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nin bir baþka nüshasýný buldu (metni için
bk. Lâmiî, s. 548).

Zeynüddin el-Hâfî, Hâf þehrinin Berâ-
bât köyünde yaptýrdýðý hankah ve ribâtta
irþad faaliyetine baþladý. 812’de (1409) ha-
zýrlayýp 830’da (1427) tescil ettirdiði anla-
þýlan vakfiyede bu yapýlarý kendisinin inþa
ettirdiðini, ayrýca Bâharz bölgesinin Ser-
bâlâ mezrasýnda bir tekkenin daha inþa-
sýnýn devam ettiðini belirtmektedir. Hâfî,
Herat’ýn Derviþâbâd köyü ile Hâf, Bâharz
ve Herat’ta bulunan bir kýsým mezra, bað
ve su kanallarýný bu üç tekke için vak-
fetti (Mahmûd Fâzýl Yezdî Mutlak, XXII
[1989], s. 194-198). Abdürrahîm-i Rûmî’ye
Muharrem 832’de (Ekim 1428) verdiði
icâzetnâmeden (Lâmiî, s. 554) Herat’ýn
Derviþâbâd köyünde de bir dergâhýnýn ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. Zeynüddin el-Hâfî,
kýsa bir süre içinde halktan büyük ilgi
görmesinin yaný sýra yöneticilerin de dik-
katini çekti. Tavsiye ve uyarýlarda bulun-
mak üzere dönemin yöneticilerine mek-
tuplar yazmasý (Ali Þîr Nevâî, s. 396-
397), Timur’un oðlu Þâhruh ile Tebriz Sul-
taný Ýskender arasýnda baþlamak üzere
olan bir savaþý önlemesi (Sehâvî, IX, 262)
onun devlet adamlarý nezdindeki itibarýný
göstermektedir.

822 (1419) yýlýnda hacca gitmek niyetiy-
le Horasan’dan ayrýlan Zeynüddin el-Hâfî,
Mýsýr’a vardýðýnda kendisini karþýlayanlar
arasýnda Molla Fenârî de vardý. Hâfî’nin
Fenârî ile birlikte Kudüs üzerinden hacca
gidip tekrar Kudüs’e döndükleri kaydedil-
mektedir. Hâfî iki yýl sonra tekrar Mýsýr’a
gittiðinde bu defa kendisini Ýbn Hacer el-
Askalânî övücü bir beyit okuyarak karþýla-
dý, o da Ýbn Hacer’e yine þiirle karþýlýk ver-
di. Kahire’de bulunduðu sýrada Þâfiî faki-
hi Yahyâ b. Muhammed el-Münâvî, Cemâ-
leddin el-Mürþidî el-Mekkî, Cemâl b. Celâl
en-Neyrîzî ve Ebü’l-Fütûh Nûreddin Ah-
med b. Abdullah gibi âlimler onun sohbet-
lerine katýldý. Kahire’den Kudüs’e geçtiði
anlaþýlan Hâfî, bir kýsým risâleleriyle tari-
kat prensipleri açýsýndan en önemli eseri
olan el-Ve½âya’l-Æudsiyye’yi 825 (1422)
yýlýnda burada tamamladý. Zeyniyye tari-
katýný Anadolu’ya getiren Abdüllatîf el-
Kudsî muhtemelen ayný yýl onu evinde mi-
safir ederek sohbetlerinden faydalandý.
Kudsî, hac için Kudüs’ten Mekke’ye giden
Hâfî’ye annesinin rahatsýzlýðý sebebiyle re-
fakat edemedi, ancak dönüþte onunla bir-
likte Horasan’a gitti. Taþköprizâde, Zey-
nüddin el-Hâfî’nin Anadolu’ya gelmediði-
ni söyler (eþ-Þešåßiš, s. 71). Evliya Çelebi’-
nin, Bursa’ya geldiðini ve önemli halifele-
rinden Abdürrahîm-i Rûmî’nin ona bura-

da talebe olduðunu kaydetmesi (Seyahat-
nâme, II, 399) ihtiyatla karþýlanmalýdýr. Zey-
nüddin el-Hâfî 2 Þevval 838 (1 Mayýs 1435)
tarihinde Herat’ta vefat etti ve Mâlîn’de
defnedildi. Kabri daha sonra Derviþâbâd’a
nakledilmiþ, buradan da Herat’ýn Masla
mahallesindeki Îdgâh’a (Îdgâh-ý Herat) gö-
türülmüþtür. Kabrinin yanýna büyük bir
imarethâne yapýlmýþ, türbesi Timurlu Hü-
kümdarý Ebû Said Mirza Han tarafýndan
geniþletilmiþtir.

