
/ 
---' 

::) 
i ;-

• • 

EVU 
SEMP 

T E B 

LTAN 

~ 

G L E R 

EYÜPSULTAN BELEDiYESi 



EYÜPSULTAN BELEDIYESI 

KÜLTÜR YAYINLARI No: 7 

Eyüpsultan Sempozyumu Kitabında kul

lanılan görsel malzemeler, (Tebliğ sahiplerinin 

haricindekiler) Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü arşivi ile Basın Yayın Halkla 

İlişkiler Arşivine aittir. Kitabtaki tüm yazıların ve 

görsel malzemelerin yayın hakkı Eyüp 

Belediyesine aittir. Izinsiz bir başka yerde 

yayıulanamaz ve kullanılamaz. 

Genel Yönetim 

OsmanSAK 

Yayın Sorumlusıı 

lrfan çALIŞAN 

Kitabııı Hazırlaıımasıııda Emeği Geçen 

TİM TANITIM Ekibi 

Editör 

!smail DEM1RC1 

Kapalı Tasarımı 

Kenan ÖZCAN 

Iç Düzen - Grafilı 

Mesut Memiş SARI 

Baslıı ve Cilt Tahibi 

Ekrem ÇALI$ 

SEÇİL OFSET:(0212) lj29 06 15 (pbx) 

EYÜPSD,LTAN BELEDİYESİ 

KÜLTÜR ve TURIZM MÜDÜRLÜGÜ 

' 
Tel: (0.212) 563 16 65 - 616 00 66 

Fax: (0.212) 616 00 78 



De¤erli Baflkan, muhterem meslektaflla-

r›m, sayg›de¤er misafirler, sevgili ö¤renci-

ler...

Bildirime geçmeden önce Eyüp’te böyle bir

ilmî al›fl-verifl ve tart›flma ortam›n›n haz›r-

lanmas›nda eme¤i geçen herkesi say›n Beledi-

ye Baflkan›’n›n flahs›nda tebrik ediyorum, bu

vadideki gayretlerinin artarak devam etmesi

do¤rultusundaki dilek ve temennilerimi ifâde

etmek istiyorum.

Ondört as›rl›k tarihi içinde Hat

sanat›n›n her zamankinden daha yo-

¤un, daha sanatl› icra edildi¤i dönem

Osmanl› dönemidir. Özellikle fethi

müteakip Türk ‹slâm kültür ve mede-

niyetinin intiflar›nda yepyeni bir mis-

yonu yüklenen ‹stanbul, k›sa süre zar-

f›nda Per çok alanda oldu¤u gibi hat

sanat›n›n da merkezi oldu.

Fatih döneminde Topkap› Sara-

y›’n›n Ayasofya giriflindeki kap›s›n›n

ön ve arka al›nl›klar›nda yer alan mü-

sennâ celi sülüs yaz›lar› ile tarz›n› ve

tavr›n› günümüze kadar ulaflt›rabilmifl

dâhî hattat Ali bin Yahya Sofî

(ö.1490?) hat sanat›nda celî tarz›n›n

‹stanbul sürecini bafllatt›. Amasya’da-

ki valili¤i s›ras›nda derslerinden fe-

yald›¤› fieyh Hamdullah’› (ö. 1520)

tahta geçti¤inde saray›n baflhattatl›-

¤›na getiren Sultan II. Bayezid’in ha-

z›rlad›¤› teflvik ortam›, "Aklâm-› sit-

te" denilen çeflitli uçlarda aç›lm›fl ka-

lemlerle yaz›lan alt› tür yaz›da yep-

yeni bir hat ekolünün ortaya ç›kmas›-

n› sa¤lad›. Böylece Anadolu, Balkan-

lar, fiam, Ba¤dad ve Kahire’nin bafl›n›
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çekti¤i o zamanki ‹slâm kültür ve sa-

nat merkezleri bu yeni Türk/‹stanbul

ekolünün etki alan› içine girdiler. ‹s-

tanbul art›k sadece bir siyasî merkez

de¤il, ilim, kültür ve san’at›n her ala-

n›nda a¤›rl›¤›n› gittikçe artt›ran bir

medeniyet befli¤i haline gelecekti.

