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üret ti ği ni söy le miş, Yahyâ Ke mal Be yat lı, “Çık tayyi za man et açı lır her per de / Bir devr ge çir is te di ğin her yer de / Ben hicret edip za ma nı mız dan ya şa dım / İs tanbul’u fet het ti ği miz gün ler de” rubâîsiy le bu mu hay yi le ye yer ver miş tir. Ho ca Tahsin, fen nin ge liş me siy le tayyi za man ve tayyi me kâna eri şi le rek ge ze gen ler ara sı yol cu luk la rın imkânı nı di le ge ti rir ken pozi ti vist bil gi nin son sı nı rı nı bu kav ram lar la iliş ki len dir miş tir. Gü nü müz de bi lim kur gu ede bi ya tı nın ve fi zik sel ger çek li ğe iliş kin mo del ara yış la rı nın tay kav ra mı na ör nek olan men kı be le re dö nük il gi yi can lı tut tuğu gö rül mek te dir.
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Bur sa’da doğ du. Bur sa Er kek Lisesi’nden me zun ol duk tan son ra gir di ği Sa nâyii Nefîse Mek te bi Yük sek Mi marlık Bölü mü’nü 1948’de bi tir di. Ar dın dan Bur sa Maa rif Mü dür lü ğü’nde kon tro lör mi mar ola rak ça lış ma ya baş la dı. 1950 yılı na ka dar Al bert Gab ri el’in Une ca pita le tur que: 
Bro us se-Bur sa ad lı iki cilt lik ki ta bı nın rölö ve le ri ni ha zır la dı (altıselâtincamiive

dün ya ya dö nük bir ta hak küm ar zu sundan de ğil iç dün ya ya özel bir te za hür den kay nak lan dı ğı ifa de edil mek te, dü rü len ya da ka te di len za man ve me kâ nın gerçek te kal bin hal le ri ve ma kam la rı ol du ğu be lir til mek te dir.Tay yın ma hi ye ti in sa nın var lık ta ki ko numu açı sın dan da de ğer len di ril miş tir. Bu na gö re in san la âlem ara sın da bir ic maltaf sil iliş ki si var dır. Âdem âle min ic ma li, âlem Âdem’in taf si li dir. Do la yı sıy la be den ce eş  ya ta ra fın dan ku şa tıl mış gö rü nen in san ru hen eş ya yı ku şat mak ta ve eş ya üze rinde ta sar ruf et mek te dir. Velâyet mer te besin de bu ic maltaf sil iliş ki si fi ilî bir du rum ol ma ni te li ği ka za nır. Tayyi me kân gi bi ke ra met ler bu fi ilî du ru mun insânı kâmilde ki te za hür bi çim le ri ne ör nek tir. Ko nu ya da ir bir baş ka yo ru ma gö re za man ve mekâ nın hü küm le rin den kur tu la rak ta sarruf ta bu lun ma yet ki si her in sa nın ve him va sı ta sıy la güç ye ti re bil di ği bir du rum ken ârif te bu ta sar ruf ha ki kat ola rak or taya çı kar. Çün kü var lı ğın baş lan gı cın dan ni ha ye ti ne ka dar bü tün cev her ve arazlar âri fin ha ki ka ti ne ârız dır. Olup bi ten her şey bir an için de ger çek le şir. Sû fî ler tara fın dan “ânı dâim” ve “in diy yet” gi bi kav ram lar la ifa de edi len bu mer te be nin yegâne maz ha rı “sâhi bü’zzamân” di ye isim len di ri lir. On la ra gö re cem‘ ve vücûd mer te be si ne ula şa rak ha ki kat le ri mü şahe de et mek me se le yi fii len id rak et me nin ye gâ ne yo lu dur. Ni te kim er ken dö nem lerden iti ba ren Âsaf b. Be rahyâ’nın hali sû fîler ta ra fın dan ay nü’lcem‘ ve cem‘u’lcem‘ gi bi kav ram lar la iliş ki len di ril miş, sa hip oldu ğu bil gi nin ise gay bın ha ki ka ti ol du ğu söy len miş tir. Çün kü sû fî lere gö re bu tür te za hür ler ebül vakt olup vak tin ve ha lin hük mün den kur tu lan kim se le re has tır. Kav ram bu içe ri ğiy le edebî ör nek ler de de yer al mış, me selâ Os man Şems Efen di, “Bi sâtı hâkdânı bast eder ler lâme kân üz re / Ki ol maz hânikåhı dehr de sâhibhi mem nâbûd” bey tiy le sû fî lerin za man ve me kân an la yış la rı nı ifade et miş tir. Muh yid din Çe le bi’nin, “Velîler züm re si ne er me yin ce / Hem efrâd ile sey ran kıl mayın ca / Havâriyyûn ile tay etme yin ce / Kaçan ola sın ol Hızr’a musâhib” kı ta sı ise bir ke ra met tü rü ola rak tay yın ve lâ ye tin te zahür bi çim le ri ve ricâlü’lgayb mef hu muy la iliş ki len di ril me si ne gü zel bir ör nek tir.Mo dern dö nem de, ta rih ve za man algı sı na bağ lı ola rak in san zih ni nin çağ lar üs tü bil gi ya da yo rum üret me ye te ne ği bu kav ram la ifa de edil miş, me selâ Nâmık Ke mal in sa nın akıl yo luy la tayyi za man ve tayyi me kân eder ce si ne ta rihî bil gi yi 

