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ZÜLFÝKAR

lemiþtir / Alî’ye son deminde söylemiþtir //
Kuþanma zülfikarý ba‘de benden / Ki ben
râzî olam her halde senden”.

Ýslâm dünyasýnda dinî meþruiyet ve as-
kerî üstünlük için mücadele edenlerin zül-
fikarý bir simge halinde kullandýklarý bilin-
mekte, kýlýcýn Türkistan bölgesinde Ýslâ-
miyet’in yayýlmasýnda önemli rolü olduðu-
na inanýlmaktadýr. Esasen fevkalâde özel-
liklere sahip kýlýç inancý Hunlar’dan Osman-
lýlar’a kadar devam etmiþ, zülfikara yük-
lenen anlamlar da bu inançtan zuhur et-
miþtir. Osmanlýlar’da zülfikar genellikle ye-
niçerilerle baðlantýlý biçimde düþünülmüþ-
tür. Yeniçerilerin zülfikara gösterdikleri
baðlýlýk Hz. Ali’ye baðlýlýklarýnýn bir parça-
sý ve Bektaþîlik’le iliþkilerinin bir uzantýsý-
dýr. Nitekim yeniçerilerin savaþ sancaðý
üzerinde bir zülfikar motifi bulunmaktay-
dý. Ordu ile bu motif arasýndaki baðlantý
Hz. Peygamber’in Ali’ye zülfikarý kuþandýr-
masýna kadar götürülebilir. Osmanlý dev-
let teþkilâtýnda Osman Gazi’den itibaren
gelenek halini alan “taklîd-i seyf” adlý kýlýç
kuþanma merasimi de buna baðlanabilir.

Osmanlýlar’da zülfikar motifi tezyinat-
ta da kullanýlmýþ, özellikle Ýslâm resim sa-
natýnýn en önemli kýsmýný teþkil eden ki-
tap resimlerinde Hz. Ali daima elinde ve-
ya belinde zülfikarla, kanber ve düldülle
tasvir edilmiþ, dinî resimlerde de Ali’ye ve
zülfikara çeþitli hat kompozisyonlarý için-
de yer verilmiþtir (Aksel, tür.yer.).
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KETHÜDÂ KÜLLÝYESÝ

Kahire’de
Osmanlý döneminde inþa edilen

küçük bir külliye.˜ ™

Cemâliye caddesinde yer alan külliye han,
sebil, mektep, mescid, dükkânlar ve mes-
kenlerden oluþmaktadýr. Sebilküttâbýn üze-
rindeki Arapça kitâbeye göre Müstahfýzân
Ocaðý Kethüdâsý Zülfikar Kethüdâ ile kar-
deþi Muhammed Kethüdâ tarafýndan 1083
(1672) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Evliya Çelebi
yapýyý, “Zülfikar Kethüdâ Haný kale gibi,

ise þairin sanatkâr tabiatýnýn kendisine
benzetilenidir. “Hayder-i kerrârýyým mey-
dân-ý nazmýn Bâkiyâ / Nevg-i hâme zülfi-
kar u tab‘ düldüldür bana” beytine göre
elindeki kalemin sivri ucunu zülfikara ben-
zeten Bâkî’nin sözleri zülfikar kadar kes-
kindir, yüksek sanatkâr tabiatý da düldü-
le benzemektedir; Bâkî ise þiir meydaný-
nýn Hayder-i kerrârýdýr.

Zülfikarýn menþei konusunda çeþitli ri-
vayetler vardýr. Bunlardan birine göre Hz.
Ali, Yemen’de demir kaide üzerinde duran
taþtan yontulmuþ bir putu kýrmýþ ve de-
mirini Medine’ye götürmüþtür. Ömer es-
Saykal adlý demirci bu demiri eriterek her
biri 7 arþýn boyunda ve 1 karýþ eninde iki
kýlýç dökmüþ, ortasýna kanýn akmasý için
yivler açmýþtýr. Þiî geleneðine göre zülfi-
kar Hz. Mûsâ’nýn asâsý, on emirin taþýndý-
ðý kutsal sandýk ve kendi tabutuyla birlik-
te Hz. Âdem tarafýndan cennetten çýka-
rýlmýþtýr. Zülfikarýn âkýbetine dair bir riva-
yete göre kýlýç Necef denizine býrakýlmýþ-
týr. Ýbn Mülcem tarafýndan zehirli bir han-
çerle yaralanan Ali çocuklarýna bazý vasi-
yetlerde bulunmuþ ve düldülün sahraya,
zülfikarýn da Necef denizine býrakýlmasýný
emretmiþtir. Hz. Ali bu vazifeyi önce Ha-
san’a vermiþ, onun zülfikara kýyamadýðýný
anlayýnca bu defa Hüseyin’i görevlendir-
miþ ve Hüseyin’den geri döndükten son-
ra gördüklerini anlatmasýný istemiþtir. Hü-
seyin, “Çün býraktým zülfikarý deniz kay-
nadý, kan oldu; ol aradan gitti” deyince
(Eþrefoðlu Rûmî, s. 10) Ali vasiyetinin ye-
rine getirildiðinden emin olmuþtur. Bir di-
ðer inanýþa göre Hz. Ali, Resûl-i Ekrem’in
ölümünden sonra -onun vasiyeti üzerine-
zülfikarý hiç taþýmamýþ ve kullanmamýþtýr.
Alevîliðin muteber kaynaklarýndan Yemî-
nî’nin Fazîletnâme’sinde bu konu þöyle
anlatýlmaktadýr: “Resûlullah vasiyyet ey-

