükçe bir portre-
nin altında Seyfettin Özege (1901-1981) 
yazmaktadır. 

Osmanlı’da matbaanın kurulması son-
rasında basılmış olan eserleri, yıllarca 
sahaflardan toplayarak biriktiren Sey-
fettin Özege’nin kendi kütüphanesini 
bağışladığı Erzurum Atatürk Üniver-
sitesi Kütüphanesi’nin bünyesindeki 
M.Seyfettin Özege Nadir Eserler Salonu 
her yıl yerli ve yabancı çok sayıda araştır-
macı ve bilim adamını misafir etmektedir.

M. Seyfettin Özege arkasında bıraktığı bu 
devasa katalog ile ansiklopedilerde bibli-
yografya uzmanı olarak tarihe geçmiş ve 
Osmanlı kültürünün değişik alanlarında 
ilmi çalışma yapan herkesin mutlaka ta-
rama yapması gereken baş tacı bir eseri 
ilim dünyasının hizmetine sunmuştur. 
Alfabemizin değişmesini bir milat olarak 
kabul edersek, bu eseri milattan önceyle 
bağımızı koruyabileceğimiz bir rehber 
olarak da düşünebiliriz.     
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Osmanlı Devletinin kuruş ve teşki-
latlanmasında özellikle vezirler 
yetişmesi ve genelde de ilmi-

yede adından söz ettiren Çandarlı 
Vezir Ailesi gibi 17.yy’da da Köp-
rülüler bir döneme damgasını 
vurmuşlardır. Türkiye’de genel 
tarih anlayışının aksine fetih ve 
kazanımlar sadece Fatih, Ya-
vuz ve Kanuni gibi kuvvetli pa-
dişahlar zamanında olmamış; 
arada kesintiler olmasına rağ-
men sonraki yüzyılda; 17. Asırda 
da devam etmiştir. Bu yüzden 
sanılanın aksine Osmanlı Devle-
ti, imparatorluğun en geniş sınır-
larına 16.yy’ın zirvesi olan Kanuni 
döneminde değil, 17.yy’ın ortalarında 
ve sonraki çeyreğinde erişmiştir. Buna 
rağmen Osmanlı Devleti, 17.yy’da yaşadığı 
dahili problemleri çözme yoluna giderken 
kuruluşundan itibaren benimsediği fetih 
politikasına devam etmiştir. Kendisini top-
ladığı zaman içerisinde Osmanlı Ordusu, 
kuvvetini göstermek ve yarım bıraktığı iş-
leri bitirmek için 1683’de Viyana’ya kadar 
gitmiştir. 

17.yy’da bir döneme damgasını vuran ve 
adını veren Köprülü Mehmed Paşa’dır. 
Lale Devri gibi bu ailenin nüfuz ve devam-
lılığını belirtmek için söylenen ve böylece 
kabul görülen “ Köprülüler Devri” 1656’da 
Köprülü Mehmed Paşa’nın sadarete gel-
mesi ile başladı. 1656’da Sadrazam olana 
kadar başarılı bir kariyeri olmayan, hatta 
kıyıda köşede kalan, sarayayaklaştığı dö-
nem kendisinin tehlike labileceği düşün-
cesi ile Köstendil’e sürgün dedilen Köprü-
lü Mehmed Paşa; sadrazamlığı döneminde 
[1656-1661] bazı komplo ve kanlı tedbirler 
ile de olsa devletin dahili anarşisini orta-
dan kaldırmayı başarmıştır. Kendi yerini 
sağlamlaştırdığı ve engelleri kaldırdığı 
vakitte; oğlu Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’yı 
kendisinden sonra Sadrazam veliahtı yap-
mıştır. Oysaki Köprülü Fazı Ahmed Paşa; 
ilmiye mesleğinde ilerlemiş, Kara Çele-
bizade Abdülaziz Efendi gibi hocalardan 
ders almakla beraber başarı, çalışkan ve 
biraz da 

babasının nüfuzu ile 23 yaşında müder-
ris olmuştur. Ancak Köprülü Mehmed 
Paşa’nın Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa 
gibi engelleri ortadan kaldırmasından 
sonra Ahmed Paşa ilmiyeden ayrılıp idari 
göreve geçmiştir. 

Köprülü Mehmed Paşa, aslen Arnavud 
olmakla beraber İstanbul’a geldiğinde 
sarayda çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. 
Ancak geçimsiz birisi olduğu için sipahilik 
ile saraydan uzaklaştıırlmıştır. Amasya’nın 
Köprü Kasabasına gidip buraya yerleşen 
[Bugün Samsun ili Vezirköprü ilçesi] ve ka-
sabanın nüfuzlu ailesinden Ayşe Hatun ile 
evlenen Mehmed Paşa’nın çocukları Ah-
med ve Mustafa Paşalar burada doğmuş-
lardır. Köprü kasabasında uzun yıllar ya-
şaması ve burada evlenmesinden ötürü; 
“Köprülü” olarak tanınmaya başlanmıştır. 

IV. Murad’ın Bağdat seferine Çorum san-
cakbeyi olarak katılır. Vardar Ali Paşa is-
yanında yenilir ve esir olur. Daha sonra 
İpşir Paşa tarafından kurtarılır. 1656’daki 
sadaretine kadar Amasya sancakbeyi, 
Çorum Sancakbeyi, İhtisap Ağalığı, Top-
hane Nazırlığı, Sipahiler Ağalığı ve Cebeci 
başılık gibi görevlerde bulunur. Ancak yu-
karda da söylendiği gibi bu dönemlerde 
göz dolduracak başarıları yoktur. Buna 

rağmen; saraya yakın durmayı, her sefe-
rinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. 
Özellikle Mimar Kasım Ağa’nın Valide Sul-
tan ile her görüşmesinde Köprülü Meh-
med Paşa’yı sadarete tavsiye etmesi et-
kili olmuştur. Sadarete gözü olanların bu 
durumdan haber alıp Mimar Kasım Ağa 
aleyhine propaganda yapmasına rağmen 
O; Köprülünün hakkı ile sadaret görevini 
yerine getireceğine inanıyodu.

Köprülü Mehmed Paşa, sadarete geldiğin-
de eski dönemlerin bakiyesi olan dahili 
meselelerin çözümü kendisine kalmıştı. 
O, bu meseleleri çözmek için hazırlanır-
ken Köprülü’nün hiç akılda yokken sadra-
zam olması saray çevresini, muhaliflerini 
ve sadaret namzetlerini şaşkına çevirdi. 
Mehmed Halife’nin yazdığı ve 17.yy için 
önemli bir kaynak olan Tarih-i Gılmani’de 
Köprülü’nün sadrazam olduğunu duyan 
muhalifleri, onun elinden bir şey gelmez 
diyerek paşalar ve beyler kendi araların-
da söyleşirlerdi. Hatta Köprülü Mehmed 
Paşa’yı o kadar çok alaya alıyorlardı ki; 
“ Hay Hay, Köprülü gibi âdemde mi? Sa-
darete geçermiş, gör ne zamana yetiştik” 
demekten kendilerini alamıyorlardı.   Da-
hası, üç aya kalmaz azledileceği söyleni-
yor ve yaşı 80’i bulan bu yaşlı adamın bir 
döneme damgasını vuracağı hiç akıllara 
gelmiyordu.

