GAL~TEK~N, AHMED NEZIH, Ayvansarâyl Hüseyin Efendi. Ali Sât~~
Efendi, Süleymân Besim Efendi. Hadikatü7-Cevâmi` (~stanbul câmileri ve
di~er dini-sivil mimari yap~lar), ~stanbul 2001, 744 sayfa. i~aret Yay~nlar~, say~~
93.
~stanbul ve dolay~s~yla, Osmanl~~Devleti'nin çok mühim tesirli eserlerini bir araya getiren
Ayvansaray'll Hâf~z Hüseyin'in eseri bir kere daha ilim âlemine sunuluyor; Çünkü daha yazma
bir eser hüviyetinde iken, muhtelif ki~ilerin eline geçtikten sonra, kat~lan bilgiler, ayr~ca mevcut
yap~lar~n kat~lmas~, eksilderin tamamlanmas~~ yoluna gidilmi~~ve çok say~da nüsha ortaya ç~ km~~t~. Matbaan~n Türkiye'nin giri~inden evvel de, k~ymetli ve her yönü ile faydal~~bir eserin geni~~
bir münevver çevrede itibar görmesi, kültür tarihi bak~ m~ndan ihmal edilmiyecek bir hususdur.
Osmanl~~devri Türk tarih ve kültüründe çok az eser böyle bir mazhariyete nâil olmu~tur. Bir tan~tma yaz~s~~çerçevesi içinde, bu eserin vas~flar~na temas etmeden evvel, kal~c~~ bir ba~ka ne~rini
de burada zilu-etmem gerekiyor:
Crane, Howard, The Garden of Mosques. Haf~z Hüseyin al-Ayvansarayi's guide of the muslim monuments of Ottoman Istanbul. Leiden-Boston-Köln, 2000, XXXIV-625 sayfa. Yay~nc~:
Hollanda'daki Brill Kitapevi.
Birbiri ard~~ ç~ kan böyle devasa kitaplar, muhte~em bir gelene~i de devam ettiriyor. Unutulma~a ba~layan bir dizi k~ymetli eserlerin kaybolmas~ n~~ engelliyor. ~lk bas~lan Türkçe kitaplar
aras~nda yer alan Hadika, kitap dünyas~ nda k~sa bir zaman zarf~nda aran~lan bir nesneye dönü~tü. Her bir ara~t~r~c~~bunu eline ald~ , merakl~s~~ da her zaman kitapl~~~nda bulundurdu, kitab~ n muhtevas~ nda bulunan bilgilerden her zaman istifade etti. Antiquariat denilen eski eser sat~c~lar~, ~stanbul'un Bayezid semtindeki Sahaflar Çar~~s~~denilen mekân~n, yeni ortaya ç~ kan antikac~lar~n ve kitap sat~c~lar~n~n ve müzayede tertipleyenlerin vazgeçilmez bir metal haline geldi
ve bu s~ralarda yarat~lan, Yap~~ ve Kredi Bankas~'n~n kültür merkezinin en mutena yerlerinden
birisinde muhafaza alt~ na al~ nan yadigârlar aras~nda say~ld~~(dip tarafa bk.). Her ne kadar
"câmi" mevzuu baz~~de~i~ik kerelere ele al~nd~~ise de, hiç biri Ayvansaray'll Hüseyin'in eserinin
luymetine yana~amad~. Bu çapta bir eserin ça~da~~metoda göre, yeni harflere aktar~lan ilmi bir
ne~rinin gerçekle~tirilmesi de kagn~lmazd~, ve ~imdi adlar~n~~verdi~im iki kitap sayesinde bu
bo~luk giderilmi~tir. Birbirinden habersiz ç~ kan bu ne~riyaun hedefleri ayn~d~r. S~rallyaca~~m
özellikler de ~öyledir:
H. Crane, Risale-i Mimariye adl~~ eserin ilmi ne~rini gerçekle~tirdi. Sonradan da uzun zamandan beri bu alandaki gayretlerini sürdürdü ve esas metin bu basma üzerine haz~ rlad~~~~ Hadika'mn bir bas~m~n~~ bitirdi. Eser, bas~l~~olan Hadika nüshas~ n~~ esas alarak metni tercümesini
yapmakta ve her bir bilgi için gerekli aç~klamalar~~ dipnotlar~ nda vermektedir. Zira as~l metinde
çok say~da görülen ki~iler ve yeradlar~, ara~ur~c~lar için kaynak niteli~ini ta~~ mas~~yan~nda, çok
defa kar~~~ kl~~a yol açar. Özellikle de binalar in~a edildikten sonra ba~lanan vak~flar ve bunlar~ n
mahalleri ile birlikte, konu edilen ki~ilerin de tarih içinde muhtelif zamanlarda yer, makam,
mahal de~i~tirmeleri, okuyanlar~~çok büyük tereddüdler içine soktu~undan dolay~, her bir sannn de~erlendirmeye tâbi tutulmas~, okuyanlar~~yormamak ve zaman kaybettirmemek için çok
lâz~md~r, ara~t~r~c~~da içinden ba~ar~yla ç~ kt~~~~bu yay~n ile birlikte nâ~ir için ba~ar~d~r.
