
Mehmed Raif Bey'in yayımladığı uzun 
manzum kitabesine göre 1190'da (1776) 
yaptırılmıştı. Sanisi belli olmamakla be
raber Kauffer haritasında burada bir Ab
dullah Efendi Çeşmesi işaretlenmiştir. 
Kitabesinde de belirtildiği gibi çeşmenin 
haznesinin üstü sofa yani namazgahtı. 
Yekpare mermerden büyük bir taş hem 
ayna taşı görevi görüyor hem de kitabeyi 
taşıyordu. Bunun yanında birer sütun yer 
almıştı. Hiçbir süslemesi olmayan çeşme 
sofasını birçok ağaç gölgeliyor. önünde 
normal yalağından başka hayvanlar için 
iki yalağı daha bulunuyordu. Haydarpaşa 
semtinin güzel bir köşesini teşkil eden 
Saraçlar Namazgahı ve Çeşmesi, ressam 
Üsküdarlı Hoca Ali Riza Bey'in bir eserine 
konu olmuştur. Mehmed Raif Bey'in bir 
halk rivayetine dayanarak yazdığına göre 
Saraç Ahmed Efendi adında biri bu na
mazgahın kurucusudur. Karayolunun bu
radan geçirilmesi sırasında 1956'da Kara
caahmet Mezarlığı'nın bu taraftaki ucu 
ile birlikte namazgah ve çeşme ortadan 
kalkmıştır. 

Haydarpaşa çayırının güneydeki sınırın
da, eski Bağdat kervan ve sefer yolunun 
kenarında bulunan ve Ayrılık Çeşmesi 
adıyla tanınan menzil çeşme ve namaz
gahı bulunmaktadır. Mimari bakımdan 
XVI. yüzyılın klasik üslQbuna işaret eden 
çeşme Kapıağası Gazanfer Ağa tarafın
dan yaptırılmış. Kapıağası Ahmed Ağa 
11 54'te (1741) su yolunu ve çeşmeyi ta
mir ettirerek kendi adına bir kitabe koy
durmuştur (bk AYRILIK ÇEŞMESİ). Çeş

menin üzerinde görülen ikinci kitabe ise 
bu eserin 1340 ( 1921-22) yılında Dürriye 
Sultan ruhu için tamir ettirildiğini bildi
rir. Dürriye Sultan , V. Mehmed Reşad'ın 
büyük oğlu Şehzade Mehmed Ziyaeddin 
Efendi'nin veremden ölen kızıdır. Arka
daki tepede Ziyaeddin Efendi'nin köşkü 
bulunuyordu. Alçak kesme taştan bir du
varla çevrili olan namazgah safası 1960'
ta toprak altında bırakılarak yok edilmiş
tir. 1997'de kaldırım düzenlemesi sırasın
da bu tarihi değeri çok büyük olan çeşme 
kısmen gömülmüştür. 

Kadıköy'ün Haydarpaşa semti sayılan 
ve Haydarpaşa bahçesinden ayrıldığı sa
nılan kuzey kısmında, kaya dikine inen so
kakların iki tarafına bölünen parsellerde 
bitişik olarak yapılan evlerin aralarında 
pek az sayıda ahşaptan bulunanlar ol
makla beraber genellikle kagir mesken
Ier ve apartmanlar inşa edilmiştir. He
men hemen çoğu XIX. yüzyılın son çey
reğiyle XX. yüzyılın başlarında yapılan bu 

evlerle az sayıdaki apartmanlar Batı mi
mari üslObundadır. Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıy
la bu bölge tarihi sit olarak ilan edilip ev
lerin korunması gerekli kültür varlıkları 
olduğu kabul edilmiş, fakat yakın tarih
lerde bu karar bir ölçüde bozulmuştur. 
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Kuzey Filistin' de 

L 
tarihi bir liman şehri. 

