
109

14/7), iz teberrae (el-Bakara 2/166), itte-
paztüm (el-Bakara 2/51, 92), lettepazte
(el-Kehf 18/77), fenebeztühâ (Tâhâ 20/
96), .uztü (el-Mü’min 40/27), iz câ,e (es-
Saffât 37/84), iz ce.ale (el-Feth 48/26), iz
depalte (el-Kehf 18/39), iz zekere (icceke-
re / iddekere) (Yûsuf 12/45), iz zehebe (el-
Enbiyâ 21/87), iz zeyyene (el-Enfâl 8/48),
iz zâgat (el-Ahzâb 33/10), iz semi‘tümû-
hu (en-Nûr 24/12), fettepaze sebîlehû (el-
Kehf 18/61), iz þarafnâ (el-Ahkaf 46/29),
me’ttepaze þâhýbeten (el-Cin 72/3), iz ça-
lemû (en-Nisâ 4/64) gibi. t, s, d fonemle-
rinin “zâl”e dönüþtüðü idgam þekilleri de
vardýr: es-seyyiâti zâlike (Hûd 11/114), fe’t-
tâliyâti zikren (es-Saffât 37/3), yelhes zâli-
ke (el-A‘râf 7/176), ve’l-harsi zâlike (Âl-i Ým-
rân 3/14), velekad zera’nâ (el-A‘râf 7/179),
min ba‘di zâlike (el-Mâide 5/43), ve’l-ka-
lâide zâlike (el-Mâide 5/97) gibi.

Ýlk harfi zâl olan bir fiilin iftiâl kalýbýna
dönüþtürülmesi durumunda sert te (()
foneminin yumuþak “zâl”e veya “dâl”a dö-
nüþmesi söyleniþ hafifliði saðlamaya da-
yanan ses uyumu gereðidir: * א#+*� * �"#
א-�,� א#�,� / * א#+.� * א-�"�,���#,� א#�"� / gibi.
Zâl fonemi lugavî ibdâl gereði olarak b t
s h d r z s þ þ c t ç . f l m v sesleriyle de-
ðiþime uðrayýp eþdeðer ve anlamdaþ bir-
çok kelimenin oluþumuna imkân verir: z /
s: fezz / fess (daðýtmak); cizve / cisve (çö-
melmek); z / d: zebr / debr (yazmak); cezz /
cedd (kesmek); z / r: cezz / cezr (kesmek);
z / z: bezz / bezz (yenmek, bozmak); z / s:
zerî‘ / serî‘ (hýzlý); zehh / sehh (vurmak); z /
þ: züyû‘ / þuyû‘ (yayýlmak); z / þ: kazz / kaþþ
(kesmek); z / c: nebz / nabc (damar atmak);
z / t: vakz / vakt (vurmak); z / ç: galîz /
galîç (kalýn); vakz / vakç (sürmek) gibi. Zâl
fonemi sesindeki yumuþaklýk, pelteklik ve
sýzma özellikleri sebebiyle dahil olduðu
masdarlarýn anlamýnda diþilik özellikleri
olarak incelik, yumuþaklýk, çekingenlik, tit-
reme, deprenme, daðýlma, yayýlma þek-
linde anlam etkilemesi yapar (Hasan Ab-
bas, s. 65-67).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Halîl b. Ahmed, el-¥urûf ve’l-edevât (nþr. Hâdî
Hasan Hammûdî), Maskat 1428/2007, s. 195-
197; a.mlf., el-¥urûf (nþr. Ramazan Abdüttevvâb),
Kahire 1398/1969, s. 29; Sîbeveyhi, el-Kitâb (nþr.
Abdüsselâm M. Hârûn), Kahire 1403/1983, IV,
433-436; Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, el-Ýbdâl (nþr. Ýz-
zeddin et-Tenûhî), Dýmaþk 1379-80/1960-61, I,
1-2, 112, 160-164, 284, 353-362; II, 4-28; Ýbn
Cinnî, Sýrru ½ýnâ£ati’l-i £râb (nþr. Hasan Hindâvî),
Dýmaþk 1405/1985, I, 189-190; Ýbn Sînâ, MeÅâ-
ricü’l-¼urûf (nþr. Pervîz Nâtil Hânlerî), Tahran
1333, s. 18, 46; H. Zimmern, Vergleichende Gram-
matik der Semitischen Sprachen, Berlin 1898,
s. 50, 71; Naim Hâzým Onat, Arapça’nýn Türk Di-

