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Beyazıt Hamarnı ' n ı n planı (1. Aydm Yükseı'den) 

durum, her gün önünden geçen tonlar
ca vasıtanın yarattığı sarsıntı ile bilhas
sa erkekler kısmının cephesini tehlike
ye sokmuştur. Nitekim kubbeden itiba
ren temele kadar inen çatlak bu değer
li eserin geleceğini tehdit etmektedir. 
Yapıldığında herhalde muhteşem bir süs
lemesi olan Beyazıt Hamamı'nın. erkek
ler bölümünün camekan kısmının orta
sını Glück tarafından da görülen ve Türk 
taş işçiliğinin bir şaheseri olarak tarif 
edilen mermerden büyük bir şadırvan 
süslüyordu. Konyalı Aşık Mehmed adın
da bir halk şairinin bu hamam hakkın

da 1918-1920 yınarı arasında düzenle
diği destanda, "Camegah ortası fıskiye 
havuz" mısraı ile tarif edilen bu muhte
şem fıskiye ve havuz 19SO'li yıllarda ha
la ayaktaydı. Ortadaki zengin işlemeli fıs
kiyesi barok üslupta olduğundan xvııı. 
yüzyılda ilave edilmiş olmalıdır. Bina res
torasyonu için üniversiteye devredilme
den bu şadırvan yok edilmiştir. İç kısım
ların duvarlarında malakarl sıva süsle
melerinin son kalıntıları bugün de gö
rülmektedir. Gylli 'nin ileri sürdüğü ve 
Evliya Çelebi tarafından da başka vesile 
ile tekrarlanan efsaneye göre ewelce 
hamamın yerinde bulunan İmparator 
Theodosios Anıtı , hamam yapılırken yık
tırılmış olmalıdır. Evliya Çelebi bu anıtın 
şehri veba salgınından koruyan bir tıl

s ım olduğunu da ilave eder. Anıtın ne 
sebeple yıktınldığı bilinmezse de hama
mın temel kısmında , gövdesinin dış yü-
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zü kabartmalarla süslü olan bazı parça
larının inşaat taşı olarak kullanılmış ol
duğu görülmektedir. Bugün bunlardan 
birkaçı hala temelde durduğu gibi bir
kaç parça da istanbul Arkeoloji Müze
si'ne götürülmüştür. 

Beyazıt Hamamı. istanbul'da Türk ha
mam mimarisinin bugün ayakta kalabil
miş mimari nisbetlerin ahengi bakımın
dan en gösterişli örneğidir. Bu husus 
bilhassa cadde üzerindeki cephesinde 
belirlidir. Aynı zamanda şehrin en bü
yük ve abidevi karakterde hamarnı olan 
Beyazıt Hamamı. Türkleşen istanbul'da 
yeni bir şehireilik anlayışına göre kuru
lan Beyazıt Külliyesi'nin bir parçası ve 
onu tamamlayan bir eleman olarak da 
değerlidir. Bu bakımdan korunması ve 
dikkatle tamir edilerek ömrünün uzatıl
ması gerekir. 
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BEYAZlT YANGlN KULESi 

İstanbul Beyazıt'ta 
İstanbul Üniversitesi bahçesinde 

yangın gözetlernek için 
inşa edilmiş kule. 
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Tarihi içinde en fazla yangın geçiren 
şehirlerden biri olan istanbul· da şehri 
yangınlara karşı korumak üzere ilk de
fa Damad İbrahim Paşa tarafından 1720 
yılında Tulumbacı Ocağı kurulmuştur. 

1749'da çıkan Küçükpazar yangını esen 
rüzgarla hızlanarak Ağakapısı Sarayı'nı 
da yakmıştı. Bu sebeple Ağakapısı yeni
den yapılırken çıkan yangınları gözetle-
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yerek tedbir almak için bir de ahşap yan
gın kulesi inşa edildi. Buraya yerleşti
rilen ve şehri gece gündüz gözetleyen 
acemi ağianiarına da "köşklü" adı veril
di. 1774'te Cibali yangını sırasında ya
nan kule eski yerinde ahşap olarak ye
niden yapıldı. 1826'da Yeniçeri Ocağı kal
dırılırken kule de yıktırıldı. Ancak iki gün 
sonra çıkan bir yangın yeniden bir kule 
yapılmasının gerekli olduğunu gösterin
ce Bab-ı Seraskeri'nin (bugün istanbul 
Üniversitesi) talimhane avlusuna yeni bir 
ahşap kule yaptırıldı. 21 Haziran 1826'
da tamamlanan bu kule de kundakla
narak yakılınca 1828 yılında bugünkü 
kagir kule inşa edildi. 

