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Türk-Ýslâm tarihçisi.
˜ ™

Artvin’in Þavþat ilçesine baðlý Karaaðaç
köyünde doðdu. Ýlkokulu köyünde, orta-
okulu Þavþat’ta, liseyi de Artvin’de bitirdi.
1957’de Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü’ne girdi; bu sýrada Ça-
pa Yüksek Öðretmen Okulu’na da devam
etti. Mezun olduðu yýl (1961) Ortaçað Ta-
rihi Kürsüsü’ne asistan tayin edildi. Mu‘-
tasým Devrinde Abbâsî Ýmparatorlu-
ðu: 833-842 adlý teziyle doktor unvanýný
aldý (1966). Sâmerrâ Devrinin Sonuna
Kadar Ýslâm Devletinde Türkler isim-
li çalýþmasýyla doçent oldu (1972), Azer-
baycan’da Hüküm Sürmüþ Bir Türk
Hânedaný: Sâc-Oðullarý adlý takdim te-
ziyle profesörlüðe yükseldi (1979). 1982’de
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi’ne kurucu dekan olarak tayin edildi.
Bu görevinin yaný sýra rektör yardýmcýlýðý
(Aralýk 1987 – Aðustos 1988) ve kýsa bir
süre Eðitim Fakültesi’nde vekâleten de-
kanlýk yaptý. 1992’de Marmara Üniversite-
si’ne rektör oldu. Ancak bu görevini iki ay
kadar sürdürebildi; yakalandýðý amansýz
hastalýktan kurtulamayarak 23 Ekim 1992
Cuma günü vefat etti. Marmara Üniversi-
tesi Göztepe Kampüsü’nde yapýlan töre-
nin ve Ýlâhiyat Fakültesi Camii’nde kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Zincirlikuyu
Mezarlýðý’na defnedildi.

Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü
Araþtýrma Enstitüsü’nün aslî üyelerinden
olan Yýldýz Türk-Arap Ýncelemeleri Vakfý ve
Türk Kültürüne Hizmet Vakfý Mütevelli He-
yeti üyeliði ve baþkan yardýmcýlýðý, Emel
Esin’in vasiyeti üzerine kurulan Tek-Esin
Vakfý’nda müdürlük yapmýþtýr. Tarih araþ-
týrmalarýnýn devletin ve milletin bekasý açý-
sýndan hayatî bir önem taþýdýðýný erken-

den farkettiði için üniversitede okuyan pek
çok genci himaye ederek ilim âlemine ka-
zandýrmýþ, dinî ve millî deðerlere samimi-
yetle baðlý, çalýþkan, yardým sever bir ho-
ca ve baþarýlý bir yönetici olarak tanýnmýþ,
en zor þartlarda bile neþesini ve ümidini
kaybetmeden projeler üretmeye devam
etmiþtir.