liyle Kuruluþu, Ýstanbul 1944, I, 183-184, 204,
211-218, ayrýca bk. tür.yer.; Ganim Kaddûrî el-
Hamed, ed-Dirâsâtü’½-½avtiyye £inde £ulemâßi’t-
tecvîd, Baðdad 1406/1986, s. 212-214, 414; Ab-
düssabûr Þâhin, E¦erü’l-šýrâßât fi’l-e½vât ve’n-na¼-
vi’l-£Arabî: Ebû £Amr b. el-£Alâß, Riyad 1408/
1987, s. 137, 139, 145-146; Hasan Abbas, ƒa-
½âßi½ü’l-¼urûfi’l-£Arabiyye ve me£ânîhâ, Dýmaþk
1998, s. 65-67; Ýbrâhim Enîs, el-E½vâtü’l-lu³aviy-
ye, Kahire, ts. (Mektebetü nehdati Mýsr), s. 49-
50, 121-129.

ÿÝsmail Durmuþ

– —
ZAL MAHMUD PAÞA KÜLLÝYESÝ

Ýstanbul’da
XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen külliye.˜ ™

Eyüp ilçesinde bulunan külliye Sultan III.
Murad devri (1574-1595) vezirlerinden Zal
Mahmud Paþa ile II. Selim’in kýzý olan haný-
mý Þah Sultan tarafýndan Mimar Sinan’a
yaptýrýlmýþtýr. Külliye bugün cami, iki med-
rese, türbe ve çeþmeden oluþmaktadýr.
Türbenin etrafýnda sonraki dönemlerde
yapýlan definlerle küçük bir hazîre teþek-
kül etmiþtir. Eðimli bir arazide yer alan
külliyede cami ile medreselerden biri üst
kotta, türbe ile diðer medrese ve çeþme
alt kotta inþa edilmiþtir. Vakfiye kayýtla-
rýnda, kýble tarafýnda altmýþ üç oda ve beþ
dükkândan meydana gelen bir yapýdan
bahsedilirse de iþlevinin ne olduðu tesbit
edilemeyen bu bina günümüze intikal et-
memiþtir. Medresenin bânisi olan Þah Sul-
tan’ýn 977 (1569) yýlýnda düzenlediði vak-
fiye külliyenin baþlangýçta medrese, tür-
be ve çeþme þeklinde planlandýðýna iþa-
ret etmektedir. Külliye proðramýna cami-
nin eklenmesi onun Zal Mahmud Paþa ile
982’de (1574) evlenmesinden sonra ger-
çekleþmiþ olmalýdýr. 10 Þâban 985 (23 Ekim
1577) tarihli vakfiye bâniler tarafýndan or-

edildiðinden “dâl-i (câl-i) mu‘ceme” de de-
nir. Fenike alfabesinin yirmi iki harfine ek-
lenen ve revâdif adý verilen Arap diline öz-
gü altý harften (0 ،2 ،3 ،# ،4 ،5) biridir.
H. Zimmern’e göre sýzýcý, ýslýklý, fýsýltýlý ve
yumuþak diþ fonemlerinden ،6 ، ،# ،5)
(2 ،7 ،8 olan zâl Aramîce’de “d”, kadîm
Ârâmîce yazýtlarda “z”, Ýbrânîce, Akadca
ve Habeþçe’de “z” fonemiyle temsil edil-
miþtir (Vergleichende Grammatik, s. 50,
71). Halîl b. Ahmed’e göre Arapça’da zâl
kelimesi “horoz ibiði” anlamýna gelir (el-
¥urûf, s. 29).