fieyh ekolünü yeni tesis edilen

ekoller izledi. Yakut mektebinin ge-

nel çizgileri içinde kalmakla beraber

çok farkl› bir yorum anlay›fl›yla eser-

ler b›rakan Ahmed fiemseddin Kara-

hisarî (1468 – 1556), mushaf hattatl›-

¤›n›n babas› Hâf›z Osman Efendi

(1642 – 1698), pek soyut bir hat nev’i

olan ‹ran menfle’li tal’lîk yaz›s›n›

"Türk ta’lîk›" diyebilece¤imiz yeni bir

kisveye büründüren Mehmed Es’ad

Yesârî (ö. 1798) ile Yesârî-zâde Mus-

tafa ‹zzet Efendi (ö. 1849)’ler, Celî

tarz›n›n Osmanl›’daki ikinci kutbu ve

yeni tarzdaki tu¤ra formunun mûcidi

Mustafa Râk›m (1757 – 1826 ), celî

sülüsü daha da soyutlaflt›rarak âdetâ

tâ’liklefltiren Mahmud Celâleddin

Efendi (ö. 1829), Bursa Ulu Cami-

i’nde yazd›klar›yla hatt›n ihtiflam›n›

mîmârî ihtiflam›n önüne geçiren fiefik

Bey (1819 – 1880), sülüs ve nesihte

büyük ûstad fievki Ef. (1829 – 1887),

kodyu zemine alt›nla yaz›l› nice ze-

rendûd levhan›n sahibi Sami Efendi

(1838 – 1912) gibi dâhî sanatkârlar

yaflad›klar› ça¤lara hükmetmifl hat

otoriteleridir. Yedikuleli Seyyid Ab-

dullah Ef. (ö. 1731), ‹smail Zühdî Ef.

(ö. 1809), Ali Haydar Bey (1802 –

1870), Nazif Bey (1846 – 1913),

Ömer Vasfi Ef. (1880 – 1928), Hulû-

sî Yazgan (1869-1940), Neyzen Emin

Efendi (1883 – 1945 ), Kâmil Akdik

(1862 – 1941), Halim Özyaz›c›

(1898 – 1964) ve son olarak Hâmid

Aytafl (1891 – 1892) gibi isimler de

bu kervana dahil edilebilir. Bu sanat-

kârlar›n ‹stanbul’da bulunmalar› ve

burada eser vermeleri, befl as›r bo-

yunca ‹slâm sanat dünyas›nda bu kut-

lu flehrin ad›n›n devaml› gündemde

kalmas›n› sa¤lam›flt›r.

Hâlen de hat sanat› söz konusu ol-

du¤unda tüm sanat dünyas›nda en

çok ‹stanbul’un ad› an›l›r. fiüphesiz ki

bu durum, ancak bu flehirde befl asr›

kucaklayan muhteflem bir birikimin

mevcudiyetiyle izah edilebilir. Ancak

bu birikim pek farkl› alanlara da¤›l-

m›fl bir görüntü arzetmektedir. Müze-

ler, camiler, kütüphaneler ve özel ko-

leksiyonlar bu san’at›n nâdîde örnek-

lerini içinde bar›nd›rmaktad›r. Mima-

ri eserler üzerindeki kitâbeler, mer-

mer, metal, ahflap ve kumafl üzerine

yap›lm›fl muhtelif tarzdaki uygulama-

lar, mezartafllar›n› süsleyen yaz›lar

hep hat san’at›n›n oraya buraya da¤›l-

m›fl örneklerini teflkil ederler.

