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ÿVildan Serdaroðlu
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NALLI MESCÝD

Ýstanbul Caðaloðlu’nda
Fâtih Sultan Mehmed dönemine

ait mescid.
˜ ™

Bâbýâli’de Ýstanbul valilik binasýnýn yaký-
nýnda bulunduðu için Bâbýâli Mescidi ve-
ya bânisine nisbetle Ýmam Ali Mescidi diye
anýlýrsa da bir zamanlar minare kürsüsün-
de bulunan nal þeklindeki izlerden dolayý
halk arasýnda Nallý Mescid olarak tanýnýr.
Hadîkatü’l-cevâmi‘de Akþemseddin’in
akrabasý Ýmam Ali tarafýndan yaptýrýldýðý
kayýtlýdýr. Fâtih Sultan Mehmed’in sadra-
zamý Mahmud Paþa vakfýna baðlý olduðu
belirtilmiþse de Ekrem Hakký Ayverdi, Mah-
mud Paþa’nýn vakfiyesinde isminin geçme-
diðini yazmaktadýr (Osmanlý Mi‘mârîsi III,
s. 475). Minberini Hekimoðlu Ali Paþa’nýn
kardeþi Feyzullah Efendi koydurmuþtur.
Yapý inþa edildiði dönemin özgün mima-
risine göre büyük ölçüde deðiþikliklere uð-
ramýþtýr. Nitekim caminin ana kapýsý üze-
rinde yer alan âyet (en-Nisâ 4/103) levha-
sýndaki 1283 (1866) ve yan cephede açý-
lan kapýnýn üzerinde bulunan hadis levha-
sýndaki 1320 (1902) tarihleri söz konusu
tâdilâtlarla ilgili olmalýdýr. Bina Cumhuri-
yet döneminde 1961-1962, 1968 ve 1993
yýllarýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü tara-
fýndan restore edilmiþtir. Asýl yapý, üzeri
bir kubbe ile örtülü kare planlý harimle son
cemaat revakýndan ibaretken Sultan Ab-
dülaziz devrindeki tâdilât sýrasýnda hari-
min kuzey duvarýna yakýn bir parçasýnýn
duvarla kesilerek son cemaat yeri haline
getirildiði anlaþýlmaktadýr.

Yapýda kenarlarý 8,5 m., kalýnlýklarý yak-
laþýk 1 m. olan masif duvarlar baðlantýlarý
Türk üçgenleriyle saðlanmýþ olan kubbeyi
taþýmaktadýr. Ýnce uzun, gösteriþsiz bir niþ
halindeki mihrabý iki yandan yivli sütun-
çelerle sýnýrlanmakta, mihrabýn kavsara-
sýnda baklava dilimli mukarnas alçý süsle-
meler bulunmaktadýr. Yine mukarnaslý çift
sýralý bir bordürün üstünde rûmî ve pal-
metlerden meydana gelen süslemeli bir
alýnlýk yer almaktadýr. Ahþap olan minber

ve vaaz kürsüsü bitkisel süslemeli olup
üzerindeki motifler kabartma olarak be-
yaz boya üzerine altýn yaldýzla belirginleþti-
rilmiþtir. Minber külâhý ucu sivriltilmiþ so-
ðan kubbesiyle Doðu etkisi taþýmaktadýr.
Hünkâr mahfiliyle olan baðlantýyý ahþap
korkuluklu bir merdiven temin etmekte-
dir. Nallý Mescid alt sýrada dört büyük,
mahfil hizasýnda sekiz ve kasnak üzerin-
deki dört küçük pencereden ýþýk alan, ol-
dukça aydýnlýk bir yapýdýr. Çok renkli rev-
zenlerin bulunduðu orta sýradaki pencere-
lerin doðu duvarýnda mahfile yakýn olaný ile
kuzey duvarýndaki iki pencere örülmüþtür.

