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pý Sarayý’na nakledildi. Bu nakil için Ahretlik Haným lakabýyla bilinen padiþahýn kýz
kardeþi Ayþe Dürriþehvar görevlendirildi. II.
Mahmud annesini Ortakapý dýþýnda Hasfýrýn / Ekmeklik önünde elini öperek karþýladý ve Araba Kapýsý’ndan Harem-i Hümâyun’a kadar eþlik ederek içeri girdi (BA,
A. TÞF, nr. 357, s. 108-109, 115). Bu sýrada
yapýlan tören, hem son Vâlide Alayý olmasý
hem de II. Mahmud’un büyük karýþýklýklarla birlikte tahta çýkýþý dolayýsýyla önemli
görülmektedir.
II. Mahmud’un saltanat döneminin ilk
dokuz yýlýnda hayatta olan Nakþidil Vâlide
Sultan’la ilgili kayýtlar, yine kendisine verilen yiyecek içecek maddelerinin miktarlarý ile birtakým teþrifattaki yerini belirten
bilgilerden ibarettir. Geçmiþteki bazý vâlide sultanlar gibi Nakþidil’in devrin siyasî
geliþmelerinde taraf olduðuna veya bazý
kararlarýn oluþmasýnda etkisinin bulunduðuna dair bir kayýt yoktur. Hânedanýn bu
üyelerinin giderek iç dayanýþmaya önem
veren ve bu tür tartýþmalardan uzak duran bir tavýr izlediði anlaþýlmaktadýr. Daha çok Beþiktaþ Sahilsarayý’nda ikamet
eden Nakþidil bayýlma ile birlikte kendini
gösteren verem hastalýðýna yakalandý ve
tedavi için bir süre Çamlýca’daki Gümrükçü Osman Paþa Köþkü’ne götürüldü. Padiþahýn endiþe ve özenle takip ettiði tedavisi hekimbaþý ve birkaç tabibin gözetiminde
sürerken 24 Þevval 1232’de (6 Eylül 1817)
Beþiktaþ Sahilsarayý’nda vefat etti (BA, A.
TÞF, nr. 453, s. 93). Cenaze namazýný Þeyhülislâm Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn Efendi kýldýrdý. Kiraz Hamdi Paþa’nýn beyan ettiði doðum yýlý doðru kabul edilirse Nakþidil’in vefatýnda elli altý yaþýnda bulunduðu
anlaþýlýr. Vâlide Sultan’ýn bütün haslarýnýn
belirtildiði deftere göre, toplam 161.696,5
kuruþ tutan ve yüksek bir rakamý gösteren gelirleri ceyb-i hümâyun hazinesine tah344

sisen Darbhâne-i Âmire tarafýndan zaptedilmiþtir (BA, Cevdet-Saray, nr. 7361/1-2).
Nakþidil Vâlide Sultan’ýn birtakým hayratý vardýr. Çeþitli tarihlerde bunlarla ilgili
vakfiyeler tanzim ettirmiþtir. Fâtih Camii’nin kýble yönünde ve Tabhâne Medresesi’nin karþýsýnda bulunan Nakþidil Vâlide Sultan Külliyesi sýbyan mektebi, sebil, çeþme,
türbe ve birkaç odadan meydana gelmektedir (Ýnþa masraf defteri: TSMA, D. nr.
9506/2, vr. 1b-5b). Bu külliyenin büyük kýsmýnda bugün Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Çýrçýr Kýz Kur’an Kursu faaliyet göstermektedir. Nakþidil Sultan Türbesi’nde, II. Mahmud’un isimleri Abdülhamid olan iki þehzadesiyle Cevrî Kalfa gibi onun nesli ve
yakýn çevresindeki hânedan üye ve mensuplarýna ait toplam on beþ sanduka mevcuttur.
