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Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin
en üst rütbedeki kumandanı olan
seraskerin resmi makamı ve
buranın abidevi ana giriş kapısı.
_j

Harbiye Nezareti'ne dönüştürülmüşse de
1884'te tekrar eski şekline çevrilmiştir.
ll. Meşrutiyet'in ilanı arefesinde Harbiye Nezareti'nin kesin olarak kurulmasıyla bütün askeri işler bu nazırlığa bağ
lanmış ve bu durum Cumhuriyet'in ilanma kadar devam etmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:

D TARİH. Serasker Kapısı olarak da
anılan bu makama, önce, eskiden yeniçeri ağalarının ikametgahı olan Ağa Kapısı. 1252'de de (1836-37) Eski Saray
tahsis edilmiştir. Seraskerlik ikametgahı için ilk müstakil yapı Sultan Abdülaziz
zamanında yaptırılmış olup bugün istanbul Üniversitesi merkez binası olarak kullanılmaktadır.

Seraskeri'nin kurulup teşkilat
landırılmasından sonra sadrazamlar artık "serdar-ı ekrem" unvanıyla askere
kumanda etmeyi terketmişlerdir. Gerek
barış gerekse savaş zamanlarında bütün
askeri işler bu dairece yürütülmüş, serasker de Osmanlı kara kuwetlerinin en
büyük kumandanı olmuştur. 1835 yılın
dan sonra rütbece şeyhülislamlıkla, hatta zaman zaman sadrazamlıkla aynı seviyede tutulan seraskerliğin sadrazamlıkla birlikte aynı şahısta birleştiği de
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Seraskeri'nin bünyesinde zamanve yenilikler yapıl
mıştır. Mesela 1834'ten sonra kurulan
redif* teşkilatı Seraskerlik'e bağlanmış,
1837'de Serasker Kapısı'nda bir tercüme
odası açılmıştır. Bab-ı Seraskerf, Tanzimat'ın ilanından önce, nezaretlerin henüz kuruluş safhasında çoğu gayri müslimlerin nüfusları na dair olan "nüfus jurnalleri" tanzimini de yürütmüştür. 1839'da Tanzimat'ın ilanından sonra Bab-ı Seraskeri'nin önemi daha da artmış, hatta sadarerten sonra ikinci sırayı almış
tır. Askeri alanda yapılan değişikliklere
paralel olarak Serasker Kap ısı'nda da yeni bürolar oluşturulmuş, doğrudan doğ
ruya serasker paşaya bağlı olarak mektObf, yoklama, jurnal, nizamiye, muhabere, rOznamçe ve vezne gibi kalemler
teşkil edilmiştir. 1845 yılında zaptiye müşirliğinin kuruluşuna kadar istanbul'da
zabıta işlerini de Seraskerlik yürütmüş
tür. ll. Abdülhamid'in tahta çıktığı yıl 
larda Bab-ı Seraskeri'de serasker paşa
nın maiyetinde bir müsteşar, bir mektupçu, bir nizarniye muhasebecisi ile bir
hassa muhasebecisi bulunmaktaydı. Bu
kalemler zamanla ya genişletilerek bağımsız bir hale getirilmiş veya tamamen
lağvedilmiştir. 1879'da Bab-ı Seraskeri
la
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la tarih beyti, "Askere Nüzhet kulu tebeder tarihini 1 Lutf-i Şah Abdülaziz
açtı der-i nasr-ı aziz" olan manzume bulunmaküıdır. Bu abidevi kapının iki yanında ve eşit uzaklıkta iki de köşk yer
almaktadır. Bunlardan batıdaki köşk, eskiden rektörlük ve senato binası olan,
günümüzde ise Atatürk İlkeleri ve İnkı
lap Tarihi Enstitüsü olarak hizmet veren Biniş Dairesi, bunun karşılığında yer
alan doğudaki ise Şehzadeler Dairesi idi.
İ kişer katlı ve üst katları itibariyle revaklı girişlerle eyvanlı - köşe adalı eski
Türk sivil mimarisine ait plan düzenini
tekrarlayan bu köşklerin bahçe tarafın
da mermer basamaklar ortasında biniş
platformları dikkati çeker.
Türk neo - klasik mimarisinde geniş yer
bulan iç süslemelerde de varak yaldız
kullanılmış ve özellikle orta tavanlarda
manzara resimleri yer almıştır. Bugün
mevcut avizelerin bir kısmı da o dönemden kalmadır.
Bab -ı Seraskeri olarak tanınan bütün
bu yapılar. Seraskerlik Dairesi'nin Sultan Abdülaziz zamanında neo-rönesans
üslObunda yapılmış ana binasının girişi
ni meydana getirmektedir. Mühendishane'den yetişme Ali Paşa tarafından ya pılan ve bina eminliğini Altunizade İs
mail Zühdü Paşa'nın yürüttüğü bu büyük binanın girişindeki abidevi kapı ve
yan köşklerin mimarı olarak da Fransız
asıllı Bourgeois ' nın adı geçmektedir. Nitekim istanbul Arkeoloji müzelerinin ilk
şir
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olmuştur.

