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llLSANAT 

Eyyübf sanatı, islam sanatının yeni
den gelişmeye başladığı ve daha önce 
denenmemiş usullerle yeni bina tipleri
nin ortaya çıktığı devrin başlangıcında 
önemli bir merhale teşkil eder; özellikle 
Mısır'ın sanat geleneklerine temel oluş
turmuştur. Bu sanat. Mısır'daki Fatımf 

anlayışından farklı biçimde köken itiba
riyle bağlı olduğu Suriye anlayışını de
vam ettirerek gelişmiş ve gelişme süre-

Eyyübi medreselerin in genel özelli klerini gösteren Sam·
daki Adiliyye Medresesi 'nin plan ı 

ci içerisinde en fazla bölgedeki Selçuklu 
sanatının en önemli temsilcisi olan Zen
gf sanatından etkilenmiştir. Bundan do
layı Eyyübfler'in Mısır islam sanatı için 
tam anlamıyla bir yeniden doğuşu tem
sil ettikleri söylenebilir; Suriye sanatını 
ise takipçisi oldukları Zengfler'le birlik
te önemli ölçüde yönlendirmişlerdir. Böy
lece Mısır'da temeli atılan sanat. daha 
sonra iktidara gelen Memlükler döne
minde ilerleme gösterip Mısır ve Suri
ye'de, buralara Eyyübfler öncesinde ha
kim olan Fatımf ve diğer Arap soylu dev
letlerin sanat anlayışlarından farklı, ta
mamen Türk sanat geleneğinin takipçi
si bir sanatın doğmasına zemin hazırla
mıştır. Aynı zamanda bu sanat bölgeye, 
Mısır'ın ötesinde kalan Mağrib'in Maliki 
ve Fatımfler'in Şii ismailf anlayışiarına 
karşılık olarak Şafii ve Hanefi mezhep
lerinin görüşlerine uygun düşen yeni bir 
anlayış getirmiştir. 

Eyyübf sanatı müslümanların tarihte
ki en zor günlerini yaşadığı. iç ve dış teh
ditierin islam alemini temelinden sars
tığı bir devrin sanatıdır. Sünni olan Ey
yübf hükümdarları . Nüreddin Zengf'nin 
yolunu takip ederek bir taraftan Haçlı 
saldırılarına ve hıristiyan işgaline karşı 

durmaya çalışırken diğer taraftan ken
di topraklarında büyük bir güç haline 
gelmiş olan Şiiler'le ilmi sahada da mü
cadele etmişlerdir. Bundan dolayı Eyyü
bf imar ve sanat faaliyetinde ilmi husu
siyet önem kazanmış ve bu durum özel
likle medrese mimarisinde kendini gös
termiştir. 

Mimari. Oldukça fazla sayıda örneğin 
günümüze intikal ettiği medreseler ge
nellikle birbirini hatırlatan plan şernala
rına sahiptirler ; ancak Suriye'dekilerle 
çok az sayıda yapının ayakta kalabildiği 
Mısır'dakiler arasında belirli farklar gö
ze çarpmaktadır. Suriye 'deki medrese
lerin çoğunlukla tek eyvanlı olmasına ve 
kıble tarafında yer alan mescid kısmıy
la irtibatlı bir türbeye sahip bulunması
na karşılık Mısır'daki örneklerin birbiri
ne bakan çifte eyvanlı tipte oldukları ve 
türbelerin de ayrı binalar halinde inşa 
edildiği görülmektedir. Daha sonra Mem
lüklü mimarisinde de uygulanan bu dü
zenlemenin sebebi medreseleri n Mısır'
da iki veya dört mezhep. Suriye'de ise 
genellikle bir tek mezhep için yapılmış 
olmasıdır. Bu ilmi faaliyet çerçevesinde 
medreseler kadar önem taşıyan darül
hadisler de Eyyübf mimarisinin başlıca 
eserleri arasında yer alır. Sünni akaidini 
ve hadis çalışmalarını tesirli hale getir-
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meye yönelik faaliyetler için mekan teş
kil eden bu kurumlar da plan ve teşkilat 
itibariyle medreselere paralel mimari 
özelliklere sahiptir. En önemli Eyyübf mi
mari eserleri şunlardır : 

Ebü'l-Fevaris Medresesi. Maarretünnu·
man'da 595 (1198-99) yılında Ebü'I-Fe
varis Neca b. Abdülkerfm tarafından Şa
fii fıkhının okutulması için yaptırılmış
tır. Kubbeli bir eyvan şeklinde olan giriş 
dikdörtgen bir avluya açılır. Kıble tara
fındaki mescid orta kısımda pandantif
lerle geçilen bir kubbe, yan kısımlarda 
da tonozlarla örtülüdür. Batıdaki eyvanı 
ortadan kalkmış bulunan binanın kuzey 
doğusunda bir türbe, kuzeyinde de mol
la odaları yer almaktadır. 