Zülfikar Haný’nýn planý

Zülfikar

Haný’nýn

avlusuna

ait bir çizim

(Pascal Coste)
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kýsmýnda farklý ölçülerde altý dükkân daha
bulunmaktadýr. Üst katta ise cepheden
taþkýn balkonla onun üzerine açýlmýþ iki kat
halinde pencere açýklýklarý görülür. 1992’-
deki Kahire depreminde zarar gören bu
cephe günümüzde yýkýlma tehlikesi gös-
terdiðinden ahþap iskele ile desteklenmiþ-
tir. Musammat caddesine bakan güney-
batý cephesinde ise üstteki meskenlere
götüren bir kapý ile birkaç dükkân mev-
cuttur. Cephenin üst bölümü yýkýk durum-
dadýr. Hanýn diðer yönleri de baþka yapý-
larla kuþatýlmýþtýr.

Kuzey köþesindeki taçkapýdan üzeri ay-
nalý tonozla örtülü dehlize girilmektedir.
Tonozun aynalýk kýsmý sekizgen biçiminde
ve sekiz kollu yýldýzla süslenmiþtir. Duvar-
larýnda niþler bulunan dehliz büyük bir siv-
ri kemerle avluya açýlmaktadýr. 48 × 23 m.
ölçülerindeki avlu dört yönden dükkânlar-
la kuþatýlmýþtýr. Sivri kemerli kapýlarla gi-
riþ saðlanan, harap vaziyetteki otuz kadar
dükkân günümüze ulaþmýþtýr. Eskiden
bunlarýn kuzeybatý kenarýnda giriþin sa-
ðýnda beþ, güneybatý kenarýnda on dört,
güneydoðu kenarýnda beþ, kuzeydoðu ke-
narýnda ise on iki olmak üzere toplam otuz
altý adet olduðu sanýlmaktadýr. Ölçüleri bir-
birinden farklý tutulduðundan handa si-
metrik bir düzenleme görülmez. Güneyba-
tý ve kuzeydoðu kenarlarýnda üstteki mes-
kenlere çýkýþý saðlayan iki merdivenin bu-
lunduðu hanýn avlusunun ortasýnda, altýn-
da üç yönde dükkânlarý ile kuzeybatý yö-
nünde abdest alma yeri olan bir mescid
vardý; ancak asýl yapýsý bozulmuþ durum-
dadýr. Hanýn üst katlarýnda ise mesken adý
verilen, misafirlerin barýndýðý, birbirinin
içinden geçilen birkaç odadan oluþan bö-
lümlerle onlarýn önünde avluya bakan do-
lanma yeri bulunmaktadýr.

Kuzey köþesinde yer alan sebilküttâb iki
katlý olup alt katýnda iki yönde bronz par-
maklýklý birer dikdörtgen pencere vardýr.
Pencerelerin iki yanýnda etrafý geometrik
geçmeli çerçevelerin sýnýrladýðý kare þekilli
panolar mevcuttur. Alttan itibaren birin-
ci, üçüncü ve dördüncü panolarýn içini se-
kiz kollu yýldýz geçmeler süslerken ikinci-
sinin içini gülbezek þeklinde düzenlenmiþ
dört düðümlü daireden meydana gelen bir
motif süslemektedir. Bunlarýn üzerinde içe-
risi mavi, beyaz ve yeþil renkte, bir kökten
çýkan iki dal ve yapraklardan oluþan de-
senli çini levhalar ihtiva eden kare ve dik-
dörtgen þekilli panolar bulunmaktadýr. Se-
bile giriþ kuzeydoðu cephesinde dikdört-
gen açýklýklý bir kapý ile saðlanmýþtýr. Se-
bilin alt katý dikdörtgen planlý bir odadan
ibarettir. Güneybatý kenarý geniþletilmiþ

