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EYÜPSULTAN
REﬁÂD‹YE NÜMûNE
MEKTEB‹’N‹N
KAZINMIﬁ
K‹TÂBES‹NE DÂ‹R
Z
PROF. DR. h. c. M. U⁄UR DERMAN

1935’de Band›rma’da do¤du. Haydarpaﬂa Lisesi’nden sonra ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Eczac›l›k Okulu’nu bitirdi. Serbest eczac›l›k devresinden sonra 1977’den bu yana
Türkpetrol Vakf›’n›n yönetimini üstlendi. 1955 y›l›ndan itibaren Üstad Necmeddin
Okyay’›n Osmanl› Kitap Sanatlar› konusuda ö¤rencisi oldu. 1960 y›l›nda kendisinden
icazet (diploma) ald›. Ayr›ca Macid Ayral, Halim Özyaz›c› ve Dr. Süheyl Ünver’den çok
istafade etti. 1961 y›l›ndan buya adedi 300’e yaklaﬂan müstakil eser, tebli¤, ansiklopedi
maddesi ve makaleleriyle Türk kitap sanatlar›n›n ö¤retilmsi ve tan›t›lmas› için çal›ﬂt›. 19851986 ders y›l›ndan bu yana Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde ö¤retim
faaliyetlerini sürdürmekte olup, 1997’de Mimar Sinan Üniversitesi Seatosu’nca kendisine fahri
profesörlük tevcih olunmuﬂtur.
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Kitâbeler Osmanl› medeniyetinin taﬂ üzerine geçirilmiﬂ tapu senedi hükmündedir. Toplant› mekân›m›za belki 100 m.
mesâfede bulunan
bir kitâbe de bizim
bugünkü tebli¤ konumuzdur. Lâkin
bu kitâbenin yeri
mevcud olmakla
beraber, üstündeki
yaz›lar kaz›narak
yok edilmiﬂtir. Bu
hat ﬂâheserine nas›l
k›y›ld›¤›n› belirtmeden önce, kitâbenin
bulundu¤u binay› ve bunun bânîsini tan›tmak gerekecektir.
Sultan V. Mehmed Reﬂad (Resim:1), Eyüp Sultan’a hürmetinden dolay› bu semte defnedilmeyi istemiﬂ; vefât›nda cenâzesini o s›ralarda iktidarda
bulunan ‹ttihâd ü Terakkî gürûhunun
ortada b›rakaca¤›ndan endiﬂelendi¤i
için, saltanatta bulundu¤u y›llarda
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(1909-1918) türbesini Mimar
Kemâleddin Bey’e (18701927) inﬂâ ettirmiﬂtir.
Bununla da kalmam›ﬂ,
çocuklara olan sevgisini de, bu türbenin
hemen yan›na yapt›rd›¤› ve "Eyüp
Sultan Reﬂâdiye
Nümûne Mektebi" (Resim: 2) ismini verdi¤i ö¤retim müessesesiyle
göstermiﬂtir.(1) Binalar›n d›ﬂ›na ve
tercîhan kap›s›n›n üstüne konulmas› mûtad
olan kitâbenin tarih
manzûmesini de devrin ﬂuarâs›ndan Üsküdarl› Tal’at Bey
(1858-1926) kaleme alm›ﬂt›r. Bunu
"Hatib Ömer" veya serbest meﬂrebinden dolay› "Deli Ömer" ad›yla da tan›nan hattat Ömer Vasfi Efendi (18801928) celî ta’lîk hatt› ile kal›p olarak yazm›ﬂ; harflerin hemen k›y›s›na i¤neyle
s›kça aç›lan deliklerden bu yaz›lar mer-
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Resim1: Eyüp Sultan Reﬂâdiye
Nümûne Mektebi’nin bânisi
Sultan V.Mehmet Reﬂad
Resim 2: Sultan Reﬂâd
Türbesinin (sa¤da) ve
Reﬂâdiye Nümûne Mektebi’nin
(solda) Haliç taraf›ndan
manzaras›