Zahiriyye Medresesi. Halep'te ei -Meli
kü'z-Zahir Gazi tarafından yapımı baş

latılan ve onun ölümünden sonra 616 
(1219-20) yılında bitirilen medrese, aynı 
plan özelliklerine sahip bir bina olması 

na rağmen üç kubbeli mescidi ve doğu
daki büyük eyvandan başka kuzeyinde 
iki küçük eyvanın ortasında yer alan gi
riş eyvanının bulunmasıyla farklı bir du
rum arzeder. Ayrıca mescidin batısın

daki salon da farklı bir mimari bölüm 
oluşturmaktadır. 

Rükniyye Medresesi. Şam ' da 1. ei-Me
likü' I-Adil'in anne bir kardeşi Feleküd
din Süleyman' ın azatlısı Rükneddin Men
küferfş el- Felekf tarafından 624 ( 1227) 
yılında yaptırılmış olan medrese değişik 
özellikler göstermektedir. Plan itibariyle 
diğer medreselere yaklaşmakla birlikte 
kıble tarafında bulunan mescidle doğu
daki türbenin açıldığı avlunun tromplar 
üstünde yükselen bir kubbe ile örtülü 
olması dikkat çekicidir. Bu kubbeli me
kanın etrafında tonoz örtülü dehlizler 
bulunmakta. mescidin de tonozla örtü
lü olduğu görülmektedir. 

ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyı1b Med
rese ve Türbesi. Mısır'daki Eyyübf eserle
rinin en önde gelenlerinden olan ve ta
rihi kayıtlarda uzun uzun ihtişamından 
söz edilen el-Melikü's-Salih Necmeddin 
Eyyüb Medresesi (ei-Medresetü's -Salihiy
ye). büyük ölçüde tahribat geçirmesine 
rağmen bugün de Kahire'nin en önemli 
tarihi binalarından birini oluşturmakta
dır. Eski Fatımf darülilimleriyle Memlük 
medrese ve bimaristanları arasında bir 
geçiş merhalesi niteliğindedir. Belgele
re göre 640-641 ( 1242-1243) yıllarında 
Fatımfler'in el-Kasrü'l-kebir eş-Şarkl'

nin yerinde çift eyvanlı, karşılıklı iki ben
zer blok halinde inşa edilmiştir. Bu teş
kilat biçimiyle medresenin dört Sünni 
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mezhebe göre eğitim vermek üzere plan
landığı bilinmektedir. Güneydeki blokun 
batı cephesiyle kuzeydeki blokun tama
mı ayakta kalmış, diğer kısımlar yok ol
muştur. Mevcut blokun kuzeybatı ve gü
neydoğusunda bulunan eyvanlar tonoz 
örtülüdür. Bu e.Yvanların açıldığı dörtkö
şe avlunun iki yanında da revaklarla bun
ların arkasında odaların yer aldığı tes
bit edilmektedir. Binanın bütün dış cep
hesiyle her iki bölümün girişlerinin bağ
Iandığı ana girişi teşkil eden Haretü's
Salih adıyla bilinen geçidin üstünde bu
lunan tuğla minare Mısır İslam mimarisi 
için önemli bir örnektir. Cephenin mima
risi ve girişin tezyinatı, Fatımi ve Memlük 
cephe teşkilatları arasında tam bir ge
çiş sergilemekte ve gelecekteki Memlük 
cephe düzenlemesine ışık tutmaktadır. 

Dirsekli bir koridorla medresenin avlusu
na bağlanan el-Melikü's-Salih Necmed
din Eyyüb'un türbesi de yine en önemli 
Eyyübi eserlerinden biridir. Sultan el
Melikü's-Salih'in ölümünden sonra Şece
rüddür tarafından 647-648 ( 1249-1250) 

yıllarında yaptırılan türbe kare planlı olup 
sekizgen kasnak üzerinde yükselen siv
ri ve yüksek bir kubbe ile örtülüdür : içe
ride kubbeye geçiş mukarnaslı pandan
tiflerle sağlanmıştır. 

