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anlaþýldý. Ordunun savaþamayacaðýný be-
yan etmesi, Rusya’ya savaþ tazminatý öden-
mesine razý olunmasý gibi aðýr veballer,
devletin hemen her alanda yeniden yapý-
lanmasýnýn âciliyetini gözler önüne sermek-
teydi ve barýþ Nizâm-ý Cedîd reformlarý-
nýn baþlangýcýný teþkil etti. Rusya ile barýþ
akdinde Avrupa’daki geliþmelerin önemli
etkisinin olduðu açýktýr. 1791’de Özü / Oça-
kof Kalesi’nin Rusya elinde kalmasýna kar-
þý çýkan Ýngiltere’nin savaþ tehdidine varan
zýtlaþmasýna sahne oldu (Cunningham,
“The Ochakov Debate”). Ýngiltere, Prusya
ve Hollanda, Rusya’nýn ileri sürdüðü ön ba-
rýþ maddeleri dýþýndaki talepleri kabul edi-
lir bulmamakta ve bunu uluslar arasý hu-
kukun ihlâli olarak görmekteydiler. Polon-
ya’daki liberal faaliyetler II. Katerina’yý ha-
rekete geçmeye zorlamakta, Fransýz Ýhti-
lâli’nin mutlak monarklar için arzettiði ge-
nel tehlike Türk savaþýnýn bir an önce bi-
tirilmesini zorunlu kýlmaktaydý. Barýþ ant-
laþmasý uyarýnca taraflarýn karþýlýklý ola-
rak büyük sefâret heyetleri göndermeleri
kararlaþtýrýldýðýndan Mayýs 1792’de rikâb-
da sadâret kethüdâsý olan Mustafa Râsih
Efendi Rumeli beylerbeyi unvanýyla Rus-
ya’ya büyük elçi tayin edildi. Rusya tara-
fýndan da General Michael Larjonoviç Go-
leniçev-Kutusov belirlendi ve elçiler 1793
senesi içinde vazifelerini yerine getirdi.
Bu, barýþ sonunda aðýr hediyelerle karþý-
lýklý olarak gönderilmesi âdet haline ge-
len sefâret heyetlerinin son örneðini teþ-
kil etmiþtir.
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Türkçe’de “örtmek, gizlemek, kapat-
mak” anlamýndaki yaþurmaktan gelen
yaþmak kadýnlarýn örtünmede kullandýk-
larý, baþla birlikte yüzü ve aðzý örten, iki
parçadan oluþan kumaþ parçasýný ifade
eder. Kadýnlarýn namaz kýlarken baþlarý-
na örttükleri büyük yazmanýn adý da yaþ-
maktýr. Ayrýca ocak üstündeki sergen ve
yanýndaki gözlere, bacalarda davlumba-
za ve arý kovanlarýnýn önündeki çýkýntýya
yaþmak denir. Bunun yanýnda yaþmak,
mihrap ve büyük cami kapýlarýnýn üst ký-
sýmlarýna yapýlan huniye benzer süslü ký-
sýmlar için kullanýlan bir sanat tarihi te-
rimidir. Kelime Osmanlý hâkimiyetindeki
Arap coðrafyasýna “yaþmâð / yâþmâð” ola-
rak geçmiþtir. Bunun “þemâð / þimâð”
þekli Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Irak,
Suriye ve Ürdün’de erkeklerin genelde agel-
le tutturduklarý baþ örtüsü (kûfiye, þâl, gut-
ra) ve özellikle kýrmýzý çizgilisi için kullanýl-
maktadýr.

