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16) buna iþaret edildiðini belirtir. Sevgi duy-
gusunun geniþ bir tahlilini yaparak ger-
çek sevginin Allah için ve Allah’tan dolayý
olmasý gerektiðini söyler; kardeþlik ve dost-
luðun yüklediði ödevleri, birlikte yaþama-
nýn sorumluluklarýný geniþ biçimde ince-
ler. Eserin “Uzletin Âdâbý” baþlýðýný taþý-
yan on altýncý bölümünde uzlete ve birlik-
te yaþamaya dair farklý görüþler açýklanýr.
Gerek Gazzâlî gerekse diðer âlimler birlik-
te yaþamanýn gerekliliði üzerinde durur-
ken kiþinin dinî ve ahlâkî hayatý için zarar-
lý olan bir çevreyi terketmek gerektiðini de
hatýrlatmýþlardýr.
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Onarým ve restorasyon konularýnda
uzmanlaþmýþ

ilk Türk yüksek mimarlarýndan.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Orta öðrenimini Ýs-
tanbul Erkek Lisesi’nde gördükten sonra
1938’de Güzel Sanatlar Akademisi Mimar-
lýk Bölümü’nü bitirdi; ayný okulun Mimar-
lýk Tarihi ve Þehircilik Kürsüsü’nde asistan-
lýða baþladý. Bu sýrada Maarif Vekâleti’nin
açtýðý imtihaný kazanarak Almanya’ya gön-
derildi. 1939’da II. Dünya Savaþý’nýn baþla-
masýyla Fransa’ya geçti ve Paris Notre Da-
me Kilisesi’nin restorasyonunda çalýþtý.
Fransa’da geçirdiði kýsa staj döneminin
ardýndan yurda dönüp Maarif Vekâleti’ne
baðlý Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-
lüðü’nde göreve baþladý. Bir mimar olarak
yeni binalar yapma yerine eski eserlerin
restorasyonu ile uðraþtý. Bir yandan Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde mimarlýk ta-
rihi dersleri verirken bir yandan da Ýstan-
bul Arkeoloji Müzeleri’nde mimarlýk göre-
vi yapýyor, kazý ve yüzey araþtýrmalarýna
katýlýyordu. Bunun yaný sýra Ýstanbul Eski
Eserleri Koruma Encümeni’nin mimarlýk-
la ilgili çalýþmalarýný yürütüyordu. 1946 yý-

lýnda Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-
dürlüðü’nde Anýtlar Þubesi müdürlüðüne
tayin edildi. 1949’da kendi çabasýyla ku-
rulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anýtlar
Yüksek Kurulu üyeliðine getirildi. 1953’te
Vakýflar Genel Müdürlüðü Âbide ve Yapý
Ýþleri Dairesi’ne uzman danýþman olarak
kadroya geçti. Burada vakýf yapýlarýnýn res-
torasyonuyla ilgilendi; Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Sanat Tari-
hi Kürsüsü’nde öðretim görevlisi sýfatýyla
Türk sanatý dersleri verdi.

Vakýflar Genel Müdürlüðü’ndeki görevi
sýrasýnda yurdun büyük bir bölümündeki
yapýlarla ilgilenme fýrsatý bulan Ülgen çalýþ-
malarýný özellikle yurt içindeki Ýslâmî eser-
lerin tesbiti ve onarýmýna hasretti, ayrýca
yurt dýþýnda bazý Türk eserleriyle ilgilen-
di. Trablusgarp’taki Turgut Reis Türbesi ve
Kudüs’te Kubbetü’s-Sahre’nin restorasyon-
larýna katký saðladý. Konya Alâeddin Camii,
Siirt Ulucamii, Aksaray Sultan Haný, Nev-
þehir Hacý Bektâþ-ý Velî Külliyesi, Divriði
Ulucamii ve Dârüþþifâsý, Kayseri Huand
Hatun Külliyesi, Bursa Yeþiltürbe’nin res-
torasyonu gerçekleþtirdiði pek çok resto-
rasyon çalýþmasýndan birkaçýdýr. Bunlarýn
içinde Süleymaniye Külliyesi’nin restoras-
yonu Ülgen’in meslekî hayatýnda farklý bir
yere sahiptir. Ancak bu restorasyon za-
man zaman haksýz saldýrý ve eleþtirilere
uðradý; hatta Millî Birlik Komitesi tarafýn-
dan hakkýnda kovuþturma açýldý. Uygula-
ma sýrasýnda kullandýðý yöntemlerle ilgili
gazetelerde çýkan eleþtiriler, polemik ha-
berleri ve hücumlar onu fazlasýyla yordu.
Buna yoðun çalýþmasý sebebiyle beden
yorgunluðu da eklenince kalp krizi geçir-
di. Bu kritik dönemde evinde dinlenirken
evinin üstünde iki uçaðýn çarpýþmasý ve
bunlardan birinin evine çok yakýn bir alýþ-
veriþ merkezine düþmesi yüzünden duru-
mu tekrar kötüleþti. Kazanýn yol açtýðý
gürültü ve þok etkisi sebebiyle 8 Þubat
1963’te öldü. Ölümü üzerine pek çok yazý
yazýlmýþtýr, ancak bunlardan en etkileyici
olaný Semavi Eyice’nin yazýsýnda yer ver-
diði þu cümledir: “Meriç boylarýndan Ka-
raköse’ye kadar memleketimizin her tara-
fýna serpilmiþ yüzlerce, binlerce Türk-Ýs-
lâm mâbedini ve âbidesini de boynu bü-
kük býraktý gitti.”

