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ÖN SÖZ 

İstanbul'u, en son, 1453 yılı Mayısının 29'unda (7 Haziran) 21,5 
yaşında kumanda ettiği ordu ile Fatih Sultan Mehmet zaptetti. Fakat 
bundan önce Osmaıılı Türklerinin 7 muhasarası vardır. Daha önce 
Emevi ve Abbasi orduları da İstanbul'a beş sefer açmışlar ve bunların 
ikisinde şehri muhasara etmişlerdir. 

Bu muhasaralar esnasındaki hücumlarda da birçok şehit ve yaralı 
verilmiştir. Her ne kadar İstanbul bu 8 buçuk asır süren 9 muhasaranın 
en sonunda Fatih Sultan Mehmed'in ordusu tarafından fethedilmiş 
ve bunlar Ni'm-el-ceyş (Mutlu asker) olarak ele alınmış ve medholunmuş 
iseler de daha önceki Türk ve Müslüman muhasaralarında bulunanlar 
da bizce Peygamberimizin ayni derecede tekrirnine Hiyık olmuşlardır. 
Zira bu bir çok hadislerin mevcudiyeti İstanbulun zaptedilmesi keyfi
yetinde mühim derecede müessir olmuş ve Peygamberimizin tebşirine 
nail o:mak büyük bir mazhariyet sayılmıştır. 

Bu cihetledir ki Müslüman ordularının muhasaralarında bulunan
ları önderlerden sayarız. Nitekim, Fatih Sultan Mehmed, fethi müteakip 
Eba Eyyftb-il-Ensari'den başlıyarak önceki muhasaralarda bulunan 
birçok Sahabe ve Mücahitlerin ya burada ölenlerine veyahut bulunduk
ları tarihçe sabit olarrlarına zamanının telakkisince birer Müslüman 
abidesi olarak muhtelif yerlerde Türk an'anesine uygun türbeler ve 
kabirler yaptırmış, onların önünden gelip geçenler huzurlarında durup 
ihtiram sükutu içinde ruhlarına Fatihalar okuyarak tekrimde bulun

muşlar ve Fatih hazretlerinin derhal İstanbulun Türkleştirilme ve 
Müslümanlaştırılmasında bu zevatın muhtelif yerlerdeki kabirleri en 
mühim mevkii işgal etrnişdir. 

Fatih devrinin İstanbulu derhal millileştirme ve Müslümanlaştırma 
siyasetinin başında mühim mevki alan bu eski Sahabe ve mücahitlerin 
İstanbulumuzun 5oo'üncü fetih yılı münasebetiyle unutulmamaları 
gerektiğini bir vazife olarak hatırlamam bu monoğarfinin hazırlanma
sında amil olmuştur. Bu zevatın hatıraları unutulamaz. Hemen birçok 
semtlerde bulunmaları oralarının manevi birer polisi gibi 5 asır ruhlara 
hakim olmuştur. İnsanlar çok defa tek Allah mefhumuna inandıkları 
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kadar diğer eski dinler ve an'anelerin geleneğinden de temamen sıyrı
lamıyarak karşılarında her maddi ve manevi ihtiyacı için diğer ilahi 
mefhumlara da kıymet vermişler ve bunları mahalli örf ve adetler nis
betinde çoğaltmışlardır. Bu Müslümanlarda İslami bir mahiyete gir
miştir. Binaenaleyh bu zevatın ayni menşe'den gelmekle beraber bu 
kuvvetleri ve tesirleri üzerinde durularak, huzurlarında gine kendi 
ruhlarına teveccühleriyle kendilerini telkinle ve bunların istedikleri 
şekilde tezahür etmelerinden mütevellid bir sevinçle bunları manevi 
birer mesned ittihaz etmişlerdir ki bilhassa halkın bu kabil inanışlarına 
hörmet etmek lazımdır. 

İşte zaman zaman buralara inananların varlıklı olanlarınca ihya 
clunan kabirleri her elli senede bir tamir görerek bugüne kadar gelmiş, 
fakat son 30 sene zarfında kapıları kapanınca harab oldukları görül
müştür. Bir kısmının resimlerinden de görüleceği üzere çoğu harabdır, 
bir kısmı gene hayır sahiplerinin kısmi tamirleriyle ayakta durmaktadır. 
Şimdi bunlar şehrin malı olması dolayısıyle, her halde temiz bir surette 
muhafazaları sağlanacalz:ur. 

Bu kabirlerin mutlaka muhafazaları elzemdir. Bunlar on dört asırlık 
Müslüman hayatımızın birer vecibesi olduğu gibi, Türklüğün «İstanbul 
ebediyen bizimdir» diye diktiği birer tapu senedidir. Onların ortadan 
kalkmasına göz yumulması İstanbul'u artık gözden çıkarmamızla mü
savidir. İstanbuldaki mevcudiyetimiz için bunların muhafazası,· hatta 
ihyası icab eder. Sonra halk kütlesinin maneviyaunı da bu suretle tut
mak ve onların bu ihmal karşısında münevverine bile hiç de bir ziyanı 
olmıyan i'tikatlarını sarsmamak lazımdır. İnsanlar maneviyatsız yaşa
yamıyacakları gibi şehirler de tarihsiz ve maneviyatsız payidar olamaz 
ve idare edilemez. 

Bu ufak eser bütün bunları derpiş ederek ilmi bir hüviyetten ziyade 
bir rehber mahiyetinde hazırlanmışur. Belediyemizin elinde ve hıl
kın111zn kütüphanelerinde bundan da birer tane bulunmalıdır. Vaktiyle 
bunların isimlerinC:en halk koşmaları yazılmış ve hatta levhalar bile 
yapılarak evlere asılmıştır. Şimdi bunlara lüzum yoktur. Fakat elimizde 
böyle bir risalecik de bulunmalı ve bunu 5oo'üncü fetih yılının bir haurası 
olarak saklamalıyız. 

Elimize geçen malCımaun sıralanmasiyle vücut bulan bu eserdeki 
kabirlerin hemen hepsinin mahallen de görülmesine itina edilmiştir. 
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Bunlar alfabetik sıra ile yazıldı ve pek kıymetli tarihçilerimizden üstad 
İsmail Hami Danişmend de gözden geçirerek birçok noktalardan bizi 
aydınlattılar. İstanbul'un Osmanlı Türkleri tarafından 7 muhasarasına 
dair kıymetli makalelerini de aynen eserin başına koydum. İstanbul Fethi 
Derneği Başkanı sıfatiyle de bir broşür halinde neşrinde amil oldular. 
Velhasıl bu eser samimi teveccühleriyle vücut bulmuş oldu. Kendilerine 
sonsuz şükranlarımı takdim ederim. 

Dr. A. Süheyl ÜNVER 





MÜ SLÜMANLARIN E SKI ISTANBUL 
MUHA SARALARI 

İstanbul müteaddid defalar mu�asara olunmuştur. Bizim tarihlerde 
Arap ordularının ba'zı sene farklariyle 7 - 9 muhasara seferi olduğu 
yazılıdır. Hakikatte ise Emevilerle Abbasilerin yalnız beş İstanbul seferi 
vardır ve bunların ancak ikisinde şehir muhasara edilebilmiştir. 

· 

Osmanlılar zamanında 7 defa muhasara olunmuştur. En son 
muhasarasında Fatih Sultan Mehmet , 53 günde İstanbulu almıştır'. 
Daha evvel garpten gelen savletlerle Haçlı seferleri vesilesiyle de İstanbul 
muhasara edilmiş ve Fatih'in fethinden iki buçuk asır önce Latinler 
aldıkları şehri tahrib, berbad ve perişan etmişlerdir. Fatih Sultan Mehmed 
ancak bir harabeye girmiştir. 

Arapların beş İstanbul seferinden dördü Emeviler ve biri de Ab
basiler devrindedir. Emevi seferlerinin ilk üçü Muaviye devrine ve 
dördüncüsü de Süleyman ibn-i Abdülmelik zamanına müsadiftir; Abba
siler devrindeki son sefer de üçüncü halife El-Mehdi devrinde açılmıştır. 
Bu beş seferin birincisi Hicretin 34 ve Miladın 655, İkincisi Hicretin 
48 ve Miladın 668, Üçüncüsü Hicretin 54 ve Miladın 674, dördüncüsü 
Hicretin 97 ve Miladın 715  ve nihayet beşincisi de Hicretin 165 ve 
Miladın 782 tarihlerinde başlamıştır. Arapların İstanbul muhasaraları 
bu seferlerin ikincisiyle dördüncüsünde olmuştur : Bu iki muhasaranın 
birincisine halife Muaviyenin oğlu Yezid kumanda etmiş ve büyük 
Sehabi Ebu Eyyüb-il-Ensari işte o zaman şehid olmuştur. İkinci 
muhasaraya da Halife Süleymanın kardeşi Mesleme kumanda etmiştir. 
İstanbulda şehid düşen eshab umumiyetle birinci muhasaraya iştirak 
edenlerdendir. 

* 
• • 



İ STANBUL'UN Y E Dİ MUHA SARA SI * 

İSMAİL HAMİ DANİŞMEND 

Bundan evvel İstanbul fethinin daha on-birinci asırdan itibaren 
milll bir Türk ideali haline geldiğinden ve 1071 deki Malazgirt zaferinden 
biraz sonra Türk atlılarının Üsküdara gelip İstanbulu tehdide başladık
larından bahsetmiştim. Bizans menbalarına göre 1081 de Üsküdar Türk 
hiikimiyyetindedir. Fakat gene o asrın son yıllarında Şarki-Romayı Türk 
tehdidinden kurtarıp İsliimiyyeti imha için Avrupalıların açtıkları ilk 
Haçlı seferi üzerine Kocaeli yarımadasındaki Türk işgal kuvvetleri 
içeri çekilmiş, Anadolunun Şimal-i Garbisi yeniden Bizanslıların eline 
geçmiş ve işte bu yüzden İstanbulun fethi dört asır kadar gecikmiştir. 

Bu milli idealin tahakkukuna doğru en kuvvetli hamleler Osmanlı 
Türklerinin Rumeli'ye yerleşmelerinden sonra başlamışur. Bundan evvel 
de bir münasebetle söylediğim gibi, Osmanlı tarihinde tam yedi İstanbul 
muhasarası vardır : Bunlar, Yıldırım Bayezid devrinden Fa.tih devrine 
kadar kısa fasılalarla şöyle sıralanır : 

ı - Yıldırım'ın ilk muhasarası Miliidın 1391 tarihindedir : Yedi 
ay süren bu muhasara Macarların taarruz hazırlıkları üzerine kaldırıl
mıştır, fakat Bizans İmparatorluğunun bu münasebetle kabul ettiği 
şartlar çok ağırdır. Bunların en mühimleri şöyle sıralanabilir : A
İstanbul'da bir Türk mahallesi tesis edilmek üzere Bizans hükCımcti 
tarafından 700 ev verilecektir.; B - Sirkeci'de bir Türk mahl:emesi 
kurulacaktır ; C - Bu mahkemeye Osmanlı devleti tarafından bir kadı 
tayin edilecektir; Ç- İstanbul'da bir dimi yapılacaktır; D - Şehrin 
dışında Galata'dan Kağıthaneye kadar olan arazi Türklere terkedilecek 
ve buraya bir Türk garnizonu konulacaktır.; E - Osmanlı hazinesine 
h;:r sene on bin altın haraç verilecektir. İşte bunun üzerine muhasara 
hali haf if bir ablukaya çevrilmiştir. 

2 - Yıldırım'ın ikinci muhasarası da Miladın 1395 tarihindedir. 
Bizanslıların yukarıki şartlardan bazılarını tatbik etmemelerinden dolayı 

* Üstadın bu kıymetli etüdü 7 Haziran 1952 tarihli Milliyet gazetesinden 

aynen iktibas edilmiştir. 
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Türk ablukası yeniden muhasaraya tahvil edilip kış gelinceye kadar 
uğraşılmışsa da yapılan hücumlar neticesiz kalmıştır. 

3 - Miladın 1397 tarihine tesadüf eden üçüncü muhasara da Yıl
dırım devrindedir : En kuvvetli rivayetlere göre bu muhasara iki seneden 
fazla sürmüş ve nihayet İstanbul'da bir Türk mahallesiyle bir Şer'iyye 
mahkemesi ve bir de cami tesisi, İmparatorun Türk hazinesine her sene 
ıo - 30 bin altın haraç vermesi gibi ağır şartlarla sulh aktedilıniştir. 
Türk mahallesine Göynük ve Taraklı taraf larından getirilen Türkler 
yerleştirilmiştir. 

4 - Gene Yıldırım devirne tesadüf eden dördüncü muhasara 
Miladın 1400 tarihindedir : Takriben dört ay kadar süren bu muhasa
ranın nihayet ablukaya tahvil edilmesi, Timur-leng'in Sıvas'ı zaptetmiş 
olmasındandır. 

5 - Beşinci muhasara, Yıldırım'ın 1402 deki Ankara felaketini 
takip eden Fetret devrinde saltanatını ilan eden oğullarından Musa
Çelebi'nin şiddetli hücumlar ve top ateşletiyle geçen muhasarasıdır : 
Neticesiz kalmasına sebep, Bizans İmparatorunun Musa-Çelebi'ye karşı 
Anadolu'daki küçük kardeşi Mehmet-Çelebi ile elbirliği ennesidir. 

6 - Altıncı muhasarayı Fatih'in kahraman babası İkinci Murad 
1422 de yapmıştır : Haziran başlarından Eylül sonlarına kadar takriben 
dört ay süren bu şiddetli muhasaranın şehir fethedileceği sıralarda 
kaldırılmasına sebep, İkinci Murad'ın küçük kardeşi Şehzade Mustafa'nın 
tam işte o sırada rnltanat iddiasıyla isyan çıkarmış olmasıdır. Bu suretle 
İstanbul şehri Fiitih'in fethine kadar 3 ı sene daha Bizanslıların elinde 
kalmıştır. 

7 - Fetihle neticelenen ve İkinci Mehmed'e Fatih ünvanını ka
zandıran yedinci muhasara « J ulien » denilen eski Miliid takvimine göre 
1453 senesi 6 Nisan Cuma gününden 29 Mayıs Salı sabahına kadar 53 
gün sürüp 54 üncü günü şehir fethedilmiştir : Bugün kullandtğımız 
•Gregorien» ismindeki yeni Milad takviminde bu tarihi günler 1 5  Ni;an 
ve 7 Haziran Cuma ve Salı günlerine tesadüf etmektedir. 

İstanbul'un fethi 8 buçuk asırlık dini ve 4 asırlık milli bir ideal 
uğrunda devir devir ve dalga dalga dökülmüş Müslüman ve Türk kan
larının temin ettiği çetin bir netice demektir : Bugün 499 uncu yıl dö
nümünü idrak ettiğimiz büyük günde tam yedi Türk muhasarasında 
-can vermiş bütün şehitlerin kan hakkı vardır. 



