
paşa Camii dış revakları üzerindeki Ne
be' süresi, Kadıköy Moda. Karta!. Pen
dik, Paşabahçe, Fındıklı, Hacıküçük. Ça
nakkale Çan, Denizli Tavas camileri ya
zıları. mezar taşlarına hakkediimiş hat
ları onun celf yazıdaki dehasını ve kud
retini gösterir. Özellikle Şişli Camii kapı
sı üzerindeki celf-sülüs aynalı istifi dün
yaca ünlüdür. İstanbul Belediyesi Şehir 
Müzesi'nde 4603, 4604, 4605, 4626, 4651. 
4658, 4661 numaralarda kayıtlı celf-sü
lüs. celf-ta'lik ve celf-divanf yazıları da 
onun en güzel eserlerindendiL 

islam Konferansı Teşkilatı ' na bağlı Mil
letlerarası islam Kültür Mirasını Koruma 
Komisyonu tarafından 1986 yılında is
tanbul'da düzenlenen milletlerarası ilk 
hat müsabakasına onun adı verildi. 

Harnit Aytaç hattıyla hilye -i serif (Emin Bann koleksiyonu) 

Ha mit 
Aytaç'ın 

eeli-ta'lik 
bir l evhası 

(Emin 

Barın 

koleksiyonu) 

Hayatının son yıllarında yurt içinde ve 
yurt dışında pek çok talebenin yetişme
sine sebep olmuş ve icazet vermiştir. 
Hattat Halim Özyazıcı ve Iraklı Haşim 

Muhammed ei - Bağdactf kendisinden fay
dalananların başında gelir. 
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İstanbul'da tarihi yarımadanın 
kuzeybatı köşesinde 

surlar içinde bir semt. 
_j 

Bir taraftan Haliç'e sahili olan bu semt 
bir taraftan da şehrin kara tarafı surla
rı ile sınırlanmıştır. Ayvansaray adının 
nereden geldiği hususunda değişik gö
rüşler vardır. Bazıları bunun, buradaki 
Bizans sarayından kalan mahzenlerde 
Osmanlı devrinde sıcak ülkelerden geti
rilmiş hayvanlar barındırıldığından, Hay
van Sarayı'ndan bozulduğunu iddia eder
ler. Bazıları da burada Bizans sarayın
dan kalmış bir eyvan bulunduğunu. bun
dan dolayı Eyvan Sarayı'ndan Ayvan Sa
rayı şeklini aldığını ileri sürerler. Bu gö
rüşlerin her ikisi de yeteri kadar inan
dırıcı değildir. J. H. Mordtmann ise Ay
vansaray adının Eyyüb Ensarf'den gel
diği ve Haliç surlarında açılan bir gedi
ğin kapı kabul edilerek Eyüp semtine 
giden yolun başında olan bu kapıya Ey
yüb Ensarf Kapısı denildiğini, zamanla 
halk dilinde bunun Ayvansaray Kapısı 

şekline dönüştüğünü ileri sürmüştür. 

Gerçekten Evliya Çelebi XVII. yüzyılda 

burayı Eyyüb Ensarf ve Ebü Eyyüb En
sarf Kapısı olarak adlandırır. XVI. yüzyı
lın yabancı kaynakları da buranın adını 
Hagiobazazi, Ayuanzarı Capi, Aybazari, 
Eiubasar Capı şekillerinde yazarlar. Es
ki bir fermanda ise bu geçit "Hazret-i 
Ebu Eyyüb-i Ensarf (aleyh i rahmetü'J -bari) 
Kapısı" olarak adlandırılır. 

P. Wittek'e göre. surların bu kesimin
de bugünkü Eyüp semti yönünde geçit 
veren ve biri esasında bir gedik olan bü
yük ve küçük Ayvansaray kapılarının ad
ları Eyyüb Ensarf'den gelmiş ve zaman
la da bütün semtin adı olmuştur. Yine 
Wittek'e göre Ayvansaray semtinde tam 
surların içinde ve çevresinde yedi tane 

Toklu lbrahim Dede haziresi - Ayvansaray 1 is tanbul 
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sahabe kabri ve türbesi bulunmaktadır. 

EbO Eyyüb Halid b. Zeyd el-Ensarl de 
52 (672) yılında burada şehid düşmüş 
olmalıdır. Önceleri yeri belli olmayan ka
bir surların dışında değil içinde, büyük 
bir ihtimalle sonraları Toklu Dede hazire
si denilen ve Bizans'ın Pterion hisarının 
içindeki avluda bulunmuştur. Giese'nin 
yayımladığı Anonim Osmanlı Tarihi'
nin ikinci versiyonunda Hz. Eyyüb 'un, 
Bizans imparatoru tarafından şehre gir
mesine izin verildikten sonra ihanete uğ

radığında geri çekilirken bu avluda sıkı
şıp kalarak şehid edildiği bildirilir. Me
zarından fışkıran kutsal su daha sonra 
Bizanslılar'ın ayazması olmuştur. Ancak 
çok inandırıcı gibi görünen bu faraziye
nin zayıf tarafı şudur : Blakhernai Kapı
sı önünde kapalı aviuyu meydana geti
ren duvar (hisarpeçe) Hz. EyyOb'un şaha
detinden çok sonra 813'te yapılmıştır. 