Yaþmaðýn Arapça’da “lisâm, bürku‘, ký-
nâ‘, nikab” gibi karþýlýklarý vardýr. Bilhas-
sa Kuzey Afrika’da ve Sahrâ’da yaygýn olan
lisâm bedevîlerin solunum organlarýný sý-
caða, soðuða, toza ve böceklere karþý ko-
rumak, ayrýca gizlenmek amacýyla gözle-
ri açýk kalacak biçimde yüzlerini örttükle-
ri kumaþ parçasýdýr; “kadýnlarýn yüzlerine
örttükleri tül” anlamýna da gelir. Bu örtü
burun kanatlarýna kadar indirilirse lifâm

dý. Kuban ahalisi tarafýndan Rus toprak-
larýna tecavüzle zarar verilmesi, mallarýn
gasbý ve insanlarýn köle yapýlmak üzere
esir alýnmasý gibi olaylarýn meydana gel-
mesinde bunlarýn bulunup iade edilmesi,
sorumlularýn cezalandýrýlmasý ve zararýn
tazmini gibi ana ilkeler üzerinde uzlaþma-
ya varýldý, Ruslar’ýn da serbestî ve müda-
hale taleplerinden vazgeçtikleri görüldü.
Böylece görüþmelerin kesilmesi gibi bir
tehlikenin eþiðinden dönülmüþ oldu. Ar-
dýndan baþmurahhas Samoylof bitiþik oda-
da görüþmelere nezaret etmekte olan Bez-
borodko’nun yanýna gitti. Bir müddet son-
ra salona gelen Bezborodko, Kuban mad-
desindeki ýsrarlarýnýn sadece Rusya’nýn gü-
venliðini saðlamak amacýný taþýdýðýný, varý-
lan mutabakatta bu güvenliðin Osmanlý
Devleti tarafýndan temin edilmiþ olduðu-
nu gördüðünü söyledi. Bundan dolayý ça-
riçenin savaþ tazminatý talebinden tama-
men vazgeçtiðini bildirdi, böylece görüþ-
melerin sona erdiðini ve barýþýn akdedil-
diðini ilân etti (Grigoroviç, II, 629). Top-
lantýda bu maddelerin senetlerinin müba-
delesine ve 9 Ocak’ta ahidnâme temes-
süklerinin imzalanýp mühürlenerek mü-
badele edilmesine karar verildi. Bu bek-
lenmedik geliþme Osmanlý delegeleri ara-
sýnda büyük bir memnuniyetle karþýlandý
(Mükâleme Mazbatasý, IV, 116).

15 Cemâziyelevvel 1206 (10 Ocak 1792)
Pazartesi günü yapýlan on beþinci toplan-
týda on üç madde, bir mukaddime ve hâ-
timeden teþekkül eden barýþ antlaþmasý
Rusça ve Türkçe metinler halinde mühür-
lenip mübadele edildi. Antlaþma, Sadra-
zam Koca Yûsuf Paþa tarafýndan 23 Ce-
mâziyelevvel (18 Ocak) tarihinde verilen se-
netle onaylandý (a.g.e., IV, 126-127). Ardýn-
dan Rus heyeti için hazýrlanan deðerli hedi-
yeler daðýtýldý ve karþýlýklarý kabul edildi.
2 Cemâziyelâhir 1206’da (27 Ocak 1792)
yapýlan on altýncý toplantýda Bezborodko
ile sadrazam tarafýndan hazýrlanan Rus-
ça ve Türkçe teyidnâmeler okunarak mü-
badele edildi. Bu merasim top þenliðiyle
son buldu. Hükümdarlarýn tasdiknâmele-
rinin beþ hafta içinde mübadelesi öngö-
rüldüðünden delegeler yerinde kaldý. 16
Cemâziyelâhir 1206 (10 Þubat 1792) tari-
hinde yapýlan on yedinci toplantýda gön-
derilen tasdiknâmelerin mübadele mera-
simi icra edildi, böylece barýþ devletler hu-
kuku açýsýndan da kesinlik kazandý.