Çalýþmalarý daha çok Türkler’in Ýslâm
dinini kabulü ve Ýslâm’a hizmetleri konu-
larýnda yoðunlaþmýþtýr. Bu alandaki ma-
kalelerini Edebiyat Fakültesi Tarih Der-
gisi, Türk Kültürü, Türk Kültürü Araþ-
týrmalarý ve Millî Kültür gibi dergilerde
yayýmlamýþ, Ýslâm Ansiklopedisi, Küçük
Türk-Ýslâm Ansiklopedisi, Meydan La-
rousse ve Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm
Ansiklopedisi’nde ilmî redaktör olarak
çalýþmýþ ve birçok madde yazmýþtýr. Ayrý-
ca çeþitli seminer, kongre ve sempozyum-
larýn düzenlenmesinde etkin rol oynamýþ,
V. Milletlerarasý Türkiye Sosyal ve Ýktisat
Tarihi Kongresi’nde (Ýstanbul, 21-25 Aðus-
tos 1989) kongre baþkanlýðý yapmýþ, Dün-
yada Türklük Araþtýrmalarý ve Türkiye Sem-
pozyumu ile (Ýstanbul, 29-30 Eylül 1986)
Çaðdaþ Türk Alfabeleri Sempozyumu’nda
(Ýstanbul, 19-21 Kasým 1991) tertip heye-
ti üyeliðinde bulunmuþtur. Hakký Dursun
Yýldýz doktora tezini Ýslamiyet ve Türk-
ler adýyla yayýmlamýþ (Ýstanbul 1976), V.
V. Barthold’un Moðol Ýstilâsýna Kadar
Türkistan adlý eserini neþre hazýrlamýþ (Ýs-
tanbul 1981; Ankara 1990), B. Lewis’in The
Arabs in History adlý kitabýný Tarihte
Araplar ismiyle Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýs-
tanbul 1979). Yýldýz’ýn Ýslâm tarihi litera-
türüne kazandýrdýðý en önemli eser, ilmî
redaktörlüðünü yaparak yayýmlanmasýný
saðladýðý Doðuþtan Günümüze Büyük
Ýslâm Tarihi adlý çalýþmadýr (I-XIV, Ýstan-
bul 1986-1989). Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi’nin 35.
sayýsý (Ýstanbul 1994) Hakký Dursun Yýldýz
için hâtýra sayýsý olarak çýkmýþ, Marmara
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tara-
fýndan onun adýna bir armaðan kitap ya-
yýmlanmýþtýr (Prof. Dr. Hakký Dursun Yýl-
dýz Armaðaný, Ankara 1995). Yýldýz’ýn ilmî
makaleleri, ansiklopedi maddeleri, sem-
pozyum ve kongre bildirileri Semih Yalçýn
ve Selçuk Duman tarafýndan derlenerek
basýlmýþtýr (Prof. Dr. Hakký Dursun Yýldýz,
Makaleler, I-III, Ankara 2007).
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nin er-Risâletü’l-va²£iyye’si esas alýnmak-
la birlikte bu sahada diðer kaynaklardan da
yararlanýlarak kaleme alýnmýþ olup Îsâ³†cî
ile birlikte basýlmýþtýr. 3. el-Ýstinâre fî £il-
mi’l-isti£âre. Risâlede beyan ilminin baþ-
lýca konularý olan hakikat, mecaz, teþbih
ve istiare Sekkâkî’nin Miftâ¼u’l-£ulûm ve
Hatîb el-Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ý gi-
bi temel eserlerden derlenerek özetlen-
miþtir. Yahya Pakiþ ve müellifin oðlu Ab-
dürrahim Yýldýz tarafýndan tashih edilmiþ-
tir (Dýmaþk 1385/1965; Ýstanbul 2007). 4.
Cuma Günü Risâlesi. Müellifin tek Türk-
çe eseridir (Batman 1972). 5. Keþfü’l-³ý¹âß
¥âþiyetü Ýmti¼âni’l-e×kiyâß. Kadî Bey-
zâvî’nin Ýbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye fi’n-
na¼v’inden yaptýðý Lübbü’l-elbâb adlý
muhtasara Birgivî’nin yazdýðý Ýmti¼ânü’l-
e×kiyâß adlý þerhin kinâye bahsine kadar
olan hâþiyesidir (Ýstanbul 2005). 6. el-Ý£ti-
½âm ¥âþiyetü Þer¼i’’l-£Ý½âm £ale’l-Fe-
rîde fi’l-beyân. Ebü’l-Kasým es-Semer-
kandî’nin istiareye dair el-Ferîde adlý risâ-
lesine Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî’nin yazdýðý
þerhe hâþiye olup medreselerde ders ki-
tabý olarak okutulmuþtur (Ýstanbul 2006).
7. et-Ter½îf fî £ilmi’t-ta½rîf. Arapça’da
sarf kaidelerini bir araya getirip kolayca
öðrenilmesini amaçlayan bir eserdir (Dý-
maþk, ts.; Ýstanbul 2008). 8. Dürretü’½-½a-
def fî beyâni a½nâfi’l-¼arf (Dýmaþk, ts.;
Ýstanbul 2008). 9. Miftâ¼u’l-cenne fî e×-
kâri’l-Kitâb ve’s-Sünne. Hz. Peygam-
ber’in günlük ibadetleri sýrasýnda yaptý-
ðý dua ve zikirlerin bir araya getirildiði bir
eser olup (Dýmaþk, ts.) Niyazi Bekî tara-
fýndan Türkçe’ye çevrilerek aslýyla birlikte
basýlmýþtýr (Ýstanbul 2011). 10. el-Æav-
lü’s-sedîd fî beyâni ¼ükmi’½-½ayd bi’l-
bündüšati’l-mütteÅa×e mine’l-¼adîd.
Ateþli silâhlarla avlanmanýn fýkhî hükmü-
ne dair küçük bir risâledir (Dýmaþk, ts.).
11. ¬ülfišårü’l-¥ayderî fi’d-difâ£ £ani’þ-
ÞeyÅ Seydâ el-Cezerî. Tasavvufa karþý
çýkan bir kiþinin Þeyh Seyda el-Cezerî’ye
yönelttiði eleþtirilere verdiði cevaplarý içe-
ren hacimli bir eserdir. Yazma nüshasý Ab-
dürrahim Yýldýz’ýn özel kitaplýðýnda mev-
cuttur.
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lýk 1881) tarihinde caminin temeli tören-
le atýlýr. Cami minberinin Türk ahþap sana-
týnýn en meþhur örneklerinden olan Bur-
sa Ulucamii minberi tarzýnda yapýlmasý is-
tenir. Bu amaçla Bursa’ya bir fotoðrafçý
gönderilip minberin resmi çektirilir. Ancak
sultanýn bu isteði bilinmeyen bir sebep-
ten dolayý yerine getirilemez ve minber
mermer olarak yapýlýr. II. Abdülhamid’in
ahþap iþçiliðine ilgi duyduðu, Yýldýz Sara-
yý’ndaki marangozhanesinde boþ zaman-
larýnda çalýþtýðý ve çeþitli eþyalar ürettiði
bilinmektedir. Yýldýz Camii’nin hünkâr mah-
filinin sedir aðacýndan yapýlan kafesleri II.
Abdülhamid’in el iþçiliðidir. Yýldýz Camii in-
þaat keþif kayýtlarýna göre 16.890 lira har-
canarak yapýlmýþtýr.

