SiYAVU$ PASA TÜRBESi
ve okçuluktaki mahareti, takvası , savaş
lardaki şecaati hakkında görüş birliği bulunan Siyavuş Paşa'nın devlet siyasetinden
habersiz ve öngörüsüz olduğu ifade edilir.
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Mimar Sinan tarafından Sadrazam Si(Kanijeli) için inşa edilen türbenin inşa kitabesi yoktur; 1582-1 584 yılları
arasında yapıldığı düşünülmektedir. Tez-

yavuş Paşa

kiretü'l-ebniye'de Siyavuş Paşa ve çocukları için ayrı türbeler inşa edildiği belirtilmekteyse de Siyavuş Paşa için ayrı bir türbe yapılmamış, paşa 1011 (1602) yılında
vefat edince çocuklarının türbesine defnedilmiştir. Yapının caddeye açılan penceresinin alınlık kemeri içinde Siyavuş Paşa'nın vefatıyla ilgili bir kitabe bulunmaktadır. Bir avlu içinde yer alan türbe üç cephesiyle avlu duvarının dışına taşmaktadır.
Avlu duvarı üzerinde paşa adına yapılmış
1011 (1602) tarihli bir çeşme vardır. Türbe 1940-1970 yılları arasında restore edilmiş, kalem işleri yenilenmiş ve revzenler
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Türbesi'nin pencere

al ı nlığında

yer alan kitabe

değiştirilmiştir.

Kesme taştan inşa edilen dışta onaltı
gen planlı yapı içte sekizgene dönüşür. Silmelerle çevretenmiş cephelere atıarnalı olarak altlı üstlü birer pencere açılmıştır. Profilli bir kornişle sonianan cephelerin alt sı
ra pencereleri dikdörtgen söveli olup sivri
hafifletme kemerinin içi mermer alınlıklı
dır. Sivri kemerli olan üst sıra pencereleri ise yuvarlak açıklıklı dışiıkiara sahiptir.
Türbenin tek kubbeli bir revakl olup girişi
kuzey cepheye açılmıştır. Önde serbest, arkada duvara gömülü, mukarnaslı başlıkla
ra sahip dört sütun tarafından taşınan kasnaksız kubbeye geçiş pandantiflerle sağ
lanmıştır. Bu sütunlar birbirine pembe somaki ve mermerin alternatif dizilimiyle kurulan sivri kemerlerle bağlanmıştır. Giriş
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cephesi mermer kaplanmıştır. Palmet formunda breş ve mermerle örülmüş olan
basık kemerli giriş dikdörtgen bir çerçeve
içine alınmış ve üzerine bir ayet kitabesi
yerleştirilmiştir.

İç mekanda kubbe sivri kemerterin birbirine bağladığı sekiz paye üzerine oturmaktadır. Girişi ve cepheleri içine alan kemerlerin geniş tutulması ile yapı içte her
yönde genişlemiş, yan duvarlarına birer kavukluk açılmıştır. Alt sıra pencereleri kapaklı olan yapının üst sıra pencereleri içte
de sivri kemerli ve alçı şebekelidir.
Siyavuş Paşa

Türbesi'nde çini, kalem işi
süsleme kullanılmıştır. Çiniler girişin iki yanında bulunan panolarda, pencere alınlıklarında , yapıyı dolaşan ayet kuşağında, giriş üzerinde bulunan ayet kitabesinde, pandantiflerde ve kavukluk içlerinde görülmektedir. Lacivert, yeşil, mavi,
firı1ze, beyaz ve kırmızı renklerin kullanıl
dığı çinilerde girişin iki yanında bulunan
panolar dikkati çekmektedir. Birbirinin eşi
olan bu panolar üç bölüme ayrılmıştır. Üstte rOm! dolgulu köşebentlerle oluşturulan
niş içerisinde beyaz zemin üzerinde bir
kandil tasviri yer almaktadır. Ortada yine
köşebentlerle oluşturulan niş içerisinde Çin
bulutlarının meydana getirdiği bir vazodan
çıkan şemse motifı görülmektedir. En altta ise renkli taş görünümlü çinilere yer verilmiştir. Yapıyı dolaşan kitabe kuşağında
ve pencere alıntıklarında lacivert zemin
üzerine beyaz sütüste ayetler yazılmıştır.
Pandantiflerde görülen ve etrafı rOmllerden oluşan kalem işiyle dolgulanmış çini
madalyonlarda lacivert üzerine beyaz sülüsle "Allah", "Muhammed", ciharyar-i güzin, "Hasan" ve "Hüseyin" yazılıdır. Kalem
işi süslemeler revakta ve yapı içinde kubbe ile pandantiflerde görülmektedir. Bitki
kompozisyonlu olan kalem işleri restorasyonlar sırasında yenilenmiştir. Türbenin
ahşap süslemeleri ise geometrik geçmelerden oluşan ve kündekar'i tekniğindeki

ve
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ve pencere kanatlarında yer almakTürbede iki adet ahşap sanduka, dokuz adet bitkisel süslemeli merrher sanduka bulunmaktadır.
tadır.