Yerli ve yabanc› pek çok sanat

münekkidini hayran b›rakan, Picasso

ve benzeri birçok bat›l› ressam› etki-

leyen bu Türk ve ‹slâm san’at›, ne ya-

z›k ki lay›k› veçhile ele al›namam›fl,

ciddî inceleme ve araflt›rmalara konu

edilememifltir. Türkiye’de mevcut hat

flaheserlerinin henüz sa¤l›kl› bir en-

vanteri bile yap›lamam›flt›r. Camiler-

deki eserler çal›nmak suretiyle gün-

den güne azalmaktad›r. Binalarda bu-

lunan kitâbelere dair bir tak›m arafl-

t›rmalar yeni yeni bafllam›flt›r. Müze

envanter kay›tlar›n›n bir ço¤u yeter-

sizdir. (1) Herbiri birer aç›k hava mü-

zesi mahiyetindeki eski mezarl›klar›-

m›zda ise kimlerin yatt›¤›, mezartafl›

kitabelerinde neler yazd›¤› tamamen

meçhulümüzdür. Bu kitâbelerin sözel

muhtevas›nda edebî, t›bbî, sosyal, ta-

rihî ve askerî pek çok etnografik bilgi

bulunmaktad›r. Ancak biz flâhidlerin

daha ziyade biçimsel muhtevalar›yla

ilgileniyoruz, özellikle de hat hususi-

yeti ve hangi hattat taraf›ndan yaz›l-

d›¤› ile.

Fakültemiz Türk ‹slâm Sanatlar›

tarihi Anabilim Dal›m›zda dan›flman-

l›¤›mda yapt›r›lan bir yüksek lisans

tezi çerçevesinde –Piyer Loti çevresi

hariç- Eyüp Sultan ve civar› kabris-
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1 Meselâ Türk Va-

k›f Hat Sanatlar›

Müzesi gibi. ‹s-

tanbul’daki bu tek

hat müzesindeki

envanter kay›tla-

r›nda levhalar›n

tezyînat›na iliflkin

bilgiler, hat yö-

nüne dair bilgiler-

den çoktur. Bu

kay›tlarda pek

çok levhada ne

yaz›l› oldu¤u ve

hattat›n›n kim ol-

du¤una dair bilgi-

ler bile yer alma-

maktad›r. Yine

ayn› defterde,

hakk›nda yeteri

kadarn bilgi bu-

lunmayan hayli

say›da eserin "fer-

sûde oldu¤u için

Vak›f Teberrükât

Anbar›na kald›r›l-

m›fl oldu¤u" flek-

lindeki kay›tlar

ise üzüntü verici-

dir. Geçti¤imiz

günlerde yanan,

yang›n öncesi ve

yang›n sonras›

binlerce eserin

çal›nd›¤› Yenika-

p› Mevlevîhanesi,

Vak›f Teberrükât

Anbar› olarak kul-

lan›l›yordu.



tanlar›nda alt›nda hattat imzas› bulu-

nan kitâbeler taranm›fl ve böylece

170 adet imzal› kitâbe tesbit edilmifl-

tir. Bunlar›n hazîrelere da¤›l›m› flöy-

ledir:

A. Eyüp Sultan Türbesi Hazîresi:

28 adet,

B. Eyüp Sultan Camii Hazîresi: 30

adet,

C. Pertev Pafla Hazîresi: 46 adet,

D. Eyüp Sultan ‹mareti Hazîresi:

26 adet,

E. ‹mâret yan›ndaki bölümler: 8

adet,

F. Sultan Reflad Türbesi Hazîresi

ve yan›: 7 adet

G. Ebusuud Efendi Medresesi Ha-

zîresi: 9 adet

H. Ferhat Pafla Türbesi Hazîresi

ve yan›: 5 adet,

I. Cafer Pafla Türbesi Hazîresi: 1

adet,

J. fiah Sultan Türbesi Hazîresi: 1

adet,

K. Hubbî Hatun Türbesi Hazîresi:

1 adet,

L. Saçl› Abdülkadir Mescidi Hazî-

resi: 8 adet,

Bu kitâbelerin alt k›s›mlar›nda

isimleri tesbit edilen hattatlar ise –al-

fabetik s›ra– ile flunlard›r: 

Abbas Kemal,

Abdullah Hulûsi,

Abdullah Zühdi,

Ali R›za M›srî-zâde,

rif (Çarflambal›)

rif (Filibeli Bakkal),

rif Hikmet,

Aziz (Pertev Pafla torunu),

Aziz (fieyh),

Cemil,

Evdet, Emin Eyyûbî,

Hâmid (Aytaç),

Hayreddin,

Hulusî,

Hüseyin,

‹zzel el-Mevlevî,

Kâmil (Akdik),

Mahmud Celâl,

Mâlik,

Mehmed Rif’at M›srî

Mehmed fiâkir,

Mehmed Zeki el-Mevlevî,

Mehmed Zühdî Zeki,

Muhyiddin,

Mustafa Kâni,

Mustafa Râk›m,

Mustafa Vâs›f,

Necmeddin,

Nizâmeddin,

Nûri (Befliktafll›),

Nûri (Dede),

Osman (Hattat ‹brahim Afif da-

mad›),

Osman Besîm,

Rif’at,

Sâmi,

Suud,

fievki,

Tevfik,

Vahdetî,

Yahya Vehbî,

Zeki Dede.