Yaþ Antlaþmasý ile Turla’dan sýnýr kesildi
ve yine toprak kaybedilerek Kýrým’ýn geri
alýnmasý hayali sona erdi. Gürcistan’a da
el atmýþ olarak Rus geniþlemesinin Kaf-
kaslar istikametinde tehlikeler arzedeceði
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Yaþmak Türkler’in Anadolu’ya yerleþ-
mesinden sonra da devam etmiþ ve müs-
lüman kadýnlarýn sokakta giydikleri, XV.
yüzyýldan itibaren kullanýlmaya baþlanan
feracenin en önemli tamamlayýcýsý haline
gelmiþtir. Padiþah tarafýndan damatlýða
seçilen kiþinin gelin sultan için gönderdiði
aðýrlýklar arasýnda yaþmakla tamamlanan
ferace mutlaka bulunurdu. Osmanlý döne-
minde, Mekke emîrinin merkezde hazýr-
lanan tayin beratý gönderilmeden önce ye-
þil atlas bir keseye konulup üzerine altýn
kozak takýldýktan sonra yaþmakla örtülme-
si yaþmaðýn farklý bir kullanýmýný göster-
mektedir. Batýlý seyyahlarýn, büyükelçilerin
ve tarihçilerin yazdýklarý eserlerde yer alan
tasvirlerde, albümlerde ve yazmalardaki
minyatürlerde Osmanlý kadýn kýyafetleri-
nin ana unsurlarýndan birinin yaþmak ol-
duðu görülür.

XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
yaþmak baþ örtüsü yanýnda süs amacýyla
da kullanýlmaya baþlamýþtýr. Özellikle ba-
þa giyilen hotozun üzerinde türlü þekiller-
de gittikçe incelen, þeffaflaþan ve gevþek
baðlanan, zenginler ve saraylýlar tarafýn-
dan kolalanan çeþitli renklerdeki yaþmak-
lar þehir hayatýnýn vazgeçilmez unsurlarýn-
dan biri haline gelmiþtir. Lâle Devri’nde
(1718-1730) Kâðýthane, Göksu gibi mesi-
relerde rastlanan ve dýþa dönük bir hayat
yaþamaya baþlayan saray kadýnlarý ile zen-
gin hanýmlarý yaþmaklarýný baþlarýna alma-
yý âdet edinmiþlerdi. Gittikçe küçülen yaþ-
mak baþ örtüsünden çok bir süs ve moda
aracý olmuþ, baþ örtüsü yerine kadýnýn yüz
güzelliðine gizem veren bir aksesuar nite-
liði kazanmýþtýr.

Çeþitli ince kumaþlardan yapýlan yaþ-
mak kapalý ve açýk olmak üzere iki þekil-
de baðlanýrdý. Kapalý baðlamada yaþma-
ðýn her iki parçasý ikiye katlandýktan son-
ra alt parça burun üstünden geçirilerek
ensede baðlanýr, üst parça da kaþlarýn üze-
rinden baþa ve alýna sarýlýrdý. Açýk baðla-
mada ise üst yaþmak alýn üzerinden bað-
lanýr ve yüz açýkta kalýrdý. Yaþmak, uçlarý
omuzlardan aþaðýya feracenin üstünden
sarkýtýlarak kullanýldýðý gibi bu kýsýmlar fe-
racenin yakasýndan içeriye de alýnýrdý. Genç
kýzlar daha çok ince dokulu þeffaf yaþmak-
larý tercih eder ve bunlarý çiçek desenli ho-
tozlarýnýn üzerine örterlerdi. Orta ve ileri
yaþlý kadýnlarda ise yaþmak kalýn olur ve
yüzü açýkta býrakýp sade biçimde baðla-
nýrdý. Yaþmak kullanan kadýnlarýn gözleri
ve burunlarý, kýsmen de kaþlarý ve aðýzlarý
görünürdü. Orta oyununda zenne rolünü
oynayanlarýn yaþmak tutunduklarýný be-
lirten Ahmed Râsim saraylý yaþmaðý de-

