
AZAPKAPI CAMii 

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. 
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AZAPKAPI ÇEŞMESİ ve SEBİLİ 
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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-



nınagelmişti. 1910'lu yıllarda sebil-çeş
me tamir edilmek üzere kısmen söktü
rülmüş, fakat araya savaş yıllarının gir
mesi, arkasından da İstanbul sularının 
evkaftan belediyeye devri üzerine bir 
daha ilgilenen olmadığından tamamen 
harap olmak üzere perişan bir duruma 
girmişti. Ancak 1954 yılında Azapkapı 
sebil ve çeşmelerinin ihya edilmesi ger
çekleşmiş ise de tam önünden geçirilen 
ana t rafik yolu yüzünden bu zarif eser 
çukurda ve ihtişamına yakışmayan bir 
çevrenin ortasında kalmış, bu arada se
bil kadar değerli olan ve onunla bir bü
tün teşkil eden mektep de yıktırılmıştır. 

Azapkapı Meydan Çeşmesi değişik bir 
plana göre yapılmıştır . Bir cephesi orta
da ileri taşkın üç pencereli bir sebil ile 
iki yanında birer çeşme bulunmaktadır. 
Diğer üç cephe ise sadece düz mermer 
kaplıdır. 1952-1953'te eski gravürleri ile 
fotoğrafiarına göre ihya edilen alt yüzü 
işlemeli geniş saçak ahşap bir çatı ha
linde yükselir. Ortada yüksek kasnaklı 
bir kubbe ile etrafında sekiz kubbecik 
sıralanır. Sebilin üstünde de aynı tarzda 
küçük bir kubbe vardır. Azapkapı sebil
çeşmelerinin en dikkate değer tarafı . 

esas cephesinde mermer üzerine kazı
lan kabartma işlemeleridi r. Bu yüzde 
hiçbir satıh boş kalmayacak şekilde zen
gin dal kıvrımları. çeşitli çiçekler, sta
laktitler, çanaklardan çıkan fidanlar ve 
meyvelerle çok zengin fakat zarif biçim
de bezenmiştir. Bu taş bezernenin ara
sında uzun kitabe metinleri de yer alır. 
Sebillerin tunç şebekeleri de mermer 
işlemeye uygun biçimde dökülmüştür. 
Azapkapı Sebili'nin taş tezyinatı, klasik 
devir Türk sanatının sadeliğine aykırı 

düşecek derecede yüklü olmakla bera
ber gözü rahatsız etmez. Kullanılan mo
tiflerin aralarında Batı sanatından sız-
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mış bazı unsurların da varlığı, Türk sa
natında Uile Devri üslübu olarak adlan
dırılan yabancılaşma safhasına işaret 

etmektedir. Ancak bu yabancılaşma kla
sik Türk zevkine henüz çok aykırı düş
memektedir. Böylece Azapkapı Saliha 
Sultan Sebil ve Çeşmesi'ni Türk sanatı
nın bir devrini temsil eden en değerli 

ve güzel eserlerinden biri olarak görmek 
mümkündür. 

Azapkapı sebil ve çeşmelerinin hemen 
yanında bulunan ve onların ayrılmaz bir 
parçasını teşkil eden sıbyan mektebi de 
benzerleri arasında sanat değeri en yük
sek olanlarından biri idi. Altında vakıf 
dükkaniarı bulunduğu için üst katı işgal 
eden mektep, muntazam taş ve tuğla 
sıraları halinde yapılmıştı. İçinde dersha
ne kapısı üstünde yer alan manzum ki
tabesinde 1146 ( 1733-34) tarihinde yap
tınldığı bildiriliyordu. Çeşmeye bakan 
tarafında üç kemerli bir cihannüma bu
lunan esas ders odası kagir bir tonazla 
örtülü idi. Bu odanın alçı süslemeli bir 
ocağı ve duvarlarında kabartma tezyi
nat vardı. Bu güzel sıbyan mektebinin 
1957 yılında yıktınlması sanat tarihi ba
kımından bir kayıp olduktan başka ya
nındaki se bil- çeşmenin yalnız bırakılma
sı ile de bu küçük manzumenin bütün
lüğü bozulmuştur. 
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AZAT 
( ~~ı) 