Zeynüddin el-Hâfî bölgede faaliyet gös-
teren Nakþibendî þeyhleriyle samimi iliþki-
ler kurmuþ, Nakþibendiyye’nin pîri Bahâ-
eddin Nakþibend ikinci hac yolculuðunda
Herat’ta onu ziyaret etmiþtir. Nakþibend’in
önde gelen halifelerinden Muhammed Pâr-
sâ ile Hâfî arasýnda ileri derecede bir dost-
luk oluþmuþtur. Pârsâ 822’de (1419) hac
sonrasý uðradýðý Medine’de vefat ettiðinde
o sýrada Mýsýr’da bulunan Hâfî onun için
bir mezar taþý hazýrlatmýþ ve kabri baþý-
na götürüp dikmiþtir. Bir diðer Nakþiben-
diyye þeyhi Nizâmeddin Hâmûþ’un, müri-
di Sa‘deddîn-i Kâþgarî’yi rüyalarýný yorum-
latmasý için Hâfî’ye gönderdiði belirtilir.
Bununla birlikte Nakþibendiyye’nin etkili
þeyhlerinden Ubeydullah Ahrâr’ýn bazý gö-
rüþ farklýlýklarý sebebiyle Hâfî’ye mesafeli
durduðu görülmektedir.

Hâfî’ye intisap edenler arasýnda yeðeni
Alâeddin b. Seyyid Afîfüddin, Hâce Þem-
seddin Muhammed Kûsevî, Mevlânâ Þem-
seddin Muhammed b. Esed, meþhur âlim
Þemseddin es-Serahsî’nin oðlu Mevlânâ
Ebü’l-Hayr Ahmed, “allâme” lakabýyla aný-
lan Ahmed b. Þa‘bân b. Þehâbeddin, Sey-
yid Ali Horasânî, Ýzzeddin Hanbelî, Ebü’l-
Feth Þemseddin Ýskenderî, Celâleddîn-i
Kâyinî, Hýzýrnâme adlý manzum Türkçe
eserin müellifi Muhyiddin Çelebi gibi önem-
li þahsiyetler vardýr. Oðlu Þeyh Nizâmeddin
Yahyâ da muhtemelen babasýnýn yanýnda
yetiþmiþtir. J. F. von Hammer-Purgstall,
Halvetiyye’den Pîr Ýlyâs Amâsî’yi, H. J. Kiss-
ling ile D. S. Margoliouth, Nakþibendiyye’-
den Sa‘deddîn-i Kâþgarî’yi, J. S. Triming-
ham, Akþemseddin’i Zeynüddin el-Hâfî’-
nin müridleri arasýnda saymýþtýr. Kaynak-
larda bu üçünün Hâfî’ye mürid olmak için
teþebbüs ettiklerinden söz edilmekte, an-
cak hiçbirinin ona intisabýnýn gerçekleþme-
diði belirtilmektedir.

Zeynüddin el-Hâfî ile birlikte Sührever-
diyye tarikatýnda Zeyniyye adýyla bir kol
teþekkül etmiþtir. Hâfî’nin þeyhi Nûreddin
Abdurrahman eþ-Þibrîsî’nin Rifâiyye’den
de icâzetli olmasý sebebiyle Zeyniyye, Süh-
reverdiyye ve Rifâiyye’yi birleþtiren bir ta-
rikat olarak kabul edilmiþtir (Harîrîzâde,

