
ESKi iMARET CAMii 

Eski imaret Camii'nin aslı olan kilise, 
doğu tarafında dik bir yokuş halinde inen 
bir tepenin üstünde inşa edilmiştir. Düz
gün bir zemin sağlamak için, altında bi
nanın ölçülerinde geç dönemlerde su sar
nıcı haline getirildiği tesbit edilen . bir 
mahzen yapılmıştır. Taş ve tuğladan kar
ma teknikte yapılmış olan binanın çatı
sının mahya hattının iniş ve çıkışları ke
silerek tamamen düz bir çizgi haline ge
tirildiği, açıkta olan güney cephesindeki 
kemerierin kesilmiş olmasından anlaşı
lır. Eski fotoğraflarda açıkça belli olan 
bu husus son tamirde giderilerek içeri
deki tonaziarın dışa aksettiği kavisli ke
merler eski biçimleriyle ihya edilmiştir . 

Ortadaki kubbe ise kasnağının dalga
lı mahyası , kademeli kemerler içinde
ki pencereleriyle orijinaldir. Ayrıca bina, 
istanbul'da kubbesi kiremit örtülü tek 
cami olma özelliğine de sahiptir. Eski 
imaret Camii'nin batı tarafında çapraz 
tonozlu iki holü (narteks) vardır. Esas me
kan dört destekli kapalı haç biçiminde 
olup tam ortada kubbe yükselir. Des
tekler orijinal değildir. Bunların yerle
rindeki sütunlar yangın veya zelzeleler 
sonunda çatladığından yerlerine örme 
payeler yapılmış veya taştan kılıf içine 
alınmıştır. İç narteksin üstünde ise iki 
sütunla açılan bir galeri vardır. 

Dışarıya taşkın apsis kısminın iki ya
nında dört yapraklı yonca biçiminde bi
rer hücre bulunur. Caminin etrafında ol
ması gereken manastırdan bir iz kalma
mıştır. Eski imaret Camii, tarihi değeri
nin büyüklüğüne ve Fatih Sultan Meh
med vakfı olmasına rağmen bugün iyi 
bir durumda değildir. Kiliseden çevrilen 
camilerde eski bir gelenek uyarınca min-
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berde çifte sancak asılı bulunur ve imam 
hutbeye kılıçla çıktığından minberde bir 
de kılıç dururdu. Bugün bunlar da orta
dan kalkmıştır. 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

ESKİ KiMYA 

(bk. SİMYA). 

ESKİ MAlA1YA ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

ESKİ SARAY CAMii 

Selanik'te 
Osmanlı döneminde 

kiliseden çevrilme cami. 
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Saray-ı Atfk Camii adıyla da anılan ya
pı Osmanlı döneminde kiliseden çevril
miş camilerden biriydi; kimin tarafından 
ve hangi tarihte cami haline getirildiği 
tesbit edilememiştir. Yalnız Evliya Çele
bi 1078 ( 1667 -68) yılında uğradığı Sela
nik'in camilerini sayarken bunun da adı
nı verdiğine göre (Seyahatname, VIII, ı 58) 
o tarihten önce müslümanların ibadeti
ne açılmış olmalıdır. Eski Saray Camii, 
şehrin kuzey kesimindeki Hagios Demet
rios Kilisesi 'nin (Kasımiyye Camii) yuka
rısında yer almaktadır. Bu kiliseye Es
ki Saray Camii denilmesinin sebebi ola-

rak aynı yerde ewelce bir Bizans sara
yının bulunması gösterilir. Bu saray da
ha Bizans döneminde XIV. yüzyılda çı

kan Zelotlar ayaklanması (1342) sıra

sında tahrip edilmiştir. Türkler'in Sela
nik'i ele geçirdiklerinde (1430) bu yere 
"saray" anlamına gelen palatiden boza
rak Balat dedikleri yolunda bir iddia var
dır; fakat bu görüşün ne derece doğ
ru olduğu bilinmez. Gerçek olan husus, 
Osmanlı döneminde Selanik vali kona
ğının yani sarayının bu caminin kom
şusu olduğudur; cami adını bu konak 
veya saraydan almış olmalıdır. 1891 ·
de Batı mimari üslübunda yeni vali ko
nağı (şimdiki Kuzey Yunanistan Bakanlığı) 
yapıldığında burası terkedilmiş, fakat bu
lunduğu kesim 1912'de Selanik'in kay
bedilmesine kadar idarecilerin ve ileri 
gelenlerin oturdukları mahalle olarak 
kalmıştır. 

