
Muallim Naci, Ahmed Cevdet Paşa, Meh
med Münif Paşa'nın da bulunduğu bir
çok tanınmış kişi Mir'atü '1- Haremeyn 'e 
takriz yazmış ve tarih düşürmüştür. Bun
ların önemli bir kısmı cilt başlarında yer 
almaktadır. Nitekim Cevdet Paşa takriz 
mahiyetindeki mektubunda eserin her
kes tarafından okunacak bir telif oldu
ğunu, Arap tarihi ve coğrafyası alanın
da kaynaklık edebilecek vasıfta bulun
duğunu belirtmektedir (Tezakir, IV, 224-
225) 2. MahmO.dü's-siyer (İstanbul 1287) 
Müellifin ifadesine göre halkın ihtiyacı 

dikkate alınarak yazılmış dili ağır olma
yan, rivayetleri sağlam Türkçe bir siyer 
kitabıdır. Eserde aynı zamanda Hulefa-yi 
Raşidfn, on iki imam ve aşere-i mübeş
şerenin hayatiarına dair bilgiler de var
dır. 3. Azfzü'l-asar Şerh-i Kaside-i Ba
net Süad (İstanbul 1291 ı Sahabeden Ka'b 
b. Züheyr'in B an et Sü cad adıyla da bili
nen ~asfdetü'l-bürde'sinin tercüme
sidir. 4. Tekmil e tü '1- menasik (İstanbul 
1292). Hac farfzasına dair fıkhf bilgiler 
ihtiva etmektedir. s. Tarih-i Vehhclbiy
yan (İstanbul 1296) Vehhabiliğin doğuşu, 
gelişmesi ve etkilerini inceleyen bu eser 
konuyla ilgili şifahf kaynakların da de
ğerlendirilmiş olması bakımından önem
lidir. Kitap yayımlandığı yıl ayrıca Tercü 
man-ı Hakikat gazetesinde tefrika edil
miştir. Eser Süleyman Çelik tarafından 
sadeleştirilerek tıpkıbasımı ile birlikte 
yeniden neşredilmiştir (İstanbul 1992). 6. 
Riyazü'l-mO.kınfn (İstanbul 1298). Gaz
zalf' den derlediği bir ahlak ve nasihat 
kitabıdır. 7. Tercemetü'ş-Şemail (İstan

bul 1298). Tirmizi'nin Şema'ilü'n-nebf 
adlı eserinin tercümesidir. ll. Abdülha
mid'in tahta çıkışının beşinci yıl dönü
mü münasebetiyle basılmıştır. 8. Vak'a-i 
Ashclb-ı Ffl (İstanbul 1301) Kur'an'da Fil 
süresinde geçen fıl vak'asıyla ilgili bir ri
saledir. 9. Esbclbü '1- ina ye if tercemeti 
Bidayeti'n-nihclye (İstanbul 1306) Gaz
zalf' nin Bidayetü 'n- nihaye adlı eseri
nin tercümesidir. 

Eyüp Sabri Paşa'nın basılmamış eser
leri arasında, Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunan Kanuni'nin Savaşları
nın Manzum Tarihçesi ile (Esad Efen
di , nr. 2422) Şehname Tercümesi (Hüs
rev Paşa, nr. 370) sayılabilir. 
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(bk. EBÜ EYYÜB ei-ENSARİ). 

EYÜPSULTAN 
CAMii KÜTÜPHANESi 

İstanbul'da 
Eyüp Sultan Camii'nde 

kurulan kütüphane. 

_j 

_j 

Fetihten sonra İstanbul'da kurulan ilk 
kütüphanelerden biridir. Eyüp Sultan Kül
liyesi '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 için
de yer aldığ ı külliyenin tamamlanmasın
dan bir süre sonra faaliyete geçebilmiş
tir. Ancak eldeki bazı kayıtlardan bu sü
renin pek uzun olmadığı anlaşılmakta
dır. Devrin vezfriazamı Karamanı Meh
med Paşa'nın 884'te (1480) bu kütüp
haneye kitap vakfetmesi de bu görüşü 
doğrulamaktadır. Külliyenin kurulmasın
dan otuz yıl sonra hazırlanan 894-895 
(1489 -1490) yıllarına ait Eyüp vakfı mu
hasebe 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 kü
tüphanenin işleyişiyle ilgili şartlar bu
lunmadığı gibi kütüphaneye konulan ki
tapların adları ve sayısı da verilmedi
ğinden koleksiyonun hacmi ve niteliği 

bilinmemektedir. Vakfiyede yer alma
makla birlikte bir muhasebe kaydında 
caminin kadrosunda bir mücellidin de 
yer aldığı görülmektedir (BA, MAD, nr. 
4792, s. 31). 

Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi'nin ta
r ihi gelişimi hakkında herhangi bir bil
gi yoktur. Bir arşiv kaydından, 1 071'de 
( 1661) kütüphanenin faaliyetini cami 
içinde sürdürmeye devam ettiği anlaşıl
maktadır (a.g.e., a.y.) . 

Yapılan bağışlarla sayısı artarak 199'a 
ulaşan ( 188 yazma, ll basma) Eyüp Sul
tan Camii Kütüphanesi koleksiyonu 1924 
tarihli Tevhfd-i Tedrfsat Kanunu ile kü
tüphanelerin Maarif Vekaleti'ne devrin
den sonra Eyüp'teki Hüsrev Paşa Kütüp
hanesi'ne konulmuştur. 1957 yılında ise 
Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ndeki kitap
larla birlikte Süleymaniye Kütüphanesi'
ne nakledilmiş olup halen burada ko
runmaktadır. 
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İstanbul'da 
Ebu Eyyı1b ei-Ensari'nin 

kabri çevresinde 
teşekkül eden külliye. 

_j 

Eyüp Camii ve etrafındaki medrese, 
aş hane- ima ret. hamamla türbeden olu
şan külliye Fatih Sultan Mehmed tara
fından istanbul'un fethinin hemen arka
sından yaptırılmıştır. 894-895 ( 1489-
1490) 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 bü
tünü ile çevresinde pek çok mülkten baş
ka Eğrikapı'dan Müderris köyüne, ora
dan da Germe su kemerine. Ali Bey kö
yünden (Alibeyköy) Haliç boyunca uzanan 
hattı takip ederek tekrar Eğrikapı'ya ula
şan çok geniş bir arazinin tamamı külli
yenin evkafındandır. Ayrıca Rumeli'de 
Edirne, Kızılağaç, Filibe, Vize, Keşan, Si
listre gibi yerlerde, Anadolu 'da ise Mi
halıç, Koçaç, Gediz, Bayındır, Bursa, iz
nik, Ulubat. Karacabey, Hereke çevrele
rinde pek çok köy de külliyeye vakfedil
miştir. Vakfiye, külliyede görevlendirilen 
çeşitli hizmetiiierin gündelik ödenekleri 
hakkında bilgi verdiğinden cami, med
rese, imaret ve türbenin kadroları da 
öğrenilmektedir. Ayrıca Eyüp Camii ve 
Türbesi'ne bütün Osmanlı tarihi boyun
ca mübarek gün ve gecelerde mevlid 
okunınası için pek çok vakıflar yapılmış 
olduğu da Hadfkatü 'l-cevami'de kay
dedilmektedir. 

Cami. Evliya Çelebi caminin kısaca ta
rifini yapar: "Leb-i deryaya karib asita
ne-i Ensarfde düz bir zeminde bina edil
miştir, bir kubbelidir. Mihrap tarafında 
yarım kubbesi daha vardır, lakin o ka
dar yüksek değildir. Caminin içinde amud 
yoktur. Orta kubbe etrafında metin ke-
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merler vardır. Mihrabı ve minberi mu
sanna' değildir. Hünkar mahfili sağ ta
raftadır. iki kapılı , bir i sağ canibde yan 
kapısı, diğeri kıble kapısıdır ... Sağ ve sol
da iki minaresi vard ır. Haremin iç tarafı 
hücrelerle müzeyyendir. Ortasında ce
maat maksOresi vardır. Bu maksüre ile 
kabr- i EbO EyyOb arasında asumana ser 
çekmiş iki çınar vardır ki cemaat saye
sinde ibadet ederler. Bu haremin de iki 
kapısı var, garp kapısında taşrada bü
yük bir harem daha vardır, içinde dut 
vesair ağaçlarla yedi adet büyük çınar 
vardır" . 

