
bul ve Kahire gibi merkezlerdeki yeni dü
şünce hareketlerinden etkilendi. Yaşadığı 
Kafkasya'yı ve Azerbaycan'ı diğer islam ül
keleriyle mukayese edip Kafkasya muhi
tinin fikri ve dini bakımdan geriliğini an
layınca kültürel ve sosyal problemlere ilgi 
d uyarak öğretmenlik yapmayı tercih etti. 
Şamahı'da bir özel okul açtı (1869-1870). 
Burada okuttuğu dersler ve kullandığı yön
temler, Rus okullarından ziyade eğitimi 
sırasında yakından tanıma imkanı buldu
ğu Osmanlı mekteplerindeki yeni sistemin 
(usul-i cedid) etkilerini taşıyordu. nitekim 
Kafkasya'da tarih, coğrafya. fizik, mate
matik gibi dersleri müslüman mekteple
rine sokan ilk öğretmenlerden biri oldu. 

O dönemde Azeri Türkçesi'nde usQI-i ce
dlde uygun ders kitapları bulunmadığın
dan Farsça ve Azeri Türkçesi ile manzume
ler, manzum hikayeler yazdı; bunları ders 
kitabı olarak okuttu. 1873-187 4'te Rus hü
kümetinin Şamahı'da açtığı yeni tarz Rus
Tatar Mektebi'ne öğretmen tayin edildi. 
Bu mektepte din (şeriat) dersleriyle birlik
te Farsça ve Azeri Türkçesi okuttu. Müs
lüman talebelerin çağdaş ilimleri öğren
meleri için Rusça'yı da bilmeleri gereğine 
inandığından onların bu dili öğrenmeleri
ni istiyordu. Kendisi 1870'lerden itibaren 
Rusça öğrenmiş, hatta bu dilden tercü
meler yapmıştı. Bu arada Bakü'de Ha
sanbey Melikzade Zerdabl'nin Rusya'daki 
Türkler'in ilk Türkçe gazetesi olarak çı
kardığı Ekinçi'ye manzumeler ve yazılar 
göndererek onu destekledi, gazetenin ge
niş okuyucu kitlesine ulaşması için gay
ret gösterdi. 1877'de bu gazetenin kapa
tılması üzerine Ziya, Ziya-yi Kavkasiy
ye ve Keşkül gibi gazetelerde yazılarını 
sürdürdü. Ölümüne kadar öğretmenlik 
yaptı. Öğrencileri arasında Mirza Aliekber 
Sabir ve Sultan Mecid Ganlzade gibi şair 
ve yazarlar vardır. Seyyid Azim Şirvanl 1 
Haziran 1888'de vefat etti ve Şamahı'da
ki Şahandan Kabristanı'na defnedildi. 

Azeri edebiyatında döneminin en büyük 
klasik şairi olarak kabul edilen Seyyid Azim, 
Şamahı'daki şairler ve aydınlar topluluğu 
Beytüssafa'nın reisiydi. 18SS'ten itibaren 
eski tarzda yazdığı lirik gazelleri, kaside, 
kıta, rubal ve müseddesleriyle tanınmış
tır. Farsça şiirleri de bir divan teşkil ede
cek kadar çoktur. Şirvanl özellikle Rus me
m urlarının zulmünü, rüşvet ve suistimal
lerini, keyfi davranışlarını, cahil ve men
faatperest din görevlilerinin riyakarlıkla

rın ı acı ve alaycı bir dille eleştirdiği man
zumeleriyle ilgi çekmiştir. Bu tarz şiirlerin
de bazı kişileri adlarını belirterek sert bir 
şekilde hicvetmesi onları rahatsız etmiş, 

bu yüzden çeşitli baskılara maruz kalmış
tır. Şii-Sünni mezhep ihtilaflarına, Şiiler'in 
10 Muharrem'de kendilerine eziyet etme
lerine ve batı! itikadlara karşı çıktığı şiir
leri yüzünden cahil halk arasında zor du
rumlara düştüğü de olmuştur. 