Ayvansaray'll Hüseyin'in eserini bas~l~~ nüshaya göre ne~reden A.N. Galitekin, bilgi verilmesi kaç~n~lmaz olan yazma nüshalar üzerinde pek fazla durmadan ana metni aktarmakla ye-
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tinmi~tir. Bununla beraber baz~~yazma niishalardaki farkl~l~klar~~dip nodannda gösterme metodunu tercih etmi~tir. Bunlardan baz~lar~~fazla uzun tutulmu~tur (S. 326-327, 328-330 s. 442-450).
Gene de faydalandacak sat~rlar mevcuttur.
Istanbul câmilerini topluca tan~tan ve k~saca Hadika denilen eserin de~erini teslim eden
ilk ça~da~~ara~t~r~c~, Osmanl~~Tarihrnin e~siz milellifi Josef von Hammer'diri. Eserinde geni~~ölsair eserlerinde de bunu konu etti~inden dolay~, sonraki ara~unc~lar ve özelçüde yer verdi~i ve'
likle Türk diline i~ina olmayanlar için faydal~~oldu. ~imdi elimizde bulunan bu yeni iki ne~ir,
eski incelemelerin de~erini asla küçültmez. Bunlar aras~nda Re~ad Ekrem Koçu birinci s~ray~~
ahr2. ~stanbul ile ilgili her bir çal~~mas~nda yer verdi~i kadar, özel bir Hadika ne~rine niyetlendi
ise de, eksik kalan çal~~malar~~aras~ndad~rs. Fakat en faydal~~yan~~elbette "Türk ~stanbul" ad~~ile
yapt~~~~ne~riyatur: etkili fakat en az satan gazeteler aras~nda yer alan Cumhuriyet taraf~ndan desteklenmesi s~ras~nda, gazete eki tarz~ndaki kitap içinde "canailer"e de yer verilmi~ti4. Bu giri~imin ~öyle de~erlendirildi~ini görüyoruz: "Türk Istanbul'un en kuvvetli damgas~: Camiler s.2-3,
ve bir de kroki eklenmi~tir. Bunu yaparken Hicri 1254 y~l~nda Milhendishane talebeleri taraf~ndan yap~lan ve çok dar bir çevrede tan~nan "~stanbul Camileri" haritas~ndan istifade etmi~tir.
Benzer bir giri~imi Halük ~ehsuvaro~lu ba~arm~~t~r 5. Istanbul'daki Camilerin isimleri ve yerleri
diye bir harita yapm~~t~r (s. 52), ayr~ca camiler hakk~nda bilgi verdi~i için devrine göre çok iyi
klavuz say~lacak sayfalard~r.
Yukarda konu etti~im eserler devrin ilkel ~artlar~~alt~nda gerçekle~ti. Bu çah~malann yerine ~imdi iki ansiklopedi içinde bulunan sat~rlar de~er kazanm~~t~r: Dünden Bugüne Istanbul
Ansildopedisi6 veTiirkiye Diyanet Vakf~~taraf~ndan yay~nlanan ~slâm Ansiklopedisi7. Cami konular~na geni~~sayfalar tahsis eden ansiklopedilerde, ~stanbul içinde in~a edilen cami ve mescidlere
yer verilirken, ~slam âleminde mühim yer edinen câmilerin ihmal edilmedi~ini de görmekteyiz.
Ayvansarayi Hüseyin'in de eseri her zaman konu edilmektedir. Bunlar~n bir dökilmilnü yapmak
~imdilik imka.nsad~r. Bununla beraber Crane ne~rinde bu gayreti yeterince görmekteyiz. Haz~rlad~~~~dizin ve ki~i adlar~~listesi, k~ymetli eserlerin yaratt~~~~etkiyi kâfi derecede ayd~nlat~r. GaliGOR k~saltmas~~ile tan~nan Almanca (Geschichte des Osmanische Reiches) metnin c.9 s.
47-144 aras~, sonradan Frans~zca'ya tercüme edilip HEO (Histoire de l'Empire Ottoman)
k~saltmas~~ile tan~nan cildlerinden c.18 s.1-109 aras~ndad~r. Türkçe'ye kazand~r~lmas~~epey
gecikti ve Mehmed Ata tercüme diye tan~nan ne~ir bu lusma ula~amad~. Yak~n bir geçmi~te
eserin tamam~~tercüme edilip kültürümüze kazand~r~hru~ur; Fakat hiç bir Türk mildekkik art~k
bu cildlerden Hadika ve onun müellifi Ayvansaray'h Hüseyin'i ö~renmez.
2 Semavi Eyice, "Re~ad Ekrem Koçu", Dünden bugüne ~stanbul Ansiklopedisi. c. Vs. 41-43.
3 ~stanbul Camileri. Hadilcatülcevaminin ilâveler ile resimli yeni bask~s~~ve zeyli diye
ba~layan bu giri~imin, bir tek fasikülden sonra devam ettirilmedi~ini görüyoruz. Asli metin ve
