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TAR‹H VE TABAKAT K‹TAPLARINDA 
ÜSKÜDÂRÎ N‹SBES‹YLE ANILIP ADINDAN

SÖZ ETT‹REN ÜSKÜDARLI B‹LG‹NLER

Cemal A¤›rman*

Bir ülke veya toplumun kültür ve medeniyetini yans›tan en önemli göstergelerden bi-
ri, flüphesiz yetifltirdi¤i bilim adamlar›d›r. Günümüzde oldu¤u gibi, geçmiflte de çe-

flitli bilim dallar›nda kendinden söz ettiren, isim yapan; biyografi, tabakat ve tarih kitapla-
r›na giren pek çok Üsküdarl› bilim adam› yetiflmifltir. Bu bilginler içerisinde din bilgini
olup müfessir, muhaddis, fakîh, vs. olanlar bulundu¤u gibi, mant›k, tarih, co¤rafya, edebiyat,
fliir, resim, tezhip, hat, müzik ve buna benzer alanlarda uzman olanlar, fleyhülislaml›k, fleyhlik,
vezirlik, sadrazaml›k, kad›l›k, kazaskerlik gibi önemli görevleri ifa edenler ve yüksek e¤itim
kurumunda ders verecek kadar yetkin müderrisler de bulunmaktad›r.

‹stanbul’un fethinden sonra Do¤u’ya yap›lan seferlerde bir harekât üssü olarak kullan›l-
mas›, hem hükümdarlar›n ve devlet adamlar›n›n dinlenmeleri, hem de sefere ç›k›fl ve dö-
nüfllerinde kalabilmeleri için bir tak›m saraylar ve kas›rlar›n infla edilmesi, özellikle de ‹s-
tanbul’a olan yak›n ba¤›, Bo¤az’a nezareti ve sahip oldu¤u tabii güzellikler, Üsküdar’a kar-
fl› duyulan ilgiyi art›rm›flt›r. 

Bu ilgiyi art›ran di¤er bir faktör ise Üsküdar’›n, tekke, mektep ve medreseleri bol olan bir
yerleflim yeri olmas›yd›. Bugün de de¤iflik hizmetler için kullan›lan Mihrimah Sultan, fiemsi
Pafla, Çinili (Orta Valide) ve Ahmediye Medreselerinin yan› s›ra, Askerî rüfldiye, Mekteb-i T›bbi-
ye-i fiahâne ile bir çok tekkenin burada yer alm›fl olmas›, ilim tahsil etmek ve irflad faaliyet-
lerinde bulunmak gibi amaçlarla da Üsküdar bir cazibe merkezi olmufltu1. Dolay›s›yla d›flar-
dan gelenlerden ve yerli halk aras›ndan pek çok ünlü flahsiyet yetiflmifl, ad›ndan söz ettiren
bu flahsiyetler, toplumun kültürel, sosyal, siyasal ve bilim hayat›na, bu hayat›n müsbet mana-
da geliflmesine önemli katk›lar sa¤lam›fllard›r.

Biyografik eserlere bak›ld›¤›nda ‹stanbul’un di¤er ilçe veya semtlerine nazaran co¤rafi bölge
ad› nisbesi ile an›lan en çok kiflinin Üsküdar’da bulundu¤unu görmek mümkündür.

* Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi.
1 Tahsin, Yaz›c›, “Üsküdar” md., ‹slam Ansiklopedisi (MEB), ‹stanbul 1986, XIII, s.129-130.



Üsküdârî (Üsküdarl›) nisbesi ile an›lanlar›n bir k›sm› bizâtihi Üsküdar do¤umludur. Bir k›s-
m› ise bir vesile ile d›flardan gelip sonradan Üsküdar’a yerleflen ve orada hayat sürenlerle gö-
rev icab› gelip orada ölen ve sadece orada metfun oldu¤u için Üsküdârî nisbesini alanlard›r.
Ancak d›flardan gelip yerleflen ve Üsküdar’da vefat eden her ünlü veya bilim adam› için de Üs-
küdârî nisbesi verilmifl de¤ildir.

Üsküdârî nisbesiyle an›lan âlimleri, genel olarak tefsirciler, hadisçiler, f›k›hç›lar, edebiyatç›lar,
co¤rafyaç›lar, tarihçiler, müderrisler, müzisyenler, flâirler, hattatlar vs. fleklinde bir s›n›fland›rma-
ya tabi tutmak mümkündür. Ancak eski âlimler genelde tek yönlü olmad›klar› için her flahs›
yal›n ve tek boyutlu bir kategoriye dahil etmek mümkün de¤ildir. Bu tür kiflileri en çok tan›n-
d›klar›, ya da en çok eser verdikleri alana dahil etmek mümkündür.

Biz bu tebli¤de, bunlardan, tebli¤in s›n›rlar›n› fazla zorlamamak için sadece Üsküdârî nisbe-
siyle an›l›p ad›ndan söz ettiren bilginleri ele alaca¤›z. Bunlar›n ifltigal edip meflhur olduklar›
ilim dallar›n› ve ifâ ettikleri görevleri belirtecek, önemli eserlerine yer vererek k›saca bilim ta-
rihindeki yerlerine iflaret edece¤iz.

Daha sonra hangi ilimlerde öne ç›kt›klar› ve hangi bilime daha fazla katk› sa¤lad›klar› üze-
rinde durularak genel bir de¤erlendirme yap›lacak, dönemsel olarak daha çok hangi bilim dal-
lar›na yöneldikleri ve mümkün oldu¤u kadar bunun kültürel alt yap›s› irdelenecektir.

Tefsirciler

1. (1) Mehmed Emin Üsküdârî (Kasîrîzâde) (ö.1149/1736) [Müderris, tefsirci, dilci, ke-
lâmc›, mant›kç›, felsefeci, ahlâkç›, mutasavv›f]

Kasîrîzâde Mehmed Emin Üsküdârî, Arap Dili ilimlerinin ço¤u dallar›nda ve ‹slamî ilimle-
rini hemen hemen her alan›nda tam bir otorite olup sayg›n bir kiflili¤e sahiptir. ‹lmî vukûfu-
yetini Arap Dili ve Edebiyat› ile tefsir, f›k›h, kelâm, akâid, mant›k, felsefe, ‹slam ahlâk› ve di¤er
alanlar›nda verdi¤i güzide eserlerde görmek mümkündür. Çok yönlü eserler verdi¤i için onu
kesin çizgilerle herhangi ilmî bir kategoriye dahil etmek mümkün de¤ildir. Ancak biz Kur’an
ve tefsirin önceli¤i nedeni ile onu tefsirciler kategorisinde zikretmeyi tercih ettik.

Mehmed Emin, Pîr Ali (Aziz Mahmud Hüdâyî) hazretlerinin kerîme-zâdeleri Seyyid Abdul-
hay Efendi’nin o¤ludur2. Fazilet ehli ve önde gelen sayg›n müderrislerden biridir. Önce fieyh
Murad Nakflibendî’nin tarikat›na intisab etmifl, daha sonra fieyh Osman Mevlevi’ye yak›n ol-
mufltur3. Celvetiyye tarikat›na da intisab ederek ayr›ca yararlanm›flt›r. K›sa zamanda flöhrete
ulafl›nca ö¤renim halkas›na kalabal›k bir ö¤renci kitlesi kat›lm›fl, bunun yan› s›ra bir çok eser
kaleme alm›flt›r. Gerçekten fazilet ve edeb kayna¤› bir âlimdir. 1149/1736 tarihinde vefat etti.
Üsküdar’da Bülbül Deresi Kabristan›’nda metfundur. Kitaplar›, Emîr Hoca olarak bilenen Ab-
dulkadir Efendi’ye intikal etmifl, onun vefat›yla kütüphanelerde koruma alt›na al›nm›flt›r4.
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2 Mecelletü’n-Nisâb müellifi Müstakîmzâde, Mehmed Emin’den, fieyh Abdulhayy’›n torunu olarak bahseder-
ken (vr. 355a), Bursal› Mehmet Tâhir, o¤lu olarak bahsetmektedir (Osmanl›, Müellifleri, II, s.29).

3 Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, vr. 355a.
4 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, Ankara 2000, II, s.29; ‹smail Pafla el-Ba¤dâdî, Hediyyetü'l-Ârifîn

Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, ‹stanbul 1955, I, s.323; Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A’lâm, Beyrut 1992,
VI, s.41; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî (yahut Tezkire-i Meflâhir-i Osmâniyye), ‹stanbul 1308, I, s.405.



Eserleri: 1) Câmiu’l-Kavâid ve Zübdetü’l-Fevâid fi Cemi’i Kavâidi’s-Sarf (Arap dili), 2) Câmiu’l-
Kavâid ve Zübdetü’l-Fevâid: en-Nisbetu’l-Hikemiyye (Mant›k), 3) Emsile-i Muhtelife fierhi (Arap di-
li), 4) er-Risâletu’l-Mufrede fi Mefhumâti’l-Kadâyâ ve Nesebeha (Mant›k), 5) Hâfliye alâ Hâfliye ‹sâ-
muddin alâ Fevâidi’z-Ziyâde, 6) Hâfliye alâ Hâfliye min Ebi’l-Feth fi ‹lmi’l-Âdâb, 7) Hâfliye alâ Hâ-
fliyeti ‹sâmuddin alâ fierhi Kâfiye li-Molla Câmi’, 8) Hâfliye alâ Hâfliyeti M›rza Cân li-fierhi’l-Kara-
ba¤i alâ Risâle, 9) Hâfliye alâ Hâfliyeti Risâleti’l-‹sbâti’l-Vâcib, 10) Hâfliye alâ Hâfliyeti’l-Fethiye fi
Adâbi’l-Munazara (Mant›k), 11) Hâfliye alâ Hâfliyeti’l-Fevâidi’z-Ziyâiyye, 12) Hâfliye alâ Hâfliyeti’n-
Nûniyye li’l-Hayâlî, 13) Hâfliye alâ Hâfliyeti’s-Seyyid alâ fierhi’l-Kutb ale’fl-fiemsiyye, 14) Hâfliye alâ
Hâfliyeti’s-Seyyid fierif ale’l-Mutavvel, 15) Hâfliye alâ Hidâyeti’l-Hikme (Metafizik), 16) Hâfliye alâ
‹mtihâni’l-Ezkiyâ, 17) Hâfliye alâ K›smi’s-Sânî min fierhi’fl-fiemsiyye, 18) Hâfliye alâ Risâleti Ciheti’l-
Vahde li-Fenârî, 19) Hâfliye alâ fierhi’r-Risâleti’l-Vad’iyye li’l-‹sâm, 20) Hâfliye alâ fierhi’fl-fiemsiye,
21) Hâfliye alâ fierhi’t-Telhîs (Arap Edebiyat›), 22) Hâfliye ale’d-Durer ve’l-Gurer (F›k›h), 23) Hâfli-
ye alâ Tefsîri’l-Beydâvî (Tefsir), 24) Keflfu’l-Gumme an Kulûbi’l-Umme, 25) Mefhûmu’l-Binâ ve’l-
Emsile, 26) Müsta¤ni’fl-fiurûh (Arap Dili), 27) Nadratü’l-Enzâr fi fierhi Menâr (F›k›h usûlu), 28) Ni-
katü’t-Tasrîh, 29) Risâle fi Baz› Garâibi’l-‹’lâl ve’l-‹d¤âm ve’l-Kelimât (Arap Dili), 30) Risâle fi Baz›
Ta’rifâti’l-Emsile ve’n-Nahv, 31) Risâle fi Beyâni Tevcihi’t-Teflbih, 32) Risâle fi Beyâni’l-Fark Beyne’l-
Mecâzi ve’l-Kinâye, 33) Risâle fi Beyâni’n-Nisbeti’l-Hükmiye ve Eczâi’l-Kâziyye (Mant›k), 34) Risâ-
le fi Burhâni’t-Temânu’, 35) Risâle fi Câmi ‹htilafâti’s-Sarf ve’n-Nahv, 36) Risâle fi Câmi ile’l-Mak-
sûd ve’l-‹zzî, 37) Risâle fi Envâ›’s-S›fati ve’l-Ezhâr (Arap Dili), 38) Risâle fi Envâi Mü’ennesi’s-Se-
mâ’i, 39) Risâle fi Fevâidi’l-Adâb ve’l-Munazara, 40) Risâle fi Fevâidi’l-Mant›k ve’l-Hikme, 41) Ri-
sâle fi Fivâidi’l-Ma’ânî ve’l-Beyân ve’l-Bedî’, 42) Risâle fi Halli Kelâmi Beydâvî fi ‹stisnâi’l-Vâk›, 43)
Risâle fi Halli Mes’eleti’fl-fiâiriye (Astronomi), 44) Risâle fi Halli Müflkilât› fierhi’l-Akâid fi Mebâhi-
si’l-‹lm (Kelam), 45) Risâle fi Kelimâti’l-Mu¤lakât, 46) Risâle fi Ma’nâ Neffu’l-Amr, 47) Risâle fi fiu-
rût›’l-‹’lal, 48) Risâle fi Tahkiki Ma’nâ Beyti Zi Deryây› fiehâdât (Tasavvuf), 49) Risâle fi Tahkiki’l-
‹man Zahirihi ve’l-‹mani ‹ndellah (Kelam), 50) Risâle fi Tefsiri “inne maa’l-yusri yusran”, 51) Risâ-
le fi Tefsiri Bazi’l-Ayât ve Bazi Kelimâti’l-Müflkile (Tefsir), 52) Risâle fi Tevcîhi Kelâmi’l-Keflflâf ve
“ize’l-mev’ûdetü suilet”, 53) Risâle fi’l-Cebr ve’l-‹htiyâr, 54) Risâle fi’l-Mev’iza (‹slam Ahlak›), 55) Ri-
sâle fi’n-Nisbeti’l-Hükmiyyât ve Gayrihâ, 56) Risâle Hurûf-› Azîma, 57) Risâle Maa’l-likâ fi Hutbe-
ti’l-Kütübi’l-Arabiyye, 58) Sûre-i Tâhâ ve Sûre-i Kehf Hakk›nda Baz› Malumât, 59) fierh alâ Ciheti’l
Vahde li’l-Ebherî (Mant›k), 60) fierh-i Kelâm-i fieyh Murâd, 61) fierhu Berâhini’l-Hamseti’l-Meflhû-
re, 62) fierhu Hulâsa fi’l-Hisâb, 63) fierhu Mebâhisi’l-‹lm min fierhi’l-Akâid, 64) fierhu Risâleti’l-
Adâb li’l-Birgivî, 65) fierhu Risâleti’l-Bahâiyye fi’l-Hisâb (Matematik), 66) fierhu Tehzîbi’l-Mant›k
ve’l-Kelâm, 67) fiurhu F›kh› Ekber, 68) Tabirnâme, 60) Talikât alâ Hâfliyeti’l-Akâidi’l-Adudiyye, 70)
Talikât Muteaddide alâ Evâili fierhi’t-Tehzîb, 71) Telhîs li Telhîsi Tehâfuti’l-Hukemâ fi Reddi Mezâ-
hibi Ehli ..(Felsefe, estetik), 72) Hâfliye alâ fierhi’s-Seyyid li-l-Fettâh, 73) Hâfliye alâ fierhi’l-Fevâidi
li’l-Câmî, 74) Hâfliye alâ fierhi’l-Kâfiye li’l-Hâcib, 75) Tercüme-i ‹kdu’l-Cumân fi Târih-i Ehli’z-Za-
mân (Tercüme). Bu son eser, Aynî Ebu Muhammed Bedruddin  Mahmud b. Ahmed’in 24 cilt-
ten ibaret Ikdu’l-Cumân ismindeki meflhur tarihin birinci cildinin tercümesidir. Kendi eliyle
yazd›¤› nüshas› bugün Y›ld›z Kütüphanesi’nde mevcuttur5.
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5 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.29; ‹smail Pafla el-Ba¤dâdî, Hediyyetü'l-Ârifîn I, s.323; Hay-
ruddîn ez-Ziriklî, el-A’lâm, VI, s.41.