_j 

Akdeniz' e dik inen Kermil (Kirmil) dağı
nın eteklerindeki tabii bir !imanın kıyısı
na kurulduğu için ilk dönemlerden itiba
ren bir liman ve ticaret şehri olarak önem 
kazanmış, sonradan Osmanlı döneminde 
demiryolu ile komşu şehirlere bağlanma
sı da önemini arttırmıştır. H ayfa (Hyfh) is
mi Talmud'da sık geçtiği halde Tevrat'ta 
görülmez. Roma- Bizans kaynaklarında, 
bölgede çok karadut yetiştiği için Syca
minum. Sycaminon (Gr. sycaminos "ka
radut") adıyla zikredilen şehir Haçlılar dö
neminde Caiffa. Caiphas şeklini alan Hay
fa veya yine Sycaminon (yahudiler arasın
da Snikmonah) adıyla anılmıştır. Hayfa 
çevresindeki ilk yerleşim merkezi milat
tan önce XIV. yüzyılda Sami kökenli Ken
'anller tarafından bugün !imanın güne
yinde kalan EbOhavam höyüğünde kurul
muştur. Helenistik dönemde şehrin Batı 
Galim'in güneyine doğru kaydığı görülür. 

H ayfa ismine ilk dönemde gerçekleş
tirilen fetihleri anlatan kitaplarda rast
lanmaz: bu kaynaklarda yakınındaki Ak
ka ' n ın ad ı geçer. Meşhur seyyahlardan 
N asır-ı Hüsrev 1 046'da gördüğü Hayfa'yı 

anlatırken burada iranlı kuyumcuların 
kullandıkları ve "Mekke kumu" dedikleri 
bir nevi kum çeşidinin varlığı_ndan ve "cO
di" diye adlandırılan açık deniz gemileri
nin yapıldığından söz eder (Sefername, 

s. 53). Xl. yüzyılın sonlarında Fatımi ida- _ 
resi altında bulunan H ayfa, Haçlılar tara
fından bir aylık bir kuşatma sonucunda 
zaptedildi (25 Temmuz I 100) ve müslü
manlarla yahudilerden oluşan halkı kılıç
tan geçirildi. İdrlsl. Franklar'ın elinde kal
dığı bu dönemde şehrin Taberiye'nin ka
pısı olarak bilindiğini yazar (Nüzhetü'L

müştak, ı, 365). H ayfa'dan bahseden ilk 
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islami kaynaklardan M u'cemü '1-büldCın' 
da (II , 33 2) buradan Taberiye'ye kadar sa
dece üç menzil bulunduğu kaydedilmek
tedir. 

Müslümanlarla Haçlılar arasında cere
yan eden savaşlarda bölgedeki diğer li
manlar gibi Hayfa ' nın da kaderi daima 
Akka'ya bağlı kaldı. 1187 yılında kazanı
Ian Hittln Savaşı 'ndan sonra Akka Kale
si'yle birlikte burası da ele geçirildi; an
cak Selahaddin-i Eyyübl Akka'nın 1191 ·
de Haçlılar ' ın karşısında dayanamayaca
ğını anlayınca onlara bir üs teşkil etme
mesi için kale duvarlarını yıktırdı. Daha 
sonra tekrar Haçlılar'ın eline düşen şeh
rin kalesi Fransa Kralı IX. Louis tarafın
dan yaklaşık 1250'de tamir ettirildi. 1265'-. 
te Hayfa'yı kurtaran Memlük Sultanı I. 
Baybars'ın da kaleyi yıktırması üzerine 
halkın çoğu başka yerlere göç etti. Yeni
den Haçlılar tarafından zaptedilen şehri 
1291 'de Sultan el-Melikü'I-Eşref Ham geri 
aldı. Memlük hakimiyeti döneminde sur
lar bir daha onarılınadı ve . şehir tama
men terkedildL Kalkaşendl (ö . 82 1/1 418) 
buradan kıyıda bulunan bir harabe ola
rak bahseder ( Şub/:ıu 'l-a'şa, IV, I 55) . 