Eserleri. Restorasyon faaliyetleri yanýn-
da bilimsel çalýþmalar da yapan Ali Saim
Ülgen kitaplarýný ve çeþitli konulardaki ma-
kalelerini fotoðraflar ve rölöveler eþliðinde
yayýmlamýþtýr. Daha lisede genç bir öðren-
ci iken ilk kitabýný hazýrlamýþ, Ýstanbul ve
Eski Eserleri baþlýðýný taþýyan 200 sayfa-
lýk çalýþmasý 1933 yýlýnda basýlmýþtýr. Bu ki-

derildiðini söyleyen Mâverdî, onun teblið
ettiði din sayesinde düþmanlýklarýn güçlü
kardeþliðe dönüþtüðünü ve aralarýnda da-
yanýþma ruhu oluþtuðunu belirtir. Bu ara-
da mezhep farklýlýklarýnýn tefrika, düþman-
lýk ve çatýþmaya sebebiyet verdiðine dik-
kat çeker. Soy birliði aile ve akrabalar ara-
sýnda dayanýþma duygusunu besler. Hûd
sûresinin 80. âyetindeki “saðlam bir des-
tek” ifadesini “koruyucu aþiret” diye açýk-
layan Mâverdî’ye göre dinde sýla-i rahime
önem verilmesinin sebebi de insanlar ara-
sýnda ülfetin güçlendirilmesidir. Ülfetin
önemli bir aracý da hýsýmlýktýr. Mâverdî ev-
lilikle ilgili bazý âyetleri (en-Nahl 16/72; er-
Rûm 30/21) ülfet amaçlý olarak yorumla-
maktadýr. Sevgi duygusunun ülfeti güçlen-
dirdiðine dair bazý hadisler ve ahlâkî söz-
ler aktaran Mâverdî’ye göre dostluðun ge-
liþme sürecinde psikolojik uyumdan ünsi-
yet, ünsiyetten halis niyet, bundan da sa-
dakat ve muhabbet doðar. Muhabbetin
asýl sebebi kiþinin sevdiðini güzel görme-
sidir. Bu güzellik ruhun erdemlerindeki gü-
zellikse bundan saygý, görünüþ güzelliðiy-
se bundan da aþk doðar. Aþk sevginin, do-
layýsýyla ülfetin en yüksek derecesidir. Sev-
ginin bu derecesinde insanlarýn ruhlarý bir-
biriyle kaynaþýp bütünleþir. Gerçek dost in-
san için en deðerli hazine, en büyük ser-
vettir. Ýyilik gönülleri sevgi ve þefkate yö-
neltir. Mâverdî, “Ýyilik ve takvâ üzerinde
yardýmlaþýn” meâlindeki âyeti (el-Mâide 5/
2) yorumlayarak Allah’ýn hoþnutluðunun
takvâda, insanlarýn hoþnutluðunun iyilik-
te olduðunu, ikisini kazananýn en ileri se-
viyede mutluluða kavuþacaðýný ifade eder.
Ayrýca âyet ve hadislerle zengin edebî li-
teratürden yararlanýp, hayýrlarýn özellikle
sosyal barýþ ve kaynaþmaya yapacaðý kat-
kýlar üzerinde durur.

Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’inin on
beþinci bölümü “Ülfet, Kardeþlik, Sohbet
ve Farklý Ýnsan Kesimleriyle Muaþeretin
Âdâbý” baþlýðýný taþýr (II, 157-221). Gazzâ-
lî’ye göre ülfet güzel ahlâkýn, ayrýþma kö-
tü ahlâkýn ürünüdür. Güzel ahlâk karþýlýk-
lý sevgiyi, kötü ahlâk nefretleþmeyi, kýs-
kançlýðý doðurur. Bu arada ülfet ve kar-
deþliðe dair âyet ve hadislerle Ýslâm bü-
yüklerinin sözlerinden örnekler veren Gaz-
zâlî birlikte yaþamanýn sosyal, psikolojik
ve ahlâkî sebeplerini incelerken insanlar
arasýndaki karakter uyumunun sevgi ve
ülfet üzerindeki etkisine dikkat çeker. Ruh-
larý ordu birliklerine benzeten, tanýþýp uyu-
þanlarýn aralarýnda ülfet kurduklarýný, uyuþ-
mayanlarýn birbirinden uzaklaþtýklarýný bil-
diren hadiste de (Buhârî, “Enbiyâ,”, 2; Müs-
lim, “Birr”, 159, 160; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
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kale Fatih’teki bir sarnýcýn rölövesi ve kýsa
bir notun eklenmesiyle kitap haline geti-
rilmiþtir (Fatih Camii ve Bizans Sarnýcý, Ýs-
tanbul 1939). Bir baþka eseri ayný yýlýn için-
de Türkçe ve Ýngilizce olarak yayýmlanmýþ-
týr (Fatih Devrinde Ýstanbul, 1453-1481:
Haritasý, Ýzahatý-Ýndeksler, Ankara 1939;
Constantinople during the Era of Moham-
med the Conqueror, 1453-1481: Maps,
Explanations-Indices). Kitap, Vakýflar Ge-
nel Müdürlüðü tarafýndan 1938’de neþre-
dilen Fâtih Mehmed II Vakfiyeleri adlý
eserin tamamlanmasý amacýyla düþünül-
müþtür. Bunlarýn dýþýnda Ülgen’in çeþitli
dergilerde yayýmlanmýþ çok sayýda bilim-
sel makalesi bulunmaktadýr (Eyice, TK, I/6
[1983], s. 26-28; Ülgen, s. XIII- XIV).
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Cumhuriyet döneminin
ilk Ýstanbul müftüsü.˜ ™

Safranbolu’da dünyaya geldi. Babasý Ah-
med Ziyâeddin Gümüþhânevî’nin halifele-
rinden Ýsmâil Necâti Efendi, annesi Cemi-
le Haným’dýr. Babasýnýn Ýslâmî ilimlerde de-
rinleþmek istemesi üzerine aile Ýstanbul’a
göç etti. Çocukluðunun ilk yýllarý dýþýnda
Mehmet Fehmi’nin de hayatý Ýstanbul’da
geçti. Kur’an’ý ezberledikten sonra 1876’-

da Beyazýt Camii dersiâmý olan babasýnýn
derslerini takip etti ve 30 Aralýk 1892’de
icâzet aldý. 1899’da Vefa Ýdâdîsi’nde aka-
id, ertesi yýl bunun yanýnda Arapça mual-
limliðine tayin edildi. Ruûs imtihanýný ka-
zanarak 1902’de Beyazýt Camii’nde dersi-
âmlýk görevine baþladý. Bu arada Sultan
Abdülaziz’in oðlu Þehzade Þevket Efendi’-
ye hocalýk yaptý. Beyazýt Camii’ndeki görevi
sürerken derecesi mûsýle-i Sahn, mûsýle-i
Süleymâniyye, ibtidâ-i hâriç ve 2 Mayýs
1910’da hareket-i hârice yükseltildi. 1906’-
da Mercan Ýdâdîsi’nde Arapça, 1909’da Ýs-
tanbul Erkek Lisesi ile (Ýstanbul Leylî Ýdâ-
dîsi) 1910’da Dârülfünûn-i Osmânî Ulûm-i
Þer‘iyye ve Edebiyat þubelerine fýkýh ve
ardýndan Arap edebiyatý muallimliðine ge-
tirildi. Bir ay sonra Galatasaray Mekteb-i
Sultânîsi’nde Arapça muallimliði de ken-
disine verildi. Burada ayrýca kelâm dersi
okuttu. 1910’da Geyvân Bey Medresesi’n-
de kýsm-ý âlî edebiyyât-ý Arabiyye müder-
risliðine, 1911’de Dârülfünun Ulûm-i Hu-
kukýyye Þubesi’nde Mecelle muallimliði-
ne tayin edildi. Mekteb-i Mülkiyye’de fý-
kýh, hikmet-i hukuk-ý Ýslâmiyye ve Mecel-
le hocalýðýnda bulundu (1909-1914).

Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi kurul-
duðunda 5 Ekim 1914 tarihinde Meclis-i
Mesâlih-i Talebe âzalýðýyla birlikte bura-
nýn tâli kýsm-ý sânî umum müdürlüðüne
tayin edildi, bu kýsmýn talebelerine Arap
edebiyatý dersleri verdi. Medreselerin ýs-
lahý ile yeniden düzenlenen ders progra-
mý çerçevesinde Medresetü’l-vâizîn üçün-
cü sýnýf talebesine Arap edebiyatý okuttu.
Ardýndan Meþîhat-ý Ýslâmiyye ders vekâleti
âzalýðýna getirildi. 10 Cemâziyelâhir 1335
(3 Nisan 1917) tarihli kanunla tâli kýsm-ý
sânî Ýbtidâ-i Dâhil Medresesi’ne çevrilin-
ce buranýn müdürlüðü uhdesinde kalmak
üzere Süleymaniye Medresesi fýkýh usulü
müderrisliðine tayin edildi. 1916’da baþla-
dýðý huzur dersleri muhataplýðý vazifesini
1919 yýlýna kadar sürdürdü. Dârü’l-hilâfe-
ti’l-aliyye Medresesi’ndeki görevi yanýnda

tap fazla bilimsel deðer taþýmasa da için-
de önemli küçük notlara rastlanmasý açý-
sýndan dikkate deðerdir. Tarihî eserlerin
korunmasý ve onarýmýyla ilgili prensipleri
ortaya koyan çalýþmasýnýn ilk cildi Anýtla-
rýn Korunmasý ve Onarýlmasý adýný ta-
þýr. 1943’te Ankara’da basýlan kitapta aný-
týn ne olduðu, hangi amaçla korunmasý
gerektiði, Türkiye ve Avrupa’daki korun-
ma hukuklarý, günümüz þartlarýyla koru-
ma ve onarým esaslarý iþlenmiþ, eserin son
bölümünde resimli örnekler üzerinde ya-
pýlmasý gerekenler ve daha önce yapýlan
yanlýþ uygulamalar fotoðraflarla örnekle-
melerde bulunulmuþ, bunlarýn tahlil ve
tenkidi yapýlmýþtýr. Ancak kitabýn diðer üç
cildi müsvedde halinde kalmýþtýr.

Atatürk’ün isteði üzerine planlanan ve
iki cilt olarak basýlmasý tasarlanan Mimar
Sinan monografisinde kullanýlacak plan ve
rölöveleri toplamayý baþarmýþ, bu proje o
gün için gerçekleþmemiþse de son dere-
ce deðerli olan bu doküman daha sonra
Türk Tarih Kurumu tarafýndan iki albüm
halinde basýlmýþtýr (Ali Saim Ülgen, Mimar
Sinan Yapýlarý, haz. Filiz Yeniþehirlioðlu –
Emre Madran, Ankara 1989). Bu çalýþma-
da yer alan bazý yapýlarýn günümüzde or-
tadan kalkmýþ olmasý sebebiyle rölövele-
rin ve restitüsyonlarýn büyük önemi var-
dýr. Beþiktaþ Sinan Paþa Hamamý, Fýndýk-
lý Molla Çelebi Hamamý, Sapanca Rüstem
Paþa Kervansarayý ve Ýmareti, Lüleburgaz
Sokullu Mehmed Paþa Kervansarayý, Ýz-
mit Pertev Mehmed Paþa Ýmareti, Haný ve
Kervansarayý, Ýstanbul Ebülfazl Mehmed
Efendi Camii, Kapý Aðasý Câfer Aða Med-
resesi, Fýndýklý Kaptan Arap Ahmed Tür-
besi, Haseki Hürrem Sultan Hamamý (Ya-
hudiler Hamamý) bu yapýlardan bazýlarýdýr.

Ali Saim Ülgen’in Halim Baki Kunter ile
birlikte hazýrladýklarý bir makalede (“Fa-
tih Camii”, VD, I [1938], s. 91- 101) K. Wul-
zinger’in iddiasýnýn aksine, Fâtih Camii’nin
On Ýki Havâri Kilisesi’nin temelleri üzerine
inþa edilmediði ispatlanmaktadýr. Bu ma-
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