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Eyüp
Sultan’a
Komşu Olmak 
O Halid bin Zeyd ki, Peygamber Efendimizi evinde 7 ay misafir etti. O ki, Allah’ın 
Resulü etrafında ömür boyu pervane oldu. O ki, İslam’ın ‘hayat dini’ olması için 
malıyla, canıyla, bilgisi ve imanıyla mücadele etti, uğraştı. Bir savaştan diğeri-
ne koştu. Peygamber Efendimiz’in sahabeleri arasında olmakla yetinmedi, İstan-
bul’un fetih müjdesine mazhar olmak için ilerlemiş yaşına rağmen yollara düştü…

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed, ilk olarak onun türbesini yap-
tırdı. Sur dışında ilk Türk semti onun ismiyle kuruldu. Eyüp Sultan, halka halka 
genişledi, büyüdü. Bugün insanların akın akın geldiği bir maneviyat merkezine 
dönüştü. 

Onun türbesinin çevresinde kimler yok ki… Sultanlar, şehzadeler, prensesler… İm-
paratorluk yönetmiş, dünyaya nizam vermiş devlet adamları ona komşu olmak 
için can attı... Padişahlar, onun türbesini güzelleştirmek için el emeği göz nuru 
döktü…

Sultan I. Ahmed, Genç Osman, Sultan II. Mahmud ve Sultan III. Selim onun tür-
besi için bizzat şiirler, hatlar yazdı, yazdırdı... Atlas perdeler diktirip, ibrişimlerle 
döşediler. Sultan II. Abdulhamid Han, onun kapısına kendi elleriyle sedef kakma-
lı kapı yaptı. 



Kültürel Mirasımız

Günümüzde Eyüp Sultan, türbeleri ve binlerce anıt mezarı ile haftanın yedi günü 
İstanbul’un en fazla ziyaretçi alan merkezlerinden biridir. Ziyaretçiler, Eyüp Sul-
tan Türbesi’nin yanı sıra çevresindeki hazire ve kabristanları da gezip ziyaret ve 
dua ederler. 

Anıt mezarlar, kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Kültürel miras ise milletlerin 
hafızasıdır. Hafızalarını kaybeden milletler; şahsiyetlerini, geçmişle bağlarını, kı-
sacası kimliklerini kaybederler. Mezar taşları ve mezarlıklarımız, geçmişimizle 
kurduğumuz köprünün en önemli ayaklarından biridir. 

Osmanlı toplumu, mezarlıklarını şehrin ve hayatın dışında tutmamış; sürekli göz 
önünde olan yerlere yapmıştır. Evi gibi, camisi gibi, mezarını da güzel inşa etmiş, 
güzel bakmıştır. Abidevi türbelerin etrafı, camilerin çevresi, bazen mahallenin en 
güzel yeri mezarlık alanı olarak seçilmiştir. 

İnsanlar ölenleri ölü olarak görmemiş, ahirete göçen büyükleri olarak bilmiş, on-
larla birlikte yaşamış, bundan da huzur duymuşlardır. Bu sayede, devam edip 
giden hayatta fani olduğunu unutmamış, iyilik ve güzellik peşinde koşmuşlardır. 

Her gün beraber oldukları yahut önünden geçerken hayır dua ile andıkları bu 
mezarlık sakinleri, onlara hayatın fânilik ve geçiciliğini hatırlatarak, kalıcı gü-
zelliklere yönelmelerini sağlamıştır.

İbret Alınacak Mekanlar

Dindar bir insan için mezarlık, ibret nazarıyla bakılacak yerdir. Bazı insanlar 
için sevdiklerinin ruhunu hissettikleri birer yüce makam. Yalnız kalıp kendini 
dinlemek isteyenler için de mezarlıklar huzur ve sükûnet yuvasıdır. Eyüp Sul-
tan’da gezerken, her bir türbenin veya mezarın başında durmuş, ellerini Yara-
dan’a açıp kendinden geçmiş insanları çok sık görürsünüz. 

Eyüp Sultan’daki mezarlıklar ve mezar taşları, dün farklı bir kültürün eserleri 
olarak yabancıların ilgisini çekiyordu. Bugün ise kendi kültürümüze yabancılaş-
tığımız için bizim de ilgimizi çekiyor. Buralarda kimlerin yattığı, serpuş dediğimiz 
mezar başlıklarının ne anlama geldiği, lahitlerin üzerindeki motiflerin neyi ifade 
ettiği kafalarda soru işaretleri oluşturuyordu. Bu soruların cevaplarını hem kitap 
olarak, hem de internet ortamında herkesin ulaşabileceği şekilde vermek istedik. 
Bize ve ceddimizin kültür ve sanat anlayışına yakışır bir eserle karşınızdayız. 

Saygılarımla

Remzi Aydın
Eyüpsultan Belediye Başkanı



Türbeler ve Anıt Mezarlar kitabı önemli bir 
ihtiyaca cevap vermek üzere üç cilt olarak 
hazırlanmıştır. Birinci cildi ağırlıklı olarak ve 
genel itibariyle Eyüpsultan ve çevresindeki 
hazirelerde bulunan türbe ve mezarların mi-
marî, estetik, tarihî ve kültürel özelliklerinin 
anlaşılabilmesi için bir kılavuz hükmündedir.

İkinci ve üçüncü ciltlerde türbe ve kabirle-
rin sahipleri olan şahsiyetler hakkında tarihî 
bilgilere de yer verilerek türbe ve anıt mezar-
ların yaşatmaya devam ettiği hatıraları yâd 
ederek Eyüpsultan’da gömülü olan tarihin 
hafızalarda yeniden canlanması amaçlan-
mıştır. Eyüpsultan’ın bir devlet kabristanlığı 
olması, Osmanlı kültürel ve siyasî tarihinin 
en belirgin şahsiyetlerinin burada medfun 
bulunmaları onları hatırlamayı ve hatırlatma-
yı gerekli kılmaktadır. Eyüpsultan kabirstan-
lıkları günümüzde de aynı özellik ve önemini 
koruduğundan önemli çağdaş şahsiyetlere de 
ebedî istirahatgâh olmaya devam etmektedir. 
Bu sebeple üçüncü cilt daha ziyade bu sürek-
liliği ortaya koyan bir devam çalışması niteli-
ğindedir.

Eyüpsultan tarihî mirasının korunması ve ge-
lecek nesillere aktarılması için öncelikle kayıt 
altına alınması gerekliliği hiç şüphesiz ortada-
dır. Ancak sadece kayıt altına almanın ve salt 
bir envanter oluşturmanın yeterli olmayacağı 
da âşikardır. Yeni nesillerin tevarüs ettikleri 
kıymetlerin ne anlam taşıdıklarını bilmeleri 
de önemli olduğundan bu kıymetlerin muha-
taplarına lisanıhal ile anlatmaya çalıştıklarını 
anlatmak da bir vazifedir.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü 
olarak, bu çalışma ile Eyüpsultan’da Osman-

lı’nın kültürünü, sanatını, edebiyatını, günlük 
hayatını yansıtan türbeler ve âbidevî mezar 
taşlarını, başlıkları ile gövdelerini bezeyen 
motiflerin ne anlama geldiğini fotoğraf, çizim 
ve kısa anlatımlarla açıklamaya çalıştık. Bu 
eserde mezar taşları üzerine kabartma veya 
oyma olarak işlenmiş motif ve şekillerin sem-
bolik anlamları, Osmanlı döneminde bunlara 
ne tür mânâlar yüklendiğini araştırılarak ya-
zıldı. Yüzyıllar boyu yaşanmışlıkların önce 
giysilere, oradan da mezar taşlarına yansıma-
sının bu güne taşınmasını amaçladık. Zira ka-
birler üzerindeki yazıların Türkçe olduğunu 
söylediğinizde bile birçok insanın şaşırdığını 
görmekteydik.

İlk aşamada Ali İhsan Gülcü ve ekibi tara-
fından Eyüpsultan’daki tüm hazire ve kab-
ristanlar taranarak önce titiz bir çalışma ile 
fotoğraflandı, ardından bunlar arasından, tür-
be ve anıt mezarların en iyi durumda olanları 
seçildi. Seçilen eserlerin ‘mimarî, sanatsal ve 
estetik’ özellikleri ön plana çıkarılarak sade, 
anlaşılır bir üslûpla anlatılmaya çalışıldı. 

Ali İhsan Gülcü, Eyüpsultan hazirelerindeki 
tüm türbe ve kabirleri inceledikten sonra de-
rinlemesine bir araştırma, derleme ve tüm ya-
yına hazırlık süreçlerini yürüttü. Sahalarında 
en yetkin isimlerden oluşan danışmanlar ile 
temas halinde tam bir koordinasyonla ger-
çekten zahmetli ve uzun bir mesai sonrasında 
çalışmayı yayın aşamasına getirdi. 

Ayrıca müstakil olarak alanın uzmanları tara-
fından kaleme alınan hususî yazılara ve ma-
kalelere de bu çalışmada yer verildi. Bu uzun 
soluklu çalışmada, daha önce okunamamış ki-
tabeler de uzun uğraşlar sonucu okunmuştur. 
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Arapça olarak yazılmış olan Ali Kuşçu ve Far-
sça-Arapça karışımı olan Nişancı Mir Ahmed 
Paşa kitabeleri bunların bariz örneklerinden 
ikisidir. Daha önce literatürde yer almayan 
bu kitabelerin okumaları da bu kitapta yerini 
almıştır. Geçmişte yanlış olarak okunmuş ve 
galat-ı meşhur haline gelerek yanlış olarak 
tanıtılmış “Çifte Gelenler” türbesi gibi yan-
lışlıklar düzeltilmiştir. Eyüpsultan’da iki katlı 
olarak inşa edilmiş tek türbe olan Bediüzza-
man Mirza Türbesi’nin, Eyüpsultan’daki ikin-
ci hükümdar türbesi olduğu gerçeği belgeleri 
ile birlikte gün yüzüne çıkarılmıştır.

Seçilen anıt mezarlardaki başlık ve süsleme-
lerin vektörel çizimleri yapılarak ve .AI for-
matında oluşturuldular. Böylece, asırlar önce 
yapılmış, klasik dönemden başlayarak batılı-
laşma dönemine kadar çeşitlenerek gelmiş, 
kültür dünyamıza büyük zenginlik katmış bu 
motifler günümüzün çeşitli sanat dallarında 
da kullanılabilecek biçimde bir kaynak teşkil 
etmesi hedeflenilmiştir.

Kitabelerin yanlışsız olarak okunmasına özen 
gösterilmiş ancak büyük boy fotoğrafları ile 
birlikte yan yana verilerek muhtemel düzelt-
melere de açık hale getirilmiştir.

Eyüpsultan Belediyesi Yayın Kurulu’nun 
tavsiyesi doğrultusunda, türbe ve anıt kabir-
ler sanat tarihi dönemleri dikkate alınarak, 
tarihi sırasına göre dönemsel olarak ele alın-
mıştır. Zahmetli bir mesai uzun bir hazırlık 
evresinden sonra yayın hayatına başlayan bu 
eser internet ortamına da aktarılarak herke-
sin kolayca ulaşabileceği, Eyüpsultan’ı ziyaret 
edenler için de ziyaret öncesi yararlanılacak 
bir kaynak olacaktır.

Özetlemek gerekirse, Türbeler ve Anıt Me-
zarlar kitabı ile mezar taşlarındaki mimarî 
özellikleri, taş işçiliğinde ulaşılan zirveyi, san-
dukaların ihtişamını, şâhidelerdeki en güzel 
hat sanatı örneklerini, kişiye özel olarak şekil-
lenmiş ince bir zevk, yüksek bir sanatla mer-
merlerin dile getirilip konuşturulmasına şahit 
olacağınız, âsude bir bahar ülkesine çevirilen 
ölümün güzelleştirildiği bir tecrübeyi üç cilt-
lik bir kitap haline getirmiş olduk. Yahya Ke-
mal’in yıllar önce söylediği gibi Eyüpsultan, 
Avrupa toprağının bittiği sahilde İslâm cen-
netinin yeşerdiği bahçedir. 

Bu eserin kamu yayıncılığı adına önemli bir 
boşluğu doldurduğunu ve bu alanda gelecek-
te yapılacak çalışmalara örnek olacağını dü-
şünüyoruz. Bu vesileyle eserin ortaya çıkma-
sında katkısı olan herkese teşekkürü bir borç 
biliyoruz.

Davut Akgül
Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
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Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, halka hal-
ka hazire ve kabristanlarla çevrilidir. Pey-
gamber Efendimizin Mihmandarı Halid bin 
Zeyd hazretlerinin burada medfun olması, 
Osmanlı padişahlarının bu büyük sahabe-
nin huzurunda kılıç kuşanmalarına sebep 
olduğu gibi, Fatih Sultan Mehmed’den 
başlayarak devlet ileri gelenlerinin burada 
vakıflar kurması, bu mübarek beldeye defin 
isteğini artırmıştır. 

Eyüp Sultan Hazretleri’ne komşu olma 
isteği, devletin üst kademelerinde görev 
alanlar için çok arzu edilen bir istek hâline 
gelmiş ve buradaki hazire ve kabristanla-
ra definler, asırlar boyu devletin resmi izni 
ile yapılmıştır. Eyüp Sultan Türbesi’nden 
başlayarak onun çevresinde genişleyen me-
zarlık alanları, Haliç kıyısındaki bu güzide 
semte ruhani bir hava katmış ve bu mekân 
âdetâ,   Yahya Kemal’in ifadesiyle “Avrupa 
toprağının bittiği sahilde İslam cennetinin 
bir bahçesi”ne dönüşmüştür. Şehrin manevi 
hâmisi Eyüp Sultan Hazretleri’nin kol ka-
nat gerdiği bu mütevazı belde her gün ka-
bul ettiği binlerce ziyaretçi ile günümüzün 
en hareketli merkezlerinden biridir. 

HAZİRE, MEKTEP VE MEDRESELER

İstanbul’un Fethi ile birlikte bu belde, sa-
dece bir mezarlıklar şehri (nekropol) olarak 
değil, camiler, tekkeler ve üniversiteler şehri 
olarak da gelişmiştir. Fatih Sultan Mehmed, 
devlet ileri gelenlerinin bölgeye yerleşme-
sini ve imar hareketlerini teşvik etmiştir. 
Günümüzde hâlâ Akşemseddin’den Alibey-
köy’e Eyüp Sultan’nın mahalle ve semtleri, 
Fatih devri ricalinin ismini taşımaktadır. 
Eyüplüler, onların yaptırdığı cami ve mes-

cidlerde namazlarını kılar. Kanuni Sultan 
Süleyman dönemi, mimari açıdan Eyüp 
Sultan semtinin altın çağını yaşadığı devir-
dir. Devletin muhtelif kademelerinde görev 
alanlar, Eyüp Sultan’da camiler, mescidler, 
mektepler ve medreseler yaptırmaya başla-
mışlardır. Kendisi ve aile fertleri için türbe 
veya aile sofası yaptıranlar, sadaka-i cariye 
olarak buraya ya bir mektep, medrese, ya-
hut cami, tekke ve çeşme yaptırmışlardır. 
Bu durum, Osmanlı Devleti’nin iktisâden 
gelişip güçlenmesiyle orantılı olarak artarak 
devam etmiştir.

Devrin güçlü Sadrâzamı Sokollu Mehmet 
Paşa, hanımı İsmihan Sultan ile birlikte tür-
besinin yanına dev bir medrese (üniversite) 
yaptırmış, damadı Cafer Paşa da onu takip 
etmiştir. Şeyhülislam Ebussuud Efendi ise 
bir mektep inşa ettirmiş, yetiştirdiği Hoca 
Sadeddin Efendi de dârülkurra yaptırmış-
tır. Mezarlık genişledikçe ona nisbetle eği-
tim ve hayır kurumlarının sayısı da artmış-
tır. Osmanlı Hanedanı’nın Eyüp Sultan’da 
medfun tek padişahı olan Sultan Reşad’ın, 
türbesinin bitişiğine yaptırdığı mektep gü-
nümüzde de eğitim hizmeti vermeye devam 
etmektedir. 

ANITLAR MÜZESİ

Pek çok tanınmış insanın, omuz omuza 
yattığı geniş mezarlık alanları ve hazire-
lerde bulunan abidevi mezar taşları, Eyüp 
Sultan semtini adeta bir canlı tarih merkezi 
haline getirmiştir. Mezar taşlarındaki mi-
mari özellikler, taş işçiliğinde ulaşılan zirve, 
sandukaların ihtişamı, şâhidelerde yer alan 
hat san’atının nefis örnekeri, Eyüp Sultan 
semtini mermerin dile gelip konuştuğu bir 

Giriş



açık hava müzesine dönüştürmüştür. İstan-
bul’un en önemli tarihi kabristanlarının bu-
lunduğu Eyüp Sultan, bir kıyafet, tezyinat, 
hat, resim ve heykel objeli açık hava müzesi 
olarak da kabul edilebilir. 

Edmondo de Amicis, 1877 yılında yayın-
lanan Costantinopoli (Türkçe’ye iki kez 
İstanbul ismiyle tercüme edilmiştir) adlı ki-
tabında Eyüp Sultan’ı şöyle tasvir eder: “İs-
tanbul’un başka hiç bir yerinde ölüm tasvi-
rini güzelleştiren ve korkmadan seyrettiren 
Müslüman sanatı bu kadar zarafetle gözler 
önüne serilemez. Dudaklarda hem dua, 
hem tebessüm uyandıran hüzün ve zarafet 
dolu bir kabristan, bir saray, bir bahçe, bir 
mabettir burası.” 

MEZAR VE MEZARLIK

Arapça bir kelime olan ‘mezar’ kelimesi; 
“ziyaret yeri, ziyaret edilen ve ölenin gö-
müldüğü yer” anlamlarına gelir. Türkçe’de 
mezar kelimesine ilâveten makber, kabir, 
medfen ve merkad kelimeleri de kullanılır. 
Mezarların bir arada bulunduğu yerlere ise 
hazire, mezarlık, mezaristan veya kabristan 

denilmektedir. Mevleviler, ölüler ve mezar-
lıklar için “susanlar, susmuşlar” anlamında 
“hamûşân” ifadesini kullanmıştır. Toplu 
halde bulunan mezarlıklar için eski çağlar-
da kullanılan ‘nekropol’ kelimesine karşılık, 
Türk İslam toplumunda mezarlık ve kabris-
tan kelimeleri yerleşmiştir. Cami, tekke ve 
türbe etrafında yer alan daha küçük çaplı 
kabir alanları için ‘hazire’ tabiri öne çıkmış-
tır. Aile fertlerinin bir arada olduğu küçük 
alanlar ise “Aile Sofası’ ismiyle anılmakta-
dır. 

ANIT MEZAR GELENEĞİ

Ölümden sonra ölen kişinin hatırasını ya-
şatma düşüncesi taşıyan somut simgeler 
ve taş yapılar, İslamiyet öncesi Türkler’in 
hayat tarzından kaynaklanmaktadır. Anıt 
mezar yapma geleneği, Türkler’in ecdadına 
ve geçmişine gösterdiği saygının ifadesidir. 
Türkler, İslamiyet’i benimsedikten sonra 
da, İslami ölçüler içerisinde bu geleneği de-
vam ettirmişlerdir.

İslamiyet’te vefat eden Müslüman için me-
zarına taş kitabe dikilmesi gerekli görül-
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memekle birlikte yasaklanmamıştır da. Bu 
cevazdan istifade ile Türklerin vatanına ve 
milletine hizmet edenler için anıt dikme ge-
leneği devam etmiş ve Osmanlı döneminde 
her biri âdetâ san’at âbidesi olan manevî 
âlemin göz alıcı temsilcileri olmuştur.

Mezar taşları, mezarın baş ve ayak tarafın-
da bulunur ve ‘şâhide’ adını alır. Baş taraf-
takine ‘baş taşı’, ayak tarafındakine ‘ayak 
taşı’ adı verilir. Bazen baş taşı tek başına 
olabildiği gibi, ikisi beraber de bulunabilir.

SEMBOLLERİN ANLAMI

Mezar taşları üzerine kabartma veya oyma 
olarak işlenmiş motif ve şekillerin sembo-
lik anlamları vardır. Sembolik ifadelerin 
çokluğu hayatı anlama ve yorumlama hu-
susundaki zenginliğin mezar taşına yansı-
masından dolayıdır. Bu zenginliği görmek 
için eski mezar taşlarıyla günümüz mezar 
taşlarını karşılaştırmak yeterlidir. Türk kül-
tür coğrafyasında, önce Göktürk balbalları 
şeklinde ortaya çıkan, Anadolu’da Selçuk-
lu ve Beylikler döneminde, gerek muhteva 
gerekse şekil açısından zenginleşen mezar 
taşları, 15. yüzyılda ve Osmanlı san’atkârla-
rının kudretli tesirleri altında klasik çizgile-
rini kazanmaya başlamıştır.

Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip 
olan, yerli yabancı herkesi etkileyen anıt 
mezarların hepsi ayrı ayrı incelenecek ka-
dar değerli sanat şaheserleridir. 

Osmanlı döneminde, mezarda yatan kişi-
nin sosyal hayattaki konumu ve ekonomik 
durumu mezar taşına da aksettirilmiştir. 
Mezar taşlarının heybetli ama sade ve ya-
lın olanları olduğu gibi, büyüklüğüne bakıl-
maksızın mermerin ince ince işlenerek birer 
sanat eserlerine dönüştüğü örnekleri de bir 
hayli yaygındır. Eyüp Sultan’da sade fakat 
heybetli kabirlerin en güzel iki örneği, şey-
hülislâmlar; Ebussuud Efendi ile Hoca Sa-
dettin Efendi’ye aittir. Klasik dönemde mer-
merin boş yer kalmamacasına işlendiği iki 
örneği ise Cafer Paşa Türbesi’nde medfun, 
oğlu İsfendiyar Bey’in, gövdesi çiçek motif-
leriyle bezeli anıt mezarı ve Hatice Kübra 
Hanım’ın benek motifleriyle süslü mermer 
kabirleridir. 

Eyüp Sultan’da türbe veya anıt mezar yap-
tıranlar maddi ve sosyal açıdan iyi durumda 
oldukları için mezar taşı metinleri devrin 
en ünlü şairlerine yazdırıldıktan sonra, en 
meşhur hattatlar tarafından kâğıda geçiril-
miştir. Metni ve hattı meşhur san’atkârlarca 
kaleme alınıp hüsn-i hat olarak kâğıda ak-
tarılan bu kitabeler, nihayetinde devrin bü-
yük hakkâkları, yani taş ustaları tarafından 
mermere büyük bir ustalıkla işlenmiştir. 
Bazen bir kabir yaptırmak için yüklü mik-
tarda para harcamak gerekliydi. Zira kabir 
taşlarına yazdırılan metinlerin müelliflerine 
ve onları kâğıda aktaran hattatlara olduğu 
kadar, hakkâklara da çok para ödenme-
si, Osmanlı döneminde san‘at ve kültürün 
toplumdaki önemini göstermekteydi. Bu 
şekilde ortaya çıkan mermer kabirler, birer 
mezar olmanın ötesinde, hattı, bezemesi, 
kayıtları ve duruşu ile bu toprakları bize 
vatan yapanların geride bıraktığı birer tapu 
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senedi; tarih ve sanat âbidesi hüviyetini ta-
şımaktadırlar. Osmanlı mezar taşı işçiliği 
Bursa’da başlayıp, Edirne’de gelişmiş, İs-
tanbul’da en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

İLK ANIT MEZARLAR

İlk Osmanlı mezarları üstü açık şekilde 
mermerden yapılmıştır. Bu dönemde me-
zarda yatanın hüviyetine ve ölüm tarihine 
ait kayıtlar azdır. Daha sonraları sandu-
kaların üzerine yazılan ayetlerin yanında 
baş ve ayak taşlarına isim ve ölüm tarihini 
gösteren ‘kitabeler’ yazılmaya başlanmıştır. 
Yavuz Sultan Selim dönemine kadar mezar 
taşı kitabeleri Arapça yazılmıştır. 1500’lü 
yılların başından itibaren mezar taşı kitabe-
lerinde Arapça ve Farsçanın yerini Türkçe 
almıştır. Bunun Eyüp Sultan’daki en güzel 
örneği, Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa ile 
oğlu Hattat Ferhad Paşa’nın kabirleridir. 
Kendisinden beş yıl önce, 1575 yılında vefat 
eden Ferhad Paşa’nın kabir kitabesi Arap-
ça, Lala Mustafa Paşa’nın 1580 tarihli kita-
besi Türkçe’dir. 

Mezarların biçimleri, taşlar üzerinde bulu-
nan yazılar ve sembolik işaretler bize me-
zarda yatan kişi hakkında çeşitli bilgiler 
verir. Mezar taşlarından kabirde yatan ki-
şinin kadın, erkek yahut çocuk mezarı ol-
duğu kolayca anlaşılabilir. Çocuk mezarları 
hacim olarak küçüktür. Kadın mezar taşları 
yaprak ve çiçeklerle süslüdür. Mezar sa-
hibinin mesleği, bağlı olduğu tasavvufi yol 
taşın formunun belirlenmesinde önemli ol-
muştur. Erkek mezar taşları daha çok baş-
lıklarından tanınır. En sık görülen başlıklar 
(serpuşlar), sarık, kavuk ve fes şeklinde 
olanlardır. 

BAŞLIKLAR VE MOTİFLER

Osmanlı toplumu, yüzyıllar boyu yaşadık-
ları dönemin özelliklerini önce giysileri-
ne, oradan da mezar taşlarına yansıtmıştır. 
Günlük hayatında kavuk takmışsa, mezar 
taşını da kavuklu yaptırmıştır. Fes takmış-
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sa, şahidesinin üstüne fesi kondurmuş, al-
dığı madalyayı da iftiharla çizdirmiştir. Zer-
rin başlık takan, bunu vefatından sonra da 
takmış, sorguç kullanan mezar başlığına bu 
sembolü işletmiştir. Çiçeği hayatından ek-
sik etmeyen kadınlarımızın mezar taşları 
birer gül yahut çiçek buketi gibidir. Genç 
yaşta vefat eden yiğitlerin sanduka gövde-
sine hançer çizilmiş, yeni evliyken Hakk’ın 
rahmetine kavuşanların mezar taşı duvağa 
dönüşmüştür. Hayatlarında müziğin derin 
etkisi görülenlerin ise türbe pencerelerini lir 
motifleri süslemiştir. Netice itibarıyla diye-
biliriz ki: Biçimleri, taşlar üzerinde bulunan 
başlıkları, hat sanatının en güzel örnekle-
rini oluşturan yazıları, gövdelerine işlenen 
motifleri ile hiçbir söze hacet bırakmaksızın 
mezar taşları, mezarda yatan kişinin özel-
liklerini en güzel şekilde yansıtır.

MERMERE KAZINAN YAZI

Osmanlı mezar taşlarının, Anadolu Selçuk-
luları ve Beylikler Devri mezar taşlarına 
göre en bariz özelliği, daha sade ve yalın 
oluşlarıdır. 1800’lü yıllarda ise mezar taş-

larında natüralist anlatımın daha fazla öne 
çıktığı görülür. 

Selçuklular ve Beylikler döneminde mezar 
taşlarında bulunduğu yörenin taşları kulla-
nılmıştır. Osmanlı’da ise mermer kullanma 
geleneği yerleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Mer-
mere işlenen mezar taşı kitabelerinde, ön-
celeri celî sülüs yazı çeşidi kullanılmışken, 
sonraları harekesiz ve daha yalın olması se-
bebiyle ta’lik yazı da tercih edilmiştir.

Türklerin mezar kültürü hakkında F. İsma-
il Ayanoğlu, “Dünyaya gelip göçen millet-
lerin hiçbirinin sahip olamadığı mezarlık 
kültürümüz hakkında diyebiliriz ki; ortada 
mevcut yüksek sanat eseri abidelerimiz ol-
masaydı bile, mezarlıklarımızda bulunan 
nihayetsiz eserler bu milleti medeniyet gök-
lerine çıkarmaya kâfi gelirdi” diyor. 

GEÇMİŞLE TANIŞMA

Eyüp Sultan’daki anıt mezarlar üzerindeki 
yazılar, çok azı dışında Türkçe’dir. Herke-
sin okuyabileceği sade bir dille yazılmıştır. 
Ünlü şairlerin yazdığı birbirinden güzel şi-
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irler ustalıkla mermere işlenmiştir. Ancak 
Latin alfabesine geçişle birlikte bu Türkçe 
yazılar birer bilmeceye dönüşmüştür. Yazı 
ile birlikte kültürde de önemli değişiklikler 
olmuş, mezar taşlarındaki sembollerin ne 
anlama geldiği unutulmuştur. Mermer bir 
mezar taşının üstündeki fes ile gövdesine çi-
zilmiş olan külahın neyi ifade ettiği gençle-
rimiz için artık bir soru işaretidir. Mücevve-
zenin ne olduğu, mücevveze başlığa çizilmiş 
olan sorguçun ne anlama geldiği, bu keli-
meler gibi, kelimelerin ifade ettiği anlam-
larla birlikte uçup gitmiştir. Kitabımızın bi-
rinci cildinde Eyüp Sultan’da Osmanlı’nın 
kültürünü, sanatını, edebiyatını, günlük 
hayatını yansıtan abidevi mezar taşlarının 
başlıkları ile gövdelerini bezeyen motiflerin 
ne anlama geldiğini fotoğraf, çizim ve kısa 
anlatımlarla açıklamaya çalıştık. Mezar abi-
delerine yansıyan geçmişteki zengin kültür 
sanat mirasımızla yeni nesilleri tanıştırmak 
istedik. İkinci ve üçüncü ciltlerde ise Eyüp 
Sultan’dan seçtiğimiz 300 türbe ve anıt me-
zarı tüm detaylarıyla işledik.  

ANIT MEZAR SEÇİMİ

Eyüp Sultan’daki mezarlık ve hazirelerden 
‘anıt mezar’ seçimi yaparken, kabirde yata-
nın şahsiyeti bizim için önemli bir ölçü oldu. 
Eserin ‘mimari, sanat ve estetik’ özellikleri-
ni dikkate aldık. Önemli bir ölçü de kabir 
gövdesi ile ‘şahide’ dediğimiz baş ve ayak 
taşındaki motif ve süslemelerle yazıların hat 
sanatı açısından değeri oldu. Danışmanla-
rımızın tavsiyeleri doğrultusunda bir seçim 
yaptık. 

Anıt abidelerdeki yazı sanatının yanı sıra, 
serpuş yani başlık ve süsleme unsurları-
nın ne anlama geldiğini bizim anlatımımız 
dışında konunun uzmanı hocalarımız da 
‘Eyüp Sultan’a özel’ yazılar kaleme alarak 
anlattılar. 

Özetlemek gerekirse, mezarda yatanın kim-
liği, mermerin kalitesi ve taş işçiliği, ölçüle-
ri, motif ve süslemeleri ile kitabeleri seçer-
ken belli esaslara göre hareket ederek Eyüp 
Sultan’daki sanat ve estetik değeri yüksek 
türbe ve anıt mezarları bir araya topladık. 
Ancak burada yaklaşık sekiz bini aşkın ta-
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rihi mezarın mevcut olduğu dikkate alınır-
sa, anıt mezarlar bizim seçtiklerimizle sınırlı 
değil… Temennimiz, zaman içinde tamamı-
nı değerlendirebilmek…

FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Türbe ve anıt mezarların seçiminden sonra 
fotoğraflarının çekimi yapıldı. Eyüp Sul-
tan’da anıt kabirlerin sıkışıklığından ve 
mezarlık alanlarının ağaçlarla örtülü ol-
masından dolayı, paraflaşlar kullandığımız 
halde zorlu bir süreç yaşadık. Bazen bir 
duvara yaslanmış şahideyi bölüm bölüm 
fotoğraflayarak birleştirme yoluna gittik. 
İlçenin dört bir yanına yayılmış 120 hazire 
ve kabristanı tarayarak kabirler üzerindeki 
motifler ve başlıkları belirleyip, fotoğrafla-
dık. Kitabın birinci cildinde bunlar arasın-
dan seçme yaparak ‘Başlıklar ve Motifler’ 
bölümlerini oluşturduk. Türbe ve anıt me-
zarların belgesel tarzda fotoğraflanmasının 
yanı sıra yaz, kış, ilkbahar ve sonbaharda 
kitabı güzelleştirecek imaj fotoğrafları çek-
tik. 

Zorlandığımız bir konu da anıt kabir kita-
belerinin okunmasında oldu. Asırlar önce 
büyük bir ustalıkla mermere işlenmiş olan 
güzelim yazıların bir kısmı zamanın yıpra-
tıcı etkisi ile okunamaz duruma geldiğin-
den, bu şahideleri satır satır fotoğrafla-
yarak Osmanlıca hocamız Hattat Cavide 
Pala Hanımefendi’ye ilettik. Detay fotoğ-
rafların bile yeterli olmadığı durumlarda 
Cavide Hanım mezar taşlarını yakından 
inceleyerek okumaya çalıştı. Başta Ali 
Kuşçu’nun mezar taşı olmak üzere zorlan-
dığımız kitabelerde Prof. Dr. Sacit Açık-
gözoğlu ile Prof. Dr. Suphi Saatçi devreye 
girdi. İyice yıpranmış olanlardan geçmişte 
kitabesi okunanların birkaç tanesini Ömer 
Faruk Dere’den rica ettik. Başlık ve mo-
tiflerin tanımlanmasında da Prof. Dr. Aziz 
Doğanay destek verdi.

METİNLER VE TASARIM

Fotoğraf ve okuma çalışmalarını, başlık 
ve motiflerin çizimi ile anıt kabirleri bilim-
sel açıdan tarif eden yazıların hazırlanma-
sı takip etti. Türbe ve anıt kabirleri, sanat 
tarihçisi Oktay Gündoğdu’nun doğru tarif 

edebilmesi için her açıdan fotoğrafladık. 
Fotoğraflama aşamasında, uzun yıllar Tür-
beler Müdürlüğü yapmış olan Erman Gü-
ven ve Müdürlüğün tüm ekibinin büyük 
desteğini gördük. Kitapta kullanılacak fo-
toğraflar seçilerek photoshopta işlenip, gü-
zelleştirildi.

Üçüncü aşamada hem anıt mezarı, hem ora-
da yatanı anlatan metinleri hazırladık. Sanat 
tarihi deyimlerini kullansak bile açıklamala-
rını yazmak suretiyle, günümüz Türkçesi ile 
anlaşılır metinler ortaya çıkardık. Editörle-
rimiz Prof. Dr. Sacit Açıkgözoğlu ve Prof. 
Dr. Aziz Doğanay ile gece gündüz demeden 
sürekli irtibat halinde olduk. 

Türbe ve anıt kabirlerin tasnifini, Eyüp Be-
lediyesi Yayın Kurulu’nun tavsiyesi doğrul-
tusunda, sanat tarihi dönemlerini dikkate 
alarak, tarih sırasına göre yaptık. Ancak bir 
türbeyi verirken, türbe içindeki kabirleri de 
tarihine bakmaksızın birlikte işledik. Tür-
be ve anıt kabirleri, Erken Dönem, Klasik 
Dönem, Lale Devri ve Batılılaşma Dönemi 
isimli dört ana başlıkta topladık. 

Birinci ve üçüncü cildin tasarımını Zeynep 
Eryiğit Olgaç, ikinci cildin tasarımını Ah-
met Geçer yaptı. Tasarım bittikten sonra 
Cavide Pala, kitabeleri bir daha okuyup 
kontrol etti. Danışmanlarımız karşılaştığı-
mız her problemde bilgelikleri ile bize yol 
gösterdiler. Doç. Dr. Mustafa Küçük son 
okuma ve redaksiyonunu yaptı. Eyüpsultan 
Belediyesi başkan ve yöneticileri de böy-
le uzun zamana yayılan bir çalışmada Hz. 
Eyyub sabrı göstererek, bize destek oldular. 
Tüm bunlar, üç yıllık bir zaman diliminde, 
geniş bir ekibin zorlu çalışması ile sonuca 
ulaştı. İsimlerini yazdığım ve yazamadığım 
emeği geçen herkese buradan şükranlarımı 
sunuyorum.

Ali Ihsan Gülcü
Eyüpsultan, İstanbul

EYÜP SULTAN’I TANIMAK
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MEZAR: Arapça bir kelime olan ‘mezar’ 
kelimesi; “ziyaret yeri, ziyaret edilen ve 
ölenin gömüldüğü yer” anlamlarına gelir. 
Türkçe’de eşanlamlı olarak makber, kabir, 
medfen ve merkad kelimeleri kullanılır. 

HAZİRE: Mezarların bir arada 
bulunduğu yerlere hazire, mezarlık veya 
kabristan denir. Cami, tekke ve türbe 
etrafındaki küçük çaplı kabir alanlarına 
‘hazire’, aile fertlerinin bir arada olduğu 
alanlara “Aile Sofası’ denir. 

KAİDE: Mezar, lahit veya sandukanın 
üzerine oturtulduğu kısma ‘kaide’ denir. 
Osmanlı mezar taşlarında kaideler 
genellikle mermerden yapılmıştır.

ŞAHİDE: Mezar taşları, mezarın baş 
ve ayak tarafında bulunur ve ‘şâhide’ 
adını alır. Baş taraftakine ‘baş taşı’, ayak 
tarafındakine ‘ayak taşı” adı verilir. 