17. YÜZYILIN FETİH DEVRİ
     KÖPRÜLÜLER
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Köprülü Mehmed Paşa, sadarete geldiğin-
de hemen etek öpüp mührü eline almadı. 
Sadrazam olmayı istemesine rağmen bazı 
şartları vardı. Daha önce 1652’de sadra-
zam olan Tarhuncu Ahmed Paşa da farklı 
maddeler olmakla birlikte bazı şartlar öne 
sürerek sadareti kabul etmiş idi. Mesela 
Tarhuncu Ahmed Paşa, “ alacağı mali ted-
birlere karşı kimsenin müdahale etmeme-
sini” istiyordu. Nitekim bazı uygulamaları 
çok tepki çektiği ve zamanında muhalifle-
rini tasfiye edemediği için Tarhuncu’nun 
IV. Mehmed’i hal edip yerine II. Süleyman’ı 
geçirteceği söylentisi ile azil ve idam edil-
miştir [21 Mart 1653].  İdama götürülürken 
de “ Padişahım, sen beni şer’ ile öldürmü-
yorsun. Benim katli mucib suçum yoktur. 
Zulm ile öldürüyorsun. İki elim rûz-ı mah-
şerde yakandadır” diyordu. 

Köprülü Mehmed Paşa’nın ise dört ama 
çok önemli maddeleri vardı;

1-Huzur-ı Hümayuna yazılacak her hangi 
bir telhisin mutlaka infaz olunup hilafına 
emir verilmemesi
2-En büyükten en küçüğe kadar bütün 
rütbe, tayin ve aziller hususunda katiyen 
hiçbir taraftan bu kullarına ısrar buyurul-
maya ki;kabiliyetli adem kullanıla
3-Vezirler veya diğer devlet erkanı ara-
sından her hangi birinin fikir ve reyinin 
makbul tutularak kendi istiklaline halel 
verilmemesi
4-Bu kulları hakkında garez sahipleri olan 
münafıkların sözlerine itimat olunmaya 
ve söz söyletilmeye. Zira, herkes devlete 
ortak olmak ister. Herkesi hakkına razı et-
mek ve ikna etmek mümkün değildir. Bu 
yüzden Veziriazama düşman olanlar ve 
hased edenler çoktur. 

Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın bu 
şartlarını Valide Sultan ve ertesi gün pa-
dişah dahi kabul etti. Yeni sadrazam icra-
atına hızlı başladı. Venedikliler, Çanakkale 
Boğazını sık sık taciz etmeleri bir yana 
devam eden Girit Seferi henüz nihayete 
ermemişti. Bu yüzden Köprülü “ Padişahın 
Seferi vardır” diye sefer hazırlıklarına baş-
lanmasını emretti. Ancak onun bu girişimi 
muhaliflerini ayaklandırdı. Kul taifesi, At-
meydanında toplanıp kargaşalık çıkarmak 
istedi. Sadrazam bunlara hiç göz açtırma-
dığı gibi aman vermedi. Liderlerini ve ağa-
larına öldürdüğü gibi cemiyetlerini de da-
ğıttı. İstanbul hanlarını bastı ve padişaha 
muhalif olanları kimisini katledip kimisini 
de sürgüne gönderdi. Sipahilerin yeniden 
bir araya gelmemesi için her türlü önlemi 
bizzat kendisi aldı. Bu, Köprülü’nün idare-

si hakkında ufak bir ip ucu vermesinin ya-
nında asıl kanlı icraatları yeni başlıyordu. 
Bu dönemde devlet düzenine baktığı-
mızda dahili bir anarinin hüküm sürdüğü 
görülmektedir. Saray entrikalarının da et-
kisi olmakla beraber taşradaki gelişme ve 
huzursuzluk topluma ve Yeniçeri Ocağının 
da işi azıtmasından ötürü, toplum türlü sı-
kıntılar çekmekte idi. Özellikle asayişi sağ-
laması gereken Yeniçeriler asayişi bozar 
hale geldikleri gibi, bu artık bir gelenek 
haline gelmişti. 

Bundan dolayı devlet idaresini kontrol al-
tına almak için kanlı önlemlerin alındığı 
ve toplu katliamların yapıldığı görülmek-
tedir. Öte yandan devletin en büyük dahili 
problemi anarşinin hüküm sürmesinin 
yanında Ocağın raydan çıkması ve kural 
tanımazlık hüküm sürmekte idi. Valide 
sultanların kendi arasındaki rekabeti yanı 
sıra; saray ağalarının otorite sahibi olması 

bunda etkili oldu.  Öyle ki; Hadım Ağala-
rı 17. Yy’da sadrazamlardan daha nüfuz-
lu olup adeta sadrazam tayin ve azlinde 
etkili oluyorlardı. Devlete nizam vermek 
isteyen bilinçli bir idareci ise bunları kat-
letmekten başkaçaresi yoktu. Naima’nın 
müstehcen şeyler diye anlatmaktan çe-
kindiği vak’aların kaynağı Tarih-i Gılma-
ni; İstanbul’da nasıl bir anarşinin hüküm 
sürdüğünü görgü şahidi olarak kaleme al-
maktadır. Bu dönemde hamamdan peşta-
mal ile çıplak kadın kaçırmak artık olağan 
olmuş, Fatih Camii içerisinde tütün içme-
ler başlamış, Müslümanların ırzına musal-
lat olunduğu gibi ayak üstü zinalar aşikar 
hal almış, dahası kan dökmek, saraylar ve 
evler basmak bir yana Bayram günlerinde 
salıncaklar kurup, padişahı, Valide sulta-
nı, vezirleri ve divan üyelerini salıncaklara 
oturtup ellerine de mumlar yakmışlardır.

IV. Murad, 1632’den sonra yönetimi eline 
aldığı zaman, bu anarşiye son vermek için 
kanlı tedbirler aldı. Tarih-i Gılmani’nin 
aktardığına göre; padişah fesad ehlini o 
derece sert bir şekilde bastırdı ki; kimse 
kafasını bir tarafa uzatmaya korkar oldu. 
Hatta halk, yatsı namazına dahi gitmeye 
korkar oldu. Zira fenersiz dışarı çıkmak 
kesinlikle yasaktı ve padişah gece- gündüz 
tebdil bir şekilde İstanbul sokaklarında 
gezerdi. 

