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EFDALzADE SEBİLİ
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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 .

BİBLİYOGRAFYA :

istanbul Vakıflan Tahrir Defteri 953 (1546),
s. 411-412; Ayvansarayi, Hadfkatü"l-ceuami ',
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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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rısından sonra tahsil görmüş saygıdeğer
ve itibar sahibi kimselere mahsus bir
tabir olarak kullanılmaya başlanmış ve
sosyal, siyası, ilmf. dinf ve tasawuti çevrelerde giderek geniş bir kullanım alanı
bulmuştur.

Devletin yüksek memurlarından bazı
da efendi unvanı verilirdi. Nitekim şeyhülislama "efendi dafmiz", istanbul kadısına " İstanbul efendisi ", refsülküttaba "reis efendi" , Yeniçeri Ocağı
katibine "yeniçeri efendisi" , yeniçeri katibinin dairesine de "efendi kapısı" veya
"efendi dairesi" adı verilmiştir. Sonraki asırlarda bu unvanın kullanılışı daha
da yaygınlaşmıştır. Hz. Muhammed için
"Peygamber efendimiz" şeklindeki söyleyiş halk arasında yaygınlık kazandığı
gibi tarikat mensupları şeyhleri için aynı kelimeyi kullanmışlard ır. XIX. yüzyılın
ikinci yarısında şehzadelere resmen efendi denilmeye, padişahlar hakkında "efendimiz" tabiri kullanılmaya başlanmıştır.
Efendimiz kelimesinin Arapçalaştırılmış
şekli olan "efendina", Mehmed Ali Paşa'dan sonra Mısır'da da kullanılmıştır.
Bugünkü Uygurlar arasında kullanılan
"apandi" kelimesi efendiden başka bir
şey değildir. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti efendi kelimesinin kullanılışını bir
usule bağlamıştır. Padişah zevcelerine
"kadın efendi" denild i ği gibi hanım ve
bey unvaniarı da efendi ile birleştirile
rek " hanımefendi" ve "beyefendi" şekli
ni almıştır. Şeyhülislamlar ve hıristiyan
din büyükleri için de efendi unvanı kullanılmıştır. Bale\ *ya kadar rütbe sahibi olanlara efendi denilirken bu rütbeyi
alanlara "atufetlü beyefendi hazretleri"
denilmiştir. Tanzimat'tan sonra ise resmf olarak sadece okur yazarlar ve mektep talebeleri bu unvanla anılmıştır. ı.
Meşrutiyet döneminde kurulan Meclis-i
Meb'usan'da üyelere efendi veya bey
denilirken meclis başkanı üyelere "efendiler" diye hitap ederdi. Bu hitap tarzı
Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra da meclis başkanlarınca kullarına

lanılmıştır.

Efendi kelimesi ağa , bey ve paşa unbirlikte resmi unvan olarak
26 Kasım 1934 tarih ve 5290 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Saygı ifadesi olarak
benzeri unvanlarla birlikte hala çok yaygın şekilde kullanılan bu kelimenin hizmetliler sınıfından olan kimselerin adıy
la birlikte kullanılması Cumhuriyet'ten
sonra ortaya çıkmıştır.

vanlarıyla
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EFGANİ, Cemaleddin
( c) to!~\ ~..ıliJI.-. .)

Seyyid Cemalüddln Muhammed
b. Safder el-Efgani ei-Hüseynl

(1838-1897)
İsliimi uyanışı etkileyen

XIX. yüzyıl fikir
ve siyaset adamlarından.

L
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Amerika'dan İngiltere'ye kadar Batı'
da, Mısır'dan Hindistan'a kadar Doğu'da
yaptığı seyahatler, etkilediği şahıslar ve
zümreler, karıştığı olaylar ve hareketler, geride bıraktığı eserler ve öğrenci
lerle XIX. yüzyıl İslam dünyasının düşün
ce ve siyaset hayatında önemli yeri bulunan Efganf'nin hayat hikayesinde hala aydınlatılması gereken noktalar mevcuttur. Bu durum, kendisinin çok hareketli bir hayat yaşamış olmasından ve
kaynaklarda yer alan bilgilerdeki çeliş
kilerden ileri gelmektedir. Dolayısıyla bu
konudaki sağlıklı bilgiler yanında tartış
malı hususların da ayrıntılı bir şekilde
verilmesinde zaruret vardır.
Kaynaklar, Efganf'nin Şaban 12S4'te
1838) doğduğunu görüş birliği