yerinde mü~ahede yolu ile yap~lmak istendi ise de, ald~n kald~.
4 Istanbul'un Fethinin 500 (Incil y~ldönümü münasebetiyle Cumhuriyet gazetesi taraf~ndan
haz~rlanm~~t~r. 52 sayfal~k bu kitap, 13 günde verilen ilavelerle, May~s 1953'de bitirildi.
As~rlar boyunca Istanbul. Saraylan, camileri, abideleri, çe~n~eleri. Tarihi bulunmamalda
beraber 1955 y~l~nda Cumhuriyet gazetesi taraf~ndan "paras~z tarih ilâvesi" olarak karilerine
verildi.
6 Tarih Vakf~~diye tan~nan ara~t~rma merkezinin 1993-1995 aras~~ç~kard~~~~8 cildlik eser.
"Cami" ve "ilgili Maddeler" tasnifi, c. 8, s. 89-92 aras~nda; "Hüseyin Ayransarayi" c. IV s. 107.
7 1988 y~l~nda ba~layan yay~n hala devam etmektedir "C" maddesi, c. VII (1993) s. 46-90
Ayvansaray'h ve eseri de yer ald~. Bu saurlann yaz~ld~~~~2003 y~l~nda "Kile" maddesine gelmi~ti;
C. XXV.
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tekin ne~rinde de bu giri~im ihmal edilmemi~~ve konu edilen her bir eser ve ilgili ki~ilerin s~ralamas~~yap~lm~~t~r (s. 686-744).
Her iki ne~ri kar~~la~urd~~~m~z zaman, birbirini tamamlayan bir görünüm sergileniyor: Galitekin ne~rinde yazma nüshalardan yeterli aktarma yap~lm~~t~ r. Crane ne~rinde de, Hadika'n~n
yazma niismalan hakk~nda bilgi verilmi~~(s.XIX-XXIII) fakat bir düzeltme (emandatio) Önermemi~tir. Galitekin istifade etti~i yazma niishalann tavsifini teferruatl~~olarak vermeden, aktarmalar yapm~~t~r. ihsan Eni ne~ri olarak bilinen ne~irde de, yazmalar aras~nda farkl~l~klara dikkat
edilmi~~ve çok say~da öneriler yap~lm~~, fakat metinlerin güncel lisan ile verilmesi, baz~~hallerde
tereddildler yaratm~~ur. Bununla beraber kullan~lacak bir kitapt~r.
Crane, metinde yapt~~~~terciimelere naz~m ~eklini de ilave etmi~~ise de, nüsha sonlar~nda
yer alan, Fenni'nin Sahil-nime adl~~metni meydana gelen kelime oyunlar~n~~gerekçe göstererek
tercüme etmemi~. Galitekin ne~rinde ihmal edilmemi~~(S. 658-661) fakat ~stanbul' ve etraf~nda
görülen tabiat güzelliklerini belirten nusralann yeterli aç~ klamalar~ n~ n yap~lmamas~, gerçek bir
kay~pur. Her ne kadar Fevziye Abdullah Tansel taraf~ ndan yap~lan ne~rin notu verilmi~~ise de8,
metodunun takib edilmedi~ini görüyoruz. Kald~~ki her iki metinde de filolojik özelliklere yer
verilmesini beklerdik. Tarihi metinlerin ve özellikle kaynak metinlerin ne~rinde, ~iluiyet etti~imiz matbu niishalann kifayetsizliklerinin giderilmesi için yap~lan çal~~malar, muhakkak etimoloji ile tamarr~lanmal~d~r. Kelimelerin ihtiva ettikleri manalar ve sonunda yap~lan kelime oyunlar~~edebiyat tarihi ara~unc~lan kadar tarih ara~t~r~c~lar~n~~da ilgilendirir.
Her iki ne~irde de harita kullan~lmam~~~olmas~~merak konusudur. H. Crane taraf~ndan
gerçekle~tirilen ne~irde, son zamanlarda yeni bir bask~s~~yap~lan, Pertviçiç8 haritalar~na auf yap~lm~~ur. Ayr~ca Wiener-Müller'in ~stanbul'un tarihi topografyas~ l° üzerine yazd~~~~eseri de s~kca
belirtiliyor. Binalar geli~i güzel in~a edilmemi~~ve ~stanbul'un nüfus yo~unlu~una göre giri~imler
yap~lm~~t~ r. Bu arada F. Taescher'in "Osmanl~~Türklerinde co~rafya" adl~~makalesinden yapt~~~~
bir nakil (s,,XVI not 5) sayesinde Hadika'n~n bir mimari tarihi içerdi~i kayd~na dikkatimizi çeker. Yukarlci saurlarda belirtti~im üzere, XIX. yüzy~l esnas~nda y-araulm~~~cami haritalann~n de~eri bir defa daha anla.~~lm~~ur ve bunlar~n yeni birer baslulann~~beklemekteyiz.
Galitekin ne~rinde, yeni yaz~ya geçilirken yap~lan hatalardan baz~lar~n~n ~öyle uraland~~uu
görmekteyiz:
S.41'de `cog~~