Eserleri. 1. Tezkire. 188S'te tamamla
nan eserde Azerbaycan' da, Osmanlı ülke
sinde, iran'da ve kısmen Türkistan'da ye
tişen Türk şairlerinden 270 civarında kişi
nin kısa hal tercümesi ve şiirlerinden ör
nekler bulunmaktadır. z. Tarih-i Şirvan. 
1884-1887 yılları arasında kaleme alınan 
ve bugün mevcut olmayan eserin bir bö
lümü, daha 1884'te Vladimir Bezmenov 
tarafından Rusça'ya çevrilerek Tiflis'te bir 
arkeoloji-tarih dergisinde bastırılmıştır. 3. 
Rebiü 'I-etfal (Şeriat). Didaktik manzume 
ve hikayelerden oluşan bu ders kitabı ya
yımlanması için Bakü-Dağıstan Mekteple
ri Müdürlüğü'ne gönderilmiş, ancak eser, 
içinde siyasi fikirler bulunduğu gerekçesiy
le yazarının Şeki'deki öğretmenlik işinden 
uzaklaştınlmasına sebep olmuştur. Da
ha sonra geliştirHip 1883'te tamamlanan 
esere Tô.cü'l-kulUb adı verilmiştir. Sey
yid Azim'in şiirleri toplu halde ölümünden 
sonra yayımlanmış, oğlu Cafer bazı hikaye 
ve temsillerini 189S'te Tiflis'te Mecmua-i 
Seyyid Azim Şirvani adıyla neşretmiş, 
eser aynı yıl Tebriz'de de basılmıştır. Diva
nı Habib Sadıkoğlu tarafından düzenlene
rek 1897' de Tebriz' de yayımlanrnış, 1902'
de Bakü'de Gazeliyyat-ı Seyid Azim neş
redilmiştir. Külliyatının nisbeten tam bas
kısı Azerbaycan İlimler Akademisi yayınla
rı arasında çıkmıştır: Seyyid Azim Şirva
ni: Eserleri (I-lll, Bakü 1967-1974). Külli
yatı neşre hazırlayan Süleyman Rüstemov 
ı. cildinin başına şairin hayatı ve eserleri 
hakkında bir inceleme eklemiştir. ı. ciltte 
klasik tarzda gazelleri, ll. ciltte satirik man
zumeleri, manzum hikayeleri, bazı hadi
selere bağlı olarak yazılmış şiirleri, kasi
deleri, manzum ve mensur mektupları, 
Rebiü'l-etfô.l adlı eseri, lll. ciltte Tezki
re'si bulunmaktadır. Seyyid Azim'in 1954 
yılında kendisine ait arşiv kayıtları arasın
da bulunan Farsça divanı henüz basılma
mıştır. 
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Eskişehir Seyit gazi' de 
XIII. yüzyılın başlarında 

kurulan külliye. _j 

Üçler tepesinin yamacında ve kayalık bir 
alanda inşa edilmiştir. Rivayete göre Erne
vi kumandanı Seyyid Battal Gazi VIII. yüz
yılda bu mevkide şehid düşmüş, Selçuklu 
Sultanı 1. Gıyasedd.in Keyhusrev'in eşi Üm
mühan Hatun buraya onun için Xlll. yüz
yılın başlarında bir türbe, cami ve medre
se yaptırmış. kendisi daha sonra bu med
resenin eyvanı durumundaki türbesine 
gömülmüştür. Külliyenin çekirdeği Ana
dolu Selçuklu döneminde oluşmaya başla
mış, XVI. yüzyılın başlarında Osmanlı dev
rinde eklenen yapılar ve ardından resto
rasyonlarla günümüzdeki halini almıştır. 
Külliyede Seyyid Battal Gazi Türbesi, ca
mi, iki çilehane, türbedar odası, Mihaloğul
ları Türbesi, Ümmühan Hatun Medresesi 
ve Tür besi, Kadıncık Ana, Kesikbaşlar ve 
Çoban Baba türbeleri, Bektaşi Dergahı, 
aşevi, fırın ve medrese odaları duvarlarla 
çevrili açık bir avlunun güney, doğu ve ku
zey yönlerinde yer almaktadır. Avluda med
rese odaları önünde bir şadırvan kalıntısı, 
ayrıca Kadıncık Ana Türbesi'ne yakın ko
numda lahitten devşirilen bir çeşme mev
cuttur. Arazinin meyilli konumundan dola
yı doğu ve güney yönler indeki yapılar al
tında depo-kiler şeklinde kullanılan me
kanlar oluşturulmuştur. 

