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vam ettirerek idâdîden mezun oldu. 1899’-
da Rüsûmat Emaneti Muhâsebe-i Tahrîrât
Kalemi’nde göreve baþladý. 1897’de Ýstan-
bul’a gelen Medine meþâyihinden Rifâî-
zâde Seyyid Ýbrâhim Efendi’ye intisap et-
ti ve 1904’te seyrüsülûkünü tamamla-
yarak Rifâî hilâfeti aldý; taç ve hýrka giydi.
1899’da babasýnýn vefatý üzerine ayný yýl
Meclis-i Meþâyih tarafýndan Kurban Na-
suh Rifâî Tekkesi þeyhliðine vekâleten ge-
tirilmesinin ardýndan imtihanla bu tekke-
ye þeyh tayin edildi (1909); tekkenin imâ-
met ve hitâbetiyle de görevlendirildi, bu
vazifeleri tekkelerin kapatýlmasýna kadar
devam etti (1925).

Dayýsý Seyyid Nûrizâde Mehmed Hulûsi
Efendi’nin yaný sýra 17 Kasým 1914 tari-
hinde Ahmediye ve Süleyman Paþa cami-
lerindeki derslerine devam ettiði Hoca Sâ-
lih Nâzým Efendi’den icâzet alan Mehmet
Hayrullah, Hoca Hicrî Efendi’den Farsça,
Zarîfî Ahmed ve Üsküdarlý þair Talat bey-
lerden aruz ve edebiyat dersleri aldý. Ýb-

nülemin Mahmud Kemal ve Cemâleddin
Server Revnakoðlu onun Aziz Mahmud
Hüdâyî Âsitânesi’nde zâkirbaþýlýk yaptýðý-
ný kaydetmiþlerse de Sadettin Nüzhet Er-
gun, bir süre Hüdâyî Âsitânesi’nde zâkir-
baþýlýk yapan Nazifbeyzâde Hayrullah Ze-
kâi Efendi ile Hayrullah Tâcettin Efendi’-
nin Ýbnülemin tarafýndan karýþtýrýldýðýný
söyler. Hayrullah Efendi sonralarý Rüsû-
mat Dairesi’nden Defter-i Hâkanî’ye geçti
ve Defterhâne Kuyûd-ý Kadîme Kalemi’n-
den emekliye ayrýldý. Kendi mezun oldu-
ðu Ravza-i Terakkî Mektebi’nde ve Üskü-
dar’daki bazý okullarda yýllarca muallimlik
yaptý. 7 Ekim 1954 tarihinde Üsküdar’da
vefat etti.

Þiirleri, ahlâk ve tasavvufa dair eserle-
ri, dinî besteleriyle de bilinen Mehmet
Hayrullah tarih, edebiyat ve mûsikide ge-
niþ bilgi sahibiydi. Þiirlerinde “Tâcî” mah-
lasýný kullanmýþ, bahar aylarýnda bahâriy-
yeler ve nevrûziyyeler yazýp dostlarýna da-
ðýtmayý âdet haline getirmiþtir. Dinî mû-

