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v mahremiyetin alanıdır. Sokak ise kamusal alan ile özel alanın buluştuğu yerdir. Çocuklar kamusal dünyayı sokakta
tanımaya başlar. İlk arkadaşlıklar burada kurulur. Oyunlar burada oynanır. Toplumun diğer insanlarıyla burada
karşılaşılır. Evin dışında başkalarına karşı nasıl davranılacağı, nasıl giyinileceği burada öğrenilir. Bu ortamın sağladığı
kültürel temasla toplumsal kültür edinilir. Bundan dolayıdır ki dilimizde “sokak” ile başlayan çok sayıda deyimler vardır.
Sokak pek çok toplumsal olayın başladığı mekân olduğu gibi sanatın, edebiyatın, sinemanın da önemli mekânlarındandır. Evden okula, camiye, pazara, çarşıya buradan gidilir. Bireyin sokakla kurduğu ilişki, şehre duyduğu aidiyetin temel
taşını oluşturur.
Max Weber’in de ifade ettiği gibi sokak şehrin en küçük birimidir. Şehir ise kültür ve medeniyetin oluşturulduğu
yerdir. Üç medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehrimiz Fatih’in bu anlamdaki kültürel zenginliği tartışılmazdır. Taşı
toprağı kültür diye tanımladığımız bu kadim mekânın her bir sokağı yaşanmışlıklarıyla adeta bir kültürel hafızadır.
Hemen her sokağının bir çeşmeye, bir camiye, bir medreseye, bir mektebe, bir kütüphaneye, bir tekkeye, bir türbeye, bir
kiliseye, bir havraya, bir parka ve meydana açıldığı, yaşlı çınarların gölgeleyip uzun selvilerin rüzgârını selamladığı, her
biri bir sanat eseri olan kitabeleri, mezar taşları ve havasını ezanların süslediği iki dünyalı bir mekândır Fatih’in sokakları. Atalarımız, kültür dünyamızın oluşmasında etkili olan bu mekânları önemsemiş, onları isimlendirerek, kültürel
bir kimlik kazandırmıştır. Bu, niteleme bazen o sokakta yaşayan önemli birisinin, orada işleyen bir işin ya da meydana
gelmiş bir olayın veya genel kabul görmüş ünlü ve değerli bir kişinin adı olabilir.
Şehir bu adlarla hem hafızasını hem kültürünü zenginleştirir, hem de şehrin yerel ve genel kültürel bütünleşmesini
sağlar. Oluşan atmosferiyle yaşayanlarına mekân-insan bütünleşmesi konusunda yardımcı olur.
Kültür tarihinin arka planındaki derinliğe dikkat çeker. Böylece sokak, geçmişi, anı ile birlikte kendine özgü bir
mekân ruhu oluşturur. Bu ruh, soyut ve somut boyutuyla şehrin bir parçası, yaşayanların onda kendilerine ait olanı
buldukları şeydir. Şairin “insan yaşadığı yere benzer” dediği gibi farkında olunmasa da herkes yaşadığı yerin ruhuna
bürünür. Ve bu hal de fark edilir bir şey olduğu için şehrin insanları, “şuralı” veya “buralı” diye tanımlanır. Nasıl ki isim
bireysel kimliği ifade ediyorsa, yaşanılan yer, sokak da mekânsal kimliği ifade eder. Şehir denilen olgu, bu kimliklerin
bütünleşmiş şeklidir.
İşte bizler, şehre duyulan aidiyetliğin bu kültürel damarlarını, ilgi duyanlara sunmak istedik.
Medeniyetimizin başkenti Fatihimizi bir sarraf titizliğiyle, karış karış dantel gibi işleyen ecdadımızın yüzyıllar içinde oluşturduğu bu kültür değerlerini, merak sahipleriyle paylaşmak istedik.
Bu sayede Fatih’in yaşayan, müstesna bir kitap olduğunu bir kere daha keşfettik. Kültürümüze bir eser daha kazandırmanın sevinci ile başta Haldun Hürel Hoca’ya, Koordinatör Hasan Suver’e ve bu eserin hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.

Mustafa Demir
Fatih Belediye Başkanı
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ome is the area of privacy. The street is where the public space and the private space meet. Children start to recognize the public world on the street. Your first friendships are formed here. Games are played here. You encounter
with other people here. You learn here how to be treat people and how to dress outside the house. You acquire a social
culture by cultural contact provided by this environment. That is why there are so many idioms in our language that
start with “street”. Street is the place where many social events begin, and it is also an important place of art, literature,
and cinema. From house to school, mosque, market, bazaar from here, we use streets. The relationship that individuals
set up with the streets forms the basis of the belonging feeling.
As Max Weber put it, the street is the smallest unit of the city. The city is where culture and civilization are created.
The cultural richness of Fatih, our city who has hosted three civilizations, is unquestionable in this sense. Each street of
this ancient environment, which we call (everywhere in the area means culture) is a cultural memory with the experiences lived by people. Each of streets of Fatih is a work of art, in which almost every street is opened to a fountain, a
mosque, a medrese (theological teaching unit), school, a library, tekke (small theological teaching unit), a church, a synagogue, a park and a square; is an area of dual atmospheres in which old plane trees shade and long cypress trees greet
the winds, inscriptions on tombs, each of a work of art, graveyard stones and invitations to prayer (ezan) from mosques
adorn the enviroment. Our ancestors paid attention to these places that are effective in the formation of our cultural
world, gave them a cultural identity by naming them. This may sometimes be the name of an important person who
lived for his life in a building on that street, a work that has been functioning there, or a celebrated event or a generally
accepted famous and valued person.
The city enriches both its memory and culture with these names, as well as its local and general cultural integration.
It helps the people who live in the environment to integrate the unity of space-people.
It draws attention to the depth in the background of the cultural history. Thus, the street creates the spirit of a
unique space in which the past and the present. This sprit is a part of the city with its abstract and concrete dimension,
what the inhabitants find what belongs to them on it. As the poet says, “the man resembles the place where he lived”,
even if we are not aware of it, we gain the sprit of the area we live in. And since this is something observable from outside
people of a certain area can be easily defined as “he is from this or that district.” Just as the name expresses individual
identity, the place of living and the street represent spatial identity. The phenomenon called the city is the integrated
form of these identities.
Here we want to present these cultural veins of belonging feeling towards the city to interested individuals.
We wanted to share these cultural values of
 Fatih, the capital of our civilization, created by our ancestors, who created it with care of jewellery dealer, with the curious ones.
On this point, we once again discovered that Fatih is a living, exceptional book. I would like to thank Haldun Hürel,
our Professor in University, Hasan Suver, the Coordinator and everyone else who was involved in the preparation of this
work. May God create good results from this work!

Mustafa Demir
Fatih Mayor
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İSTANBUL YARIMADASI’NIN
FATİH BÖLGESİ

ISTANBUL PENINSULA
FATIH REGION

ABDİ SUBAŞI

ABDI SUBASI

Bu tarihî semt, Fatih ilçesinde ve Haliç kıyılarına yakın
bir yamaçta, Fener Rum Patrikhanesinin hemen üzerinde ve Yavuz Selim Külliyesi’nin aşağısında yer alır. Adını,
buradaki şirin Abdi Subaşı Camisi’nden almıştır mahalle.
Bizans’ın Haliç surlarından kısa bir bölüm de bu mahalledeki setler önünde uzanır. Abdi Subaşı, Fatih dönemindeki
ulemadan biriydi ve buradaki camisini olasılıkla 1460’larda yaptırmıştı. “İncebel Camisi” de denilen bu eser zaman
içinde harap olunca 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından
yenilenmişti. Mahalledeki binalar arasında bazı eski sarnıç
kalıntıları günümüzde de görülebilmektedir. Ayrıca burada tarihi yarımadaya hiç yakışmayan yüksek katlı biçimsiz
apartmanlar, göze batacak kadar aykırı durmaktadır.

This historical district is located on the hillside of Fatih and
near the Golden Horn shores, just above Fener Greek Patriarchate and below Yavuz Selim Kulliyesi. He took his name
from the lovely Abdi Subaşı Mosque in the neighborhood. A
short section of Byzantine walls of the Golden Horn stretches
in front of the sets in this neighborhood. Abdi Subaşı was one
of the people in the Fatih period, and the mosque was probably built in the 1460s. This work called “Incebel Mosque” was
destroyed in time and was renovated by Architect Sinan in the
16th century. Among the buildings in the neighborhood some
of the remains of ancient cisterns can still be seen today. In addition, the high-rise unformed apartments, which do not fit
the historic peninsula, are so contrary to the sinking of the sea.
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ABDÜLEZEL CADDESİ

ABDULEZEL STREET

Bu cadde, Fatih ilçesi sınırlarında ve Haliç kıyısındaki
Fener semtinde bu
lunuyor. Unkapanı’ndan Fener İs
kelesi’ne dek kıyıdan uzanan ana yol Abdülezel Paşa’nın
adını taşır. Buradan Balat’a dek de Mürsel Paşa ismiyle
devam eder cadde. Eski yıllarda bu caddeye “Cibali-Fener Caddesi” derlerdi. O zamanlar Cibali yönündeki devasa tütün fabrikasının önünden Haliç surları geçiyordu.
Cadde bunun önündeydi. Surların arkasından da, bu surlarla fabrika arasında kalan Hisar Altı Caddesi geçerdi.
Fakat bu yolların zamanımızdakilerle bir benzerlikleri
yoktu ve çoğunun zemini topraktı. Belli bir plana göre
yapılmadıklarından dolayı da genellikle dar ve kıvrım
lıydılar. Yine o yıllarda caddenin deniz tarafında ise, fabrikaya ait geniş depo ve mağazalar görülürdü.

This street is located on the borders of Fatih district and Fener
district near the Golden Horn. The main road extending from
the shore until Unkapanı’dan Fener Jetty is the name of Abdülezel Pasha. From here to Balat the street continues under
the name of Mursel Pasha. In the past years they called this
street “Cibali-Fener Street.” At that time, the walls of the Golden Horn were passing in front of the huge tobacco factory in
the direction of Cibali. The street was in front of it. Behind the
walls were also the streets of Hisar Altı that lie between these
walls and the factory. But these roads did not have similarities
with our time, and most of them were grounded. They were
usually narrow and curvy because they were not made according to a specific plan. Again in those years, on the seaside side
of the city, the factory warehouses and stores were seen.

Konya’da doğan ve 1827 ile 1897 yılları arasında yaşayan Abdülezel Paşa’nın göğsündeki Plevne kahraman
lık madalyasını, Sultan II. Abdülhamit bizzat takmıştı.
Paşa, 1897 Yunan Savaşı’nda Pınartepe’de atının üzerinde
vurularak şehit olmuştur. Mezarı da Yanya’nın Alasonya
kasabasındadır. Kahraman Paşa tüm yaşamı boyunca tam
26 savaşa katılmıştı. Şimdi unutulmaz adı, Haliç kıyısındaki bu çok işlek caddede yaşıyor. Cadde çevresinde pek
çok tarihî eser görülür. Bunlardan bazıları, Aya Nikola
Kilisesi, Ayakapı Hamamı (Nurbanu Sultan), binası şimdi bir üniversite olan ilk sanayi kuruluşlarımızdan Cibali
Tütün Fabrikası ve Bizans dönemi Haliç surlarından bazı
parçalardır.

Abdülezel Pasha, born in Konya and living between 1827
and 1897, and Sultan Abdülhamit II, personally placed the
Plevne bravery medal on his chest. The Pasha was killed in the
1897 Greek War in Pınartepe by being shot while on his horse.
His grave is in the Alasonya town of Yanya. The Braveheart
Pasha had participated in 26 battles throughout his entire life.
Now the unforgettable name lives on this very busy street along
the Golden Horn. There are many historical works around the
street. Some of these are some parts from the Cibali Tobacco
Factory and the Byzantine period Golden Horn walks from
the first industrial establishments which are used now as a
university, the Ayia Nicholas Church, the Ayakapı Hamamı
(Nurbanu Sultan).

Eskiden cadde kıyısında duran “Tüfenkhane Mescidi”,
Kanunî Sultan Süleyman’ın burada kurmuş olduğu “Tüfenkhane”ye (Tüfenkhane kârhanesi) ait olduğundan, bu
isimle tanınırdı.

The “Tufenkhane Mescidi,” (arms stock house mosque)
which formerly stood on the street, was known by this name
because it belonged to the “Tüfenkhane” (Tüfenkhane Karhane),
which Kanuni Sultan Süleyman established here.
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ADNAN ADIVAR CADDESİ

ADNAN ADIVAR STREET

Bu sokak, Aksaray Mahallesi’nin az batısında ve Kocamustafapaşa’ya giden yol üzerindeki Haseki Mahallesi civarındadır. Sokağın adının verildiği kişi olan Adnan Adıvar, ünlü halk kahramanı ve yazar Halide Edip Adıvar’ın
eşidir. Adıvar, Cumhuriyet yıllarının ilk bilginlerindendi
ve 1882 ile 1955 yılları arasında yaşamıştır. Burada geniş
bir arsanın gerisinde konağı bulunuyor. Günümüzde bunun bir kısmının müze haline getirilmesi düşüncesi vardır.

This street is in the vicinity of Haseki Quarter on the road to
Kocamustafapaşa, a little west of Aksaray Quarter. Adnan
Adıvar, the name given to the street, belonged to husband of
the famous folk hero and writer Halide Edip Adıvar. Adıvar
was one of the earliest scholars of the Republic and lived between 1882 and 1955. There is a mansion behind a large tree here.
Presently, there is a plan to turn it into a museum.
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ADNAN MENDERES BULVARI
(VATAN CADDESİ)

ADNAN MENDERES BOULEVARD
(VATAN STREET)

Anıtsal İstanbul Yarımadası’nın, Aksaray’ın batısında kalan Fatih bölümünde yer alan ve kara surlarının Topkapısı
bölümünden Aksaray Meydanı’na doğru dümdüz uzanan
bulvardır. Çok eski yıllarda aynı hattan İstanbul’un ünlü
“Likos Deresi” geçer, Yenikapı dolaylarına gelmeden önce
bir dirsek yapar ve sonra da bu kıyıdan (şimdiki Langa civarı) denize dökülürdü. Geçen asra dek çevresi tamamen
bostanlık olan ve bu arazilerin ortasından toprak bir yol
halinde ilerleyen bir caddeydi günümüzün bu çok işlek
bulvarı. O zamanlar buraya “Çayır Posta Yolu” derlerdi.
1950’lerin sonlarında Menderes iktidarı zamanında açılan bulvar, pek çok eski dokuyu da yok ettiğinden İstanbul’un tarihî mirasına ve görünümüne önemli zararlar
vermiştir. Bulvar kıyısında ve çevresinde yine de bazı eski
eserler günümüze kalabilmiştir. Bunların en önemlisi, eski
Bizans kilisesi Konstantin-Lips’ten camiye dönüştürülen
Fenari-İsa Camisi’dir. Bu Roma eserinden başka bulvar
üzerinde daha pek çok tarihî yapı vardır. Bazıları; Molla
Şeref Camisi, Yavuz Selim Medresesi, Şah-ı Huban Medresesi ve türbesidir.

The monumental Istanbul Peninsula is located in the Fatih
section of the western part of Aksaray and is a straight line
extending from the Topkapı section of the land walls to the
Aksaray square. In the very old years the same line passed through the famous “Likos Stream” of Istanbul, making an elbow before coming to Yenikapı circle and then pouring from
the shore (the current Langa neighborhood) into the sea. This
very busy boulevard of today was a street that was totally benevolent approximately until the last century and proceeded
from the middle of the land in a dirt road. They used to call
the “Meadow Postal Way” (Çayır Posta Yolu) at that time.
The boulevard, which was opened in the late 1950s during the
reign of Menderes, also destroyed many old textures, thus causing significant damage to the historical appearance of Istanbul. On the side and around the boulevard, however, some ancient artifacts still remain today. The most important of these
is the Fenari-Jesus Mosque converted from the old Byzantine
church Constantine-Lips. Other than this Roman work, there
are many other historical buildings on the boulevard. Some are
Molla Şeref Mosque, Yavuz Selim Madrasah, Shah-i Huban
Madrasah and Tomb (Turbe).

Fatih Belediye Başkanlığı’nın yeni binası da bu bulvar
üzerinde yer alır. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü
merkezi ve Fatih Kaymakamlığı da yine bu bulvar üzerindedir. 15. yüzyıldan kalma Murat Paşa Camisi, bulvarın
Aksaray Meydanı ile buluştuğu noktada yer alır. Bulvarın
Topkapı surlarına yakın bölümünde ise Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesi görülür.
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The new building of Fatih Municipality is located on this
boulevard. Istanbul Police Headquarters and Fatih District Governorate are also on this boulevard. The 15th-century
Murat Pasha Mosque is located at the point where the boulevard meets Aksaray Square. Near the Topkapı fortifications of
the boulevard, the Bezmi Alem Vakıf Gureba Hospital is seen.
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AHMEDİYE CADDESİ

AHMEDIYE STREET

Fatih ilçesindeki eski semtlerden Sofular civarında bulunan bu cadde, adını Fevzi Ahmet Paşa’dan almıştır ve Saraçhane-Horhor-Aksaray güzergâhının batı tarafında yer
alır. 1826 yılında ve II. Mahmut zamanında gerçekleştirilen, Şehzadebaşı’ndaki yeniçeri ocaklarının (Eski Odalar)
lağvedilmesi olayında en önemli görevlerden birini üstlenen kişiydi Fevzi Ahmet Paşa.

This street, which is located in the vicinity of the puritans area
of Fatih district, is named after Fevzi Ahmet Pasha and is located on the western side of Saraçhane-Horhor-Aksaray route.
In 1826 and II Fevzi Ahmet Pasha was the person who undertook one of the most important tasks in the abolition of the
janissary quarries (Old ones) of Şehzâdebaşı in Mahmut time.

Yeniçeri kışlaları ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından Eminönü sınırlarındaki Şehzadebaşı’nda (günü
müzde Fatih ilçe sınırlarında kalıyor), şimdiki Şehzade
Mehmet Cami
si karşısında ve İstanbul Belediye Sa
rayı’nın doğusunda, buradaki devasa ocak yapılarında kurulmuştu. Daha sonra Aksaray yakınlarında “yeni odalar”
devreye girince, bu eskisi de haliyle “eski odalar” olarak
anılmaya başlandı. Bütün bu ocaklar II. Mahmut’un yeniden yapılanma idealleri çerçevesinde Fevzi Ahmet Paşa
tarafından 1826’da ortadan kaldırılınca (Vaka-i Hayriye),
bu paşanın anısına eski odaların olduğu yerdeki bir caddeye “Fevziye”, yeni odaların bulunduğu Aksaray’daki bir
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The janissary houses were firstly occupied by Fatih Sulitan
Mehmet in Şehzadebaşı (on the border of Fatih district) at
the Eminönü streets, opposite to the present Şehzade Mehmet
Mosque and to the east of the Municipality of Istanbul was
established in military center buildings. When the “new rooms”
(yeni odalar) came into circulation near Aksaray, the old ones
began to be called “old rooms” (eski odalar). When all these
military centers were abolished by Fevzi Ahmet Pasha in 1826
(Vaka-i Hayriye) in the framework of the reconstruction ideals of Mahmut II, the titles “Fevziye” was added to a street
in which there were old rooms in memory of this Pasha and
‘Ahmediye’ on another street on the right. In the following years, there were no more such centers in these regions and these

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

başka caddeye de “Ahmediye” adı verildi. Sonraki yıllarda
artık buralarda ocak falan kalmayınca da bu bölgeler “Ahmediye” ve “Fevziye” isimli mahallelere dönüştürüldü.
Bu iki cadde de günümüzde aynı isimleriyle Aksaray’da ve Şehzadebaşı’nda yaşarlar. Ama buralarda ne
eski odalardan (Şehzadebaşı’nda), ne de yeni odalardan
(Aksaray-Sofular) en ufak bir iz dahi kalmamış olması, tarihimiz ve kültürümüz açısından gerçekten büyük bir ka
yıptır. 1960’lara dek bu yeni odalarınkışlasına ait bir kapı
harabesi yine de görülebilmekteydi. Fakat zaman içinde
o da yok oldu. Aksaray yakınında “Et Meydanı” denilen
mevki de, işte bu kışlanın önünde yer alan meydandı. Ye
dikule salhanesinden (mezbaha) gelen koyun etleri bu
meydana indirilir ve askerler kazanlarıyla gelip bu etleri
alır ve kışla mutfaklarına taşırlardı.
17. yüzyıldaki büyük yangında harap olan ahşap kışla
yapıları daha sonra yenilendi. Yeniçeriler bu felaket sonrasında yaşamlarını, şimdiki Vatan Caddesi’nin bulunduğu “Yenibahçe Çayırlığı”nda çadırlar kurarak sürdür
müşlerdir. Yani, ünlü Yeniçeri odaları bir dönem demek
ki, çadırlarda iş görmüşler!

regions were transformed into “Ahmediye” and “Fevziye” neighborhoods.
These two streets still exist in Aksaray and Şehzâdebaşı
with the same names today. But the fact that there is not a
trace of neither the old rooms (Şehzadebaşı) nor the new ones
(Aksaray-Sofular) around here is really a big disaster for our
history and culture. Until the 1960s, this new military barracks could still be seen as a door-wreck. But over time, they also
disappeared. Near Aksaray, the place called “Meat Square”
was located in front of these military barracks. Meat of slaughtered sheep, from the Yedikule Salhane (slaughterhouse),
used to be taken to this square.
The wooden barracks, which had been destroyed in the
17th century by the great fire, were renewed afterwards. Yeniçeris continued their lives on this journey by establishing tents
in “Yenibahçe Çâyırlığı” (Pasture) where the present Vatan
Street is located. So, the famous janissary rooms have been
tents for a while!

AHMET HİKMET EFENDİ SOKAĞI

AHMET HIKMET EFENDI STREET

Şair Yahya Sezai Efendi’nin oğlu olan Hikmet Efendi
1870 yılında doğdu. Dedesi müftü olduğundan sonradan
“Müftüoğlu” soyadını aldı. Bu Osmanlı aydını 1893 yılında Servet-i Fünun ailesine katıldı. 1927 yılında da öldü.
Aksaray’da orta mektebi okumuştu. Bu nedenle yakın
daki Fındıkzade semtinin ana caddesi olan Kızılelma’nın
doğusunda kalan bu sokağa Ahmet Hikmet Efendi’nin adı
verildi. Burası eski Nevbahar Mahallesi’nde kalır. Sokağın
kuzeyinden Cevdet Paşa Caddesi, güney yönünden ise
Haseki Caddesi geçer.

Hikmet Efendi, son of Poet Yahya Sezai Efendi, was born in
1870. Since his grandfather was a Mufti (state religious affairs city director), he later on took the surname “Müftüoğlu”.
This Ottoman intellectual joined the Servet-i Fünun family in
1893. He died in 1927. He completed secondary school in Aksaray. For this reason, this street to the east of Kızılelma, the
main street of the nearby Fındıkzade neighborhood, was named Ahmet Hikmet Efendi. This remains in the old Nevbahar
neighborhood. Cevdet Paşa Street passes through the north of
the street and Haseki Street passes from the south.
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AHMET KÂHYA CAMİ SOKAK

AHMET KAHYA MOSQUE STREET

Aksaray’dan Topkapı yönüne çıkan Millet Caddesi’yle
(Turgut Özal) kesişen Haseki Caddesi’nin baş tarafındaki
Hacı Bayram Kaftani Camisi’nin kıyısından başlayarak,
az geride kalan Cerrahpaşa Caddesi’yle buluşur bu sokak. Adını, bu cadde üzerindeki Şemî Molla Camisi’nden almıştır. Şöyle ki; Caminin asıl adıydı Ahmet Kâhya.
1533’te yapılan bu eseri, Ayşe Revnak adındaki hayırsever
bir kadın, eşi Şemi Molla adına 1827’de ve II. Mahmut
döneminde yeniledi. Eser de bu şahsın adıyla tanınır oldu
o günden sonra. Oysa eseri ilk yaptıran kişi, Fatih Sultan
Mehmet’in sadrazamı Murat Paşa’nın kethüdâsı olan,
Ahmet Kâhya idi. II. Abdülhamit’in de önemseyip onarttığı bu eserin yanında bir de çeşmesi görülür. Sadrazam
Murat Paşa’nın camisi de buraya çok yakın olan Aksaray
Meydanı’nda, Millet ve Vatan caddelerinin birleşme noktasındadır.

Starting from the shore of Hacı Bayram Kaftani Mosque at
the head of Haseki Street intersecting with Millet Street (Turgut Ozal) which leads from Aksaray to Topkapı, this street
meets with Cerrahpaşa Street which is just behind. It took its
name from the Şemî Molla Mosque on this street. Namely; The
real name of the mosque was Ahmet Kahya. This work, made
in 1533, is a benevolent woman named Ayşe Revnak, restored
it in 1827 in the name of her husband Shimi Molla and it was
again restored during the time of Mahmut II. This work was
known in the name of this person after that day. However, the
first person to do the work, Ahmet Kahya was the Chamberlain (Kethuda) of Murat Pasha, the Grand Vizier of Fatih
Sultan Mehmet. It is noted that this structure which was also
repaired by Abdulhamit II, also had a fountain. The Grand
Vizier Murat Pasha’s mosque is at the junction of the Millet
and the Vatan Streets in Aksaray Square, which is very close
to here.
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AHMET VEFİK PAŞA CADDESİ

AHMET VEFIK PASA STREET

Fatih ilçesinin yaklaşık ortalarında yer alan Fındıkzade’deki ünlü Bizans açık su sarnıcı Mokios’un (günümüzde Çukurbostan olarak bilinen ve Fatih Eğitim Parkı olarak kullanılan alan) kuzeyinden geçerek Turgut Özal Bulvarı’yla
birleşen geniş bir caddedir. Caddenin batı yöndeki ucunda
ünlü Behruz Ağa Camisi görülür. Hasodabaşılarından olan
bu zatın camisini Mimar Sinan 1562’de yapmıştı.

It is a wide boulevard that is nearly in the center area of the Fatih district. It passes through the north of the famous open water sistern Mokios in Fındıkzade (known today as Çukurbostan
and used as Fatih Educational Park) meets Turgut Özal Boulevard. At the west end of the boulevard Behruz Ağa Mosque
can be seen. This individual was one of the Hasodabaşı (unique
concierge) and his mosque was built by Architect Sinan in 1562
Vefik Pasha, whose name was given to this boulevard, was
one of the leading Turkish nationalists. He lived between 1823
and 1891. His father, Mehmet Efendi, was in charge of the Paris
embassy. In 1857, he was appointed to the position of “Deavi
Nazırlığı” (a kind of justice ministry position) and in 1878, he
was appointed as Minister of Ministry of Education. The person
who translates from Molière and carries the Ottoman to the cultural platforms is Vefik Paþa. In 1876 he published the Lehçe-i
Osmani (Ottoman Lexicon).
The old stone mines now covered by the Robert College were
the lands of Vefik Pasha. These stones were used by the Fatih Sultan Mehmet in the construction of Rumelihisari. The college administration later purchased the area from Vefik Pasha and the
stones were again used in the construction of the school building.