Ayvansaray, ilk yazılışı İmparator ll. 
Theodosius (408-450) yıllarına ait olarak 
kabul edilen ve İstanbul'un mahalleleri
ni anlatan "La tince Notitia Urbis Cons
tantinopoleia "ya göre, XIV. bölgede (Re
gio) bulunuyordu. Bizans çağında Blak
hernai adıyla tanınan bu bölge veya ma
halle, şehrin kara tarafındaki surlarının 
İmparator Manuel Komnenos (! 143-1 180) 
tarafından geniş bir kavis meydana ge
tirecek şekilde genişletilmesiyle surların 
içine alınmıştır. 

Kara tarafındaki Tekfur Sarayı'ndan 
itibaren Haliç'e inen Manuel Komnenos 
surları, Anemas zindanları denilen mah
zenlerin en kuzey ucunda sona erer. Bu
radan başlayarak Haliç'e doğru değişik 
teknikte bir tahkimatın uzandığı görü
lür. Sur burada çok kuwetli üç yarım yu
varlak burç ile takviye edilmiş bir kapı
ya sahiptir. Bu kapının eski Blakhernai 
Kapısı olduğu kabul edilir. Üç burçlu sur 
duvarı ise İmparator Herakleios'un 627'
de ilave ettirdiği bir parça olarak görü
lür. Bu üç burçlu duvarın önüne İmpa
rator V. Leon 813'te daha alçak bir du
var, daha doğrusu hisarpeçe yaptırtmış
tır. Böylece Eyüp tarafındaki düzlükten 
gelecek tehlike önlenmek istenmiştir. Bu 
iki duvarın arasında, içinde Hagios Ba
sileios adına bir de ayazma bulunan bir 
avlu meydana gelmiştir ki burası Türk 
devrinde Toklu Dede haziresi olmuştur. 
Bu iki duvar ile avlunun teşkil ettikleri 
iç kale, Bizans devrinde Pterion olarak 
adlandırılan bir hisar (şato) durumunda 
idi. Geç devir yazarlarının buraya ver
dikleri Pentapyrgion (Beşkule) adının ta
rihi bir esasa dayanmadığı anlaşılmıştır. 
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Kara tarafı surları ile Haliç l<ıyısı surları
nın birleştikleri yerde bir duvar Haliç'e 
doğru uzanarak surlarla su kıyısı arasın

da kalan kıyı parçasını dışarıdan ayırı

yordu. Bu duvarda açılan Xyloporta adın
daki kapı kıyı şeridinin dışarı ile bağlan
tısını sağlıyordu. Bugün bu duvar ile ka
pıdan herhangi bir iz kalmamıştır. 

Blakhernai adındaki bu bölgenin için
de Bizans devrinde şehrin en fazla say
gı gösterilen dini y~pılarından Panaghia 
(Meryem) Kilisesi ve ayazması bulunu
yordu. Burada ayrıca imparatorlar için 
bazı köşkler yapılmış ve X. yüzyıldan iti
baren hükümdarlar ve saray halkı bu
raya rağbet etmeye başlamıştır. Xl. yüz
yıldan itibaren ise Blakhernai sarayları 
önem kazandığı için Atmeydanı ile Mar
mara kıyısı arasında geniş sahada uza
nan ve IV. yüzyıldan beri devamlı geniş
letilerek kullanılan büyük saray artık ih
mal edilmeye başlamıştır. Xl. yüzyıl ve 
onu takip eden yıllarda Bizans Devleti'
nin çöküşüne kadar imparatorlar şeh
rin kuzeybatı köşesindeki Blakhernai Sa
rayı'nda yaşamışlardır. Bir taraftan şe
hir surları ile sınırlanan, diğer taraftan 
şehirden bir duvar veya yüksek set du
varları ile ayrılan Blakhernai Sarayı, esa
sında geniş bir saha üzerine yayılan bah
çelerden ve irili ufaklı köşklerle kilise ve 
ibadet yerlerinden meydana gelmiştir. 

Burada Haliç kıyısında bir saray iskelesi 
bulunduğuna da ihtimal verilmektedir. 
Kıyıya açılan Küçük Ayvansaray Kapısı'
nın Bizans devrinin Kiliomene Kapısı ol
duğu iler i sürülür. imparator lar bu ka
pıdan çıkarak iskeleye iniyorlardı. An-

. cak bazıları iskelenin Balat'ta olduğunu 
ileri sürerler. Blakhernai Sarayı toplulu
ğundan bugün ayakta kalan tek yapı, en 
güneydeki uçta yükselen üç katlı Tek
fur Sarayı'dır. Bu bölgede arazi Haliç'e 
doğru oldukça dik biçimde indiğinden 
birtakım duvarlar yapılarak setler mey
dana getirilmişti. Bunların en önemlisi, 
ivaz Efendi Camii kuzeyindeki surlar
dan başlayıp Hançerli Hamarnı alt tara
fından Lonca Çeşmesi'ne kadar uzana-

