
Âbideler Þehri Ýstanbul 35



Âbideler Þehri Ýstanbul36

Ý s tanbu l ’un  fe th inden sonra 
Ýstanbul’a yerleşen Müslümanlarýn 
ibadet edebilmeleri için Ayasofya ve 
birkaç kilise en kýsa zamanda camiye 
çevrildi. Bu arada zaman içerisinde 
Ýstanbul’a yerleşmeye gelen Osmanlý 
halkýnýn çoğalmasý nedeniyle de birkaç 
tane küçük cami inşasýna başlanýldý. Bu 
camilerden ilki Eyûb Sultan Camii ve 
hemen ardýndan ise ilk Fatih Camii 
oldu. 

Ýstanbul’da ilk yapýlan camiler 
Bursa’daki camilerin benzerleriydi. Ancak 
Edirne’de daha önce yapýlmýş olan cami 
uygulamalarýnda biraz geliştirilmişlerdi 
ki bu geliş im Ýstanbul’daki cami 
inşaatlarýnda uygulandý. 

Tüm bu camiler Bursa üslubu 
olarak bilinen tarzda olmakla beraber 
daha sonraki klâsik devir üslubundaki 
cami mimarisine bir geçiş sağlýyordu. 
Ýstanbul’un fethinden sonra yapýlan 
camiler, Bursa’daki ve Ýznik’deki camiler 
gibi kare ya da dikdörtgen alanýn 

kubbelerle örtülmesi ve bu kubbelerin 
kalýn beden duvarlarýyla taşýnmasý sis-
temine dayanmaktaydýlar. Ancak,  bu 
dönemde yapým türünün geliştirilmesi 
için yapýlan bazý çalýşmalar göze 
çarpmaktadýr. Bu geliştirme çabasýnýn 
ilki kubbelerin 45° köşebent taşýyýcýlar 
üzerine oturtulmasýnda görülmektedir.

Zamanla, Ayasofya ve diğer 
kiliselerin mimarisini inceleyen Os-
manlý mimarlarý, Ýstanbul’daki camilerin 
inşasýna bazý yenilikler getirerek klâsik 
cami mimarisini oluşturmuşlardýr. Klâsik 
cami mimarisinin ilk örneği Beyazýt 
Camiidir.

BURSA ÜSLUBU ÝSTANBUL 
CAMÝLERÝ

Ýstanbul’da, Bursa üslubu ve 
tekniğiyle yapýlan ilk Osmanlý camile-
rinden bazýlarý yapým tarihleri sýrasýyla 
şöyledir:

Eyüp’ te  Eyüp Su l tan Cami i 
(1458), Fâtih'de eski ( i lk) Fâtih 
Camii (1462), Topkapý Sarayý içer-
isinde Ağalar Camii (1464), Mah-
mud Paşa’da Mahmud Paşa Camii 
(1464), Aksaray’da Murad Paşa Camii 
(1470), Üsküdar’da Rûmî Mehmed 
Paşa Camii (1472), Cerrappaşa'da 
Davûd Paşa Camii (1485), Sultanah-
met Divanyolu’nda Fîrûz Âğa Camii 
(1491), Fatih Karagümrük’de Vasat 
Atik Ali Paşa (Zincirli Kuyu) Camii 
(1492), Çenberlitaş'da Atik Ali Paşa 
Camii (1497) gibi bazý camilerdir.

Fetih’den Sonra Yapýlan 
Ýstanbul Camileri

Bursa üslûbu 
camilere 
örnek olarak 
Ýznik’deki Yeşil 
Cami.
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Eyüp Sultan Camii, Haliç’in son-
larýna doğru, Eyüp ilçesinde bulun-
maktadýr. Ýstanbul’un fethinden sonra 
Fâtih Sultan Mehmed’in hocasý Şeyh 

Akşemseddin, Hâlid bin Zeyd Ebâ Eyy-
ub-ül-Ensârî’nin mezarýný bularak Fâtih 
Sultan Mehmed’e yerini göstermiş ve 
buraya bir türbe ile yanýna, bir câmi 
yapýlmýştýr. Bu nedenle Eyüp Sultan 
Câmii Ýstanbul’un büyük câmileri 
arasýnda önemli bir yer tutar. Öte 
yandan Ýstanbul’da Osmanlý yapýsý 
olarak inşâ edilen ilk büyük câmidir.