Padişahın tebdil gezmesi bir yana kendi-
sinin özel olarak görevlendirdiği ağalar 
da bir o kadar yasaklara uymayanlara 
göz açtırmıyordu. Hammer, abartı olma-
sı kuvvetli ama nizamı nasıl sağladığını 
göstermek açısından IV. Murad dönemin-
de “Nizam-ı Alem” için katledilenlerim 
20.000 civarında olduğunu söylemekedir.
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rülü Mehmed Paşa’nın IV. Murad döne-
minde ortaya çıkıp kuvvetlenen ve saraya 
kadar kabul gören Kadızadeliler mesele-
sini halletmesi bu şekilde kanlı olmuştur. 
Bir yandan IV. Murad’ın da bir dönem bu 
akıma meyil etmesinden dolayı nüfuzu 
artan Kadızadeliler, padişahın ölmesi ve 
sonrasındaki otorite boşluğundan dolayı 
gittikçe kuvvetlenmiş ve devlet nizamı-
nı tehdit eder duruma gelmişlerdi. Diğer 
yandan bu grup toplumsal olarak da anar-
şinin kaynağını teşkil ediyordu. Kadızade-
liler, Hz. Peygamber sonrası ortaya çıkan 
uygulamaları bid’at kabul ediyor ve bun-
ları toplumsal yaşantıdan men etme gay-
retine gidiyordu. Yemeği kaşıkla değilde 
elle yeme adeti getirmenin yanında; güzel 
sesle ezan okumak, mevlid ve Mevleviliğin 
olmazsa olmazı tasavvufi bir zikir haline 
gelmiş Sema’ bile yasaklanıyordu. Hatta 
Kadızadeliler, Mevlevi dervişlerinin önünü 
kesiyor, tecdid-i iman telkin ediyor, söy-
lediklerini yapmayan Mevlevi dervişlerini 
sopalar ile dövüyorlardı. Dahası bid’attir 
diye; Sultanahmed Camii minaresini bir 
tane bırakmak sureti ile geri kalanını yık-
mak için kazma ve kürekler ile girişimde 
bulunmuşlardı. Köprülü, böyle siyasi ve 
toplumsal bir anarşi sürecinde sadarete 
gelip sadrazamlığı devraldı. Ve icraatlara 
başladı. 

Köprülü Mehmed Paşa, Şam Valisi Siyavüş 
Mustafa Paşa’yı azledip yerine Mustafa 
Paşa’yı tayin etti. Ancak Siyavüş Paşa, 
bu azli tanımadı. Saraydaki adamları sa-
yesinde sadarete geçmeyi planlıyordu. 
Bundan dolayı padişaha nüfuz etme ça-
basını da elden bırakmıyordu. Köprülü 
bu durumu haber alınca IV. Mehmed’in 
yanına gitti ve “Hükümet idaresi başka-
larının elinde olunca iş görmek mümkün 
değildir” diyerek mührü padişaha teslim 
etti. IV. Mehmed, mührü Köprülü Mehmed 

Paşa’ya geri iade etti 
v e “ senin 

işine karışanların cezalarını sana bırak-
tım. Nice bilirsen öyle eyle. Bundan sonra 
işine kimse karışmasın. Müdahale edenle-
rin haklarından gel” dedi.  Artık Köprülü 
daha güçlü olmuştu.Köprülü, bundan 
sonra hemen Venedik tehlikesine eğildi 
ve boğaz seferine çıktı. Çanakkale önle-
rinde yapılan deniz savaşında Osmanlı 
Donanması bir ara ağır yara aldı. Askerin 
zoru görünce karaya kaçması işleri daha 
da zorlaştırıyordu. Köprülü, karaya çıkan 
bütün firarileri idam ettirdi. Sadrazamın 
başarısızlığına ve hele hele gevşekliğe hiç 
mi, hiç tahammülü yoktu. Bundan dola-
yı savaşan asker kendisinden korkuyor 
ve daha fazla gayret ediyordu. Bu sırada 
Köprülü, 4.500 askeri Limni Adasına çı-
kardı. Adayı muhasara 63 gün sürdü ve 
kale hem karadan hem denizden toplar-
la günlerce dövüldü. Sonunda Venedikli-
ler Limni Adasını teslim mecburiyetinde 
kaldı. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa, 
Bozcaada ve Limni seferini başarı ile ger-
çekleştirince Erdel seferine yöneldi. Paşa, 
seferi tamamlayamadan geri dönmek zo-
runda kaldı. Zira Anadolu’da Abaza Hasan 
Paşa Meselesi zuhur  ettiği gibi; asiler yağ-
ma ve talanda sınır tanımıyordu. 

Köprülü asileri sert bir şekilde bastırdığı 
gibi her tarafta tüfek teftişi de yapıyordu. 
Bu dönem toplanan tüfeklerin 80.000 ci-
varında olduğu söylenmekle beraber bu 
silah artışı Anadolu’daki en büyük anarşi 
kaynağı idi. Köprülü Mehmed Paşa’dan 
sonra oğlu Fazıl Ahmed Paşa sadarete 
geçti. Babasının başlattığı sefer hareketi-
ne kendi de devam etti. Çıktığı Erdel Sefe-
rinde Uyvar Kalesini aldı ve ayrıca başka 
bir Avusturya Ordusunu da mağlup etti. 
Özellikle Uyvar’ın alınması Avrupa üze-
rinde beklenmedik bir heyecan meydana 
getirdi ve yeniden Türk korkusu canlandı. 
Aynı zamanda Uyvar’ın fethi Fazıl Ahmed 

Paşa’nın itibarını padişah gözünde de ar-
tırdı. Bu dönemde Köprülü Fazıl Ahmed 
Paşa’nın en büyük başarılarından biri Gi-
rit Seferine ciddi bir şekilde eğilmesi ve 
harbi nihayete erdirmesi oldu. 24 sene 
süren Girit Seferi, Venediklilerin kaleyi 
teslim etme kararı ile 18 maddelik barış 
ve teslim şartları sonunda Osmanlılara 
geçti. Bu süre içerisinde padişah, IV. Meh-
med de Girit Seferinin uzamasından canı 
sıkılmış ve sefere bizzat iştirak etmesine 
hatta Edirne’den hareketle Dimetoka’ya, 
Gümilcine’ye, Kavala, Serez, Selanik’ten 
Yenişehir’e gelmiş anca bundan sonra 
geri dönmüştü. Köprülü Ahmed Paşa’dan 
sonra kardeşi Fazıl Mustafa da ilmi mesle-
ğinden idari yönetime geçmiş ve Osmanlı 
Ordusunun başında başarılı işler yapmış-
tı. Padişah IV. Mehmed Köprülü ailesine o 
kadar çok güvenmiş ve bel bağlamıştı ki; 
aile bireylerinin samimiyeti ve başarıla-
rından dolayı yüksek devlet görevlerine 
getiriyordu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
da, Köprülü Mehmed Paşa’nın damadı ol-
makla beraber kendisinden önceki sadra-
zamların başarısını daha bir üst seviyeye 
taşımak istemiş ancak çeşitli sebeplerden 
dolayı 1683’de İkinci Viyana Muhasarasın-
da mağlup olmuş ve sonrasında da bunu 
hayatı ile ödemişti.  