Selanik'teki camiye çevrilmiş bütün 
kiliseler gibi Balkan Savaşı'nda şehir el
den çıktıktan sonra derhal eski haline 
getirilen bu yapının 1360 yılına doğru 
Makarios Humnos tarafından Peygam
ber İlyas (Profetis Elias) adına kurulan ma
nastırın başkilisesi olduğu ileri sürülür. 
Ch. Texier'nin binanın dışında rastladığı 
ve yanlışlıkla tarihini 1012 şeklinde oku
duğu kitabenin 1284 tarihini taşıdığı tes
bit edilmiş, ancak bu arada kitabenin 
kilisenin yapımı ile ilişkisinin bulunma
dığı da anlaşılmıştır. Mimari tarzına gö
re bina XIV. yüzyıla aittir ve özellikle gi
riş cephesinde yer alan "liti" (ön mekan), 
bu mimari unsur ilk defa 1293 'te orta
ya çıktığı için kilisenin XIV. yüzyılda ya
pıldığı görüşünü daha da kesinleştir

mektedir. 

Kayalık bir zemin üzerine inşa edil
mekle beraber bazı eski yapı kalıntıları 
üstüne oturtulduğu için zamanla bina
nın duvarlarında tehlikeli çatlaklar be
lirmiş ve hatta kubbesi de doğuya doğ
ru eğrilmiştir. Bundan dolayı cami ola
rak kullanıldığı dönemde özellikle doğu 
tarafına büyük payandalar yapılmış, kub
be kasnağı da dört taraftan kavisli pa
yandalarla desteklenmişti. Ana binayı gö
ğüsleyen büyük payaodalardan kuzey
doğuda bulunanı bu taraftaki cepheyi 
tamamen kaplıyordu. Balkan Savaşı'nın 
arkasından, Rumeli camilerinin özelliği 

olan çok uzun gövdeli ve şerefesi mukar
naslı minare yıktırılmış , 1960'ta başlatı

lan çok büyük bir restorasyon çalışması 
ile de bütün Türk devri ilaveleri ve pa
yandaların tamamı kaldırılarak bina ye-



Selim ik Eski Saray Cam ii 'n in eski bir fotoğrafı 
(S. Eytce fotow-a r arşıvi) 

niden yapılırcasına ihya edilip bir dönem 
cami olduğunu hatırlatan hiçbir iz bıra
kılmamıştır. 

Ana mekanı üç yapraklı yonca biçimin
de olan kilisenin batı tarafında, dört sü
tuna oturan çapraz tonazla örtülmüş do
kuz bölümlü bir liti bulunmaktadır. Bi
nanın ortasında çok yüksek ve kasnağı 
pencereli bir kubbe yer alır. Cami olarak 
kullanıldığı yıllarda pencerelerin çoğu 

örülmüş ve batı cephesine litiyi de içine 
alacak şekilde kare kesitli direkler ara
sına yerleştirilen demir parmaklıklarla 
çevrili, üstü direkiere oturan ahşap çatı 
ile örtülü bir son cemaat yeri yapılmıştı. 
Eski fotoğraflarda caminin kuzeydoğu 
tarafında klasik üslüpta bir meydan çeş
mesi, kıble cephesi önünde de içinde on 
beş kadar eski mezar taşı olan bir hazi
re görülmektedir (bk Diehl v dğr, s. 205, 
resim 91 ). Ewelce binanın doğu tarafın 

da bir medrese, kuzeyinde de bir tekke 
bulunduğu bilinmektedir. 
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Yahya Kemal'in 
(ö. 1958) 

divan şiiri tarzında yazdığı 

L 
manzumelerinin toplandığı kitap. 

_j 

Yahya Kemal Beyatlı'nın divan şiiri ge
leneğini yenileştirerek Türk neoklasiği 
denilen tarzda yazdığı şiirlerini ihtiva 
eden eser, ölümünden sonra kurulan 
Yahya Kemal Enstitüsü tarafından kül
liyatın ikinci kitabı olarak 1962 yılında 
yayımlanmıştır. Şiirlerinin kitap haline 
getirilmesinden uzun yıllar ısrarla kaçı
nan şair, enstitü müdürü Nihad Sami 
Sanarlı'nın ifadesine göre son yıllarında 
buna rıza göstermiş, böylece diğer şiir 
kitapları gibi bu eseri de adı, tertip tar
zı ve imlası ile kendi arzusu dikkate alı
narak neşredilmiştir. Kitaptaki altı bö
lüm "Selimname" (yedi bentli bir terkibi
bend), "Gazeller" (otuz dokuz adet), "Mu
sammatlar" (yedi adet), " Şarkılar " (altı 

adet), "ithaf" (iki adet) ve "Kıtalar- Seyit
ler" (dokuz kıta, iki beyit) başlıklarını ta
şımaktadır. 

