ATPAZART OSMAN FAZLI
de gösteren müellifı ve musawiri bilinmeyen ve daha çok III. Murad Surnamesi adıyla meşhur Surname'de (TSMK, Hazine. nr. I 344) minyatürlerinin canlı biçimde tasvir ettiği. küçük tekerlekli dükkaniarda işlerini yapan esnaf ve yürüyen bir harnarnda müşterilerini yıkayan
teliaklar gibi günlük hayattan alınmış
sahneler. bu düğün münasebetiyle o devrin esnafı hakkında değerli bilgiler vermektedir.
'

Atmeydanı'nın bugün kü durumu- Sultanahmet /Istanbul

lü bir tunç heykel grubunu Atmeydanı'n 
da kendi sarayının önüne diktirmiş, fakat ha l kın tepki göstermesi üzerine bunlar ka l dırılmıştır. Hünemame'nin Il. cildindeki bir minyatürde (TSMK, Hazine.
nr. 1524) bu heykeller açıkça görülebilmektedir.
Kanüni'nin şehzade l eri Mustafa, Mehmed ve Selim ' in 1530 yılında yapılan
sünnet düğünü s ı rasındaki şölenler, kasebaz-hokkabaz oyunları, at yarışları ve
gece yapılan ateş oyun l arı ile geçm i ş,
padişah , İbrahim Paşa Sarayı divanhanesi şahnişininden halka altın ve gümüş
paralar atmıştı r . Fransa ile ilk kapitüIasyon anlaşması da 1536 yılında , İbra
him Paşa'nın idam edilmesinden kısa bir
süre önce, Fransız elçisi La Foret ile İb
rahim Paşa tarafından bu sarayda imzalanmıştır. İbrahim Paşa'nın idamınd9n

sonra bir bölümü XVII. yüzyıl ortalarına
kadar İç Oğlanları Ocağı olarak kullanı
Ian ve Atmeydanı Sarayı diye de anılan
İbrahim Paşa Sarayı, Il. Selim döneminde Zal Mahmud Paşa'ya, lll. Murad döneminde Bosnalı İbrahim Paşa'ya, daha
sonra da Yemişçi Hasan Paşa'ya verilmiş, bugün ise restore edilerek Türk ve
İslam Eserleri Müzesi haline getirilmiştir.
Kanüni'nin diğer şehzadesi Bayezid'in
sünnet düğünü ( 1539) ile Osmanlı sarayının en muhteşem düğünü o l duğu bilinen lll. Murad ' ın şehzadesi Mehmed'in
sünnet düğünü (1582) yine Atmeydanı'n
da yapılmıştır. Şehzade Mehmed'in sünnet düğünü elli iki gün elli iki gece sürmüş, eğlenceler bilhassa esnaf alayları
ile dikkat çekici hale getirilmiştir. İbra
him Paşa Sarayı'nın mimari özelliklerini

XVII. yüzyı lda Marquis de Nointel, IV.
Mehmed'in Atmeydanı'nda kurulan bir
buçuk yılda hazırlanmış otağını gördüğünü; Silahtar Mehmed Ağa, 1660 yılın
da çıkan yangında halkın civar mahallelerden gelerek Atmeydanı'na yığıldığını ,
sıkışıklıktan "boyun döndürmeye, nefes
almaya" imkan olmadığını, alanı dolduran kalabalığın "mahşer günü"ne örnek
teşkil ettiğini ; XVIII. yüzyılda Poujoulat
Atmeydanı'nda cirit oynandığını; 1782
yılında İstanbul'a gelen Comte de Ferrieres - Sauveboeuf, İbrahim Paşa Sarayı'nı oldukça kötü bir durumda gördüğünü , alanın çevresinin yangınlarla genişlemiş olduğunu , burada bazı günler
cirit yarışlarının yapıldığını. bazı günler
de bir at pazarının kuru l duğunu; Cevdet
Paşa ise 1777 yılında Hindistan'dan gelen bir filin Atmeydanı ' nda halka gösterildiğini yazmaktadırl ar.