Bu isimlerin önemli bir k›sm›n› hat

kaynaklar›ndan tan›yorduk, fakat

Eyüp ve civar›ndaki kabristanlarda

böyle imzal› eserleri oldu¤unu bilmi-

yorduk.

Ali R›za M›srî-zâde, Cevdet, Hay-

reddin, Hüseyin, ‹zzet el-Mevlevî,

Mahmud Celâl, Mâlik, Mehmed

Rif’at M›srî, Mehmed Zeki el-Mevle-

vî, Nizâmeddin, Nûri Dede, Osman

Besîm gibi hattat isimlerine ise bili-

nen kaynaklarda rastlanmamakta

olup, imzal› kitâbeleriyle ilk defa bu

tez çal›flmas›nda sözkonusu edilmek-

tedirler. Bu ise hat va hattatlar tarihi

aç›s›ndan önemli bir katk› sa¤lamak-

tad›r.

Hattatlar› biliniyor olsa bile, ilk

kez bir araflt›rmaya konu edilen bu

mezartafl› kitabeleri hakk›nda, hattat-

lardan ve eserlerinden söz eden kay-
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naklarda herhangi bir bilgi mevcut

de¤ildir. Dolay›s›yle sözkonusu eser-

lere ilk kez bilim ve sanat dünyas›n›n

dikkati çekilmektedir.

Her kitâbenin alt›nda yer alan

flahsa ait zat›n ölüm tarihi, genelde

yaklafl›k olarak üzerindeki manzum

ve mensur sat›rlar›n da, hatt›n da, uy-

gulanan tafl iflçili¤inin de tarihi ol-

maktad›r. Bu sebeple mezartafllar› ve

üzerindeki kitâbeler bu san’atlar›n ge-

liflim seyrini izleme imkân›n› da ver-

mektedir.

Kitâbeler üzerinde ancak Allah’›n

kal›c› oldu¤una at›fla ilk sat›rda yer

verilen "Hüve’l Bakî" ve benzeri ifa-

deler, genelde müstakil birer kompo-

zisyon olarak ele al›nm›fl ve birbirin-

den güzel istifler meydana getirilmifl-

tir. (2)

Di¤er k›s›mlar ise muhtelif biçim-

de kartufllar içinde bazan aç›k, bazen-

se pek girift biçimlerde istiflenerek

sat›rlar halinde s›ralanm›flt›r. Aç›k is-

tiflerde okunakl›l›k, girift istiflerde

ise sanat yapma arzusu gözetilmifltir.

Baz› girift istifler ise mahdut say›da

sat›ra hayli kalabal›k sözlerin s›¤d›r›l-

mas› zorunlulu¤uyla oluflmufl gibidir.

Hâs›l›, mezartafl› kitâbeleri hat muh-

tevalar›yla, hat san’at› ve tarihinin

önemli kaynaklar›ndan birini teflkil

etmektedir. Ve bu kaynaklar ço¤u

yerde günden güne ne yaz›k ki eriyip

gitmektedir.

A.Sacid Aç›kgözo¤lu taraf›ndan

yap›lan bu tarama çal›flmas› di¤er ta-

rihî kabristanlarda da sürdürülebilir-

se, çok de¤erli bilgilerin ortaya ç›ka-

ca¤› anlafl›lmaktad›r. fiüphesiz bu ça-

l›flmada sâdece imzal› kitâbeler arafl-

t›rma kapsam›na al›nm›flt›r. Halbuki

Eyüp Sultan ve civar›ndaki eski harfli

mezartafllar›nda imzas›z olmas›na

ra¤men hat sanatç›lar› aç›s›ndan fev-

kalâde önemi hâiz harf ve kelime ter-

kipleri ihtiva eden kitâbeler de bu-

lunmaktad›r. Hatta bunlar›n imzal›

kitâbelerden say›ca daha fazla oldu-

¤unu da söyleyebiliriz. ‹mzal› olsun

ya da olmas›n, estetik de¤er tafl›yan

mezartafl› kitâbelerinin araflt›rmalara

konu edilerek buralarda müstakil

kompozisyon, ya da sat›r istifi biçi-

minde yer alan flâheserlerin hat sanat-

ç›lar›n›n istifadesine sunulmas›nda

büyük faydalar vard›r.