Nİ'M- EL-C EYŞ NE D E M EKTİR? 

Peygamberimiz : 

(1 �ı�� ._,�ı� Lı..,: ... ı .,:4'l'ı� �1dwıı� ,, 

hadisiyle İstanbul'u alacak Emiri ve askeri Mutlu Emir, Mutlu Asker 
anlamına Ni'm-el-ceyş, Ni'm-el-eınir diyerek methetmiştir. Binaenaleyh 
İstanbul muhasarasında şahsan veya ismen bulunanlar bu ünvanla 
tevkir olunmuş ve öldüklerinde namlarına birer abide dikilmiştir ve Türk 
Milleti isimleri sonlarına bir de «Dede» lakabı ekliyerek onları bir evliya 
mertebesinde tutmuştur. Binaenaleyh vefakar ve hatıralarla sessizce 
hörmetkar Türk milleti bunları unutmamıştır. Çoğu İstanbul'un muh
telif yerlerindedir. Onların İstanbul muhasara ve zaptında bulunmaları 
ve bu fedakarlıkları asla unutulmamış ve onların ruhlarından istimdad 
olunmuştur. Bulundukları semtlerin adeta birer muhafızı v.! uğuru 
telakki edilmişlerdir. 

Bunların çoğu İstanbul'u her yüz senede bir tamamen yakan yan
gınlar yüzünden kaybolmuştur. Bir kısmı halen isimleriyle m1lıimdur. 
Fakat bir kısmının nam ve nişanları kalmamırıc. Bazılarını eski kayıt
lardan bulabiliyoruz. 

Bunlar yalnız askerlerden ibaret değildir. İçlerind;: zabitler, alimler, 
şeyhler ve devlet adamları ve bizzat başlarında padişah olan Fatih de 
vardır. Çoğunun namlarına cami' ve mescit gibi hayrat da yapılmıştır. 
Fakat bir kısmı kitabeli veya kitiibe3iz mezarlardır. Bir kısmı esaslı 
yapılmıştır ve eskidir. Bir kısmını dı mahalleli şöyle böyle yeniden 
tamir ettirmiş. Fakat bunlar ne de olsa muhafaza edilmiş ve onların 
h�tıralarına hörmette İstanb'.11 hılkı kusur etm �:niştir. Ne yazık ki bunlrın 
hepsini tamamen bilmiyoruz. Zaman zamın bunhr te3bit olunmamış. 
Bir kısmını tahmini olarak ni'm-el-ceyşden sayıyoruz. Bir kısmı tarihlere 
geçmiş anımı yerlerini bilemiyo:uz. Lakin b:.ıgün bildi�derimiz de bir 
haylı yekıindadır. Bunlar hala birçok köıe ve b·1cakları:ı inanıl ır bir 
uğurudur. Mesela Şehzade-başında kar:ıkclun arkasınca kalan 1 8  Sey
menler o civarın uğuru sıyılmıştır. Zira fetih günü orada bir mukave
metle karşılaşarak şehit düşmüşler ve oraya defnediLnişlerdir. Fatih 
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Sultan Mehmed'in İstanbul'da ilk kışla olarak yaptırdığı ve şimdi Şeh
zade Camiinin karşısında Laleliye kadar inen adayı kaplıyan «Eski 0-
dalar»ın yanında daimi bir ziyaretgah. En büyük fetih abidelerinden 
birisi orada kurulmuş. Şimdi orası ne kadar perişan bir durumda. Ne 
yazık! . 

Her ne kadar Sahabe, Fatih'in Ni'm-el-ceyşinden sayılmazsa da 
İstanbulun zaptından sonra onlar namına birer abidemsi mahiyette 
•kabir»ler yapılması hatıralarına bu noktadan da ne kadar manah bir 
hörmet ifade etmektedir. 

Bunları bulundukları yerlerde korumağa çalışmak zannederim 500 
sene önceki Fatihleri bugün kısmen bizi teşkil eden «Evlad-ı Fatihiin»ı 
te\·kir etmek borcunun ufak bir mukabilidir. Zira onlar da İstanbul 
muhasarasına Peygamberimizin bu tebşirine mazhar olmak için koş
muşlardır, fakat mukadder zamanı gelmedi�inden tu şerefe erememiş
lerdir amma Türk milleti bu şerefden n:ahrum bırakmamış, onları 
Xi'm-el-ceyş meyanında ttv:dr etmiştir. 

* 
,,. ,,. 





İSTANBULDA SAHABE KABİRLERİ, 
İSİMLERİ, YERLERİ VE VAZİYETLERİ 





İ STANBUL DA SAHABE KABİRLER İ 

Tarihimizin her safhasını istediği gibi yaşayabilen ve onu her an 
terennüm edebilen şair Yahya Kemal der ki : Yeniçeriliğin lağvedil
mesinden, yani Vak'a-i Hayriye'den sonra devletimiz ordusuz kaldı diye 
İstanbulun maneviyatı sarsılmıştı. Mezaristanlarda Yeniçeri kavuklarına 
kadar kırdırılmasından hasıl olan reaksiyonu hissden Adli Sultan Mah
mud İstanbul fethinde şehit düşenlerin kabirlerini ve fethi müteakip 
Ebu Eyyüb-il-Ensari gibi Sahabelerin namına yapılan «Makam» tür
beleri yeniden ihya etmiş. Onlar için şairlere tarihler söyletmiş ve dev
rinin ta'lik kitabeler tahririnde en mahir hattatı Yesari-zade Mustafa 
İzzet Efendiye yazdırmış ve yerlerine koydurmuştur. Bu suretle halkın 
kendisine karşı kırılan gönlünü tamire çalışmıştır. 

Bu kabirlerin çoğu halen mevcuttur. Lakin Sultan Mahmud devrinde 
yapılan bu ma'murelerden bugün kısmen kitabeleri mevcut birer harabe 
böyle perişan bırakılmasına karşı liihydi adeta bir insanın babasını 
inkar ve ona hörmet etmemesi gibi bir his yaratmaktadır. 

Bunlar ayni zamanda Fatih Sultan Mehmed'in İstanbulu derhal 
Türkleştirmesi ve İsliimlaştırması siyasetinin icaplarıdır. Derhal bu 
Sahabe türbeleri yapılmıştır. Bunların bir kısmı sahih kabul edilir. 
Eyüb Sultan gibi. Fakat bir kısmı da Sahabe olarak meşhur değildir. 
An'ane böyle dedirtmiştir. Bu yalnız İstanbul'a raci değildir, başka 
şehirlerde de yapılmıştır. 

Bunların hepsi de Fatih zamanından beri gelmez. Tarihlerimizin 
zaif devirlerinde ve padişahların müşkül ruhi durumlarında da güya 
ilham olmuş veya rüyada görmüşler gibi birçok türbeler yapılmıştır. 
Bu suretle kendi ve halkın maneviyatını böyle tutmak istemişlerdir. 

Birçok Ni'm-el-ceyş türbeleri vardır ki halk bunların isimleri sonuna 
bir de «Dc:de» l:lkabı ilave ederek, meselfı Koyun-dede gibi, bazı kabirler 
vücude gelmiştir. Bunların bazıları sahih olsun veya olmasın madem ki 
İstanbul'u fethedenler miyanında gösterilmiştir, yerleri mfilfun olmı
yanlarını da tesbit ederek birer Feth-i mübin hatırası olarak yerleri 
ihya olunmalıdır. Zira bunlar 5 asır İstanbulda Türkün maneviyatını 
tutmuştur. Anadoluda bile her köyün inanılır yatırları vardır. Köyler 
naklolunmağa karar verilince evvel:1 bunları taşırlar. 
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Bizans zamanında İstanbul'da birçok Hıristiyan azizleri vardı. 
Hıristiyanlıkta tapılan ve sevilenlerin insan ruhiyatı icabı adedi pek 
çoktur. İnsanlar hangi dine girerse girsin yine ayni tekamül mahsulü 
ayni insandır. Bu suretle pek çok Müslüman azizleri de çıkartılmış ve 
bunların sayıları her mahalle göre çoğalmış ve değişmiştir. Bunlar halkın 
maneviyatı için pek lüzumludur ve bir nevi' manevi polisleridir. Vak
tiyle bunlar İstanbul'un inzibatında ve halkın birbiriyle dürüst mua
melelerinde büyük manevi birer rol oynamıştır. İnsan ne olursa olsun 
yine ayni düşüncelere sahiptir. Bunlar ahirete müteallik hususlar değil, 
yine dünyaya mahsus tedbirlerin düşünülmesinden ileri gelmektedir. 
Bunlar kaldırılmakla guya halkın batıl düşüncelerine sed çekilmekte 
olduğu zannedilmektedir ! Lakin bu insanların üzerinden manevi baskıyı 
kaldırmak demektir : Birçok halk kütlelerini yine bunların yerine kon
mak istenen bazı kaidelerle tam düzgün olarak idareye çok defa imkan 
olmadığı görülmektedir. 

İnsanlar birbirine birçok vesilelerle suç i7letirken bunu kendi inan
cının hazan çok ciddi tesirleri arasında bırakarak ondan en diirüst bir 
şekilde istifade ctmeği düşünmek daha ma'kuldür. 

İşte bu kabirler vaktiyle İstanbul'da polis karakollarıadan daha 
çok iş görmüşler ve bunlar esasen dağınık yerlerde olduğundan civarında 
olanların uygunsuz harekette bulunmağı aklından geçirebilecekler üze
rinde manevi bir korku yaratmışlardır; kendi iç telkinleri ile rüyalarında 
bile tasavvur ederek ba'zı uygunsuzluklarının kendilerinden kaldırıl
masında bile amil olmuşlardır. Bunlar din müessesekri sayılırsa hak
sızlık edilmiş olur. Ne yapalım bunlara kendilerini dürüst bir insan 
yapmak için inananlar vardır ve onların cemiyette düzgün olmasına 
yine bizlerin istifademiz olacaktır. R.ı da dünyalık bir işdi,r. Biraz ruhi 
baskı ile bu da temin olunuyor demekıir. Binaenaleyh bulundukları 
yerlere hiilii hörmet edenler vardır. Bu cihetle ayırd edilmiyerek Sahfıb:! 
mezarlarına ve bu miyanda Fatih'in askerlerinin kabirlerine hörmet 
gösterilmeli ve onlar ortadan kaldırılmamalıJır. Bunlar hep dünyanın 
kanuni ve liiyık vecibeleri olarak dikilmiştir. 



ABDULLAH-İL-ENSARİ 

( s). ... �.i'JI .J.ıı �) 

Sultanhamamında Hasan-ve-Hüseyin yokuşunda medfun müca
hitlerdendir. Salınatomruk dedikleri mahallin alt yanında meydancık 
kurbinde olan yerdedir. 

ABDULLAH-İL-HUDRi' 

( .S.J...\;L'.I .J.11� )  

Eğrikapı (Porte de Gyrolimne-Yiroliınni kapısı) dan dahilen suru 
takiben İvaz Efendi diıniinin mebni olduğu burcun eteğine doğru ge
lirken tesadüf edilen Eshab-ı kiramdan Abdullah-il-Hudri makam-ı 
mübareki vardır. Burası İvaz Efendi diınii civarında sura yakın çukur 
mahalde bahçe ve ortasında küçük bir türbedir ı. Şimdi bulunduğu 
yerde Rum kilisesi mahallesi vardır. Kabrin tarihi Hicri 46 (666) ya 
kadar hesap ediliyor. Bir kayıtda bu kabrin bulunduğu «Meşhed» şehit 
düşdüğü yer olarak yazılıdır 2• 

Bir levhada bu zat hakkında şu kıt'a okunmuştur : 

Görüp ol cevri gadri 

Hafi Abdullah-il-Hudri 

Bulan sonra şeref i kadri 

Şefaate ir-gör bizi 3 

4 Ağustos 1952 deki ziyaretimizde türbenin bulunduğu yere Kandilli
türbe sokağı denmektedir. İki pencere arasında duran kitabesi düşmüş, 
soldaki pencere önüne koymuşlardır : 

l Mehmed Ziya, lstanbul ve Boğaziçi, S. 350. 

2 Başvekalet arşivi. M. Cevdet tasnifi. Belediye dosyası N. 398, Vesika 

Eğrikapıda eshal::-ı kiramdan Abdullah-il-Hudri meşhedleri önündeki caddede 

1246 (1830) senesinde lağımların keşfi halrkındadır. 

3 Bu taş basması levhasında vezin ve mana yanlışları vardır. Aslı görü

lemediğinden tashih edilemediğini Hsrih ederim. 
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Eshab-ı Güzinden Abdullah-il-Hudri Radiyallahü anlı 
Sene 46 Tarih-i hicret 

ibaresi okunmaktadır. 

Mustatil türbe içindeki tahta sanduka harab olmuş ve tavanı da 
çökmüştür. Kapısı, yanındaki bahçeye açılıyor. Bir kayıtta Eğrikaıp 
dahilinde çukurda Hazret-i Kufi ibaresi okunmuştur. Mücahitlerden 
sayılıyor. Bu makam olmalıdır. 

ABDURRAHMAN-1 ŞAMi 

( Jl:. if )\� ) 

Ebu Eyyiib-il-Ensari'nin sancaktarı sayılmaktadır . Kabri Aya

sofya camii civarında yanan Adliye binası yakınında ve köşebaşındadır 
ve ma'murdur. Kapısı üzerinde : « Mihmandar-ı Hazret-i Peygamberi 
Hazret-i Hfilidin Alemdarı Abdürrahman-ı Şarni hazretlerinin meşhedi 
alileridir; Muharrem 1302 Aziz » levhası taşa yazılıdır. · 

AHMED-ÜL-ENSARi 

( .s ) . ..a.i � 1 ...\;"- 1 ) 

Ayvansarayı yakınında Tokludede denen ve ashfıtc'an Ebu Şeybet
il-Hudri ile Hamdullah-il-Ensari'nin medfun bulunduğu hazirede 
mevcudiyeti : 

Haza kabr-i Ahmed 
ül-Ensari 

Radiyallahü anlı 

yazılı mezar taşından öğrenilmiştir. Burada mevcut dört makam1an 
biri de bu zatin oluyor. Mezartaşı Fatih devrine rastlamaktadır. Beş 
asırdır dikili duruyor. Hakkında birşey işitilmemiştir. Burada medfun 
iki sahabe Ebu Eyyı1b-il-Ensari ile birlikte geldiklerine göre, tu zat da 
onların gazfı arkadaşlarından biri olmalıdır. 

