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DAYI AHMED HOCA

bu lu nan, Med re se tü’l-hattâtîn’in de va mı 

ni te li ğin de ki Şark Tezyînî Sa nat lar Mek te-

bi’ne kay dol du ve 1935’te bu ra yı da bi tir-

di. Ay rı ca resm-i hattî mu al li mi Emîrzâde 

Ke mâ led din Bey’le ça lış tı. Kla sik tarz da bir 

icâ zetnâme si ol ma dı ğın dan Gü zel Sa nat-

lar Aka de mi si Türk Tezyînî Sa nat lar Şu-

be si’nin ho ca la rı İs ma il Hak kı Al tun be zer, 

Ha cı Nu ri Kor man ve Meh med Nec med-

din Ok yay ken di si ne icâzetnâme ver mek 

is te di ler. 1940’la rın ilk ya rı sı na ait olan 

icâzetnâme de şu cüm le yer alır: “Mus ta fa 

Ze ki oğ lu Hü se yin Fey zul lah Tez hib, Türk 

Tezyîna tı, Çi ni Na kış la rı’ndan tâli me me-

zun kı lın mış tır. Al la hü Zü’l-Celâl Haz ret le ri 

tevfîkini refîk et sin.”

Türk Tezyînî Sa nat lar Şu be si’ne 10 

Tem muz 1936’da mu al lim ola rak ta yin 

edi len Da yı gil, bu ra da şark çi ni na kış la rı 

ho ca lı ğı ya par ken bu sa nat la ra çok me-

rak lı ve he ves li bir ta le be olan, ken di sin-

den yaş ça bü yük Fat ma Rik kat Kunt ile 

be ra ber İs tan bul’da çi niy le be ze li ca mi, 

tür be gi bi âbi de le ri ye rin de in ce le ye rek 

XX. yüz yı la ge lin ce ye ka dar unu tu lup 

ter ke di len XVI. yüz yıl Türk tez yi na tı nın 

te mel kav ram la rı nı ye ni den or ta ya çı kar-

dı lar. Özel lik le XVI. as rın ikin ci ya rı sı ile 

XVII. as ra ait eser ler esas alı na rak ya pı lan 

bu ça lış ma nın müş te rek mah su lü olan 

“İs tan bul Çi ni le rin de Lâle” isim li ma ka-

le Fey zul lah Da yı gil im za sıy la neş re dil di 

(VD, sy. 1 [1938], s. 83-90; sy. 2 [1942], s. 
223-232). Bu gün de öne mi ni ko ru yan bir 

kay nak olan ya zı nın de va mı mal ze me çok-

lu ğu na rağ men ge ti ri le me di. Yi ne İslâm 

An sik lo pe di si’nde ki “Çi ni” mad de si ni 

ge liş ti re rek bu na “Tür ki ye Çi ni Eser le ri” 

baş lık lı bir mad de ilâve et ti (III, 433-435). 
Ay rı ca Mu si ki Mec mu ası’nda “Sa det tin 

Arel’in Kı sa Bir Ter ce me iha li” baş lı ğıy la 

(sy. 8 [1948], s. 10, 19) bir yazı ka le me 

al dı. Tez yinî sa nat lar da kla sik ku ral la rın 

ye ni den ha tır la nıp uy gu lan ma sın da bü-

yük eme ği ge çen Da yı gil, ya ka lan dı ğı ve-

rem has ta lı ğı ne ti ce sin de 21 Ara lık 1949 

gü nü Cer rah pa şa Has ta ha ne si’nde öl dü, 

Mer ke ze fen di Me zar lı ğı’nda ki kab ri nin 

ye ri bi lin me mek te dir.

Fey zul lah Da yı gil, ha fif kam bur be de-

ni ve sağ lık sız bün ye sin den do la yı fır ça 

ça lış ma sı na gir me den sa nat ha ya tı nı 

sür dür mek mec bu ri ye tin de kal mış tır. 

De se ni ken di si ta ra fın dan çi zi len, tez hi bi 

baş ta Rik kat Kunt ol mak üze re aka de-

mi öğ ren ci le ri ta ra fın dan iş le nen Ha lim 

Öz ya zı cı, Ha cı Nu ri Kor man ve Ney zen 

Emin Efen di’ye ait ba zı hat lev ha la rı na 

rast lan mak ta ve eser ler de ki sa natkâr 

şiddet li ku rak lık, bu na bağ lı olara k yok-

luk ve kıt lıkla, bun lar dan doğan pahalılık la 

uğraştı . Bu ağır şart lar ya nın da Tu nus’ta 

1053’te (1643) bü yük bir veba sal gı nı çık-

tı ve yedi yıl sür dü. Ahmed Ho ca 1057 

Cemâziyelevve lin de (Hazi ran 1647) vefat 

et ti. Ölüm se be bi ni A. J. de La Fa ye ve-

baya bağ lar ken İbn Ebû Dînâr va tan be yi 

Mu ham med (Hammûde) Pa şa ta ra fın dan 

öl dü rül dü ğü nü ya zar. Tür be si Tu nus’un 

mer ke zin de (Kas ba) Sîdî Ali b. Ziyâd’ın 

(İbn Ziyâd el-Ab sî) kab ri ya kı nın da dır. Asıl 

mem le ke ti olan Si nop’ta da ba zı hayra tı 

var dır.
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Tezyinat tasarýmcýsý.˜ ™