Beyazıt Kulesi'nin bu son şeklinin mi
marı Senekerim Balyan ·dır. Üst yarısı 
kesilmiş bir piramit biçimindeki kaide 
üzerinde yükselen kule Batı mimari üs
!Obunda inşa edilmiştir. Kaidenin doğu 
yüzünde bir kitabe bulunmaktadır. Ke
çecizade izzet Molla'nın tarih manzume
sinin yer aldığı ta'lik hatla yazılmış bu 
kitabenin üst kısmında ise bir çerçeve 
içinde Padişah ll. Mahmud'un tuğrası yer 
almaktadır. Kitabe hattat Yesarizade 
Mustafa izzet Efendi tarafından yazıl
mıştır. 1849'da kulenin sivri külahlı ahşap 
çatısı değiştirilmiş, bunun yerine dört 
yuvarlak pencereli birer odadan meyda
na gelen üç kagir kat yerleştirilmiş, ke
narlara ise demir parmaklıklar yapılmış-
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tır. 1889'da kule üstüne bir bayrak gön
deri ilave edilmiştir. Kule alttan itiba
ren nöbet, işaret, sepet ve sancak katı 
olarak adlandırılan kısımlardan meyda
na gelir. Yüksekliği 85 m. olan kulenin 
gözetierne mahalli (nöbet katı) 50. met
rededir. Kesik piramit şeklindeki ana 
kaidenin üzerindeki abaktan sonra so
ğan biçiminde bir pabuÇ kısmı vardır. 
Yuvarlak gövdeyi dikine hatlar halinde 
kesen bu yivli gövde kısmının alt ve üs
tünde sarmallar yer alır. Gövde kısmın
dan gözetierne katına ters soğan şeklin
de bir bölümden sonra geçilir. Teras bi
çimindeki bu bölümün listünde sekizgen 
planlı esas gözetierne bölümü vardır. Bu 
bölümde dekoratif unsurlar bulunur. Bü
tün ana duvarları taştan yapılmış olan 
kulenin merdiveni ahşaptır. 

Günümüzde de bu tarihi yapı yangın 
gözetierne kulesi olarak istanbul Bele
diyesi itfaiye Müdürlüğü tarafından kul
lanılmaktad ır. 
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(ö. 1098/ 1687) 

Osmanlı alimi ve kazaskeri. 
L _j 

1044 (1634) yılında istanbul'da doğ
du. istanbul kadılarından Bosnalı Beya
zi Hasan Efendi'nin oğludur. Babasının 
ismine izafeten Beyazizade lakabıyla anı

lan Ahmed Efendi medrese tahsilini is
tanbul'da tamamladı ve Şeyhülislam Ebü 
Said Efendi 'den mülazemet aldı. Edir
ne ve istanbul'da çeşitli medreselerde 
müderrislik yaptı , bu arada Sahn-ı Se
man ve Süleymaniye medreselerinde ders 
okuttu. Halep, Bursa, Mekke ve istan
bul kadılıklarında görev aldıktan sonra 
1680'de Rumeli kazaskerliğine getirildi. 
Ahmed Efendi istanbul Çubuklu'daki ya
lısında vefat etti. Mezarı Üsküdar Divit
çizade Tekkesi bitişiğinde ailesine ait tür
bededir. 

Tarihlerde "vak'a-i recm" olarak ge
çen hadise onun Rumeli kazaskerliği sı
rasında meydana gelmiş (ı 091 1 1680). zi-

na isnadıyla suçlanan şahısların recmi
ne dair kararı bizzat kendisi vermiştir. 
Osmanlı kaynaklarında ayrıntılı ve kıs

men birbirinden farklı olarak kaydedilen 
recm olayı imparatorluk tarihinde tek 
örnek olarak dikkati çekmektedir. Kay
naklara göre, istanbul Aksaray'da bir ye
niçeri emeklisinin hanımı ile aynı semt
te ipekçi dükkanı bulunan bir yahudinin 
zina ettikleri mahalle halkı tarafından 

görülmüş, durum o sırada Rumeli kazas
keri olan Beyazizade Ahmed Efendi'ye 
bildirilmişti. Şahitler kadının yahudiyi 
evine aldığını ileri sürmüşler ve açık bir 
ifade ile her ikisini de zina halinde bul
duklarına dair şahadette bulunmuşlar
dı. Bunun üzerine Ahmed Efendi kadı
nın recmedilmesine. yahudinin de öldü
rülmesine karar vermiştir. Bazı kaynak
larda zina fiilinin şahısların ikrarları ile 
sübut bulmadığı ve ayrıca şahadette bu
lunan kimselerin de güvenilir kimseler 
olmadıkları gerekçesiyle kazaskerin ver
diği kararın yanlış olduğu kaydedilmek
tedir. Öyle anlaşılıyor ki Beyazizade yal
nızca şahitlerin sözlerine önem vermiş 
ve bunu ceza için yeterli görmüştür. Ka
dın. Sultan Ahmed Camii karşısında bu
lunan burmalı sütun yanında recmedil
miş, bir gün önce de yahudi öldürülmüş
tür (Özcan. s. 225 ; Silahdar. I, 73 1). Recm 
hadisesi dolayısıyla başdefterdarlık rüz
namçe-i ewel kalemi katiplerinden Pat
burunzade Mehmed Efendi Beyazıza

de'yi hicvetmişti. Ancak bir süre sonra 
Patburunzade küfrü icap ettiren bazı 

sözler sarfetmekle suçlanarak şikayet 
edilmiş ve IV. Mehmed 'den alınan bir 
fermanla öldürülmüştür. Onun için ölüm 
fermanının çıkarılmasında Beyazızade'

nin etkili olduğu ileri sürülmüştür. 