ye fî £ahdi’l-Mo³†l ve’t-Türkmân, Baðdad 1370/
1951, s. 64-65; H. G. Farmer, The Sources of Ara-
bian Music, Leiden 1965, s. 62, 318; Gölpýnarlý,
Katalog, II, 271; A. Shiloah, The Theory of Music
in Arabic Writings, München 1979, s. 264, 266-
267; H. Sâdeddin Arel, Türk Musikisi Kimindir,
Ankara 1988, s. 17; Prof. Dr. Gültekin Oransay
Derlemesi I (haz. Serhad Durmaz – Yavuz Daloðlu),
Ýzmir 1990, s. 107 vd.; M. Cihat Can, XV. Yüzyýl
Türk Mûsikisi Nazariyâtý: Ses Sistemi (doktora
tezi, 2001), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.;
Osmanlý Musikî Literatürü Tarihi (haz. Ekme-
leddin Ýnsanoðlu v.dðr.), Ýstanbul 2003, s. 20-22;
Rauf Yekta, “Lâdikli Mehmed Efendi”, Anadolu
Mecmuasý, 1/1, Ýstanbul 1340, s. 9-14; Mustafa
Yeþil, “Türk Musikisi Bibliyografyasý Denemesi”,
MM, sy. 221 (1966), s. 139; Recep Uslu, “Ladikli
Mehmed Çelebi Üzerindeki Þüpheler”, a.e., sy.
462 (1998), s. 33-38; a.mlf., “XV. Yüzyýlda Ya-
zýlmýþ Türkçe Musiki Nazariyatý Eserleri”, TD,
XXXVI (2000), s. 462-463; a.mlf., “Türkçe Müzik
Teorisi Eserleri Nasýl Çalýþýlmalý”, Folklor / Ede-
biyat, sy. 58, Ankara 2009, s. 47, 52, 54; a.mlf.,
“Mehmed Çelebi, Lâdikli”, DÝA, XXVIII, 449;
“Mehmed Çelebi, Lâdikli”, TA, XXIII, 405; Öztu-
na, BTMA, II, 38; Nuri Özcan, “Osmanlýlar’da Mu-
sikî”, Osmanlý Ansiklopedisi, Ýstanbul 1993, III,
217.
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Ebû Bekr Zeynüddîn Muhammed
b. Muhammed b. Muhammed el-Hâfî

(ö. 838/1435)

Sühreverdiyye tarikatýnýn
Zeyniyye kolunun kurucusu.

˜ ™

15 Rebîülevvel 757 (18 Mart 1356) tari-
hinde Horasan’ýn Hâf þehrinde doðdu. Aile-
si hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Horasan,
Mâverâünnehir, Azerbaycan, Irak, Þam,
Mýsýr ve Hicaz bölgelerinde birçok âlimin
derslerine devam etti. Celâleddin Fazlullah
et-Tebrîzî, Ebû Tâhir Celâleddin Ahmed
el-Hucendî el-Medenî, Ebü’l-Berekât Sad-
reddin Ahmed b. Nasrullah el-Kazvînî, Ýb-
nü’l-Cezerî, Zeynüddin el-Irâký gibi âlimler-
den icâzet aldý. Þehâbeddin el-Bistâmî, Þe-
rîfüddin el-Ýskenderî, Ebû Bekir Zeynüd-
din et-Tâyebâdî, Þehâbeddin Ahmed el-
Fernevî gibi sûfîlerin sohbet meclislerinde
bulundu. Bir süre Tebriz’de Þeyh Kemâl-i
Hucendî’ye hizmet ettikten sonra Þeyh Ýs-
mâil Sîsî’nin hizmetine girdi. Onun tavsiye-
si üzerine Mýsýr’a giderek Sühreverdî þey-
hi Nûreddin Abdurrahman eþ-Þibrîsî (eþ-
Þirsî) el-Mýsrî’ye mürid oldu. Þibrîsî’nin ya-
nýnda seyrüsülûkünü tamamlayýp icâzet
aldý. Ýrþad faaliyetinde bulunmak amacýy-
la memleketine dönerken Baðdat’ta icâ-
zetnâmesini kaybetti. Yýllar sonra tekrar
Mýsýr’a gittiðinde artýk hayatta olmayan
þeyhinin halvethânesinde icâzetnâmesi-
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de (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1733)
Hâfî’den pek çok alýntý yapmýþtýr.