met ba kı mın dan yü ce lik alâme ti sayıl ma sı ne ti ce sin de bu ke ra met ler halk mu hayyi le si ne gir miş; Ebü’lHa san elHa rakånî, Ebû Saîdi Ebü’lHayr, Ab dülkådiri Geylânî, Ah med erRifâî, Ahî Ev ran, Hacı Bektâşı Velî, So mun cu Ba ba, Üftâde, Şâ bânı Velî, Nûred din Cerrâhî gi bi pek çok ta ri kat bü yü ğü bu na da ir men kı be le riy le anıl mıştır. An cak sû fî ler ara sın da ya yı lan, ke rame tin ken di ba şı na bir de ğer ta şı ma dı ğı, is ti ka met ve zik rin on dan üs tün ol du ğu fik ri tayyi me kân ve tayyı za man ri va yetle ri nin yo rum lan ma sın da fark lı ba kış la ra yol aç mış, Al lah’a ya kın lık so nu cu gerçek le şen ke ra met ler de ke ra me tin kendi sin den çok, ya kın lı ğa te vec cüh et me nin esas ol du ğu be lir til miş tir. Me selâ bir an da Mek ke’ye var ma yı hikâye eden men kı bele rin ak ta rıl ma sı çok yay gın ken Bâyezîdi Bistâmî’nin böy le bir ör nek kar şı sın da is tika me ti öne çı kar ma sı, ay rı ca onun Al lah’a sı ğın dı ğı ke ra met ler ara sın da tay yın da sa yıl ma sı me se le nin tem kin le ele alın ması nın bir gös ter ge si dir. Bu gö rüş, tay ya iliş kin ri va yet le ri halk mu hay yi le sin de ki ha liy le bir ke ra met tü rü ve hâri kulâde olay lar di zi si ol mak tan çı kar mış, ko nu yu kevnî ke ra metilmî ke ra met ayı rı mı na ben zer bir de re ce len dir mey le sey rü sülûk çer çe ve sin de mâna lan dı rı la bi lir bir ko nu ha li ne ge tir miş tir.Bu ko nu yu sey rü sülûk bağ la mın da ele alan sû fî ler tay kav ra mı na fark lı yo rum lar ge tir miş ler dir. Ni te kim Ebû Tâlib elMekkî sâli kin vah de te ulaş ma mer ha le le rin de ki dö nü şü mü nü tay ke li me siy le ifa de eder. Al lah’a ya kın lık İbn Hafîf Şîrâzî ta ra fın dan tay yü’lmesâfât ola rak ni te len miş tir (Sü-
lemî,s.466). Baklî’ye gö re tayyi arz ha li fe de re ce sin de olan la rın ma kam la rı ara sında dır. Muh yid din İb nü’lArabî ise tayyi me kâ nın te vek kül ma ka mın da iken açı ğa çı kan ke ra met ler den bi ri ol du ğu nu söy ler 
(Abdülkerîmel-Cîlî,s.92). Ay rı ca gö rünür dün ya da tay yın ger çek leş me si ku lun ken di be de ni ni iba det ler ve mü ca he deler yo luy la aş ma sı nın bir ne ti ce si dir. Bu mâna da İbn Atâul lah elİs ken derî “tayyi hakîkî” kav ra mı nı or ta ya koy muş (İbn
Acîbe,s.190), ben zer şe kil de Ebü’lAbbas elMürsî tayyi as gar ve tayyi ek ber ayı rı mı ya pa rak “nef sin sı fat la rı nı aş ma” an la mı na ge len tayyi ek be rin esas, bir ke ra met tü rü ola rak tayyi as ga rın ise ârızî sa yıl dı ğı nı be lirt miş tir (Abdülhalîm
b.Muhammeder-Rûmî,s.185). Zühd yoluy la yakîne er me ye tayyi dünyâ, gay bet ve tah kik ha li ne tayyi nüfûs, nef sin kade me ka de me ru ha il ti ha kı na tayyi si cil de nil miş tir. Bu an la tım lar da tay yın, dış 



