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Eyüp semti
Avrupa hükümdarlarının tahta çıkışlarındaki
tetevvüç merasimler gibi Osmanlı padişahlarının
(kılıç kuşanmaları) da burada gapılırdı.
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Semtin adı (Ebu Eyüp) ten geli olunca Istanbula, İkinci Beyazıdın
yor. Hazı-eti Muhammed, Mekkeden nezdine gelen, onun emrile ve farisî
Medineye hicret edince, devesi bir ar dilile, OsmanlIların ilk sekiz padişa
sa dnünde çöküp kaldıktan sonra hı zamanına ait (Heşt Behişt) yâni
Ebu Eyüb Halid bin Zeydin kapısı (Sekiz Cennet) isimli tarihi yazan,
önünde çökmüş; hanesine misafir ol Yavuz Selim zamanında Arabistan
muş. Arsayı sahipleri olan iki yetim kazaskeri unvanını alan Bitlisli Idıiden satın alarak bir mescidi şerif ve sin de burada ismini taşıyan çeşme
etrafına kendisi ve ehli beyti için ev- ve köşkü varmış ki (Bahariye) veya
leı- yaptırarak oraya nakil buyur (Baharâbad) köşkü denilirmiş.
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rıp Ebu Eyübün kabrini keşfediyor. bir bacı. Hacet ehilleri başvurup,
Fetihten sonra işaret ettiği yere Fa (kendilerine veya kızlarına kısmet
tih Sultan Mehmet bir türbe, medre mi bekliyorlar?.. Taşradaki kocala
se, kütüphane ve cami yaptırıyor.
rından haber mi alamıyorlar?.. Y ok
Bunlar, muhtelif talihlerde tadil sa adamlar zırt zırt kayboldukları
ve tamir edilmiş, Üçüncü Selim dev için baştan mı çıktılar?) bunları bir
rinde, 1800 senesinde civarındaki bir döşenirler, bacı dinleyip avaididükkânlarla binalar istimlâk edile ni aldıktan ve okuyup üfledikten son
rek, yalnız iki mağazası bırakılıp ca ra:
mi temelinden ve yeni baştan inşa
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Mezarlığın daha
yukarısındaki
Eyüb, ötedenberi müslümaıı yatağı,
havalisi müslüman kabristanı, tür- küçücük salaş Halıca, İstanbula, Bey
Pierre Loti’nin
bei şerife İstanbul halkının başlıca oğluna kuşbakışlı,
ziyaret yeriydi. Avlusu asııdide a- sevgili kahvesi idi. Bir vaktin meş
ğaçlarile, sürü sürü güveı-cinleri- hur fulye tarlaları ve mesire yerleri
le, boyuna takır takır gaga vuran de alt yamaçlarda...
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