Külliyeye kuzeydoğu ve güneybatıdaki 
iki kapıyla ulaşılmaktadır. Kuzeydoğudaki 
kemerli giriş duvar payelerine oturan sivri 
kemerlerle her biri kare planlı beş bölüme 
ayrılmış, kuzey-güney doğrultusunda iki 
katlı düzenlenmiş rampalı bir yoldur. Yo
lun dışa bakan doğu cephesinde ilk üç ke
mer dışarı açılırken diğer ikisi örülerek ka
patı! mıştır. Kuzeyde yer alan ilk kemerin 
doğu köşesinde konsol üzerinde bir aslan 
heykeli bulunurken dördüncü kemer örüle
rek üzerinde mermer kitabe bulunan dik
dörtgen söveli ve lentolu bir kapı haline ge
tirilmiştir. Yolun üst katı her birinin üzeri 
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kubbeyle örtülü kare planlı misafir odala
rıdır. Revaklı, "L" biçiminde bir koridor ha
linde açık avluya ulaşan rampalı yolun so
lunda yamuk dikdörtgen planlı ve iki kub
beli bir giriş mekanı bulunmaktadır. Sey
yid Battal Gazi Türbesi, Mihaloğulları Tür
besi, cami, Kesikbaşlar Türbesi, çilehane 
odaları ve türbedar odası. lentolu bir ka
pı ve iki yandaki demir şebekeli pencere 
düzenlemesiyle öndeki bölümden ayrılan 
holün etrafında yer almaktadır. 

Külliyenin oluşumunda ilk yapılışı Ana
dolu Selçuklu dönemine tarihlenen bina
lardan Seyyid Battal Gazi Türbesi sekizgen 
alt yapı üzerine kubbeli bir yapıdır. Güney
doğu cephesinden camiye bitişik olan tür
benin girişi doğu duvarındadır. Türbenin 
cephelerini ince ve kalın silmelerden olu
şan profilli bir saçak çevreler. Kuzey, ku
zeydoğu ve kuzeybatı cephelerinde sivri 
kemerli alınlığa sahip dikdörtgen açıklıklı 
pencereler bulunur. Bunlardan kuzeydeki 
pencere alınlığının içinde beş satırlık bir ki
tabe mevcuttur. Buna göre türbe Mihalo
ğulları'ndan Ali tarafından 869'da (ı 464) 
onarılmıştır. iç mekanda güneyde yakla
şık 8 m. uzunluğundaki Seyyid Battal Ga
zi'ye, kuzeydeki eşine (Bizans Prensesi Ele
nora) ait olmak üzere iki sanduka yer al
maktadır. Yarım daire biçimindeki mihra
bın kavsarası mukarnaslıdır. Yapı, köşeler

deki mukarnas sıralarıyla onaltıgen kas
nağa geçişi sağlanan bir kubbeyle örtül
müştür. Bugünkü yapının, aslı Selçuklu dö
nemine ait olmakla birlikte Osmanlı dev
rinde genişletilerek yeniden inşa edildiği 
düşünülmektedir. Türbenin ahşap üzerine 
gümüş levhalar ve şeritlerle süslenmiş, 
üstünde 915 (1509) tarihi ve usta kitabe
si bulunan kapısı Ankara Etnografya Mü
zesi'ndedir. Türbede vaktiyle yer alan Sel
çuklu devrine ait ibrik bugün Türk ve İs
lam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir 
(E nr. 102). 
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Türbenin, güneydoğusunda yer alan ca
minin kapısı üzerindeki kitabesine göre 
Selçuklu Sultanı 1. Keyhusrev zamanında 
604'te ( 1207-1208) yapıldığı ve Il. Bayezid 
döneminde 917'de ( 1511) yenilendiği be
lirtilmektedir. Türbe ve cami bu sırada bir
leştirilmiştir. Kareye yakın yamuk planlı ca
minin girişi kuzey duvarındaki basık ke
merli kapıyla sağlanmaktadır. Yapının her 
cephesinde iki sıra pencere bulunurken 
alt sıra pencereler dikdörtgen açıklıklı, üst 
sıra pencereler sivri kemerli ve alçı şebe
kelidir. Dış duvarlarda kesme taş, moloz 
taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanıl
mıştır. İçten sıvalı ve süslemesiz olan ha
rimde mihrap ve minber mermerdendir. 
Yapı pandantifli kubbeyle örtülmüştür. Ca
minin güneybatı köşesinde silindirik göv
deli ve tek şerefeli minare yer almaktadır. 