. nıdır. Bu set duvarı ile Blakhernai, Haliç 
tarafındaki düz olmak üzere aşağı, gü
neydeki daha yüksekte olmak üzere yu
karı iki bölgeye ayrılmış oluyordu ki bun
lardan aşağıdaki Ayvansaray semtini teş
kil eder. Her iki bölgede de sarayın alt 
yapılarına ait oldukları tahmin edilen 
duvarlar ve mahzenler bulunmaktadır. 
Bunlar arasında yalnız bir tanesi İslam 
tarihi ile uzak bir bağlantısı olması ba
kımından burada kısaca anılabilir. Yük-

sek bir set üstünde bulunan ivaz Efen
di Camii'nin batısında sur duvarında bir
birine bitişik iki burç vardır. Bunlardan 
bir tanesi genellikle Anemas Kulesi ola
rak adlandırılır. Bu kulenin kuzeyinden 
itibaren sur duvarına bitişik olarak uza
nan tonozlu , kemerli bir dehliz ile iki ya
nında karşılıklı hücrelerin sıralandıkları 
görülür. Buraya da Anemas zindam de
nilir. Bitişik kulelerio esasında sarayın 
bir pavyonu olarak kullanıldıkları, hüc
reli mahzenin de sarayın alt yapısı ol
duğu muhakkaktır. Bu bakımdan bun
ların Bizans çağında zindan olarak kul
lanılmış olmaları mümkündür. Anemas 
ise Xl. yüzyıl sonları ile XII. yüzyıl başla
rında yaşamış bir Bizans kumandanı ol
makla birlikte ecdadı Arap ve müslüman 
asıllıdır. IX. yüzyılda Girit adası Arap ha
kimiyetine girmiş, fakat sonra impara
tor olan kumandan Nikephoros Phokas 
bir yıl süren bir kuşatmadan sonra 961 '
de başkent Kandiye şehrini alarak bu
radaki müslüman idaresine son vermiş
tir. Kandiye'yi inatla savunan son Arap 
kumandanı Abdülazlz el-Kurtubl esir ola
rak İstanbul'a getirilmiş, Hıristiyanlığı 
kabul ederek burada yerleşmiştir. To
runlarından kumandan Mikhael Anemas 
11 07' de diğer üç kardeşiyle birlikte İm
parator ı. Alexios Komnenos'a karşı bir 
suikast hazırlarken ele verilmiş ve çeşit
li hakaretlerle teşhir edildikten sonra 
Blakhernai Sarayı'na komşu ve o vakte 
kadar hapishane olarak kullanılmış bir 
kuleye kapatılmıştır. A. M. Schneider' e 
göre ise Anemas'ın kapatıldığı kule, aşa
ğıda Toklu Dede haziresini çeviren sur
ların kulelerinden biridir. Bundan sonra 
fetihe kçıdar bu kulelerin ve yanındaki 
dehlizli mahzenlerin birçok ünlü kişinin 
kapatıldıkları zindanlar olduğu bilinmek
tedir. Ancak yaptığımız inceleme, ivaz 
Efendi Camii avlusu önündeki her iki 
kulenin de Anemas'ın hapsedildiği burç 
olamayacağını gösterir. Fakat ne olursa 
olsun burası için Anemas zindanları adı 
yerleşmiş bulunmaktadır. 

İstanbul'un 1453'te kuşatılması sıra
sında Ayvansaray bölgesi Rumeli Beyler
beyi Karacabey'e karşı Manuel Palaiolo
gos ile Venedikli Leonarda Langoso ta
rafından müdafaa ediliyordu. Fetihten 
sonra ise burada bulunan birçok saha
be kabirierinden dolayı Ayvansaray bir 
müslüman mahallesi olarak gelişmiş, bil
hassa surların kapalı bir hisar teşkil et
tiği köşenin içi önemli bir hazlre olmuş
tur. istanbul hakkında başta camilere 
dair Hadfkatü'l-cevaıni' olmak üzere 



değerli üç eser bırakmış olan ve 1201 'de 
(1786-87) vefat eden Hafız Hüseyin Efen
di'nin (Ayvansarayf) evi burada Toklu De
de Mescidi civarında idi. Kendisi burada 
doğmuş ve burada vefat etmiştir. Kab
rinin de Toklu Dede haziresinde olması 
gerekirse de mezar taşına rastlanama
mıştır. Yalnız babasının mezar taşı hala 
durmaktadır. 

Ayvansaray ' ın XVIII. yüzyılda parlak bir 
çağ yaşadığı tahmin edilebilir. Surların 
bittiği yer ile AbdülvedOd Mescidi ara
sındaki kıyı parçası üzerinde Sultan IV. 
Mehmed 'in kızı , önce Musahib Mustafa 
Paşa · nın. sonra Moralı Hasan Paşa · nın 

zevcesi olan Hatice Sultan'ın sahilsarayı 
inşa edilmişti. Hüseyin AyvansarayT'nin 
babası Hacı ismail de sultanın kahyası 
idi. 

Ayvansaray semti daha Bizans devrin
de birkaç büyük yangın geçirmiş (ı 069, 
ı 203, ı 434 tari hlerinde). bu yangınlar sı
rasında Bizans ' ın önemli ziyaret yerle
rinden olan Blakhernai Meryem Kilisesi 
yanmıştır. Türk devrinde ise 1 Muhar
rem 1142'de (27 Temmuz 1729) Balat'
tan Ayvansaray kıyısına kadar olan kı

sım ya nmıştır. 7 Şaban 1168'de ( 19 Ma
yıs 1755) Ayvansaray Kapısı'nın iç tara
fındaki büyük yangın, Sadrazam Heki
moğlu Ali Paşa ' nın aziine sebep olmuş
tur. 1187'de ( 1773). rOm i 22 Teşriniev
vel 1278'de (3 Kasım 1862). yine rumi 31 
Temmuz 1280'de (12 Ağustos 1864) ve 
rOmf 19 Nisan 1296'da (1 Mayı s 1880) 
Ayvansaray'da yangınlar çıkmış, bu son 
üçünde yalnız Lonca mahallesinde top
lam 365 ev yanmıştır. 1911'de meyda~ 
na gelen büyük yangında ise Balat ile 
Ayvansaray arasında 334 ev ya nmıştır. 