Hadikat-ül Cevâmi’de "Câmi’-i 
Hazret-i Halid Bin Zeyd" adýyla yer 
alan Eyüp Sultan Câmii’nin yapýmý ile 
ilgili olarak özetle aşeğıdaki bilgiler 
yer almaktadýr:

 “Ýstanbul’un Türkler tarafýndan 
fethinden önce, Emevilerin Ýbn-i Ebu 
Süfyân zamanýnda Zeyd bin Şeceretül 
Rehâvi komutasýnda elli bir (671) 
tarihinde yaptýklarý kuşatma ve harb 
sýrasýnda orduda 33 adet sahâbe-i 
kirâm’da bulunmaktaydý. Bunlardan 
vefât eden sekizi içerisinde Hâlid bin 

Solda, Eyüp 
Sultan 
Camii’nin 
planý.

Kaynak: 
Ýstanbul 
Camileri - Cilt 
1.

Eyüp Sultan 
Camii 
kubbesinin 
dýşdan 
görünümü.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz
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Zeyd Ebâ Eyyub-ül-Ensârî de bulunmak-
taydý ve bu bölgeye defn edilmişlerdi. 
Ýstanbul feth olunduktan sonra Şeyh-i 
mumaileyh Ak Şemsettin hazretlerinin 
kerâmetiyle belirlenen yer kazýlmýş ve 
iki kulaç kadar kazýldýktan sonra, bir 
yazýlý taş bulunarak kabir belirlenmiştir. 
Rivâyet olunduğuna göre yazýlý taşta 
(Hâzâ kabr-i Ebi Eyyub) yazýlýydý. Bunun 
üzerine hemen bir türbe inşa edilmiş 
ve türbe tamamlandýktan sonra yanýna 
bir câmi eklenmiştir. Kapýsýndaki tarih 
aşağýdaki gibidir:

Çün sekiz yüz atmýş üç sâlinde bu
Câmi’i Sultân Menmed  yapdý nev
Kâne hâzâ mislü cennetü’n-nâim
Mecmâ’un lillâh min kavmi’t-takvâ
 860 (1456) 

Bu bi lgiye ait gerçek metin 
aşağýdadýr:

“Daha sonralarý padişahlar tarafýndan 
çeşitli onarýmlar yapýlmýş ve bir hayýrsever 
olan ve uzun bir süre defterdarlýk yapan 
Ekmekçizâde Ahmet Paşa tarafýndan bir 
eklenti yapýlarak genişletilmiştir (1591-
1592).” 

Fâtih devri yapýsý olan Bursa 
üslubundaki Eyüp Camii’nden bugün 
herhangi bir iz kalmamýştýr. Ýstanbul’un 
fethinden beş sene sonra (1458-1459) 
yýlýnda yapýlmýş olan ilk Eyüp Camii, 
1766 yýlýndaki büyük depremden ağýr 
şekilde zarar görmüş, 1798’de Üçüncü 
Sultan Selim tarafýndan minaresi dýşýnda 
tamamen yýktýrýlarak yeniden yaptýrýlmýş 
ve 1800 yýlýnda ibadete açýlmýştýr.

Asýl adý ve künyesi ile Hâlid bin 
Zeyd Ebâ Eyyub-ül-Ensârî, Peygambe-
rimizin Mekke’den Medine’ye hicretinde 
evinde kaldýğý kişidir. Hâne-i Saadet 
ile Mescid-i Şerîf yapýlýncaya kadar 
Hazret-i Muhammed, Hz. Hâlid’in 
evinde kalmýştýr. Peygamberin hemen 
bütün savaşlarýnda bulunmuş, Resul-
i Ekrem’in sancaktarlýğýný yapmýştýr, 

Eyüp Sultan 
Camii’nin dýş 
avlu kapýsý ve 
cami.

Altta; dýy 
avlu kapýsýnýn 
kitabesi ve 
süsü.

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz
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Emevîler’in ilk halifesi Muaviye, oğlu 
Yezid’in komutasýnda Ýstanbul’a bir Arap 
ordusu gönderdiği zaman çok yaşlý 
olan Halid bin Zeyd’i de uğurlu kişi 
olarak yanlarýna almýştý. Hâlid bin Zeyd, 
Ýstanbul’un kuşatýlmasý sýrasýnda hasta-
lanarak ölmüş ve vasiyeti gereğince 
Ýstanbul önünde bir yere defnedilmişti

Ýstanbul önünde vefat ettiği bilin-
en Hz. Hâlid’in kabrinin Fâtih Sultan 
Mehmed’in Ýstanbul’u kuşattýğý günlerde 
bulunmasýyla ilgili olarak Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde aşağýdaki hikâyeyi 
anlatmaktadýr :

“Fât ih Sultan Mehmed Han, 
Ýstanbul’u kuşattýğý sýrada ordusunda 
bulunan yetmiş yedi nefer ehlullah 
kişiler, Ebâ Eyyub’un kabrini aramaya 
koyuldular. Ýçlerinden Akşemseddin 
Hazretleri:

- Beyim !... Alemdâr-ý Resulullah 
Ebâ Eyyub-Ûl-Ensârî, bu mahalde med-
fundur... diyerek bir orman içine girdi.