Caddeye adı verilen Vefik Paşa, önemli Türk milliyetçilerindendi. 1823 ile 1891 arasında yaşadı. Babası, Paris
elçiliğinde görevli Mehmet Efendi’ydi. 1857’de “Deavi Nazırlığı” (bir tür adalet bakanlığı), 1878’de de Maarif Nazırlığı görevlerinde bulundu. Molière’den çeviriler yapan
ve Osmanlı’yı kültürel platformlara taşıyan kişidir Vefik
Paşa. 1876’da Lehçe-i Osmanî’yi yayınlamıştı.
Şimdiki Robert Koleji’nin yerinde bulunan eski taş ocakları, Vefik Paşa’nın arazileriydi. Buradaki taşları, Fatih Sultan
Mehmet de yaptırdığı Rumelihisarı inşaatında kullanmıştı.
Kolej yönetimi sonradan bu arazileri Vefik Paşa’dan satın aldı
ve yine taşlar okul binasının yapımında kullanıldı.
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AKDENİZ CADDESİ

AKDENIZ STREET

Fatih ilçesinin en büyük ve en eski caddelerinden biridir.
Fatih Külliyesi’nden güneye, Bali Paşa, Eski Ali Paşa ve
Sarıgüzel caddelerini dik keserek Vatan Caddesi’ne doğru
hafif bir eğimle iner. Adını da, İstanbul’un dördüncü tepesindeki Fatih Külliyesi içinde yer alan ve yönü, ülkemizin
güneyindeki büyük denizimize doğru olan “Akdeniz medreseleri”nden almıştır.

It is one of the largest and oldest boulevards of Fatih district.
From Fatih Complex to the south, Bali Paşa, Eski Ali Paşa and
Sarıgüzel cut down the streets with a slight incline towards Vatan Street. Its name comes from “Akdeniz Medresesi” (Mediterranean School), located in the Fatih Complex, on the fourth
hill of Istanbul, towards the big sea in the south of our country.

Eski yıllarda bu caddenin dik kestiği Sarıgüzel Caddesi
şimdikinin tam aksi yönde, batıdan doğuya değil, güneyden kuzeye tırmanan toprak bir yoldu. Akdeniz Caddesi
çevresindeki sokaklar günümüzde özgün tarihî görünümlerinden son derece uzaktır ve yeni cadde ve sokaklar buradaki tarihî dokuyu neredeyse tamamıyla tahrip etmiştir.
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Sarıgüzel Avenue, cut steeply by this street in the past years, is a dirt road that climbed not from the west to the east,
but exactly the opposite of the present, from south to north.
The streets around Akdeniz Street today are far from their original historical appearance and the new boulevards and streets
have almost completely destroyed the historical texture there.
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AKSARAY

AKSARAY

İstanbul’un en eski Müslüman yerleşimlerinden olan bu
ünlü semt (şimdi mahalle), tarihî yarımadanın ortasında,
Eminönü ile Fatih ilçelerini ayıran Atatürk Bulvarı hattı
üzerindeki mahallelerden oluşuyor.

This famous district (now the neighborhood), one of the oldest
Muslim settlements in Istanbul, consists of the neighborhoods
on the Atatürk Boulevard, which separates Eminönü and Fatih districts from the historical peninsula.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra yeni
başkentini Müslüman Türk nüfusu ile kalabalıklaştırma
siyaseti güderken, ülkenin pek çok yöresinden, yukarıda
söylediğim gibi, gruplar halinde aileler getirerek, kentin
belirli semtlerine yerleştirdi. Fatih’in adamlarından İshak Paşa da Karaman seferinden başkente döndüğünde,
Konya yakınındaki Aksaray ilinden beraberinde getirttiği
Müslüman ahaliyi Aksaray’a yerleştirdi. Sonra da semt,
bu ailelerin geldikleri yörenin ismiyle anılır oldu zaman
içinde.

After conquering Istanbul, Fatih Sultan Mehmet followed
a policy of increasing the Muslim Turkish population of his
new capital and for that reason brought in families from many
regions of the country, settling them in certain parts of the city.
When Ishak Pasha of Fatih’s men returned from the Karaman
expedition, he placed the Muslim people in Aksaray, brought
with him from the province of Aksaray near Konya. In time
this district became known by the name of the region these families were from.

Camiler, çeşmeler, sıbyan okulları, tekke ve hazirelerle, semt kısa sürede tam bir Türk yerleşimine büründü.
Buradaki en eski ve büyük eserlerden biri, Fatih’in veziri
Murat Paşa’nın 1471’de yaptırdığı camidir.
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Mosques, fountains, young children’s schools, lodges and
private burial sites, the district became a full Turkish settlement in a short time. One of the oldest and greatest artifacts
here is the mosque built by Fatih’s Vizier Murat Pasha in 1471.
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Son dönem eserlerin en muhteşem görünümlü olanı
ise, o tarihten tam dört asır sonra Sultan Abdülaziz’in,
anası adına yaptırdığı 1871 tarihli Pertevniyal Valide
Sultan Camisi’dir. Mimar Montani’nin eseridir bu güzel
cami.
En eski mahallelerden biri olan Horhor semti de Aksaray’ın az kuzeyinde yer alır. Buradaki küçük semt camileri, tekkeler ve hazireler, İstanbul’un otantik doku
sergileyen sokaklarını oluşturur. Ama meydanın yeniden
düzenlenişi sırasında ve 1970-1973 arasında yapılan üstalt geçitler, daha önceki Vatan ve Millet caddelerinin inşası, Aksaray’ın tarihî kimliğini çok büyük ölçüde bozmuş,
buradaki birçok eserin de ortadan kalkmasına neden ol
muştur. 1890’lardan “Emin Efendi Tekkesi” de yok edilen
eserlerden biridir. Yakın tarihlere dek meydandaki heyula
geçit yokken, aynı yerde daire şeklinde çimenlik bir alan
vardı ve araçlar bunun etrafında dönerek, istedikleri yöne
ilerlerlerdi.
Estetikten uzak yüksek binaların bulunmadığı görece
sakin bir semtti burası ve meyhaneleri, çarşı-pazar yer
leriyle de ünlüydü. Şimdi biraz aşağıda, Yenikapı İstasyonu’nun arkasında yapılan eski limanı (Vlanga) ortaya
çıkarma kazıları, Aksaray’ın Bizans dönemindeki “topoğrafik” görünümünü de belgelerle önümüze serecek. Çünkü semtin güneyindeki “Langa Bostanlığı”nın olduğu yer,
Bizans devrinde “Eleuterios (veya Teodosius) Limanı”ydı.
Daha 19. yüzyıla dek duran, Yavuz Selim’in torunu
Hanım Sultan Camisi, Kemankeş Ahmet Paşa (Yolgeçen)
Camisi, Kara Mehmet Paşa Camisi, Cellat Çeşmesi Camisi, Kovacılar Camisi, Mirahur (İmrahor) Hamamı gibi,
irili ufaklı birçok eski eser ne yazık ki günümüzde yoktur
Aksaray Meydanı çevresinde. O yıllarda 1871’de sefere
konulan atlı tramvayların “at ahırı” da burada, Yenikapı’ya
doğru inen Namık Kemal Caddesi yanındaydı. Bir zamanlar oldukça büyük ölçekte bostanlık araziler de vardı
Aksaray ve çevresinde.

The most spectacular aspect of the recent works is the Pertevniyal Valide Sultan Mosque, dated 1871, which was built by Sultan Abdülaziz in his mother’s name. This beautiful
mosque is the work of Architect Montani.
One of the oldest neighborhoods, the Horhor quarter, is
located to the far north of Aksaray. The small neighborhood
mosques, lodges and gravesites in this area form the authentic
textured streets of Istanbul. However, during the reorganization of the plaza and between 1970 and 1973, overpasses, the
construction of the previous Vatan and Millet streets, have distorted the historical identity of Aksaray to a great extent and
caused many of these works to disappear. It is one of the works
destroyed in “Emin Efendi Tekkesi” from 1890. Until recently, when there was no monstrous overpass in the square, there
was a circle of grass in the same place, and the vehicles turned
around in the direction they wanted.
It was a relatively quiet neighborhood when unaesthetical
high buildings were not around, and the taverns, bazaars and
market places were famous. Now a little below, the excavations
of the old port (Vlanga) built behind Yenikapı Station will
give us the “topographic” view of Aksaray in the Byzantine period with documents. Because it was the place where “Langa
Bostanlığı” (Vegetable garden) was located in the south of the
city, it was “Eleuterios (or Teodosius) Harbor” in Byzantine
period.
Unfortunately, no longer are many ancient works are surrounding Aksaray Square today, such as Yavuz Selim’s granddaughter’s Hanım Sultan Mosque, Kemankeş Ahmet Pasha
(Yolgeçen) Mosque, Kara Mehmet Pasha Mosque, Cellat Çeşmesi Mosque, Kovacılar Mosque, Mirahur (İmrahor) Bath
which stood until the 19th century. In those years, the horse-feeding houses of the horse-drawn trams, which were settled
in 1871, were next to Namik Kemal Caddesi, which descended
towards Yenikapı. Once upon a time, there were also vast landscapes on Aksaray and its surrounding area.
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AKŞEMSETTİN CADDESİ

AKSEMSETTIN STREET

Bu cadde Fatih ilçesinin orta yerinde ve Fatih Külliyesi’nin güneybatısında yer alır. İstanbul Polis Müdürlüğü
binalarının yanından başlayan cadde, Vatan Caddesi ile
Fevzipaşa caddeleri arasında dikine uzanır. Kuzey yöndeki bölümü de Yavuz Selim Caddesi adını taşır ve bu da
beşinci tepedeki Selimiye Külliyesi önünde sonlanır. Batı
yönden Hırka-i Şerif Caddesi bununla birleşir. Akşem
settin Caddesi çevresindeki en ünlü eser, bir Sinan yapısı
olduğu iddia edilen 16. yüzyıl sonlarından kalma Sad
razam Mesih Mehmet Paşa Camisi’dir. Çevresindeki diğer eserlerden en ünlüsü Abdülmecit’in yaptırdığı 1851
tarihli Hırka-i Şerif Camisi ve daha aşağılarda, Vatan
Caddesi’ne doğru görülen Mimar Sinan Camisi’dir. Ayrıca, Üsküdar’ın Emniyet Mahallesi’nde de bir Akşemsett in
Sokağı bulunmaktadır.

This street is in the middle of Fatih district and is located on
the southwest side of Fatih Complex. Starting from Istanbul
Police Department buildings, the street runs vertically between
Vatan Street and Fevzipaşa Street. The section in front of the
bazaar is named Yavuz Selim Street, which ends in front of the
fifth mound of Selimiye Complex. From the west, Hırka-i-Şerif
Street merges with it. The most famous work in Akşemsettin
Avenue is the Sadrazam Mesih Mehmet Paşa Mosque of the
16th Century, claiming to be a Sinan structure. The most famous of the other works on the periphery is the Hırka-I Şerif
Mosque of 1851, which Abdulmecit had built, and the Mimar Sinan Mosque, which was seen towards Vatan Street. In
addition, there is also Akmerkez Street in Üsküdar’s Emniyet
neighborhood with the same name.

Akşemsettin Efendi, 1389’da doğdu. Fatih Sultan
Mehmet’in hocalarındandı. Cadde de, bu hocanın kendi adına yaptırdığı Mimar Sinan Mahallesi yakınındaki
camiden adını aldı. Asıl adı, Muhammed Şemsettin bin
Hamza olan Akşemsettin Efendi, Sufi, bilgin ve tıp adamıydı. Hacı Bayram Veli’nin yanında eğitim gördü. Maddet-ül Hayat, Maddet-ül Tıb, Risalet-ün Nuriye gibi eserleri bulunur. Fetih zamanında Hz. Eyüp el Ensarî’nin mezarını bulmasıyla ünü daha da artmıştı. Fetih ordusuna
manevi yönden büyük yararları olan Akşemsettin Efendi,
1459’da öldü. Kabri, Göynük’tedir.
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Akşemsettin Efendi was born in 1389. He was the teacher
of Sultan Mehmet the Conqueror. The street also received the
name of the architect named Mimar Sinan Mahallesi, which he built in his own name. His real name was Akşemsettin
Efendi, Sufi, scholar and medical man, who was Muhammad
Semsettin bin Hamza. He was educated alongside Haci Bayram Veli. He authored Maddet-ül Hayat, Maddet-ül Tib,
and Risalet-ün Nuriye. His reputation grew even more when
he found the tomb of Eyüp al Ansari at the time of conquest.
Akşemsettin Efendi, who had great benefits in spiritual direction for the conqueror, died in 1459. His grave is in Göynük.
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ALAY MÜFTÜSÜ SOKAĞI

ALAY MUFTUSU STREET

Osmanlı devrinde ve özellikle 19. yüzyılın başlarındaki Sultan II. Mahmut döneminde gerçekleşen askerî reformdan sonra, orduyu oluşturan alaylarda, “100 nefere
bir imam” verilir, bu kişiler askerin dini konularda eğitimini üstlenirlerdi. Arabacı, piyade, süvari, tabur gibi bi
rimlerde yine birer müftü olurdu. Orduya alınan 15 yaşlarındaki gençler için de bu eğitim uygulanırdı. Burada
görev yapan imamların sınavlarda başarılı olanları “alay
müftüsü” tayin olunurdu. Örneğin; Hoca İsmail Efendi
bir “alay müftüsü” idi. I. Dünya Savaşı’na “97. alay müf
tüsü” olarak katılmış ve 1915 yılında şehit düşmüştü.

After the military reforms that took place during of the Ottoman period and especially in the early years of 19th century
during reign of Mahmut II, one imam (a Muslim cleric) for
each 100 soldiers used to be assigned to teach troops in religious matters. There would still be a mufti in other units such
as wagoner, infantry, cavalry, and battalion. This training was
also applied to young people aged 15 years old. Working imams
who were successful in the examinations were appointed as
‘mufti for the regiment.’ For example; Hoca Ismail Efendi was
a ‘mufti for regiment.’ He attended the World War I as a mufti
for a regiment and died in 1915 as a martyr.

O günlerden anılar yansıtan bu sokağımız Fatih’in
Seyit Ömer Mahal
lesi’nde, Fındıkzade’deki Çukur
bos
tan diye bilinen ve Bizans’ın 6. yüzyıldan kalma açık su
sarnıcının (Mokios) batısında, Ziya Gökalp Caddesi’yle,
Cevdet Paşa Caddesi arasında yer alır. Ayrıca, yine aynı
görevi anımsatan “Alay İmamı Sokağı” da, diğer sokağın
yakınında ve daha batıda, kara surlarına yakın Cambaziye
Mahallesi’nde, Silivrikapı Caddesi’nin güneyinde, Meşeli
Mescit Sokağı’nın yanında bulunuyor.

On the western side of the open water cistern (Mokios) of
Byzantium, known as Çukurbostan in Fındıkzade, in Seyit
Ömer Village of Fatih, reflecting on those days, Ziya Gökalp
Street, Cevdet Paşa Street are located between them. In addition, the “Alay İmamı Street,” which is reminiscent of the same
duty, is located near the other street and in the west, in the
Cambaziye neighborhood near the land walls, in the south of
Silivrikapı Street, next to Meşeli Mescit Street.

ALİ EMİRÎ EFENDİ SOKAĞI

ALI EMIRI EFENDI STREET

Fatih’in merkezinde, Fevzipaşa Bulvarı üzerinde yer alan
ve 18. yüzyıl başlarının Feyzullah Efendi Medresesi’nden
dönüştürülen Millet Kütüphanesinin yanındaki sokaktır.
Yüreği kitap sevgisiyle dolu olan Ali Efendi, erken 20. yüzyılda bu kütüphaneye çok sayıda el yazması eseri bağışlamış, âdeta bu kültür yuvasını ihya etmişti. 1857 ve 1924
yılları arasında yaşam süren Ali Efendi’nin, öldüğünde cenazesine katılmak için İstanbul’un tüm kitapçıları kepenk
indirmişlerdi.

It is the street on the Fevzipaşa Boulevard in the center of Fatih, next to the Millet Library, transformed from the Feyzullah Efendi Madrasa in the early 18th century. Ali Efendi, full
of love for reading, donated a large number of manuscripts to
this library in the early 20th century, it was like he gave life to
this nest of culture. All the bookstores of Istanbul shut down in
order to join the funeral of Ali Efendi, who lived between 1857
and 1924 when he died.
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ALİ KUŞÇU SOKAĞI

ALI KUSCU STREET

Ali Kuşçu, 15. yüzyılda Semerkant’da doğdu. Asıl adı Ali
bin Muhammed idi. Babası, Timur’un oğlu Uluğ Bey’in
“doğancı”sı olduğundan, kendisine buna uygun olarak
“Kuşçu” lâkabı verilmişti. Bir dönem Osmanlılarla Akkoyunlular arasında çıkan bir sorun nedeniyle Fatih Sultan
Mehmet’e elçi olarak gönderildi. Fatih Sultan Mehmet de
Ali Kuşçu’yu kendi medreselerine hoca olarak atadı. Ali
Kuşçu matematik konusunda uzmandı. Muhammediye
isimli bir de matematik kitabı vardır.

Ali Kuşçu was born in the 15th century in Semerkant. His
real name was Ali bin Muhammad. His father, was was the
“falcon bird carer” of Uluğ Bey, Timur’s son and accordingly
he was given the name “Kuşçu.” He was sent to the Fatih Sultan Mehmet as an ambassador for a period of time due to a
problem between the Ottomans and the Akkoyunlular. Fatih
Sultan Mehmet had also appointed Ali Kuşçu as a teacher to
his Madrasa (Islamic theological school). Ali Kuşçu was an
expert on mathematics. There is also a book of mathematics
named Muhammadiyya.

Adını taşıyan sokak şimdi, Edirnekapısı’ndaki Mihrimah Sultan Camisi yanında bulunan sur kapısında yer
alıyor. Kapının içi ve dışı bu isimle bilinir.

The street bearing its name is now located at the castle gate
next to the Mihrimah Sultan Mosque in Edirnekapı.

ALİ NAKİ SOKAĞI

ALI NAKI STREET

Fatih ilçesinde ve İstanbul’un beşinci tepesini oluşturan
Yavuz Selim’de, ünlü “Çukurbostan”ın (Aspar) güneydoğu
yönünde bulunan sokağın adıdır. Osmanlı döneminde “Se
limiye” adı verilen ve Bizans’ın erken dönemlerinden kalma, içi çok güzel sütun başlıkları olan sütunlarla donanmış
kapalı sarnıcın (günümüzde onarılıyor) da bulunduğu bu
sokağa Ali Naki Bey’in adının verilmiş olması, İstanbul’un
çok ünlü eğitim kurumu olan Dârüşşafaka’nın buraya çok
yakın olmasıyla ilgilidir. Çünkü Ali Naki Bey, 1863 yılında
eğitime başlayan bu güzide okulun kurucularından biriydi. Ali Naki Bey aynı zamanda tarihî Trabzon Lisesi’nin
de kurucu müdürüydü. Bu binayı, 1880’de doğup 1938’de
ölen ve Atatürk’ün de katafalkını yapan ünlü mimar Bruno Taut inşa etmişti. (Boğaziçi Köprüsü’nün Ortaköy’deki
Avrupa ayağının sağ tarafında, ağaçlar arasında görülen
ve kuş kafesine benzeyen ev Bruno Taut’un idi.)

It is the name of the street in the southeast direction of the
famous “Çukurbostan” (Aspar) in Yavuz Selim, which is the
fifth hill of the city of Istanbul within Fatih distirct. The fact
that this street, which is called “Selimiye” in the Ottoman period and which is located in the early periods of Byzantium and
which has a closed cistern (now being repaired) equipped with
pillars with very beautiful column headings, was named for
Ali Naki Bey because Darüşşafaka is very close here. Because
Ali Naki Bey was one of the founders of this distinguished school, which started education in 1863. Ali Naki Bey was also the
founding director of the historical Trabzon High School. This
building was built by renowned architect Bruno Taut, who
was born in 1880 and died in 1938 and who made Atatürk’s
catafalque. (Bruno Taut’s house resembling a bird cage, among
trees was on the right side of the European foot of the Bosphorus Bridge in Ortaköy)

Ali Naki Sokağı’nın ve karşısındaki Aspar açık sarnıcının bulunduğu semtin adı Bizans devrinde, “Kse
rokepion”du.

The name of the district in which Ali Naki Street and Aspar,
the outdoor cistern opposite it was “Kserokepion” in Byzantium
period. The inside and outside of the door is known by this name.
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ALİ ŞİR NEVÂÎ SOKAĞI

ALI SIR NEVAI STREET

Aksaray ile Kocamustafapaşa arasında, Haseki’den sonra
gelinen Hekimoğlu Camisi’nin üstü tarafında bulunan bu
sokağın adı, Türk dilini en iyi kullanan eski bilgin ve şa
irlerden biri olan Ali Şir Nevâî’den gelir. Babası Timur’un
generallerinden Kiçkine Bahşi’ydi. Herat’da doğmuş ve 15.
yüzyılda yaşamış Nevâî, 1501’de ölmüştür. İstanbul’daki
ünü, Yavuz Sultan Selim’in onu çok sevmiş olmasından
sonra daha da artmıştı. Bu sokağın üzerinde çok önemli bir Mimar Sinan eseri vardır, ama ne yazık ki durumu
gerçekten de çok perişandır. Heybetli görünümüyle hâlâ
bir hayli de etkileyicidir. Bir 16. yüzyıl yapısı olan ve ge
niş bir arsa içinde, binalarla kuşatılmış halde kalakalan bu
yüksek değerdeki Mehmet Efendi Medresesi’nin acil olarak onarılıp İstanbul kültürüne kazandırılması gerekiyor.

Located between Aksaray and Kocamustafapaşa, just over
Hekimoğlu Mosque after Ha-seki, this street is named after
the old scholar and poet, who had a great command of the
Turkish language Ali Şir Nevâî. His father was one of Timur’s
generals Kiçkine Bahşi. Born in Herat and lived in the 15th
century, Nevâî died in 1501. His fame in Istanbul grew much
more after Yavuz Sultan Selim’s deep admiration of him. There
is a very important work of Mimar Sinan on this street, but
sadly it is truly in a very ruinous state. With its majestic appearance it is still quite impressive. This Mehmet Efendi Medrese,
of 16th century, stand-ing in a wide parcel of land, petrified
under siege by buildings, this work of great value needs to be
repaired urgently and added to the culture of Istanbul.
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ALTAY CADDESİ

ALTAY STREET

Fatih ilçesinin ana bulvarı olan Fevzipaşa Caddesi’nin,
Edirnekapı yönüne doğru gidilirken sol tarafında yer alan
bu cadde, hemen kıyısında ve ana caddeye yakın Altay
Camisi’nden ismini almıştır. Cami, 1920’lerde harabe
halindeydi. Şimdiki hali, özgün olmayan tasarımıyla yeniden yapımdır.

This avenue that is on the left of Fevzipaşa Boulevard, the
main artery of the municipality of Fatih, when heading in the
direction of Edirnekapı, was named after Altay mosque that is
located just at the edge of it and close the main boulevard. The
mosque was in ruins in the 1920’s. Its present state is a new
design and not the original.

Cami ve caddeye isim olan “Altay”, aslında küçük bir
çocuğa ait “al” renkteki bir “tay”dan gelir. Anasıyla birlikte burada yaşayan çocuk günün birinde bu sevdiği tayın
üzerinden düşerek talihsiz bir şekilde ölür. Anası bu acı
olay üzerine büyük bir yasa girer ve dayanamayıp çocuğunun ölümüne neden olduğunu düşündüğü tayını satar. O
parayla da sokakta “Al tay” adını verdiği bir çeşme yaptırır. Bu acıklı öykünün devamında ise devrin şeyhülislamı
devreye girer. 1669’da Şeyhülislam Debbağzade Mehmet
Efendi’nin burada yaptırmış olduğu cami, halkın efsaneleştirdiği “Al tay” adı nedeniyle bundan böyle “Altay Camisi” diye anılır.

“Altay” that became the name for a mosque and an avenue,
actually belongs to a “red” col-oured “colt” that belonged to a
child. A small child, living with his mother here, unfortu-nately died one day falling from his beloved horse. His mother
went deep into mourning and with her unbearable pain sold
the colt she blamed for the accident. With the money had a
fountain built on this street she named “Al Tay” (red colt). In
the continuation of this sad story, the şeyhülislam came into
play. In 1669, the mosque built by Şeyhülislam Deb-bağzade
Mehmet Efendi, starts being called “Altay Mosque” because of
the legendary “Al tay” story.

Caddenin güney yönüne açılan Kadı Kırtay Sokağı’nın
eski adı ise Altay Sokağı idi ve burada Ümmî Sinan Rufaî
Tekkesi dururdu. Halk buna da “Altay Tekkesi” derdi.
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Kadı Kırtay street that opened to the south direction of
the boulevard used to be known as Altay Street and Ümmî Sinan Rufaî Tekkesi was there. People, also, used to call it, “Altay
Tekkesi”.
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ALTIMERMER CADDESİ

ALTIMERMER STREET

Fatih ilçe sınırlarındaki Fındıkzade semti içinde kalan ve
Bizans döneminde, 6. yüzyılda yapılmış dev açık su sarnıcı Mokios’un batısından geçen caddenin adıdır.

It is the name of the avenue located within Fatih municipal
border, in the Fındıkzade dis-trict, passing on the west of the
Mokios water cistern built in 6th century, Byzantium era.

Günümüzde Fatih Eğitim Parkı olarak kullanılan bu
sarnıç, Osmanlı çağında ve yakın tarihlerde Çukurbostan
olarak bilinirdi. Vaktiyle bu sarnıcın gerisinde aynı isimli
bir de manastır dururdu. Bu eski yapılara ait “altı sütun”,
bu çevrenin “Altımermer” olarak anılmasına neden ol
muştu. Bu sütunların üzerinde, her birini eski çağ sanatçılarının yaptığı kabartmalar vardı ve bu figürlerin tılsımlı
oldukları düşünülürdü. Birindeki “sinek” kabartması sü
rekli vızıldadığı (!) için İstanbul’un içine asla sivrisinekler
girmezdi. Bizans devrinde buraya Xerolopos, yani “Ku
rutepe” derlerdi. Çorak bir toprağı vardı bölgenin çünkü.