Güney tarafından camiye bitişik olan Ke
sikbaşlar Türbesi'nin inşa tarihi kesin ola
rak bilinmemekle beraber günümüze ula
şan bölümlerinden anlaşıldığı kadarıyla Sel
çuklu dönemine aittir. Türbe iki katlıdır. 
Hale eyvan benzeri sivri bir kemerle açı
lan üst kat kareye yakın planlı olup pan
dantifli kubbe ile örtülüdür. Dikdörtgen 
planlı ve tonoz örtülü alt katta iki sandu
ka bulunmaktadır. Tuğla örgülü cephele
re sahip yapıda eyvan kemerinin etrafın
daki köşeliklerde tuğla bezerneler dikkat 
çekmektedir. 

Çilehane odaları birbirine bitişik iki dik
dörtgen mekandan oluşmaktadır. İnşa ta
rihleri kesin şekilde bilinmeyen yapıların 
Selçuklu dönemine ait olduğu düşünül
mektedir. Kuzeydeki oda daha büyük ol
makla birlikte her iki odanın hale açılan 
sivri kemerli ve tuğla örgülü kapıları var
dır. Bu kapıların kemerlerinde tuğlaların 
değişik dizilmesiyle elde edilmiş motifler 
görülmektedir. 

Türbedar odası çilehane odalarına biti
şik ve bunların kuzeyinde yer almaktadır. 

Seyyid Battal 
Gazi camii 
ve Türbesi
Seyitgazi 1 
Eskişehir 

Yamuk dikdörtgen planlı ve kubbeli me
kanın iki girişi ve cephelerinde pencere 
açıklıkları bulunmaktadır. Duvarlar taş ve 
tuğlanın kullanıldığı almaşık örgülüdür. 
İç mekanda güney duvarında yarım daire 
planlı mihrap nişi, sekiler ve sivri kemer
li nişler yer alır. 

Mihaloğulları Türbesi'nin Mihaloğulları'n
dan Ahmed ve Mehmed beylere ait olup 
917'de ( 15 ı ı) yaptınldığı ileri sürülmek
tedir. İçinde iki sandukanın bulunduğu ya
pı, Seyyid Battal Gazi Türbesi'nin doğu
sunda olup güneydoğu cephesindeki bir 
pencere bu türbeyle bağlantısını kurar. Bir 
köşesi pahlı dikdörtgen planlı ve köşe üç
genleriyle taşınan kubbeyle örtülüdür. 

Külliyenin Selçuklu dönemi yapılarından 
Ümmühan Hatun Medresesi, I. Keyhus
rev veya I. Keykubad tarafından XIII. yüz
yıl başlarında açık avlulu, revaklı ve eyvan
lı medrese şemasına göre inşa edilmiştir. 

Medresenin kareye yakın dikdörtgen pla
nı arazinin konumu sebebiyle hafif çarpık

tır. Aynı zamanda Ümmühan Hatun'un tür
besi olan kuzey yönündeki ana eyvan med
rese kütlesinden dışa taşkındır. Medrese
nin basık kemerli kapısı güney cephesin
dedir. Devşirme malzemenin kullanıldığı 
yapıda dış cepheleri kademeli bir silme 
çevrelemektedir. Cephelerin üst sıraların
da dikdörtgen açıklıklı pencereler vardır. 
Doğu ve batı kanatlarında dikdörtgen plan
lı ve tonoz örtülü üçer medrese odası ve 
birer eyvan mevcuttur. Eyvan ve odaların 
önünde kare-dikdörtgen kesitli payelere 
oturan sivri kemerli ve dört açıklıklı revak 
yer alır. Güneydeki girişin her iki yanında 
ve doğudaki revakın ortasında prizma göv
deli birer su teknesi, batıdaki eyvanın ze
mininde derin oyulmuş bir havuz bulun
maktadır. Eski halinde açık olması gere
ken avlu 917-923 (1511-1517) yılları arasın
daki Osmanlı onarımında biri daha küçük 
olmak üzere üç adet pandantifli kubbey
le örtülmüştür. 