Oryantalist ve neo-gotik unsurlarýn dö-
nemin beðenisine göre seçmeci bir anla-
yýþla uygulandýðý yapýnýn temelleri saðlam
zemine kadar kazýlmýþ ve 130 cm. kalýnlý-
ðýnda temel duvarlarý inþa edilmiþtir. Ha-
rim bölümünün zeminden saçaða kadar
100 cm. kalýnlýðýndaki gövde duvarlarý ku-
zey ve güneyde üç, doðu ve batýda yedi
ajur þebekeli olarak tasarlanmýþ, neo-go-
tik üslûpta dikdörtgen pencerelerle hare-
ketlendirilmiþtir. Pencerelerin üzerinde ya-
tay dikdörtgen bantlar dolaþýr. Cephe kor-
niþlerine üç sýra mukarnasla zengin bir gö-
rünüm verilmiþtir. Bütün pencere sövele-
riyle saçaklar beyaz Triyeste taþýndan ya-
pýlmýþtýr. Caminin giriþinde yer alan, anýt-
sal taçkapý biçiminde tasarlanmýþ öne doð-
ru çýkýntýlý yüksek tepelik mihrap cephe-
sinde de tekrarlanmýþtýr. Yanlarda bulu-
nan ve harim bölümünden alçak tutulan
iki kitlesel kanat caminin ön cephesine hâ-
kimdir. Yapýnýn Yýldýz albümlerindeki fo-
toðraflarýna göre binanýn cephesi bugün
geniþ oranda deðiþmiþ, ana giriþle yan ka-
natlarýn büyük ve geniþ camekânlý sun-
durmalarý sonraki onarýmlarda kaldýrýlýp

düz merdivenlere dönüþtürülmüþtür. Se-
lâtin camilerinin genelinde görülen çift mi-
nare uygulamasý Yýldýz Camii’nde teke indi-
rilmiþtir. Caminin batý kanadý içinden yük-
selen zarif ince yivli minare mukarnas dol-
gu ile geçiþi saðlanan tek þerefeye sahip-
tir.