SANDUKA: Mermerden veya çuha 
kaplı tahtadan yapılan mezarın üst 
kısmına verilen isimdir. Türbelerin 
içindeki mezarların üzerine tahtadan bir 
sandık yapılması gelenek haline gelmiştir. 
Üzerine puşide denilen sade veya sırma 
işlemeli bir örtü örtülür, bir de kavuk 
konulurdu. 

LAHİT: Antik Çağ’da insanların ölülerini 
muhafaza ettikleri taştan oyulan, sandık 
şeklinde mezarlara denilirdi. Lahitlere 
ölü ile birlikte, ölümden sonraki hayatta 
kullanacağı çeşitli eşyalar konurdu. İslam 
geleneğinde lahitlere eşya koyna geleneği 
yoktur. 

VİTRAY: Vitray, cam resmi, cam 
süsleme sanatı, ışıklı resim sanatı olarak 
adlandırılır. Renkli cam parçalarının 
kurşun dolgu malzemesiyle birleştirilerek 
lehimlenmesiyle yapılır. Cami ve türbe 

pencerelerinin süslenmesinde sık 
kullanılmıştır. Renkli camlarla yapılan 
vitraylar, mekana bir güzellik katmasının 
ötesinde ışığın azalıp çoğalması ve 
bulutların hareketine göre farklı 
görüntüler oluşturur. 

REVZEN: Alçı kayıtlar arasına renkli ya 
da renksiz cam parçaları yerleştirilerek 
yapılan desenli pencerelere denir. Yoğun 
biçimde bezenmiş olanlarına revzen-i 
menkuş (nakışlı revzen) denilirdi. 
Günümüzde pek kullanılmayan bu kelime 
yerine nakışlı cam veya alçı pencere 
deyimleri kullanılmaktadır.

RUMÎ: Bir motif çeşididir. Sözlük 
anlamı, Anadolu veya Anadolu’ya ait 
demektir. Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
Anadolu yarımadasından İran yaylalarına 
kadar uzanan kısmına, Diyar-ı Rum 
denildiğinden Selçuklu ve Osmanlı 
döneminde sık kullanılan ‘Rumî’ motifi bu 
ismi almıştır. 

ŞÜKÛFE: Çiçek minyatürleri de denilen 
şükûfe, Türk tezyinatında tabii ve 
üsluplaşmış çiçeklerden oluşur. Çiçekler, 
dal ve yapraklar ‘şükûfedan’ denilen 
kaplar ve vazolar içinde fiyonklarla 
bağlanarak ya da doğaya yakın natürmort 
kavramı içinde çalışılmıştır. Özellikle 18. 
ve 19. yüzyılda kabir süslemelerinde sık 
kullanılmış bir süsleme biçimidir. 

CELİ SÜLÜS: Kitapta çok kullanılan 
kelimelerden biri de ‘celi sülüs’. Sülüs ve 
celi sülüs hat sanatında bir yazı çeşidinin 
ismidir. Sülüsün kalın olanı celi ismiyle 
anılır. Tarihi eserlerimizin kitabeleri 
ile anıt mezarların kitabelerinde sık 
kullanılmıştır. Kitabelerde sık kullanılan 
bir hat çeşidi de italik bir el yazısı çeşidi 
olan ‘rika’dır.

Kitapta Sık
Kullanılan Kelimeler
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Eyüp Sultan’da, İstanbul’un fethinden gü-
nümüze Osmanlı Devlet erkanının kabir-
leri ve türbeleri ön plandadır. Bu kitapta 
yer alan bazı kelime ve kavramların anla-
şılması için Osmanlı Devleti’nin idari ya-
pısını ve bazı sıfatların ne anlama geldiğini 
vermek istedik. 

BEY, SULTAN, PADİŞAH

Osmanlı İmparatorluğu’nda, devlet yöne-
ticileri ilk zamanlarda “Bey”, daha sonra 
“Sultan” unvanını almışlardır. 1517 tari-
hinden itibaren “Halife” ve “Padişah” un-
vanını kullanmışlardır.

DİVAN YAHUT DİVAN-I HÜMÂYUN

Devlet işleri, ‘Divan-ı Hümayun’ olarak 
adlandırılan Divan’da görüşülüyordu. 
Divan-ı Hümayun, günümüzün Bakanlar 
Kurulu olarak adlandırılabilir. 

Divan, vezir rütbesi almış tecrübeli devlet 
adamlarından oluşuyordu. Divan’a katı-
lanlara ‘Kubbealtı Vezirleri’ de deniliyor-
du. 

Divan-ı Hümayun, Sultan II. Mahmud 
döneminde kaldırılmış ve yerine Nezâret-
ler, yani Bakanlıklar kurulmuştur. 

Mezar taşlarında kimlik bilgileri verilirken, 
kişinin bulunduğu makamlar sıralanmış 
yahut görev yaptığı son makam verilmiştir. 
Aşağıda sıraladığımız unvanlara kitabele-
rin anlaşılması için açıklayıcı olacaktır. 

İDARÎ BÖLÜNME

Osmanlı yönetim sisteminde, devlet top-
rakları Vilayet, Sancak, Kaza, Nahiye ve 
Karye olarak adlandırılan idari birimlere 
ayrılmıştı. Mezar taşlarında bu idari mer-
kezlerin isimlerine de yer verilmiştir.

DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİ VE 
GÖREVLERİ

VEZİR-İ ÂZAM (SADRÂZAM)

Padişahtan sonraki en yetkili devlet 
adamıydı ve padişahın mührünü 
taşıyordu.  

VEZİR

Sadrâzamdan sonraki en yetkili kişiydi. 
Sadrâzam tarafından verilen görevleri ya-
pıyordu. 

KAZASKER

Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘adalet’ ile 
ilgili işler “Kazasker”ler tarafından yürü-
tülüyordu. Anadolu ve Rumeli Kazaskeri 
olmak üzere iki ayrı kazasker görev yapı-
yordu. 

DEFTERDAR

Maliye ile ilgili işler “Defterdar” tarafın-
dan yürütülürdü. Devlette, Anadolu ve 
Rumeli Defterdarı olmak üzere iki Defter-
dar bulunurdu. 

NİŞANCI

Tapu ve kadastro işleri ile fethedilen yerle-
rin kayıt işlemlerini “Nişancı” paşalar ye-
rine getirirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkileri 
de olan Nişancılar, devletin dış ilişkilerini 
de yürütürdü. 

ŞEYHÜLİSLÂM

Devlet kararlarının İslam’a uygun olup ol-
madığını denetleyen ve bu konuda karar 
veren devlet adamıydı. Aynı zamanda en 
yüksek dini mevkii temsil ediyordu. 

KAPTAN-I DERYA

Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden so-
rumlu en üst seviyedeki yöneticiydi. 

Osmanlı Devleti’nin 
İdarî Yapısı
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Kelime-i 
Tevhîd
Kelime-i Tevhid, anıt mezarlarda 
çok sık kullanılmıştır. Ama bazen 
bir nakış, bir hat veya bir fotoğraf, 
binlerce sayfa yazının anlatamadığı-
nı tek başına ifade eder.  Nişancılar 
Camii Haziresi’nde yer alan bu şa-
hide de bir mü’minin Rabbine kavu-
şurken söylenmesi gereken her şeyi 
o kadar güzel, özel ve özet olarak 
mermere nakşetmiş ki… Bilmem, 
başka söze hacet var mı?

LÂ İLÂHE İLLALLAH 

MUHAMMEDÜN 
RASÛLULLAH

RABBÎ ALLAH

NEBİYYÎ

MUHAMMED

VE DİNÎ EL-İSLÂM

NİŞANCILAR CAMİİ HAZİRESİ
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EYÜP SULTAN CAMİİ HAZİRESİ GİRİŞ KAPISI

KELİME-İ TEVHÎD
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Şahideler
Kabirlerin baş ve ayak tarafına dikilen, üzerine ölenin kimliği ile ilgili bilgiler yazılan taş-
lara şahide denilmektedir. Şahideler, sütun şeklinde olduğu gibi farklı boylarda mermer 
levhalar olarak hazırlanmıştır. Lahitlerin baş ve ayak tarafına farklı boy ve şekillerde di-
kilen şahidelerin yanı sıra doğrudan kaide üzerinde yükselen uygulamalar da yaygındır. 

Türkler’de ölen kişi adına şahide dikme geleneğinin Hunlar’a kadar uzandığını görüyoruz. 
M.Ö. 3. yüzyılda Hunlar, bir asilzade hayatını kaybettiğinde onu kurganlara gömüyorlar-
dı. Vefat eden diğer insanların mezarının baş kısmına ise balbal dikme geleneği oluşmuştu. 

Hunlar’dan sonra Göktürkler, mezar yeri yapma işini çok ciddiye aldılar. Mezar yerleri 
için özel bir kurgu geliştirerek, devlet büyükleri adına mezar kompleksleri yapmaya baş-
ladılar. Orhun Abideleri ve bu abidelerin bulunduğu alanlar bunun en güzel örneklerini 
teşkil eder. 

Uygurlar döneminde mezar üzerine ‘şahide’ dikme geleneği gelişti. Uygurlar, Anadolu’ya 
geldiğinde bu geleneği de getirerek kendilerinden sonraki Türk boylarına örnek teşkil 
edecek şekilde uyguladılar. 

Karahanlılar ile birlikte mezarlar özel bir forma kavuştu. Gazneliler ve Selçuklular döne-
minde mezar dikme geleneği daha bir şekillenip, mezar üzerine işlenen motifler çeşitlen-
meye başladı. Türkler’in İslamiyet’i kabullenmesi ile birlikte mezar taşlarında başta ayet 
ve hadisler olmak üzere İslami motifler de yerini aldı. 

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN MEKTEBİ HAZİRESİ
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Moğol Gazan Han’ın İslamiyet’i kabul edip Mahmud ismini almasından sonra ortaya çı-
kan İlhanlı Devleti, yönetici olarak Müslüman Uygur Türklerini atamış, bu devlet adamları 
da hükümran oldukları bölgelerde hem kendileri, hem eşleri ve kızları için âbidevî kümbet-
ler ve mezar taşları yaptırmışlardır. Bunun en güzel örnekleri, İslam dünyasının en büyük 
kabristanının bulunduğu Ahlat ve Van Gölü çevresinde görülmektedir. Ahlat’taki Büyük 
Selçuklu Kabristanı’nda en görkemli şahideler, Uygur Türkleri zamanında yapılanlardır. 

OSMANLI ANIT MEZAR MIMARISINDE SELÇUKLU ETKISI
Osmanlı Devleti’nin başlangıcından yükselme dönemine kadar mezar taşı şahidelerin-
de form ve dil olarak Selçuklu etkisi dikkat çeker. 14 ve 15. yüzyıllarda da devam eden 
bu etki, 16. yüzyıldan itibaren değişmeye başlamıştır. Şahidelerdeki Arapça ve Farsça 

NİŞANCI FERİDUN AHMED PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

ŞAHİDELER
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yazılar, Osmanlı Türkçesine dönüşmüş; 
mezar taşlarındaki hatlar da güzelleşmiş-
tir. Devletin, dünyayı tek başına idare eden 
dev bir imparatorluğa dönüşmesi ile mezar 
taşlarının formları da farklılaşmış; mihraplı 
şahideler yerlerini mücevveze (başa giyilen 
resmî) kavukların süslediği anıt abidelere 
bırakmıştır. 

Baldaken dediğimiz açık türbelerle baş-
layan Osmanlı’daki kümbet geleneği de 
yerini Osmanlı tarzı olarak adlandırdığı-
mız yüksek kubbeli türbelere bırakmıştır. 
Osmanlı’nın hakim olduğu tüm toprak-
larda kendine has bir karakter kazanan 
anıt mezar mimarisi, işçiliğin gelişmesi ve 
kitâbelerdeki hüsn-ü hattın sanat değerinin 
artması ile estetik olarak mükemmele ulaş-
mıştır. 

Klasik dönemde durgun ve sade formlu 
şahideler Lâle Devri’ne gelindiğinde çiçek 
motifleriyle hareketlendirilerek zenginleş-
tirilmiş; göz alıcı girinti çıkıntılarla daha bir 
güzelleştirilmiştir. MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

AYŞE BAHRİ KADIN HAZİRESİ

ŞAHİDELER
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SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBESİ’NDE AYNI HATUN’UN KELİME-İ TEVHİD YAZILI MEZAR TAŞI

ŞAHİDELER
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MİHRİŞAH VALİDE SULTAN KÜLLİYESİ’NDE İMARET DUVARINA TUTTURULMUŞ BİR KİTABE

ŞAHİDELERİN ÖZELLİĞİ

Osmanlı döneminin birçok ünlü biyografi yazarı, eserlerine aldıkları kişilerin vefat tarih-
lerini doğru tespit etmek için mezar taşlarından faydalanmışlardır. Tarihte yaşamış bir çok 
önemli şahısla ilgili bilgiler mezar taşı kitâbelerinden öğrenilmiştir. Eyüp’te her bir mezar 
taşı ayrı bir tarihtir. Ünlü Alman şairi Heine, bu durumu “Her mezar taşının altında bir 
dünya tarihi yatar” sözleriyle değerlendirir.

ZAL MAHMUD PAŞA HAZİRESİ NİŞANCILAR CAMİİ HAZİRESİ

ŞAHİDELER
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MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİHUBBÎ HATUN HAZİRESİ

ŞAHİDELER
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SULTAN REŞAD TÜRBE HAZİRESİ

Şahideler
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Şahideler

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBESİ BATISINDAKİ HAZİRE ZAL MAHMUD PAŞA HAZİRESİ
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Sütun Mezar Taşları
(Üstüvani)

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN
TÜRBE HAZİRESİ

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN
TÜRBE HAZİRESİ

EYÜP SULTAN
TÜRBE HAZİRESİ

HUBBÎ  HATUN HAZİRESİ
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SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

SÜTUN MEZAR TAŞLARI
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SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

SÜTUN MEZAR TAŞLARI
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MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ’NDE SÜTUN ŞAHİDELİ
ŞEYH MUHAMMED EBUSSUUD EFENDİ KABRİ

HÜVE’L-HAYYÜ’L-BÂKÎ

BEDR-İ MÜNÎR-İ BURC-I 
VELÂYET ŞEMS-İ FELEK-İ 
KERÂMET

KUTBÜ’L-ÂRİFÎN 
SULTANÜ’L-ÂŞİKÎN 

MERHÛM VE 
MAĞFÛRÜN LEHÜ 
KUDSÎ EŞ-ŞEYH 

MUHAMMED EBU’S-
SUUD EFENDİ EL-
HALVETÎ

HAZRETLERİNİN RÛH-İ 
PÜR-FÜTÛHLARI-ÇÜN

Bİ-HÜRMETİ’L-FÂTİHA

SENE 18 SAFER 1228

SÜKÛTÎ

SÜTUN MEZAR TAŞLARI

37



Kadın
Mezar 
Taşları
İstanbul’un fethinden başlayarak Osmanlı 
Devleti’nin yükselme döneminin sonuna 
kadar Eyüp Kabristanları’nda hanımlar 
için ayrı kabirler yapılmıştır. Sadrâzam, ve-
zir ve kaptan-ı deryaların türbe ve hazirele-
rine hanımlar için ya mermerden müstakil 
kabirler yapılmış, yahut sandukalar konul-
muştur. 

1800’lü yıllara denk gelen Batılılaşma dö-
neminde ise müstakil hanım lahitlerinin 
sayısı eskiye oranla çoğalmıştır. Süsleme 
ve motiflerin çeşitlendiği bu dönemde, anıt 
mezarların bir kısmında ayak taşı hanımları 
temsil edecek şekilde hazırlanmıştır. Ancak 
bu lahitlerin baş şahidesine kitabe kondu-
ğu halde hanımlar için olan şahide kısmına, 
birkaç istisna hariç yazı yazılmamıştır. 

BAŞLIKLAR

Erkek mezar taşlarında sarık, kavuk, fes 
gibi başlıklar bulunmasına mukabil, kadın 
mezar taşı başlıkları çok daha çeşitlidir. Şa-
hidelerin başlık kısımlarına gülün onlarca 
çeşidi, çiçeğin ve yaprağın enva-ı türlüsü 
konulmuştur. Her bir mezar taşı kişiye özel 
olarak tasarlanmış, onun zevklerini yan-
sıtacak şekilde özene bezene yapılmıştır. 
Erkek kabirlerine göre her bir santimet-
rekaresi çok daha planlı ve estetik şekilde 
işlenmiştir. 

Hanımlar için müstakil olarak yapılan ka-
birlerde başlık kısmı yapraklar ve çiçek-
lerle ince ince süslenmiştir. Bazı başlıklar-
da Osmanlı kültüründe özel bir yeri olan 
bamya, lahana, enginar gibi sebzeler stilize 
edilerek kullanılmıştır. 

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ
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18. yüzyıldan sonra yapılan kadın mezar 
taşlarına baktığımızda mermerden şaheser 
birer çiçek tablosu görüyoruz. Bu dönem-
de şahidelerin üst kısımları yapraklardan 
oluşan birer saç görünümündedir. Kadının 
hayattayken kullandığı takılar da vefatın-
dan sonra birer süs motifi olarak kabrine 
işlenmiştir. Gül ile yapılan süslemenin yanı 
sıra ‘gerdanlık, küpe, broş, altın’ gibi ta-
kılar özellikle hotoz şeklindeki başlıkların 
boyun kısmında belirgindir. 

SEMBOLİZMDE ZİRVE

Şahidede yüzün olduğu kısım genellik-
le çiçeklerle doldurulmuştur. Şahidelerin 
çoğunda boyun veya göğüs kısmına çiçek-
lerden bir gerdanlık yapılmıştır. Uzaktan 
bakıldığında çiçeklere sarılmış birer kadın 
heykelini çağrıştıran mezar taşları, Os-
manlı sanatında sembolizmin zirvesi sayı-
lır. 

Batılılaşma ile birlikte kadın mezar taşları, 
daha çok zemine yerleştirilen bir mermer 
kaide üzerinde yükselen baş ve ayak taşı 
şeklinde yapılmıştır. Süslemeler, çokluk-
la bu şahideler üzerinde bulunur. Ancak 
varlıklı ailelerin mezar taşlarında lahdin 

dört bir tarafı yazı ve motiflerle süslen-
miştir. Taşlar üzerinde kıvrımlı palmetler, 
yapraklar, dallar ve çiçekler usta bir işçi-
likle uygulanmıştır. Mermerler, dantel gibi 
işlenmiş; barok, rokoko ve ampir tarzları, 
Türk sanatkârlar tarafından yorumlanarak 
uygulanmıştır.

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN MEKTEP HAZİRESİ

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARET HAZİRESİ

KADIN MEZAR TAŞLARI
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MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

KADIN MEZAR TAŞLARI
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SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

KADIN MEZAR TAŞLARI

41



Çocuk Mezar 
Taşları
Eyüpsultan kabristanlarında en sevimli 
kabirler, çocuklara ait olanlardır. Küçük 
yaşta vefat eden kız ve erkek çocukları 
için yapılan mermer şahideler özene beze-
ne süslenmiş, minik kabirler bayram günü 
çocukların giydirilmesi titizliği ile hazır-
lanmıştır.

Küçük yaşta vefat eden çocuklar, anne-ba-
banın sınırsız sevgisini de beraberinde tür-
be ve kabristanlara taşımıştır. Bu sevginin 
sembolü olarak Eyüpsultan türbe ve kab-
ristanlarında birbirinden güzel çocuk ka-

birleri ve sandukaları yapılmıştır. Özellik-
le Sokollu Mehmed Paşa, Siyavuş Paşa ve 
Nakkaş Hasan Paşa türbelerindeki mer-
mer çocuk sandukaları birer sanat şahese-
ridir. Pertev Paşa Türbesi ile Zal Mahmud 
Paşa ve Çengeloğlu Tahir Paşa haziresinde 
de çok özel örnekler vardır. Eyüp Sultan 
Camii’nin kıble tarafındaki Şehzadeler 
Türbesi’nde üç erkek çocuk için örneği 
olmayan tek büyük bir mermer sanduka 
yapılarak hatıraları taçlandırılmış; baş taşı 
olarak da her biri için birer mücevveze ka-
vuk dikilmiştir.  

NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBESİ
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KÜLTÜRÜN TAŞLARA YANSIMASI

Çocuk mezar taşları, yetişkin şahidelerine göre daha küçük boyutlardadır. Yükseklikleri 
40 santimetre ile 160 santimetre arasında değişir. Bu, küçük ama heybetli minik kabirler 
usta bir heykeltıraşın elinden çıkmış sanat eserleri gibidir. Teknik, form ve süsleme açı-
sından Türk taş işçiliğinin zengin bir kaynağını oluşturan bu örnekler, kitabeleri ile önem 
taşıdıkları gibi, başlık biçimleri ile de dönemin Türk giyim kuşamı hakkında bilgi verirler. 
Klasik dönemin hanım başlıkları ve devlet adamlarının törenlerde kullandığı dolama sa-
rıklı mücevveze kavuklar çocuk kabirleri için de kullanılmıştır. 

Klasik dönemin kapalı çocuk lahitleri yahut mermer sandukalarına karşılık, 19. yüzyıldan 
itibaren üzerinde baş ve ayak şahidesi olan kapak şeklinde mermer kabirler yaygınlaş-
mıştır. Kapak taşlarının üzerinde yükselen çocuk mezarlarının en güzel örnekleri Eyüp 
Sultan Camii ve Mihrişah Valide Sultan İmaret hazirelerinde görülür. 

FARKLI BİR PERSPEKTİF

Çoklukla tek yüzü süslenen şahideler, klasik döneme göre daha gerçekçi bir üslupla be-
zenmiştir. Kız çocuklarının başlıklarında çiçek demetleri öne çıkarken, erkek çocukların 
mezar taşlarında başlık olarak fes kullanılmış, göğüs kısmı ise nişanlar veya asma çelenk-
leriyle dönemin giyim tarzına göre süslenmiştir. Baş taşlarının orta kısmına kitabe yazı-
lırken, ayak taşları servi, hurma ağacı gibi bitkisel bezemelerle biçimi değişen vazolara 
oturtulmuş, bazen kurdele fiyonklarıyla boğulan çiçek dalları ile süslenmiştir.  

Eyüpsultan’daki çocuk kabirlerini inceleyen sanat tarihçileri, bu kabirlerin farklı tasarım-
larıyla uluslar arası üne sahip Eyüpsultan türbe ve kabristanlarına engin bir perspektif 
kazandırdığını dile getirirler.

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

ÇOCUK MEZAR TAŞLARI
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NİŞANCI FERİDUN AHMED PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

ÇOCUK MEZAR TAŞLARI
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MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARET HAZİRESİ

EYÜP SULTAN CAMİİ HAZİRESİ

ÇOCUK MEZAR TAŞLARI
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MEZARDA DA
AYRILMAYAN
KARDEŞLER

Eyüp Sultan Türbesi’nin arkasında-
ki Arnavut kaldırımlı yoldan Piyer 
Loti’ye çıkarken yolun sol tarafında, 
Prof. Dr. M. Esad Çoşan Hocaefen-
di’nin kabrinin arka kısmında nadir 
görülebilecek bir mezar taşı çıkar 
karşımıza. Küçük yaşta vefat eden iki 
kardeşe ait mezar taşı kitabeleri ortak 
tasarlanmıştır. Ayak taşı da ortaktır. 
Yekpare mermer üzerine gömülmüş 
hissi veren kabartma şeklindeki me-
zar taşlarının başlıklarında, erkek 
olanda fes, kızda ise çiçekler kulla-
nılmıştır. Kitabesi, erkeğin taşında ise 
aşağıya doğru, kızın taşında yukarıya 
doğru meyilli olarak yazılmıştır. Kar-
deşlerden erkek olan 9, kız kardeş 10 
yaşında vefat etmiştir. Celî ta’lik hatla 
yazılan kitabenin harfleri kabartma-
dır. Ortak yazılan “Ah mine’l-mevt” 
ibaresinin sağ ve solunda yer alan ki-
tabeler şu şekildedir:

BİZLERİNKİ GİBİ RESÎDE-İ HAD-İ ZEVÂL

VÜCÛD-I ZÎ-KADRİNİZ ŞU GÖRDÜĞÜNÜZ TÜRÂB İLE

HEMHÂL  VE RÛH-İ KUDSÎNİZ BİZLER GİBİ BİR FÂTİHA-İ 
ŞERİFE’YE

MUHTÂC OLACAĞINDAN ŞİMDİ BİZLER İÇÜN

EBDÂL BUYURULACAK HAYR EL-FÂTİHA ÂKIBET

KENDİNİZ İÇÜN DAHİ BİR VESİLE-İ İSTİCLÂB-I 
RAHMET-İ RAHMEDİR

İKİNCİ FIRKA-İ HÜMÂYUN İNŞAAT KOMİSYONUNA

MEMUR BİNBAŞI RİF‛ATLÜ FEYZİ BEY’İN

MAHDÛMU ŞEHÂBEDDİN BEY İLE

KERİMELERİ NAZİRE HANIM’IN RÛHLARI-ÇÜN

EL-FÂTİHA

SENE 1323

FÎ 10 MUHARREM

4 MART 1321

SİNİ (YAŞI) 10

EY ZÂİR! ŞU NAZARGÂH-I İBRET-BEŞERE

MA’RÛZ OLAN SENG-PÂRENİN ZÎRİNDE

MEDFÛN İKİ KARINDAŞLAR HENÜZ ÂVÂN-I 
ŞEBÂBETLERİNDE

İKEN NESÎM-İ ECEL İLE ZİNDE-İ HAZÂN OLMUŞ

İKİ TIFL-I NÂZENİNDİR Kİ ÇAĞ-I LÂTİF

HAYATLARI VÂSIL-I SİNN-İ BULÛĞ OLMADAN

SİLLE-İ TAKDİR-İ ECEL ONLARI ÂGÛŞ-I MÂDERÂNEDEN

AYIRMIŞ VE DİL-İ EŞFAK-I PEDERÂNEYE GAYR-İ KÂBİL-İ 
DEVÂ YÂRELER

AÇARAK ŞU ÂKIBET MEZAR -I YE’S-İ KARARDA

MESTÛRE-İ TÜRÂB VE VEDÎA-İ RAHMETİ’L-MEÂB

KILMIŞDIR. EY ZAÎRİN-İ MAHKÛMU’L-MEVT!

BİR GÜN GELECEK Kİ SİZLERİN DE ÂKIBET ÖMRÜNÜZ

SENE 1319 

FÎ 1 REBÎÜLEVVEL

5 HAZİRAN 1317

SİNİ (YAŞI) 9

NAZİRE HANIM KİTABESİ ŞEHABEDDİN BEY KİTABESİ

ŞEHABEDDİN BEY İLE NAZİRE HANIM’IN AYAK TAŞI DA ORTAKTIR

AH MİNEL MEVT

ÇOCUK MEZAR TAŞLARI
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BÜYÜK KABRİSTAN’DA ŞEHÂBEDDİN BEY İLE NAZİRE HANIM’IN TEK PARÇA MEZAR TAŞI

ÇOCUK MEZAR TAŞLARI
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

ÇOCUK MEZAR TAŞLARI
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Sultan Abdülmecid Han’ın torunu, Fatma Sultan’ın kızı olan Emine Lütfiye Hanım Sultan, kü-
çük yaşta vefat edince, onun için Eyüpsultan’daki en güzel çocuk kabirlerinden biri yapılmıştır. 
Mihrişah Valide Sultan İmaret Haziresi’nde Sadrâzam Halil Rıfat Paşa Sofası’nın bitişiğindedir. 
Kapalı lahit şeklinde tasarlanmış olan sandukanın gövdesi geometrik motiflerle çok estetik şekilde 
bezenmiş, baş ve ayak şahidelerinin başlıkları çiçek buketi şeklinde düzenlenmiştir.

EMİNE LÜTFİYE HANIM SULTAN

ALLAH HÛ

CENNETMEKÂN FİRDEVS-
ÂŞİYÂN GÂZİ ABDÜLMECİD 
HÂN

HAZRETLERİNİN KERÎME-İ 
MUHTEREMELERİ DEVLETLÜ 
ISMETLÜ FÂTMA

SULTAN ALİYYETÜ’Ş-ŞÂN 
HAZRETLERİNİN KERÎME-İ 
MÜKERREMELERİ 

EMİNE LÜTFİYE HANIM 
SULTAN RÛHI-ÇÜN FÂTİHA

SENE FÎ  12 REBÎÜLEVVEL 
1282

YEVM-İ PAZAR

ÇOCUK MEZAR TAŞLARI
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Yazısız
Kabirler
Eyüpsultan kabristanlarında isimsiz âbi-
devî kabirler de yer alır. Mermerden yapı-
lan, gövdesi farklı motiflerle süslenen, po-
ligonal yahut sütun şahideli bu muhteşem 
kabirlerde kitabe yoktur. Bunlar bir aile so-
fası içinde yahut türbe çevresinde olduğun-
dan kime ait olduğu bilindiği için yazılma-
dığı gibi, önceden yaptırıldığı halde gömü 
yapılmamış kabirler de olabilmektedir. 

Bunun en belirgin örneklerinden biri Kıb-
rıs Fatihi Lala Mustafa Paşa Türbesi’nin 
karşısında yer alan mücevveze kavuklu anıt 
mezardır. Paşa’nın açık türbesi ile Sultan I. 
Ahmed Sebili arasında yer alan bu anıt me-
zarda kitabe yoktur. Bu kabrin Halep bey-
lerbeyliğine kadar yükselen Lala Mustafa 
Paşa’nın oğlu Mehmed Paşa’ya ait olduğu 
tahmin edilmektedir.

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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Örnek gösterebileceğimiz isimsiz anıt me-
zarlardan baş ve ayak taşı poligonal şahide-
li, üstü açık mermer sandukalardan biri Zal 
Mahmud Paşa Haziresi’nde, diğeri Siyavuş 
Paşa Haziresi’ndedir. İkisinin de dört bir 
tarafı gülbezek kabaralarla süslenmiştir. 
Zal Mahmud Paşa Haziresi’ndeki bir diğer 
kitabesiz anıt mezar, baş ve ayak taşı iki 
devasa sütun şeklindeki kabirdir. Bu kabir, 
Zal Mahmud Paşa Türbesi’nin güneydo-
ğu cephesinde yer alır. Benzer bir kabir de 
iki metre uzunluğundaki şahideleri ile Pir 
Ahmed Edirnevî Türbesi’nin kuzeyindeki 
Debbağlar Kabristanı’nda yer alır. Hattat 
Ferhad Paşa Haziresi’nde de özenle yapıl-
mış, baş ve ayak şahidesi sütun şeklinde 
üstü açık bir mermer sanduka vardır. Çok 
farklı bir mimariye sahip olan bu kabrin iki 
ön sırasında gövdesi hançer ve klasik dö-
nem motifleri ile süslenmiş âbidevî bir anıt 
mezar daha yer alır. Burası bir aile kabris-
tanı olduğu için kitabelerinin bundan dola-
yı yazılmamış olma ihtimali güçlüdür. 

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

HATTAT FERHAD PAŞA HAZİRESİ

YAZISIZ KABİRLER
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Cellat
Mezar Taşları

Osmanlı döneminde, cellatlar için 
Eyüp Büyük Kabristan’ın sonunda 
bir mezarlık yeri ayrılmıştır. Halen 
burada birkaç mezar şahidesi bulun-
maktadır. Pazariçi Mahallesi’ndeki 
Bahçeli Sokağı’nın başında, Büyük 
Kabristan giriş kapısının hemen sağ 
tarafındaki bu kabirler Osmanlılarda 
cellatlar için ayrılan kabristanın son 
şahideleridir. Kare şeklinde kesilen 
küfeki taşından yapılmış şahidelerde 
yazı ve motif yoktur. 

Eyüp Kabristanları’nda kare şeklinde, 
küfeki taşından kesilen yazısız şahide-
lere sık rastlanır. İki metreye yakın 
yüksekliği ile dikkat çeken bu taşların 
cellat mezar taşı mı olduğu, yoksa aile 
sofalarını belirlemek için kullanılan 
köşe taşları mı olduğu belli değildir. 
Mesela Zal Paşa Camii Haziresi’nde 
bu şekilde üç ayrı mezar bulunmakta-
dır. 

Bu şahideler bazen sadece mezarın 
başına, bazen hem baş hem ayak ta-
rafına dikilmiştir. Cellat mezar taşı 
olarak kullanıldığı düşünülen bu tek 
parça taşlar, bazen bir aile kabristanı-
nın sınırlarını belirlemek için kullanıl-
mış, mezar alanının dört köşesine di-
kilerek bu küçük aile sofaları koruma 
altına alınmıştır. Ancak zaman içinde 
mezarların şekli bozulunca bunların 
ne amaçla kullanıldığı de belirsiz hale 
gelmiştir. 

Osmanlı döneminde cellatlar genellik-
le ahalinin defnedildiği mezarlıklara 
gömülmezler; ayrı bir yerde defnedi-
lirlerdi  ve kendilerine beddua edilme-
mesi için taşlar üzerine herhangi bir 
bilgi yazılmazdı.

ZAL MAHMUD PAŞA HAZİRESİ
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BÜYÜK KABRİSTAN’DA CELLAT MEZARLIĞI

CELLAT MEZAR TAŞLARI
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Dünya üzerinde mezar taşlarına bu kadar 
özen gösteren, mezarlarını usta işi bezemeler, 
laleler, sümbüller ve güllerle süsleyip şenlen-
diren nadir toplumlardan biridir Osmanlı.

Yapı olarak Osmanlı mezar taşı kitabeleri bir-
birine benzer. Kadın, erkek ayrımı olmaksızın 
tüm mezar taşı kitabelerinin hazırlanmasında 
aynı yol takip edilmiştir. En üstte başlık ve 
sembol vardır. Onu serlevha izler. Mezara def-
nedilenin kimliği yazılır, dua ve Fatiha isteği 
belirtilir. Mezar taşının alt kısmında ise tarih 
kaydı yer alır. Hattın öne çıktığı mezar taşı ki-
tabelerinde tarihin yanında veya alt kısmında 
hattatın imzası da yer alır. 

KİMLİK 
Mezar taşının bu kısmında ölen kimsenin 
kimlik bilgileri, hayatta iken taşıdığı unvan-
ları, bazı dua cümleleri ile birlikte verilmiştir. 
Bunlar gayet kısa olabildiği gibi son derece 
uzun da olabilmektedir. Kimlik bilgileri ya-
nında vefat sebebinin yazılı olduğu taşlar da 
bulunmaktadır.

DUA
Dünya hayatı sona ermiş bir insanın mezar-
da isteyeceği tek şey ‘dua’ olsa gerektir. Bu 
sebeple mezar taşı kitabelerinde kimlik tanı-
mından sonra dua talebi yer almaktadır. Ge-
nel hayır duası talebi yanında, farklı şekilde 
ifade edilmiş dua taleplerine de rastlanmak-

tadır. 
 “Şerîfe Ayşe Hanım’ın ve kâffe-i 
ehl-i îman ervahlarına Fâtiha”

TARİH
Mezar taşında en son kişinin ölüm tarihi yer 
alır. Bu tarih sadece hicri ve seneden ibaret 
yıl olduğu gibi, ay ve gün de yazılmış olabilir. 
Ramazan sene 1323
Şaban sene 1293
Fi 10 Cemaziyelevvel sene 1299
Yevm-i Perşembe
Fi 13 Rebiülevvel sene 1291 Çarşamba

Ölüm tarihi özel gün ve gecelere denk düş-
müşse bunlar da temas edilmiştir. Osmanlı-
ların son dönem mezar taşlarında Hicri ta-
rih haricinde Rumi tarihin de kaydedildiği 
olmuştur. Yine son dönem taşlarında ölüm 
tarihi yanında, doğum tarihi biliniyorsa, o da 
verilmiştir. 

Tevellüdü fî Muharrem sene 1298
Vefatı fî 4 Muharrem sene 1327

Târih-i velâdet 1246
Vefatı fî 15 Zilka’de sene 1327
Müddet-i hayatı 81 sene

HATTAT İMZASI
Tarih kısmından sonra bazen önemli mezar 
taşları üzerinde hattat imzası da yer almıştır. 

Mezar Taşı Bölümleri

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ
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1- Başlık ve Sembol 
2- Serlevha
3- Kimlik
4- Dua
5- Tarih

Bir Mezar Taşı 
Kitabesinin Yapısı

Ana hatları ile böyle tasnif edilebilir. Bu bölümler bazı 
mezar taşlarında yer değiştirmiştir. Birbirinin içine geç-
miş olanları da vardır. Bazı kitabelerde bu bölümlerin 
biri yahut ikisi bulunmayabilir. Ancak çoğunlukla sıra-
lama ve ana unsurlar böyle işlenmiştir.