584

TAYLA, Hüsrev

je le ri ni, Si irt’te Şeyh Mu ham med Kâzım Ay dın Tür be si ve Ca mii’nin in şa pro je leri ni ha zır la dı. Bun lar dan Ko ca te pe Ca mii, Pak taş Ca mii ve Mu ham med Kâzım Ay dın Tür be si’nin kon tro lör lü ğü nü de üst len di.Ko ca te pe Ca mii için açı lan pro je ya rışma sın da Fa tin Ulu en gin’le be ra ber ha zırla dık la rı pro je ka bul edi le rek 1967’de cami nin te me li atıl dı. 1975’te Fa tin Ulu en gin gö re vi bı ra kın ca uy gu la ma ve de tay çalış ma la rı nı Tay la yü rüt tü. Kla sik Os man lı ca mi mi ma ri si form la rı na bağ lı ka lı na rak or ta da mer kezî kub be ve dört yan da bi rer ya rım kub be li plan şe ma sıy la in şa edi len Ko ca te pe Ca mii 1981 yı lın dan iti ba ren Tür ki ye Di ya net Vak fı ta ra fın dan dev ralın dı ve 28 Ağus tos 1987’de ta mam lan dı. Hüs rev Tay la, XXI. yüz yıl mo dern mi mari üslûbu nun ve çağ daş ca mi ta sa rı mı nın önem li ör nek le ri ara sın da yer alan Ka ra caah met Me zar lı ğı Şâki rin Ca mii’nin de pro je mi mar lı ğı nı yap tı; bu ya pı nın iç de ko rasyon ta sa rı mı ise Zey nep Fa dıl lı oğ lu’na aittir. Bu nun ya nın da İki tel li İs toç Si te si’nde yi ne mo dern üslûpta iki ca mi nin pro je si ni ha zır la ya rak kon tro lör lü ğü nü üst len di. 
17 Mart 2014 ta ri hin de ve fat eden Tay la, Şâki rin Ca mii’nde kı lı nan ce na ze na ma zının ar dın dan Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’na def ne dil di. TAÇ Vak fı’nın ku ru cu su ve müte vel li üye si, ay rı ca ICO MOS üye si dir. Yurt içi ve yurt dı şın da res to ras yon ve ko ru ma ko nu la rın da sem poz yum ve se mi ner le re ka tı la rak bil di ri ler sun muş olup bu ko nular da pek çok ma ka le si var dır.Hüs rev Tay la, mi mar la rın ba şu cu ki tabı olan Ge le nek sel Türk Mi ma ri sin de 
Ya pı Sis tem ve Ele man la rı ad lı iki cilt lik ese ri ni (İstanbul2007) mes lek ha ya tı boyun ca top la dı ğı ya zı lı ve gör sel do kü manla rı kul la na rak ha zır la mış tır. Bu önem li eser de ge le nek sel Türk mi ma ri si nin ya pı tip le ri kro no lo jik bir sı ra la ma da hi lin de üslûpla rı, mi ma ri özel lik le ri ve in şa at ların da kul la nı lan ya pı mal ze me le ri esas alı na rak in ce len miş, çok sa yı da ki ör nek le ana lo jik bağ lan tı lar ku rul muş tur. Bi limsel ma ka le le ri Rö lö ve ve Res to ras yon, 
Ar ki tekt, Sa nat Dün ya mız, Tür ki ye 
Tu ring ve Oto mo bil Ku ru mu Bel le te-
ni ve TAÇ der gi le rin de ba sıl mış, ka tıl dı ğı çe şit li ulus lar ara sı kon gre ler de ver di ği bil di ri le rin bir ço ğu ya yım lan mış tır. Ma kale le rin den ba zı la rı şun lar dır: “La res ta urati on du pa la is de Ib ra him Pac haIs tan bul, Ar mos” (Prof.MoutSopoulosArmağanı, 
Selânik1991,III,1817-1839); “Si nan Mi nare le ri nin Mi ma ri de ve Şe hir ci lik te ki Ye ri” 
(UluslararasıMimarSinanSempozyumu
Bildirileri,Ankara1996,s.49-72); “Mi mar 

