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EYÜP MEZARLIGI 

İstanbul Eyüp'te bulunan 
Türk- İslam dünyasının 

en önemli mezarlıklarından biri. 
_j 

Rumeli yakasında ve Haliç'in kuzeyin
de Eyüp sırtiarına yayılmış durumdadır. 
Alan itibariyle dünyanın en büyük me
zarlıklarından biri olup İstanbul'un fethi 
sırasında ashaptan EbO EyyOb ei-Ensa
rf'nin Akşemsedd in tarafından keşfedi

len kabri etrafında teşekkül etmiştir. 

Kabrin bulunduğu yer Bizans devrinde 
koruluk bir mesire sahası iken Fatih Sul
tan Mehmed'in yaptırdığı külliye dolayı
sıyla devlet adamlarının ve özellikle din 
alimlerinin türbe civarına gömülmek is
temeleri sonucu büyük bir kabristan ha
line gelmiştir ; halk arasında buraya gö
mülme arzusu bugün de devam etmek
tedir. Mezarlık, Eyüp Sultan Camii çev
resinde yer alan Camiikebir haziresi ile 
Kırkmerdiven, İmaret ve Gümüşsuyu gi
bi kısımlardan meydana gelir; bunlara 
sonraları Bahariye Mezarlığı da dahil edil
miştir. Günümüzde Camiikebir hazire
siyle İmaret Mezarlığı'na bakanlar ku
rulu kararıyla, diğer kısırn l ara ise bele
diyenin izniyle defin yapılabilmektedir. 
Halen defin yapılması sebebiyle özellik
le Gümüşsuyu , Kırkmerdiven ve Bahari
ye kesimlerinde tarihi mezarlar büyük 
ölçüde tahrip edilmektedir. 

Camiikebir haziresi devlet ricalinden 
Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa, Vezir 
Küçük Said Paşa, Vezir Ayas Paşa, Vezir 
Semiz Ali Paşa, Kıbrıs fatihi Lala Mus
tafa Paşa, Bulak Mustafa Paşa gibi bir
çok ünlü kişinin açık ve kapalı türbe ha
lindeki mezarlarını ihtiva eder. Daha son
raları bunların yanına Gazi Edhem Paşa 
ve şaire Fıtnat Hanım gibi şahıslar da 
defnedilmiş ve kabirieri türbeleştirilmiş-

tir. Camiikebir haziresine ilk gömülen
lerden Mustafa Çelebi ile (ö. 898 / 1492) 
türbe içinde yüksek sandukası bulunan 
Nişancı Ahmed Ağa'nın Fatih Sultan Meh
med devri rOmileriyle süslü mezartaş
ları dikkat çekici örneklerdendir. Fatih 
devrinde Camiikebir haziresi dışında ka
lanların çoğunluğu Gümüşsuyu'na ve 
Karyağdı Tekkesi'ne çıkan bayırda Kırk
merdiven adı verilen kısma gömülmüş
tür. Fatih devrinden sonra da Hz. Pey
gamber'in sancaktarının türbesi civarı

na gömülebilmek arzusuyla buraya ya
pılan definler çağalmış ve XVIII. yüzyıl
da Eyüp Sultan Camii'nin e~rafı. Camiike
bir haziresi merkez olmak üzere vezir 
türbelerinin yanı sıra bunların hazirele
ri, kütüphane. darülhadis, sıbyan mek
tebi gibi çeşitli vakıf müesseseleri ve 
dergah hazireleriyle dolmuştur. Bu ha
zirelerin en önemlilerinin adları şöyle sı
ralanabilir: Sokullu Mehmed Paşa ( 136 
kabir). Ferhad Paşa (türbe dahil elli dört 
kabir), Şeyhülislam EbüssuOd Efendi (sek
sen sekiz kabir). Mfrimiran Mehmed Pa
şa ( 109 kabir). Pertev Mehmed Paşa (tür
be dahilinde altı kabirL Kaptan Hasan 
Hüsnü Paşa (türbe dahilinde on iki ka
bir) Devlet ricali dışında meşhur astro
nomi bilgini Ali Kuşçu, Fatih ' in sakası 

Mustafa Ağa. EbO EyyOb ei-Ensarf'nin 
ilk türbedarı Yusuf Baba gibi kişilerle 

son devirde Reisülhattatin Muhsinzade 
Abdullah Harndi ve Reisülküttab Çelebi 
Mustafa Reşid Efendi gibi ünlüler Ca
miikebir haziresine defnedilmiştir. 