Bab- ı Seraskeri'nin cümle k apısı- Beyaz ıt 1 Istanbu l

D MiMARİ. Bugün İstanbul Üniversitesi merkez binasının giriş kapısı olan
bu abidevi kapı, güney (dış) tarafındaki
yazıda belirtildiği üzere Daire-i UmOr - ı
Askeriyye girişi idi. Kesme köfeki taşı
kaplamalı ve iki tarafından dendanlı kuleler le sınırlandırılmış olan üçlü bir g i riş
takı biçiminde inşa edilmiştir. Ortada
geniş ve yüksek, hafif at nalı bir kemer
ve iki yanında sütun demetlerine oturtulmuş daha alçak ve dar iki kemer vardır. Yanlardaki kuleler iki katlı olup üst
katiara girişler arka taraftaki kapılarla
sağlanır. Dış cephede "T. C." harflerinin
bulunduğu ova! madalyanda daha önce
Sultan Abdülaziz'in tuğrası bulunmaktaydı. Günümüzde ilave edilmiş "İstan
bul Üniversitesi" yazısının altında üçlü
bir düzenleme ile Şefik Bey hattı, celisülüs kitabe bulunur. Ortasında diğer
lerine göre daha irice "Daire-i Umar-ı
Askeriyye" yazısı , bunun sağında Fetih
sOresinin birinci ayeti ( ~ 1~ .!.lll;;.:;~\
"Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık"),
solunda ise aynı sürenin üçüncü ayeti
( l_;.:_r. ~ .Jıkôl~__, "Seni kıymetli bir
zaferle destekledik") yazılıdır. Altında ise
Şefi k Bey'in imzası ile 1282 ( 1865) tarihi yer alır.
Yeşil