I. Abdülhamid’in vefatý yýlýnda yaptýrdýðý çeþmesi Sultanahmet semtinde bugün
otel olan eski hapishane binasýnýn deniz
cephesindedir. Ayrýca Ayvansaray Karabaþ
mahallesinde Ebû Zer el-Gýfârî Türbesi’nin
bitiþiðindeki, Þehid Ali Paþa’nýn inþa ettirdiði Çýnarlýçeþme Tekkesi Mescidi’ni -daha
sonra Nakþidil Vâlide Tekkesi Mescidi olarak anýlýr- bir sýbyan mektebi ilâvesiyle yeniden yaptýrmýþtýr (1812). Harap olan mescid 1980’lerde tekrar ihya edilmiþtir. Onun
23 Zilkade 1229 (6 Kasým 1814) tarihli masraf defterine göre Üsküdar Sarýkadý / Dudullu’da Nurbânû Vâlide Sultan’ýn çeþmesi
tekrar inþa edilmiþ, bu arada su yollarý yenilenmiþ ve ayný köydeki caminin tamiri
gerçekleþtirilmiþtir (TSMA, D. nr. 5734).
Sarýgazi Köyü Camii’nin kýble tarafýndaki
söz konusu çeþme tamir kitâbesiyle birlikte bugün mevcuttur ve Nakþidil Vâlide
Sultan Çeþmesi olarak bilinmektedir. Ayrýca II. Mahmud Küçükçamlýca’daki Cihanbaðý Kasrý yerine vâlidesi adýna yeni bir
kasýr inþa ettirmiþtir (1812).
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Ýstanbul’da
Fâtih Camii’nin kýble tarafýnda
XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýna ait
yapýlar topluluðu.
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Fâtih Külliyesi’ne ait tabhânenin karþýsýnda ortak bir avlu etrafýna dizilmiþ türbe,
sebil, çeþme, imaret ve mektepten ibaret
yapýlarýn bânisi Nakþidil Haným, I. Abdülhamid’in eþi ve II. Mahmud’un annesidir.
Oðlunun 1808’de tahta geçmesiyle vâlide
sultan olmuþ ve 1817 yýlýnda vefat etmiþtir.
Türbe. Bu küçük külliyenin en gösteriþli
binasý olup inþa kitâbesi yoktur. Vâlide sultanýn ölüm tarihinde baþlanýp bir yýl içinde
tamamlanmýþ olmasý muhtemeldir. 1233’te (1818) inþa edilen sebil de bu kanaati
kuvvetlendirmektedir. Barok üslûbundaki
türbelerin Ýstanbul’daki en gösteriþli örneklerinden biri olan türbe, Fâtih Camii’nin güneyindeki avlu kapýsýnýn doðusunda
iki basamaklý bir kaide ile düzlenmiþ ze-
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min üzerine oturtulmuþ silindirik gövdeli
bir yapýdýr. Giriþ cephesi kuzeydoðu yönünde olup sekiz adet mermer sütuna dayanan, aynalý tonoz örtülü geniþ bir revak
halindedir. Caddeye bakan muhteþem cephe ise dalgalý hatlarý olan korniþler arasýna
yerleþtirilmiþ iki sýra pencere ve satýhtan
taþarak ön plana çýkan mimari elemanlara
sahiptir. Alt sýradaki pencereler dikdörtgen biçimli yuvarlak basýk kemerlidir. Aralarýndaki ince gövdeli sütunçelerin baþlýklarý dalgalý bir hat þeklinde uzanan korniþe
baðlanmaktadýr. Bu baþlýklarýn tablalarý
üzerine iri kenger yapraðý þeklindeki süs
konsollarý yerleþtirilmiþtir. Üst sýrada bulunan oval biçimli ve alýnlýklarý girlant þeklindeki pencereler, kademeli kýrýk bir korniþ
halindeki saçak seviyesine kadar uzanan
birer pilastýr ile ayrýlmýþtýr. Kubbe eteðine
doðru çapý gittikçe azalan geniþ bir kuþak
halinde olan kasnak birer pâyende þeklinde iri gömme sütunlarla desteklenmiþtir.