1863 yılında ilk genel sergi, XIX. yüzyılda Sultanahmet Meydanı adıyla anılan

Atmeydanı'nda açılmış,

Abdülaziz döneminde Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa alanı
bir park olarak düzenlemiştir. 1919 yı
lında, İzmir'in işgali üzerine yapılan açık
hava toplantısı ise burayı millY mukavemetin hareket noktalarından biri olarak
tarihe geçirmiştir.
sonu ile XX. yüzyıl başla
edilen yapılar, bu tarihi meydana bugünkü görünümünü vermişler
dir. İbrahim Paşa Sarayı'nın yanına inşa
edilen Defter-i Hakani Nezareti, güney
uçta yer alan imaret ve darüşşifanın yerine yapılan Mekteb-i Sanayi, 1901 yılın
da yapılan Alman Çeşmesi eskf Atmeydam'na yeni katılan yapılardır. Mekteb-i
Sanayi'nin bir bölümüne yerleşen ticaret mektebi, halen Marmara Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılmak
XIX.

yüzyıl

rında inşa

tadır.
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ATPAZARİ OSMAN FAZU
(ö. 1102 / 1691)

ya rı s ınd a Atmey da nı'n ı

tasvir eden bir

minya tür (Surn.§me-i Hüma.yun, TSM K, Hazine,

nr. 1344, vr. 248•)
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Alim, mutasawıf;
İsmail Hakkı Bursevi'nin şeyhi.

_j

1041'de (1632) Şumnu ' da doğdu . İlk
bilgilerini babası Fethullah Efendi'den aldı. Ailesi ve hayatının ilk on yedi yılı hakkında yeterli bilgi yoktur. Daha sonraki
yıllarını müridi ve halifesi İsmail Hakkı
Bursevf'nin eserlerinden tesbit etmek
mümkündür. İlk tahsilini Şumnu'da tamamladıktan sonra Edirne'ye giderek
Aziz Mahmud Hüdayi'nin halifesi Saçlı
İbrahim Efendi'ye intisap etti. Burada
sıkı bir riyazet hayatı yaşayan Osman
Fazlı, şeyhinin kendisine kızını vermek
istediğini anlayınca artık feyiz alamayacağını düşünerek Celvetiyye'nin Üsküdar'daki merkez tekkesine gitti. Yaşlı
bir derviş ona, tekkenin şeyhi ve Hüdayi'nin kızından torunu olan Şeyh Mesud'un meczup olduğunu. irşada yetkili olmadığını. bu konuda Zakirzade Şeyh Abdullah'ın kendisine daha faydalı olacağını söyledi. Osman Fazlı, Zeyrek Camii'-
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nin yanında tekkesi olan bu Celvetf şey
hine intisap etti ve sekiz yıl kadar burada kaldı. Bu arada çeşitli hocaların derslerine devam ederek zahiri ilimlerle ilgili bilgilerini geliştirdi. Şeyhinin her salı
günü Fatih Camii'nde icra ettiği Celvetf
zikrine de devam etti. Bu yıllarda içine
doğan duyguları kaleme almaya başla
dı. Bunları Zakirzade'ye gösterdiğinde
şeyhi ona sözlerinde "Şeyh-i Ekber zevki" bulunduğunu söyledi.
Bir müddet sonra şeyhi Atpazarf'yi
Edirne'ye bağlı Aydos kasabasına halife
olarak gönderdi. Birkaç yıl burada vaaz
ve irşadla meşgu l olan Atpazarf, "vahdetin yüzünden kesret perdesinin açılma
sı ve afakta vahdet nurunun zuhuru"
diye tarif ettiği bir tecelliye nail oldu.
Şeyhinin ölümünden sonra Filibe'ye gitti (1068 / 1657-58) Burada gördüğü büyük ilgiyi çekemeyenler onu devlet yetkililerine şikayet ettiler ve Filibe'den göç
etmeye zorladılar. Osman Fazlı İstan
bul'a geldiğinde (1672). daha önce Filibe'de kadı iken tanıdığı Esfrf Mehmed
Efendi'nin şeyhülislam olduğunu öğren
di ve durumunu ona arzetti. Şeyhülislam
da Filibe kadısına hitaben bir mektup
yazarak kendisine verdi. Filibe'ye dönen
Osman Fazlı gördüğü bir rüya üzerine
tekrar İstanbul'a gitti. İsmail Hakkı 'nın
Tamfımü'l-feyz adlı eserinde anlattığı
na göre bu yıllarda sıkıntılı bir hayat geçiren Atpazarf daha sonra Fatih Atpazarı'nda Manisa lı Mehmed Paşa Camii'nin içinde kurduğu tekkeye yerleşti. Sohbetlerinde vah det-i vücil.d * çizgisini takip ettiğinden ulemanın tepkisini çekti. Sadrazam Köprülüzade Fazı! Ahmed
Paşa ile görüşmesi durumu biraz yatış
tırdı. Tekkedeki irşad faaliyetlerinin yanı sıra cuma günleri Vefa Camii'nde, çarşamba günleri de Süleymaniye Camii'nde vaaz vermeye devam etti.
1683 Avusturya seferi sebebiyle devlet ricaliyle arası açıldı . Ona göre bu sefer Osmanlılar'ın hayrına değildi, barış
yapılmalıydı. Ayrıca Kara Mustafa Paşa
bu işleri becerebilecek bir kabiliyete de
sahip değildi. Bozgundan sonra IV. Mehmed kendisini sohbet için Edirne'ye davet ettiğinde konu ile ilgili düşünceleri
ni padişaha açık bir şekilde arzetti. Sultan memnuniyetini bildirdiyse de Sadrazam Kara Kethüda İbrahim Paşa ' nın
faaliyetleri neticesinde Şumnu'ya sürgün edildi. Üç ay sonra yeni sadrazam
Bosnevf Süleyman'ın daveti üzerine Osmail Fazlı Edirne'ye döndü ve IV. Mehmed ile birlikte İstanbul'a geldi. Daha
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Osman Fazi ı Atpazari' nin müellif hattı
Misbtihu'l·kalb adlı eserinin son sayfas ı
(Süleyman iye K tp ., Reisülkütt.!l.b, nr. 511 / 1)