Osmanlılar Mısır seferi sırasında Filis
tin 'i aldıklarında ( ı 5 I 6) şehir harabe ha
linde idi; nitekim bölgenin yapılan tahri
rinde buranın meskün bir yer olmadığı 
görülür. Plrl Reis desahilin bu kesiminde 
sadece yıkılmış bir kalenin varl ığından 

söz eder. XVI. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Osmanlılar Bilad-i Şam bölgesi
nin kıyı kesimini imara başladılar. Bu dö
nemlere ait tahrir defterlerinde Hayfa'
nın Tarabay (el-Üsretü'l-Harisiyye) ailesine 
ikta olarak verildiği kayıtlıdır. Bölge XVII. 
yüzyılın başlarında yerli şeyhlerin müca
delelerine sahne oldu. Bu arada H ayfa yö
resi de Osmanlılar'a karşı isyan eden ve 
Beyrut. Sayda, Akka taraflarını ele geçi
ren Ma'noğlu Fahreddin ile Tarabaylar'
dan Emir Ahmed el-Harisl arasındaki an
laşmazlık sebebiyle zarar gördü ve geli
şemedi. Daha sonra arazinin kuzey kesi
mi Sayda'ya bağlanarak Şam eyaletine 
dahil edildi ve Osmanlılar ·~Küçük Malta" 
dedikleri Hayfa'da imar hareketi başlat
tılar. Ebu Tok lakabıyla bilinen Sayda Va
lisi Osman Paşa şehri doğudan ve batı

dan iki kale ile takviye etti ve korsan hü
cumlarına karşı muhkem hale getirdi 
( ı 7 ı 5- ı 723 ). Bu arada bütün Filistin sa
hillerinin imarına ve iskanına çalışıldı. 
Böylece 1291'de Haçlılar ' ın çıkarılmasın

dan itibaren terkedilmiş bir vaziyette du
ran Hayfa bu dönemde hareketlendi ve 
halk buraya gelerek yerleşti. 
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XVII ve XVIII. yüzyıllarda seyyahların 
H ayfa'ya sık sık uğrarnaları ve eserlerinde 
konu etmeleri şehrin ilerlediğini ve öne
minin arttığını göstermektedir; ancak 
bu dönemlerde nüfusunun arttığı göz
Ienmez. XVIII. yüzyılın ortalarında Hayfa 
civarı Osmanlılar 'a karşı isyan eden Zahir 
ei-Ömer'in idaresine girdi ve Şam valisi
nin burayı geri alma teşebbüsleri başarı
lı olmadı. Daha sonra Zahir el-Ömer !ima
nın yaklaşık 2 km. kuzeydoğusuna yeni 
bir yerleşim merkezi kurdu ve halkı bu
raya iskan etti. Zahir, el-imaretü'l-cedlde 
veya H ayfa el-cedlde denilen bu yeni mer
kezin etrafına surlarla yuvarlak kuleler 
yaptırdı ve içlerine toplar yerleştirdi. Böy
lece liman da kontrol altına alınmış oldu. 
Ancak Burc Ebü Selam (Burc-i Selam) adı
nı taşıyan bu kalenin Malta şövalyeleriyle 
korsanların saldırılarına karşı yapıldığı 

söylendiyse de gerçek sebep Nablus ta
rafından gelmesi muhtemel bir baskina 
karşı hazırlıktı. Zahir'in hakimiyeti sıra
sında hıristiyanlar da Kermil dağında ün
lü Deyrikermil'i kurdular. Zahir'in inşa et
tiği yeni ve modern yerleşim merkezi bu
günkü şehrin çekirdeğini oluşturdu . 