KAYNAK

Mehmed Halife, Tarih-i Gılmani, Haz. Er-
tuğrul Oral [Yayınlanmamış Doktora Tezi], 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma-
ları Enstitüsü, İstanbul;2000, sa. 52

Yanlış bir bilgi olarak ders kitaplarına 
girmiş ve buradan da doğru bir bilgiymiş 
gibi Türkiye’de Tarhuncu Ahmed Paşa’nın 
hazırladığı layiha “ İlk bütçe” olarak ez-
berlenmiş ve bu şekilde bu yanlış bilgi 
aktarılmaktadır. Öte yandan Osmanlı 
Devleti, kuruluş ve teşkilatlanmasından 
itibaren bütçelerini düzenli bir şekilde 
defterler halinde tutmuştur. “İlk Bütçe” 
tanımlaması Ahmed Refik tarafından ya-
pılmış olmakla beraber Uzunçarşılı ve 
Danişmend’in konuya dikkat çekmesi ve 
özellikle Uzunçarşılı’nın bu konudaki ça-
lışmaları Tarhuncu layihasının ilk bütçe 
olmadığını Osmanlı’nın zaten düzenli büt-
çe defterleri olduğunu ortaya koymuştur. 
Bkz. Erol Özvar, “Tarhuncu Ahmed Paşa,” 
DİA, c. 40, s. 20-22

Kasım BOLAT
Tarihçi - Yazar
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Edmondo De Amicis ve 
Galata Mevlevihanesi Dervişleri

Son günlerin hayalleri arasında 
dervişler de önümüzden geçiyor. 
Bunlar Pera caddesinde çok meşhur 

bir tekkeleri olan (otuz iki tarikatın en 
tanınmışı) Mevlevî dervişleridir. Semavî 
hayallere dalmış evliyaların nurlu yü-
zlerini göreceğimi ümit ederek o tekkeye 
gittim. Fakat büyük bir hayal kırıklığına 
uğradım. Meşhur sema bende soğuk bir 
tiyatro oyunu tesiri uyandırdı. Şüphesiz, 
dervişler, semahaneye, birbiri arkasına, 
koyu renk bol bir hırkaya sarınmış, başları 
önlerinde, kolları saklanmış olarak ve 
Üsküdar mezarlığının selvilerinin içindeki 
rüzgârın inlemesine benzeyen ve insana 
gözü açıkken hayal gördüren barbar, tatlı, 
yeknesak bir musikî refakatinde girdikleri, 
cinsiyetleri üzerinde tereddüte düşüren 
haşmetli ve rehavetli bir hareketle 
çepeçevre döndükleri, mihrabın önünde 
ikişer ikişer eğildikleri zaman alâka çeki-
cidirler.

Hırkalarını çıkarıp yere attıkları ve or-
taya bembeyaz tennureleriyle çıktıkları, 
kollarını açıp başlarını vecd içinde devir-
erek, görünmez bir elle itilmişler gibi, 

peşpeşe semaya başladıkları, hepsi 
birden tekkenin ortasında, eş aralıklarla, 
bir mihverin üstündeki otomatlar gibi, 
bulundukları yerden uzaklaşmadan, 
beyaz, hafif, fırıl fırıl, etekleri kabarıp 
dalgalanmış, gözleri yarı kapalı dönm-
eye koyuldukları, yere insanüstü bir kuv-
vetle fırlatılmışlar gibi, hep beraber secde 
ettikleri ve Allah! diye gürledikleri ve 
yeniden eğilmeye, birbirlerininin elini öp-
meye, semahane dairesinde, parmaklığı 
sıyırarak, yürümekle raksetmek arası zarif 
adımlarla devrana başladıkları zaman da 
güzel bir sahne çıkar ortaya. Fakat o kadar 
çok seyyahın görüp anlattığı vecid haller-
ini, kendinden geçmeleri, ifadesi değişmiş 
yüzleri, ben hiç görmedim. Ancak sanatını 
tam bir kayıtsızlıkla icra eden pek kıvrak, 
yorulmak bilmez raksçılar gördüm.

Gülmesini zor tutanları bile gördüm; 
karşısındaki bir kürsüden eğilmiş bir 
İngiliz kadınının kendisine bakmasına hiç 
kızmamış görünen genç bir derviş gördüm; 
birçoğunu arkadaşlarının elini öpecek ye-
rde gizlice ısırmaya çalışırken, onları da 
çimdikleyerek kurtulurken yakaladım. Ah! 

İki yüzlüler! En çok dikkatimi çeken şey, 
her yaştaki ve her suretteki bu adamlarda 
bulunan ve bizim salon dansçılarımızın 
çoğunu imrendirecek bir zarafeti, bir 
hareket ve tavır inceliğini görmek oldu: bu 
mutlaka şarklıların vücut yapısına bağlı bir 
imtiyazdır

Bunu tekkenin bir hücresine girebildiğim 
ve âyine hazırlanan bir dervişi yakından 
gördüğüm bir başka gün daha iyi fark et-
tim. Derviş sakalsız, uzun boylu, ince ve 
siması kadına benzeyen genç bir adamdı. 
Beyaz gömleğini belinin etrafında aynaya 
bakarak sıkıyordu; bize doğru dönüyor ve 
tebessüm ediyordu; elleriyle ince belini tu-
tuyordu; çabuk ama zarafetle ve sanatkâr 
gözüyle kıyafetinin her tarafını, tuvaletini 
son defa gözden geçiren bir hanım gibi, 
düzeltiyordu ve arkadan bakınca, o etekle, 
baloya gitmek için giyinmiş ve aynaya 
bakan genç güzel bir kıza benziyordu sa-
hiden… Ve bu bir dervişti! Desdemona’nın 
Othello’ya söylediği gibi “Tuhaf şeyler 
hakikaten!”

Edmondo De Amicis, İstanbul (1874), 
Çeviren; Prof.Dr.Beynun Akyavaş, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994
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Osmanlı Devleti’nin 1839 yılında ilan 
ettiği Gülhane-i Hattı Hümayun ile 
hedeflediği “her alanda yenilik” dü-

şüncesi hiç şüphe yok ki edebiyat alanında 
da hissedilmiştir. Batı etkisinde gelişen 
Türk Edebiyatı’ın ilk dönemi olarak tabir 
edilen, Namık Kemal, Ziya Paşa ve İbrahim 
Şinasi gibi kişilerin öncülüğünde icra edil-
miş ikinci dönemde ise Recaizade Mahmut 
Ekrem ve Abdulhak Hamit Tarhan’ın giri-
şimleri ile Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun 
Dergisi yazı işleri müdürlüğüne getiril-
mesiyle edebiyat tarihimizde “Edebiyat-ı 
Cedide” akımı ile batı tarzı edebi ürünler 
yoğunluk kazanmıştır. Şair ve yazar oldu-
ğu kadar ressamlık alanında da çalışma-
ları olan Tevfik Fikret 1906 yılında Robert 
Koleji’nde (bugünkü Boğaziçi Üniversite 
Binası) öğretmenlik yaparken planını biz-
zat kendisinin çizdiği ve inşa ettirdiği bu 
evinde 1915 yılındaki vefatına kadar yaşa-
mıştır. 

Aşiyan adını verdiği bu evi 1945 yılında 
İstanbul Belediyesi tarafından eşi Nazime 
Hanım’dan satın alınarak Edebiyat-ı Cedi-
de Müzesi olarak halkın ziyaretine açılmış-
tır. Müze binası 2010-2012 yılları arasında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
aslına uygun olarak esaslı bir çalışma ile 
restore edilerek yeniden halkın ziyaretine 
açılmıştır.

