
EDHEM BEY CAMii 

Edhem Bey Camii'nde kare mekandan 
kubbeye geçiş köşe trompları ile sağlan 

mıştır. Normal Osmanlı camilerinin giriş 
kısmındaki kubbeli son cemaat yerine 
sahip değildir . İlave olarak inşa edilen 
ahşap çatılı, revaklı iki dehliz caminin gi
riş cephesiyle bir yan cephesini sarmak
tadır. Bu revakların sütun başlıkları, be
lirli bir üslüba uymayan ve Türk sanat 
geleneğine uygun düşmeyen bir biçim
de işlenmiştir. Sütunların taşıdığı ke
merler de yarım yuvarlaktır. 1944'te Al
man işgali sona ererken yapılan çarpış

malarda yarısına kadar yıkıldığı halde 
daha sonra onarılan minaresi genellikle 
Rumeli 'nin her tarafında rastlandığı gi
bi aşırı derecede yüksek olup gövdesi 
yivli, şerefe çıkması basittir. 

Edhem Bey Camii'nin en ilgi çekici ta
rafı, gerek esas namaz mekanını gerek
se dışarıdaki galerilerin iç yüzeylerini he
men hemen hiç boş yer bırakmayacak 
şekilde kaplayan kalem işi nakışlardır . 

Ancak Makedonya ve Bulgaristan'da ol
duğu gibi Rumeli 'nin pek çok yerinde 
camiierin içlerinin, hatta dış yüzeyleri
nin çeşitli nakışlar ve resimlerle süslen
diği görülmektedir. Kubbe göbeğindeki 
yazı, salyangaz kabuğu şeklinde basit 
spiral bir çerçeve içine yazılmış, etrafı 

barok üslüpta motiflerle süslenmiştir. 
Pek zevkli bir sanat eseri tesiri bırak

mayan bu nakışların aralarında çeşitli 

meyve resimleri de yer almıştır. Ayrıca 

cami içinde kubbeyi taşıyan kemerierin 
dolgularında, caminin dışında giriş cep
hesi ve yan duvarıyla kemer içlerinde 
değişik manzara resimleri vardır. Bun
ların nereleri tasvir ettiği anlaşılama

maktaysa da bazılarında çifte minareli 
camiler resmedilmiştir. Caminin içinde 
çok nakışlı ahşap bir minber ve mahfi! 
de bulunuyordu. 

Edhem Bey Camii, mimarisi bakımın

dan Osmanlı dönemi Türk yapı sanatı 
usullerine uygun olmakla beraber içi ve 
hatta dışındaki aşırı kalem işi renkli be
zemelerle Balkanlar' da çok yaygın olan 
bir sanat anlayışı ve zevkine işaret eden 
bir yapıdır. 
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EDHEM EFENDi, Hezarfen 

(1829 - 1904) 

Nakşibendi şeyhi, 

fen ve sanat adamı. 
_j 

Üsküdar Sultantepe'deki Nakşibendiy
ye tarikatına bağlı Özbekler Dergahı'nda 
doğdu . Babası adı geçen dergahın şey
hi Sadık Efendi 'dir (ö 1846). Mahalle 
mektebini bitirdikten sonra babasından, 
amcasından ve dergaha gelen Buharalı 
alimlerden özel ders alarak yetişti. Üs
tün yeteneği sayesinde mimari. hendese, 
kozmografya ve teknik konularda dev
rin akademik seviyesine erişen İbrahim 
Edhem Efendi Çağatayca. Arapça, Fars
ça ve Ermenice'nin yanı sıra teknik ki 
taplardan faydalanabilecek kadar Batı 

dillerini öğrendi. Amcası Abdürrezzak 
Efendi'nin ölümünden sonra dergahın 

şeyhi oldu (1271 / 1855) Ancak el sanat
larına ilg isinden dolayı bu makamı oğlu 
Sadık Efendi'ye bırakarak meraklı oldu
ğu konularla uğraşmayı tercih etti. İn 
ce marangozluk, doğramacılık. oyma
cılık. hakkaklık. dökmecilik, tornacılık, 

tesviyecilik, demircilik, makinecilik, do
kumacılık. matbaacılık sahalarında ihti
sas sahibi olan Edhem Efendi, Midhat 
Paşa tarafından kurulan Mekteb-i Sa
nayi'in imalat müdürlüğüne tayin edil
di. Burada birçok talebe yetiştirdi; an
cak kendisini çekemeyenlerin faaliyet
leri sonucu bir süre sonra ta mirat-ı aliy
ye müdürlüğü göreviyle Hicaz'a gönde
rildi. Kabe'nin içinde ve dışında işçilerle 
beraber bizzat çalışırken kullandığı ma
layı başka hiçbir yerde kullanmayıp sak
lamış, "mücib-i şefaat olur" ümidiyle öl
düğü zaman kendisiyle birlikte gömül
mesini vasiyet etmiş ve bu vasiyeti yeri
ne getirilmiştir. Ayrıca ziyaretçilerio içine 
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düşmelerini önlemek maksadıyla Zem
zem Kuyusu'nun üstünü kafes şeklin

de yekpare kurşun dökerek kapatmış
tır. Edhem Efendi Ravza -i Mutahhara·
nın tami r iyle de uğraştı. İstanbul'a dön
düğünde resmi bir görev almayıp der
gah mensuplarını ve Buharalı misafir
leri geçindirmek için bildiği el sanatları
nı icra ederek hayatını kazandı. Olduk
ça ileri bir yaşta Çarşambalı Arif Bey'
den ta 'lik hattını öğrenip icazet aldı. Ba
basından öğrendiği ebruculuğu da de
vam ettirmiş ve bu sanat talebesi M. 
Necmeddin Okyay yoluyla zamanımıza 
gelebilmiştir. 