Ayvansaray semtinin belirli bir sınırı 

olmadığından burada sadece Haliç kıyı
sı , surlar, ivaz Efendi Camii ve Yatağan 
Hamarnı sokağı arasında kalan sahada
ki eserler üzerinde durulmuştur. 

ivaz 
Efendi 
Camii
Ayvansaray 1 

istanbul 

Ayvansaray'ın en büyük islam mabe
dinden biri kiliseden çevrilmiş olan Atik 
Mustafa Paşa Camii 'dir (bk. ATİK MUSTA

FA PAŞA CAMii) . Halk buraya, içinde sa
habeden Cabir b. Abdullah ei-EnsarT'nin 
kabri bulunduğundan dolayı Cabir Ca
mii de demektedir. Eski adı bilinmeyen, 
ancak IX. yüzyılda yapıldığı tahmin edi
len Hagia Thekla Kilisesi olduğu yolun
da görüşler bulunan mabed, Sultan ll. 
Bayezid'in sadrazamlarından Mustafa Pa
şa tarafından camiye çevrilmiştir. Ay
vansaray' ın ikinci büyük camisi, arazinin 
Edirnekapı 'ya doğru yükseldiği kesimin
de, surların eski Bizans sarayı kalıntıları 
ile batıya doğru bir çıkıntı yaptığı set 
üstünde yer alan ivaz Efendi Camii'dir. 
Mimarisi bakımından başka camilerden 
çok değişik özelliklere sahip olan bu gü
zel eser, Alaiyeli Kazasker ivaz Efendi 
(ö. ı 586) tarafından Mimar Sinan'a yap
tırılmıştır. Cami büyük mimarın hayatı
nın son yıllarında inşa edildiği için de 
ayrı bir değere sahiptir (bk. İVAZ EFENDi 

CAMii). 

Surların Haliç'e yaklaştığı ve kıyı sur
ları ile birleştiği yerde Toklu Dede soka
ğında çok küçük bir Bizans kilisesi da
ha vardı ki bu da fetihten sonra Toklu 
ibrahim Dede Mescidi olmuştu ve yanın 
da bir de tekke-zaviyesi vardı. Eski adı 
tesbit edilemeyen bu kiliseye (şape l ) adı

nı veren şahıs. yakınındaki sahabeden 
EbQ Şeybe ei-HudrT'nin türbedarı idi. 
Darphane katiplerinden el-Hac Mustafa 
Efendi tarafından sonraları bazı vakıf

lar da yapılan bu mescid 191 5'te boşa i- ' 
tılarak içine asker yerleştirilmiş, 1. Dün
ya Savaşı ' ndan sonra bir daha kullanıl

mayarak Vakıflar idaresi'nce satılmış 
veya kiraya verilmiştir. Mescid, üzerin
de hak iddia eden bir şahıs tarafından 
1929 Haziranında kısmen yıktırılmıştır. 
Daha sonra yanındaki yolun genişletil

mesi için yarısı ortadan kaldırılan mes
eldin mihrabı ile güney duvarı uzun yıl
lar durduktan sonra 1980'de bu kalın
tılar da yıkılarak yerlerine evler yapıl
mıştır. 

Ayvansaray'ın Haliç tarafında. cadde
nin solunda köşebaşında sur üzerine otu
ran fevkani Ayvansaray veya Korucu Mes
cidi ise Korucu Mehmed Çelebi b. Hü
seyin adında bir şahıs tarafından 999 
( 1590-91) yılına doğru yaptırı lmıştır. Hü
seyin Ayvansarayf. bu mescidi Ayvansa
ray Kapısı dışında tarif ettiğine göre 
esas bina herhalde biraz daha Haliç ta
rafında idi. Ancak sonraları bir ihya sı

rasında şimdiki yerinde yapılmış olmalı-
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dır. Minberi imam Şeyh Abdullah Efendi 
tarafından koydurulmuştu. 1187 ( 1773) 
ve 1249 (1833 -34) Ayvansaray yangın
larında yanan mescid, kadılar kapı ket
hüdası Muhzır Hacı Bekir'in kızı tarafın

dan ihya edilmişti. Ancak bu yapı ahşap 
olup hiçbir mimari özelliği yoktur. Va
kıflar idaresi'nce kadro dışı bırakılarak 
kiraya verilmiş ve bekar barınağı olarak 
kullanılmıştır. Basit bir ev görünümün
de olan meseldin altında. Türk klasik üs
IObunda kesme taştan 975 ( 1567 -68) ta
rihli iskender Bey (Paşa) Çeşmesi bulun
maktadır. Meseldin son yıllarda bütün 
izleri kaldırılarak yerine bir konut yapıl
mıştır. 