diye metin verilirken,

mu yoksa

mu oldu~u sarih

de~il);
S. 42'de sat~r 17'de "altun top var idi" yerine "bir altun kebir top" olmal~d~r.
S. 278'de, Ni~anc~~Pa~a Câmi'i bölümünde "950 hududunda intikal" aras~nda "anda" bulunmal~d~r.

8 TTK Belleten, c. XL/158 (1976) s. 331-346.
9 Pervititch haritalar~~paftalan diye muhtelif

ara~t~rmalarda konu edilen haritalar, ~imdi
bir cild içinde elimizdedir: Jacques Pervititch Sigorta haritalar~nda, ~stanbul in the Insurence
Maps offacques Pervititich, ~stanbul, büyük boy 338 sayfa. Bas~m tarihi yoktur. Axa Oyak/Tarih
Vakf~~i~birli~i ile gerçekle~tirilmi~tir.
'8 Wolfgang Müller-Wiener, Istanbul'un tarihsel topografyas~, ~stanbul 2001, 534 sayfa.
çeviren Ülker Say~n. Yap~~Kredi Kültür Sanat Yay~nc~l~k liitaplan aras~ ndad~r. S. 14'de, Hadika
lusalatmas~~ile Ayvansarayrnin eserinin kullan~ld~~~~belirtilmi~.
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yerine
S. 279 sat~r 2'de, "Asita-i Aliyye" yerine "Asitane-i Aliyye" olmal~, sat~r 17'deki
diye bir fazlal~k olup, ba~ka bir fazlal~k da sat~r 27'deki "Der mahall-i
me~hur"dur. Sonraki saurdaki "Vezir-i a'zam" yerine "Sadr-~~a'zam" olmal~.