Hadisciler

2. (1). Mustafa b. Ömer Üsküdârî (Celeb Mustafa) (ö. 1093/1682) [Müderris, hadisçi,
f›k›hç›, k›raat âlimi, e¤itimci, mant›kç›]

Âlimler aras›nda Celeb diye flöhret bulmufl sayg›n bir âlimdir. Süleymaniye müderrisi
iken Dersaadet’te H.1093 tarihinde vefat etmifl, Topkap› d›fl›nda Kadîzâde Mehmed Efen-
di’nin yan›na defnedilmifltir. 

Celeb Mustafa çok yönlü bir âlim olmakla beraber daha çok hadisçili¤i ile öne ç›kmak-
tad›r. En önemli eseri Müslim’e yazd›¤› flerhtir. K›raat ilminde de mahir oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r. F›k›h, e¤itim ve mant›k alan›nda yazd›¤› eserler, onun bu alanlarda da ihtisas sahibi
oldu¤unu göstermektedir. 

Eserleri: 1) fierhu Muslim, 2) Risâle fi ‹lmi’l-K›raât, 3) Risâle fi ‹lmi’n-Nahv, 4) Ta’lîmü’l-Mute-
allim Tarikâtü’t-Teallüm, 5) fierhu Mültekâ (Câmiu’n-Nukûl ve Lâmiu’l-Ukûl fi fierhi Mültekâi’l-Eb-
hur), 6) Ta’likâtü ale’l-Câmî, 7) Risâle fi’l-‹flkâli’l-Erba’ati mine’l-Mant›k, 8) Tenvîru’l-Ezhân ve’d-
Damâir fi fierhi’l-Eflbâh ve’n-Nezâir’d›r6.

3. (2) Râzî Abdullatif Efendi Üsküdârî (ö.1146/1733/34) [Müderris, hadisçi, edebiyatç›,
tarihçi, flâir, askerî kassâm, kad›, molla]

Râzî Abdullatif, Dârussaâde a¤as› Yusuf A¤a’n›n yaz›c›s› Abdullah Efendi’nin o¤ludur. Dev-
letin de¤iflik kademelerinde bir çok önemli görevlerde bulunmufl çok yönlü bir âlimdir. Mü-
derris, askerî kassâm, Mahmud Pafla nâibi, Haremeyn müfettifli, sonra Yeniflehir, Edirne,
Medine mollas› ve ‹stanbul kad›s› oldu. 1146/1733/34’de vefat etti. Üsküdar’da metfundur.
Edebiyatta usta ve flâirdir7. Eserlerinde hadis ve tarih alan›nda yo¤unlaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Eserleri: 1) Ehlu’l-Haber min Kelâmi Seyyidi’l-Befler. Hadis alan›nda yaz›lm›fl bir eserdir. 2) el-
Fülükü’l-Meflhûn bi’l-Lü’lü’i-Meknûn, 3) Terceme-i ‹kdu’l-Cumân fî Tarîhi Ehli’z-Zamân. Bu da ge-
nel tarihle ilgili bir eserin tercümesidir.

4. (3) Yakûb Afvî (b. Fenâyî Mustafa el-Amasî) el-Üsküdârî (ö.1149/1736) [Hadisçi, tef-
sirci, f›k›hç›, vaiz, mutasavv›f, fleyh]

Celvetiye tarikat›n›n fleyhlerinden faziletli bir zat olup yine ayn› tarikat›n önde gelen
fleyhlerinden Odabafl› fieyhi lakabl› Amasyal› Fenâyî Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Üskü-
dar’a sonradan yerleflmifltir. Tahsilini babas› ve zaman›n önde gelen âlimlerinden tamam-
lad›ktan sonra Üsküdar’da Çavufl Deresi yak›n›nda bulunan Celvetî dergah›nda ilim ve ir-
fan sahibi Bilecikli fieyh Osman Efendi’ye intisap etmifl, burada feyz alarak tasavvuf ala-
n›nda manevî dereceler kat etmifltir. 1148 tarihinde Üsküdar’da önce Cedîd Valide Sultan
ve daha sonra fiehzâde Camii Kürsî fieyhlikleri verildiyse de k›sa bir süre ifa etti¤i her iki
görevden de feragat etmifl,  Çelvetî âsitanesinde feyz ve marifet neflrini tercih etmifltir. H.
1149 tarihinde vefat etmifltir. ‹nadeye’den Karacaahmed’e giden caddenin sa¤ taraf›nda,
yol kenarinda annesinin yan›na defnedilmifltir.

Yakûb Afvî ilim dünyas›na çok önemli eserler b›rakm›flt›r. Eserlerinin ço¤u Arapçad›r. Bu da
Arap diline ve ‹slamî ilimlere olan hakimiyetini gösterir. 
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6 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.24-25.
7 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, s.360.



Eserleri: 1) el-Mefâtîh fierhu’l-Mesâbîh: Hadis alan›nda yaz›lm›fl önemli bir eserdir. Arapça
olarak yaz›lm›flt›r. Kendi el yazmas› Genel Kütüphane’de mevcuttur.

2) el-Vesîletü’l-Uzmâ li-Hadrati’n-Nebiyyi’l-Muctebâ: Hz. Peygamber’in siyeri ve ona salavat
getirmenin fazileti hakk›nda befl bab (bölüm) üzere tertiplenmifl Arapça güzide bir eserdir. Sa-
haflar fleyhi Ahmed Efendi taraf›ndan tecüme edilmifltir. Bir nüshas› Yerebatan Mahallesi’nde-
ki Esad Efendi Kütüphanesi’nde mevcuttur.

3) Netîcetü't-Tefâsir fî Sûreti Yûsuf: Yûsuf Suresi’nin tefsiri hakk›ndad›r. Arapça’d›r. Eser
matbudur.

4) Lam’a-i Nûrâniyye: Pîr Ali Hazret-i Hudâyî’nin “Ezelden aflk ile biz yana geldik, hakikât-›
flem’ine pervâne geldik” matla’l› ilâhilerinin flerhidir. Bir nüshas› Hankâh Pîr Kütüphanesi’nde
mevcuttur.

5) ‹lhâkât ale’t-Tecelliyât: Bu da Hazret-i pîrin önemli eserlerinden olup Abdul¤anî en-Nab-

lusî taraf›ndan Lema’âtü’l-Berki’n-Necdî fierhu Tecelliyâti Mahmud Efendî ismiyle flerh olunan Te-
celliyât’›n mukaddimesine ait ilhakatt›r. Bunun da nüshas› mezkür kütüphanede vard›r.

6) Hülasatü’l-Beyân fi Mezhebi’n-Nu’mân: ‹mam-› Azâm’›n menak›b› ile ictihad ve istinbat
etti¤i belli bafll› f›khî meselelerden bahseden bir eserdir. Bir nüshas› ad› geçen kütüphanede
mevcuttur.

7) Kenzu’l-Vâizîn, 8) Hediyyetü’l-Vuâz: Her iki eser de mecâlis tarz›nda vaaz ve nasihattan
oluflur. Her ikisinin nüshalar› da mevcuttur. 

9) Hediyyetü’s-Salikîn: Celvetiye tarikat›n›n sülükü hakk›nda Türkçe bir risaledir. Ayr›ca di-
vançe teflkil edecek kadar ilâhileri vard›r. Bir ilâhisinin matla› flöyledir:

Nider âfl›k hayâlâti, Cemal›nd›r münâcât›

Nider mâfluk münâcât›,  tecelli eyle ya Allah!8

5. (4) H›fz› Muhammed H›fz› el-Üsküdârî (ö. 1165/1752) [Âlim, hadisçi, mutasavv›f]

Tasavvuf ehli âlim bir zatt›r. 1) Fedailü’l-A’mâl (Hadis), 2) Menâk›b-› fieyh Merzûk adl› eser-
leri vard›r.

6. (5) ‹smail Nureddin Üsküdârî (Ebu’l-Yemen) (ö.1182/1768) [Hadisçi, f›k›hç›, muta-
savv›f, fleyh]

Aslen Üsküdarl› olup daha sonra Medine-i Münevvere’ye yerleflen ve orada ö¤renim gören
‹smail Nureddin Üsküdârî, Meflây›h-› Nakflibendinin büyüklerinden biri olup hadis, f›k›h, ta-
savvuf ve di¤er baz› alanlarda ihtisas sahibidir. Yazd›¤› eserlerden de anlafl›ld›¤› gibi hadisçili¤i

daha öne ç›kmaktad›r. Sahîh-i Muslim ile fiifâ-i fierîf’i flerh etmifl, fiihâb’› ihtisar etmifl ve daha

baflka faydal› eserler de yazm›flt›r. 1182/1768’de Medine-i Münevvere’de vefat ederek Bakî’

Kabristan›’na defnedilmifltir9.
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8 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.201-202; Hediyyetü’l-Ârifîn, II, s.547; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Os-
mânî, IV, s.649; Brockelman, Suppl., II, s.434, 653-63; F›nd›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakaik fî Ehli’l-Hakâ-
ik  (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri V), nflr. Abdülkadir Özcan, ‹stanbul 1989, s.436-444; Ziriklî, A’lâm, VIII, s.202.

9 Ziriklî, A’lâm, I, s.318; Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.33.



F›k›hç›lar
7. (1) Tursunzâde Abdullah Feyzi b. Tursun b. Murad el-Üsküdârî (ö.1019/1610) [F›-

k›hç›, tefsirci, hadisçi, dilci, hattat, flâir]

Tursunzâde çok yönlü bir âlim olmakla beraber faziletli bir edip ve meflhur bir hattatt›r.
‹limde daha çok f›k›h ve hadis alan›nda temayüz etmifltir. Üsküdar kad›l›¤› yapt›. Üsküdar na-
ibli¤inden azledilmifl iken 1019/1610’da ‹stanbul’da vefat etti. Fatih civar›nda Kad› Çeflmesi
yak›n›nda Abid Çelebi Mescidi avlusunda metfundur. 

Eserleri: 1) Tuhfetu’l-Hesnâ’ fi’fl-fierhi alâ Mieti Hadîsin min Meflârik›’l-Envâr, 2) Risâle fi Beyâ-
ni Mu’cizâti Enbiyâ, 3) Hâfliye alâ fierhi’l-Hidâye, 4) Risâle-i Kalemiyye (Arap dili), 5) Risâle-i Fet-
hi’l-El¤âz, 6) Hâfliye ale’l-Câmî, 7) Hâfliye alâ fierhi’l-Fettâh, 8) Ferâizu’s-Sirâciyye Tercümesi (F›-
k›h), 9) el-Hüccetü’fl-fier’iyye (Kelam), 10) “A va lam yerav ile’l-ard› kem enbatina fîhâ” Ayet-i Ke-
rîmesinin Tefsiri (Tefsir), 11) Manzum Ferâiz (F›k›h), 12) Fevâidü’z-Ziyâiyye fî fierhi’l-Kâfiye (Arap
Dili), 14) Gül-i Sâd Berk, 15) Divân’d›r.

Üç dilde de infla ve nazma muktedir, özellikle de muammal› ilim ve fende mahirdi. Celî ve
ta’lik yaz›da mahareti vard›10.

8. (2) Mustafa Efendi (ö.1109/1683) [F›k›hç›, vâiz]

Önde gelen f›k›h âlimlerinden biridir. Üsküdarl› Ömer b. fieyh Mehmed’in o¤ludur. Vâizlik
yapm›flt›r. Süleymaniye vâizi iken 1109/1683’de vefat etmifltir. 

Eserleri:1) Mültekâ fierhi, 2) Molla Câmi’ye Ta’likât adl› eserleri vard›r11.

9. (3) Esad el-Üsküdârî ‹bn Ebî Bekr Hilmi er-Rifâî (Müftî-i Medine) el-Kayserî
(ö.1116/1704) [F›k›hç›, mutasavv›f]

Esad el-Üsküdârî, Medine müftülü¤ü görevinde bulunan âlim ve fazilet sahibi bir zatt›r. Yaz-
d›¤› eserlerden anlafl›ld›¤›na göre tasavvufî yönünden ziyade f›k›hç›l›¤› öne ç›kmaktad›r. F›k›h
alan›nda önemli eserler vermifltir.

Eserleri:  1) Uddetü Erbâbi’l-Fetâvâ, 2) es-S›rru’l-Masûn ve’d-Durru’l-Meknûn, 4) el-Fetâva el-
Esadiyye fi F›kh›’l-Hanefiyye, 3) el-Müselsel (tercüme) (Tasavvuf) adl› eserleri vard›r.

10. (4) Mehmed Üsküdârî (fieyh) (ö. 1143/1730) [Âlim, f›k›hç›]

Fukahadan biri olup Üsküdarl› fieyh Esad Efendi’nin o¤ludur. Medine-i Münevvere müftü-
sü iken 1143/1730’de vefat etmifltir. Bakî’ Kabristan›’nda metfundur.

Eserleri: 1) Risale fi Tahrîri’n-Nisâbi’fl-fier’î mine’d-Denânîri ve’d-Derâhim adl› f›k›hla ilgili bir
eseri vard›r. Bundan baflka eserleri de vard›r12.

Kelamc›lar
11. (1) Hasan Efendi Üsküdârî (Kara Hasan) (ö. 1152/1739) [Kelâmc›, aflere takrib

âlimi, kad›]
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10 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.348.
11 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, s.402.
12 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.27.
13 F›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakâik (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri, V), s.163-165.



Mekke kad›l›¤› yapt›. Ülemadand›r. ‹sbât-› Vâcib adl› bir eseri vard›r13. Aflere ve takrib ilmi-
ni bilir, hitabeti güzeldi. Üsküdar’da Çinili Camii’nde son derece güzel hitabelerde bulunur, et-
kili vaazlar yapard›. 1152/1739’da vefat etti.

12. (2) Ebû Muhammed Abdullah b. Hasan el-Çank›rî el-Üsküdârî (ö.1239/1823) [Ke-
lâmc›, mant›kç›]

Bir kelâm âlimidir. Ayn› zaman da bir mant›kç›d›r. 1239/1823’da vefat etti.

Eserleri: 1) Hâfliye alâ fierhi’l-Akâidi’n-Nesefiye, 2) Hâfliye alâ Kavli Ahmed ale’l-Fenârî li-‹sâgu-
c›: en-Nefâyisu Arâis adl› eserleri vard›r.

Mant›kç›lar

13. (1) Râflid Aflkî Bey el-Üsküdârî (ö.1335/1916) [Âlim, mant›kç›]

Râflid Aflkî Bey Üsküdar’l›d›r. Mizânu’l-makâl adl› bir eseri vard›r. ‹dadiye 3. s›n›flar için
mant›k ders kitab› olarak okutulmufltur.

Mant›kç›lar aras›nda daha önce zikri geçen Kasîrîzâde Mehmed Emin Üsküdârî’yi de bura-
da özellikle zikretmek gerekir.

Astronomi ile Meflgul Olanlar

14. (1) Veffâk Mehmed Üsküdârî (ö. 1027/1618) [Âlim, mütercim, mutasavv›f, astronom]

Erbab-› ilim ve dâniflden ve ulûm-i garîbenin bi-tahsîs-i vefk ve nucûm flubesi mütehass›s-
lar›ndan bir zat olup Üsküdar’l›d›r. S›rf ilim elde etmek için Suriye ve M›s›r’a seyahat etmifl,
oralarda ilim tahsil etmifltir. Görülebilen eserleri flunlard›r:

1) Terceme-i Menâk›b-› Seyyid Ahmed Bedevî. Bu eseri H. 1021 tarihinde M›s›r’da iken tercü-
me etmifltir. 2) Terceme-i S›rr›’l-Mektûm fi ‹lmi’n-Nucûm. Bu eser ‹mam Fahruddin er-Râzî’nin,
Kâflifu’l-Mektûm fi ‹lmi’n-Nucûm adl› eserinin tercümesidir. Bu eseri H. 1017 tarihinde fiam’da
iken tercüme ederek ismini S›rr›’l-Mektûm koymufltur14.