Kuwetli bir kelam ve fıkıh bilgisine 
sahip bulunan Beyazizade, Molla Çelebi 
lakabıyla meşhur olan Muhammed b. Ali 
ei-Amidi'den ders almıştır. itikadi ko
nularda Ebü Hanife ve Matürfdi'nin gö
rüşlerine bağlı kalmış, eserlerinde de bu 
görüşlere genişçe yer vermiştir. Kendisi 
Ebü Hanife'nin kelamla ilgili risaleleri
nin şarihi olarak tanınmıştır. Kelam ilmi
nin Kur'an ve Sünnet'e dayandığını. Ehl-i 
sünnet kelamcılarının kullandıkları delil
lerin Kur'an'dan alınmış olduğunu sa
vunur. Ahmed Efendi, Kur'an- ı Kerim'
de kelami kavram ve metodun bulunma
dığını iddia edenlere de şu cevabı verir: 
"Fer'i hükümlere dair ayetler sayılı iken 
yaratıcının varlığını ve sıfatlarını, nübüv
vetin mevcudiyetini konu edinip işleyen 
ve inkarcıları cevaplandıran ayetler sa-
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yılamayacak kadar çoktur. Resülullah 
ve ashabının bu delillerle ilgilenmediği
ni düşüneniere şaşarım " . Beyazizade'ye 
göre dinde her şeyden önce öğrenilme
si gereken en önemli şey akaid konu
larıdır. Akaid alanında mutlak anlamda 
taklidi benimseyenler akıl yürütmeyi ter
kettikleri için asi durumuna düşüp ce
zaya müstahak olmuşlardır. Selef alim
lerinden ilm-i kelama karşı nakledilen 
sözlerin ehl-i bid'at kelamı için söylen
diği bilinmelidir. Beyazizade ayrıca aklı 
her türlü iyilik ve kötülüğün (hüsün ve ku 
buh) belirleyici kriteri kabul eden Mu'te
zile ile onu geri planda tutan Eş' ariler' i 

eleştirir ve aklın gerçekleri anlamak için 
bir vasıta olduğunu kabul eder. Matürf
diler'le Eş'ariler arasındaki görüş fark
larının elli civarında olduğunu söyleyen 
Beyazizade bunlardan otuz altı tanesini 
İşaratü 'l-meram adlı kitabında zikreder. 
Ahmed Efendi. ilahi dinlerin özünün ve 
inanç esaslarının bir olduğunu. itikadda 
neshin cari olmadığını . sadece fer'i ah
kamın değiştiğini belirtir. 

Beyazizade Ahmed Efendi aynı zaman
da devrinin önde gelen ta 'lik hattatların
dan olup meşhur hattat Derviş Abdi'den 
ders almış ve kendisinin de bazı ta'lik 
meşkleri olmuştur. Müstakimzade Sü
leyman Efendi onun hurde ta ' liki dev
rinde en iyi yazan hattat olduğunu söy
ler. 

Eserleri. 1. el-U~ulü'l-münife * li'l-İmam 
Ebi Hanife. Ebü Hanife'nin el -Fı~hü 'l

ekber, el-Fıkhü'l -ebsat er-Risal e, el
"Alim ve'l-~üte'allini. ve el- Vaşıyye 
adlı risalelerinde yer alan itikadf konula
rı kelam kitaplarının tertibine göre bir 
araya getiren eserin Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde çeşitli nüshaları bulunmakta
dır (mesela b k. Şehid Ali Paşa , nr. 1705 1 ı ; 

Laleli , nr. 2264/ 7; Kılı ç Ali Paşa, nr. 5671 1 ). 
Süleymaniye Kütüphanesi tasnif kayıt
larında (Şehid Ali Paşa, nr. 15671 ı ı Uşu

lü'd-din adıyla Beyazizade'ye nisbet edil
miş bulunan eserle onun el-Uşwü'l-mü

nife 'sinin aynı eser olduğu tesbit edil
miştir. 2. İşaratü'l-meram• min <ibdra
ti'l-İmam. ' ı:J::_.Uşülü'l-münife 'nin şerhi 
olup saçlece Süleymaniye Kütüphanesi'n
de biri müellif hattı olmak üzere (Şehid 
Ali Paşa, nr. 1568) ondan fazla yazma 
nüshası vardır. Eser ayrıca Yüsuf Abdür
rezzak tarafından neşredilmiştir (Kahire 
1368/ 1949) 3. SevaniJ:ıu'l-mutaraJ:ıat 

ve l eva,il).u'l-mü:t,akerat. Kaynaklarda 
Halep'te kadı iken Beyazizade ile Halep 
müftüsü Kevakibfzade arasında çeşitli 

mübahaselerin cereyan ettiği haber ve-
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