Üç kapýsýndan kuzey cephesindeki ana
kapýya geometrik desenli geçmeleri olan
ajurlu korkuluða sahip bir merdivenle ula-
þýlýr. Üzerindeki âyet levhasýnýn hattý Ka-
zasker Mustafa Ýzzet Efendi’ye, batý cephe-
sindeki kapýnýn yazýsý Sâmi Efendi’ye ait-
tir. Doðu cephesindeki pencereden bozma
kapý ise hünkâr mahfiline açýlýr. Mescidin
beyaz, siyah, koyu sarý ve kiremit rengi hâ-
kim kalem iþi süsleri bitkisel kompozisyon-
lar içermektedir. Kesme taþtan inþa edil-
miþ olan yapýnýn yine ayný malzemeden ya-
pýlan tek þerefeli minaresi, mescidin ku-
zeydoðu köþesine yakýn ve cepheden taþ-
kýn olmasýna raðmen kapýsý yapýnýn için-
dedir. Yüksek bir kürsü üzerinde yükselen
bodur gövdesi bir bilezikle son bulduktan
sonra sekiz sýra stalaktitli þerefe altý baþ-
lar. Ýnce sütunçelerin desteklediði Ýran tar-
zý bir sakýfenin örttüðü peteðin üstünde
soðan þeklinde bir külâh bulunmaktadýr.
Minaresindeki bu görünüm, kubbe eteðin-
deki palmet kuþaðýyla çatý saçaðýndaki sta-

™ TÜRK EDEBÝYATI. Na‘l-i þerif, Ýslâ-
mî edebiyatta hem Resûl-i Ekrem’in zatý
hem de ayaðýnýn kutsiyetine nisbetle iki
yönden önemli görülmüþtür. Hz. Peygam-
ber’in giydiði ayakkabýlar (huff ve na‘l) na‘t
ve mevlidlerin yaný sýra sîre ve þemâil gibi
eserlerde “na‘l-i pâk, na‘l-i þerif, na‘l-i mü-
bârek, na‘l-i saâdet, na‘l- i resûl, baþmak-ý
þerif” gibi isimlerle anýlmýþtýr. Resûlullah’ýn
“kadem-i þerif” veya “nakþ-i kadem-i saâ-
det” denilen ayak izleri de Ýslâmî edebiya-
ta intikal etmiþ ve her iki konuda müsta-
kil manzumeler kaleme alýnmýþtýr. Bu ara-
da Hz. Peygamber’in ayakkabýlarýný sakla-
ma ve kendisine giydirme görevi sebebiyle
“sâhibü’n-na‘leyn” diye anýlan Ýbn Mes‘ûd
hakkýnda da þiirler yazýlmýþtýr (M. Abdül-
hay el-Kettânî, s. 169, 170).

Na‘l-i þerif için yazýlan manzumelerde,
içinde Resûl-i Ekrem’in ayak izinin bulun-
duðu evlerin yanmayacaðý ve ziyaretçiden
mahrum kalmayacaðý, ayrýca ayaðýnýn izi-
ni gören kimsenin gözlerine hastalýk ârýz
olmayacaðý ve nakþ-ý kademe yüz süren-
lerin insanlarýn ve cinlerin zararýna uðra-
mayacaðýna dair inanca yer verilmesi bun-
larýn yazýlmasýna raðbetin sebeplerini de
ortaya koymaktadýr. Arap edebiyatýnda Hz.
Peygamber’in ayakkabýlarýyla ilgili elli kü-
sur eser olduðu ileri sürülmektedir. Bun-
larýn yazarlarý arasýnda Ebü’l-Yümn Ýbn
Asâkir, Sirâcüddin el-Bulkýnî, Büstî, Þem-
seddin Muhammed b. Îsâ el-Makkarî sa-
yýlabilir.