nilen kolalý yaþmak için þunlarý söyler: “Sa-
raylý yaþmaðý âdeta þeffaf, hafif tülden
yapýlmýþ bir fanusu andýrýrdý. Her kadýn
yaþmak tutunmasýný beceremez, kadýnýn
zevk sahibi olmasý gerekirdi. Yaþmak tu-
tunmak zarafeti Said Halim Paþa’nýn zev-
cesi Emine ve Þair Nigâr Haným ile sona
erdi” (Muharrir Bu Ya, s. 84). 1726’da çý-
karýlan bir hükümle yaþmaklarda üç de-
ðirmiden fazla yemeni kullanýlmasý em-
redilmiþtir (Ahmed Refik, s. 86-88). 1870
tarihli bir emirnâme ile de ferace ve ince
yaþmak yasaklanmýþ, 1889’da ince yaþ-
makla bütünleþen, þemsiye ve eldivenle
þýklýðý tamamlanan feracenin yerine çarþaf
giyme mecburiyeti getirilmiþ, daha sonra
da yaþmaðýn kapalý mekânlarda baþ ör-
tüsü olarak kullanýmý sürmüþtür. Tülbent
ya da yazmalarýnýn alt yarýsýný yaþmak gibi
baðlayarak gözler dýþýnda bütün yüzü giz-
leme âdetine Anadolu köylerinde bugün
de rastlanabilmektedir (fýkhî yönü için bk.
TESETTÜR).
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adýný alýr. Lisâm ve lifâmýn eþ anlamlý oldu-
ðu ve göz dýþýnda yüzü örtmek için kulla-
nýldýðý da belirtilir (Lisânü’l-£Arab, “lsm”
md.). Çöldeki aþýrý sýcaklar ve kum fýrtý-
nalarýna karþý korunma ihtiyacý erkekler
için bu kýyafet tarzýný ortaya çýkarmýþtýr.
Lisâm solunum yollarýnýn zarar görmesini
önlediði gibi kiþinin tanýnmasýna da im-
kân vermediði için kan davalarý baþta ol-
mak üzere bedevî kabileler arasýnda çýk-
masý muhtemel çatýþmalarý da önlerdi.

Araplar’da Ýslâm öncesinde de görülen
lisâm Ýslâmiyet’ten sonra bilhassa Afrika’-
da yayýlmýþtýr. Lisâm takma Müslüman-
lýk’tan önce Sanhâce kabilesi ve diðer ba-
zý Berberî kabilelerin þiârý olmuþ, Endü-
lüs’ün fethinden sonra da Ýspanya’ya geç-
miþtir (Kalkaþendî, V, 183). Sanhâce’nin
kollarýndan Lemtûne kabilesinin eli silâh
tutan erkeklerinin hepsi sefere çýkýnca top-
raklarý hücuma uðramýþ, kabilenin kadýn-
larý, erkek kýlýðýnda yüzlerini lisâm ile ör-
terek düþman askerlerinin topraklarýna
zarar vermeden çekilmelerini saðlamýþtý
(Ýbnü’l-Esîr, IX, 472). Kuzey Afrika ve En-
dülüs’te hüküm süren Murâbýtlar, devleti
kuran Lemtûne kabilesi mensuplarý yüzle-
rini peçeyle örttükleri için el-Mütelessimûn
(el-Mülessimûn) diye de anýlýr. Günümüzde
Büyük Sahrâ’da yaþayan Sanhâce kabile-
sinin küçük kollarýndan Tevârikler (Tuareg)
arasýnda bu âdet hâlâ varlýðýný korumak-
tadýr.

Türk dilinde baþ örtüsünün deðiþik ad-
larýndan biri olan yaþmak sözlü ve yazýlý
kültürde yer alýr. Baþta Dede Korkut ol-
mak üzere destanlarda ve halk hikâye-
lerinde sýkça geçmesi Türkler arasýnda
Ýslâm öncesinden beri varlýðýný göster-
mektedir. Dîvânü lugåti’t-Türk’te bulu-
nan “kadýn yaþmaðý” anlamýndaki “sara-
guç” kelimesi (I, 487) yaþmaðý Türkler’in
Ýslâmiyet’i kabul ettikten sonra da kullan-
dýklarýný ortaya koymaktadýr. Tarih boyun-
ca çeþitli þekillerde kullanýlan yaþmaðýn
altýna hotoz, takke ve üsküf gibi baþlýklar
konulurdu. Yaþmak özellikle XIII. yüzyýl-
dan itibaren yazýlý kültürde yaygýn bir þe-
kilde yer almaya baþlamýþtýr. Selçuklu nak-
kaþý Abdülmü’min el-Hûyî’nin resimlediði
bir Varaka ve Gülþâh nüshasý ile (TSMK,
Hazine, nr. 841) diðer bazý buluntularda
baþlýkla birlikte kullanýlan yaþmaðýn uçlarý
boynu sarar ya da omuzlarý örter ve yan-
dan baðlanýr; bazan da arkadan etek ucu-
na kadar iner. Bu dönemde bazan ince
tül peçeyle beraber kullanýlan yaþmakla-
rýn sarý renkli veya kýrmýzý üzerinde altýn
yaldýzlý benekleri olan çeþitlerine de rast-
lanmaktadýr.