This cistern used as Fatih Educational Park, was known
as Çukurbostan in Ottoman era and not too far history. Long
time ago behind this cistern stood a monastery of the same
name. The “six columns” belonging to these old buildings, became the reason for this area to be known as “Altımermer”. There
carvings on these columns each made by old time artists and
these figures were believed to be magical. Because on one of
them a “fly” carv-ing constantly buzzed, no mosquitoes would
enter the city. During Byzantium era this area was called Xerolopos, meaning “Dryhill”; because this area had very dry soil.
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ALTI POĞAÇA SOKAĞI

ALTI POGACA STREET

Fatih’in bu çok eski isimli sokağı Fatih Külliyesi’nin kuzeyinde, Haliç’teki Cibali semtinin yakınlarında, Haliç Caddesi ile Haydar arasındaki Kopça Sokağı’nın yanında kalır.
Vaktiyle yakınında Müftü Hamamı bulunurdu. Sokağın
adı, 17. yüzyıl başında burada küçük bir mahalle camisi
yaptıran Defterdar “Altıpoğaça Ahmet Efendi”den gelir.
Yükseltilmiş bir kat üzerine (fevkani olarak) inşa edilen
bu eski eser maalesef 1918 yılının ünlü Fatih yangınında
heba olup gitti. Bu Ahmet Efendi 1603 yılında ölmüştür.
Bir söylenceye göre de bu Altıpoğaça Ahmet, II. Beyazıt
devrinde, 16. yüzyıl başlarında yaşamıştır. Güya, sultanı
öyle sever sayarmış ki, her gün fırında değil de, güneşte
pişirip hazırladığı “altı poğaça”yı sultana getirir, onun dualarını alırmış Ahmet Efendi. Günümüzde Altı Poğaça
Camisi, yeniden yapılmış ve ibadete açılmıştır.

This street of Fatih with a very old name stays next to
Kopça Street between Haliç (Horn Golden) Street and
Haydar, near the Cibali district of Golden Horn to the
north of Fatih Complex . Mufti Bath was nearby in the
past. The name of the street is called ‘Defterdar Altıpoğaça Ahmet Efendi’ (Financial Manager) which had a
small neighborhood mosque here at the beginning of
17th century. This ancient monument was built (two storeys) on an elevated floor unfortunately was destroyed
in the famous Fatih fires of 1918. Ahmet Efendi died in
1603. According to a myth, this Altıpoğaça Ahmet lived
at the time of Beyazıt II, early 16th century. Supposedly,
he likes the Sultan so much that he cooks and prepares
“six pastries” every day not under oven but under the
sun and Ahmet Efendi takes his good wishes, prayers.
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ALYANAK SOKAĞI

ALYANAK STREET

Fatih’in Fındıkzade semtinin batısında ve bu bölge ile
kara surları arasında kalan Uzunyusuf Mahallesi’nde, halen görebildiğimiz “Zihgirci Camisi”nin karşısındaki Vani
Dergâhı Sokağı’nda, Alyanak Tekkesi şeyhi “Alyanak Esşeyh Ali Efendi” adına yapılmış kitabesiz bir çeşme vardır.
Fatih devrinde yapılan ve mahalleye adını veren Uzun
Yusuf Mescidi, “Alyanak Tekkesi” olarak kullanılmıştır
uzun seneler boyunca. Sokağın adı, işte bu dergâhtan geliyor. Çeşme de “Alyanak Çeşmesi” olarak biliniyordu.

There is a fountain without inscription built in the name of
“Alyanak Esshayh Ali Efendi” in the Vani Dergahı Street opposite the “Zihgirci Mosque” in the Uzunyusuf Quarter, which is
still observable, between the area and the land walls, the west
of the Fındıkzade district of Fatih. ‘Uzun Yusuf Mescidi’, (Tall
Yusuf meshjid) which was built during Fatih period and gave
its name to the neighborhood, was used as “Alyanak Tekkesi”
(Dervish Lodge) during long years. The name of the street comes from this Dergah (Dervish Convent). The fountain was
also known as the “Alyanak Fountain.”

15. yüzyılda ve II. Mehmet zamanında bu yöreleri
çeşitli mandıralarla, ekim alanları ve hayır eserleriyle do
natan kişiydi Uzun Yusuf. Yaptırdığı camisine Sultan Selim döneminde Seyit Halil Efendi diye tanınan bir şeyh
minber koydurarak bu mekânı camiye dönüştürmüştü.

In the 15th century and in the time of Mehmet II, Uzun
Yusuf was the person who equips these regions with various dairies, planting areas and charitable works. During the reign of
Sultan Selim, the meshjid he constructed was made a mosque
by placing a chamber by Seyit Halil Efendi.

ARABACI BEYAZIT

ARABACI BEYAZIT

Fatih ilçesi sınırlarında ve Fatih’in batısında, kara surlarındaki Silivrikapı içlerinde bulunan bu eski mahalleye
adını veren “Arabacı” lâkaplı Beyazıt Ağa, Yavuz Sultan
Selim devrinde bu yörede yaptırmıştı camisini. Sarayın
kapı ağalarındandı bu Beyazıt. Eski bir kilisenin yerine
yaptırılmış olduğu da söylenir caminin. Sonra da tüm
mahalle bu caminin adıy
la anılarak zamanımıza dek
ulaştı. Caminin yeri, Silivrikapı Caddesi’yle Karakulak
Caddesi’nin birleştiği köşedeydi. Arabacı Beyazıt Ma
hallesi’ndeki en büyük cadde, Silivrikapı Caddesi’dir ve
aynı isimli sur kapısından başlayarak doğuda Hekimoğlu
Ali Paşa Caddesi’yle birleşir. Mahallenin güney kısmında
ise, İstanbul’un önemli tarih alanlarından biri olan Koca
Mustafa Paşa Külliyesi bulunur.

Beyazıt Ağa named “Arabacı” (Wagoner) who gave the name
of this old quarter located in the inner walls of Fatih district
and at the beginning of Fatih in Silivrikapı on the black walls,
was built in this area during the reign of Yavuz Sultan Selim.
This Beyazit was one of Kapıağası of the Palace (Head of Eunuch Servants of the Ottoman Seraglio). It is said to have been
built in place of an old church. Then the whole neighborhood
was remembered with the name of this mosque and reached
to our time. The place of the mosque was at the corner where Karakulak Street with Silivrikapı Street was located. The
largest street in Arabacı Beyazıt Village is Silivrikapı Street,
starting from the city wall with the same name and on the east
with Hekimoglu Ali Pasha Street. In the southern part of the
neighborhood, there is Koca Mustafa Pasha Complex, one of
the important historical areas of Istanbul.
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ARAP KUYUSU SOKAĞI

ARAB KUYUSU STREET

Yedikule ve Samatya yakınındaki “Narlıkapı” semtinde,
tren yolu yanındaki Samatya Kilisesi’nin az ilerisinde ve
denize yakın konumda duran Hasan Hüseyin Camisi’ni,
ilk olarak 1522’de Ahmet Dede isimli bir zat yaptırmış,
17. yüzyılda ise “Vakıfçı Hasan Hüseyin” bu camiyi onart
mıştı. Ama yıllar içinde, camiyi ilk yaptıran Ahmet Dede’nin adı unutuldu ve eser bu Hasan Hüseyin’in ismiyle
anılmaya başlandı. Daha da sonraki bir tarihte ise çevrede
başlayan su sıkıntısını gidermek için “Arap Ahmet” diye
biri buraya gelip yerleşti ve caminin avlusunda bir kuyu
açarak mahalledeki su sorununu giderdi. Cami bu kez de,
“Arap Kuyusu Camisi” olarak tanınmaya başlandı. Yanındaki sokak da Arap Kuyusu adını aldı. Eskiden bu caminin bir de tekkesi vardı. Çevre tümüyle bostanlarla kap
lıydı ve demiryolu yönünde ise bir başka eser, “Hacı Hanife Camisi” görülürdü. Samatya Caddesi’ne doğru daha
yukarıda ise, “Zeytuniye Camisi” dururdu. Arap Kuyusu
haricinde, şimdi hiç biri yok!

Hasan Hüseyin Mosque in the “Narlıkapı” neighborhood near
Yedikule and Samatya, the Samatya near the railway road
Church and near the sea was made by an individual called
Ahmet Dede in 1522 and in the 17th century, “Vakıfçı Hasan
Hüseyin” restored this mosque. But over the years, the name of
Ahmet Dede, who first built the mosque, was unknown and
the work began to be remembered with the name of Hasan
Hussein. At a later date, a person called “Arab Ahmed” came
and settled down in order to get rid of the insufficiency of water that started in the surroundings and opened a well in the
courtyard of the mosque to solve the problem of water in the
neighborhood. The mosque is now (then) known as the “Arab
Well Mosque.” The street next to it was named Arab Well Street. In fact, this mosque had a Dervish Lodge. The environment
was entirely covered with vegetable gardens and another work
in the direction of the railway, “Hacı Hanife Mosque” could be
seen. Upstairs to Samatya Caddesi, “Zeytuniye Mosque” was
visible. Except the Arab Well Mosque, there is now no one!
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ATATÜRK BULVARI

ATATURK BOULEVARD

Son derece işlek bir trafiğe sahip bu bulvar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün adını taşır.
Aynı zamanda anıtsal yarımadanın ünlü yerleşim bölgeleri olan batıdaki Fatih ile doğudaki Eminönü’nü de bir
birlerinden ayırır. Galata tarafındaki Azapkapı ile Unkapanı arasında yer alan Atatürk Köprüsü’nün İstanbul
yarımadası yönündeki ucundan başlayarak güneye, Saraçhane semtine tırmanan bulvar, Bozdoğan (Valens) Su
Kemeri’nin altından geçerek Aksaray Meydanı’na varır.

This boulevard with a very busy traffic takes its name from the
leader of the Republic of Turkey, the great leader Atatürk. At
the same time, it separates one of the famous settlement areas
of the monumental facade, Fatih in the west and the Eminönü
in the east. The boulevard that ascends to the south from the
point of Atatürk Bridge, which is located between Azapkapı
and Unkapanı on the Galata side and the south side, passes
under Bozdoğan Kemeri (Valens) (Water Arch) and reaches
Aksaray Square.

Vaktiyle hemen hemen şimdiki güzergâhı izleyen cadde, kıvrılarak ilerleyen toprak zeminli dar bir yoldu ve adı
da “Kapan-ı Dakik Caddesi” (Unkapanı Caddesi) idi. Bu
yeni bulvarın 1941-1942 yıllarında açılması, çevredeki birçok eserin yok olmasına neden olmuştur. Bunların başında
bu bulvar yapılırken boş yere yıktırılan ve Yeşil Tulumba
Sokağı’nda bulunan “Azepler Camisi ve hamamı” (Elvan
Çelebi) geliyordu. Şimdiki köprü başında da Süleyman Subaşı Camisi duruyordu, ki bu eser Sinan’a aitti. 15. ve 16.
yüzyıllardan kalan çok önemli tarihî yapılardı bunlar.

The street that once followed the current route was a
narrow road with soil ground and called as “Kapan-i Dakik
Caddesi” (Unkapanı Street). The opening of this new boulevard in 1941-1942 caused many works in the vicinity to disappear. At the beginning of these, the “Azepler Mosque and
Bath” (Elvan Çelebi), located on the Yeşil Tulumba Street, was
washed away in vain when the boulevard was built. Süleyman
Subaşı Mosque was also standing at the present bridge, which belonged to the Architect Sinan. These are very important
historical structures left from the 15th and 16th centuries.
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Ayrıca, Saraçhane’ye adını veren ve Fatih Sultan Mehmet döneminden Saraçhane Külliyesi, Mimar Ayas Camisi, Payzen Yusuf Camisi, Kırkçeşme tesisi, Kovacılar
Hamamı, Revani Çelebi Mescidi, Pîrî Mehmet Paşa Camisi, Hacı Teberrük Mescidi günümüze ne yazık ki ulaşamamışlardır. Eskiden caddenin köprüye yakın ucunda ve
Eminönü yönünde Osmanlı Bankasının büyük bir deposu
dururdu. Bunun karşı tarafında ise (Küçükpazar yönü) iri
bacalarıyla “Beylik Değirmeni” görülürdü.
Zamanımızda Atatürk Bulvarı’nın her iki kıyısında yine de çok önemli eski eserler bulunur. Bunlardan
bazıları, “Fil ahırları” denilen ve Doğu Romalılara ait
bir kapalı su sarnıcına ait kemer grupları (günümüzde
Zeyrek Sarnıcı adıyla onarılmış durumdadır), Kadı Hızır Çelebi Türbesi, Kâtip Çelebi mezarı, Şebsefa Camisi,
Pantokrator Kilisesi (Zeyrek Camisi), Zembilli Ali Efendi Türbesi, Çinili Hamam, Çivizade Camisi, Soğukkuyu
Medresesi (külliyeye ait Pîrî Mehmet Paşa Camisi yeniden yapılıp ibadete açılmıştır), Gazanfer Ağa Külliyesi,
Bozdoğan (Valens) Su Kemeri, Polieuktos harabeleri, 18.
yüzyıl başlarında yapılan Ankaravî Medresesi ve Aksaray
Meydanı’nın (!) köşesindeki 1871 tarihli Pertevniyal Sul
tan Camisi’dir.

In addition, Saraçhane Mosque, Mimar Ayas Mosque, Payzen Yusuf Mosque, Kırkçeşme Facility, Kovacılar Bath, Revani Çelebi Mosque, Pîrî Mehmet Paşa Mosque, Haci Teberrük
Mosque and Haci Teberrük Mescidi from the period of Fatih
Sultan Mehmet who gave the name to Saraçhane unfortunately did not reach today. In the past, it was located near the
bridge of the city and in the direction of Eminönü; there was
a big warehouse of the Ottoman Bank. On the opposite side
(towards Küçükpazar) they were seen as “Beylik Grinder”
(Değirmeni) with their big chimneys.
There are still very important ancient artifacts on both sides of Atatürk Boulevard in our time. Some of them are arch
band called “Elephant Stables” belonging to closed water cisterns belonging to the Eastern Romans (now restored with the
name of Zeyrek Cistern), Kadı Hızır Çelebi Türbesi (Tomb),
Kâtip Çelebi Mezarı (Grave), Şebsefa Mosque, Pantokrator Church (Zeyrek Mosque), Zembilli Ali Efendi Türbesi
(Tomb), Çinili Hamam (Bath with Tiles), Çivizade Mosque,
Soğukkuyu Medrese (Pîrî Mehmet Mosque of the complex was
reconstructed and opened to prayer), Gazanfer Ağa Mosque,
Bozdoğan (Valens) Aquaduct, the ruins of Polieuktos, the Pertevniyal Sultan Mosque in 1871 on the corner of the Ankaravî
Medrese (Theological School) and the Aksaray Square, built in
the early 18th century.
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ATİKALİ

ATIKALI

Bu Atik (eski) Ali Paşa, 16. yüzyılın başlarında Sultan
II. Beyazıt’ın sadrazamıydı. İstanbul’da yaptırdığı çeşitli
eserlerle, kiliseden çevirdiği camilerle tanınır. Bir önemli
eseri, İstanbul’daki en eski anıtsal camilerden, Çemberlitaş’ta kendi adını taşıyan cami ve medresesi, diğeri de
Fatih’teki bu semte adını veren ve Edirnekapı’ya gelmeden önce, şimdiki Vefa Stadyumu’na yakın inşa ettirdiği
1500 tarihli Zincirlikuyu Camisi’dir. Asıl adı Atik Ali Paşa
Camisi olan bu eser, avlusundaki kuyudan dolayı Zincirlikuyu ismiyle de bilinir. İstanbul’daki çok kubbeli iki ulu
camiden biri olan Atik Ali Paşa Camisi’nde tam altı adet
kubbe bulunuyor. Eskiden bu semt de Zincirlikuyu diye
tanınırdı.

This Atik (ancient) Ali Pasha was the grand vizier of Sultan
Beyazıt II at the beginning of the 16th century. He is known for
his various works he built in Istanbul and mosques converted
from churches. One of the most important monuments is the
mosque and the medrese bearing its own name in Çemberlitaş,
and the other Zincirlikuyu Mosque built near the present Vefa
Stadium before reaching Edirnekapı at around 1500 CE, giving
the name of this area in Fatih and one of the oldest monumental mosques in Istanbul. This work, whose real name is Atik Ali
Pasha Mosque, is also known as Zincirlikuyu (Chained Well)
because of the well in the courtyard. Atik Ali Pasha Mosque,
one of the two huge mosques with multi domes in Istanbul, has
exactly six domes. In the past this district was known as Zincirlikuyu.

Atikali Mahallesi, kentimizin en eski semtlerini bünyesinde barındırır. 1585 tarihli Mesih Mehmet Paşa
Camisi, Sonraki yıllarda adı “Ali Paşa Çarşısı” olan, 16.
yüzyıla ait Sadrazam Semiz Ali Paşa Medresesi, Üçbaş
Nurettin Hamza Camisi, 1575 tarihli harap durumdaki
Halil Efendi Medresesi, Hattat Mustafa Râkım Türbesi,
Atikali’nin diğer tarihî eserleridir günümüze kalan gelebilen. Ama bu tarihî semt zaman içinde, başka pek çok
önemli eserlerini de ne yazık ki yitirmiştir. Özellikle Fatih’i Edirnekapı’ya bağlayan Fevzipaşa Bulvarı’nın açılması nedeniyle epeyce eski yapı tarihten silinip gitmiştir.
Üçbaş Camisi’nin orijinal medresesi, Eftalzade Medresesi,
Hasan Efendi’nin küçük medresesi, Şeyhülislam Mehmet
Efendi Medresesi, Eftalzade Keskin Dede Camisi, Çukur
Medrese, Ümmîveled Merdesesi yoktur şimdi. Fatih devri ulemasından olan bu Eftalzade’nin burada yaptırdığı ve
şimdi olmayan sebili ise, İstanbul’daki ilk sebildi!
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Atikali Neighborhood covers the oldest districts of our city.
Messiah Mehmet Pasha Mosque of 1585; Grand Vizier Semiz
Ali Pasha Madrasa of the 16th century, whose name is “Ali Pasha Çarşı” (Market) in the following years, Halil Efendi Medrese of 1575 in a ruined state, Mustafa Rakım Tomb, the Calligrapher, are the other historical works of Atikali which reached
our day. Unfortunately this historical district has, in time, lost
many other important works. Especially because of the opening
of Fevzipaşa Boulevard which connects Fatih to Edirnekapı,
quite a few old buildings have been wiped away from the history. The original medieval town of Üçbaş Mosque, Eftalzade
Medrese, Hasan Efendi’s small town, Şey-hülislam Mehmet
Efendi Medrese, Eftalzade Keskin Dede Mosque, Çukur Medrese, Ümmîveled Medrese are now missing. This Eftalzade, who
lived in the Fatih monarchy period, built here a Sebil (Free Water Fountain for public) which was the first ever in Istanbul!
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AT PAZARI

AT PAZARI

İstanbul’da iki adet “at pazarı” bulunuyordu. Bunlardan
biri Üsküdar’da sahildeki meydandan biraz içeride, Toptaşı Caddesi başlangıcında, diğeri de Fatih ilçesinde, Atatürk Bulvarı’nın ve Bozdoğan su kemeri’nin batı yönünde,
Saraçhane’deki “Kadınlar Pazarı”nın yakınındaydı.

There were two “horse markets” in Istanbul. One of these was
located at the beginning of Toptaşı Street at Üsküdar square
and the other near “Women’s Market” in Saraçhane, west of
Ataturk Boulevard and Bozdoğan Water Arch.

Evliya Çelebi’nin söylediğine göre Üsküdar’daki at pazarı, sırtlardaki Atik Valide Külliyesi yakınlarında, eski
Toptaşı civarındaydı. Bu caddeyle “Beygirciler Caddesi”nin birleştiği yerde eskiden, 18. yüzyıldan “Atpazarî Osman Efendi Camisi” bulunurdu. Sonradan yerine yenisi
yapıldı. Bu Atpazarî Osman Efendi, Mahmut Hüdâî Dergâhı şeyhlerindendi.
Her iki at pazarında da Osmanlı döneminde, sadece at
değil, sığır, manda gibi büyük baş hayvanlar da alınır satılırdı. O nedenle buralara çoğu kez “sığır pazarı” derlerdi.
Fatih’teki çok daha büyüktü ve burada 170 ahır ve semerci
dükkânı vardı. Yılda 30 bin manda ve 7 bin beygirin satıldığı olurdu. Şimdi aynı yerde apartmanlarla hınca hınç
dolu sokaklar var.
At Pazarı Sokağı’nın Zeyrek Caddesi ile kesiştiği yerde
bulunan Haliliye Medresesi 19. yüzyılın geç döneminde
yapılmış, 1949’da ise Çırçır Gençlik Kulübü adıyla hizmet
vermiştir.

According to Evliya Çelebi, the horse market in Üsküdar
was near the old Toptaşı near the Atik Valide Complex on the
hill. In this place where “Beygirciler Caddesi” (Street of Horse
Owners) was crossed with this street, “Atpazarı Osman Efendi
Mosque” was located in the 18th century. It was later replaced
by a new one. This Atpazarı Osman Efendi, was one of the
Sheikhs of Mahmut Hüdâî Dergâhı.
In both horse markets, not only horses but large animals
such as cattle, water buffalo etc were traded in the Ottoman
period. For that reason, they often used to call it “cattle market.” There was a much bigger one existed in Fatih in which 170
barn and saddlery shops were found. Trading of 30 thousand
water buffalos and 7 thousand horses per year would take place. Now there are streets stuffed full with apartment buildings.
Located at the place where At Pazarı Street intersected
with Zeyrek Caddesi, Haliliye Medrese was built in the late
19th century and served in the name of Çırçır Gençlik Club.
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AVRAT PAZARI

AVRAT MARKET

Günümüzde bu ismi pek kullanılmasa da, İstanbul’un bu
çok ünlü çarşısının bulunduğu Cerrahpaşa-Haseki arasındaki bölge bu adla tanınır 20. yüzyıl başlarına dek bir kıs
mıyla varlığını sürdüren çarşı, geçen zaman içinde tarihe
karıştı. Tıpkı Şehzadebaşı’ndaki eski ve çok ünlü “Direklerarası” gibi, üstü kiremitle örtülü, önleri sütunlu bir dizi
çarşıdan oluşuyordu burası. Bu çarşı dizileri Bayrampaşa
Külliyesi’nin bir altında, Cerrahpaşa-Kocamustafapaşa
Caddesi’nin üzerinde yer alır ve şimdi de duran Cambaziye Camisi’nin bulunduğu sokağın köşesinden itibaren
Aksaray yönüne doğru devam ederdi. Buraya “Avrat Pa
zarı” denilmesinin nedeni ise, çarşının alıcılarının da, satıcılarının da kadın olmasından kaynaklanıyordu. İlginç
bir şekilde ön taraftaki caddeye de “Direklerarası” denirdi.
Çarşıda dört adet de “bahçeli kahve” bulunurdu.

Although this name is rarely used today, the region between
Cerrahpaşa and Haseki, where this very famous bazaar of
Istanbul is located, is known by this name. The bazaar which continued its existence with its part until the beginning of
the 20th century was lost within time. Just like the old and
very famous ‘Direklerarası’ in Şehzadebaşı, it was made up of
a series of bazaars covered with roof tiles and with columns
in front. These bazaar sequences are located on the Cerrahpaşa-Kocamustafapaşa Street under Bayrampaşa Complex and
will continue towards Aksaray from the corner of the street
where Cambaziye Mosque, still stands. The reason for calling
it “Avrat Bazaar” (Women Market) here was that buyers and
sellers in the bazaar were all women. Interestingly, the street in
the front was called ‘Direklerarası.’ There were four “Garden
Cafés” in this market.
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AYAKAPI

AYAKAPI

Haliç surları üzerinde, Fener-Cibali ka
pıları arasında
bulunan ve buradaki surlarda Türkler’in fetihten son
ra açıp, buraya ve yakın çevresine “Yeni Ayakapı” (yeni
kutsal kapı) dedikleri bölgedir. Bu mahallelerde ve sur
dışında ikâmet eden kimselerin, tepelerdeki Yavuz Selim
Camisi’ne kolaylıkla ulaşabilmeleri için açılmıştı bu kapı.
O zamanlardaki söyleniş biçimi de, “Yeni Ayakapusu” idi.
Kısaca “Bâb-ı Cedîd” derlerdi buraya. Yakınında da şimdi
olmayan Şeyhülislam Dürrizade Efendi Camisi görülürdü.

It is the area on the walls of the Golden Horn, it is located
between the Fener-Cibali doors, the Turks opened after the
conquest and they call here “New Ayakapı” (New Holy Door).
These neighborhoods and those who reside outside the city
walls were opened for easy access to Yavuz Selim Mosque in
the hills. At that time, the way it was spoken was the “New
Ayakapısı. In short, it was called “Bab-i Cedîd.” The nearby
Şeyhülislam Dürrizade Efendi Mosque was seen nearby.

Fatih Camisi’nin kuzeyinden inen Haliç Caddesi, tam
bu kapının bulunduğu yerde sonlanır. Haliç kıyılarıyla bu
kapı arasından Abdülezel Paşa Caddesi geçiyor günümüzde. Ayakapı’nın en değerli ve eski eserlerinin başında hiç
kuşkusuz, bir Mimar Sinan yapıtı olan Nurbanu Sultan’a
ait “Ayakapısı Hamamı” gelir. Ne yazık ki şimdi perişan bir
durumdadır ve içinde bir işyeri (marangozhane) vardır.
Karşı kolda da çeşmesi durur. Az yukarıda yine harabe
halde, köhne bir arsada bazı kalıntıları görülebilen ve eski
bir Bizans kilisesinden çevrilmiş Sinan Paşa Mescidi de
(1555 yılında Beşiktaş Meydanı’ndaki Sinan Paşa Cami
si’ni de yaptıran dönemin kaptan-ı deryası idi bu Sinan
Paşa) Ayakapı bölgesindeki önemli tarihî miraslardandır.
Semt yakınlarında, sahil yolu üzerindeki Aya Nikola Ki
lisesi ve bitişiğinde Aya Haralambos Ayazması görülür.
Haliç surlarının yaklaşık yüz metrelik bir parçası, Aya
kapı’nın batı tarafında cadde boyunca uzanır.