Sîbeveyhi ile kadîm kýraat ve tecvid âlim-
lerine göre çý ve sâ ile birlikte “zâl”in mah-
reci dil ucu ile (üst) ön diþ uçlarý arasýdýr.
Halîl b. Ahmed’in bu üçünü diþ eti harfle-
ri (hurûf liþeviyye) saymasýnýn sebebi mah-
reçlerinin diþ eti noktasýndan baþlama-
sýdýr. “Zâl”in telaffuzunda dil ucunun iki
üst ön diþ uçlarýndan dýþarýya taþmasýn-
da abartýya gidilmeyip hafif çýkýþ yeterli
olurken “sâ”nýn telaffuzunda bu çýkýþ da-
ha abartýlýdýr. Bu iki fonem de peltek, in-
ce, sýzýcý diþ fonemidir ve ayný mahreç sa-
hasýný paylaþýr; ancak zâl açýk (cehr), sâ ise
boðuk (hems) bir ses özelliði gösterir. Yi-
ne mahreç sahasý ve yumuþak, sýzýcý, pel-
tek ses özellikleriyle birbirine benzeyen zý
(2) ile “zâl”i birbirinden ayýran nitelik is-
ti‘lâ ve ýtbâk sýfatlarý gereði “zý”nýn kalýn
bir sese sahip olmasýdýr. Diðer bir ifadeyle
zâl “zý”nýn ince ünsüz halidir. Çaðdaþ fo-
netikçiler de bu görüþü benimser. Bunlar
s, z, ç ünsüzlerini diþ fonemleri diye nite-
lerler. Bu üç ünsüzün fasih dildeki ses ka-
litesi Arap lehçelerinde deðiþime uðramýþ-
týr. Zâl ile benzer ses özelliðine sahip ba-
zý harfler ve bunlarý içeren kelimeler ara-
sýndaki muhtemel karýþýklýðý gidermek için
Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Ýšti²âß
li’l-farš beyne’×-×âl ve’Š-Šâd ve’¾-¾âß
(nþr. Ali Hüseyin el-Bevvâb, Riyad 1407/
1987) ve Ýbnü’s-Sîd el-Batalyevsî, ¬ikrü’l-
farš beyne’l-a¼rûfi’l-Åamse ve hiye’¾-
¾âß ve’Š-Šâd ve’×-×âl ve’½-½âd ve’s-sîn
(nþr. Abdullah en-Nâsýr, Dýmaþk-Beyrut
1984) adlý eserleri kaleme almýþtýr.

Çýkýþ yeri veya ses niteliði bakýmlarýn-
dan benzer ve türdeþ olan sesler arasýnda
okuma ve telaffuz kolaylýðý saðlama ama-
cýna yönelik olarak gerçekleþen ve özellik-
le Kur’an kýraatine uygulama alaný bulan
idgam türü ses dönüþümlerinde zâl fo-
nemi baþta türdeþ sesler olan s, z, z, s, þ,
c, ç olmak üzere t, c, d fonemlerine dö-
nüþebilir; bu durumda zâl söyleniþte or-
tadan kalkar, bu harfler þeddelenerek iki
defa telaffuz edilir: “Ýz teezzene (Ýbrâhîm
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törlerini göz önüne aldýðý düþünüldüðün-
de yapýnýn ona aidiyeti ihtimali kuvvetlen-
mektedir. Sinan’ýn böyle bir mimarî kur-
guya yönelmesindeki etken caminin bu-
lunduðu konumla ilgili olmalýdýr. Eyüp’ün
giriþinde ve Haliç’in kýyýsýnda yer alan bir
yamaç kenarýnda, muhtemelen etrafý ko-
naklarla çevrili bir arazi üzerinde daha ilk
bakýþta dikkati çekebilmesi için caminin kü-
bik bir kitle halinde düzenlenmesi tercih
edilmiþtir. Kareye yakýn dikdörtgen planlý
olan caminin kubbesi mihrap tarafýnda du-
vara gizlenmiþ payandalarla, diðer tarafta
ise yuvarlak fil ayaklara basan aský kemer-
lerle taþýnmaktadýr. Pandantifli kubbenin
geniþ kasnaðý pencerelerle teþkilâtlandýrýl-
mýþ, ayrýca dýþta küçük payandalarla des-

teklenmiþtir. Kemerlerin altlarýna yerleþ-
tirilen dörder sütun ise mahfillere daya-
nak teþkil etmekle birlikte mekân bütün-
lüðünü olumsuz etkilemektedir. Mahfiller
alt ve üst katlarda düz tavan ve tonozlarla
örtülüdür.