Hadis kaynaklarýnda ayrýntýlý biçimde ta-
rif edilen Resûl-i Ekrem’e ait ayakkabýlar
Osmanlý kültüründe “baþmak-ý þerif” diye
de anýlýr. Na‘l-i saâdetlerden birinin 1872
yýlýnda Ýstanbul’a getiriliþini anlatan þiirler
yazýlmýþtýr. Þîrinzâde Hâfýz Sâdeddin’in, bu
yolculukla ilgili olarak yazdýðý mesnevi þek-
lindeki 235 beyitlik “Na‘l-i Resûl” manzu-
mesini (Millet Ktp., Manzum, nr. 1407) Ni-
hat Öztoprak neþretmiþtir (bk. bibl.). Man-
zumeden müellifin bu yolculukta bizzat
bulunduðu ve bu sýrada oluþan mânevî
ortamý müþahede ettiði anlaþýlmaktadýr.
Na‘l-i þerifin Ýstanbul’a nakli sýrasýnda onu
ziyaret eden Trabzonlu Emin Hilmi Efendi’-
nin hissiyatýna dair fýkra ise münþeatýnda
yer almaktadýr (Divan ve Münþeât, s. 243-
247). Bir baþka manzume ise þair Senîh’e
aittir (Aydýn, s. 123). Þairi meçhul bir man-
zume de Topkapý Sarayý’ndaki resm-i ka-
dem-i þerif üzerinde bulunan þu dörtlük-
tür: “Fahr-i rusülü bâis-i rahmet biliriz biz /
Hâk-i rehini kühl-i saâdet biliriz biz / Nakþ-ý
kademi baþýmýz üstünde yer etsin / Yüz
sürmeyi sermâye-i devlet biliriz biz” (a.g.e.,
s. 123).
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lan lehçenin bir el kitabýný (L’arabo parlato
in Egitto. Grammatica, dialoghi e raccolta
di circa 8000 vocaboli, Milano 1900) yaza-
cak kadar ilerletti. 1894 sonbaharýnda Ýs-
panya’ya gitti ve Escurial’deki Doðu yaz-
malarýný inceledi.

Akademik kariyerine 1894 sonlarýnda
Napoli Üniversitesi’nde baþlayan Nallino,
görevine 1900-1913 yýllarý arasýnda Paler-
mo Üniversitesi’nin Arap Dili ve Edebiyatý
Bölümü’nde devam etti ve burada Miche-
le Amari için iki ciltlik bir armaðan kitabý-
nýn çýkarýlmasýný saðladý (Centenario del-
la nascita di Michele Amari, I-II, Palermo
1910). Daha sonra profesör olarak Miche-
langelo Guidi’nin ýsrarý üzerine ölümüne
kadar kaldýðý Roma Üniversitesi’ne gitti ve
Michele Amari’nin baþlattýðý çalýþmalarý
sürdürdü. Ayrýca onun Storia dei Musul-
mani di Sicilia (Firenze 1854-1872) adlý
büyük eserini tekrar ele alýp yeni ilâvelerle
neþretti (Storia dei Musulmani di Scilia.
Seconda edizione modificata e accresciuta
dall’autore, pubblicata con note a cura di
Carlo Alfonso Nallino, I-III, Catania 1933-
1939). 1909-1912 ve 1927-1931 yýllarý ara-
sýnda Kahire Üniversitesi’nde ders verdi.

Nallino’nun ilim dünyasýna en büyük kat-
kýlarýndan biri, 1921’de müdürlüðüne ta-
yin edildiði Roma Üniversitesi Þarkiyat Ens-
titüsü’nün ayný yýl içerisinde ünlü yayýn or-
ganý Oriente Moderno’yu kurmasýdýr.
Bundan baþka sempatizaný olduðu faþist
iktidarýnýn âbidevî eseri Enciclopedia Ita-
liana’nýn da kurucu kadrosu arasýnda yer
aldý ve bütün ciltlerine (I-XXXV [1929-1937])
maddeler yazdý.

Çalýþmalarýný daha çok Arabistik ve Ýslâ-
moloji üzerinde yoðunlaþtýran Nallino ar-
kasýnda birçok kitap, makale, nekroloji ve
kitap tanýtým yazýsý ile baþta Enciclope-
dia Italiana ve The Encyclopaedia of
Islam olmak üzere çok sayýda ansiklopedi
maddesi býrakmýþ, bunlarýn saðlýðýnda ba-
sýlmayanlarý dahil tamamý kýzý Maria Nal-