1) Sultan Reﬂad’›n türbesi ve
yapt›rd›¤› mektep hakk›nda
bkz. Yavuz, Y›ld›r›m, Mimar
Kemâleddin, Ankara, 1971, s.
136-141, 196-201.
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Resim3: Ömer Vasfi Efendi’nin
siyah ka¤›da z›rn›k
mürekkebiyle ve celî ta’lîk hatla
yazd›¤›, Reﬂâdiye Nümûne
Mektebi’nin kitâbe kal›b›.
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mer levhan›n üzerine kömürtozuyla geçirilip taﬂç› ustas› taraf›ndan çelik kalemle kabartma halinde iﬂlenmiﬂtir. Lâkin mektebin kara taraf›ndaki kap›s›
üzerine konulmuﬂ olan kitâbenin yeri
ﬂimdilerde boﬂtur.
Bu kitâbenin 1963 y›l›nda Ömer
Vasfi Efendi’nin metrûkât› aras›nda elime geçen siyah ka¤›t üzerine sar› z›rn›k mürekkebiyle yaz›lm›ﬂ asl›ndan,
bahsimize konu olan tarih manzûmesini buraya naklediyorum (Resim 3):
Hazret-î Sultan Mehemmed Hâmis’i Rabb-î Alîm
Pür-fazîlet eyledî ihsan, vatan evlâd›na
Ma’rifetdir dâimâ nakdîne-î ﬂâhânesi
‹lm’dir bahﬂâyiﬂi her an, vatan evlâd›na
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Yapd› mekteb, bak ﬂeh-î devran, vatan evlâd›na
Bu manzûmeyi zaman›m›z›n diline
nesir ﬂekliyle ﬂöyle aktarabiliriz:
"Her ﬂeyi bilen Allah, Sultan Beﬂinci Mehmed Hazretleri’ni fazîlet sâhibi olarak vatan
evlâd›na ihsan eyledi.
Pâdiﬂah›n dâima k›ymet verdi¤i ﬂey mârifetdir ve vatan evlâd›na her an sunmak istedi¤i
de ilimdir.
Pâdiﬂah, vatan evlâd›n›n irfan kazanaca¤›
bir yeri yapt›rmakla Eyüp Sultan cihetine hayat verdi.

Cânib-î Eyyûb-› Ensârî’yi ihyâ eyledi
Yapd›r›p bir mekseb-î irfan, vatan evlâd›na

Allah’›n kendisine verdi¤i lutuflar› bu vatan›n çocuklar›na dâimâ aktard›kça ve bereketini
de lây›k gördükçe, Cenâb-› Hak, mârifetlerden
hoﬂlanan o Pâdiﬂah’› ömrü ve kudreti ile vatan
evlâd›na ba¤›ﬂlas›n.

Fazl-› sübhânîsinî hemvâre k›ld›kçâ atâ
Eyledikçê feyzinî erzan, vatan evlâd›na

Mevlevî Tal’at târihini okudu: Zaman›n
pâdiﬂah› vatan evlâd›na mektep yapt›".

Ol ﬂehinﬂâh-i maârif-perverî bahﬂ eylesin
Ömr ilê, iclâl ilê Yezdan, vatan evlâd›na

Her bir sat›r› 15x88,5 cm. eb’âd›nda
olan kitâbenin ﬂâirinin de, hattat›n›n da
bu mektebin bânîsi Sultan Reﬂad gibi
Mevlevî tarîk›ne müntesib oluﬂlar› hoﬂ