Türkiye· de ilk kurşun boruyu döken 
Edhem Efendi dergahtaki derin kuyu
dan su çeken bir tulumba yapmış, imal 
ettiği sünnet aleti Almanya'da takdir
name almıştır. Bazı eserleri Paris sergi
sinde teşhir edilmiş ( 1867) ve kendisine 
madalya verilmiştir. Yaptığı bir buharlı 
makineyi Üsküdar Şemsipaşa ' da san
dala takarak sandalı pervane kuwetiyle 
Kuzguncuk'a yakın Paşalimanı'na kadar 
yürütmüştür. Eserlerinde imza olarak 
KamT mahlasını kullanan Edhem Efen
di. bunları dergahın mescidi altındaki iş 
odasında imal eder, tezyinat ve teknik 
resim çizmeyi de bildiği için yapacağı 
alet ve eşyanın modelini, dökümünü. tor
nasını. perdahtını bizzat kendisi yapar
dı. Son derece mütevazi, hoşsohbet bir 
insan olan Edhem Efendi'nin zamanın
da Özbekler Tekkesi bir ilim ve sanat 
akademisi haline gelmiştir . Devrin alim 
ve sanatkarları ondan feyiz almak için 
ziyaretine gelirlerdi. Gençliğinde okçu
luğa merak sarıp bu sporda da başarı 
gösteren Edhem Efendi. 93 Harbi 'nde 
Üsküdar'da teşkil edilen milli taburun 
(Mevkib-i Hümayun) kumandanlık göre
vinde bulunmuştur. 



Hezarfen Edhem Efendi'nin özbekler Tekkesi'nde imal et

tiğ i !1290/18731 buhar makinesinin plakası ve makineye 

taktığı pervane 

Edhem Efendi'nin eserlerinden pek 
azı. bugün torun çocuklarının oturdu
ğu Özbekler Tekkesi 'nde korunmaktadır. 
Bunların saklandığı dolabın üstüne met
ni kendisine ait olan. "Nakışlar dolapta 
saklıdır. bunları yapan da toprakta gö
mülüdür" anlamındaki Arapça beytin yaz
dmlmasını vasiyet etmiş, bu vasiyeti eb
ru talebesinden hattat Aziz Rifili Efendi 
tarafından yerine getirilmiştir. 

20 Şevval 1321 (8 Ocak 1904) Cuma ge
cesi tekkenin mescidinde yatsı namazı 
esnasında vefat eden Edhem Efendi er
tesi gün tekkenin haziresine defnedilmiş
tir. Kabir kitabesindeki manzume Rıza 
Tevfik Bölükbaşı'ya aittir. Eski Washing
ton büyükelçisi Münir Ertegün (ö . 1944) 

Edhem Efendi'nin torunudur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hüseyin Vassaf. Se{fne, lll , 213·214; Zakir 
Şükrü. /11ecmaa-i Tekaya (Tayşi), s. 76; M. Uğur 
Derman. Türk Sanatında Ebru, İstanbul 1977, 
s. 32·40; a.mlf., "İbrahim Edlı.em", TA, XIX, 
505; Necmeddin Okyay ' ın neşredilmemiş hiitı · 

raları (M . Uğur Derman özel kütüphanesi) ; Sü
heyl Ünver, Dosya, Süleymaniye Ktp., nr. 24. 

L 

~ M. UGUR DERMAN 

EDHEM EFENDi, Müştakzade 

(1862 " 1933) 

Kildiri şeyhi, 
mılsiki muallimi, bestekar. 

_j 

istanbul Fatih'te Hoca Hayreddin Pa
şa mahallesinde doğdu. Babası İbrailli 
Kadı İsmail Hakkı Efendi, annesi Hatice 
Hayriye Hanım 'dır. ilk öğrenimini aynı 
semtteki Hilfızpaşa ibtidai Mektebi'nde 
yaptıktan sonra Fatih Rüşdiyesi'ne de
vam ettiyse de rüşdiyeden mezun ola
madı. Daha sonra Bahriye Haddehilne
si'ne girdi. Bu arada 187 4 yılında baba
sının vefatı üzerine Şeyhülislam Kara Ha-

Iii Efendi onu himayesine aldı. 1876'da 
Muzıka-i Hümayun'a girdi ve aynı yıl as
keri fırka divanıharbinde jurnal çavuş
luğu ile görevlendirildi. Daha sonra Ye
men'e gönderilmek üzere teşkil edilen 
nişancı taburuna mülazım rütbesiyle ta
yin ediidiyse de annesinin arzusu üzeri
ne askeriyeden ayrıldı. 