Tarihçiler

15. (1) Abdullah b. ‹brahim Üsküdârî (Rodosîzade) (ö. 1106/1694’den sonra) [Tarihçi]

Enderun-i Humayun’un küçük odal› memurlar›ndand›r. Vakây›nâme ismiyle yazd›¤› Os-
manl› Tarihi, 1100 tarihinden 1106 tarihine kadar olan olaylar› kapsamktad›r15.

16. (2) S›rri ‹brahim Efendi el-Üsküdârî ed-Defterî (ö.1111/1699) [Tarihçi, flâir]

fiâirdir, Divan’› vard›r16. Ayr›ca Vakay›nâme adl› tarihle ilgili bir eseri vard›r.
1111/1699’da vefat etmifltir.
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16 fieyhî Mehmed Efendi, Vekâiku’l-Fudalâ II-III (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri IV), nflr., Abdülkadir Özcan,

‹stanbul 1989, s.237-240.



17. (3) Râzî Mehmed Efendi (Seyyid) (ö.1169/1756) [Müderris, âlim, tarihçi, mutasavv›f
ve flâir]

Râzî Mehmed Efendi, tasavvufî yönü olan bir müderristir. Nîfl, Üsküdar ve Diyarbak›r mev-
levihanelerinde bulunmufltur. 1169/1756’da vefat etti. Edirnekap›’da metfundur. Asil bir aile-
ye mensup ve seyyiddir. Âlim ve flâirdir. Tarih-i Gazan’› k›saltarak K›r›m hanlar›na dair es-Seb-
bu’s-Seyyar fi Ahvâl-i Tatar adl› bir eser yazm›flt›r. O¤lu Hasîb Mehmed Efendi’dir17.

18. (4) Hasîb Üsküdârî: Ahmed Hasîb Efendi (Mü’minzâde) (ö. 1200/1786) [fieyh, bi-
yografi yazar›, tarihçi, flâir]

Hasîb Üsküdârî, Hasîb-i Mevlevî diye de an›l›r. Divân sahibi ve flâirdir. Nakflibendî fleyhle-
rinden faziletli, tarihflinafl biri olup 1200/1786 tarihlerinde vefat etmifltir. Üsküdar’da Toptafl›
civar›ndaki dergah›nda metfundur.

Eserleri: 1) Vefeyât-› Ekâbîr-i ‹slâmiyye, 2) Fezâil-i Ashâb-› Bedr, 3) Menâkîb-› Ahmed Yekdest
ve Hoca Mehmed Emin Tokadî, 4) Silkü’l-Leâlî, 5) Ravdatü’l-Küberâ adl› eserleri vard›r.

Vefeyat-› Ekâbir-i ‹slâmiyye cetvelli bir tarzda düzenlenmifl bir eserdir. Bu eser fiem’î Mol-
la’n›n Esmâru’t-Tevârîh adl› eserine temel kaynak olmufltur. Müellifin muhtelif Osmanl› flâirle-
ri taraf›ndan söylenen Hz. Peygamberle ilgili na’tlar› bir araya getirerek oluflturdu¤u bir eseri
daha vard›r. Menâk›b› ise, nakflî büyüklerinden Ahmed Yekdest ile Hoca Mehmed Emin Toka-
dî’n›n menk›belerini ihtiva eder18.

Co¤rafyac›lar

19. (1) Ali Cevdet Bey Üsküdârî (ö. 1332/1914) [Co¤rafyac›, tarihçi]

Ali Cevdet Bey, tarihflinas bir zat olup Üsküdarl›d›r. Mekteb-i Harbiye’den mezun olduktan
sonra Pay›taht-› Mekâtib-i Askeriyye’de ö¤retmenlik yapt›. Daha sonra Bursa redîf-i âlâ-yi kay-
makaml›¤›nda bulundu. Meflrutiyetin ilân›ndan sonra emsalleriyle beraber görevinden uzak-
laflt›r›ld›. Geri döndü¤ünde emekliye ayr›ld›. 1332/1914 tarihinde memleketinde vefat etti. Ka-
racaahmet Mezarl›¤›’nda metfundur. 

Ali Cevdet Bey tarih ve co¤rafya alan›ndaki uzmanl›¤› ile flöhret bulmufl, her iki alanda da
güzide eserler vermifltir.

Eserleri: 1) Memâlik-i Osmâniye Tarihi ve Co¤rafya Lügât›, 2) Mükemmel Osmanl› Tarihi, 3)
Ravzatu’l-Enbiyâ, 4) fiehzâde Mustafa, 5) Co¤rafya-yi Osmânî, 6) Muhtasar Tarih-i ‹slâm, 7) Fez-
leke-i Co¤rafya-yi Umûm,î ,8) Musavver Tarih-i ‹slâm ve Mehd-i Medeniyet-i Arabistân19 adl› eser-
leri vard›r.

20. (2) Mehmet Besim Darkot (1903-1990) [Co¤rafyac›]

Mehmet Besim Darkot, her ne kadar Üsküdârî nisbesi ile an›lm›yor olsa da Üsküdarl› oldu¤u ve
ünü ülke s›n›rlar›n› aflan önemli bir bilim adam› oldu¤u için onu burada zikretmeyi gerekli gördük.
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17 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, s.397-398.
18 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, III, s.47.
19 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, III, s.111.
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Mehmet Besim Darkot, Cumhuriyet döneminin ilk büyük co¤rafyac›lar›ndan biridir.
1903’te Üsküdar’da do¤du. Babas›, Endurun’da yetifltikten sonra II. Abdülhamit taraf›ndan
fiehzade Abdulkadir Efendi’nin lalal›¤›na yükseltilen Mehmed Asaf Bey, annesi Tevhide Safiye
Han›m’d›r. ‹stanbul Erkek Muallim Mektebi’nde okudu. ‹lkokul hocal›¤› yaparken bir yandan
da Darülfünûn’un Co¤rafya Dârulmesâisi’ne devam etti. Buray› bitirince Fransa’ya gönderildi.
Fransa’daki tahsilinin son y›l›nda Cezayir’de araflt›rmalar yapt›. Ve “Cezayir Yüksek Ovalar›”
adl› tezle “yüksek etüt diplomas›” ald›. 1932’de Türkiye’ye döndü. Ordinaryüs profesörlü¤e
kadar yükseldi. De¤iflik fakültelerde ders verdi. 1990’da öldü. 

Eserleri: 1) ‹lk Mekteplerde Ço¤rafya Muallim Kitab›: ‹lkokul çocu¤una co¤rafyan›n nas›l
ö¤retilece¤ini anlatan pedagojik mahiyetteki bu esere Maarif Vekaleti taraf›ndan mükafat
verilmifltir. 1932-1943 y›llar› aras›ndaki dönemde yapt›¤› araflt›rmalar›n ço¤u fizikî co¤-
rafya ile ilgili olup özellikle üzerinde durdu¤u konulardan biri de ‹stanbul ve Çanakkale
bo¤azlar›n›n meydana gelifli hususudur.

2) Co¤rafi Araflt›rmalar adl› eserinde bo¤azlar›n menfleinden baflka Türkiye’de iklim de¤iflik-
likleriyle ilgili olarak meydana gelen morfolojik flekillenmeler, Ege haliçlerinin oluflumu gibi
konularda orijinal görüfller ortaya koymufltur. Türkiye’deki s›cakl›¤›n ve ya¤›fllar›n da¤›l›fl› hak-
k›ndaki çal›flmalar› ve yapt›¤› ilk renkli “Türkiye Ya¤›fl Haritas›” önemlidir. Ülkemizde ilk defa
gerçek izotermler denemesini de yine o yapm›flt›r.

1942’den sonra Besim Darkot’un Türkiye’nin co¤rafi bölgelerini s›n›rland›rmak, daha iyi ta-
n›tmak ve bunlar› alt yörelere ay›rmak hususunda büyük bir gayret sarfetti¤i görülür. 1941 Ha-
ziran’›nda Ankara’da toplanan ve özellikle co¤rafi bölge s›n›rlar›n›n çizilmesi üzerinde duran I.
Co¤rafya Kongresi’nde çok etkili bir rol oynam›flt›r. Burada kabul edilen bölge ay›r›m› tama-
men onun haz›rlad›¤› ve teklif etti¤i rapora uygun olarak ç›km›flt›r. Ayr›ca Türkiye flehirlerinin
tarihi co¤rafyas› üzerinde de çal›flm›flt›r. Ayr›ca Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca ç›kar›lan ‹slam An-
siklopedisi’nde 200 kadar madde yazm›fl ve redaktörlük yapm›flt›r.

Darkot’un yay›nlar› arasanda ö¤renci kitaplar› önemli bir yer tutar: 4) Karto¤rafya Desleri, 5)
Ekonomik Co¤rafya, 6) Avrupa Co¤rafyas›, 7) Türkiye ‹ktisadi Co¤rafyas›, 8) Ege Bölgesi Co¤rafya-
s›, 9) Marmara Bölgesi Co¤rafyas› (M.Tuncel ile birlikte), 10) 1/800.000 ölçekli renkli Türkiye du-
var haritas›, 10) Balkan Yar›madas› Haritas›, vs20.

Edebiyatç›lar

21. (1) fiemseddin Mehmed Bey Üsküdârî (ö. 1314/1896 ) [Yazar, dilci, çocuk edebiyat-
ç›s›, ahlâkç›]

Çok yönlü bir âlim olmakla beraber daha çok Çocuk Edebiyat› ve dil üzerinde yo¤unlaflm›fl-
t›r. Aslen ‹stanbul’lu olup ça¤dafllar›n›n kalem erbab›n›n gayretlilerindendir. 1314/1896 tari-
hinde Üsküdar’da vefat etti. Karacaahmet Mezarl›¤›’nda Miskinler Tekkesi karfl›s›nda babas›
Yusuf Bey’in kabri yan›nda metfundur. Çocuklar›n kolay okumalar›n› sa¤lamak ve ahlâklar›n›
güzellefltirmekle alâkal› on kadar risalesi vard›r. En meflhurlar› dilimiz elif-bâ’lar›n›n mukem-
mellerinden olan Anahtar ile Çocuklara K›lavuz ad›ndaki risaleleridir. En büyük eseri olan Lu-

20 Tuncel, Metin, “Darkot, Mehmet Besim” md., D‹A., ‹stanbul 1993, VIII, s.500.



gât-i fiemsuddîn ismindeki eserinin birinci cildinin neflrine muvaffak olmufltu.

Eserleri: 1) Lugât-i fiemsuddîn, ayr›ca, 2) Mektep, 3) Çocuklara Arkadafl, 4) Mecazât, 5) Tedbir-
de Kusur, 6) Ramazan Hediyesi, 7) Çocuklar›n Cuma Günü Mektebi, 8) Kendim Ettim Kendim Bul-
dum, 9) Çocuklar›n Gece E¤lencesi isimlerinde ahlâk ve edebiyata dair faydalardan bahseden mat-
bu mecmualar› bir de Arkadafl isminde bir gazetesi vard›21.

22. (2) Reflat Nuri Güntekin (1889/1956) [Edebiyatç›]

Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikaye ve tiyotro yazarlar›ndand›r. 1889’da Üs-
küdar’da do¤du için Üsküdar’›n yetifltirdigi ünlü edebiyatç›lar aras›nda yer al›r. Reflat Nuri, ‹s-
tanbul Dârülfünun Edebiyat fiubesi’nden mezundur. Çeflitli okullarda Frans›zca, Türkçe, felse-
fe, pedagoji ö¤retmenli¤i ve idarecilik yapt›. Milli E¤itim Bakanl›¤› müfettiflli¤i ve Çanakka-
le’den milletvekilli¤i yapt›. Daha sonra baflmüfettifl oldu. 1950 y›l›nda UNESCO’nun Türkiye
temsilcisi ve talebe müfettifli olarak Paris’e gitti. 1954’de emekliye ayr›ld›ktan sonra ‹stanbul
fiehir Tiyatrolar› Edebi Heyet üyeli¤ine seçildi. 1956’da öldü.

Bir çok dergi ve gazetelerde makaleleri yay›mlanan Reflat Nuri’ye as›l flöhretini kazand›ran
Çal›kuflu adl› roman›d›r. Vakit gazetesinde tefrika edildikten sonra ayn› y›l (1922) kitap halin-
de yay›mlanan Çal›kuflu, bu tarihten günümüze kadar sürekli olarak okuyucular›n ilgisini çe-
ken ve en çok bas›lan romanlar aras›na girmifltir. Tiyatro, hikaye, roman, mizah, tenkit, tercüme,
uyarlama, antoloji, sözlük alanlar›nda pek çok kitap yay›mlam›fl ve dergilerde yaz›lar› ç›km›flt›r.

Reflat Nuri’nin ilk bak›flta aflk konusu üzerine kurulmufl gibi görünen romanlar›, gerçekte
verilmek istenen mesajlar›n flah›s ve olaylarla örülmüfl edebî metinlerdir. Bu bak›mdan genel
anlam›yla tezli roman kategorisine girerler. Baflta Çal›kuflu olmak üzere romanlar›n›n ço¤unun
Türk okuyucusu taraf›ndan  hemen her dönemde okunmas› ve sevilmesi, merhamet ve flefkat
duygular›yla ifllenmifl olmas›ndand›r. Çal›kuflu, Dudaktan Kalbe, Akflam Günefli, Bir Kad›n Düfl-
man› gibi ilk romanlar›nda flah›slar, olaylar, hatta anlat›m tarz›nda duygu a¤›rl›k kazan›r. Daha
sonrakilerde duygu yönü ihmal edilmemekle beraber toplum meseleleri ön plana ç›kar. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda Reflat Nuri’nin eserlerini birer içtimaî tenkit roman› olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Yer yer ironik bir ifade bu tenkidi destekler. Merhamet duygusunu uyand›rmak
için s›k s›k melodramatik unsurlar kullanm›fl, ola¤an üstü tesadüflere de önemli ölçüde yer
vermifltir.

Romanlar›ndaki zaman, II. Abdulhamit dönemiyle Cumhuriyet dönemini içine alan bir ke-
sittir. Hemen her roman›nda flu veya bu vesile ile II. Abdulhamit dönemine elefltiriler yönelten
romanc›, Yeflil Gece roman› ile Hülleci piyesi d›fl›nda ideolojik edebiyata iltifat etmemifltir. Ça-
l›kuflu’nda Feride’nin flahsî maceras› etraf›nda XX. Yüzy›l’›n bafllar›nda Osmanl› bürokrasisi-
nin, e¤itim sisteminin, kad›n›n toplumdaki yerinin, bat›l inançlar›n tenkidi vard›r. Gizli El ve
De¤irmen’de bozulan devlet mekanizmas›, bürokras›, rüflvet ele al›n›r. Damga’da toplum için-
de haks›z yere suçlanm›fl, Harabelerin Çiçe¤i’nde sakat kalm›fl insanlar ad›na merhamet ve hofl-
görü istenir. Yaprak Dökümü ve Gökyüzü, Cumhuriyet döneminde yanl›fl Bat›l›laflma’n›n getir-
di¤i zihni ve ailevi krizlerin roman›d›r. Romanlar› aras›nda yaln›z Yeflil Gece kat› bir ideolojik
temel üzerine kurulmufltur. Hemen bütün eserlerinde belli bir ölçüde ictimai tenkide yer ve-
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21 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.272.



ren Reflat Nuri, di¤er romanlar›nda birbirine z›t görüflleri, ahlâkî de¤er yarg›lar›n› dengeli bir
yap› içinde verdi¤i, z›tl›klar› sevgi ve merhamet duygusuyla yumuflatmaya çal›flt›¤› halde Yeflil
Gece’de bafltan sona kadar softal›kla inkilapç›l›¤›n, en küçük hoflgörü duygusuna imkan tan›-
mayan çat›flmas›n› ortaya koyar. Yeflil Gece’de dindar tiplerin hepsi cahil, riyakar, menfaatçi,
hatta düflman karfl›s›nda ifl birlikçi veya kaçakt›r. Reflat Nuri’nin hikayelerinin konular› ile ro-
man ve tiyatrolar› aras›nda belirli iliflkiler vard›r. Bunlarda da ferdî ve sosyal konular› iflleyen
yazar daha çok kad›n, çocuk, aile ve ahlâk meseleleri üzerinde durmufltur. Romanlar› ile tiyat-
rolar› genellikle ayn› temalar› ihtiva eder.