Yapýnýn zarif mermer mihrabý gömme
sütunlar ve niþ tepesinde skalaktitlerle
deðerlendirilmiþ, mihrabýn çevresi devri-
ne ait Ýznik çinileriyle kuþatýlmýþtýr. Her ne
kadar bitirilmeden býrakýlmýþ izlenimi ver-
se de çinilerin desen ve teknik kalitesi üst
düzeydedir. Minberinin itinalý taþ iþçiliði
Evliya Çelebi’nin övgüsünün yerinde oldu-
ðunu göstermektedir. Mukarnas dolgulu
cümle kapýsýnýn kanatlarý da ahþap iþçili-
ðiyle döneminin deðerli örnekleri arasýn-
da yer alýr. Halen duvarlarý süsleyen kalem
iþleri 1955 senesindeki restorasyonda kla-
sik örneklere göre düzenlenmiþtir. Cami-
nin önünde bulunan beþ birimli son ce-
maat mahalli ortak avlulu örneklerin ak-
sine medrese ile birleþtirilmemiþtir. Cami
ve medreselerin taþ-tuðla almaþýk örgü-
lü duvarlarý cephedeki hareketliliði arttýr-
mýþ, pencereler de bunu desteklemiþtir.
Alt katta yayvan sivri kemerli pencereler-
le oluþturulan düzen üst katlarda sýklaþa-
rak daralmýþtýr. Özellikle yan cephelere çok
sayýda pencere açýlmýþ, böylece daha ay-
dýnlýk bir iç mekân elde edilmiþtir. Vakfiye
kayýtlarýndan cami bodrumundaki beþ oda-
nýn görevlilere tahsis edildiði anlaþýlmak-
tadýr.

Tipolojik açýdan ayrý medreseler gibi gö-
rünmekle birlikte vakýf kayýtlarýna göre tek

taklaþa düzenlenmiþ olup yapým iþi için pa-
ra ayrýldýðýna göre binalarýn inþasýnýn bu
tarihte devam ettiði anlaþýlmaktadýr. Ca-
mi inþasýnýn 988’de (1580) tamamlandýðý,
medreselerin yapýmýnýn ise 990 (1582) yý-
lýna kadar sürdüðü düþünülmektedir. Kül-
liyenin duvarý üzerindeki çeþmede yalnýz-
ca Þah Sultan’ýn adýnýn geçmesi, binalarýn
inþasýndan sonra avlu duvarýnýn tamam-
lanmasý esnasýnda çeþmenin konulmuþ
olabileceðini akla getirmektedir. Sultan II.
Mahmud zamanýnda harap durumda olan
külliye sultanýn emriyle 1825’te tamirata
alýnmýþ, bu esnada hünkâr mahfili için bir
helâ yaptýrýlmýþtýr. 1894 yýlýndaki deprem
külliyede büyük tahribata yol açtýðý gibi
caminin minaresi ve batý yönündeki to-
nozlarý da yýkýlmýþtýr. 1955’te onarýmýna
baþlanan külliye 1963 yýlýnda yeniden iba-
dete açýlmýþtýr. Günümüzde de külliye bi-
nalarý esaslý bir onarýma tâbi tutulmakta-
dýr.