ki ahþap iþçilikler ele alýndýðýnda bezeme
özelliði olarak ince bir zevkin örneklerini
ortaya koyduklarý görülür. Ýç mekân düzen-
lemeleri de kendine özgü detaylarla Ýstan-
bul yalýlarýndan ayrýlýr. Ýzmir yalý evleri de-
niz üzerinde deðildir. Önlerinden geçen dar
yol sebebiyle yol yalýlarý sýnýflamasý içinde
yer alýr. Denizle yalýlarýn baðlantýsý iskele-
lerle saðlanmaktadýr. Her yalýnýn bir iske-
lesi, deniz kameriyesi ve deniz hamamlarý
bulunmaktadýr. Ýzmir bölgesinde denize
kýyýsý olan mahalleler için de yalý kelimesi
konut anlamý dýþýnda tanýmlayýcý fonksi-
yonunda kullanýlýr; Karþýyaka Yalýsý, Alsan-
cak Yalýsý, Göztepe Yalýsý gibi. Günümüze
Ýzmir yalýlarýndan örnek olarak pek faz-
la bir þey kalmamýþtýr. Özellikle 1922’deki
büyük Ýzmir yangýný bu yapýlarý da yok et-
miþtir. Bu kâgir yapýlarýn yalýdan ziyade
sahil konaklarý diye adlandýrýlmasý daha
doðrudur.
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Rifâî þeyhi,
dinî eserler bestekârý ve þair.
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Kendi ifadesine göre 8 Safer 1303 (16
Kasým 1885) tarihinde Ýstanbul Üsküdar’da
doðdu ve orada yaþadý. Üsküdar’da Çar-
þamba Tekkesi de denilen Kurban Nasuh
Rifâî Tekkesi þeyhi Nûriefendizâde Tevfik
Efendi’nin oðludur, “Þeyhoðlu” diye taný-
nýr. Üsküdar’da baþladýðý öðrenimini Rav-
za-i Terakkî Mektebi, Toptaþý Askerî Rüþ-
diyesi ve Üsküdar Mülkî Ýdâdîsi’nde de-
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þünmek mümkündür. Zira kaplýca tesis-
lerini (günümüzde Termal ilçesi sýnýrlarý
içinde) kýyýya baðlayan yol, Samanlý de-
resinin açtýðý doðal koridoru (Samanlý va-
disi) en kestirme yol olarak izleyip Yalo-
va’ya iner. Bu sebeple kaplýca yöresinin
tarihi þehrin tarihiyle paralel bir seyir ta-
kip etmiþtir. Yalova þehrinin geliþmesi ve
önem kazanmasýnda kaplýcalarýn ve bu te-
sislerdeki imar faaliyetlerinin payý olmalý-
dýr.

Eskiçað tarihi coðrafyasýnda Yalova ve
Termal yöresi Bitinya bölgesi sýnýrlarý için-
de yer alýyordu. Bir ara Batý Anadolu’nun
büyük kýsmýna hâkim olan Frigler’in milât-
tan önce 1200 yýllarýndan itibaren bu yö-
reye ulaþtýklarý (Tunay, IX [1986], s. 507),
daha sonra Dor göçleri esnasýnda Yunan
kavimlerinin de bu çevreye geldiði bilin-
mektedir. Anadolu’daki Pers egemenliði
döneminde kuvvetlenen Bitinya asilzadele-
ri, milâttan önce III. yüzyýlýn baþlarýna doð-
ru Bitinya Krallýðý adýyla baðýmsýz bir kral-
lýk kurduðunda Yalova yöresi bu krallýðýn
sýnýrlarý içinde kaldý. Milâttan önce 74 yý-
lýnda Bitinya topraklarý Kral IV. Nikomed
tarafýndan Romalýlar’a býrakýlýnca Yalova
çevresi de Roma hâkimiyetine geçmiþ ol-
du. Kaplýcalarýn yöresinde Atatürk’ün em-
riyle kazýlara baþlayan Mansel, bu çevre-
de Roma dönemine tanýklýk eden mezar
taþlarýna rastladýðýný bildirmektedir (Ya-
lova ve Civarý, s. 13, 30). Bununla birlikte
Helenistik ve Roma dönemlerinde Yalova
kaplýcalarýnýn henüz üne kavuþmadýðý, sa-
dece yakýn çevre halký tarafýndan kulla-
nýldýðý sanýlmaktadýr. Bu dönemi anlatan
Strabon’un Bitinya bölgesinden uzun uzun
söz ettiði halde Yalova civarýndaki kaplý-
calardan hiç bahsetmemesi bu durumu
kanýtlar. Ayrýca Bursa civarýndaki meþhur
Çekirge kaplýcalarýnýn Yalova kaplýcalarýnýn

ün kazanmasýný engellemesinin de muh-
temelen bunda etkisi vardýr.