olan odanýn batý köþesinde sarnýç açýklýðý,
güneydoðu duvarýnda ise iki renkli mer-
merden bir tabla içeren ve iki mermer sü-
tunçeye oturan mukarnas kavsaralý selse-
bil niþi mevcuttur. Tavaný ahþaptan olup
atkýlarla, onlarýn arasýnda çok renkli boya-
larla bitkisel süslemelere yer verildiði gö-
rülmektedir. Bir ahþap saçakla sýnýrlanan
sebilin üzerinde mektep vardýr. Mektebin
kuzeybatý cephesi ortada sekizgen mer-
mer sütuna oturan iki atnalý kemerli, ku-
zeydoðu cephesi tek kemerli açýklýða sa-
hiptir. Giriþ dehlizinden çýkan bir merdi-
venle mektebe ulaþýlmaktadýr. Mektep se-
bille ayný ölçülerde dikdörtgen planlý bir
odadan ibarettir. Bu plan þemasýyla sebil
ve mektep Memlük sanatýnýn etkisini Os-
manlý devrinde de devam ettirmiþtir.
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(ö. 1108/1696)

Avusturya’ya gönderilen
Osmanlý elçisi.˜ ™

Elçi Zülfikar Efendi olarak tanýnmakta-
dýr. Doðum yeri ve tarihi belli deðildir. Vak-
fiyesinde geçen baba ve dede adlarýndan
devþirme kökenli olduðu anlaþýlmaktadýr.
Has Oda’da yetiþti ve 1078’de (1667-68)
çavuþbaþýlýða getirildi. 1080’de (1669-70)
azledildikten sonra kapýcýbaþý, ardýndan
rûznâmçe-i evvel, bir ara surre-i hümâyun
emini oldu. Ardýndan niþancý vekili tayin
edildi. Osmanlý-Avusturya savaþlarýnýn de-
vam ettiði 1687 yýlýnda niþancý vekili sýfa-
týyla orduda yer aldý. Osmanlý ordusunda
çýkan isyan yüzünden Serdârýekrem Sarý
Süleyman Paþa, Þevval 1098’de (Aðustos-
Eylül 1687) Belgrad’a firar edince, yeni
sadrazam ve serdar tayin etmek amacýy-

dört tarafý dükkân, üçer katlý büyük han-
dýr. Uzunluðu 150, geniþliði 80 adýmdýr. Or-
tasýnda bir tekkesi vardýr. Fakirin tarihi:
Evliyâ gördüðünde etti pesend / Dedi tâ-
rihini binâ-yý azîm (1081)” þeklinde tanýt-
maktadýr.

Zemin katý düzgün kesme taþtan, üst
katlarý tuðladan örülmüþ olan han yakla-
þýk 73 × 32 m. ölçüsünde, hafif yamuk dik-
dörtgen biçiminde bir alaný kaplamaktadýr.
Yapýnýn dýþarýdan dikkat çeken en önemli
yeri kuzey köþesindeki sebilküttâb ile hana
geçiþi saðlayan taçkapý cephesidir. Kuzey-
doðu yönüne bakan cephenin ortasýnda,
basýk kemerli bir niþ içinde kapý ile onun
üzerinde küçük bir dikdörtgen pencere-
den oluþan taçkapý geometrik geçmeler-
le çerçevelenmiþ, üstte ise büyük bir bal-
kon yer almýþtýr. Cephe boyunca uzanan ve
iki taþ pilastýr üzerine oturan balkonun dört
kat halinde pencereleri mevcuttur. Bun-
lar ahþap kepenkli ve þebekeli olup üze-
rinde meyilli ahþap saçak bulunmaktadýr.
Sebilküttâb ile ona bitiþik meskene ait cep-
henin alt katýnda sayýlarý günümüzde dört,
aslýnda ise altý olan dükkânlar mevcuttur.
Cephenin batý ucunda üstteki meskene
ulaþýmý saðlayan lentolu bir kapý ile mer-
divenler vardýr. Dükkânlarýn üzerinde dört
taþ pilastýra oturtulan cephede üçer pen-
cereli iki açýklýk dizisiyle üstte hafif taþkýn
bir balkon yer almaktadýr. Habsetürrahbe
caddesine bakan kuzeybatý cephesinin alt
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