Eserleri. 1. Mühimmâtü’l-vâ½ýlîn. 821’-
de (1418) kaleme alýnan eserde akaid ve
tasavvufa dair konular anlatýldýktan sonra
tasavvuf ehlinde bulunmasý gereken özel-
liklere ve sapkýn zümrelerin hatalarýna iþa-
ret edilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 1391, vr. 11a-72b). 2. el-Ve½â-
ya’l-Æudsiyye. Hâfî, tasavvuf ve tarikat
anlayýþýnýn temel esaslarýný açýkladýðý bu
eserini müridlerin talebi üzerine 825’te
(1422) Kudüs’te yazmýþ, Horasan’a gitti-
ðinde bazý yerlerini deðiþtirerek son þek-
lini vermiþtir. Birçok nüshasý bulunan ese-
rin Üsküdar Hacý Selim Aða Kütüphane-
si’ndeki nüshasýnýn (Aziz Mahmud Hüdâ-
yî, nr. 3496) müellif hattý olduðu belirtil-
mektedir. Eser Hâfî’nin önde gelen hali-
felerinden Muhammed Tebâdegânî tara-
fýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir. Bir baþka
tercümesi Hacý Halîfe Bursevî’ye ait olup
eserin baþka Türkçe tercümeleri de var-
dýr. Mütercimleri tesbit edilemeyen bu
tercümelerin bir kýsmýnda metne sadýk
kalýnmýþ, bir kýsmýnda bazý ilâve açýklama-
lara yer verilmiþ, bazýlarýnda ise kýsaltma-
lar yapýlmýþtýr. Bekir Köle eserle ilgili yük-
sek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (Zeynüddin
Hâfî Hayatý Eserleri Tasavvuf Anlayýþý ve
el-Vasâya’l-Kudsiyye Adlý Eserinin Tahkî-
ki, 2001, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
3. Menhecü’r-reþâd râ Vâ½ý¹a-i Øalâ¼-ý
Ý£tišåd-ý £Ýbâd. Müellif, Ehl-i sünnet inan-
cýný ve buna uygun tarikat anlayýþýný an-
lattýðý bu Farsça eserini Herat’ta kaleme
almýþtýr (Süleymaniye Ktp., Ýsmihan Sul-
tan, nr. 283, vr. 4b-77a; Hacý Mahmud Efen-
di, nr. 2829, vr. 1b-45a). 4. Mirßâtü’¹-¹âli-
bîn (Risâle fi’t-ta½avvuf). Tarikat ehli için
gerekli bazý nasihatleri içeren birkaç say-
falýk Arapça risâleyi H. T. Norris kýsa bir
deðerlendirme yazýsý ve Ýngilizce çevirisiy-
le birlikte yayýmlamýþtýr (“The Mir,ât al-Ta-
libýn by Zain al-Dýn al-Khawafý of Khura-
san and Herat”, BSOAS, LIII/1 [1990], s.
57-63), Âzer Midhat, Norris’in makalesi-
ni ve eseri Farsça’ya çevirmiþtir (Mecelle-i
Ta¼š¢šåt-ý TârîÅî, IV-V, Tahran 1369 hþ., s.
81-99). 5. ¥âþiye fi’t-ta½avvuf. Þehâbed-
din es-Sühreverdî’nin £Avârifü’l-ma£ârif
adlý eserinin hâþiyesi olup (Manisa Ýl Halk
Ktp., nr. 45, Hk. 1156) Ramazan 829 (Tem-
muz 1426) tarihinde tamamlanan eserde
£Avârif’teki bazý kelime ve cümlelerin iza-
hý yapýlmýþtýr.