Yapýnýn dilimli basýk kubbe ve kasnaðýnýn
üzeri kurþun kaplýdýr. Türbenin içi bol sayýdaki pencereden aldýðý ýþýkla oldukça
aydýnlýktýr. Üst pencereler hizasýndan baþlayarak kubbenin içini tamamen kaplayan
kalem iþi süslemeler siyah, gri ve sarý renkli girlantlar ile birbirine baðlanan kupa desenleri ihtiva eder. Ayný bezemeler giriþ revakýnýn tavanýnda da görülür. Arka kapýsý
ve türbe kapýsýnýn üzerinde iç ve dýþ yüzlerde celî sülüs hatla muhtelif âyet kitâbeleri mevcuttur. Kubbe kasnaðýnýn iç yüzün-
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de ise girift bir sülüs hatla yazýlmýþ âyet kuþaðý yer almaktadýr. Yazýlarýn hepsi Mustafa Râkým Efendi’ye aittir. Türbede Nakþidil Vâlide Sultan’dan baþka birinin sahibi
belli olmayan on dört sanduka bulunmaktadýr. Bunlar II. Mahmud’u þehzade iken
ölümden kurtaran, daha sonra padiþahýn
hazinedarbaþýlýðýný yapmýþ olan Cevrî Kalfa, II. Mahmud’un kadýnlarý Zernigâr, Zeynifelek hanýmlar, her ikisinin de adlarý Abdülhamid olan þehzadeleri Nizâmeddin ve
Hamid efendiler, kýzlarý Mihrimah, Münîre, Hayriye ve Fatma sultanlar, Ebrû Fettah ve Mislî Nayup Kadýn’a aittir.
Sebil. Avlu kapýsýnýn batýsýnda yer alan,
Yesârîzâde Mustafa Ýzzet hattýyla 1233
(1818) tarihli kitâbesine göre II. Mahmud
tarafýndan annesinin anýsýna yaptýrýlmýþtýr.
Üç basamakla çýkýlan taþ kaide üzerine oturan sebil mermer kaplamalý cephesiyle dikkat çekmektedir. Yarým daire biçiminde
dýþarýya taþan sebilin dikdörtgen þeklinde ve yuvarlak basýk kemerli dört büyük
penceresi bulunmaktadýr. Þebekeleri dökme demirden yapýlmýþ pencereler birbirinden ince gövdeli zarif sütunçelerle ayrýlmaktadýr. Bunlarýn kenger yapraklarý ile
süslü baþlýklarý türbede olduðu gibi konsollara uzanmaktadýr. Konsollarýn tabla hizasýndan baþlayarak gövdeyi dolanan dar
bir korniþ çatý hizasýna yakýn ikinci bir korniþle birlikte kitâbeye sýnýr teþkil eder. Üzeri kurþun kaplý yayvan bir kubbe ile örtülen
sebilin ahþap saçaðý oldukça geniþ tutulmuþtur. Yapýda çok az miktarda kullanýlmýþ barok öðelerden biri olan saçak altýndaki iri kenger yapraklarý kitâbe panolarýnýn arasýna yerleþtirilmiþtir. Dört panodan
meydana gelen kitâbe nefis bir ta‘lik hatla yazýlmýþ üçer beyitlik bir manzumedir.
Sebil türbeye oranla daha yalýn, küçük detaylar dýþýnda daha çok empire üslûbunun
hâkim göründüðü bir yapýdýr. Avlunun ba-

tý kenarýndaki tonoz örtülü odacýklar külliyenin imaret bölümüne aittir. Bu bölümün
fazla bir mimari özelliði bulunmamaktadýr. Burasý halen Fatih Müftülüðü Çýrçýr Kýz
Kur’an Kursu’nun derslikleri, sebil ise hoca odasý olarak kullanýlmaktadýr.
Hazîre ve Sýbyan Mektebi. Türbenin revaký önünde, bir kuyu ve türbe ile sýbyan
mektebi arasýndaki alanda demir parmaklýkla sýnýrlandýrýlmýþ küçük bir hazîre bulunur. Avlunun kuzeydoðu köþesinde ise
fevkanî sýbyan mektebi yer almaktadýr. Özgönül Aksoy, yapýnýn inþa tarihini Ýstanbul Belediyesi Eski Eserler Arþivi’ndeki bir
kayda göre 1133 (1721) olarak vermekteyse de (bk. bibl.), bu doðru deðildir.