19 Ocak 1910’da İs tan bul’da dün ya ya 

gel di. Ba ba sı Mus ta fa Ze ki Efen di, an ne-

si Üm mü Ha nım’dır. Al man Mek te bi’nde 

baş la dı ğı öğ re ni mi ni bu ra nın 1918’de ka-

pan ma sı üze ri ne Maa rif mek tep le rin de 

de vam et tir di. Sul ta nah met’te ki Yük sek 

İk ti sat ve Ti ca ret Mek te bi’nin li se kıs mın-

dan 1932’de me zun ol du. Ar dın dan tez yinî 

sa nat la ra me ra kı do la yı sıy la Ca ğa loğ lu’nda 

Hüseyin

Feyzullah

Dayıgil

– —DAYI AHMED HOCA
( الداي أحمد خوجة )
(ö. 1057/1647)

Tunus dayısı.˜ ™

As len Si nop lu, eği tim li bir ai le den gel-

mek te dir. Da yı lık ik ti da rı 1640-1647 ara-

sın da olup XVI. yüz yı lın son la rı ve ya XVII. 

yüz yı lın baş la rın da Tu nus’a gö nül lü (yol-
daş) ola rak gitti ği an la şıl mak ta dır. Yol-

daş lık tan son ra eya let te me mur luk yap-

tı, çe şit li ka de me ler de ça lış tı ve Tu nus 

eya le ti Ocak Di va nı ho ca lı ğı mer te be si ne 

ka dar ulaş tı. Kıv rak zekâsıy la eya let te 

önem li bir güç oda ğı olan ye ni çe ri ler ara-

sın da tak dir gör dü. Özel lik le ye tim kal-

mış ye ni çe ri ço cuk la rı nı hi ma ye et ti ve 

ye ni çe ri ler ta ra fın dan Tu nus da yı lı ğı ma-

ka mı na ge ti ril di. Ah med Ho ca, ye ni çe ri-

le rin ya nın da ol ma sı ve on la rın ken di si ni 

it ti fak la des tek le me le ri se be biy le esa sen 

gü cü azal mış bu lu nan Tu nus bey ler be yi-

nin ve ik ti dar da ye ni bir güç un su ru ha-

lin de ge li şen “va tan bey le ri” nin üze rin de 

tam bir hâki mi yet kur du, ik ti da rı bo yun ca 

Tu nus’un âde ta tek hâ ki miy di. Onun dev-

ri da yı la rın Tu nus eya le tin de ki ik ti da rı nın 

bir dö nüm nok ta sı nı teş kil eder, ken di-

sin den son ra, ik ti dar da yı lar dan va tan 

bey le ri ne ge çer.

Da yı Ah med’in Tu nus’ta ki ida re si sı-

ra sın da kar şı kar şı ya kal dı ğı en önem li 

olay lar dan bi ri Mal ta şö val ye le ri nin Tu-

nus’a ani bas kı nı dır. 24 Ağus tos 1640 ta-

ri hin de mey da na ge len bu bas kın hem 

Tu nus eya le tin de hem de Mal ta’da fark lı 

açı lar dan de rin iz ler bı rak tı. Ah med Ho-

ca, ken di ida re si dö ne min de Os man lı hü-

kü me ti ne kar şı yü küm lü lük le ri ni ye ri ne 

ge tir me yi ih mal et me di. Mer kez den ge-

len se fer emir le ri ne olum lu ce vap lar ver-

di. Hat ta maddî ba kım dan des tek le di ği 

as ker le ri Gi rit’e Kan di ye ku şat ma sı için 

yol la dı. Di ğer ta raf tan Tu nus eya le tin de 

ik ti da rı nı kuv vet len dir mek ama cıy la Arap 

ka bi le le rin den ye ni bir as kerî güç oluş tur-

ma ya ça lış tı.

Ah med Ho ca, yö ne ti mi sı ra sın da Tu-

nus’un ima rı için ba zı fa ali yet ler de de bu-

lun du. Mal ta kor san la rı nın sal dı rı la rı na 

da ya na ma yan Hal kulvâdî’de (Tunus’un 
li ma nı) ye ni bir ka le ya pıl ma sı nı emretti. 

Râ des Ka pısı’na ya kın bir yer de Küçük Ka-

le ya pıl dı. Bu ka le Bur cü’l-harîta olara k da 

bi li nir. Ay rı ca Tu nus’ta da ha önce yıkılmı ş 

olan Şemmâiy ye ve Anıkıy ye med re se le-

ri ni ih ya et ti. Ah med Hoca’nın yö ne ti-

minde ki Tu nus’ ta malî ve sos yal açı lar dan 

birtakım sı kın tı lar da ya şandı. Özel lik le 