4 Ağustos 1952 ziyaretimizde burasının daha çok ihmal ve harabiye 
uğradığını teessürle gördük. Yanındaki Bizans ayazması tamamen açıkta 
kalmış ve civarında ba'zı hazire ve taşları perişanlık içinde kalmıştır. 
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:AMiR 

( _)"'� ) 

1 3  

Abdüssadık ·Anıir ibn-i Same Hazretlerinin makamı sayılır. Eğri
"kapı'nın tam dışında, oradan başlıyan Müslüman mezarlığına bitişik 
ve Rüsumat kolcu kulübesi yakınındadır. Kabir taşında böyle yazılıdır : 

j�IJlr 
�_r.ıı Jj )1 1.lı 
İl _faı �l#I ,y 

y\.v J�L.all -l�ç. 

.ı.ol.... J o� �ç. .:_: 

� jW.ı'.iıl�J 
.ı.;:ç. lA..:.� ..:ili l:...t..ii J 

H•o �:t. ,l; J L .. J 

ı Muharrem 1205 ( 1790) da eskiden mevcut olan bu kabir tamir ediliyor. 
İstanbulda medfun bütün ftahabe hakkında hazırlanan taşbasması 
le\'hada şu kıt'a görülm:iştür : 

Değil zar size Amir 
Aman Abdüssadık Amir 

Niyazım var size dair 
Şefaı:.te ir-gör biz i 

Bu zat eshabdan Abdullah ibn-i Amir diye anılmaktadır. Abdüssadık 
denen de budur. 

4 Ağustos 1 952 ziyaretimizde ma'mur bir halde olduğunu görmekle 
sevindik. 2 servi asırların hatıralarını ve gelip geçenlerin nazarlarını 
taşıyor. Üstünü örten diğer bir ağaç da sayebanlığını yapmakta ve ora
sının pittoreskliğini tamamlamaktadır. 



14 İSTANBULDA SAHABE KABİRLERİ 

AMR İBN-tlı.-AS 

( u""WI.:,, J� ) 

Sahabeden olan bu zatin adına vaktiyle Galata'da Kurşunlu-mahzen 
cimii denen şimdiki Yeraltı camii içinde bir makam vardır. Hakkında 
şöyle bir tekrim kıt'ası okuduk : 

Galata fatihleri eşhas 
Ya Hazret-i Amr ibn-ül-As 

Kurşunlu-mahzen sizlere has 
Şefaate ir-gör bizi 

BABA - CA'FER 

( .ritt� 4 4 ) 

Baba-cafer veya Zindan denen ı:nal:.aıac bulunan ve Ca'fer-ül
Ensari, Baba Ca'fer-i Sadık, Seyyid Ca'fer, Ca'fer-üs-Sadık da denen 
bu zate İstanbul'un eski mutekit halkı Baba-Ca'fer demişler ve ona 
sayacağımız bir çok manevi sebeplerle bağlanmışlardır. 

Bu zatin halı:<!rcümesi hakkında yazılı olarak bizde Evliya Çaele
biden alaraJc lik malfunat veren Ayvansaraylı Hafız Hüseyin efendidir. 
Topka?ı Sarayı Müzesinde Hazine kütüphanesinde N. 1 565 de saklı 
el yazısiyle olan ve İstanbul hatıralarına dair mühim notlar bulunan 
mt:cmuada (S. 276) Baba-Ca'fer hakkında şu izahatı buluyoruz : 

«Tarik-i sıddikiyeden Bağdadiy-ül-asl bir şeyh-i muteberdir. Abbasi 
halifderinden Harunürreşid zamanında İstanbul tekfuruna gönderilen 
iki d.;iden biridir. Diğeri Baba-Maksud'dur. Evliya (Çelebi) tarihinde 
yazdığı üzere kralı iğzab edip vaz' -ı zindan eyledikte ol kederle vefat 
eylemiştir. Kralın dahi gazabı teskin olmamakla zindan içine meyyitini 
dahi haps eyledim deyü ol mahalde defnolunmuştur ki «muaf» 191 (807) 
tarihindedir. 

«01 eyyamda zindancı bulunan kimse şeyh-ı mezburun bazi keramet
lerini görüp İslama geldikte Ali ismi tayin olunup Baba Ali denmekle 
maruf oldukta Kral haberdar olup onu dahi şehit edip şeyhin yanına 
defnolunmuştur. Refiki Baba Maksud, mahud cevap ile Bağdada avdet 
ettirilmiştir. 
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« Ba'dezzaman Ebülfethin İstanbul'a teveccühü mesmu' olup Baba 
Ca'fer-i mezbı1run evladından bulunanların bazıları gelip padişaha 
arz-ı hal eyledikte kendisini zindan huddamına reis eylemiştir ki ... el'an 
nesli bakidir 1• Ve yine neslinden Seyid Abdülvehhab dahi vefat eyle
dikte Kale kapısı haricinde Y emişciler kurbinde mahsus mahalde med
fundur. Amma zindanın dahilinde türbe kurbinde bir levhaya eslafdan 
Hayri nam kimsenin nazmeylediği 28 beyitli manzumesi vardır : 

Ela ey mukbil-i Mevla keramet dürrünün kanı 
Baba Ca'fer deyu verduk cihana şöhret ı1 şanı 

Medine şehrinin halkı sürerdi payine yüzler 
Kudı1mün hakidir hakka göze kah!ı safaham 

Keramatiyle olup sen her yerde aleme meşhur 
Hüdanın her cihet olmuş sana lütfiyle ihsanı 

Seni methetmeğe diller veli acz ile hayrette 
Ne mümkin vasfide katresinin veş bahr-i ummam 

Sen idin hemdemi Hazret olup eshab-u-ensardan 
O asrın kutb-ül-aktabı sen idin anladım anı 

Azimet eyleyip geldin bu Rı1mun iline ol dem 
Ziyaret etmeğe şehri Stanbı1lı1 çü pünhanı 

Ayasofyaya girdin iki rek'at nam:ız için 
Ki dolm·.ış a:ı:b kafirler okur İi�cili rühbanı 

Okurken dilleri nagah tutuldu anda ruhbanın 
Didiler kim Muhammed ümmeti \·ar bunda sırrani 

Yedi kimse ile sen anda oturdu;ı. hakikatte 
Didiler kim seven kalksın Muhammed gibi sultanı 

O sözden sen ayak üzre duragddin o dem filhal 
Geçdicek ::ınd9. küffarın çıkayazdı veli cani 

Tutup sen gibi sultanı nice dürlü siyasetle 
Yer ettiler sana oldem veli bendiyle zindanı 

Görür kim su kenarında seni zindancı bendin yok 
Dağıldı aklı başından bu sırrın oldu hayracı 

ı Şeyh-i zindani denen bu zat Anadolu'dan htanbul muhasarasına gelen

�;:dendir ve ni'm-d-ceyşdendir. 
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Mukayyed olmayub ol gün yine erte olup tekrar 
Görür kim kayd-u-bendiyle durursun anda merdanı 

Bir iki kerre bu hali göricek senden ol akıl 
Didi kim şüphesiz haktır bunun bu din-ü-imanı 

o saat geldi İslama çıkıp küfr-ü-dalaletten 
Gerektir sen gibi merde veli dost ile düşmanı 

O dem telkin edüp dini kodun ismin Ali - Baba 
�enin gibi o da bir er olup tuttu bu meydaru 

Krala işbu ihbarı götürüp verdiler birbir 
Gazabnak oldu bu sözden yüzünün döndü elvanı 

Didi kim varınız elbet helak eylen ikisin de 
Gelüben nice kafirler çeke şemşir-i perranı 

Ali'ye sen dahi didin götür var tiz iki şemşir 
Bilirdün ki gelip anlar ider üstüne tuğyanı 

Elimizde birer şemşir buluna der iken nagah 
Gelüp zindan kapusundan olar pes tuttu bir yam 

Döğüştünüz siz anlarla kırıp yetmiş iki kafir 
Utandırdı sizin bu cenginiz Samı Nerimanı 

Gidip yetmiş iki kafirlerin canı cehenneme 
Ki sizde akibet sonra şehitlik oldu erzanı 

Hüda şad eyliye elhak revan-i pakiniz daim 
Kıyamette birikür hem ide ol bağ-ı rıdvanı 

Vücud-ı pakiniz bunda yine ta haşrederek rfıhat 
Yanar kandil nücum-asa seriniz üzre ruşanı 

Nedenlu sen azizsin kim sana hizmet iden daim 
Emir-i muhteşemlerdir ne şüphe cedd-i sultani 

Gelip darüşşifa gibi türab aldıkça kim senden 
Bulur emr-i Hüda ile o hasta derde demanı 

Kasidem her kim okuyub sana bir Fatiha derse 
Göre cennat-ı Adn içre olar didar-ı sübhanı 

Beni de Hayriya hayriyle yad etsin gören bir gez 
Bu şi'r-i nazeninimde eğer var ise noksanı» ı 

1 Bu nazımda bazı vezin düşüklükleri ve ibare yanlışlıkları vardır. 
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Ayvansarayi 'nin yazdığına göre : Baba-Cafer'i Bizans imparatoru 
kızarak şimdi medfun bulunduğu zindana hapsediyor. Bundan müteessi
ren Baba-Cafer ölüyor. Zindancı kerametlerini görüp Müslüman oluyor, 
imparator duyup onu da öldürtüp oraya gömdürüyor. İmparator Baba
Cafer'e her ne kadar kızmış ise de hiddetini onu öldürmekle de yene
miyerek ölüsünü dahi zindana gömdürmüştür. 

Lakin Hayri'nin manzumesi işte şöyle diyor : Baba-Ca'fer'i İstan
bul'a gelince Ayasofya'ya sokar, orada namaz kılarken rahiplerin dilleri 
tutulur. Yakalayıp zındana korlar ve zındancılarla beraber Zındancı 
zincirin olmadığını görür tekrar zincire vurur. Yine yok olur. Lakn 
o bağlıdır. Bu zatte bir keramet görerek Müslüman olur. İsmine Ali
Baba derler. İmparatora haber verirler. İkisini de öldürün der. Lakin 
bu iki kişi öldürmeğe gelenlere mukavemet ederler ve onlardan yetmiş 
iki kişi öldürürlerse de :neticede kendileri de şehit olur. 

Görülüyor ki bu iki rivayetin de esası vardır. Lakin aradan asırlar 
geçince bu rivayetler efsaneleşmiştir. Şarkta uydurma efsane ) o��tur, 
fakat ağızdan ağıza dolaşa dolaşa böyle farklı rivayetler ortaya çıkmıştır. 
Her ikisinden aldığımız esasları şöyle toplayabiliriz : 

Baba Ca'fer Bağdad'dan Bizans'a gönderilen bir elçidir. Hapsedil
r:ıiş, hapisde ölmüştür ve oraya defnedilmiştir. Zindancı onun kera
metir..e kail olarak Müslüman olmuş, duyulunca öldürmüşler, onu da 
oraya gömmüşlerdir. Baba Ca'fer'in ölümü de feci olmuş, öldürmeğe 
gelenlere mukavemet etmiş ve onlardan çoğunu öldürmüş, kendisi de 
bu boğuşmada şehit düşmüştür. 

Baba-Ca'fer hakkındaki ri\ayetler sadece bunlardan ibaret değildir. 
fa·liya-Çelebi onu Peygamberimizin torunu İmam-Hüseyin'in evla
dından sayar. Yanında medfun olan Çoban Ali-Dededir. Zindancı 
Ali-Baba diye ma'ruf ve ayrıca ziyaretgahtır. 

Baba-Ca'fer sert bir zat. İmparator Birinci Nikeforasa şehidlerin 
50kaklarda hakaret gördüğünden söylenmiş, onun emriyle buraya 
hapsedilerek kanlı basurdan ölmüştür. 

Bir rivayette zehirlettirilmiştir. Arkadaşı Şeyh Maksud tab'an 
mülayim olduğundan İmparatordan şehidlerin defni ruhsatını alarak 
bulunduk1.:m yerde gömülmüşlerdir. 

Baba-Ca'fer'in türbesine İstanbul halkının asırlarla devam eden 
itibarından işidilen birkaç misali sıralıyorum : 

s. 2 
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- Darüşşifa sayılan kabrinin toprağından alıp hastalara ilaç diye 
kullanırlar. 

- İstanbul kadınlarından gebe kalanlar güç doğurmamak arzusiyle 
gelip bir deste mum hediye ederler. Baba-Ca'fer hörmetine halen 
mevcut olmayan 999 lu iri taneli tesbihten geçirilirler. Çocukları doğun
caya kadar çamaşırları bohça içinde kabrinde durur. Çocuklar dokuz 
yaşına gelinciye kadar senede birkaç defa, yaramazlık yapmasınlar ve 
nazar değmesin diye getirirler 1• 

- Çocukları zihni açılsın diye getirirler ve tesbihten geçirirler. 
Çocukların sıkıntısına da iyi gelir. Bir bohça eşyasını bir gece bırakıp 
tekrar giyd irirler. Kuyusundan türlü düşünceler için su alınır. 

- Çocuklarımız yaşasın diye bu makama bağlarlar 2• Nitekim 
erkek çocukları Merkez-Efendi gibi diğer makamlara da bağlarlar. 

- Baba-Ca'fere, yazıya başlatmak istedikleri çocukları kalem ve 
Kur'an-ı kerim ile götürürler, bir hafta bırakırlar. Okunur, nefes ederler. 
Ondan sonra hattatlık için yazıya başlar 3• 

- Daha anasının karnında iken buraya bağlananlardan 1 5  - 16  
yaşına gelip te biz buraya bağlıyız diyenler de olurmuş. 

- Baba-Ca'fere Kur'an-ı kerimi hıfz et!Ilek ve okuyabilmek için 
de müracaat edilir. 

- Bilumum hastalıklar ve hatta aile imtizaçsızlıkları için de baş 
vururlar. 

B a b a-C a ' f e r  t ü r b e s i n i n  b ug ü n k ü  d u r u m u  

Halen Topkapı Sarayı Müzesine diğer türbeler gibi idaresi bağlıdır. 
Halen içinde bekci oturuyor. Kapısı bittabi kapalı. Dış kapı üstünde 
ortada Sultan Abdülhamid'in 1298 (1881)  tarihli tuğrası ve sağında 
solunda şu manzı1me yazılıdır : 

ı Mehmed Ziya, lstanbul rı.e Boğaziçi, Cild ı, S. 330. 

2 Hıristiyanlar bu makama Ayavasili de derler. İslam fethinden sonra 
Baba-Ca'fer makamı olmuştur. Hıristiyanlarda kızım veya oğlum olursa rahibe 

veya papas yapayım diye nezirleri de vardır. Bunların bir kısmı İstanbul Türk
lerine Bizanslılardan geçmiştir. 