(Kasım

halinde belirtirler. Nerede doğduğu hususu ise onun hem milliyeti hem de
mezhebiyle ilgili bulunduğundan sonu
gelmez tartışmalara konu olmuştur. Efganf'nin Hemedan yakınlarındaki Esedabad'da dünyaya geldiğini, dolayısıyla
iranlı ve Şii olduğunu ileri sürenler, onun
yeğeni olduğunu iddia eden Mirza Lutfullah Han (ö 1920) isimli iranlı bir kişinin ŞerJ:ı-i lfô.l ü Aşô.r-ı Seyyid Cemô.lüddin adlı eserine, Efganf'nin iranlı
bir dostuna bıraktığı evrakı ihtiva eden
Mecm(/a-i Esnô.d ü Medarik-i Çô.p
Ne-şode... adlı esere (Tahran 1963), onun
iran'a verdiği öneme ve bu ülkeyle ilgili
faaliyetlerine, Farsça'yı telaffuz şekline ,
doğduğu iddia edilen yerde bulunan akrabasına, babasının adının Safder olmasına , başta felsefe ve mantık olmak üzere tahsil ettiği ve okuttuğu ilimiere ve
nihayet bazı belgelerde iranlı olduğunu
bildiren kayıtların bulunmasına dayanmaktadırlar. Buna karşılık onun Afga nistanlı olduğunu, Kabil yakınlarında bulunan Kuner kasabasının Esedabad köyünde doğduğunu iddia edenler de güçlü deliller ileri sürerek karşı tarafın görüşünü çürütmeye çalışmaktadırlar. Efganf'nin İranlı olduğunu savunanlar arasında, bu konuda özel araştırmalar yapmış bulunan Nikki R. Keddie. Huma Pakdamen ve Elie Kedourie, A. Kudsizade
gibi Doğulu ve Batılı araştırmacılarla Efgani muhalifleri ve Nasırüddin Şah sonrası İran yönetiminin bazı sorumluları
vardır. Efganf'nin Afganistanlı ve Sünni
olduğunu yahut ŞiT olmadığını ileri sürenler arasında ise onu tutanlar, bir kı
sım talebe ve yakınları ile bazı Batılı araş
tırmacılar yer almaktadır. Muhammed
Abduh, Emir Şekib Arslan, Abdülkadir
el-Mağribf, Efganf'nin hatıratını yazan
Muhammed el-Mahzumf, Reşfd Rıza, M.
Ferfd Vecdf, Edfb İshak, Corcf Zeydan, Abdurrahman er-Rafif, Abbas Mahmud elAkkad, Ahmed Emin, Haydar Bammat,
Mahmud Kasım, iranlı yazar ve araştır
macılardan Muhammed el-Kazvfnf, Murtaza el-Müderris el-Cihardihi, İbrahim
es-Safaf, Abbas el-Kummf'nin de aralarında bulunduğu bu grup, Efganf'nin yazılı ve sözlü ifadelerine (bu ifadelerde Afganistanlı olduğunu

açıkça belirtmiştir),

Afganistan tarihiyle ilgili bir kitap yazmış olmasına , bu ülkede bulunan akraba ve yakınlarına , bazı arşiv belgelerinde bulunan ve onun Afganistanlı olduğunu gösteren kayıtlara dayanmaktadır.
Muhammed Abdülkadir Ahmed Peşa-