Yeflil Gece gibi Hülleci de özel bir maksatla yaz›lm›fl izlenimini vermektedir. Anadolu Notlar›
adl› eseri müfettifllik y›llar›na ait gözlemlerini yans›t›r. Anadolu insan›n yokluklar›n› ve güzel-
liklerini objektif bir dille anlat›r22.

Filologlar

23. (1) Mustafa Hâkî et-Tirevî el-Üsküdârî (ö.1042/1632) [Dilci]

Âlim bir zatt›r. Dil alan›nda önemli bir kariyere sahiptir. 1042/1632’de vafat etti. Menâzi-
mu’l-Cevâhir fi’l-Lu¤ati’l-Arabiyye ve’l-Farisiyye ve’t-Türkiyye adl› bir eseri vard›r.

24. (2) Kâflif Efendi (Ali Kâflif b. Ömer Üsküdârî) (ö.III. Mustafa devri) [Dilci ve flâir]

Mülâzimîn-i ilmiyeden fliir tabiatl› biri olup Üsküdar’l›d›r. fieyhulislam Mîrzâzâde Mehmed
Efendi’nin kitapç›l›¤›nda bulundu. Sultan Üçüncü Mustafa devrinde vefat etti. Meflhur Lehce-
tü’l-Lugât’› ihtisar etmifltir. Bir nüshas› ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal Bey’in özel kütüphanesin-
de mevcuttur. Divânçe’si vard›r23.

25. (3) ‹samüddin Efendi el-Üsküdârî (Ebu’l-‹sme Mustafa ‹samuddin Efendi)
(ö.1203/1789) [Dilci, kad› ve flâir]

Fazilet ehli kad›lardan bir zat olup Üsküdar’l›d›r. Nakflibendî tarikat›na mensuptur.
1203/1789 tarihinde Üsküdar’da vefat etti. ‹samüddin’i, Tercüme-i Mefâtîhu’d-Deriyye fî ‹sbâti’l-
Kavânîni’d-Duriyye adl› eserinden dolay› dilciler aras›nda zikretmeyi tercih ettik. Zira  Mefâtî-
hu’d-Deriyye Arapça bir eserdir; Farsça dilinin kaideleri hakk›ndad›r. Müellifi Ebû Bekr Sivasî-
zâde Mustafa Efendi’dir. ‹samüddin bu eseri tercüme etmifltir.

Eserleri: 1) Terceme-i Mefâtîhu’d-Deriyye fî ‹sbâti’l-Kavânini’d-Duriyye 2) efl-fia’fla’atü’l-Kame-
riyye fi fierhi Kasîdeti’l-Mudariyye, 3) et-Tensîsu’l-Muntazar fi fierhi Ebyâti’t-Telhîs ve’l-Muhtasar,
4) et-Tuhfetü’d-Dâriyye fi fierhi Kasîdeti’l-Ensâriyye, 5) Kaside-i Tantaraziyye fierhi, 6) Müretteb
Müfredât-i Sipahi, 7) Nakflibendi Tar›kat›, 8) fierhu Beyt-i Hüsrev Dehlevî, 9) fierhu Kasideti’l-Mün-
ferice, 10) fierhu Muhtasar alâ Kasideti’t-Tâiyye, 11) fierhu Nevâbi¤›’l-Kelim, 12) fierhu Tuhfe-i fiâ-
hidî, 13) fierhu Urûdi’l-Endelusî, 14) Zâdü’l-‹bâd fi fierhi Zuhri’l-Ma’âd, 15) Aksa’l-Mefâd fi Terce-
meti’fl-fierheyn ve Künhi’l-Murâd fî Beyâni Bânet Suad.24.
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22 Hüseyin, Çelik, “Güntekin, Reflat Nuri” md., D‹A., ‹stanbul 1996, XIV, s.307-309.
23 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.392.
24 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.369-370.



26. (4) Feyzi Mollazâde efl-fiirvânî Mehmed Emin b. Sadr Üsküdârî (ö.1180/1766) [Dilci]

Feyzi dil alan›ndaki baflar›lar› ile meflhurdur. 1180/1766 tarihinde vefat etti. Manzum

Lügat Risâlesi adl› bir eseri vard›r.
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25 Mehmet, ‹pflirli, “Hüsameddin Efendi, At›fzâde” md., D‹A., ‹stanbul, 1998, XVIII, s.513)
26 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri adl› eserinde, Aziz Mahmud Hüdayî’nin  “Ataî’nin fiekây›k

Zeyli’nde Hüdâvendigâr vilayetindeki Sivrihisar (Seferihisar)l›, ‹smail Hakk›’n›n Silsilenâme-i Celvetî’sin-
de Koçhisarl› oldu¤u zikredilmiflse de mevsuk baz› karinelere göre, Sivrihisarl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r”.
demektedir. (age., I, s.185) Müstakîmzâde de Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, adl› eserinde Sefer-
hisâr (Sivrihisar)’l› oldu¤unu söylemektedir [vr. 439b].



fieyhulislamlar
Tespit edebildi¤imiz kadar›yla Üsküdarl› olup fleyhulislaml›k makam›na yükselen iki kifli

vard›r. Bunlardan birincisi Hüsameddin Efendi, At›fzâde’dir.
27. (1) Hüsameddin Efendi, At›fzâde (1799-1871) [fieyhulislam, müderris, tarihçi, kad›,

kazasker]
Hüsameddin Efendi, fleyhulislaml›k makam›na yükselmeden önce bir çok görevlerde bu-

lunmufl bir Osmanl› fieyhulislam›d›r. ‹stanbul’da do¤du. Kütüphanesiyle meflhur Defderdar
At›f Efendi sülalesine mensup olup dedesi Reîsülküttâb Mehmed Celaleddin Efendi, babas› III.
Selim âlimlerinden Cemal Efendi’dir. Tahsilini babas›n›n ve devrin tan›nm›fl âlimlerinin yan›n-
da tamamlayarak 1229’da (1814) ruusunu ald›. Müderrislik sissilesini süratle katederek mah-
reç mevleviyetiyle Selanik kad›s› oldu. Ard›ndan Mekke payesini ald› ve evkaf müfettiflli¤i
vekaletine, arkas›ndan 1265/1849’da Edirne’de teflkil edilen Meclis-i Kebîr-i Eyâlet üyeli¤i-
ne getirildi; bir y›l sonra kendisine ‹stanbul payesi verildi. 1267’de (1851) Bursa Meclis-i Ke-
bîri üyesi oldu. Bulundu¤u görevlerde gösterdi¤i liyakata mükafat olarak ‹stanbul payesini al-
d›. ‹stanbul’a geldikten sonra Encümen-i Danifl ve Meclis-i Maarif üyeli¤inde bulundu.
1269’da (1852) Meclis-i Maarif-i Umumiye üyeli¤i, 1272’de (1855) Anadolu Kazaskerli¤i
payesi verilip Meclis-i Maarif reisli¤ine, daha sonra Bâb-i Fetva’da Meclis-i ‹ntihab-i Nüv-
vab-› fier’ reisli¤ine tayin edildi. Bilfiil Anadolu kazaskeri olduktan sonra ve Rumeli kazas-
kerli¤ine, bunun ard›ndan Mehmed Sadeddin Efendi’nin yerine (1863) fleyhulislaml›¤a geti-
rildi. 1283’de (1866) görevinden al›nd›. 1288/1871’de vefat eden Hüsameddin Efendi Üskü-
dar’da aile mezarl›¤›na defnedildi.

Mütevazi bir kiflili¤i olan Hüsameddin Efendi’nin tarih bilgisine sahip oldu¤u, gayretli kim-
seleri teflvik etti¤i bilinmektedir25.

28. (2) Pirizâde Mehmed Sahib (b. ‹brahim ‹smet Bey ) Üsküdârî  (ö.1328/1910)
[fieyhulislam] Osmanl› Devletinin 119’uncu fleyhulislam›d›r. 1328/1910’da vefat etti.

fieyh ve Mutasaff›flar
fieyh ve mutasavv›f olarak Üsküdar’da en çok flöhret bulan flüphesiz Aziz Mahmud Hüdayî

hazretleridir. Aslen Üsküdarl› olmamakla beraber Üsküdar’da uzun süre fleyhlik ve irflad faali-
yetlerinde bulunmas›, va’z u nasihatlerle toplumu ayd›nlatmas› ve Üsküdar’da metfun olmas›
onun Üsküdârî nisbesi ile an›lmas›na sebep olmufltur. Aziz Mahmud Hüdayî, hakk›nda pek
çok çal›flma yap›lan ünlü bir kiflili¤e sah›pt›r.

29. (1) Aziz Mahmud Hudâyî Efendi (ö.1038/1628) [fieyh, âlim, tefsirci, hadisçi, f›k›hç›,
mutasavv›f]

Aziz Muhmud Hüdayî fleyhli¤i yan› s›ra çok yönlü bir âlimdir. Anadolu'da yetiflen büyük
velîlerdendir. Celvetiyye tarikat›n›n kurucusu, mutasavv›f ve flâirdir. 948/1541 y›l›nda fieref-
likoçhisar’da do¤du26. Çocuklu¤unu geçirdi¤i Sivrihisar’da ilk tahsiline bafllad›. Daha sonra ‹s-
tanbul’a giderek Küçükayasofya Medresesi’ne girdi. Çok zekî oldu¤u için hocalar›ndan Nâz›rzâ-
de Ramazan Efendi ona özel bir ihtimâm gösterdi. Mahmûd Hüdâyî genç yaflta; tefsîr, hadîs, f›-
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27 Hasan Kamil, Y›lmaz, “Aziz Mahmud Hudâyî ” md., D‹A, ‹stanbul 1991, IV, s.338-340.
28 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, s.185; Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb, vr. 439b.; Hasan Ka-

mil, Y›lmaz, “Aziz Mahmud Hudâyî ” md., D‹A, ‹stanbul 1991, IV, s.338-340.
29 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, s.557-558.



k›h ve zaman›n fen ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Ancak verdi¤i eserler daha çok tasavvufla
ilgilidir. Hocas› Nâz›rzâde onu yan›na yard›mc› olarak ald›. Mahmûd Hüdâyî, bir taraftan ho-
cas› Ramazan Efendi’ye yard›m ederken, di¤er yandan da Halvetî yolunun fleyhlerinden Mus-
lihuddîn Efendi’nin sohbetlerine kat›larak tasavvuf yolunda ilerlemeye çal›flt›27. Bu arada ho-
cas› Nâz›rzâde'nin, Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi’ne tâyini ç›kt›. Mahmûd Hüdâ-
yî, yirmi sekiz yafl›nda iken hocas› ile Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi, k›sa bir süre Edirne'de
müderrislik yapt›ktan sonra, fiam ve M›s›r'a kâd› tâyin edildi. Talebesi Mahmûd Hüdâyî'yi ora-
ya da götürdü. Mahmûd Hüdâyî M›s›r'da Halvetî fleyhlerinden Kerîmüddîn hazretlerinden
ders alarak, tasavvuf yolunda yetiflmeye çal›flt›. Mahmûd Hüdâyî otuz üç yafl›nda iken, hocas›
Nâz›rzâde ile Bursa'ya geldi. Üç sene Ferhâdiye Medresesi’nde müderrislik yapt›. Üç sene son-
ra, hocas›n›n vefât› ile Bursa kâd›l›¤›na getirildi. Bursa kâd›s› olarak vazîfeye bafllayan Mahmûd
Hüdâyî, kâd›l›¤› esnâs›nda gördü¤ü bir rüya üzerine Bursa kâd›l›¤›n› b›rakt›.

Azîz Mahmûd Hüdâyî fieyh Üftade’den feyz ald›. Üç senede hakikate vas›l oldu. ‹rflada me-
mur edilerek Üsküdar’a gönderildi. 1598 (H. 1007)’de Üsküdar'da câmi ve dergâh yapt›rd›.
1628 (H.1038)'de vefât etti. Kabri, ‹stanbul Üsküdar'da kendi dergâh› yan›ndaki türbesindedir.

Eserlerinden bâz›lar›: 1) Nefâisü’l-Mecâlis, 2) Tecelliyât, 3) Dîvân-› ‹lâhiyât, 4) Habbetü’l-Mu-
habbe, 5) Necâtü’l-Garîk, 6) Tarîkatnâme, 7) Tezâkir-i Hüdâyî, 8) Ahvâlü’n-Nebiyyi’l-Muhtâr Aley-
hi Salavâtullahi’l-Meliki’l-Cebbâr, 9) Câmiu’l-Fadâil ve Kâmiu’r-Rezâil, 10) Fethu’l-Bâb ve Ref’u’l-
Hicâb, 11) El-Fethü’l-‹lâhî, 12) Hâfliyetü’l-Kühistânî fî fierh-il-F›kh-› Keydanî, 13) Hayâtü’l-Ervâh ve
Necâtü’l-Eflbâh, 14) Tarîkat-› Muhammediyye, 15) Vâk›ât, 16) fierhun ale’l-Kasîdeti’l-Vitriyye fî
Medhi Hayri’l-Beriyye, 17) Mensûr Mevlîd-i Nebî... 28.

30. (2) Nasûhî Mehmed Efendi (Hac›) (ö. 1130/1718) [fieyh, mutasavv›f, vâiz, flâir]

Nasûhî Mehmed Efendi, Üsküdarl›d›r. fieyh fia’ban-i Kastamonî torunlar›ndan Nasûhî adl›
zat›n o¤ludur. Karabafl Ali Efendi’den el al›p halveti oldu, pîr-i sânî diye tan›nd›. Damad Ha-
san Pafla, kendisine Üsküdar Do¤anc›lar’da bir zaviye yapt›rd›. H. 1117’de (1705/06) Eyüp Ca-
mii Sal› vâizi oldu. 1126’da (1714) Kastamonuya gönderildi. 1127’de (1715) affolunup tekke-
sine döndü. 1130’da (1718) vefat etti. Faz›l ve ermifl say›lanlardan olup ilâhileri vard›r. 

Nasuhî Mehmed Efendi’nin soyundan “Nasuhizâdeler” diye ulemadan bir flube do¤mufltur.
fieyhlik makam› da uzun bir süre babadan o¤la geçmifltir29.

Eserleri: 1) Divân, 2) Mecmua-i Müraselât, 3) Risâletu’r-Rüfldiye fi Tarikâti’l-Muhammediyye, 4)
Mecmuâ-i Kelimâti Manzûme ve Mansûre, 5) Na’t ve Mersiyeler, 6) Mektubât-› Nasûhî el-Üsküdâ-
rî, 7) Tercüme-i Risâletu’r-Rüfldiyye fi’t-Tarikâti’l-Ahmediyye adl› eserleri vard›r. Eserlerinde ta-
savvufî konular hakimdir.

31. (3) ‹lmî Mehmed Efendi Üsküdârî (ö.1134/1721) [Müderris, mutasavv›f, flâir]

Müderris ve imam-i sultanîdir. Üsküdarl› ‹lmî diye flöhret bulmufl bir flâirdir.
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30 Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, vr. 323a; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, s.491;
Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, haz., Cemal Kurnaz-Mustafa Tatc›, Ankara 2001, II, s.696.