3 Hezarıfen arkadaşımız Hattat Bahir Bey de yazıya böyle başladığını 
söylerler ki "Ağabe yim Kuran'a sarıldı hafız oldu, ben kaleme sarıldım hattat 
oldum." 
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Gel ziyaret kıl niyaz et Ca'fer-ül-Ensari 
Kıraat eyle üç ihlası dahi sfıre-i fethi 

Mübtelay-ı derd olanlar biavnillah olur hoş 
Bu ab-ı Ali Babayı sakın eyleme feramuş 

Gerek ekdar gerek emraz ne denlu hüzn-ü-endişe 
Eğer mümin eğer gayrı alub bir katre ahından 

Namuradı bermurad eden eyle guş .... 
Hasılı cah-ı necattan herkim eylerse nuş 1 

19 

Buradan girilince solda ahşap bekci ve türbedar odaları ve önünde 
de asıl tü�beye girilmeden önce genişce ve namaz kılınabilen bir yer 
vardır. Vaktiyle burada levhalar da asılı iıniş. Türbeye girilen kaı 
ılzerinde de bir kitabe var. Ortada Haşim imzalı Rakımane Sultan Mah
mud-ı Adli tuğrası altında Vak'anüvis Esad Efendinin 1250 (1834) de 
burasının tecdiden taınime aid 7 beyitli tarih kitabesi irade ile buraya 
hakedilıniştir. 

Şah-ı kerrar-şiyem hazret-i Sultan Mahmud 

diye başlar. Son tarih beyti : 

Bende-i sadıkı Es'ad dedi ziba tarih 
Merkad-i Ca'feri yaptı ne güzel şiih-ı enam 

1250 

Bu tarihler okunduktan sonra türbeye girilince sağda yanda Müh
tedi Ali-Baba'nın baş ucunda hfilen suyu cıvar lağımlardan kirlenıniş 
bir kuyu, solda yanda Baba-Ca'ferin makamları vardır. Duvarlarında 
hfilen levha yoktur. Burası geniş ve kargir ve zindanın en alt odasıdır. 
Vaktiyle burada Aliyy-ül-Hamdiden mezun hattat Es-seyyid Mehmed 
�aill'nin 1268 (1 852) tarihinde yazdığı hilye ve keza Hafız Mehmed 
Tevf ik ibn-i Es-seyyid Mehmed Vefa'nın 1261 tarihli diğer bir Hilye-i 
Saadeti asılı dururmuş 2• Bunlar bize türbenin iç ve dışının kitabeler, 
tarihler ve levhalarla süslü olduğunu ve bu makama ehemıniyet verildi
ğinin bir nişanesidir. 

Mühtedi Ali Baba, Baba-Ca'fer Sadıkın halifesi sayılır ve türbesinde 
aynca bir yer de Hızır Aleyhisseliimın makamı olarak gösterilir. Mühtedi 

1 Aslında vezin ve ibare yanlışları var. 
2 Eğinli Süleyman, Hat ve hattatan zeyli, Bayezid Umumi K. Nr. 10337. 
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Ali-Baba, Zindancı Ali-Baba diye de meşhurdur. Baba-Ca'fer makamı 
kadar maruftur ve mutlaka ayrıca ziyaret olunur. 

İlk türbedarı Baba-Ca'ferin ahfadından olduğunu Fatihe kabul etti
rince kendi yeşil sarığını ceddinin başına koyup 70 sene türbedarlık 
etmiştir 1• 

Türbenin üzerinde dıvar içinden dar merdivenlerle çıkılan aynı 
büyüklükte ve türbe gibi tonoz kemerli 2 oda daha vardır. Bu odaların 
dışarıya gayet ufak mazgal delikleri içerden ve dışardan üç kat demir 
parmaklıklarla sarılıdır. Eğer burada aylarla yatılacağım suç işliyeceltlcr 
ve sabıkalılar bir defa görseler niyetlerinden hemen vaz geçerler. Zira 
günlerle ve aylarla kalınacak bir yer değil. Suç işleme kabiliyyetinde 
olanlar burasını bir görseler mutlaka daha düzgün bir hayat yaşamağa 
bakarlar. Hem kaçmak ta kolay değildir. Hem de girene günlerle hakk-ı 
hayat pek bahalıdır. Vaktiyle olduğu gibi o civarın muhtekir ve insafsız 
madrabazlarına neye buyurun demezler, akıl ermez doğrusu. 

Zindan kapısı tarafı da bir haylı mühimdir. Halen oraya Kuruye
mişciler tesadüf ediyor. Bekri Mustafanın bu tarafta medfun olduğu 
rivayet edilir. Zindankapısının ta karşısında Mehmed Baba kabri ve 
Adile Sultan çeşmesi de varclı, yıkılmıştır. 

Zindankapısına Sultan Mahmud-ı Adli zamanında Bab-ı Ca'feriyye 
denilmiştir. Baba-Ca'fer lakabı da buradan gelmektedir. 1250 de Sultan 
Mahmud'un burasını imarı esnasında Zindan kısmı da Sultan Ahmed 
camii Tabhanesine 2 naklolunınuş ve boşaltılmıştır. Bu cihetle zindan 
da imar olunmuştur. 

Baba-Ca'fer Türbesi işte bu Sicn-i Sultaninin içindendir3• Burasının 
umumi hapishane olması 1247 (1831) tarihlerine kadar sürmüştür. 
Buradaki kapıya Bab-ı zindan denmesinin sebebi iç tarafta elyevm 3 
kat burcun bulunmasından mütevelliddr. Ve Türkler buraya bu sebeble 
Zindankapısı demişlerdir. Bütün kayıtlarda öyle geçer 4• Zindan ve 

1 Osman Nuri (Ergin), Mecelle-i Umur-ı Belediye, Cild ı. 

2 Halen Sultanahmed Sanr.tlar Ot.ulu ile Yüksek Ticaret Okulu arasın-

dadır. 

3 Ebubekir Feyzi, Hulasa-i ahval-ül-büldan fi memalik-i Devlet-i Al-i 
Osman. Sultan Mecid zamanı. 

4 Buna bir misal: ır82 (1768) Başvekalet Arşivi, 1\1. Cevdet tasnifi, 
Belediye dosyası No. 6107. 
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kapısı ve surlar Bizans eseridir. Kapıdan ve surlardan eser kalmamış. 
Zira Bab-ı Ca'fer burcunu Kule-i Zemin idaresi Abdülhamid zamanında 
satmıştır, Zindan ham yapılmış. Zindanın ancak bu söylediğim kısmı 
var. Kule-i Zemin idaresi bu sur yerlerini sattı mı? alanlar yıkabilir
lerdi. Bu cihetle surdan bir şey yoktur. 1266 Şevvalinde Bab-ı Ca'feri 
dışındaki kale dıvarları mevcuttur. Harabe yüz tuttuklarından tamirleri 
hakkında bir takrir görülmüştür 1. Zira bir asra gelinciye kadar kale 
kapıları kapanırdı ve surla daima mamur tutulur ve yer yer harab olan
ları tamir edilirdi. 1 310 (1 892) hareketinde surların mühim bir kısmı 
harab olduktan sonra bittal:i' bu vasi' tahribat tamir edilememiş ve 
surlar da İstanbulun inşaatında taş ocakları vazifesini görerek ve bu
günkü hale gelmiştir. 

Ayvansaraylı Hüseyin Efendinin el mecmuasındaki kayda göre 
.\yvansarayı kapısı dahilinde balat tarafında Koca Mustafa Paşa camii 
derununda minber yanında medfun Cabir bin Şemre. Bazıları Cabir 
bin Abdullah da derlermiş. Bu zatle de ihtilaf yoktur. Eyyı1b Sultan'ın 
alemdarı sayılıyor. Medfeni bu camiin içindedir. Burası Cabirin camii 
olarak ta gösteriliyor 2• Banisi Koca Mustafa Pfşanın 905 (1499) de ı ı  ay
lık sadr-ı azamlığı vardır. 

Bir asır önce yerinin tavsifinde Ayvansarayı kapısı dahilinde kalaycıya 
btişik denmektedir. İstanbul sahabelerine c.id levhada hakkında şu 
kıt'a yazılmıştır : 

Güzel gayret maşaallah 

Ya Cibir bin Abdullah 

Makbul olur inşaallah 

Şefaate ir-gör bizi 

4 Ağustos 1952 deki ziyaretimizde oldukca mamur gördük. Türbesi 
cimiin mihrabı sağında bir makam olmuı, kapısı demir parmaklıklı, 
mihrap tarafındaki penceresi perde ile kapalı. İçinde tamirinden sonra 
2Sılmamış pek çok levhalar vardır. 

1 Başvekalet Arşivi Belediye dosyası, N. 5752. 

2 İst. Üniversitesi Ktp. Nr .322'deki İsıanbul surları planı içinde türbe ve 

.::imii de işaret edilmiştir. 
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Kapı üzerindeki kitabe : 

Muhakkak muktebestir nuru Hurşid-i nübüvvetten 
Semay-i dinde bir necm-i hüdadır Hazret-i Cabir 

Ulüvv-i menziletle bezm-i hatır-ul-hassa dahildir 
Kemerbend-i Habib-i Kibriyadır Hazret-i Cabir 

Diyar-ı Riima fahr-i Enbiyanın yadigarıdır 
Stanbul şehrine revnak-fezadır Hazret-i Cabir 

Celil-ül-kadri ekabirdendir eshab-i kiram içre 
Şerefyab-i Cenab-i Mustafadır Hazret-i cabir 

Yüzün sür hak-i pak-i kabrine adab ile .. 
Bu mülke lCıtf-u ihsan-i Hudadır Hazret-i Cabir ı 

Arif 1 306 

CA'FER-İ ENSARi 

Ca'fer ibn-i Abdullah-ı Ensari makamı Balat'ta Hoca Kasım Günani 
cimii yakinindedir. Ebu Eyyub-il-Ensari ile İstanbul muhasarasına 
gelenlerdendir ve Hazret-i Hfilidin sakası itibar olunmaktadır. Sahabeler 
hakkındaki levhada hakkında şu kıt'a vardır : 

Saka Halid Sebilüllah Meydan-ı Hak'ta biseyf illah 
Ya Ca'fer ibn-i Abdullah Şefaate ir-gör bizi 

Medfun olması hasebiyle Hoca-Kasım mescidi 125 1  (1835) de Sul
tan Mahmud-ı Adli emriyle yeniden yapılmıştır. Kitabesi yine o levhadan 
aynen alınmıştır : 

Hamdülillah asr-ı Mahmud Han-ı Haydar şimde 
Buldu istihkami elhak cami' -i din-i Hanif 

Emr-i Hayr izharı üzre oldu bu ma'bed dahi 
Yapılub envar-ı Zikrullah ile zinet elif. 

Hem de nev-abad oldu piş-i mihrabındak 
Ca'fer-i Ensariye meşhed olan kabr-i münif 

1 D r. Bedi Şehsuvaroğlu'nun notundan aynen. 



A. SÜHEYL ÜNVER 

Vasıl olsun tfil-i ömre ol imam-ül-müslimin 
Kıblegfilı-i ehl-i iman ola ta beyt-i şerif 

Ehl-i Sünnet Es'ada tarihe eyler serfürıl 
Hoca-Kasım mescidi bünyad olundu pek latif. 

125 1 

CA'FER-tlS-SADIK - CA'FER-ÜL-ENSARi 

Baba Cafer'e bakınız. 

DAYE HATUN 
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İstanbul'da kabri olan Cabir ibn-i Abdullah-il-Ensari'nin zevcesi 
itibar olunmaktadır. Koca Mustafa Paşa' da hfilen zincirleri İstanbul 
Şehir Müzesine kaldırılan Bizanshlar zamanında buradaki Manastır'ın 
kuruyan servisi sayesinde medfun olduğuna inanılır. Sahabeler hakkın
daki levhada hakkında şu kıt'a okunmuştur: 

Ey Saliha-i nesl-i Tahir 
Ya Hazret-i Zevce-i Cabir 

:Oayelikle eden fiihir 
Şefaate ir-gör bizi 

İstanbulda ayrıca bir semte alem ve iki camii ve ayrıca İstanbul 
"e Rumeli'de evkafı bulunan diğer bir :Oaye Hatun vardır ki Fatih'in 
dayası olmakla meşhurdur. 

EBU SAİD-İL-HUDRI 

(�J..\J,:\ � Y.\) 

Ayvansaraylı Hüseyin Efendi mecmuasında 1 sahabeden Ebu Said
il-Hudri hakkında şu malfunatı veriyor : 

Kahriye camii demekle maruf kiliseden münkaleb cimiin ittisalinde 
tiki' medrese havlısı dahilinde medfundur ki şehraha penceresi olup 
fevkinde ismi şöyle yazılmıştır : 

1 Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine Kütüphanesi No. 1565. 
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Hu 
Eshab-ıl<irfu:ndan 
Ebi Said-il-Hudri 

radıyallahüanh 
Hicret 46 

İçeride de «zev-il-ihtiram» fazlasiyle bir aynı daha var. Ayrica 
bu kitabe var : 

Eshab-ı Kiramdan Ebi Said-il-Hudri 
radıyallahü anlı hazretlerinin merkad-ı 
şerifidir. Ketebehu Hızır mütevelli-i 

Haseki Sultan 1177. 

Yan sokak penceresi üzerinde: 

«Ecille-i Eshab-ı Kiramdan Hazret-i Ebi Said-il-Hudri Eshabdan 
Malik ibn-i Sinan hazretlerinin mahdumlarıdır. On beş yaşında iken 
Beni-Mustalik gazasına teşrif eciüb fem-i saadet-i peygamberiden bin 
"yüz yetmiş Hadis-i Şerif rivayet buyurmuştur. Baru-i in Hankah, Şeyh 
Muhammed Arif-est 1304.» yazısı okunmaktadır. 

Açık türbesi ortasında eski ve güzel bir şimşir ağacı var. Hazirede 
munzam serviler de yükseliyor. 

Sahabe hakkındaki taş baskısı levhasında : 
Sultanhamamı civarında Kariye ciınii kurbinde : 

kıt'ası okunmadaktır. 

C.:-�t'�\� 
Fetholurdu anın fahri 
Ya Eba Said-il-Hudri 

Şefaate ir-gör bizi 

Veliyüddin Efendi Kütüphanesinde No. 1552 de kayıtlı eserin boş 
bir yerinde «Hudri» lakabı hakkında Arapca şu izahat okundu : 

.t4l\Jl..lll 0�J 4�\ �tJ.-1 f� öJ�IJI �� .>J�\ ıı 
(( J- J l,aj 'l11 0-4 -.;� 

Türbesi çok harap olmuş duvarlarla çevrilidir. İstanbulun en pittoresk 
yerlerindendir. Sultan Mahmudun kapısı üzerinde 1251 Tarihli taıni
rinde konan tuğrası Haşim imzalıdır. Yerine konmak üzere Kariye 
ciıniinde saklanmıştır. 