SERLEVHA SERLEVHA
(TESLİM LEVHASI) (TESLİM LEVHASI)

KİMLİK

KİMLİK

TARİH

TARİH

DUA

DUA

HÜVE’L-BÂKÎ 

KUDEMÂ-YI
EŞRÂF-I KUZÂTDAN

VE MEŞÂHÎR-İ
NÜVVÂBDAN

MERHÛM 

VE MAĞFÛRÜN 
LEHÜ EL-HÂC

MEHMED ŞÂKİR

EFENDİ RÛHÎÇÜN
RIZÂEN LİLLÂHİ 

TEÂLA EL-FÂTİHA

SENE
1271

FÎ 14 MUHARREM 

BAŞLIK BAŞLIK
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• Âh
• Âh Firak
• Âh mine’l-firak
• Âh mine’l-mevt
• Allah
• Allah Baki
• Allah bes bâkî heves
• Allah Hu
• Allahu Hayyun
• Allahu mûnisü li-külli vâhidin
• Allahu subhanehû ve teâlâ
• Bismillahirrahmanirrahim
• Ehadun Ğafur
• El-Bâkî
• El-Hükmü lillâh
• Hû / Huve
• Hû Dost
• Hüvellâhü’l-Bâkî 
• Hüve’l-Bâkî
• Hüve’l-Ğafur
• Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
• Hüve’l-Hayy
• Hüve’l-Hayyu lâyemût
• Hüve’l-Hayyu’l-Bâkî
• İnna lillâhi ve innâ ileyhi râci’ûn
• Küllü men aleyha fân
• Küllü nefsin zâikatu’l-mevt
• Küllü şey’in hâlikün illâ veche
• Lâ mevcûde illâ Hû
• Lâ ilâhe illâ Hû
• Lâ ilâhe illellah
• Lâ ilâhe illellah Muhammedün Resulul-

lah
• Ya Allah
• Ya Allah Ya Hayy
• Ya Hayy
• Ya Hayyu ve Ya Bâkî
• Ya Hû / Huve
• Ya Hû Dost

Mezar taşı kitabelerinin en başında serlevha yer alır. En kısa 
şekli ‘Hû / Huve’ olan serlevha, yaygın olarak ‘Hüve’l-Baki’ 
şeklinde, Allah’ın kuvvet ve kudreti ile bekasına işaret eden 
ibaredir.  

Serlevha kısmına ölümün mukadder olduğunu ifade eden, 
aşağıda bazı örneklerini verdiğimiz farklı cümleler yazılmıştır.  

Eyüpsultan’daki mezarlıklarda tespit edebildiğimiz serlevha-
ların bir kısmı şöyledir:

Serlevha

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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Hattat İmzası
(Ketebehu)

Eyüpsultan’daki birçok abidevi mezar ta-
şında Osmanlı Devleti’nde yetişmiş, isim 
yapmış önemli hattatlarının imzası vardır. 
Sanatta üslup sahibi bu hattatlar, yazdıkları 
kitabe, levha, kitap ve Kur’an’ların yanı sıra 
mezar taşı kitabelerine de imza atmışlardır. 
Bu şaheser mezar taşı kitabeleri genellikle 
sülüs, celî sülüs veya talik yazı çeşitleri ile 
kaleme alınıp mermere hak edilmiştir. Şâ-
hidede sadece hattat ismi kullanıldığı gibi, 
bazen ‘bunu yazan’ anlamına gelen Arapça 
‘ketebehu’ kelimesi de kullanılmıştır. Doç. 
Dr. Sacit Açıkgözoğlu, Eyüpsultan hazirele-
rini inceleyerek hazırladığı yüksek lisans te-
zinde 170 hattat imzalı şahide tespit etmiştir.

HÜVE’L-BÂKÎ

SADRÂZAM VE SERDÂR-I

EKREM EL-HÂC EMÎN

PAŞA MERHÛMUN ZEVCE-İ 

MUHTEREMELERİ MERHÛME

VE MAĞFÛRÜN LEHÂ HAFİZE HANIM

RÛHI-ÇÜN  EL-FÂTİHA

FÎ 26 CEMÂZİYELÂHİR LEYLETÜ’L-EHAD

SENE 1209 (1795)

KETEBEHÛ SEYYİD OSMAN

Sultan Reşat Türbesi’nin içinde yer alan çini kuşağında, Hat-
tat Ömer Vasfi Efendi, celi sülüs hatla lacivert zemin üzerine 
beyaz harflerle Besmele ile başlayan Fecr Suresi’nin ayetleri-
ni yazmış, ayet kuşağının bitimine çok güzel bir istifle kendi 
imzasını atmıştır: “Ketebehü es-Seyyid el-Hâc el-fakir Ömer 
Vasfi el-Hatib fî Câmii’l Hırkati’ş-Şerife.” İmzanın altında kü-
çük rakamlarla türbenin inşa tarihi olan 1332 (1914) yazılıdır. 

HATTAT MUSTAFA VASIF EFENDİ
(AYŞE BAHRİ KADIN HAZİRESİ)

EYÜP SULTAN 
TÜRBESİ’NİN 
KUZEY BATI 

TARAFINDA YER 
ALAN SADRÂZAM 

MEHMED EMİN 
PAŞA’NIN EŞİ 

HAFİZE HANIM’IN 
ŞÂHİDESİNİ HATTAT 

SEYYİD OSMAN 
MÜKEMMEL BİR 

CELİ SÜLÜSLE 
YAZMIŞ, ALTINA 

DA İMZASINI 
ATMIŞTIR. 
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Suluk
Eyüpsultan Kabristanları’nda mermerden yapılan anıt mezarların baş 
veya ayak kısmına hayvanların su içmesi için suluklar yapılmıştır. Farklı 
şekillerde tasarlanan bu suluklar, bazen mezarın zeminde yer alan kai-
de kısmının üstüne de açılmıştır. Çiçek, kalp, tabak, çanak, su damlası 
şeklindeki bu suluklar, Osmanlı’nın insanlarla birlikte bütün mahlûkata 
verdiği kıymeti ve gösterdiği şefkatı gözler önüne sermektedir.



Çiçeklik

Eyüpsultan’daki kabirlerin üzeri, İslam inancı gereği açık bir şekil-
de yapılmıştır. Lahit, yahut sanduka şeklinde yapılan kabirlerde de 
durum aynıdır. Vefat eden kişi sandukanın içine değil, kabrin altına, 
toprağa defnedilmiştir. Üstü mermer ile kapatılan kabirlerde kaide-
nin orta kısmında bir açıklık bırakılmıştır. Farklı geometrik şekiller 
verilen bu alan genellikle çiçek veya ağaç dikmek için kullanılmıştır. 
Mermer mükemmel şekilde işlenmiş bir sanat eserine dönüştürülmüş 
olsa bile, vefat edenin yakınları tarafından buraya dikilen bir çiçek 
veya yeşilliğin, kabrin görünümüne zarafet ve güzellik kazandırması 
amaçlanmıştır. 



Bir Mezar Taşı Ustası 
Nasıl Çalışırdı?
Tarihi kabristanlardaki mermer ustaları 
genellikle Türk sanatkârlardı. El emeği, 
göz nuru gerektiren bu taş işçiliği ülkemi-
zi ziyaret eden yabancıların da dikkatini 
çekmiş ve bu seyyahlar, mermerin sabırla 
işlenmesini izleyip, bunu kitaplarında dile 
getirmişlerdir. 19. yüzyılda ülkemizi ziya-
ret eden Lecomte Ptekexat, kitabının “Me-
zartaşı Yontucuları” bölümünde gözlemle-
rini şöyle anlatır: 

“En güzel mezar taşlarına Eyüp’te rastlan-
maktadır. Türk yontmacılarının çoğunun 

atelyesi vardır. Elli yıl öncesine kadar bu 
yontmacılar sadece Türklerden oluşu-
yordu. Sanatları olgun bir sanattı... Şim-
di sanat modernleşmiş fakat karakterini 
kaybetmiştir. Gene de eski ekolden Türk 
yontmacılara İstanbul’da liman iskelesin-
de ve Eyüp’te hâlâ rastlanmaktadır. Eski 
Türk yontmacılarının kalemleri çok ilkel-
di, çelik kullanmazlardı. Bugün de öyle. 
Hâlâ ferforje kullanıyorlar ki eski yontma-
cıların eserlerinde müşahede ettiğimiz çiz-
gi netliği bu sebeple daha çok dikkatimizi 
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çekiyor... Türk mermer yontucu, ayakta 
çalışmaz, oturur. Taş, merdane vazifesi 
gören iki parça yuvarlak tahtanın üzerine, 
zanaatkârın önüne yerleştirilmiştir. Taşı 
yerinden oynatmak istediğinde, tahtadan 
bir kaldıraç kullanır ve kendisi hiç kımıl-
damaz. Bir hakkak kimseyi rahatsız etmez, 

bağımsız kalmak ister ve işini ona göre 
yapar. İcra metodu pratik ve eğlencelidir. 
Şuna inanmanızı isterim ki, onun sessiz ve 
yeknesak hareketlerle, en ufak bir sıkıntı 
belirtisi göstermeden, çalıştığını seyretme-
ye doyum olmaz.”

Bir hattatın kaleminden çıkan metin önce 
kâğıda yazılırdı. Kâğıttaki yazının merme-
re geçirilmesi için harflerin kenarları iğne 
ile delinirdi. Daha sonra bir çuha içine 
alınmış kömür tozu bu iğne deliklerinin 
üstüne vurularak harflerin izinin merme-
re geçmesi sağlanırdı. Acele durumlarda, 
yazının kamış kalemle doğrudan mermere 
yazıldığı da olurdu. Bugün pratik olarak, 

metnin yazıldığı kağıdın altına karbon ka-
ğıdı konarak yazı mermere çizilmektedir. 

Bir kabir taşı yazısının güzel yazılması ka-
dar aynı dikkat ve titizlikle taşa geçirilmesi 
de önemliydi. Mermere çizilen yazı gayet 
dikkatli bir şekilde işlenirdi. Titiz hattatlar, 
yazılarını taşa geçirecek hakkakları ken-
dileri seçer, hatta bazıları, yazı oyulurken 
bizzat başında beklerlerdi. 

MEZAR TAŞI KİTABELERİ NASIL YAZILIRDI? 

BİR MEZAR TAŞI USTASI NASIL ÇALIŞIRDI?
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Ebced hesabı eski devirlerden beri harfle-
re yüklenen sayı değerlerinden istifade ile 
söylenen sözle tarihi belirtme işlemidir. Bu 
ifade ve tertibi de söz ustaları şairler yapar. 
Alfabedeki harflerin kolaylıkla hatırlanma-
sını sağlamak için eski dönemlerde gelişti-
rilmiş bir tekerleme ile söylenmektedir. Bu 
hecelerin ilki “ebced” olduğundan bütünü-
ne de bu isim verilmiştir. Bu manası bulun-
mayan heceler şeklindeki formül, ebced, 
hevvez, huttî, kelemen, sa’fas, karaşet, se-
haz, dazığ, şeklinde olup bu tertibin sonuna 
lam elif ilavesi ile söylenir. Hattatların bazı 
yazı türlerinde talebelerine harflerin birleşi-
minden sonra da yazdırdıkları bu tekerleme 
Mü’minûn Suresinin 14. ayetinde bulunan 
“fetebârake’llâhu ahsenü’l-hâlikîn” ifadesiy-
le beraber meşklerde bulunur. İslam coğraf-
yasının farklı yerlerinde değişik harf sırala-
malarıyla söylendiği bilinmektedir. Ebced 
sisteminin Arapçaya, İbranice ve Aramice 
ile ulaştığı kabul edilmektedir. Bu ibarede 
geçen hecelere veya bölümlere anlam yük-
leyenler de olmuştur. 

Tarih boyunca ebced harfleri değişik sayı 
değerleri yüklenmiş vaziyette kullanılmış, 
bu konuya dair birçok risale tertib edilmiş-
tir. Selçuklu ve  Osmanlı çağında Anadolu 
topraklarında rastladığımız ebcedin, Arap-
ça ve Türkçe şiirlerin sonunda hadiselerin 
tarihine işaret ettiğini görmekteyiz. Mezar 
taşları, türbe, cami, medrese, köprü ve ben-
zeri bina kitabelerinde tarih düşürmek ve 

Eyüpsultan
Kabristanlarında 
Ebced Hesabı
PROF. DR. SACİT AÇIKGÖZOĞLU

“KİM Kİ TARİHİNİ İSTERSE DESÜN
CENNETİ İDE ONA HAK MESVA”

CAFER PAŞA TÜRBESİ
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doğum, ölüm, kitap telifi, padişah cülüsleri, 
savaşlar gibi birçok hadiseyi akıllarda tut-
mak isteyen önemli şairler ebcede başvur-
muşlardır. Zaten şifahî bir kültürün süre 
geldiği Türk-İslam toplumu bu nevi şiirleri 
ve tarih sözlerini rakamlardan daha kolay 
hatırlamış ve nakletmiştir. Bir mimari ese-
rin bütün sanatkârlar eliyle açılışının ışıl ışıl 
tertip edildiğini düşünürsek, kitabenin hat-
tatı, şairi ve sanatlı tarih ifadesi de bu par-
laklıkta katkısı bulunan unsurlar olmuştur. 
Önemli ilmi eserlerin, kitapların, divan-
ların tamamlanması bile tarih ifadelerinin 
kullanılmasına sebep teşkil etmiştir.

Ebced formulündeki sayı değerleri için 
harfler;   1, 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  
20,  30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 şeklinde 
sıralanmıştır. Bir şiirin sonunda tarih söy-
lendiğini belirten ifadeden sonra ebced he-
sabıyla işaret edilen vakanın tarihine denk 
gelecek şekilde şiirle uyumlu bir mısraya 
rastlanır. Tarih mısraındaki harfler sayı de-
ğerleri ile toplanıp tamamında ortaya çıkan 
sonucun belirtilen tarihi vermesi icab eder. 
Bazen bu tarihler üstünde bir şiir bulunma-
dan müstakil olarak da tertib edilebilirler. 

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

63



Bazen şair çok güzel bir ifadeyle hadiseyi 
anlatıp tarihe çok yaklaşabilir. Onun için bir 
önceki mısrada, tarih mısraının harfleri he-
saplanırken ekleme veya çıkarma gerekliliği 
bulmaca misali aktarılır. “çıktı bir melek…”, 
“geldi üçler…”, “bir ilaveyle...” ve benzeri 
ifadeler bu hususiyeti anlatmak içindir. Ba-
zen de mücevher tarih denen sadece noktalı 
harflerin hesabını tarih olarak ortaya koyan 
bir tarz da uygulanabilir. Bunun tam tersi 
olan, daha az rastlanan ve mühmel denen 
şekil de noktasız harflerin hesabıdır. 

Vefat hadisesi İslam toplumunda itidalle 
karşılansa da sevenlerin ayrıldıkları kim-
seler için şiirler ve mersiyeler söylemesine 
engel teşkil edecek bir durum söz konusu 
değildir. Mezar taşları ve türbeler bilhassa 
erken devir Osmanlı mahallelerinin vazge-
çilmez unsurlarıdır. Bekâya intikal edenlerle 
beraber yaşanan bir dünya söz konusudur. 
Vefat edenlere tarih düşürülecek bir şiir 

yazmak zaman zaman vazife addedilmiş, 
bir çok aile, devlet ve din büyüğü, şairlerin 
veciz tavsifleri ve tarih beyitleri ile yâd edil-
miştir. Elbette buna en çok şahit olabileceği-
miz alan Eyüpsultan civarıdır.

Sokollu Mehmed Paşa Türbesinin ve dö-
nemin bir çok eserinin kitabe şairi Nihâdî, 
Paşaya bir değil iki tarih düşürüp şiirini ta-
mamlamıştır. İki tarih idüp Nihâdî hemân / 
Bes makamı latîf, cây-i şerîf / Türbe-i pâk, 
dar-ı ehl-i cinân. Sene 976 (1569)

Bütün şiirde Paşa hayırla yâd edilmiş, dua 
makamı olan tarih beyitleri de pek âla tertip 
edilmiştir.  Şair bazen böyle iki mısraında da 
tarih düşürebilir ve bu zenginliği kitabeye 
de yansıtır.

Bazen çok yalın bir ifadeyle tarihe de isa-
bet edilebilir. Fütûha Hanım kabrinde ol-
duğu gibi: “Anın aziz ruhuna Fâtihâ” sene 
979 (1572). Pertev Paşanın refikası için ne 
manidar bir tarih olmuş. Cafer Paşa türbe 
kitabesi de “Oldu bu türbe cinan gibi ma-
kam” sözleriyle türbe sahibinin makamının 
cennet olacağını sade bir şekilde anlatıyor, 
sene 983 (1575). Lala Mustafa Paşa’ya 988 
(1580) tarihini veren beyit “Mustafa Pa-
şa’ya Adn’i eyle Hannân’ım  mekan” sade ve 
manalı bir dua cümlesi olmuştur.

İstanbul Kadısı Ahmed Efendiye pek latif 
bir ifade ile “Kim ki tarihini isterse desün / 
cenneti ide ona Hak mesva” şeklinde tarih 
düşüren şair aynı anda hem Kadı Efendiye 
hem de bu kitabeyi okuyanlara cennet dua-
sında bulunuyor. Sene 1176 (1763).

Bazen tarih beytinde hicri sene de telaffuz 
edilerek tarih düşürülür. Derviş Paşazade 

NİŞANCI FERİDUN AHMED PAŞA TÜRBESİ

FÜTUHA HANIM KABRİ

EBCED HESABI
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Mehmed Bey’in kabir kitabesi “Fatiha elf-i 
kâmilde dedi Sâ’î-i dâ’î. Tarih, aşağıdadır:

Meşhed-i pâk-i Mehmed,
Ola pür-nûr, İlâhî
Sene 1001 (1593)
şeklinde nihayet bulur. Yine bu nevi ifade-
ler misal teşkil edebilecek Nişancı Feridun 
Ahmed Paşa’nın türbe kitabesi dikkat çeki-
cidir.

“Dokuz yüz doksan birinde tarih / Cennette 
kılsın in’âm-ı mekânı” sene 991 (1583). 

Bazen ne kadar uğraşsa şair tam tarih tut-
turamaz. Eksik ve fazlasıyla tarihi söylemek 
de mümkündür ama başında bu bulmacanın 
ipucu verilir. Ta’miyeli tarih tabir olunan bu 
tipler de hayli fazladır: “Bir eksikle Beyanî 
dedi tarih behişt ola makam ya ilahi” tarih 
beyti ifade edildiği gibi bir işlemle Cafer Pa-
şa’nın tarihini vermektedir. Sene 995 (1587)

Çoklukla mezar taşı kitabelerinde tarihler 
de yazılır. Nadirattan da olsa bazı ebced he-
sabıyla tarih düşürülen kitabelerde tarihe 
ayrıca işaret edilmemiştir. Bazı sebeplerle 
tarihin rakamla yazıldığı kısım kırılmış veya 
zarar görmüş de olabilir. Bu durumda tarih 
beyti çok daha fazla önem arz eder. Zira, 
ancak bu tarihin hesaplanmasıyla mezarda 
medfun şahsın vefat tarihi bulunabilir. 

“Per açup ibn-i Mehmed Paşa / Uçdu gül-
zâr-ı cinânı buldu / Dendi tarih ki Abdullah 
Bey / Gülşen-i cennete tavus oldu” ifadele-
riyle tertib edilmiş kitabeye sahip Sokollu 
Mehmed Paşa’nın küçük yaşta vefat eden MÂHFİRÛZE HATİCE SULTAN KABRİ

SOKOLLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ

EBCED HESABI
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oğlu Abdullah Bey’in mezar taşında rakam-
la mevcud olmayan tarihi, ebced mısraının 
hesabıyla 985 (1577) olarak tesbit edilebilir. 

Eyüpsultan civarı bu hususta da hazine sayı-
lacak bir mekândır. Yüzlerce misal vermek 
mümkündür. Mermeri, yazısı, süslemesi ve 
taş işçiliği özenle seçilen mezar taşları şai-
rin ifadesi ile ve muvaffak bir ebced sözüyle 
taçlandırılır. Zengin Eyüpsultan kabrista-
nını dolaşan kültüre, tarihe ve medeniyeti-
ne meraklı herkes zevk-i selim ile gönlünü 
doldurup veciz tarih beyitleriyle de kalbi-

ne revnak verir. Ecdadın hissettiği manevi 
dünyanın büyüklüğü karşısında hayretini 
gizleyemez. Edebiyatçıların Eyüpsultan’ı 
bu zaviyeden incelemeleri de gerekmekte-
dir. Ölüm karşısındaki hissiyat ve bu hadi-
seye mukabele tarzı, şiirle yâd etme ve ta-
rih düşürme ayrı ayrı inceleme noktalarıdır. 
Hem bu veciz ifadelerin tesbit edilmesinde, 
hem de belki  başka eserine rastlanmayan 
şairlerin gün yüzüne çıkarılmasında Eyüp-
sultan kabristanında yapılacak araştırmalar 
ziyadesiyle ehemmiyet arz etmektedir.

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE GİRİŞİNDEKİ KİTABE

PERTEV PAŞA TÜRBESİ’NDE EŞİ FÜTUHA HANIM’IN KABRİ

EBCED HESABI
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EYÜP SULTAN TÜRBESİ HACET PENCERESİ
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Mezar Taşlarında 
Şiir ve Hat Sanatı

Eyüpsultan’daki mezar taşlarının bir kıs-
mında yazılar manzum, yani şiir şeklinde-
dir. Birçoğunda şiirle tarih düşülmüştür. 
Yani şiirin son mısraı, ebced hesabı ile me-
zarda yatanın ölüm tarihini vermektedir. 

Mermere nakşedilen bu şiirlerin hattı, 
yani yazılarının ekserisi de dönemin ünlü 
hattatlarının kaleminden çıkmıştır. Bu 
mükemmel hatlar, yine dönemin ünlü hâk-
kâkları, yani taş ustaları tarafından büyük 
bir beceri ile mermere işlenmiştir. Bu iş-
lemler, Osmanlıların plastik sanatlarda 
ulaştığı zirvenin ismidir. 

Hat sanatının mermere işlenen şaheserle-
ri olarak nitelendirebileceğimiz âbidevî-
mezar taşlarında, kitabenin alt kısmında 
hattatın imzası da yer alır. Eyüp kabris-
tanları’nda hat sanatının en güzel örneği, 
Hattat Mustafa Rakım Efendi’nin yazdığı, 
Çelebi Mustafa Raşid Efendi’ye ait mezar 
taşıdır. Bu âbidevî mezar taşını Batılılaşma 
Dönemi anıt mezarları içinde verdiğimiz 
için buraya Hattat Halim Efendi’nin ne-
fis bir celi sülüs hattıyla kitabesini yazdığı 
Edirnekapı Sakızacağı Kabristanı’nda yer 
alan Nakşibendi Şeyhlerinden Erzurumlu 
Sofu Süleyman Efendi’ye ait hattı verdik. 
Talik yazı örneği için de Eyüp Sultan Tür-
be Haziresi’nde yer alan Nakib’ül Eşraf 
Seyyid Ali Rıza Efendi’nin mezar taşını 
aldık. Şiir örneği için Eyüpsultan’ın en ih-
tişamlı şahidesini seçtik: Sadrâzam Muh-
sinzade Mehmed Paşa Kitabesi.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

HÜVE’L-BÂKÎ

SUDÛR-İ IZÂMDAN

REÎSÜ’L-ULEMÂ NAKÎBÜ’

L-EŞRÂF VE MECLİS-İ 

A’YAN A’ZÂSINDAN 

ES-SEYYİD ALİ RIZÂ

EFENDİ BİN HACI 

EMÎN EFENDİ RÛHUNA 
FÂTİHA

TÂRİH-İ TEVELLÜDÜ 1261

TÂRİH-İ VEFÂTI 1330

FÎ  29 TEMMUZ
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HUVE

HÂZE’L-KABR İ’Ş-ŞERÎFETİ VE MERKADİ’L-
MÜBÂREK 

Lİ-MEVLÂNÂ EL-ÂLİMÜ’L-HAKÎKÎ EL-MÜTTEKÎ 
EL-HÂC

SÜLEYMAN SEYFULLÂH EL-ERZURUMÎ 
KADDESE’LLÂHU

ESRÂRAHUM VE FEYYAZA’LLAHU MİN 
FÜYÛZÂTİHİM VE NEFE’AN’ALLÂHU

Bİ-ULÛMİHİM İLÂ YEVMİ’L-KIYÂMETİ ECMAÎN

VELÂDETİ
2 SAFERÜ’L-HAYR SENE 1365

VEFÂTI
15 MUHARREMÜ’L-HARAM SENE 1280

KETEBEHÛ HALÎM

EDİRNEKAPI SAKIZAĞACI KABRİSTANI

Mezar taşları-
nın, taş işçi-
liği ve edebî 
özelliği yanın-
da yazı sanatı 
bakımdan da 
çok büyük 
önemi var-
dır. İstanbul 
ve Eyüpsul-
tan’daki tarihi 
kabristanlar, 
mermere işlen-
miş şaheser-
lerden oluşan 
birer hat sanatı 
sergisi olarak 
adlandırılabi-
lir. 

MEZAR TAŞLARINDA ŞİİR VE HAT SANATI
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SADRÂZAM MUHSİNZÂDE
MEHMED PAŞA KİTABESİ

HÜVE’L-HAYYÜ’L-BÂKÎ

SADR-I ÂLİ-KADR MUHSİNZÂDE HEM NÂM-I NEBÎ

ORDUYİ İSLÂM’DA SERASKER-İ NUSRET ESER.

ÂLİM Ü ÂMİL Ü MÜCÂHİD Fİ SEBÎLİLLAH İDİ,

HÂMÎ-İ DEVLET, NASÎR-İ SÜNNET-İ HAYRÜ’L-BEŞER 

HEP VEZİRÂN-I ZAMÂNIN AKDEM VE HEM ERŞEDİ

MERD-İ DERYÂ-DİL VEZİR, İBNÜ’L-VEZİR, KÂM-VER

İKİ ŞÂHIN HÂMİL-İ MÜHR-İ HÜMÂYÛNU OLUP

DÖRT MÜLÛK-İ ASRA OLMUŞDU VEZİR-İ MU‛TEBER.

FÂTİH-İ SÂNİ OLUP DER CENG-İ EVVEL MORA’DA

MORA DÖNDÜRDÜ DEM-İ DÜŞMANLA HÂKİN SER-BE-SER.

BA‘DEHÛ ORDUYİ İSLAM’I EBED BERGÜZER-İ NEV-İ

MÜHR OLUP OLDU SİPEH-SÂLÂR-I CÜND PÜR ZAFER.

ÜÇ SENE SEDD-İ SEDÎD OLUP CÜYÛŞ-İ DÜŞMANA,

ETTİ İRSÂL SERÂPÂ İLE CENG-İ KÂR-GER.

MAK‘AD-İ SIDKINDA DÂİM SÂBİTÜ’L-AKDÂM OLUP

ETMEDİ ZA’F Ü FÜTÛRİ İZHÂR O MERD-İ NÂM-VER

DÂİMA SULHU RİCÂ EYLERDİ A’DÂ ÂKIBET,

AHSEN-İ VECH ÜZRE SULH OLDU İDÜP DEF-İ KEDER.

ÖYLE BİR SULH VE MUSÂFÂTA MUVAFFAK OLDU KİM,

A’ZAM-I FEVZ Ü FÜTÛHAT ADD İDER EHL-İ NAZAR.

EMRİ İTMÂM EYLEDİKDE ÖMRÜ DE OLDU TAMAM,

AHSEN-İ HÂL ÜZRE ETDİ DÂR-I DÜNYÂDAN GÜZER.

NÂGİHAN ESNÂ-İ RÂH-I RİC‛ATİNDE GÛŞUNA

İRCİÎ EMRİ GELÜP OLDU CİNÂNA RÂH-BER

PÂDİŞAH-I DİN EFENDİSİN VELİYYÜ’N-Nİ‛METİN

GÖRMEDEN HASRET GİDÜP YOLUNDA ETDİ TERK-İ SER

ZEVCE-İ MÜŞTÂKI ESMA NÂM SULTAN’A DAHİ

GİTDİ HASRET CENNETE BER-MÛCEB-İ HÜKM-İ KADER

HAZRET-İ HÂLİD ANI ÇEKDİ CİVÂR-I PÂKİNE

BU MAKAM-I ENVERE NAKL OLUNUP DEFN ETDİLER

HAK ONU MÜSTAĞRAK-I DERYÂ-YI RAHMET EYLEYÜP

EYLESÜN CENNETDE ZÎR- NAHL-İ TÛBÂ-YI MAKARR

ÇIKDI BİR HÂTİF DİDİ TÂRİH-İ SÂL-İ RİHLETİN

KILDI MUHSİNZÂDE PAŞA ADN-I ME’VÂ’YA SEFER.

SENE 26 CEMÂZİYELEVVEL 1188

MEZAR TAŞLARINDA ŞİİR VE HAT SANATI
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On dört asırlık tarihi içinde Hat sanatının 
her zamankinden daha yoğun, daha san’at-
lı icra edildiği dönem Osmanlı dönemidir. 
Özellikle fethi müteakip Türk İslâm kültür 
ve medeniyetinin intişarında yepyeni bir 
misyon yüklenen İstanbul, kısa süre zarfın-
da pek çok sanatın olduğu gibi hat sanatı-
nın da merkezi oldu.

Fatih döneminde Topkapı Sarayı’nın Aya-
sofya girişindeki kapısının ön ve arka alın-
lıklarında yer alan müsennâ celî sülüs ya-
zıları ile tarzını ve tavrını günümüze kadar 
ulaştırabilmiş dâhi hattat Ali bin Yahya 
Sofî (vefatı 1490), hat sanatında celî tarzı-
nın İstanbul sürecini başlattı. 

Amasya’daki valiliği sırasında derslerinden 
feyz aldığı Şeyh Hamdullah’ı (vefatı 1520) 
tahta geçtiğinde sarayın baş hattatlığına 
getiren Sultan II. Bayezid’in hazırladığı 
teşvik ortamı, “Aklâm-ı sitte” denilen ve çe-
şitli uçlarda açılmış kalemlerle yazılan altı 
tür yazıda yepyeni bir hat ekolünün ortaya 
çıkmasını sağladı. Böylece Anadolu, Bal-
kanlar, Şam, Bağdad ve Kahire’nin başını 
çektiği o zamanki İslâm kültür ve sanat 
merkezleri bu yeni Türk / İstanbul ekolü-
nün etki alanı içine girdiler. 

İstanbul artık sadece bir siyasî merkez de-
ğil, ilim, kültür ve san’atın her alanında 
ağırlığını gittikçe arttıran bir medeniyet be-
şiği haline geliyordu.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

Eyüpsultan ve Civarındaki
Mezar Taşı Kitâbelerinin
Hat San’atı ve Tarihi
Açısından Önemi
PROF. DR. M. HÜSREV SUBAŞI
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Şeyh ekolünü yeni tesis edilen ekoller izle-
di. Yakut mektebinin genel çizgileri içinde 
kalmakla beraber çok farklı bir yorum an-
layışıyla eserler bırakan Ahmed Şemseddin 
Karahisarî (1468 – 1556), mushaf hattat-
lığının babası Hâfız Osman Efendi (1642 
– 1698), pek soyut bir hat nev’i olan İran 
menşe’li ta’lik yazısını “Türk ta’likı” diye-
bileceğimiz yeni bir kisveye büründüren 
Mehmed Es’ad Yesârî (vefatı 1798) ile oğlu 
Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendiler (Vefatı 
1849), celî tarzının Osmanlı’daki ikinci kut-
bu ve yeni tarzdaki tuğra formunun mûcidi 
Mustafa Râkım (1757 – 1826), celî sülüsü 
daha da soyutlaştırarak âdetâ tâ’likleştiren 
Mahmud Celâleddin Efendi (vefatı 1829), 
Bursa Ulu Camii’nde yazdıklarıyla hattın 
ihtişamını mîmârî ihtişamın önüne geçiren 
Şefik Bey (1819 – 1880), sülüs ve nesihte 
büyük üstad Şevki Efendi (1829 – 1887), 
koyu zemine altınla yazılı nice zerendûd 
levhanın sahibi Sami Efendi (1838 – 1912) 
gibi dâhi sanatkârların her biri yaşadıkları 
çağlara hükmetmiş hat otoriteleridir.

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi (ve-
fatı 1731), İsmail Zühdî Efendi (vefatı 
1809), Ali Haydar Bey (1802-1870), Na-

HUBBÎ  HATUN TÜRBE HAZİRESİ

FERHAD PAŞA TÜRBESİ
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zif Bey (1846-1913), Ömer Vasfi Efendi 
(1880-1928), Hulûsî Yazgan (1869-1940), 
Neyzen Emin Efendi (1883-1945), Kâ-
mil Akdik (1862-1941), Halim Özyazıcı 
(1898-1964) ve son olarak Hâmid Aytaç 
(1891-1992) gibi isimler de bu kervana dâ-
hil edilebilir. 

Bu sanatkârların İstanbul’da bulunmaları 
ve burada eser vermeleri, beş asır boyun-
ca İslâm sanat dünyasında bu kutlu şehrin 
adının devamlı gündemde kalmasını sağ-
lamıştır. Hat sanatı söz konusu olduğunda 
hâlen tüm sanat dünyasında en çok İstan-
bul’un adı anılır.

Şüphesiz ki bu durum, ancak bu şehirde 
beş asrı kucaklayan muhteşem bir biriki-
min mevcudiyeti ve hatta gözleri teshîre 
devam eden saltanatıyla izah edilebilir. 
Ancak bu büyük birikim pek farklı alan-

lara dağılmış bir görüntü arz etmektedir. 
Müzeler, camiler, kütüphaneler ve özel ko-
leksiyonlar bu san’atın nâdide örneklerini 
içinde barındırmaktadır. Mimarî eserler 
üzerindeki kitâbeler, mermer, metal, ahşap 
ve kumaş üzerine yapılmış muhtelif tarz-
daki uygulamalar, mezar taşlarını süsleyen 
yazılar hep hat san’atının oraya buraya da-
ğılmış örneklerini teşkil ederler.

Yerli ve yabancı pek çok san’at münek-
kidini hayran bırakan, Picasso ve benzeri 
birçok batılı ressamı etkileyen bu san’at, 
ne yazık ki lâyıkı veçhile ele alınamamış, 
ciddî inceleme ve araştırmalara konu edi-
lememiştir. 

Her biri birer açık hava müzesi mahiye-
tindeki eski mezarlıklarımızda ise kimlerin 
yattığı, mezar taşı kitabelerinde neler yaz-
dığı bunlar okunmadıkça ve kayıtları ya-
yınlanmadıkça tamamen meçhulümüzdür. 
Bu kitâbelerin muhtevasında edebî, tıbbî, 
ictimaî, tarihî ve askerî pek çok etnogra-
fik bilgi bulunmaktadır. Ancak biz bu şâ-
hidelerin daha ziyade şeklî özellikleriyle 
ilgileniyoruz, özellikle de hat hususiyeti ve 
hangi hattat tarafından yazıldığı ile.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk İslâm Sanatları Yüksek 
Lisans Programı çerçevesinde A.Sacid ZAL MAHMUD PAŞA HAZİRESİ

HATTAT FERHAD PAŞA KABRİ
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Açıkgözoğlu, Piyer Loti çevresi hariç, 
Eyüpsultan ve civarındaki kabristanlarda, 
hattat imzası bulunan şâhideleri taradı ve 
170 adet imzalı kitâbe tesbit etti. İlk kez 
yapılan bu tarama çalışmasında her biri bir 
sanat eseri niteliğindeki imzalı kitabelerin 
hazîrelere dağılımı şöyledir:

• Eyüp Sultan Türbesi Hazîresi: 28 adet,
• Eyüp Sultan Camii Hazîresi: 30 adet,
• Pertev Paşa Hazîresi: 46 adet,
• Eyüp Sultan İmareti Hazîresi: 26 adet,
• İmâret yanındaki bölümler: 8 adet,
• Sultan Reşad Türbesi Hazîresi ve yanı: 

7 adet
• Ebusuud Efendi Mektebi Hazîresi: 9 

adet,
• Ferhad Paşa Türbesi Hazîresi ve yanı: 

5 adet.

Cafer Paşa Türbesi Hazîresi, Şah Sultan 
Türbesi Hazîresi, Hubbî Hatun Türbe-
si Hazîresi ve Saçlı Abdülkadir Mescidi 
Hazîresi’nde birer adet.

Bu kitâbelerin alt kısımlarında isimleri im-
zalarından tesbit edilen hattatlar ise alfa-
betik sıra ile şunlardır: 

Abbas Kemal, Abdullah Hulûsi, Abdullah 
Zühdi, Ali Rıza Mısrîzâde, Ârif (Çarşam-
balı), Ârif (Filibeli Bakkal), Ârif Hikmet, 

Aziz (Pertev Paşa torunu), Aziz (Şeyh), 
Cemil, Cevdet, Emin Eyyûbî, Hâmid 
(Aytaç), Hayreddin, Hulûsî, Hüseyin, 
İzzet el-Mevlevî, Kâmil (Akdik), Mah-
mud Celâl, Mâlik, Mehmed Rif’at Mısrî, 
Mehmed Şâkir, Mehmed Zeki el-Mevlevî, 
Mehmed Zeki Zühdî, Muhyiddin, Musta-
fa Kâni, Mustafa Râkım, Mustafa Vâsıf, 
Necmeddin, Nizâmeddin, Nûri (Beşiktaş-
lı), Nûri (Dede), Osman (Hattat İbrahim 
Afif damadı), Osman Besîm, Rif’at, Sâmi, 
Suud, Şevkı, Tevfik, Vahdetî, Yahya Veh-
bî, Zeki Dede.