Gümüşsuyu Mezarlığı dahilinde on üç 
adet aile sofası, Kaşgari tekke ve ha
ziresi. İdrisköşkü mevkiinde Çolak Şeyh 
Hasan Efendi Tekkesi ile Karyağdı Bek
taşi tekke ve haziresi yer alır . Bir tepe
nin iki yamacı halindeki Gümüşsuyu Me
zarlığı'nın İdrisköşkü mevkiinde, yüksek 
dikdörtgen prizma şeklindeki yazısız taş-
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larla belirlenmiş olan ve Cellatlar Mezar
lığı denilen cellatların gömüldüğü kısım 
günümüzde gecekondular tarafından yok 
edilmiş durumdadır. Gümüşsuyu Me
zarlığı ' nın Haliç'e bakan yamacında zir
ve noktasındaki Pierre Loti'ye izafe edi
len kahvenin önünden Haliç sahiline ka
dar olan alandaki mezar taşları da eroz
yon sonucu toprak altında kalmıştır. XVI. 
yüzyıl definlerinin yoğun olduğu bu kı

sım Kaşgari Tekkesi hizasından aşağıya 
doğru yeni definlerle doludur. Diğer ba
yır ise Bülbülderesi semtine bakar. Eyüp 
Mezarlığı'nın sivil halk mezarlarını içe
ren Gümüşsuyu Mezarlığı dahilinde Kü
çük Hüseyin Efendi ve Mareşal Fevzi Çak
mak ile Şeyh Mehmed Emin Efendi'n in 
açık türbelerinin bulunduğu bölge "Nak
şi Tarlası" adıyla tanınır. Tepelikte zir
ve noktası olan bu kısım İdrisköşkü'ne 
doğru Kaşgari Tekkesi ·nin haziresiyle 
birleşir. Burada idrfs-i Bitlisi'nin, Ahmed 
Bican Paşa ' nın ve Kaşgarlı Şeyh Abdul
lah Efendi'nin türbeleri bulunur. Kaşga
ri Tekkesi'nin mezarlık yolu ağzında bes
tekar Zekili Dede'nin aile safası ve ba
yır aşağısı kenarında da meşhur ta'lik 
hattatı Bahir Efendi'nin kabri va r6l ı r. Yi
ne Gümüşsuyu Mezarlığı'nda Ahmed Ha
şim. cihan pehlivanı Kara Ahmed, Ah
met Davudoğlu , Hacı Osman Akfırat. Ne 
cip Fazı! Kısakürek, Reisülhattatin Ka
mil Akdik, huzur hocalarından Kalecikli 
Zühdü Efendi, Sadettin Heper. Neyzen 
Lutfi Turanbek gibi yakın dönem ünlü
lerinin mezarları bulunmaktadır. 

Eyüp Mezarlığı'nın dikkat çeken son 
noktası. Sultan Mehmed Reşad'ın Haliç 
kıyısındaki türbesi ve haziresidir. Os
manlı padişah türbelerinin sonuncusu 
olan bu türbenin haziresinde Sultan Re
şad 'ın şehzadeleriyle sultanlar gömülü
dür. Hazireye son olarak Sultan Meh
med Reşad'ın tarunu Ömer Fevzi Os
manoğlu defnedilmiştir ( 1986). 

Eyüp Mezarlığı hat sanatı ve mezarlık 

mimarisi yönünden fevkalade önemli
dir. Barak üsiObun ağırlığını hissettir
diği İmaret haziresi hariç diğer mezar
lık bölgelerinin tamamı Osmanlı klasik 
mezar taşı çeşitlerinin bütün örnekleri
ni bünyesinde barındırmaktadır. Mezar
lık tesis olarak vakıf ise de günümüz
de Camiikebir haziresi ve İ maret Me
zarlığı dışında kalan kısımları tamamen 
belediyenin mülkü durumundadır. Do
layısıyla dini hizmetler yönünden me
zar kazıcılarından başka görevliler (ab
keş, duahan. hafı z gibi) bulunmamakta
dır. Bu sebeple de yaklaşık 12.000 civa-
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rındaki tarihi taş sayısı her gün biraz 
daha azalmaktadır. 
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EYÜP SABRİ PAŞA 

(ö. 1308/ ıs9oı 

Osmanlı bahriye paşası , 
eğitimci, tarihçi ve yazar . 

_j 

Rumeli'de Yenişehir'e bağlı Ermiye kö
yünde doğdu. Babası Seyyid Şerffülislam 
b. Hac Ahmed'dir. Hayatının ilk yılları 

hakkında bilgi yoktur. Bahriyeye intisap 
ederek tersaneden yetiştiği, çeşitli ka
demelerde görev yaptıktan sonra kay
makam, miralay ve 1302'de (1885) mir
liva rütbesine yükseldiği , Mekteb-i Rüş
diyye-i Bahri'de müdürlük ve Mekteb-i 
FünOn-ı Bahriyye'de hocalık görevinde 
bulunduğu bilinmektedir. Bir ara Muha
sebat-ı Bahriyye reisliğiyle Islahat-ı Bah
riyye Komisyonu ikinci reisliği yapan ve 
uzunca bir süre de Hicaz'da memuriyet
te bulunan Eyüp Sabri Paşa bu görevi 
sırasında bölgenin tarihiyle de ilgilen
miştir. Hicaz'da yaptığı araştırmalar ve 
topladığı bilgiler daha sonra yazdığı eser
lerin temelini oluşturmuştur. Samimi bir 
müslüman olan Eyüp Sabri Paşa gıyabf 
olarak idrfs-i Muhtefi'ye (ö !024/ 1615) 
intisap etmişti. Nitekim İstanbul' da 15 
Safer 1308'de (30 Eylül 1890) vefat etti
ğinde şeyhinin Kasımpaşa Mezarlığı 'nda 

bulunan kabrinin ayak ucuna defnedil
mişti r. 