A. SÜHEYL ÜNVER 

EBU-D-DÜRDA (Ebu-d-Derdi) 

("b_)..Uly,I ) 

25 

Eyupsultan'da Baba-Haydar'da Cezeri Kasımpaşa mahallesinde 
Kızılıninare yolunda Zili Mahmutpaşa camii kurbin�edir. 1 

Çömlekçilerde diye tarif edilen makam da budur. Sultan Mahmud-ı 
Adli zamanında 125 1 (1 835) de makamı ihya edilmiş ve Sahaflar Şeyhizade 
Kütüphane sahibi Esad Efendi tarihini söylemiştir. (Bk. Süleymaniye, 
Esad Efendi Ktp. Nr. 3852). Son Beyti : 

Kıldı Mimar-ı kalem tarihin inşa Es'ada 
Yapdı Şeb Mahmud, Ebu-d-Derda içün ra'na makam 

125 1 

Türbenin içinde yanvana yazısız iki taş vardır. Kesme taştan yapılan 
binanın üstü çökmüş ve içinde büyüyen bir incir ağacı takriben elli 
sene zarfında her tarafı kaplamıştır. Türbenin bulunduğu yer bu zatın 
meşhedi sayılmaktadır. Sahabeler levhasında hakkında şu kıt'a söylen
miştir : 

Züvvarların şahü geda 
Ya Hazret-i Ebu-d-Derda 

Şefaatten itme cüda 
Şefaate ir-gör bizi 

Ebu-d-Derda'ın başka bir makamı olduğu diğer bir listeden 
�yle öğrenilmiştir : 

- Üsküdar'da Karacaahmed civarında Hazret-i Ebu-d-Derda 
Radıyallahü Teala anlı andadır. 

4 Ağustos 1952 tarihli ziyaretimizde Eyubsultan'dakini daha 
harab gördük. İçinden çıkan ve üstünü dam gibi örten incir ağacı
nın arka dıvarı üzerindeki dalları eğilerek dıvarının bir kısmını 

yıkmış. 

EBU-D-DÜRDA (Ebu-d-Derdi) 

Üsküdarda Karacaahmed ittisalindedir. Sahabedendir. Diğer bir 
Ebu-d-Dürda vardır ki Eyüb Sultan ctvarındadır. Eğer bunların ikisi de 
aynı zat ise başka yerlerde olduğu gibi bir diğeri de Karacaahmet kabri 
bitişiğine yapılmış demektir. 

1 Beşir Çelebi Risalesi sonundaki listede "Eyyıib-ı Ensari civarında Ka
sı.::ı:ı ı:aşa Camii kurbindedir" deniliyor. 
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EBU ŞEYBET-iL-HUDRi 

(i.> J..ıj.'. 1 � �� 1 ) 

Ayvansarayı Kapısı dahilinde Eğrikapı tarafında Toklu-dede ma
hallesinde Toklu İ.l:ırahim-dede cıvarında Sahabeden Ebu Şeybe'nin 
Hamdullah-il-Ensari ile birlikte kabri vardır. İlk bina Fatih Sultan Meh
med tarafından inşa edilmiş ve Ni'm-el-ceyşden Toklu İbrahim Dede 
Fatih zamanında türbedar tayin edilmiş ve burası Toklu-dede diye meşhur 
olmuştur. Ebu Şeybe, Eyyfıb Sultanla birlikte İstanbul muhasarasına 
gelenlerdendir. Adli Sultan Mahmud zamanında İstanbulda bütün 
Sahabe makamları gibi burası da cidden zarif ve pittoresk bir surette 
Bizans ile Müslüman Türkün bir arada ictimaından cidden tarihi ve 
ruhani bir köşe vücut bulmuştur. Ayazmasına Hıristiyanlar, bu kabirlere 
Müslümanlar asırlarla meclubiyetini muhafaza etmişlerdir. Lakin zi
yaret edilen bir köşemiz olması diğer Bizans hatırasını gölgede bırak
mıştır. 

Eski mamuriyetine şahid olan komşusu Ayvansaraylı Hüseyin 
Efendi, el mecmuasında bu makam hakkında diyor ki : 

Ebu Şeybet-il-Hudri Ayvansaray Kapısı dahilinde Eğrikapı tara
fında Tokludede mahallesi demekle marufdur ki mescidi kiliseden 
munkalebdir 1 ve Toklu-dede kendileri hin-i fotihde türbedar olup Ebu 
Şeybe'nin türbesi haricinde medfundur ve muayyen olan türbedarları 
halen kendi neslindendir. Ebu Şeybet-il-Hudri Radıyallahüanh hazret
lerinin türbe-i şeriflerine Vasıf Efendi meremmatına bu tarihi demiştir : 

Tamire yazdı tarih Vasıf görünce bi bak 
Bin yüz sekizde cana pak oldu ravza-i pak 

1 108 

Pek eskiden burası İkinci Sultan Bayezid evkafına bağlı imiş. Orada 
tabiatiyle bu tarihten eser kalmamış ; Adli Sultan Mahmud Yeniçeri
lerin ilgasından dolayı halkın kendisine kırılan kalplerini tamir için d� 
burası da ihya olunmuş. Sahaf lar Şeyhi zade Esad Efendinin şu tarihi ' 
talik ile Yesari-zade Mustafa İzzet Efendiye yazdırılarak kapı üzerine 
hakkedilmiştir : 

ı Kilisenin yalnız ön kısmından bir parça kalmış, hareketten yıkılmışur. 
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Daver-i ashab-siret Şah-ı Mahmud-üş-şiyem 
Zatidir girdar-ı hayr-asar ile herdem elif 

Hazret-i Bu Şeybet-il-Hudri'ye tazim eyledi 
Türbesin tecdid ile ol şahı agah-fı.-arif 

Gel hulus ile dua kıl zahida tebcil ile 
Merkad-i pak-i sahabidir bu me'vay-i -şerif 

Tasliye zeylinde yad oldukca ashab-i güzin 
Nazm-ı ahdi ol şehinşahın ola nusrat redif 

Oldu dildade melaik Es'ada tarihine 
Merkad-i Bu Şeybeyi şah-i cihan yaptı latif 

Sene 125 1 1 
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Tam bu makamın bulunduğu yer Bizanslıların zamanında Surun 
Şimal-i Garbi zaviyesinde Pentapyrgion kısmına rastlar. Bu beş kale 
demektir. Vlaharna · surlarının, Ayavasilin meşhur 2 ayazmasım muhtevi 
bulunan kısmıdır. Şimdi Ebu Şeybe'nin türbesinin üstü açık, içi haraptır. 
Bahçesi bir Panteon gibidir. Mühim zevat, bu meyanda kanun müter
cimi Tokatlı hekim Mustafa Efendi medfundur. Ayazma yıkılmıştır. 
Her taraf perişandır. Temizletilmesi ve aynen tamir ile muhafazaları 
lazımdır. 

Burada ve civarda da ayrıca Fatih'in mutlu askerlerinden «Ni'm-el
ceyş» medfun olup isim ve nişanları kalmamış olanlar da vardır. Orada 
güzel bir mezar taşı olan ve 908 Rebiülahırında (1502) ölen Çavuş Sinan 
ibn-i İskender'in nefis bir taşı ve yine sahabeden Ahmed-ül-Ensari'nin 
mütevazı' kabri vardır. Ebu Şeybet-il-Hudri, peygamberimizin süt 
biraderi sayılmaktadır ; bir zamanlar Eyub Sultan ziyareti kadar kala
balık olurmuş. 

4 Ağustos 1952 tarihli ziyaretimizde burasını daha çok harap ve 
ihmal edilmiş bir halde görmekle müteessir olduk. Toklu Dedenin mezarı 
kalmamış. Dışına gecekondular yapılmış, kapı üzerindeki büyük kitabe 
yerinde yok. 

1 Birer sureti Esat Efendi Ktp. Nr. 3852'de ve Sahabeler hakkında ter
tib edilen levhada vardır. 

2 La fontaine Ste. de Basile. 



28 İ STANBUL'DA SAHABE KABİRLERİ 

EBU ZERR-İL-GIF ARİ 

( '-5 ) .. i;J \ )� Y. \ ) 

Eğrikapı tepesinin aşağı taraflarında büyük bir sarnıç, Hançerli
hamam'ın aşağı taraflarında Çınarlıçeşme kurbindedir. Valide camii 
denen Nakş-ı dil Valide mescidi ittisalindeki türbede gömülüdür. Üstü 
açık bir kabirdir. Yanında türbedarı medfundur. Mescidin ilk banisi 
Sadr-ı azam Şehid-Ali Paşadır 1• 

Habib-i Hazreti Mevlanın Ashab-i güzininden 
Cenab-i Bi'ı Zer-i Gıfari nam bir zat-i alişan 

Stanbul feth olunmazdan mukaddem fi-sebilillah 
Gazaya azm-ü niyyet eyleyüp ol server-i meydan 

Kılup küffare şirane hucum aher reh-i Hakta 
Şahadet şerbetin ni'ış eyleyip kıldı feday-i can 
Makam-u-medfeni ashabı ba'd-ez feth-i İstanbul 
Olup keşfeylediler her birinin kabrin abadan 

Mürur-i ezmineyle bi'ı güzide zat-i valanın 
Der-i'ı-divar-u-sakf-i medfeni olmuştu pek viran 

Olup tevfika mazhar bu makam-i'ı-mescid-i paki 
Yeniden kıldı inşa Valide Sultan-ı Mahmud-Han 

Resulullaha ta'zimen kılup ashabına hörmet 
Zehi hayr eyledi ol mehd-i-ulyay-i kerem bünyan 

Huda hem zatini hem nur-i çeşmi Han-ı Mahmutlu 
Kıla herhalde mahfuz u setri didei udvan 

Sezadır yazsa Vasıf hendesi bu mısraı tarih 
Bu fili meşhedi yaptırdı ra'na Valide Sultan 

Sene 1227 

Sahabeler hakkındaki levhada hakkında şu kıt'ayı okuduk : 

Darphanede sahib-i ayar Serler kesen ya Zülfikar 
Ya Hazret-i Bi'ı Zer-ı Gıfar Şefaate ir-gör bizi 

ı Ayvansaraylı Hafız Hüseyin Efendi el m�cmuasında bu izahatı veriyor. 
Zira kendisi Sultan Mahmud-ı Adli'nin annesi Nakş-ı dil Valide Sultan'ın 
burasını yeniden yaptırmasına yetişmemiştir. 
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EDHEM 

( �� ı ) 
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Eba Eyyfıb-i Ensarinin sakasıdır. Meşhedi olarak maruf olan Eyub
Sultanda Cezeri Kasımpaşa mahallesinde Baba-Haydar'dan Otakçılara 
giden ana yolun sağındadır ve karşısında ufak ve zarif ahşab bir mescid 
vardır. Türbe kesme taştan yapılmıştır. XVI ncı asrın klasik yapılarından 
bir kabirdir. Sandllkası önündeki kitabe : 

Hazret-i Halid Radıye anhü Rabb-ül-Vahid 
Sakası Edhem Hazretlerinin Meşhed-i Alileri 

Fatiha 

Hicret-ün-Nebi Sene 46 

Önünden geçen yol, penceresinin seviyyesine göre geçmiş asırlarda 
bir metreden fazla derinde olmalıdır. 

Halk arasında Edhem-Baba diye anılır. 

4 Ağustosta mahallen tetkikimizden öğrendiğimize göre bir hayır 
sahibi tarafından tavanı yeniden ahşap olarak inşa edilmiştir. Cadde 
tarafında geniş ve üstü yuvarlak tek penceresi vardır. Kapısı sola ve 
yanındaki havluya açılır. 3 kabir vardır. Başta kendi kitabesi durur. 

Diğer iki kabrin birisi saray hocalarından Hafız Abdullah ve Eyüb 
imamı Abdürrahman Efendilere aiddir. 

ASHAB-1 KİRAM 

İsimleri gayr-ı malfun ) 

Böyle bir kısmın mevcut olduğunu İstanbuldaki sahabe hakkındaki 
levhadan öğrendik ; bir yerinde : 

«Esami-i şerifleri gayr-i mübeyyen ashiib-ı kiram rıdvanullahi aleyhim 
ecmain» yazılıdır. Kabirlerinin bulunduğu yerde «Toklu Dede mahal
lesinde Toklu Dede namındaki ni'm-el-ceyşin makamında ihya olunan 
Ahmed-ül-Ensari, Hamdullah-il-Ensari ve Ebu Şeybet-il-Hudri kabirleri 
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semtine düşmektedir. Bunların ise isimleri malfım değildir. Yine levhada 
haklarında şu kıt'a yazılmıştır : 

Tefekkürde Ülü'l-Elbab 
Hafi olan sair ashb 

Nasıl göçmüş metin bir biib 
Şefaate ir-gör bizi 

ASHAB VE TABtiN 

( 0vı-? � J --=-'�' ) 

Kasımpaşada yeni havuz (Havz-ı Cedid) arkasında Ashab-ı kiramın 
makam-ı şerifleri olduğunu bildiriren şöyle bir kitabe bundan bir asır 
önce okunmuştur 1 : 

- İşbu mahalde vaki' mescid-i şerif derununda Emeviyye Devleti 
tarafından Kostantiniyye gazası için Mesleme Hazretleri maiyetiyle 
teşrif eden Ashab-ı Güzin ve Tabiin Hazretlerinin ba'zılarıdır. Harap 
kalmışlardır. Der-i Aliyyeye teşrifleri. Sene 64 (683). 

( EYYÜB ) - EYUB SULTAN 

İstanbul'da en büyük bir türbeye sahih ve diğer sahabelerden 
daha çok tevkir edilen Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyfıb-il-Ensarinin İs
tanbul'un hemen Türkleşmesi ve İslamlaşması noktasından büyük 
tesiri olmuştur. 

Mevcut tarihi kayıtlar Eyub- Sultan türbesinin daha Hicri VI ncı 
asırdan beri şimdiki yerinde tanındığını bildiriyor. Bir defa Eyub
Sultan semti sur haricinde bir Bizans köyüdür. Fetihden sonra büyümüş, 
büyük bir kasabamız olmuştur. 

BizansWar zamanında şimdiki Eyub-Sultan ve havalisine · Cosmidion 
ismi verilmiştir. Üçüncü Sultan Selim zamanında İstanbula gelen Mimar 
Melling vücude getirdiği eserde burasını Ebdome mevki-i kadimi olarak 
gösteriyor. Herhalde burada ufak bir Bizans sitesi mevcud idi. Nitekim 

1 İstanbulda makamları olan sahAbeler hakkındaki taş basması levhadan. 
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burada İmparatorlar tahta çıkar ve Patrik elinden tacı alırlardı. Os
manlılar zamanında da Padişahlar Eyyftb-Sultan türbesinde sembolik 
olarak kılınç kuşanırlardı. En son Sultan Vahidüddin'in kılın alayınıç 
görenler arasında sağ olanlar ekseriyyettedir. 