Zeynüddin el-Hâfî bazý tasavvuf mese-
leleri, tarikatýn silsilesi, seyrü sülûk âdâbý
ve mertebeleri, müridin yeme içme, giyim

kuþam ve davranýþ âdâbý gibi konularda
çeþitli risâleler kaleme almýþtýr: Risâle der
Ma£rifet-i Tevbe (Çorum Hasan Paþa Ýl
Halk Ktp., nr. 19, Hk. 3237/3); Silsiletü’¹-
¹arîš ve lübsü’l-Åýrša ve’l-mu½âfa¼a (Sil-
siletü’½-½ûfiyye) (ÝÜ Ktp., AY, nr. 243); Der
Beyân-i Le¹âßif-i Seb£a (Süleymaniye Ktp.,
Þehid Ali Paþa, nr. 1420); Risâle fî âdâ-
bi’½-½ûfiyye (Süleymaniye Ktp., Uþþâký
Tekkesi, nr. 23); Âdâb fi’s-sülûk (Süley-
maniye Ktp., Murad Buhârî, nr. 210); Ri-
sâle fî umûrin lâ-büdde minhâ li-men
kâne £aliyye’l-himme (Men âne £aliyye’l-
himme fî sülûki’¹-¹arîši’l-mušarrebîn; Ri-
sâle fi’s-sülûk) (Süleymaniye Ktp., Þehid
Ali Paþa, nr. 1391); Rey¼ânü’l-šulûb fi’t-
tevessül ile’l-ma¼bûb (Risâle fî fa²îleti’×-
×ikr) (Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr.
797). Hâfî tarikatta okunacak evrâd ve
hizbi de derleyip bir araya getirmiþ (me-
tin için bk. Gümüþhânevî, II, 612-615), bu
evrâd Alâeddin Ali b. Mûsâ Koçhisârî ta-
rafýndan Þer¼u Evrâdi’z-Zeyniyye (Keþ-
fü’¾-¾unûn, I, 200-201), Kutbüddinzâde Ýz-
nikî tarafýndan Tenvîrü’l-evrâd (Süley-
maniye Ktp., Amcazâde Hüseyin Paþa, nr.
290, vr. 1b-37b) adýyla þerhedilmiþtir. Mü-
ellif bunlardan baþka Mühimmâtü’l-vâ-
½ýlîn adlý eserinin çeþitli bölümlerinde on
iki adet risâlesinin daha adýný kaydetmiþ-
tir. Abdurrahman-ý Câmî onun Emîr Kývâ-
müddin Sincânî ile yazýþmalarý sýrasýnda
kaleme aldýðý Farsça beyitlerinden birka-
çýný açýklamalarýyla birlikte yazmýþtýr (Lâ-
miî, s. 564). Zeynüddin el-Hâfî’ye dair Be-
kir Köle tarafýndan hazýrlanan doktora ça-
lýþmasý (Zeynüddin-i Hâfî ve Eserlerinde
Tasavvuf Görüþleri, 2009, AÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü) daha sonra Zeynüddin
Hâfî ve Tasavvufî Görüþleri adýyla ya-
yýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2011).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Zeynüddin el-Hâfî, el-Ve½âya’l-Æudsiyye, Sü-
leymaniye Ktp., Murad Buhârî, nr. 210, vr. 4b, 5b-
6a, 22a, 25b-27a; a.mlf., Menhecü’r-reþâd, Süley-
maniye Ktp., Ýsmihan Sultan, nr. 283, vr. 63a, 76a-b;
Asîlüddin Emîr Abdullah el-Hüseynî, Risâle-i Me-
zârât-ý Herât (nþr. Fikrî Selcûký), Kâbil 1965, s.
88-89; Sehâvî, eŠ-™avßü’l-lâmi£, IX, 260-262; Ali
Þîr Nevâî, Nesâyimü’l-mahabbe min þemâyimi’l-
fütüvve (nþr. Kemal Eraslan), Ýstanbul 1979, s.
246-247, 295, 318-319, 396-397, 399, 408; Re-
þehât Tercümesi, s. 91-92, 181-183; Lâmiî, Ne-
fehât Tercümesi, tür.yer.; Taþköprizâde, eþ-Þe-
šåßiš, s. 68, 71-74; Mecdî, Þekåik Tercümesi, s.
92, 269; Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-tevârîh, Ýstanbul
1280, II, 436-437; Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâßire, I,
14-17, 134-135; II, 145; Hulvî, Lemezât-ý Hulviy-
ye, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 281, vr.
185a-b, 189a; Keþfü’¾-¾unûn, I, 200-201; II, 2012;
Evliya Çelebi, Seyahatnâme, II, 399; Hammer (Atâ
Bey), II, 153; Harîrîzâde, Tibyân, II, vr. 59b-60a,
102a, 107a-b; Hüseyin Vassâf, Sefîne, I, 263-264;