Bu isimlerin önemli bir kısmı hat kaynak-
larından tanınıyor ve biliniyor olsa bile, 
Eyüp ve civarındaki kabristanlarda böyle 
imzalı eserleri olduğu bilinmiyordu.

Cevdet, Hayreddin, Hüseyin, İzzet 
el-Mevlevî, Mahmud Celâl, Mâlik, Meh-
med Rif’at Mısrî, Mehmed Zeki el-Mev-
levî, Mısrî-zâde Ali Rıza, Nizâmeddin, 
Nûri Dede, Osman Besîm gibi hattat isim-

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ
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lerine ise bilinen kaynaklarda rastlanma-
makta olup, imzalı kitâbeleriyle ilk defa bu 
tez çalışmasında söz konusu edilmekteydi-
ler. Bu ise hat ve hattatlar tarihi açısından 
önemli bir katkı anlamına gelmekteydi.

Hattatları biliniyor olsa bile, ilk kez bir 
araştırmaya konu edilen mevzuubahis ki-
tabeler hakkında, hattatlardan ve eserle-
rinden söz eden kaynaklarda herhangi bir 
bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla söz ko-
nusu eserlere ilk kez bilim ve sanat dünya-
sının dikkati çekilmiştir.

Her mezar taşı kitâbesinin alt satırında yer 
alan ölüm tarihi, genelde yaklaşık olarak 

üzerindeki manzum ve mensur satırların 
da, hattın da, uygulanan taş işçiliğinin de 
tarihi olmaktadır. Bu sebeple mezar taşları 
ve üzerindeki kitâbeler bu san’atların geli-
şim seyrini izleme imkânını da vermekte-
dir.

Kitâbeler üzerinde ancak Allah’ın kalı-
cı olduğuna atıfla ilk satırda yer verilen 
“Hüve’l-Bâkî” ve benzeri ifadeler, genel-
de müstakil birer kompozisyon olarak ele 
alınmış ve birbirinden güzel istifler meyda-
na getirilmiştir. 

Diğer kısımlar ise muhtelif biçimde kar-
tuşlar içinde bazen açık, bazense pek girift 
biçimlerde istiflenerek satırlar halinde sı-
ralanmıştır. Açık istiflerde okunaklılık, gi-
rift istiflerde ise sanat yapma arzusu öne 
çıkmaktadır. Bazı girift istifler ise mahdut 
sayıda satıra hayli kalabalık sözlerin sığdı-
rılması zorunluluğuyla oluşmuş gibidir. 

Hâsılı, mezar taşı kitâbeleri hat muhteva-
larıyla, hat san’atı ve tarihinin önemli kay-
naklarından birini teşkil etmektedir. Ve bu 
kaynaklar çoğu yerde günden güne ne ya-
zık ki eriyip gitmektedir.

A.Sacid Açıkgözoğlu tarafından yapılan 
bu tarama çalışması diğer tarihî kabris-
tanlarda da sürdürülebilirse, çok değerli 
bilgilerin ortaya çıkacağı anlaşılmakta-
dır. Şüphesiz bu çalışmada sâdece imzalı 
kitâbeler araştırmaya dâhil edilmiştir. Hal-
buki Eyüpsultan ve civarındaki eski harfli 

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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mezar taşlarında imzasız olmasına rağmen 
hat sanatçıları açısından fevkalâde önemi 
hâiz ibareleri ihtiva eden kitâbeler de bu-
lunmaktadır. Hatta bunların imzalı kitâbe-
lerden sayıca daha fazla olduğunu da söy-
lemeliyiz. 

İmzalı olsun ya da olmasın, estetik değer 
taşıyan mezar taşı kitâbelerinin araştır-
malara konu edilerek buralarda müstakil 
kompozisyon, ya da satır istifi biçiminde 
yer alan şâheserlerin araştırmacılar kadar 
hat sanatçılarının da istifadesine sunulma-
sında büyük faydalar vardır.

Eyüpsultan ve civarı ulemâ, ümerâ ve 
meşâyihin de içinde bulunduğu Osmanlı 
entelektüel kesiminin mezarlarıyla dolu-
dur. O sebeple bu mezarların hazırlanma-
sında en iyi hattatlar, nakkaşlar, âdetâ bi-
rer heykeltıraş hassasiyetiyle çalışmış, taş 
ustaları emek vermişlerdir.

Büyük Sahabî’yi bahçesinde saklayan bu 
kutlu bölge, hat ve süsleme san’atları ala-
nında araştırma yapacaklar açısından da 
el değmemiş bir hazîne görünümündedir. 
Ancak ne hükûmetlerin kültür politikaları, 
ne belediyeler, ne de üniversite çevreleri, 
bizim sâdece hat san’atı ve tarihi açısından 

yaklaşmaya ve önemini vurgulamaya çalış-
tığımız daha pek çok yönüyle tam bir açık 
hava müzesi niteliğindeki bu engin hazîne-
yi gereğince değerlendirememişlerdir. 

Eyüpsultan ve civarındaki hazîreler bün-
yesinde mevcut mezar taşları en kısa za-
manda birer envanter numarasına kavuş-
turulmalı, bunların fotoğraf, üç boyutlu 
tarama ve estampajları alınarak kitâbeler 
deşifre edilmeli ve araştırmacıların istifa-
desine sunulmalıdır. Nerede kimin yattı-
ğını sorduğumuzda cevap alabileceğimiz 
bir bilgi kaynağı ve mercii artık olmalıdır. 
Şüphesiz merkezi kültür politikaları kadar, 
yerel kültür planlamaları ile de bu ihmal-
lere bir türlü son vermek noktasında ya-
pılabilecek çok şey vardır. Bu doğrultuda 
gelecek hizmet taleplerini karşılamaya im-
kânlarımız ölçüsünde hazır olduğumuzu 
belirtmek isteriz.  

* Bu metin, I. Eyüpsultan Sempozyumu’n-
da bildiri olarak sunulan ve İstanbul’da 
1994’te yayınlanan “I. Eyüpsultan Sem-
pozyumu/Tebliğler” adlı kitabın 181-197. 
sayfaları arasında yer alan yazıdan Prof. 
Dr. M. Hüsrev Subaşı tarafından bu eser 
için uyarlanmıştır. SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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AİLE
SOFALARI



Beybaba Sokağı
Aile Sofaları 

Eyüp Sultan Camii’nin doğu cephesine ilk 
defnedilenlerden biri, 935 (1529) yılında 
vefat eden Küçük  Emir  Efendi’dir. Onun 
mermerle çevrili kabrine ulaşmak için bir 
hacet kapısı yapılmıştır. Bu kapının yan 

tarafındaki hacet penceresinin üstünde 
ise Reisü’l-küttâb Hekimbaşı Hayâtizade 
Mustafa Fevzi Efendi’nin 1151 (1738) ta-
rihli ve 42 mısralı kitâbesi yer alır.Bu muh-
teşem kitabe Beybaba Sokağı’ndadır. 
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MUSTAFA FEVZI EFENDI AILE SOFASI
Figân-ı çarh-ı felekden şükûh gerdûn-i müşebbekden
Ki dâim bir aksdir devr-i dolab-ı sebk-pâyı
Vücûdu halka nef-ʻi mahz iken işte bu merhûmun 
Binâ-yı ömrü oldu rahnedâr-ı dest-gîrayı
Cenâb-ı ser-etıbbâ Mustafa Feyzî Efendi kim
Zamânında olub hizmetgüzâr-ı nabz-ı dârâyı
Tabâbet-i lâzim tab-ʻı hünermendi iken âhir
Kapatdı rûy-i dehre bakmadan çeşm-i eşyâyı
Fünûn-i hikmetin dahî medârı şart-ı suhandır
Ecel geldikte nakz eyler kavânîn-i etıbbâyı
Eger şeyh-i reîs olsa yâhud dûd-i nitâki
Elinden kopmasa mîran-ı i’mâl-i müdâvâyı
Bilüb hâl-i alilîn terkîb ü tahlîlin
İlâcı olsa hem-reng-i dem-i i’câz-ı İsa’yı
Gelince vakt-i merhûn-i memâti südmend olmaz
Ne tedbîr ü amel ne zor-bâzu-yı tüvânâyı
Bu sâhib-i merkad-i rûşen nihâd-ı hayr-ı muʻtâdın
Me’l-i sergüzeştin anla fehm et hâl-i dünyâyı
Kemâl-i ilm ü fazl ü dânişinden gayrı zâtında
İhâta fikrine düşmekle ma seyyiat-ı eşyâyı
....(?)... fenn-i tıbba intisâb etmişdi kim hakka
Göreydi bahs ile ilzâm ederdi İbn-i Sinâ’yı

Husûsa cedd-i a’lâsı Hayâtîzâde-i Kâmil
Gidüb mîras koydu ana enfâs-ı mesîhâyı
Riyâset merkezinde ol sebebden nice müddetler
Kalub etdi benân re’yi icrâ resm-i ihyâyı
Tarîkın dahî tekmîle muvaffak eyleyüb Bâri
Anadol rütbesiyle ettiği dem-pâye peymâyı
Gınâ geldi kanâat hâsıl oldu mâverâsından
Gidüb ....(?)....  zabt-ı Mekke’ye çekildikde imzâyı
Selâmet-i birrle avdet eyleyüb teşrîf kıldıkda
Dahî duymazdan evvel görmeye rûy-i ehibbâyı
Cihândan nefreti mâniʻ olub şugl-i tedâvîye
Anınçün etmedi tashîh tabʻa nev-ʻi îmânı
Vedâ-ʻı dehr edüb kıldı fedâ-yı  mâ-melek-i yekser
Koyub hüsn-i rızâsıyla bırakdı gitdi dünyâyı
Kanat açdı hümâ-yı rûhu pervâz etdi uçmaya
Çekildi âşiyân-ı ebedî firâz-ı şâh-ı Tûbâ’yı
Hudâ ukbâsını maʻmûr ve kabrin eylesün pür nûr
Riyâz-ı cennet olsun cilvegâh-ı rahat-efzâ-yı
Duâ resminde Rûhî söyledim târih-i teslîmin
Hekimbaşı sâbık kıldı mesken dâr-ı me’vâyı
1151 / 1738

BEYBABA SOKAĞI AİLE SOFALARI
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Mehmed Emin 
Paşa Aile Sofası
1209 (1795)

Sadrâzam Yağlıkcızade Mehmed 
Emin Paşa Aile Sofası, Eyüpsul-
tan’daki aile sofalarının en gü-
zel örneklerinden biridir. Eyüp-
lü Meşhurlar anıt çeşmesinden 
Eyüpsultan Meydanı’na gider-
ken sol taraftadır. Eyüp Sultan 
Türbe Haziresi’ni çevreleyen du-
varın bir kısmı kaldırılarak yeri-
ne mermerden iki hacet pencere-
si yapılmıştır. Burada Sadrâzam 
Mehmed Emin Paşa’nın eşi Ha-
fize Hanım ile kendisi ile aynı adı 
taşıyan oğlu Kazasker Mehmed 
Emin Bey’in kabirleri vardır. İki 
kabir de âbidevîdir. Yazıları mü-
kemmeldir ve iki kabrin hatları 
da imzalıdır. 

Aile sofasının hacet penceresi 
üzerindeki kitabede şunlar yazı-
lıdır: 

Aynı kitâbe hacet penceresinin 
arkasındaki Hafize Hanım’ın 
muhteşem şâhidesi üzerinde de 
yazılıdır. Bu nefis hat ise Seyyid 
Osman imzalıdır. 

Hafize Hanım’ın oğlu Kazasker 
Mehmed Emin Bey’in âbidevî 
kabir taşının hattatı, oğlu Abdul-
kadir Bey’dir. Başta Sadrâzam 
Emin Paşa olmak üzere baba 
oğul ve torun ailece hattattır. 

Eyüp Mollası diye ün almış olan 
Kazasker Emin Bey’in oğlu Mir 
Mehmed Abdulkadir Beyefen-
di’nin kabri de bu hazirededir. 
Ulema sarıklı şahide 1264 (1848) 
tarihlidir. MİR MEHMED ABDULKADİR BEY ŞAHİDESİ
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SADRÂZAM MEHMED EMİN PAŞA’NIN OĞLU MEHMED EMİN BEY’İN 1225 (1810) TARİHLİ 

ÂBİDEVÎ KABRİ HAT SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNE SAHİPTİR

SADRÂZAM VE SERDÂR-I EKREM 

EL-HÂC EMÎN PAŞA MERHÛMUN 

ZEVCE-İ MUHTEREMELERİ 

MERHÛME VE MAĞFÛRUN LEHÂ

HAFİZE HANIM

 RÛHI-ÇÜN EL-FÂTİHA

SENE 1209 FÎ 26

CEMÂZİYELÂHİR LEYLETÜ’L-

EHAD

(6 OCAK 1795)

MEHMED EMİN PAŞA AİLE SOFASI
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Niyaz 
Pencereleri
Eyüp Sultan Türbesi Haziresi’nin dışını kuşa-
tan duvarlarda açılan niyaz pencereleriyle, so-
kaktan geçenler ile kitabeler arasında bir bağ 
kurulmaya çalışılmıştır. Bunun sebebi önce-
likle gelip geçenden bir ‘Fatiha’ alma isteğidir. 

Eyüp Sultan Türbesi’nin kuzeyindeki duvarda 
yer alan Abdullah Paşa Aile Sofası’nın niyaz 
penceresi bunun en güzel örneklerinden bi-
ridir. Pencerenin üstüne Kaşıkçızade hattı ile 
Kelime-i Tevhid yazılmış, altına 1189 (1775) 
tarihi düşülmüştür. Hacet Pencere’sinin arka-
sında kalan Abdullah Paşa’nın mezar taşının 
her iki yüzüne de, yoldan geçenlerin de oku-
yup dua etmeleri için aynı kitabe işlenmiştir.

1848

ABDULLAH PAŞA AİLE SOFASI
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MAREŞAL MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK AİLE SOFASI BÜYÜK KABRİSTAN’IN YÜKSEK NOKTALARINDAN BİRİNDEDİR. 
AİLE SOFASINDA EŞİ FİTHAT HANIM VE KIZI AYŞE MUAZZEZ HANIM’IN KABİRLERİ DE YER ALMAKTADIR

Büyük 
Kabristan
Aile Sofaları
Eyüpsultan’daki büyük kabristanlarda aile 
sofaları şeklindeki uygulama dikkat çeki-
cidir. Türbelerin, tekkelerin ve camilerin 
çevresinde oluşan hazirelerden hareketle, 
Büyük Kabristan ve Edirnekapı Kabris-
tanları’nda müstakil kabirlerin yanı sıra 
aile sofaları şeklinde bir mezar yapılaş-
ması yaygınlaşmıştır. Osmanlı döneminde 
başlatılan bu uygulama Cumhuriyet dö-
neminde de devam ettirilmiştir. Aile sofası 
olarak etrafı çevrilen alanlara önce ailenin 

büyüğü defnedilmiş, hayata gözlerini yu-
man çocuklar ve torunlar da zaman için-
de o sofadaki yerlerini almışlardır. Büyük 
Kabristan içinde hem Osmanlı dönemin-
den kalma, hem de Cumhuriyet dönemin-
de oluşturulan çok sayıda aile sofası yer 
almaktadır. Büyük kabristanda en çok bi-
linen ve ziyaret edilen aile sofalarının ba-
şında Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl 
Kısakürek, Prof. Dr. Es’ad Coşan ve Ah-
med Kabaklı’nın aile sofaları gelmektedir. 

OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA 
BU AİLE SOFASININ TABELASI 
KELİME-İ TEVHİD İLE BAŞLA-
MAKTADIR. DEMİR ÇERÇEVE 
İÇİNE ALINMIŞ MERMERE AİLE 
SOFASININ KİME AİT OLDUĞU 
ŞÖYLE YAZILMIŞTIR: 

LÂ İLÂHE İLLALLAH MUHAMME-
DÜN RASÛLULLAH

HÂZÂ KABR SEYYİD ALİ YEK-
TÂ MİN ECİLLETİ’L-MEŞÂYİ-
Hİ’N-NAKŞİBENDİYYE

SENE 1326 (1908)
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BÜYÜK KABRİSTAN’DA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MEKANLARDAN BİRİ NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN KABRİDİR. ÜSTAD’IN AİLE 
SOFASINDA OĞLU ÖMER VE EŞİ NESLİHAN KISAKÜREK HANIMEFENDİ İLE SEYYİD MUSTAFA ŞİRVAN’IN KABİRLERİ VARDIR

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK AİLE SOFASI DA BÜYÜK KABRİSTAN’IN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN MEKÂNLARINDANDIR. DAMADI ENVER 
ÖREN VE AİLE YAKINLARININ GÖMÜLÜ OLDUĞU SOFA, KAŞGARİ TEKKESİ’NİN ÜST TARAFINDADIR

BÜYÜK KABRİSTAN AİLE SOFALARI
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ŞEYH’ÜL-MUHARRİRİN LAKAPLI AHMED KABAKLI’NIN AİLE SOFASI, İDRİS KÖŞKÜ TEPESİ’NDE PİYER LOTİ KAHVESİ’NE 
ÇIKAN YOLUN SAĞ TARAFINDADIR. EŞİ MEŞKÛRE VE OĞLU SERVET KABAKLI DA BURAYA DEFNEDİLMİŞTİR

AVUSTURYA’DA BİR TRAFİK KAZASINDA VEFAT EDEN NAKŞİBENDİ TARİKATI ŞEYHİ PROF. DR.MAHMUD ES’AD COŞAN İLE 
DAMADI PROF. DR. ALİ YÜCEL UYAREL’IN KABRİ, İDRİS KÖŞKÜ TEPESİNE ÇIKAN YOLUN SOL TARAFINDADIR

BÜYÜK KABRİSTAN AİLE SOFALARI
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Edirnekapı
Aile Sofaları
Edirnekapı Kabristanı, İstanbul surları dı-
şında kalan şehrin en eski mezarlığıdır. Bu 
büyük kabristan, Savaklar, Toklu Dede, 
Tokmaklı Tepe ve Otakçılar kabristanları 
ile karışmıştır. Önemli bir kısmını da Edir-
nekapı Şehitlikleri oluşturur. Rami, Fethi 
Çelebi, Münzevi Kışla ve Savaklar cadde-
lerinin çevresine yayılan bu büyük kab-
ristanın bütünlüğü, 1950’li yıllarda açılan 
yeni yollar dolayısıyla bozulmuş, birkaç 
parçaya bölünmüştür. 

Bu kabristana İstanbul’un fethi sırasında 
şehit düşenlerin definleri ile başlanmış, za-
man içinde sandukalı sofa dediğimiz aile 
kabristanları yaygınlaşmıştır. Cumhuriyet 
devrinde de devam eden aile sofaları, me-
zarlık sınırlarının bir hayli genişlemesine 
sebep olmuştur.  

İstanbul’a gelen gezginlerin kitaplarına 
servileri ve çitlembikleri ile giren Edirne-
kapı, Karaca Ahmed’den sonra şehrin en 
büyük kabristanıdır. Edirnekapı’daki aile 
sofaları birbirinden farklı mimari yapıla-
rı ile dikkat çeker. Vefat edenin mesleğini 
öne çıkaran kabir örnekleri bir hayli fazla-
dır. Cumhuriyet döneminden ünlü isimle-
rin kabirlerinin bulunduğu Edirnekapı’da, 
Tatar asıllı ünlü yazar ve siyasetçi Yusuf 
Akçura’nın kabri sekiz katlı ‘Kazan Sü-
yüm Bike Minaresi’nin kopyası şeklinde 
yapılmıştır. Ziyaretçisi oldukça çok olan 
Edirnekapı Sakızağacı Kabristanı’ndaki 
Şeyh Ali Haydar Efendi’nin aile sofası ise 
üzerine bir kubbe yapılarak açık türbeye 
dönüştürülmüştür. 
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EDİRNEKAPI AİLE SOFALARI
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EDİRNEKAPI KABRİSTANI’NDA BEDREDDİN MUHTAR BEY VE EŞİNİN ANIT MEZARLARI.

EDİRNEKAPI AİLE SOFALARI
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 SAKIZAĞACI KABRİSTANI’NDA ŞEYH ALİ HAYDAR EFENDİ’NİN AÇIK TÜRBESİ.

EDİRNEKAPI AİLE SOFALARI
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Ünverler
Aile Sofası
Edirnekapı’daki Sakızağacı Mezarlığı’nda 
bulunan ÜNVERLER Aile Sofası, Cum-
huriyet dönemi aile kabristanlarının en gü-
zel örneklerinden biridir. Sade, gösterişsiz 
bir o kadar da sanatkârane yapılmıştır. 

Sofada, 1986 yılında vefat eden Ord. Prof. 
Dr. Süheyl Ünver’in yanı sıra 2008’de vefat 
eden oğlu Aydın Ünver’in kabir taşları yer 
alır. Kabir yapıldığında hayatta olan 1913 
doğumlu eşi Müzehher Ünver’in şahidesi 
konulmuş, vefat tarihi boş bırakılmıştır. 

Süheyl Ünver şahidesinin ön kısmına celî 
sülüs hatla ve müsenna, yani simetrik 

olarak “Huve’l-Bâkî” ibaresi yazılmıştır. 
Bu ibarenin altında büyük harflerle ÜN-
VERLER ibaresi konulmuş, onun altın-
da bu ünlü hezarfenin ismi ile doğum ve 
ölüm tarihine yer verilmiştir. Alt kısımda 
ise celî sülüs hatla “el-Fatiha” ibaresi hâkk 
edilmiştir. Baş taşının arka yüzünde yarı 
simetrik olarak düzenlenmiş Rumî motif-
ler nefistir. Mermere hâkkedilen yazı ve 
motiflerin üzeri altın varakla kaplanmıştır. 

Aydın Bey ve Müzehher Hanım’ın şahi-
delerinin arka yüzünü de, içi palmet ve 
Rumîlerle dolu şemse formunda iki motif 
süslemektedir. 

1986
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Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Türk kültür 
hayatına damga vurmuş abide şahsiyetler-
den biridir. Hekim, tıp ve sanat tarihi araş-
tırmacısı olan Ünver, dönemin sahasında 
en ünlü isimlerinden hat, ebru, resim ve 
minyatür öğrenmiş, Tıp Fakültesi’ndeki 
öğretim üyeliği ve hekimliğinin  yanı sıra 
Türk tezyini sanatlarında da yüzlerce öğ-
renci yetiştirmiştir. 

Süheyl Ünver, tam bir hezarfendi. Arap-
ça, Farsça, Fransızca biliyor; ney çalıyor; 
ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatıyla uğ-
raşıyordu. Türk kültürünün bütün yönle-
riyle ilgileniyordu. 

Sahip olduğu zengin arşivini, kendi kur-
duğu enstitülerle, Türk Tarih Kurumu ve 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlamış-
tır. 60 binden fazla el yazması üzerinde 
inceleme yapmış, hayatı boyunca derin bir 
araştırma ve yazma işine kendisini vakfet-
miştir. Dergi, gazete ve ansiklopedilerde 
binlerce yazısı yayınlanmıştır. 

18 bilimsel kuruluşun üyesi olmuş, tıp ta-
rihi, bilim tarihi, kültür tarihine ait 2500 
civarında kitap ve bilimsel makale yayın-
lamıştır. 1985’de Kültür Bakanlığınca bü-
yük ödüle layık görülmüş, yurtdışında da 
ödüller almıştır. 

ORD . PROF . DR. A. SÜHEYL ÜNVER  1898 - 1986

ÜNVERLER AİLE SOFALARI
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Şair ve
Yazarlar
Sofası
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Edirnekapı Kabristanı’nın belki de günü-
müz gençliği tarafından en çok bilinen ve 
ziyaret edilen bölümü İstiklal Marşı Şairi 
Mehmed Akif Ersoy’un kabrinin bulun-
duğu şair ve yazarlar sofasıdır. Aslında yol 
çalışmaları dolayısıyla bu sofa sonradan 
oluşturulmuş, başta Mehmed Akif Er-
soy olmak üzere Süleyman Nazif, Ahmed 
Naim Baban ve Muallim Cevdet’in kabir-
leri buraya taşınmıştır. 

Metrobüs hattının geçirilmesi dolayısıyla 
ikiye bölünen Edirnekapı Kabristanı’nın 
güney kısmının girişinde sağdadır. Kabris-
tanın en ferah ve en bakımlı alanlarından 
biridir. 

“Vatan Şairi ve Milli Şair” unvanlarına da 
sahip olan Mehmed Akif Ersoy, 27 Aralık 
1936’da Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’n-
da vefat etmiş, cenaze namazı üniversite 
gençliği tarafından Beyazıt Camii’nde kı-
lındıktan sonra defnedilmiştir. Kabri, 1960 
yılında yol inşaatı sebebiyle Edirnekapı’ya 

nakledilmiştir. Sol tarafında arkadaşı Ah-
med Naim Baban, sağ tarafında Süleyman 
Nazif’in kabirleri yer almaktadır. Muallim 
Cevdet’in kabri Ahmed Naim Baban’ın az 
ilerisindedir. 

Mehmed Akif’in beyaz mermerden yapı-
lan kabri, üç kademeli bir kaide üzerine 
oturtulmuştur. Basamaklarla çıkılan anıt 
mezarın ayak taşı yoktur. Dendanlı formla 
biten baş taşının üst tarafına celî sülüs hat-
la besmele yazılmıştır. Onun altına büyük 
harflerle “İstiklal Marşımızın Büyük Şairi 
Mehmed Âkif Ersoy 1873 - 1936 Ruhuna 
Fâtiha” ibaresi yerleştirilmiştir. 

Ayak ucuna doğru daralan kabir gövde-
sinin üzerine Rumi motiflerle süslenmiş 
mermer bir seccade serilmiştir. Şahidenin 
arkasına İstiklal Marşımızın ilk iki kıtası 
altın varakla yazılmış, anıt kabrin hemen 
arkasına yerleştirilen mermer bir çerçeve 
içindeki cam levhaya İstiklal Marşı’nın ta-
mamı yazılmıştır. 

Dört Ünlü İsim 
Bir Arada
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İSTİKLAL MARŞI’MIZIN ÜNLÜ ŞAİRİ, “VATAN ŞAİRİ, MİLLİ ŞAİR” OLARAK DA BİLİNEN MEHMED

AKİF ERSOY’UN MEZARI, EDİRNEKAPI KABRİSTANI’NIN GÜNEY BÖLÜMÜNÜN GİRİŞİNDEDİR.

DÖRT ÜNLÜ İSİM BİR ARADA
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Seyyidler 
Kabristanı
Seyyidler Kabristanı, Edirnekapı Kabris-
tanı’nın Surlara yakın kısmındadır. Meh-
med Akif Ersoy anıt mezarından sola 
doğru ilerleyince burada yer alan küçük 
Şehitlik Camii’nin bitişiğindedir. Osmanlı 
döneminde Peygamber Efendimiz’in so-
yundan gelen seyyidler ile Hz. Ebubekir’in 
soyundan gelenler buraya defnedilmiştir. 

Osmanlı döneminde güzel bir hat ile yazı-
lan kitabe, Latin harfleri ile de küçük bir 
mermer levhada tekrarlanmıştır. Osmanlı-
ca kitabede şunlar yazılıdır: 

“Nesl-i necîb-i, Hazret-i Nebevî İmam Ha-
san ve Hüseyin Efendilerimiz Hazerâtıyla 
Ebubekir Sıddîk Efendimiz Hazretleri’nin 
sülâle-i tâhiraları kabr-i münevverleridir.”

98



SEYYİDLER KABRİSTANI
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Edirnekapı 
Şehitlikleri
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Edirnekapı Şehitliği, 1453 yılında İstan-
bul’u fethetmek amacıyla Bizans surları 
önünde savaşırken şehit düşen Müslüman 
askerlerin Edirnekapı, Topkapı, Maltepe 
ve Topçular arasında kalan geniş bir ara-
ziye gömülmeleriyle oluşmuştur. Osman-
lı devrinde bayram sabahları camilerden 
çıkan cemaatler Sır Tekke’de toplanır ve 
şehitlerin ruhlarına dualar okunurdu. Os-
manlı devri boyunca Edirnekapı Şehitli-
ği’ndeki bazı parsellere şehitlerin dışında 
da defin yapılmış, böylelikle şehitliğin çev-
resinde geniş mezarlık alanları oluşmuştur.

Haliç Köprüsü yapılırken, E 5 otoyolu 
Edirnekapı Şehitliği’nin altından bir tü-
nelle geçirilip köprüye bağlanmış, daha 
sonra metrobüs inşaatı sırasında bu tünel, 
üstündeki kabirler taşınarak ortadan kal-
dırılmıştır. Böylece tarihi ve yeni kabirle-
rin bulunduğu Edirnekapı Kabristanı iki 
bölüme ayrılmış; geniş bir köprü / yaya yo-
luyla birbirine bağlanmıştır. Bu yaya yolu-
nun güney tarafının girişinde milli şairimiz 
Mehmed Akif Ersoy’un kabri, kuzey tara-
fında ise Edirnekapı Şehitler Abidesi yer 
alır. Eyüpsultan ve Rami tarafına giden 
karayolu ile Topkapı – Habibler Tramvay 
Hattı’nın şehitlik durağı metrobüs ile bu 
noktada entegre edilmiştir. 

ŞEHİTLİKLER 

Edirnekapı Şehitlikleri, buradaki dev kab-
ristan alanının şehitlikler için ayrılmış 28 
bin metrekarelik bölümüne yayılmıştır. 
Çoğunluğu Edirnekapı Kabristanları’nı 
ikiye bölen E 5 Otoyolu’nun kuzey tara-
fındadır. 

Osmanlı-Rus Harbi ve Balkan Harbi şe-
hitleri ile 16 Mart Şehitleri, Hava Şehitliği 
ve THY Şehitliği, Sakızağacı Şehitliği kıs-

mındadır. Kara ve Deniz Şehitliği ile itfa-
iye teşkilatının şehitleri, eski tulumbacılar, 
harp malul ve gazilerine ait bölümler batı 
tarafındadır. Polis Şehitlikleri E 5’nin gü-
ney kısmında kalmıştır. 

Edirnekapı Şehitliği, Osmanlı ve Cumhu-
riyet döneminde kısmen Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne bağlı iken günümüzde İstanbul 

Kara ve Deniz  
Şehitliği
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Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Mü-
dürlüğü’nün kontrolündedir. 1926 yılında 
kurulan Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı da 
şehitliklerin imarı ve düzenlenmesi ile ilgi-
lenmektedir.

MISIR TARLASI KABRİSTANI

Edirnekapı Şehitliği’nde tarihi kabirlerin 
yoğun olduğu bölüm Mısır Tarlası adını 
taşır. 19. yüzyıl ve önceki yüzyıllara ait ka-
birlerin bulunduğu bu bölüm, zemininin 
gevşekliğinden dolayı zamanın tahribatına 
uğramıştır. Necati Bey Mezarlığı adı veri-
len bölümde de eski kabirleri  mevcuttur. 
Rami Caddesi’ni çevre yoluna bağlayan 
bağlantı yolu bu bölümün ortasından geçi-
rilmiş ve mezarlığın bütünlüğü bozulmuş-
tur. Bu bölümde pek çok tarihi şahsiyetin 
mezarı bulunmaktadır.

Edirnekapı Şehitliği, Balkan Savaşı ile 1. 
Dünya savaşı ve özellikle Çanakkale sa-
vaşında yaralanarak tedavi olmak için İs-
tanbul hastanelerine getirilen ve burada 
şehitlik mertebesine ulaşan Müslüman as-
kerlerin çoğunlukta bulunduğu bir mezar-
lıktır. Harita Genel Müdürlüğü’nün 1971 
yılında Ankara’da bastırdığı ‘Şehitlerimiz’ 

adlı eserde İstanbul’a getirilen Balkan 
Harbi ve Çanakkale Savaşı gazilerinden 
hastanelerde vefat edip Edirnekapı Şehit-
liği’ne defnedilenlerin sayısı yaklaşık 13 
bin olarak verilir.

KARA VE DENİZ ŞEHİTLİĞİ

103



104



105



Edirnekapı 
Çanakkale Şehitler 
Abidesi
(1926)

Edirnekapı Çanakkale Şehitler Abide-
si, Fatih’ten Eyüpsultan ve Rami tarafı-
na giden karayolu ile Topkapı – Habibler 
Tramvay Hattı’nın Şehitlik durağının kar-
şısındadır. 1926 yılında yapılmıştır. Beyaz 
mermerden yapılan anıt, sekizgen bir kai-
de üzerinde yükselir. Çevresi yarım metre-
ye yakın mermer korkuluklarla çevrilidir. 
Dört tarafında üçer basamakla çıkılan gi-
rişler yer alır. Zeminden gökyüzüne doğru 
incelerek yükselen anıt, Çanakkale Savaş-
ları’nda şehit düşenlerin anısını yaşatmak 
amacıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında ya-
pılmıştır. Sekiz cephesinde oyma olarak 
yapılan sivri kemerli nişler içine yazılar 
yerleştirilmiştir. Yazıların üst kısmını mu-
karnaslı bir friz çevirir. Anıtı yapan usta-
nın ismi, anıt gövdesine küçük harflerle 
not düşülmüştür: Taşcı Merkezzâde Kadri.

Abidenin altı cephesine Çanakkale Savaş-
ları’nın safhaları, iki cephesine ise anıtın 
yapılış ve açılış tarihi yazılmıştır. 1926 yı-
lında Osmanlı Türkçesi ile yazılan yazılar, 
1928 yılında alfabe değişikliğinden sonra 
Latin harfleri ile de alt kısmda tekrar edil-
miştir. 

Abidenin sekiz cephesinde yer alan 
yazılar şöyledir: 

Umumi Harbin İlanı
11 İkinciteşrin 1914

Seddülbahir’in Tahliyesi
8/9 Şubat 1915

Çanakkale’ye Denizden Taarruz
18 Mart 1915

Anafartalar Arıburnu Tahliyesi
19/20 Birincikanun 1915

Seddülbahir Muharebeleri
12 Temmuz 1915

Anafartalar Zaferi
10 Ağustos 1915

Abidenin Tarihi İnşası
30 Ağustos 1926

Resmi Küşad
30 Ağustos 1926

AÇIK MÜZE GİBİ

Edirnekapı Şehitliği, I. Dünya Savaşı’nda 
Harbiye Nezareti tarafından yönetilmiş, 
Cumhuriyet’in ilanından sonra yönetim 
Milli Müdafaa Vekaleti’ne geçmiştir. Şe-
hitliklerin bakımı ve daha iyi korunması 
için İstanbul Merkez Komutanı Albay Şa-
kir Güleç’in çabaları ile 1924 yılında Şe-
hitlikler İmar Komisyonu oluşturulmuştur. 
İstanbul Mebâni-i İslamiye Müdürü ve İs-
tanbul Evkaf Müdürü’nün de katılımı ile 
kurulan bu komisyon, maddi yardım sağ-
lamak amacıyla İstanbul Şehitlikleri İmar 
Camiyeti’ni kurup, şehitliklerin yönetimi-
ni bu cemiyete devretmiştir. 1926 yılında 
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da Edirnekapı Şehitlikleri’nin merkezi bir 
noktasına “Çanakkale Şehitler Abidesi” 
dikilmiştir. 

Edirnekapı Çanakkale Şehitler Abidesi’nin 
çevresindeki şehitlikler, İstanbul’un fet-
hinden başlayarak günümüze ulaşan fark-
lı özelliğe sahip mezar taşlarını bir araya 
getiren açık hava müzesi görünümündedir. 
Mermer levhalara işlenen şiirlerden tarihi 
belgelere, biyografilerden edebi metinlere; 
en güzel taş işçiliği örneklerinden mermer 
bezemelerin binbir çeşidine, yazı sanatının 
farklı örneklerinden değişik serpuş, arma 
ve motiflere kadar farklı özellikleri barın-
dıran ülkemizin kültür, sanat, edebiyat, 
tarih ve maneviyat merkezlerinden biridir.

160 SOFA

Edirnekapı Çanakkale Şehitler Anıtı’nı 
merkez almak suretiyle şekillendirilen 
28 bin metrekarelik alanda Seddülbahir, 
Conk Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu 
Caddeleri açılmış, bunların çevresine şehit 
isimlerinin mermer levhalara yazılı olduğu 
160 sofa yapılmıştır. Anıtın olduğu alana 
açılan üç caddenin ismi Atatürk, Cemal 
Gürsel ve Conk Bayırı’dır. 

İstanbul’da ilk tulumbacılar teşkilatını ku-
ran Gerçek Davut Ağa’nın kabri ile bulu-
nabilen tulumbacılar kabirleri de bu anıtın 
yakınına taşınmıştır. Ziyaretçisi hiç eksik 
olmayan şehitlikler özellikle dini ve milli 

bayramlarda ziyaretçi akınına uğramak-
tadır. Özel törenlerin yapıldığı bu alanlara 
okullarımız da gruplar halinde geziler dü-
zenlemektedirler. 