Bu dönemde zamanın tanınmış alim
lerinden ders alarak kendisini yetiştir
meye başladı. Hocaları arasında . Fatih 
Camii'nde islami ilimlerle ilgili dersleri
ne devam ettiği Karınabadlı Ömer Efen
di. Ödemişii İbrahim Efendi ve Şumnulu 
Hilfız İbrahim Efendi'yi bilhassa zikret
mek gerekir. Ayrıca yine Fatih Camii'n
de derslerine devam ederek kendisin
den feyiz aldığı Köprülülü Mahmud Ho
ca'nın onun hayatında ayrı bir yeri ol
muştur. S Şubat 1881 tarihinde Evkaf-ı 
Hümayun Nezareti Muhasebe Kalemi'n
de göreve başladı. 1883'te buradan Bah
riye Nezareti'ne geçti. 1892 yılında hac
ca gitti ve üç buçuk ay Medine'de kaldı. 
Özellikle burada okuduğu Türkçe mev
lid çok beğeniimiş ve hilfızalarda derin 
iz bırakan bir icra tarzı olarak kaynak
lara geçmiştir. 21 Eylül 1900 tarihinde 
rütbe-i salise ile taltif edildi. 1905'te Er
kan-ı Harbiyye Dairesi Kalemi'ne tayin 
edildi. 1914 yılında emekliye ayrıldı ve 
hemen ardından girdiği Defter-i Haka
ni istanbul Kayıt Kalemi'nde uzunca bir 
süre görev yaptı. 

Edhem Efendi'nin tasawufi hayatı. bir 
Kadiri halifesi olan babasının vefatından 
sonra hacası Köprülülü Mahmud Efen
di'ye intisabı ile başlar. Seyrü süiOkünü 
tamamladığı 1891 sonlarında hocasının 
vefatı üzerine Said Efendi adlı Bağdat
lı bir zata biat etti ve ondan Nakşiben
diyye icazeti aldı. Hac dönüşü oturduğu 
mahallede Kadiriyye'den Çenezade Der
gahı şeyhi Bağdatil Mehmed Emin Efen
di 'ye intisap etti ve bu dergahtaki mü
ridlerin manevi terbiyesiyle görevlendi-
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rildi. Emin Efendi'nin vefatı üzerine der
gahtan ayrıldıktan sonra 1916'da Fet
hiye civarında Kefevi Tekkesi'ne Kadiri 
Şeyhi Arap Said Efendi'nin halifesi ola
rak vekaleten, bir müddet sonra da asa
leten tayin edildi ve tekkelerin kapatıl
masına kadar ( 1925) bu görevde kaldı. 
1918'deki meşhur Fatih yangınında evi 
yanınca Çarşamba'daki Murad Molla Tek
kesi'nde oturmaya mecbur oldu. 21 Şev

va! 1351 ( 17 Şubat 1933) tarihinde ve
fat etti ve Edirnekapı dışındaki mezarlı
ğa defnedildi. 

Edhem Efendi tasawufi hüviyetinin 
yanında asıl şöhretini mOsiki hocalığı ve 
bestekarlığı ile kazanmıştır. MOsikideki 
temel bilgilerini Muzıka-i Hümayun'da 
iken aldı. Burada ilk hocaları sayılabile
cek Sıdkı ve Kolağası Aziz Mahmud bey
lerden dini ve din dışı eserler meşketti. 
Daha sonra devrin diğer üstatlarından 
ders alarak kısa zamanda kendini yetiş
tirdi ve ilk bestesini on yedi yaşında iken 
yaptı. Bir ara Fatih Merkez Rüşdiyesi'n
de gına ve ilahi muallimliği görevinde 
bulundu. Önceleri Malta kahvesinde, da
ha sonra da Hilfızpaşa Camii karşısın

daki meşkhilnesinde haftanın belirli gün
lerinde verdiği dersler Yıldız Sarayı'na 
verilen bir jurnal üzerine tatil edildi. Bu 
meşkhilnede yetiştirdiği birçok ünlü mO
sikişinas arasında Hilfız Sami, Hafız Ke
mal, Hafız Mecid (Sesigür). hanende Arap 
Hüsnü. hanende Arap Cemal (Gilan) en 
önemlileridiL Resmi görevlerinden ay
rıldıktan sonra Murad Molla Tekkesi'n
deki ikameti esnasında da mOsiki ders
lerini sürdürdü. Hilfız Cevdet (Soydan
ses) ve neyzen Süleyman Erguner bu 
devrede yetiştirdiği tanınmış talebele
rindendir. 

Muzıka-i Hümayun'a intisabından do
layı Hanende Edhem, Bahriye Nezare
ti'ndeki memuriyeti sebebiyle Bahriyeli 
(Tersaneli) Edhem, Hicaz'a gittiği için Ha
cı Edhem. nihayet şeyh olması münase-
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