Tevfik Fikret’in hatırasına sadık kalan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp aile 
Kabristanındaki naşını 1961 yılında bura-
dan alarak Aşiyan Müzesi bahçesine def-
netmiştir. Müzenin adı da bu tarihten itiba-
ren Aşiyan müzesi olarak değiştirilmiştir. 
Müze koleksiyonlarında Tevfik Fikret’e 
ait tablolar, şiir kitapları, babası Hüseyin 
Efendi’ye ait eşyalarla oğlu Haluk’a ait 
bazı fotoğraflarının yanı sıra, şairin ede-
biyatçı dostları ile olan fotoğrafları yer 
almaktadır. Müze sergilerinde Abdulhak 
Hamit’e ait kişisel eşyalar ve eserleri ser-
gilenmektedir. Bu dönem edebiyatımızda 

dikkate değer eserler veren Şair Nigar 
Hanım’a ait olan eserleri de Müze koleksi-
yonlarında yer alan diğer önemli bir sergi 
alanı bulunmaktadır. Aşiyan Müzesi binası 
çok kapsamlı ve aslına bire bir sadık kalı-
narak restore edilirken koleksiyonları da 
aynı hassasiyetle restorasyondan geçti. 
Türk Müzeciliği adına önemli bir tarihi 
sürece tanıklık etmesi ve bünyesinde bu-
lundurduğu tarihi belgelerle de edebiyat 
hafızamızın önemli bir dönüm noktasıdır.

MÜZE’NİN BÖLÜMLERİ

EDEBİYAT-I CEDİDE BÖLÜMÜ: Tevfik 
Fikret’in dinlenme odası olarak kullandığı 
odadır. Bu bölümde Fikret’in edebiyatçı 
dostlarının fotoğrafları sergilenmektedir. 
Recaizade Mahmut Ekrem’in son halife Ab-
dulmecit Efendi tarafından yapılmış tablo-
su bu bölümdedir.

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN BÖLÜMÜ: Evin 
kuzey tarafını içine alan bölümündeki oda-
ları kapsar. Abdülhak Hamit’in ölümünden 
sonra eşi tarafından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağışladığı eşyaları bu alan-
da sergilenmektedir. Şairin fotoğrafları ve 
birebir boyutlarda yapılmış şehzade Abdul-
mecit imzalı tablusu bu bölümün duvarla-
rında yer almaktadır. 

ÇALIŞMA ODASI: Binanın üst katında bu-
lunan bölümdür. Fikret’in kütüphanesi, 
oto portresi, yazı masası ve hat levhalar 
yer alır.

YATAK ODASI : Tevfik Fikret’in hayata göz-
lerini yumduğu yerdir. Mihri Müşfik Hanım 
tarafından ölümünden sonra alınan yüz 
maskı bu bölümdeki en önemli eserler-
dendir         
                                
YEMEK ODASI:T evfik Fikret’in ailesine ait 
yemek takımları ile şairin kendi eseri na-
türmortları bulunduğu bölümdür.  

ŞAİR NİGAR HANIM BÖLÜMÜ: Şair Nigâr 
Hanım’ın oğlu Salih Keramet Nigar’ın 
1959’da müzeye bağışladığı eşyalar ile kü-
tüphane ve arşivi içerir.     

MUTFAK-ÇAMAŞIRHANE BÖLÜMÜ: Zemin 
katta bulunan mutfak ve çamaşırhanesi de 
ayrı bölümler halinde ve zamanın en gözde 
şekli ile tasarlanmıştır.    
       
BAHÇE: Aşiyan’ın bahçesi müstakil bir ev 
için son derece geniş kapsamlı olup, dinle-
nilmesi için kamelyası ve eşsiz güzellikteki 
boğaz manzarası ile günümüz Müze ziya-
retçilerine unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

Selami BOZKURT
Arkeolog ve Filolog
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DOLMABAHÇE 
SARAYI DENEMESİ
07.15 Kadıköy vapurunun sesine uya-

nır Dolmabahçe Sarayı. Çabuk atar 
sabah mahmurluğunu, nöbetçileri 

Emniyet, Sivil Savunma personeli ve en 
sadık bekçisi Ahmed Turani hazretleri 
avlusunda onunla hasbihal etmiş, derin 
uyutmamışlardır zira. 

Sekiz itibariyle ilk kontrolleri yapılır, 
Medhal Salonunun kapısındaki Matbah-i 
Âmireye ait yüz yıllık pense ile basılmış 
mühür kırılır. Elektrikçileri 1912 yılından 
beri elektrikle çalışan avizelerini nura 
boğarlar. Galoşlar çıkarılır kapının önü-
ne, hangi ayakları örtecekleri bilmeden 
beklerler. Banka şubesini aratmaz bir da-

kiklikle saat dokuzda 3,5 tonluk kapı ray-
ların üstünde kaymağa başlar. Bu kapının 
üstünde bu sarayın bembeyaz bir taştan 
yapıldığını vurgulayan bir kitabe vardır. 
Peşinen söyler; gözünüz kamaşır. Meraklı 
bakışlar içeriye yönelir, çekik gözler ka-
maşır, bu saatte gelenler genelde hep Ko-
relidir.

Bembeyaz taşlar selamlık girişine kadar 
refakat eder ziyaretçisine, ayakların altı-
na serilir. Bahçeyi ortalayınca çocukça bir 
soru gelir akla, ‘‘sağdan mı soldan gide-
yim?’’ düz gidemezsiniz zira, Hasbahçe’nin 
havuzu sizi bir tercihe zorlar. Mimar Vedat 
Efendi’nin Yıldız Sarayı bahçesinden sök-

türüp getirdiği kuğulu fiskiye Hasbahçenin 
havuzuna ismini verir. Gruplar rehberleri-
ni takip ededursun, bireysel ziyaretçiler 
daha özgür gezerler Dolmabahçe’nin bu 
hasbahçesini… Tâ ki selamlık kapısında 
görevli personel, onlara Türkçe mi İngi-
lizce mi diye sorana kadar. Şimdi nedir bu 
soru? Yine bir ikilem… Yalnız gezdirmezler 
ziyaretçiyi rehber verirler, sarayı mı ziya-
retçiden, ziyaretçiyi mi saraydan kıskanır-
lar belli değil ancak bu halvete müsaade 
edilmez.  Nice devlet adamının padişah 
huzuruna çıkmadan önce beklediği bu 
Medhal Salonunda şimdi merakla oturan, 
padişah görmek gibi emelleri olmayan zi-
yaretçiler bekleşir. 
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Birazdan rehber gelir, çıktığı bu belki on 
bin birinci turdur, artık saymaz, şu sarayda 
hiçbir şey değişmemiştir, her şey orjinaldir 
diye anlatıp ziyaretçileri hayretten hayre-
te sevk ederken, gözü ileride bir aynada 
saçındaki beyaza alnındaki kırışıklığa takı-
lır. Hani herşey aynıydı kim değiştirdi bu 
yalancı aynaları… Serde rehberlik vardır, 
bu üzüntüsünü belli etmez.  Gencecik Sul-
tan Abdülmecid tablosunu görünce tekrar 
bir neşe ve sızı hisseder kalbinde, sarayın 
yapım emrini 20 yaşında veren ve yeni sa-
rayına 38 yaşında veda eden bu padişah, 
sırasıyla bu iki duyguyu yaşatır insana.
Şairimiz Necip Fazıl; ‘‘Her sabah hisar-
larda oklar çıkar yayından, Hâlâ çığlık-
lar gelir Topkapı Sarayı’ndan.’’ derken 

Topkapı’nın feryadını duyar, duyurur. 
Dolmabahçe Sarayı’nın sessiz çığlıklarını 
kimse duymamış mı peki? Ağlamaz, feryat 
etmez mi bu saray? İlk efendisini 38 yaşın-
da kaybederken, ikinci efendisi Sultan Ab-
dülaziz yatağından kaldırılıp akıbeti ölüm 
olacak bir yolculuğa çıkarılırken hiç sesini 
çıkarabilmiş midir? Son sahibi, bir kasım 
sabahı, mavi gözlerini yumup ona ve Türk 
Milleti’ne veda ederken gitme kal diyebil-
miş midir? Kimse duymaz Dolmabahçe’nin 
iniltisini, içine akan gözyaşlarını kimse 
görmez. Herkes ‘‘Ay ne yaşamışlar’’ ifa-
deleriyle tavandaki altın varaka, Sevres 
porselenine takılır. Ancak onun lisanına, 
sedasına aşina rehberleri müstesna. On-
lar bir dokun bir ah işit nedir bilirler. Bu 
ihtiyara o kötü günlerini hatırlatmak iste-
mezler. 