EDİRNEKAPI ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ
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Sakızağacı Şehitlikleri
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Hava Şehitliği
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THY Şehitliği
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Polis Şehitliği
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Ebedî Eyüpsultanlılar 
Anıtı

Eyüp Sultan Türbesi’nden Piyer Loti’ye 
doğru çıkan Arnavut kaldırımlı yokuşun 
başında Ebedi Eyüpsultanlılar Anıtı yer 
alır. Abidevi bir çeşme olarak düzenlenen 
anıtın üzerinde Ebu Eyyub El-Ensari haz-
retlerinden başlayarak bu kutsal beldede 
medfun ünlülerin isimleri yer alır. Ebedi 
Eyüpsultanlılar Anıtı’nın Beyaz mermer-
den yapılan iki cephesinde Eyüp’te kab-
ri bulunan meşhurlar, mesleği ve doğum 
- ölüm tarihleri ile birlikte verilmiştir. 
Üst kısma büyük harflerle yazılan ‘Ebedi 
Eyüpsultanlılar’ ibaresinin soluna Osman-

lı devlet arması, sağına ay yıldızlı Türk 
bayrağı işlenmiştir. Batılılaşma dönemini 
çağrıştıran motiflerle süslenen anıt çeşme-
nin iki cephesine 32’şer çerçeveli dört bö-
lüm açılmış, bunların içine isimler yerleş-
tirilmiştir. Anıt çeşmeyi 1994 - 2009 yılları 
arasında üç dönem Belediye Başkanlığı 
yapan Ahmed Genç yaptırmıştır. 2002 yı-
lında inşa edilen çeşmenin alınlığına kitabe 
yerleştirilmiş, yan cephesinin üst kısmına 
ise Enbiya Suresi 30. Ayetin bir bölümü ile 
onun sağına bir hadis-i şerif yazılmıştır.  
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EBEDİ EYÜPSULTANLILAR ANIT 
KİTABESİ: 

“MÜZEYYEN BİR ÇEŞME KILDI 
DUÂSI MÜSTECÂB OLSUN.

DELİLİ HAZRETİ ALLAH, ŞEFİÎ 
MUSTAFA OLSUN.   

BİR İÇEN BİR DAHİ İÇSİN, İÇEN-
LERE ŞİFÂ OLSUN.

REİS AHMED GENÇ'DEN EYÜP-
SULTAN'A HEDİYE OLSUN.

16 REBÎÜLEVVEL 1423 - 29 
MAYIS 2002

ÇEŞMENİN YAN CEPHESİNDEKİ 
AYET-İ KERİME VE HEDİS-İ ŞERİF: 

VE CEALNÂ MİNE'L-MÂİ KÜLLE 
ŞEY’İN HAYY /

CANLI OLAN HER ŞEYİ DE 
‘SU’DAN MEYDANA GETİRDİK.

ENBİYA SURESİ’NİN 30. AYET

—

“ACCİLÛ Bİ'S-SALÂTİ KAB-
LE'L-FEVT 

 VE ACCİLÛ Bİ'T-TEVBETİ KAB-
LE'L-MEVT”

VAKTİ GEÇMEDEN ÖNCE NAMAZ 
İÇİN ACELE EDİN, 

ÖLMEDEN ÖNCE TEVBE İÇİN 
ACELE EDİN. 

HADİS-İ ŞERİF

EBEDÎ EYÜPSULTANLILAR ANITI

115



• Eba Eyyub el Ensari, Sahabe 

• Ebu Şeybe’tül Hudri, Sahabe

• Ebu Derda, Sahabe

• Hz. Abdussadık, Sahabe

• Hz. Hafir, Sahabe

• Hz. Kaab, Sahabe

• Muhammed el Ensari, Sahabe

• Ethem Baba, Fatih’in sakası

• Ya Vedud Hazretleri, Mutasavvıf

• Saçlı Abdulkadir, Şeyhülislam

• Yesarizade, Hattat, 1190 – 1255 Hicri

• Ali Kuşçu, Bilim adamı, 1400 - 1474

• İdris-i Bitlisi, Alim, 1520

• Bulak Mustafa Paşa, Kaptan-ı Derya, 1533

• İbn-i Kemal, Şeyhülislam, 1468 - 1533

• Ayas Mehmed Paşa, Sadrâzam, 1482 - 1539

• Semiz Ali Paşa, Sadrâzam, 1565

• İmmi Sinan, Mutasavvıf, 1569

• Ebussuud Efendi, Şeyhülislam, 1490 – 1574

• Nigari, Hattat, 1494 – 1572

• Sokollu Mehmed Paşa, Sadrâzam, 1506 – 1579

• Molla Lütfi, Alim 1581

• Lala Mustafa Paşa, Devlet Adamı, 1580

• Şah Sultan, II. Selim’in kızı, 1580

• Zal Mahmud Paşa, Sadrâzam, 1580

• Cafer Paşa, Vezir, Beylerbeyi, 1587

• Mehmed Vusuli Efendi, Şair, Bilgin, 1589

• Abdullah Kırımi, Hattat, 1595

• Ferhad Paşa, Sadrâzam, 1595

• Baki, Şair, 1526 – 1600

• Hoca Sadettin Efendi, Şeyhülislam, Tarihçi, 
1536 – 1599

• Siyavuş Paşa, Sadrâzam, 1601

• Nakkaş Hasan Paşa, 1622

• Abdülmecid Sivasi, Mutasavvıf, 1563 – 1639

• Eyyubi Mehmed Çelebi, Musikişinas, 1650

• İncili Çavuş, Nüktedan, 1672

• Itri, Musikişinas, 1640 – 1712

• Beşir Ağa, Devlet Adamı, 1652 – 1746

• Başmakçızade Ali, Şeyhülislam, 1683 – 1712

• Levni, Minyatür Sanatçısı, 1732

• Celaleddin Uşşaki, Mutasavvıf, 1750

• Ebu Bekir Ağa, Musikişinas, 1685 – 1759

• Kaşgari Abdullah Efendi, Mutasavvıf, 1761

• Haşmet, Nüktedan, 1768

• Saliha Sultan, III. Ahmed’in kızı, 1715 – 1778

• Fitnat Hanım, Şaire, 1780

• Esrar Dede, Şair, 1796

• Mihrişah Sultan, III. Selim’in annesi, 1805

• İsmail Zühdi, Hattat, 1806

• Sümbülzade Vehbi, Şair, Kadı, 1719 – 1809

• Mahmud Celaleddin, Hattat, 1829

• Esma Sultan, 1743 – 1788

• Hüsrev Paşa, Sadrâzam, 1756 – 1855

• Hayali Said Efendi, Hattat, Musikişinas, 1776 – 
1856

• Halil Rıfat Paşa, Kaptan-ı Derya, 1855

• Musahip Sait Efendi, Musikişinas, 1776 – 1855

• Şakir Ağa, Musikişinas, 1777 – 1841

• Zaro Ağa, Halk Adamı, 1774 – 1934

• Üryanizade Esad Efendi, Şeyhülislam, 1813 – 
1889

• Mehmed Raşit Efendi, Hattat, 1816 – 1879

• Tunuslu Hayrettin Paşa, Sadrâzam, 1822 – 1890

• Zekai Dede Efendi, Musikişinas, 1824 – 1897

• Adile Sultan, Şaire, 1826 – 1898

• Yenişehirli Avni Bey, Şair, 1827 – 1883

ÖN CEPHEDEKİ İSİMLER

EBEDÎ EYÜPSULTANLILAR ANITI
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• Bakkal Arif Efendi, Hattat, 1830 - 1909

• Hacı Arif Bey, Musikişinas, 1831 - 1884

• Hasan Hüsnü Paşa, Bahriye Nazırı, 1832 - 1903

• Bolahenk Nuri Bey, Musikişinas, 1934 - 1910

• Abdurrahman Şeref, Devlet Adamı, Tarihçi, 
1835 - 1925

• Küçük Said Paşa, Devlet Adamı, 1839 - 1914

• Şeker Ahmed Paşa, Ressam 1841 - 1906

• Gazi Ethem Paşa, Harbiye Nazırı, 1844 1909

• Sultan Reşad, 35. Padişah, 1844 - 1918

• Hüseyin Fahrettin Dede, Musikişinas, 1854 - 
1911

• Ömer Ferit Kam, Yazar, 1861 - 1944

• Şevki Bey, Musikişinas, 1861 - 1944

• Kamil Akdik, Hattat, Ressam, 1862 - 1941

• İhtifalcı Mehmed Ziya, İdareci, Yazar, 1865 - 
1927

• Rahmi Bey, Musikişinas, 1865 - 1924

• Mehmed Hulusi Efendi, Hattat, 1868 - 1940

• Ahmed Irsoy, Musikişinas, 1869 - 1943

• Süleyman Nazif, Yazar, 1870 - 1927

• Ali Haydar Ahıskavi, Alim, 1870 - 1960

• Kara Ahmed, Pehlivan, 1871 - 1902

• Ahmed Naim (Babanzade), Âlim, 1872 - 1934

• Mehmed Akif Ersoy, Milli Şair, 1870 - 1936

• Vedat Tek, Mimar, 1873 - 1942

• Fevzi Çakmak, Mareşal, 1876 - 1950

• Prens Sabahattin, Devlet Adamı, 1877 - 1948

• Münir Kökten, Musikişinas, 1882 - 1969

• Ahmed Haşim, Şair, 1883 - 1933

• Medineli Hacı Osman Efendi, İlim Adamı, 1885 
- 1967

• Avni Lifij, Ressam, 1886 - 1927

• Feyhaman Duran, Ressam, Hattat, 1886 - 1970

• İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Tarihçi, 1889 - 1977

• Ömer Rıza Doğrul, Yazar, 1879 - 1952

• Ahmed Süheyl Ünver, Tıpcı, Sanat Tarihçisi, 
Tezhib,1898 - 1986

• Peyami Safa, Yazar, 1899 - 1961

• Sadettin Heper, Musikişinas, 1899 - 1980

• Küçük Kemal, Tiyatrocu, 1901 - 1936

• Necip Fazıl Kısakürek, Şair, Mütefekkir, 1905 - 
1983

• Nihat Sami Banarlı, Yazar, 1907 - 1957

• Ziya Osman Saba, Şair, 1910 - 1957

• Hüseyin Hilmi Işık, Yazar, 1911 - 2001

• Ahmed Davutoğlu, İlim Adamı, 1912 - 1983

• Zübeyr Gündüzalp, Yazar, 1920 - 1971

• Ömer Nasuhi Bilmen, Alim, 1883 - 1971

• Ahmed Kabaklı, Yazar, 1924 - 2001

• Yahya Galip Kargı, T.B.M.M. Kurucu Üye, 1876 
- 1942

• Bekir Berk, Yazar, Avukat, 1926 - 1992

• S. Ahmed Arvasi, Yazar, Mütefekkir, 1932 - 1988 

• M. Es’ad Coşan, Alim, Mürşid, 1938 - 2001

• Enver Ören, İlim Adamı, 1939 - 2013

• Efraim Genç, Hafız, 1928 - 2011

• Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis Alimi, 1940 - 
2009

• İzzettin Yıldırım, Risale-i Nur Talebesi, 1946 - 
2000

• Pişekâr Asım Baba, Tiyatro Sanatçısı, 1869 - 
1943

• Kasım Küfrevi, Küfrevi Şeyhi

• H. Cemal Ögüt, Şeyh’ül-Vaizin, 1887 - 1966

• Mecit Çetinkaya, Manavcılar Başkanı, 1912 - 
1978

• Gönenli Mehmed Efendi, Âlim, Kurra, 1903 - 
1991

YAN CEPHEDEKİ İSİMLER
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Başlıklar konusu, neredeyse mezar taşla-
rının ilk akla gelen bölümü olmasına kar-
şılık, Osmanlı mezar taşlarının tam olarak 
çözülemeyen konularının önemlilerinden 
biridir. Türklerin, Orta Asya’daki yaygın 
ölü heykeli geleneği biliniyor. Özellikle 
Ahlat ve çevresinde bazı mezar taşların-
daki ejderli tepeliklerin Kül Tigin ve Bilge 
Kağan anıtları ile açık bağına karşılık, ölü 
heykelleri ve ejderli tepelikler Türkiye’de-
ki mezar taşlarının ana tipleri olmamıştır. 
11 – 14. yüzyılların Türkiye’sinde mezar 
taşlarında giysi anlamında başlık kullanıl-
mamıştır.

Başlık 15.yüzyıldan itibaren görülür, yay-
gınlaşması 18. Yüzyılda gerçekleşir. Baş-
lıklar konusunun en önemli sorunu, baş-
lıklara verilen adlardır. Konuyla ilgili arşiv 
belgelerine dayalı araştırmalar henüz ya-
pılmadığı için karışıklık devam etmektedir.

Başlıklarla ilgili temel problem, Osmanlı 
metinlerinde zaman içinde aynı başlığa de-
ğişik adlar verilmesi, adı belirtilen başlık-
ların da biçimlerinin tanımlanmamasıdır. 
Bu durum çözülmesi zor bir karmaşa oluş-
turmuştur. Osmanlı kaynak metinlerine 
dayalı bir araştırma yapılmadan da kesin 
bir sonuca varılamayacaktır. 

Kavuk ve sarık terimleri bu karmaşa için 
iyi bir örnektir. Sarık, bir iç başlığın dışı-
na sarılan tülbent türü kumaşa denildiği 
kadar, başlığın bütünü için de kullanıla-
bilmektedir. Diğer yandan kavuk ile sarık 
arasında bir fark olup olmadığı, varsa bun-
ların neler olduğu da ortaya konulabilmiş 
değildir. Aynı durum kavuk ve – veya sa-
rığın alt tipleri için de geçerlidir. Bunlara 
daha sonra değineceğiz.

ERKEK BAŞLIKLARI

Sarık da, kavuk da artık kültürümüze yer-
leşmiş terimlerdir. İkisinin de yaşatılması 
gerekir. Ancak sözünü ettiğimiz karmaşayı 
önlemek için iki terim farklı biçimleri ifade 
etmelidir. Bu nedenle, geçici bir çözüm ola-
rak, iç başlığın dışına sarılan ince kumaş / 
dolama görünüşte ağırlıklı ise başlığın bü-
tününe sarık, sarılan bölüm ikinci planda 
ise kavuk demeyi tercih etmiştik. Bu yola 
gidildiğinde bile iki bölümün yakın ağır-EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

Mezar Taşlarında 
Başlıklar ve Bezeme
PROF. DR. HALİT ÇAL 
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lıkta olduğu başlık tiplerinin hangisine 
girdiğine kolayca karar verilememektedir. 
Sayın Necdet İşli’nin Serpuşlar adlı kita-
bında bazı başlıklar Osmanlı dönemindeki 
adları ile gösterilmiş, problemlerin bir bö-
lümü halledilmiş ise de bu alandaki karma-
şa bütünüyle çözülememiştir. 

Yazılı kaynaklardan ve kitap resimlerinden 
Erken Osmanlı döneminde başlıklar kulla-
nıldığı bilinmektedir. Mezar taşlarında ise 
yeni bir dil ortaya çıkarılmasına karşılık, 
ana biçimleri ve başlıksız olmalarıyla Sel-
çuklu – Beylikler geleneği sürdürülmüş-
tür. 15. yüzyılda ilk örnekleri görülmeye 
başlanan ve 16. yüzyılda çoğalan tipi, sarık 
olarak kabul ettik. Müzelerde örnekleri de 
bulunan sivri ve uzun bir iç başlığın etrafı-
na ince bez yuvarlak kalın dilimler halinde 
sarılır. İç başlığın ancak tepesi görülür. Bi-
çim olarak alt tiplerinde de söz edilebile-
cek bu başlık sultan, hanedan üyeleri, pa-
şalar ve üst düzey memur mezar taşlarında 
yer alır. 16 – 17. yüzyıllarda yaygındır, 18. 
yüzyıldan itibaren İstanbul ve Anadolu’da 
azalmakla birlikte Rumeli’de bir süre daha 
sürdürülür. Mücevveze bu tipe verilen 
adlardan biridir. Adeta bir heykel niteli-
ğindeki ince işçilikli bu tip başlıkların en 
güzel örnekleri Eyüp hazireleri ve türbele-
rindedir. Örfi, dağdağan gibi alt tiplerinde 
sarık dilimleri daha incedir. Serdengeçti ve 
Kuka başlıklarında iç başlık diğerlerinden 
daha çok görünür. Ağırlıklı olarak yeniçe-
rilerle ilgili olan bu tipler İstanbul dışında 
özellikle Karadeniz kıyı şehirlerinde de 

yaygındır. Dilimli takke olan iç başlığın te-
pede az bir kısmı görünecek şekilde enli ve 
ince şeritler halinde ince kumaşla sarıldığı 
tip kadı, şeyh, müderris, müftü gibi üst se-
viye ilim adamları ve ilgili kurumların yö-
neticilerince takılır.  Bazı tarikat başlıkları 
ile de büyük ölçüde benzeşen bu tip İstan-
bul’un yanı sıra Osmanlı coğrafyasının he-
men her bölgesinde görülebilir.

Kavuk demeyi tercih ettiğimiz başlıklar 
17. yüzyılda başlar, 18. yüzyıl ile 19. yüz-
yılın ilk yarısında çok görülürler. Dış yüzü 
baklava, düz çubuk ve yıldız biçimli olmak 
üzere üç ana tipte olan iç başlığın alt kısmı-
na yine ince kumaş sarılır veya sabit olarak 
dikilir. Paşalı, katibi gibi adlar verilen bu 
tipler alt düzey memurlar, esnaftan sultana 
kadar her kademede kullanılmıştır. Rütbe-
lere göre ayrımın renklerle sağlandığı söy-
lenebilir.

Başlıkların, adına mezar taşı dikilen kişi-
nin mesleğini de gösterdiği, çok yaygın bir 
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kabuldür. Bu bir ölçüde doğru olmakla 
birlikte, mezar taşındaki yazıda açıkça ya-
zılmadığı sürece yalnız başlığına bakılarak 
her örnek için açık bir meslek belirlene-
mez. Ancak asker, memur, ilmiye tarikat 
gibi sınıfların anlaşılabileceğini söylemek 
daha doğrudur. Ayrıca belirgin bir mesle-

ği olmayan çocuk veya gençler öldüğünde, 
babalarının mesleğini veya sınıfını gösterir 
bir başlığı olan mezar taşının dikilebilmesi 
de bu ayrımı güçleştirmektedir.

1839’da Tanzimat’ın ilânıyla ile beraber fes 
tek başlık tipi olarak seçilmiştir. Yaklaşık 
bir 30 yıl kadar daha mezar taşlarında ge-
leneksel başlıkların yapılmasına karşılık 
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren te-
mel tip festir. Yalnız ilmiye sınıfının mezar 
taşlarında bunun dışında kalınmış ve eski 
başlık tipleri sürdürülmüştür.  Feslerde 
dönemin sultanının adıyla anılan üç ana 
tipten söz edilebilir. Mahmudî tipinde di-
ğerlerinden farklı olarak fesin üst çapı alt 
çapından daha yaygındır. Püskülleri geniş 
ve uzundur. Azizi tipinde fes hem kısadır 
hem de büyük olan alt çap ile küçük olan 
üst çap arasındaki fark büyüktür. Yani fes 
yukarı doğru fazla daralarak çıkar. Hami-
di tipi feslerde ise bu açı o kadar dar dar 
değildir ve fes daha uzundur. Doğal olarak 
bunlarda belli standartlar olmadığı için her 
başlığı kolayca belli bir tip içine koymak da 
kolay değildir. Alt ve üst çapların eşit oldu-
ğu sıfır, zuhaf gibi tiplerden söz edilirse de 
adını verdiğimiz üç tip kadar yaygın değil-
dirler. Feslerle beraber mezar taşlarındaki 
çeşitlilik büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
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TARİKAT BAŞLIKLARI

Tarikat babaları, dedeleri, şeyhleri ve der-
vişlerinin mezar taşlarındaki başlıklar, 
bu kimliği gösterebildiği için çok önemli-
dirler. Her tarikat için belirgin bir başlık 
biçiminden söz etmek zordur. Alt ve üst 
çapları birbirine yakın, on iki dilimli, fese 
benzer biçimiyle Bektaşi başlıkları, en ko-
lay ayrımı yapılabilenlerdendir. Kolayca 
anlaşılabilen bir diğeri Mevlevi başlıkları-
dır. Uzun bir fesi andıran, tepesi yuvarla-
tılmış alt ucunda kumaş sarılı bir bölümü 
bulunur. Dilimli bir takkenin büyük ölçü-
de şerit bezle sarıldığı, ulema başlıklarına 
benzer tip, Halveti, Kadiri, Nakşi ve Rıfai 
mezar taşlarında da görülür. Bunların ger-
çeklerinde takkenin tepesine işlenen ve gül 
denilen çok kollu yıldıza benzer motifler 
ve renk farklılıklarıyla ayrım yapılabilir. 
Özellikle Kadiri başlıklarında birbirinden 
farklı tipler de bulunur. Sivri bir külah bi-
çimli Rıfai tacı da farklı tiplerdendir. Tari-
kat başlıkları genelde 18 – 20. yüzyıl mezar 
taşlarındadır. 

KADIN BAŞLIKLARI

Erkek mezar taşlarındaki başlık çeşitliliği, 

kadın mezar taşlarında yoktur. Eyüp Siya-
vuş Paşa Türbesi’nde olduğu gibi, tepesi 
hafif yuvarlatılmış, fese benzer, alt yarısı 
motifli bir kuşakla çevrili kadın başlıkla-
rı 16. yüzyıldandır. 17. yüzyıldan itibaren 
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ise boyun kısmından itibaren dış bükey bir 
kavisle yükselen, tepesi düz veya hafif ka-
visli bir başlık yaygınlaşır. Bu tipin başlık 
olduğu, bir kumaş örneğinin müzede bu-
lunması dolayısıyla kesindir. Üstünün düz 
veya az kavisli değil de kademeli kavisli 
olanlarının da başlık olması mümkündür. 
Ancak ayaklı bir ters kaseye benzeyen tip-
lerin, duvak olarak adlandırılmasına karşı-
lık başlık oldukları kesin değildir. Hatta bu 
tip tepelikler bazı erkek mezarlarının ayak 
taşlarında da vardır. Yine bir gül demeti 
şeklindeki tepeliklerin, çiçekli gelin başı 
olarak kabul edilmeleri de şimdilik tartış-
malı bir yorumdur.

MEZAR TAŞLARINDA BEZEME

Mezar ve mezar taşlarındaki süslemeyi, 
bitkisel, nesneli ve geometrik olmak üzere 
üç ana grupta toplayabiliriz. Dördüncü bir 
tür olan insan ve hayvan figürlerine, 14 – 
15. yüzyıl Tokat - Aksaray - Afyon çevre-
sindeki mezar taşlarında bulunmasına kar-
şılık Eyüp örneklerinde yer verilmemiştir.

GEOMETRİK BEZEME

Ahlat çevresindeki 12 – 15. yüzyıl mezar 
ve mezar taşları, bütün Türkiye’nin en 
anıtsal geometrik işçiliğini sunarlar. Aynı 
dönemin, ölçüleri daha küçük olan Sivas, 
Amasya, Malatya, Aksaray, Konya, Kas-
tamonu, Akşehir örneklerinde ise kenar 
sularında, büyük daireler içinde yalnız 
geometrik veya bitki motifleri ile bir ara-
da geometrik motifler yer almaya devam 
ederler. Ancak Ahlat ve çevresindeki ağır-
lığı artık yoktur. Bursa, İznik ve Edirne 

gibi merkezlerdeki erken Osmanlı örnek-
lerinde, bu geometriden uzaklaşma devam 
eder. İstanbul ve Eyüp örneklerinde de bu 
eğilim sürdürülür. 16 – 17. yüzyıl Eyüp 
örneklerinde geometrik bezemeye kenar 
suları ve küçük rozetlerde yer verilmesine 
karşılık süslemede baskın değildir.

BİTKİSEL BEZEME

12 – 15. yüzyıl Anadolu süslemesinin ge-
nelinde olduğu gibi mezar taşlarında da 
bitkisel bezemede rumi, palmet, lotus ve 
bunların geçmeleri hakimdir. Erken Os-
manlıdan itibaren mezar taşlarında bitki-
sel bezemenin ağırlığı artar. İstanbul ve 
Eyüp’teki 15 – 17. Yüzyıl örneklerinde bu 
üslup yaygındır. Ana hatlarıyla 18. Yüzyıl-
dan itibaren başlayan doğacı üslup ise, Os-
manlının yıkılışına kadar devam eder. 18 - 
19. yüzyıllarda kadın mezar taşlarında gül 
demetlerinden oluşan tepelik yaygınlaşır 
ve buradan Osmanlı devletinin diğer böl-
gelerine dağılır. 19 -20. yüzyıllarda batı et-
kisiyle akantus yaprakları ve bundan türe-
tilen daha zayıf bir işçilik görülür. Ucunun 
bükük yapılmasıyla yaratıcıya teslimiyetin 
sembolü olarak görülen servi, Arapça yazı-
lışı aynı zamanda Allah diye okunabildiği 
için lale, Hz. Muhammed’in simgesi diye 
düşünülen gül, yetiştiği Arap coğrafyası 
nedeniyle İslamiyetin görsel bir temsilcisi 
haline dönüştüğü için çok yaygın olan hur-
ma, Osmanlı mezar taşlarında hemen her 
dönemin temel bitkisel motiflerindendir. 
19. ve 20. yüzyıl başlarında Batı etkisiyle 
bitki motifleri çeşitlenir, işçilik zayıflar. 18-
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19. yüzyıllarda çoğalan, kase içinde çeşitli 
meyvelerin işlenmesini de bu grup içinde 
düşünebiliriz. 

NESNELİ BEZEME

Bazıları Göktürk dönemine verilen Orta 
Asya ölü heykellerindeki kılıç, bıçak, baş-
lık, kemer, bardak vd. bu tür nesneli beze-
menin erken örnekleridir. Doğu Anadolu 
ve Orta Anadolu’da özellikle köy mezar-
larında kılıç, bıçak, tüfek, tabanca, ibrik, 
çaydanlık ve çeşitli mutfak araçları çok 
görülür. 1970’li yıllara kadar bu geleneğin 
canlı olduğunu biliyoruz. Köy mezarla-
rındaki canlılığa karşılık şehir mezarları-
na bu, az sayıda bıçak motifi işlenmesiyle 
yansımıştır. Hançer motiflerinin en güzel 
örneklerinin Eyüp’te olduğunu söyleyebili-
riz. Hemen hepsi 16-17. yüzyıldan ve çok 
kaliteli işçilikli bu mezarların birkaç tanesi 
Osmanlı sultan soyundan kadınlara ait ol-
masına karşılık çoğunda kitabe yoktur. Bu 
durum, egemenlik, bağlılık gibi anlamları 
düşünülebilecek bu motifin hanedan bağ-
lantısını da akla getiriyor. 12. yüzyıl Ahlat 
mezar taşlarından itibaren mezar taşların-

da en yaygını kandildir. Kısaca yaratıcının 
ışığı diye yorumlanan kandil, dönemine 
bağlı biçim farklılıklarıyla beraber Osman-
lının sonuna kadar her dönemde görülür. 
Selçuklu ve Beylikler devrinde daha ağır-
lıklıdır. Yatan kişinin mesleğini göstermek 
amacıyla, çapa, yelken, dümen, makas, di-
vit ve hokka gibi nesneler de Eyüp mezar-
lıklarında görülebilir.

Sonuç olarak Eyüp, Osmanlı mezar – me-
zar taşlarının en iyi mermerle yapılmış, ince 
işçiliklerini sunan örneklerini barındırmak-
tadır. Hemen her değişik gövde tipini bu-
rada bulabiliriz. Eyüpsultan, bütünüyle 
Osmanlı mezar taşları müzesi olarak kabul 
edilebilir. Klasik dönemin en iyi örneklerin-
den geç dönemin zayıf mezarlarına kadar 
her tipteki mezar taşlarıyla bütün bir geç-
mişi önümüze sermektedir. Anadolu’da iç 
bölgelerdekilerin bir kısmı, kıyı şehirlerin-
dekilerin ise çoğunun İstanbul ve özellikle 
Eyüp’te üretildiklerini düşünüyoruz. Buna 
bağlı olarak, bu bakımdan Eyüp’ün bütün 
Osmanlı coğrafyasını etkileyen bir kültür 
merkezi olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Mezar Taşlarında Başlıklar ve Bezeme
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Başlıklar/Serpuşlar
Osmanlı toplumunun yüzyıllar süren serüveninde yaşadıkları dönemin özellikleri giysilerine, 
oradan da mezar taşlarına yansımıştır. Mezarların biçimleri, taşlar üzerinde bulunan yazılar 
ve sembolik işaretler bize mezarda yatan kişi hakkında çeşitli bilgiler verir. Mezar taşlarından 
kabirde yatan kişinin kadın, erkek yahut çocuk mezarı olduğu kolayca anlaşılabilir. 

Mezar sahibinin mesleği, bağlı olduğu tasavvufi meşrebi taşın şeklinin belirlenmesinde önemli 
göstergelerden biridir. 

Mezar taşlarındaki başlıklar, otantik ve folklorik özelliklerin çok ötesinde anlamlar ifade eder. 
Serpuş yani başlık, sadece giyimin bir parçası değil, kişinin toplumdaki konumunun simgesidir. 
Erkek mezar taşları üzerindeki başlıklar; kavuk ve fesin çeşitleridir. Devlet ve din adamlarının, 
askerlerin, esnafın, sanatkârın, ilim adamlarının başlıkları birbirinden farklıdır. Hayattayken 
giyilen, özellikle de törenlerde kullanılan serpuşlar, mezar taşlarının başlık kısımlarında kültürel 
sembol olarak yerlerini almışlardır.

Kadın mezar taşı başlıkları ise mezarlıkları adeta mermerden birer çiçek bahçesine dönüştürmüştür. 
Yapraklar, çiçekler ve özellikle güller, başlık seçiminde hanımların ilk tercihi olmuştur.

Serpuşlar, Osmanlı’nın kültürel zenginliğini yansıtırlar. Kendi insanımız için olduğu kadar 
ülkemizi ziyaret eden yabancılar için de birbirinden farklı başlıklar keşfedilmesi gereken 
semboller ormanı gibidir
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Başa giyilen serpuş, tarihin farklı dönemlerinde farklı isimlerle ifade edilmiştir. 
‘Kavuk, destar, takke, sikke, sarık, külah, börk’ farklı meslek gruplarının başına 
giydiği giysinin ismiydi. 

Osmanlı’da keçeden imal edilen tepesi sivri başlıklara külah, tepesi yuvarlak 
ve düz biten uzun keçe külahlara sikke denilirdi. ‘Teptim keçe, dürttüm külah 
oldu’ deyimi buradan gelmektedir. 

‘Destar ve sarık’, külah veya takkenin etrafına dolanan tülbent veya ince beze 
verilen addır. Osmanlı’da sarıklar, sarma şekli, rengi ve görünüşüne göre ad-
landırılmıştır. Takke, günümüzde de kullanılan sadece başı örten bez veya örgü 
şeklindeki başlığa denilir. 

Osmanlı Devleti’nde Sultan II. Mahmud dönemine kadar kavukçuluk meslekî 
bir sınıftı. Minyatürleri Nakkaş Osman tarafından çizilen 990 (1582) tarihli 
Surnâme-i Hümâyun’da takyeciler, keçe külâh yapanlar, sarıkçılar, arakçin di-
kicileri yani kavukçu ustaları gösterilmiştir. Minyatürdeki atölye dükkânda us-
talardan birinin ateşi körükleme tasviri kavukların sıcak kalıplandığına işaret 
etmektedir. Arakiyeci esnafı İstanbul’un dört bir yanına dağılmıştı. En fazla 
oldukları yer Kapalıçarşı’ydı. 

Arakiyecilik, getirisi iyi olan bir meslekti. Bu meslek erbabından zengin olup İs-
tanbul’da çok güzel camiler yaptıranlar olmuştur. Eyüp’ün Otakçılar semtinde 
yer alan Arakiyeci Cafer Çelebi (Takkeci) Mescidi halen ibadete açıktır. İstan-
bul’da takke, sarık, kavuk, kalpak, serpuş isimleri taşıyan 30’un üzerinde tarihi 
sokak vardır. Bunların en meşhuru, İstanbul’un ilk fes fabrikasından ismini alan 
Eyüp’teki Feshane semti ve caddesidir.

SOKOLLU MEHMED 
PAŞA HAZİRESİ

Teptim Keçe, 
Dürttüm Külah Oldu

129





Kavuklar



Sultan II. Mahmud fes ihtilâli yapıncaya kadar Osmanlı Devleti’nde başa giymek 
için erkekler kavuk kullanıyordu. Kavuklar ekseriya keçeden yapılıyor, külah veya 
arakiye de deniyordu. Üzerine tülbent sarılan bu kavuklar, üsküf, horasânî, mü-
cevveze, yûsufî, selîmî, kallâvî, örfî gibi adlarla anılıyordu.

İlk dönemlerde bilhassa seferlerde daha çok üsküf giyilmesi âdetti. Hoca Sâded-
din Efendi’nin verdiği bilgiye göre Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa’nın icadı 
olan üsküf, Sultan I. Murad zamanında yaygınlaşmış, keçeden yapılan börk, altın 
sırmalarla süslenerek padişahlara, mevki ve makam sahibi kişilere has bir başlık 
durumuna gelmişti.

Fatih Sultan Mehmed Han, Bizans İmparatorluğu’nu tarihten sildiği ve Osman-
lı Devleti’ni devrin yeni imparatorluğu ilan ettiği halde taç giymeyi reddetmişti. 
Horasani denilen ve üzerine burma tülbent sarılan kavuk giymişti. Eski Osmanlı 
şehzadelerinin ve üst düzey devlet adamlarının mermerden yapılmış mezar taşla-
rındaki başlıklar (serpuşlar) aşağı yukarı Fatih’in giydiği Horasani başlığa benze-
mektedir.

Önce kavuklar vardı
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Sultan Yıldırım Beyazıt Han, 
“mücevveze” kavuk kullandı-
ğı için bu başlık biçimi yaygın-
laştı. Mücevveze, 30 - 35 cm. 
boyunda, yukarıya doğru ge-
nişleyen yuvarlak (üstüvânî) 
şekilde yapılır ve üzerine beyaz 
tülbent çekilirdi. Tepe kısmında 
ceviz gibi kırmızı kumaştan bir 
ilâve yapılırdı ki kavuğun adı da 
bundan gelmektedir. 

Fâtih Sultan Mehmed’in kanunnâme-
sinde, “Hizmetkârlarına mücevveze giy-
dirmek vüzerânın ve kazaskerlerin ve defter-
darların yoludur ve beylerbeyiler ve sancak 
beyleri üsküf yürütmek gerekir” ifadesi yer alır. 
Padişahlar, Sadrâzamlar, devlet erkânı ve di-
ğer bazı memurlar asırlar boyu resmi olarak 
mücevveze kavuk giymişlerdir. Mücevveze, 
kaynaklarda ‘burma kavuk’ veya ‘haseki 
kavuğu’ olarak da adlandırılmıştır.

Mücevveze 
Başlık
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Kanuni Sultan Süleyman, taç olarak 
Yusufî adı verilen bir kavuk giymiş-
ti. Sonraki padişahlar Yusufî başlığı 
yalnız cülus merasimlerinde tahta 
oturduklarında giymişlerdir. Kanu-
ni’nin oğlu Sultan II. Selim Han’ın 
giydiği serpuşa “Selimî” adı veril-
di. Bu yeni serpuş, mücevvezeden 
uzundu, boyu 65 santimdi. Üzerine 
destar yani burma tülbent sarılıyor-
du. On sekizinci yüzyıla kadar Os-
manlı padişahları hem mücevveze, 
hem Selimî giydiler. 

Yusufi ile Selimî uzunluk olarak ay-
nıydı ancak Yusufi’nin tepesi daha 
genişçeydi. Tepesi az görünecek şe-
kilde üzerine tülbent sarılır ve önü-
ne üç sorguç takılırdı. Padişah vefat 
ettiğinde tabutu başına siyah sor-
guçlu Yûsufî kavuk konulurdu.

Yusufî
ve Selimî 
Başlık
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Kallâvî kavuk, Sadrâzam ve vezirle-
rin giydiği, kesik kenarları yuvarlak 
piramit şeklinde bir kavuktu. 40 cm. 
uzunluğundaki kavuğun üzerine ga-
yet ince Hint tülbendi sarıldıktan 
sonra sola doğru dört parmak geniş-
liğinde sırma bir şeritle süslenirdi.

Vezirler, padişahın huzuruna çık-
tıklarında Selimî giyerlerdi. Mevlid 
alaylarında vezirler, nişancı, defter-
darlar, yeniçeri ağası, mîr-i âlem, 
rikâp ağaları, bölük ağaları, ça-
vuşbaşı, reîsü’l-küttâb, cebecibaşı 
Selîmî giyerlerdi. 

Vezirlerin giydikleri kavuklara 
“kallavi”; şeyhülislamların, kazas-
kerlerin, ulemadan yüksek rütbeli 
olanların giydiği kavuğa “örf”, katip 
sınıfında bulunan devlet memurla-
rının giydiği kavuğa “kâtibi”, ilmiye 
sınıfında olanların giydikleri kavuğa 
“molla kavuğu”, şeyhlerin giydiği 
her çeşit kavuğa ise “taç” adı veri-
lirdi.

Kallavî 
Kavuklar

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE 
HAZİRESİ
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Osmanlı ulemâsı daha çok örf giymiştir. Tak-
ke, fes ve emsali başlıkların üzerine sarılan 

sarığa örf denirdi. Bunlar önceleri gelişi-
güzel sarıldığı halde Sultan I. Ahmed 

devrinden itibaren usule tâbi tutul-
muş; ilmiye sınıfının derecelerine 
göre değişik kavuklar kullanılmış-
tır. Hâcegân sınıfının kavuklarına 
kafesli destar (tülbent) sarılırdı.