Medresenin ana eyvanını oluşturan Üm
mühan Hatun Türbesi prizmatik dikdört
gen gövdesiyle dışa taşkın konumda iki 
katlı bir yapıdır. Dış cephelerde üç tarafta 
birer adet yarım daire-çokgen kesitli pa
yanda bulunmaktadır. Medrese içinde üst 
kata sivri bir kemerin üzerine oturan ve 
iki yönlü dokuzar basamaktan oluşan bir 
merdivenle, sandukanın bulunduğu alt
taki cenazelik katına ise yedi basamakla 
ulaşılmaktadır. Ana eyvan beşik tonazla 
örtülmüş, kuzey cephesinde muhtemelen 
avlunun üstü kapatıldıktan sonra açılan 
dikdörtgen iki pencere yer almıştır. Tür-



benin dışa taşkın konumu diğer Selçuklu 
medreselerinde karşılaşılan bir özellik ol
madığı için medreseden önce yapılmış ol
duğu ve kısa bir süre sonra medresenin 
eklendiği düşünülmektedir. 

Kadıncık Ana (Ayni Ana) Türbesi, Selçuk
lu dönemine ait olduğu kabul edilen bir di
ğer yapıdır. Batı cephesinden Ümmühan 
Hatun Türbesi'ne, güney cephesinden 
medreseye bitişik olarak inşa edilmiş dik
dörtgen planlı. içten tonoz. dıştan çatı ör
tülü, tek katlı küçük bir yapıdır. Doğu cep
hesinde üzerinde "Ayni Ana" yazısı bulu
nan basık kemerli bir kapı, batı cephesin
de Ümmühan Hatun Türbesi'ne açılan siv
ri kemerli bir pencere bulunmaktadır. 

Dergah, kitabesine göre Mihaloğlu Meh
med Bey tarafından 917'de ( 15 ı ı) yaptı

rılmıştır. Külliyenin doğu kanadında yer 
alan yapı, uzun dikdörtgen planlı bir sa
lon ve rampalı yolun üzerine denk gelen 
kare planlı kubbeli beş odadan oluşmakta
dır. Odaların dışarıya açılan pencereleri , 
yaşmaklı-davlumbazlı ocak nişleri ve do
lap nişleri vardır. Bu bölümde kubbelerin 
yanı sıra ocakların kare biçiminde, uzun 
ve külahla sonianan bacaları dışarıdan dik
kati çekınnektedir. Salonun kuzeyinde ge
niş bir pencere ve doğu duvarında odala
ra geçişi sağlayan kapılar yer almaktadır. 

Batı cephesi değişik ölçülerdeki yedi sivri 
kemerle avluya açılmıştır. Bu kemerlerden 
ortadaki; üzerinde bir kitabenin yer aldığı 
basık kemerli kapıya dönüştürülmüştür. 

Seyyid Battal Gazi Külllyesi"nln kuşbakışı görünüşü - Eskişehi r 

Yapı Kanuni Sultan Süleyman devrinden 
itibaren Bektaşi dergahı olarak kullanılmış
tır. 

Çoban Baba Türbesi, Seyyid Battal Ga
zi'nin mezarını bulduğuna inanılan Çoban 
Kutluca Baba'ya aittir ve Osmanlı döne
minde dergahla birlikte yapılmış olmalı
dır. Dergahın altında yer alan dikdörtgen 
planlı türbe tavanındaki sekizgen biçimli 
açıklıkla dergahın salonuyla bağlantılıdır. 
Türbenin doğu duvarındaki pencereler 
rampalı yola açılmaktadır. Çoban Baba'
nın sandukası ortada yer almaktadır. 