Mevlevî Tal’at tilâvet eyledî târîhinî
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bir tevâfuktur. Bu manzumenin son
m›srâ› ebced hesab›yla mektebin inﬂâ
tarihini 1331 hicrî y›l› olarak vermektedir (1913). Manzûmenin ﬂâiri Tal’at
Bey (Resim: 4) Osmanl› Devleti’nde
Bahriye Nezâreti Müsteﬂarl›¤› vazifesine kadar yükselmiﬂ k›ymetli bir zatt›r.(2) Hattat› Ömer Vasfi Efendi de
(Resim: 5) H›rka-i ﬁerîf Câmii hatîbi
olmas›n›n yan›s›ra o devrin -husûsiyle
celî yaz›larda- önde gelen bir hat sanatkâr›d›r ve meﬂhur Sâmi Efendi’nin
(1838-1912) talebesidir.(3) Sultan Reﬂad türbesinin kap›s› üstündeki mermere hâkkolunmuﬂ müsennâ celî sülüs âyet ve
türbenin içini paftal› kuﬂakla çeviren
sûre de ayn› hattat›n yaz›s›d›r. Kendisinin K›s›kl› Câmii ve çeﬂmesinde, Üsküdar Ayazma ve ayr›ca hatîbi bulundu¤u
H›rka-i ﬁerîf câmilerinde de celî sülüs
yaz›lar› mevcuddur.(4) Ömer Vasfi
Efendi ile kardeﬂi ney ve hat üstâd›
Emin Yaz›c› (1883-1945) Gümüﬂsuyu
s›rtlar›na yanyana defnolunduklar› için,
hayatlar›nda de¤ilse de, ölümlerinden
sonra "Eyüp Sultanl›" olmuﬂlard›r.
Ömer Vasfi Efendi kitâbe kal›b›n›n
ilk m›srâ›ndaki "Sultan" kelimesinin keﬂîdesi üstüne "Eyüp Sultan’da Mehmed
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Reﬂad Hân-› Hâmis Hazretleri’nin inﬂagerdeleri olan Reﬂâdiye Mektebi’nin tarihidir. Elhac Ömer Vasfiyyü’l Mevlevî.
1331" notunu da r›k’a yaz›s›yla ilâve etmiﬂtir.
Kitâbenin üst taraf›nda bulunan ve
bir hilâl içindeki izleri görünmekle beraber yeri boﬂ olan Sultan Reﬂad tu¤ras›
da yine Ömer Vasfi Efendi taraf›ndan
çekilmiﬂtir. Peki ne olmuﬂtur da Osmanl›’n›n çok eski say›lmayacak, seksenalt› y›ll›k bu son devir kitâbesi yokedilmiﬂtir (Resim:6)? 1927 y›l›ndaki
genç Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
sunularak kabul edilen ve metnini aﬂa¤›ya aynen ald›¤›m kanun bu zâyiat›n
yegâne sebebidir:
1057
Türkiye Cumhuriyeti Dâhilinde Bulunan
Bilumum Mebânî-i Resmiyye ve Milliyye
Üzerindeki Tu¤ra ve Medhiyelerin Kald›r›lmas› Hakk›nda Kanun
(28 May›s 1927)
Madde: 1- ‹çinde devlete mütehattim bir
vazîfe icrâ, yâhud hükûmetin veya belediyelerin efrâd ile zarûrî ve kanûnî olan münâsebetlerini te’mîne tahsîs edilen binâlarla alelumûm
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2) Üsküdarl› Tal’at Bey’e dâir bkz.
‹nal. Mahmud Kemâl, Son As›r
Türk ﬁâirleri, ‹stanbul, 19301941, s.1884-1897. Merhumun
foto¤raf› da buradan al›nm›ﬂt›r.
Ayr›ca bkz. Florinal› Nâz›m,
Ebediyet Yolunda Bir Hitâbe,
‹stanbul, 1927, s. 114-168.
3) Ömer Vasfi Efendi için bkz. ‹nal,
‹bnülemin Mahmud Kemâl, Son
Hattatlar, ‹stanbul, 1955, s.262267; Derman, M. U¤ur, Kardeﬂ ‹ki
Hattat›m›z, 50 Sanatsever Serisi-22,
‹stanbul, 1966; Derman, M. U¤ur,
Türk Hat Sanat›n›n ﬁâheserleri,
‹stanbul, 1982, 50; Derman, M.
U¤ur, ‹slâm Kültür Mirâs›nda Hat
Sanat›, ‹stanbul, 1992, s. 226-228;
Rado, ﬁevket, Türk Hattatlar›,
‹stanbul, trhsz., s.250-251.
4) 1912 y›l›nda yenilenen Galata
Köprüsü için de Üsküdarl› Tal’at
Bey’in tarih düﬂürdü¤ünü, yine
Ömer Vasfi Efendi taraf›ndan celî
ta’lîkle yaz›lan bu manzûmenin sar›
madenden oyularak kesildikten sonra,
deniz vâs›talar›n›n geçiﬂine ayr›lan
köprü gözünün üstüne bu yaz›lar›n
vidalanmak sûretiyle tutturuldu¤unu;
ancak geçen vâs›talar›n direk ve baca
uzant›lar›n›n bâzan dokunmas›yla
harflerin zaman içinde dökülerek bu
tarih manzûmesinin yok oldu¤unu
merhum üstâd›m Necmeddin
Okyay’dan (1883-1976) iﬂitmiﬂtim.
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Resim 4: Kitâbenin ﬂâiri
Üsküdarl› Tal’at Bey
Resim 5: Kitâbenin hattat›
Ömer Vasfi Efendi

