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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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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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Ahmed ile lll. Ahmed devirleri
burada zikredilenterin dışında
otuz kadar daha bestekarın yaşadığı belirtilmiş, ancak bunların hayatlarıyla ilgili bilgi bulunamadığı için veya ilmi değer itibariyle diğerleri seviyesine ulaşa
madıklarından dolayı esere alınınayıp sadece sayılarının bildirilmesiyle yetinildiği kaydedilmiştir . Bu açıklamalardan,
müellifin eserini yazarken şahısları ilmi
mevkii ve bestekarlıktaki başarıları yönünden objektif bir tasnife tabi tuttuarasında

ğu anlaşılmaktadır.

Atrabü'l-dsdr'ın İstanbul kütüphane-

lerinde dokuz nüshası vardır (İÜ Ktp., TY,
nr. 1739, 2529, 6193, 6204, 6205 ; TSMK,
Hazine, nr. ı 297, 1298. ı 30 ı ; Millet Ktp. ,
Ali Emiri. Tarih, nr. 706). Bunlardan 6205
numaralı nüsha 1247'de ( 1831-32) Seyyid Abdi tarafından, 1298 numaralı nüsha ise 1170'te ( 1756-57) istinsah edilmiştir. 706 numaralı nüshada herhangi
bir kayıt yoksa da eserin kütüphanemin
kurucusu Ali Emfrf tarafından istinsah
edildiği söylenmektedir (bk. Ergun, Antoloji, ll, 788). Bu nüshada müstensih tarafından baş tarafa bir fihrist konulmuş , sonunda da müellif hakkında kısa
bilgiler verilmiştir. Diğer nüshalarda ise
istinsahla ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır.

metin farklılıkları baiki ana grupta toplanabilir. Birinci grubu oluşturan 1298, 1301, 2529,
6204. 6205 numaralı nüshalarda doksan yedi mOsikişinasın biyografisi vardır. Bunlardan 2529 numaralı nüshanın
haşiyesinde bulunan COdf Ahmed Efendi. Fethullah Çelebi ve Nabi Efendi sonradan bir başkası tarafından ilave edilmiştir. Ayrıca 1298 numaralı nüshada
diğerlerinde görülen Hazinedar Ahmed
Ağa ve Üsküdarlı Mahmud Ağa bulunmayıp bunların yerine öteki hiçbir nüshada yer almayan Çorbacızade Mustafa
ile Diyarbekirli Mehmed Ağa ilave edilmiştir. 706, 1739, 6193 numaralı nüshalardan meydana gelen ikinci grupta
ise doksan sekiz şahsın hal tercümesi
bulunmaktadır. Birinci grupta bulunan
nüshalardan farklı olarak bunlara Reşid
Çelebi ilave edilmiştir. 1297 numaralı
nüshada da Pirf Çelebi eksigi ile doksan
altı kişinin hal tercümesi mevcuttur.
Bunlardan başka bu gruplar arasında
esaslı bir metin farkı bulunmamaktadır.
Eserin

nüshaları

çevrilerek Mekteb Mecmuası 'nda tefrika edilmiştir (sene Jll , sy. ı-7, ıoı . Bu
neşirde Veled Çelebi eserin mukaddimesini kaldırarak kendisi bir mukaddime koymuş, ayrıca müellifın hayatından
da kısaca bahsetmiştir. Bu yeni mukaddirnede eserin değeri üzerinde durularak dil ve üsiObunun ağırlığından dolayı
sadeleştirilme yoluna gidildiği ifade edilmiştir. Ayrıca tefrikanın "hatime" kısmın
da belirtildiği gibi, bestekarlardan bazı
larının metindeki gütteleri "mehcOr" oldukları için değiştiritmiş ve aynı şahısla
rın başka makamdan birer güftesi konulmuştur. Eser ikinci olarak H. Sadeddin
Arel tarafından muhtemelen 1739 veya
6193 numaralı nüshalardan biri esas
alınmak suretiyle aylık Miısiki Mecmuası 'nda tefrika edilmiştir (Kasım ı 948Şubat ı950 , sy. 9-24) . "Türk Bestekarlarının Tercemeihalleri" başlığı altında yapılan bu tefrikada Arel eserin mukaddime ve hatime bölümlerinden hiç bahsetmeyerek kısa bir takdimden sonra
doğrudan hal tercümelerine geçmiştir.
Bu takdimde, elifba sırasıyla tertip edilmiş olan bestekar isimlerinin Latin alfabesi sistemine göre sıraya konulduğundan ve ifadeterin sadeleştirildiğin
den söz edilmektedir. Bu neşirde şahıs
ların isimleri esas alınmış, lakap ve nisbeler bunlardan sonra zikredilmiştir. An-

kımından

Atrabü'l-dsdr ilk defa 1894 yılında Veled Çelebi tarafından, bir yazma nüshası özetlenerek ve kısmen o günün diline
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ITSMK,
Hazine , nr. 1297)

eseri neşre hazırla
müdahaleleri ve bir tek
nüshayı esas almaları sebebiyle yetersiz
olduğunu belirtmek gerekir. Eser üzerinde ayrıca Suat Ulusoy da bir lisans
çalışması yapmıştır (bk. bi bl.) .
cak her iki

yayımın ,

yanların çeşitli

İbnülemin Mahmud Kemal, ll. Abdülhamid'in "hafız-ı kütüb"ü Fındıklılı İs
met Efendi'nin bu esere 1896'ya kadar
bir zeyil yazdığından, ancak bir yangın
sonucu müellifin eviyle beraber zeylin
de yok olduğundan bahsetmektedir.
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