eşi Hür rem Sul tan’ın tür be le riy le Eyüp’te Mih ri şah Vâli de Sul tan Tür be si’nin mü teah hit ola rak res to ras yo nu nu ger çek leş tirdi, Zal Mah mud Pa şa Ca mii ve Nak kaş Hasan Pa şa Tür be si’nin şan ti ye şef li ği ni yaptı. 19601963 ara sın da Edir ne’de Se li mi ye Aras ta sı, Be des ten, So kul lu Meh med Pa şa Ha ma mı ve II. Be ya zıt Ca mii mi na re si nin res to ras yo nu nu ger çek leş tir di, 1969’da Türk ve İslâm Eser le ri Mü ze si mi mar lı ğına ge ti ril di. 1970’te bi rim şe fi emek li ye ay rı lın ca İs tan bul Rö lö ve Bü ro su şef li ği ne ta yin edil di. Bu yıl lar da Es ki Eser ler ve Müze ler Ge nel Mü dü rü Hik met Gür çay’ı ik na ede rek İs tan bul Rö lö ve ve Anıt lar Mü dürlü ğü’nün ku rul ma sı nı sağ la dı. Rö lö ve ve Anıt lar mü dür lü ğü gö re vin de bu lun du ğu yıl lar da Te kir dağ, Bur sa, Kü tah ya, Ku la, Bir gi, Mer sin ve An tak ya’da ta rihî eser tes bit ve tes cil işi ni yö net ti.Ve fat eden Yük sek Mi mar Mus ta fa Ayaşlı oğ lu’nun ye ri ne 1973’te İbrâhim Paşa Sa ra yı’nın res to ras yo nuy la görevlendi rildi. Ay rı ca mü dür ola rak Top ka pı Sarayı, Aya sof ya Mü ze si, Ar ke olo ji Mü ze le ri bi nala rı nın ve on do kuz il de ya pıl mak ta olan res to ras yon la rın kon trol âmi ri gö re vi ni devam et tir di. Emirgân Şe rif ler Ya lı sı, İz mit Sa at çi Ali Efen di Evi, Mu dan ya Tâhir Pa şa Ko na ğı, Ye ni şe hir Şemâki Evi, Bay ra miç Ha dı moğ lu Ko na ğı ve Ada te pe Kö yü Evi, Kü tah ya Ko şut Evi, Bir gi Ça kı ra ğa Ko nağı, Bur dur Taş Oda ile Bâki Bey Ko na ğı gi bi mü zeev ol ma ni te li ği ne sa hip, fa kat ba kan lık mül ki ye tin de ol ma yan ev le rin kamu laş tı rıl ma sı ve res to ras yon la rın da özel gay ret gös ter di. 1975’te Sel çuk’ta ki an tik su ke mer le riy le Çem ber li taş anı tı nın resto ras yo nu nu, 1983’te Aya sof ya Kü tüp hane si’nin ona rı mı nı ger çek leş tir di.Hüs rev Tay la 1985’te emek li ye ay rıl dıysa da ser best mi mar ola rak ça lış ma la rı nı sür dür dü, 19731983 ara sın da Gay ri menkul Es ki Eser ler ve Anıt lar Yük sek Ku ru lu üye si ola rak ça lış tı. 19851986’da İs tan bul Ye ni köy’de ki Şeh za de Burhâned din Efendi Ya lı sı’nın res to ras yon pro je si ni ha zırla dı, in şa at kon tro lör lü ğü nü yap tı. 1990
1991’de Ba lat’ta ki Ah ri da Si na go gu’nun res to ras yo nu nu ger çek leş tir di. 1992 ve 
1996 yıl la rın da An tal ya ve İs tan bul 1 Numa ra lı Kül tür ve Ta bi at Var lık la rı nı Ko ruma ku rul la rın da bi rer yıl ça lış tık tan son ra sağ lık so run la rı se be biy le gö re vin den ayrıl dı. 19721996 yıl la rı ara sın da Mi mar Sinan Üni ver si te si’nde rö lö ve ve res to ras yon ko nu la rın da ders ver di. An ka ra Koca te pe Ca mii, Kay se ri Oto Sa na yi Si tesi Ca mii, Ada na Pak taş Fab ri ka la rı Ca mii ile Türkme nis tan’da ki Aş ka bat Ca mii’nin inşa pro