Tarihi rivayetlere nazaran Ebu Eyyftb-il-Ensari ilk Müslüman
lardan ve Medinedeki Ensardandır. Hazrec kabilesine mensubdur. 
Peygamberimiz Medineye hicret ettikte devesi kapısının önüne kon
duğundan 7 ay misaf ir olarak evinde kalmıştır. Kendisi Sahabedendir. 
Peygamberimizden pek çok hadis rivayet etmiştir. Aynı zamanda harpler 
ve gazvelerde ordu kumandanı sıfatiyle bulunan peygamberimizin. 
alemdarı idi. Yani bayrağını o taşırdı. En kuvvetli rivayetlere göre hic
retin 49 ncu yılında ve bir rivayette 5 1  ( 671 ) inci senesinde 1 Yezid 
ibn-i Muaviye ile İstanbul muhasarasında şehid olmuştur. Ebu Eyyftb 
muhasara esnasında nefes darlığından hastalanarak vefat edince bu ma
kama gömülmüştür. Bir rivayete göre kabrinin yeri 806 sene unutul
muştur. 857 (1453)'de İstanbul fethini Ni'm-el-ceyşin en büyüklerinden 
olan devrinin en büyük alim, fadıl ve hekimlerinden Şeyh Ak Şemseddin 
hazretleri tarafından keşfen yeri bulunmuş ve işaret ettiği yer kazıldığında 
•Haza Kabr-i Eba Eyyı1b» diye taşa mahkı1k bir kitabe çıkmışur. Halen 
böyle bir kitabenin mevcudiyetinden bahseden olmamıştır. Derhal iki 
ağaç dikilmiştir ki türbe karşısında parmaklıklı seddeki ağaçlar bun
lardır denir. Ekserisi erbab-ı hirfet ve sanattan olmak üzere bir çok halkı 
getirterek Eyub-Sultan civarına yerleştimriş ve bu suretle 863 (1458 - 59) 
da ikmal olunan, cami ve medresesi, imareti ve sairesiyle fetihten 6 
sene sonra burasını en mühim ruhani bir şehir yapmıştır ki, halii bu 
civar o ruhaniyeti muhafaza etmektedir. Camiin böyle bir eski tarihi 
olduğundan bahsolunur : 

Çün sekiz yüz altmış üç salinde bu 
Cami-i Sultan Meheınıned yaptı nev 

Kane haza mislü cennat-ün-naim 
Mecmaün Lillahi min kavmi't-teku 

Üstad Yayha Kemal'in «Ölüler burada bir şehir yaptılar» mütaleası 

1 Bir rivayttte 48 inci senede (669). Esad Efendi Ktp. Nr. 3463 'deki 
kayıtta 52 nci sene vardır. Yine aynı yerde Nr. 2002'de 53 tarihi verilmek
tedir. 
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ne kadar yerindedir. Bunların -menakibine de yer verilmiş ve halkın 
severek okuduğu menkibenameler yazılmıştır 1 • 

. Aynı zamanda Eyubsultan civarı Fatih zamanındaki şehidler ve 
devrinin en büyük filimlerinin bir panteonu halini almıştır. 

Ne yazık ki Fatihin buraya yaptırdığı bir şerefeli tek minaresi olan 
cami' aynen tamir olunacağı yerde Üçüncü Sultan Selim bunu yıktırarak 
şimdiki şekilde 1215  (1 800) de yeniden yaptırmıştır. 

Çün etti feth-i Kostantini Sultan Mehemmed Han 
Sekiz yüzle dahi elli yedinin sa-lü-ezmani 

O dem kabr-i Eba Eyyubü kıldı Akı- Şemseddin 
Kerametle bu yerde gün gibi izhiir-ı rahşani 

Guzarı şeş sinin fethinden evvel Fiitih-i belde 
Makamı nezrine olmuş o şah bu mescidi bani 

Mürur-i vakt ile amma olup vehn-i kavi tari 
Nevinşaya ( 1215) muvaffak Şeb Selim ilham-ı Rabbani 

Kıraat eylesin Arif bu tarihi musalliler 
Selim Han yaptı a'Ia mabed-i Eyyı1b-ı Sultani 

tarihini söyleyip yazmışlardır 2• 

Lakin u 36 (1723) de çift minareli cami'lerde mahya kurmak 
usulünden dolayı bir şerefeli diğer bir minare daha ilave edilmiştir ki 
en son şeklinde iki minare ikişer şerefeli olarak yapılmıştır. 

Eyyub Sultan türbesinin esası da Fatih Sultan Mehmedindir. Lakin 
her asırda yapılan birçok lüzumlu liavelerle türbe ve etrafı bugünkü 
şeklini almış ve Fatih zamanının türbesi hiçbir hususiyeti görülmemek 
üzere örtülmüş bulunmaktadır. Lakin içi ve dışı zengin bir sanat eseridir. 
Bir zamanlar türbenin yalnız gündüz açık olması kafi görülıniyerek 
Pazartesi geceleri içine girilebilmesine Sadr-ı azam Çorlulu Ali Paşa 

1 Fatih Ktp. Nr. 5437 'de Menakıb-i Eba Eyyub-ı Ensıiri sonunda 
Fatih devrinde bir panteonumuz olan civarına kimlerin defnedildiği yazılıdır. 

2 Şaban 1286 (1869)'da taş basması Sahabeler hakkında bir levhada 
Eyyiib Sultan için şu kıt'a vardır : 

Kara yüzüm yire egüp 
Baş iderek palas giyüp 

Ya Hazret-i Eba Eyyiib 
Şefaate ir-gör bizi 
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izin verdirmiştir. Kadir geceleri de açılmasına Sadr-ı azam Hafız İsmail 
Paşa zamanında karar verilmiştir. 

Türbesinde Eyyfıb Sultan'ın medhinde birçok levhalar vardır. Bunlar 
muhtelif asırlardaki hattatlarımıza yazdırılmıştır. Bir tanesinin örneği 
Fatih Kütüphanesinde No. 726 da kayıtlı kitabın boş bir yerinde «Tarihi 
Eba Eyyfıb» diye yazılıdır : 

Müşerref eyledi bı1 merkadi pür-feyz-i envarı 
Resulullahı mihman edinen yar-ı vefadan 

Türab-i merkad-i paki mücella eyler ebsarı 
Mücahid f i  sebilillah Eba Eyyı1b-i Ensari 

Yine Fatih Kütüphanesinde No. 5437 de kayıtlı risaleler mecmu
mının bir yerinde (Vrk. 35 b) de Ebu Eyyfıb-il-Ensari'nin Kanuni za
manında Eyub-Sultan medresesinde kalan ve orada müderris ve lakin 
ismini bulamadığımız eseri mukaddimesinde Sadrı-ı azam Rüstem Pa
şadan da bahseden bir zat tarafından yazılan menakıbi müteakib (Vrk. 
69b, 70 a ve 70 b) 3 sahife Rey hani hat ile yaztlt bulduğumuz listede Eyub
Sultan cıvarında medfun olan alimler ve fazılların adı vardır. Şu su
retle sıralanmıştır : 

- Ali Kuşci Efendi. 
- Ali Kuşci oğlu Kutbüddin. 
- Fatihin hocası (Sancağa giderken ölmüştür. İsmini vermiyor) 
- Fatih devri filimlerinden Molla Kırimi . 
....'.... İkinci Sultan Murad devri hal ehli zevatından Baba-zade Efendi. 
- Eyub-Sultan medresesi müderrisi Molla Hatibzade 
- İkinci Sultan Bayezid zamanında Kazasker Molla Kestel (Kas-

tcllani). 

- İkinci Sultan Bayezid zamanında Kazasker Molla Samsuni. 
- İkinci Sultan Bayezid zamanında Müftü Hatib-zade 
- Fatih devrinde Kazasker Molla Musannifek. 
- Fatih devrinde Kazasker ve Vezir Kara Sinan Paşa. 

Şübhe yok ki Fatih Sultan Mehmed zamanında ve müteakiben 
oraya defnedilen büyük insanlar bukadar değildir. Mesela Fatih devri 
.bıckimlerinden Kutbüddinin burada medfun olduğu bilindiği hfilde 
listede ismi yoktur. Maamaf ih bu Eyub-Sultan panteonuna okadar çok 

s. 3 
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insan defnedilmiştir ki her bir yenisinin defni eskisinin ve aranınayanın 
taşının kaldırılmasına sebeb olmuştur. Bu cihetle yukarda listesini ver
diklerimizin hiçbirisinin bugün Mola Kestell'in hamanı yanındaki 
metruk sed üzerinde kızı Şah Didar Hatunun kabri müstesna, taşı yoktur. 
Bunların çoğu okadar eskiden kaybolmuştur ki Ayvansaraylı Hafız Hü
seyin Efendi Hadikat-ül-Cevfuni' eserinde (Cild ı, S. 41 - 2) 1230 - 1235 
( 1814 / 15 - 1819  / 20) tarihlerine kadar Ali Kuşci'nin kabir taşının 
mevcut olduğunu ve sonra görülmediğini öğreniyoruz. Mesela listede 
Molla Efdal-zade'den bahis yoktur. Yani biz bugün XV. asra aid 
mezar taşlarını pek o civarda göremeyiz. Eğer bulunabilirse, birkaçı 
müstesna, adeta bir keşif mahiyetinde olacaktır. Çoğu belki toprak al
tında kalmış olabilir. Bu da birgün oralarda hafriyat yapılırsa bulunabilir. 
sevincini vermektedir. Bilhassa XVI. asırda yapılan ekabir türbeleri 
bu meyanda Siyavüş, Pertev ve Sokullu Mehmet Paşalara aid olanlar 
birer sanat eseridir. 

Bu güzel siteye bir düzen vermek lazım. Bakımsız tarafları çoktur. 
1942 de büyük havlusunda tahribat yapar diye bir büyük çınarını bile 
kestiler. Eyub-Sultana halk manevi bağlarla bağlıdır. Sünnet olacak 
çocukları oraya götürürler. Eyub-Sultan önünde o civara gömüleceklerin 
tezkiyesine kıymet verilir. Nezir olarak kurban adakları, diğer mum ve 
saire adaklarının başında gelir. Bunun için ufak bir yere mezbaha bile 
yapılmıştır. Hatta hakkında şöyle bir kıt'a da söylenmiştir : 

Padişahsan aleme la'l-i bedahşanın mı var ? 
Aleme hükmetmeğe mühr-i Süleymanın mı var ? 

Uydurup kande gidersin bir bölük aşıkları 
Kesmeğe Eyyt1b-i Ensaride kurbanın mı var ? 1 

1923 senesinden beri kapalı kaldıktan sonra halka muayyen gün 
ve saatlerde yeniden açılması merasimi 1 . 10. 1950 de icra edilmiş, İstanbul 
valisi ve Diyanet İşleri reisi ilk defa kalabalık bir halk kitlesi ile ziyaret 
etmişlerdir. Nerede ve ne zanıan öldükleri bilinmiyen ve lfıkin İstanbul 
muhasaralarından ilklerine geldiği tesbit edilenlerden bazılarına Fatih 
zamanında da muhtelif yerlerde namlarına kabirler yapılmıştır ki bunları 
birer birer yazdık. Bu arada Eyub-Sultan cıvarına rastlayanlar Ayvan
sarayı, Toklu-dede ve civarında bulunmaktadır. 

1 Köprülü Ktp. Asım Bey kısmı, Nr. 713, vrk. 8b. 
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Eyub-Sultan cıvanın halk kudsileştirmiştir. Bir defa o semtte fa
kirlerin bolluğundan şikayet olunur. Lakin bunlar kendi halinde geçin ... 
mekle dilenmiyerek çalışanlardır. Bir de dilenci güruhu vardır ki bu 
mübarek semti kendi aralarında günlere ve saatlere bölerek gedik haline 
okmuşlardır. Onun için insan İstanbulun artık mukaddes sayılan bu 
köşesini dilencilerin şerrinden rahat rahat ziyaret edemez. Kadın ve 
çocuklar bırakmamak şartiyle etrafını alırlar, birinden kurtulan yenisiyle 
karşılaşır. Zira onlar bir nevi pusu kurmuşlardır ve oraya ziyaret için 
gelenlerin aradığı manevi huzura mani olurlar. 

Eyub-Sultanda yalnız bir ziyaretgah kaf i görülmiyerek daha birçok 
makamlar da ihdas olunmuş ise de şimdi bunlar kaldırılmıştır. Vaktiyle 
buraya gelenler kendilerini adeta Medinede Peygamberimizi ziyaret 
ediyorlar kadar bir tesir elde etmekle müteselli olmuşlardır. 

Vaktiyle yine bu civarda mevcut niyet kuyusuna bir dileği ve kaybı 
olanlar da gidermiş. Bu cihetle Eyub-Sultan folklorü haddi zatinde bjr 
eser olacak kadar zengindir. 

Üstad İsmail Habib Sevük'ün «Eyubtaki Veli» başlığiyle Ebu Eyyı1b-ı 
Ensari (Eyub-Sultan) nin türbesinin yeniden ziyarete açılması vesilesiyle 
7 Eylül 1950 de Cumhuriyet gazetesinde neşrettiği makaleyi teberrüken 
\-e aynen buraya alıyorum : 

EYUBT AKİ VELI 

İSMAİL HABİB SEVÜK 

Eylülün birine rastlıyan bu son cuma günü namazdan önce Eyubdaki 
türbe merasimle açıldı. Bu, tek başına bir hadise değil, on üç asrı yirmi 
sekiz yıl aşan bir maceradır. Din vecdiyle gaza destanlarının birbiriyle 
kaynaşıp on dört asrın koynundan akmağa başlıyarak İstanbulda kesa
fetleşen heybetli bir macera. 

PEYGAMBERiN MED/NE YE G/R/Ş/ : 

622 Temmuzun 16 ncı günü : Kusva ismindeki devesine binmiş, 
en önce bir sarığın bir direğe takılmasiyle yapılıveren bir bayrak, devedeki 
süvariye gölgelik yapsın diye, hurma elyafından örülme, şemsiyemsi 
bir çardağı taşıyan iki adam devenin iki yanında. Kılıçlarını yalın çekmiş 
Ensardan iki dizi muhafızın ortasında Peygamber coşkun bir karşılayıcı 
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kalabalığına sağlı sollu selam vere vere Medineye giriyor. Sağlam yapılı, 
dinç duruşlu, başı büyük, göğsü geniş, alnı hem geniş hem yüksek, kumrala 
yakın saçları kulaklarının altına kadar inen, gümrah sakalla çerçeveli 
tunç rengindeki değirmi çehresini heybetlendiren kuvvetli surette ke
merlenmiş burnunun üstülye mor bir damarın ayırdığı kalın kaşların 
altında bütün bakanları kendi mıknatısına alan iri, iri, ışık ışık iki göz, 
evet Hicri yılın başladığı o gün Peygamber Medineye giriyor. 

