
EDiRNEKAPI CAMii ve KÜLLiYESi 

de yapıldığı anlaşılır. Vaktiyede medre
se odaları on yedi olarak kayıtlıdır. Bu
gün bu sayı daha çok gibi görünmek
teyse de hücrelerden ikisinin eyvan bi
çiminde avluya açık olduğu, diğer ikisi
nin giriş dehlizleri yanında bulunduğu. 
birinin de üçgen şeklinde ve kullanışsız 
olduğu düşünülecek olursa sayı vakfıye
ye uyar. Rümi 20 Ağustos 1330'da (2 
Eylül 1914) yirmi hücreli ve "kadro hari
ci" olarak kaydedilen medresenin her 
odasında iki öğrencinin barındırılması

nın mümkün olduğuna işaret edilir. An
cak bu belgede binanın bazı eksikleri 
olduğundan etrafında bulunan boş ara
zide yeni bir medrese yapılması teklif 
edilmiştir. 22 Kanunuewel 1334 (1918) 
tarihli bir notta ise içinde yangın fela
ketzedelerinin barındıkianna işaret edi
lir. Kazım İsmail Gürkan. kaynağını ve 
tarihini vermeden medresenin bir ara 
hastahane olarak da kullanıldığını bildi
rir (Gureba Hastanesi Tarihçesi, s. 3). 

Sıbyan Mektebi. Türbenin bitişiğinde 

yapılmıştır. Ortada kubbeli bir mekanı, 
bunun yanında kemerle ayrılmış ayna
lı tonozlu bir başka mekanı vardır. Esas 
derslik bölümü ise kubbeli kısımdan ka
pı ile geçilen ocaklı ve üstü aynalı tonaz
la örtülü bir mekandır. Uzun yıllar ha
rap durumda kalan bu sıbyan mektebi 
1960'larda tamir edilerek yok olmaktan 
kurtarılmıştır. i. Hakkı Konyalı sokak ta
rafındaki duvar üstünde, "Yaptı Mihri
mahSultan 1 Mekteb-i ibtidai-i sıbyan·: 
şeklinde bir yazı gördüğünü bildirir. An
cak bu yazı geç bir döneme ait olmalı
dır. istanbul sıbyan mekteplerinin 1925' e 
doğru yazıldığı anlaşılan listesinde arsa 
haline gelmiş olanların da zikredildiği 

halde bu mektebin bulunmayışı şaşırtı
cıdır. 

Çarşı. Vaktiyede de bahsi geçen dük
kanlar külliyenin çarşısını meydana ge-
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tirmekteydi. Sayıları bu belgede altmış 
iki olarak gösterilen dükkaniarın bü
yük bir kısmı bugün ortadan kaldırılmış, 
pek azı ise caminin arka tarafında kal
mıştır. 

Türbe. Sıbyan mektebinin bitişiğinde 

dikdörtgen planlı 16,60 m. kadar uzun
lukta ewelce üstü ahşap çatı ile örtülü 
olan bir türbe bulunmaktadır. Burada 
Mihrimah Sultan'ın kızı Ayşe Sultan'ın 

kocası Ahmed Paşa ile diğer ailesi men
suplarının kabirieri vardır. Tezkiretü'l 
ebniye'den öğrenildiğine göre Ahmed 
Paşa Türbesi de Mimar Sinan'ın yapısı
dır. Son yıllara gelinceye kadar çok ha
rap durumda olan türbe sıbyan rnekte
biyle beraber tamir edilmiş, ancak üstü 
kapatılmadığından dört duvar halinde 
kalmıştır. 

Hamam. Ahmed Refik tarafından ya
yımlanan, istanbul kadısına gönderilmiş 
11 Muharrem 973 (7 Ağustos 1565) tarih
li bir hükümden anlaşıldığına göre Edir
nekapı Camii yapıldığında kıble tarafında 
bir de çifte hamam inşa edilmiştir. Kül
liyeye ait önemli yapılardan biri olan bu 
hamam günümüzde Edirnekapı 'ya ulaşan 

ana caddenin kenarındadır. Daha 1917'
de kullanılmadığı bilinen ve bir süre çok 
harap durumda kaldıktan sonra soyun
ma yerleri iplik fabrikasına dönüştürü
len. 1960 ' lı yıllarda sahibi tarafından ta
mir edilerek yeniden işletmeye açılan 

hamam birbirine bitişiktir. Her ikisi de 
aynı plana göre inşa edilmiştir. Kare bi
çimli soyunma yerlerini aynalı tonozlu ve 
oldukça ufak ılıkhk kısımları takip eder. 
Sıcaklık her iki kısımda da dört eyvan 
şemasına göre yapılmıştır. Arka tara
fında tuğladan yüksek bir külhan baca
sı yer alır. Günümüzdeki dış görünüşü 

bakımından Edirnekapı Hamarnı Sinan 
yapılarının üstübuna pek uygun olarak 
restore ed ilmemiştir. Glück'e göre so-

Edirnekapı 

Meza rlıgı ' ndan 

bir görünüs · 
istanbul 

yunma yeri olan büyük çifte mekanların 
esasında kubbeli olması gerekir. Bir zel
zelede yıkıldığı düşünülen bu kubbele
rin yerlerini halen ahşap çatılar kapat
maktadır. 