Siyavuş Paşa'nın Mimar Sirian~a Eyüp'ün
yukari kesiminde geniş arazisUçinde bir de
köşk inşa ettirdiği bilinmektedir.. Bu köş
kün kagir bir yapısı Sinan'ın einsali yapı
ları arasınd'a tek örnek olarak günümüze
kadar gelebilmiştir. Evliya Çelebi, Siyavuş
Paşa' nın şehrin içinde çok büyük bir ahşap
konağının bulunduğunu söyler.
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Fıkıh kitaplarının

L

devletler hukuku hükümlerini
içeren bölümüne
veya bu konuda yazılan
kitaplara verilen ad.

_j

Sözlükte "hal, durum, davranış, idare,
yol, hareket, yürüme" gibi anlamlara gelen siyer slret kelimesinin çoğuludur. Hem
klasik fıkıh literatürü içinde özel bir türün hem fıkıh sistematiği içinde özel bir
bölümün ismi olarak siyer, günümüzde
devletler genel ve devletler özel hukuku diye adlandırılan alanlara dair doktriner görüşlerin bütününü ifade eden bir terim anlamı kazanmıştır. Slret kelimesi Kur'an-ı
Kerim'de bir yerde "durum" manasında
(Taha 2012 ı) ve hadis kaynaklarındaki bazı
rivayetlerde "tutum, davranış biçimi" anlamında (Dariml, "Mu~ddime", ı8; Müsned, I, 75, I 28) geçer. Ayrıcasiyer ve tarih
kaynaklarında aktarılan Resul-i Ekrem'e
ait bazı ifadelerde slret kelimesinin siyer
terimine temel teşkil edecek kullanımla
rına rastlanır (aş . bk. ) . İslam hukukçuları,
müslüman bir toplumun gayri müslim toplum ya da bireylerle ilişkilerde izleyeceği
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tutum, siyaset ve hukuk rejimini özellikle
Hz. Muhammed'in ve onu takiben Hulefa-yi Raşidln ' in bu konuda benimsedikleri
davranış ve gittikleri yoldan (slret) çıkar
dıkları için ilgili hükümleri de siyer terimi
altında bir araya getirmişlerdir (kelimenin
sözlük anlamlarıyla siyer konularının karakteristik özellikleri arasında bağ kuran
bazı izahlar için bk. İbnü'l-Hümam, V, 435;
Şehhate, s. ı 2- ı 3) Bu yaklaşım, İslam kültüründe devletler hukuku uygulamalarının
Hz. Peygamber gibi ideal bir örneğe dayandığı, dolayısıyla bu alanda günlük siyasetin ve keyfiliğin değil hukukiliğin hakim
olması gerektiği mesajını içermektedir.
Kaynakların verdiği bilgiye göre slret kelimesi siyer teriminin bu anlamına temel
teşkil edecek biçimde bizzat Hz. Peygamber tarafından kullanılmıştır. Mesela sıcak
çatışmayı gerektiren bir devletlerarası sorunu çözmek üzere Abdurrahman b. Avf
kumandasındaki or duyu sevki sırasında
şöyle buyurmuştur: "Ey Avf oğlu, sancağı
tut! Topluca Allah yolunda gaza edin ve
Allah'ı inkar edenlerle savaşın. Fakat hıya
net etmeyin, anlaşmayı bozmayın, insan
bedenine saygısızlıkla işkence yapmayın
ve çocuklarla kadınlara dokunmayın. İşte
bu Allah'ın emridir ve elçisinin sizin aranız
daki slretidir" (İbn Hişam, III-IV, 632). Yine
ResGl-i Ekrem'in Abdülkays kabilesi lideri
Ekber b. Abdülkays'a yazdığı, savaş ve barış hukukuna dair hükümler içeren mektubundaki şu cümlesi siyer teriminin arka planına ışık tutmaktadır: " ... (kabile mensuplarının) feyden paylarını almaları, yargı
lamada adaletin sağlanması ve ilişkilerde
hakkaniyete göre davranılmasından (elkasdü fi's-s!reti) her iki toplum hakkında
bağlayıcı olmak üzere müslümanların ordusu sorumludur. Allah ve resulü onlara
şahitlik yapar" (İbn Sa'd , I, 283) . Kelimenin benzer kullanımlarına Hz. ömer ve Osman'ın yazışmalarında da rastlanmaktadır (Taberl, III, 585; IV, 245). Fıkın