31 F›nd›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakâik (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri, V), s.343.
32 Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, vr. 118a.
33 F›nd›kl› Mehmed Efendi, Tekmiletü'fl-fiakâik (fiakaik-› Nu’maniye ve Zeyilleri, V), s.313.
34 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, s.81.
35 Filiz, Ça¤man, “Ali Üsküdârî” md., D‹A., ‹stanbul 1989, II, s.458.



1134/1721’de vefat etti.
Tasavvuf alan›nda fierhu Delaili’l-Hayrât adl› bir eseri vard›r30.
Üsküdârî nisbesi ile an›lan tasavvuf erbab› aras›nda flu kiflileri de saymak mümkündür: 
32. (4) Zâkir Büyük Ali Çelebi Üsküdârî (ö. 1144/1731) [fieyh, zâkirbafl›]
Üsküdarl›d›r. fiabaniye tarikat›n›n önde gelen fleyhlerinden Üsküdarl› fleyh Nasuhî hazret-

lerinin yetifltirdi¤i halifelerdendir. Hazretin Do¤anc›lar meydan›na bakan dergah›nda zakirba-
fl›l›k hizmetlerinde bulundu. 1144/1731’de vefat etti31.

33. (5) Emir Hoca Abdulkadir Üsküdârî (ö. 1151/1738) [fieyh]
Seyyid Abdulkadir Üsküdârî, Kadirî ve Nakflibendî’dir. fieyh Abdulkadir el-Ba¤dadî’nin nes-

lindendir. 1151/1738 tarihinde Üsküdar’da vefat etti32.
34. (6) Ahmed-i Rumî Üsküdârî (ö.1170/1756) [fieyh, imam, mutasavv›f]
Üsküdar Salacak yak›n›nda Sinan Pafla Camii’nde imaml›k, Do¤anc›lar’a yak›n hanesinde de

fleyhlik yapt›. 1170/1756’da vefat etti33.
35. (7) Abdulkerim Efendi (ö.1165-1168/1752-1755 aras›) [fieyh]
Saburî Dede’nin halifesidir. Üsküdar’da Celveti fleyhidir.
36. (8) Kemaleddin Mehmed Efendi (ö.1182/1768/69) [Mutasavv›f]
Üsküdar’da Atik Valide hücrelerinde sakin münzevi bir zat idi. 1182/1768/69’da vefat etti.

Ermifl salihlerdendi34.

Ressamlar
Üsküdârî nisbesiyle an›lan ünlü ressam ve tezhipçilerden sadece iki önemli isimden bahset-

mekle yetinece¤iz. 
37. (1) Ali Üsküdârî (XVIII yüzy›l›n ilk yar›s›) [Müzehhip ve çiçek ressam›]
Ali Üsküdârî ünlü müzehhip ve çiçek ressam›d›r. XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaflayan Os-

manl› müzehhibi ve lake ustas›d›r.
Do¤um ve ölüm tarihleri belli de¤ildir. Müstakimzade, onun Hac› Yûsuf-i M›srî’nin  ö¤ren-

cisi oldu¤unu ve XVIII. Yüzy›l’›n tan›nm›fl hattalar›ndan Yedikuleli Seyyid Abdullah’›n yazd›¤›
Mushaflar›n tezhibini yapt›¤›n› kaydeder. Tezhiplerinde, XVI. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda saray nak-
kaflhanesinde çal›flm›fl olan ressam fiah Kul›’n›n Osmanl› süsleme sanat›na kazand›rd›¤› motif-
leri severek ve titizlikle ifllemifltir. Onun imzas›n› tafl›yan tezhiplerle lake (rugan) tekni¤indeki
cilt kapaklar›, yaz› altl›klar›, yaz› çekmeceleri, yaz› kuburlar› ve yaylar 1723-1761 y›llar› aras›-
na rastlayan tarihleri tafl›maktad›r. Baz› kay›tlara göre saray için çal›flt›¤› anlafl›lmaktad›r. Eser-
leri Topkap› Saray› Müzesi, Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi
ile yurt içinde ve d›fl›nda çeflitli koleksiyonlarda korunmaktad›r. ‹stanbul Üniversitesi Kütüp-
hanesi’nde bulunan  ve cönk tarz›nda flark› makamlar›n› toplayan bir mecmuada da Bat› etki-
sini yans›tan realist çiçek resimleri yer almaktad›r35.

38. (2) Ali R›zâ Bey (1858-1930) [Ressam]

Ali R›zâ Bey daha çok manzara resimleri ile tan›nan Türk ressam›d›r. Üsküdarl› ve Hoca la-
kaplar›yla da an›l›r. Süvari binbafl› Mehmed Rüfldü Bey’in o¤ludur. ‹btidaî ve Rüfldiye mektep-
lerini Üsküdar’da bitirdi. 1879’da Kuleli Askeri ‹dadisi’ne girdi. Küçüklü¤ünden beri resme
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karfl› büyük bir ilgi duyan Ali R›za, orada resime hevesli befl arkadafl› ile birlikte askeri mek-
tepler naz›r› Edhem Pafla’ya müracaat ederek Kulelide bir resim dershanesi aç›lmas›n› temin et-
ti. Buraya hoca olarak tayin edilen Ressam Nuri Pafla’n›n yan›nda çal›flmaya bafllad›. Bir y›l için-
de yapt›klar› tablolar devrin padiflah› II. Abdülhamid’e gösterilince genç ressamlar mükafatlan-
d›r›ld›lar. Yerli ve yabanc› bir çok ünlü ressamlardan ders ald›. Nuri Pafla’n›n resim derslerine
muavin olarak tayin edildi. Bu arada bir yandan da Daruflflafaka’da resim dersleri verirken bu-
na ilave olarak Harbiye matbaas›n›n baflressaml›¤›na getirildi. Asker mekteplerindeki resim
derslerine yard›mc› olmak maksad›yla otuz örnekli üç model albüm haz›rlad›. Bu bask›l› al-
bümler o devirdeki orta ö¤retim kurumlar›na resim sanat›n›n yay›lmas›nda büyük rol oyna-
m›flt›r. Bu çal›flmalar›n yan› s›ra sivil mektepler için de modeller haz›rlad›. 

Ali R›za Bey, II. Meflrutiyet’in ilk y›llar›nda kurulan Osmanl› Ressamlar Cemiyeti baflkanl›-
¤›n› da yapm›flt›r. Cemiyetin yay›n organ› olarak Osmanl› Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ad›yla
ayda bir yay›mlanan ve kültür hayat›m›zda önemli rolü olan  mecmuan›n ç›kar›lmas›na da ön
ayak oldu. Kaymakaml›k rütbesine kadar yükseldi¤i askerlikten 1911 y›l›nda kendi arzusuyla
emekliye ayr›ld› ve s›ras›yla Sanayi-i Nefise Mektebi ile Çaml›ca K›z Lisesi’nde resim hocal›¤›
ve Sanayi-i Nefise Encümeni azal›¤›nda bulundu. Emeklilikten sonraki yirmi y›ll›k sanat haya-
t›, en çok çal›flt›¤› ve eser verdi¤i dönemdir. 20 Mart 1930’da Üsküdar’da vefat etti ve Karaca-
ahmet mezarl›¤›nda defnedildi.

Renk ve desenlerine verdi¤i millî ve mahallî karakteri hemen hissettiren Ali R›za Bey, Türk
resim tarihinde daha çok karakalem olmak üzere ya¤l› boya ve özellikle suluboya resimleriyle
ç›¤›r açm›fl, yüzlerce talebe yetifltirmefl bir hocad›r. Ayr›ca resim tekni¤i, tabiat› yorumlay›fl› ve
ifade edifli de baflka ressamlarca da örnek al›nm›flt›r.

Ali R›za Bey asl›nda peyzaj ressam› olmas›na ra¤men aras›ra hayali resimler de yapm›fl, bun-
lar›n ço¤unda imzas›n›n yan›na “fikirden” yazarak tabiattan olmad›¤›n› belirtmifltir. Ancak gün-
lük intibalar›ndan do¤an bu tarz resimleri de tabiattan yap›lm›flcas›na gerçek izleri tafl›r. Ken-
disinin daha çok peyzaj ressam› say›lmas› gerekti¤ini, bu sebeple de yerli ve milli yaflay›fl› an-
latan eski Osmanl› bina, mahalle ve manzaralar›n› resim vas›tas›yla daha uzun bir süre yaflat-
mak için çal›flt›¤›n› belirten Ali R›za Bey’in ‹stanbul’da oldu¤u kadar Gebze, Karamürsel, De-
¤irmendere gibi yak›n kasabalara giderek oradaki tarihi yerleri ve bilhassa bugün mevcut ol-
mayan Türk evlerin resimlerle aktarmas› bu anlay›fl›n bir tezahürüdür. Bir çok eseri Milli Kü-
tüphane’de ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcuttur36.

Hattatlar
Hattatl›k, Osmanl› Türklerinde en önde gelen sanatlardan biriydi. Osmanl› Türkleri 6.000

y›ll›k tarihin en büyük yaz› üstadlar›n› yetifltirmifl, bu sanat› zirvesine ç›karm›fllard›.

Osmanl› Devletinde, bilhassa II. Beyazid zaman›nda Amasyal› fieyh Hamdullah’›n büyük
himmetiyle geliflen bir sanatt›r. Amasya'da vali olarak bulunan fiehzade Beyazid’in dikkatini çe-
ken fieyh Hamdullah, kendinden önceki yaz›lar› inceleyerek sülüs, nesih ve muhahkak yaz›lar›
yeni bir üslup ve karakterde yazarak yeni bir ekol oluflturmufl, kendinden sonra gelen bütün
hattatlara örnek olmufltur. Üsküdârî hattatlar›n say›s› oldukça fazla olmakla beraber biz bura-
da sadece birkaç ünlü isimden bahsedece¤iz.
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39. (1) Hasan Üsküdârî (ö. 1023/1614) [Hattat]

Hasan Üsküdârî ünlü bir hattatt›r. Hamza adl› bir zat›n o¤ludur. Üsküdar’da do¤du¤u ve
burada yaflad›¤› için Üsküdârî nisbesiyle an›lm›flt›r. fieyh Hamdullah Efendi’nin k›z› taraf›ndan
torunu olan Pîr Mehmed b. fiükrüllah’›n akrabas› ve talebesidir. Hocas›ndan aklâm-› sitteyi
meflk edip icazet ald›ktan sonra yine fleyh Hamdullah’›n o¤lu taraf›ndan torunu olan Dervifl
Mehmed b. Mustafa Dede’den hatt›n inceliklerini ö¤rendi. Hasan Üsküdârî böylece “fleyh üs-
lûbu”nun iki koldan kendisinde topland›¤›, devrinin önde gelen bir temsilcisi olarak bu yolda
Mushaf ve k›talar yazd›. Üçüncü nesilden fieyh Hamdullah fleceresine ba¤lanan hattat›n celî-sü-
lüs hatt›ndan baz› örnekler zaman›m›za ulaflm›flt›r. Ancak ka¤›da yazm›fl oldu¤u aklâm-› sitte
örneklerinden günümüze ulaflabilenler fazla de¤ildir.

Hasan Üsküdârî, Karacaahmet Sultan Türbesi karfl›s›ndaki set üstüne defnedilmifltir. 

fieyh Hamdullah’tan günümüze ulaflan hattat silsilesinde mühim bir mevkiye sahip olan Hasan
Üsküdârî’nin meflhur talebeleri aras›nda Halid Erzurumî’den baflka Muhammed el-‹mam ad›yla ta-
n›nan Tokatl› ‹mam Mehmed Efendi de bulunmaktad›r37. Murakkaât adl› bir eseri vard›r.

40. (2) Hasan R›zâ Efendi, Hac› (1849-1920) [Hattat, imam]

Ayet-i berkenar mushaf›yla tan›nan Osmanl› hattat›d›r. Üsküdar’da do¤du. Babas› T›rnova
eski posta müdürü ve Mustafa Reflid Pafla’n›n kilercisi Ahmed Nâzif Efendi’dir. ‹lk tahsil y›lla-
r›ndan itibaren hüsn-i hatta ilgi duyan Hasan R›za, aralar›nda Yahya Hilmi Efendi gibi büyük
bir hattat›n da bulundu¤u birkaç hocadan hat meflketti. Babas›n›n tekrar posta müdürlü¤üne
tayini üzerine ailesiyle birlikte T›rnova’ya gitti. 1865’de ‹stanbul’a döndükten bir süre sonra
babas› vefat edince Pertevniyal Valide Sultan’›n kapu çuhadar› olan  amcas›n›n arac›l›¤›yla Mu-
z›ka-i Hümayun’a kaydedildi. Burada hüsn-i hat muallimi Mehmed fiefik Bey’den meflke bafl-
layan Hasan R›za on alt› arkadafl›yla beraber icazet ald›. fiefik Bey, onun Kazasker Mustafa ‹z-
zet Efendi’den de faydalanmas›n› sa¤lad›. Ta’lik hatt›n› Sami Efendi’den ö¤rendi. M. 1871’de
Muz›ka-i Hümayun imaml›¤›na tayin edildi.

Hasan R›za Efendi, Muz›ka-i Hümayun’dan hüsn-i hat dersi kald›r›l›nca imamet vazifesini
sürdürdü. 1332’de aç›lan Medresetü’l-Hattâtîn’in sülüs-nesih hocal›¤›na tayin edildi. Ancak
gözlerindeki rahats›zl›k nedeni ile bir süre sonra bu görevinden ayr›lmak zorunda kald›.
1338/1920’de vefat etti. Ve hisar›n yan›ndaki kabristana defnedildi. Oturdu¤u ev ölümünden
iki gün sonra yanm›fl, ancak eserleri kurtar›lm›flt›r.

Sülüs, celi-sülüs, ta’lik, celi-ta’lik yaz›lar›yla da bir hayli eser vermifl olmakla beraber Hasan R›-
za Efendi’nin en çok baflar› sa¤lad›¤› nesih hatt›d›r. Nesihle yazd›¤› Mushaflar harflerinin güzel-
li¤i kadar rahat okunabilmesi, harekelerinin isabetli yerlere konulmas› bak›m›ndan da eriflil-
mesi güç bir mükemmeliyettedir. Sultan Reflad’›n arzusuyla yazd›¤› sekiz ciltlik (1067 varak)
Sahih-i Buhârî onun en önemli eserleri aras›nda say›labilir. Ayr›ca muhtelif boylarda yazd›¤› sa-
y›s›z hilye-i saadet levhalar› aras›nda çok büyük olanlar›n›n müstesna bir yeri vard›r. Onyedi
talebeye hat icazeti veren Hasan R›za Efendi’nin hayat› boyunca, ikisi devir hatmi için cüzler
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halinde olmak üzere muhtelif boylarda yazd›¤› on dokuz mushaftan 1308/1891 tarihli vezîrli
k›tada olan› ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde, Sultan Reflid’in türbesi için yazd›¤›
1330/1912 tarihli büyük mushaf› da Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi’ndedir. Sülüs-nesih
murakka’lar›n›n say›s› bilinmemektedir. Celi-sülüsü, nesih hatt› kadar mükemmel de¤ildir. Bir
çok cami ve çeflmelerde levha ve kitabeleri bulunmaktad›r.

Hasan R›za Efendi as›l flöhretini bas›lmak üzere yazd›¤› “ayet-berkenar” mushafla kazanm›fl-
t›r. Eczal› ka¤›da eczal› mürekkep kullanarak özellikle h›fza çal›flanlara kolayl›k sa¤lamak üze-
re âyetlerin sayfa bafl›nda bafllay›p sonunda bitecek flekilde düzenlendi¤i (berkenar tertip) ve
her sayfas›n› onbefl sat›r olarak yazd›¤› bu mushaf›n Matbaa-i Amire bask›s› 1301’den itibaren
bir çok defa bas›lm›fl fakat bu bas›mlar yüzünden yaz› baz› özelliklerini kaybetmifltir.