Ýki rekât namaz kýlarak tekrar 
secdeye vardýkda, bir uykuya daldý, bir 
saat sonra başýný secdeden kaldýrýp;

- Hikmet-i Huda!... Seccademizi 
hazretin tam kabri üstüne sermişler!... 
dedi,

B i z z a t  S u l t a n  M e h m e d , 
Akşemseddin dervişlerinden üç kişi 
ile orayý kaz-dýklarýnda, üç zira de-
rinlikde yeşil somaki dört köşe bir 
taş bulundu, üzerinde Kûfî hat ile 
«Hazâ Kabri Ebâ Eyyub-ül~Ensârî» diye 
yazýlmýş. O taş kaldýrýlýnca Hz. Halid, 

safranla boyanmýş kefen içinde terü 
taze bulundu. Sağ ellerinde tunç bir 
mühür vardý. Taşý yine hâli ile koyup 
kabri toprakla örttüler ve üzerine 
türbe inşâ edildi...”

ÝLK EYÜP SULTAN CAMÝÝ
Ý s tanbul ’un fethinden sonra 

Ýstanbul’da Osmanlýlar tarafýndan 
yapýlan ilk cami olan Eyüp Sultan 
Câmii, Fâtih Sultan Mehmed tarafýndan 
yaptýrýldýğýnda birer şerefeli iki minareli-
ydi. Eski hali tamamen kaybolduğundan 

Hanýmlar
bölümün 
merdivenleri.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz

Sağda; 
Eyüp Sultan 
Camii’nin dýş 
avlusundaki 
abdest 
musluklarý.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz

Sağ üstte; Eyüp Sultan Camii’nin dýş avlusu ve 
şadýrvanýndan bir görünüm. 
Sağ altta; Eyüp Sultan Camii’nin hünkar mahfiline geçiş 
köprüsü.
Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

Eyüp Sultan 
Camii’nin 
şadýrvaný.

Fotograf: 
Hasan Veysel 
Güleryüz
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yapýsý hakkýnda kesin bir fikir sahibi 
olmamýz mümkün değildir. Ancak 
o devirde yapýlan camilerde Bursa 
üslubu uygulandýğýndan ve ayný de-
virde, gene Fâtih Sultan Mehmed’in 
yaptýrdýğý ilk Fâtih camiine benzemesi 
muhtemeldir. Ýlk Fatih Câmii de tam 
olarak bilin-memektedir. Öte yandan, 
Fransýz yazar Henry Minetti’nin, Evliyâ 
Çelebi ve diğer kaynaklara dayanarak 
çizdiği ilk Fâtih Camii plânýnýn Eyüp 
Sultan Camii’nde de aynen uygulandýğý 
sanýlmaktadýr. Bu plâna dayanarak, 
Câmi ile türbe arasýnda, câmiin iç 
avlusunun (harem) iki kenarýnda 10 
gözden oluşan medrese odalarý bu-
lunuyordu. Bu ilk cami, dikdörtgen 
plânlýydý ve cümle kapýsýnýn önünde 
üç revaklý (küçük kubbeli) bir son 
cemaat yeri vardý. Sahýnýn ortasýnda 
yarým küre şeklinde bir büyük kubbe, 
bu kubbenin iki yanýnda ayný çapta 
bir yarým kubbe ve mihrap üstü de 
bir küçük kubbe ile örtülmüştü.

Bu konuda Hadikatü'l-Cevâmi’de 
şu bilgiler verilmektedir:

“Üçüncü Sultan Ahmed devrinde 
Eyüp Camii minarelerinin boylarý kýsa 
olduğu için, ramazan gecelerinde mahya 
kurulamadý ve (1723/1724) camiin 
iki minaresi yýktýrýlarak yerlerine daha 
yüksek iki yeni minare yapýldý. Üçüncü 
Sultan Selim zamanýnda (1798) yýlýnda 
da Üçüncü Sultan Ahmed’in yaptýrdýğý 
minareler muhafaza edilerek camiin 
tamamý yýktýrýldý ve yeni bir cami 
yapýldý. Minarelerdeki tarih aşağýdaki 
gibidir:

Namaz-ý pencgâhý halka i’lân
Ýderler ism-i a’zâmla musahhar
Salâ dýr Şehdiyâ  ehl-i musahhar
Olub şirin edâ larla muharrer
Çýkub âvâzý arşa didi târih

Sol üstte; Eyüp Sultan Camii minarelerinin şerefe süsleri.
Sol altta; Ýç avlu kapýsýnýn avlu içerisinden görünümü.