Ağaçlıçeşme sokağında bulunan Çınar
lıçeşme Mescidi. 1713-1716 yılları ara
sında sadrazam olan Şehid Ali Paşa ta
rafından sahabeden EbQ Zer ei-GıfarT'
nin türbesinin yanına yaptırılmıştı. Bi
linmeyen bir tarihte boşaltılarak yıkıl

maya bırakılan mescidden bugün hiçbir 
iz kalmamıştır. Reşad Ekrem Koçu 'nun 
kaydettiği kitabesinden. Nakşıdil Valide 
Sultan adına 1227'de ( 181 2) tamir gör
düğü anlaşılan mescid 1920'1ere doğru 
çekildiğini tahmin ettiğimiz eski bir fo
toğrafında çok iyi durumda görülmek
tedir. Bu resme göre. basit dikdörtgen 
planlı bir yapı olan meseldin üstü kire
mit örtülü olup ahşap bir minaresi vardı. 

ivaz Efendi Camii 'nin az altında Haliç 
tarafında Dervişzade sokağında Emir 
Buhari Mescidi ve Tekkesi bulunuyordu. 
Esası Emir Buhari Şeyh Ahmed Efendi 
tarafından Bizans devrine ait tonozlar 
üstünde kurulan tekke ve mescid 1845'
te tamir edilmiş, 1927' de tekkeler ka
patıldıktan sonra boşaltılarak Vakıflar 

tarafından ev olarak kiraya verilmiştir . 

Tekke 1962'de yanmış, mescid ise uzun 
süre dört duvardan ibaret bir harabe 
halinde kalmıştır (bk. EMIR BUHA.Ri TEK

KESİ) . 

Surların dışında, Eyüp 'e giden yolun 
Haliç tarafında , sağda halk arasında Ya
vedOd adıyla anılan AbdülvedOd Mesel
di bulunmaktadır. Buharalı Şeyh Abdül
vedOd tarafından yaptınldığı ileri sürü
len mescid zamanla harap olmuş, XVII. 
yüzyıl sonlarında Sultan IV. Mehmed'in 
kızı ve Musahib Mustafa Paşa'nın zev
cesi Hatice Sultan tarafından yeniden 
yaptırılmış ve bu yüzden Sultan Camii 
olarak tanınmıştır. 1219'da ( 1804-1805) 
bir daha harap olan mescid tekrar ihya 
edilmiş ve bu haliyle günümüze kadar 
gelmişken 1960' 1ı yıllarda bir daha yan
mış ve yeniden yapılmıştır. Pencereli. 
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yüksek ve kagir bir badrum üzerinde 
dikdörtgen biçiminde bir yapı olan mes
cid tamamen ahşaptır. Girişteki taşsız 
birkaç mezar arasında yegane kitabeli 
olanı 1097 ( 1685-86) tarihlidir. Abdülve
dOd Mescidi bugün etrafı tamamen yı
kılarak açıldığından büyük bir boşluğun 
ortasında tek başına kalmıştır. 

Ayvansaray semti içinde bir tane de 
Rum kilisesi bulunmaktadır. Atik Mus
tafa Paşa Camii'nin güneyinde bulunan 
bu kilise Meryem Panaghia adına olup 
Blakhernai Kilisesi ve Ayazması olarak 
tanınır. Esası İmparator Marcianus (450-

457) ve karısı Pulkheria tarafından inşa 
edilen bu yapının yanında ı. Leon tara
fından 473'te yaptırılan yuvarlak bir ek 
binada Meryem'in elbisesi muhafaza edi
liyordu. Bu tarihte yanında bir de ayaz
ma tesis edilmişti. İustinianos VI. yüzyıl
da kiliseyi yeniden yaptırtmış, ll. İusti
nos (565-578) ise burayı genişletmiştir. 
1 069'da çıkan bir yangında harap olan 
kilise yeniden yapılmış ise de 29 Ocak 
1434'te tekrar yanmış ve bir daha ihya 
edilmemiştir. Bizans' ın başta gelen zi
yaret yerlerinden biri olan ve tezyinatı , 

mimarisi hakkında etraflı bilgiler bulu
nan bu kilisenin yerinde şimdi görülen 
modern kilise ise Rum zenginlerinin yar
dımlarıyla ancak geçen yüzyılın ortala
rında inşa edilmiştir. İçindeki Blakhernai 
Ayazması ise hıristiyanlarca ziyaret edi
len bir yerdir. Kilise kagir küçük bir ya
pı olup üstü kiremit kaplı ahşap bir çatı 
ile örtülüdür. 

Ayvansaray'daki çeşmelerin en eskisi 
Ayvansaray veya Korucu Mescidi altında 
alanıdır. İskender Bey' in (Paşa) hayratı 
olan 975 ( 1567 -68) tarihli ve klasik Türk 
mimarisinin sade fakat güzel nisbetli 
bir örneği olan çeşmenin manzum tari
hi, XVI. yüzyılın tanınmış şairi ve Mimar 
Sinan ' ın yakın dostu Sal Çelebi'nindir. 
İvaz Efendi Camii'nin kıble yönünde av
lu dışındaki küçük meydanın ortasında
ki çeşme ise çok değişik biçimi ile dik
kati çeker. Kitabesi olmayan bu çeşme
nin İvaz Efendi vakfı olarak cami ile bir
likte yapıldığı bilinmektedir. Başka bir 
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benzeri olmayan bu çeşme beş yüzlü 
olarak kesme taştan yapılmış, fakat sa
dece iki cephesine musluk konulmuştur. 