Haliç Street, which descends from the north of the Fatih
Mosque, ends at the place where this door is located. From this
gate through the shores of the Golden Horn Abüdülezel Paşa
Street passes today. At the beginning of Ayakapı’s most precious and ancient monuments, there is no doubt that “Ayakapısı
Hamamı” (Bath) which belongs to Nurbanu Sultan, is a Mimar Sinan work. Unfortunately, now it is a shabby workplace
(carpenter shop). The fountain stops on the other side. In the
case of Sinan Paşa Mescidi (1555), which was converted from
an old Byzantine church and some remainders of it can be seen
(this was that period’s chief admiral and the very same Sinan
Paşa who had built the Sinan Paşa Mosque in Beşiktaş, 1555).
It is an important historical site in the Ayakapı region. Near
the neighborhood, the Saint Nicholas Bay on the right road
and the Aya Haralambos holly spring right next to it. Approximately a hundred meters of the walls of the Golden Horn
stretches along the street on the west side of Ayakapı.
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AYVANSARAY

AYVANSARAY

Sur içi İstanbul yarımadasının, kara surlarıyla Haliç surlarının buluştuğu köşe kısmındaki sokaklar, günümüzde
Ayvansaray sınırlarında kalıyor. Semtin güney yamaçları
Edirnekapısı’na doğru yükselirken, kuzey bölümünde de
Haliç yer alıyor.

The streets on the corner of Istanbul inner peninsula, at the
spot the black walls and the walls of the Golden Horn meet are
within the Ayvansaray boundaries. While the southern slopes
of the district rise towards Edirnekapı, the Golden Horn is located in the northern part.

Ayvansaray adı, “eyvanlı saray”ın değişime uğramış
halidir. Burada sözünü ettiğim saray, 5. yüzyılda İmparator Marcianus’un eşi Pulkheria’nın yaptırdığı imparatorluk sarayı Blakernai’dir (Vlaherna). Bu ismin, Romanyalı
“Vlakhos” kavmi ile bir ilgisi olup olmadığı kanıtlanmış
değildir. Belki onların yerleştiği bir mahalleydi bu bölge.
Türkler İstanbul’a girdiğinde belki de ilk olarak bu sarayla
karşılaşmışlardı. Çünkü son Bizans imparatoru XI. Mi
kael Paleologos Dragezes (Dragaş) burada otururdu. Sarayın ihtişamlı ve İran işi saraylarda görülen “eyvan” benzeri
yüksek bir kapısı vardı. Türkler’in bu saraya “eyvanlı sa
ray” demesi bu büyük kapıdan dolayıdır. Sonra giderek bu
“eyvanlı saray” sözcüğü, Ayvansaray’a dönüştü.

The term ‘Ayvansaray’ is a deviation from “ivanlı saray”
(Doomed Palace From Central Hall) I mentioned here is Blakernai (Vlaherna), the empire palace built by Pulkheria, the
wife of Emperor Marcianus in the 5th century. This is not to
say that it is an affair with the Romanian “Vlakhos” people.
Maybe this neighborhood was a village they settled in. When
the Turks entered Istanbul, they first encountered this palace.
The last Byzantine emperor,
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Mikael Paleologos Dragezes (Draghas) XI lived here. The
palace had a high gate resembling to “iwan” seen in Iranian
palaces. It is because of this huge door that the Turks called
it ‘Eyvanlı Saray.’ Eventually, this term of Eyvanlı Saray was
deviated to ‘Ayvansaray.’
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Bir başka ve ilginç söylenceye göre de, bu yörede değişik ülkelerden getirtilen hayvanların konulduğu büyük
hücreler bulunurmuş Osmanlı devrinde. Bu hücrelere
de “hayvan sarayı” denirmiş. Sözcüğün bununla da ilgisi
olabilir tabi, ama kanıtlanmış bir bilgi değildir bu. Ayvansaray için yine de en akla yatkın olanı “Eyvanlı Saray”
öyküsüdür.

Another and interesting legend, however, was that there
were large cells in this region where the animals brought from
different countries were placed. These cells are also called “hayvan palace” (Animal Cells). The word can be related to such an
event but it is not a proven fact. For Ayvansaray, nevertheless,
the most plausible explanation is the palace with a high gate
resembling an “iwan”.

Bizans devrinde Konstantinopolis’in “Kinegion” Mahallesi olan Ayvansaray’da, kara surlarıyla Haliç surlarının
birleştiği köşenin içinde eskiden, Aya Tekla adında bir kilise vardı. Sonra bu ad, efsanevî olarak bir Osmanlı dedesinin varlığıyla gündeme geldi. Şimdi ise bu tarihî alan,
o zamanlardan bu yana “Tekla” sözcüğünden dönüştürülerek söylenen “Toklu Dede Mahallesi” olarak biliniyor.
Burada, bir yönü “Pterion” denilen Bizans surlarına da
yalı İstanbul’daki en önemli Müslüman mezarlıklarından
biri vardır. Peygamberin sütkardeşi de buradaki kapalı bir
türbede, diğer sahabeler ve fetih şehitleriyle birlikte yatar.

During the Byzantine era, there was a church called Aya
Tekla in the corner of the land walls and the walls of the Golden Horn in Ayvansaray, the “Kinegion” neighborhood of
Constantinople. Then this name came to life with the legend of
an Ottoman dede. Now, this historical area is known as “Toklu
Dede Mahallesi,” which has been transformed from the word
“tekâla” since then. Here, there is one of the most important
Muslim cemeteries in Istanbul, one side of which is called “Pterion.” The sister of the Prophet is also lying there with a closed
tomb, other sahabes and martyrs of conquest.

19. yüzyılın geç dönemlerinde Ayvansaray kıyısında,
iskeleye yakın burunda bir “dakik fabrikası” (un fabrikası) bulunuyordu. Bunun yanında da “Yalı Hamamı” yer
alırdı. Bu tarihî semt, içinde yaşayan Çingeneleriyle de
ünlenmiştir. Bu Çingene loncası, genellikle süpürge ima
latıyla uğraşırdı Ayvansaray’da. Tekne ziftleme işi (kalafatçılık) ise ta Bizans çağından 1970’li yıllara dek Ay
vansaray sahillerinde görülürdü. O yıllarda bu dar sokaklarda gezinirken karşınıza aniden bir “sandal”ın çıkması
işten bile değildi. İskele yanındaki geniş düzlüğe de bu
nedenle “Kalafatçılar Meydanı” denirdi. Burada ayrıca
bir de gazino vardı eskiden. Kara ve Haliç surlarının birleştiği köşede Hatice Sultan’ın bir sıbyan mektebi görülür.
Ayvansaray surlarının arkası, yani batı yönü Eyüp sınırlarında kaldığından eskiden buraya açılan kapıya da “Eyüp
Kapısı” derlerdi.
Semtin içlerinde ve doğu yönünde yer alan diğer bir
eser, Hz. Gufarî Camisi’dir. III. Ahmet’in sadrazamı Şehit
Ali Paşa 1716’da yaptırmıştı bunu. Aynı paşanın Şehzade
başı’nda da bir kütüphanesi bulunur günümüzde.

In the late 19th century, there was a “dakik factory” (flour
factory) near the pier on the shore of Ayvansaray. “Yalı Hamamı” (Yalı Bath) was next to it. This historical district is
also famous for its Gypsy people. This Gypsy guild usually dealt with manufacturing of brooms at Ayvansaray. The pitching
work of boats (Kalafatçılık) was seen in the Ayvansaray coast
from the beginning of the Byzantium ages to the 1970’s. While
you were walking around these narrow streets in those years, it
was not unusual to see a boat! This was also called the “Kalafatçılar Meydanı” (Pitchers Square) on the large plain next to
the pier. There was music club as well. In the corner where the
land and the walls of the Golden Horn intersect, Hatice Sultan’s Sibyan Mektebi (Primary School) can be found. Behind
the walls of Ayvansaray, that is the western part, remained in
the borders of Eyüp, so the door that opened here was called
“Eyyüp Kapısı.”
Another work, which is located in the east side and inside
the district, is the Gufari Mosque. III. Ahmet’s grand vizier,
Şehit Ali Paşa had built it in 1716. In our days, the same paşa
had a library in Şehzadepaşa.

41

İSTANBUL YARIMADASI’NIN FATİH BÖLGESİ…

BALAT

BALAT

Adını, fetihten sonra ahalisi buraya yerleştirilen Bodrum
yakınlarındaki Balat kasabasından veya bugün Balat’ın
Ayvansaray’a doğru biraz gerisindeki ünlü Bizans sarayı
“Palatium”dan almış olduğu söylenilir bu eski semtin.

The name is said to have been taken from the town of Balat
near Bodrum, where locals were relocated here from, after the
conquest, or from the famous Byzantine palace “Palatium,”
which is a little further back from Balat towards Ayvansaray
today.

Tarihî yarımadanın kuzeyinde ve Haliç’in güney kıyısında, Ayvansaray ile Fener arasında yer alan Balat, günümüzde artık bir Yarımada mahallesidir. Hem Bizans,
hem de Osmanlı İstanbul’unun en eski yerleşimlerinden
dir. Burada Osmanlı devrinde daha çok Museviler ikâmet
ederlerdi. Bugün de duran Yanbolu ve Ahrida sinagogları
Balat’ın eski sinagoglarındandır. 1492’de İspanya’dan kovulan “Seferad Yahudileri” II. Beyazıt tarafından ülkeye kabul
edilmiş ve Balat’a yerleştirilmişlerdi. Ayrıca 1853 Kırım
Savaşı’ndan sonra da bir Musevi kolu gelip buradaki mahallelerde yaşamaya başladı. Bununla birlikte Ermeni nüfu
su da yaşardı Balat’ta. Bu cemaatin Surp Hreştagebet Kilisesi, günümüzde de semtin en önemli mabetlerindendir.
Bunun karşısındaki 1866 tarihli eski Ermeni mektebi, bir
dönem “sabun imalathanesi” olarak kullanıldı.
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Balat is located between Ayvansaray and Fener, to the
north of the historical peninsula and the southern bank of the
Golden Horn. It is one of the oldest settlements of Istanbul
both in Byzantine and Ottoman Periods. During the Ottoman period, it was mostly settled Jews. Yanbolu and Ahrida
synagogues standing today are the old synagogues of Balat.
“Sephardic Jews” expelled from Spain in 1492, were accepted
by Beyazıt II to the country and placed in Balat. In addition, after the Crimean War of 1853, a Jewish branch came to
live in the neighborhoods. The Armenian population also lived
in Balat. The church of Surp Hreştagebet today is one of the
most important temples in the district. Against this, the old
Armenian school of 1866 was once used as a soap production
facility.
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Eski kârgir ve taş evleri, dar yokuşları, demirden imal
edilmiş Sveti Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi’yle ve Sinan
yapısı Ferruh Kethüdâ Camisi’yle, Balat semti göz alıcı
bir eski İstanbul görünümünü hâlâ sunmaya devam eder.
Sahildeki 1858’de açılan Or-Hayim Musevi Hastanesi,
1766’da onarılan eski Yusuf Şucaettin Camisi, 1465’ten
Hacı İsa Camisi, Kanunî Süleyman Çeşmesi, Panayotaki
Evi, Molla Aşki Camisi, Balat’ın diğer önemli eserlerindendir. Balat Çarşısı yakınında yer alan ve halen çalışan
“Balat Hamamı”, II. Beyazıt dönemindendir ve şu anda
İstanbul’da hizmet veren en eski hamamdır. 1480’lerde,
sultanın Edirne’deki eserinin masraflarını karşılamak için
yapılmıştı.
Söz ettiğim bu Ferruh Kethüdâ Camisi çevresinde,
Kürkçü çeşme ve Püsküllü sokaklarının kesiştiği bölgede
vaktiyle Kasturyad Sinagogu görülürdü. Yeri, şimdi otopark olarak kullanılan bomboş bir arsadır ve sinagogun
sadece metruk kapısı durur. Tepelik bir yerde olduğundan
merdivenli bir sokakla çıkılırdı bu sinagoga. Bu nedenle
bu sokağa “Kasturyad merdivenleri” derlerdi ve yöre de o
yıllarda “Kasturyad Mahallesi” diye tanınırdı. Bu Kürkçü
Çeşmesi Sokağı’nın eski yıllardaki adı Tahta Minare Caddesi’ydi. Çana Sinagogu kalıntısı da bunun yakınlarındadır. Tahta Minare Camisi’nin vaktiyle bir de hamamı
bulunurdu.
Bu Kasturyadlar, çok daha öncelerden Makedonya
havalisinden Balat’a gelip yerleşmiş Musevi yüz kadar
“Kastorio ailesi” ile gelişmiştir. Sinagogları 1453 yılında
yapılmış ve 1935’te ise elektriğe kavuşabilmişti. Şimdi Fatih ilçesinin “Balat Karabaş” semtidir bu çevreler. Buraları
16. yüzyıla dek “mescitsiz” bir bölge olarak tanımlanıyor-

With old brick and stone houses, narrow slopes, the Bulgarian Orthodox Church of Sveti Stefan made of iron and the
Ferruh Kethüdâ Mosque, a Sinan structure, Balat district
continues to keep an eye-catching look of old Istanbul. Also,
Or-Hayim Jewish Hospital opened on the shore in 1858, Yusuf Şucaettin Mosque restored in 1766, Hacı İsa Mosque from
1465, Kanuni Süleyman Fountain, Panayotaki House, Molla
Aşki Mosque are other important are all antiquities of Balat.
Located near Balat Bazaar and still working “Balat Bath,”
is the oldest bath in Istanbul from Beyazıt II period. In the
1480s, it was built to cover the costs of works of the Sultan in
Edirne.
Around Ferruh Kethüdâ Mosque, which I mentioned, the
Kasturyad Synagogue was located on the area Kürkçü Çeşme
(fountain) and Püsküllü Street were intersecting. The place is
now an empty land used as a car park, and you can see only
the desolate door of the synagogue. The synagogue was on a
hilly place and so it was possible to reach it with road containing steps. For this reason they called this place “Kasturyad
stairs” and in those years the area was known as “Kasturyad
neighborhood.” This name of Kürkçü Çeşmesi Street was Tahta
Minaret Street in those years. The remains of the Çana Synagogue are also found nearby. The wooden minaret mosque once
had a bath.
These Kasturiads developed with the settlement of Jewish
“one hundred Kastorio family” in Balat coming from the Macedonia earlier. Their synagogue was built in 1453 and in 1935
it finally received electiricty. Nowadays, it is called “Balat Karabaş” neighborhood of Fatih district. This area was defined as
a “mosque-free” area until the 16th century.
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du. Daha sonraki yıllarda Musevi mahallelerini ve üst taraftaki Molla Aşki çevresindeki mahallelerini de içine alıp
geniş bir semte dönüştü Balat.
20. yüzyılın erken dönemlerine dek bütün bu sahil kesimi, irili ufaklı iş yerleri, depolar ve atölyelerle doluydu.
Bulgar kilisesinin Ayvansaray yönünde, Haliç kıyısı şeridinde sırasıyla, bu Bulgar kilisesinin bahçesine bitişik bir
sandalye ve mobilya imalathanesi dururdu 1920’lerde.
Bunun yanında da eski bir demir deposu vardı.
Daha ileride Hollandalılara ait tütün deposu, Mürsel
Paşa yolunda bir yağ fabrikası ile, Balat İskelesi yakınında “Petridis Soda Fabrikası” görülürdü. “Balat Köprübaşı
Değirmeni” de buranın yanındaydı. Fener İskelesi’ne yak
laşıldığında ise, yine Felemenk tüccarlarının tütün deposu
ve çeltik fabrikası, Osmanlı Bankası deposu, Tansever Ticaret Türk Anonim Ortaklığı Soğuk Hava Deposu, sabun
imalathanesi, Emniyet ardiyesi, Herman Spierer’in tütün
deposu, İstiklal Ticaret deposu, Kent İş deposu, İstanbul
Mali Şube’sinin de içinde olduğu ve şimdi de tarihî bina
sıyla duran “Fener Karakolu” görülmekteydi. Haliç’e doğru çıkıntı yapan burnun ucunda da “Fener Gazinosu” dururdu. Ekserci (çivici) Nesim’in “Gedikli Meyhanesi” ise
Balat’ın en ünlü eğlence mekânlarından biriydi.
Yakın yıllara dek, İstanbul’un “yazlık sinema bahçeleri” ile dolu olduğu günlerde, sadece Balat’ta, Sur, Sümer,
Milli ve Mehtap adında dört yazlık sinema faaliyet gös
teriyordu. Bunların yeri şimdilerde ya otopark, ya da metruk arsa halindedir.
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Later on, Balat transformed into a wide area including the
Jewish neighborhoods and the Molla Aşki neighborhoods on
the upper side Until the early years of 20th century, this whole coastal area was full of small-scale workplaces, warehouses
and workshops. In the 1920s, a chair and a furniture factory
were standing adjacent to the garden of this Bulgarian church
in the direction of Ayvansaray of the Bulgarian church on the
Golden Horn coastline respectively. There was an old iron store
next to it.
Further, a Dutch tobacco store, an oil factory on the way
to Mürsel Pasha and a “Petridis Sodium Bicorbonate Factory”
near the Balat Jetty were standing. “Balat Köprübaşı Değirmeni” (a Mill) was near here. When you approach Fener
Jetty, you could see the tobacco deposit of the Dutch traders,
and paddy factory, the Ottoman Bank storehouse, Tansever
Ticaret Turkish Joint Stock Cold Storage Facilty, a soap manufacturing facilty, the police station, tobacco deposit of Herman Spierer and Istiklâl Warehouse, Kent Warehouse, Istanbul Mali Şube (Financial Branch) and “Fener Police Station”
still standing; with its historical building. “Fener Gazinosu”
also was standing at the tip of the nose protruding towards the
Golden Horn. Nesim’s “Gedikli Meyhanesi” (Wine-house) was
one of Balat’s most famous entertainment venues.
Until recently, in the days when Istanbul was filled with
“summer cinema gardens” four cinemas only in Balat called
Sur, Sümer, Milli and Mehtap were operating. These are now
either used as parking lots or empty lands.
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BALA TEKKESİ SOKAĞI

BALA TEKKESI STREET

Bala Süleyman Ağa, Fatih Sultan Mehmet’in fetih günlerinden topçubaşısıydı. Fetihten on yıl sonra Süleyman
Ağa, kara surları içindeki Veledi Karabaş Mahallesi’nde,
Silivrikapı’nın kuzeyinde kendi adını taşıyan küçük ölçekte bir külliye yaptırmıştı. Günümüze dek gelen camisinin
bu son şeklini ise Sazkâr Kalfa 1862’de verdirmiştir. Bala
Tekkesi Sokağı bu külliyenin yanındadır.

Bala Süleyman Ağa was the artillery chief of Fatih Sultan
Mehmet’s conquest days. Ten years after the conquest, Süleyman Ağa built a small complex in his own name in the north
of Silivrikapı in the Veledi Karabaş Quarter within the land
walls. Sazkâr Kalfa gave this final shape of the mosque in
1862. Bala Tekkesi Street is next to this Complex.

Tekke yapısı, caminin tam karşısında durur şimdi.
Önünde de, İstanbul’un en güzel mermer sebillerinden
biri bulunur. Bu sebili ve yanındaki muvakkithaneyi (zamanı bildiren çalışmanın yapıldığı küçük yapı), 1895’te II.
Abdülhamit’in kadınlarından Perestu Hanım yaptırmıştı.
Eski yıllarda bu sokağın doğu tarafı, tekkenin de içinde yer aldığı koca bir bostanlıktı. Bu bostanlık arazilerin
küçük bir kısmı günümüze ulaşmıştır ve neredeyse tarihî
yarımadadaki tek bostanlıktır bu. Kuzey yönünden geçen
sokak eski yıllarda Tavanlı Çeşme Sokağı diye bilinirdi ki,
bostanın sokak köşesinde hâlâ o eski çeşme durur. Bu eski
bostanın önünden geçen aynı sokağın kıyısında ise günümüze ulaşmayan Karagöz Sadullah Çavuş Camisi görülür,
bunun karşısında da “Bebek Dede Dergâhı” yer alırdı.
Dergâhın az kuzeyindeki diğer bir bostanın ucunda da,
bir “Çarıkhane” vardı!..
Bala Tekkesi Sokağı’nın yakınında bir 16. yüzyıl Mimar
Sinan eseri olan İbrahim Paşa Camisi ve buna ait hamam
kalıntıları görülür. Eğer bu çevrede bilimsel ve tarihî ölçütlere tam anlamıyla uygun bir onarım hamlesine girişilirse,
İstanbul en otantik köşelerinden birini kazanacaktır.
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The tekke structure stands right opposite the mosque. In
front of it, there is one of the most beautiful marble water
fountains of Istanbul. This water fountain and the Muvakkithane (the small structure of the worker who informed the
time) was built by Perestu Hanım (Lady), one of the women of
Abdülhamit in 1895.
In the past years, this eastern side of the street was a big
vegetable garden where the Tekke also stood. A small part of
these vegetable garden lands have reached today and are almost the only vegetable garden in the historical peninsula. In
the past years, the street passing through the north was known
as Tavanlı Çesme Street, where the old fountain still stands on
the street corner of the garden. On the shore of the same street
passing by this old vegetable garden, Karagöz Sadullah Çavuş
Mosque, which has not made it to our time could be seen, and
opposite to it, there was “Bebek Dede Dergâhı.” At the tip of
another vegetable garden in the far north of the Dergâh, there
was a “Çarıkhane”! (Shoemaker shop)
Near Bala Tekkesi Street, İbrahim Pasha Mosque, a 16th
century Architect Sinan’s work, and its bathhouse remains are
found. If a proper repair work is undertaken in this environment, Istanbul will earn one of its most authentic cornerpoints.
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BALİPAŞA

BALIPASA

Fatih ilçesinin ana caddesi Fevzipaşa Bulvarı’nın birkaç
sokak güneyinde ve doğu yönünde bulunan semtin adı,
15. yüzyılda yaşayan ve Sultan II. Beyazıt’ın damadı olan
Bali Paşa’dan gelir. Burada 15. yüzyıl sonlarında, kendisi
adına karısının yaptırdığı tek minareli Bali Paşa Cami
si, Osmanlı İstanbul’unun en eski yapılarındandır. Bali
Paşa 1494’te, “Camisini iki minareli olarak inşa ediyor,”
dedikodusu yüzünden kendisini idam etmek için gelen
bostancıları görünce, namaz esnasında kalp krizinden
ölmüştür camisinin inşaatında.

The main street of the Fatih district is located a few streets
south and east of Fevzipaşa Boulevard, comes from Bali Pasha, the son in law of Beyazıt II. Bali Pasha Mosque, with one
minaret, built by his wife in the late 15th century, is one of
the oldest structures of the Ottoman Istanbul. In 1494, Bali
Pasha, died of a heart attack during prayer when he saw the
vegetable gardeners who came to execute him because of the
rumor that “he was building his mosque with two minarets.”

Mimar Sinan’ın kendi camisi de buraya çok yakındır.
Usta mimarın evi de buralardaydı 16. yüzyılda. Ayrıca Sinan’ın en güzel yapılarından biri olan Hüsrev Paşa Türbesi, Bali Paşa Mahallesi’nin hemen yanı başındadır. Geçen
yüzyılın başlarına dek bu mahallenin büyük kısmı bostan
lıktı. Aralarda da yer yer, Kasap İvaz Dibekli, Sarı Nasuh,
Aynalı gibi küçük mahalle camileri ve bunların aralarından geçen dar toprak zeminli sokaklar görülürdü.
İstanbul’da aynı adı taşıyan bir yol da Fatih’e bağlı
Eminönü semtin
de ve Laleli-Gedikpaşa yakınında
dır.
Bali Paşa Yokuşu Gedikpaşa’dan Kadırga’daki Kadırga Limanı Caddesi’ne dik iner.

Mimar Sinan’s own mosque is also very close here. The
master architect’s house was also here in the 16th century. In
addition, one of the most beautiful structures of Sinan, Husrev
Paşa Tomb is right next to the Bali Paşa neighborhood. Until
the beginning of the last century, a large part of this neighborhood was full of vegetable gardens. Between them, small neighborhood mosques such as Kasap Ivaz Dibekli, Sarı Nasuh,
Aynalı and narrow streets with soil ground were seen.
A road bearing the same name in Istanbul is also in the
Eminönü district of Fatih and near Lâleli-Gedikpaşa. Bali
Paşa Slope descends steadily from Gedikpaşa to Kadırga Harbor Avenue in Kadırga.
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BEKÂR BEY SOKAĞI

BEKAR BEY STREET

Cerrahpaşa yakınında, aynı isimli dev hastanenin sahil tarafında, Nafiz Gürman Caddesi üzerinde bulunan ve en
eski camilerden olan 1453 tarihli “Kasap İlyas”ın yanındaki sokaktır. Bekâr Bey, eskiden buradaki Yokuş Çeşme
yolunda bulunan ve 1894 depreminde çok hasar gördüğü
için terk edilen bir Rıfâî dergâhının adıdır. Tekkenin ve
yakınındaki bu sokağın adı, Alemdar Mustafa Paşa’nın
oğlu olan Bekâr Bey’den gelir.

It is the street next to the “Kasap İlyas (Butcher Elijah)
Mosque dating from 1453, which is located on Nafiz Gürman
Street, one of the oldest mosques, on the shore side of the same
giant hospital with same name, Cerrahpaşa. Bekâr Bey is the
name of a Rifâî dergâh which was formerly on the road of Yokuş Çeşme and was abandoned because of the damages in the
1894 earthquake. The name of tekke and this street near it
comes from Bekâr Bey, the son of Alemdar Mustafa Paşa.

BEYCEĞİZ CADDESİ

BEYCEGIZ STREET

Bu cadde Fatih’te ve Çarşamba semtindeki Bizans sarnıcı
Çukurbostan’ın (Aspar) ve Dârüşşafaka Caddesi’nin batı
tarafında bulunuyor. Fatih’in Kocadede Mahallesi’dir aynı
zamanda bu bölge. Buradaki Koca Dede Camisi ve tarihî
haziresinden almıştır adını. Caddenin yakın çevresi Osmanlı dönemine ait önemli eserlerle doluydu geçen asırda.
Ama günümüzde hayli azalmıştır durumdadırlar. Caddeye
isim olan Beyceğiz (veya Beycüğez) Camisi de bunlardan
biridir, ama sonradan yenilenmiştir. Camiyi ilk olarak,
1470’lerde Mehmet Efendi adlı bir kişi yaptırmıştı.