Fotograflar: H. Veysel Güleryüz
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Te’âlâ şâ nuhü Allâhü ekber
1136 (1723/1724)”

Bu bi lgiye ait gerçek metin 
aşağýdadýr:

Ýç avlusunun (harem) ortasýnda 
bir şadýrvan ve şadýrvanýn üzerinde de 
onyedinci yüzyýl vezirlerinden Siyavuş 
Paşa tarafýndan yaptýrýlmýş bir hünkâr 
köşkü vardý ve yine iç avlunun iki 
yanýnda beşerden 10 adet medrese 
odalarý bulunuyordu. Câmi yeniden 
yapýlýrken bunlar da yýktýrýlarak ka-
ldýrýldý.

YENÝ EYÜP SÜLTAN CAMÝÝ
Üçüncü Sultan Selim zamanýnda 

yapýlan bugünkü Eyüp Câmii hakkýnda 
yazýlmýş olan eski bir yazýda bunlar 
yer almaktadýr:

“Câmi, önce yalnýzca tâmir edilmek 
istendi ve tâmir işine 1212 Şevvalinin 
12’nci günü bağlandý (30 Mart 1798). 
Fakat bir haftada câmiin tâmir edile-
meyecek kadar harâb olduğu görüldü ve 
tamirden vazgeçilerek câmiin temelinden 
yýkýlýp yeniden yapýlmasýna karar verildi. 
Böylece yeni cami 28 ayda tamam-
landý...”

Öte yandan Hadikatü’l Cevâmî’de 
belirtildiğine göre :

EYÛB SULTAN CAMÝÝ
ÝÇ AVLU DUVARINDAKÝ 
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Üstte; Eyüp 
Sultan 
Camii’nin son 
cemaat yeri.

Altta; Eyüp 
Sultan 
Camii’nin 
cümle kapýsý.

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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“Derya tarafýnda olan minareye 
1238 senesi zi’l-ka’desinin on dördüncü 
çarşanba günü asr vakti bi-kazâi’l-iâhi 
te’âlâ sâ’ika isabetle minâre-i mezbûrun 
üst şerefesine kadar biraz mahalleri 
rahnedâr olduğundan, bâ-fermân-ý âlî, 
şerefe-i bâlâdan yukarýsý tecdîd olundu 
tahkikimize göre bundan yedi sene 
sonra hâric-i câmi’de olan iki mahfilleri 
Dârü’s-sa’âde ağasý el-Hâcc Beşîr Ağa 
bina eylemişdir kendi dahi anda türbe-i 
mahsûsada medfûndur.

Solda; son 
cemaat 
yerindeki iki 
mihrapcýktan 
biri.

Altta; Eyüp 
Sultan 
Camii’nin 
içerisinden bir 
görünüm.

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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Açýklamasý ise aşağýdadýr:

“Deniz tarafýnda bulunan minar-
eye 23 Temmuz 1823 çarsamba günü 
yýldýrým isabet etmiş ve minarenin üst 
şerefesine kadar bazý yerleri tahrib 
olduğundan, şerefes inden yukar ýs ý 
yenilenmiştir. Ýncelemize göre bun-
dan yedi yýl sonra cami dýşýndaki iki 
mahfil Dârü’s-sa’âde ağasý Hacý Beşîr 
Ağa tarafýndan yaptýrýlmýştýr ve Eyüp 
Sultan’daki kendi türbesinde gömülüdür.“

Bugünkü câmi in  p lân ý  d ik -
dörtgen şek l indedir  ve mihrâbý 
çýkýntýlýdýr. Merkez kubbe, altý sütun 
ve iki fil ayağýna dayanan kemerlere 
oturtulmuştur. Çevresinde 8 yarým 
kubbe vardýr. Kenarlardaki kubbelerle 
birlikte mahfeller örtülmektedir. Câmiin 
iç avlusu (Sahný) 12 sütuna dayanan 
13 revaklýdýr (kubbeli). Bunlardan 7 

Eyüp Sultan 
Camii’nin 
son cemaat 
yerindeki iki 
mükerribeden 
biri.

Fotofraf: 
H.Veysel 
Güleryüz

Altta; Camiin 
sofasýndan bir 
görünüm.

Sağ altta; 
Camiin 
kürsüsü.

Fotofraflar: 
H.Veysel 
Güleryüz
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tanesi son cemaat yerini oluşturur.