Muhtelif sınıflardaki memurla-
rın kendilerine has kavukları 
vardı. Bunların bazıları Paşalı, 
Kâtibi gibi mesleğe nispetle anı-
lırdı. Topçu zabitleri kalafat gi-

yerlerdi. Kavukta giyenin mesle-
ğiyle ilgili işaretler bulunabilirdi. 

Serdengeçtiler kavuklarını tüylerle 
süslerlerdi. Doğancılar, şahinciler av 

veya doğan tüylerinden tezyinat yapar-
lardı. Kavuk üzerine ulema beyaz; tarikat 
mensupları beyaz, kırmızı, yeşil, siyah; 

halk ise ağbanî sarık sarardı. Sarık, sarı-
lış şekline göre dardağan, silme, burma 
gibi adlar alırdı. 

Sarığın sarkık olarak bıra-
kılan ucuna taylasan de-
nirdi. Tarikat ehlinin ve 
şeyhinin giydiği kavuk-
ların dilimlerinin (terk) 
sayıları da farklı anlam-
lar taşırdı. Kişinin sahip 
olduğu mevkiyi gösteren 
kavuk mezar taşına da iş-
lenirdi.

Örfî Kavuklar

SİYAVUŞ PAŞA HAZİRESİ
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Mücevveze, ceviz kökünden türetilen bir kelimedir. Ortası büyütülmüş, 
tepesi kabartılmış anlamındadır. Tepesindeki terkli tepelik hem tutma 
yeri, hem de ahilik geleneğini devam ettiren imame kısmıdır. Gösterişli 
ve şatafatlı bir kavuk çeşididir.

Mücevveze

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

137



FÂTİH KANUNNÂMESİ’NDE MÜCEVVEZE BAŞLIK

Mücevveze, 30 - 35 cm. boyunda, yukarıya doğru genişleyen yuvarlak (üstüvânî) 
şekilde yapılır ve üzerine beyaz tülbent çekilirdi. Tepe kısmında ceviz gibi kırmızı 
kumaştan bir ilâve yapılırdı ki kavuğun adı da bundan gelmektedir. 

Fâtih Sultan Mehmed’in kanunnâmesinde, “Hizmetkârlarına mücevveze giydir-
mek vüzerânın ve kazaskerlerin ve defterdarların yoludur ve beylerbeyiler ve san-
cak beyleri üsküf yürütmek gerekir” ifadesi yer alıyor. 

15. ve 16. yüzyıllarda padişah başta olmak üzere şehzadeler, Sadrâzamlar, beyler-
beyleri, sancak beyleri ile saraya mensup pâyeli üst düzey ağalar mücevveze kavuk 
giymişlerdir. Yeniçeri ağaları ile ilmiye sınıfının kavuğu farklı olmuştur.

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBESİ SİYAVUŞ PAŞA TÜRBESİ

Mücevveze
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MÜCEVVEZE KAVUĞU KİMLER KULLANMIŞTIR

Mücevveze Kavuk, Sadrâzam, vezir, paşa, nişancı gibi üst 
düzey devlet adamlarının kabirlerinde kullanılmıştır. Salgın 
hastalıklardan dolayı küçük yaşta vefat eden vezir çocukla-
rının sandukalarında da mermerden çok güzel mücevveze 
kavuklar günümüze ulaşmıştır. En güzel mücevveze örnek-
leri Eyüpsultan’daki türbe ve hazirelerdedir.

Önceleri keçe külah üzerine sarılan kalın destardan ibaret 
iken zamanla geliştirilen mücevveze, sandukaların üzerini 
süsleyen en güzel kavuk biçimidir. Burma kavuk veya hase-
ki kavuğu da denilir.

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBESİ

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBESİ

Mücevveze
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Selimî ve Yusufî Başlık
Kanuni Sultan Süleyman, tâç olarak Yusufî kavuk giymişti. 
Sonraki padişahların cülus merasimlerinde tahta otururken 
Yusufî başlık giymeleri adet haline geldi. Kanuni’nin oğlu 
Sultan II. Selim Han’ın giydiği serpuşa “Selimî” adı verildi. 
Bu yeni serpuş, mücevvezeden uzundu, boyu 65 santimdi. 
Üzerine bez ve tülbent sarılıyordu. On sekizinci yüzyıla ka-
dar Osmanlı padişahları hem mücevveze, hem Selimî giydiler. 

Selimî, mücevvezenin orta yuvarlaklığının silindir haline geti-
rilmesi ve tepeliğinin iptal edilmesi ile ortaya çıkan bir kavuk 
şekliydi. Beş ila yedi burma tülbentin, kavuğun alt kısmından 
yukarıya doğru dikine bağlanması ile yapılıyordu. Tülbentler 
tepede birleşiyor ama tutamak oluşturmuyordu. Selimînin si-
lindir gövdesinin yarısı atkılı, yarısı ise düz görünümdeydi. 

Yusufi ile Selimî uzunluk olarak aynıydı ancak Yusufi’nin 
tepesi daha genişçeydi. Tepesi az görünecek şekilde üzerine 
tülbent sarılır ve önüne üç sorguç takılırdı. Padişah vefat etti-
ğinde tabutu başına siyah sorguçlu Yûsufî kavuk konulurdu.

Vezirler, padişahın huzuruna çıktıklarında Selîmî giyerlerdi. 
Mevlid alaylarında vezirler, nişancı, defterdarlar, yeniçeri 
ağası, mîr-i âlem, rikâp ağaları, bölük ağaları, çavuşbaşı, reî-
sü’l-küttâb, cebecibaşılar da Selîmî giyerlerdi. SİYAVUŞ PAŞA TÜRBESİ

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN MEKTEP HAZİRESİ
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Horasanî Başlık
(Kafesi Destarlı Kavuk)

‘Kafesi’ diye de adlandırılan Horasani kavuk, Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminden başla-
yarak 1800’lü yıllara kadar kullanılmıştır. İki kısımdan oluşur. Başın girdiği alt kısım tülbentin 
kafes şeklinde çapraz sarılmasından dolayı ‘kafesi’ ismini almıştır. Üst kısım ise düz bir tülbentle 
kaplıydı. Kafesin üzerindeki basık bir kubbeyi çağrıştıran bu bölüm parçalı yani terkli ve dikiş-
liydi. Üst kısmın geniş ve büyük olmasından dolayı ‘Horasani’ diye de anılmıştır. 

Başta Reisülküttâblar olmak üzere bütün Kubbealtı ve maliye mensupları ve sefarethane görevli-
leri kafesi destarlı serpuş giyerlerdi. Divan ve sadaret katipleri, Tevkii, Beylikçi, Defterdar, Ter-
sane ve Darphane Emini gibi Hâcegân unvanına sahip kişiler ile Yeniçerilerin maliyeci olanları 
da aynı kavuğu giyerdi. 

Kafesi destarlı kavuğun önce alt kısmı geniş iken sonraları üst kısmı alta göre daha çok genişle-
tilmiştir. Horasani kavuklarda kafesli kısmın tam önünde birleşik iki parmak kalınlığında altın 
sırmalı bir şerit boylu boyunca ve yanlamasına yer alırdı. Bu, o kişinin ilmiye sınıfından olduğunu 
gösterirdi. Kadıların ve diğer dini sınıfa mensup olanların sarıklarında da aynı uygulama vardı. 

İstanbul kabristanlarında tespit edilen en güzel Horasani kavuklardan biri, ünlü hattat Mustafa 
Rakım Efendi’nin hattını yazdığı Tophâne-i Âmira Nâzırı Çelebi Reşid Efendi’ye ait mezar taşı-
dır. 1234 (1819) tarihli abidevi şahide, Eyüp Sultan Türbe Haziresi’nin kuzey batı tarafında du-
var dibindedir. İkincisi, Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresi’nde, türbe girişinin sol tarafında 
duvar dibindeki Reisülküttâb Muhammed Seyyid Efendi’ye aittir. Hicri 1242 (1827) tarihlidir. 
Ayşe Bahri Kadın Haziresi’nde de güzel örnekleri vardır. 

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ
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Kallavî Kavuk

Kallâvî kavuk, Sadrâzam ve 
vezirlerin giydiği, piramit 
şeklinde bir kavuktu. 40 cm. 
uzunluğundaki kavuğun üze-
rine gayet ince Hint tülbendi 
sarıldıktan sonra sola doğru 
dört parmak genişliğinde sır-
ma bir şeritle süslenirdi. 

Burma Destarlı Kavukların 
ortadan kalkmasından sonra 
görülmeye başlayan Kallavi 
Kavuk, Sadrâzam, vezir ve üç 
tuğlu paşaların kullandığı bir 
tür tören başlığıydı. Günlük 
hayatta giyilmeyen bu kavu-
ğun mezar taşlarındaki kulla-
nımı da tamamen semboliktir. 
Tepesi kesik koni şeklinde, alt 
kenarları ise yuvarlak olan bu 
kavuk, geniş bir şeritle kılıçla-
masına kuşatılıyordu. Sahibi-
nin sosyal statüsünü belirtme 
görevi ise renklerle sağlanı-
yordu. Vezir ve paşaların ka-
vuğu farklı renkte şeritlerle 
süslenmekteydi. 

Eyüpsultan’da, Mihrişah Va-
lide Sultan Türbesi girişinin 
hemen sol tarafındaki Kap-
tan-ı Derya Küçük Hüseyin 
Paşa’nın kabrinde bu kavuğun 
sorguçlu olanı dikkat çekici-
dir. Burada Küçük Hüseyin 
Paşa’nın yanı sıra Kaptan-ı 
Derya Kara Mehmed Paşa ve 
Mora Valisi Ahmed Şakir Pa-
şa’nın şahideleri de kallavi ka-
vukludur. 

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ
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Örfî Kavuk

Kazasker ve Şeyhülislam gibi üst düzey ulemanın mezar taşlarında, 
18. yüzyılın ortalarına kadar kavuk kullanılmamıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Şeyhülislamı, meşhur alim Ebussuud Efendi’nin Eyüp-
sultan’daki mezarında silindir şeklinde baş ve ayak taşı tercih edilmiş-
tir. Onun yetiştirdiği ünlü Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efendi’nin ve 
oğullarının muhteşem kabirlerinde de aynı gelenek devam ettirilmiş-
tir. Bu kabirler de, şahideleri de büyük ve heybetlidir. 

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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Sütun şeklinde bir baş taşı tercih edilmesinin sebebi, İslami kurallara 
uymaya gösterilen incelik ve hassasiyet sonucudur. Şeyhülislamların 
anıt mezarları abidevidir, ancak sade ve gösterişten uzaktır. 

18. yüzyılın ortalarından itibaren ise tören kavuğu olarak kullanılma-
ya başlayan ‘Örfi’ başlıklar mezar taşlarına da yansımaya başlamış-
tır. Örf, bir kavuğun etrafına bürülmeden düz katlanarak birkaç kez 
dolanan kaliteli tülbentin tepede düğümlenmek suretiyle elde edilen 
yuvarlak bir başlıktır. Tülbent yerine beyaz atlas da kullanılmıştır. 

Örf, makamda ve merasimlerde takılır, günlük hayatta da kullanılır-
dı. İlmiye sınıfına ait renk beyazdı. İnsanın kundaktan kefene uza-
nan hikayesi, adeta beyaz renkli bu kavukta sembolleşmiştir. Beyaz 
hassastır, leke kabul etmez. Osmanlı toplumunda ilme değer verilmiş, 
ulema üstün sınıf olarak görülmüş, ilim pâyesi olanların cezalandırıl-
masından kaçınılmıştır. Şeyhülislam başta olmak üzere kadılar, nakib-
ler, müftüler ve imamlar, hatip ve hafızlar ‘örf’ giymişlerdir.  Üst taba-
kadan aşağıya doğru indikçe örfün şekli küçülmüş, beyaz bir sarığa 
dönüşmüştür.

Şeyhülislamlar ve kazaskerler başta olmak üzere ilmiye sınıfının me-
zar taşlarında yer alan ‘Örf” yukarıya doğru daralan oval şekilli bir 
başlıktır. Kavuğun üzeri beyaz tülbent yahut atlasla tamamen sarıl-
mak suretiyle elde edilirdi. En güzel ve gösterişli örfi kavuklar, pâyeli 
müderrisler ile kadılar ve şeyhülislamların taktığı başlıklardır.

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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Kavuk mu, 
Sarık mı?

Osmanlı Devleti’nde en sık kullanılan başlık 
kavuktur. Kavuk, tepesi yuvarlak biten ko-
nik bir külaha değişik şekillerde sarılan destar 
(sarık) ile oluşturulan başlık biçimidir. Destar 
yani tülbentin düz veya burmalı şekilde sarılış 
biçimine göre farklı isimler almıştır. Padişah 
ve Sadrâzamdan başlayarak, şeyhülislam, ve-
zir, beylerbeyi, nişancı, kazasker gibi üst düzey 
devlet adamları ile ilmiye sınıfı, ordu komutan-
ları ve değişik meslek grupları ve tarikat men-
supları dahil toplumun her kesimi tarafından 
yaygın olarak kullanılmıştır. Osmanlı toplu-
munda her çeşidinin ayrı bir anlam taşıdığı des-
tarlı kavuklar, günümüzde sadece ‘sarık’ olarak 
bilinmektedir. Ancak sarık kelimesi, tülbentle 
yapılan ve kavuğu gözükmeyen bir başlık çeşi-
didir. Osmanlı toplumunda kullanılan ‘arakiye’ 
diye adlandırılan kavuk çeşitliliğinin anlamını 
karşılamaz. 

Osmanlı Devleti’nin Kapıkulu diye adlandı-
rılan merkezdeki ordusunun komutanları ile 
Anadolu ve Rumeli’de Türkler’den oluşan Ti-
marlı Sipahiler’in kullandığı birbirinden renk-
li ve farklı başlıklar resim ve minyatürlere de 
yansımış, dönemin alamet-i farikası olmuşlar-
dır. Başlıklarla ayrılamayan görevler ise devlet 
kademesi içinde kişinin mevkiini belirtmek için 
serpuşlara konulan renklerle sağlanmıştır.
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Ulema Sarığı

İlmiye sınıfının kullandığı kavuk çeşidi olan ‘örf’ 1800’lü yılların ba-
şındaki kıyafet devrimine kadar devam etmiş, fesin kabulünden sonra 
yerini ulema sarığına bırakmıştır. Şeyhülislamların ilmiye sarığı sar-
ması sonucu, iri örf kullanımı ortadan kalkmış; imam ve hafızlar ile 
alt kademedeki din görevlileri etrafı tülbentli fes kullanmaya başla-
mışlardır. 

1925’te yapılan şapka devriminden sonra bile, gelenek halini almış 
olan ilmiye sınıfının dokunulmazlığı dolayısıyla Diyanet İşleri Baş-
kanı’nın cübbe ve sarığı ile dolaşmasına izin verilmiş, müftülerin bu 
serbestisi ise makamla sınırlandırılmıştır.

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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FERİDUN PAŞA TÜRBE HAZİRESİ EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

EYÜP SULTAN TÜRBESİ HAZİRESİ
EYÜP SULTAN CAMİİ HAZİRESİ

İlmiye sınıfının kullandığı kavuk çeşidi olan ‘örf’ 1800’lü yılların ba-
şındaki kıyafet devriminden sonra yerini ulema sarığına bırakmıştır. 
Şeyhülislamların ilmiye sarığı sarması sonucu, iri örf kullanımı or-
tadan kalkmış; imam ve hafızlar ile alt kademedeki din görevlileri 
etrafı tülbentli fes kullanmaya başlamışlardır. 

En güzel ve gösterişli ulema sarıkları, Eyüpsultan’daki 
birçok hazirede görebileceğiniz pâyeli müderrisler ile 
kadılar ve şeyhülislamların taktığı başlıklardır. 

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBE HAZİRESİ
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Paşalı Kavuk

Paşa kelimesi Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren kulla-
nılmıştır. Paşalı serpuşu ise mezar taşlarında ancak Hicri 1100’ler, Mi-
ladi 1700’lerin başından itibaren görülmeye başlamıştır. Paşalı, hemen 
dikkat çeken, göze hoş gelen bir kavuk biçimidir. Paşalı kavukta, sarık 
lamelif harfini gösterecek şekilde çapraz olarak sarılırdı. Kavuğun üst 
tarafında kalan renkli ve dikişli kısmı oldukça gösterişliydi. Bu güzel-
lik, mezar abidelerinin baş kısımlarına da olduğu gibi işlenmiştir. 

Paşalı kavuğun başa geçen kısmı değişik renk ve şekildeki kumaşlar-
dan yapılırdı. Baklavalı kavuk, parlak dikişli kavuk gibi isimler de 
alan Paşalı, el sanatının en fazla öne çıktığı kavuk biçimidir. Gayet 
ince ipek ve atlastan hazırlanan kavukların çevresine kıymetli şal ve 
tülbentler sarılarak hazırlanırdı. 

Bu kavuğu paşa derecesine ulaşanların yanı sıra hattatlar, kapı ağaları, 
sarayın aşçıbaşıları ve mehteran mensupları kullanırdı. Paşalı kavuk, 
belirli bir sınıfa ait değildi, hemen her meslek grubundan kullananlar 
olmuştur.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİEYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ
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Kâtibî Kavuk

Osmanlı Dönemi mezar taşlarında en sık rastlanan serpuş türü 
Kâtibî kavuklardır. 17. yüzyılın başlarından, 20. yüzyılın ortala-
rına kadar yaygın olarak kullanılmışlardır. 

Kâtibî kavukların kenarları, birer parmak kalınlığında dik ve 
içi yuvarlatılmış pamuk fitillerinin yan yana dikilmesi suretiyle 
meydana getirilirdi. Tepesi yuvarlak ve düzdü. Sarık (destar) bu 
kavuğun üzerine ve omuza paralel gelecek şekilde sarılırdı. 

İlk modelde kavuğun etrafı düz destar (tülbent) ile ön kısmında 
V biçiminde bir açıklık oluşturacak şekilde sarılmıştır. Kavuğu 
yukarıya doğru genişleyen silindir şeklindeki Kâtibî’nin, sarığın 
bağlanma şekline göre farklılaşan birkaç şekli vardır. Düzkaş ve 
Kaşî bunlardan ikisidir. Kullanıcı grubunun genişlemesi sonucu 
kavukların şekli de değişip çeşitlenmiştir.

Kâtibî kavuklar, kâtiplerin yanı sıra, aralarında saray görevlileri, 
kapıkulları, alt kademe din görevlileri ile değişik meslek grupları 
tarafından kullanılmıştır. Bazı lonca başkanları ile muteber tüc-
carların mezar taşlarında da Kâtibî kavuklara rastlıyoruz.

Kâtibî kavukların bir kısmında görülen çiçek ve gül bezemesi, 
süsleme olmanın ötesinde, vefatın genç yaşta gerçekleştiğini be-
lirten simgedir. 

ZAL MAHMUD PAŞA
TÜRBE HAZİRESİ

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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Kâtibî Kavukta 
Gül Motifi

Osmanlı mezar taşlarının en çarpıcı özelliği baş taşlarını süsleyen ka-
vuklardır. Günlük hayatta, ilmiye ve devlet kadrolarında görev sahibi 
olanların mezar taşlarına birbirinden güzel örfi ve katibi kavuklar ya-
pılmıştır.

NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZİRESİ
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Tasavvuf hayatında mühim bir yer işgal 
edenler ile beşeri hayatta söz sahibi olan-
ların şahideleri, başlarındaki kavuklarla 
diğer kabirlerden ayrılmıştır. Şahideler, en 
basit anlamı ile, kişinin sosyal statüsünü ve 
kariyerini topluma ilân eden bir simgedir. 

Osmanlı’da başlık yani serpuş, mezar taşı-
nın dili olmuştur. Kavuğun kenarına ilişti-
rilmiş bir gül sayesinde o kişinin, vefat et-
tiğinde meslek hayatının henüz başlarında 
olduğu ifade edilmiştir.

NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZİRESİSOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

155



Nezkeb Kavuk
Osmanlı’da sivil halk, başına külah takıp etrafına sarık sarı-
yordu. Sade, basit, kullanışlı bir başlık çeşidiydi. Keçe külah 
dendiği gibi, yün ve pamuktan yapılanları da vardı. Sivil hal-
kın kullandığı bu kavuğun adına literatürde Nezkeb deniyor-
du. Pamuklu bir kavuk ve etrafına sarılan sarıktan oluşuyordu. 
Nezkeb’in tepesi sivri değil, yuvarlaktı. 

Pamuktan yapılan takkenin üzeri iğne ve tığ işi izlerle belirgin 
hale getiriliyordu. Bu, aynı zamanda ‘nezkebin diğer kavuklar-
dan ayırt edici özelliğiydi. Takkenin etrafına sarılan destar (sa-
rık) ise herkesin kendi imkânına göre tülbent, atkı veya farklı 
kumaşlar olabiliyordu. 

Esnaftan durumu iyi olanlar ile hattatlar, nakkaşlar, hekim, ka-
şıkçı ve nalbant gibi hüner sahibi insanlar başlıklarını özenli 
yaptırıyorlardı. Nezkebin üst kısmı yıldız şeklinde dikildiği için 
bazı araştırmacılar yıldızı çağrıştıran bu dikişlere bakarak “pat-
lak dikişli kavuk” yakıştırması yapmışlardır. 

Nezkeb dışında halkın kullandığı kavuklara, keçe külah, dal 
külah, şeb külah, dalfes ve mutalla da deniyordu. 

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZİRESİ

ZAL MAHMUD PAŞA

TÜRBE HAZİRESİ
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YENİÇERİ
MEZAR
TAŞLARI



Osmanlı Devleti’nde Yeniçerilerin de dahil ol-
duğu Kapıkulu denilen askeri teşkilat ile saray 
teşkilatı birbirinden farklıdır. Sarayda görevli 
yöneticiler ‘Üsküf’, ‘Zerrin’ gibi gösterişli baş-
lıklar giyerken, ordu komutanları börk, dağda-
ğan, kalafat, çatal kalafat, kalpak, kuka, harta-
vi, makdem ve serdengeçti kavuğu giyerlerdi. 
Makdem kaptanların giydiği başlık türüydü. 
Kalpağı humbaracılar; kukayı alemdar, kara-
kullukçu ve başeskiler giyerdi. Yeniçeri Ağaları 
ve üst çorbacılar kalafat ve çatal kalafat başlık 
takardı. Börk ise Yeniçeri subaşı ve bölükbaşı-
larının giydiği serpuştu. 

Yeniçeri mezar taşları, üzerlerindeki simge ve 
başlıklarla, Osmanlı mezar taşları içerisinde 
hemen dikkat çekerler. 101 Yeniçeri ortasıyla 
61 Yeniçeri bölüğünün damgaları simge olarak 
mezar taşlarına işlenmiştir. Nalıncı keseri, ters 
kılıç, çizme, çarkıfelek, çifte makas, nalın, fe-
ner, süpürge, merdiven, dama, üç balık, üç bay-
rak, zurna gibi simgeler bunlardan bir kısmıdır. 

Yeniçeri Ocağı’nın Sultan II. Mahmud döne-
minde ortadan kaldırılmasıyla, yeniçeri mezar-
lıkları da tahrip edilmiştir. Vaka-i Hayriye de-
nilen bu olaydan en fazla etkilenen başlık çeşidi 
‘börk’tür. Diğer Yeniçeri başlıklarına göre daha 
belirgin ve dikkat çekici olan ve üst düzey ko-
mutanların giydiği ‘börk’ler Yeniçeri Ocağı’na 
duyulan nefret yüzünden, vak’a esnasında kı-
rılıp yok edilmiştir. Ancak günümüzde çok iyi 
bilinmeyen ‘Dağdağan’ isimli Yeniçeri başlıklı 
mezar taşları bir hayli fazladır.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZİRESİ

Yeniçeri 
Mezar 
Taşları
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Bir Yeniçeri başlığı olan ‘Dardağan’ en çok kul-
lanılan asker serpuşudur. Devşirilerek yetiştirilen 
askerlerin ‘alamet-i farikası’ yani belirleyici özel-
liğidir. 

Yeniçeri subaylarına ‘börk’ giydirilirdi. Devşirile-
rek yetiştirilen ‘acemi oğlanları’ denilen gruba ise 
dardağan giydirilirdi. Yeniçeriler, Bölükler, Cema-
atler ve Sekbanlar’dan oluşurdu. 61 Bölük ve 101 
Cemaat’ten oluşan Yeniçeri Teşkilatı’nda az sayıda 
börk, dardağanın yarısı kadar çatal kalafat, kala-
fat ve az miktarda da ‘kuka serpuş’ kullanılmıştır. 

Günümüzde ‘Yeniçeri’ denilince akla ‘börk’ gel-
mekte, ‘dağdağan’ serpuşu (başlığı) bilinmemek-
tedir. Halbuki Eyüpsultan kabristanlarında ‘dar-
dağan’ serpuşlu bir hayli mezar taşı vardır.

Dardağan

HÜVE’L-BÂKÎ

GENÇLİĞİNE DOYMAYAN

MURÂDINA ERMEYEN

MERHÛM VE MAĞFÛR

TABIK BEKİR BEŞE’NİN 

RÛHI-ÇÜN EL-FÂTİHA

SENE FÎ 9 RAMAZAN 1218

BÖLÜK 59

DEBBAĞLAR 
KABRİSTANI
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PERİŞAN, DARMADAĞINIK

Yeniçeriler her an ölümle karşı karşıya oldukla-
rı için, Dardağan, kefen niyetine Yeniçerilerin 

burarak sıkıştırdığı ve başındaki kalın keçe takke 
etrafına muntazam bir şekilde sardığı, genişçe ve 

yüksekçe görünüşlü başlık türüdür. 

Yeniçerilikten gelen Mimar Sinan, eserinde “Ye-
niçeri olup çektim cefayı” demiştir. Reşat Ekrem 
Koçu dağdağanı “Dağınık, perişan, darmadağın” 
olarak tanımlamıştır ki, Yeniçerilerin savaş alan-
larında ve zor şartlarda yaşadıklarını anlatan bir 

açıklama olmuştur.

Dardağan
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Hartavî

Osmanlı Devleti’nde atlı askerleri teşkil eden iki grup vardı. Biri, Türk asıllı askerlerden oluşan 
‘Timarlı Sipahiler’, diğeri merkezdeki Kapıkulu askerlerinin atlı kısmını teşkil eden, devşirme ve 
maaşlı ‘Kapıkulu Sipahileri’ydi. Mevki ve rütbe olarak Kapıkulu neferlerinden yüksek olan Kapı-
kulu Sipahileri, Yeniçerilerden sonra gelirdi.

Hartavi, Kapıkulu Ocakları’nın süvari kısmına mülazım (subay) olarak ayrılanların giydiği baş-
lığın adıdır. Osmanlı Devleti’nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan bu 
komutanlarının giydiği ‘Hartavi’nin başa geçen kısmı yusyuvarlaktı. Subayların Hartavisi, kalın, 

enli ve aralıklı sarılırdı. İnce ve gayet 
sık sarılmış olanları ise Ka-

pıkulu içinde muhasebe, 
defterî gibi maliyeciler 
ile okumuş zümre kul-
lanırdı. 

Eyüp Sultan Türbesi 
Haziresi’nde yer alan 

Anadolu Muhasebe-
cisi Abbas Efen-
di’nin Hartavi 
başlıklı sarığı bu 
başlık türünün en 
güzel örneğini teş-
kil eder. Şahidenin 
alt kısmında da Hz. 

Süleyman Mührü’ne 
yer verilmiştir. Cezri 

Kasım Paşa Camii Hazi-
resi’nde de benzer bir başlık 
örneği bulunmaktadır. 

İçteki pamuklu tekkenin 
sarığın üst kısmında kalan 
bölümü bazı kavuklarda 

dışa doğru açılır, bazı-
larında ise yukarıya 
doğru dik olarak 
yükselirdi. Üstteki 
dik dilimlerin boyu 
kısa, tepesi düzdü. 
Bu başlıklar, 17. 
yüzyıldan fesin ka-
bulüne kadar kul-
lanılmıştır.

CEZERİ KASIM PAŞA CAMİİ HAZİRESİ
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Çatal Kalafat
Yeniçeri Ağaları ile üst düzey zabitler yani Çorbacılar, Cebeci  Başılar, Top 
Arabacı Başı gibi Kapıkullarının kıt’a kumandanları başlarına Çatal Kalafat 
takarlardı. 

Başa giren kısmı dar, yukarı doğru ters huni çanağı gibi açılan, tepesi da-
iresel bir başlık türüdür. Bu başlıkta lamelif tarzı uygulanmamış, lamelifi 
sembolize etmek üzere V harfi şeklinde bir parça kullanılmıştır. Yüksek ve 
ihtişamlı bir başlıktır. 

16. yüzyıla kadar başlarına Padişaha göre daha küçük mücevveze kavuklar 
giyen Yeniçeri Ağaları, 17. yüzyıldan itibaren Çatal Kalafat giymişlerdir. 

Yeniçeri kavukları arasında, Çatal Katalafat’a göre daha az kullanılan Kuka 
ve Serdengeçti kavuğu denilen şık ve gösterişli başlıklar da vardır. Humba-
racılar ise ‘Şubara’ da denilen kırmızı çuhadan uzun bir kavuk giyerlerdi.

AFİFE HATUN KONAĞI HAZİRESİ
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Makdem

Osmanlı Devleti’nde denizcilerin 
giydiği başlık türüdür. Lale Dev-
ri’nden başlayarak fes ihtilaline ka-
dar kullanılmıştır. Sözlüklerde ‘ku-
düm’den geldiği yazılan makdem, 
tam tepeden bakıldığında bu müzik 
aletine benzer. Yüksek olmayan, 
sade ve narin yapılı bir başlık türü-
dür. Önden bakıldığında ince sarıl-
mış bir sarık görüntüsü verir. Ancak 
bazı başlıklarda makdemin üzerine 
gül, servi, çiçek gibi motifler işlen-
miştir. Araştırmacılar, donanmada 
görevli kaptanların çoğunluğunda 
başlık olarak makdem kullanıldığını 
belirlemişlerdir. Eyüpsultan’da, Şey-
hülislam Ebussuud Efendi Haziresi 
ile Mihrişah Valide Sultan Mektebi 
Haziresi’nde denizci mezar taşları 
üzerilerindeki sembol ve başlıklarla 
çok belirgindir. 

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN MEKTEBİ HAZİRESİ

165





FESLER



Osmanlı toplumunda 1829 yılından itibaren giyilmeye başlanan ‘fesler’ mezar taşla-
rında en çok görülen başlık biçimlerindendir. 31 yıl padişahlık yapmış olan Sultan II. 
Mahmud, 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp yeni ordu kurmuş; bu ordunun başlık-

larının dikimi için Eyüp’te ‘Feshane-i Amire’yi (1835) kurdurmuştur. 

Hicri 1244, Miladi 3 Mart 1829 yılında çıkarılan kıyafet kanunnamesi ile fes resmi 
serpuş olmuş, Osmanlı toplumunda yeni bir düzene geçilmiştir.  

Toplumda bu yenilikler 
benimsenip fes giyil-
mesi yaygınlaşınca 
doğal olarak bu yeni 
şekil mezar taşları-
na da yansımıştır. O 
dönemden günümü-
ze kalan en güzel fes 
örnekleri Eyüpsul-
tan’daki anıt mezar-
larda görülür.

Fesler
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Sultan II. Mahmud döneminde giyilen feslere ‘Mahmudî Fes’, Sultan 
Abdülmecid döneminde giyilenlere ‘Mecidî’, Sultan Abdülaziz döne-
minde kullanılanlara ‘Azîzî’, Sultan II. Abdülaziz döneminde giyilen 
feslere ise ‘Hamidî Fes’ adı verilmiştir. 

İlmiye sınıfının fes üzerine sarık sarmasına müsaade edilmiş, bu günü-
müze kadar uygulanarak gelmiştir. Üzerinde sarık olmayan kalıplan-
mamış fese ‘yalın fes’ anlamında ‘dalfes adı verilmiştir. 

Mezarlıklardaki en güzel fes örnekleri, II. Mahmud döneminden ka-
lanlardır. En yaygın olarak kullanılanı ise kısa ve yayvan feslerden 
oluşan, Mecidî ve Azizî feslerdir.

Mezar taşında gördüğümüz fes, hangi padişaha ait ise mezarda yatan 
kişi de onun döneminde yaşamış demektir. 

Fes, sarık ve sikkeler; baş taşının üst kısmında başlık olarak kullanıl-
dığı gibi, mezar taşlarının gövdesine kabartma olarak da işlenmiştir.

HAMIDÎ FES MAHMUDÎ FES MECIDÎ VE AZÎZÎ FES

Fes Çeşitleri
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Sultan II. Mahmud’un 1829 yılında yürürlüğe giren 
hatt-ı hümâyunu ile çeşitli devlet kurumlarının resmi baş-

lığı haline gelen fes, kullanıldığı yaklaşık yüz yıllık süreçte 
çalışılan kurum ve statüyü yansıtacak unsurları muhafaza 

ederek değişik şekiller almıştır. Zaman içinde toplumun hemen 
her kesimine yayılan fesler, mezar taşlarındaki kavuk saltanatına 

son vermiştir. 

Fes, tepesi düz, kesik koni biçiminde, sipersiz başlık-
tır. Keçe yahut çuhadan yapılır; tepesindeki daire 
biçimindeki düz bölüme tabla denirdi. Tablanın orta-
sındaki deliğe 2 – 2,5 cm. uzunluğunda ince boruya 
benzeyen ibik eklenir, bunun ucuna da ipek veya ibri-
şimden püskül bağlanırdı. 

Fes, yaygın olarak kullanılan kırmızı rengini kızılcık boya-
sından almıştır. Bununla birlikte hemen her renk ve desen-

de fes üretilmiş ve giyilmiştir. Hünnabi, vişne çürüğü, güvez, 
siyah ve beyaz renkteki fesler bunlardan bir kısmıdır. 

Genel olarak Müslümanlar tarafından giyildiği 
kabul görmesine karşı batılı ülkelerde de fes 
kullanılmış, halen de kullanılmaktadır.

Kavuktan
Fese Geçiş
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20 – 25 cm. yüksekliğindeydi. Tepeye doğru genişleyen bir şekli var-
dı. Fesin düz olan tepe kısmına tabla adı veriliyordu. Tablanın orta-
sındaki ibik denilen çıkıntıya lacivert veya siyah renkte ipek püskül 
bağlanıyordu. 

Sultan II. Mahmud döneminde yaşayan üst düzey devlet adamlarının 
feslerinin kenarına mevkilerine göre sırma şeritler konulmuştur. Bu 
dönemde giyilen fesler, çok güzel püskül örnekleri ile dikkat çeker. 

Sultan II. Mahmud devrindeki mavi ipek püskülün arkası uzun, önü 
kakül gibi kısa ve oldukça genişti. Bu püsküller rüzgarda dağılır, püs-
külleri taramak için elinde tarakla çocuklar sokaklarda dolaşıp para 
kazanırlardı. “Püsküllü bela” deyimi fesin bu özelliğinden dolayı söy-
lenmiştir. 

Fesler ilk kullanılmaya başlandığında Mısır, Tunus ve Avrupa’dan it-
hal ediliyordu. İhtiyacın artması üzerine 1835 yılında Eyüpsultan’da 
Feshâne ismiyle ilk fabrika kurulmuş, bunu Bursa, Edirne, İslimye 
ve Selanik’teki fabrikalar izlemiştir. Halk arasında kullanımı yaygın-
laştıkça yerli üretim yetmemiş, ihtiyaç daima ithalatla karşılanmıştır.

Mahmûdî Fes

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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OSMANLI ÖNCÜLÜK ETTİ

Fes, önceleri Kuzey Afrika ülkelerin-
de kullanılırken, Osmanlı Devleti’nde 
yaygınlaştıktan sonra İslam ülkelerin-
de de kullanımı artmıştır. Günümüzde 
Mısır ve Kuzey Afrika ülkeleri başta 
olmak üzere Endonezya, Malezya ve 
birçok İslam ülkesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Türkiye’de 1925 yı-
lında şapka kanununun çıkarılma-
sından sonra fesin Diyanet teşkilatı 
dışında devlet memurları tarafından 
kullanımı yasaklanmıştır. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI 

Mahmudî Fes
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Mahmudî Fes
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Mecîdî ve            Azîzî Fes

Osmanlı mezar taşlarında 
19. yüzyılın başlık türü 
festir. Sultan II. Mah-
mud’un giyim kuşamda 
yenileşmeye gitmesi üze-
rine, Osmanlı halkı ve 
ordusu tarafından günlük 
hayatta kullanılmaya baş-
landıktan sonra, vefatın-
dan sonra kişilerin mezar 
taşlarına da yansımıştır. 
1800’lü yılların ortaların-
dan itibaren kavuğun ye-
rini fes almıştır. 