Köprünün tarih manzûmesi ﬂudur:
Çerh’den bâlâ,
semân›n köprüsünden muhteﬂem,/
Tâk-› dünyâdan muallâ,
cisr-i gerdûndan müfîd./
Verdi pây-î taht’a
mânend-î s›rât-î müstakîm,/
Sanki cennetden,
riyâz-î adn-i â’lâdan nüvîd./
Yazd› târîhin, gelip Tal’at,
yediyle tâk›na:/
K›ld› ihyâ,
seyredin ‹stanbul’u, cisr-î cedîd.
1330
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mekteb binâlar›nda vaktiyle Osmanl›
Saltanat›’n› temsîl içün konulmuﬂ
olan, yâhud vaz’iyetlerine göre hâlen temsîle delâlet eden
tu¤ra veya armalar ve
bunlarla berâber olarak
sultanlar›n medihlerini
ihtivâ eden kitâbeler
hakk›nda 2. madde
hükmü tatbîk olunur.
Bu kabîl tu¤ra ve arma ve kitâbe bulunan
hususî binâlar, bunlar
kald›r›lmad›kça veyâ
örtülmedikçe yukarda
zikr olunan faaliyetler
ve münâsebetlere tahsis
olunamaz.
Madde: 2- Birinci maddedeki kay›dlar›n ﬂumûlü dâhilinde olan tu¤ra ve arma ve kitâbeler devlet veyâ belediye mal› olan
binâlarda bulundu¤u hâlde, kald›r›larak
müzelere konulur. Yerlerinden kald›r›lmalar›yla
gerek kendilerinin, gerek bulunduklar› binâlar›n, bediî veyâ târihî k›ymetlerine halel gelecek
olanlar, eserin ve bulundu¤u mahallin bediî
k›ymetini nakîsedâr etmemek üzere münâsib vesâit ile örtülür.
Madde: 3- Alâkadar vekâletlerin mürâcaati üzerine devlet binâlar›ndan hangi eserlerin kald›r›lmas› veyâ
örtülmesi lâz›m geldi¤ini ta’yîn ve örtülmesi
lâz›m ise ﬂekil ve sûretini tesbît ile karar vermek Maarif Vekâleti’ne
aiddir.
Madde: 4- Bu kanun, neﬂri târîhinden
mu’teberdir.
Madde: 5- Bu kanunun icrâs›na ‹cra
Vekilleri Hey’eti
me’murdur.
(Neﬂr ve i’lân›: 15
Haziran 1927- Resmî
Cerîde, numara:608)
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Aradan 72 y›l geçmesine ra¤men, dört senelik
tâze Cumhuriyetimizin
mâziye ve tahsîsen
Osmanl›’ya karﬂ› bu
ak›l almaz davran›ﬂ›n›n, aç›kças› düﬂmanl›¤›n›n sebebini anlayabilmiﬂ
de¤ilim. Osmanl›’n›n askerî ve
mülkî erkân›ndan
bir k›sm› devletin
çöküﬂünü görüyor
ve Anadolu’da baﬂlat›lan zorlu bir ‹stiklal Mücâdelesi’nden sonra, aralar›ndaki en dirâyetlisinin liderli¤inde yeni anlay›ﬂla
bir Cumhuriyet idâresini Ankara’da kuruyor. Bu idâre, eskinin
binâs›n› kullan›rken yapt›ran›n ad›n› san›n› kaz›t›yor! Hangi hukuk anlay›ﬂ›na
s›¤an bir davran›ﬂt›r bu? ﬁah›slar› be¤enmeyen devlet, yeniden bina yapt›r›rsa mesele kalmaz, biter. Amma eskiyi
kullanacaksa bânîsinin ismini de¤iﬂtirmek veya yoketmek hakk›n› nereden bulur? Kanun
metnini okuyunca,
gâyet mâsumâne
ifâdeyle, kitâbelerin
müzeye kald›r›lmas›ndan bahsedildi¤i
görülüyor; fakat
