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EYÜP SABRİ PAŞA
(ö. 1308/ ı s9oı
eğitimci,

tü Medfne, istanbul 1304 ). lll. cildi de Arap
yarımadasına (Mir'atü Cezfreti'l ·Arab, is-

azalmaktadır.

ba hriye paşası ,
tarihçi ve yazar .
_j

Rumeli'de Yenişehir'e bağlı Ermiye köyünde doğdu. Babası Seyyid Şerffülislam
b. Hac Ahmed'dir. Hayatının ilk yılları
hakkında bilgi yoktur. Bahriyeye intisap
ederek tersaneden yetiştiği, çeş itli kademelerde görev yaptıktan sonra kaymakam, miralay ve 1302'de (1885) mirliva rütbesine yükseldiği , Mekteb-i Rüş
diyye-i Bahri'de müdürlük ve Mekteb-i
FünOn-ı Bahriyye'de hocalık görevinde
bulunduğu bilinmektedir. Bir ara Muhasebat-ı Bahriyye reisliğiyle Islahat-ı Bahriyye Komisyonu ikinci reisliği yapan ve
uzunca bir süre de Hicaz'da memuriyette bulunan Eyüp Sabri Paşa bu görevi
sırasında bölgenin tarihiyle de ilgilenmiştir. Hicaz'da yaptığı araştırmalar ve
topladığı bilgiler daha sonra yazdığı eserlerin 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-

tanbul ! 306)
konular

ayrılmıştır.

Eserin ihtiva etitibaren Arap
yarımadasındaki yerleşim merkezlerinin,
özellikle Mekke ve Medine'nin kuruluşu, gelişmesi, bölgede yaşayan çeşitli
kabileler. burada ortaya çıkan eski dinler ve peygamberler, İslamiyet ' in doğu
şu ve yayılması. Mekke ve Medine'de Kabe, Mescid-i Nebevf ve diğer yapıların
inşası, gördükleri çeşitli tamirlerle tarih
içerisindeki yerleri ve önemleri, buraların ziyaretine dair usul ve adab, Haremeyn'in sosyal ve iktisadi durumu, örf
ve adetler. Osmanlı sultanlarının Haremeyn'e olan bağlılık ve hizmetleridir. Cezfretü '1- Ara b aynı zamanda Arap yarı
madası tarih ve coğrafyası hakkında geniş değerlendirmeler ihtiva etmektedir,
eser Arapça olarak da neşredilmiştir
( 1306) Eyüp Sabri Paşa Mir'atü'l- Haremeyn 'i yazarken çeşitli eserlerden faydalanmıştır. Bunlar arasında eski kaynaklar yer ald ığı gibi kendi zamanına ait
incelemeler de bulunmaktadır. Eserin
baş tarafında verilen listeden anlaşıldı
ğına göre müellif aralarında Rufıu '1- beyon, et- Tefsfrü'l -kebfr, el -K eşşôf ile
tiği

başlangıçtan

ğinde şeyhinin Kasımpaşa Mezarlığı ' nda

bulunan kabrinin ayak ucuna defnedilmişti r.

Eserleri. Eyüp Sabri Paşa yoğun askerlik ve memuriyet hayatına rağmen çok
sayıda eser kaleme almıştır. 1. Mir'atü'JHaremeyn.1289 'da (1872) başlayıp on
beş yılda tamamladığı bu hacimli eser
zamanının en geniş ve ilk Türkçe Haremeyn 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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Eyüp
Sa bri Bey 'in
p aş a lı ğa

t erfi belgesi
(BA , CevdetBahriye,

nr. 11863)

Ebüssuüd, Hazin, Neseff ve İbn Kesfr'in
tefsirleri; ŞaJıfJı -i Müslim, Kastallanf'nin Bu harf şerh i vb. hadis kitapları; Fetava ~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- veta,, Tôrfh~ 'l-h.amfs, el-Ünsü 'J-celfl, Sübülü'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 kitaplarının da bulunduğu altmış civarında eserden 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. istirdad, tenbih, Iahika, faide, ihtar, zeyl, hatıra. mütalaa, sOret, lazıme, ilave, tekmile, mülahaza" gibi başlıklar altında tamamlayıcı ve aydınlatıcı bilgiler verilmiş
tir. Aralarında Ahmed Midhat Efendi,

EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ
Muallim Naci, Ahmed Cevdet Paşa, Mehmed Münif Paşa'nın da bulunduğu birçok tanınmış kişi Mir'atü '1- Haremeyn 'e
takriz yazmış ve tarih düşürmüştür. Bunların önemli bir kısmı cilt başlarında yer
almaktadır. Nitekim Cevdet Paşa takriz
mahiyetindeki mektubunda eserin herkes tarafından okunacak bir telif olduğunu, Arap tarihi ve coğrafyası alanın
da kaynaklık edebilecek vasıfta bulunduğunu belirtmektedir (Tezakir, IV, 224225) 2. MahmO.dü's-siyer (İstanbul 1287)
Müellifin ifadesine göre halkın ihtiyacı
dikkate alınarak yazılmış dili ağır olmayan, rivayetleri sağlam Türkçe bir siyer
kitabıdır. Eserde aynı zamanda Hulefa-yi
Raşidfn, on iki imam ve aşere-i mübeş
şerenin hayatiarına dair bilgiler de vardır. 3. Azfzü'l-asar Şerh-i Kaside -i Banet Süad (İstanbul 1291 ı Sahabeden Ka'b
b. Züheyr'in B an et Sü cad adıyla da bilinen ~asfdetü'l-bürde'sinin tercümesidir. 4. Tekmil etü '1- menasik (İstanbul
1292). Hac farfzasına dair fıkhf bilgiler
ihtiva etmektedir. s. Tarih-i Vehhclbiyyan (İstanbul 1296) Vehhabiliğin doğuşu,
gelişmesi ve etkilerini inceleyen bu eser
konuyla ilgili şifahf kaynakların da değerlendirilmiş olması bakımından önemlidir. Kitap yayımlandığı yıl ayrıca Tercü man-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilmiştir. Eser Süleyman Çelik tarafından
sadeleştirilerek tıpkıbasımı ile birlikte
yeniden neşredilmiştir (İstanbul 1992). 6.
Riyazü'l-mO.kınfn (İstanbul 1298). Gazzalf' den derlediği bir ahlak ve nasihat
kitabıdır. 7. Tercemetü'ş-Şemail (İ stan

bul 1298). Tirmizi'nin Şema'ilü'n-nebf
adlı eserinin tercümesidir. ll. Abdülhamid'in tahta çıkışının beşinci yıl dönümü münasebetiyle basılmıştır. 8. Vak'a-i
Ashclb-ı Ffl (İstanbul 1301) Kur'an'da Fil
süresinde geçen fıl vak'asıyla ilgili bir risaledir. 9. Esbclbü '1- ina ye if tercemeti
Bidayeti'n-nihclye (İstanbul 1306) Gazzalf' nin Bidayetü 'n- nihaye adlı eserinin tercümesidir.
Eyüp Sabri Paşa'nın basılmamış eserleri arasında, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Kanuni'nin Savaşları
nın Manzum Tarihçesi ile (Esad Efendi , nr. 2422) Şehname Tercümesi (Hüsrev Paşa, nr. 370) sayılabilir.
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EYÜPSULTAN
CAMii KÜTÜPHANESi
İstanbul'da

L

Eyüp Sultan Camii'nde
kurulan kütüphane.

_j

Fetihten sonra İstanbul'da kurulan ilk
kütüphanelerden biridir. Eyüp Sultan Külliyesi 'ne ait vakfiyede buradaki kitapla rın korunması için bir görevlinin tayin
edilmesi istendiğine göre (Eyüp Külliye·
si Vak{iyesi, s. 83, 84) bu kütüphane de
Süleymaniye Camii Kütüphanesi gibi içinde yer aldığ ı külliyenin tamamlanmasın
dan bir süre sonra faaliyete geçebilmiş
tir. Ancak eldeki bazı kayıtlardan bu sürenin pek uzun olmadığı anlaşılmakta
dır. Devrin vezfriazamı Karamanı Mehmed Paşa'nın 884'te (1480) bu kütüphaneye kitap vakfetmesi de bu görüşü
doğrulamaktadır. Külliyenin kurulmasın
dan otuz yıl sonra hazırlanan 894-895
(1489 -1490) yıllarına ait Eyüp vakfı muhasebe bilançosunda Fakih adlı bir şah
sın camide hafız-ı kütüb olup günlük 1
akçe ücret aldığı bildirilmektedir (Barkan,
XXlll / 1-2, s. 375)