Lonca adı verilen yerde, Çınarlıçeşme 
Mescidi'ne komşu olan Bizans devrine 
ait bir set duvarına bitişik kitabesiz çeş
melerin de mescidi yaptıran Şehid Ali 
Paşa ' nın hayratından olması mümkün
dür. Bunlar çok harap bir hale geldiğin
den yıkılmıştır. Atik Mustafa Paşa Ca
mii'nin karşısında, Çenber sokağı kena
rında olan Şatır Hasan Ağa Çeşmesi'nin 
1104 ( 1692-93) tarihli manzum kitabe
si şair Vehbfnindir. Bu da klasik üslup
ta, muntazam kesme taş yapılı güzel bir 
eserdir. Eğrikapı yönünde. İvaz Efendi 
caddesi üzerindeki sermimar Hacı Mus
tafa Ağa . Çeşmesi, kitabesine göre oğlu 
İsmail tarafından 1179'da ( 1765-66) i h
ya edilmiştir. Mimari bakımdan dikkate 
değer bir güzelliği olmayan bu çeşme, 
etrafı silmelerle çerçevelenmiş yarım yu
varlak kemerli bir nişten ibarettir. Ebe 
sokağında bulunan İdris Ağa Çeşmesi 
ise muammalı manzum kitabesine gö
re 1200 (1785-86) tarihinde yaptırılmış, 
duvara gömülü tuğla hazneli mermer 
bir çeşmedir. Sade bir biçimde olan ke
meri barak üslObun izlerini taşır. Abdül
vedOd Camii'nin Haliç tarafında I. Mah- · 
mud 'un validesi Saliha Sultan'ın da 1148 
(1735 -36) tarihli bir çeşmesi bulunuyor
du. Bu iddiasız mahalle çeşmeleri dışın
da Ayvansaray'da surların Haliç kıyısı ile 
birleştiği köşede ve dışarıda, Sultan IV. 
Mehmed'in kızı Hatice Sultan hayratı 

olan 1123 ( 1711 ) tarihli bir çeşme ile bir 
sıbyan mektebi, bir de sebil vardı. Tam 
caddenin kenarında olan üç pencereli 
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sebilin mermer cephesinde her üç pen
cerenin üstlerinde on iki beyitlik uzun 
manzum bir kitabe bulunuyordu. Pen
cerelerinde de tunç şebekeler vardı. Ha
tice Sultan'ın İstanbul'un bu köşesine 
özel bir ilgi göstermesinin sebebi, Haliç 
kıyısındaki büyük sahilsarayının, sebilin 
karşısına isabet eden yerde bulunması 
idi. Nitekim az ileride Eyüp yolu kena
rındaki AbdülvedOd Camii'ni de yeniden 
yaptırttığından bu ibadet yeri Sultan Ca
mii adını almıştı. Gerek sanat gerekse 
tarihi değeri belirli olan bu güzel sebil, 
caddeyi genişletme bahanesiyle 1970'li 
yıllarda yıktırılıp yok edilmiştir. Çeşme 

1988-1989 yıllarında biraz daha geri
de olmak üzere yeniden yapılarak ihya 
edilmiştir. 

Ayvansaray'da üç tane de eski hama
mın varlığı bilinmektedir. Atik Mustafa 
Paşa Camii'nin üst tarafında aynı adlı 

sokak üzerinde bulunan Mustafa Paşa 
Hamarnı yıllar önce esas görevinden çı
karılmış ve mimarisi bozularak kaybol
muştur. Hançerli Yokuşu'ndaki Hançerli 
Hamarnı'nın ise Sultan II. Bayezid'in kızı 
Hatice Sultan 'ın evkafından olduğu söy
lenmektedir. Ayvansaray'ın üçüncü ha
mamı, surlarının dışında, Eyüp'e giden 
cadde ile Haliç kıyısı arasında bulunan 
Yalı Hamarnı idi. Bundan da bugün hiçbir 
iz kalmamıştır. Bunun Hatice Sultan'ın 
sahilsarayının özel hamarnı olması da 
mümkündür. 

Ayvansaray, Eyüp yolu üstünde saha
be kabirierinin en yoğun olarak toplan
dığı bir yerde gelişmiştir. Ca bir b. Semü
re veya Cabir b. Abdullah'ın kabri, yu~ 
karıda adı geçen kiliseden çevrilme Atik 
Mustafa Paşa ·Camii dahilinde, m ihra
bın sağındaki hücre içinde olduğundan 
başlı başına bir mimarisi yoktur. Kapısı 
üstündeki bir Ievha 1306 ( 1888-89) ta
rihlidir. 

EbO EyyOb el-Ensarl ile İstanbul ku
şatmasına gelerek burada şehid olan 
EbO Şeybe el-Hudrfnin kabri Bizans dev
rinin Pteron denilen hisarının içindeki 
avluda kapıya bitişik durumdadır. Fatih 



Sultan Mehmed tarafından ihdas edilen 
bu makamın ilk türbedarı Toklu İbrahim 
Dede olmuştur. Sultan ll. Bayezid evka
fına bağlı olan türbe 1108'de (1696-97) 
tamir edilmiş ve bunun tarihi Vasıf ta
rafından yazılmıştır . Yeniçeri teşkilatını 
kaldırdıktan sonra bütün veli türbeleri
ni yeniden yaptıran Sultan ll. Mahmud, 
1251 'de (1835-36) burada devrin zevki
ne göre yeni bir türbe inşa ettirmiştir. 
Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi tara
fından düzenlenen manzum tarih, ta'lik 
hatla Yesarizade izzet Efendi eliyle ya
zılarak kapısı üzerine yerleştirilmiştir: 