This street is on the west side of Çukurbostan (Aspar) and Dârüşşafaka Street of Byzantine cistern in Fatih and Çarşamba
district. This area is Fatih’s Kocadede Mahallesi at the same
time. It is named after the Koca Dede Mosque (Grand Daddy)
and its historical private burial section. The immediate surroundings of the Street were filled with important works of the Ottoman period in the last century. But today they are at very low
level. Beyceğiz (or Beycüğez) Mosque, which gives the name to
the street, is one of these, but it has been renovated afterwards.
The Mosque was first built by Mehmet Efendi in the 1470s.
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BESTEKÂR SERVET SOKAĞI

BESTEKAR SERVET STREET

Fatih ilçesinde (tarihî yarımada) ve Fatih Külliyesi’nin kuzeyindeki Derviş Ali Mahallesi’yle Balat-Çarşamba arasındaki
Draman semtinde yer alıyor sokak. (Bakınız; Draman.)

In Fatih district (historical peninsula), it is located in Draman
district between Balat - Çarşamba and Derviş Ali neighborhood in the north of Fatih complex. (See, Draman.)

Bestekâr Servet’in asıl adı “Tarakçızade Mustafa Servet Efendi” idi. Servet Efendi, aynı zamanda tanınmış bestekar Şevki Bey’in de kardeşi olur. Nazire Hanım’ın babası
olan Servet Efendi, Fatih Camisi’nin batısında ve Çarşamba yolu üzerinde bulunan Kumrulu Mescit (bu ca
miyi, Fatih Külliyesi’ni inşa eden Atik Sinan kendi adına
yaptırmıştı. Girişindeki iki kumru kabartması nedeniyle
bu isimle tanınır) yakınındaki Pirinççi Sokağı’nda 1913
yılında öldü.

The original name of the Composer Servet was “Tarakçızade Mustafa Servet Efendi.” Servet Efendi also is the brother
of well-known composer Şevki Bey. Servet Efendi, the father of
Nazire Hanım, died in 1913 in Pirinççi Street near Kumrulu Mescit (west of Fatih Mosque and on the way to Çarşamba) (this mosque was built by Atik Sinan who built the Fatih
Complex and is known by this name due to the embossements
of two doves at the entrance).

BEZMİALEM SOKAĞI

BEZMIALEM STREET

“Bezm-i Âlem” denilen kişi, Sultan II. Mahmut’un eşidir
ve daha sonra sultan olan Abdülmecit’in de anası olur.
Sultan Abdülmecit tahta çıktığında anası “mehdi ulya” sıfatıyla valide sultan unvanı almıştı. Abdülmecit, Dolmabahçe Camisi’ni anası adına “Bezm-i Âlem Valide Sultan
Camisi” ismiyle yaptırmıştır. Bu eser 1853 tarihlidir.

The person called “Bezm-i Âlem” is the wife of Mahmut II and
also mother of the Sultan Abdulmecit. When Sultan Abdülmecit ascended to the throne, his mother received the title of
‘Valide Sultan’ (Mother of the Sultan) in his capacity as the
“Mehdi Ulya.” Abdulmecit built the Dolmabahçe Mosque under the name of “Bezm-i Âlem Valide Sultan Mosque.” This
work is dated 1853.

Adı geçen sokak, günümüzde Fatih Yarımadası’nın
Arpa Emini semtinde ve Molla Gürani ile bunun batısındaki Topkapı mahallelerini birbirinden ayıran güzergahdadır.

The street mentioned today is the route that separates
Molla Gürani and the Topkapı districts in the western part of
the Fatih Peninsula in the Arpa Emini neighborhood.

Pek hayırsever bir kadın olan Bezm-i Âlem’in adını
taşıyan bu sokak aynı zamanda, Fatih ilçesindeki Vatan
Caddesi’nin güney sırtlarında ve yine bu valide sultanın, fakirlerin tedavisi için yaptırdığı Vakıf Gureba Has
tanesi’nin arkasında yer alıyor. Dolmabahçe’dekinin dışında bir diğer Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi de, bu
hastane kompleksi içinde ve Gureba Caddesi kıyısındadır.
Yanında da yine 19. yüzyıl ortalarında yapılmış Bezm-i
Âlem Çeşmesi durur. Sokak, Molla Gürani Mahallesi’nin
Ördek Kasap semtinde, Gureba Hastanesi Caddesi’ne güneyden açılır.

This street bearing the name of Bezm-i Âlem, a very benevolent woman, is also located on the southern ridges of Vatan
Street in the district of Fatih and behind the Vakıf Gureba
Hospital, which this Sultan had built for the treatment of the
poor. Apart from Dolmabahçe, another Bezm-i Âlem Valide
Sultan Mosque is also in this hospital complex and on Gureba Street. Next to it is the Bezm-i Âlem Fountain, which was
built in the mid-19th century. The street opens from the south
of Gureba Hospital Street in the neighborhood of the Mulla
Gürani Quarter of the Ördek Kasap.

BIÇAKÇI ALAATTİN SOKAĞI

BICAKCI ALAATTIN STREET

Bu, otantik hava yansıtan sokak da Fatih’in eski semtlerinden Haydar’da bulunuyor. Haydar, Unkapanı-Aksaray
arasında uzanan Atatürk Bulvarı’nın tam kıyısında ve ba
tı tarafındaki Zeyrek semtinin arkasında yer alır. Haydar
Hamamı ve medresesinin aşağısındaki Bıçakçı Alaattin
Camisi, sokağa adını vermiştir. Kadıköyü’nün Altunizade
semtine adını veren mimarbaşı “Altunizade İsmail Zühtü
Paşa” ise 19. yüzyılda bu camiyi baştan başa onartmıştı.

This street, which reflects authentic atmosphere, is located in
Haydar, one of Fatih’s oldest districts. Haydar is located at the
very bank of Atatürk Boulevard between Unkapanı-Aksaray
and behind the Zeyrek district on the western side. Bıçakçı
Alaattin Mosque, below the Haydar Bath and Medrese, gave
the name to the street. Altunizade İsmail Zühtü Paşa, who
gave the name of Altunizade region of the Kadıköy district,
completely renovated this mosque in the 19th century.

Bu Alaattin Efendi, Fatih Sultan Mehmet’in hizmetkârlarındandı. Ama bu cami onun döneminde değil, oğ
lu tarafından babasının anısına 1503 yılında ve Sultan II.
Beyazıt zamanında yaptırılmıştı. Caminin arkasındaki
çeşme ise II. Abdülhamit devrinden ve 1893 yılındandır.

This Alaattin Efendi was one of the servants of Sultan
Mehmet the Conqueror. This mosque was not made in his era,
but in 1503 in the memory of his father by his son and in the
period of Beyazıt II. The fountain behind the mosque is from
the time of Abdulhamid II in 1893.
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BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU

BICAN BAGCIOGLU HILL

Fatih’in kara surları yakınında, Millet Caddesi’nin kuzey
kısmında bulunan Arpa Emini Mahallesi’nde ve bir Sinan
eseri olan Kara Ahmet Paşa Külliyesi’nin önündeki yokuşun adıdır. . Yokuşun bir bölümü mahallenin de adı olan
Arpa Emini adını taşır.

It is the name of the slope in the Arpa Emini neighborhood in
the northern part of Millet Street near Fatih’s land walls and
in front of Kara Ahmet Paşa Külliyesi, a Sinan work. A part of
the uphill is the name of the local village, Arpa Emini.

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında ve 1920’de
faaliyete başlayan siyasi teşkilatlardan olan ve “Mim Mim
Grupları” diye bilinen “Müdafaa-i Milliye Teşkilatı”nın
kurucuları arasında bu semtin adıyla özdeşleşmiş önemli bir kişilik de vardı. Bu, “Topkapulu Bîcan”dı. Sonradan
“Bağcıoğlu” soyadını almıştır. Yokuş, işte bu Topkapılı “Bî
can Bağcıoğlu”nun adını taşıyor günümüzde.
Eski yıllarda aynı yokuşun adı, “Topkapı Yokuşu” idi.
Alt tarafı da tümüyle bostan arazisiydi. Mahalleye adını
veren Arpa Emini Camisi de bu bostanlarla cadde ara
sındaki köşedeydi. Yanında ise aynı isimli sıbyan mektebi
dururdu.

Among the founders of the “Müdafaa-i Milliye Teşkilatı,”
known as “Mim Mim Groups,” which was one of the political
organizations that started to operate in the last years of the
Ottoman Empire and in 1920, there was also an important
personality identified with the name as this quarter. This is
“Topkapulu Bîcan.” Later he took the surname “Bağcıoğlu.” Today, this hill is named after this Topkapılı “Bîcan Bağcıoğlu.”
In the past, the name of the hill was “Topkapı Hill.” The
lower part was full of vegetable garden land. Arpa Emini
Mosque, which gave its name to the neighborhood, was also
at the corner between these gardens and the street. Next to it,
there was a primary school with the same name.

BORAZAN TEVFİK SOKAĞI

BORAZAN TEVFIK STREET

Borazan Tevfik, II. Dünya Savaşı yıllarının yokluklarla
dolu İstanbul’unda, inanılmaz nükteleriyle ve öyküleriyle
herkesin gönlünde taht kurmuş efsanevî bir şahsiyetti. Adını taşıyan sokak, Fatih’in Kâriye-i Atik Mahallesi’ndedir.

Borazan Tevfik was a legendary personality during World
War II years, who gained the affection of all with his incredible
wit and stories. The street bearing his name is in the Kâriye-i
Atik Mahallesi of Fatih.

BURHANETTİN TEPSİ SOKAĞI

BURHANETTIN TEPSI STREET

Fatih’in iki eski semti, Kocamustafapaşa ile Yedikule arasındaki Ali Fakih Mahallesi’ndedir bu sokak. Adını ta
şıdığı Burhanettin Tepsi, 1930’ların tiyatro dünyasında,
ünlü kadın tiyatrocumuz Afife Jâle’yi Anadolu turnesine
çıkartan kumpanyanın sahibi ve aktördü.

Fatih’s two old neighborhoods are Ali Fakih Mahallesi between Kocamustafapaşa and Yedikule. Burhanettin Tepsi, whose name the street carries, was the owner and an actor of the
theater company in the 1930s which took our famous Turkish
theatre actress Afife Jale to an Anatolia tour.

CEMALİ EFENDİ SOKAĞI

CEMALI EFENDI STREET

Cemali Efendi diye bilinen kişi, Osmanlı tarihinin pek
şöhretli şeyhülislamı “Zembilli Ali Efendi”nin ta kendi
sidir. 1455’te doğan ve 1503 ve 1526 yılları arasında, Sultan II. Beyazıt, II. Selim ve Kanunî dönemlerinde, 23 yıl
gibi çok uzun bir süre Osmanlı şeyhülislamlığı görevini
sürdüren Zembilli Ali Cemali Efendi, Zeyrek semtinde
ikâmet ederdi. Türbesi ve mektebi buradadır. Şeyhülis
lamlığının son yılında, 1526’da ölmüştür.

The person known as Cemali Efendi is himself of “Zembilli Ali
Efendi,” a famous Religious Affairs Chief of the Ottoman history. Born in 1455, Zembilli Ali Cemali Efendi, who served as
the Ottoman Religious Affairs Chief for a very long period of
23 years, between 1503 and 1526, during Sultan Beyazıt II,
Selim II and Kanunî periods, resided in the Zeyrek district. His
tomb and the mosque are here. He died in 1526 in the last year
of Religious Affairs Chief’s Office.

Cemali Efendi’nin adının verildiği sokak, Fatih’in Çarşamba semtiyle Atikali arasında ve eski Beyceğiz Mahal
lesi’nde, Saray Ağası Caddesi’yle, Fatih-Nişanca Caddesi
arasında yer alıyor.

The street named for Cemali Efendi is located in the old
Beyceğiz neighborhood, between Fatih-Nişanca Street and Saray Ağası Street.
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CAMBAZİYE

CAMBAZIYE

Fatih’in eski mahallelerinden biridir. Aksaray’dan Cerrahpaşa Haseki yönüne doğru gidilirken, Kargı Sokağı’nda
bulunan Cambaziye Camisi bu mahalleye adını vermiştir.
Fatih döneminde İstanbul’da önemli devlet görevlerinde bulunan “Cambaz Mustafa Bey”in yaklaşık 1480’le
rin başlarında yaptırdığı bu cami zamanın ve afetlerin
acımasızlığı karşısında büyük ölçüde tahribata uğradı ve
1960’larda yeniden yapıldı. Yan tarafında da Keçeciza
de Kazım Bey’in 19. yüzyılda yaptırdığı güzel bir barok
çeşme bulunur. Bu eski eserin çevresinde de pek çok ta
rihî yapı vardır. Erken 20. yüzyıl binası Bulgur Palas, Cerrahpaşa Camisi, 5. yüzyıldan kalma İmparator Arkadios
sütunu bunların önde gelenleridir. Bir zamanların ünlü
“Avrat Pazarı” da Cambaziye Camisi’nin önündeki Cerrahpaşa Caddesi’nde sıra sıra dükkânlardan oluşmuştu.
Günümüzde bu çevredeki “Canbaziye Karakol Sokağı”nın
adı ise, burada eskiden duran bir karakoldan gelir.

It is one of Fatih’s old neighborhoods. While going towards
Cerrahpaşa Haseki from Aksaray, the Cambaziye Mosque in
Kargı Street gave its name to this neighborhood. This mosque,
which was built in the early 1480’s by “Cambaz Mustafa Bey,”
who was in charge of important state duties in Istanbul during Fatih period, suffered a great destruction in the face of the
time after the ruthlessness of disasters and was rebuilt in the
1960s. Next to it there is a beautiful baroque fountain built
by Keçecizade Kâzım Bey in the 19th century. There are many
historical buildings around this ancient work of which, early
20th century building Bulgur Palas, Cerrahpaşa Mosque, 5th
century Emperor Arkadios column are the leading ones. At one
time, the famous “Avrat Pazarı” consisted of shops on the Cerrahpaşa Street in front of the Cambaziye Mosque. Today, the
name of “Cambaziye Karakol Street” in this circle comes from
a former police station.

Bir Cambaziye sokak da, Koca Mustafa Paşa Külliyesi’nin batısında bulunuyor. Bu sokağa Eski Cami Sokağı
da derler. Çünkü aynı kişinin yaptırdığı ve şimdi olmayan
Cambaziye Camisi bu sokaktaydı.

Another Cambaziye street is also in the west of Koca Mustafa Pasha Complex. They call this street Old Mosque Street.
Because the Cambaziye Mosque, which was built by the same
person and is no longer present, was on this side of the street.
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CEVDET PAŞA CADDESİ

CEVDET PASA STREET

Fatih ilçesinde ve Fındıkzade semtindeki ünlü Çukurbostan Sarnıcı’nın güneyinden geçen ve Mimar Sinan’ın
İstanbul’daki ilk büyük ese
ri Haseki Hürrem Sultan
Külliyesi’nin önüne dek gelen caddenin adı, 19. yüzyılın
tanınmış bilim ve devlet adamı, aynı zamanda hukukçu
ve entelektüeli olan Cevdet Paşa’dan gelir. 1822’de doğup
1895 yılında ölen bu zatın, Tarih-i Cevdet adlı eseri çok
ünlüdür. Cevdet Paşa, 1844’te Laleli’de, şimdi olmayan
Papasoğlu Medresesi’nde okudu. 1856’da Galata kadılığı
görevinde bulundu. Beş kez de Adalet Bakanlığı yaptı.

The name of the Street, which passed through the south of the
famous Çukurbostan cistern in the district of Fatih and in the
neighborhood of Fındıkzade and was in front of the Haseki
Hürrem Sultan Complex, the first great work of Mimar Sinan
in Istanbul, is named for Cevdet Paşa, a well-known scholar
and statesman, a jurist and intellectual of the 19th century.
This person, who was born in 1822 and died in 1895, is very
famous for his work called Tarih-i Cevdet (History). Cevdet
Paşa, studied school in 1844 in Lâleli, now the Papasoğlu Medrese which is lost today. In 1856 he was appointed as Galata
Kadı (Judge). He filled the position of the Minister of Justice
five times.

Caddenin batı ucunda görülen 1490 tarihli Seyit
Ömer Camisi’ni yaptıran kişi ise, II. Beyazıt devri arpa
eminlerinden Seyid Fahrettin Ömer Efendi’dir. Aslında bu Ömer, fetih ordusunda savaşmış “nim el ceyş”ten
(mutlu askerler) biriydi. 1953’te yenilenen caminin kıble
tarafında 1848 yılında Abdülmecit’in onarttığı bir tekke
bulunurdu eskiden. Bu caddenin güneyindeki Emrullah
Efendi sokakta ise vaktiyle Hacı Timur Camisi yer alırdı. Bu şahıs, Fatih’le birlikte İstanbul’a giren ve sonra şehit
olan yine nim-el ceyş’ten biriydi. Eski cami 1915 yangı
nında yok olup gitti. Kimseler de onarmayı düşünmedi.
Yerine kondular yapıldı. Timur’un sadece kabri sokak
üzerinde basit bir türbe olarak varlığını korur.
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The person who built Seyit Ömer Mosque in 1490, which
is seen at the western end of the Street, Seyid Fahrettin Ömer
Efendi was one of the Arpa Emin of Beyazıt II. In fact, this
Omer was one of “Nim El Ceyş” (happy soldiers) who fought
in the conquest army. In 1953 there was a dervish lodge restored by Abdülmecit in 1848, which was renovated on the Kıble
(Mecca) side of the mosque. On Emrullah Efendi Street in the
south, there was once Haci Timur Mosque. This person was
one of “Nim El Ceyş” (happy soldiers) who entered Istanbul
with Fatih and then died. The old mosque disappeared in the
fire of 1915, which nobody ever considered repairing. Instead,
suddenly residential houses were built. Only the grave of Timur
was kept as a simple shrine on the street.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

ÇARŞAMBA

CARSAMBA

Fatih ilçesinin en eski Müslüman yerleşimlerinden biri
olan Çarşamba, fetih yıllarını takip eden günlerde, kentin
yeni nüfusunu artırmak için Anadolu’nın iç tarafındaki
Çarşamba ilçesinden buraya getirtilen Müslüman aha
liden dolayı bu adı aldı. Günümüzde İstanbul’un dördüncü tepesindeki Fatih Külliyesi’nden, beşinci tepedeki Selimiye (Yavuz Selim) Külliyesi’ne uzanan Çarşamba Cad
desi ve çevresindeki sokaklardan oluşur. Çarşamba sözcüğünün kökeni Farsçadır ve “dördüncü gün” anlamına gelen
“cehar şenbe”den (dört gün) oluşur. O zamanlar haftanın
ilk günü Pazar idi. Türkler de aynı sözcüğü kullanmıştır
haftanın bu günü için.

Çarşamba, one of the oldest Muslim settlements in the Fatih
district, was named after the Muslim people brought to the
city from Çarşamba in the interior of Anatolia to increase the
city’s new population in the days following the conquest years. Today Çarşamba Street reaches from the Fatih Complex
on the fourth hill of Istanbul, to the Selimiye (Yavuz Selim)
Complex on the fifth hill and the streets around it. The word
for Çarşamba has the origin of Persian language, meaning four
days (cehar şenbe). In those days, the first day of the week was
Sunday. Turks still use the same word for this day of the week.

Türkiye’nin en büyük açık semt pazarının haftanın
aynı gününde burada kurulduğu ve İstanbul’un tarihî yedi
tepesinden ikisini, Fatih ve Yavuz Selim’i birbirine bağlayan Çarşamba ve çevresinde pek çok eski eser yer alır. Eskiden bu güzergâhta, Eftalzade, Abdurrahim Efendi, Ali
Efendi, Samanizade, Valide, Papazzade, Kazasker Mustafa, İsmail Efendi, Rukiye Hanım, Yahya Efendi gibi isimler
taşıyan pek çok da medrese bulunurdu. Bunlar günümüze
ulaşamamıştır ne yazık ki. Şimdi Çarşamba Caddesi’nin
sonundaki Mayasızade Caddesi’nde İsmail Ağa Camisi,
yakın çevrede Dârüşşafaka binası, Kovacı Dede Camisi
ve haziresi, Bizans döneminin Aspar (ya da Bonos) Sar
nıcı (Çukurbostan), Ali Naki Sokağı’ndaki kapalı Bizans
sarnıcı (bu da Bonos veya Ali Naki Sarnıcı diye bilinir),
Benlizade Ahmet Reşit Paşa Külliyesi, Kumrulu Mescit,
Hafız Ahmet Paşa Külliyesi gibi bazı eserler görülür.

Turkey’s largest open-market is held here on the same day
of the week and there are many ancient artifacts around Çarşamba, which connects Fatih and Yavuz Selim, two of the seven historical hills of Istanbul. In the past, there were many
medreses on this route, such as Eftalzade, Abdurrahim Efendi,
Ali Efendi, Samanizade, Valide, Papazzade, Kazasker Mustafa, İsmail Efendi, Rukiye Hanım and Yahya Efendi. None
have made it to our day. On Mayasızade Street, the following
are found at the end of Çarşamba Street: Ismail Ağa Mosque,
the nearby Dârüşşafaka building, Kovacı Dede Mosque and
its private burial area, the Byzantine Aspar (or Bonos) Cistern (Çukurbostan), the closed Byzantine cistern on Ali Naki
Street (it is known as onos or Ali Naki Cistern), Benlizade Ahmet Reşit Paşa Complex, Kumrulu Mescid and Hafız Ahmet
Paşa Complex.
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ÇAVUŞZADE CAMİ SOKAĞI

CAVUSZADE CAMI STREET

Cerrahpaşa Hastanesi içinde bir tarihî sokak!.. Gerçekten de bu dev hastane arazisi, eski Osmanlı mahallelerini
yutup yok etmiştir. Günümüzde burada ancak sembolik
olarak bir iki eski eser kalmış durumdadır. Bunlardan bi
ri de sokağa adını veren Çavuşzade Camisi’dir. 16. yüzyıl Mimar Sinan yapıtı olan bu küçük ebattaki mescidi,
1730’larda Çavuşzade Mustafa Efendi onartıp geliştirince
adı böylece kalmış. “Dibek” Camisi dendiği de olur buna.
Çavuşzade’nin yine hastane içinde bir de konağı vardı o
zamanlar. 1782 yangınında yok olup gitti.

Cerrahpaşa Hospital is an historical street! Indeed, this giant
hospital land swallowed and destroyed the old Ottoman neighborhoods. Today, however, there are only one or two symbolic
artifacts left. One of these was Çavuşzade Mosque, which gave
its name to the street. This small mosque, which was the work
of the architect Sinan in the 16th century, remained so when
revived and developed by Çavuşzade Mustafa Efendi in the
1730s. It’s also called “Dibek” Mosque. Çavuşzade also had a
mansion in the hospital. It vanished in the fire of 1782.
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ÇEVRE TİYATROSU SOKAĞI

CEVRE THEATRE STREET

Fatih’in ünlü ve eski tiyatrolarından olan ve Cerrahpaşa’nın batısında ve kara surları yakınındaki Kocamusta
fapaşa semtinde bulunan “Çevre Tiyatrosu”ndan adını
almıştır. Sokak, ti
yatronun kıyısında, Arabacı Be
ya
zıt
Mahallesi’nde, Silivrikapı Caddesi’yle, Kızılelma Caddesi
arasındadır. Yolun bulunduğu alan Cerrahpaşa Hastane kompleksinin batısında kalır ve bu bölge Doğu Roma
tarihi açısından çok önemlidir. Zira, 4. yüzyılda başkent
Kontsantinopolis’i kuran ve surlarla çeviren Büyük Kons
tantin, surların batı bölümünü bu sokak yakınından geçirmişti. Sokağın çevresindeki Ese Kapı Camisi, o eski
surlardaki “İsa Kapısı”nın varlığını hatırlatır. Bu kapının
adından esinlenerek değişime uğrayan Ese Kapı Camisi
ve Külliyesi, günümüzde onarılan İbrahim Paşa Camisi ve
Medresesi’dir ve 16. yüzyıldan kalmadır.

The Street is named after the “Çevre Tiyatrosu” (Theatre) in
Kocamustafapaşa district, which is one of the famous and old
theatres of Fatih and is located to the west of Cerrahpaşa and
near the land walls. The street is at the coast of the theatre,
in Arabacı Beyazit Neighbourhood, between Silivrikapı Street and Kızılelma Street. The area where the road is located
remains west of the Cerrahpaşa Hospital complex, which is
very important for East Roman history. Because, in the 4th
century, the Great Constantine, who built the capital Constantinopolis and surrounded it with the city walls, passed the
western part of the walls near this street. ‘Ese Kapı’ Mosque
around the street reminds us of the presence of the “Jesus Gate”
on those old walls. Ese Kapı Mosque and Complex, inspired
by the name of this door, have been restored today in the Ibrahim Paşa Mosque and Medrese and remained from the 16th
century.

ÇORLULU ALİ PAŞA SOKAĞI

CORLULU ALI PASA STREET

Fatih’te, Millet Caddesi’nin Topkapı sur
larına ulaştığı
bölgenin güneyinde kalan Şehremini semtinin az batısın
daki Melek Hatun Mahallesi’nde, kara surları üzerindeki
Silivrikapı’ya yakın Bala Süleyman Ağa Külliyesi yanında
bulunur. Bala Tekkesi Sokağı ile de kesişir. Sur içi İstanbul’daki son “tarla”lardan biri buradadır. Tarlanın köşesinde ise çeşmesi görülür.

It is in Fatih, near Melek Hatun Neighbourhood where Şehremini is located to the south of the region and Millet Street reaches to the Topkapı Walls, by the Bala Süleyman Ağa
Complex near Silivrikapı on the land walls. It intersects with
Bala Tekkesi Street. One of the last “lands for agriculture” in
Istanbul is found here. On the corner of the field, there is a
fountain.

Çorlulu Ali Paşa, 18. yüzyıl başlarının pek tanınmış
sadrazamıydı. İdam edilmiştir. Aynı yıllarda yaptırdığı ve
halen kültür ve eğlence amaçlı kullanılan güzel medresesi, Çemberlitaş’ta ve Divanyolu Caddesi üzerinde, Sinan
Paşa Medresesi’nin yanındadır.

Çorlulu Ali Paşa was a well-known grand vizier of the early 18th century. He was executed. The beautiful medrese which
he built in the same years and is still used for culture and entertainment is next to the Sinan Paşa Medrese on Çemberlitaş
and Divanyolu Street.