Baz› tasavvûfî manzumeler de kaleme alan Hasan R›za Efendi’nin tezhiple de meflgul ol-
du¤u müzehhip olarak imzas›n› tafl›yan levhalar›ndan anlafl›l›yorsa da bu çal›flmalar› hat-
t› kadar önemli de¤ildir38.

41. (3) Necmeddin Okyay [Necmeddin Üsküdârî] (1883-1976) [Hattat, vâiz, imam]

Meflhur hattatlardand›r.Üsküdar Yenicami bafl imam› Mehmed Nebih Efendi’nin o¤ludur.
Ravzâ-i Terakki Mektebi’ne devam ederek Mehmet fievki ve Hasan Talat Bey’den hattatl›k ders-
leri ald›; r›k’a, divânî ve celî-divânî yaz› türlerini ö¤rendi. 1905’de ta’lik ve celî-ta’lik türü yaz›
yazma konusunda Sâmî Efendi (1838-1912)’den, 1906’da da sülüs ve nesh türünden Bakkal
Arif Efendi’den icâzet ald›. Daha sonra Hattatlar Mektebi’nde tu¤ra çizmeyi ve celi-sülüsü ‹sma-
il Alt›nbezer (1870-1946) ile uygulamaya bafllad›. Ayr›ca Özbekler Tekkesi fleyhi fieyh Ethem
Efendi’den ebru sanat›n› ö¤rendi. Bu alanda uzman oldu. Okçubafl› Seyfeddin Bey’den okçu-
luk ö¤rendi. Okyay soyad› ise okçuluktaki maharetinden gelmektedir. ‹stanbul’da Üsküdar Ye-
ni Camii’nde vâiz ve ‹mam olarak babas›n›n yerine geçti; k›rk y›l ayn› yerde bu görevi sürdür-
dü. Hattatlar Mektebi ile Do¤u Dekoratif Sanatlar› Okulu’nda ders verdi. Son olarak da ‹stanbul
Güzel Sanatlar Akademisi’nde ö¤rencilerine uygulamal› olarak ta’lik yazma dersleri verdi. Yaz-
maya ilâveten hattatl›kla ilgili bir çok sanat ve maharet keflfetti. Baha Efendi’den Türk klasik cilt-
çilik sanat›n› ö¤rendi. S›ras›yla Emin Barin ve ‹slam Seçen’i (ö.1913) bu sanatta e¤itti. O ayr›-
ca ka¤›t boyama sanat›n› ve çeflitli farkl› tonlarda mürekkep yapmak için formuller gelifltirdi.
‹mzas›z hat çal›flmalar›n›n tan›mlanmas›nda hüner kazand›. Ö¤rencileri aras›nda Ali Arpaslan
da bir hattatt›39.

Üsküdarl› di¤er hattatlar için ‹brahim Hakk› Konyal›’n›n Abideleri ve Kitabeleriyle Üskü-
dar Tarihi adl› eserine bak›labilir.

Müzisyenler
Üsküdârî nisbesiyle an›lan ünlü müzisyenler vard›r. Birkaç isim flöyledir.

42. (1) Hac› Fâik Bey (ö.1309/1891) [Türk mûsikisi bestekar› ve hanende]

Türk mûsikisi bestekâr› ve hanendedir. ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. As›l ad› Ahmed Fâ-
ik’tir. Hayat› ve tahsili hakk›nda yeterli bilgi yoktur. Küçük yaflta Enderun’a al›narak orada ye-
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tifltirildi. Musikideki ilk bilgilerini Enderun’da Dellalzâde ‹smail Efendi’den ald›. Saraydan ay-
r›ld›ktan sonra Aksaray K›z Sanayi Mektebi müdürlü¤ü görevinde bulundu. 1891’de Bulgurlu
Libâdiye’deki köflkünde vefat etti. Karacaahmet Mezarl›¤›’na defnedildi. Dönemin meflhur ney-
zenlerinden Üsküdarl› Sâlim Bey’in a¤abeyidir.

Devrinin önemli bestekârlar› aras›nda yer alan Hac› Faik Bey, sesinin ve icras›n›n güzelli¤i ile
temayüz eden usta bir hanende olarak da tan›nm›flt›r. Hac› Faik Bey’in, Türk musikisinin dinî ve
din d›fl› pek çok formunda 600’e yak›n eser besteledi¤i söylenir. Ancak günümüze baflta Mevle-
vî ayini olmak üzere tevflih, flu¤ul, ilâhi gibi dinî eserleri yan›nda kâr, semâi ve flark› formunda top-
lam 170 civar›nda bestesi ulaflabilmifltir. Onun büyük formlarda da baflar›l› oldu¤u dikkati çek-
mektedir. Üslup sahibi bir bestekar oldu¤u eserlerinde görülmektedir. Sadettin Nüzhet Ergun ise
onun dinî eserlerinde flark› tavr›n›n hakimiyetinden bahseder. Ayn› zamanda iyi bir neyzen ve gi-
riftzen  olan Hac› Fâik Bey’in flâirli¤i de vard›r. Faik mahlas› ile yazd›¤› fliirlerini toplad›¤› bir ese-
rine bugüne kadar rastlanmam›flsa da besteledi¤i eserlerden güftesi kendisine ait olanlar›n bir k›s-
m› Fâikü’l-âsâr ad›yla neflretti¤i (‹stanbul 1298) güfte mecmuas›nda bulunmaktad›r. Sa’diyye ve
Mevleviyye tarikatlar›na mensup olan Hac› Fâik Bey ayr›ca bir çok talebe yetifltirmifltir40.

43. (2) Hüseyin Halid Bey (1853-1920) [Bestekar, müzisyen, kanun icrac›s›]

Türk musikisi bestekar›d›r. ‹stanbulda do¤du. Makam-› Seraskeri Muhasebat Dairesi mü-
meyyizlerinden Haf›z Said Bey’in o¤ludur. Küçük yaflta Enderun’a al›nd›. Musiki kabiliyetiyle
dikkat› çekerek k›sa zamanda  Muz›kay-i Hümayun’a geçti. Temel musiki bilgilerini buradan
edindi¤i anlafl›lmaktad›r. Bir müddet sonra müezzin-i flehriyâriler  aras›nda  yer alan Halid Bey,
bu vazifesinde sermüezzinli¤e kadar yükseldi. Halid Bey Üsküdar’da Nuhkuyusu’ndaki evin-
de vefat etti ve Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n Selimiye Tekkesi karfl›s›ndaki bölümüne defnedildi.
A¤abeyi Kemanî Ali Haydar Bey, eserlerinde Türk musikisi makam ve usullerini kullanmas›y-
la tan›nan ilk operet bestekarlar›ndand›r.

Saraydaki görevinden dolay› Müezzin Halid ve Müezzinbafl› Halid Bey olarak da an›lan Hü-
seyin Halid, bestekarl›¤›n›n yan› s›ra iyi bir kanun icrac›s› ve musiki hocas› olarak da bilin-
mektedir. Dinî ve din d›fl› sahada besteledi¤i eserlerden tevflîh, ilahi, saz semâisi ve flark› form-
lar›ndaki onalt›s› günümüze ulaflm›flt›r. Talebeleri aras›nda Bulgurlulu Haf›z Hüsnü ile kendi-
sinden kanun dersi alan Abdülkadir Töre özellikle zikredilmesi gereken sanatkarlard›r41.

44. (3) Yusuf Da¤seven (1871-1945) [Bestekar, hanende, müezzin]
Son devrin tan›nm›fl hanende ve bestekârlar›ndand›r. ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. Muta-

sarr›f Hac› Ali Bey’in o¤ludur. ‹lk ö¤renimini Do¤anc›lar’daki F›st›kl› Mektebi’nde yapt›. Pafla-
kap›s› Rüfldiyesi’ni bitirdikten sonra Edirne ‹dâdîsi’ne devam etti. Üçüncü s›n›fta iken Müflir
Arif Pafla’n›n delaletiyle saraya al›nd›. Sarayda okudu¤u bir ezan› dinleyen Sultan ‹kinci Abdül-
hamid’in takdirini kazanarak müezzinli¤e ayr›ld›. Bilhassa sesinin güzelli¤i ile dikkati çekti ve
Muz›ka-y› Humayuna girdi. Burada yüzbafl› rütbesine kadar yükseldi. Üsküdar’da vefat etti.

Muz›kal› Yusuf Bey olarak da tan›nan Yusuf Da¤seven, devrinde bilhassa hanendeli¤i ile flöh-
ret kazanm›fl musikisinaslardand›r. ‹lk musiki derslerini hünkar baflmüezzini Miralay Eyyübî
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42 Nuri, Özcan, “Da¤seven, Yusuf” md., D‹A., ‹stanbul 1993, VIII, s.407-408.
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Bahaeddin Bey’den alm›fl, neyzen Hammamîzâde Osman Bey’den de özellikle dinî eserler mefl-
ketmifltir. Hanendeli¤i yan› s›ra bestekarl›¤› ile de bilinen Da¤seven baz› flark› ve ilahiler bes-
telemifltir. Zaman›m›za bunlardan ancak iki ilahisi ulaflm›flt›r42.

fiairler
Üsküdârî nisbesi ile an›lan bir çok flâir vard›r. Bunlar›n aras›nda flâirlikleri yan› s›ra çeflitli

alanlarda âlim olan ve uzman olduklar› konularda eserler veren ünlü flahsiyetler de vard›r.

45. (1) Aflkî Üsküdârî (ö.984/1576) [fiâir, yeniçeri]

Divân flâiridir. ‹stanbul’da Rumelihisar›’nda do¤du. As›l ad› ‹lyas Çelebi’dir. Do¤um tarihi
bilinmemektedir. Gençli¤inde babas› gibi yeniçeri oldu. Alman seferinde öldü¤ü söylentisinin
ç›kmas› üzerine ulufesi kesilince Müeyyedzâde Hac› Halife’nin tekkesine kapanarak dervifl ol-
mufltur. Bir müddet sonra Ebu’l-Fazl Çelebi’nin arac›l›¤›yla bir katipli¤e tayin edilmiflse de has-
talanarak görevine devam etmedi¤i için yine maafl› kesilmifltir.

Kanunî’ye sundu¤u bir fliirinde y›llarca padiflah kap›s›nda kulluk etti¤ini, piyade olarak se-
ferlere kat›ld›¤›n› ve çeflitli fedekarl›klarda bulundu¤unu anlatmaktad›r. Sonunda padiflah›n
emri ile kendisine ba¤lanan ödenek ile maddi s›k›nt›lardan kurtulmufltur. Padiflah ona ayr›ca
ihsanda da bulunmufltur. Maddi s›k›nt›lardan kurtulan flâir, Üsküdar’da bir yal› sat›n alarak bil-
gin, sanatkar ve fleyhlerin topland›¤› bir mahfil haline getirdi¤i bu yal›da yaflamaya bafllam›fl-
t›r. Latîfî Tezkiresi’nden itibaren bir çok kaynakta Üsküdarl› nisbesiyle an›lmas› bundand›r.

Baz› tezkirelerde, yeniçerilikten ayr›ld›ktan sonra Bektaflilikten Bayramîli¤e geçti¤i söylen-
di¤i gibi Mevlevî oldu¤u da söylenmektedir.

Devrinin güçlü flâirlerinden biri olan Aflkî’nin tasavvûfî fliirleri de vard›r. fiiirlerini sade ve
samimi bir dille söylemifltir. fiiirleri bir Divân halinde toplanm›flt›r43.

46. (2) Bîvücûdî Mehmed Tâlib b. Mustafa Üsküdârî (ö.1097/1685) [fiâir, âlim, mutasavv›f]

Tasavvufî yönü olan âlim bir flâirdir. Meflayih-› Celvetiye ulemas›ndand›r. Divitçi fieyh Mus-
tafa Efendi’nin o¤ludur. 1097/1685 tarihinde vefat ederek fieyh Camiî avlusunda babas›n›n ya-
n›na defnedilmifltir. Mev’izeden Mecâlis isminde bir mecmuas›, mufassal bir Tabirnâme’si, mu-
retteb Divân-› ‹lahiyât’› ve Gülflen-i Esrâr isminde bir eseri, ayr›ca bir beyti Türkçe bir beyti
Farsça olarak manzum bir Kas›de-i Bür’e fierhi vard›r. Ta’birnâme’sinin mukaddimesinde Bîvu-
cûdî mahlas›n› kulland›¤› görülmektedir44.

47. (3) Raûfî Seyyid Ahmed Üsküdârî (ö.1171/1757) [fieyh, flâir, âlim, ahlâkç›]

Halveti Tarikat›’n›n Ramazaniyye kolunun ileri gelen fleyhlerinden biridir. Üsküdar’da Se-
lams›z Mahallesi’nde Selâmî Ali Efendi Camii’nin avlusunda yatan Köstendilli Ali Efendi’nin
halifelerindendir. Karabafl Tekkesi fleyhidir45. Âlim ve arif bir zatt›r. 1171/1757’de vefat etti.
Do¤anc›lar yak›n›nda Yemen fatihi Sinan Pafla Camii’nin avlusunda metfundur. Kurretü’l-Uyûn
isminde Türkçe risalesi ile ilâhilerini bir araya getidi¤i Divânlar› vard›r. Ayr›ca fierh-i Kaside-i
Bânet Suad adl› flerh ile Galata Mevlevihanesi Kütüphanesi’nde 1160 tarihinde yaz›lan 66 ba-
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his üzerine düzenlenmifl vaazla ilgili Arapça bir Mecâlis’i vard›r46.

48. (4) Hâflim Baba Üsküdârî (ö. 1197/1782) [fiâir, mutasavv›f]

Hâflim Baba, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat›'n›n 18.yy flâirlerindendir. Esas ad› Mustafa fia-
hin olan Haflim Baba, Band›rmal›zâde, Üsküdarl› Haflim Baba ve Üsküdârî mahlaslar›yla da tan›n-
maktad›r. 1130/1718 y›l›nda ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. Üsküdar ‹nadiye’de Tavâflî Hasana-
¤a Mahallesinde bulunan Band›rmal›zâde Tekkesi’nin fleyhi Yusuf Nizameddin Efendi’nin o¤-
ludur. 1197/1782’de vefat etti. Üsküdar’da Band›rmal›zâde Tekkesi’nde metfundur. Haflim Ba-
ba, Celvetiyye tarikat›n›n Hâflimiyye kolunun kurucusudur. Bu kolu kurarken Hamzavilik
(Bayram› Melâmili¤i)'ten ve Bektaflilik'ten unsurlar alm›flt›r. Hatta bir ara Bektaflî dedebabal›¤›
da yapm›flt›r. Bu sebeple onun fliirlerinde tasavvufun pek çok terimleri ve Dinî-Tasavvufî Türk
Edebiyat›'n›n belirgin özellikleri görülmektedir. Ayr›ca çeflitli tasavvufî düflünceleri kendi flah-
siyetinde ve kurdu¤u kolda birlefltirmesi sebebiyle de önemli bir mutasavv›f flâirdir. Tasavvuf-
taki "hoflgörü" anlay›fl›n›n ve "tevhid" fikrinin sembolü gibidir. Birden çok tarikatla ilgisi olma-
s› kimi zaman tarikat ehli taraf›ndan d›fllanmas›na sebep olsa da Haflim Baba, özellikle bu yön-
leriyle incelenmeye de¤er orijinal bir flahsiyettir.

Melamimeflrep bir sûfî olarak bilinen Haflim Baba’n›n baz› Melamilerce kutup diye tan›nd›-
¤› rivayet edililiyorsa da bu do¤ru de¤ildir. Varidât›nda cefr ilmi ve ebced hesab›yla gelece¤e
ait baz› bilgiler veren Haflim Baba çok yönlü flahsiyeti sebebiyle bir yerde karar k›lmam›fl ve her
grup taraf›ndan genellikle d›fllanm›flt›r. Bu yüzden ne Bektaflilere Bektaflili¤ini ve ne de Celve-
tilere celvetili¤ini kabul ettirebilmifltir.