İmam Şafi i Türbesi (Kubbetü'l- İmam eş
Şafii). Bugün Kahire'de en önemli Eyyü
bi eserleri arasında yer alan türbe ma
nevi değerinin yanı sıra mimari özellik
Ieri açısından da büyük önem taşımak
tadır. Fatımi ve Memlük türbeleri içinde 
bir merhale teşkil eden yapının diğer 

Eyyübi türbelerinin birçoğu gibi bir med
reseyle irtibatlı olduğu tarihi kayıtlardan 
öğrenilmektedir. Kaynaklar. Selahaddin-i 
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Eyyübi'nin emriyle 575 ( 1179-80) yılın
da imam Şafii'nin mezarının yanına Şa
fii mezhebi için bir medresenin yapıldı
ğından , üç yıl sonra da türbenin inşasın
dan bahsetmektedir. Halen mevcut olan 
türbe son şeklini 608 ( 1211 -12) yılında 
almış ve daha sonra el-Melikü'l-Kamil 
Muhammed ile annesi de buraya def
nedilmiştir. Ayrıca Selahaddin -i Eyyübi'
nin oğlu el-Melikü'l-Aziz Osman ve an
nesi Şemse'nin de buraya gömüldükleri 
söylenmektedir. Zaman içinde önemli 
onarım ve değişiklikler görmüş olan kare 
planlı bu büyük ve yüksek binanın üstü, 
ahşap pandantiflerle geçilen ahşap bir 
kubbeyle örtülmüş ve kubbenin dış yüzü 
çiviyle ahşaba raptedilen yeşil çinilerle 
kaplanmıştır. Örtü sisteminin daha son
raki devirlerde yapılmış olması muhte
meldir (ayrıca bk. İMAM ŞAFii TÜRBESİ) . 

Eyyübiler'in sivil mimari faaliyetleri 
arasında ayrıca çeşitli camilerde yaptık
ları köklü onarımlarla inşa ettikleri mi
nareler de bulunmaktadır. Bunlar ara
sında özellikle Mısır'daki 634 ( 1236-37) 
tarihli Seyyidina Hüseyin Camii Meşhedi 
minaresiyle Kuzey Suriye'deki 595 (11 98-
99) tarihli Maarretünnu'man Ulucamii'
nin minaresi sayılabilir. 

Eyyübiler'in içinde bulunduğu şartla
rın zorlamasıyla askeri mimariye büyük 
önem verdikleri gerek kaynaklardan ge
rekse mevcut örneklerden anlaşılmak
tadır. Bu faaliyetler çerçevesinde Fatı

miler devrinde tesis edilen kale ve sur
ları onarıp genişiettikleri gibi birçok yer
de de yeni inşaatlara girişmişlerdir. Bun
lar arasında Kahire'nin ayrı bir yeri var
dır. Devletin ilk kuruluş yıllarından baş
layarak Kahire surlarında yapılan inşaat 
işlerinin dışında özellikle Selahaddin- i 
Eyyübi ve el-Melikü'l-Kamil Muham
med'in ilgi gösterdikleri Kahire Kalesi , 

evler ve köşklerden oluşan aşağı kısım 
ve askeri garnizonun bulunduğu Kal'a
tülcebel adıyla bilinen yukarı kısımdan 
meydana gelen bir iskan merkezi hali
ne getirilmiştir. Diğer kaleler arasında 
da en fazla Şam ( D1maşk), Basra ve Ha
lep kalelerine önem verildiği görülmek
tedir. Bunlardan başka el -Melikü's-Sa
lih Necmeddin Eyyüb'un Mısır' daki Rav
za adasında bulunan sarayı ve bü adayı 
kuşatan surlar bugün mevcut olmamak
la birlikte kaynaklarda verilen bilgiler 
çerçevesinde dikkat çekmektedir. 

Mimari Tezyinat ve Küçük El Sanatları. 

Mimari eserlerin sayıca azlığı ve daha 
sonraki devirlerde geçirdikleri onarım 

ve değişiklikler sebebiyle orUinal halleri
ni kaybetmiş olmaları. iç ve dış mimari 
tezyinat hakkında kesin görüşler ileri 
sürmeyi güçleştirmektedir. Buna rağ

men mevcut örneklere dayanarak belli 
bir sonuca varmak mümkün olmakta
dır. Özellikle dış cephelerin süslenme
sinde sık ve derin nişlerle Fat1mi gele
neğinin devamı olan istiridye kabuğu 
motifinin kullanıldığı ve dış cephe tezyi
natlnın ana hatlarıyla Memlük cephe mi
marisinin habercisi olduğu görülür. İç 
tezyinatta ise eski Fatımi anlayışına uy
gun bazı özelliklerin yaşatılmasının ya
nında daha çok Selçuklu tesirine bağla
nan ve Anadolu, İran, Orta Asya Türk sa
nat çevreleriyle ilgisi bulunan alçı tezyi
natla mukarnaslara ağırlık verilmiştir. 

