
kısım Sünni alimler de "ilahi iradenin 
hiçbir kayıtla bağlı olmadığı" esasını dik
kate alarak Allah'ın müttaki mürninleri 
cehenneme, buna karşılık kafirleri cen
nete koyabileceğini nazari olarak müm
kün görürler (Tefsir, XII, 136). Ancak bu 
nevi akli hükümleri nasların önüne ge
çirmek mümkün değildir. Eğer ahiret 
alemi kafirler için bir mükellefiyet yur
du haline getirilip iman ve itaat etmek
le yükümlü tutuldukları tasawur edilir
se, asırlar boyu süren bir azap içinde bu 
yükümlülüklerini yerine getirdikten son
ra, "erhamü'r-rahimin" olan Allah'ın, tıp

kı dünyada kullarını yalvarıp yakarma
ları. günahlarından tövbe edip temizlen
meleri için bela ve musibetlere maruz 
bırakmak suretiyle cezalandırdığı ve ne
ticede af dileyenleri bağışlad ı ğı gibi (ei
En'am 6/40-41) kafirleri de bağışlayabi
leceği söylenebilir. Bütün bunlara rağ 

men ahirette kafirlere yapılacak mua
melenin mülkünde yegane tasarruf sa
hibi olan yüce Allah'ın iradesine bağlı ol
duğuna inanmak en isabetli hüküm ol
sa gerektir. Ehl-i sünnet çoğunluğunun 
ilk devir İslam alimlerinin aksine azabın 
ebediyeti görüşünü tercih etmesini, ll. 
(VIII.) yüzyılda başlayan katı bir tekfir*
ciliğin giderek yaygınlaşması ve muhte
lif mezhepterin elinde güçlü bir silah ha
line getirilmesine bağlamak isabetli gö
rünmektedir. 

isıarn alimlerinin çoğunluğuna göre, 
dinen yasak sayılan bir fiili işleyen kim
se dünyada dinin koyduğu cezaya çarp
tırıldığı takdirde ahirette ayrıca azaba 
uğratılmayacaktır. Çünkü ceza suçun ke
fareti sayılır. Hanefiler'e göre ise had, 
kısas vb. müeyyideler suçun dünyevl ce
zası olup ahiret azabını kaldırmaz. Ahi
ret azabından kurtulmak için ayrıca sa
mimi bir tövbe gereklidir. 
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AZAPKAPI 

ı 

İstanbul' da 
Galata'nın sur kapılarından biri 

L 
(bk. GAlATA). 

_j 

1 
AZAPKAPI CAMii 

ı 

İstanbul'da 
Unkapanı Köprüsü'nün 

Şişhane tarafındaki ayağı yanında 

L 
XVI. yüzyıla ait cami. 

_j 

Kapılarından birinin üstünde bulunan. 
ancak kınldığı için 1941 ·de eski kahbı
na göre Relsülhattatin Kamil Akdik ta
rafından yeniden yazılan manzum kita
besine göre 985 ( 1577 -78) yılında Sad
razam Sokullu Mehmed Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Bu sebeple Sokullu Meh
med Paşa Camii adıyla da anılır. Mimarı 
Koca Sinan'dır. Cami fevkani olarak ya
pıldığından altında gözler halinde geniş 
bir badrum bulunmaktadır. Vaktiyle Ga
lata surlarının Tersane'ye komşu ucun
da ve sur duvarlarının hemen dış tara
fında deniz ile sur arasındaki dar kıyı 
üzerinde inşa edilen cami. buradaki ka
pıdan dolayı Azapkapı Camii adıyla ta
nınmıştır. Cenevizliler devrinde Porta di 
San Antonio olarak adlandırılan bu ka
pı, XVI. yüzyılda Tersane'nin Kasımpa
şa'ya gelmesiyle Tersane hizmetindeki 
Türk asıllı Bahriye azeblerinin (azeban-ı 
Tersane) kışiasının o çevrede olmasından 
dolayı Azapkapısı adını almıştır. Daha 
sonraları Yenikapı olarak adlandırılmış, 
XIX. yüzyılda köprü yapılmasından sonra 
da Köprükapısı olarak tanınmıştır. Her
halde köprü ile birlikte gayet süslü bi
çimde geçen yüzyılın Batı üsiObunda ye
niden yapılan ve bir zafer takını andı

ran bu kapı, Galata surları yıktınlineaya 
kadar durmuştur. 