Bölgenin idaresi Zahir'den sonra Cez
zar Ahmed Paşa 'ya geçti. Hayfa 1799'da 
Fransızlar tarafından alındıysa da Akka 
kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanma
sı üzerine terkedildL Bu sırada Fransız

lar'ın veba hastalığına tutulan askerleri
nin tedavisi için kullandıkları Deyrikermil 
1827'de Osmanlılar tarafından onarıldı. 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbra
him Paşa Suriye seferi sırasında Hayfa'yı 
da ele geçirdi ( 183 ı ) ; fakat daha sonra 
İngiltere. Rusya. Avusturya, Prusya ve 
Osmanlı Devleti arasında yapılan antlaş
ma gereğince geri vermek zorunda kaldı 
(ı 840). Akka Limanı ' nın zamanla kum ve 
çamurla dolarak kullanılamaz hale gel
mesiüzerine Hayfa Limanı'nın önemi art
tı. Anadolu'dan. Kuzey Afrika'dan özel
likle Fas'tan ve Avrupa ülkelerinden bu-

raya göç eden yahudilerle bölge kalaba
lıklaştı. Göçmenler arasındaki Almanya'
nın Württemberg dolayiarından gelen ve 
yurtlarından dini sebeplerle ayrılan bir 
grup Protestan Alman bölgeye farklı bir 
iktisadi hareketlilik kazandırdı. Bunlar 
modern ziraata yöneldiler, bu h arlı değir
menler kurdular ve civarda üzüm bağla
rı oluşturdular. 

Bölgeye dini etkenlerle yerleşen diğer 
bir grup da Bahaller'dir. Sahailiğin kuru
cusu Bahaullah Mirza Hüseyin 1892'de 
Akka yakınlarında sürgünde iken ölmüş

tü. Onun Abdülbaha diye anılan oğlu ve 
halefi Abbas Efendi ile Babiliğin kurucu
su Ali Muhammed Şlrazl'nin mezarları 
Kermil dağının eteklerinde bulunmakta
dır. Hayfa bu bakımdan Sahailiğin idari 
merkezi durumundadır. 

Hayfa 1887'de kaza merkezi oldu ve 
Beyrut vilayetinin Akka sancağına bağlan
dı . Surların dışına doğru gelişen şehrin 

çevresinde bahçe ve bostanlar çoğa ld ı . 

1892'de Hayfa-Dımaşk demiryolu hattı 

açıldı. 1898'de Alman imparator ve impa
ratoriçesinin ziyareti münasebetiyle bu
raya bir iskele yapıldı. Aynı yıllarda Hay
fa'yı Yafa'ya bağlayan yol inşa edildi ve 
köprüler onarıldı ; ekonomik canlılığa yol 
açan Hicaz demiryolu da bölgeden geçi
yordu. Şeh irde hemen hemen bütün ül
kelerin konsoloslukları vardı. XIX. yüzyılın 
sonlarına doğru Osmanlı kaynaklarında 

Hayfa'nın nüfusu çoğu müslüman 6000 
kişi olarak gösterilir. 1914'te bu rakam 
yaklaşık iki katına çıkmıştı. 

31 Ekim 1917'de başlayan Filistin'in İn
gilizler tarafından işgali hareketi 23 Ey
lül1918'de Hayfa 'yı da içine aldı. İngilte
re'nin manda idaresi sırasında liman .ek 
tesislerle genişletilerek büyük tonajlı ge
milerin yanaşabileceği duruma getirildi. 
1922 yılında şehirde 9377'si müslüman, 
8863'ü hıristiyan , 6230'u yahudi ve 164'ü 
diğer ırk ve dinlerden olmak üzere toplam 



