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XV. yüzyılın sonlarında yapıldığı
tahmin edilen en eski sebili.

Fatih'te Cedid Nişancı Mehmed Paşa
Camii yakınında Keskin Dede Mescidi'ne
bitişik bir su yapısı idi. II. Bayezid döneminde 901-908 ( 1496-1503) yılları ara-

Efdalzade
Sebili"nin
eski bir
fotoğ r af ı
( Kumbaracılar ,

rs. 6)

Efdalzade Mescidi ' nin mimarisi hakyeterli bilgi bulunmamakla birlikte bu köşe sebilinin fotoğrafları mevcuttur. Caminin köşesinde, ikisi duvara
gömülü üç mermer sütunla 90 derecelik bir açı teşkil edecek şekilde yerini
almıştı. Sütun gövdeleri tunç bileziklerle başlıklardan ayrılmış, yine mermerden olan başlıklar baklavalı tipte işlen
mişti. Başlıkların üstünde ise demir gergiler bulunuyor. bunların da üstlerinde
muntazam kesme taştan sivri Türk kemerleri yer alıyordu. iki sokağa bakan
iki pencerenin Iokmalı demir şebekeleri
mevcuttu. Sebilin yan duvarında ise içeriye girişi sağlayan yayvan kemerli küçük kapısı vardı. Herhalde üstünde evvelce geniş bir ahşap saçağı da bulunkında

Musanne{at-ı

Efdalzade Sebili ve Keskin Dede Mescidi'nin
önce çeki lmis bir

y ık ı lmadan

fotoğ r afı (Fatih Cami/eri, s. ısı ı

sında şeyhülislamlık yapan Efdalzade Hamidüddin Efendi tarafından yaptırılan
mescidin yanında bir de sebil inşa ettirilmişti. Mescid, yakınında bulunan Keskin Oede adındaki bir yatırdan dolayı
Keskin Dede Mescidi olarak tanınmıştı.
Sebil, Türk klasik dönem mimarisi üslübunda olan ve tamamen kesme taştan
yapılan mescidin iki sokak arasındaki köşesinde bulunuyordu. 1945 yılında, tam
karşısında yaptırılan okul binası bahane
edilerek harap haldeki mescidle sebil hiçbir iz kalmayacak şekilde ortadan kaldırılmıştır.

Sebil adı verilen küçük vakıf binaların
ilk örneklerine Mısır'da Kahire'de rastlanır . Osmanlı mimarisi ise ancak XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu türden
vakıf yapıları meydana getirmeye baş
layarak en güzel eserleri XVI. yüzyıl sonları ile XVII. yüzyılda ve barak üslübun
hakimiyetiyle XVIII. yüzyılda vermiştir.
Efdalzade Se bili gerçekten 1496-1 503
yılları arasında yaptırılmışsa, Mısır'ın fethinden önce Osmanlı dönemi Türk mimarisinde inşa edilmiş tek örnek olarak
bu türden yapıların başında yer alan bir
eser kabul edilmelidir.
Bu satırların yazarı 1947 yılında istanbul sebilleri hakkında bir inceleme yaparken Efdalzade Sebili'ni yerinde bulamadığı için başvurduğu mahalle muhtarı ona, sebilin okul müdürü tarafın
dan manzarayı bozduğu gerekçesiyle yık
tırıldığını ve kendisinin buna karşı çık
mak istediğinde de, "Ben adamı buradan uçururum " diye tehdit edildiğini
bildirmişti. Bir dönemde tarihi eserlere karşı takınılan tutumu gösteren bu
hatıranın burada kaydedilmesinin sebebi, geleceğin tarihçi ve sosyologları
na faydalı bir malzeme olacağı ümidinin taşınmasıdır .

maktaydı.

Efdalzade Sebili'nin Türk ve istanbul
tarihi bakımından değeri, şehrin günümüze kadar gelebilen bu türden en eski eseri olması yanında sebil veya sebilhaneler tarihinde Osmanlı dönemi mimarisindeki ilk temsilcilerden biri olmasından kaynaklanıyordu .
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Bizans Rumcası'ndan (afendis) Türkçe' ye geçmiş olan ve "sahip, malik" anlamı
na gelen kelime Mevlana ' nın şiirlerinde
geçtiğine göre XIII. yüzyıldan önce Ana dolu'da kullanılmış olmalıdır. Kastamonu emirinin kardeşine efendi unvanının
verildiği bilinmektedir. Bu unvan Osmanlılar'da daha yaygın şekilde görülür. Aşık
paşazade'deki kayda göre Kara Rüstem.
Kazasker Çandarlı Kara Halil· e efendi
şeklinde hitap etmişti (Tarih, s. 54 ı Fatih Sultan Mehmed de Galata ahalisine
verdiği Rumca fermanda kendisi için bu
unvanı kullanmıştır. Efendi kelimesi,
Arapça "seyyid" ve "mevla" kelimelerinin karşılığı olarak XV. yüzyılın ikinci ya-
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