Azapkapı Camii Galata ile istanbul ara
sındaki bağlantı iskelesinin başında ya
pıldığından şehrin en hareketli ve kala
balık yerlerinden birinde bulunuyordu. 
1222 ( 1807) yangınında zarar gören ve 
minaresi de kısmen yıkılan cami kürsü 
kısmından itibaren yeniden yapılmıştır. 
Balkan ve 1. Dünya savaşlarından az ön
ceki yıllarda Azapkapı Camii'nin tami
rine başlanarak birçok kısımları sökül
müş, fakat peş peşe gelen felaketler yü
zünden çalışmalar durdurularak bu çok 
değerli sanat eseri uzun yıllar bir hara
be halinde kaderine terkedilmiştir. Ca
minin bir ara tamamen yıktırılıp temelle-
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rinin yeni yapılan Unkapanı Atatürk Köp
rüsü'ne destek olması bile düşünülmüş
tür. Ancak 1938'e doğru başlayan büyük 
çapta bir tamir ile cami ihya edilerek 
1941'de tekrar ibadete açılmış, 1955'te 
minare şerefesi yeniden yapılmıştır. 1941 
tamirini belirten Latin harfli bir kitabe 
sol taraftaki girişin üstünde bulunmak
tadır. 

Azapkapı Camii. Haliç kıyısında pek 
sağlam olmayan bir zemin üstünde ku
rulduğuna ve bugüne kadar önemli bir 
hareket göstermediğine göre büyük bir 
ihtimalle zemine çakılmış sağlam ve 
uzun kazıklarla emniyete alınmış olma
lıdır. Kayıkların ve insanların yoğun bi
çimde toplandıkları bir yerde bulundu
ğundan alt katında tonozlu mahzenler 
yapılmış, böylece cami yükseltilmiştir. 

iki merdiven son cemaat yerine çıkışı 
sağlar. Bu kısım bir sıra pencere ile ay
dınlanan. üstü tek meyilli çatı ile örtülü, 
dikdörtgen biçimli kapalı bir mekan ha
lindedir. Ancak son cemaat yerinin esas 
cephesinin Mimar Sinan'ın tasarısında 

ne biçimde olduğu bugün anlaşılmamak
tadır. Suranın aslında galeri biçiminde 
sütunlu ve açık olduğu da düşünülebi
lir. Cami harimi hemen hemen kare şek
linde olup yalnız mihrap kıble tarafında 
dışarı taşkın bir çıkıntının içindedir. Mi
mar Sinan burada Edirne Selimiye Ca
mii'ndeki sistemi daha ufak ölçüde uy
gulamış, orta kubbeyi sekiz payenin taşı
dığı kemerler üzerine oturtmuştur. Kub
be baskısı dört tromp ve dört yarım ku b
be ile karşılanır. Kubbeyi çevreleyen se
kizgen ile dış beden duvarları arasında 
küçük ana bölümler yer almıştır. 

Azapkapı Camii otuz yıldan fazla ha
rabe halinde kaldığından zengin süsle
mesinin büyük kısmını kaybetmiştir. Ka
pıların mermer söveleri geçmeli renkli 
taşların kullanılması ile ahenkli yapıl

mıştır. Kapı ve pencere kanatları da gü
zel ahşap eserlerdir. Ajurlu olarak mer
merden işlenen minber. kapısı. yan ka-
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natları ve külahı ile kendi cinsinin en gü
zel örneklerindendir. Çevre mekanlarının 
içindeki mahfiller ile mermer mihrap da 
aynı itinalı ve ahenkli işçiliğe sahiptir. 
Önceleri cami içinde çinilerin bulunduğu 
da bilinmektedir. Bunların çoğu çalındı
ğından, 1941 tamirinde yeni Kütahya çi
nileri konulduğu gibi kalem işi nakışlar 

da tamamen yeniden yapılmıştır. Kub
be yazısı son devir hattatlarından Ha
lim Efendi'nin eseridir. 1936'da bir kıs
mı hal~ duran renkli alçı pencerelerin 
yerlerine de yenileri konulmuştur. 

Azapkapı Camii'nin değişik bir özelli
ği de minaresinin yerleştirilişidir. Son 
cemaat yerinin kuzey tarafında yükse
len bir mekandan. sivri kemerli ve yük
sek bir köprüye oturan kapalı bir geçit
ten minare kürsüsüne geçilir. Sonradan 
yapılmış olması mümkün olmayan böy
le bir mimari çözüme niçin lüzum görül
düğü da anlaşılamamaktadır. Çünkü Ev
liya Çelebi de minareyi böyle gördüğü
ne göre en azından XVII. yüzyıl başların
da da bu kemer vardı. Zaten köprünün 
altındaki kısımda görülen yapı eleman
ları (kum saati. kemerin nisbet ve biçimi) . 
bunun klasik devre ait olduğunu açık
ça göstermektedir. 1826'dan sonra, yal
nız pabuç kısmından itibaren minarenin 
gövdesi ve şerefesi XIX. yüzyıl zevkine 
göre, çok ince olarak ve şerefe çıkma
sı boğumlu biçimde yapılmıştır. 1955'te 
bu gövde yıktınlarak yine aynı incelikte 
fakat şerefe altı mukarnaslı (stalaktitli) 
olarak yeniden inşa edilmiştir. Böylece 
şerefe caminin mimarisine uydurulmuş, 
fakat gövde hatalı bir biçimde Sinan 
devrine göre ince kalmıştır. Azapkapı 