"Kendi benlik ve sıfatlarından 
fani olmuş" anlamında 

bir tasavvuf terimi. 
_j 

Farsça'da "hür. kurtulmuş, serbest. ba
şına buyruk" manasına gelir. Tasawuf
ta salik* in benliğinden ve sıfatlarından 
fani olup Hakk'ın zat ve sıfatlarıyla be
ka bulduğu mahviyet makamı için kul
lanılan bir terimdir. 

İnsan neye gönül verirse onun kulu 
olur. Arifler Allah'tan başkasına gönül 
vermediklerinden O'ndan başkasının ku
lu olmaktan (rıkku'l-ağyar. rıkku'l-esbab) 

azat olmuşlardır. Gerçek hürriyet kamil 

AZAZ1L 

manadaki kulluktur. Allah'a tam anla
mıyla kul olan. O'ndan başkasına kul ol
maktan kurtulur, azat olur. Bu bakım
dan maddi ve süflf arzuların köleleşti r

mediği kimselere de azat denilmiştir. 

Azat olmayı dini sorumluluklardan kur
tulmak manasında anlayanlar da olmuş
tur. Cüneyd-i Bağdadl, bazı kişilerin ken
dilerinden dini teklifierin düştüğü bir 
dereceye ulaştıkların ı iddia ettiklerini, 
ancak zina ve hırsızlık yapanların bu tür 
sözler söyleyenlerden daha iyi durumda 
bulunduklarını ifade etmiştir. Öte yan
dan nefsinin kulu olmaktan kurtulan 
kimse dinin emir ve yasaklarını külfet
le ve zoraki bir şekilde · değil hevesi e ve 
zevkle yerine getirir. Onun için bu tür 
görevlerin külfeti ondan düşer, o da azat 
olur (bk. HÜRRiYET; UBÜDİYYET). 

Kölenin serbest bırakılarak hürriyetine 
kavuşturulması da Türkçe'de azat keli 
mesiyle ifade edilir (bk. KÖLE). 
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AZAziL 
( J;,j l_).ll ) 

İslami literatürde şeytan veya 
iblisin bir diğer adı. 

_j 

Azazfl yahudi ve hıristiyan kaynakla
rında azazel, azael. hazazel şeklinde ge
çer. Kur'an'da ve Wensinck'in tasnifini 
yaptığı hadis eserlerinde bu kelimeye 
rastlanmaz. 

İslam süfilerinden Hallac azazfli, "hem 
göklerde hem yerde dal idi, gökte me
leklere daflik yapmaktaydı" şeklinde tav
sif ederek azazflin gökte meleklere iyi
likleri, güzellikleri gösterdiğini, yerde ise 
"insanların dalsidir" demekle insanlara 
çirkinlikleri, kötülükleri öğrettiğini açıkla
maktadır. Hallac'a göre, "İblisin adı onun 
adından türemişti; sonradan azazfl şek
linde değiştirildi". Hallac'ın görüşü doğ

rultusunda Kazimirski ile Massignon'un 
da şeytan yahut iblis şeklinde anladık

ları azazfl. ister istemez cin- melek ko
nusuyla yakından ilgili bulunmaktadır. ' 
Muteber hadis kitaplarında bulunmayıp 
tefsirlerde İbn Abbas'a dayandırılan ba
zı rivayetlere göre. üreyip çoğalmakla 
meleklerden ayrılan ve cin- şeytan kü
mesine giren varlıklar, aslında insanlar 
gibi iyisi, kötüsü bulunan cinnflerdir. İb-
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