zemin üzerine altın varakla yabu kitabe düzeni kap ının iç tarafında da yer almakta, ancak burada Kazasker Mustafa izzet Efendi'nin hattıyzı lm ış
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müdürlerinden Dr. A. Dethier'nin yazıla
rın da mimarının Bourgeois olduğu belirtilir. Neo-klasik-Mağrib üs!Opları karışımı karma (eklektik) bir dış görünüşe
sahip olan bu kapı ve köşk kompozisyonu, yan köşklerin planı ve düzeni açısın
dan klasik ve klasik öncesi Türk mimarisinin izlerini taşımaları bakımından ayrıca dikkat çekicidir. Bu dönemlerde Batı etkilerini dış mimaride en çok göster en yapılardan Daimabahçe Sarayı'nda
ve özellikle harem bölümünde de böyle
bir durumla karşılaşılmaktadır.
Fatih'in istanbul'da yaptırdığı Saray-ı
Atik'in (Eski Saray) arazisinde bulunan
Seraskerlik Dairesi'nin ilk çekirdeği, Il.
Sultan Mahmud'un 1251'de (1836) Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye'nin yönetildiği bir kışla inşa ettirmesiyle ilgilidir. Sarayın kalıntıları bu maksatla yık
tırılmıştır. Bugün üniversite bahçesinin
Süleymaniye Camii tarafına bakan kuzey
kısmında, Beyazıt Meydanı'na açılan kapının genel hatlarını taşıyan , fakat daha sade ve arnpir üslüba yakın bir abidevi kapı daha vardır. Orta kısmında dik
bir rampa ile iç kısma geçilen bu kapı
nın üstünde, eskiden Sarı Kışla adıyla bilinen ve bir zamanlar Yüksek Öğretmen
Okulu ile Halkevi Talebe Vurdu'nun barındığı iki katlı geniş kışla binası vardı.
Bina tamamen yıkılmış olmakla birlikte Süleymaniye yönündeki kapı bakıma
muhtaç durumda ayaktadır. Kuruluşu
Sultan Il. Mahmud devrine inen ilk Bab-ı
Seraskeri'nin bu kuzeydeki abidevi kapı
olduğunu düşünmek için yeterli bilgi olmasına rağmen üzerinde hiçbir kitabe
veya tuğra tesbit edilememiştir. Beyazıt Meydanı'ndaki abidevi kapı ile gerideki üç katlı Seraskerlik binası arasın
daki alan, eski resim ve kartpostallarda
da görüldüğü gibi talim alanı olduğun
dan ağaçsızdı. Ağaçlandırma Darülfünun emini olduğu yıllarda lsmayıl Hakkı
Bey (Baltacıoğlu) tarafından başlatılmış
tır. Bab-ı Seraskeri 1988 yılında dış cepheleri temizlenerek onarım geçirmiştir.
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Bazı mutasawıflara,
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tarikat şeyhleriyle halifelerine veya
meczuplara verilen bir unvan.
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Sevgi, saygı, fedakarlık ve himaye gibi ahlaki esaslar üzerine kurulan babaevlat münasebeti, çok eski zamanlardan
beri din önderleriyle onlara tabi olan kişiler arasında bulunması gereken iyi iliş
kiler için örnek alınmıştır. Tevrat'ta Hz.
Adem, Hz. Şit, Hz. İbrahim ve Hz. İshak
gibi peygamberlerden "baba" diye söz
edilmiş, bu anlayış Hıristiyanlık'ta da devam etmiştir.
Hz. Muhammed 'in kendi öz çocukları
hiçbir kimsenin babası olmadı
ğını ifade eden ayeti (ei-Ahzab 33/ 40)
tefsir alimleri genellikle evlat edinme
yasağıyla açıklamışlar, Hz. Peygamber'le
kendi sulbünden gelmeyen herhangi bir
kimse arasında aile hukuku bakımından
özel hükümler doğuracak şekilde bir babalık- evlatlık münasebetinin söz konusu olamayacağını belirtmişlerdir. Zemahşeri'nin işaret ettiği üzere peygamberler ümmetierine gösterdikleri sevgi, şef
kat ve samirniyet bakımından onların
babaları yerinde oldukları gibi ümmet
fertleri de peygamberlerine gösterdikleri saygı ve bağlılık açısından onların
eviadı durumundadırlar (bk. el·Keşşa{, ırr,
264) Nitekim Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'in hanımlarından "müminlerin
anneleri" (el-Ahzab 33/ 6) diye söz etmekte, bir hadiste de Hz. Peygamber'in ümmetinin babası mevkiinde bulunduğu
belirtilmektedir (bk. İbn Mace, "'"[aharet",
ı 6 ; Ebü Davüd, "Taharet", 4; NesaT, "'"[aharet", 35) . İslam alimlerine göre bu nevi naslarda müminlerin Hz. Peygamber'i
ve onun eşierini kendi baba ve anneleri
gibi saygıdeğer bilerek onlara hürmet
duyguları beslemeleri, kendilerine saygısızlık göstermekten veya onları saygı
sız ifadelerle anmaktan kaçınmaları gedışında

rektiği aniatılmak istenmiştir.