"Merkad-i BO Şeybe'yi şah-i cihan yaptı 
latif". Sultan Mahmud'un yaptırdığı tür
be. dikdörtgen pencereleri demir par
maklıklı, üstü ahşap çatı ve kiremit örtü
lü, XIX. yüzyıl üsiObunda (Tanzimat üs!O
bu). istanbul'un başka yerlerindeki türbe
lerin benzeri olan bir yapıdır. Çok harap 
ve çatısı çökmüş durumda iken 1970'1i 
yıllarda tamir edilerek ihya olunmuştur. 
Bugün şehrin en başta gelen ziyaret 
yerlerinden biridir. Bu türbenin yanında 
yine sahabeden Ahmed el-Ensari'nin 
kabri bulunmaktadır. Ayrıca yine EbQ 
Şeybe ei -Hudri Türbesi yanında Ham
dullah ei-Ensari'nin de kabri vardır. Bu
nun da 1251'de (1835-36) ihyası sıra

sında Esad Efendi tarafından düzenle
nen tarih Yesarizade izzet Efendi hat
tıyla yazılmıştır. Yukarıda adı geçen Çı

narlıçeşme Mescidi yanında sahabeden 
EbQ Zer ei-Gıfari'nin merkadi bulunmak
tadır. Bu üstü açık bir türbe olup Va
sıf'ın 1227 ( 1812) tarihli uzun manzum 
tarihinde, türbenin ll. Mahmud 'un vali
desi Nakşıdil Sultan tarafından yeniden 
yaptınldığı ifade edilmektedir. Türbe 
mescid ile birlikte harap olmuş ve kıs

men yıkılmıştır. Ya lnız sokak üstünde
ki kitabeli ve pencereli duvarı kalmıştır. 

Blakhernai iç kalesinin hisarpeçesi dı-

şında, sur duvarının 40 m. kadar uzağın
da küçÜk kagir bir türbe ise makam-ı 
Hazret-i Ka'b olarak kabul edilmekte
dir. Kapısı üstünde de "Ashabdan Ka'b 
hazretleri " yazısı okunan türbe ewelce 
üstü çatı ile örtülü iken 1960'1ı yıllarda 

tamir edildiğinde sadece dört duvarı ih
ya edilmiştir. Sur duvarı ile cadde ara
sında da Haliç surunun bir burcunun di
binde Muhammed ei-Ensari'nin türbesi 
bulunmaktadır. 

Hatice Sultan burada bir sıbyan mek
tebi, çeşme ve sebil yaptırarak küçük 
bir manzume kurmuştu. Önceleri bu bur
cun hemen yanında , Haliç'e uzanan du
varın içinde açılmış Xyloporta adındaki 
kapı bulunuyordu. Duvarın başladığı ve 
1863 'ten beri artık izi olmayan kapının 
yanında Hz. EyyQb ile İstanbul önlerine 
gelenlerden biri olan Muhammed ei-En
sari'nin makam türbesi de yine Sultan ll. 
Mahmud tarafından 1251'de (1835-36) 
yeniden yaptırılmıştır. Bu türbe yakının
da. Hatice Sultan 'ın başağası olan ve 
1122'de ( 171 O) ölen Süleyman Ağa'nın 
mezarı vardı. 

Ayvansaray'da. surun dışında Eyüp'e 
giden yolun solunda Şeyh Abdülvedüd 
Dede Türbesi 'nde, yakınındaki Abdülve
düd Mescidi'nin kurucusu olan ve hak
kında çeşitli efsane ve kerametler anlatı
lan bir evliya medfundur. Bugün görülen 
türbe Sultan Abdülaziz'in validesi Per
tevniyal Sultan tarafından 1875'te ihya 
ettirilmiştir. Kapısı üstündeki kitabede 
"Cennetmekan Sultan Abdülaziz Han haz
retlerinin ruh-ı şerifleri için valide-i muh
teremeleri itmam ve marnur eyledi, se
ne 1292" denildiğine göre bu levha Sul
tan Abdülaziz'in 4 Haziran 1876'da ölü
münden sonra yazılmış, fakat herhalde 
türbenin ihyasına başlandığı tarih olan 
1292 ( 1875) yılında konulmuştur. Tür
benin içindeki mezar taşında da Şeyh 

iskender Pasa . Satı r Hasan Ağa ve ivaz Efendi Camii meydan çesmeleri 
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Hz. Ka' b Türbesi iüsttel ve Muhammed ei-Ensari Türbesi 
ile Hatice Sultan Srbyan Mektebi 

Abdülvedüd Dede'nin istanbul'un fethi
ne katılanlardan olduğu belirtilmiştir. 

Kendisi Buharalı olduğuna göre Hora
san erenlerinden olması da mümkün
dür. Abdülvedüd Dede'nin halifesi Tok
mak Dede de bu türbe yakınına gömül
müştü . Abdülvedüd Türbesi dikdörtgen 
biçiminde, kesme taştan . her cephesin
de demir parmaklıklı , yuvarlak kemerli 
büyük pencereler olan empire üsiObun
da bir binadır. Etrafı tamamen açıldı

ğından bugün mescid ile birlikte ortada 
kalmıştır. 