sonra 1689 Belgrad Seferi'ne davet edildi. Sadrazam Tekirdağlı Bekrf Mustafa
Sofya'ya vardıklarında geri dönmesini
istedi. Osman Fazlı da ordu bozguna uğ 
rayıp geri dönünceye kadar Sofya'da kaldı, daha sonra İstanbul'a döndü. Sursevf'nin ifadesine göre bu olaydan sonra
devlet yetkilileriyle ilişkisini kesti. Köprülüzade Fazı! Mustafa Paşa ' nın sadrazamlığı sırasında Magosa'ya sürülen Atpazari Konya, Larende, Silifke, Lefkoşe yoluyla Magosa'ya gitti. İsmail Hakkı
Bursevf, Atpazarf'nin oğlu Mustafa, Osman Dede, Yakut Dede ve Yahya Dede
ile birlikte 1690 yılında Magosa'ya giderek şeyhini ziyaret etmiştir. Atpazarf 17
Zilhicce 11 02'de ( 11 Eylü l 1691) vefat etti ve Magosa'da defnedildi. Daha sonraki yıllarda türbesinin yanına Kutub Osman Tekkesi inşa edildi.
Kutub Osman, Fazlı-i İlahi, Emir Efendi diye de anılan Atpazarf, XVII. yüzyıl
Anadolu ve Rumeli topraklarında gelişip yayılan tasawuff düşüncenin önemli simalarından biridir. Kadızade Şeyh
Mehmed Efendi (ö . 1045/ 1635 -36) ileAbdülmecid Sivasf'nin vahdet-i vücüd üzerine tartışmalarının olduğu bir dönemde sürekli olarak Fuşuşü '1-J:ıikem 'i okuyan • .okutan ve açıklayan Atpazarf' nin
hayatındaki sürgün ve sıkıntıların temelinde bu vahdet-i vücGdcu meşrebini ara-