Haflim Baba’n›n Celveti âsitanesi fleyhlerince d›fllanmas› üzerine vefat›ndan sonra mensup-
lar› kendisine Haflimiyye adl› bir tarikat  nisbet etmifllerdir. Meflihat›nda bulundu¤u Band›rma-
l›zâde Tekkesi bu tarikat›n asitânesi olarak  faaliyet göstermifltir.

Eserleri: 1. Divan, 2. Varidât, 3. Ankâ-y› Meflr›k, 4. Devriye-i Ferfliyye47. 

Ali Torun taraf›ndan Divân›, Osmanl› Türkçesi'nden Günümüz Türkçesi'ne transkripsiyon
harfleriyle aktar›lm›fl, fliirlerin din-tasavvuf-cemiyet yönlerinden tahlili yap›lm›flt›r.

49. (5) Sâlim Süleyman Bey Üsküdârî (ö. 1311/1893) [fiâir]

Öncekilerin tarz› üzere fliir söylemekle flöhret bulmufl otorilerden ve Mevlevî Tarikat› mün-
tesiplerinden biri olup Üsküdarl›d›r. Sûfî Mehmed Pafla’n›n soyundand›r. Maliye-i Duyûn-i
Umûmiye flubesi hulefas›ndand›. Nesirdeki otoritesi, fliirdeki otoritesi düzeyindedir.
1311/1893’de Üsküdar’da vefat etti. Tunus Ba¤›’ndan Karacaahmet’e giden caddenin ortas›nda
ve sa¤ tarafta yol üzerinde metfundur. Divan’› vard›r. Bir fliiri flöyledir:

Reviyetle zafer kabil mi gene hikmet-i hakka

Sen ister ‹bn-i Sina ister Felâtun-i Yunan ol48.

505TAR‹H VE TABAKAT K‹TAPLARINDA ÜSKÜDÂRÎ N‹SBES‹YLE ANILIP ADINDAN SÖZ ETT‹REN ÜSKÜDARLI B‹LG‹NLER n

49 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.270.
50 Daha genifl bilgi için bk. Y›ld›z, Alim, “Üsküdarl› Sâfî’nin ‘fii’r-i Sâfî’ ‹simli Eseri Üzerine”, Cumhuriyet Üni-

versitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: VI, Say›: 2, Sivas 2002, s. 269-271.
51 Eser içir bkz. Y›ld›z, Alim, “Üsküdarl› Sâfî’nin ‘‹slâm-i Hazret-i Ömer Yahut Bir Harika’ Mesnevisi”, Dokuz

Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Say›: XIII-XIV, ‹zmir 2001, s. 219-249.
52 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, II, s.292.



50. (6) fiems Osman Efendi Üsküdârî (ö. 1311/1893) [fieyh, flâir, âlim, mutasaavv›f]

Sûfilerin büyük ediplerinden ve Kaderiyye’nin önde gelen ariflerinden bir Alevî mürflididir.
Üsküdarl›d›r. 1311/1893 tarihinde vefat etti. Kabri, Üsküdar’da ‹nadiye’den Karacaahmet’e gi-
den caddenin sa¤ taraf›ndad›r. Önde gelen flâirlerden biridir. Divânlar› gerçekten arifâne ve flâ-
irânedir49. 1) Kenzu’l-Meânî, 2) fiem’ ve fiebistân isimlerinde iki manzum eseri oldu¤u söylenir.
Ayr›ca 3) Adabu’l-Mürid fi Sohbeti’l-Murâd ile 4) Mersiye li-Hz. Seyyidi’fl-fiühedâ ‹mâm-› Hümâm
Hüseyn Dest-i Ker adl› iki eseri daha vard›r.

51. (7) Sâfî Üsküdârî (ö.1319/1901) [fiâir, tarihçi, dilci]

Sâfî’nin flâirli¤i yan› s›ra tarih ve dilcili¤i de vard›r. Ancak flâirli¤i daha öne ç›kmaktad›r. As›l
ad› Mustafa Sâfî’dir. Nükteli konuflan flâirlerden biridir. Yine flâirlerden Mehmed Emin Nüzhet
Efendi’nin o¤ludur. M. 1862 y›l›nda babas›n›n defderdar olarak çal›flt›¤› Yanya’da do¤mufltur. Bir
süre sonra babas›yla birlikte ‹stanbul’a döndü ve Üsküdar ‹hsaniye Mahallesi’nde yaflamaya bafl-
lad›. ‹lk tahsilini Üsküdar F›nd›kl› Mektebi’nde tamamlad›ktan sonra bir süre Selimiye Camii’nde
Abdurrahman Efendi’nin derslerine devam etti. Abdulkadir Efendi ad›nda birinden Arapça, Fars-
ça ve edebiyat dersleri ald›50. 1319/1901’de Halep’te vefat etti. Halep Mektûbî Muavinli¤i ile ‹s-
tanbul’dan uzaklaflt›. Hükümet Kona¤› civar›ndaki Cebîle kabristan›nda metfundur. 

En meflhur eseri; 1) ‹slam-i Hazret-i Ömer (yahut Bir Harika) ismindeki mesnevisidir51. Di-
¤erleri; 2) Cidâl-i Sa’dî bâ-Müdde’î, 3) fii’r-i Sâfî, 4) Kavâid-i Farisiyye’dir.

Bir fliiri flöyledir:

Terk-i gafletse ey gönül maksad,   zevk-i vahdetse müntehây-i emel,

Bârgâh Cenâb-› Mevlây›,  arama âsumanda kendine gel52.

52. (8) Abdurrahman Nesîb Dede (ö. 1258/1842) [fieyh, vâiz, mutasavv›f, flâir, musikiflinas]

fieyh, mutasavv›f, flâir ve musikiflinast›r. ‹stanbul’un Üsküdar semtinde do¤du. Aziz Mah-
mud Hüdayî asitanesi fleyhi olan  babas› Mehmed fiehabeddin Efendi’n›n yan›nda yetiflti ve da-
ha sonra Celvetiye tarikat›na intisap etti. Seyr ü sülûkünü tamamlad›ktan sonra Ayasofya Ca-
mii civar›ndaki Erdebil Tekkesine fleyh oldu. Babas›n›n 1818’de vefat› üzerine de Aziz Mah-
mud Hüdayî asitanesine fleyh tayin edildi. 1827’de Ordu-y› Humayun vaizli¤ine getirildi.
1258/1842’de vefat etti. Vefat›nda âsitane avlusuna defnedildi. Kendisinden sonra fleyh olan
o¤lu Mehmed Ruflen Efendi de ölümüne kadar (1891) bu makamda kald›.

Celvetiye tarikat›n›n önde gelen fleyhlerinden say›lan Nesîb Dede’nin tasavvuf manzumele-
ri onun fliir sanat›ndaki kudretini ortaya koymaktad›r. Seyyid mahlas› ile yazd›¤› fliirlerini mü-
retteb bir divanda toplam›flt›r. Divan’›n›n kendi el yaz›s›yla olan bir nüshas›, Üsküdar’da Hac›

506 nÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

53 Nuri, Özcan, “Abudrrahman Nesîb Dede” md., D‹A., ‹stanbul 1988, I, s.168-169.
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Selim A¤a Kütüphanesi’nde kay›tl›d›r. Ayr›ca Celvetiye tarikat›na dair bir risalesi oldu¤u da
söylenmektedir. Nesib Dede musiki ile de meflgul olmufltur. Onun dinî mahiyette baz› eserler
besteledi¤i, çeflitli el yazmas› güfte mecmualar›nda zikredilmekteyse de bunlardan sadece bir
ilâhi ile din d›fl› sahada bir peflrevi zaman›m›za ulaflabilmifltir53.

53. (9) Üsküdarl› Ahmed Talât (1858-1926) [Yazar, flâir]

Yazar ve flâirdir. Binbafl›l›¤a kadar yükselen bir asker ve musikiflinas olan Ahmed A¤a’n›n o¤-
ludur. Babas›n›n görevi üzerine Van’a gitmifl, babas›n›n ölümünden sonra ise ‹stanbul’a dönmüfl-
tür. Mahalle mektebinde ilk ö¤renimine devam ederken kendisini koruyan ve yard›mc› olan Ha-
f›z Ömer, onda mevlevilik sevgisi uyand›rd›. Orta ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlad›. Selimiye ca-
miinde dersler veren müderris Berkofçal› Abdürrahim ‹lmî’nin derslerine devam etti. Ayr›ca hik-
met ve ilâhiyat ö¤rendi. D›yarbak›rl› Hoca Refet’ten Haf›z’›n Divân’›n› okudu, Arap ve Acem Ede-
biyat›n› ö¤rendi. Önce adliye nezaretine memur, daha sonra baflkâtip oldu. Ayr›ca Adliye Muha-
sebe Müdürlü¤ü muhasebecili¤i ve Bahriye naz›rl›¤› müsteflarl›¤› görevlerinde bulundu.

Adliyede çal›fl›rken bir yandan da “Saadet” ve “Zuhur” gazetelerine dinî makaleler, padiflah›n

tahta ç›k›fl› ve do¤um günleri için kasideler yazd›. Bir müddet “Saadet” gazetesinin edebî yö-
netimini yürüttü. Donanma cemiyetlerinde çal›flt›. Hilâliahmer’in Selimiye ve ‹hsaniye Yard›m
Derne¤i baflkanl›¤›n› yapt›. Öldü¤ünde fiâir Nedim’in yan›na defnedildi.

Kendisinin söyledi¤ine göre, bir çok eser ve kitab›, ç›kan bir yang›nda eviyle birlikte yan-
m›flt›r. Yanan eserleri aras›nda en çok üzüldü¤ü Abdülhamid dönemi ile ilgili manzum bir ta-
rihçedir. Befl yüz beyti aflk›n bu tarihçeyi V. Mehmed zaman›na kadar getirdi¤ini belirtir. Yanan

eserleri aras›nda Rus-Japon sefaretnamesini, fliirlerini ve Zaman-› Saadet adl› Abdülhamid’den
önceki dönemi anlatan manzum bir eserini de sayar. fiiirleri bir araya toplanmam›flt›r54.

Üsküdarl› flâirler oldukça fazlad›r. Bunlar›n aras›na flu isimleri de zikretmek mümkündür. 
54. (10) Haflimzâde Seyyid Mehmed Haflimî Üsküdârî (ö.1076/1665) [fiâir, müderris, kad›]

Sahn müderrisli¤i, Bursa ve Galata kad›l›¤› yapt›. fiâirdir55.

55. (11) Kanî Mustafa Efendi (ö.1104/1692/93) [fiâir, katip, tezkireci]

Üsküdar’l›d›r. Divân-i Humayun’da kâtip olup sonra hâcelikle küçük ruznâmeci ve sonra
tezkireci oldu. 1104/1692/93’de vefat etti. fiâirdir56.
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56. (12) Mustafa Üsküdârî (Zamirî) (ö.1105/1694) [fiâir]

Divân-i Humâyûn katiplerindendir, flâirdir57.
57. (13) Nâzif Üsküdârî (ö. 1106/1694/95) [fiâir]
fiâirdir. 1) Divân-› Naz›f, 2) Divân-› fii’r adl› eserleri vard›r.
58. (14) fiermî fiefltârî Ali Çelebî Üsküdârî (ö. 1127/1715) [fiâir]
Topçu taifesindendir. fiâirdir58. fierh-i Gazel-i Hazret-i ‹dris-i Muhtefi adl› bir eseri vard›r.

59. (15) Reflid Efendi (ö.1143/1729/30) [Tarihçi, flâir]
Üsküdar’l›d›r. Kalemden yetiflti. Hacegândan olup tarihçi olmufltur. Ayn› zamanda flâirdir.

1142/1729/30’de vefat etti59.
60. (16) R›fat Ahmed Efendi (ö. 1144/1731/32) [fiâir]
Üsküdar’l›d›r. 1144/1731/32’de vefat etti. fiâirdir60.
61. (17) Mustafa Efendi Üsküdârî (ö.1149/1736) [fiâir]
fiâirdir. Varidât, ‹stihrac Risâlesi adl› eserleri vard›r.
62. (18) Ahmed Efendi (ö.1151/1738/39) [Müderris, flâir]
Üsküdar’l›d›r. Müderris ve Diyarbak›r mollas› oldu. Ayn› zamanda fiâirdir.

1151/1738/39’de vefat etti61. 
63. (19) Ruhî Efendi (ö. 1168/1754/55) [fiâir]
Üsküdar’l›d›r. 1168/1754/55’de vefat etti. fiâirdir62.

Müderris, Kad›, Vezir, Sadrazam ve Baflka Görevlerde Bulunanlar
64. (1) Agah Efendi (ö. 1032/1885) [Mahkame azal›¤›, devlet memurlu¤u]
Üsküdar’l›d›r. Bab›âli’de ve sonra adliyede hizmet etti. ‹stanbul iptidaî ve istinaf mahkeme-

lerinde senelerce aza oldu. 1302’de (1885) vefat etti. Yafl› yüzü geçkindi63.
65. (2) Mahmudzâde Seyyid Mehmed Üsküdârî (ö. 1067/1657’den sonra) [Müderris]
Müderrislik yapt›. 1067’de Sitt-i Hatun’dan azledildi64.
66. (3) Ahmed Ramazan Efendi Üsküdârî ( ö. 1078/1667) [Kad›, musikiflinas]
Dört defa Üsküdar kad›s›, bir defa da Galata kad›s› oldu. Musikiflinast›r65.
67. (4) Abdulmuhsin Üsküdârî (ö. 1083/1672) [Âlim, müftü]
Mehmedî Üsküdârî’nin o¤ludur. Medine müftülü¤ü yapm›flt›r66.
68. (5) fieyh Mahmud Efendi Üsküdârî (ö. 1096/1685) [Kad›]
fiam kad›l›¤› yapm›flt›r. 1096/1685’de vefat etti67.
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69. (6) Karabacak Mehmed Efendi Üsküdârî (Kad›zâde) (ö. 1109/1697) [Müderris, kad›]
Sar› Abdullah Efendi’nin arkadafl›, Karabacak Mehmed Efendi’dir. Murad Pafla-y› Cedid

Medresesi’nde müderrislik yapt›. Eyyüb kad›s› oldu68. Ayr›ca 1093’de Manisa69, 1098’de de
Diyarbak›r70 kad›s› da oldu. 1109/1697’de vefat etti.

70. (7) Üsküdârî Abdurrahman Efendi (ö. 1112/1700) [Müderris]

Büyük âlimlerin hizmetlerine vas›l olmufltur. Çeflitli medreselerde müderrislik yapm›fl-
t›r. 1112/1700’de vefat etti71.

71. (8) Dersiâm Ömer Efendi Üsküdârî (ö.1121/1709’den sonra) [Dersiam, kad›]

De¤iflik medreselerde müderrislik yapt›. 1121’de Murtazaabâd kad›l›¤›ndan azledildi72.
Vefat› 1121’den sonrad›r.

72. (9) Ahmed Efendi (Kad›zâde) (ö. 1135/1723) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Müderris ve tezkireci oldu. 1135/1723’de vefat etti73.

73. (10) Hüseyin Efendi (ö.1138/1726) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Müderristir. 1138/1726’de vefat etti74.

74. (11) Haffafzâde Mehmed Üsküdârî (ö.1142/1729) [Müderris]

Müderristir. Topkap› Ahmad Pafla medresesinde müderrislik yapm›flt›r. 1142/1729’de vefat etti75.

75. (12) Mehmed Efendi (Huffafzâde) (ö.1142/1730) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Ahmed Efendinin o¤ludur. Müderris olup 1142/1730’da vefat etti76.

76. (13) Ahmed, Sâmîzâde Ahmed Efendi, Üsküdârî (ö. 1151/1738) [Müderris, flâir]

Müderris ve flâirdir. 1151/1738) vefat etti.