Osmanlı döneminde 91 7-923 ( 151 1-
1517) yılları arasında inşa edilen aşevi, fı
rın ve medrese odaları avlunun kuzeyin
de birbirine bitişik olarak ele alınmış me
kanlardır. Bunlardan doğudaki aşevi, kül
liye avlusunun kuzeydoğusunda yer alan 
dergah ve fırına bitişik kareye yakın dik
dörtgen planlıdır. Güney cephesinde silme
lerle çevrelenen basık kemerli bir girişi var
dır. Güney cephesinde ve kuzey cephesin
de dikdörtgen kesitli ve sivri kemerli pen
cere açıklıkları ve duvar nişleri, ayrıca do
ğu cephesinde sivri kemerli dolap nişleri 
mevcuttur. İç mekanda davlumbazlı ocak 
nişleri yer alır. Yapı tromplu kubbe ile ör
tülmüştür. Kubbenin batısında altı. ku
zeyinde iki adet kesme taş kaide üzerine 
tuğla örgülü, kare kesitli ve külahlı baca
lar vardır. Cephelerde kesme taş ve mo
loz taş örgü görülmektedir. 
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Külliyenin fırını aşevi ile medrese odala
rı arasındadır. Kare planlı. üzeri kubbeyle 
örtülü bölüm ve bunun doğusunda uzun 
dikdörtgen planlı bir bölümle birlikte iki 
kısımdan oluşmaktadır. Güney cephesin
de basık kemer li giriş, kuzey cephesinde 
sivri kemerli alın lıklı dikdörtgen pencere
ler, ayrıca duvarlarda nişler ve davlumbaz
lı bir ocak nişi bulunmaktadır. Doğu du
varında biri ortada, diğeri giriş cephesine 
yakın olmak üzere arkadaki uzun dikdört
gen mekanla bağlantılı fırın ağızları görül
mektedir. Güneydoğu köşesinden fırınla
rın olduğu bölüme iniş vardır. Kubbesi se
kizgen kasnak üzerinde yer alırken doğu
sunda yine tuğla örgülü ve külahil üç ba
ca yer almıştır. 

Medrese odaları avlunun kuzeyinde aşe
vi ve fırının bitişiğindedir. Üç odadan olu
şan bu bölümde odalardan biri dikdörtgen 
planlı ve iç içe iki mekandan meydana gel
miştir. Diğer iki oda kareye yakın dikdört
gen planlıdır. Odalara giriş orta birimin gü
ney cephesindeki basık kemerli kapıyla 
sağlanmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen 
planlı bu bölümün duvarlarında dikdört
gen açıklıklı , bazıları sivri kemerli olmak 
üzere nişler, dolap nişleri, ayrıca kuzey ve 
güney cephelerinde pencereler mevcuttur. 
Kuzey duvarında büyük bir ocak nişi bulu
nan odanın üzeri mukarnaslı köşe üçgen
leriyle geçişi sağlanan bir kubbeyle örtül
müştür. Dershane adı da verilen ve es
kiden Kırklar Meydanı (Semahane) olan bu 
mekan günümüzde m üze olarak kullanıl
maktadır. Orta odanın sağında kalan ve 
yine kareye yakın dikdörtgen planlı olan 
diğer odanın (doğudaki oda) güney ve ku
zey cephelerinde sivri kemerli pencereler 
mevcuttur. Odanın her cephesinde dolap 
nişleri, ayrıca batı cephesinde konik kü
lahlı ve yaşınaklı bir ocak nişi yer almakta
dır. Düzgün kesme taşla inşa edilmiş ya
pının tromplarla geçilen aydınlık fenerli 
kubbesi tuğladandır. Büyük dershane di
ye bilinen bu mekan eskiden Halife Mey
danı adıyla anılan yer olmalıdır. Medrese 
odalarının sonuncusu (batıdaki oda) dikdört
gen plan içinde öndeki dikdörtgen. arka
daki kare planlı iki mekandan oluşmakta
dır. Odanın girişi güney cephesindedir. Gü
ney ve batı cephelerinde dikdörtgen açık
lıklı ve sivri kemerli pencereler yer alır. Gü
ney, doğu ve kuzey cephelerinde dolap niş
leri, batı cephesinde konik külahil ve yaş
ınaklı bir ocak nişi bulunur. Bu odanın ku
zey duvarındaki bir kapıyla yine duvarla
rında dolap n işleri, pencereler ve bir ocak 
yer alan arka odaya geçilmektedir. Her iki 
odanın üzeri tromplu birer kubbeyle ör-
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tülüdür. Medrese odalarının avluya bakan 
cephelerinde kök boya ile yazılmış yazı
larta (Allah, Muhammed, Ali ,kutbülarifln 
Hazret-i Sultan Seyyid Battal Gazi) sema
hane ve türbenin duvarlarında bitkisel be
zemeler ve çiçek desenlerinin bulunduğu 
eski resimlerden anlaşılmaktadır. 

1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 
sırasında ve daha sonra Mill! Mücadele yıl
larında Yunan işgalinde büyük ölçüde ha
rap olan külliye 1956-1961 yılları arasında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından res
tore edilmiştir. Kutlu şahsiyeti bakımın
dan Seyyid Battat Gazi adına Osmanlı ül
kesinin bazı yerlerinde yapılmış makam 
türbelerle de karşılaşılmaktadır. Konya 
Ereğiisi ' nin doğusunda Toros dağlarının 
kuzey eteğindeki bir düzlükte yalnız te
meli kalmış bir türbe harabesi çevre köyle
ri tarafından Seyyid Battat Gazi'ye ait ola
rak saygı görüyordu. 
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SEYYİD BEY 
(1873-1925) 

Hukukçu, Cumhuriyet . döneminin 
ilk adiiye vekili. 