Çekirgekaplıcalarıhariç). As ker lik göre vi
nin (1950-1951) ar dın dan Ali Saim Ül gen’in tav si ye siy le İs tan bul Va kıf lar Baş mü dürlü ğü mi mar lı ğı na ta yin edildi, ken di si ne gö rev böl ge si ola rak Bur sa, Edir ne ve İstan bul’un Fa tih il çe si ve ril di. Fâtih Ca mii’ni onar dık tan son ra ça lış ma la rı nı Trak ya’da ki ba zı ca mi le re, özel lik le Edir ne’de ki ya pı la ra yo ğun laş tır dı. II. Be ya zıt Ca mii ve Dârüşşifâsı’nın du var la rındaki tah ri ba tı or ta dan kal dı ran ona rım la rı yap tı. 1973 dep re minin ar dın dan bir çok ca mi ile bun la rın mina re le rin de ki çat lak ve eğil me ler den meyda na ge len ak sak lık la rı gi der di. Bil has sa çok ha rap du rum da ki Murâdi ye Ca mii’yle il gi li rö lö ve kro ki le ri ve ha zır la dı ğı ra po ra is ti na den Ri fat Ya rar’ın ha zır la dı ğı be tonar me ku şak la ma pro je si, Gay ri men kul Es ki Eser ler ve Anıt lar Yük sek Ku ru lu’nun ona yıy la uy gu lan dı. Bur sa’da ki ta rihî yapı lar da ne re dey se her yıl lo dos la yır tı lan, uçan ça tı kur şun la rı yanın da âcil du rumda ki ha sar ve yıp ran ma la rı onar dı, iki kubbe si çö ken be des te ni res to re et ti.