lino’nun düzenlemesiyle Roma Üniversite-
si Þarkiyat Enstitüsü tarafýndan altý ciltlik
bir külliyat halinde yayýmlanmýþtýr (Rac-
colta di scritti editi e inediti (a cura di
Maria Nallino, Istituto per l’Oriente, Roma
1939-1948). Külliyatýn ciltleri Nallino’nun þu
konularda yazdýðý eserleri kapsamaktadýr:
I (1939): Suudi Arabistan; II (1940): Ýslâ-
miyet, sûfîlik, tarikatlar; III (1941): Ýslâm
öncesi Arabistan tarihi, Ýslâmî kurumlar;
IV (1942): Ýslâm hukuku, Doðu hýristiyan-
larý hukuku; V (1944): Astroloji, astrono-
mi, coðrafya; VI (1948): Edebiyat, dil, dil
bilimi, çeþitli konular. Enstitü Nallino’nun
ayrýca þu üç kitabýný da tekrar yayýmlamýþ-
týr: Vita di Maometto (Roma 1946), La
letteratura araba dagli inizi all’epoca
della dinastia umayyade (Roma 1948),
Chrestomathia Qorani Arabica (Roma
1963).
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Palermo’da doðdu; Carlo Alfonso Nalli-
no’nun kýzýdýr. 1929 yýlýnda Roma Üniver-
sitesi Edebiyat-Felsefe Fakültesi’nin Þar-
kiyat Bölümü’nden Nâbiga el-Ca‘dî ve þi-
irleri üzerine hazýrladýðý lisans teziyle me-
zun oldu. 1962’de Venedik Üniversitesi’nde
Arap Dili ve Edebiyatý Kürsüsü’nü kurdu ve
profesörlüðüne getirildi. Yetiþmesi sýrasýn-
da babasýndan ve onun ilmî çevresinden
sonra özellikle Giorgio Levi Della Vida’dan

laktitli bordürde de belirgindir. Bu detay-
lar yapýya XVIII. yüzyýl sonlarýnda ve XIX.
yüzyýl baþýndaki tâdilâtlar sýrasýnda ilâve
edilmiþtir. Minare þerefesine ise bu biçim
1866 tâdilâtýnda verilmiþtir ki o dönemde
inþa edilen birçok yapýnýn minaresiyle ben-
zerlik gösterir. Minarenin bu kýsmý 1961
yýlý sonu ve 1962 yýlý baþlarýnda tamir edil-
miþtir. Mescidin bânisi olan Ýmam Ali Efen-
di’nin þâhide taþý kitâbesiz mezarý mesci-
din yakýnýnda Cevad Paþa Kütüphanesi’nin
arka kýsmýnda yer almaktadýr.
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Torino’da doðdu. Ýlk ve orta tahsilini ba-
basýnýn iþi sebebiyle Udine þehrinde ta-
mamladý; bu sýrada okul dýþýnda bazý eði-
tim çevrelerine girerek tarihî coðrafya ki-
taplarý ve seyahatnâmeler okudu. 1889’da
Torino Üniversitesi’ne kaydoldu. Grekçe,
Latince ve baþlýca Batý dillerini öðrenme-
ye devam ederken Arapça, Farsça, Türkçe,
ardýndan Ýbrânîce, Süryânîce öðrendi ve
tarihî coðrafyaya olan tutkusuna astrono-
miyi de kattý. Arap asýllý coðrafyacýlarýn me-
ridyen hesaplarýný incelemek için ülkesin-
deki kaynaklardan faydalandýktan sonra
1891’de Almanya’ya gidip Münih Kütüpha-
nesi’ndeki Hamdullah el-Müstevfî’nin Nüz-
hetü’l-šulûb’undan baþlayarak bu alanda-
ki tesbitlerini güçlendirdi. Tahsilini sürdü-
rürken Torino Kütüphanesi’ndeki Arapça,
Farsça, Türkçe ve Süryânîce kitaplarýn ka-
talogunu hazýrladý. 1893’te üniversiteden
mezun olmak için kaleme aldýðý “Al-Khu-
warizimi e il suo rifacimento della geog-
rafia di Tolomeo” (Muhammed b. Mûsâ el-Hâ-
rizmî ve onun Batlamyus coðrafyasýný yeniden
düzenlemesi) baþlýklý tezini Accademia Na-
zionale dei Lincei’de (Roma) sundu ve bü-
yük övgü aldý. 1893-1894 kýþýný bir devlet
bursuyla Kahire’de geçirdi ve Ezher’e de-
vam ederek Arapça’sýný, Mýsýr’da konuþu-
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