II, vr. 107b; Hüseyin Vassâf, I, 264). Hâfî’nin
önde gelen halifelerinden Muhammed Te-
bâdegânî, Sadreddin Revvâsî, Derviþ Ah-
med Semerkandî, Mahmûd Hisârî, Hora-
san bölgesi ve civarýnda; Sirâcüddin el-Mül-
tânî, Abdülmelik el-Gaznevî Hindistan’da;
Abdülmu‘tî el-Maðribî, Ebü’l-Fütûh Nûred-
din Ahmed Hicaz bölgesinde, Abdülkerîm
b. Abdülazîz Suriye’de, Seyyid Safiyyüddin
el-Îcî, Ahmed b. Fakýh Ali ed-Dimyâtî, ün-
lü âlimlerden Kemâleddin Ýbnü’l-Hümâm
ile Emînüddin Aksarâyî Mýsýr’da; Ayasu-
luklu Þeyh Mehmed, Abdürrahîm-i Rûmî,
Abdüllatîf el-Kudsî ve Kudsî’nin birçok ha-
lifesi aðýrlýklý olarak Anadolu ve Rumeli’-
de faaliyet göstermiþtir (bk. ZEYNÝYYE).

Tasavvuf anlayýþýný þeriat-tarikat-haki-
kat birlikteliði üzerine kuran Zeynüddin el-
Hâfî, þeriat kurallarýna riayet etmeden ta-
savvuf yolunda ilerlemenin mümkün ola-
mayacaðýný vurgulamýþtýr. Ona göre bid‘at-
larla kirlenen kalbin ibadet ve taatle nur-
lanmasý mümkün deðildir. Bütün ârifler
Ehl-i sünnet çizgisini takip etmek suretiy-
le yüksek derecelere ulaþmýþtýr. Derviþler
mümkünse dört Sünnî mezhebin görü-
þünü cemederek uygulamalýdýr. Sâlik züh-
de aykýrý þeylerden feragat etmeli, þeyhi-
ne tam bir teslimiyet ve sevgiyle baðlan-
malý, diðer þeyhlerin de hak olduðunu ka-
bul etmekle birlikte Allah’tan kendisine
feyzin sadece þeyhi vasýtasýyla geleceðine
inanmalýdýr (el-Ve½âya’l-Æudsiyye, vr. 4b,
5b-6a, 25b-27a). Vahdet-i vücûd karþýsýnda
eleþtirel bir tavýr alan Hâfî’ye göre Ýbnü’l-
Arabî’nin el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’sinde
ve Fu½û½ü’l-¼ikem’inde ortaya koyduðu
vahdet-i vücûd görüþü isabetli bir anlayýþ
deðildir (Menhecü’r-reþâd, vr. 76a-b). Hâfî
ayrýca, Ýbnü’l-Arabî’nin “hatm-i velâyet”
(velîliðin en son mütekâmil temsilcisi) gö-
rüþüyle firavunun imanlý öldüðüne dair
görüþüne de karþý çýkmýþ, onun kendisini
hatm-i velâyet þeklinde takdim etmesini
bir þathiye kabul etmiþ, velîliðin en son
mütekâmil temsilcisinin geleceði vaad edi-
len Muhammed el-Mehdî olduðunu söyle-
miþtir (el-Ve½âya’l-Æudsiyye, vr. 22a). Ona
göre “îmân-ý ye’s” mahiyetindeki firavu-
nun imaný makbul deðildir (Menhecü’r-
reþâd, vr. 76a-b). Zeynüddin el-Hâfî’nin rüya
tabirinde hayli mahir olduðu görülmekte-