Ýç avlunun ortasýnda ulu bir çý-
nar ağacý vardýr. Bunlar en az Fâtih 
devrinden kalmadýr. Evliya Çelebi XVII. 
yüzyýl ortasýnda ayný yerde iki ulu 
çýnardan bahseder. Câmi yýkýlýp yeniden 
yapýlýrken bu ağaçlardan birisi kesilmiş 
olmalýdýr. Çýnarýn etrafý parmaklýklý 
bir set ile çevrelenmiştir. Parmaklýğýn 
dört köşesinde birer çeşme vardýr. 
Halk bu çeşmelere “Kýsmet Çeşmeleri” 
adý vermiştir. Evlenme çağý gelip 
de kýsmeti çýkmayan kýzlar camide 
namaz kýlýp dua ettikten ve türbenin 
penceresi önünde de Eyüp Sultan’ýn 
ruhundan istekte bulunduktan sonra, 
bu çeşmelerin her birinden üçer avuç 
su içerler ve: “Kýsmetim gürül gürül 
açýlsýn...” diyerek çeşmeleri açýk býrakýp 
ayrýlýrlar.

Kürsüde 
Kur’an 
okunurken

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz

Eyüp Sultan 
Camii’nin 
minberi.

Fotograf: 
H. Veysel 
Güleryüz
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EYÛB SULTAN CAMÝÝ ÝÇ 
AVLUSUNDAKÝ ÇEÞMELER
Eyûb Sultan Camii iç avlusun-

da, türbenin önündeki çýnar ağacýný 
çevreleyen bölümün dört köşesinde 
ayný formatlara sahip dört çeşmenin 
bulunduğunu daha önce belirtmiştik. 
Bunlarýn üzerlerinde bânisi ve yapým 
tarihleri hakkýnda herhangibir bilgi 
bulunmamaktadýr. 

Çeşmelerden her biri parmak-
l ýk l ý  duvar lar ýn kes işt iği  köşelere 
yerleştirilmiştir. Tepelerinde C kývrýmlarý 
ve deniz kabuğu görünümünde stilize 
akantüs yapraklarý görülmektedir.

Altýnda tuğra formunda Besmele 
ve her birinde farklý bir âyet bu-
lunmaktadýr. Üstlerinde akantüsler ve 
istiridye motifi bulunan nişlerin içinde 
musluklarý yer almaktadýr. Her biri oval 
birer kurnaya sahiptirler.

Çeşmelerde yer alan Osmanlýca 
yazýlar sýrasýyla aşağýdaki gibidir:

Bismillahirrahmanirrahim
Aynen yeşrabu bihe mukarrebûn

Bismillahirrahmanirrahim
Ve sakâhum Rabbihum şerâben tahürâ

Bismillahirrahmanirrahim
Kitabe ve minel mâ’i külle şeyin hayy

Bismillahirrahmanirrahim
Aynen fîhâ tüsemmâ selsebilâ   

Eyûb Sultan camiinin iç avlusun-

Sol üstte, Hünkâr Mahfili.
Sol altta, camiir yarým kubbeli tavanýndan bir görünüm.
Sağda, Eyüp Sultan Camii iç avlusundaki çemelerden biri. 
Altta ise çeşmelerin alýnlýklarýnda bulanan Osmanlýca 
yazýlar.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz
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daki diğer çeşme ise avlu duvarýna 
bitişiktir ve ampir süsleme özellikleri 
göstermektedir. Bir ayna taşý ve dal-
galý küçük bir kurnadan oluşmaktadýr. 
Ayna taşýnýn tepesinde stilize akantüs 
kabartmasý ve iki yanýna tuturulmuş 
kumaş dökümü görülmektedir. Ýki 
yanýnda saksý içerisinde akantüsler yer 
almaktadýr.

Yuvarlak kemerin iç kýsmýna beş 
halka ile tutturulmuş kumaş dökümleri, 
S kývrýmlarýnýn ortasýnda bir istiridye 
kabuğu, stilize akantüslerle oluşturulmuş 
deniz kabuğu motifi, altýnda kemere 
tutturulmuş ve iki yana bağlanmýş 
perde dökümleri, ortada yukarý doğru 
küçülen ve dilimli bir tepelikle son 
bulan beş kademeli çanak dizisi bu-
lunmaktadýr. Ýki yanda bulunan köşeli, 
gömme sütunlar tepelerinde akantüsler 
bulunan kartuşlarla süslenmiştir.

Son cemaat yerinin tam karşýsýnda 
Eyüp Sultan türbesinin penceresi ve 
yanýnda da kapýsý bulunmaktadýr. 
Pencerenin önü altýn yaldýzlý demir 
parmaklýk ile kaplanmýştýr ve duvar, 
16. yüzyýlýn çinileri ile bezenmiştir.  