Sarayın ziyaret güzergâhında ihtişamlı iki 
salon vardır. Birisi dış politikaya yönelik 
olan Süfera ve diğeri ise Zülvecheyn Salo-
nu. Elçiler anlamına gelen Süfera Salonun-
da tavanlar tamamen altın kaplamadır, ih-
tişam ziyaretçisine iyi ki geldik, bu sarayı 
görmeden gitsek eksik olurdu şeklinde 
fikirler uyandırır. Döneminde Elçileri etki-
leyip Tanzimat’ın gerçekliğinden ve geçer-
liliğini göstermek için bir vitrin teşkil eden 
bu salon hala yerli ve yabancı ziyaretçile-
rini efsunlamaktadır.

Zülvecheyn Salonu ise daha samimi bir 
havaya sahiptir. Süfera Salonu gibi saray 
cephesinin iki tarafına yaslanmış olsa da, 
alan olarak daha küçüktür; ziyafetler ve 
sohbetler için biçilmiş kaftandır. Harem 
ahalisi Saray Ramazanlarında, Selamlığın 
bu bölümüne kadar gelebilmişler ve tefsir 
konulu Huzur Sohbetlerine maksureler 
arkasında katılmışlardır. Bu iki salondan 
sonra padişahın çalışma ve istirahat oda-
larına geçilir. Burası selamlığın mahrem 
dairesidir. Sarayı hanedan mensubu ola-
rak kullanan son Halife Abdülmecid Efendi 
buradaki kitaplığı son defa kullanmış ve bu 
kitaplığın arkasında beyaz odada sürgün 
haberini almıştır. 3 Mart 1924’te böylece 
saraydan ve İstanbul’dan bir daha dönme-

mek üzere ayrılmıştır. Selamlıktaki bu özel 
dairenin görülecek en güzel yeri ise ha-
mamdır. Türk kültürünün bu mütemmim 
cüzü, suya verilen önemi vurgular. Ala-
bastar taşından yapılmış bu hamam ziya-
retçilerini çok etkiler. Sarayda gördükleri 
görecekleri hiçbir yere benzemez. 

Bağlantı koridoru iki dünyayı birbirinden 
ayırır; Padişahın çalışma ve kabul sahası 
ile evi böylece net biçimde tefrik eder. Ko-
ridor ortasında rehber, haremdeki hanım-
ların bu pencereler vasıtasıyla Muayede 
merasimlerini izlediğini söylediğinde fark-
lı tepkileri yüz hatlarından okumaya çalı-
şır. Bazen bir tebessüm, bazen bir hayret 
bazen de döneme ağır eleştiriler ile kar-
şılaşır. Sonra bakın size ne göstereceğim 
der gibi emin adımlarla döner arkasını ve 
Harem’e yönelir. Harem kapısından dö-
nülür, orası Harem bölümüne ve rehberi-
ne havale edilir. En güzel salon Muayede 
salonudur, tur zirvede ve ağızlar açıkta 
bırakılır. Kubbesi, avizesi bambaşkadır bu 
mekânının. Büyüklüğüne uygun olarak ne 
ağır vazifeler onun omuzlarına yüklenmiş-
tir. V. Murad’ın cülusu burada yapılırken 
taht-ı hümayun getirilmeyince bir pro-
tokol ayıbına da şahit olmuştur. Kanun-i 
Esasi ilan edilirken gravürleri dünya ga-
zetelerine kapak olmuştur. Atatürk’ün ilk 
İstanbul hitabesine de cenaze merasimi-
ne de ev sahipliği yapmıştır. Ziyaretçiler 
selamlıktan ayrılırken, personele ait bir 
beyaz kapıya doğru yönelmiş, bir tur daha 
yaşlanmış olan rehbere, göz ucuyla bakar-
lar. Arkası dönüktür ancak kulağı arkasın-
dadır rehberin… Hani biri bir şey sorsa dö-
nüp cevaplayacaktır, ancak genelde kimse 
bir şey sormaz.  Belki abartılı, belki eksik, 
belki de taraflı bulmuşlardır bu antika 
adamı. Ancak bu antikalık ona yakışmış, 
ne de olsa mal, sahibine benzemese ha-
ram imiş.  Dahası kör ile yatan şaşı kalkar 
imiş, sarayın koynunda akşamlayan bu 
adamı saray kendine benzetmiş.

Osman Nihat BİŞGİN 
Tarihçi - Dolmabahçe Sarayı Rehberi
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Kitabesinde İslam Halifesine 
Teşekkür Yazılı Kilise

İstiklal Caddesi üzerinde 
Galatasaray’dan Tünel’e doğru giderken 
sol tarafta bulunan Santa Maria Dra-

peris Kilisesi’ni İstiklal Caddesinde gezen 
herkes bir şekilde görmüştür. Ancak kita-
besindeki tarihi ayrıntı, fark edenlerin ta-
rihiyle ve ecdadıyla gurur duyacağı türden.

İstanbul... Her semtinde, her köşesinde 
farklı bir tarihi ve ilginç hikayeleri barın-
dıran şehir. Doğu Roma ‘dan Bizans’a, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e zengin bir ta-
rihe sahip olan şehrimizin en nadide yer-
lerinden birisi de hiç şüphesiz ki Taksim 
Bölgesi... Galata Kulesi, tünel, nostaljik 
tramway, konsolosluklar, tarihi hanlar, 
kiliseler, pasajlar, İstanbul’un ilk mevlevi-
hanesi olan Galata Mevlevihanesi, Sultan 
İkinci Bayezid yâdigarı Galata Sarayı Lisesi 
ile birbirinden zengin tarihi eserler İstiklal 
Caddesi’ni değerli kılmakta.

İstiklal Caddesi’nin kıymete haiz yapı-
larından birisi de Fransisken tarikatına 
bağlı Santa Maria Draperis Kilisesi. Kilise-
nin Sirkeci’den başlayıp, Galata’ya oradan 
Beyoğlu’na uzanan ilginç bir hikayesi var-
dır...