Yahya Kemal'de şiir estetiğinin teşek
külü hikayesi Edebiyata Dai r; Çocuk
luğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Ha
tıralarım; Yahya Kemal Yaşarken (bk. 
bibl. ) adlı eserlerde kendi anlattıkların
dan takip edilebilmektedir. Çocukluk ve 
gençlik yıllarında bulunduğu çevreler do
layısıyla islamf bir atmosferle, değişen. 
başkalaşan, Batılılaşan . giderek gelenek
lerden uzaklaşan nesiller arasında şiir 

zevki de bu ikileme paralel olarak boca
lamalar gösteriyordu. Yahya Kemal bir 
taraftan eski divanları ve Tanzimat dev
rinde geleneğe bağlı şairleri okurken di
ğer taraftan Servet-i Fünün şiirine bağ
lanıyordu. 1903'te Paris'e gittiği zaman 
dinle beraber birçok milli ve kültürel de
ğerden uzaklaşmış bir anarşist ruhu 
taşıyordu. Sokak hareketlerine ve miting
Iere katılmakla geçen ilk birkaç yılın so
nunda düzenli olarak takip ettiği Albert 
Sarel, Camille Jullian, Maurice Barres 
gibi milliyetçi Fransız yazar ve tarihçile
ri onda "tarih ortasında Türklüğü ara
mak" şuurunu uyandırdı. Anadolu ve 
Rumeli topraklarında bir şehir medeni
yeti kuran Selçuklu ve Osmanlı Türkleri'
nin tarihi macerası onu cezbediyordu. 
Bu fikri gelişmenin yanında okuduğu ro
mantik ve sembolist şairlerden sonra 
Jose Maria de Heredia'yı keşfetti. Par
nas şiirinin ustalarından olan Heredia 
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kelimelere hacimli (plastik) bir değer ve
riyor, şiirini bir minyatür gibi teferruat
ta kusursuz bir ses ve şekil armonisi ha
line getiriyordu. Yahya Kemal de milli 
tarih şuuruyla bu tarz bir şiiri telif yo
lunu aradı. Sembolistlerden alıp "halis 
şiir, öz şiir " diye çevirdiği "poesie pure"ü 
divan şiirindeki "mısra - ı berceste"lerde 
aramaya başladı. Böylece her mısraı mıs

ra-ı berceste olan yeni bir divan şiiri zev
kine yöneldi. Türkiye'ye döndükten son
ra ( 1912) bu tarzda yazdığı şiirlerinin ba
zılarını 1918'den itibaren dergilerde ya
yımlamaya başladı. 

Titiz bir şair olan Yahya Kemal 'in, bir 
şiiri ancak uzun yıllar olgunlaştırdıktan 
sonra ve çok geç olarak yayımlandığı bi
lindiğinden bu şiirlerin yazılış ve çıkış ta
rihleri arasında bir ilişki olmadığına ko
layca hükmedilebilir. Mehmet Kaplan, 
onun divan tarzı şiirlerinden "Bir Saki", 
"Mahurdan Gazel ", "Sene 1140" ve "Mü
kerrer Gazel"in birçok mısraının Paris'te 
yazılmış olduğunu kaydeder. 

Yahya Kemal· in tarih anlayışının ge
nel olarak şiirlerine, özellikle de eski tarz 
şiirlerine aksetmesi, yine Paris'te iken 
sembolist şair Verlaine'in şiirleriyle kar
şılaşması vesilesine bağlanmaktadır. Ver
laine'in Fetes Galantes (Aş1kane Ziyafetler) 
adlı küçük bir şiir kitabında Versay bah
çeleri, şatoları , asil ve zarif tavırlı insan
larıyla bütün bir XVIII. yüzyıl Fransa ' sı 

yaşamakta, şiirler de o yüzyılın dilini ve 
teşrifatını yansıtmaktadır. "Tarih orta
sında Türklüğü arayan" Yahya Kemal için 
bu şiirler yeni estetik ufuklar açar: "Ben 
de arzu ettim ki istanbul'un fethi saba
hından son harabat şairimiz Leskofça
Iı Galib Bey'e kadar geçen asırlarımızı, 

zevk ve haz hususiyetlerini parça parça, 
birer gazel çerçevesine sığdırarak te
ganni edeyim" (Edebiyata Dair, s. 275). 
Yahya Kemal'in bu cümlesinde Eski Şii 

rin Rüzgarıyle kitabındaki şiirlerin prog
ramı ve estetiği ana hatlarıyla takip edi
lebilir. Şiirlerinin muhtevasını tayin eden 
tarih olacaktır ve estetik ölçünün kay
nağı da divan şiiridir. Tasawuru bu ta
rihi, istanbul'un fethiyle XIX. yüzyılın son 
büyük divan şairi Leskofçalı Galib ara
sında sınırlamaktır. Bu, benimsediği ta
rih ölçüsüyle milli tarihimizin içinde zen
gin ve ihtişamlı bir devre idi. Böylece Es
ki Şiirin Rüzgarıyle kitabındaki "istan
bul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel" ile Les
kofçalı Galib Bey'in ruhuna ithaf ettiği 
"Tür'dan Mülhem" gazeli bu tarihi dev
renin çerçevesini teşkil ediyordu. Ancak 
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