Eyüp Sultan Külliyesi vakfıyesinde kütüphanenin işleyişiyle ilgili şartlar bulunmadığı gibi kütüphaneye konulan kitapların adları ve sayısı da verilmediğinden koleksiyonun hacmi ve niteliği
bilinmemektedir. Vakfiyede yer almamakla birlikte bir muhasebe kaydında
caminin kadrosunda bir mücellidin de
yer aldığı görülmektedir (BA, MAD, nr.
4792 , s. 31).
Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi'nin tar ihi gelişimi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bir arşiv kaydından, 1071'de
( 1661) kütüphanenin faaliyetini cami
içinde sürdürmeye devam ettiği anlaşıl
maktadır (a.g.e., a.y.) .
Yapı lan bağışlarla sayısı artarak 199'a
ulaşan ( 188 yazma, ll basma) Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi koleksiyonu 1924
tarihli Tevhfd-i Tedrfsat Kanunu ile kütüphanelerin Maarif Vekaleti'ne devrinden sonra Eyüp'teki Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ne konulmuştur. 1957 yılında ise
Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ndeki kitaplarla birlikte Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiş olup halen burada korunmaktadır.

Eyüp Külliyesi Vak{iyesi, istanbul Şer' iyye
Evkaf·ı Hümiiyun Müfettişl i ği , nr. 46, s .
83, 84 ; BA. MAD, nr. 4792, s. 31; Halit Dener.
Süleymaniye Umumi Kütüphanesi, istanbul
1957, s. 72; Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tari·
hi ll, s. 17·18, 162, 185, 249; Süheyl Ünver.
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"Sadrazam Karamanlı Mehmed Paşa'nın Eyüb
Sultan Medresesi Kütüphanesi'ne Vakfetti ği İki Kitaba Dair", Konya, sy. 74·77, Konya
1945, s. 3 ; Ömer Lutfi Barkan. "Ayasofya Camii ve Eyüb Türbesinin 1489 - 1491 Yıllarına
Ait Muhasebe Bilançoları", iFM, XXIII / 1·2
(ı 963). s. 375.
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EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul'da

Ebu
L

Eyyı1b

ei-Ensari'nin
kabri çevresinde
teşekkül eden külliye.
_j

Eyüp Camii ve etrafındaki medrese,
hamamla türbeden oluşan külliye Fatih Sultan Mehmed tarafından istanbul'un fethinin hemen arkasından yaptırılmıştır. 894-895 ( 14891490) tarihli muhasebe defteriyle aslı
nın kaybolması üzerine 990'da (1582)
lll. Murad zamanında yeniden yazılan
vakfiyesi cami ve külliyeye dair etraflı
bilgi verir. Buna göre Eyüp semtinin bütünü ile çevresinde pek çok mülkten baş
ka Eğrikapı'dan Müderris köyüne, oradan da Germe su kemerine. Ali Bey köyünden (Alibeyköy) Haliç boyunca uzanan
hattı takip ederek tekrar Eğrikapı'ya ulaşan çok geniş bir arazinin tamamı külliyenin evkafındandır. Ayrıca Rumeli'de
Edirne, Kızılağaç, Filibe, Vize, Keşan, Silistre gibi yerlerde, Anadolu 'da ise Mihalıç, Koçaç, Gediz, Bayındır, Bursa, iznik, Ulubat. Karacabey, Hereke çevrelerinde pek çok köy de külliyeye vakfedilmiştir. Vakfiye, külliyede görevlendirilen
çeş itli hizmetiiierin gündelik ödenekleri
hakkında bilgi verdiğinden cami, medrese, imaret ve türbenin kadroları da
öğrenilmektedir. Ayrıca Eyüp Camii ve
Türbesi'ne bütün Osmanlı tarihi boyunca mübarek gün ve gecelerde mevlid
okunınası için pek çok vakıflar yapılmış
olduğu da Hadfkatü 'l-cevami'de kaydedilmektedir.
aş hane- ima ret.

Cami. Evliya Çelebi caminin kısaca tarifini yapar: "Leb-i deryaya karib asitane-i Ensarfde düz bir zeminde bina edilmiştir, bir kubbelidir. Mihrap tarafında
yarım kubbesi daha vardır, lakin o kadar yüksek değildir. Caminin içinde amud
yoktur. Orta kubbe etrafında metin ke-
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