Kilisenin bağlı bulunduğu tarikatın kuru-
cusu Françesko, eğlence düşkünü zengin 
bir genç olup,  katıldığı bir savaşta düşma-
nın eline esir olur ve yaklaşık bir yıl ka-
dar esaret hayatı yaşar. Yaşadığı bu esaret 
sonrasında bütün hayat felsefesi değişir. 
Bu eğlence düşkünü ve zengin genç, fakir-
likte ilahi bir adalet arayan, keşiş hayatına 
övgüler  düzen birisi haline gelmiştir. Hz. 
İsa’nın yoksul olduğunu ve onun yolun-

dan ilerlemeyi insanlara öğütlemektedir. 
1200’lü yılların başında 20 yaşlarındaki 
Françesko’nun bu akımıyla Françesko’yu 
takip edenler anlamına gelen “Fransis-
ken Tarikatı” ortaya çıkar. Fransiskenler 
yoksulluğu yüceltirler. Çünkü gerçek bir 
Hristiyan, tıpkı Hz. İsa gibi her türlü mad-
di değerden yoksun olarak yaşamalıdır. Ve 
insanlar günahlarından arındırılmaya çağ-
rılmalıdırlar. Bunun içinde gezgindirler, 
devamlı seyahat ederler.
Fransisken Tarikatına bağlı olarak yapılan 

Santa Maria Draperis Kilisesi’nin tarihi 
de Fransisken tarikatının tarihine epeyce 
benzemektedir. Frensiskenlerin 1453’te 
Sirkeci’de “Santa Maria” adlı bir kilisele-
ri vardı. Sonraları Galata’ya taşınan kilise 
1584 yılındaki Galata yangınında kül olur. 
Tarikatın mensubu olan Madam Draperis, 
kilisenin yeniden inşa edilmesi için ar-
sasını bağışlar ve  Madam Draperis’in de 
adının eklemlenmesiyle 1590’lı yıllarda 
Santa Maria Draperis Kilisesi ismiyle yeni-
den açılır. Ahşaptan yapılan klise, 1660 ve 
1678’deki Galata yangınlarında zarar görür 
ve artık kilise için Galata dışında bir başka 
yer bakılır. 

İlk önce Pera’ya yapılan kilise çıkan yangın 
sonucu harap olunca, 1769 yılında günü-
müzde bulunduğu yere kargir olarak inşa 
edilir. 1871 yılında yanan kilise, onarıl-
dıktan sonra Avusturya-Macaristan elçi-
liği tarafından kullanılmıştır. 1904 yılında 
Sultan İkinci Abdülhamid’in verdiği izinle, 
İtalyan Mimar Guglielmo Semprini tara-
fından bugünkü kilise yapılır.Santa Maria 
Draperis Kilisesi’ni bizim için önemli ve 
özellikli kılan husus ise girişinde bulunan 
yapım kitabesi. 1904 tarihli kitabede Müs-
lümanların halifesi 34. Osmanlı padişahı 
Sultan İkinci Abdülhamid Han’a ve dö-
nemin İstanbul Belediye Başkanı Rıdvan 
Paşa’ya kilise yapımı esnasında sağlamış ol-
dukları kolaylıklardan ötürü teşekkür edil-
mektedir. Hristiyanların önderi Papa’nın 
ismi herhangi bir camii kitabesinde yazılı 
mıdır bilinmez ama İslam halifesinin ismi 
Taksim’deki kilise kitabesinde arz-ı endam 
etmektedir.“Hüner bir şehir bünyâd et-
mektir, reaya kalbini abad etmektir” diyen 
Fatih Sultan Mehmed’e, onun izini sürdü-
rüp müslim-gayrimüslim bütün milletinin 
gönlünü fetheden ve bizlere muhteşem bir 
miras bırakan Cennetmekan Sultan İkinci 
Abdülhamid Han’a selam olsun...

Abdülhamid ERTUĞRUL
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Sıradan Biriydi 
Osmanlı Sarayına Sultan Oldu

Azapkapı’da, Lale Devri’nin hemen 
ardından Sultan I. Mahmud’un an-
nesi Valide Saliha Sultan tarafından 

H.1145/M.1732-33 yılında yaptırılan çeşme, 
sebil bölümü ile birlikte tasarlanmış anıtsal 
nitelikte ve zarif bir su yapısıdır.

Yakınındaki Sokollu Camisi, Saliha Sul-
tan Sıbyan Mektebi ve Yeşildirek Hamamı 
ile bir külliye oluşturan çeşme tarihsel 
süreçte çeşitli koruma sorunları ile karşı 
karşıya kalmıştır. İlk kez 1953 yılında geniş 
kapsamlı olarak restore edilen yapı son 
olarak 2005 yılında onarılmıştır. Çeşme 
yoğun ulaşım aksında yer alması nedeniyle 
meydan çeşmesi olma özelliğini yitirmiş ve 
kentsel bellekteki görsel algısı ile işlevi za-
rar görmüş bir şekilde var olmaya devam 
etmektedir.
 
Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi, Lale 
Devri’nin (1718-1730) hemen ardından, 
Sultan I. Mahmud’un annesi Valide Sali-
ha Sultan tarafından H.1145/M.1732-33 
yılında yaptırılmıştır Sultan II. Mustafa’nın 
eşlerinden biri olan Saliha Sultan Osmanlı 
sarayının çeşme yaptıran kadınları 
arasındaki önemli isimlerden biridir. 
H.1152/M.1739 yılında ölen Saliha Sul-

tan, Yeni Cami arkasındaki Cedid Havatin 
Türbesi’ne gömülmüştür. Çocukluğunu 
Haliç’in kuzey kesimindeki mahallel-
erde geçirdiği bilinen Saliha Sultan’ın 
hayır eserlerinden çoğu bu bölgeye özel 
ilgisini gösterecek şekilde Azapkapı sem-
tindedir. Saliha Sultan’ın çeşmeyi hangi 
mimara yaptırdığı konusu kesin olarak 
bilinmemektedir. Padişah ailesine men-
sup kişilerin hayır eserleri genellikle 
Hassa Mimarlar Ocağı’na bağlı mimar-
lar tarafından yapıldığından çeşmenin o 
dönemin mimarbaşısı Kayserili Mehmet 
Ağa’nın onayıyla yapıldığı kabul edilme-
ktedir. Osmanlı Eserleri Ansiklopedisi 
ve Osmanlı Sebil ve Çeşmeleri üzerine 
yapılan araştırma ve eserlere göre Saliha 
Sultan Sebili ve Çeşmesinin bir de ilginç 
hikayesi vardır.IV. Mehmet”in eşi Rabia 
Gülnuş Valide Sultan, bir gün Azapkapı 
taraflarından geçerken, gözüne buradaki 
basit çeşmenin önünde ağlamakta olan 
küçük bir kız çocuğu çarpar. Küçük kızı avut-
mak amacıyla eline biraz para sıkıştırmak 
isterse de, çocuk “testisi kırıldığı için değil, 
evine su götüremeyeceği için ağladığını” 
söyler. Saliha adındaki bu kızın cevabından 
hoşlanan Sultan, onu sarayına alır ve 
yıllarca özenle büyütür, yetiştirir. Yaşı 

gelin ce de oğlu II. Mustafa ile evlendirir. 
Saliha Sultan, yıllar önce önünde testisinin 
kırıldığı o basit, küçük mahalle çeşmesinin 
yerine, mevkiine yaraşan büyük bir çeşme 
yapılmasını arzu eder. Yıllar sonra oğlu 1. 
Mahmut tahta çıktığında, annesinin bu 
arzusunu yerine getirmek için harekete 
geçer. Kayserili Mustafa Ağa”ya, Lale 
Devri üslubuna uygun, her yanı nefis taş 
işçiliğiyle süslü çeşme yaptırır. Suyunu da 
Topuzlu Bendi”ne bağlı Taksim Suyu”ndan 
getirtir.
 