EYÛB SULTAN TÜRBESÝ
Yukarýda anlatýltýğý gibi Ebâ Eyyûb 

el-Ensârî’nin gömülü olduğu yer belli 
olunca Fâtih Sultan Mehmed üzerine 
bir türbe ve onun kýble yönüne 
de bir cami yapýlmasýný emretmiştir. 

Üstte,  
Camii’in 
mihrabý.
Altta, Cümle 
kapýsýnýn 
üzerindeki 
kitabe
Fotograflar: 
H. Veysel 
Güleryüz

Sol üstte, Eyüp Sultan Camii’nin kubbesinin içeriden 
görünümü.
Sol altta, camiin içinden cümle kapýsýna doğru bir 
görünüm.

Fotograflar: H. Veysel Güleryüz
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Böylece 1456 yýlýnda yaptýrýlan türbe 
birçok eklentilerle günümüze kadar en 
iyi şekilde gelmiştir. 

Sekizgen bir plâna göre, köşeleri 
yarým sütunlarla takviye edilerek köfeki 
taştan inşâ edilen türbe, merkezî bir 
kubbe ile örtülmüştür. Ýlk yapýldýğý 
zaman, bugünkü durumundan oldukça 
farklý ve daha sade bir görünümü 
olan türbeye Birinci Sultan Ahmed, 
Ýkinci Sultan Ahmed, Üçüncü Sultan 
Selim ve Ýkinci Sultan Mahmud çeşitli 
eklentiler yaptýrmýştýr. Bunun sonucu 
olarak Fâtih Sultan Mehmed’in esas 
yapýsý kuzey ve güney yönlerindeki 
ek bölümler arasýnda sýkýşýp kalmýştýr.

Bugün türbeye, cami ile ortak 
bir avludan girilmektedir. Bu avlu-
nun ortasýnda ise demir parmaklýklar 
içerisine alýnmýş, ihtiyar bir meşe 
ağacý dikkati çekmektedir. Söylentiye 
göre bu ağaç Ebâ Eyyûbel-Ensârî’nin 
mezarýný belirlerken Ak Şemseddin’in 

diktiği küçük dal parçasý imiş. Buraya 
dikilen ikinci dal zamanla büyümüş, 
gelişmiş, fakat camiin ikinci yapýmý 
sýrasýnda kesilmiştir. Üçüncü Sultan 
Selim’in yaptýrdýğý ve dört tarafýna 
Barok üslûpta birer çeşmenin eklendiği, 
bu parmaklýkta onun Mevlevî muhibbi 
olduğunun işareti sikkeler bulunmak-
tadýr. Yukarýda da anlatýldýğý gibi, 
halk arasýnda yaygýn bir inanca göre 
evlenme çağýna gelip henüz kýsmeti 
çýkmayan kýzlar «Kýsmet Çeşmeleri» 
diye tanýnan bu çeşmelerden su içince 
çeşmelerini açýk býrakýrlarmýş. Böylece 
akan sular gibi kýsmetlerinin açýlacağý 
düşünülürmüş...

Birinci Sultan Ahmed zamanýna 
kadar ilk şekli ile gelen türbeye 
birtakým ekler yapýlmýştýr. Bu arada 
avluya bakan cephe Ýznik çinileri ile 
kaplanmýş, girişin yanýna bronz şebekeli 
bir hacet penceresi açýlmýştýr. Üzerinde 
«Allah hû la ilâve illallah el melîk-ül 

Eyüp Sultan 
Camii’nin 
cümle 
kapýsýnýn 
üzerindeki 
kitabe.

Fotograf: 
H. Veysel 
Güleryüz
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Hakk-ý mübîn» yazýlý hacet penceresinin 
metal korumasý ziyaretçilerin devamlý 
olarak el sürmelerinden dolayý pýrýl 
pýrýl parlamaktadýr.

Nişancý Ahmed Paşa, türbeye 
bitişik bir sebil yaptýrmýş, Üçüncü 
Sultan Selim geniş bir saçaklýk ilâve 
ettirmiş, giriş kapýsý üzerine de Üçüncü 
Sultan Ahmed zamanýnda yapýnýn esaslý 
onarým gördüğünü belirten Arapça bir 
tamir kitabesi yerleştirilmiştir.