77. (14) ‹smail Efendi (ö.1162/1749) [Müderris, molla, kad›]

Üsküdar’l›d›r. Mirzâzâde Mehmed Efendi’nin k›z kardeflinin o¤ludur. Müderris ve molla
olup Medine kad›s› oldu.1160’da (1747) ‹stanbul kad›s› oldu daha sonra ayr›ld›. 1162’de
(1749) vefat etti. Üsküdar’da day›s›n›n yan›na defnedildi. O¤lu Sad›k Mehmed Efendi’dir. To-
runlar›ndan biri Hamdullah Ref’et Efendi’dir77.

78. (15) ‹smail Efendi (el-Hacc) Üsküdârî (ö. 1164/1751) [Âlim, kad›]

‹stanbul kad›l›¤› yapt›. Âlimler aras›nda önemli bir yeri vard›r. Fazilet ehli biridir. Üskü-
dar’da 1164/1726’da vefat etti78.

79. (16) Ahmed Efendi (ö. 1168/1755) [Müderris]

Üsküdar’l›d›r. Müderrislik ve Diyarbak›r mollal›¤› yapt›. 1168/1755’de vefat etti. Haydar-
pafla’da metfundur79.

80. (17) Sad›k Mehmed Efendi (ö. 1197/1783)  [Müderris]
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Üsküdarl› ‹smail Efendi’nin o¤ludur. Müderristir. 1197/1783’de vefat etti. Sultanse-
lim’e defnedildi80.

81. (18) Emin Mehmed Pafla (Zaimzâde) (ö.1205/1790/91’ler) [Vezir]
Üsküdar’l›d›r. Koca Yusuf Pafla’ya kethüda olup harplerde beraber bulundu. 1205’de

(1790/91) kendisine vezirlik rütbesi verildi. Harp s›ras›nda esir oldu ve orada vefat etti81.
82. (19) At›f Ahmed Efendi (ö.1221/1806) [Reisülküttâb]
Üsküdar’da Attar Keng›r›l› Dervifl Osman’›n o¤ludur. Lalelili Mustafa Efendi’nin dairesine

devam edip hazine kâtibi oldu.  Daha sonra kethüda kalemine memur oldu. Sonra  âmedi ka-
lemine girip Âmed-i Divân-› Humayun oldu. Daha sonra reisülküttâb oldu. 1221’de (1806)
vefat etti. Üsküdar’da fierif Kuyusu’nda sofada defnedildi82.

83. (20) ‹brahim Efendi Üsküdârî (ö. 1222/1807’den sonra) [Müderris]
Müderristir. 1087’de Niflanc› Pafla-y› Atik medresesinden azedildi83. Vefat› 1087’den sonrad›r.
84. (21) Hamdullah Ref’et Efendi (ö. 1233/1818) [Müderris, molla]
Üsküdarl› ‹smail Efendi’nin torunudur. Müderris ve molla oldu. 1233/1818’de vefat etti84.
85. (22) Emin Mehmed Efendi (Haf›z) (ö. 1235/1820’ler) [Müderris]
Üsküdar’l›d›r. Müderrislik yapt›. 1235/1819/20’de Eyüp kad›s› oldu. Bu senelerde

(1820’ler) vefat etti85.
86. (23) Mustafa A¤a (Haf›z) (ö.1236/1821) [Bâbüssaâde a¤as›]
Üsküdar’l›d›r. Sarayda yetiflerek kap›, yani bâbüssaâde a¤as› oldu. 1222’de (1807) saray-

dan ç›kar›ld›. 1236/1821’de vefat etti86.
87. (24) ‹brahim Hilmi Pafla (ö. 1240/1825) [Vezir, sadrazam]
Üsküdarda Atik Valide Camii yak›n›nda ocak beytulmalc›s› Çiçekçi Mehmed A¤a’n›n o¤-

lu olup H. 1160’da (1747) do¤du. Bostanc›, sonra turnac› olup 1210’da (1795/96) Kudüs
a¤as› ve s›ras›yla kul kethüdas› oldu. 1220’de (1805) yeniçeri a¤as› olup 1221’de (1800)
vezir rütbesi ile sadrazam oldu. Serdar-› Ekremlik’le orduya gidip orduda yeniçerilerin is-
yan› yüzünden firar etti. 1222’de (1807) azledildi. Birkaç ay sonra Selanik valisi oldu.
1224’de (1809) Bosna valisi olup 1228’de (1813) azledildi. Rütbesi kald›r›larak Gelibolu’ya
gönderildi. Bir müddet sonra vezirlikle Kandiye ve sonra ‹çel valisi oldu. 1234’de (1819) ve-
zirli¤i kald›r›larak ‹stanköy’e sürüldü. 1235’de (1819/20) vezirlikle oraya muhaf›z oldu.
1236’da (1820/21) ilâveten Adana valisi olup 1240’da (1825) ‹stanköy’de vefat ettti. Üskü-
dar’da ad›na tafl dikilmifltir. Zeki, fukaraperver, hoflsohbet ve okur-yazard›. Saltanata ba¤l›
olup ocakl›y› sevmezdi. Haydarpafla’da metfundur87.

De¤erlendirme ve Sonuç
Görüldü¤ü gibi Üsküdârî nisbesi ile an›lan ünlüler aras›nda vezir, sadrazam, kad› ve fleyhü-

lislâm gibi üst düzey devlet adamlar›n›n yan› s›ra bir çok ünlü bilim adam› ve sanatkâr da bu-
lunmaktad›r. fiüphesiz her biri bulundu¤u konumda önemli görevler îfâ etmifl, Osmanl› Dev-
leti’nin geliflmesine de¤iflik yönlerden katk›lar sa¤lam›flt›r. 

Geçmifle do¤ru gittikçe söz konusu âlimlerin temayüz ettikleri bilim dallar›n›n daha çok
dini ilimler oldu¤u görülmektedir. Osmanl› toplumunun inanç ve kültürel yap›s›n›n gere-
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¤i olarak dini ilimlerin a¤›rl›kta olmas› tabiidir. Bu yüzden befleri ilimlere olan temayül
ikinci s›rada yer alm›flt›r.

Bunun tabii bir uzant›s› olarak özellikle baz› Üsküdarl› âlimlerin, Arap Dili ve Edebiyat›’n-
da, her konuda müstakil eser verecek derecede oldukça ileri düzeyde olduklar› görülür.
Kur’an-› Kerim’in ve onun Peygamber taraf›ndan tefsir ve yorumundan ibaret olan Sünnet’in
Arapça olmas›, dini ilimlerin tahsilinde Arapça’n›n vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilme-
sini sa¤lam›fl, onu adeta dini ilimlerin bir parças› haline getirmifltir. Bu yüzden âlimler eserle-
rinin bir ço¤unu Arapça olarak yazm›fllard›r.

Bu durum, Osmanl› Türk toplumunun dine verdi¤i önemin bir yans›mas› olarak yorumlana-
bilir. Dini ilimlere, özellikle Kur’an’a ve Sünnet’e vukûfiyetin iyi Arapça bilmekten geçti¤inin bi-
lincindedirler. Zira dini iyi anlayabilmek için Kur’an dili olan Arapçay› iyi bilmek gerekmektedir.
Onun için Arapça’y› bilmeye büyük önem vermifl, hatta Arap Dili ve Edebiyat› alan›nda eserler
bile yazm›fllard›r. Bunun en bariz örne¤ini Mehmed Emin Üsküdârî teflkil etmektedir.

Üsküdârî âlimlerin tefsir, hadis, f›k›h, kelam, siyer, ahlak, tasavvuf ve bunun gibi dini ilimle-
rin her alan›nda eserler verdikleri ancak dinin prati¤i olan f›k›h alan›nda daha fazla yo¤unlafl-
t›klar› görülmekte, f›kh›, s›ras›yla hadis, tefsir ve kelâm ilmi takip etmektedir. Bu s›ralama, ver-
dikleri eserlerin adeti, hacmi ve müellif çoklu¤una göredir. Buradaki yo¤unlaflman›n kiflisel ka-
biliyet ve tercihlerden kaynakland›¤› söylenebilir.

Tasavvuf alan›ndaki yo¤unlaflma hepsinin üstündedir. Söz konusu dinî alanlarda ihtisas sa-
hibi olan bu âlimlerin bir ço¤u ayn› zaman birer mutasavv›ft›rlar ve tasavvuf alan›nda eserler
vermifllerdir. Tasavvufî ekoller gönüllü irflad faaliyetlerinin bir parças› olarak kabul edilecek
olursa, fethedilen yeni toprak halklar›n›n ‹slamlaflma ve Türkleflmesine büyük katk› sa¤lad›k-
lar› muhakkakt›r. Ancak bunu, yaz›l› eserlerden ziyade sözlü irflad yoluyla yapt›klar› da bir ger-
çektir. fieyh ve Tasavvuf ehli kifliler her ne kadar bu alanda önemli eserler vermifllerse de dinî,
ahlâkî ve sosyal alanda toplumun e¤itim ve terbiyesini bu yolla sa¤lam›fllard›r. Onun için Üs-
küdarl› Seyyid Ahmed Münib Efendi Mecmua-i Takâyâ adl› eserinde Üsküdar’da 47 kadar tek-
kenin bulundu¤unu ifade etmektedir. Bu durum ayn› zamanda Osmanl› Devleti’nde e¤itimin
sivil olmas›n›n tabii bir sonucudur. Toplumun bu yolla e¤itilmesi Osmanl› Devleti’nin de ifline
gelmektiydi. Çünkü toplumda e¤itilmifl insan say›s› art›kça bireysel suç iflleme oran›n›n azala-
ca¤› da bir gerçektir. Toplum ne kadar e¤itilmifl olursa kuflkusuz devlet de o kadar huzurlu ve
her alanda baflar›l› olur. Ahmet Yüksel Özemre, canl› bir flahit olarak bu gerçe¤i “Eskiden Üs-
küdar’da sosyal hayat o kadar güvenliydi ki, karakollara hiç ifl düflmezdi. Kurban Bayram›’nda bizim
evde 5 tane kurban kesilirdi. ‹lk önce gayrimüslimlere da¤›t›l›rd›. H›ristiyanlar da paskalyalarda bi-
ze hediyelerini sunard›.88” fleklindeki sözleri ile dile getirmektedir. Bu tür sivil e¤itimin olumlu
yans›malar›n› yine Ahmed Yüksel Özemre’nin flu ifadelerinde görmek mümkündür: “Çarfl›n›n
Müslüman esnaf› da gayri müslim esnaf› da sabahleyin birbirini gözetler, e¤er kendisi siftah etmifl de
komflusu daha henüz siftah etmemiflse, ikinci gelen müflterisini; ‘Efendim; komflum henüz siftah etme-
di. Ricâ etsem, ona gidebilir misiniz?’ diye müflteriyi komflusuna yönlendirirdi. 
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“Müflteriyi aldatmak flöyle dursun, esnaf, ‹slâmî tasarruf endiflesiyle, müflterinin fuzûlî para har-
camamas›na bile dikkat ederdi. Kasaya girecek olan paran›n daha fazla olmas› esnaf için asla bir câ-
zibe teflkil etmezdi. Meselâ Düzgünman’lar›n aktar dükkân›nda, 50 kuruflluk çekilmifl karabiber al-
mak isteyen müflteriye ‘bayatlay›nca kokusunu kaybedece¤i’ hat›rlat›larak ‘flimdilik 25 kuruflluk ka-
rabiber alman›n daha isabetli olaca¤›’ ikaz edilirdi. Müflterinin hakk›n›n geçmemesi için, mal›n am-
balâjland›¤› kâ¤›d›n ayn›s› terâzinin a¤›rl›k kefesine dara olarak konur ve daha da garantili olsun di-
ye ayr›ca, tart›lan mal›n birkaç gram daha a¤›r çekmesine özen gösterilirdi89”.

fiüphesiz Üsküdar halk›n›n bu e¤itimine söz konusu âlim ve mutasavv›flar›n büyük pay› vard›r. 
Camiler de bir anlamda okul vazifesi görmekteydi. Yetkin olan her görevli gönüllü olarak

camilerde ders okuturdu. Bu tür tâlî ve gönüllü faaliyetlerin de Üsküdarl› baz› âlimlerin yetifl-
mesine büyük katk› sa¤lam›flt›r.

Üsküdarl› tarihçi âlimlerin yazd›klar› eserler içerisinde Osmanl› Tarihi ve ‹slam Tarihi alanlar›n-
da kapsaml› eserler bulundu¤u gibi biyografi, menkibe veya k›smî zamanlar› kapsayanlar da vard›r.

Eski âlimler sadece ihtisas sahibi olduklar› ilimlerle u¤raflmam›fl, sanat, müzik ve özellikle fli-
irle de ilgilenmifl, divanlar yazm›fllard›r.

Üsküdarl› âlimler aras›nda flâirlerin a¤›rl›kta oldu¤u görülür. fiiirlerinde daha çok divan
edebiyat› hakimdir. Söz konusu flâirler halk› irflad etme faliyetlerini bir yandan ilâhî tarz›n-
daki fliirlerle bir yandandan da nesir yoluyla gerçeklefltirmifllerdir. Ancak fleyh konumunda
olan hemen hemen herkesin flâirlik yönü bulunmakla beraber halkla bütünleflmeyi daha
çok sözlü irflad yoluyla sa¤lam›fllard›r.

Üsküdarl› âlimler aras›nda müzisyenlerin de önemli bir yeri vard›r. Ünlü hanende ve
bestekârlar›n yetiflmesi, Üsküdar halk›n›n hem zarif ruhlulu¤unu ve hem de sanat zevkini
yats›tmakta, ayr›ca ilgi alanlar›n›n çeflitlili¤ini göstermektedir. 

Özellikle âyet-i berkenar Kur’an-› Kerim yazmakla flöhret bulmufl olan Hasan R›zâ’n›n ne-
sihle yazd›¤› Mushaflar›n, harflerinin güzelli¤i kadar rahat okunabilmesi, harekelerinin isa-
betli yerlere konulmas› bak›m›ndan da eriflilmesi güç bir mükemmeliyette olmas›, ayr›ca
Sultan Reflad’›n arzusuyla yazd›¤› sekiz ciltlik Sahih-i Buhârî’nin yaz› güzelli¤i, hat sanat›n›n
bu flah›sta eriflilmez bir boyuta ulaflt›¤›n› göstermektedir. Bu durum Üsküdar’›n ününe fark-
l› bir boyut kazand›rmaktad›r.

Üsküdarl› âlimler aras›nda resim sanat›nda da çok ünlü kiflilerin yer almas› bir ayr›cal›k-
t›r. Resim sanat›na yöneliflin Osmanl›n›n son zamanlar›na denk düflmesi, bu tür bir yöne-
liflin Bat›dan etkilenmenin bir sonucu oldu¤u söylenebilir.

Geriye do¤ru gittikçe, Osmanl› âlimlerinde hakim olan çok yönlü ansiklopedik kiflili¤in,
Cumhuriyete do¤ru yaklaflt›kça yerini ihtisaslaflmaya b›rakt›¤›n› görmekteyiz. Ayr›ca ilgi
alanlar›, dinî ilimlerden ziyade beflerî ilimlere kaym›fl, örne¤in co¤rafya, edebiyat ve roman
alanlar›nda büyük ilerlemeler kaydedilmifltir.

Sonuç olarak flunu söylemek mümkündür: Üsküdar geçmiflte yetifltirdi¤› ünlü bilim ve devlet
adamlar› ile her zaman ad›ndan söz ettirmifl, bilim dünyas›na önemli katk›lar sa¤lam›flt›r; sa¤la-
maya da devam edecektir. Sözlerime, Üsküdarl› âlim ve ünlülerin yapt›klar› bütün çal›flmalar› ge-
nifl boyutta ele alacak, eserlerinin neflrine ve gün yüzüne ç›kar›lmas›na katk› sa¤layacak genifl bo-
yutlu ve derinlemesine çal›flmalar›n yap›lmas› dile¤inin alt›n› çizerek son veriyorum.
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