vi olmal~~

S.581-582'de, Beylerbeyi Camii konu edilirken, Nam~k Efendi'nin Tarihi, Mirüt-~~~stanbul
adl~~eserin yeni ne~rinde ilmi bir metod ile ele alinm~~urn. Benzer bir tutum beklerdik.
S. 637"de verilen ~hsaniye Câmi'i için verilen metindeki, 6. m~srada bulunan "Rahmaniyeyi" yerine "Rabbaniye" konmahyd~. Aynca bir de beyit uyumsuzlu~u vard~r. Bütün bunlar~n
giderilmesi için Mirk-~~~stanbul adh eserin yeni ne~ri, bibliyografik kontrolle konmalid~r.
Crane taraf~ndan gerçekle~tirilen ne~irde, uzun notlar bulunmas~, metnin takibine engel
te~kil etmiyor. Her bir sat~r aaldan~r ve esas anlam verilirken, gereksiz uzatmalardan kaamm~ur. Türkçeye â~ina olmayan ara~unalara da faydal~~olma~a yöneliktir.
K~sa bir zaman içinde birbiri ard~~ilim âlemine sunulan bu iki kitap, Ayvansarayl~~Hüseyin'in eserinin kal~c~~bir ta~namlaras~~olacakt~r. Bununla beraber yaz~nalann kar~~la~t~nhp, metinlerin ça~da~~ilmi metodla aktar~lmas~~beklenmektedir. Crane ne~ri için gerek kullan~lan ka~~t
gerek matbaa titizli~i bak~m~ndan bir örnek yarat~n~~t~r denilebilir. Galitekin ne~rinin de, bask~~
konusunda biraz daha dikkatli olmas~, eserin de~erini arturabilirdi. Gene de böyle bir faydal~~
klavuz eser kazand~rmalan, Osmanl~~metinlerine do~rudan'â~i~aa olmayan nesiller için çok istifadeli olacakt~r. Crane ne~ri de, Hammer taraf~ndan verilen özetin çok ötesinde bir yer tutup,
Istanbul'un bu seçkin eserlerinin varl~~~n~~ihtisas d~~~~âleme de ta~~maktad~r. Her iki ne~irde de
eksik gördü~üm bir husus da hiçbir foto~raf ve sair görsel malzemeye yer verilmemi~~olmas~d~r.
Her ne kadar bir metin ne~ri ile kar~~~kar~~ya olsak bile, göz kama~una özellikleri olan baz~~hâuralardan ba~lay~p, sade görünümlü fakat bulundu~u çevreye faydal~~olmu~, yapt~ran taraf~ndan
k~sa ölçüler içinde olup da, devrinin karakterlerini yans~tan baz~~câmi ve mescidlerin, ~imdiki
durumlar~, bu ne~irlere bir canl~l~k getirirdi. Ihsan Erzi taraf~ndan gerçekle~tirilen ne~irden bu
husus ihmal edilmeyip, kötü ka~~t" kullan~lmas~na ra~men, bir fikir veren görüntüler mevcuttur. Hatta, bizzat kendilerinin mü~ahedelerine göre al~nacak baz~~görüntüler eserleri görmek isteyenlere bir örnek sa~layabilirdi. Ortadan kalkan ve kal~p de~i~tiren, Istanbul'da zaman zaman
görülen imar hareketleri giri~imleri sonucu yok olan eserlerin de belirtilmelerini beklerdik.
Böyle de~erli bir kaynak eserin kazand~nlmas~nda eme~i geçen herkesin mesaisini takdir
etmek gerekir. Sat~~~~ans~~az, fakat kal~c~hk ~ans~~yüksek bu ne~irler, ele alacak ki~iler için çok
faydal~~özellikler içermektedir. Yaratanlar kadar yay~nevlerini de kutlamak kaç~n~lmaz bir görevdir.
• •

