
ESEKAPISI MESCiDi ve MEDRESESi 

Esekapısı Mescidi ve Medresesi'nin XIX. yüzyıl içinde Ga
lanakis tarafı ndan yapılm ı ş bir gravürü (Paspatis, s. 362) 

fakir aileler tarafından işgal edilmiş bu
lunuyordu. Son yıllarda Cerrahpaşa Has
tahanesi'nin genişletilmesi sırasında bu 
küçük külliyenin etrafı istimtak edilerek 
temizlenmiş, bu esnada yapının restore 
ve ihya edilerek Cerrahpaşa Tıp Fakül
tesi 'nin Tıp Tarihi Enstitüsü'ne tahsisi 
düşünülmüştü . Ancak bu projeden vaz
geçilmiş olmalı ki birkaç yıl önce Adli Tıp 
bölümü bu tarihi eseri ihata duvarları 
içine almış, içini temizlemiş, çevresini 
düzenlemiş, ancak mescidle medrese
nin incelenmesini ve fotoğrafının çekil
mesini de zorlaştırmıştır. 

Esekapısı Külliyesi, dışarıdan yüksek
çe bir duvarla ayrılmış bir avlunun için
de bir mescidle bir medreseden oluş

muştu . Avlu kapısının dışında duvara bi
tişik, 1154'te (1741) Kapıağası Ahmed 
Ağa tarafından yaptırılmış klasik üstüp
ta bir de çeşmesi bulunmaktadır. Tek 
sahnlı (nefl i) ince uzun bir yapı biçimin
de olan binanın güney duvarının ortası
na Sinan bir mihrap yaparak kilisenin 
aksını doksan derece döndürmüş, hiçbir 
izi kalmayan kuzey duvarına, mihrabın 
karşısına da esas girişi yerleştirmişti. 

1940'lı yıllara kadar bu girişin yan dik
meleri henüz durtnaktaydı. Doğuda esas 
apsis çıkıntısı düz bir duvarla kapatıl

mış, soldaki (kuzey) yan apsisin üstüne 
de kısa gövdeli bir minare oturtulmuştu . 

Esekapısı Mescidi 'nin bu şekliyle 1877'
deki marnur halini gösteren gravürü Pas
patis'in kitabında mevcuttur. Minaresi ise 
eski bir fotoğraftan aniaşıldığına göre 
gövdesinin büyük bir bölümü ve şerefe 
kısmı ile Sinan'ın üstübunda değildir. 

Külliyenin medresesi, istanbul'un so
kak dokusuna uyacak biçimde avlunun 
bir kenarına ve mescidin dışında inŞa 
edilmiştir. Vakıflar başmimarı ·Ali Sa im. 
Ülgen tarafından çizilen rölövesine göre 
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medrese, ortada büyük kubbeli bir ders- ı 

haneden başka önlerinde kubbeli revak-
ESER 
( _;'i ı ) 

lar bulunan, her biri kubbeli ve ocaklı , 

biri küçük on bir hücreden ibarettir. Kü-
çük hücrenin yanındaki göz, önündeki 
revak bölümü duvartarla kapatılmak su
retiyle sonraları su haznesine dönüştü
rülmüştü. Dershane tam mescidin karşı
sında bulunuyordu. Avluda girişin önün
de de bir su kuyusu vardır. Muntazam 
bir işçilikle taş ve tuğla dizileri halinde 
yapılan medrese revaklarındaki mermer 
sütun başlıkları baktavalı tipte olup bun
ların aralarında değişik tiplerde güller 
(rozetler) işlenmişti. Dershanenin mer
mer kapı kemeri çift renkli taşlardan 
geçmeli olarak yapılmış, içeride duvar
larda yerden 1 - 1 ,20 m. kadar yükseklik
te mekanı çepeçevre dolanan, bir par
çası halen istanbul Vakıflar Müzesi'nde 
bulunan sıva üzerine baskı olarak yapıl
mış bir tezyinat şeridi uzanıyordu. 

istanbul' a dair bütün yayınlarda yer 
alan ve hakkında Almanya'da bir de dok
tora tezi hazırlanan Mimar Sinan yapısı 
bu eserin, bir üniversite arazisi içinde 
olmakla birlikte asır hüviyetine uygun 
şekilde değerlendirilmemesi üzüntü ve
ricidir. 
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Hadis anlamında kullanılan 
bir terim. 

.J 

Sözlükte "bir şeyin artığı ; kılıç darbe
si " gibi anlamlara gelen eser kelimesi
nin çoğulu asar ve usürdur. Aynı kökten 
türeyen Kur'an'daki esare kelimesi de 
(el-Ahkaf 46 / 4) "bilgi artığı " demektir. 
Hadis ilminde ise haber ile eşanlamlı ola-
rak kullanılmaktadır. Nitekim "me'sür 
hadis" nesiller boyu nakledilerek gelen 
haber demektir. Eser Hz. Peygamber'in 
söz, fiil ve takrirler ini ifade ettiği gibi 
sahabi ve tabiflere ait her tür haberi de 
ifade eder. Bazı hadis alimleri eseri Re
sül-i Ekrem'e ait haberlerle (merfO) sa
habeye ait haberler (mevkuf) için kulla
nırken Horasan bölgesindeki alimierin 
bu kelime ile bilhassa sahabeye ait riva
yetleri kastettikleri belirtilmektedir. Bazı 
fıkıh alimleri ve özellikle bir kısım Şafiiler 
eseri sadece mevkuf rivayetlere. haberi 
de merfü rivayetlere tahsis ederler. 

Alimierin bir kısmı kitap adlarında "ha
disler" a nlamında asar kelimesine yer 
vermişlerd i r. Muhammed b. Hasan eş 

Şeybanl hacası Ebü Hanife'den rivayet 
ettiği. Hz. Peygamber ve sahabflere ait 
rivayetleri ihtiva eden kitabını el-Aşar* 
diye adlandırmış, Tahavi de aynı tür ha
disleri topladığ ı eserine Şerh u Me cani'l
aşar adını vermiştir. Buna karşılık Ebü 
Bekir el-Beyhaki, sadece sahabe ve ta
biln sözlerini içine alan eserini Ma crife
tü's -s ün en ve'J - ô.şar olarak adlandır
mıştır. Ebu Ca'fer et-Taberi'nin Teh?f
bü'l-ô.şô.r ' ı ise yalnız Resül-i Ekrem'in 
hadislerini ihtiva etmektedir. 

Merfü, mevkuf ve maktü her nevi ri
vayete eser diyen hadis alimleri muhad
dise de esen demeyi uygun görmüşler

dir. Nitekim Hüseyin b. Abdülmelik el
Hallal ve Abdülkerlm b. Mansür bu nis
be ile tanınan muhaddislerdendir. ibn 
Hacer'in Nul]betü '1- fiker if mustalahi 
ehli'l - eşer adındaki usül- i hadise dair 
eserinde görüldüğü gibi muhaddis için 
"ehlü'l-eser" tabir ini kullananlar da ol
muştur. 
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