Caminin yapımı için Evliya Çelebi'nin 
verdiği tarih 944'tür ki ( 1537 -38) gerçe
ğe uymaz. Hüseyin Ayvansarayi ise bu 
hususta daha sarihtir. Ona göre cami 863 
(1458-59) yılında yapılmış olup bunu açık
ça belirten dört mısralık kitabe cümle 
kapısı üstündedir. Yine Hadikatü '1- ce
vdmi'de bildirildiğine göre iç avludaki 
şadırvan havuzu Çandarlı ibrahim Paşa'
ya aittir. Ünlü Başdefterdar Ekmekçiza
de Ahmed Paşa 1000 (1591-92) yılında 
musaila önünde bir ek bina inşa ettir
miştir. "Zamlme" olarak belirtilen bu bi
nanın ne işe yaradığı ve yeri bilinmemek
tedir. "Müvacehe penceresi" ise ı. Ahmed 
tarafından açtırılmıştır. Harem avlusun
da şadırvanın üstündeki yüksek kasır 
Sadrazam Sinan Paşa tarafından yaptı
rılmıştır. Bu zat eğer Koca Sinan Paşa 
ise kasır XVI. yüzyıl sonunda yapılmış 
demektir. Türbenin kapısı bitişiğinde ll. 
Osman'ın (1618-1622) annesi MahfirOz 
Hatice Sultan bir cüzhane inşa ettirmiş
tir. lll. Ahmed döneminde 1136'da ( 1723-
24) mahya kurulabilmesi için minareler 
yükseltilmiş, aynı zamanda türbenin ta-
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miri ve gümüş parmaklık takılınası sad
razam Nevşehirli Damad ibrahim Paşa 
tarafından 1137'de (1724-25) gerçekleş
tirilmiştir. "Mezarın eyledi tezyin EbO Ey
yOb'un İbrahim 1 EbO EyyOb'u ibrahlm 
Paşa eyledi tezyln, 1137" mısraları bu
nu ifade eder. Kızlarağası Hacı Beşir Ağa 
da 1145'te (1732-33) iki mahfi! yaptır
mıştır. Bunların medrese odalarının üs
tünde olduğu tahmin edilmektedir. 

Caminin 1766 zelzelesinde büyük öl
çüde zarar gördüğü ve 1776'da Sadra
zam Derviş Mehmed Paşa tarafından 

tamir edildiği bilinmekteyse de bunun 
binayı kurtarmaya yeterli olmadığı an
laşılmaktadır. Ewelce caminin içinde mu
hafaza edilirken 1956 yılındaki tamir sı
rasında ortadan kaybolan ve Ekrem Hak
kı Ayverdi'de bir sOreti bulunan Ruznd
me'de bildirildiğine göre. caminin büyük 
ölçüde tamir edilmesinin kararlaştırıl

ması üzerine 12 Şewal 1212'de (30 Mart 
1798) ilk hazırlıklara girişilerek dört gün 
sonra tamire başlanmışken binanın ta
mir kabul etmez durumda olduğu anla
şıldığından çalışmalar durdurulmuş ve 
kırk üç gün boyunca öylece bırakılmış
tır. Mimarların bu arada yaptıkları ke
şiflere göre caminin temeline kadar yı
kılıp yeniden inşasından başka çare gö
rülmediği için 3 Zilhicce 1212 (19 Mayıs 
1798) tarihinde yıkıma başlanmış, 26 
Muharrem 1213'te (10 Temmuz 1798) te
mele kadar inilmiştir. Ruzndme bütün 
ilişaat safhalarını çok ayrıntılı olarak gün
leriyle bildirir. Yeniden yapılan cami 14 
Safer 1215 (7 Temmuz 1800) tarihinde 
tamamlanmış, bu arada türbe de tamir 
edilmiş ve 6 Cemaziyelahir 1215 (25 Ekim 
1800) günü selamlık töreni yapılarak ye-
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ni cami resmen açılmıştır. Hadfkatü '1-
cevdmi'de bina emini Uzun Hüseyin 
Efendi'nin idaresinde yapılan çalışmala
rın yirmi sekiz ay sürdüğü, eski camiden 
yalnız minarelerin kaldığı, avluda şadır
van üstündeki Sinan Paşa Köşkü'nün, iki 
yanlarda Kızlarağası Beşir Ağa'nın mah
filleriyle iki taraftan beşer medrese oda
sının da bu sırada yıkıldığı bildirilir. Av
lu dışında imam, türbedar ve mütevelli 
için dört oda ile bir muvakkithane ve 
hünkar mahfilinin yolu da bu sırada ya
pılmıştır. 4 Zilkade 1238'de (13 Temmuz 
1823) düşen bir yıldırım Haliç tarafında
ki minarenin üst şerefesine kadar çat
lamasına sebep olmuş ve derhal tamir 
edilmiştir. Eyüp Camii'nin son tamiri, 
dönemin başbakanı Adnan Menderes'in 
özel talimatı ile Vakıflar İdaresi tarafın
dan 1956-1958 yılları arasında gerçek
leştirilmiştir. 

Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından tes
bit edildiğine göre Eyüp Camii ilk yapıl
dığında, iki tarafında önleri revaklı med
rese odaları olan bir aviuyu takip ediyor
du. Bu avlunun içinde türbe de bulunu
yordu. Her bir tarafta sekizerden on altı 
hücrEili olan medrese revakları da kub
beli idi. Medrese revakının devamı du
rumunda olan son cemaat yeri revakı 

dört sütunlu ve beş kubbeli olmalıdır. 

Ayverdi'ye göre cami dikdörtgen biçim
de olup ortada bir kubbe. yanlarda ise 
yarım kubbelerle örtülmüştü. Kıble du
varından dışarıya taşan bir çıkıntı içine 
yerleştirilmiş olan mihrabın üstünü de 
bir yarım kubbe örtüyordu. Ancak Evli
ya Çelebi. bir ana kubbe ile mihrap ta
rafında alçak bir yarım kubbenin varlı
ğından bahsettiğine göre bu ilk caminin 
harimini yanlarda da iki yarım kubbe
li olarak düşünmek pek doğru olmasa 
gerektir. 

lll. Selim'in yaptırdığı cami ise bütü
nüyle değişik bir düzene sahiptir. Türbe 



avlunun dışında kalmış, onu avludan ayı
ran duvarda tunç hacet penceresiyle se
bil muhafaza edilmiş, duvar çeşitli devir
lerden kalma devşirme çinilerle kapla
narak hacet penceresi dört sütuna otu
ran bir saçakla korunmuştur. iki yanlar
daki medrese odaları da kaldırılarak sa
dece dörder bölümlü kubbeli revaklar 
yapılmıştır. Şadırvanın dışarıda inşa edil
mesine karşılık avlunun ortasında yine 
lll. Selim döneminde 10,20 X 7.18 m. öl
çülerinde dikdörtgen bir sofa iiışa edil
miştir. Sinan Paşa Köşkü'nün ve altın

daki Çandarlı havuzunun evvelce bura
da olduğu tahmin edilmektedir. Bir halk 
inanışına göre bu sofa Ebü Eyyüb el-En
sari'nin naaşının yıkandığı yerdir. Bu so
fanın dört köşesinde barak üslüpta süs
lemeli ve insan boyu hizasında halkın 

"hacet çeşmeleri " adını verdiği ve etra
fını dolanan genç kızların kısmetlerinin 
açılacağına inandığı küçük mermer çeş
meler vardır. Dışarıdaki avlunun Musai
la Kapısı denilen bir girişi üstünde şair 
Sürüri'nin nazmettiği beş dörtlük halin
deki 1215 (1800) tarihli uzun kitabesi 
yer alır. Bu kapının yanında muvakkitha
ne ile hünkar mahfeline dışarıdan girişi 
sağlayan rampa bulunmaktadır. 

Avlu ile cami arasında uzanan beş bö
lümlü son cemaat yeri ortadaki ova! bi
çimde olmak üzere beş kubbe ile örtül
müştür. Mermer çerçeveli taçkapı üstün
de ise Arif adlı bir şairin yazdığı dokuz 
dörtlükten oluşan 121 S ( 1800) tarihli 

Eyüp Sultan Camii'nin cümle kapısı üzerindeki kitabeler 

uzun kitabede caminin tarihçesi hakkın
da bilgi verilir. 