mak gerekir. İsmail Hakkı Bursevf Kitfı
bü1-Hitfıb'da Atpazarf'nin bu durumu
kısmen örtrnek için etrafındakilere zahiri ilimleri de akutmaya başladığını kaydeder. Onun iki önemli eserinin Sadreddin Konevi tarafından kaleme alınan
eserlerin şerh ve haşiyesi olması da vahdet-i vücGd görüşüne bağlılığını gösterir.
Eserleri vahdet-i vücüd düşüncesi açı
sından bir orüinallik taşımamakla birlikte müellifin kendi ilham ve varidatı
nın (bk. VARiD) mahsulü olmaları sebebiyle önemlidir.
Kaynaklara göre Atpazarf Rumeli, Anadolu ve Hicaz bölgelerine 1SO'ye yakın
halife göndermiştir. Celvetiyye'nin Hakkıyye kolunun pfri olan İsmail Hakkı Bursevf'yi bunların başında saymak ger ekir. Kendisinden sonra İstanbul'daki dergaha şeyh olan oğlu Mehmed CGdf Efendi'den başka meşhur halifelerinden bazıları şunlardır : Seyyid Abdülbaki Efendi (Edirne), Ahmed Efendi (Aydos). Ali edDebrevf (Eşteb), Mehmed Efendi (Mısır),
Mehmed el-Karinabadf (Siroz).
Eserleri. 1. el- Lfı , il}.fıtü 1- berlp.yyfıt if
keşfi'l-J:ıucüb ve1-estfır 'an vücuhi esrfın ba 'ii'l-el}.fıdiş ve'l-fıyfıt. Bazı ayetterin tasawuff yorumunu yaptığı bu eserinde gönlüne doğan bilgileri vahdet-i vücGd çizgisindeki bir tasawuf anlayışıyla
kaleme almıştır. Çeşitli sUreler den altmış altı ayetin tefsirini ve bir kaç hadisi
ihtiva eden eser müridi İsmail Hakkı Bursevf'nin meşhur tefsiri Rul}.u'l-beyfın'ın
temel kaynaklarından biridir. Müellif nüshasından (Süleymaniye Ktp ., Refsülküttab, nr. 511 1 ı) başka nüshası bilinmemektedir. 2. Misbfıl}.u'l - ~alb. Sadreddin
Konevi'nin Miftfıl}.u'l-gayb adlı eserinin
şerhidir. Müellif nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Reisülküttab, nr. 511 1
2). 3. Mir' fıtü esrfıri'l- 'irtfın. Sadreddin
Konevi'nin Fatiha tefsirinin haşiyesidir
(Süleymaniye Ktp., Ragıb Paşa, nr. 120).
4. Tecelliyfıt-ı Berlp.yye. İbnü'l-Arabf'nin
bir kasidesinin şerhidir (Süleymaniye Ktp.,
Reisülküttab, nr. 511 / 3). S. Fetl}.u'l-bfıb.
Münazara ilmine dair Risfıletü'l- 'Adudiyye'nin şerhidir (liaf:ıu'l - meknan, I.
565) . 6. Hediyyetü1-mütel]ayyirfn. Hikmet ve kimyadan bahseder (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3491). 7. Gayetü'l -müntel]ab. İksir ilmi ile ilgilidir (Keş·
fü 'z.zunan, Il, 1811 ). 8. Hfışiye 'alfı Mul]taşari'l-Me 'fınf. Mul]taşarü1-Me 'fınf' 
nin diğer bir haşiyesi olan J:Ifışiye - i Magribiyye ile birlikte basılmıştır (İstanbul
1276)

ATRABÜ'I-ASAR
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Mutavvel (Süleymaniye Ktp , Uileli, nr.
2821); Tulı1 'u'ş-şems ve'l-işrdk (Süleymaniye Ktp., İzmir , nr. 321); Mektı1bdt
(Süleymaniye Ktp., Tahir Ağa, nr. 608), Risdle-i RaJ:ımdniyye if beyani kelimeti'l-insdniyye; Şerf:ı-i TelvfJ:ı ve Şerh-i

TenlpJ:ı.
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İstanbul, Fatih Atpazarı'nda kurulan
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Fatih devri uleması ve devlet ricalinden Manisalı Mehmed Paşa (ö. 1495) tarafından yaptırılan ve kendi adıyla anı
lan caminin içinde yer alır. İnşa tarihi
kesin olarak bilinmeyen bu caminin Fatih devrinde (14 51- 148 1) yaptınldığı tahmin edilmektedir. Ancak vakfiyesi 909
Rebiülewel (Eylül 1503) tarihlidir. Geceleri şehrin çeşitli yerlerinde nöbet tutan
on iki yeniçeri çorbacısı görevlerine dağılmadan önce akşam namazlarını topluca burada kıldıkları için cami Kul Camii
adıyla da anılagelmiştir. Atpazari Tekkesi ise Fazlı-i İlahi, Atpazari ve Kutub lakapları ile tanınan Şeyh Osman Efehdi'nin (ö. 1691) XVII. yüzyılın ikinci yarısı
içinde bu camiye "vaz'-ı meşihat" etmesinden sonra kurulmuştur. Başlangıçta
Atpazari Osman Efendi'nin mensup olduğu Celvetiyye tarikatına bağlı iken onun
Magosa'ya sürülmesinden sonra Şaba
niyye'ye, 186S'ten itibaren Sünbüliyye'ye,

1885 'ten sonra da tekrar Celvetiyye'ye
intikal etmiştir. Tekkenin Fatih ve çevresini etkilemiş olan yangınlarda zarar
gördüğü ve birtakım tamirler geçirdiği,
hatta yeniden inşa edildiği tahmin edilebilir. Her şeye rağmen Manisalı Mehmed Paşa Camii'nin XX. yüzyılın başla
rında ayakta olduğu ve Atpazari Tekkesi'nin de faaliyetini kesintisiz sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 1901'de çıkan bir
yangında ve 1918 Cibali-Fatih yangının
da büyük ölçüde tahribe uğrayan cami
uzun süre dört duvardan ibaret bir harabe halinde kalmış , 1964'te bu duvar
bakiyeleri yıktınlarak yalnızca dış ebadı
korunmak suretiyle yeniden inşa edilmiştir.