DARÜŞŞİFA SOKAĞI

DARUSSIFA STREET

Ünlü ustamız Mimar Sinan, İstanbul’daki ilk görkemli eserini, Kanunî Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan adına
1539’da Fatih’in Haseki semtinde yaptı. Cami, medrese, şifahane gibi birimlerden oluşan bu güzel külliye gü
nümüzde de varlığını sürdürür. O zamanlar “Darüşşifa”
diye tanınan ve aslında bir tür hastane olan bu birim, İstanbul’daki “ilk kadın hastanesi”dir. 1880’lerde de kadınlar için “hapishane” olarak değerlendirilen bu eser, daha
sonra da kimsesizlere tahsis edilmişti. Külliye yakınındaki
bu sokak, haliyle adını bu eski şifahaneden aldı. Haseki
Külliyesi’nin mimarî kurgusu, Sinan’ın, gelecek yıllarında
ne denli yetkin ve güzel eserler üreteceğinin bir göstergesidir.

Our famous master Architect, Mimar Sinan built his first
splendid work in Istanbul in 1539 on the name of Hürrem
Sultan, the wife of Kanuni Süleyman, in the Haseki district
of Fatih. This beautiful complex, consisting of units such as
mosque, madrasa, şifahane (hospital), still survives today. This
unit, which was then known as “Darüşşifa” and is actually one
of a kind hospital which is the “first female hospital” in Istanbul. In 1880, this work, which was regarded as a “prison” for
women, was later changed to an orphanage. This street, near
the complex, took its name from this old small hospital. The
architectural design of the Haseki Complex was the proof of
the competent and beautiful works Sinan would produce in
the future.
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ÇIRÇIR

CIRCIR

Bu semt, bu isimdeki küçük meydanın çevresindeki tarihî
sokaklardan oluşur. Fatih ilçesinin doğu yönünde ve Zeyrek bölgesinin Haydar semtiyle birleştiği noktada yer alır.
İstanbul’un tarihî dokusunu en fazla vurgulayan otantik
sokaklar, ahşap konutlar bu semtte yer alır. Küçük mey
dandaki Çırçır Çeşmesi’nden (Hacı Eyüpzade Şükrü Bey1860) başka, çevrede, bir kiliseden (belki Pantokrator’a
ait bir şapel veya kütüphane) bozma Şeyhülislam Mesci
di, Hacı Hasan Camisi, Uşşakî Mehmet Tekkesi gibi tarihî
eserler görülebiliyor.

This neighborhood is made up of historic streets around the
small plaza with this name. It is located in the East of Fatih and at the junction of the Zeyrek district and the Haydar
quarters. The most authentic streets and wooden houses that
emphasize the historical texture of Istanbul are located in this
district. In addition to the Çırçır fountain (Hacı Eyüpzade
Şükrü Bey-1860), historical works such as Şeyhülislam Mescidi, Hacı Hasan Mosque and Uşşakî Mehmet Tekke can be seen
in the surrounding area, reconstructed from a church (perhaps
a chapel or library belonging to Pantokrator).

Vaktiyle bu semte adını veren Çırçır Mescidi, meydanın az yukarısında, Saraçhane’ye doğru At Pazarı ci
varında yer alırdı. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi
1580’lerde yaptırmıştı bunu. Şimdi izi bile yoktur. Eski
yıllarda sayısız ahşap konutun bulunduğu Çırçır sokak
ları, ne yazık ki bunların çok büyük kısmını, yakasını bir
türlü bırakmayan ünlü İstanbul yangınlarına kurban ver
miştir. İstanbul tarihinde Çırçır’dan söz edildiğinde ilk
akla gelen olgu, Ünlü Zeyrek ve Çırçır yangınları olur.
Çünkü bu bölge yoğun şekilde Müslüman mahalleleriyle
çevrelenmiştir ve çok sayıda ahşap konutu barındırır.
Çırçır, bitkileri, özellikle de pamuğu çekirdeklerinden
ve odunsu kısımlarından ayırma işlemine denirdi. Eskiden burada böyle iş kollarının veya atölyelerin bulunduğu
bilinir. Haydar Caddesi’nin meydancıktaki bölümü de günümüzde Çırçır Caddesi adıyla tanınıyor.
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Çırçır Mescid, which once gave its name to this cemetery, was
located in the vicinity of At Pazarı (Horse Market) towards
Saraçhane, just above the square. Kadızade Ahmet Şemsettin
Efendi had built it in 1580s. Now there is not even a trace.
Çırçır streets, where innumerable timber dwellings stood at one
time, have unfortunately sacrificed a great many of them to
the famous Istanbul fires and that has not changed.
The first thing that comes to mind when talking about the
Çırçır in Istanbul is the famous Zeyrek and Çırçır fires. Because this region is heavily encircled by Muslim neighborhoods and
contains many wooden houses.
The term ‘Çırçır’ means was trying to separate the plants,
especially from the cotton seeds and the woody parts. It used
to be known that there were business lines or workshops here.
The part of Haydar Street on the square is also known today
as Çırçır Street.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

ÇUKURBOSTAN

CUKURBOSTAN

İstanbul’da “çukurbostan”lardan da epeyce vardır. Bunlar
genellikle, çok derin Bizans açık su sarnıçlarının zaman
içinde kuruması ve devre dışı kalmasıyla, içlerinde sonradan oluşturulan bostanlıklar nedeniyle bu isimle tanınmışlardır. Anıtsal tarihî İstanbul yarımadasında bu tür
üç büyük çukurbostan bulunur. Fatih-Atikali’deki Aetios
(Vefa Stadı), Fındıkzade’deki Mokios (Fatih Eğitim Parkı)
ve Yavuz Selim’deki Aspar (Yavuz Selim Çukurbostanı)
sarnıçlarının tümü, Osmanlı döneminde “çukurbostan”
olarak adlandırılmış, bunların bazılarının içinde yerle
şimler, camiler kurulurken, kiminde de sebze türünden
besinlerin ekimi yapılmıştır. Fındıkzade’deki Çukurbos
tan’ın doğusundan eski yıllarda aynı isimli bir sokak ve
buna dik olarak gelen Molla Fenayi sokakları geçerdi. Bunun az ilerisinde sokağa adını veren Molla Fenayi Cami
si ve Çeşmesi dururdu. Bu eseri, Fatih Sultan Mehmet’in
yanında İstanbul’un fethinde görev alan Akbaba Mehmet
Efendi yaptırmıştı. 1918’de yanmıştır bu cami.

There are also a lot of “çukurbostan” in Istanbul. These are
generally known by this name because of the vacancy of the
Byzantine open water cisterns, which have been built up and
became out of service over time, and which have been created
later. On the monumental historical peninsula of Istanbul,
there are three such large çukurbostan. All of the cisterns of
Aetios (Vefa Stadium) in Fatih-Atikali, Mokios (Fatih Education Park) in Fındıkzade and Aspar (Yavuz Selim Çukurbostanı) in Yavuz Selim were named as “Çukurbostan” in the
Ottoman period and settlements, some of the vegetable species
were planted. From the east of Çukurbostan in Fındıkzade, a
street with the same name and Molla Fenayi street, which is
perpendicular to this street, passed in earlier years. Much later,
Molla Fenayi Mosque and Fountain, which gave its name to
the street, was found. This work was built by Akbaba Mehmet
Efendi, who was in charge of the conquest of Istanbul beside
Sultan Mehmet the Conqueror. This mosque burned down in
1918.

Topkapı Sarayı sınırları içinde ve sahile yakın demiryolu gerisinde de “çukurbostan” adı verilen düz bir ekim
yeri bulunurdu.

Within the boundaries of the Topkapı Palace, and behind
the railway near the shore, there was a flat plantation field
called “çukurbostan.”
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DARÜŞŞAFAKA CADDESİ

DARUSSAFAKA STREET

Fatih ilçesinde, beşinci tepede bulunan Yavuz Selim Camisi’nin yakınındaki ünlü Dârüşşafaka okulunun önün
deki eski caddenin adıdır. Bu tarihî mektep burayı terk
etmiştir günümüzde. İstinye taraflarındaki yeni yerinde
işlevini sürdürmektedir.

It is the name of the old Street in front of the famous Dârüşşafaka school near the Yavuz Selim Mosque on the fifth hill in
Fatih district. This historical school has left this place today.
It continues to function at its new location on Istinye quarter.

1865’lerde bu tarihî okul Kapalıçarşı esnafı çocuklarının eğitimleri için kurulmuştu aslında. Gazi Ahmet Muh
tar Paşa, Ali Naki, Yusuf Ziya Paşa, “Cemiyet-i Tedrisiye-i
İslamiye” adıyla kurmuşlardı bu okulu. O zamanlar ilk
yeri, Beyazıt Simkeşhane’deki Valide Mektebi’ndeydi. Bu
tarihî binaya sonra geçildi.
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In fact, this historical school was established in 1865 for the
training of the children of the Grand Bazaar tradesmen. Gazi
Ahmet Muhtar Paşa, Ali Naki and Yusuf Ziya Paşa founded
this school with the name “Cemiyet-i Tedrisiye-i Islamiye.” At
that time, the first location was in the Valide Mektebi in Beyazıt Simkeşhane. They moved to this historic building later.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

DAVUTPAŞA

DAVUTPASA

Tarihî yarımadada, Aksaray ile Kocamustafapaşa arasında
kalan semtin adı, II. Beyazıt’ın sadrazamı Davut Paşa’nın
15. yüzyıl sonunda burada yaptırdığı eski külliyeden gelir.
Bunun içinde paşanın türbesi ve camisinden başka, kötü
durumdaki medresesi de bulunur. Davut Paşa, Fatih Sultan
Mehmet’e de hizmet eden Sadrazam İshak Paşa’nın ikinci
sadaretinden sonra, II. Beyazıt tarafından göreve getirilmişti. Başarılı oldu ve 15 yıl sürdürdü bu görevini.
İstanbul’un eski Osmanlı mahalle
lerinin ve otantik
dokulu sokakların yer aldığı Aksaray, Haseki, Cerrahpaşa,
Davutpaşa ve Kocamustafapaşa güzergâhı üzerinde, Davut
Paşa’nın külliyesinden başka da pek çok eser vardır. Davutpaşa Külliyesi’nin hamamı ise Marmara kıyılarındadır ve
halen çalışmaktadır. Buranın az ilerisinde ve cadde üzerinde 1793 yılından, Sultan III. Selim’in dadısı Nazperver’in
sıbyan mektebi ve çeşmesi görülür.
Deniz kıyısında yer alan bu bölgeye “Alt Davutpaşa”,
asıl yapıları oluşturan külliyenin bulunduğu yere de “Üst
Davutpaşa” deniliyor. Bu Alt Davutpaşa’da, bir de önemli
iskele vardı evvelce. Hatta II. Beyazıt’ı devirmek amacıyla
Manisa’dan gelip Mudanya’dan sonra deniz yolunu kullanan Şehzade Korkut, bu Davutpaşa İskelesi’nde karaya
çıkmıştı. Davutpaşa Külliyesi’nin çeşmesi ise camiye çok
yakındır ve şu anda “İstanbul’daki en eski Osmanlı çeşme
si” olarak bilinir ve 15. yüzyılın son yıllarından kalmadır.
Osmanlı başkentinin en ünlü mahkemelerinden biri de,
bu külliyede iş gören Davutpaşa mahkemesiydi ve caminin
batı tarafındaydı.
Eski yıllarda Hekimoğlu Ali Paşa Tekkesi’yle bu Da
vutpaşa Külliyesi arasında koca bir de bostan bulunurdu.
Günümüzde külliye yanındaki “Davutpaşa Medresesi Sokağı” ve “Davutpaşa Çeşmesi Sokağı” da isimlerini yine bu
II. Beyazıt’ın sadrazamının eserlerinden almışlardır.

In the historical peninsula, the name of the quarter between Aksaray and Kocamustafapaşa comes from the old complex that
Davut Paşa, the grand vizier of Beyazıt II, built here at the end
of the 15th century. In addition to the paşa’s tomb and mosque,
there is also a poorly-equipped medrese. Davut Paşa, after the
second vizierate of the Grand Vizier Ishak Paşa, who also served
Fatih Sultan Mehmet II, he was assigned by Beyazit II. He was
successful and his position lasted for 15 years.
Aksaray, Haseki, Cerrahpaşa, Davutpaşa and Kocamustafapaşa routes, where the old Ottoman neighborhoods of Istanbul and authentic textured streets are located, have many other
works besides Davut Paşa’s Complex. The Bath of Davutpaşa
Complex is on the Marmara coast and still is functioning. A
little beyond this place and on the street, the mosque and fountain of Nazperver Sultan, nanny to Selim III, built in 1793 are
located.

The part in the sea shore, it is called “Alt (Lower) Davutpaşa,” and where the mosque is located, is called “Upper Davutpaşa.” This Lower Davutpaşa had an important port in the past.
Even Şehzade Korkut II, who came from Manisa to overthrow
Beyazit and then used the sea route after Mudanya, landed at
this Davutpaşa Pier. The fountain of the Davutpaşa Complex is
very close to the city and is now known as the “oldest Ottoman
fountain in Istanbul” and dates back to the end of the 15th century. One of the most famous courts of the Ottoman capital was
the Davutpaşa court, which was operating in this complex, and
was on the west side of the mosque.
Back in the day, there was a huge garden between this Davutpaşa Complex and Hekimoğlu Ali Paşa Tekkesi. Nowadays,
the names “Davutpaşa Medrese Street” and “Davutpaşa Fountain Street” next to the complex are also mentioned in this, come
from the works of the Grand vizier of Beyazıt II.

59

İSTANBUL YARIMADASI’NIN FATİH BÖLGESİ…

DEMİRCİ OSMAN SOKAĞI

DEMIRCI OSMAN STREET

İşte, bir savaş kahramanımızın adını taşıyan bir diğer “Demirci” Sokağı. Osman Ağa, tıpkı yukarıda söz ettiğim Demirci Hasan gibi, Milli Mücadele yıllarında Anadolu’da
düşmana karşı savaşan Kuvayımilliyeci’lerdendi. Daha
önce de I. Dünya Savaşı’na katılmış olan Osman, uzun boyuyla ve iki oğluyla birlikte mücadele etmesiyle tanınırdı.
Demirci Osman, 1954’te öldü.
Kahramanımızın adını taşıyan so
kak, Fatih’teki
Kocamustafa
pa
şa sem
tinin az güneydoğusundaki Sa
matya’da ve buradaki Hoca Kadın Caddesi’yle Marmara
Caddesi arasında kalır. İstanbul’da, harabe halinde olsa da
halen duran ve bir müze olarak değerlendirilen İmrahor
Camisi (Studion Manastır Kilisesi), kentimizdeki en eski
Roma kilisesidir ve 463 tarihlidir.

Here is another “Demirci” Street bearing the name of one of
our war heros. Osman Ağa, like Demirci Hasan I mentioned
above, was one of the Kuvayi Milliye (National Forces) who
fought against the enemy in Anatolia during the years of National Struggle. Osman, who had previously attended World
War I, was known for tall height and fighting alongside his two
sons. Demirci Osman died in 1954.
The street that carries the name of our hero remains between Marmara Street and Hoca Kadın Street in Samatya in the
southern Kocamustafapaşa district of Fatih. The Imrahor
Mosque (Studion Monastery Church), which is still in ruins
in Istanbul, but still stands as a museum, is the oldest Roman
church in our city and is dated to 463.

DOKTOR SADIK AHMET CADDESİ

DOCTOR SADIK AHMET STREET

Doktor Sadık Ahmet, Yunanistan’ın doğusundaki Batı
Trakya’da 1947’de doğdu. Selanik Tıp Okulu’nu 1974’te
bitirdi ve Yunanistan’da mecburi hizmetini yaptı. Batı
Trakya’daki Türkler’in lideriydi. Kendini bu toplumun sorunlarına adayan, onların haklarını savunma mücadele
sinde tutuklanan ve 30 ay hapisle cezalandırılan Sadık
Ahmet, 1990’da milletvekili oldu. Bir yıl sonra da, daha
etkili olabilmek için parti kurdu. 1995 yılında ise, talihsiz
bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Sadık Ahmet’in adı, Fatih’in kuzey kıyılarındaki Haliç’te ve Fener ile Cibali arasında, Ayakapı semtinden Fatih Külliyesi’ne doğru ilerleyen caddeye verildi.

Doctor Sadık Ahmet was born in 1947 in Western Thrace,
East of Greece. He studied in Thessaloniki Medical School in
1947 and he performed his military service in Greece. He was
the leader of the Turks in Western Thrace. Sadık Ahmet, who
devoted his life to the problems of this society, was imprisoned
in the defense of the rights of the people for 30 months; He
became a Parliament member in 1990. A year later, he formed
a party to be more effective. In 1995, he lost his life in an unfortunate accident.
The name of Sadık Ahmet was given to the street leading
to Fatih Complex from Ayakapı district between the Golden
Horn of Fatih and Fener and Cibali.

DOLMUŞ KUYU SOKAĞI

DOLMUS KUYU STREET

Bu “Dolmuş Kuyu”ya “Doldurulmuş Kuyu” dense daha
doğru olurdu. Çünkü sonradan içi kuyu ağzı gibi görülüp
doldurularak yok edilen, eski bir Bizans kapalı sarnıcı var
dı bu sokak kıyısında. Şöyle ki; günümüzde Fatih’in Edirnekapısı’na yakın Atikali mahallesindeki ünlü açık Bizans
su sarnıcı olan ve şimdilerde “Vefa Stadı” olarak değerlendirilen “Aetios Sarnıcı”nın hemen kuzey yönünde, vaktiyle bir de “Aetios” kapalı sarnıcı bulunuyordu. Eski ha
ritalarda bunun yerini görebilmek olasıdır. Mahalle halkı
tarafından tehlikeli ve derin bir kuyu gibi görülüp ortadan
kaldırılması istenmiş ve o eski yılların belediye teşkilatı
tarafından içi doldurulup, ağzı da kapatılmıştır buranın.
19. yüzyıl sonlarının ve 20. yüzyılın erken dönemleri
nin İstanbul’unda (başkentin en sıkıntılı, siyasi ve toplumsal yönden en çalkantılı ve yokluklarla mücadele ettiği
yıllar), mahalle aralarında oynayan çocukların topları sıkça, kuyu biçiminde karanlık dehlizlere, bilinmeyen eski ve
köhne Bizans sarnıçlarının içine kaçar, onları bulmak için
buralara giren çocuklar tehlikelerle karşılaşırdı. Annelerinin şikayetleri üzerine devrin Şehremaneti yetkilileri
gelir, bu “kuyu”ları “doldurur”du!.. Bu şekilde daha başka
sarnıçların da yok edildiği bilinen vakalardır.
Bu sokağın yeri günümüzde, stadın kuzey yönündeki
Kasım Odaları ve Eski Osmaniye sokakları arasındadır.
Bunun Haliç yönünde ise bir zamanlar, 17. yüzyılın ünlü
Osmanlı sadrazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın yaptırmış olduğu cami dururdu. Şimdi bu da yoktur. Sultan İb
rahim bu Kemankeş Paşa’yı, Sirkeci Hocapaşa Camisi karşısında, cellat “Kara Ali”ye boğdurarak katletmişti.

It would have been more accurate to call this “Full Well” as
“Filled Well.” Because there was an old Byzantine cistern that
was later destroyed by filling the mouth of the well on this street. Namely; There was ‘Aetios Closed cisterns in the north of
Fatih’s “Aetios Cistern” which is the famous open Byzantium
water cistern in the Atikali neighborhood of Edirnekapısı of
Fatih, which is now known as “Vefa Stadium.” It is possible to
see it in the old maps. It has been requested by the people of
the neighborhood since it was considered a dangerous and deep
well and it was filled and muted by the municipal organization in those years.
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In the late 19th and early 20th centuries of Istanbul (the
most disturbing, turbulent and socially challenging years of the
capital) children playing often lost balls into the dark corridors in the form of quarries, the old and worn down Byzantine cisterns, when children entered to find them, they faced
many dangers. Upon complaints of their mothers, Şehremaneti (Municipality) officers used to come here and fill these wells!
It is a known fact that other cisterns were destroyed this way.
The location of this street today is, in the north side of the
stadium, between the streets of Kasım Odaları and the Old
Osmaniye. In the direction of the Golden Horn, there was a
mosque where the famous Ottoman sultanate of the 17th century, called Kemankeş Kara Mustafa Paşa, was located. Now
it is no longer there. Sultan İbrahim had this Kemankeş Pasha
killed in front of the Sirkeci Hocapaşa Mosque by his Executioner “Kara Ali” by strangulation.
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DENİZ ABDAL

DENIZ ABDAL

Fatih ilçesindeki eski mahallelerden biri olan Deniz Abdal, Topkapı surlarına doğru yer alan Şehremini yakın
larında, Fındıkzade’nin az kuzey
ba
tısında bulunuyor.
Günümüzde buradaki Başvekil Caddesi’yle Şehremini
arasındaki sokak, Deniz Abdal ismiyle kuzeyindeki Millet
Caddesi’ne (Turgut Özal Bulvarı) iner.

Deniz Abdal, one of the old neighborhoods of the Fatih district, is located on the north-west of Findikzade near Şehremini,
which is located towards Topkapı city walls. Nowadays, the
street between Şehremini and Başvekil Avenue descends to
Millet Street (Turgut Özal Boulevard) to the north with the
name of Deniz Abdal.

Mahalle, burada eski yıllarda var olan Deniz Abdal
Camisi’nden almıştı ismini. Caminin Kanunî devrinde,
eski bir kilisenin yerine yapıldığı söylenir. O zamanlar geniş bostanlık araziler vardı bu çevrede. Abdullahoğlu mimar İlyas’ın yaptığı Deniz Abdal’ın camisi, 1956 yılında
Millet Caddesi’nin açılması işlemleri çerçevesinde yıktırıldı. Buradaki Emine Sultan ve Yavaşça Mehmet camileri
de yok olan eserler arasındadır.
Turgut Özal Bulvarı yönünde Şehremini Lisesi’nin bulunduğu tarihî mahallenin ana caddesi ise Ahmet Vefik
Paşa’nın adını taşıyor günümüzde. İstanbul’un en büyük
bulvarlarından ikisi olan Vatan (Adnan Menderes) ve
Millet (Turgut Özal) bulvarları, bu şekilde üstlerinden
geçtiği Fatih’in eski mahallelerindeki pek çok tarihî eserin
yok olmasına neden olmuştur. Deniz Abdal Cami Sokağı, Deniz Abdal Çeşme Sokağı, Deniz Abdal Kireçhanesi
Sokağı, buralara isim olan bu külliyenin, eski mahallede
ne denli önemli bir yer işgal ettiğinin de göstergesidir. İstanbul’un ünlü hamamlarından olan ve 1918 Fatih yangı
yangınında harabeye dönen, sonradan bu kalıntılarının
da ortadan kaldırıldığı Ebu’s Suud Efendi’nin 1575’te
yaptırdığı, Halil Ağa’nın mülküne geçtikten sonra ise Halil Ağa Hamamı diye de bilinen İnadiye Hamamı, bu De
niz Abdal Çeşmesi Sokağı’nda idi. Erken 20. yüzyılda bu
yöre, İnadiye adıyla tanınırdı.

The neighborhood was named from the Deniz Abdal
Mosque, which was here in the past years. It is said that in the
Kanuni period of the mosque, it was built in the place of an old
church. There were vast spaces of vegetable gardens in those days,
Deniz Abdal mosque, constructed by Abdullahoğlu Architect
İlyas was demolished in 1956 in the framework of the opening
of Millet Street. Emine Sultan and Yavaşça Mehmet mosques,
which used to be here, are among the destroyed works.
Today, the main street of the historical neighborhood where Şehremini High School is located in the direction of Turgut
Ozal Boulevard is named for Ahmet Vefik Paşa. Vatan (Adnan Menderes) and Millet (Turgut Ozal) boulevards, two of
the biggest boulevards in Istanbul, have caused the destruction of many historical works in the old neighborhoods of Fatih
where they pass. Deniz Abdal Mosque Street, Deniz Abdal
Çeşme Street, Deniz Abdal Kireçhanesi Street, this is the indication of how much importance this place carried in the old
neighborhood. The Bath of İnadiye, also known as Halil Ağa
Hamamı, which was built in 1575 by Ebu’s Suud Efendi, which was one of the famous baths of Istanbul and was ruined
during the Fatih fire of 1918, later the ruins were removed. It
was at Deniz Abdal Çeşmesi Street. In the early 20th century
this area was known as İnadiye.
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DERVİŞ ALİ

DERVISH ALI

Fatih ilçesinin batı yönünde ve Edirnekapısı’nın biraz güneyinde kalan ünlü semti Karagümrük’te bulunan Dilmaç
Sokağı üzerinde, Kurtağa Çeşmesi Caddesi’nin doğusundan Draman’a inilen yerdeki Derviş Ali Camisi, 16. yüzyıl
başlarında 1512’de, II. Beyazıt devrinde mimarlık yapan
aynı isimli kişinin eseriydi. Dolayısıyla da bulunduğu bu
mahalle onun ismiyle tanınıyor şimdi. Bu esere “Emir Ali
Çelebi Camisi” de denir. Bu yöreler eski yıllarda, daha çok
orta sınıf düzeyinde ve öğretmenlikle, memurlukla, esnaflıkla uğraşan kimselerin oturduğu muhafazakâr bir semtti. Hâlâ da kısmen öyledir.

Derviş Ali Mosque was located where Draman came from the
east of Kurtağa Çeşmesi Street on Dilmaç Street in the famous
district Karagümrük which is located to the west of the Fatih
district and a little south of Edirnekapısı. It was the work of
the Architect with the same name in the period of Beyazıt II,
in 1512 the beginning of 16th century. So this neighborhood
is now known by its name. This is also called “Emir Ali Çelebi Mosque.” These regions have been conservative in the past
years, mostly at the middle class level, with teachers, civil servants, and tradesmen. It is still partly so.

Mimar Derviş Ali’nin camisi uzun zaman içinde harap olmaya yüz tutunca, Sultan II. Mahmut 1812’de yeniledi burayı. Minaresi 19. yüzyıldandır. Ama yıllar yeniden yıprattı camiyi ve bu kez de yakın tarihlerde özgün
kimliğini yitirmiş halde tekrar inşa edildi.
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As the architect Derviş Ali’s mosque faced ruin over a long
period, Sultan Mahmut II restored it in 1812. Its minaret is
from the 19th century. But the years have again took their toll
and it was rebuilt in the recent history, but losing its original
identity.
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DRAMAN CADDESİ

DRAMAN STREET

Fatih’in beşinci tepesindeki Yavuz Selim Camisi yakınından başlayarak Balat içlerine doğru ilerleyen Çarşamba
semtindeki Manyasızade Caddesi, batıya doğru bu bölgede görülen Draman Camisi’nden dolayı “Draman Caddesi” adını alır. Aradaki bölüm ise, Fethiye Caddesi diye
bilinir. Bu camiyi, 16. yüzyılda Mimar Sinan, sarayda dragomanlık, yani “tercüman”lık yapan Yunus Efendi adına
yapmıştı. Caddenin cami tarafında bir de “Draman Çeşmesi Sokağı” vardır. Buradaki güzel çeşme 19. yüzyılda
Halil bin Abdurrahman tarafından yaptırılmıştır. Yan
taraflarındaki göz alıcı sütunlar ise 1924 onarımında konmuştur.