dir. el-Ve½âya’l-Æudsiyye’sinde kaydet-
tiði rüya yorumlarý derlenerek Ta‘bîrü’r-
rü’yâ adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir (TDK
Ktp., A 37/1, vr. 1b-41a). Fâtih Sultan Meh-
med devri âlimlerinden Kutbüddinzâde Ýz-
nikî de rüya yorumlarýyla ilgili et-Ta£bî-
rü’l-münîf ve’t-teßvîlü’þ-þerîf adlý eserin-
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tolik din adamlarý tarafýndan kullanýlmýþ-
týr. Bu sýrada yapýlarýn zengin kilise eþya-
sý, hýristiyan azizlere ait bazý kutsal hâtýra-
lar (rölikler), hatta yapý malzemeleri baþ-
ta Venedik olmak üzere Avrupa’nýn deði-
þik þehirlerine götürülmüþtür. Bizans’ýn
son devrinde manastýr hastahanesinin var-
lýðýný sürdürdüðü, baþhekimliðini de bir
Türk’ün yaptýðý kaynaklarda belirtilir. Ma-
nastýrdan günümüze ulaþan kiliselerden
ikisi kapalý Yunan haçý planlýdýr, ortada yer
alaný ise iki kubbe ile örtülen tek nefli bir
yapýdýr. Duvarlar büyük ölçüde eski bina-
lardan getirilen taþ-tuðla malzeme ile ve
tuðla aðýrlýklý olarak örülmüþtür. Duvar-
larýn genelinde bu dönemde çok yaygýn
olan ve bir sýra tuðlanýn geri çekilmesiyle
yapýlan gizli tuðla duvar örgüsü kullanýl-
mýþtýr. Kiliselerin bir imparatorluk tesisi
olarak çok zengin biçimde süslendiði an-
laþýlmaktadýr. Duvarlarýn belli bir seviyeye
kadar eski yapýlardan sökülerek getirilen
renkli mermer levhalarla kaplý olduðu, üst
kýsýmlarý ve örtü sisteminin mozaik tekni-
ðinde zengin bir süslemeye sahip bulun-
duðu kalan izlerden tesbit edilmektedir.
Pencerelerde çok zengin renkli camlarla
yapýlmýþ vitraylarýn yer aldýðý, 1970’lerde
gerçekleþtirilen restorasyonlarda ele ge-
çen parçalar sayesinde ortaya çýkmýþtýr.
Güneydeki yapýnýn zemini de Bizans döne-
minden günümüze kalan, en zengin “opus
sectile” tekniðinde mermer döþemelerden
birine sahiptir. Döþemenin düðümlerle bir-
birine baðlanan dairesel madalyonlarýndan
bazýlarýnýn antik sanattan esinlendiði sa-
nýlan figürlü süslemesi çok iyi korunmuþ-
tur. Bu döþemenin varlýðý ahþap kaplama-
nýn 1950 yýllarýnda deðiþtirilmesi sýrasýnda
tesbit edilmiþtir. Binanýn zengin süsleme-
si mermer, cam, taþ, mozaik ve fresko gi-
bi deðiþik malzeme gruplarýnda ortak mo-
tiflerle þekillenen bir bezeme üslûbu ile
yapýlmýþtýr.