Eyyübi mimari tezyinatının en önemli 
özelliklerinden biri, çok renkli mermer 
kakmalarla bezenmiş olan mihraplar
dır. Önceleri Suriye'de Zengi sanat mu
hitinde görülen bu tip mihrap süsleme
leri Eyyübiler'den sonra Memlük sana
tında bütün cepheyi kaplamıştır. Mev
cut örneklerin gösterdiğine göre iç tez
yinata dahil olan bir başka eleman da 
özellikle kitabe şeritlerini teşkil eden 



uzun dikdörtgen ahşap panolardır. Bu 
panolar frizler halinde, bilhassa türbe
lerin yüksek kısımlarında bir kuşak mey
dana getirir. Ahşap panoların ve alçı tez
yinatın temelini geometrik ve geçmeli bit
kisel motifterin oluşturduğu görülmekte
dir. Bunların dışında daha çok türbe pen
cerelerinde rastlanan renkli camlar da 
dikkat çeken süsleme unsurlarındandır. 

Eyyübi el sanatlarının günümüze ka
lan ürünleri arasında en önde gelenler 
ahşap ve madeni eserlerdir. Az sayıda 
örnek bulunmakla birlikte el sanatla
rında da mimari tezyinatta görülen ken
dine has özelliklerle Zengi tesirinin ve 
mahalli anlayışların karışması söz konu
sudur. Ahşap sanatı sandukalar, kapı
pencere kanatları. dolaplar ve diğer bi
na içi teçhizat örnekleriyle temsil edil
mekte ve bunlar arasında da özellikle 
imam Şafii'nin 574 (1178-79) tarihli san
dukası ile yine aynı türbede bulunan di
ğer ahşap eşya ve Halep'teki Zengiler'e 
ait Hallaviyye Medresesi'nin 595 ( 1198-
99) tarihli ahşap mihrabı büyük değer 
taşımaktadır. Aynı şekilde el-Melikü's
Salih Necmeddin Eyyüb'un türbesindeki 
bir çift kapı kanadı ile diğer ahşap eşya 
da en önemli örnekler arasında yer al
maktadır. 
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EYYÜBizADE MUSTAFA 
Mustafa b. Yusuf b. Murad 

el- Mostari el-Besnevi 
(ö. 1119/1707) 

Müderris, 
Mostar müftülerinden. 

_j 

1 061 ( 1651) yılında Bosna- Hersek'in 
Mostar kasabasında doğdu. Memleke
tinde Şeyh Yuyo !akabıyla meşhur oldu. 
Osmanlı ilim muhitinde Mustafa-yı Mos
tari diye tanındı. ilk öğrenimini Mostar'
da yaptı. Babası Yüsuf Efendi'den ve 
memleketinin diğer alimlerinden ders 
aldı. 1088 ( 1677) yılında istanbul'a git
ti, Sahn-ı Sernan Medresesi'nde dört yıl 
yüksek tahsil gördü. Hocaları arasında 

Molla Salih, Tireli Karabekir ve Arapza
de gibi devrin ileri gelen alimleri de var
dı. Mezun olup mülazemetini tamamla
dıktan sonra müderris oldu. istanbul'
daki bazı medreselerde ders okuttu, ay
rıca dönemin devlet adamlarından Ab
durrahman Paşa' nın oğlu Abdullah· a 
dört yıl özel hocalık yaptı; bir eserini de 
bu seçkin öğrencisi için yazdı. istanbul'
da kaldığı on beş yıl içinde diğer ilmi ça
lışmaları yanında altmış kadar kitabı ken
disi için istinsah etti. ilk on eserini de is
tanbul' da yazan Eyyübizade bütün bu 
çalışmalarıyla Osmanlı ilim muhitinde 
takdir ve itibar gördü. Osmanlı alimle
rinden Carullah Veliyyüddin Efendi onu 
medrese arkadaşı olarak anmıştır (Keş
fü'?·?unan, Il , 1657). 

11 04 ( 1692) yılında Mostar Müftüsü 
Hasan Efendi vefat edince Mostar halkı 
Eyyübizade'yi müftü seçti ve Mostar'a 
davet etti. Bu davet üzerine kendisini 
alıkoymak isteyen dostlarına, "Ben Her
sek tarafından rahmet kokusu alıyorum" 
diyerek memleketine döndü. Mostar'
da müftülük görevi yanında Karagöz 
Bey Medresesi ve diğer medreselerde 
ders verdi. Böylece hayatının son on beş 
yılını memleketinde geçiren Eyyübizade 
ilmi ve sosyal alandaki verimli çalışma
larını Mostar'da yapmış ve eserlerinin 
çoğunu orada yazmıştır. 