Cami, Türk mimarisinde Batı sanat 
tesirlerinin hakim olduğu bir dönemde 
yapılmış olmasına rağmen klasik sanat 
geleneğine belli bir dereceye kadar bağ
lı kalındığını göstermektedir. Cami ana 
mekanı altısı yuvarlak kesitli payeler. 
ikisi kıbledeki mihrap çıkıntısının köşe
leri olmak üzere sekiz destekli tipte ya
pılmıştır. Bu durum, Mimar Sinan'ın ba
zı eserlerinde kullandığı sistemin bura
da son uygulanışını gösterir. Payelerin 
başlıkları barak üslüptadır. Minber de 
aynı üslüpta motiflerle bezenmiştir. Or
tada bulunan 16 m. çapındaki kubbe se
kiz taraftan eksedralarla desteklenmiş
tir. Köşelerde ise dört küçük kubbe var
dır. Ana mekanı üç taraftan ince des
teklerle ayrılan mahfiller ve bunların üs
tünde yer alan galeriler çevirir. Hünkar 
mahfili sağdaki galerinin kıble tarafın
daki köşesindedir. 

Türbe. Camiden önce yapıldığı bilinen 
türbe ewelce avlunun içinde iken 1798-
1800'deki inşa sırasında dışarıda kalmış 
ve avlu ile arasındaki bağlantı mevcut ha
cet penceresiyle temin edilmiştir. Bu ha
cet penceresi I. Ahmed tarafından 1 022'
de ( 1613-14) yaptırılmış. ayrıca türbenin 
camiye bakan tarafında önüne bir duvar. 
yanına ileri taşan üç şebekeli bir sebil 
ilave edilmiştir. Şimdiki görünümünde, 
çok çeşitli dönemlere ait çinilerle kaplı 
olan bu duvarın sol tarafında ise dökme 
tunç şebekeli büyük bir hacet penceresi 
bulunur. islami semboller kadar sanat
tan da anlamayan bir zihniyet, bu tarihi 
ve güzel şebekedeki "mühr-i Süleyman"
ları "yahudi yıldızı " olduğu düşüncesiyle 

kesip çıkarmıştır. Günümüzde yerleri boş 
yuvarlaklar halindedir. 

Bu duvarda türbeye geçit veren kapı

nın üstünde. Şeyhülislam Hocazade Esad 
Efendi (ö 1034/ 1625) tarafından Ebü 
Eyyüb el-Ensari için yazılmış otuz al
tı mısralık bir manzume yer alır. Bura
da ayrıca Hz. Peygamber'e ait olduğu 
kabul edilen ayak izlerinin muhafaza 
edildiği bir hücre (plşegah) vardır. Du
varda 1. Ahmed, 1. Mahmud ve lll. Selim 
tarafından yazılmış, bu mekanın kut
sallığına işaret eden manzum kitabeler 
bulunur. 

Türbe sekizgen planlı kubbeli, klasik 
dönem türbe mimarisinde kesme taş
tan yapılmıştır. Her cephesinde altta siv
ri boşaltma kemerli dikdörtgen biçimli, 
üstte ise sivri kemerli pencerelerle ay-
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dınlanmıştır. Alt pencerelerin üst hiza
sına kadar iç duvarlar çinilerle kaplan
mıştır . Bunların üstünde lacivert zemin 
üzerine beyaz celi hatla yazılmış yine çi
nilerden bir kuşakta besmele ve Tevbe 
süresinden ayetler yer almaktadır. Du
varların yukarı kısımları ile kubbe kalem 
işi nakışlarla bezenmiştir. Herhalde tür
be cami ile birlikte 1798-1800 yılların
da tamir edilmiş olmakla beraber mi
marisine dokunulmamıştır. lll. Selim ta
rafından pencere kanatları yenilenmiş, 
sandukanın etrafı gümüş kafesle çevril
miş, yeni bir avize asılmış ve bizzat pa
dişahın kaleme aldığı bir dörtlük, !ev
ha halinde Yesilrizade Mustafa izzeddin 
Efendi'nin hattı ile yazılmıştır : "Alemdar-ı 

kerem şah-ı iklim-i risaletsin 1 Muinim ol 
benim daim be-hakk-ı Hazret-i Barı ll 
Selim ilhami her dem yüz sürer bu rav
za-i pake 1 Şefaatle kerem kıl ya Eba 
Eyyüb-i Ensari" . Hadfkatü'l-cevami'de 
bildirildiğine göre ciddi bir tamir de ll. 
Mahmud zamanında yapılmıştır. 13 Mu
harrem 123S'te ( 1 Kasım 1819) başlayan 
bu tamir, bina emini Ahmed Efendi ida
resinde S Cemaziyelahir 123S'te (20 Mart 
1820) tamamlanmıştır. 