İlk yapısından günümüze hiçbir şey
ulaşmadığı

için Atpazari Tekkesi'nin mimari özellikleri bilinmemektedir. Ancak
tekkenin, tevhidhane olarak kullanılan
cami ile bunun avlusu etrafında yer alan
bir harem dairesi ve derviş hücrelerinden ibaret olduğunu söylemek mümkündür. Zaman içinde çeşitli onarımlar
geçirdiği muhakkak olan bu yapıların ilk
konumları pek fazla değişmemiş olsa
gerektir. Günümüzde tekkeden artakalan yegane unsurlar cami-tevhidhane ile
güneyinde yer alan küçük haziredir. Kareye yakın dikdörtgen planlı kagir duvarlı ve ahşap çatılı olan bu yapı mütevazi bir mescid niteliğindedir. Aslında
duvarları moloz taşla r ve tuğlalarla özensiz bir biçimde örülü iken son ihyasında
almaşık olarak bir sıra kesme köfeki taş
ve iki sıra tuğla ile itinalı şekilde örülmüştür. Her cephesinde ikisi altta, ikisi
de üstte olmak üzere dörder pencere
vardır. Alttakiler mermerden söveler,
demir parmaklıklar ve aynaları köfekiden mamul tuğladan örülü sivri tahfif
kemerleriyle üsttekiler ise çift kat alçı
pencerelerle donatılmıştır. Hazirede Mani salı Mehmed Paşa başta olmak üzere
bazı devlet ricali, ulema ve tekke mensuplarının kabirieri bulunmaktadır. Bunlar arasında caminin banisine ait olanı
XV. yüzyıl Osmanlı mezar taşlarının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Hazirede bulunan Anadolu Kazaskeri Mollacıkzade İshak Efendi'nin dayısı Ahmed
Efendi'ye (ö ı ı ı 31 ı 70 ı- ı 702). kızkarde
şi Hatice Hatun'a (ö ıt44/ı73ı-32) ve
kayınvalide si Rukiyye Hatun'a (ö. ı 166/
1753) ait müşterek bir mezar taşı çok
değişik tasarımı ile dikkati çekmektedir. Yekpare bir mermer kitlesi yan yana bitişik duran üç müstakil mezar taşı
görünümü verecek şekilde işlenmiş, ön

yüzüne farklı tarihlerde vefat etmiş olan
bu üç kişinin kimliklerini belirten kitabeler, tepelerine de değişik cinste ve
yükseklikte serpuşlar yerleştirilmiştir.
Magosa'da sürgünde iken vefat eden
ve oraya defnedilen Atpazari Osman
Efendi'nin kabrinin üzerine bir türbe ile
yanına Kutub Osman Tekkesi olarak anı
Ian ve günümüzde ayakta olan bir tekke inşa edilmişti r.
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ATRABÜ'l-ASAR
(_)~')tl y_,kl )
Şeyhülislam

ve bestekar
Mehmed Esad Efendi
(ö 1753)
tarafından kaleme alınan
mılsikişinaslar tezkiresi.

Ebılishakzade

L
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Tam adı Atrabü'l-dsdr if tezkireti ureidi'l-edvdr olup Tezkire-i Hdnendegdn
ve Tezkire-i Mı1sikişindsdn adlarıyla da
tanınmaktadır. Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'ya ithaf edilen eserde
Sultan I. Ahmed (1603-ı617) ile III. Ahmed (ı 703- ı 730) devirleri arasında yetişen bestekarlardan büyük bir kısmının
biyografileri yer almaktadır.
Eserde bestekarlar alfabe sırasına göre ve her biri ayrı bir konu halinde ele
alınmış, önce şahısların doğdukları ve
yaşadıkları yerler zikredilerek hayatlarından kısaca bahsedilmiş, ardından sanat değerleri üzerinde durularak besteledikleri güftelerden b.ir veya iki örnek
verilmiştir. Konunun sonunda bestekarın mevcut eserlerinin sayısı bildirilirken
bazı bestekarların vefat tarihleriyle bunları belirten tarih mısraları da kaydedilmişti r. Ağdalı ve sanatkarane bir üslupla kaleme alınan eserin "hatime" sinde,
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