Plan ve tasarýmý ile ilgi çekici ayrýntýlar
barýndýran cami Mimar Sinan’ýn önemli de-
nemelerinden biridir. Kare planý ile cami
konstrüksiyon açýsýndan son derece mü-
tevazi bir yapýdýr. Mihrap duvarýna yasla-
nan merkezî kubbeyi üç yönden kuþatan
galerilerle Ortaçað mimarlýðýnýn mihrap
önü kubbeli tasarýmýndan esinlenilmiþ iz-
lenimi verir. Öte yandan burada farklý þe-
kilde kubbe eteðine kadar yükseltilen ga-
leriler caminin dýþ görünüþünü erken dö-
nem Osmanlý binalarýna yaklaþtýrýr. Pira-
midal kurgulu alt yapýlar üzerinde yükse-
len merkezî kubbe fikrini doruða ulaþtý-
ran Sinan için bu uygulama bir geriye dö-
nüþ gibidir. Bu sebeple bazý araþtýrmacý-
lar yapýnýn Sinan’ýn çýraklarýndan birine
ait olmasý ihtimali üzerinde durmaktadýr.
Ancak Sinan’ýn tasarýmlarýnda çevre fak-
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neli, klasik düzende sivri kemerli niþlidir.
Ayna kýsmý ile iki yanýna tas yuvalarý yer-
leþtirilmiþ basit musluk aynasýndan mey-
dana gelir. Kemer üzerindeki mermer ki-
tâbede 998 (1590) tarihi okunmakta olup
bânisinin vefatýndan sonra yaptýrýldýðýna
iþaret etmektedir. Ancak bazý araþtýrma-
cýlar, kitâbenin eski bir fotoðrafýna alda-
narak ortadaki 9 rakamýnýn aslýnda 5 ol-
duðunu söyleyerek çeþmeyi 958 (1551) yý-
lýna tarihlendirmektedir.
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Sözlükte “kýsa veya uzun vakit, az ya da
çok süren bölünebilir müddet” gibi anlam-
lara gelen zamân (çoðulu ezmine / zeme-
nin [çoðulu ezmân, ezmün]) örfte altý ayý
aþmayan bir süre için kullanýldýðý belirtilir.
Dil âlimleri de zamanýn iki-altý ay arasýn-
daki bir müddeti kapsadýðýný belirtir. Za-
man kelimesi bir yýlýn çeþitli dönemleri ve
mevsimleri, bir kimsenin yönetimde kal-
dýðý süre için de kullanýlmaktadýr. Çoðulu
ezmânýn “bir insanýn yaþadýðý ömür” an-
lamýna geldiði de kaydedilir. “Meyve zama-
ný, hurma zamaný, panayýr zamaný” örnek-
lerinde görüldüðü gibi belli olaylarýn her
yýl gerçekleþtiði dönemler de zaman keli-
mesiyle ifade edilir. Ayrýca farklý uzunluk-
taki süreler için ân (þimdiki zaman), asýr,
emed (belirli veya sonlu süre), dehr (ke-

sintisiz, sonsuz zaman) gibi kelimeler kul-
lanýlýr (Tâcü’l-£arûs, “zmn” md.; Tehânevî,
I, 619, 622). Zaman kelimesinin kökü, es-
ki bir Ýran dinî akýmý olan Zurvanizm’deki
zaman ve kader tanrýsý Zurvan ismine ka-
dar uzanmakta olup Avesta’da zaman an-
lamýndaki zrvan / zurvan kelimesinin bir
baþka telaffuzudur (Choksy, “Zurvanism”
md., XIV, 10011-10012).

