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ZÜHDÜ PAÞA CAMÝÝ ve MEKTEBÝ

Ýstanbul Kýzýltoprak semtinde
XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen cami
ve mektep.˜ ™

Kadýköy Kýzýltoprak’ta Baðdat cadde-
sinin baþlangýcýnda Kýzýltoprak-Ihlamur
menzilinin bulunduðu Ihlamurlu Çeþme
denilen mevkidedir. Eski sefer yolu üze-
rinde yer alan yapý, bu bölgenin XIX. yüz-
yýl içinde gözde bir sayfiye yeri olarak is-
kân edilmesi sýrasýnda inþa edilmiþtir. Av-
lunun ana kapýsý üzerindeki kitâbesinde
belirtildiðine göre cami, II. Abdülhamid
dönemi nâzýrlarýndan Ahmed Zühdü Pa-
þa tarafýndan 1301 (1884) yýlýnda yaptýrýl-
mýþtýr. Mektep ise 1306 (1889) tarihlidir.
Zühdü Paþa bu camiyi ve mektebi, geniþ
bir arazi içinde kurulan dört katlý ve kýrk
odalý muhteþem yazlýk köþkünün yakýnýn-
da (batý kýsmýna) tesis etmiþtir. Bu geniþ
arazide mutfak, kuþluk, limonluk, bahçý-
van odalarý, kömürlük, ahýr ile ekili alanlar
vardý. Caminin kýble yönündeki dar so-
kakta günümüze kadar gelmeyen 1177
(1764) tarihli Hasan Aða Çeþmesi bulu-

nuyordu. Zühdü Paþa cami ve mektebin
bakýmý, masraflarýnýn karþýlanmasý için irat
getiren mülkünü bunun için kurduðu vak-
fa baðýþlamýþtýr. Vakýflar Genel Müdürlü-
ðü’nde 1485-2270 numara ile kayýtlý olan
vakfiye 1302, 1304, 1305 ve 1308 (1891)
yýllarýnda vakfa yapýlan eklemeler sonucu
dört defada tamamlanmýþtýr (Sinaplý, s.
5- 25).

Zühdü Paþa Camii, yapýldýðý dönemin
mimari özelliklerine uygun biçimde çeþit-
li unsurlarýn bir arada uygulandýðý karma
(eklektik) üslûpta inþa edilmiþtir. Cadde se-
viyesinden yüksekte kalan bir platformun
üstünde etrafý madenî parmaklýklarla çev-
rili bir avlunun içinde yer alýr. Avlunun cad-
deye bakan ana kapýsý üzerindeki man-
zum kitâbe ta‘lik hattýyla sekiz kartuþ içi-
ne yazýlmýþtýr. Kitâbe gülbezeklerle süslü
mermer bir alýnlýkla taçlandýrýlmýþtýr. Ca-
minin cümle kapýsý üzerinde âyet kitâbe-
si bulunur. Son cemaat yeri ahþap tavaný
olan, dikdörtgen planlý kapalý bir mekân
halindedir. Üst katýndaki kadýnlar mahfi-
line sol (güneybatý) kenarýndan ahþap bir
merdivenle çýkýlýr. Bu merdivenin altýnda
minare kapýsý vardýr. Tek bir kapýnýn açýldý-
ðý kare planlý harim kýsmýnýn üzerini kalýn
duvarlar ve dört geniþ kemer üstüne otu-
ran, geçiþleri pandantiflerle saðlanmýþ bir
kubbe örtmektedir. Çokgen kesitli sýð bir
niþ halindeki mihrabý kýble duvarý içine gö-
mülmüþ olup dýþarýya taþkýnlýk göstermez.
Ýç yüzeyi önceleri kalem iþleriyle bezeliy-
ken günümüzde Kütahya çinileriyle kaplý
durumdadýr. Mihrabýn iki yanýnda zarif pi-
lastýrlar bulunur. Minberle vaaz kürsüsü
ahþap olup üzerleri yaðlý boya ile boyan-
mýþtýr. Özellikle külâh kýsmýnda eklektik
üslûbun kuvvetle hissedildiði minberin
merdiven korkuluk þebekeleri ajurludur.
Köþk kýsmýnýn kaþ kemerli çatýsý üzerinde
yer alan piramit þekilli külâhýn kenarlarýn-
daki üçgen alýnlýklar söz konusu yabancý