Çeþme. Külliyenin çevre duvarýnýn dýþ kýsmýnda cephesi Mýhçýlar caddesine bakan
kesme taþtan çevre duvarýnýn üzerindeki
mermer cepheli zarif çeþme Ýmaret Çeþmesi adýyla anýlmaktadýr. Ayna kemeri içine yerleþtirilmiþ, inþa tarihi bulunmayan
kitâbesinde su ile ilgili âyet (el-Enbiyâ 21/
30) nefis bir celî sülüs hatla müsennâ olarak yazýlmýþtýr. Bunun üzerinde bulunan
üçgen þeklinde köþebentlerin arasýndaki
oval þekilli, dýþbükey bir madalyon içinde
ise besmele yer alýr. Bu kitâbe de hattat
Mustafa Râkým’ýn elinden çýkmýþtýr. Fransýz empire üslûbunun sade bir örneðini
oluþturan çeþme külliyenin türbe, sebil ve
avlu kapýlarý ile ayný dönemde, yani Nakþidil Sultan’ýn ölümünden hemen sonra
onun saðlýðýnda yaptýrdýðý imaret ve sýbyan mektebinin yakýnýna inþa edilmiþtir.
Basýk kemerli bir niþ halindeki aynayý ince
uzun sütunçeler sýnýrlamakta, bunun içindeki ayna taþýný iri ve satýhtan taþkýn iri
kenger yapraklarý taçlandýrmaktadýr. Teknesinin iki yanýnda testi koymaya mahsus
setler bulunan çeþme halen harap durumda olup suyu akmamaktadýr.
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NA‘L-i ÞERÝF
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Hz. Peygamber’e
nisbet edilen ayakkabý.

™

Türkçe’ye tekil hali nal ve ikil biçimi nalýn (nâlîn / nâleyn) þeklinde geçen na‘l ismi Arapça’da sandalet tarzý ayakkabýlar
için kullanýlýr. Ýmam Mâlik’in, na‘li Araplar’a mahsus bir giyecek olarak kabul et346

tiðine dair bir söz nakledilirse de (Ýbn Ebû
Zeyd, s. 228) bu doðru deðildir. Hz. Ömer,
Azerbaycan’daki orduya gönderdiði mektupta gördükleri birtakým kýyafetleri almamalarýný, atalarý Hz. Ýsmâil’in kýyafetini
giymeyi sürdürmelerini ister; bunlar arasýnda na‘l de vardýr (Ýbn Balabân, XII, 268).
Hz. Mûsâ’nýn na‘l giydiði Kur’an’da (Tâhâ
20/12) ve Tevrat’ta (Çýkýþ, 3/5) zikredilmektedir. Mukatil b. Hayyân’ýn ifadesine
göre Hz. Îsâ’nýn Resûl-i Ekrem’in vasfýna
dair aldýðý bir vahiyde onun da na‘l giyeceði belirtilmiþtir (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, Delâßilü’n-nübüvve, I, 378). Ýbnü’lEsîr na‘li yaþadýðý dönemde “tâsûme” adý
verilen ayakkabýyla izah eder (en-Nihâye,
V, 83). Hz. Peygamber’in, üzerindeki tüyler
kazýnýp karaz bitkisiyle tabaklanmýþ (Ýbn
Hacer, Fet¼u’l-bârî, X, 308, 309) deri sandaletler giydiði ve bunlarý abdest alýrken
de kullandýðý bilinmektedir (Buhârî, “Vudû,”, 30; Müslim, “Hac”, 25). Rivayete göre bu sandaletlerin önde parmaklar arasýndan geçen, “kýbâl” veya “zimâm” denilen
bir tür tasmalarý vardý (Buhârî, “Libâs”, 37)
ve bunlar çift çift idi (Ýbn Ebû Þeybe, V,
177). Resûl-i Ekrem’in na‘lleri “muakkabe”
(ökçeli), “muhassara” (tabanýn orta kýsmý
içe doðru alýnýp inceltilmiþ), “mülessene”
(tabanýn ön kýsmý dil biçiminde) tarzýnda
(Ýbn Sa‘d, I, 481) ve sarý renkte (Ahmed b.