Bu tan~tma yaz~m~~teslim edip bas~m s~ras~n~~beklerken, say~n profesör Nejat Göyünç'f~n
(1925-2001) Crane ne~ri için yaz~s~, Belleten say~~245 (2002) s. 187-190'da ne~redildi. K~ymetli
çal~~malar~~ve tan~tma yaz~lar~~ile sonraki nesline çok faydal~~kal~nt~lar b~rakan Hoca'n~n en son
kaleme ald~~~~yaz~~lardan birisi, galiba da en sonuncusu idi. ~imdi eserleri sayesinde tarihçili~imizde hak etti~i yeri sa~lam~~~bulunan Görinç, ilerlemi~~ya~~nda ve kariyerinin ~âhikas~nda buMehmed Râ'if, Mir'ât-~~Istanbul, 1996, 252 sayfa. Yeni ne~ri G. Kut ve H. Aynur
haz~rlam~slard~r. Çelik Gülersoy'un yay~nlad~~~~kitaplar dizisinde yer alan bu eserde, kitabelerin
~imdiki durumu foto~rafla verilmi~~bulunmaktad~r.
12 Camilerinnz Ansiklopedisi. Ayvansarayl~~Haf~z Hüseyin, Hadikatin-Cevami', Istanbul
1987, 2 cilddir.
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lundugu bir zamanda bile, ilmi ne~riyaun te~vik ve takdir edilmesi gerekti~ine, hayat~n~n en son
saniyelerinde bile dikkat etmi~tir. Tuhaf bir rastlant~ , tan~ t~m yaz~ma giri~meden evvel, iki Ha dika ne~rinin bir birinden habersiz iki ara~t~r~c~~ taraf~ndan ele al~nd~~~n~~kaydetmi~~ikenI3,
~imdi de birbirimizi tamamlam~~~oluyoruz, fakat kendimi biraz daha ~ansl~~görüyorum: zira
ne~riyat âleminde haberdar olduktan sonra bu iki eseri bir arada bulundurma f~rsauna ula.~um.
Çok az da olsa bu konudaki giri~imlerimde ho~~rastlanular ile kar~~la~t~m. Prof. Dr. Cengiz
Orhanl~~için haz~rlad~~~m nekroloji, N. GiSyünç'un yaz~s~ndan sonra. Belleten'de ne~redilmi~I4,
bu beraberlik daha ba~ka alanlarda devam etmemi~~ise de, haberdâr edilmi~tik. ~imdi de sayg~~
ile anaca~~m; yapt~~~~de~erli katlularla bize faydal~~olan Nejat Gör:~ nç'~l bir kere daha yâdetmi~~
bulunuyorum.
Tashih a~amas~nda elime geçen kay~tlardan birisi de, Ayvansarayrnin hayat~~ve eserleri
hakk~nda, eski bir ara~t~rman~n yeni ilâvelerle yap~lan bas~nud~r: Günay Kut-Turgut Kut, "Ayvansarayi Haf~z Hüseyin b. ~smail (?-15 Ramazan 1201/1 Temmuz 1787) ve eserleri, ~u kitab~n
içinde, Tarihi, Kültürü ve Sanauyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu. Tebligler 10-12 May~s 2002, VI
(2002) ~stanbul, s. 52-65. Üzerinde durdu~um her iki kitap için de kaynak olan bu ara~t~rma,
güncelle~tirilmi~~ve A.N. Galitekin ne~rine yer verilmi~~ise de Crane ne~rinden bahsedilmemi~tir.
• •

Yap~~Kredi Sermet Çifter ara~t~rma kütüphanesi nadir eserler katalo~u, ~stanbul 2002, haz~rlayan K. Çelik; s. 127 n. 263'de. Ayvansarayrnin bu eseri, "nadir eserler" içinde yer al~yor.
"Yeni harflerle yarrilanmam~~" diye bir ibarenin yer almas~n~~yad~rgad~k. Ayn~~düzende, s~ras~yla; Mecmua'-i cerâmi' ve Mecmu'a-i tekâyâ adl~~eserlerin de dahil edildiklerini görüyoruz (s.
136, n. 278 ve 279). ~stanbul ve Osmanl~~dönemini ilgilendiren kitaplann derlendi~i bu katalog,
antiquariat alan~nda baz~~eserlerin de~er kazanmas~n~~sa~layacakt~r.
MAHMUT H. ~AKIROGLU

13 A.N. Galitekin, s. 33'de Amerika'da bir üniversite taraf~ndan ne~redildi~ini duydu~unu
nakletrai~tir.
14 Belleten c. XL/160 (1976) s. 669-686.
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