Eyüp Sultan ve civar› Osmanl› ule-

mâs›, ümerâ ve meflâyihinin de içinde

bulundu¤u ayd›n ve zengin kesiminin

mezarlar›yla doludur. O sebeple bu

mezarlar›n haz›rlanmas›nda en iyi

hattatlar, nakkafllar, âdetâ birer hey-

kelt›rafl gibi çal›flm›fl tafl ustalar› emek

vermifllerdir.

Büyük Sahabî’yi bahçesinde sakla-

yan bu kutlu bölge, hat ve süsleme

san’atlar› alan›nda araflt›rma yapacak-

lar aç›s›nda da el de¤memifl bir hazî-

ne görünümündedir. Ancak ne hükû-

metlerin kültür politikalar›, ne bele-

diyeler, ne de üniversite çevreleri, bi-

zim sâdece hat san’at› ve tarihi aç›s›n-

dan yaklaflmaya çal›flt›¤›m›z ve fakat

daha pek çok yönüyle tam bir aç›k

hava müzesi niteli¤indeki bu engin

hazîneyi gere¤ince de¤erlendireme-

mifllerdi. Eyüp Sultan ve civar›ndaki

hazîreler bünyesinde mevcut mezar-

tafllar› en k›sa zamanda birer envanter

numaras›na kavuflturulmal›, bunlar›n

foto¤raf, dia ve estampajlar› al›narak

kitâbeler deflifre edilmeli ve araflt›r-

mac›lar›n istifadesine sunulmal›d›r.

Nerede kimin yatt›¤›n› sordu¤umuz-

da cevap alabilece¤imiz bir bilgi kay-

na¤› ve mercii maalesef bulunmamak-

tad›r. fiüphesiz merkezi kültür politi-

kalar› kadar, genel kültür politikala-

r›ndan da bu ihmallere bir türlü son

vermek noktas›nda yapabilece¤i çok

fley vard›r. Bu do¤rultuda gelecek

hizmet taleplerini karfl›lamaya imkân-

lar›m›z ölçüsünde haz›r oldu¤umuzu

belirtiyor, beni sab›rla dinleme neza-

keti gösteren muhterem hey’etinize

sayg›lar›m› sunuyorum.

2 Say›n Zeki Ku-

flo¤lu, 1984’de

bunlar›n çok cüz’î

bir k›sm›n› iki ka-

pak aras›nda top-

lay›p neflrederek

sanat dünyas›n›n

konuya dikkatle-

rini çekmeye ça-

l›flm›flt›.
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1. Aç›k hava müzesi görünümündeki kabristanlar›m›z (Eyüp / Ebussuud Haziresi).
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2 Eyüp S. Camii av-

lusunda celî sülüs

ile Yûnus Sûresi,

25 yet. Hat: Hâ-

mid Aytaç

3 Ayn› yerde celî sü-

lüs ile Ankebût Sû-

resi 69. yet. Hat:

Hâmid Aytaç.

4 Zal Mahmut Kül-

liyesinde celî sülüs

ile 14. yet. Hat:

Hâmid ytaç.
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5 R e î s ü l h a t l â t i n

Muhsinzâde Sey-

yid Abdullah’›n

1317 tarihli kabir

kitâbesi.

6 Meclis-i Mebûsan

reisi ve ‹stanbul

mebûsu M. Reflat

Hikmet Beyin ka-

bir kitâbesi.

7 Piyer Loti yoku-

flunda Halim Öz-

yaz›c›ya ait celî

sülüs beyzî istif:

Rahman Sûresi,

26. yet.
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8 Ebusuud Hazîre-

sinde ‹sâ-zâde Sa-

deddin Ef.’ye ait

kabir kitâbesi.