Dikdörtgen planlý harim bölümü son ce-
maat yeriyle bütünleþmiþ, harimin yük-
sek kasnaklý kubbesi mihraptan uzak, giri-
þe yakýn yerleþtirilmiþtir. Cami, kubbe kas-
naðýna neo-gotik tarzda açýlan on altý pen-
cere ile bol ýþýk alýr. Çokgen bir yapýya sa-
hip olan kubbe kasnaðýnýn korniþi bir mu-
karnas dizisiyle biçimlendirilmiþ, kubbe içi
ve mihrap önündeki tavan lâcivert zemin
üzerine iþlenmiþ yýldýzlarla bezenmiþtir. Ca-
minin kubbe göbeðinde besmele ile Necm
sûresinin ilk üç âyeti, kuþakta Mülk sûre-
si yer alýr. Yapma kûfî tarzýnda iþlenen bu
yazýlar gazeteci Ebüzziyâ Tevfik’e yazdýrýl-
mýþtýr. Celî sülüs yazýlar ise Abdülfettah
Efendi’ye aittir. Kubbeyi destekleyen ayak-
lýklarla yükseltilmiþ sekiz köþeli birer çift
kolon giriþ ve mihrap yönünde dilimli ke-
merlerle birbirine baðlanmaktadýr. Taþý-
yýcý iþlevlerinin yaný sýra iç mekâna deko-
ratif bir zenginlik katan bu kolonlar döne-
min yaygýn mimari üslûbu olan Batý anla-
yýþýný yansýtmaktadýrlar. Bu üslûp caminin
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Ýstanbul’da
Yýldýz Sarayý giriþinde
XIX. yüzyýla ait cami.
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Bânisi Sultan II. Abdülhamid’den dolayý
Hamidiye Camii olarak adlandýrýlsa da da-
ha çok Yýldýz Camii diye bilinir. II. Abdülha-
mid 1876’da tahta çýktýðýnda kýsa bir sü-
re Dolmabahçe Sarayý’nda kalýr ve ardýn-
dan Yýldýz Sarayý’na yerleþir. Aðabeyi V. Mu-
rad’ýn tekrar tahta geçirileceði endiþesiy-
le, saraydan uzaklaþmamak için cuma se-
lâmlýðýnda kullanýlmak üzere Yýldýz Sara-
yý’nýn Koltuk Kapýsý’nýn giriþi önündeki yük-
sek set üzerine yeni bir cami yapýlmasýný
ister. 1881-1885 yýllarýnda inþa edilen, bi-
na nâzýrlýðýný Baþmâbeyinci Osman Bey’in
yürüttüðü yapýnýn mimarý olarak bazý ya-
yýnlarda Sarkis Balyan ismi kaydedilse de
bu doðru deðildir. Caminin mimarý, Dol-
mabahçe Sarayý Arþivi’nde yer alan belge-
ye göre (Evrak nr. II/989) Ebniye-i Seniyye
Ýdaresi’nde otuz yýlý aþkýn bir süre çalýþan
Nikolaidis Jelpuylo adlý bir Rum’dur. Os-
manlý kaynaklarýnda Nikolaki Kalfa adýyla
geçen Nikolaidis, kendisine görev verildi-
ðinde kýsa bir süre içinde hazýrladýðý plan
ve resimlerle birlikte caminin maketini Sul-
tan II. Abdülhamid’e sunar. Sultanýn ona-
yýndan sonra 28 Muharrem 1299 (20 Ara-

Yýldýz Camii’nin kubbe içi ve harim kýsmýndan bir görünüþ
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