islam'ın ilk asırlarında din alimlerine,
abid, zahid ve mürşidlere baba unvanı
verildiğine dair bir bilgiye sahip değiliz.
X. yüzyıldan itibaren çeşitli tesir ve sebeplerle bazı meczuplarla münzevi sOfllere bab veya baba unvanının verilmeye
başlandığı görülmektedir. Hücviri Keş 
fü'l-mafıcı1b'da Ferganalı Bab Amr adlı

bir süffden bahsederken bu bölgede büyük şeyhlere ve dervişlere bab unvanı
nın verildiğini söyler. Baba Kühi (ö 442/
1050) ile Baba Tahir-i Uryan da iö 447 1
1055) bu unvanla meşhur olan sOfflerdendir. Xl. yüzyıldan itibaren baba unvanı, başta İran ve Azerbaycan olmak üzere islam ülkelerinde yaygın bir şekilde
kullanılmaya başlanmış, halk çoğunlu
ğunun mutasawıflara manevi koruyucu,
ermiş ve baba nazarıyla bakması bı.ı, unvanın yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır.

Baba

unvanı

XII.

yüzyılda

Türkistan'da

hacegan* yolunu tutan sOfllerle Yesevi
dervişleri arasında

da ilgi görmeye baş
Ahmed Yesevi'nin
mürşidi olarak adı geçen Arslan Baba
ile Ahmed Yesevi'nin halifelerinden Zengi Baba ve Maçin Baba bu unvanla tanı
nırlar. Ata ile baba kelimeleri aynı anlamı taşıdığından Yesevi dervişlerine önceleri ata denirdi. Bir ara bunlara hem
baba hem de ata unvanı verildi. Nitekim
Zengi Baba aynı zamanda Zengi Ata diye bilinir. Ali Şir Nevai, Nesayimü'l-mehabbe adlı eserinde baba unvanıyla anı
lan Türkistan süfflerinin bir kısmından
bahsetmektedir.
ladı.

Menkıbelerde

Baba kelimesi Anadolu'nun fethinden
önce yaygın bir biçimde kullanılmakta
idi. Baba Tahir, Baba Hacı, Baba Efdalüddin-i Kaşi, Baba Rükn-i İsfahani, Baba KOhi-i Şirazi, Baba Tevekküli ve Baba Sevdai bu unvanla meşhur oldular.
Selçuklu Hükümdan Tuğrul Bey (ö 455 /
1063) Hemedan'a geldiğinde Baba Tahir
ve Baba Cafer adlı iki süff ile tanışmış,
nasihatlarını dinleyerek hayır dualarını
almıştı. Baba unvanıyla tanınan pek çok
şeyh, halife, derviş ve meczup vardır.
Baba Ali Hoşmerdan, Baba Kemal-i Hocendi, Baba Kanber-i Veli, Baba Hacı
Mahmud, Sarnit Şeyh Ali Baba, Baba Bik
Esedabadi, Baba Çomaklu, Baba Ferec,
Baba Şadan , Baba Mahmud-i TOsi, Baba Heten, Baba Süngü, Baba Ni'metullah-ı Nahcuvani Baba Semmasi bu unvanla tanınan mutasawıflardandır.
Baba kelimesi Şii ve Sünni tasawuf
çevrelerinde ortaklaşa kullanılan bir unvandır. Bundan dolayı bir mutasawıfa
baba denilmesi onun Sünni veya Şii olduğunu göstermeye yetmez. Çünkü Ka lenderiyye, Haydariyye ve Bektaşiyye gibi Şii meşrepli tarikatiara mensup şeyh
lerle onların halife ve dervişlerine baba
denildiği gibi Çiştiyye, Kübreviyye ve Nakşibendiyye gibi Sünni tarikatiara mensup bazı şeyhlere de bu unvan verilmiş
tir. Mesela Nakşibendiyye'nin kurucusu
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