literatürünün ilk örneklerindem iticihad olmak üzere haraç, emva!; ganimet (g~naim), cizye, eman, ridde,
daha sonraları · siyaset-i şer'iyye ve ahkarn-ı sultaniyye gibi terimler de yer yer
aynı içeriği karşılamak üzere kullanılmak
la birli.kte daha kuşatıcı olması yönüyle siyer bir üst terim olma hüviyetini hep korumuştur. Bu·noktada bir ayrıntıya işaret
edilmesi uygun olur: "Kitabü'l-cihad" baş
lığını taşıyan bazı eserlerin veya geneı'fı
kıh kitaplarının bu .bölümlerinin alt . başlık
larında tarnan zamari ·siyer veya slret kelimelerin. e .rastlanmaktadır. Fakat bu. kulıanımlarda; meseıa _Malikl fakihi İbn Ebu
ban~nbaşta

Zeyd'in eserinde yer alan "Babü slreti'limami'l-adl fi malillah", "Zikru ba'dı ma ruviye mine's-sireti fi malillah" şeklindeki baş
lıklarda (Kitabü'l-Cihad, s. 487, 497) devletler hukuku içeriği değil kelimenin kök anlamı kastedilmektedir. Siyerle bu konudaki düzenlernelerin dayanağı niteliğindeki
rivayet ve olayları konu edinen megazl ilmi arasında yakın bir ilişki vardır. "Savaş
ve savaş alanı, gazve" anlamlarına gelen
mağzat kelimesinin çağulu olan megazi,
daha çok Hz. Peygamber'in özellikle gazveleri ve seriyyeler başta olmak üzere hayatına ilişkin ayrıntıları ele alan ilim dalı
nın ve ilgili literatürün özel adı olmuştur
(bk. SİYER ve MEGAzİ).
Fıkıh terimi olarak siyerin ilk defa ne zaman ve kimin tarafından kullanılelığına dair
kesin bilgiler olmamakla birlikte bazı tarihi veriler terimleşmenin ll. (VIII.) yüzyı
lın ortalarına doğru Ebu Hanife'nin gözetiminde gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir (aş.bk.). Birçok tabakat ve ilimler tarihi kaynağının verdiği bilgiye göre
Ebu Hanife, Küfe'deki fıkıh mektebinde esSiyer adını verdiği bir kitabı öğrencilerine
yazdırmış , bu isimle şöhret bulan kitaba
aynı adla reddiyeler yazılmıştır {mesela bk.
İbn Hacer, Tevali't-te'sfs, s. I 53) . Bu tür
bilgilere dayanan Muhammed Hamldullah,
siyer teriminin "devletler hukuku" anlamın
da ilk defa Ebu Hanife tarafından kullanıl
dığı hususunda daha kesin bir kanaate sahiptir (İslam'da Devlet İdaresi, s. 43; ayrı
ca bk. Kruse, Islamische Völkerrechtslehre,
s. 6:3). Bazı istisnaları olmakla birlikte Irak
ve Şam fakihlerinin siyer terimine, diğer
bölge alimlerinin ise cihad terimine bu alana özel bir isim olarak yer vermeleri Hamldullah'ın kanaatini desteklemektedir.
İlgili literatürün gelişim seyrine bakıldığın
da ilk grup içinde özellikle Hanefiler'in bir
üst başlık olarak siyer kelimesini kullanınada ısrarlı oldukları görülmektedir. Bu
bilinçli tercihte mezhebin ilk imamların
dan aynı adla yazılmış kitapların intikal etmiş olmasının etkisi açı ktır.

Siyer terimi, toplumlararası ilişkilerin hemen her boyutuna dair hükümleri kuşa
tan bir muhteva zenginliğine sahiptir. Bu
geniş muhteva içinde savaş, barış, diplomatik ilişkiler, uluslararası ticaret. kanunlar ihtilafı, yabancılar hukuku gibi günü. müz devletler hukuku konuları yanında
zimmet sözleşmesi, İslam dininden dönenler (mürtedler) ve meşru siyasi otoriteye
baş kaldıranlarla (bagiler) ilişkiler gibi fık
hın kendine özgü yapısı gereği işlenen konular da bulunmaktadır. Siyer edebiyatının
önde gelen yazarlarından Şemsüleimme