Türbenin etrafında teşekkül eden Tok
mak Tepesi Kabristanı mezar taşları ba
kımından istanbul'un en ilgi çekici me
zarlığı idi. Fakat son yıllarda büyük öl
çüde tahrip edilerek hemen hemen yok 
edilmiştir. Bu kabristanda Ayvansaray 
Mescidi'ni yaptıran Korucu Mehmed Efen
di'nin. başka bir benzeri pek az görü
len büyük bir taş kitlesi halindeki me
zar taşı dikkati çekiyordu. Burada üzer
Ieri yazısız ve kaba yontulmuş iri bir taş 
kitlesi halinde birkaç taş daha vardı ki 
halk arasında bunlara "cellat mezarlar!" 
denirdi. Emir Buhari Mescidi ve Tekkesi 
yanında ise tekke şeyhlerinden bazıları
nın mezarları vardır. Ayvansaray'ın en 
önemli haziresi Toklu Dede adına olanı
dır. İki sur duvarı arasındaki dar. ağaç
lı avluda bulunan bu küçük kabristan. 
içinde sahabe türbe ve mezarları yanın
da Hagios Basileios (Aya Vasil) adına bir 
ayazmaya da sahip olduğundan hıristi

yanlarca uzun süre ziyaret edilmiştir. 

Burada en eski mezar taşı, 908 Rebiüla-
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hirinde (Ekim 1502) ölen Sinan Çavuş b. 
İskender 'e aittir. İçindeki mezarlardan 
biri 1167'de (1753-54) ölen, Toklu Dede 
mahallesi imamı ve Hüseyin Ayvansara
yi'nin üstadı şeyhülkurra Halil Efendi'
ye aittir. Halil Efendi 1146'da (1733-34) 
ölen Eyüp Camii devirham Keşff Hafız 

Mehmed Efendi ile 1183'te (1769-70) 
ölen Eğrikapı imamı Seyyid Mahmud 
Efendi'yi yetiştirmişti. Bir diğer mezar 
ise 8 Şaban 1165'te (21 Haziran 1752) 
ölen Hatice Sultan ' ın kethüdası ve Hü
seyin Efendi'nin babası Hacı İsmail Efen
di'nindir. İbn Sina ' nın el-Kiinı1n fi't-p.b 
adlı eserini 1180'de (1766-67) ilk defa 
Türkçe'ye çeviren ve 1196'da ( 1781 -82) 
ölen Tokatlı hekim Mustafa Efendi'nin 
de kabri burada idi. Suyolcuzade Meh
med Necib Efendi'nin "peder-i ma'nev!
miz makamında mübarek bir zat" diye 
tavsif ettiği , pek çok kitap ve 300'den 
fazla mushaf yazan hattat Osman Ağa, 
"Toklu Dede nam azizin medfun olduğu 
yerde" oturuyordu. Bütün bunlar, Ay
vansaray' ın bu köşesinin XVIII. yüzyıl
da İstanbul ' un kültür hayatının önemli 
merkezlerinden biri olduğunu göster
mektedir. 

Ayvansaray, şehrin az tanınan bir sem
ti olmakla beraber Türk devrinde bir sü
re ruhaniyetli bir merkez olarak geliş

miş ve komşusu olan MOsevi (Balat) ve 
hıristiyan (Fener) mahallelerinin arasına 
İslam medeniyetinin damgasını vurmuş
tur. Kıyısındaki iskelelerin. yalı ve sahil 
saraylarının da bu semtin güzelliğini pe
kiştirdiği muhakkaktır. Ancak buraya XX. 
yüzyıl başlarından itibaren sanayinin gir
mesi ve halkının değişmesi sonunda bu 
şehir köşesi tarihi çehresini kaybetmiştir. 
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Ayvat Bendi'nden iki görünüş · Kemerburgaz 1 ls t0nbul 
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AYVANSARAYİ, Hüseyin 

(bk. H ÜSEYiN AYVANSARA Yi). 

AYVATBENDİ 

İstanbul'da 
Belgrad ormanı içerisindeki 

Ayvat deresi üzerinde 
kurulmuş su bendi. 

_1 

Kananı Sultan Süleyman zamanında 
yaptınlarak 1 563 yılında hizmete giren 
Kırkçeşme tesislerinin batı kolu üzerin
de lll. Mustafa tarafından 1765'te. Ke
merburgaz ' ın yaklaşık 4.5 km. kuzey
doğusunda Belgrad ormanı içerisindeki 
Ayvat deresi üzerinde inşa ettirilmiştir. 
Kitabesi yoktur. Bu bendin inşasıyla, 

yağışlı zamanlarda ihtiyaç fazlası suyu 
depolama ve böylece şehre daha fazla 
su verme imkanı elde edilmiştir. Ayvat 
Bendi kagir ağırlık bendi tipindedir ve 
planda kırık hatlarla kemer şekli veril
mek suretiyle ek emniyet sağlanmıştır. 
Bent yapılırken Kırkçeşme tesislerinin 
su alma tertibiyle çökeitme havuzu ay
nen muhafaza edilmiş, eski küçük bağ
lama ile yüzen cisimleri tutan ızgaralar. 

kumları tutan dairevi çökeitme havuz
ları da bendin hemen altında aynen bı

rakılmıştır. Bentte daha fazla suyun de
polanması için su tarafında payandalar
la tahkim edilmiş olan mermer plaklar 
m!ve edilmiştir. 

Ayvat Bendi 'nin drenaj alanı 2 km2, 

derenin en alçak yerinden (t alveg) itiba
ren su tarafındaki payandalı plakların üs
tüne kadar olan yüksekliği 13.45 m., te
pe uzunluğu 65,8 m., genişliği 6,90 m. 
ve taban genişliği 8,42 m. olup mansap 
duvarı % 81 ,5 eğimlidir. Gölün uzunlu
ğu 700 m., hacmi 156.000 m 3 'tür. Sağ 
sahildeki dolu savak 1 ,OS X 0,55 m. bo
yutlarında olup savak eşiği, 1 m. boyun-