Yalova’nýn ve kaplýcalarýnýn meþhur ol-
masý Bizans dönemine rastlar. I. Konstan-
tinos (324-337) tarafýndan Ýstanbul’un baþ-
þehir yapýlmasý bu þehre Bursa’dan daha
yakýn olan Yalova kaplýcalarýný canlandýrdý
ve Ýstanbul halký için önemli bir yer hali-
ne getirdi. Bizzat yöneticilerin ve aileleri-
nin Yalova kaplýcalarýna ilgisi de bu dönem-
de baþladý. I. Konstantinos’un annesi He-
lena tedavi amacýyla Yalova kaplýcalarýna
gittiðinde kaplýca tesisleri imar edildi. O
dönemde Ýzmit körfezini dolaþmak yeri-
ne Diliskelesi’nden (Aigialoi) karþýsýndaki
Dilburnu’na geçmek suretiyle Ýstanbul-Ýz-
nik yolunun kýsaltýlmasý Yalova’ya da avan-
taj saðladý, bu yoldan Ýzmit körfezini ge-
çiþ Yalova’yý Ýstanbul’a biraz daha yaklaþ-
týrdý. Ayný þekilde I. Iustinianos dönemin-
de de (527-565) Ýmparatoriçe Theodora’-
nýn kalabalýk maiyetiyle birlikte (abartýlý bir
rivayete göre 4000 kiþi) kaplýcalara git-
mesi ve Iustinianos’un eskiden mevcut bir
kilise ile bir hastahaneyi tamir ettirmesi,
ayrýca burada yeni bir saray ve sýcak su
kaynaðýnýn yakýnýnda bir hamam yaptýr-
masý Bizans yönetiminin yöreye verdiði
önemi gösterir. Ayný dönemde, saray men-
suplarýndan Paulos Silentiarius adlý bir þai-
rin sýcak su kaynaklarýnýn þifalý tesirinden
bahseden bir methiye yazmasý da Bizans
hânedanýnýn bu sýcak su kaynaklarýna ver-
diði deðere iþaret eder.

Osmanlý Devleti’nin kurucusu Osman
Bey’in 1302’de bir Bizans birliðini yendiði
savaþ da (Bafeus) Yalova civarýnda yapýl-
dý. Yalova ve çevresi tam olarak 726’da
(1326) Türkler’in eline geçti. Fakat daha
önce de yöre sürekli biçimde Türkler’in
baskýsý altýnda bulunduðundan Bizans’ýn
Yalova kaplýcalarýna ilgisi azalmýþtý. Türk

sikideki asýl hocasý Malak Hâfýz lakabýyla ta-
nýnan Debbâðlar Mescidi imamý ve zâkir-
baþý Hüseyin Efendi’dir. Ayrýca Bedevî þey-
hi Ali Baba’dan mevlid meþketmiþ, bu hu-
susta kendini yetiþtirerek tekke mûsiki-
sinin önde gelenleri arasýnda yer almýþtýr.
Kendi güftelerine yaptýðý dinî bestelerinin
yaný sýra bazý þiirleri ilâhi ve þarký formla-
rýnda bestelenmiþtir.

Nezaketi, hoþ sohbeti ve nüktedanlýðý
ile tanýnan Hayrullah Tâcettin Efendi eski
temaþa sanatýyla da ilgilenmiþ, meþhur
tulûat sanatçýsý Ýsmâil Dümbüllü ile karþý
karþýya pîþekâr oynamýþtýr. Tulûat tiyatro-
larý için bir piyes yazdýðý söylenir. Yayým-
lanan eserleri Zübdetü’l-ahlâk (mensur,
Ýstanbul 1320), Ramazân-ý Þerîf’e Mah-
sus Mecmûa-i Ýlâhiyyât (manzum, Ýs-
tanbul 1326), Güldeste-i Dervîþân (man-
zum, Ýstanbul 1338/1340) ve Gülgonca-i
Âþýkån’dýr (manzum, Ýstanbul 1339-1341).
Ayrýca ünlü mutasavvýf Osman Þems Efen-
di’nin elli bent ve 250 beyitten oluþan mu-
hammes mersiyesini Mersiye-i Cenâb-ý
Seyyidü’þ-þühedâ adýyla neþretmiþtir (Ýs-
tanbul 1327).
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Marmara bölgesinde þehir
ve bu þehrin merkez olduðu il.
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Marmara denizinin doðusunda kara içi-
ne 50 km. kadar sokulan Ýzmit körfezinin
batý ucundaki baþlangýç kýsmýnda, adý ge-
çen körfezin güney kýyýsýnda Safran dere-
sinin denize ulaþtýðý kesimde yer alýr. Bu
yerleþme yerinin ne zaman kurulduðu hak-
kýnda kesin bilgi yoktur. Bununla birlikte
Yalova’nýn 12 km. kadar yakýnýnda olan ve
ismi Yalova ile âdeta özdeþleþmiþ bulunan
ünlü kaplýcalarýn tarihinin çok eski dönem-
lere kadar indiði bilindiðine göre (Mansel,
s. 8) kaplýcalarýn iskelesi gibi kullanýlan, kü-
çük bir yerleþmenin mevcut olduðunu dü-

Yalova’dan bir görünüþ