31 yıl iktidarda kalan Sul-
tan II. Mahmud zamanın-
da düz, yukarıya doğru 
genişleyen bol püsküllü 
fesler kullanılmasına kar-
şı, oğulları Sultan Abdül-
mecid ve Sultan Abdülaziz 
döneminde, üst kısmı dar, 
alta doğru genişleyen fes-
ler kullanılmıştır. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEP HAZIRESI
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Sultan Abdülmecid’in fotoğraflarından alt kısmı geniş, üste doğru da-
ralan uzunca bir fes giydiğini görüyoruz. Bu dönem yukarıya doğru 
genişleyen Mahmudî festen, yukarıya doğru daralan feslere doğru bir 
geçiş dönemi olarak kabul edilebilir. Sultan Abdülaziz kısa, basık ve 
yukarıya doğru daralan bir fes giymiş, döneminde bu fes türü yaygın-
laşmıştır.  

Sultan II. Mahmud’un Bezmialem Sultan’dan olan oğlu Abdülmecid, 
22 yıl iktidarda kalmış (1939 – 1861), vereme yakalanarak vefat et-
miştir. Sultan II. Mahmud’un Pertevniyal Sultan’dan olan oğlu Ab-
dülaziz ise 15 yıl iktidarda kalmış (1861 – 1776), tahttan indirilerek 
öldürülen son padişah olmuştur.

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEP HAZIRESI
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SIYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZIRESI

Mezar taşında gördüğümüz fesin şekline bakarak, o kişinin hangi pa-
dişah dönemde yaşayıp vefat ettiği hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESIMIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Mecîdî ve Azîzî Fes
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Mecîdî ve Azîzî Fes

Batılılaşma çabalarının sonucu olarak gündelik hayata giren fesin me-
zar taşlarındaki kullanımı da, kavuklardan farklı bir anlam taşımaz. 
Nitekim Cumhuriyet’ten sonra özel bir kanun ile fesin yerini alan şap-
ka, özel bir statü sembolü olmadığı için, mezar taşlarında kendine yer 
bulamamıştır. 
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Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz döneminin kısa ve yayvan 
fesine karşılık, Sultan II. Abdülhamid döneminde ‘Hamîdî kalıp’ de-
nilen daha dik bir fes modeli kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır. Hamîdî 
fes tepeye doğru daralan silindir şeklindedir. Daha sonraki dönemler-
de ve İslam ülkelerinde halen bu model kullanılmaktadır. Son dönem-
de vefat eden Osmanlı hanedan üyeleri için yapılan anıt kabirlere de 
başlık olarak Hamidî Fes konulmaktadır. 

Sultan II. Abdülhamid döneminde oluşturulan Zuhaf Alayları’nın su-
baylarına giydirilen feslere ‘zuhaf fesi’ yahut ‘zuhaf kavuğu’ denilirdi. 

Hamîdî Fes, kırmızı çuhadan yapılır, üstünden sarkan bir püskülü bu-
lunurdu.  Kırmızı çuhanın kaynağı da yapağıydı. Bunun için en ideali 
merinos koyununun yünüydü. 

Sultan II. Abdülhamid devrine gelindiğinde Osmanlı toplum hayatına 
tamamen yerleşmiş olan fes, Türk kültür tarihinde de önemli bir yere 
sahiptir. Erkeklerin kullandığı fes,  hanımların bile tülbentle birlikte 
kullandığı bir başlık haline gelmiş; şarkılara, türkülere konu olmuştur. 

Hamidî Fes

SULTAN REŞAT TÜRBE HAZIRESI
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Devrin şair ve edipleri eğri giyilen, kaşa düşürülen feslerden bahset-
mişler; çocuk feslerine nazarlık ve ziynet altını takıldığını yazmışlardır. 
Hatta fes olmadan fotoğraf çektirmenin ayıp olduğu söylenmiştir. Fe-
sin süsünü oluşturan ve ona özellik kazandıran püskül üzerine de epey 
söz söylenmiştir. 

Fes, yaklaşık yüz yıllık yaygın bir kullanımdan sonra günümüzde Ka-
palıçarşı başta olmak üzere yurdun dört bir yanında satılan, geçmişi 
çağrıştıran, yabancıların büyük ilgi gösterdiği turistik bir objedir artık.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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TARIKAT 
TACLARI



EYÜP SULTAN CAMII HAZIRESI

Zerrin Külah ve Börk 
gibi tarikatlara ait baş-
lıklar da, ilk bakışta 
kendilerini belli eden 
serpuşlardır. Özellikle 
Mevlevîlerin kullandı-
ğı, etekte genişleyen 
tepesi yuvarlak silin-
dir şeklindeki sikkeler 
dikkat çekicidir. Mev-
levî dervişleri bu baş-
lığı kullanırken, Dede 
statüsünde olanlar bu 
sikkenin alt kısmına 
destar dolamaktaydı-
lar. 

Bektaşilerin kullan-
dığı on iki terkli ‘Hü-
seynî’ ve dört terkli 
“Edhemi” tacları da, 
ilk bakışta ayırt edi-
lebilen başlıklardır. 
Diğer tarikatlarda ise, 
takkenin üzerindeki 
dilim sayısı belirleyi-
ci olmaktadır. Bayra-
mi Tarikatı altı terkli 
takke kullanırken, 
Celvetî Tarikatı on iki 
terkli takke kullan-
maktaydı. Öte yandan 
sivil ve resmi kişilerin 
bu tarikatlarla olan 
ilişkileri, daha çok 
mezar taşları üzerine 
işlenen simgeler vası-
tasıyla belirtilmektey-
di. Tarikate girmeyip 
sadece “muhib” olarak 
kalanların taşlarına bu 
başlılar konulmamış, 
sadece rölyef olarak 
işlenmiştir. 

Tarikat 
Tacları
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Bektaşi tarikatına mensup olanlar başlarına ‘fâhir’ deni-
len beyaz renkli dilimli takke takarlardı. Dilimleri belir-
leyen fitillere fâhir adı verilirdi. Fâhir, 12 İmam’a nispetle 
12 eşit parçalı olurdu. Tepede ve tam ortada imame bu-
lunurdu. 

Fâhir, keçeden yapılır, dilimler fitillerle sağlanırdı. Bek-
taşi babaları, fâhirin alt kısmına yeşil dolama sararlardı. 
Bektaşi şeyhlerinin mezar taşlarında çoğunlukla l2 terkli, 
yani dilimli Hüseynî ve 4 terkli Edhemî başlık kullanıl-
mıştır. Bektaşilere ait mezar taşlarında ayrıca l2 köşeli 
teslim taşı ile teber ve keşkül gibi tarikat eşyalarına da 
rastlanır.

Fâhir

KARYAĞDI BABA TEKKESI HAZIRESI
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Kadirî tâcı, yukarı doğru daralarak çıkan uzun bir fese benzer. Alt 
ucunda dolama bulunur, sarığı azıcık taşkın olurdu. Kadirîliğin birçok 
kolu olmasına karşılık Eşrefiyye ve Rumiyye isimli iki kolunun ser-
puşları meşhurdu. Eşrefî tâcı yedi dilimli (terkli) ve yeşil destarlıydı. 
Özellikle şeyh serpuşlarının tepesinde Eşrefî gülü bulunurdu. Rumî 
tâcı ise sekiz dilimliydi ve üzerinde sekiz dilimli gül bulunurdu. Bu 
serpuşların gül yerine yıldız biçiminde olanlarına tığlı denirdi.

Bazı Nakşi ve Kadirî taclarının alt kısmına ‘müjgân’ denilen siyah 
renkte tüylü bir parça dikilirdi. Kirpik anlamına gelen müjgân, ‘hicap 
perdesi’ olarak anılır; tarikat mensubunun önüne bakması ve kendi-
sini günahlardan koruması için uyarı mahiyetinde yapılırdı. Aynı za-
manda yüzü güneşten koruma özelliği vardı.

Kadirî Tâcı

FERIDUN PAŞA TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN CAMII HAZIRESI HATTAT FERHAD PAŞA HAZIRESI
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Tarikat taşları arasında en ilginç olan-
lar, Melami - Hamzavilere ait mezar 
taşlarıdır. Bu tarikat, özel derviş kı-
yafet ve taçlarını reddettiği için mezar 
taşlarında başlık bulunmaz. Melamiler 
bütünüyle gizlilik esasına uydukları 
için “bî-ser ü bî-pâ” denilen “başsız - 
ayaksız” anlamına gelen değişik mezar 
taşı formuyla ayırt edilebilirler. Taşla-
rın üzerinde kişinin tarikatla ilişkisine 
ait bir bilgi yoktur. Yalnız isim ve mes-
leğinden bahsedilir. 

Başlıksız bir sütunun ön kısmının dik-
dörtgen şekilde yazı alanı olarak şekil-
lendirilmesi sonucu ortaya çıkan farklı 
bir mezar taşı türüdür. Bu tek parça 
mezar taşına örnek olarak Eyüp Sultan 
Türbesi arkasındaki hazirede bulunan 
Refdi Efendi’nin mezar taşını seçtik.

Melamî
Hamzavî
Mezar
Taşları

EYÜP SULTAN

TÜRBE HAZIRESI
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Nakşî Tâcı 

Nakşibendilik, Osmanlı toplumunda en yaygın olan tarikat-
tır. Kalbini Allah’ın ismi ile nakşeden anlamında kullanılan 
Nakşiliğin serpuşları da nakış nakış ve renklidir. Nakşî tacla-
rında en az yedi renk iplik kullanılmıştır. 

Nakşi tacları şekil olarak Kadirî taclarına benzer, işlemele-
ri ile birbirinden ayırt edilirdi. Kadîrîlikten de el almış olan 
Nakşîlerin taclarının tepesine güller ilave edilirdi. Nakşi taç-
ları kıymetli kumaştan yapılır, her biri özel anlamı olan mo-
tiflerle süslenirdi. 

Taclardaki bu işlemeler, mezar taşlarına da yansıtılmıştır. 
Bir tarikata mensup olmak, Osmanlı Devleti’nde olağan bir 
şey olduğu için anıt mezarların şahidelerinde kişinin hangi 
tarikata mensup olduğu yazılmış, bazı şahidelerin gövdesine 
de başlıktan ayrı olarak mensup olduğu tarikatın başlığı çi-
zilmiştir. Tarikat mensuplarına ait anıt mezarların başlıkları 
mistik sembolizmin zirveleri sayılır. 
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN
MEKTEBI HAZIRESI

Nakşibendi tarikatı mensupları dört terkli, yani dört 
parçalı kavuk giyerlerdi. Bu dört terkin, kelime-i 
tevhiddeki dört kelime ile Allah isminin dört harfini 
temsil ettiğine inanılırdı.

SOKOLLU MEHMED PAŞA
TÜRBE HAZIRESI
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Mevlevî mezar taşlarının başlık kısmı, tarika-
tın sembolü sayılan ‘sikke’ formu şeklindedir. 
Mevlevî mezar taşlarında kişinin tarikat için-
deki statüsü çok belirgin şekilde ifade edilir. 
Tarikata intisap edip derviş olanların taşların-
da ‘destarsız dal sikke’ vardır. Şeyhlerin taş-
ları sarıklı yani ‘destarlı sikke’ şeklinde olup 
birkaç çeşide ayrılır. Tarikata intisap edip 
yalnız ‘muhib’ derecesinde kalanların mezar 
taşlarında başlık olarak sikke yoktur; bunun 
yerine sikke bir sembol şeklinde taşın göv-

desine işlenmiştir. Bu uygulama diğer 
tarikatlarda da mevcuttur. 

Sikke
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Sikke, Mevlevi tarihinde kullanılan keçe 
başlığın adıdır. Çok katlı olanları da bulun-
makla birlikte genellikle iki kat keçeden kah-
verengi ve beyaz tonlarda yapılırdı. Şeyhler, 
sikkelerin alt kenarına destâr (tülbent) sa-
rarlardı. Bu destâr genellikle yeşil renkte 
olur ve ucu kısa bırakılırdı. Ucu uzun olan 
destâr, şeyhin kutbiyet derecesine ulaştığını 
gösterirdi. Hz. Mevlana’nın destârının ucu 
bu şekilde uzundur.

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN
MEKTEBI HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN
MEKTEBI HAZIRESI

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZIRESI

FERIDUN PAŞA TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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KADIN 
MEZAR TAŞI
BAŞLIKLARI



Eyüpsultan’da yer alan Osmanlı mezar taşı kitabe-
lerinde göze çarpan ana özellikler; taş işçiliği, yazı 
sanatı ve kitabelerdeki dini ve edebi ifadelerdir. 

Bir mezar taşında en dikkat çeken kısım ise başlık 
kısmıdır. En üsttedir ve mezarda yatanın cinsiyetini 
belirler. Erkek mezar taşı kitabelerinde kişinin sos-
yal hayattaki statüsünü yansıtan başlıklar ve sem-
boller mezar taşı kitabelerine özenle işlenmiştir. 

Başlık kısmında kadın ve erkek mezar taşlarını ayı-
ran özellik, erkek mezar taşlarında sarık, kavuk, fes 
gibi bir başlık bulunmasına karşılık, kadın mezar 
taşlarının başlık kısmının yapraklar, çiçekler ve çe-
şitli bitkisel motiflerle süslenmiş olmasıdır. 

Heykel değil, kıyafet

İslamiyet heykeli ve insanın putlaştırılmasını kesin 
şekilde yasakladığı için, İslam toplumlarında insan 
ve diğer canlıların heykeli yapılmamıştır. Mezar taş-
larına da insanın değil, kıyafetlerinin, onun temsil 
ettiği sembollerin şekli verilmiştir. Kadın mezar taşı 
başlıklarındaki birbirinden güzel çiçek motifleri ka-
dın zarafetinin mermere yansımış şeklidir. 

Osmanlı’da batılı anlamda heykel geleneği görül-
mez. Ancak Batıda çalışılan insan ve hayvan fi-
gürleri ile Osmanlı mezar taşlarını karşılaştırırsak, 
mimari unsurlarda çok farklı bezemelere sahip taş 
işçiliğin Batı’ya göre sanat açısından çok daha ileri 
gittiğini görürüz.

Kadın Mezar Taşı
Başlıkları
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Ayna ve 
Yaprak

Son derece ilgi çekici bir alâmet-i fârika 
olan başlık / serpuş, ilk bakışta Osmanlı 
mezar taşının, insan şekilli olduğunu dü-
şündürür. Bu özellik, kadın mezar taşların-
da daha belirgindir. Ancak Osmanlı mezar 
taşları, bu geleneğe bağlı olmakla birlik-
te, neredeyse bunu dışlayan bir özelliğe 
sahiptir. Zira Osmanlı mezar taşlarında 
başlığın yansıttığı anlam, her şeyden önce 
sosyal statünün belirlenmesi ile ilgilidir. 
Kadının kullandığı ayna ve benzeri objeler 
mezar taşlarına da yansıtılmıştır. Başlıkta, 
saçların yerini ise yapraklar almıştır. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Mezar taşları, insanların hatıralarını birkaç nesil sonrası-
na duyurma isteğinin sonucudur. ‘Artık ben yokum, ama 
hatıram buradadır!’ anlayışının estetik bir ifadesidir… 
Dolayısıyla kadın mezar taşları başta gül olmak üzere bir-
birinden güzel çiçeklerle süslenmiştir. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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SIYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZIRESI
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MIHRIŞAH TÜRBESI BATISINDAKI HAZIRE
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Çiçek Demeti

MIHRIŞAH TÜRBESI BATISINDAKI HAZIRE

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Eyüpsultan’ın tarihî kabristanlarında ölü-
mün, insana ürperti veren soğuk yüzü görül-
mez. Osmanlı Medeniyeti, mezar taşı başlığı 
olarak kullanılan çiçek demetleri ile buraları 
‘manevi istirahat bahçelerine’ çevirmiştir. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Gül Demeti

EYÜP SULTAN CAMII HAZIRESI
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Eyüpsultan mezar taşla-
rında gül motifi, sandu-
ka gövdelerini süsleme-
nin yanı sıra mezar taşı 
başlıklarında da kul-
lanılmıştır. Gül, aşkın, 
sadakatin, tutkunun ve 
güzelliğin sembolüdür. 
‘Çiçeklerin kraliçesi’ 
olarak kabul edilen gül, 
peygamberimizin sev-
diği çiçeklerin başında 
gelir ve ilahi güzelliği 
sembolize eder.

HUBBÎ   HATUN TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN CAMII HAZIRESI
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SIYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZIRESI

Gül ve Sadak Motifi
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Mezar taşı kitabeleri, yapıları iti-
bariyle sanat ve estetiğin konusu 
olmuşlardır. Çok ince taş işçiliği, 
çeşitlilik arz eden başlıkları, taşı-
dıkları edebî ifadeler ve yazı sana-
tının çok güzel örneklerini taşıma-
ları onları önemli kılmıştır. Ayrıca 
ölen kişi ile ilgili en doğru bilgiler mezar taşlarındaki kitabelerden elde edilir. Hanım mezar taşlarının bir 
kısmında gördüğümüz gül ve sadak motifi, güç ile zarafetin, incelikle kuvvetin birlikte sembolize edildiği nadir 
örneklerden biridir. 

Mezar taşı başlıklarında 
uzun külahlar, Mevlevî 
tarikatı mensuplarını; 
çapa, gemi direği, yel-
ken gibi semboller de-
nizcileri, hokka ve kalem 
kâtipleri, lahana ve bam-
ya cirit takımı oyuncu-
larını temsil ederdi. Gül 
ve sadak ise yönetimde 
önemli görevler almış 
hanımların mezar taşı 
başlıklarını süsleyen şa-
heser sembollerden biri-
dir.

SIYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZIRESI
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Gül ve Yaprak Motifi

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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SIYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Peygamber Efendimiz, gülü ve gül kokusunu 
çok severdi. O’nun bu sevgisi ve Hz. İbra-
him’in alevli ateşe atılınca ateşin gül bahçesine 
dönüşmesi gibi İlâhî tasvirlerin etkisi ile Müslü-
manların hayatında ve ölümünde gülün ve gül 
motiflerinin kullanımı zirveye çıkmıştır. Eyüp-
sultan mezar taşlarında yalnız kullanıldığı gibi, 
yapraklarla birlikte yüzlerce farklı kompozis-
yon yapılarak mermere işlenmiştir. Cennet çi-
çeği olarak nitelendirilen gül, kadın mezar taşı 
başlıklarının olmazsa olmazıdır. İlâhî güzelliği 
sembolize etmesinden dolayı erkek mezar taşı 
süslemelerinde de kullanılmıştır. 
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Gülbezek ve İstiridye 

Gülbezek, mezar taşlarında kullanılan üsluplaştırılmış bezeme öğelerinden biridir. Eyüp-
sultan’daki mermer sanduka gövdelerinin olmazsa olmazıdır. Nadir olarak mezar taşı 
başlıklarında da kullanılmıştır. Gül yapraklarından farklı kompozisyonlar oluşturulması 
ile ortaya çıkan gülbezek, kabir gövdelerinde çarkıfelek şeklinde, şahidelerde yarım da-
ire şeklinde kullanılmıştır. Şekil olarak istiridye motifine benzese de sanat tarihçilerinin 
çoğunluğu bu kompozisyonların gülbezek olduğu görüşündedir. Bazı mezar taşı başlık-
larında istiridye motifi de kullanılmıştır.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZIRESI

GÜL VE YAPRAK MOTIFI
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Gelin Duvağı
Genç kızların gelin olurken taktığı duvak, geçmişte kırmızı ve yeşil renkte olurdu. Kırmızı sevinç ve mutlu-
luğu, yeşil murada ermeyi ifade ederdi. Gelinliğin tamamlayıcısı olan duvak, gelini nazardan koruması kadar, 
onun baba evinden ayrılırken yaşadığı üzüntüyü gizlemeyi de amaçlardı. Türk kültüründe damadın gelinin 
duvağını açmak için yüz görümlüğü takması adettendi. 

Osmanlı mezar taşlarında erkek ve kadın için ortak yapılan mer-
mer sandukaların baş taşı erkeğin, ayak taşı hanımın isteğine 

göre şekillendirilmiştir. Eyüpsultan’da birçok önemli devlet 
adamına ait sandukanın ayak taşı gelin duvağı şeklinde-
dir. Gelin duvağı, gelin olurken genç kızların mutlulukla 
sevinci bir arada yaşaması gibi, ömrünü tamamlayan in-
sanın da Allah’a yani asıl sevgiliye kavuşurken yaşadığı 
duyguların ifadesidir. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Güneş 
Motifi

HUBBÎ HATUN TÜRBE HAZIRESIMIHRIŞAH VALIDE SULTAN
MEKTEP HAZIRESI 

Kadın mezar taşı başlıklarında ‘güneş motifi’ çok 
kullanılan sembollerden biridir. Güneş, nurlu bir 
yüzü, yüz güzelliğini, aydınlığı ve ışığı semboli-
ze eder. Güneş motifi, klasik dönemde görülme-
mesine karşı 1800’lü yıllarda Osmanlı Devlet 
Arması’na girmesinden sonra mezar taşlarında 
da kullanılmaya başlanmıştır. Güneş sembolü, 
genellikle hanımların sanduka gövdelerine yahut 
mezar taşı başlıklarına işlenmiş, güneşin ortasına 
hilal yahut çiçek motifi yerleştirilmiştir. 
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Kesik Başlıklar
Kabristanlarda uzaktan bakıldığında bile kolay-

ca fark edilen başlıklardan biri de tepesi kesik 
kadın mezar taşlarıdır. Bir kısmı basık yarım 
küre şeklinde olan bu kadın başlıklarının üst 

tarafı dilimli yahut halkalı olanları da vardır. 

Kesik başlıkların altındaki gövde dönemin üslubuna 
göre çok şık desenlerle bezenmiştir.  Boyun kısımlarına 
çoğunlukla gül veya çiçek motifi çizilmiştir. Çiçeğin alt 

kısımları ise kolye, gerdanlık gibi ziynet 
eşyaları ile donatılmıştır. 

Kesik başlıklı mezar taşları daha 
çok küçük yaşta veya gelinlik 
çağına gelmeden önce ölen 
kızlar için hazırlanmıştır. Ta-
şın boyun kısmına işlenen 
gerdanlık, küpe gibi takılar, 
çeyizi sembolize eder. Yüzün 

olduğu boşluğu ise gül ve çi-
çekler doldurur. Uzaktan ba-
kıldığında çiçeklere sarılmış 
bir kadın heykelini çağrıştıran 
kesik başlıklı mezar taşları, 
sembolizm açısından zirvedir.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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HÜVE’L-HALLÂKU’L-BÂKÎ

DEVLETLÜ ISMETLÜ HATICE 

SULTAN ALIYYTÜ’Ş-ŞÂN

HAZRETLERI’NIN TERBIYE-GERDELERI

DILPEZÎR HANIM EFENDI’NIN

KERÎMESI MERHÛME EMINE HANIM

RÛHI-ÇÜN EL-FÂTIHA 

SENE FÎ 11 ZILKA’DE 1220

HÜVE’L-BÂKÎ

ISMETLÜ HADÎCE SULTAN

KETHUDÂSI ES-SEYYID HÜSEYIN

EFENDI’NIN KERÎME-I MUHTEREMELERI

MERHÛME VE MAĞFÛRA ŞERÎFE

MÂH MÜNÎRE HANIM RÛHÎÇÜN

EL-FÂTIHA SENE 1217 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Osmanlı mezar taşlarında doğadaki canlılara 
bire bir benzemeyen motifler de kullanılmıştır. 
Muhtelif meyve, sebzeler ve bitkilerden hare-
ketle hazırlanan bu çizimler, ressamın ufkuna 
ve mermeri işleyen sanatkârın yeteneğine göre 
şekillenmiştir. Yaşayan bir bitkiye benzetileme-
se de göze hoş gelen başlıklardır.

Stilize Bitki 
Motifleri

ÇENGELOĞLU TAHIR PAŞA HAZIRESISOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZIRESI
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE 
SULTAN TÜRBE-

SI’NIN BATISINDAKI 
HAZIRE.

SIYAVUŞ PAŞA TÜRBE HAZIRESI
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Osmanlı mezar taşlarını inceleyenleri şaşırtan başlıklar da var-
dır. Bu ilginç başlıklardan en meşhuru lahana başlı mezar taşla-
rıdır. Bu anıt mezarların başlarında ve ayak taşlarında kocaman 
bir lahana yer almaktadır. Çünkü burada yatan kişi, Osman-
lı’nın meşhur takımlarından Lahanacıların ya bir üyesi veya 
üyesinin yakınıdır. 

Lahana’nın ünü Çelebi Mehmed dönemine kadar gider. Amas-
ya’da sancak beyliği yapan Çelebi Mehmed, yıllar sonra Amas-
yalı bir grup ile Merzifonlu bir grubun aralarında gerçekleşen 
cirit oyununu seyreder. Amasyalılar lahanaları meşhur olduğu 
için takımlarına Lahanacı, Merzifonlular da bamyaları meşhur 
olduğu için kendilerine Bamyacı adını takmışlardır. Cirit oyunu 
ile meşhur olan bu iki takımın adları unutulmaz ve yüzyıllarca 
Osmanlı’nın sportif faaliyetlerinde takımlar bamyacı ve lahana-
cı adlarını alırlar. Bu takımlara ait kişiler öldüklerinde de, ta-
kımlarının amblemlerini mezar taşlarının başlarına koydurmayı 
âdet haline getirmişlerdir.

Lahanacılar 
ve Bamyacılar

HUBBÎ HATUN TÜRBE HAZIRESI
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Osmanlı Devleti’nde günümüz futbol müsabakaları gibi cirit oyunu oynanırdı. Cirit ta-
kımlarının özel isimleri olur, farklı renkte kıyafetler giyerlerdi. Cirit takımlarını en ünlüleri 
Lahanacılar ve Bamyacılardı. Mavi ve yeşil rengi kendilerine sembol olarak seçen bu iki ta-
kım, Sultan II. Mahmud döneminde cirit oyunların yasaklanmasına kadar devam etmiştir. 

Padişahlar da bu takımları tutmuşlar, hatta Sultan III. Selim Topkapı Sarayı bahçesine 
lahana anıtı diktirmiştir. Bamyacıları destekleyen Sultan II. Mahmud ise onun hemen ya-
nına bamya anıtı diktirmiştir. Bu anıtlar, padişahların silah atışlarındaki başarısının simgesi 
olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

ŞAH SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEP HAZIRESI FERHAD PAŞA TÜRBE HAZIRESI
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NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZIRESI

Meyve
Kâseli
Başlıklar

Başta incir, üzüm, nar, hur-
ma gibi cennet meyveleri 
olmak üzere şeftali, armut, 
erik, ceviz, kudret narı gibi 
meyveler de mezar abidele-
rinin başlık ve gövdelerinin 
süslemesinde kullanılmıştır. 
Başlıklarda tek bir meyve 
kullanıldığı gibi, kâse içinde 
birden fazla meyvenin kul-
lanıldığı örnekler de vardır. 
Meyve, ölümsüzlüğü, insanın 
ebedi olarak yaşayacağı uhre-
vi hayatı sembolize eder. 
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEP HAZIRESI

MIHRIŞAH TÜRBE BATISINDAKI HAZIRESI

NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZIRESIEYÜP SULTAN CAMII HAZIRESI
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Yaprak Motifli 
Başlıklar

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Eyüp hazirelerinde mezar taşlarına insanın değil, kıyafetlerinin, onun temsil ettiği sembol-
lerin şekli verilmiştir. Kadın mezar taşı başlıklarındaki birbirinden güzel çiçek ve yaprak 
motifleri kadın zarafetinin mermere yansımış şeklidir. 
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Eyüpsultan’da mermere 
işlenen serviler, asmalar, 
hurmalar, çiçekler, cen-
net meyveleri ve rüzgâr-
da uçuşan saçları çağrış-
tıran yaprak şeklindeki 

kadın mezar taşı baş-
lıkları ile insana bir 

sanat müzesinde 
geziyor hissi ve-
rir. 
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEP HAZIRESI

YAPRAK MOTIFLI BAŞLIKLAR
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SULTAN REŞAD TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

YAPRAK MOTIFLI BAŞLIKLAR
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MIHRIŞAH TÜRBE BATISINDAKI HAZIRE

YAPRAK MOTIFLI BAŞLIKLAR
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN CAMII HAZIRESI MIRIMIRAN MEHMED PAŞA TÜRBE HAZIRESI

YAPRAK MOTIFLI BAŞLIKLAR
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

YAPRAK MOTIFLI BAŞLIKLAR

224



EYÜP SULTAN CAMII HAZIRESI

FERHAD PAŞA TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH TÜRBE BATISINDAKI HAZIRE

YAPRAK MOTIFLI BAŞLIKLAR
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Mihrabiye Başlıklar

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Bir mekanın en güzel köşesi olarak tanım-
lanan mihrabiye, üst makam, ibadet edilen 
yer anlamındadır. Camilerimizin kıble ta-
rafına yapılan çıkıntılı bölüme mihrap de-
nir. Mihrabın üst kısmındaki süslemenin 
ismi de mukarnastır. Bazı mezar taşlarında 
mihrap formu ve mukarnas süslemeleri kul-
lanılmıştır. Bu başlıklarda kullanılan mo-
tifler arasında Rumîler ve Hatayîler dikkat 
çekicidir.

Rumî, sözlük anlamı olarak “Anadolu veya 
Anadolu’ya ait” demektir. Bizans İmparator-
luğu döneminde Ege Denizi’nden başlayarak 
İran yaylalarına kadar olan bölgeye “Diyar-ı 
Rum” deniliyordu. Türkler, Küçük Asya’yı 
kendilerine yurt edinmek istediklerinde sa-
dece buraya yerleşmekle kalmamış, kültür, 
sanat ve mimariye de damga vurmuşlar; Türk 
tezyini sanatlarını her alanda geliştirerek kul-
lanmışlardır. Anadolu Selçukluları tarafından 
tezyinatta kullanılan Anadolu yani Rum diya-
rına özgü bu motiflere “Rumî adı verilmiş ve 
bu adla anılagelmiştir. Mevlana Celaleddin- 
Rumî, Eşrefoğlu Rumî örneklerinde olduğu 
gibi Anadolu’da yaşayan birçok ünlü isim de 
bu mahlası almıştır.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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CAFER PAŞA TÜRBE HAZIRESI

FERHAD PAŞA TÜRBE HAZIRESI

228

RUMÎ VE HATAYÎLER



Birbirine bağlı kıvrım dallar ve badem 
şeklindeki yapraklardan oluşan motife 
Rumî denilmektedir. Anadolu Selçuk-
luları hayvan figürlerini de stilize ede-
rek Rumî motifle birlikte kullanmışlar-
dır. Bitki ve hayvan figürlerinin stilize 
edilerek yorumlandığı bu motifte, 15. 
yüzyıldan sonra hayvan figürleri tama-
men ayıklanmıştır.

Hatayi motifi ise ismini Türkistan’ın 
Hata şehrinden almıştır. Stilize çi-
çek örgüsüne verilen isimdir. Hatayi 
genellikle tek başına kullanılmamış, 
Rumî motiflerle birlikte kullanılmıştır. 
‘Hatayi Motifi’nin refahın sembolü ol-
duğuna inanılır. Düğümlenmiş üçgen-
lerin sıralandığı şeridin uzayıp gitmesi 
bu motifin sembolik özelliğidir. Tezhib 
ve cilt sanatlarında sık kullanılan Rumi 
ve Hatayi  motifler, yer yer anıt mezar-
ların başlık ve cephe süslemesinde de 
kullanılmıştır.

SADRÂZAM GÜRCÜ MEHMED PAŞA KABRI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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RUMÎ VE HATAYÎLER

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI



İstanbul’un önde gelen tüccar-
larından Ahmed Abud Efen-
di’nin mermer kabri, Rumî ve 
Hatayi motiflerle süslenmiş 
oldukça gösterişli bir anıt me-
zardır. Mihrişah Valide Sultan 
Türbe Haziresi’nin arka kıs-
mında, İmaret duvarının hemen 
bitişiğine yapılmıştır. Beyaz 
mermerden inşa edilen kabir, 
klasik dönemin motifleri ile mo-
dern mimariyi buluşturmuştur. 
Talik bir hatla yazılan mihrap-
lı kabir kitabesinde doğum ve 
ölüm tarihi ayrı ayrı verilmiştir. 

RUMÎ VE HATAYÎLER

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

HÜVE’L-BÂKÎ

ŞÂM-I ŞERÎF EŞRÂFINDAN 

VE MUʻTEBERÂN-I TÜCCÂRDAN

MERHÛM AHMED ABUD 

EFENDI’NIN KABRIDIR.

RÛHUNA FÂTIHA 

TÂRIH-I VELÂDETI SENE 1269

TÂRIH-I VEFÂTI SENE 1341
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RUMÎ VE HATAYÎLER

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

231



Defne
Yaprağından 
Çelenk

232

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

KERESTE TÜCCÂR-I

MU‘TEBERÂNINDAN

SÜTLÜCELI HAKKI

EFENDI MERHÛMUN 

KABRIDIR.

RÛHUNA FÂTIHA.

VEFÂTI 17 NISAN 1337
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Kullanıcı grubunu en iyi yansıtan serpuşlar, Sarayda Has Oda (İç 
Oda) hizmetlilerinin giydiği ‘Zerrin’ başlıklar ile yeniçerilerin giydiği 
‘Börk’lerdir. 

Çuhadar, Hazinedar, Has Odabaşı gibi Enderun’da görev yapan yük-
sek rütbeli memurlar tarafından kullanılan Zerrin, genellikle tepesi 
yuvarlatılmış silindir şeklinde bir başlıktır. Üzeri ince altın sırma işle-
melerle süslenen Zerrin başlıkların başa giren kısmı yukarısına göre 
dar olanları da vardı. Ancak mezar taşlarına işlenenler daha çok silin-
dir şeklindedir.  

Zerrin başlık giyen Enderun görevlileri, zülüflerini omuzlarının üs-
tüne bırakır, saçlı olduklarını gösterirlerdi. Bunlara ‘Zülüflü Ağalar’ 
denirdi. 

Zerrin Külah

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZIRESI IDRIS KÖŞKÜ HAZIRESI



Muhtelif Başlıklar

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Eyüpsultan Türbe ve Hazireleri’nde herhangi bir kategoriye konulamayacak 
başlıklar da kullanılmıştır. Bu başlıklar daha çok ayak taşlarının üst kısmını 
süslemek içindir. Bayrak veya sancak direğinin gönderini çağrıştıran bu başlık-
lar, geometrik motiflerin veya farklı şekillerin stilize edilmesi ile oluşturulmuş 
sevimli sembollerdir.   
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MUHTELIF BAŞLIKLAR

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MUHTELIF BAŞLIKLAR
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SIYAVUŞ PAŞA HAZIRESI

SIYAVUŞ PAŞA HAZIRESI SIYAVUŞ PAŞA HAZIRESI

MUHTELIF BAŞLIKLAR
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ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZIRESISOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZIRESI

MUHTELIF BAŞLIKLAR
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MOTIFLER



Biz bu çalışma ile mezar taşı-
na işlenen gülün, sümbülün 
yahut servi ağacının neyi ifa-
de ettiğini anlatmaya çalıştık. 
Âbidevî lahitlerin gövdeleri-
ne işlenen birbirinden güzel 
sembolleri anlamak demek, 
600 yıllık Osmanlı kültür ve 
sanatını, onun ötesinde tüm 
dünya kültüründen süzülüp 
gelen, atalarımızın mahirce 
kullandığı sembolleri çöze-
bilmek anlamı taşıyor.

Yaprak ve çiçek motiflerinin 
yanı sıra ağaç motifleri de 
mezar taşlarında yaygın ola-
rak kullanılmıştır. Eyüp me-
zar taşlarında servi ve hur-
ma ağacı motifleri mermere 
inceden inceye işlenmiştir. 
Âbidevî mezar taşlarında 
birbirinden güzel meyve mo-
tiflerinin yanı sıra bazı mey-
ve ağacı motiflerine de yer 
verilmiştir. Çiçek dalları da 
kullanılan motifler arasın-
dadır. Çini pano kompozis-
yonlarda ise bütün görkemi 
ile hayat ağacı motifi çıkar 
karşımıza.

SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBE HAZIRESI

Mezar 
Taşlarındaki

Yazı ve 
Semboller 
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SULTAN REŞAD TÜRBESI SULTAN REŞAD TÜRBESISIYAVUŞ PAŞA TÜRBESI

Çiniler için kullanılan deyim ‘ateşte açan çiçekler’dir. Eyüpsultan Türbeleri de birbirinden güzel 
çini tablolar ile süslenmiştir. Ağaç ve çiçek motiflerinden oluşan bu tabloların tamamı özgün eser-
lerdir. Bir benzeri daha yoktur.  Köklü bir Türk el sanatı olan çiniciliğin en güzel eserleri arasında 
bulunan bu toblolarda laleden güle, servi ağacından bahar dallarına kadar çeşitli bitki motifleri 
kullanılmıştır. Her desenin farklı bir anlamı olan bu sanatta, ‘lale’ Allah’ın, ‘gül’ ise Hazret-i Mu-
hammed’in sembolüdür. Servi ağacı sabrı, bahar dalları ise cenneti temsil eder. Bu stilize (üslup-
laştırılmış) çiçek motifleri seyrine doyulmayacak güzelliktedir. 