Yuvarlak kemerli bir kapýdan türbe-
nin sofasýna girilmektedir. Hemen girişte 
Birinci Sultan Ahmed’in haremağasý 
Şeyhülharem El-hâc Mustafa Ağa’nın 
mermer sandukasý yer almaktadýr. So-
fada çeşitli devirlere ait zengin çini 
örnekleri bir araya toplanmýştýr. Burada, 
onaltýncý yüzyýldan başlayarak ondoku-
zuncu yüzyýla kadar tarihlendirilen Ýznik 
ve Kütahya çinileri görülmektedir. Mavi-
beyaz, fîrûze, yeşil ve mercan kýrmýzýsý 
renklerinde değişik kompozisyonlar bir 
araya getirilmiştir. Benzerlerine Topkapý 

Sarayý ile Yenicami’nin hünkâr kasrýnda 
rastlanan son derece güzel örnek-
lerin yaný sýra hiçbir özelliği olmayan 
parçalara da rastlanmaktadýr. Burada 
küçük bir hücre içerisinde Birinci Sul-
tan Mahmud’un Topkapý Sarayý’ndan 
gönderdiği Hz. Peygamberin ayak izi 
de bulunmaktadýr. Hücrenin üzerinde 
de 1731 tarihli tâlik yazýlý bir kitabe 
yerleştirilmiştir.

Sandukanýn bulunduğu yere 
Sofa’dan iki basamakla çýkýlmaktadýr. 
Önde alçak ve iki kanattan meydana 
gelen sedef kakmalý bir parmaklýk, 
bunun arkasýnda da oldukça ağýr 
demir kapýlar yer alýr.

Türbenin ortasýnda Ebâ Eyyûb 
el-Ensârî’nin sandukasý vardýr. Sanduka 
Üçüncü Sultan Selimin yaptýrdýğý Barok 
üslûbdaki oymalý gümüş bir metal 
parmaklýk ile çevrelenmiştir. Bunun 
üzerinde de gümüş kabartma olarak 
Amme, Fatiha sureleri ile tâlik yazýlý 
bir kitabe bulunmaktadýr.

Eyüp Sultan 
Camii’nin 
iç avlusu 
ve Türbenin 
görünümü

Fotograf: 
H. Veysel 
Güleryüz
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Hadîkat-ül Cevâmî’de anlatýldýğýna 
göre; Üçüncü Sultan Selim zamanýnda 
1792 yýlýnda yapýlan tamirat sýrasýnda 
pirinçten türbeye dökme pencere ka-
paklarý ve dökme sim kafes yapýlmýştýr. 
Bunlar Yesârîzâde’nin hattý ile aşağýdaki 
gibi yazýlmýştýr:

Alemdâr-ý kerîm şâh-ý risâlersin
Muînim ol benim dd’im bi-hakk-ý 
 hazret-i Bârî
Selîm-i ilnâmîher dem yüz sürer bu 
 ravza-i pâke
Şefâ’atle kerem kýl yâ Ebâ Eyyûb-i 
 Ensârî

Sandukayý örten atlas örtüyü 
1819 yýlýnda türbeyi tamir ettiren 
Ýkinci Sultan Mahmud hediye etmiştir. 
Bu örtünün üzerindeki yazýlarý da 
devrin ünlü üstadý Hattat Rakým Efendi 
ile pâdişâhýn kendisi yazmýştýr.

Sandukanýn ayakucunda mermer 
bilezikli bir kuyu vardýr. Bir söylentiye 
göre bu kuyu kabrin keşfi sýrasýnda 
var olan pýnara ait bulunuyormuş. 
Ayný zamanda üzerine de Birinci 
Sultan Ahmed zamanýnda, 1607’da 
tamir edildiğini belirten sülüs yazýlý 
bir kitabe yerleştirilmiştir.

Osmanlý pâdişâhlarý türbenin 
içerisini kýymetli hediyelerle adetâ 

Eyüp Sultan 
Türbesinin 
girişi.
Altta; 
Türbenin 
içindeki 
pencere.

Fotograflar: 
Semahat 
Güleryüz
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bir müze hâline getirmiştir. Sultan 
Ýbrahim sandukanýn baş ve ayaku-
cuna büyük ölçüde gümüş şamdanlar 
koydurmuştur. Kandillikte asýlý değerli 
36 adet buhurdan ve zemzemlik 
Üçüncü Sultan Ahmed’in hediyesidir. 
Ayrýca koyu siyah zemin üzerine altýn 
sýrma ile kelime-i tevhid işli on dört 
perde, tam anlamý ile bir sanat eseridir. 
Bu perdeler Ravza-i Mutahhara için 
yapýlmýş, fakat Birinci Dünya Savaşý’nýn 
başlamasýyla yerine götürülemeyerek 
buraya konmuştur.