Camii minaresi altında eski bir de çeş
me vardır. Caminin tam arkasında, bel
ki onun evkafından olarak kagir iki dük
kan dizisi bulunuyordu. Bunlar 1985 'te 
tamamen yıktırılmıştır. Bu cami evka
fından olan az ilerideki Yeşildirek Ha
mamı ise birçok değişikliğe rağmen gü
nümüzde hala ayaktadır. 

ı 

Azapkapı 

camii'n in 
iç ve d ış 

görünüşü 

Azapkapı 1 

istanbul 

BİBLİYOGRAFYA: 
Ayvansarayi. Hadfkatü 'l-cevami : ll , 37; Sai. 

Tezkiretü 'l-ebniye, tür.yer.; C. Gurlitt, Die Bau· 
kunst Konstantinopels, Berlin 1909-12, s. 83; 
A. Gabriel, "Les mosquees de Constantinople", 
Syria ( 1926), s. 391-392; Konya lı , istanbul Abide· 
leri, s. 11·13 ; a.mlf., Mimar Koca Sinan 'ın Eser· 
leri, s. 32·41; E. Egli, Sinan, Stuttgart 1954, s. 
98·101; Semavi Eyice. "İstanbul Minareleri", 
Türk San 'atı Tarihi Araştırma ve incelemeleri, 
istanbul 1963, 1, 72; G. Goodwin, A History of 
Ottoman Architecture, London 1971 , s. 285-287; 
W. Müller-Wiener. Bildlexikon zur Topographie 
lstanbuls, Tübingen 1977, s. 378-379; N. N., 
"Tamirleri İkınal Edilen Abideler" , Arkitekt, 
istanbul 1944, s. 4·8; S. Batur. "Osmanlı Cami
lerinde Sekizgen Ayak Sistemi", Anadolu Sa
natı Araştırmaları, sy. 1, istanbul 1968, s. 148-
150, 158 ; E. Hakkı Ayverdi, "Azapkapısı Ca
mii", ist.A, lll, 1675·1679. r:;ı;:ı 

M SEMAVİ EYİCE 

1 
AZAPKAPI ÇEŞMESİ ve SEBİLİ 

ı 

İstanbul'da 
Azapkapı Camii yanında 
XVIII. yüzyılda yapılmış 

L 
çeşme ve sebil. 

_j 

Galata'nın Tersane tarafında Azapka
pı önünde, Haliç'teki en önemli iskele
lerden birisinin başında ve Azapkapı Ca
mii 'nin kıbleye göre sol tarafında kuru
lan bu manzume, çeşmenin kitabesin
den öğrenildiğine göre Sultan ı. Mahmud 
tarafından annesi ve Il. Mustafa'nın zev
cesi Sali ha Sultan adına. 1145 ( 1732-33) 
yılında Hacı Ama mahallesinde yaptırıl
mıştır. Çeşmeler ve sebil üstündeki üç 
tarih XVIII. yüzyılın ünlü şairlerinden Sey
yid Vehbi'nindir. Suyolcuzade Mehmed 
Necib Efendi'den öğrenildiğine göre çeş
melerle sebillerin kitabe\erinin hattatı 

ise Eğrikapılı Mehmed Rasim Efendi'dir. 

Sultan Mahmud. Galata'nın su ihtiya
cını karşılamak üzere Taksim şebekesi
ni yaptırmış ve buradan beslenmek üze
re annesi için bu çeşme ile kendi adına 
Tophane Çeşmesi'ni inşa ettirmiştir. Bel
gelenmesi mümkün olmayan bir halk 
söylentisi Azapkapı Çeşmesi'nin yapımı
nı, su getirirken testisini kıran küçük bir 
kız çocuğunun Valide Sultan'ın dikkatini 
çekerek saraya aldınlmasına ve zaman
la bu kızın Saliha Sultan adıyla padişah 
zevcesi ve annesi olmasına bağlamak
tadır. Şehrin en hareketli bir köşesin- . 
de bulunan bu abidevi sebil ve çeşme, 
genellikle usulden olduğu gibi bir sıb
yan mektebi ile beraberdi. Ancak bura
da mektep bunların hemen yanına ay
rı bir bina halinde yapılmıştı. Çeşmenin 
varlığı ile de Galata ' nın bu köşesi yakın 
tarihe kadar Çeşme Meydanı adıyla ta-