Muhammed el-Makkarî, vr. 13a) olduðu rivayet edilir. Onun zaman zaman ayakkabýlarýný bizzat onardýðý (Müsned, VI, 106,
121, 167, 260), bazan da bu iþi Hz. Ali’nin
yaptýðý ve bunun için kendisine “hâsifu’nna‘l” denildiði bilinmektedir (Müsned, III,
33, 82; Tirmizî, “Menâkýb”, 20). Abdullah
b. Mes‘ûd’a da Hz. Peygamber’e ayakkabýlarýnýn muhafazasýnda ve giyinmesinde
yardýmcý olduðu için “sâhibü’n-na‘leyn” lakabý takýlmýþtý (Abdülhay el-Kettânî, I, 115117). Makkarî’nin verdiði ölçüye göre na‘lin uzunluðu bir karýþ iki parmaktý (Fet¼u’l-müte£âl vr. 38b). Fet¼u’l-müte£âl’de taban þekliyle ilgili bazý hayalî çizimler
yer almaktadýr (bk. vr. 38a, 39b, 41a-b, 42a-b).
Resûl-i Ekrem’in ayakkabýlarý vefatýndan
sonra muhafaza edilmiþtir. Bunlardan bir
çift kendisine on yýl hizmette bulunan Enes
b. Mâlik’te kalmýþtý (Buhârî, “Farçü’l-pumus”, 5; “Libâs”, 37). Ýbn Asâkir’in rivayetine göre bir çifti de Þeddâd b. Evs’te idi,
daha sonra oðlu Muhammed’e intikal etti, o da bir tekini kýz kardeþi Hazrec’e verdi. Abbâsî Halifesi Mehdî - Billâh Kudüs’e
geldiðinde Hazrec’de bulunan teki almýþ ve
karþýlýðýnda büyük ihsanda bulunmuþtu.
Na‘lin diðer tekini Muhammed’den almaya
çalýþmýþsa da o, bizzat Hz. Peygamber’in

Bir na‘l-i þerif ve mahfazasý (TSM, Envanter nr. 21/91 ve
21/190)

ailesine hediye ettiði na‘lin hiç deðilse elindeki bir tekinin kendisinde býrakýlmasýný istemiþ ve na‘li vermemiþtir (TârîÅu Dýmaþš,
XXII, 409-410). Resûl-i Ekrem’in Hz. Âiþe’de bulunan bir na‘li sonradan onun kýz kardeþi Ümmü Külsûm’e geçmiþ, Ümmü Külsûm’un kocasý Talha b. Ubeydullah’ýn Cemel Vak‘asý’nda ölümünün ardýndan Abdurrahman b. Abdullah b. Ebû Rebîa elMahzûmî ile evlenmesinden sonra da onun
torunlarýna intikal etmiþtir (Ahmed b. Muhammed el-Makkarî, vr. 33b). Bu na‘lin ve
Ubeydullah b. Abbas’ýn kýzý Fâtýma’nýn elindeki diðer bir na‘lin sonralarý model alýnarak benzerlerinin yapýldýðý anlaþýlmaktadýr
(Ýbn Sa‘d, I, 479; Ýbn Hacer, el-Me¹âlibü’l£âliye, II, 281; Ahmed b. Muhammed elMakkarî, vr. 33b). Hz. Peygamber’in na‘llerinden bir parçanýn (kýlâde) sahâbeden
Süleyman b. Ebû Hadîd es-Sülemî’de olduðu ve ondan torunlarýna kaldýðý, vârissiz ölen son torunundan el-Melikü’l-Eþref
Mûsâ tarafýndan alýnýp Þam’daki Eþrefiyye Medresesi’ne konulduðu bilinmektedir
(Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, III, 173). Ayrýca Þam’da Eþrefiyye Dârülhadisi’nde Resûl-i Ekrem’in tam bir na‘linin bulunduðu ve sonralarý kaybolduðu söylenir (Abdülhay elKettânî, I, 245).
Hz. Peygamber mest türü ayakkabýlar
da (huff) giymiþtir. Rivayete göre bunlarýn
Habeþ Necâþîsi Ashame tarafýndan gönderilen bir çifti siyah deriden ve üzerinde