Kur’ân-ý Kerîm’de Zaman. Gerek zaman
gerekse kelâm ve felsefede zamanýn sü-
resini belirten “müddet”, sürekliliðini ifa-
de eden “devam”, zamanda öncesizliði be-
lirten “ezel” ve “kýdem” gibi felsefî terim-
ler Kur’an’da geçmez. Buna karþýlýk zama-
nýn sürekliliði için kullanýlan “ebed” otuz
sekiz âyette yer alýr (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “ebd” md.). Gece ve gündüzden
birinin ya da diðerinin kýyamete kadar
devamlý kýlýnmasý mümkün iken Allah’ýn
bunlarý peþ peþe getirmesini O’nun eþsiz
kudretine delil olarak gösteren âyetlerde
“süreklilik” anlamýnda iki yerde “sermed”
kelimesi kullanýlýr (el-Kasas 28/71-72). Ge-
rek kâinatýn gerekse fert ve toplumlarýn
ömürlerinin Allah tarafýndan belirlendiði-
ne dair âyetlerde belirlenen sürenin sonu-
nu bildiren “ecel” terimi ile Kur’an’da sýkça
geçer (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “ecl”
md.). “Çok uzun, sürekli zaman” anlamýn-
daki “dehr” bir yerde Câhiliye devri insa-
nýnýn dünyada hayatýný ve ölümü hiç dur-
madan akýp giden zamanýn öðütücü et-
kisine baðlayýp âhireti inkâr eden tutumu
kýnanýrken (el-Câsiye 45/24) bir yerde de
insanýn yeryüzünde henüz görünmeden
önce “çok uzun bir dönem”in (hînun mi-
ne’d-dehr) geçtiðini vurgulamak üzere kul-
lanýlmýþtýr (el-Ýnsân 76/1). Zaman, sermed
ve dehr kelimeleri daha sonra felsefî kav-
ramlar haline gelmiþ (aþ.bk.), dehrden tü-
retilen “dehriyye” ise kelâm ve Ýslâm felse-
fesinde materyalist-ateist bir akýmýn
adý olmuþtur.

Kur’ân-ý Kerîm’de zamaný ifade eden
çeþitli kelimeler hem bir iþin ya da ibade-
tin vaktini bildirmek yahut tarihî bir ha-
diseye atýfta bulunmak amacýyla krono-
lojik baðlamlarda hem de kozmolojik an-
lamda yer alýr. Yevm (gün), þehr (ay) ve se-
ne (yýl) gibi sýnýrlý zaman belirtenler içinde
en sýk kullanýlaný yevmdir. Kur’an’da yevm
kelimesi yirmi dört saatlik tam gün anla-
mýnýn yaný sýra süre kaydý olmaksýzýn za-
man dilimi anlamýnda da kullanýlýr. Kýya-
met ve âhirete dair âyetlerde “kýyamet
günü, son gün, hesap günü, ayýrým günü,
din günü” gibi ifadeler çok sýk geçer. Gök-
lerin ve yerin yaratýlýþýyla ilgili âyetlerdeki
yevm kelimesinden çok uzun süreli koz-

olarak planlandýklarý anlaþýlan medreseler
ayrý inþa süreçlerine iþaret etmektedir.
Kanaatimizce inþasý daha önce planlanan,
alt kotta türbe ile ayný avluyu paylaþan
medrese “L” þeklinde düzenlenmiþtir. On
beþ birimli medresede dershanenin bu-
lunduðu Defterdar caddesi tarafýndaki ko-
lun düzeni caddenin eksenine göre kaydýr-
malý odalarla þekillendirilmiþtir. Üst kot-
ta cami ile ayný avluya sahip medrese on
dört birimlidir. Dershane eksenden kena-
ra çekilmiþ, cadde tarafýndaki kolu dýþ sý-
nýra paralel þekillenmiþ, aynalý tonozlarla
örtülü olan bu kýsýmdaki odalarýn önünde
þadýrvaný avlunun merkezine yerleþtirebil-
mek için revak kullanýlmamýþtýr. Alt med-
rese avlusunun ortasýna yerleþtirilen tür-
be sekizgen plan üzerinde yükselen sekiz-
gen gövdeli bir yapý olup çifte kubbe ile
örtülüdür. Ancak iç mekân, kubbeyi taþý-
yan dört payanda ile eyvanlý plana dönüþ-
türülüp kubbe ile duvarlar arasýnda ka-
lan sýð ve geniþ eyvanlar da aynalý tonoz-
larla örtülerek etkileyici bir mekân elde
edilmiþtir. Yapýnýn giriþi önünde üç birimli
bir sakýf vardýr. Türbede Zal Mahmud Pa-
þa ile beraber ayný gün içinde vefat ettiði
rivayet edilen eþi Þah Sultan’ýn ahþap san-
dukalarý yer almaktadýr. Üçüncü sanduka-
nýn kime ait olduðu bilinmemektedir. Kül-
liyenin son yapýsýný teþkil ettiði anlaþýlan ve
kesme taþtan inþa edilen çeþme geniþ haz-
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