mak, teþkilâtýný ve programýný düþünmek
ve düzenlemekle iþe baþladý. Çeþitli Avru-
pa ülkeleri üniversitelerinden iç tüzük ve
programlar getirilip Türkçe’ye çevrildi. Ku-
rulan komisyon toplantýlarýna Zühdü Pa-
þa bizzat baþkanlýk ederek dârülfünunun
açýlmasý yolunda büyük çaba harcadý. 19
Aðustos 1900’de Mekteb-i Mülkiyye’de
yaptýðý bir konuþma ile dârülfünunu öðre-
time açtý. Malî müzakereler yapmak, Dü-
yûn-ý Umûmiyye’nin ertelenmesi ve yeni
istikrazlar için ilki 1875’te iki defa Paris’e,
bir defa da Londra’ya gitti. Rus savaþý es-
nasýnda bazý malî tedbirler alýnmasý ve is-
tikraz gayesiyle tekrar Londra’ya gidip ba-
þarý ile geri döndüðü resmî hal tercüme-
sinde yazýlýdýr. Maarif nâzýrý iken 12 Nisan
1902’de Koska’daki konaðýnda vefat eden
Ahmed Zühdü Paþa vasiyeti gereðince,
1301 (1884) yýlýnda Kadýköy Kýzýltoprak’ta
inþa ettirdiði caminin (Zühdü Paþa Camii)
hazîresindeki kabristana defnedildi. Kur-
duðu bir vakýfla öðrencileri ücretsiz kabul
eden bir ilkokul yaptýrdý. 1888-1921 yýllarý
arasýnda açýk kalan bu okulun öðretmen-
leriyle çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn ödenme-
si ve caminin masraflarýnýn karþýlanmasý
için birtakým emlâk ve arazilerini tahsis et-
miþti. Çeþitli madalya ve niþanlar alan Züh-
dü Paþa’nýn þairliði de vardýr. Ayrýca idâ-
dîlerde uzun yýllar okutulan ve günümüz-
de de bastýrýlan el-Mecmûatü’z-Zühdiy-
ye fi’l-ahkâmi’d-dîniyye adlý (I-II, Ýstan-
bul 1311, 1313), fýkýh meselelerini ihtiva
eden bir kitap yazmýþtýr.
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ðu söylenirse de (Ekdal, Bizans Metropo-
lünde Ýlk Türk Köyü Kadýköy, s. 200) bun-
lar aslýnda Ebüzziyâ Mehmed Tevfik Bey’in
hattýdýr (Aksu, s. 60). Yazýlarda Ebüzziyâ
Tevfik’e özgü üslûp özellikleri açýk biçimde
kendini belli eder (DÝA, X, 376-377). Celî
sülüs yazýlarýn ketebesinde ise Hüsâmed-
din adý okunmaktadýr. Kurþun kaplý kub-
benin etek kýsmý üç sýra testere diþiyle
hareketlendirilmiþtir. Tek þerefeli minare-
si kesme taþtan ve bodur bir gövdeye sa-
hiptir; caminin sað köþesinden son cema-
at yerinin duvar kitlesi içinden yükselir.
Þerefe altýnda iki sýra halinde dil yapraðý
ve yumurta frizinden meydana gelen, Ýlk-
çað’ýn antik mimarisine özgü neo-klasik
süslemeler bulunur. Boðumlu taþ külâhý
da klasik örneklerden çok farklý bir biçim-
dedir.