Kuzey Afrika’da lisâm ile baþýný örtmüþ bir Tevârik
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Cami-tevhidhânenin zemin katý ve mina-
resi dýþýnda kalan kýsýmlarý 1804’te ahþap
olarak yenilenmiþ, Þeyh Abdülvedûd’un
türbesi de 1876’da Pertevniyal Vâlide Sul-
tan tarafýndan son þekliyle ihya edilmiþtir.
Bu arada, muhtemelen 1885-1890 ara-
sýnda cami-tevhidhâne ve türbe dýþýnda
kalan bölümlerin ortadan kalktýðý, tekke
olma vasfýný kaybeden kuruluþun cami
tevhidhânesinin cami olarak kullanýlma-
ya baþlandýðý anlaþýlmaktadýr. II. Abdül-
hamid’in hazinedarlarýndan Þemsicemal
Usta 1906’da buraya bir çeþme ilâve et-
miþtir. XIX. yüzyýlda ve XX. yüzyýlýn baþla-
rýnda birtakým tamirler geçirerek Cumhu-
riyet devrine ulaþan yapý zamanla harap
olmuþ, 1965 dolaylarýnda bir yangýn sonu-
cu kâgir zemin katý ve minaresi dýþýnda
kalan bölümleri yanmýþ, yangýnýn ardýndan
eskisine oldukça uygun biçimde Vakýflar
Genel Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlmýþ-
týr. 1972’de Haliç Köprüsü’nün ve çevre
yollarýnýn inþaatý sýrasýnda bâninin türbe-
si bulunduðu yerden sökülerek biraz da-
ha kuzeyde aynen inþa edilmiþtir.

Cami-tevhidhâne 8,75 × 8 m. boyutla-
rýndadýr. 1123 (1711) tarihli zemin katýn
duvarlarý, ayrýca minarenin kaide ve pabuç
kýsýmlarý iki sýra tuðla ve bir sýra kesme kü-
feki taþýndan oluþan almaþýk örgüye sa-
hiptir. Cümle kapýsýnýn ve pencerelerin sö-
veleri de kesme küfekidendir. Birinci ve
ikinci katlarýn duvarlarý ise ahþap iskeletli
olup içeriden baðdâdî sýva, dýþarýdan ah-
þap kaplama ile kaplanmýþtýr. Kýrma çatý-
sý Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Yâve-
dûd caddesine açýlan, 1972’de caddenin
kotu yükseltildiðinden çukurda kalmýþ olan
kapýnýn basýk kemer þeklindeki üst söve-
sinde 5 Cemâziyelâhir 1219 (11 Eylül 1804)
tarihli, tekkenin yenilendiðini belgeleyen

sülüsle yazýlmýþ kitâbe yer almaktadýr.
Cümle kapýsýndan, ufak bir tepe pence-
resinden ýþýk alan yamuk planlý taþlýða gi-
rilir. Taþlýðýn güneyinde harimin altýna ge-
len, 8,15 × 7,15 m. boyutlarýnda bir me-
kân yer almaktadýr. Ýçinde yalnýz birinde
1097 (1686) tarihli bir þâhidenin bulundu-
ðu dört adet kabri barýndýran bu bölümün
baþlangýçta derviþlerin ikametine ya da ye-
mek yemelerine tahsis edildiði, sonralarý
da türbe olarak kullanýldýðý tahmin edile-
bilir. Bu mekânýn batý duvarýnda dýþarýdan
küfeki söveler, demir parmaklýklar ve tuð-
ladan sivri hafifletme kemerleriyle dona-
týlmýþ üç adet pencere mevcuttur.