Manyasızade Street in Çarşamba district, which starts from
Yavuz Selim Mosque on the fifth hill of Fatih and goes towards Balat, is named “Draman Caddesi” because of the Draman
Mosque which is located in this region towards the west. The
section in the middle is known as Fethiye Street. This mosque
was built by Mimar Sinan in the 16th century, for Yunus
Efendi, the translator in the palace. There is also a “Draman
Fountain Street” on the Street’s mosque side. The beautiful
fountain here was built by Halil bin Abdurrahman in the 19th
century. The eye-catching columns on the sides were set during
the repairs of 1924.

Bu bölge Fatih’in “Hamami Muhiddin Mahallesi” olarak tanınmaktadır. Yine aynı çevredeki “Draman Çukuru
Sokağı” ise, biraz çukur bir mahalde bulunduğundan bu
ismi almıştır. Bu yol, daha gerideki sırtlarda yer alan Derviş Ali ve Beyceğiz mahalleleri arasındadır.

This area is known as Fatih’s “Hamami Muhiddin Village.”
“Draman Çukuru (Deep) Street” was known in the region by
this name because it was in a bit of a low location. This road
is between Derviş Ali and Beyceğiz neighborhoods on the back
ridges.
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EDİRNEKAPISI

EDIRNEKAPISI

İstanbul kara surlarında Edirne’ye giden yol güzergâhı
üzerinde bulunduğu için, Osmanlı döneminde de önemle kullanılan bu kapıya verilmiş isimdir Edirne Kapısı.
Günümüzde bu kapı çevresinde ve sur içinde kalan geniş
bir semtin adı olarak bilinir.

Edirne Gate is the name given to this door that was used in
the Ottoman period because it was located on the route from
Edirne to Istanbul. It is known today as a large quarter around
the gate and within the city walls.

Edirnekapı’sının adı Bizans devrinde “Karissa” idi. Osmanlı sultanları tahta oturduklarında ilk kılıç kuşanma
töreni (taklid-i seyf) için Eyüpsultan’a bu kapıdan geçip
giderlerdi ve bu uygulama asırlar boyunca süregelen bir
geleneğe dönüşmüştü. Eğer kara yolunu kullanıp bu kapıdan geçerlerse, dönüşlerinde de deniz yolunu yeğlerlerdi
sultanlar. Ama denizden Eyüpsultan’a gidilmişse, dönüşte
bu kez kara yolu üzerinden Edirnekapısı’ndan geçilerek
Fatih’in türbesi ziyaret edilirdi.
Fetih ordularının İstanbul’a ilk girdikleri nokta olarak
da tanınan bu tarihî kapı içinde günümüzde, Sinan yapısı
ve 1565 tarihli Mihrimah Sultan Camisi’yle, bunun karşısındaki Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Kapı
dışında yolun gerisinde ise Kaptan-ı Derya Kasapbaşı Ha
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The name of Edirnekapı in the Byzantine era was “Karissa.” When the Ottoman Sultans sat on the throne, they passed
through this gate to Eyüp Sultan for the first sword-taking
ceremony (taklid-i seyf) and this practice turned into an ongoing tradition for centuries. When they used the land route
and passed through this gate, they would prefer the sea route
on their return. But if he took the route to Eyüp Sultan through the sea, this time, the tomb of Fatih was visited by passing
Edirnekapısı over the land route.
In this historical gate, which is known as the point where
the Conquest armies entered Istanbul first, there are now the
Mihrimah Sultan Mosque of 1565, a structure of Sinan and
the Aya Yorgi Greek Orthodox Church across from it. Behind
the door is a beautiful fountain of Kaptan-ı Derya (Chief Admiral) Kasapbaşı Hasan Paşa. The Kariye Museum in Edir-
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san Paşa’nın güzel bir çeşmesi görülür. Edirnekapısı içlerindeki Kariye Müzesi ise, değil sadece İstanbul’un, ülkemizin en önemli tarihî eserlerinden biridir ve bu formunu
14. yüzyılda almıştır. Oysa ilk yapılışı 4. yüzyıla dek iner.
O tarihlerde Konstantinopolis’in kara surları dışında
bu çok değerli tarihî kilise, Sultan II. Beyazıt’ın sadrazamı
Atik Ali Paşa tarafından, 1511’de camiye çevrilmiştir. Günümüzde müze olarak geziliyor. İçinde 1320’li yıllardan
kalma Hıristiyanlık tarihi ile ilgili eşsiz mozaik ve fresko
resimler bulunur.
Edirnekapı, eski ve ilginç tarihinde, buradaki “mürekkep imalathaneleri” ve büyük baş hayvanların kesildiği
“salhane”si (mezbaha) ile de ün yapmıştı. Ayrıca meydanında bir de sığır pazarı kurulurdu o yıllarda. 19. yüzyıl
sonlarında kapının dışında ve her iki tarafında iki büyük
ahşap kahvehane bulunurdu ve işlek bir noktada yer aldıklarından müşterileri de hiç eksik olmazdı. Bu kapı İstanbul’un dış mahalle ve semtlerle bağlantısını sağlayan
çok önemli bir kapıydı aynı zamanda. Genellikle odun,
kömür gibi mallar, deve kervanlarına yüklenerek Edirne Kapısı’ndan kent içine sokulurdu. Edirnekapısı’ndaki
Mihrimah Sultan Camisi, İstanbul’un yedi tepesinin “altıncısı”nda ve en yüksek noktasındadır.
Mezarlık hazireleriyle de pek ünlü olan Edirnekapısı’nda, bu semtin adıyla bilinen mezarlıkta eskiden mezar
kazıcılarına ait bir küçük mescit dururdu. Buna “Kör Kazanlar Mescidi” derlerdi ve bir de tekkesi vardı.

nekapısı is one of the most important historical monuments
of not only Istanbul but of our country, and it took this form
in the 14th century. However, it was built in the 4th century.
Apart from the land walls of Konsantantinopolis at that
time, this very valuable historical church was transformed into
a mosque in 1511 by Atik Ali Paşa, the grand vizier of Sultan
Beyazıt II. Today it is visited as a museum. There are unique
mosaic and fresco paintings in the history of Christianity dating back to the 1320s.
Edirnekapı was famous for her old and interesting history,
“ink shops” and “slaughterhouse” (slaughterhouse) where big
cattle were slaughtered. Also, in the square, existed a cattle
market. At the end of the 19th century there were two large
wooden coffee houses outside the door and on both sides, and
there was no shortage of customers, as they were located at a
functional spot. At the same time, this was a very important
gateway to Istanbul’s connection with the outer neighborhoods
and quarters. At present, goods such as wood and coal were
loaded into the caravans and brought into the city from Edirne Gate. The Mihrimah Sultan Mosque in Edirnekapısı is the
“sixth” and highest point of Istanbul’s seven hills.
In Edirnekapısı, which is also famous for its private cemeteries, there used to be a small mescit belonging to the grave
diggers in the cemetery known by the name of this quarter.
They called it as ‘Kör Kazanlar Mescidi’ (Blind Grave Diggers
Masjid) and there was a lodge too.

EĞRİ KALE SOKAĞI

EGRI KALE STREET

Osmanlı devrinde İstanbul surları ve bunların üzerindeki
burçlar, yani kuleler, daha çok “kale” olarak adlandırılırdı.
Örneğin; eski bir Roma burcunun alt tarafında yer aldığı
için günümüzün Tahtakale semtine “Taht-el Kale” denirdi. Bu da “kalenin altı” anlamına geliyordu.

During the Ottoman era the walls of Istanbul and the towers
on them were more often called “fortresses.” For example;
“Taht-el-Kale” (the present-day Tahtakale district) was named so because it was located on the lower side of an old Roman tower. That meant “under the fortress”

Eğri Kale Sokağı da, Fatih’in batıdaki son sınırı Edirnekapısı’nın daha kuzeyinde bulunan surlar üzerindeki
“Eğrikapı” burcundan dolayı bu adı almıştır. Sokak, Ayvansaray semtindeki Atik Mustafa Paşa Mahallesinde ve
kara surlarının biraz iç tarafında, Yatağan Camisi’nin bir
iki sokak kuzeyindedir. Yatağan Hamamı da bunun çok
yakınındadır.

Eğri Kale Street is also named for the “Eğrikapı” tower on
the walls of Fatih, located on the western edge of Edirnekapısı.
The street is at the Atik Mustafa Paşa Quarter in Ayvansaray
district and a little inside of the land walls, a few streets north
of Yatağan Mosque. Yatağan Hamam (Bath) is also very close
to this.
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EĞRİKAPI

EGRIKAPI

Fatih ilçesinin en batı tarafında ve kara surları üzerindeki eski “Ksilokerhos” Kapısı’na Türkler fetihten sonra,
Eğri vilayetinden (veyahut Eğirdir’den) gelen vatandaşları
yerleştirdiğinden, tarihî kapının iç kısımlarındaki yerleşim o günden bu yana Eğrikapı olarak bilindi.

The Turks settled their citizens from the province of Eğri (or
Eğirdir) after the conquest around the ancient “Ksilokerhos”
Gate on the western most side of the Fatih district and on the
fortified walls. This settlement in the inner parts of the city
was known as Eğrikapi from that day on.

Kara surlarının tam bu kapı noktasında aniden sert
bir dönüş yaparak kıvrılması ve kapının burada “eğri” gibi
durmasının buraya Eğrikapı denmesine neden olduğu da
rivayetler arasındadır.

It is also in the rumors that the land slopes curl in a sudden
turn at this exact point of the door, and that the door stood
here as a bit “crooked” hence the name Eğrikapı.

Eğrikapı’nın dışı Eyüpsultan ilçesi sınırlarında kalıyor
günümüzde. Kapının kuzeyinde Edirnekapısı, güneyin
de de Haliç’e doğru Ayvansaray Mahallesi bulunur. Bu
kapıyla Haliç arasında eski yıllarda örülmüş, “Argiralim
ni” (gümüş havuz) denilen bir başka kapı daha vardı ve
imparatorluk sarayı olan Blakernon’a buradan girilirdi.
Eğrikapı’nın içinden geçen Şişhane Caddesi’nin aslı
“Şişehane”dir. Bu ismini de bir zamanlar hemen yanındaki
Tekfur Sarayı’nın cam ve şişe yapımında kullanılmasından
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The area outside Eğrikapı is now on the border of the
Eyüpsultan quarter. Edirnekapısı on the north of the gate and
Ayvansaray Quarter towards the south on the Haliç are located here. There was another door called the “Argiralimni” (the
guided pool), which was built between the Golden Horn and
this gate, that goes to the emperor’s palace Blakernon.
Şişhâne Street, which passes through Eğrikapı, originally
was ‘Şişe-hane’ (Glass Bottle Workshop). This name was also
derived from the use of the Tekfur Palace was used for glass
and bottle manufacturing. In the last century, this street in
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dolayı almıştır. Geçen asırda bu sarayın önünden geçen
caddeye de “Şişehane” denirdi. Günümüzde Tekfur Sara
yı’nın önünden geçen “Eğrikapı Mumhane Caddesi”nin
eski yıllardaki adı ise “Balmumuhane Caddesi”ydi. Çünkü
burada mum ve balmumu üreten dükkânlar yer alırdı.
Eğrikapı’nın en önemli eserlerinin başında, bu Tekfur
Sarayı geliyor. Hatırı sayılır kütlesiyle ayakta kalabilen ve
günümüzde çatısı kapatılarak işlevsellik kazandırılan İstanbul’daki tek Bizans sarayı parçasıdır burası. Türkler
buraya “Tekir Sarayı” da derlerdi. Sinan’ın 1585’te yaptığı
İvaz Efendi Camisi’yle, bunun bitişiğindeki ünlü Bizans eseri Anemas zindanları da buradaki diğer büyük eserlerdir.

front of the palace was called “Şişe-hâne.” Today, the Street in
front of Tekfur Palace, called the “Eğrikapı Mumhane Street,”
was “Balmumuhane Street” since there were shops manufacturing candles and waxes.
One of the most important works of Eğrikapı is Tekfur Palace. This is the only Byzantine part of Istanbul that can stand
up with its huge mass and is now functioning by closing the
roof. The Turks would also call this place “Tekir Palace.” The
İvaz Efendi Mosque, built by the Architect Sinan in 1585, and
the famous Byzantine Anemas dungeons at the end of it are
other great artifacts.

Eğrikapı, yanı başındaki Ayvansaray ile birlikte, mahallelerinde Çingene asıllı vatandaşların barındığı tarihî
bir semttir. Eğrikapı içi ve dışı, “sahabe kabirleri”yle de tanınır. Eğrikapı civarındaki bir diğer önemli eser Aya Panayia Kilise Kilisesi’dir. Altında da Aya Zoni Ayazması yer
alır. Kapıdan girilince sokağın köşesinde karşılaşılan çeşme ise, klasik dönemden gelen Süleyman Paşa Çeşmesi’dir

Eğrikapı is an historical quarter hosted by citizens of Gypsy origin along with Ayvansaray beside them. The inside and
outside of Eğrikapı are also known with their “sahabe tombs”
(Friends of Mohammed Tombs). Another important artifact
near Eğrikapı is Aya Panayia Church. Below is the Aya Zoni
Ayazma (Holy Spring). The fountain encountered on the corner of the street when you enter from the door is Süleyman
Paşa Fountain from the classical period.

ELVANLAR SOKAĞI

ELVANLAR STREET

Elvanlar Sokağı, Fatih ve Eminönü arasındaki sınırı oluşturan Atatürk Bulvarı’nın Unkapanı başlangıcında ve Fatih yönündeki Salih Paşa Caddesi’nin gerisinden Atatürk
Bulvarı’na açılan yolun adıdır. Bu sokağın batı yönünde,
özellikle Tepedelenli Sokağı çevresinde ve Haydar semtine yakın özgün sokaklarda çok güzel ahşap evler görülebiliyor hâlâ.

Elvanlar Street is the name of the road at the start of Atatürk
Boulevard at Unkapanı, but located behind Atatürk Boulevard, which is the border between Fatih and Eminönü, behind
Salih Paşa Street in Fatih direction. Very beautiful wooden
houses can still be seen in the western direction of this street,
especially in the vicinity of the Tepedelenli Street and in the
original streets close to the Haydar district.

Sokak adını, 1940’lara dek burada varlığını sürdüren
ve İstanbul’un en eski camilerinden biri olan “Elvanzade
Camisi”nden almıştır. “Azepler Camisi” diye tanınmıştı
daha çok. Vaktiyle bunun bir de hamamı bulunurdu ve
şimdiki Zeyrek Fil Yokuşu’na yakın bir noktadaydı yeri.
Her iki eser de 1942’deki bulvar çalışmaları nedeniyle boş
yere ve bilinçsiz bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. Fatih
devrinden kaldığı sanılan bu esere, ahali, bahçesindeki
şeftali ağacından dolayı Şeftali Camisi derdi.

The name of the street was taken from the “Elvanzade
Mosque,” one of the oldest mosques in Istanbul, which survived here until the 1940s. It was generally known as “Azepler
Mosque.” There was also a time when this had a bath, and it
was close to the present Zeyrek Fil Yokuşu (Hill). Both works
were removed insensibly due to the 1942 avenue opening works.
This work, which is believed to have survived from the conquest
of Fatih, was named by people as ‘Şeftali Camisi’ due to the
peach tree in the garden.
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EMİR BUHARİ SOKAĞI

EMIR BUHARI STREET

Fatih’in ana caddesi olan ve Saraçhane’den Edirnekapı
yönüne uzanan Fevzipaşa Caddesi’nin Atikali’ye yakın
güney kanadından aşağıya doğru, Balipaşa yönüne inen
sokaktır. Sonradan yenilenen Emir Buharî Camisi bu sokak üzerinde durur. Bahçesinde de Ahmet Cevat Paşa’nın
türbesi yer alır. Bu eseri, Mimar Kemalettin, 1900 yılında
yaptı. 1916’da ölen kız kardeşi Sare Hanım da bu türbede
yatar.

It is the street going down towards Balipaşa from Fevzipaşa
Street of Saraçhhane, one of the main streets of Fatih towards
Edirnekapı from the southern wing near Atikali. Emir Buhari
Mosque, which was later renovated, stands on this street. Ahmet Cevat Paşa’s tomb lies in the garden. This work was made
by the Architect Kemalettin in 1900. His sister, Sare Hanım,
who died in 1916, lies on this type tomb.

1453’te lâkabını aldığı Buhara kentinde doğan Emir
Buharî, II. Beyazıt devri şeyhlerinden ve sultanın da yakın dostlarındandı. Beyazıt, Emir Buharî’nin sohbetlerine
katılırdı. Buharî’nin, Sultan II. Beyazıt’ın “Veli” lâkabı
taşımasında önemli rolü olmuştur. Camisi 1965’te yeniden yapıldı. Buharî’nin bahçedeki türbesi ise 1779’da yapılmıştır. Bahçedeki diğer türbenin sahibi Ahmet Cevat
Paşa, 1891 yılında ve II. Abdülhamit devrinde Osmanlı
Devleti’nin sadrazamıydı. Türbesi, Mimar Kemalett in’in
1900’de İstanbul’da yaptığı “ilk taş yapı”dır.
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Emir Buharî, who was born in the Bukhara where he took
his name in 1453, he was a close friend of the devotee sheikh
and the sultan’s close friend. Beyazıt would join the talks with
Emir Bukharî. Bukharî played an important role in Beyazıt
II receiving the title ‘Veli’ (Wise Person). The mosque bearing
his name was rebuilt in 1965. Buharî’s tomb in the garden was
built in 1779. Ahmet Cevat Paşa, the vizier of Sultan Abdülhamit II, was the owner of the other tomb in the garden. The
tomb is the “first stone building” built by the Architect Kemâlettin in Istanbul in 1900.
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EREĞLİ

EREGLI

Bu Ereğli, Zonguldak’taki Ereğli veya Silivri taraflarındaki Marmara Ereğlisi değil, anıtsal İstanbul yarımadasının
göbeğinde yer alan Ereğli!... Fatih ilçesinin de en eski
mahallelerinden biridir aynı zamanda. Topkapı surlarının
yakınında ve iç kısmında, Millet Caddesi’nin güneyinde,
Şehremini civarında bulunur. Şimdiki Millet Caddesi,
eski yıllarda surlara yaklaşılınca “Şehremini Caddesi” adı
nı alırdı. Burada Ereğlililer otururdu. Aynı isimli camilerini de Fatih Sultan Mehmet yaptırtmıştı.

This Eregli is not the one near Silivri or the one in Zonguldak,
but an Ereğli in the middle of the monumental Istanbul peninsula ... It is also one of the oldest neighborhoods of Fatih
district. Near the fortification walls and on the inside, it is
located in the southern part of Millet Caddesi, around Şehremini. Millet Street of today was called “Şehremini Caddesi” in
the past, as one got nearer to the walls. Here lived the natives of
Ereğli. Fatih Sultan Mehmet had a mosque built for them with
the same name. This mosque which is located in the bus terminal on the boulevard and east of the tiny Topkapı Monastery
Mescit which was converted from a church, today. They used
to call it Şehremini Camisi. This region was known as “Saray
Meydanı” (Palace Square).

Günümüzde cadde üzerindeki belediye otobüs garajı
içinde kalan kiliseden çevrilmiş minik Topkapı Manastır
Mescidi’nin az doğusunda bulunuyordu bu cami. Şehremini Camisi de derlerdi bu camiye. Semtin bu bölgesi de
“Saray Meydanı” diye tanınırdı.
Ayrıca bu Ereğli Mahallesi’nde, şimdi izi bile kalmayan “Hulvi Efendi Tekkesi” bulunuyordu. 1626’da sarayın
helvacıbaşılarından Ahmet Efendi’nin oğlu “Hulvi” lâkaplı
Şeyh Cemalettin Mahmut Efendi tarafından kurulmuştu.

Also in this Ereğli Neighborhood, there was “Hulvi Efendi Tekkesi” which did not even leave a mark for today. It was
founded by Şeyh Cemalettin Mahmut Efendi nicknamed the
son of Ahmet Efendi (one of the head helva makers of the palace), Hulvi in 1626.
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EMRULLAH EFENDİ SOKAĞI

EMRULLAH EFENDI STREET

II. Abdülhamit döneminin en büyük eğitimcilerinden
biri olan Emrullah Bey, Halep ve Yanya’da eğitim müdür
lüklerinde bulunmuş, tanınmış bir kültür adamıydı. Bir
dönem Sultan Abdülhamit’in baskıcı rejiminden sıkıldığı
için İsviçre’ye gitmiş, sonra ona duyulan ihtiyaçtan dolayı
İstanbul’a geri çağrılmıştır. Servet-i Fünun’a ve diğer dergilere çeşitli yazılar yazan Emrullah Bey, 1908’den sonra
Galatasaray Lisesi’ne müdür atandı. 1909’da ise, Maarif
Nazırı oldu. Muhit-ül Maarif adlı eseri tanınmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önemli bir ismi olan Amrullah Efendi, 1859’da doğdu ve 1914’ün Ağustos’unda öldü.

Emrullah Bey, one of the greatest educators during the reign of
Abdülhamit II. He was a well-known man of culture who was
found in educational posts in Aleppo and Yanya. He went to
Switzerland for a while because he was tired of the oppressive
regime of Sultan Abdulhamit, and then he was called back to
İstanbul because of the need for him. Emrullah Bey who provided material to Servet-i Füñun (Treasure of Science) (Magazine of an Ideological Group) and other various magazines.
In 1908, he was appointed as a director of Galatasaray High
School. In 1909, he became as the Minister of Education. His
work entitled Muhit-ul Maarif (Education Circles) is well
known. Emrullah Efendi, an important name of Ittihat ve
Terakki (the Committee of Union and Progress), was born in
1859 and died in Agustus in 1914.

Emrullah Bey’in adının verildiği sokak, Fındıkzade’de,
Kızılelma Caddesi civarındaki Nevbahar Mahallesi’nde
bulunuyor günümüzde. Sokağın kuzeyinde ise, 6. yüzyıl
dan kalma bir Roma açık su sarnıcı olan Mokios görülür.
Şimdilerde bu dev çukur alan, bir eğitim parkı olarak değerlendiriliyor.

The Street, Emrullah Bey’s name was given to, is in the
Nevbahar Village of “Fatih-Fındıkzade” around Kızılelma
Street. To the north of the street is a 6th century Roman open
water cistern, Mokios. This giant pit is currently being evaluated as a training park.

ESE KAPISI SOKAĞI

ESE KAPISI STREET

Bu sokağın bulunduğu güzergâh, Ro
ma İmparatoru
Büyük Kons
tan
tin’in 330 yılında kurduğu “Konstan
tinopolis” kentinin batıdaki sınırını oluşturan kara surlarının, Marmara Denizi (eski Propontis) ile birleştiği nokta
yakınındaydı. Yani zamanımızın bu sokağı, yaklaşık 1700
yıl önceki İstanbul’un batıdaki son sınırıydı. Ese Kapısı adı
da, Türklerin daha sonra bu surlar üzerindeki “İsa Kapısı” denilen yere verdikleri isimdi. Günümüze o günlerden
hiçbir izin kalmaması düşündürücüdür. Şimdi bu sokak,
üstündeki Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi’yle, alt tarafından
geçen Kocamustafapaşa Caddesi’ni birbirine bağlıyor. Bu
caddenin köşesinde ise Cerrahpaşa Hastanesi’nin kuzeybatı bölümü yer alır. “Ese Kapısı Camisi ve Medresesi”nin
kalıntıları, günümüzde hastane arazisi içinde kalmıştır.
Sadrazam Hadım İbrahim Paşa 16. yılda, 1560 yılında “İsa Kapısı Kilisesi”nden dönüştürmüştü camiyi. Yan
tarafına da bir medrese ekletmişti. (Yakın tarihlerde bu
yapılar kapsamlı bir onarıma alındı.)

The route to this street was close to the point where the
land walls forming the western border of Constantinople, the
city of Rome built by Constantine the Great in 330 BC, met
with the Sea of Marmara (ancient Propontis). In other words,
this street of our time was the last border in western Istanbul about 1700 years ago. The name of ‘Ese Kapısı’ is name
Turks gave to the place meaning “Jesus Gate” on these walls. It
is thought-provoking that no trace is left from those days. Now
this street connects the Kocamustafapaşa Street and Hekimoğlu Ali Paşa Street. At the corner of this street is the northwest
part of Cerrahpaşa Hospital. Remains of “Ese Kapısı Mosque
and Medrese” are now within hospital lands. The Grand Vizier Hadım İbrahim Paşa transformed it into a mosque in the
16th century, from “Church of Jesus’ Gate” in 1560. He added
a medrese next to it. (In recent years, these constructions have
undergone extensive repairs.)
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ESKİ ALİ PAŞA CADDESİ

ESKI ALI PASA STREET

Buradaki “eski” sözcüğü Osmanlı dilinde “atik” idi. Dolayısıyla da bu Sadrazam Ali Paşa’ya Atik Ali Paşa derlerdi.
Bu sadrazam, 16. yüzyıl başlarında Sultan II. Beyazıt’ın
sadrazamlığını yapmış önemli bir devlet adamıydı. Buraya yakın Fevzipaşa Caddesi üzerindeki adını taşıyan ca
misi de 1500 yılından kalma çok orijinal bir eserdir. Bu
şekilde bir “ulu cami” formu taşıyan üstü çok kubbeli bir
cami daha vardır İstanbul’da. O da Kasımpaşa içlerindeki semte adını veren ve günümüzde kapsamlı bir ona
rımdan geçen Piyale Paşa Camisidir. Kendi adına yaptır
dığı ve daha eski tarihli bir diğer büyük camisi de Çem
berlitaş’tadır sadrazamın. Ayrıca, ünlü “Khora Manastır
Kilisesi”ni 1511’de “Kariye” adıyla camiye bu Atik Ali
Paşa çevirmiştir ve savaş meydanında ölen ilk Osmanlı
sadrazamı da budur.