24 .634 kişi yaşıyordu. Nüfus 1931 'de 
50 .483'e, 1945'te tahminen 138.000'e 
ulaştı. Bu miktarın üçte iki kadarı yeni 
göçlerle sayıları artan yahudilerle hıristi
yanlardan. geri kalanı müslümanlardan 
oluşmaktaydı. 1948'de israil Devleti'nin 
kurulmasından sonra müslümanların bir
çoğu başka tarafiara göç edince yahudi 
nüfusun oranında artış görüldü. 1992 yı
lına ait rakamlara göre şehrin nüfusu 
251.000 idi (23.438'i müslüman) . Halen 
israil'in üçüncü büyük şehri olan Hayfa 
ülkenin en önemli ticaret, endüstri ve 
kültür merkezlerinden biridir. 
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Sözlükte "iyi olmak, iyilik etmek, üstün 
olmak, üstün kılmak" gibi anlamlara ge
len hayr kökünden masdar-isim olup "iyi" 
yahut "iyilik" manasında ve şerrin karşı-

tı olarak kullanılır (Lisanü'l-'Arab, "Q.yr" 
md .) . "Mal ve servet" manasma da gelen 
hayr ayrıca "en iyisi . daha iyisi". şer de 
"en kötüsü. daha kötüsü " anlamında 
ism-i tafdlldir. Ragıb el-isfahanl hayrı 
"akıl. adalet. fazilet ve faydalı nesne gibi 
herkesin arzuladığı şey" diye tanımlar (el
Müfredat, "Q.y r" md.); Zebldl de aynı tanı
mı tekrar eder (Tacü'l-'a rüs, "Q.yr" md.). 

Hayır kelimesi Kur 'an-ı Kerim'de 176 
yerde geçmekte. bunlardan ism-i tafdll 
olmayanlar. yer aldıkları ayetlerin konu
larına göre az çok farklı anlamlara gel
mektedir; bu anlamları "iyi, güzel , de
ğerli, faydalı ve mal, mülk gibi arzulanan 
şeyler" diye kapsamlı bir tanımda topla
mak mümkündür. Bu kapsam genişliği , 

h ayrı n birçok ayette çeşitli menfi kavram
ların zıddı olarak kullanılmasından da an
laşılmaktadır. Bu zıtların en yaygını şer
dir (mesela bk. ei-Bakara 2/2 16; Al -i im
ran 3/ 180; Yunus 10/ l l ). Aynca edna 
(en aşağ ı , en değe rs i z; el- Bakara 2/6 ı), 
sO' (kötü . çirkin; Al -i imran 3/30; ei
A' raf 7/ 188); seyyie (kötülük, günah; 
ei-Kasas 28/84). ism (günah ; Al-i im
ran 3/ 178). durr (zarar; ei-En 'am 6/!7; 
Yunus 10/107), fitne (be la, darlık; el-Hac 
22/ l ı) kelimeleri de hayırla birlikte ve 
onun karşıtı olarak geçer. 

Hayrın bu kullanımlarını iki ana bölüm
de ele almak mümkündür. ilk bölüme gi
ren ayetlerde hayır kavramı daha çok 
mal, servet, bolluk gibi maddi değer ve 
imkanlar veya daha genel olarak her tür
lü maddi ve manevi nimet için kullanıl 

mıştır. Bu ayetlerin bazısında hayır "mal" 
kelimesinin eş anlamiısı gibi geçer. Nite
kim, "insan hayır sevgisine çok düşkün
dür" (e i-Adiyat ıoo/8) mealindeki ayette 
hayır bütün tefsirlerde mal kelimesiyle 
karşılanmıştır. Hz. Süleyman'ın cins at
lara olan düşkünlüğü de "hayır sevgisi" 
diye ifade edilmiştir (Sad 38/32) Taberi 
bu ayeti açıklarken . "Araplar ata hayır 
derlerdi ; aynı şekilde malı da hayır diye 
adlandırırlardı" der ( Cami'u ' i-beyan, 
XXIII , 1 54- l 5 5). Bazı ayetlerde ölen kişi
nin geride mal bırakması "hayır bırakma" 