1954’te res to ras yo nuy la gö rev len di ril diği Bur sa Ulu ca mii’nin taç ka pı sı nın ya zı ve geo met rik be ze me le ri ha riç, cep he si nin bü tün mer mer le riy le sta lak tit le ri ni ta mir eden Tay la, 1957’de ser best ça lış mak üzere İs tan bul Va kıf lar Baş mü dür lü ğü’nde ki gö re vin den ay rıl dı. Bu dö nem de Ki ğı, Ka rabi ga, Ko yun lu, İyi de re, Bey şe hir, Har bi ye, Sil le, Pö tür ge gi bi yer le şim yer le ri nin imar plan la rı nı ha zır la dı. 19571958’de Ru me lihi sa rı ve İs tan bul Sur la rı’nın Top ka pı çı kı şı burç la rı nın, 1959’da Tophânei Âmi re’nin res to ras yo nu nun şan ti ye şef li ği ni yap tı. 
1958 yı lın da Be şik taş Bar ba ros Hay red din Pa şa Tür be si ve Fın dık lı Mol la Çe le bi Camii’ni, 1960’ta Kanûnî Sul tan Sü ley man’la 
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ka rar ve ril di. Sad ra zam, ku şat ma nın da ha az muh kem ol du ğu nu bil di ği Ak ka pı tara fın dan ya pıl ma sı tek li fin de bu lun du ve tek li fi ka bul edil di. Bağ dat Ka le si’nin ka ra ta ra fı he men ta ma men ku şa tıl mış tı. Kale nin çöl ta ra fın dan mu ha sa ra sı Sa fe vî ler’i şa şırt mış tı. Mu sul’dan ge len on tak vi ye to pu nun be şi Tay yar Pa şa ko lu na ve ril di. 
10 Ara lık’tan iti ba ren çok şid detli sa vaş lar ol du. Bağ dat’ın savun ma sı na Sa fevî ka dınla rı bi le Os man lı as ker le ri üze ri ne kay nar su lar dö ke rek, zift li ça put lar ata rak ka tıldı (Danişmend,III,376). Ku şat ma nın son gün le rin de IV. Mu rad’ın yü rü yü şe ni çin ge çil me di ği ni sert bir şe kil de sor ma sı üzeri ne sad ra zam pa di şah tan sab ret me si ni ta lep et ti, şeh rin ya kın da fet he di le ce ği ni ve ace le ile as ke ri kır dır mak is te me di ği ni söy le di. Pa di şah tek rar öf ke le nin ce de kule le re ge nel hü cum em ri ver di ve ba zı sı nı ele ge çir di. Elin de kı lıçla kuş luk vak ti serden geç ti le rin önün de ku le ler de yü rür ken al nı na ve ya bo ğa zı na isa bet edip en se sinden çı kan kur şun la şe hid ol du (16Şâban
1048 /23Aralık1638). Me za rı İmâmı Âzam Tür be si hazîre sin de ba ba sı Uçar Mus ta fa Pa şa’ nın me za rı nın ayak ucunda dır. Ka ra çe le bizâde Ab dülaziz Efen di ölümü ne, “Gül şeni cen net ola men zilgâh” mıs ra ıy la ta rih dü şür müş tür (Hadîkatü’l-
vüzerâ,s.81;Şeyhî,I,73). Er te si gün Bağdat Osman lı lar’ın eline geçti.Dört aya ya kın bir sü re sad ra zam lık yapan Tay yar Meh med Pa şa’ nın ölü mü ne çok üzü len IV. Mu rad’ın, “Ah Tay yar! Bağdat gi bi 100 ka le ye de ğer din. Al lah taksi ra tı nı af ve cen net te ru hu nu nu ra garkey le ye!” de di ği nak le di lir (Naîmâ,II,889). Kay nak lar da doğ ru dü şün ce li, ted bir li, edep li, dü rüst, va kur ve kah ra man bi ri olarak ni te le nir. Tay yar la ka bı nın as kerî harekâtta hız lı ha re ke tin den ki na ye ol du ğu nak le di lir (Hadîkatü’l-vüzerâ,s.80;Şeyhî,
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ÿEbruKarakaya

– —TAYYAR MEHMED PAÞA
(ö. 1048/1638)

Osmanlýsadrazamý.
˜ ™

1034 (1625) yı lın da şe hid olan es ki Bağdat va li le rin den Uçar Mus ta fa Pa şa’ nın oğlu dur. Lâdik li Ye ni Bey sülâle sin den gel di ği nak le di lir (Yasar,I,316). Ba zı kay nak lar da Mus ta fa Pa şa oğ lu di ye anı lır. Ba ba sı Bağdat bey ler be yi iken ken di si Mu sul be yi idi 
(Şeyhî,I,73). 1027’de (1618) Ur fa san ca ğı bey li ği ne ge ti ril di. II. Os man’ın Le his tan se fe rin de gös ter di ği ya rar lık tan do la yı 
1030’da (1621) Ha lep va li li ği ne ta yin edildi. Er te si yı lın şev va lin de (Ağustos1622) Si vas bey ler be yi ol du. O sı ra lar da Er zu rum Bey ler be yi Aba za Pa şa, II. Os man’ın ka nı nı da va ede rek ayak lan mış ve ye ni çe ri le ri katle de rek top la dı ğı sek ban lar la Si vas’ı iş gal et miş ti. Si vas’ı Aba za’dan kur ta ran Tay yar Meh med Pa şa bu âsi den ka çan la rı da yanı na al dı. Du ru mu öğ re nen Aba za tek rar Si vas’a ha re ket et ti. Tay yar Meh med onu he di ye ler le kar şı la dı ve ken di siy le bir lik te ol du ğu na inan dır dı. Tay yar Meh med Pa şa gi bi ün lü ve ba şa rı lı bi riy le it ti fak et me si Aba za Pa şa’yı se vin dir miş ti. Si vas dı şın da ko nuş la nan Aba za Pa şa’ nın as ker le ri gün