Türbenin içinde duvar kenarında bu
lunan bir kuyunun ı. Ahmed tarafından 
türbenin tamiriyle birlikte 1 016'da ( 1607-
1608) ihya ettirildiği, üzerindeki dört be
yitlik manzum kitabede belirtilir: "Bu 
kuyu kim ol nezir suyu alem içre zern
zernan 1 Alemdar-ı resülün ayağına yüz 
sürer zühreyan 1 ... Şu dem kim türbe
nin içini dışını kıldı Ahmed Han 1 Yapıp 
merrnerier-ile eyledi ihya ol şekker-güf
tar 1 ... " (1016) . Recep Akakuş'un yazdı
ğına göre kuyu bileziğinden 2 m. kadar 
aşağıda kuzeye uzanan bir dehliz veya 
kanalın ağzı bulunmaktadır. Burada da 
ikinci bir bilezik vardır. Kuyudaki su bu 
bilezikten aşağıda bulunmaktadır. Su ar
tıp taştığında türbeye zarar vermemesi 
için Haliç tarafında mermer döşeli ve 
1.25 m. yükseklikte, genişliği 2- S m. ara
sında değişen üstü tonazla örtülü bir 
kanal açılmıştır. Bu dehlize avludaki se
bilden altı basarnakli bir merdivenle de 
inilir. Dehliz veya kanalların varlığı , tür
benin yapımından önce burada herhal
de Bizans çağına varan bir su tesisinin 
bulunduğuna işaret olarak görülebilir. 

Türbeye Sultan ibrahim tarafından 
hediye edilmiş dört büyük gümüş şam
dan sonraları müzeye kaldırılmıştır. Tür
bede ayrıca sancak-ı şerif de muhafaza 
edilmekteydi. Ancak 1730'da Patrona 
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Eyüp Sultan Türbesi ile hacet penceresi 

isyanı sırasında sancak-ı şerifin asilerin 
ellerine geçmemesi için saraya alınarak 
Hırka-i Saadet Dairesi'ne konulduğun
dan günümüzde yalnız kılıfları durmak
tadır. ı. Abdülhamid 1200'de (1786) ka
pı ve pencere kanatlarını yeniletmiş, ll. 
Abdülhamid de tunç kapı kanatları önü
ne kendi eliyle yaptığı sedef kakmalı par
maklıklı kanatlar koydurmuştur. Türbe
nin içindeki sandukanın etrafını lll. Se
lim dönemine ait 1207 ( 1792-93) tarihli 
gümüş bir şebeke çevirir: " ... Yazdı itma
mına tarih Münib 1 Pak -vala eser-i Şah 
Selim" (ı 207) . San d u ka örtüsü de ll. Mah
mud tarafından konulmuş, üstündeki 
simle işlenmiş yazılar Mustafa Rakım 
Efendi'nin hattıyla yazılmıştır. Türbenin 
içinde ayrıca padişahların birçoğunun ve 
ünlü hattatların kaleminden çıkmış de
ğerli levhalar bulunmaktadır. 

Medrese. Cami avlusunun iki tarafında 
sıralanan, önlerinde birer revakın uzan
dığı medrese hücreleri külliye büyük öl
çüde değişikliğe uğradığı sırada orta
dan kalkmıştır. Esasen daha önceleri de 
medresenin altı hücresi kaldırılmıştı. Ek
rem Hakkı Ayverdi, bunların her bir ta
rafta sekiz tane olmak üzere toplam on 
altı hücreden oluştuğunu, arada birer 
bölümün ise avluya dışarıdan geçit ve
ren kapılara ayrıldığını tahmin etmiş, bu 
düzeni gösteren bir de plan çizmiştir. 