Edirnekapı Camii, Mimar Sinan'ın tek 
kubbeli camiler tipinde meydana getir
diği en büyük mimari eserdir. Caminin 
bir medrese ile birleştirilmesi ve yan
lardaki kanatlar gibi yenilikler bu sade 
ve basit görünen tipi zenginleştirmiştir. 
Külliyenin unsurlarının düzentenişi de 
dikkat çekicidir. Fakat Edirnekapı Ca
mii'nin en önemli özelliği. mimarisinin 
tasarianınasındaki farklılıklar yanında 

yapıldiğı yerin seçiminde görülür. 
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liJ SEMA Yİ EvicE 

EDİ~EKAPI MEZARLIGI 

İstanbul'un 
en büyük mezarlıklarından biri. 

_j 

Eyüp sınırları içerisinde olup fetih şe
hidlerinin defnedildiği Tokmaktepe Me
zarlığı ' nın devamı mahiyetinde, yine o 
günlerden itibaren vefat edenlerin gö
mülmesiyle kurulmuştur. Edirnekapı'dan 

Eyüp ve Rami'ye giden yolun iki tarafın-



da yer alan bu geniş mezarlık, imar fa
aliyetleri sonucu bugün altı adaya ayrıl
mış durumdadır. Edirnekapı ve Sakıza

ğacı şehitlikleri bu altı adadan ikisini. 
çevre yollarından Haliç Köprüsü bağlan
tısını sağlayan iki otoyol arasında kalmış 

olan. içinde Şeyhülislam İbn Kemal Tür
besi'nin de bulunduğu kısım üçüncüyü, 
bu parçanın aşağısında yer alan atakçı
lar Mezarlığı dördüncüyü, sur kapısın
dan çıkıldığında sağa düşen ve Haliç'e 
bakan en geniş kısım beşinciyi, sur ka
pısının solundaki günümüzde taş atöl
yelerinin işgaline maruz kalan ve içinde 
Kolağası Çerkez Hasan'ın açık türbesi de 
bulunan bölüm ise altıncıyı teşkil etmek
tedir. Bunlardan. mezarlığın asıl nüvesi
ni ve en yoğun kesimini oluşturan beşin 

ci adadır. Önceleri Evkaf İdaresi'ne ait 
olan bütün mezarlığın mülkiyet!. halen 
Vakıflar Genel Müdürlüğü (çok az bir kı
sım). şahıslar. İstanbul Belediyesi ve Şe
hitlikleri imar Cemiyet! arasında payla
şılmış haldedir. Hemen sur dibinden baş

layan asıl Edirnekapı Mezarlığı bölümü 
(beşinci ada) şahıslar adına kayıtlı oldu
ğundan bugün defne kapalıdır ve mev
cut taşlar süratle yok olmaktadır. Me
zarlığı meydana getiren bölümler. bura
larda bulunan ünlü kişilerin kabirieri se
bebiyle bir nevi semt özelliği taşırlar: 

ancak bunlardan bazı ları günümüze ulaş
mamıştır. 1971'de Karayolları 17. Bölge 
Müdürlüğü tarafından. Haliç çevre yol
larının yapımı sırasında birçok önemli 
bölge istimtak edilmiş ve bu arada Emir 
Buhari. İbrahim Halebi, Münzevi, Abdul
lah Kırimi ve Şeyhülislam İbn Kemal par
selleri tamamen ortadan kaldırılm ı ştı r: 

sadece İbn Kemal ve Kı rimi' nin türbe
leri başka yerlere nakledilmiştir. Halen 
mevcut olan diğer önemli semtler şun

lardır: Paşmakçızadeler (Şeyhülislamı. 