_j 

Mehmed Seyyid İzmir'de doğdu. Baba
sı İzmir eşrafından Müezzinzil.deler_ aile
sinden Abdullah Takıyyüddin'dir. Meşhur 
alim İbn Melek'in de aralarında bulundu-

ğu büyük dedeleri Aydınoğulları'nın da
veti üzerine Türkistan'dan Aydın sanca
ğına gelmişti (Seyyid Bey, s. 55). İyi bir 
medrese eğitimi alan Mehmed Seyyid'in 
İzmir'de bulunduğu yıllar hakkında ye
terli bilgi yoktur. 1904 yılında 18. devre 
birincisi olarak Mekteb-i Hukuk'tan me
zun olduktan sonra İzmir'de iki yıl kadar 
avukatlık yaptı (Türk Parlamento Tarihi, IJI, 

445). Dikülfünun Hukuk Fakültesi'nde baş
ladığı usGI-i fıkıh müderrisliği aralıklarla 
ölümüne kadar devam etti. ll. Meşruti

yet'in ilanıyla birlikte siyasete atıldı ve 1908 
seçimlerinde İzmir mebusu oldu, 191 2 ve 
1914 seçimlerinde aynı ilden mebus se
çildi. Üçüncü meclisteki iki yıllık görevinin 
ardından 13 Kasım 1916'da Ayan Meclisi 
üyeliğine tayin edildi. Osmanlı İttihat ve 
Terakk'i Cemiyeti'nin lider kadrosunda bu
lunan Seyyid Bey 1910'da İttihat ve Terak
ki Fırkası başkan yardımcılığına, 1911 'de 
fırka reisliğine getirildi. Medrese köken
li olmasının verdiği ilm! nüfuzla cemiyet 
içinde bir denge unsuru olduğu ve hİzip
Ierin arasını bulmada etkin rol üstlendiği 
anlaşılmaktadır. 1918 yılının Mütareke or
tamında bazı İttihatçılar'ca kurulan kısa 
ömürlü Teceddüt Fırkası'nın kurucuları ara
sında yer aldı (Bayar, I, 122). 

Mebus ve İslam hukuku müderrisi ola
rak ll. Meşrutiyet döneminde çeşitli ka
nunlaştırma vetadil komisyonlarında gö
rev yaptı. İlk defa 1909 yılında Kanun-ı 
Esasi'nin tadili için görevlendirilen otuz ki
şilik özel komisyonda (Tunaya, IJI, 379) ve 
1916'da Mecelle'nin ikmal vetadiliiçin 
Mebusan Meclisi'nce kurulan komisyonlar
dan Kanun-ı Medeni Komisyonu'nda bu
lundu (Öztürk, s. 96). Mondros Mütare
kesi'nin ve İngilizler'in İstanbul'u işgalinin 
ardından Malta'ya sürgün edilenler ara
sında Seyyid Bey de vardı. Bir yandan Hu
kuk Fakültesi'nde müderris olması, diğer 
yandan İttihat ve Terakk'i Fırkası'nın önde 
gelen isimlerinden biri olarak Mütareke 
sonrası ortamda milliyetçi hareketler açı
sından potansiyel bir etkiye sahip bulun~ 

ması sebebiyle bu sürgüne dahil edildiği 
söylenebilir. 29 Nisan 1920 tarihinde baş
layan sürgünden 1921 yılı Ekim ayı sonun
da İstanbul'a dönen Seyyid Bey burada 
durmayarak Ankara'ya gitti. fakat ardırio 
dan tekrar İstanbul'a gelip Ayan Meclisi'
nin ilgasına kadar darülfünundaki hocalı-
ğına devam etti. , . 

Milli Mücadele sırasında Mustafa Ke~ 
mal'in kendileriyle irtibat kurarak Anado
lu'daki harekete destekvermelerini iste
diği kişiler arasında bulunan Seyyid I;ley, 
Cumhuriyet'in ilanından önceki dönemdE!: 