Eyûb Sultan Türbesi Osmanlý yazý 
sanatý yönünden de üzerinde durulmasý 
gereken pek çok eseri ihtiva eder. 
Ancak kýymetli yazmalarýn bir kýsmý 
Evkaf Nazýrý Hayri Efendi zamanýnda 
Evkaf-ý Ýslâmiyye Müzesi’nin kuruluşu 
sýrasýnda oraya kaldýrýlmýştýr. Bunun 
yaný sýra bugün de türbede değerli 
yazý örneklerine rastlanmaktadýr. Burada 
Üçüncü Sultan Ahmed’in, Ýkinci Sultan 
Mahmud’un ve Mustafa Ýzzet Efendi’nin 
çok güzel yazýlarý vardýr. Ayrýca Ýkinci 
Abdülhamid’in hocasý Hattat Celâled-

din Efendi’nin, kabrin Ak Şemseddin 
tarafýndan bulunuğunu anlatan sülüs 
levhasý, Fâtih Sultan Mehmed’in 
tuğrasý da görülmeye değer eserler 
arasýndadýr.

Türbedeki  
Hazret-i 
Muhammed’in 
(SAV) ayak 
izi.
Fotograflar: 
Semahat
Güleryüz
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Eyüp Sultan türbesi, Fatih vakfiyesi 
gereğince, Cuma geceleri açýk bulunur 
ve Kur’an okunurdu. 

Diğer hayýr sahipleri de Pazartesi 
ve Kadir geceleri açýk bulundurularak 
Kur’an okutulmasýný sağlamýşlardýr. Ýşte 
bu nedenledir ki çevresi birçok kabir 
ve türbelerle donanmýş ve bu tüm 
Eyüp ilçesine yayýlmýştýr. 

Eyüp ilçesi dînî bir yöre duru-
muna geldiğinden birçok mimarî yapý 
oluşturulmuş, san’at eserleri, lâhitler, 
mezar taşlarý, hazireler inşa edilmiştir.

ÇEVRESÝNDEKÝ KABÝR VE 
MEZARLAR

Türbenin sağ tarafýndaki Sebil, 
Kýzlarağasý Mustafa Ağanýn hayrâtýdýr 
ve türbesi de içerisindedir. Ýkinci 
Osman’ýn validesi Mahfirûz Hatice Sul-
tan da Cüzhâne yaptýrmýş ve kendisi 
de yanýna defnedilmiştir. 

Civarýnda Kýzlarağasý Beşirağa, 
Sadýrâzam Semiz Ali Paşa, Gürcü 
Mehmet Paşa, ve Memişzade Meh-
met Paşa, Lala Paşa ile Ayas Paşa, 
Müeyyedzade Abdurrahman, Ali bin 
Mehmet Efdalzade gibi zamanýn dev-
let ve ilim adamlarý defnedilmiştir. 
Hadîkat-ül Cevâmî’de burada Ali 
Kuşcu’nun bile bulunduğunu yaz-
maktadýr.

Eyüp Sultan Türbesi’nin içerisinden iki ayrý görünüm.

Fotograflar: Semahat Güleryüz

Eyüp Sultan 
Camii 
çevresindeki 
türbelerin 
görünümü.

Kaynak: 
Hayat Tarih 
Mecmuasý, 
Eyüp Sultan 
Camii, 
Yazan: Reşat 
Ekrem Koçu, 
Fotograf: 
Dikmen Diköz.
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Çevresinde Olan Baþlýca 
Türbeler:

- Ferhat Paşa türbesi (Vefat tarihi 1504 
Ýran Seraskeri ve Sadrâzam).
- Nişancý Feridun Paşa türbesi (1583). 
- Mehmet Paşa türbesi (Vefat tarihi 
1655 Defterdar)

- Siyavuş Paşa türbesi (Vefat tarihi 
1611 Sadýrâzam, çinileri ve sandukasý 
çok güzeldir)
- Pertev Mehmet Paşa türbesi (Vefat 
tarihi 1547 Vezir)
- Sokullu Mehmet Paşa türbesi (Vefat 
tarihi 1579 Veziriâzam, medrese ve 
kütüphanesi vardýr)
- Mustafa Bîak Paşa türbesi (Vefat 
tarihi 1575 Kaptan-ý derya)
- Hüsrev Paşa türbesi (Vefat tarihi 
1825 Kaptan-ý derya, Serdar-ý ekrem)
- Mihrişah Sultan türbesi (Vefat tarihi 
1795 Üçüncü Mustafa zevcesi Üçüncü 
Selim’in imaret ve sebili de vardýr).

Mimar Kemalettin Bey’in klâsik 
üsluba göre yaptýğý Sultan Reşat 
türbesi’nin içi çinilerle bezelidir. 
Eyüp’un diğer bir özelliği de Osmanlý 
Hükümdarlarý burada kýlýç kuşanýrlardý 
ki, bu Ýkinci Bayazýt’da başlamýş, son 
hükümdara kadar süregelmiştir.

Bir görünüm.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz

Altta; 
Mihrişah 
Valde sultan 
Ýmaretinin 
Gravürü