Şair Baki (La'lizadeler Namazgahıl. Mak
tu! Mustafa Paşa Tekkesi. ltri Çelebi, 
Kuyubaşı Dergahı (Emin Baba) ve Mısır 

Tarlası. Mısır Tarlası olarak adlandırılan 
Haliç'e bakan semtin büyük kısmı met
rük mezarlık. bir kısmı da top sahası ha
lindedir. 

istanbul'un fethinden itibaren şehir
de yerleşen müslümanların defnedilme
siyle oluşmaya başlayan Edirnekapı Me
zarlığı'nın bazı kısımlarında bugün ll. Ba
yezid devri (ı 48 ı- ı 5 ı 2) mezar taşlarının 
mevcudiyeti dikkat çekmektedir. Kanü
ni Sultan Süleyman dönemine (ı 520-1566) 
ait burada başta İbn Kemal olmak üze
re birçok şeyhülislam, vezir ve paşanın 
mezar veya türbesi yer alıyordu. Medfun 
bulunan önemli kişilerin isim ve ölüm 
tarihleri mezarlığın tarihçesi açısından 

önemlidir. Kronolojik s ırayla bu isimle
rin bazıları şunlardır: Hz. Hace Emir Bu
hari (922 / 15 16). Mahmud Çelebi (dergah 
vakıfı. 922 / 151 6). Kemalpaşazade (Şey
hülislam ibn Kemal. 940 / ı 534). Zati İvaz 
Çelebi (müellif. 953 / 1546). İbrahim Hale
bi (müderris, 956/ I 549). Abiidi Mehmed 
Çelebi imüellif, alim, 9611 1 553-54). Ka
mi Ahmed Çelebi (şair, müellif, 9871 ı 579-
80). Abdullah Kırimi (hattat, 9991 ı 59 ı) 
Taşı kaybolmuş kabirler de dikkate alın
dığında özellikle Kanüni Sultan Süley
man devri sonlarında önem kazandığı 

anlaşılan Edirnekapı Mezarlığı'na daha 
sonra şair Baki, Bekri Mustafa. ineili Ça
vuş ve ltri gibi meşhurlar da defnedil
miştir. Bunların kabirieri günümüzde 
mevcuttur: ancak en eski tarihli taşlar 
kaybolmuştur. İstisna olarak Abdullah 
Kırimfnin mezar taşı önce Ayasofya Mü
zesi'ne. daha sonra da Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi'ne nakledilerek koruna
bilmiştir. 

Edirnekapı Mezarlığı'nın en bakımlı 

kısmı . 1926'da kurulan Şehitlikleri imar 
Cemiyeti'nin kontrolündeki Şehitlik bö
lümüdür. Mezarların bir kısmı başka yer
lerden nakledilmiş olan Şehitlik. adaları 
birbirinden ayıran ve büyük muharebe
lerden adını alan caddelerle modern bir 

Edirnekari 
sandık 

ve dolap 
(Edirne 

Türk ve islam 

Eserleri 

Müzesi) 

EDİRNEKARl 

Edirnekapı Mezarlığı'ndan 1979 yılı na ait bir fotoğraf 

(N. i şli fotoı!faf arşivi} 

mezarlık halinde düzenlenmiştir. Kabir
Ierin çoğunluğunu mezar taşları yeni 
harflerle yazılanlar teşkil eder. Burada
ki, sayıları 1 0 .000 dolayında olan kabir
ler aile safaları ve grup grup özel ma
haller şeklinde kümelenmiştir. Bunların 
çoğunluğunu devlet adamları ile (asker
ler, saray mensupları) istanbul esnafı ve 
aileleri meydana getirmiştir. En meşhur 
aile mezarlıklarından birkaçı Kurşuncu
lar, Boşnaklar, Dürrizadeler. La'liziideler 
ve Seyyid Haşim i sofalarıdır. 
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EDİRNEKARl 

Ahşap üzerine 
boya· ile yapılan bezeme. 

_j 

XIV- XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı ah
şap işlerinde "edirnekari" veya "Edirne 
işi" diye adlandırılan gelişmiş bir beze
me tekniği görülmektedir. İlk defa Edir
ne'de ortaya çıkan ve Edirneli sanatçıla
rın elinde başlı başına bir özellik kaza
nan bu teknik daha sonra İstanbul, Bur
sa. Diyarbakır ve Erzurum başta olmak 
üzere Anadolu'nun birçok yerinde yay
gın biçimde uygulanmıştır. Özellikle Edir
ne ve istanbul'da atölyeler kurulmuş ve 
sanatçılar kollektif olarak çalışmışlar

dır: bundan dolayı eserlerin çoğunda sa
natçı imzası bulunmamaktadır. Edirne
kari özellikle ahşap eserlerde. trabzan 
ayaklarında, dolap kapaklarında. çekme
celerde. tavanlarda. lambalıklarda. ka
vukluklarda. sini (sofra) ve şamdan altlık
larında. duvar saati kutularında. hakka
larda. her cins rubu' tahtalarında. men-
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