Sebil. Avluda türbenin önündeki sebil, 
izzet Kumbaracılar'a göre 1 033'te ( 1623-
24) Kızlarağası Mustafa Ağa tarafından 
yaptırılmıştır. Recep Akakuş ise sebilin 
ı. Ahmed tarafından inşa ettirildiğini kay
dederek kitabesini de vermektedir (Ey· 
yüb Sultan ve Mukaddes Emanet/er, s. 
ı ı 2) Gerçekten de bu yedi beyitlik kita-
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beden açıkça anlaşıldığı gibi sebil1022'
de ( 1613) ı. Ahmed tarafından yaptırıl
mıştır (orijinal metni için bk. a.g.e., s. 244-
248). Sebil mermerden olup üç pencere
lidir. Şebekeleri ayıran sütunların mu
karnaslı başlıkları, bunların da üzerle
rinde sivri Türk kemerleri vardır. Kemer 
boşluklarında mermerden işlenmiş şe
bekeler, bunlarla pencereler arasında 

kitabeler yer alır. Pencerelerde görülen 
tunç şebeketerin altı uçtu yıldız biçimin
deki motifleri sebilin klasik üstübuna 
uymamakta, sonradan yapılmış olduk
ları tesirini bırakmaktadır. 

Aşhane - İmaret. Avlunun güneydoğu kö
şesine komşu olan aşhane- imaret uzun 
süre harap halde durduktan sonra 1950'
li yıllarda yıktırılmış ve yeri meydana ka
tılmıştır. Bu yüzden mimarisi hakkında 
bilgi edinilememiştir. 

Hamam. Ekrem Hakkı Ayverdi, cami 
yakınındaki çifte hamamın esasında Eyüp 
Sultan Külliyesi'nin bir parçası olduğu
nu kabul eder. Muhasebe defterinde adı 
geçtiğine göre hamam da külliyeye ait
tir. Bugün çok değişmiş ve esas soyun
ma yerini (camekan) kaybetmiş durum
da olan hamamın erkekler kısmı, üç bö
lümlü bir sıcaklığa açı lan çifte halvet hüc
reli tiptedir. Esas soyunma yeri mimari 
değeri olmayan bir camekanla yenilen
miştir. Kadınlar kısmının ise bilindiği ka
darıyla henüz doğru bir planı çıkarılma 

mıştır. İstanbul Ansiklopedisi'nde ya
yımlanan basit krokiye göre bu bölüm. 
gerçek mimarisi bozulmuş olduğundan 
bilinen hamam tiplerine uymayan bir 
plan göstermektedir. 

1994 yılında Eyüp Belediyesi tarafın
dan külliyenin çevresinin iman için yeni 

projeler hazırlanmıştır. Bu arada hama
mın da etrafını saran dükkaniardan arın
dırtlması düşünülmüş ve hamamın tam 
bir planı çıkarılmıştır. Ancak plan henüz 
yayımlanmamıştır. Bu planda görüldü
ğü gibi, kadınlar kısmının soyunma yeri 
geç dönemde bütünüyle bozulmuştur. 
Hamamın gerçek mimarisi ancak çevre
si ayıklanıp içindeki duvarlar temizlen
dikten sonra ortaya çıkacaktır. 
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EYVAN 
( -:,1_,;.1) 

İslam mimarisinin en önemli 
elemanlarından biri. 

_j 

Eyvan Farsça bir kelime olup Arapça 
(ivan. ITvan) ve Türkçe'ye de geçmiştir. Ge
nel olarak binaların ortasında bulunan 
ve iç avluya açılan üç tarafı kapalı, üstü 
tonoz örtülü bir mekandır; özellikle İran 
ve Orta Asya'da tercih edilmiş ve cami, 
medrese, birnaristan gibi binalarta bir
likte evlerin planlarında da sıkça kulla
nılmıştır. İslam dünyasının batısında faz
la ilgi çekmediği anlaşılan bu mimari ele
manın en mükemmel örneklerine daha 
çok büyük Türk devletleri zamanında 
yapılan binalarda rastlanır. Arkeolajik 
araştırmalara göre ana fikri Asur mima
risine kadar giden ve ilk defa ı. yüzyılda 

Mezopotamya'da görülen eyvan. ll. yüz
yıldan itibaren Part ve ardından Sasani 
mimarilerinde en sevilen eleman olarak 
hemen her önemli binada . kullanılmış

tır. Mevcut örnekler arasında özellikle, 


