İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ANIT VE KORUNMAYA DEĞER AĞAÇ BİLGİ FORMU

Doğu Çınarı (Platanus orientalis)
Kayıt Tipi

:

Anıt Ağaç

Ağaç Türü

:

Doğu Çınarı (Platanus orientalis)

Bulunduğu Yer

:

Eyüp, İslambey Mahallesi, Balaban Yolu Sokak, Eyüp Camii

Çap

:

295 cm.

Boy

:

17 mt.

Yaş

:

758 yıl

Çevre

:

1146 cm.

Anıtsal Nitelik

:

Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik - Mistik Özellik

Eyüp Sultan Çınarları
Çınar, Osmanlı´da mistisizmin simgesi olarak anılmaktadır. Bu duyguyu yansıtan en çarpıcı örnek Eyüp Camii dış avlusundaki anıt çınardır.
İstanbul´un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından diktirilen bu ağacın öyküsü ilginçtir.
Osmanlı tarihinde günlük olayları kaydeden Vak´a-i Nüvis´lere göre İstanbul kuşatmasının en sıkıntılı günleridir. Uzayan kuşatmanın getirdiği gerginlik
hem genç sultanı hem de devlet erkanını etkilemektedir. Yeniçeri moralini yükseltmek ve kuşatmanın uzatılmasından hoşnut olmayan serasker ile
vezirlerin huzursuzluğunu gidermek için bir olay düşleyen padişahın aklına Eyüp El-Ensari gelir. İstanbul´un Araplar tarafından kuşatılması sırasında
şehit düşen ve İslam alemi için değerli olan bu muhterem zatın yattığı yer, haçlı seferleri sırasında tahrip edilerek kaybedildiği için o sıralar
bilinmemektedir. Bu kabrin bulunması asker üzerinde iyi bir etki bırakacağına inanan Sultan Mehmet, hocası Akşemsettin´den kabrin yerini
belirtmesini ister.
Akşemsettin, kabir yerini kimi mistik belirtiler yardımıyla saptar ve bulduğu yere iki çınar fidanı dikerek padişaha haber verir. Hocasının sezgilerinden
emin olmak isteyen Sultan, Silahtarağa´yı yanına çağırarak dikilen fidanın yerini değiştirmesini ve sökülen yere kendi yüzüğünün bırakılmasını
emreder. Emir harfiyen uygulanır. Ertesi gün, bir bölüm devlet erkanı ile olay yerine gelen padişah, Akşemsettin´den kabir yerini kendisine
göstermesini ister. Akşemsettin hiç tereddüt etmeden ilk bulduğu yere gider ve çınar fidanının dikili olduğu yere bakmaksızın ´Kabrin yeri burasıdır´
der. İnancını pekiştirmek isteyen padişah ´Emin misin hocam?´ diye üstelemesi üzerine Sultan´ın kuşkusunu hisseden Akşemsettin ´Elbette eminim,
işte burada toprak içinde bir yüzük görüyorum, iki kulaç derinde de mezar taşı görüyorum´ der. Olay karşısında tüm şüphesi yok olan padişah, fidanı
gerçek yerine diktirmek ister ancak Akşemsettin ´Bırakın çınar yerinde kalsın. Orası da kutsal bir mahaldir. Eyyüp El-Ensari orada gasledilmiştir´ der.
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