Bu hikâyede belki halkın hayâl gücünün 
katkısından söz edilebilir. Fakat “ger-
çek”, Unkapanı Köprüsü’nün Beyoğlu 
yakasındaki bitiş noktası olan Azapkapı’da, 
Sokollu Mehmed Paşa Câmii’nin hemen 
önünde bütün ihtişâmıyla ayakta 
durmaktadır. İstanbul’un en turistik bölge-
lerinden birinde yer alan bu görkemli yapı, 
yakın zamana kadar pek çok mimari eser-
imiz gibi perişan vaziyette idi. Restorasyo-
nuna bir protokol çerçevesinde, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü-Kuveyt Türk Bankası 
tarafından Eylül 2005 tarihinde başlandı. 5 
ay süren bir çalışma sonucunda, özellikle 
çeşmenin altın varaklı çatısı ve kubbeleri 
aslına uygun olarak restore edildi .
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100 Soruda 1. Dünya 
Savaşı

Türkiye’deki Misyonerlik 
Faaliyetleri

Topkapı Sarayı 

Dünya savaşı gerçekte hangi nedenle 
çıktı?
Osmanlı Devleti buna neden ve nasıl 
dahil oldu?
Osmanlı Devleti Almanlarla neden it-
tifak yaptı?
Bulgaristan’ın savaşa katılması için Os-
manlı Devleti hangi tavizi verdi?
Savaşın finansmanı nasıl sağlandı?
Kimler askere alındı kimler alınmadı?
Cihat Fetvası neden verildi, etkileri ne 
oldu?
Kafkas Cephesi’nde neler yaşandı?
Osmanlı Devleti kaç cephede savaştı?
Osmanlı Ordusu kaç cephede zafer ka-
zandı?
Osmanlı’nın gizlenen zaferi var mı?
Osmanlı askerleri neden Avrupa cep-
helerine gitti?
İran’da neler oldu?
Kudüs şehri savunulmadı mı?
Medine, Asir ve Yemen’de kimlere kar-
şı savaştık?
Kanal harekatının asıl amacı ne idi?
Çanakkale zaferinin tarihi gerçekleri 
neler?
100 Soru ve cevapla 100. yılında 1. 
Dünya Savaşını hatırlıyor ve hatırlatı-
yoruz...

Cyrus Hamlin 1811-1900 yılları ara-
sında yaşamış ABD’li bir misyoner ve 
eğitimci. American Board misyoner 
kuruluşu adına Ocak 1839’da Osmanlı 
İmparatorluğu’na geldi. 1860 yılında 
Robert Kolej’in kurulması çalışmala-
rına başladı ve 1876 yılına kadar oku-
lun müdürü olarak görev yaptı.Ancak, 
Hamlin’in hayatı ve faaliyetleri böyle 
üç cümleyle özetlenip geçilecek kadar 
tekdüze değil. O, her zaman pek çok 
iddia ve spekülasyoların baş figürü 
oldu. Örneğin, Cyrus Hamlin’in Ro-
bert Kolej’i kurduğu Rumelihisarı sırt-
larına çıkıp, hırsla, “Fatih’in İstanbul’u 
aldığı surlardan bu milletin kültürünü 
fethedeceğim” dediği; Bu kararlılık-
la okul binasını inşa ettiği taşları bile 
Rumelihisarı’nda kullanılan taş mal-
zemenin aynısından seçtiği; Bulgar 
isyanlarına bu okul mezunu gençlerin 
liderlik ettiği; Okulun, dış güçlerin bir 
üssü ve ajan yuvası haline geldiği... Bu 
iddiaların bazılarıdır.

Ayrıca, Türkiye’nin basın, yayın, sanat, 
siyaset, ekonomi... vitrininde bu okul 
mezunlarının yoğun bir şekilde yer al-
masına da hep dikkat çekilegeldi. Bü-
tün bunlar Robert Kolej etrafında sü-
rekli bir spekülasyon fırtınası estirdi...

“Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in bu çalış-
ması, Topkapı Sarayı’nın ilmî tetkikleri 
için önemli eserlerden biridir. Esasen 
kitâbeler, Târih-i Enderûnî gibi kro-
nikler ve bilhassa sarayın arşivleri araş-
tırıldıkça; çarpıcı bilgiler, mevcut bilgi, 
yorum ve mütearifeleri değiştiren ger-
çekler ortaya çıkmaktadır. Şimşirgil’in 
Topkapı Sarayı adlı eserinin bilhassa 
kitâbeler açısından da yararlı olacağını 
ve ilgi çekeceğini umuyorum.”

İLBER ORTAYLI
Topkapı Sarayı, sadece hayret nidaları 
içerisinde hasret yüklü bakışlarla gezi-
lecek bir binalar manzumesinden iba-
ret değildir.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in Bir Müs-
takil Dünya Topkapı Sarayı adlı eseriy-
le birlikte sarayın serüveninde Osman-
lı Devleti’nin yetmiş iki milleti idare 
eden vakar ve ağırbaşlılığını tanıyacak, 
dünyanın dört bir yanındaki eyaletle-
rinin idarecilerini yetiştiren Enderun 
mektebindeki eğitim sırlarını keşfede-
cek, yazının insanı mest eden çizgile-
rini görecek, mekânlarındaki erişilmez 
sanat gücüne şahit olacak, anlamlı 
sükûtu bulacak ve insana yaşama zevki 
veren doyumsuz güzelliği bir bir tada-
caksınız...

Ali Satan Cyrus Hamlin Ahmet Şimşirgil

Kitap İnceleme
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Görüntülü Çağrı Merkezi, belediyecilik hizmetlerinin ALO 153 Çağrı 
Merkezi üzerinden erişilebilir olmasını sağlamının yanı sıra günlük 
hayatta işaret dili bilen işitme ve konuşma engelli vatandaşlara 
sosyal yaşam içerisinde tercüme hizmeti sunmak; görme engelli 
vatandaşlara braille alfabesi olmayan noktalarda yön vermeyi ve 
sosyal yaşam içerisindeki sıkıntılarında yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. 

Mesela, işaret dili bilen engelli bir vatandaşımız, doktor veya 
mağazaya gittiğinde derdini anlatmakta sıkıntı çekiyorsa ALO 153 
Çağrı Merkezini arayacak derdini işaret dili bilen personele 
anlatacak ve personel işaret dilini normal dile çevirerek tercüme 
hizmeti sunmuş olacaktır. Yine aynı şekilde bir görme engelli 
vatandaş satın aldığı sütün bozuk olup olmadığını öğrenmek için 
çağrı merkezimizi arayacak ve telefonunu süte tutarak çağrı merkezi 
operatörümüzden yardım alacaktır.

Gözüm Kulağım İstanbul 
projesi kapsamında kurulan 
Görüntülü Çağrı Merkezi ile 
işitme konuşma ve görme 
engelli vatandaşlarımızla 
iletişimdeki bariyerleri 
ortadan kaldırıyoruz.

Bu proje  İstanbul Kalkınma Ajansıʼnın 2015 Yenilikçi İstanbul Mali Destek 
Programı kapsamında desteklenmektedir.
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