Caminin kuzeybatýsýnda avluya bitiþik
konumdaki sýbyan mektebinin cadde yö-
nüne bakan kitâbesi yapýnýn camiden beþ
yýl sonra inþa edildiðini gösterir. Altý kar-
tuþ halindeki üç satýrlýk kitâbe manzum
olup ta‘lik hattýyla yazýlmýþtýr. Zühdü Pa-
þa’nýn kurduðu vakfa baðlý þekilde bütün
harcamalarý bu vakýf tarafýndan karþýlanan
mektepte 1888-1921 yýllarý arasýnda eði-
tim verilmiþtir. Mektep iki katlý ahþap bir
yapýydý. 1980’li yýllarda restore edilip bu-
günkü halini almýþtýr. Günümüzde Kadýköy
Müftülüðü’ne baðlý Kur’an kursu binasý
olarak kullanýlmaktadýr. Caminin güneyba-
tý duvarýnýn önünde aile fertlerinin gömül-
düðü beþ mezardan ibaret küçük bir ha-
zîre vardýr. Burada Zühdü Paþa, ikinci eþi
Hatice Vâhide Kamer Haným, oðlu Âsým
Bey, kýzý Sulhiye Haným ile vakfýn mütevel-
lisi olan kýzý Ayþe Lutfiye Haným’ýn mezar-
larý bulunmaktadýr. 1980’li yýllarýn sonlarý-
na doðru istimlâk edilerek caminin arsa-
sýna katýlan mihrap önündeki bölümde se-
kiz ince sütuna dayanan, kubbeyle örtü-
lü, mermer hazneli bir þadýrvanla musal-
lâ taþlarý bulunmaktadýr.
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– —ZÜHEYR b. EBÛ SÜLMÂ
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Ebû Sülmâ (Ebû Büceyr) Züheyr
b. Ebî Sülmâ (Rebîa)
b. Riyâh el-Müzenî

(ö. 609 [?])

Muallaka þairi.
˜ ™

Milâttan sonra 520 yýlý civarýnda Necid’-
de Kasîm bölgesinin kuzeybatýsýndaki Hâ-
cir’de Abdullah b. Gatafân kabilesi için-
de doðdu ve burada yaþadý. Züheyr ismi

üslûplarýn etkisiyle þekillenmiþtir. Kadýnlar
mahfili son derece yalýn görünümlüdür.
Merkezî kýsmý harime doðru içbükey pro-
filli olup iki yanýndan madenî konsollar, or-
tadan ise sekizgen gövdeli iki ahþap sü-
tun tarafýndan taþýnýr. Mahfilin ahþap kor-
kuluklarý da ajurludur. Yapý iki kat halin-
deki pencerelerle gün ýþýðý alýr. Bunlardan
üst seviyedekiler üçüz pencereler halinde-
dir ve kemerlerin içinde yer almaktadýr.
Alt seviyedeki dikdörtgen þekilli pencere-
ler ise üsttekilere oranla daha büyük, sivri
kemerleriyle neo-gotik etkisi gösterir. Mih-
rap cephesiyle ön cephede mevcut ikiþer
pencereye karþýlýk diðer iki cephede üçer
pencere vardýr.

Duvarlarda, kubbe içinde, pandantifler-
de ve pencere kenarlarýnda çok renkli ka-
lem iþi süslemeler bulunmaktadýr. Cami-
nin mahfil kýsmý dýþýndaki üç duvarýnda,
pencere katlarý arasýnda sekiz kartuþtan
oluþan yazý kuþaðý ise bir baþka dekoratif
unsur olarak iç süslemeyi tamamlamak-
tadýr. Kur’an’dan çeþitli âyetlerin yer aldýðý
panolardaki yazýlar mavi fon üzerine celî
kûfî hattýyla ve altýn yaldýzla yazýlmýþ, boþ
kýsýmlar harflerin uç kýsýmlarý kývrýk dallar
ve yapraklarla doldurulmak suretiyle be-
zenmiþtir. Pandantiflerde görülen madal-
yonlarda da çiçekli kûfî hattýyla yazýlmýþ
âyetler mevcuttur. Bu yazýlarýn Kirkor Kö-
çeoðlu adýnda Ermeni bir hattata ait oldu-

Zühdü Paþa Mektebi’nin kitâbesi

Zühdü Paþa Camii’nin içinden bir görünüþ