Ateşte Açan Çiçekler
Stilize (Üslûplaştırılmış) Çiçek Motifleri 
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“Hayat Ağacı” motifini, Eyüpsultan’daki türbelerde görüyoruz. Başta Eyüp 
Sultan Türbesi olmak üzere, Sultan Reşad Türbesi ve Sadrazam Siyavuş 
Paşa Türbesi’nde birbirinden güzel çini hayat ağacı motifleri işlenmiştir. Ha-
yat ağacı bolluk ve bereketin simgesidir.

EYÜP 
SULTAN 
TÜRBESI

244

ATEŞTE AÇAN ÇIÇEKLER



Orta Asya kökenli olan “Hayat Ağacı’ motifinin kullanımı, milattan önce 8. 
yüzyıla kadar gider. ‘Hayat Ağacı’ ve dalındaki kuş figürleri öleni temsil eder 
ve onun Allah katına yükselmesini sembolize eder. Mezar taşlarındaki ‘mey-
veli ağaç’ figürleri ise insan-ı kâmili temsil etmektedir.

245

ATEŞTE AÇAN ÇIÇEKLER



Güneş Motifi

Dünyamızı aydınlatan, gece ve gündüzün oluşumunu sağlayan güneş, 
bir sembol olarak insanlığın dimağında hep yer almıştır. Güneş moti-
fi, geçmişten günümüze taşıdığı özelliklerle mitolojide de çok önemli 
yere sahiptir. Güneş, insanlık tarihinin belki de en eski ve en mühim 
sembollerinden biri olmuştur. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEBI HAZIRESI
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Milletler açısından bakıldığında da güneş sembo-
lünün özel bir yeri vardır. Hint, İran, Yunan ve 
Roma kültürlerinde güneş motifi çok sık ve yay-
gın olarak kullanılmıştır. Roma İmparatorları’nın 
başlarına taktıkları taç, güneş ışınlarını simgeler. 
Anadolu’da Urartular, Hatti ve Hititler’in sem-
bolü güneştir. Eski Mısır’da güneş tanrısının ismi 
RA’dır ve en büyük tanrı olarak kabul edilir. Gü-
nümüzde Japonya, ‘Doğan Güneşin Ülkesi’dir. 
Japonlar güneşi bayraklarında sembolleştirmiş-
lerdir. 

Türk tarihinde de güneşin özel bir yeri vardır. 
Eski Türklerde güneş motifi ‘Alp’ ve Hüküm-
darlık’ sembolü olarak kullanılmıştır. Geçmişten 
günümüze güneş sembolü ‘hâkim / hükmeden’ 
anlamına gelir. Osmanlı Devlet armasının üst 
kısmında bir güneş ve onu simgeleyen güneş ışın-
ları yer alır.

Günümüzde Kırgız bayrağındaki asıl motif gü-
neştir. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı’nın forsu, 
güneş ile onun etrafındaki 16 yıldızdan oluşur. 

İslam Dini’nde namaz ve oruç saatleri güneşe 
göre ayarlanır.  Güneş motifi İslami Türk mima-
risinde de çok sık kullanılmıştır. Cami, medrese 
ve şifahanelerde farklı güneş motifleri yer alır. 

Güneş motifinin, 1800’lü yıllarda Osmanlı Dev-
let Arması’na girmesinden sonra mezar taşların-
da da sık kullanılmaya başlanmıştır. Dünyayı bir 
güneş gibi aydınlatan güçlü şahsiyetlerin mezar 
taşlarına, vefatlarında güneş sembolü işlenmiştir. 
Erkek mezar taşlarında olduğu kadar kadın me-
zar taşlarında da güneş motifi çok sık görülür.

MIHRIŞAH  VALIDE SULTAN

TÜRBESI HAZIRESI

MIHRIŞAH  VALIDE SULTAN TÜRBESI HAZIRESI
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Hilal Motifi

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

HATTAT FERHAD PAŞA HAZIRESI

Hayatımızın hemen her safhasında bilinen ve kullanılan hilâl sembolü, mezar 
taşlarına yansımıştır. Hilal, değişimin, dönüşümün, doğumun ve yeniden doğu-
şun sembolüdür. Ayın evreleri içinde dolunay güzellik ve parlaklık, hilâl ise bun-
larla birlikte yenilik, doğum ve taze hayat simgesi kabul edilir. Sözlükte ‘ayın 
yeni doğduğu zaman ilk üç günlük yay şeklindeki durumu’ olarak tarif edilir.  

Çok eski zamanlardan beri farklı milletler tarafından kullanılan kutsal sembol-
lerden biridir. İslamiyette hilâl, Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerinden 
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEBI HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN IMARET HAZIRESI

biri sayılır. Birçok âyette ayın insanların 
hizmetine sunulduğu belirtilir, birkaç ayet-
te onun üzerine yemin edilir. Ayın değişik 
hareketleri ibadetlerin başlangıç ve bitişi 
olarak görülür. Hilâl 11. yüzyıldan itibaren 
Doğu’da ve Batı’da Hıristiyanlığın sembolü 
olan haça karşı İslâmiyet’in sembolü olarak 
kullanılmış ve bu durum özellikle İstan-
bul’un fethinden sonra giderek yaygınlaş-
mıştır. Endülüs müslümanları ve Memlük-
ler’in sancaklarında yer alan hilâl, Osmanlı 
sancaklarında zülfikarla birlikte temel motif 
haline gelmiş; hilâl şeklindeki bina alemleri 
en çok Osmanlılar Devleti’nde yaygınlaş-
mıştır. 

Günümüzde hıristiyan dünyasının Kızıl-
haç’ına mukabil kurulan Kızılay (Hilâl-i 
Ahmer), içki ve uyuşturucularla mücadele 
etme amacını taşıyan Yeşilay (Hilâl-i Ah-
dar) gibi müesseselerin sembolü olarak 
kullanılan hilâl bazen tek, bazen de birkaç 
yıldızla birlikte Azerbaycan, Cezayir, Ka-
merun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Malezya, Moritanya, Pakistan, Singapur, 
Tunus, Türkmenistan gibi İslâm ülkelerinin 
bayrak motiflerini meydana getirmektedir.
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Yıldız Motifi

ZAL MAHMUD PAŞA HAZIRESI

POSTA NAZIRI IZZET EFENDI TÜRBESI

Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden biri 
olan yıldız, insanoğlunun hayatında yaygın olarak kullandığı sembol-
lerden biridir. Gecenin parlaklık ve ışıltısını çağrıştıran yıldız, sem-
bolik olarak evrenin sonsuzluğunu, uzaktaki bir noktayı ifade eder. 
Parıltının, ışığın, aydınlığın ve umudun sembolüdür. Tarih boyunca 
önemli bir sembol niteliği taşımış, farklı inanış ve kültürlerde köşe sa-
yılarına göre değişen farklı anlamlar yüklenmiştir. Mezar taşlarının da 
vazgeçilmezi olan yıldız sembolleri, kutsal metinler, efsaneler, önem-
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PERTEV PAŞA TÜRBESI

DUKAKINZADE AHMED PAŞA KABRI

SAÇLI ABDÜLKADIR MESCIDI HAZIRESI

li eserler, mabed ve tapınaklarla bayraklarda sembol olarak 
karşımıza çıkar. Beş köşeli yıldız, farklı milletlerce adalet, 
merhamet, bilgelik, anlayış ve yüksek ihtişam sembolü ola-
rak ele alınmıştır. Hilalle birleşen beş köşeli yıldız motifi Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin resmi sembolü olarak kabul edilmiş-
tir. En az dört bin yıldan beri Türkler tarafından kullanılan 
bu motif Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları gibi büyük 
coğrafyalara hükmeden Türk devletleri sayesinde geniş bir 
alana yayılmış ve pek çok Müslüman devletin ortak motifi 
haline gelmiştir. 
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Mühr-i
Süleyman

Osmanlı Devleti, cihan imparatorluğu olmanın bilincini ha-
yatın her safhasına yaymıştır. Başta Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed olmak üzere Cenab-ı Allah’ın insanları hi-
dayete ulaştırmak için gönderdiği tüm peygamberlerin mira-
sına sahip çıkmıştır. Bunun en belirgin örneği, İstanbul’un 
fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed’in emri ile yapılan ilk 
Osmanlı eseri olan Eyüp Sultan Türbesi’nde görülür. Tür-
benin içini sanat şaheseri çinilerle döşeyen ustalar, duvarla-
ra Hz. Süleyman Mührünü ustalıkla işlemişlerdir. Türbenin 
içini gezenlerin ilk bakışta fark edemediği bu sembol birkaç 
çininin birleştirilmesi ile oluşmuştur. 

Mühr-i Süleyman; birinin tepesi diğerinin tabanına geçirilmiş 
iki eşkenar üçgenin meydana getirdiği özel bir semboldür. 
Altı köşeli bir yıldız olan motifin, Süleyman Peygamber’in 
yüzüğünde yer aldığı, üzerinde ‘İsm-i Azam’ın yazılı olduğu 
rivayet edilir. 

Son yüzyılda Yahudiler’in sembol olarak seçtiği altı köşeli 
yıldızın Osmanlı Devleti’nde kullanımı bir hayli yaygındır. 
Devlet fikri ve hükmetme yetkisi Hz. Süleyman’da kemâle 
erdiği için, onu sağlayan mühür de aynı güç ve kudreti temsil 
etmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa, rüzgara hükmedebilmek 
için sancağına Mühr-i Süleyman motifini nakşettirmiştir. İs-
lam tezyini sanatlarında sık kullanılan mühür, Osmanlı Dev-
leti’nin en güçlü olduğu dönemlerde Eyüpsultan’daki türbe 
ve kabirlerde bolluk, bereket ve güç sembolü olarak kulla-
nılmıştır. 

HÜVE’L-HALLÂKU’L-BÂKÎ

SÂBIKAN ANADOLU MUHÂSEBECISI

OLAN MERHÛM VE MAĞFÛR 

EL-MUHTÂC ILÂ RAHMETILLÂHI

RABBIHI’L-GAFÛR EL-HÂC

ABBAS EFENDI RÛHI-ÇÜN 

EL-FÂTIHA

FÎ 28 CEMÂZIYELEVVEL 1128

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Eyüp Sultan Türbesi’ni küfeki taşından, cennetin sekiz kapısını sembolize ede-
cek şekilde sekizgen olarak inşa eden dönemin mimarları, türbe içini de döne-
min çini ustalarının Eyüp Sultan Türbesi için özel olarak tasarladığı harika çini-
lerle döşemişlerdir. Mavi ve beyaz rengin hakim olduğu Hz. Süleyman Mührü 
taşıyan çiçek desenli çiniler tablolar halinde türbenin içi duvarlarını kaplar.

EYÜP SULTAN TÜRBESI

EYÜP SULTAN TÜRBESI
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LALA MUSTAFA PAŞA TÜRBESI

EYÜP SULTAN TÜRBESI HACET PENCERESIEYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Eyüp Sultan Türbesi hacet penceresi, Sultan I. Ahmed döneminde çok güzel Mühr-i 
Süleyman motifleri ile süslenmiştir. Bir ara Mühr-i Süleyman motifini bilmeyen ca-
hiller bunu İsrail yıldızı zannederek kesmeye kalkmışlar, son restorasyonda tamir 
edilerek orijinal hâline getirilmiştir. 

Eyüp Sultan Camii iç avlusuna bakan Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa türbesi sü-
tunlarının üst tarafında yer alan motiflerin içinde (pandantifler) birer Mühr-i Sü-
leyman motifi vardır. Lala Mustafa Paşa türbesinin bitişiğindeki kabirlerin dört 
tarafına da gülbezek motifi ile birleştirilmiş Mühr-i Süleyman motifi işlenmiştir. 
Eyüp Sultan Türbe Haziresi’ndeki bazı kabirlerde Hz. Süleyman mührü dikkat 
çekici boyutlarda büyük kullanılmıştır.
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HUBBÎ HATUN TÜRBESI

MEHMED EFENDI KABRI (EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI)

En belirgin Hz. Sü-
leyman mühürlerin-
den biri Hubbî Ayşe 
Hatun Türbesi’nde 
yer alır. Türbenin, 
alt pencerelerin sivri 
kemerli pencere alın-
lıklarındaki bordo - 
beyaz renkli, altıgen 
desenli geometrik taş 
dolgular Hz. Süley-
man mührü şeklin-
de dekore edilmiş-
tir. Dikkatli bakınca 
anlaşılan bu motif, 
ecdadımızın geçmiş 
tüm peygamberlere 
ait sembolleri ne ka-
dar ustaca ve bilinçli 
şekilde kullandığının 
sembolüdür. 
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Ok ve Sadak
Motifi

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN MEKTEBI HAZIRESI
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ÇENGELOĞLU TAHIR PAŞA HAZIRESI

Ateşli silahlar bulunmadan önce, savaşların 
önemli bir silahı olan ok ve sadak, günlük 
hayatta kullanımının yanı sıra mezar taşlarının 
süslemesinde de kullanılmıştır. Osmanlı mezar 
taşı süslemelerinde ok ve sadak yalnız başına 
değil, daha çok çiçekler, yapraklar veya fark-
lı silahlarla birlikte değişik kompozisyonlar 
yapılarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonlar, 
güç ve zarafeti bir araya getiren anlamlar taşır. 
Genellikle paşaların kabirlerinin süslemesinde 
kullanılmıştır. Geçmişte deri, kürk gibi doğal 
malzemelerden yapılan sadak yani ok torbaları 
günümüzde metal veya plastikten süsleme ama-
cıyla yapılmaktadır. 
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Anadolu mezar taşlarında yaygın olarak kullanılan motiflerin başında kandil moti-
fi gelir. Bu motif, ölenin yolunu aydınlatıcı bir mana ile yüklüdür. Bazı örneklerde 
kandilin orta kısmında “Allah” yazdığı için ‘Yaratıcı’yı sembolize eder. Anadolu’da 
ilk örneklerinin Selçuklular döneminde görüldüğü kandil motifi, günümüze kadar 
değişik kompozisyon ve biçimlerde çok yaygın olarak sevilerek kullanılmıştır. Me-
zarda yatan kişinin kabrini aydınlatması, onu karanlıklardan, bilinmeyen tehlike ve 
felaketlerden korumasına yönelik dua niyetiyle işlenmiştir mezar taşlarına...

Aydınlatmanın kandillerle yapıldığı dönemlerde insan hayatında kandilin çok özel 
bir yeri vardı. Bu da kandil motifinin mezar taşlarına yansımasında etkili olmuştur. 

Kandil Motifi

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

NIŞANCI FERIDUN AHMED PAŞA TÜRBE HAZIRESI 
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Nur Suresi 35. ayette Ce-
nab-ı Allah buyuruyor ki:

“Allah, göklerin ve yerin 
nurudur. O’nun nurunun 
misali tıpkı içinde lamba 
bulunan bir kandil gibidir. 
O lamba kristal bir fanus 
içindedir. O fanus da san-
ki inciye benzer bir yıldız 
gibidir. Ki, doğuya da ba-
tıya da nispet edilemeyen 
mübarek bir ağaçtan, yani 
zeytinden (çıkan yağdan) 
tutuşturulur. Onun yağı 
neredeyse, kendisine ateş 
değmese dahi ışık verir. 
(Bu) nur üstüne nurdur. 
Allah, dilediği kimseyi nu-
runa eriştirir.”

SOKULLU MEHMED PAŞA TÜRBESI

ZAL MAHMUD PAŞA 
TÜRBE HAZIRESI
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SIYAVUŞ PAŞA TÜRBESI
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16. ve 17. yüzyılda bulaşıcı hastalıktan ölen çocuk sandukalarının üze-
ri kumaş desenleriyle kaplanmış ve bel kısımlarındaki kemer üzerine 
‘hançer’ motifi işlenmiştir. Hançer motifi, küçük yaşta ölen bu çocuk-
ların hayatlarının kısa sürdüğünü ifade eder. 

Eyüpsultan’daki çocuk mezar taşlarında hançer motifi dikkat çekici 
şekilde kullanılmıştır. Hançer motifli mezar taşları, süsleme açısından 
da mükemmeldir. Hançer motifinin en güzel örnekleri Nakkaş Hasan 
Paşa’nın küçük yaşta ölen çocukları için yaptırdığı kabirlerin üzerine 
işlenmiştir. 

Hançer Motifi

AK TÜRBE
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Kitabesinde  “Hânzâde Hançerli Fâtıma Sultân” olarak bahsedilen 
Sultan II. Beyazıd’ın torunu Fatıma Hanım’ın kabri, Eyüpsultan’da 
en çok bilinen örnektir. 

İdris Köşkü Tepesi’ndeki Abdurrahman Bey Kabri ile Pulak Mustafa 
Paşa Türbesi’ndeki Bekir Bey Kabri de çok estetik hançer motifleri 
ile süslenmiştir. 

Siyavuş Paşa, Pertev Paşa ve Ferhad Paşa Türbeleri’nde oğullarına 
ait kabirlerin üzerinde de hançer motifi vardır. Otakçılar Kabrista-
nı’ndaki Ak Türbe ile Hattat Ferhad Paşa kabrinin bitişiğindeki kita-
besiz kabir üzerindeki hançer motifleri ise mükemmel çizilmiştir.

PULAK MUSTAFA PAŞA TÜRBESI FERHAD PAŞA TÜRBESI

ABDURRAHMAN BEY KABRI (IDRIS KÖŞKÜ TEPESI)
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HATTAT FERHAD PAŞA HAZIRESI

Ucu sivri, iki tarafı keskin büyük bıçak, tarih boyunca ‘hançer’ ismiyle 
adlandırılmıştır. Taşımaya elverişli olduğundan ateşli silahların olma-
dığı asırlarda günlük hayatın bir parçası olmuş; yetişkinlerin kuşağın-
daki yerini almıştır. Bu yönüyle hançer, kültür, sanat ve edebiyatta da 
kendine geniş kullanım alanı bulmuştur. Divan edebiyatında şairler, 
güzellerin kaşlarını hançere benzetmişlerdir. Günümüzde artık silah 
olmaktan çıkmış, süs eşyası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
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NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBESI
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PERTEV PAŞA TÜRBESI

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZIRESI

HANÇER MOTIFI
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Hançer motifi, ruh ve bedenin alakasının kesilmesini 
de anlatır. Hançer motifinin kullanımı, Orta ve İç As-
ya’ya kadar gider. Kurban, yemin, itaat, sadakat gibi 
kavramların sembolü olarak kabul edilir ve ölünün ru-
hunu şeytan ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılırdı. 

SIYAVUŞ PAŞA TÜRBESI

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBE HAZIRESI

HANÇER MOTIFI
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Askerî Motifler

EDIRNEKAPI KARA ŞEHITLIĞIEDIRNEKAPI KARA ŞEHITLIĞI

EDIRNEKAPI KARA ŞEHITLIĞI
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Arma Motifi

Osmanlı Devleti’nin son iki yüzyıllık döneminde Batılılaşmanın da et-
kisi ile mezar taşlarına işlenen sembollerin çeşitliliği artmıştır. Mezar 
taşları üzerinde kişinin mesleğine ve uğraştığı işlere ait sembollere de 
yer verilmeye başlanmıştır. Eyüpsultan’da mesleki sembollerden en 
fazla kullanılanı, devlet kurumlarının armaları olmuştur. Paşalar ve 
yüksek rütbeli subayların aldıkları madalyalar veya başında bulun-
dukları kurumun arması mezar taşlarına özenle işlenmiştir. Bu arma-
ların her biri diğerinden farklıdır. 

ÇENGELOĞLU TAHIR PAŞA HAZIRESI
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Ordu komutanı ve yüksek rütbeli subayların mezar taşlarına arma ve 
madalyonların işlenmesi, Sultan Abdulmecid döneminde başlamış ve 
yaygınlaşmıştır. Dikkat çekici bir nokta da, Eyüpsultan’daki mezar 
taşlarına Türk edebiyatının en duygulu şiirleri yazılmışken,  armalı ve 
nişanlı asker mezar taşlarında şiire rastlanmamasıdır. 

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Mezar taşlarında işlenen armalarda belirli bir düzen varsa da hep-
si benzer bir kalıp şeklinde yapılmamıştır. Daha çok mezar sahibi-
nin bağlı olduğu askeri birliğin sembolleri dikkate alınarak kişiye özel 
kompozisyonlar çizilmiştir. 

Mezar taşını yontan ‘hâkkâk’a önceden hazırlanan bu kompozisyon-
lar verilmiş, taş ustası da bu savaş aletlerini büyük bir maharetle mer-
mere işlemiştir. 

Armalı ve nişanlı mezar taşlarında genellikle beyaz mermer kulla-
nılmıştır. Yan pehle taşlarının birleştirmesi döküm demirle yapılmış, 
arma ve nişan tasvirlerinin yanı sıra bitkisel motiflere de yer verilmiş-
tir. Asker mezar taşlarındaki militarist kompozisyonlar, Türk plastik 
sanatlarının ulaştığı zirveyi anlatması açısından önemlidir.

MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Osmanlı’da vezirlik verilen devlet adamlarına, Enderun Hazinesi’n-
den iki adet kaplan postu gönderilirdi. Bu postlar, motifleri ile göz alı-
cı, gücü sembolize eden değerli hediyelerdi. Bunların motifleri günlük 
hayatta da yaygın olarak kullanılırdı. 

Kaplan ve pantere, Farsça asıllı bir kelime olarak ‘pelenk’ denirdi. İnci 
tanelerini çağrıştıran üç hilal şeklindeki bezemelere ise benek denir-
di. Moncuk yahut Burizmde çintemani denilen üçlü benekler, Türk 
devletlerinde içe bakan üç hilal olarak hükümranlık sembolü olarak 
kullanılmıştır. 

Devlet adamlarının giysilerinde, porselen, çini ve minyatür sanatında 
sık kullanılan bu benek ve pelenk sembolü, Eyüpsultan’da mezar taş-
larına da işlenmiştir. Kabirlerin hilal şeklindeki beneklerle süslenmesi, 
kadın veya erkek ayrımı olmaksızın orada yatanın kahramanlığına ve 
vatanseverliğine işaret ederdi.

Pelenk ve üç benek; geçmişten günümüze birçok medeniyette güç, 
kuvvet ve iktidarı sembolize etmiştir. Çintemani, Budizm’de arzuları 
gerçekleştiren sihirli cevher yahut etrafına ışık saçan inci tanesi an-
lamında kullanılıyordu. Çin ve Japon medeniyetinde kullanılan ayla 
güneşin iç içe geçmiş şekli olan bu sembolü, Uygurların kendi kül-
türlerine uyarlayıp sık kullanıldığını görüyoruz. Benek sembolü, şekil 
ve ifade ettiği mana bakımından çintemaniden farklıdır ve pelenk ile 
birlikte İstanbul’un fethinden itibaren başlayan dönemde sanatın her 
alanında sık kullanılmıştır. 

Benek Motifi

FERHAD PAŞA TÜRBESI
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EYÜPSULTAN’DA BENEK MOTİFLİ SANDUKALAR

Eyüpsultan’da pelenk ve benek sembollerinin mükemmel şekilde kul-
lanıldığı günümüze kadar bozulmadan ulaşan üç kabir vardır. Üzerin-
de hançer motifi de bulunan dördüncüsü ise yakın zamanda çalınmış-
tır. 

Benek motifli kabir örneklerinden biri Sadrazam Ferhad Paşa Tür-
besi’nde oğlu İbrahim Bey’in sandukasıdır. Diğeri Vezir Cafer Paşa 
Haziresi’ndeki Derviş Mehmed Bey’in kızı Hatice Hanım’ın lahdidir. 
Üçüncüsü ise Eyüp Sultan Türbesi arkasındaki Ali Bey’in kabridir. 
Bu kabirlerin yapılış tarihi birbirini yakın olduğu için aynı ustanın 
elinden çıkmış olduğu düşünülebilir. 

Abdurrahman Ağa Türbesi’nin arka kısmındaki hazirede bulunan 
dördüncü kabir olan Mehmed Bey’in kabri ise önce ortadan ikiye kı-
rılmış, sonra çalınmıştır. Üzerinde hançer motifi de olduğu için ‘Han-
çerli Lahit’ olarak adlandırılan bu kabrin, bir benzeri daha olmadığın-
dan bulunacağını ümit ediyoruz.

CAFER PAŞA TÜRBESI
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Servi 
Ağacı 
Motifi

NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBE HAZIRESI

Ölüm ve faniliğin sembolü olarak kullanılan ‘servi ağa-
cı’ âbidevî mezar taşlarına en çok işlenen motiflerdendir. 
Kendine has bir kokusu olan ve yaz - kış yeşil kalan servi, 
vahdeti, yani birliği sembolize eder. Servi, Allah lafzının 
ilk harfi olan Elif’e de benzetilir. Rüzgarda sallanırken 
çıkardığı ‘Hu’ sesiyle Allah’ı zikrettiğine inanılır. Servi 
dikine büyür, dik durur, kolay kolay eğilmez. Dalları, 
başka cins ağaçlardaki gibi, hafif rüzgarlarda sallanmaz . 
Bu hali ile servi, sabrın ve temkinin sembolüdür. 

Dik ve doğru duruşu ile doğruluğu ve dürüstlüğü sim-
geleyen servi ağacı, tüm bu anlamlarından dolayı mezar 
abidelerine en çok işlenen ağaçların başında gelir. İslam 
anlayışında ölümden sonra hayatın ebedi olduğu anla-
yışı da servi ağacının sembolleşmesinde etkili olmuştur. 
Çünkü servi, yaz kış yeşil kalan, arada bir ölmeyen, uzun 
ömürlü bir ağaçtır.

Servi ağacı uzun boyu, fırtınada bile ağır tavrı, temizliği, 
güzel kokusu, yoğun dal ve yaprakları aracılığı ile rüz-
gar gibi dış etkenlere karşı koruyucu niteliği dolayısıy-
la bir mezarlık ağacı olarak kullanılmış ve mezar taşları 
üzerinde süsleme unsuru olarak ilk sırada yerini almıştır. 
Köklerinin derinlere gitmesi ve anıt mezarları kaldırma, 
bozma riski olmaması da öncelikli tercih sebebidir.
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BÜYÜK KABRISTAN
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Servi, asırlar boyu şa-
irlere de ilham kayna-
ğı olmuştur. Mevlana, 
Mesnevi’de “Cömertlik, 
cennet servisinden bir 
daldır” diyerek servi ağa-
cının aynı zamanda bir 
‘Cennet Ağacı’ olduğunu 
vurgular. 

Servi ağacının uç kısmı 
hafifçe eğiktir. Mezar 
taşlarında da hep bu şe-
kilde tasvir edilmiştir. Uç 
kısmının hafifçe eğik dur-
ması Yaradan karşısında 
boynu bükük olmayı ve 
insanın acziyetini ifade 
eder. 

Bir başka açıdan değer-
lendirildiğinde de ölenin 
ardından boynu bükük 
kalanların ifadesi gibidir.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

KARA ŞEHITLIĞI GIRIŞI

Ölüm ve faniliğin sembolü olarak kullanılan ‘servi ağacı’ me-
zar taşlarında en çok kullanılan motiflerdendir. Kendine has 
bir kokusu olan ve yaz-kış yeşil kalan servi, vahdeti, yani bir-
liği sembolize eder.
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GENÇ VE YAŞLI SERVİ FARKI

Servi ağacı, kurak denebilecek, hatta başka ağaçların tutunamayaca-
ğı kireçli topraklarda dahi çok az su ile idare edebilen kanaatkar bir 
ağaçtır. 

Mezar taşlarına işlenen ağaçlar ve meyvelerdeki sembolizm çok ileri 
boyutlara ulaşmıştır. Mezarlık kültürümüzde binlerce sayfaya sığma-
yacak anlatımlar, mermere işlenen tek bir sembol ile ifade edilmiştir. 
Bunların en bariz örneklerinden biri genç servi ağacı ile yaşlı servi 
ağacı arasındaki farktır. 

Servi ağacının yeşilliği, ilk yıllarda yere daha yakındır. Yaşı ilerleyip 
ağaç büyüdükçe gövdenin alt kısımlarındaki yeşillik azalır ve üst kıs-
ma doğru kayar. Bu da servinin yere bağlılıktan sıyrılıp göklere doğru 
yükseldiğini ifade eder. 

Bazı mezar taşlarında sembolizm ise çok daha ileri boyutlardadır. Me-
sela mezar taşı üzerindeki ‘servi içinde servi motifi’ doğumda ölen ka-
dını ve doğurduğu kız çocuğunu sembolize eder.

PERTEV PAŞA TÜRBESI
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HUBBÎ HATUN TÜRBE HAZIRESI

Allah lafzının ilk 
harfi olan ‘Elif ’e de 
benzetilen servinin 
rüzgârda sallanır-
ken çıkardığı “Hû” 
sesiyle Allah’ı zik-
rettiğine inanılır. 
Ucunun kıvrık ol-
ması da Allah’ın 
varlığı, birliği ve 
yüceliği karşısında 
boynunu büktüğü 
anlamına gelir.
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Servi Ağacı ve 
Üzüm Motifi

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Allah lafzının ilk harfi olan Elif’e benzetilen ‘Servi Ağacı’ ölüm ve fâniliğin sembolü olarak; 
üzüm ise bir cennet meyvesi olarak abidevi mezar taşlarımızda çok sık kullanılmıştır. Fakat 
bu iki motifin tek tek kullanılması dışında birlikte mermere işlendikleri örnekler de bir hayli 
fazladır. 

Serviye sarılmış meyveli bir asma ağacı şeklinde sembolize edilen motif, ünlü bir ressamın 
tuvale çizmesi gibi taş ustalarınca mermere inceden inceye işlenmiştir. Plastik sanatlar açı-
sından değerlendirildiğinde, servi ve asma ağacının birlikte işlendiği kompozisyonlar, sanat 
ve estetik açısından bir zirvedir. Anıt mezarlarımızdaki bu tabloyu seyrederken, temsil et-
tikleri anlam açısından ruhumuza; estetik ve güzelliği ile de gözünüze hitap eder. Doyum-
suz bir manzarayı izlercesine keyif alırsınız.
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İNCE BİR ZEVKİN ÜRÜNLERİ

Mermere işlenen servi ve üzüm motifi, 
ileri boyutlarda  incelikli bir sanat an-
layışının mermere yansımasıdır. Nite-
kim bu kompozisyonu mezar taşlarına 
çizdirenlere baktığımızda, geriye in-
sanların faydalanması için camisinden 
çeşmesine, okulundan kütüphanesine 
birbirinden güzel, şık ve estetik mi-
mari eserler bıraktıklarını görüyoruz. 
Bunu anlamak için, Sultan III. Selim 
döneminin hazinedarı olan Nazperver 
Hanım’ın Küçük Langa’da yaptırdı-
ğı sıbyan mektebi ve onun önündeki 
şaheser çeşmeye bakmak yeterlidir. 
Nazperver Hanım’ın ayak şahidesi iç 
kısmının üzüm ve servi motifi ile süslü 
abidevi kabri, Mihrişah Sultan Tür-
besi’nin kuzey cephesinde, türbenin 
bitişiğindedir. 

SERVI AĞACI MOTIFI

FERHAD PAŞA TÜRBE HAZIRESI
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI

SERVI AĞACI MOTIFI

Kendine has bir kokusu olan ve yaz 
kış yeşil kalan servi ağacı, vahdeti 
yani Allah’ın birliğini sembolize et-
mesi ile bilinir. Üzüm ise yemişlerin 
en tatlısıdır. 

Servinin sallanırken yapraklarından 
çıkan “Hu” sesiyle Allah’ı (cc) zikret-
tiğine inanılır. Rüzgârda kolay sallan-
mayan dalları ile sabrın ve temkinin 
sembolü olarak bilinir. Dik ve doğ-
ru duruşu, doğruluğu ve dürüstlüğü 
temsil eder. 

Mezar taşı ustaları, Müslüman için 
hayat meyvesinin Cennet olduğun-
dan hareketle Cennet meyvelerini Al-
lah’a dönüşün sembolü olarak âbidevî 
mezar taşlarına işlemişlerdir. İçinde 
‘öz’ü ve ‘tohum’u da barındıran mey-
ve, kabirde yatanın baki alemde diri-
lerek cennetteki yerini alması için dua 
niyetiyle işlenmiştir. 
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EYÜP SULTAN TÜRBESI

Servi, hurma ve asma ağacı ölümsüzlüğü temsil eder. Mezar âbidele-
rinde servi, hurma ve asma ağacı kullanma sebebi, sevdiklerinin ebedi 
mekanlarını cennet bahçelerine benzetme isteğinden kaynaklanır. 

SERVI AĞACI VE ÜZÜM MOTIFI
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EYÜP SULTAN TÜRBESI

SERVI AĞACI VE ÜZÜM MOTIFI
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SERVI AĞACI VE ÜZÜM MOTIFI

SULTAN REŞAD TÜRBESI SULTAN REŞAD TÜRBESI 
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MIHRIŞAH VALIDE 
SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH VALIDE 
SULTAN TÜRBE HAZIRESI

MIHRIŞAH TÜRBESI

BATISINDAKI HAZIRE
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SIYAVUŞ PAŞA HAZIRESI SIYAVUŞ PAŞA HAZIRESI
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Servi ve serviye 
sarılmış üzüm 

motifi anıt mezar 
taşlarına özenle 
işlenmiş önemli 
bir semboldür. 
Üzüm, hurma, 

nar gibi meyveler 
taşlara zarafetle 

nakşedilmiştir.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

AFIFE HATUN KONAĞI
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Servi ağacı ve 
üzüm motifi, 
Eyüpsultan Kab-
ristanları ile tüm 
İstanbul Kabris-
tanlarında tek 
tek olduğu kadar, 
birlikte çok sık 
işlenmiş olan iki 
estetik ve şık sem-
boldür.

EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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Tûbâ Ağacı
Eyüpsultan’daki kabirlerde sık kullanılan motiflerden biri de tûbâ 
ağacıdır. Baş taşlarında kişinin künyesi verilirken, ayak taşlarına tûbâ 
ağacı çizilmiştir. Tûbâ ağacı, cennetteki şekliyle yukarıdan aşağıya 
dallarının sarktığı bir ağaç olarak tasvir edilmiştir.
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Tûbâ, bir Kur’an terimidir. Arapça “güzellik, hoşluk, iyi-
lik, göz aydınlığı” mânalarına gelir. Kur’an-ı Kerim’de 

Ra‘d Suresi 29. ayette ‘iman edip sâlih amel işleyen-
ler’ tûbâ yurdu ile müjdelenmiştir. Habeş veya Hint 
dillerinde cennetin ismi olarak kullanılır.

Tûbâ ağacı birçok hadisi şerifte uzun 
uzun tasvir edilmiştir. İslâmî kay-
naklarda tûbâ ağacı, meyvesin-
den yenilen, çiçeğinden elbise 
yapılan, gölgesinde istirahat 
edilen, cennetliklerin pek çok 
ihtiyacının karşılandığı ağaç 
şeklinde nitelenir. Tûbânın ke-
lime anlamından hareketle bu 
ağacın cennetlikleri rahat etti-
ren, onları hoşnut kılan, bün-
yesinde çeşitli nimetleri barın-
dıran bir esenlik ve mutluluk 
ağacı olduğu ifade edilir. 

Osmanlı kültür, sanat ve ede-
biyatında tûbâ, kökü vesîle 
cennetinde, dalları en üstten 
alta doğru bütün cennet ta-
bakalarına ulaşacak şekilde 
tasvir edilmiştir. Mi‘râciyye-
lerde tûbâ, cennetteki ağaçla-
rın en büyüğü olarak anlatı-
lır. Na‘tlarda ve mesnevilerde 
tûbânın dal ve yapraklarının 
parlaklığı, güzelliği, boyu, göv-
desinin kalınlığı, azamet ve 
ululuğu, kurumayan dalları, 
dökülmeyen yaprakları, kay-
bolmayan tazeliği, tükenme-
yen meyvesiyle teşbih, temsil 
ve telmih konusu olmuştur. 
Tasavvufta tûbâ Hak Teâlâ ile 
ünsiyet makamını ifade eden 
bir kavramdır. Allah’ın huzu-
runda mutluluk, sükûn ve hu-
zur içinde bulunma halini an-
latmak için de kullanılır.

Türkçe’mizde “başı göğe er-
mek” deyiminden hareketle 
“başı tûbâya ermek” tabirine 
de rastlanır. Harika özellik-
lerinden dolayı Türkçede kız 
ismi olarak da kullanılmaktadır. 

293



NIŞANCI FERIDUN AHMED PAŞA TÜRBE HAZIRESI EYÜP SULTAN TÜRBE HAZIRESI

Stilize (Üslûplaştırılmış) 
Bitki Motifleri

Osmanlı mezar taşlarında doğadaki bitkilere bire bir benzemeyen motifler de kullanılmıştır. Nar, 
enginar, zeytin, kenger ve diğer meyve, sebze ve yabani bitkilerden hareketle hazırlanan bu çizimler, 
ressamın ufkuna ve mermeri işleyen sanatkârın yeteneğine göre şekillenmiştir. Doğrudan doğruya 
yaşayan bir bitkiye benzetilemese de göze hoş gelen kompozisyonlardır. Kabirlerin ayak taşlarına, 
vazo veya kupadan çıkacak şekilde resmedilen bu motifler bolluk ve bereketi temsil eder. 
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MIHRIŞAH VALIDE SULTAN TÜRBE HAZIRESI
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ZAL MAHMUD PAŞA HAZIRESI
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STILIZE BITKI MOTIFLERI