olarak (ei-Bakara 2/ 180 ), insanlara mali 
yardımda bulunulması da "hayır infaket
me" şeklinde ifade edilmiştir (ei-Bakara 
2/2 l 5, 272, 273). Bir kısım ayetlerde (me
se la bk. ei-Bakara 2/262. 274; en-Nisa 4/ 
34) doğrudan doğruya "mal infak etme" 
ifadesinin yer alması . Kur'an'da hayır ve 
mal kelimelerinin anlam birliğini açıkça 
göstermektedir. Hayır yine maddi anlam
larda refah. bolluk. zenginlik gibi daha 
geniş kavramları belirtecek şekilde de 
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geçmektedir (mesela bk. ei-En'am 6/17; 
YO n us ı Ol! 07; el-Enbiya 2 l /35; ei-Mearic 
70/21; krş. Taberl. VII , 160-16 1; XI, 177; 
xv ıı. 24-25) . Taberl. Hud suresinin 84. 
ayetini açıklarken burada geçen hayır ke
limesinin "fiyat düşüklüğü, ucuzluk; zen
ginlik, servet. dünya ziyneti" gibi manala
ra geldiğine dair değişik görüşleri aktar
dıktan sonra buradaki hayrın bütün dün
yevl faydaları kapsadığını söyler ( a.g.e., 
xıı. 94-95). Al-i imran suresinin Allah'a 
yakarış mahiyetindekibir ayetinde (3/26) 
mülkün sahibinin Allah olduğu ve O'nun 
mülkü dilediğine vereceği . dilediğinden 

de geri alacağı . diled i ğini yüceltip diledi
ğini alçaltacağı belirtilir. Daha sonra ge
len. "Hayır sadece senin elindedir" cüm
lesinden hayrın her türlü maddi ve ma
nevi nimetleri kapsadığı anlaşılmakta
dır. 

Kur'an'da manevi nimet kabilinden 
olan şeyler de hayır kelimesiyle ifade edil
miştir. Nitekim hayır, Allah'ın kullarına 

özel nimeti olan vahiy veya Kur'an yerine 
de kullanılmıştır (ei-Bakara 2/105; krş. Ta
beri. ı . 4 7 4). "Takva sahiplerine. 'rabbiniz 
size ne indirdi?' denildiğinde 'hayır indir
di' derler" mealindeki ayette (en-Nahl 16/ 
30) hayrın vahiy manasma geldiği açıkça 
görülmektedir. Bazı müfessirler. Al-i im
ran suresinin 1 04. ayetinde ve Kalem su
resi nin 12. ayetinde geçen hayrı "islam" 
diye açıklamışlardır (Taberi, IV, 38; Şev
kani, V. 308). Diğer bir ayette (el-Bakara 
2/269)hikmet Allah'ın bir lutfu ve nimeti 
olarak "büyük bir hayır" diye nitelendiril
miş olup Kur'an'ın hikmetle ilgili bu yak
laşımı zamanla, islam ümmetinin dini bir 
kaygıya kapılmadan her türlü ilmi ve fik
ri gelişmeye açılması ve çeşitli kültürler
den faydalanmasında cesaret verici bir 
rol oynamıştır. 

ikinci bölüme giren ayetlerde hayır ke
limesi "salih amel" , "hasene", "maruf" gi
bi kavramiara yakın anlamlarda olmak 
üzere her türlü iyi tutum ve davranışın 
ahlaki değerini belirtmek için kullanılır. 

Bakara suresinin 215. ayetinde iki defa 
tekrarlanan hayır kelimelerinden ilki 
"mal varlığı", ikincisi "mutlak olarak Al
lah rızası için yapılan iyilik" anlamını ta
şır. Bu anlamıyla hayır. büyük ölçüde yi
ne bir Kur'an terimi olan "salih amel" ile 
aynı şeyi ifade eder. Kur'an genellikle, in
sanın ahirette kendisi için faydalı olacak 
her türlü iyiliğini hayır diye adlandırır. 

" Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bi
lir.-Ahiret için- azık edinin ; bilin ki en ha
yırlı azık takvadır" ( ei-Baka ra 2/ l 97) me
alindeki ayette geçen hayır kelimelerin-
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