DEVENlN ÇÔKTV(;V E V :  

Bütün Ensar Peygamberi kendi evine misafir etmek için müsaba
kadadır. Böyle en şerefli bir mazhariyeti herkes kendine nasip edip 
başkasına bırakmak istemiyor. Peygamber hepsinin kabul edeceği en 
uygun çareyi buldu. Devenin dizginini bırakacak. Deve kimin evi ö
nünde diz çökerse oraya misafir olacak. Kusva şehrin ortasına kadar 
üklüm büklüm sokakları dolaştı, nihayet bir evin kapısı önünde diz 
çöktü. Kimdi bu evin talihli sahibi ? İsmi Halid ibn-i Zeyd, künyesi 
Ebu Eyyfib-il-Ensari, sonraki şöhreti Alemdar-ı Resul. Çünkü Pey
gamber Hicri yılın ilk günlerinde olduğu o evin sahibini kendisine bay
raktar yapmıştı. Resulün bizzat bulunduğu bütün cihadlarda başku
mandanlık bayrağını o taşıdı. 

KUDSi HADlS : 

Hicret gününden itibaren yarım asır geçiyor. Emevi devletini kuran 
Birinci Muaviye zamanı. Ebu Süfyanın bu yaman oğlu Peygaml:erin 
katipliğini yaptığı için İstanbulun fethi hakkındaki kudsi hadisi gayet 
iyi bilmektedir. Arabların Kostantaniyye dedikleri o dillere destan 
beldeye dair hadiste «İstanbul elbette ve elbette fethedilecektir. Onu 
fetheden kumandan ne iyi kumandan ve o asker ne iyi askerdir.» deniyor. 
Muaviye o hadisin tebşir ettiği şerefi kazanmak için Hicretin 49 uncu, 
Miladın 669 uncu yılında kuvvetli bir donanma ile İstanbula bir ordu 
gönderdi. Bu ordu içinde Peygamber zamanına erişmiş otuz üç tane 
Sahabe de var. Bunların en yaşlısı ve en uslusu Ebu Eyyub-il-Ensaridir. 

YERE GÔMÜLEN MEZAR : 

Muhasara esnasında bu Peygamber bayraktarı mukaddes Sahabe ya 
hastalanarak, yahud bir ok isabetiyle şehid düşerek ölür. Bu şahsiyetin 
ehemmiyetine bakmalı ki onun ölümüne dair Türkler arasındaki çeşidli 
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rivayetleri 16 ncı asra mensup Alınan alimlerinden Loewenklau bir 
kitap halinde topladı. Taberi, Mes'udi, İbn-ül-Esir gibi en eski Arap 
müverrihlerinin de ittifak ettikleri bir nokta var ki «Resulün bayraktarı» 
İstanbul surunun dışında bir yere gömülmüştür. Yalnız kendi mezara 
gömülmüş değil, BizansWar mezarına dokunmasınlar diye, ölen zat 
vasiyet eder ki mezarını toprağın içinde saklasınlar. 

SEKiZ ASIR SONRA : 

1453 yılının baharı. Fatih Sultan Mehmed İstanbulu muhasara 
etmiştir. Fakat elli günden fazla geçtiği halde fetih bir türlü müyesser 
olmuyor. Genç hükümdar meşhur şair Bursalı Ahmed Paşayı çağırdı. 
- Git Ak-Şemseddine sor fetih ne zaman olacak ?» Şairin şeyhten ge
tirdiği cevap : «Allah hak dini uğruna himmet gösterenleri mükafatsız 
bırakmaz». Fatih gürler gibi çıkıştı : «Ben böyle müphem cevap istemem, 
kat'i olarak bildirsin». Şeyh istihareye yattı. Fatihe kat'i cevap gelir : 
·CemaziyelUlamn 1 8  inci gecesinin şafağında umumi hücum yapılırsa 
• .\ilahın inayetiyle fetih müyesser olacaktır.» 

NURAN! ŞEYH : 

Uzun boylu, geniş omuzlu, akpak sakalı, göbeğine kadar uzanan, 
baştanbaşa beyazlar giyinmiş bu Ak-Şemseddin zamanın kutbu, velisi, 
hem mutasavvıf, hem tabib, arabca, türkçe telifler sahibi, vecidle ilmi 
birleştiren mübarek bir zattı. İstanbul muhasarasında o bir maneviyat 
başbuğu oldu. Hadikat-ül-Cevami' (Cild. ı, S.  243) bu şeyhin büyük 
rolünü şöyle anlatır : «Bu belde-i tayyibenin fethi Ebülfetih Sultan 
.\iehmet Han Gazi hazretlerine Eş-şeyh Ahmed Şemseddin Cenablarının 

maiyyet ve himmetiyle müyesser olup . . .  ») bütün ordunun kendisine 
•Ak» sıfatını verdiği bu türlü şeyh ruhlara maneviyet şelalesi akıtıp 
duruyordu. 

MUM DONANMASJNJN FECRi : 

Doğru çıkan kerametli istihraclarile meşhur şeyhin tebşir buyurduğu 
fetih sabahının son gecesi ordu tarafından muhasara çemberi boyunca 
baştanbaşa ihtişamlı bir ışık şehrayini yapıldı. Bizim tarihler buna «Mum 
Donanması» der. Yedikule cihetindeki Marmara kıyısından Eyub Halicine, 
Halic dibindeki donanmadan Kasımpaşa sırtlarına kadar meşaleler, 
fenerler, yağlı ocaklar, çıralı yığınlarla yapılan bu ateş kuşağı, mahsurları 
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gecenin geç zamanlarına kadar dehşetler içinde bıraktıktan sonra, fecirle 
beraber en başta Ak-Şemseddin olmak üzere bütün ordunun tekbirleriyle 
umumi hücum başlayınca . . .  Yahya Kemalin «İstanbulu alan Yeniçeriye 
gazeh>ini bilmeyen yok gibidir. 

Vur pençe-i Alideki şemşir aşkına 
Gülbanki asümanı tutan pir aşkına 

Şiirin söylediği bu pir işte o Akşemseddindir. 

Son savletinle vur ki açılsın bu surlar. 
Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına 

Surlar açıldı. Fetih Ak-Şemseddinin bildirdiği vakitte olmuştu. 

MVH!M KEŞiF : 

Fetih oldu. Şimdi herkesin en büyük merakı «Resulün sancaktarı» 
büyük sahiibenin nerede gömülü olduğunu bilmektir. Akşemseddin 
yeni bir istihareye yatar. Herşey rüyada kendine ayan beyan görünmüştü : 
Filan yerde toprağın derinliğinde, «Ebu Eyyl1bün kabri burası» ma
nasına gelen İbranice yazılı kitabe bulundu. Bu keşif büyük fetihle çal
kantılı ruhlara yeni bir vecid şehrayini olmuştu. 

TÜRBE VE CAM! : 

Fatih Sultan Mehmed oraya derhal bir türbe ile bir cami yapılmasını 
ferman buyurur. Fatihin İstanbulda ilk yaptırdığı eser bu camidir. 
Cami 863 te, yani 1458 de ikmal edildi. Eyub artık yalnız İstanbulun 
değil bütün Türkiyenin en mukaddes yeri olmuştu. Asırlar boyunca 
orayı padişahlar, vezirler büyük hayır sahibleri yeni inşaat ve yeni vak
fiyelerle bezeyip durdular. Her yeni padişahın orada «kılıc kuşanma»sı 
adet olmuştu. Bu bizim Avrupa hükümdarlarındaki «tac giyme» me
rasiminin mukabilidir. Kılıcı Eyübde padişahların bellerine Konyadan 
gelen Mevlevi postnişinleri takardı. 1 8  inci asır başlarında Üçüncü 
Ahmed zamanında ramazan, bayram, kandiller gibi mukaddes vesilelerle 
birden fazla minareli seliitin camilerine mahyalar takılması adet olmuştu. 
Eyübdeki camiin de iki minaresi olduğu ve orada yatan da manevi bir 
sultan bilindiği için oraya da mahyalar takılacak. Fakat minareler kısa 
olduğu için buna imkan bulunamayınca Sadrı-azam Nevşehirli Damad 
İbrahim Paşa 1 136 (1723) te oraya ikişer şerefeli levend iki minare yap
tırdı. Türbeyi de yeni baştan ihya etmişti. Şairler <�Mezarın eyledi tezyin 
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Ebu Eyylibun İbrahim» diye buna tarih düşürdüler. Fatihin yaptırdığı 
cami Üçüncü Selim zamanında büsbütün harabiye yüz tuttuğundan 
padişah 1798 de camii eski esas plana uygun olarak yeniden yaptırdı. 
İki senede biten bu yeni cami şimdi tamamı tamamına bir buçuk asır
lıktır. 

ÇÖZÜLEN MUAMMA : 

Ak-Şemseddinin keşfiyle bulunan mezartaşı kitabesinin İbranice 
yazılmış olması bu işi inceleyen tetkikçilerin zihinlerini tırmalıyordu. 
Malum ya İbrani yazısı yahudilerindir. İslamiyetin zuhur zamanlarında 
Arabların kendi yazıları olduğuna göre Ebu Eynıb gibi bir Sahabenin 
mezartaşı niye ibranice yazılır ? Bundan 32 yıl önce 19 18  de Sultan 
Reşadın ölümü üzerine daha hayatında iken Eyübde Mimar Kemaleddine 
yaptırdığı türbeye gömülmesi vesilesile Üniversitede, eski diller pro
fesörü olan Avram Galanti o muammayı çözdü : Meğer o zamanki 
Arab yazısı eski kı'.ifice imiş. Bu kı'.ifi yazı da Nabıtça yazıdan çıkmadır. 
O da Aramca yazı vasıtasiyle İbraniceden geliyor. İşte Ak-Şemseddinin 
rüyada gördüğü yazıyı İbranice sanması ve bulunan kitabeyi okuyan
ların da ayni kanaatte bulunması bundandır. Avram Galantinin (Yeni 
Mecmua, Cild. 3, Sayı 53) o yazısı görülen rüyanın doğruluğunu ispat 
etmiş oldu. 

BlTMl YEN DESTAN : 

Evet bu son cuma günü Eyübdeki türbenin merasimle açılması, 
tek bir hadise değil, on üç buçuk asırdan beri ruhlar alemini kudssiyet 
seyyalesiyle dalgalandırıp gelerek istikbalin ebediyete doğru da öy
lece devam edip gidecek bir maceranın heybetli destanıdır. 

HAFİR 

( } \>- ) 

Eğrikapı derununda ve aralığında türbesi vardır. Kapıya bitişiktir. 
Üzerinde şu kitabe okunmaktadır. 

Şiih-ı hayrat-eser Hazret-i Han Mahmudun 
Ahd-i adlinde bu meşhed dahi oldu abiid 
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Öyle meşhed ki alemdar-ı nebi dadarının 
Tahliye olmuş idi türbe-i envan nihad 

Böyle ta'zime seza yerleri ihya eyledi 
Zatine dense müceddid kim ider istib'ad 

Mehnit-i nfır ola ta ruh-i sahabide zemin 
Ol şehin şevketini ide füzun Rabb-i İbad 

Oldu bu merkadin ihyasına Es'ad tarihi 
Hafir'in ruhunu Sultan-ı cihan kıldı şad 1 

Üstünde Adli Sultan Mahmud'un Haşim Efendi tarafından yazılan 
tuğrası var. Tarihi vak'anüvis Sahaflar Şeyh-izade Esad Efendi söylemiş 
ve bu kitabeyi Yesari-zade Mustafa İzzet Efendi de talik ile yazmıştır. 
Son mısraı 125 1 (1 835) senesini gösteriyor. Eskiden bu türbenin müzey
yen olduğunu görenler yazıyor. 

Bir diğer kayde göre bu makam Birinci S ultan Mahmud zama
nında Darüssaade Ağası Beşir Ağanın reyile zahir olmuştur. Daha önce 
malum değildi. Sahabeler hakkındaki lavhada Hafir hakkında şu kıta 
okunmuştur : 

Himmetinle hısın kafir 
Aman ya hazreti Hafir 

Fethi küşad bablar vafir 
Şefaate ir-gör bizi ı 

Hafir Ebu Eyyub-il-Ensari'nin hemşirezadesi sayılmaktadır 2• 

4 Ağustos 1952 tarihli bir ziyaretimizde türbeyi pek harap gördük. 
Damı yıkılmış ; sandukası parçalanmış, pencere çerçeveleri ve camlan 
kırılmış, kapısı üzerindeki kitabe duruyor. Eğrikapının pitureskliğini 
tamaınlayan bu kabrin tamir edildiğini görmek kalbimize inşirah ve
recektir. 

HAMDULLAH-İL-ENSARi 

( ($ ;t .... �.t·�ı ı � ı .v-) 

Ayvansarayında Toklu-dede mahallesinde Şeybet-ül-Hudri türbesi 
haricinde Bab-ı-Ensari d3.hilinde kale ittisalinde medfundur. Eski kab
rini Hafız Hüseyin Ayvansarayi görmüştür. El mecmuasına göre Ebu 

1 Bazı kelimelerde ve vezinde uygunsuzluk var. 

2 Üniversite Ktp. T. 206o, Sene 1 1 85 (1771) 
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Şeybet-il-Hudri türbesi ittisalinde sakf tahtında medfundur. Mezar 
taşında ismi Mimar şeyhi Seyyid İsmail Efendi tarafından yazılmıştır. 
İşte bu harab kabri diğer sahabe kabirleri gibi 125 1 (1 835) de Sultan 
Mahmud-ı Adli tamir ettirerek vak'anüvis, Sahhaflar Şeyhi-zade Es'ad 
Efendi bu tarihi tanzim etmiş ve Yesari-zade Mustafa İzzet Efendi tara
fından talik ile yazılarak yerine konmuştur : 

Her tarafta Han Mahmiid-ı-i keramet-pişenin 
Nev-benev asar-ı hayr-etvarı olmakta bedid 

İşte ezcümle bu Ensari-i Gazi türbesin 
Eyledi ihyada bezl-i himmeti tahsin resid 

Himmete şayestedir hem sahibi ol türbenin 
Ba Alemdar-i Nebi gelmişti her kavl-i sedid 

Hayr-ü-nesre ta ebed ol daver-i diidaveri 
Mazhar itsün ömr-ü-şevketle Hudavend-i Mecid 

Yazdı tarihe mücevher harfile Vak'anüvis 
Oldu Hamdullah Gazi merkadi el-hakk cedid 

Sene 12511 

Sahabeler levhasında hakkında şu kıt'a okunmuştur : 

Cümle mücrim günehkatrı Şefaatle kayır bari 

Ya Hamdullah-il-Ensari Şefaate ir-gör bizi 

HASAN VE HÜSEYİN 

Bir rivayette sahiiabeden Hasan ve Hüseyindir, bir rivayette de 
Ebu Eyyiib-il-Ensari'ye imamlık etmiş tabiininden iki kardeştir. Sul
tanhamaınında Meydancık camii yakininde medfundur. Hadikat-ül
Cevami' muharriri Ayvansaraylı Hüseyin Efendinin el mecmuasıncaki 
izaha göre 2 «Birçok refikleriyle İstanbula gelmişler ve şehre girmeğe 
muvaffak olarak şehid düşmüşlerdir. Sultan hamamı mukabilinde an-

1 Bu sureti Esad Efendi Ktp. Nr. 3852. vrk. 39'da kayıtlıdır. 
2 Topkapı Sarayı Hazine Ktp. Nr. 1565 ; Üniver>ite Ktp. Nr. 2060, 

Sene ı ı85.  
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Iarın ismiyle anılan yokuşun orta yerinde sağda bir türbe dahilinde 
Hasan ve yokuşun aşağısında da Hoca Kasım Gfuıfuıi cimi'i mihrabı 
önünde biraderi Hüseyin medfundur ki Hazret-i Halidin hadimlerinden 
olmak üzere maruflar ve cümlesi ziyaretgah-ı ehl-i hulus olmak üzere 
mevsuflardır . . .  Hurrire fi tarih-i zuhur-ı ata 1 191  (1777). 