Hat: Vahdetî

Efendi

9 Ayn› hazîrede

Hattat Vahdetî

Ef.’nin efli Ayfle

S›ddîka han›m için

yazd›¤› nefis kabir

kitâbesinin içler

ac›s› hali.

10 Pertev Pafla Tür-

besi Haziresinde

Hattat Aziz

Ef.’nin celi sulüs

istifi: ‹nsan Sûresi,

21. yet
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11. Ayn› yörede celî sûlüs bir kitâbe serlevhas›: "Allah bes bâk›y heves". Anlam›: "Allah yeter, gerisi bofl.."

Pertev Pafla Hazîresinde imzas›z nefis bir celi sulüs mezartafl›

kitabesi.

Ayn› kitâbenin ilk sat›rlar›ndan detay
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14. Ayn› kitâbenin orta sat›rlar›ndan detay 15. Ayn› kitâbenin son sat›rlar›ndan detay

16. Hattat Hâf›z Mehmet Pafla’n›n celî sülüs mezartafl› kitabesi 17. ‹mâret yan›ndaki bölmeden bir enstantane.
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18. Ayn› yerde imzas›z celî sülüs bir mezartafl› kitabesi 19. Eyüp Camii Haziresinde Mustafa Râk›m hatt›yla bir me-

zartafl› kitâbesi

20. Hattat R›f’at Ef.’nin imzas›n› tafl›yan Kelime-i Tevhid

serlevhal› mezartafl› kitâbesi

21. Tafl›n cinsine göre zaman içinde kabartma yaz› ve motifler

afl›nmaktad›r (‹maret Yan›).
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22. Eyüp Camii Haziresinde imzas›z güzel bir celî sülüs kitâbe 23. Pertev Pafla Hazîresinde Edirne Valisi Süleyman Pafla’n›n

efline ait kabirde "M›srî" imzal› kitabe.

24. Ârif Ef.’nin kaleminden h. 1304. Tarihli celî sülüs kitâbe. 25. Eyüp Camii Hazîresinde imzas›z nefis bir mezartafl› kitâbesi
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26. Ebussuûd Hazîresi. Hat: Vahdeti Efendi 27. Ferhat Pafla Türbesi Hâziresi, Hat: rif Efendi

28. Deftardar M. Sabri Ef.’ye ait kabrin imzas›z nefis kitâbesi

(‹maret Yan›)

29. Sultan V. Mehmed Reflad’›n bafltabibi Hayri Pafla’n›n im-

zas›z mezartafl› kitâbesi
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30. "Nuri" imzal› bir baflka kitabe 31. Abdullah Zühdi Ef.’nin imzas›n› tafl›yan nefis bir mezartafl›

kitâbesi (Pertev Pfl. Türbesi Hâziresi)

32. H. 1283 tarihli Eyüplü Hattat Emin Ef.’nin hatt› ile celî sü-

lüs kitâbe (Eyüp Sultan Camii Hazîresi)

33. Ayn› yerde imzas›z nefis bir celî sülüs mezartafl›
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34. "Nuri" imzal› bir baflka kitâbe (Pertev Pfl. Türbesi Haziresi). 35. Güzel dizayn edilmifl bir celî sülüs kitâbe

36. Ebusssuud Haziresi’nden celî sülüs bir baflka mezartafl› 37. Eyüp Camii Hazîresinde bir celî ta’lik kitabe
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38. Bir celî sülüs serlevha detay›: Rahman Sûresi 26. yet 39. Hattat Aziz Ef.’nin yazd›¤› bir kitâbeden alt detay

40. Az denenmifl bir hat nev’i olan celî r›k’a ile bir mezartafl› kitâbesi 41. Pertev Pafla Türbesi Haziresinde "Mehmed R›fat" imzal› celî

ta’lik kitâbe
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42. Ferhat Pafla Türbesi Haziresinde Hattat fievki Ef.’nin kale-

minden ç›kma nefis kitâbe

43. Saçl› Abdulkadir Mescidi Hazîresinde "Kâmil Ef. (Akdik)" imzal›

celî sülüs kitâbe

44. Eyüp Sultan Türbesi Hazîresi’nde "Hattat Abdullah Hulûsi"

imzal› celî sülüs mezartafl› kitâbesi