Bugüne ulaþmayan manastýr birimleri-
nin batý cephesi boyunca büyük bir avlu-

nun etrafýnda yer aldýðý tahmin edilebilir.
Bunlarý taþýdýðý düþünülen bazý sarnýçlar
günümüzde mevcuttur. Fâtih Sultan Meh-
med fetihten sonra bazý Bizans yapýlarý-
na bir Ýslâm þehrinde bulunmasý gereken
yapý fonksiyonlarýný vermiþ, bu sýrada Pan-
tokrator Manastýrý bir medrese haline ge-
tirilmiþ ve yapý Ýstanbul’un Osmanlý döne-
mine ait ilk eðitim kurumu olmuþtur. Med-
resenin müderrislerinden Zeyrek lakaplý
Molla Mehmed Efendi yapýnýn Osmanlý dö-
nemindeki isminin kaynaðýdýr. Muhteme-
len manastýrýn keþiþ hücreleri medrese
hücrelerine dönüþmüþ, kiliseleri de hem
mescid-dershane hem de cami olarak kul-
lanýlmýþtýr. Binanýn medrese fonksiyonu ile
birlikte cami halinde kullanýldýðý Fâtih vak-
fiyelerinde açýkça belirtilmiþtir. Fâtih Kül-
liyesi’nin medreseleri inþa edildiðinde ya-
pý Abdullah-ý Ýlâhî’ye verilmiþ ve bir zâviye
þeklinde faaliyetini sürdürmüþtür. Bizans
kiliselerinin farklý dönemlerde yapýlan bö-
lümlerinin tamamý Osmanlý döneminde ca-
mi halinde kullanýlmýþtýr. Caminin batý cep-
hesinde inþa edilen tuðla minare de muh-
temelen Fâtih dönemine aittir; ancak Os-
manlý dönemi boyunca onarýmlar geçir-
miþtir. Cami yapýlarýnýn güneyinde Bizans
dönemi duvarlarýnýn çevrelediði avluda, Ak-
þemseddin veya Semerci Ýbrâhim Efendi
Tekkesi diye bilinen tekkenin ne zaman
kurulduðunu tesbit etmek güçtür. Batý
duvarýnda Osmanlý döneminde açýlan bir
pencerenin üzerinde bulunan yedi satýrlýk
mermer kitâbede Akþemseddin’in burada
geçirdiði zamandan bahsedilmektedir.

Osmanlý devri boyunca kullanýlan ve ko-
runan yapý 1766 depreminde büyük za-
rar görmüþ, III. Mustafa döneminde yapý-
lan esaslý onarýmla bugünkü halini almýþ-
týr. Ayný dönemde kuzeydeki yapýnýn örtü
sisteminin büyük ölçüde çöktüðü ve Bi-
zans üslûbunda yüksek kasnaklý bir kub-
benin yeniden inþa edildiði anlaþýlmakta-
dýr. Caminin güneyine hünkâr mahfili de
bu dönemde yapýlmýþtýr. Mahfilin cami içi-
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ÿReþat Öngören

– —
ZEYNÜDDÝN el-IRÂKœ

(bk. IRÂKœ, Zeynüddin).˜ ™

– —
ZEYREK KÝLÝSE CAMÝÝ

Ýstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed
döneminde kiliseden çevrilen cami.˜ ™

Bizans dönemine ait Pantokrator Ma-
nastýrý’nýn kiliseleri olup Haliç’e hâkim bir
tepenin üstünde teraslarla düzenlenmiþ
geniþ bir arazi üzerinde kurulmuþtur. Ca-
miyi oluþturan birbirine bitiþik üç kilisenin
Bizans devrindeki isimleri Evrenin Hâkimi
Îsâ Mesîh (Hristos Pantokrator), Baþmelek
Mikhail (Arhangelos Mikhail) ve Þefkatli Mer-
yem Ana’dýr (Theotokos Elaiusa). Manas-
týr Ýmparator II. Ioannes Komnenos’un eþi,
Macar Kralý Laszlo’nun kýzý Eirene tarafýn-
dan 1124 yýlý dolayýnda inþa edilmeye baþ-
lanmýþ ve imparatoriçenin ölümünden son-
ra manastýrý muhtemelen kocasý tamam-
lamýþtýr. “Typikon” denilen ve kuruluþ ilke-
lerini belirleyen manastýra ait bir çeþit vak-
fiye ancak 1136’da yazýlmýþtýr. Yapýlarýn
mimarý olarak Nikeforos bilinmektedir. Ma-
nastýrýn elli yataklý, beþ bölümlü, iyi düzen-
lenmiþ bir hastahanesi, kütüphanesi, yaþ-
lýlar yurdu, týp mektebi, eczahane ve ayaz-
ma gibi bölümleri vardý. Baþta yapýnýn bâ-
nisi imparator ve imparatoriçe ile daha
sonra Komnenos ve Palaiologos hânedan-
larýna mensup birçok kiþi buraya gömül-
müþtür. Bizans devri boyunca þehrin çok
saygý gösterilen yapýlarý arasýnda olan ma-
nastýr Latin iþgali esnasýnda Venedikli Ka-
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