uygulanmas› Maârif
Vekâleti’ne b›rak›l›nca bunlar›n âk›betini düﬂünebiliyor musunuz? O s›ralarda bu vekâletin
baﬂ›ndaki Mustafa
Necâti (1894-1929)
gibi ink›lap kanunlar›n›n merhametsiz
takipçisi olan birisi
için tarih gidiyor-
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de bir utanç âbidesi gibi o günlerin hamuﬂ, y›k›l›yormuﬂ, ne k›ymet ifâde edezin serencâm›n› aksettirmektedir.(6)
cek? Mevcûdiyetimizi 1923’den baﬂlaBugün Beﬂiktaﬂ’taki Resim-Heykel
tan bir anlay›ﬂ›n hükümrân k›l›nd›¤›
Müzesi’nin kap›s› üzerinde Tu¤rakeﬂ ‹syerde baﬂka türlüsü beklenebilir mi?
mail Hakk› Altunbezer (1873-1946) ta1926’da toplanan Sanayi-i Nefise Encüraf›ndan yeni harflerle mermer üstüne
meni’nde Çall› ‹brahim (1882-1960) ve
yaz›lm›ﬂ olan ve "Müzenin 1937’de
Nam›k ‹smail’in (1890-1935) resim gaAtatürk’ün emriyle aç›ld›¤›n›" belirten
lerisi olarak Sultan Ahmed Câmii’ni
kitâbeyi kim yerinden kald›rmaya ve
seçtiklerini, ancak loﬂ hâlini gidermek
kaz›maya cü’ret edebilir? ‹ﬂte ben Suliçin kubbesinde ilâve pencereler aç›ltan Reﬂad’›n kitâbesine de ayn› hassâsimas› gerekti¤ini Maârif Vekili ve Encüyetin gösterilmesini beklerdim, çünkü
men Reisi s›fat›yla Mustafa Necâti’ye
yap›lan bu hareket bir "vandalizm" örarz ve teklif etmeleri; onun da uygun
ne¤idir.
görerek kabûlü üzerine Mimar Kemâleddin Bey’in (1870-1927) zehir zemSözü ba¤lamak gerekirse: "Sezar’›n
hakk›n› Sezar’a vermek" misillû "Reberek bir konuﬂmayla bu teﬂebbüsü
ﬂad’›n hakk›n› da Reﬂad’a vermek" bir
akîm b›rakt›¤›n› Cemâl Reﬂid Rey
tabiî hakt›r diye düﬂünüyorum. Buna
(1904-1981) hât›ralar›nda yazm›ﬂt›.(5)
göre:
Sultan Ahmed Câmii gibi bir âbideye
a) Mektebin ad›n›n "Eyüp Sultan
böylesine k›ymaya kararl› bir zihniyete
Reﬂâdiye ‹lkö¤retim Okulu" olarak deart›k kitâbe sorulur mu? Vurun, gitsin...
¤iﬂtirilmesi,
Yine o y›llarda Türk Mûsikîsi makamb) Elimizdeki hat kal›plar›ndan faylar›ndan Sultanî Yegâh’›n ad›n› -içinde
"sultan" geçti¤i için- "Millî Yegâh" oladalanarak kitâbenin de yeniden yerine
konulmas› fikrimi Eyüp Sultan’daki külrak de¤iﬂtiren de ayn› sakîm düﬂüncetür ve sanat mahfillerinin alâkalar›na
dir. Sultan Ahmed’deki Cevrî Kalfa
Mektebi’nin yar›s› kaz›nm›ﬂ kitâbesi 175 sunuyorum.
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Resim 6: Reﬂâdiye Nümûne
Mektebi kitâbesinin bugünkü
kaz›nm›ﬂ durumu.

5) Rey, Cemâl Reﬂid, Atatürk
ve Mûsikî, Cumhuriyet
Gazetesi, 11 Kas›m 1963.
6) Derman, M. U¤ur,
Cumhuriyet Devrinde Türk
Hat Sanat›, Yeni Türkiye
Cumhuriyet Özel Say›s›, IV,
3173-3176, Ankara 1998.