Giriþ taþlýðýnýn doðu duvarýna yaslana-
rak birinci kata çýkan üç kollu ahþap mer-
diven zemin kattaki taþlýðýn üstüne ge-
len bir sofaya geçit vermektedir. Bir nevi
son cemaat yeri niteliðindeki bu sofanýn
batýya ve kuzeye açýlan iki penceresi var-
dýr. Güney duvarýnýn ortasýnda harimin ka-
pýsý, bunun yanlarýnda yine bu bölüme açý-
lan birer büyük pencere bulunur. Bu so-
fanýn kuzeydoðu köþesinde iki kollu ahþap
merdiven ikinci katý teþkil eden kadýnlar
mahfiline çýkmaktadýr. Cami-tevhidhâne-
nin harimi içeriden 8,5 × 8,25 m. boyut-
larýnda kareye yakýn bir alana sahiptir. Or-
tada kapýyý ve yanlarda birer büyük pen-
cereyi barýndýran kuzey duvarýnýn doðu
ucunda bir yüklük görülmektedir. Burasý
âyinlerde kullanýlan çeþitli tarikat eþyasý-
nýn muhafazasý için düzenlenmiþ olmalý-
dýr. Yine kuzey duvarý boyunca giriþin sa-
ðýnda ve solunda 1,5 m. derinliðinde mah-
filler uzanmaktadýr.

Cami-tevhidhâneyi batý duvarýnda beþ,
güney ve doðu duvarlarýnda birer adet ol-
mak üzere toplam yedi adet dikdörtgen
pencere aydýnlatmaktadýr. Batý ve güney

s. 95-96, 98, 101-102; A. Pignol, el-Libâs ve’z-zî-
ne fi’l-£âlemi’l-£Arabî (trc. Nebîl Süleyman), Bey-
rut 1412/1992, s. 21-22; Melek Sevüktekin Apak
v.dðr., Osmanlý Dönemi Kadýn Giyimleri, Anka-
ra 1997, s. 62, 72, 100-101, 105; Receb Abdül-
cevâd Ýbrâhim, el-Mu£cemü’l-£Arabî li-esmâßi’l-
melâbis, Kahire 1423/2002, s. 56-57, 340, 408,
451, 500-501, 538; Muhammed Makar, el-Libâ-
sü’l-Ma³ribî min bidâyeti’d-devleti’l-Merîniyye
ile’l-£a½ri’s-Sa£dî, Rabat 1427/2006, s. 121-123;
W. Björkman, “Litham”, EI 2 (Ýng.), V, 769-770.
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– —
YAUNDE

Kamerun Cumhuriyeti’nin baþþehri
(bk. KAMERUN).

˜ ™

– —
YÂVEDÛD TEKKESÝ

Ýstanbul Ayvansaray’da
XV. yüzyýlda kurulmuþ tekke.

˜ ™

Buhara’dan ya da Þam’dan gelerek bir
derviþ kafilesinin baþkanlýðýnda Ýstanbul’un
fethine katýlan, bazý menkýbelerinden ötü-
rü halk arasýnda “Yâvedûd Sultan” lakabý ile
tanýnan Þeyh Abdülvedûd Efendi (ö. 860/
1456) tarafýndan tesis edilmiþtir. IV. Meh-
med’in kýzý Hatice Sultan 1123’te (1711),
ikamet ettiði Ayvansaray’daki sahilsarayýn
karþýsýnda bulunan sahâbeden Muham-
med el-Ensârî’nin türbesini yaptýrýrken
Yâvedûd Tekkesi’nin (Abdülvedûd Mesci-
di) mescid-tevhidhânesini de yenilemiþtir.
Bu ikinci yapýnýn tasarýmcýsý muhtemelen
Hassa Baþmimarý Bekir Aða’dýr. Hatice Sul-
tan 1738-1739’da mescid-tevhidhâneyi bir
minber ilâvesiyle camiye dönüþtürmüþ,
tekkenin vakýflarýný geniþletmiþ, bu sebep-
le yapý Sultan Camii adýyla da anýlmýþtýr.

Yâvedûd Türbesi ve Çeþmesi – Eyüp / Ýstanbul

Yâvedûd Tekkesi Camii – Eyüp / Ýstanbul