Eserleri. Eyüp Sabri Paşa yoğun asker
lik ve memuriyet hayatına rağmen çok 
sayıda eser kaleme almıştır. 1. Mir'atü'J
Haremeyn.1289 'da (1872) başlayıp on 
beş yılda tamamladığı bu hacimli eser 
zamanının en geniş ve ilk Türkçe Hare
meyn tarihidir. Üç cilt halinde basılan 
eserin ilk cildi Mekke'ye (Mir'atü Mekke, 
istanbul 130 ı ). ll. cildi Medine'ye (Mir'a· 
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tü Medfne, istanbul 1304 ). lll. cildi de Arap 
yarımadasına (Mir'atü Cezfreti'l ·Arab, is
tanbul ! 306) ayrılmıştır. Eserin ihtiva et
tiği konular başlangıçtan itibaren Arap 
yarımadasındaki yerleşim merkezlerinin, 
özellikle Mekke ve Medine'nin kurulu
şu, gelişmesi, bölgede yaşayan çeşitli 

kabileler. burada ortaya çıkan eski din
ler ve peygamberler, İslamiyet ' in doğu
şu ve yayılması. Mekke ve Medine'de Ka
be, Mescid-i Nebevf ve diğer yapıların 

inşası, gördükleri çeşitli tamirlerle tarih 
içerisindeki yerleri ve önemleri, burala
rın ziyaretine dair usul ve adab, Hare
meyn'in sosyal ve iktisadi durumu, örf 
ve adetler. Osmanlı sultanlarının Hare
meyn'e olan bağlılık ve hizmetleridir. Ce
zfretü '1- Ara b aynı zamanda Arap yarı
madası tarih ve coğrafyası hakkında ge
niş değerlendirmeler ihtiva etmektedir, 
eser Arapça olarak da neşredilmiştir 

( 1306) Eyüp Sabri Paşa Mir'atü'l- Hare
meyn 'i yazarken çeşitli eserlerden fay
dalanmıştır. Bunlar arasında eski kay
naklar yer aldığı gibi kendi zamanına ait 
incelemeler de bulunmaktadır. Eserin 
baş tarafında verilen listeden anlaşıldı
ğına göre müellif aralarında Rufıu '1- be
yon, et- Tefsfrü'l -kebfr, el-Keşşôf ile 

Eyüp 
Sa bri Bey 'in 

paş a lı ğa 

terfi belgesi 
(BA, Cevdet

Bahriye, 

nr. 11863) 

Ebüssuüd, Hazin, Neseff ve İbn Kesfr'in 
tefsirleri; ŞaJıfJı -i Müslim, Kastallanf'
nin Bu harf şerh i vb. hadis kitapları; Fe
tava ~açlil]dn, Tahtavi'nin haşiyesi, İbn 
Vehban'ın manzumesi ( Kaydü 'ş·şera, id) 

gibi fetva ve fıkıh kitapları; İbn Hişam'ın 
es-Sfre'si, Ezrakl ve Faklhf'nin Mekke 
tarihleri, Hulasatü'l- vefd,, Vefd,ü'l- ve
ta,, Tôrfh~ 'l-h.amfs, el-Ünsü 'J-celfl, Sü
bülü'l-hüdd ~ ve 'r-reşdd, Şifa,ü'l -ga
rdm, TuJ:ıfetü 'l-kirdm, el-Macarif, Nulj 
betü 't-dehr if cacd,ibi'J-ber ve'l-baJ:ır, 
el - cİkdü'ş-şemfn, Bedd,/u 'z-zühur, 
Raviatü 'ş- ş ata, Fütı1Jıu '1- Haremeyn, 
Fezleke (Katib Çelebi ) gibi tarih kitapla
rının da bulunduğu altmış civarında eser
den istifade etmiştir. Ayrıca müellifin 
daha başka birçok kitaptan faydalandı
ğı eserin muhtevasından anlaşılmakta
dır. Sade bir Türkçe ile kaleme alınan 
eserde metin aralarında başta Türkçe 
olmak üzere Farsça ve Arapça şiirlere, 

zaman zaman hikaye ve rivayetlere de 
yer verilmektedir. Ayrıca "hikmet. istir
dad, tenbih, Iahika, faide, ihtar, zeyl, ha
tıra. mütalaa, sOret, lazıme, ilave, tekmi
le, mülahaza" gibi başlıklar altında ta
mamlayıcı ve aydınlatıcı bilgiler verilmiş
tir. Aralarında Ahmed Midhat Efendi, 