Es'ad Efendi Kütüphanesinde No. 3852 de, varak 39 daki kayda göre 
bu iki kardeş Salmatomruk civarında Kasım Gfuıfuıi mescidi karşısında 
yokuşun nihayetinde medfundurlar ve Es'ad Efendi 1250 (1834) de bu 
tarihi söylemiştir : 

Es'ad beraa-i feyz dfil oldu çıktı tarih 
Oldu Hasan Hüseynin meşhedleri meşid 

1250 

Diğer bir tarihi : 

Çıktı kalb-i saftan tarih-i paki Es'ada 
Şah-ı Ali kıldı abadan-ı bu merkadleri 

1252 -- 2 � 1250 

Haklarında söylenen şu kıt'a da meşhur olmuştur : 

Sultanhamamında kabreyn İmam-ı Hfilid olan ahaveyn 
Tabiinden Hasan Hüseyn Şefaate ir-gör bizi 

Bu zevata demek ki iki anıt kabir yapılmıştır. 

HÜSAM İBN-i ABDULLAH 

Sahabeden olan bu zat Sultanhamamı külhanı derununda bir ma
kama sahibdir. Lakin harab kalmıştır. 

İstanbuldaki sahabe hakkındaki levhada : «Sultanhamamı külhanı 
derununda harab kalmıştır». deniliyor ve şu kıt,a kayd ediliyor : 

Bu külhanda bi-aşk-illah 

Ya Hüsam ibn-i Abdillah 

1\1.ücahid fi sebilillah 

Şefaate ir-gör bizi 
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kıt'asından isminin Hüsam olduğu öğreniliyorsa da diğer bir vesikada 
Sahabeden Abdullah bin El-Hüsam» diye yazılmıştır. 

HVSEYİN 

( �) 
Hasan ve Hüseyin'e bakınız. 

İMAM HVSEYİN KIZLARI 

Bunların makamı olan kabirleri, Koca Mustafa Paşa cami'i kar
şısında, Sünbül Efendi merhumun türbesi önünde açıktadır. Etrafı ve 
üstü zarif bir parmaklıkla 

"
çevrilidir. İçi çiçek bahçesidir. Adli Sultan 

Mahmud gördüğü rü'ya üzerine yaptırdığı parmaklık çevresinde 1227 
( 1813) tarihli Yesari-zade Mustafa İzzet talik yazısiyle parça parça lev
halarda okunan kitabe budur : 

Bu meşhed kim ziyaretgah-ı erbab-i muhabbettir 
Gubar-i anberini köhl-i erbab-i basirettir 

Kafes ya Hu tehidir sanma etrafında bı'.'ı cayın 
Müşebbek aşiyan-i tutiyan-i bağ-ı cennetdir. 

Veren feyz-ü şeref bu gülsitan-i cennet-asaya 
İki gül gonca-i gülnahl-i gülzar-ı siyadettir 

Şehid-i Kerbela Sultan Hüseynin duhteranından 
İki Sultan-ı medfun olduğu bunda rivayettir 

Bu caye ihtirası Gazi Han Mahmud-ı Adlinin 
Delil-i yümn-ü tevfiki saadettir keramettir 

Bu ciy-ı pili tezyin etmeden ol kutb-i devranın 

Muradı hanedan-! mefhar-i kevneyne hörmettir 

o hakan-i keramet şan Ü arif Şah-ı agahın 

Bu hizmette muvaffak olduğu bi reyb-ü-minnettir 

Ola sad sal mamur-ı'.'ı-muammer taht-ı alide 
Vücı'.'ıd-ı Iazim-ül-mevcı1du Mevlaya emanettir 

Sene 1227 
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İşte bu «Makfun-ı Hazret-i İmam-ı Hüseyn-i Keremeyn-ül-Müker
remeyn» hakkında Sahabe levhasında şu kıta okunmuştur : 

Kerremeyn-ül - Mükerremeyn 

Nur-ı Ayneyn İmam Hüseyin 

Bihakk-ı Seyyid-ül-Kevneyn 

Şefaate ir-gör bizi 

Sünbül Efendi türbesini ziyaret edenler burasını da ihmfil etmezler 
ve fatiha okumadan geçmezler. Eskiden ıo Muharremde burası ziyaret 
edilirdi. Bir rivayete göre Hazret-i Hüseynin torunları sayılan Fatma 
ve Sakine isiınlerinde bu iki kız Haçhlar seferlerinden birinde Beyrut 
vak'ası esnasında esir edilerek getirilmiştir, veyahut Yezid aleyhine 
ayrıca nefret ve kini arttırmağa vesile olarak Bizans'a Konstantin Pa
gonat'a cariye olarak gönderilmiştir de denir. 

An'ane rivayete göre Kostantin bu kızların Peygamberimizin to
runları olduğunu öğrenince onlara diğer esirler gibi muamele etmemiştir. 
O zaman Kızlar kilisesi denen şimdi medfun oldukları Koca Mustafapaşa 
manastırında bir odada müsaf ir ediliyorlar. Kral bunları oğullarına 
almak istiyor. Kızlar esasen ailelerinin perişan olmasından çok müte
essirdirler. Ölmek istoyorlar. Bu teklifte bul�ınan saray adamından 40 
gün mühlet istirler. Kral da bir taraftan bu kızlar herhalde teklifimi 
reddetmezler diye düğün hazırlıklarında ola dursun kırk birinci günü 
oraya giden saraya mensub zat bu iki kızın birbirine sarılarak ölmüş 
bulunduklarını görüyor ve oraya nur indiğini de müşahede ediyor. 

İşte buraya defnedilen bu kızlardır. Kabirleri bir müddet sonra 
kayboluyor, Sünbül Eefendi de nakledilen rivayetler üzerine yerlerini 
belli ediyor ve vefatında beni ayakuçlanna ve onların seviyyesinden 
aşağıya gömünüz diye vasıyyet yapıyor 1• 

Rivayete göre bu kızlar Kahirede medfundur. Burası manevi işaretle 
yapılmış olmakla beraber an'anenin de tahrif edilmiş bile olsa bir hakikat 
payı vardır. 

1 Tahsin Ünal, Hazret-i Hüseyin'in kızları İstanbulda mı gömülü ? 
Tarih Dünyası, Nr. 19 (1951 ). 
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Makam-ı Hazret-i Ka'b Radiyallah. Eyub-Sultan civarında Ay
vansaraya yakın Çınar nam mahalde (Has fırın) Beylik değirmeni ya
kinindedir. Eğrikapıdan Ayvansaraya inildiğinde yolun sağına rastlıyor. 
Sahabe hakkında vücude getirilmiş taş basması levhada hakkında şu 
kıt'a okunmuştur : 

Kudumlarla bab-ı sa'b 
Aman ya Hazret-i K'ab 

Yire göçmüş bila ta'b 
Şefaate ir-gör bizi 

4 Ağustos 1952 deki ziyaretimizde tesbit ettiğimize göre kapısı 
yeşile boyanmış, 4 penceresi var, tavanı çökmüş ve içindeki sanduka 
çürümüştür. Kapısı üzerinde sülüs ile : 

«Ashabtan Ka'b Hazretleri» 

levhası okunmaktadır. Şimdiki semtine Yağhane, Demğirmen sokağı 
denmektedir. 

MUHAMMED-ÜL-ENSARi 

Ayvansarayı kapısındadır. Mahallesi Abd-ül-Vedıid'dur. Bu kapıya 
Bab-ül-Ensari veya Parmakkapı da derler. Bir kayıdda Anadoludan 
İstanbul muhasarasına gelenlerden «Ensar Dede» ismi okunmuştur. 
Zira Ensari lakabiyle olanlar müteaddiddir. Bu dede hangisine aittir, 
bir şey denemez. Anadoludan tabiri dikkate değer. Ya geldiği yolu ve
yahut İstanbul fethine o taraftan gelen birisini de bildirir. Bu istirdadı 
burada yapmaktan maksadımız bu ashab ve tabiine mahalli birer isim de 
takılmış olmasını göstermektir. 

Şimdiki Ayvansarayı kapısı İstanbul fethinden sonra yapılmıştır. 
BizansWar zamanındaki ismi Eksiloporta' dır. ı Mehmed Ensari türbesi 

1 Mehmed Ziya, lstanbul ve Boğaziçi, S. 348. Ayvansarayı kapısı 14 
:::ncüdür. 15 inci kapıya Odun kapısı da derler. Ayvansaray'da sur haricinde 
TC deniz kenarında kapının merbut ve muttasıl olduğu surun bazı izleri hfilen 
Defterdar caddesi üzerinde Mehmed-ül-Ensari makam-ı mübareklerine mutta
sıl burcudur. 
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sur duvarına muttasıldır ve Ashilb-ı kiramdan sayılmaktadır. Bu zatın 
makamına bitişik bir burc vardır ki Defterdara giden cadde üzerindedir. 
Türbesi müteaddid şekiller geçirmiş olmalıdır ki Ayvansaraylı Hüseyin 
efendi el mecmuasında da şu tavsif i yapıyor : «Ayvansarayı kapısı hari
cinde Eyup tarafından kaleye muttasıl Hatice Sultan 2 binası olan mektep 
tahtında.» Yanında bir de sebil ve içerlek çeşme vardır. Sebillerde 1296 
da tamir kitabesi Mehmed-ül-Ensari türbesi içinde bir köşededir ve 
kırılmıştır. Bu türbe asırlarla Eyub Sultan gibi ziyaret edilmiştir. 1251 
(1 835) de Adli Sultan Mahmud tarafından yeniden yapılmasına vak'a
nüvis Es'ad Efendi bu tarihi söylemiştir : 

Hazret-i Mahmud Han-ı evvel müceddid-hasletin 
Oldu bu yüzden yine keramatı ayan 

Bfı mubarek türbenin tevsiine gayret edip 
Eyledi şan-ı sahabide riayet bi güman 

Halid ibn-i Zeyd'e hemrah-ı gaza olmuş imiş 
Bu semai Hazret-i Peygamber-i ahır zaman 

Nfıribahşi meşhed oldukca bu zat-i muhterem 
Şahın ikbalini efzun ede Rabb-i Müstean 

- - �celb�i kalb-i nas eder Es'ad bu tarih-i müf id 
Yaptı a'la merkad-ül-Ensari'yi şah-ı cihan 

Sene 125 1  

Adli Sultan Mahmud tuğrası Haşim Efendinindir. 

Terk eyleyen cümle varı 
Ya Muhammed-ül-Ensari 

Mihmandarın yar-ı garı 
Şefaate ir-gör bizi 

Tarih kitabesinden ve kıt'asından da Mehmed-ül-Ensari'nin veya 
Eyyfıb-ül-Ensari'nin gaza arkadaşlarından olduğunu öğreniyoruz. 4 
Ağustos 1952 deki ziyaretimizde gördük ki türbe haricen mamur görün
mekte ise de bekci namiyle konan birisinin iç havlusu gibi olmuştur. 
Damı akıyor ve sandfıkası haraptır. Bir de kuyu mevcuttur. 

1 Dördüncü Sultan Mehmed'in kızıdır. Çeşmesi, sebili, üç mektebi vardır 
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SÜFYAN İBN-İ UBEYNE (Ubeyne) 

Bu makam da Galata'da Kurşunlu mahzen cami'i içinde ve hfilen 
mevcuttur. Bu cami Galatada Cenevizlerden kalma bir mahzendir. 
Fetihten sonra burası cami' ittihaz olunmuştur ki «Yeraltı cami'i» diye 
meşhurdur. Bu makamda daha başka Sahabenin de makamı yerinde 
türbeleri vardır. İsimleri tasrih olunmamıştır. İstanbuldaki Sahabe 
hakkında matbu' taşbaskısı eserde şu kıt'a okunmuştur : 

Cürm-ü-ısyanla deyne 

Aman Süfyan bin Ubeyne 

Bunca battım germabına 

Şefaate ir-gör bizi 

Süfyan Tabiindendir. Burada Ashabdan Vehb ve ayrıca 2 kardeşleri 
medfundur. 

ŞA'BE 

( �>t.!. ) 

Ayvansarayi, mecmuasında Hazret-i Şa'be makamı hakkında şu 

izahatı veriyor : 

«Eğrikapı dahilinde vaki' mahalle arasında Avcı Mehmed Bey 1 

mahallesi mescidinin mukabilinde mevcud mekteb havlusunda med
fundur. Vakti tahririmizde (XVIII inci asır sonu) Tersane emini bulu
nan Mustafa Efendi ta'mir ve tevsi' ile hizmet eylemiştir. Kendisi Ta 
biindendir. 

İstanbuldaki Sahabe hakkındaki levhada şöyle deniliyor : 

Eğrikapı dahilinde Şişehane kurbinde : 

Yolum sarpmış sarbe sa'be 

Aman ya Hazret-i Şa'be 

1 Avcıbey mahallesi de deniyor. 

Bihakkın zemzemi Kabe 

Şefaate ir-gör bizi 



İSTANBUL'DA SAHABE KABİRLERİ 

TABİİN 

( � t;" ) 

Bakınız : Ashab ve Tabun 

Tabun : Peygamberimize yetişemiyerek onun ashabiyle karşılaşıp 
onlara inanan ve tabi' olanlara itlak olunur. Galatada Kurşunlu-Mahzen 
(Yeraltı Cami'i) de medfun Süfyan tabiindendir. 

VEHB İBN-t HÜŞEYRE 

( op .:_.\ �J ) 
. . 

Sahabedendir. Galata' da eski ismi Kurşunlu-Mahzen (yeni adı «Yeraltı 
cim'ii) de medfundur. Sahabeler hakkındaki levhada : 

Galatada Kurşunlu Mahzen camişerifi kurbinde : 

Bfils oldun nice hayre 
Dahilek Vehb ibn-i Hüşeyre 

kıt'ası okunmuştur. 

Bizi muhtac etme gayre 
Şefaate ir-gör bizi 

Diğer bir listede şu izahat varvdır : «Kurşunlu mahzen cimi'-i şerifi 
derununde ÜÇ adet Ashab-ı Kiram anda medfundur. İsimleri malftm 
değildir.» 
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