Eyyübizade 1 S Rebiülahir 1119 ( 16 
Temmuz 1707) tarihinde vefat etti. Ölü
müyle ilgili olarak bazı kaynaklarda yer 
alan 111 O ( 1698) tarihi doğru değildir. 
Mostar'daki Müslümanlar Mezarlığı'nda 
bulunan kabri halkın ziyaretgahı olmuş
tur; bu ilgi günümüzde de devam etmek
tedir. 1247'de (1831) Ali Paşa Rızvanbe
goviç tarafından mezarının üzerine bir 
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türbe yaptırılmıştır. Hayatı, şahsiyeti ve 
faaliyetlerine dair kaynaklarda farklı bil
gi ve nakillere rastlandığı gibi halk ara
sında da hakkında çeşitli rivayetler bu
lunmaktadır. Onun eğitim ve öğretim 

konusunda yaptığı çalışmalar sayesinde 
Mostar bölgenin en tanınmış kültür ve 
eğitim merkezi olmuştur. Ölümünden 
sonra da şehirde ilmi silsilesi kendisine 
bağlanan birçok ilim adamı yetişmiştir. 
Eyyübizade Mostar'da kendi kitaplarıy

la bir vakıf kütüphanesi kurmuş, fakat 
son zamanlarda buradaki kitaplar dağı
tılarak bir kısmı Saraybosna, Zagreb ve 
Bratislava gibi çeşitli yerlerdeki kütüp
hanelere taşınmıştır. 

Sursalı Mehmed Tahir, Eyyübizade'
nin biyografisini kayınbiraderi ve öğren
cisi olan Opiyaç ibrahim b. ismail el-Mos
tari'nin Menalpbü'l-faiı1 e1-muhakkılf
Muştata b. Yı1sut e1-Mostarf adlı eserin
den (bk Mehmed Handzic, el-Cevherü'l

esna, s. 30) naklen ve "Mustafa-yı Mos
tari" başlığıyla verir. Mehmed Handzic de 
e1-Cevherü'1-esna isimli eserinde onun 
biyografisini Opiyaç ibrahim Efendi'nin 
adı geçen eserinden istifade ederek yaz
mıştır. 

Eserleri. Eyyübizade Mustafa Efendi 
çoğu şerh ve haşiye mahiyetinde olmak 
üzere çeşitli alanlarda çok sayıda eser 
yazmıştır. A) Felsefe ve Ke!am. 1. Şerhu 

!sagüci (İstanbu l ı 3 16) Esirüddin el-Eb
heri'nin klasik mantığa dair lsagücf adlı 
eserinin şerhidir. Müellifin bugüne ka
dar basılmış olan tek eseri budur. 2. lfa
şiye 'a1e'1-Feva,idi'1-Fenariyye. Mol
la Fenari'nin lsagücf'yi şerheden e1-Fe
va,idü'1-Fenariyye adlı eseri üzerine 
yazılmış notlardır. Yazma bir nüshası 
Zagreb'de Hırvat ilimler ve Sanatlar Aka
demisi Şarkiyat Enstitüsü· nde bulun
maktadır (Orijentalni Zavot Hrvatske Aka
demije Znanosti Umjetnosti, nr. 198) 3. 
eş-Şerl}.u'1-cedfd ca1e'ş-Şemsiyye tn
mantık. Necmeddin el-Katibi'nin eş

Şemsiyye adlı eserinin yeni bir şerhidir. 
Süleymaniye (Laleli. nr. 2662) ve Saray
bosna 'da Gazi Hüsrev Bey (nr. 793) kü
tüphanelerinde birer nüshası mevcuttur. 
4. Tavifl}.u'1-mantık ve'1-kelôm. Tefta
zanfnin Teh?fbü '1- mantı]f_ ve '1- ke1am 
adlı eserinin şerhidir. Eyyübizade'nin 
1118 ·de ( 1706) yazdığı bu eser onun 
son telifı olup müellif nüshası Saraybos
na Şarkiyat Enstitüsü'ndedir (Orijentalni 
Institut u Sarajevu, nr. 4668). s. ljulaşa
tü '1- ada b. Öğrenci iken yazdığı bir eser 
olup Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kü-

33 