The word “old” here was “Atik” (Old) in Ottoman language. Therefore, they would call this Grand Vizier Ali Pasha as
Atik Ali Pasha. This grand vizier was an important statesman who was the Grand Vizier of Sultan Beyazıt II at the
beginning of the 16th century. The mosque bearing its name
on Fevzipaşa Street near here is also a very original work dating from 1500 years. There is another mosque which is multi-domed carrying a “grand mosque” form in Istanbul and it
is Piyale Paşa Mosque which gave its name to the quarter in
Kasımpaşa and underwent extensive restoration in very recently. Another older big mosque built by the grand vizier,
in his own name is in Çemberlitaş. In addition, the famous
“Khora Monastery Church” was transformed to a mosque
in 1511 by Atik Ali Paşa under the name of “Kariye.” He is
the first Ottoman Grand Vizier who died in the battlefield.
This street bearing Paşa’s name is behind Fatih Mosque, with
Mesih Mehmet Paşa Mosque in the south of Fevzipaşa Street which was the main boulevard of the district at that time.
Among the most important works near it is the Hırka-i Şerif
Mosque, which was built by Sultan Abdülmecit in the early
1850s, and Akseki Mosque, which is directly across from it.

Paşanın adını taşıyan bu cadde ise Fatih’te, ilçenin
ana bulvarı olan Fevzipaşa Caddesi’nin güneyinde, Mesih
Mehmet Paşa Camisi’nin arkasındadır. Yakınındaki en
önemli eserlerin başında, Sultan Abdülmecit’in 1850’lerin başlarında yaptırdığı Hırka-i Şerif Camisi ile bunun
tam karşısındaki Akseki Camisi gelir.
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ESKİ MUTAFLAR CADDESİ

ESKI MUTAFLAR STREET

Fatih Külliyesi’nin kuzeydoğusundan Haliç istikametine
doğru inen caddedir. “Mutaf ” veya “Mataf ”, “etrafında
dönüp dolaşılan yer”, “tavaf edilecek yer” anlamında bir
sözcüktür. Doğu yönünde tarihî Saraçhane bölgesi ve Romalılardan kalma, Türklerin “Bozdoğan” adını verdikleri
“Valens Su Köprüsü” görülür.

It is the road to the Golden Horn from the north east of Fatih
Complex. “Mutaf” or “Mataf,” is a word that means “place to
turn around.” In the east direction, it is seen the historic Saraçhane region and the “Valens Water Bridge” which the Turks
call “Bozdoğan” from the Romans.

Tezgahçılar Camisi’nin de az yukarısında, tarihî “At
Pazarı” denilen mekânın çok yakınında kalan bu sokağın
adını oluşturan “mutaf ” sözcüğü, eski İstanbul’da “kıldan”
yapılmış mallar, örtüler imal edip bunları çarşılarda satan esnafa da denirdi. Olasılıkla bu sokak çevresinde eski
yıllarda bu tür esnaf iş görürdü. Mutafçı veya mutafçılar
sözcükleri de, tekil ve çoğul halleriyle zaten bu işi yapanları vurguluyor.
Bu bölge, Fatih Sultan Mehmet zamanında ve daha sonraki asırlarda “Küçük Karaman Mahallesi” olarak tanınırdı.

The word “mutaf”, that constitutes the name of this street,
is very close to the place called “At Pazarı”, which is also slightly above the Tezgahçılar Mosque. It was also the name of
the craftsmen manufacturing goods, covers made of “hair”, and
selling them at bazaars. Probably around this street in the past
such tradesmen were located. The word of Mutaf (mutafçılar)
also emphasizes those dealing with this work, singular and
plural.
This area was known as “Küçük Karaman Mahallesi” in the
time of Fatih Sultan Mehmet and in the following centuries.

ESKİ SARAÇHANE SOKAĞI

ESKI SARACHANE STREET

Saraçhane, Fatih Sultan Mehmet’in 15. yüzyılda İstanbul’un şimdi de aynı isimle anılan semtte kurduğu devasa
tesislerin adıdır. Günümüzde hiçbir izi kalmayan bu tarihî
çarşı yapılarında çeşitli hayvan koşumları ve malzemeleri
üretilirdi. Atatürk Bulvarı kıyısındaki Fatih Parkı’ndan,
az daha güneydeki Amcazade Külliyesi’ne doğru çok geniş bir araziye yayılmıştı bu çarşı ve içinde çalışanların iş
lerine yardımcı olan başka tesisler ve bir de Fatih Camisi
bulunurdu.

Saraçhane is the name of the gigantic buildings of Sultan Mehmet the Conqueror in the 15th century where Istanbul now
has the same name. Today, there are no traces of these historical bazaar constructions and produce various animal harnesses and materials. (See, Saraçhane.) From the Fatih Park
on the shores of Atatürk Boulevard it spread to the Amcazade
Complex a little further to the south. This bazaar and other
facilities that helped the workers in it, as well as the Fatih
Mosque.

Çarşının güney ucunda yer alan 17. yüzyıl eseri Amcazade Külliyesi’nin önündeki sokak, aldığı bu isimle o
tarihî külliyenin buradaki sınırını belirler bir yerde. Bölge yakınında ve belediye binasına doğru görülen parkın
kıyısında 6. yüzyıldan kalan “Plieuktos Sarayı ve Kilisesi”
harabeleri vardır.

The street in front of the 17th century Amcazade Complex, located on the southern tip of the Çarşı (market), is a place
where the name of the historic complex determines the border.
There are ruins of the “Plieuktos Palace and Church” from the
6th century on the edge of the park near the area and towards
the town hall.
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ETYEMEZ

ETYEMEZ

Etyemez denilen semt, tarihî yarımadada, Fatih ilçesine
bağlı Samatya’nın Marmara sahillerine yakın bölümünde
bulunuyor. Günümüzde, Davutpaşa Külliyesi ile sahil
yolu arasında kalan Cerrahpaşa Hastanesi’nin batısından
demiryoluna inen caddenin adı da Etyemez’dir. Bu ismin
nereden geldiği konusunda tatminkâr bir bilgi yoktur. Eski
kaynaklarda, bu çevrede yaşayan ünlü ve hayırsever bir kişinin lâkabı olduğundan söz edilmektedir Etyemez’in. Ama
doğrusu, bu pek inandırıcı değildir. Bu bölgede, Cerrahpaşa
Hastanesi’nin üst tarafında kalan yerde eskiden “Kasaplar
yolu” denilen bir güzergâh vardı. Yedikule salhanesinden
gelen etler âdeta bir törensel konvoyla buradan geçilerek
Aksaray içlerinde, eskiden Ahmediye Camisi yakınında
bulunan “yeni odalar”a ulaştırılırdı. (Bakınız; az gerideki
Etmeydanı). Bu et konvoyunun önüne kimse çıkamazdı ve
kazara da olsa biri bunların önünü keserse, cezası idamdı.
“Etyemez” adının bununla ilişkisi olabilir. O zamanlar bu
güzergâhta, bazı kasap dükkânları da olurdu. Cerrahpaşa
Hastanesi civarında da, günümüzde Kasapbaşı adında bir
sokak bulunması bu durumu kanıtlar.

The neighborhood called Etyemez is located in the historical
peninsula, close to the Marmara coasts of Samatya bound to
the Fatih district. Nowadays, Etyemez is the name of the street
going down to the railway from the west of Cerrahpaşa Hospital between Davutpaşa Complex and the coastal road. There
is no satisfactory information about where this name comes
from. It is mentioned in the ancient sources that a famous and
benevolent person living in this environment is a sign of Etyemez. But actually, that’s not very convincing. There was a
route in this area called ‘Kasaplar Yolu’ (Butchers Road) which was located at the top of Cerrahpaşa Hospital. The meats
coming from Yedikule Slaughterhouse (Salhane) usually passed through a ceremonial convoy here and delivered to “new
rooms” in Aksaray, formerly located near Ahmadiye Mosque.
(See, Etmeydani). Nobody could have come out in front of this
meat convoy, and if it happened accidentally, someone would
stop them, the punishment would have been execution. “Etyemez” might be related to that name. At that time, there would
be some butcher shops on this route. Around Cerrahpaşa Hospital, a street called Kasapbaşı (Chief of Butchers) is found
today.

Semtin Bizans sahil surlarına açılan bölümünde çok
eski yıllarda “Psamatia” Limanı vardı. Bu, günügünümü
zün Samatya’sıdır (Kumluk).
Etyemez semtinde en ünlü eski eserler olarak, bazı
tekke ve camiler başta gelir. Çoğu da yok olup gitmiştir.
Sahile yakın olan Etyemez Tekkesi ve camisi, Sancaktar
Tekkesi yoktur (camisi var). Davutpaşa Hamamı, Kasap
İlyas Camisi, günümüze ulaşan eserlerden ikisidir.

In the section of the Quarter going to the Byzantine coast walls,
“Psamatia” harbor was very old. This is the day’s Samatya (Sandy).
As the most famous ancient artifacts in the Etyemez neighborhood, tekkes and mosques come first. Most of them are
lost. Etyemez Tekke and the mosque, Sancaktar Tekkesi are not
found (there is only a mosque). Davutpaşa Bath, Kasap İlyas
(Butcher Elijah) Mosque, are two of the works that arrive today.
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FATİH

FATIH

Tarihî yarımadanın (sur içi İstanbul) tamamını oluşturan
(29 Mart 2009’dan itibaren) ilçedir Fatih. İstanbul’un en
eski Türk yerleşimi dense yeridir buraya. 20. yüzyılın baş
larına dek tarihî kent dokusunu ve eski eserlerini yoğun
şekilde koruyup yansıtan yöre, günümüzde ne yazık ki
önemli ölçüde bu özelliğini yitirmiş durumdadır. Daha
1965 yılında Fatih’in nüfusu 350 bin kişi bile değildi. Son
yıllarda müthiş bir nüfus artışı yaşayan ilçenin (eski ha
liyle) merkez mahallesi olan Fatih semtinde 12 mahalle
bulunur. Toplam 69 mahallesi olan ilçenin (şimdilerde
E
mi
nönü ile birlikte 102 ma
hal
leye sahip olan Fatih
yarımadasındaki mahalle sayısı 57’ye indirildi), mahalle
sayısı en fazla olan semti ise, 18 mahalle ile Kocamustafa
paşa’dır. Günümüzdeki Bizans kara surları, Fatih ilçesini
kuzeyde Eyüp’ten, güneyde ise Zeytinburnu’ndan ayırır.
Fatih’i “yamuk bir dikdörtgen” olarak düşünürsek, bunun
Haliç kıyısındaki kuzeybatı köşesinde Ayvansaray’ın, ku
zeydoğu köşesinde Unkapanı’nın, güneybatı köşesinde
Yedikule’nin ve güneydoğusunda da Yenikapı’nın yer
aldığını görürüz.

Fatih is the district covering the whole historical peninsula
(Suriçi of Istanbul = The area inside the Old Istanbul City
Walls) (since 29 March 2009). The oldest Turkish settlement
in Istanbul is here. Until the beginning of the 20th century, the
area which preserved and reflected the historical city texture
and its ancient artifacts intensely is now unfortunately largely
lost. In 1965, population of Fatih was not even 350,000. There
are 12 neighborhoods in the Fatih district, which is the central
district of the county (formerly) who has experienced a terrific
population increase in recent years. The county has a total of
69 districts (now the number of neighborhoods on Fatih peninsula, which has 102 neighborhoods with Eminönü, has been reduced to 57), while the neighborhood with the largest number
is Kocamustafapaşa with 18 neighborhoods. Today Byzantine
land walls distinguish Fatih district from Eyüp in the north
and Zeytinburnu in the south. If we consider Fatih as a “trapezoidal rectangle”, we can see Ayvansaray on the northwest
side of the Golden Horn, Unkapanı on the northeast corner,
and Yedikule on the southwestern corner, and Yenikapi on the
southeast.
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Fatih semti ve Aksaray’a kadar uzantısını oluşturan
mahallelerde, geç 19. yüzyıla dek genellikle İstanbul’un
üst düzey memurları, paşalar, subaylar ikâmet ederlerdi. Gerçek “İstanbul şivesi” de buralarda konuşulurdu.
Buna karşın Fatih’in batı kısmı, Edirnekapısı, Atikali ve
Karagümrük mahallelerinde daha orta sınıftan insanlar
otururlardı.

Up to the late nineteenth century, senior officials, pashas
(high rank military officers) commissioned military officers of
Istanbul generally reside in the neighborhoods that constitute
the extension of Fatih and Aksaray. The real “Istanbul dialect” was also spoken around here. On the contrary, the western
part of Fatih, Edirnekapısı, Atikali and Karagümrük districts
were more middle class people.

Fatih denilince ilk akla gelen eser hiç kuşkusuz, İstanbul’un dördüncü tepesinde yer alan ve Havariler Kilise
si’nin yıkıntıları üzerine mimar Atik Sinan tarafından inşa
edilen 1471 tarihli dev Fatih Külliyesi’dir. Eski anlatılarda
bu caminin temelinin kil olduğu ve kuruyunca kaya gibi
sertleştiği, yaşken de cıva gibi kayganlaştığı iddia edilirdi.
Osmanlı devrinde bu durum bilindiğinden, bu çevrede
derin kuyular açıp suyu derine basarlardı. Bu nedenle de
külliye yakınlarındaki, Çırçır, Horhor, Küçükmustafapaşa
semtlerinin çeşmeleri musluk tanımaz, lülelerinden gün
boyu su akardı. Üstelik artan sularla da çevredeki bostanları sularlardı.

The first thing that comes to mind in the name of Fatih is
undoubtedly the giant Fatih complex dating from 1471, built by the Architect Atik Sinan on the ruins of the Havariler
Church, located at the fourth hill of Istanbul. In the old accounts, it was claimed that the base of this mosque was clay
and it was hardened like a rock in dryness, and it became slippery like mercury even in wet status.

Bulunduğu yere eski Fatih Camisi’nin inşa edildiği
bu “On İki Havari Kilisesi”ne Türkler “Büyük Ayasofya”,
daha çok da “Ezrail Kilisesi” derlerdi. Hatta bundan esin
lenerek, şimdiki Saraçhane Parkı çevresinde oluşan mahalleye de “Can Alıcı Kilisesi Mahallesi” adını vermişlerdi.

As this situation was known in the Ottoman period, the
deep wells were opened in this environment and the water was
sent to deep. For this reason, the fountains of the districts of
Çırçır, Horhor, Küçükmustafapaşa districts near the complex
did not have faucets and water used to flow through their pipes
in the form of curls all day long. Moreover, increasing waters
watering the surrounding vegetable gardens in the neighborhood.
The “Twelve Apostles Church” where the old Fatih Mosque
was built was called by Turks “Büyük Ayasofya” (the Great
Hagia Sophia) and more often “Azrail Kilisesi” (Azrael Church). Inspired by this, they gave the name “Can Alıcı Kilisesi
Mahallesi (Azrael Church Neighborhood) to the neighborhood around the present Saraçhane Park.
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FENER

FENER

Tarihî İstanbul yarımadasının kuzey kıyısında, Haliç’in
güney yakasında, Balat ile Cibali arasında bulunan ve eski
Rum cemaati yerleşimi olan Fener, adını, burada üzerinde
bir “fener”in (Phanarion) yandığı iç surla çevrili bölgeden
alır. Burası kayalık dik yamaçlardan oluşurdu ve Bizans
döneminde Petrion derlerdi bu yamaçlara. Fatih İstanbul’u
fethettikten sonra Rum cemaati için ağırlıklı olarak bu bölgeyi seçmişti. Rum Ortodoks Patrikhanesi de burada bu
lunuyor günümüzde.

Fener, the old Greek settlement located between Balat and Cibali on the northern bank of historical Istanbul Peninsula, on the
south bank of the Golden Horn, takes its name from the area
surrounded by the inner walls where a “lantern” (Phanarion)
is buried. It consisted of rocky steep slopes, and in the Byzantine
era they called it Petrion (Stone area). After Fatih conquered
Istanbul, he chose this region mainly for the Greek community.
The Greek Orthodox Patriarchate is also here today.

Fener’in batısında Balat semti var. Doğusunda da Cibali
bulunuyor. Fener’in yüksek kısımları olan Yavuz Selim ise,
İstanbul’un beşinci tepesini oluşturuyor. Kârgir Rum ev
leri, Fener’in yapısal karakterini vurgulayan çok önemli ve
korunması gereken mimarî birimlerdir. 18. yüzyılın önemli
fikir adamı ve best ecisi, aynı zamanda da devlet tercümanı
(dragoman) olan Dimitri Kantimir’in evi Fener’in başta gelen kültür miraslarındandır. Kantimir’in evi, bitişik olduğu
Kudüs Rahipleri Kütüphanesi ve ahşap rahipler konukevi
ile birlikte restore ediliyor şimdilerde. Bu birimler eskiden
az ilerideki “Kudüs-i Şerif ” kompleksine bağlıydı. Vaktiyle bu Kantimir Sarayı’nın arkasında yer alan bina, “Fener
Rum Kız Mektebi” olarak hizmet veriyordu.
Tarihi boyunca ağırlıklı olarak içinde barındırdığı Rum
cemaatin kültürüyle anılan Fener’de, bunlara ait kiliseler de
diğer önemli kültür miraslarıdır. Fener Patrikhane Kilise
si Aya Georgios bunların başında gelir. Çok yakınında ve
buna bağlı eğitim veren Maraşlı Rum İlkokulu abidevî
görünümüyle dikkat çeker Fener’de. 1901’de Helenistik
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To the west of Fener is Balat district. To the east it is Cibali. Yavuz Selim, the high section of Fener, is the fifth hill of
Istanbul. Stone Greek houses are very important architectural units that emphasize the structural character of Fener.
It is one of the main cultural heritage of Fener, the home of
Dimitri Kantimir, a major thinker and composer of the 18th
century and a state translator (dragoman) at the same time.
The home of Kantimir, the adjoining library of the Jerusalem
Priests Library and the wooden priests guest house are now being restored. These units were formerly affiliated to the “Jerusalem-i Sharif” complex. The building, which was once behind
this Kantimir Palace, served as “Fener Greek School for Girls”.
In Fener, the Greek culture which is mainly hosted throughout history, the churches belonging to these are other important cultural heritages. Fener Patriarchate Church Aya
Georgios comes first of them. The education facility named
the Marasli Greek Primary School with a huge appearance is
attractful in Fener. The person who built this beautiful building in the Hellenistic style in 1901 was a philanthropist named Odessa Mayor Grigor Marash. The church of Aya Maria
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stildeki bu güzel binayı yaptıran kişi, Odessa Belediye Başkanı Grigor Maraşlı adlı hayırseverdi. Aya Maria Muhli
otissa Kilisesi ise, sadece Fener’de değil, tüm İstanbul’da,
yapıldığı 1261’den günümüze dek hiç aralıksız kullanıla
gelen tek kilise olma özelliğini sekiz asırdır sürdürmekte
dir Fener sırtlarında. Yanında da, İstanbul’un en ilginç ve
görkemli eserlerinden biri olan, mimar Dimadis’in 1881’de
yaptığı kırmızımsı renkli (Marsilya tuğlası) Fener Rum Li
sesi yükselir. Kadın Eserleri Kütüphanesi, sırtlardaki Abdi
Subaşı Camisi ve önünde bulunan Petrion iç surlarından
bir bölüm, bölgenin diğer görülmesi geren tarihî yapılarıdır.
Fener Kapısı denilen yerde ve Sadrazam Ali Paşa Caddesi
köşesinde bir zamanlar “Fener Kapısı Hamamı” (Kapudan
Ali Paşa Hamamı) dururdu. Mimar Sinan eseriydi ve ünlü
Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa yaptırmıştı bu hamamı.

Muhliotissa continues to be the only church that has been used
everyday from 1261 in Istanbul, not only in Fener, but for eight
centuries. Beside this, one of the most interesting and magnificent works of Istanbul, the red-colored (Marseille brick) Fener
Greek High School, built by architect Dimadis in 1881, ascends. The Library of Women’s Works, the Abdi Subaşı Mosque on
the back, and a section from the inner walls of Petrion in front
of it, and other historical structures are to be seen in the region.
There was a time called “Fener Kapısı Hamami” (Kapudan
Ali Pasha Bath) on the corner of Sadrazam Ali Paşa Street
called Fener Kapısı. Mimar Sinan was the Archetect and the
famous Captain-ı Derya (Captain of Seas) Kılıç Ali Pasha
built this bath.

FATMA SULTAN

FATMA SULTAN

Fatih ilçesinin eski mahallelerinden olan Fatma Sultan,
Kara surlarının hemen iç tarafında ve Adnan Menderes
Bulvarı’nın sur çıkışına yakın bölümünün güney yönünde, Şehremini yakınında bulunur. Fatma Sultan’ın buradaki küçük camisi, bu mahalleye isim olmuştur. Hanım
Sultan’ın kocası, 16. yüzyılın ünlü, fakat talihsiz bir şekilde idam edilen sadrazamı Kara Ahmet Paşa idi ve o da
aynı yerde Mimar Sinan’a büyük bir külliye yaptırmıştı.
Bu mahalle, eski yıllardan beri, hem Müslüman ahalinin,
hem de gayrimüslimlerin bir arada yaşadıkları bir bölgeydi. Bu nedenle günümüze de kalan Ermeni ve Rum kiliseleri görülebiliyor Fatma Sultan’da.

Fatma Sultan, which is one of the districts of Fatih district,
is located on the inner side of the Land Walls and near the
exit of Adnan Menderes Boulevard in the south direction of
Şehremini. Because of Fatma Sultan’s small mosque here, this
neighborhood has taken the same name. Hanım Sultan’s husband was Kara Ahmet Pasha, the grand vizier of the 16th
century, who was executed in an unfortunate manner, and he
used Mimar Sinan to build a large complex in the same place.
This neighborhood has been a place where both the Muslim
and non-Muslims lived together since ancient times. For this
reason, the Armenian and Greek churches that can be seen at
the present day can be seen in Fatma Sultan.

FERİDUN KILIÇ SOKAĞI

FERIDUN KILIC STREET

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi ve tanınmış, uluslararası futbol hakemlerinden biriydi Feridun Kılıç. Babası Ce
mal Kılıç ise Eyüpsultan spor kulübü kurucularındandı.
1950’lerde yönettiği maçlardaki tavrıyla futbolseverlerin
gönüllerinde taht kurmuştu. Kılıç, 1960’ta öldü. Günümüzde Samatya dolaylarındaki Nafiz Gürman Caddesi’nin
alt paralelinde, Aya Kons
tantin-Helena Rum-Ortodoks
Kilisesi’nin yanındaki sokak Feridun Kılıç’ın adını taşır.

Feridun Kılıç was one of the best known international football
referee Turkey has ever seen. His father Cemal Kılıç was the
founder of Eyüpsultan Sports Club. In the 1950s, he managed
to set his throne in the hearts of football fans with his attitudes
in the matches he directed. Kılıç died in 1960. Today, the street
next to Nafiz Gürman Street near Samatya, the street next to
the St. Constantine-Helena Greek-Orthodox Church, carries
the name of Feridun Kılıç.

FINDIKZADE

FINDIKZADE

Fatih ilçesinde, İstanbul yarımadasının yaklaşık ortasında, Aksaray ile Şehremini arasında ve Millet Caddesi’nin
(Turgut Özal Bulvarı) güney çevresindeki bu eski yerleşim, 18. yüzyılda, 1752’de burada yaşayan Fındık Mustafa
Efendi’nin oğlu, ünlü hattat “Fındıkzade İbrahim Efen
di”den almıştır adını. Fatih ilçesinin en kalabalık mahalleleri bu çevrededir. Semtin en önemli caddesi, Kocamustafapaşa’ya doğru inen Kızılelma Caddesi’dir. Günümüzde
bu semtin sahip olduğu en eski eser, şimdi eğitim parkı
olarak değerlendirilen, Bizans’ın erken dönemlerinden
kalma devasa açık su sarnıcı “Mokios”tur. Bu çevreye bir
zamanlar ilginç bir şekilde “Yüksek Kaldırım” dendiği de
olmuştur.

This ancient settlement between the Aksaray and Sehremini
and the southern periphery of Millet Caddesi (Turgut Özal
Boulevard) in the district of Fatih, about the middle of the
Istanbul peninsula, the son of Hazelnut Mustafa Efendi who
lived here in the 18th century in 1752, the famous calligrapher “Fındıkzade İbrahim Efendi” gave his name here. This is
the most crowded neighborhood of the Fatih district. The most
important Street of Fındıkzade is Kızılelma Street, descending
towards Kocamustafapaşa. Nowadays, the oldest work of art,
a gigantic open water cistern dating from the early Byzantine
times, called the “Mokios”, which is now considered a training
park. Once, this area used to be called interestingly as ‘Yüksek
kaldırım’ (High Sidewalk).
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FUKARA BABASI SOKAĞI

FUKARA BABASI STREET

İstanbul’un en otantik ve tarihî çevrelerinden biri bu
sokak civarında yer alır. Atatürk Bulvarı’nın Unkapa
nı bölgesi yakınındaki Cibali’de ve batıya doğru Kadir
Has Üniversitesi (eski Tütün fabrikası) kıyısında yer alır.
Birbirine çok yakın konumda epeyce tarihî miras vardır
burada. Üsküplü Camisi, 1475 tarihli Haraççı Kara Mehmet Camisi, Mehmet Mimi Dede Türbesi, Ahmet Bahari Türbesi ve haziresi ile az ötede Şazeli Tekkesi Camisi,
Fukara Babası Sokağı çevresinde zengin bir tarihî dekor
oluşturur.

One of the most authentic and historical circles of Istanbul is
located around this street. Atatürk Boulevard is located in Cibali near Unkapanı district and westward along Kadir Has
University (old tobacco factory). There are quite a few historical heritages here, very close to each other. Üsküplü Mosque,
Haraççı Kara Mehmet Mosque, Mehmet Mimi Dede Tomb,
Ahmet Bahari Mausoleum and his memorial dated 1475 form
a rich historical decoration around Şazeli Tekkesi Mosque and
Fukara Babası Street.

Sokağın adı konusunda, İstanbul’un geleneksel sosyal
yaşamında çok önemli olan “fakirlere yardım etmek” olgusu öne çıkar. Eski günlerde, yoksul kişi ve ailelere yardım eden, besleyip bakan, hayır sahibi kimseler “fukara
babası” diye anılırlardı. Fetih öncesinde ve Roma İstan
bul’unda bu çevrede bir Müslüman mahallesinin olduğu
iddia edilir. “Fukara babası” diye efsaneleşen kimliğin, o
zamanlarda buradaki Müslüman fakirleri himaye eden
ve Romalıların hışmından, baskısından korumaya çalışan
bir “veli” olduğu rivayet edilir.
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As for the name of the street, the fact that ‘Fukara Babası’
(father helping the poor), which is very important in Istanbul’s traditional social life, comes to the forefront. In the old
days, persons who helped, nurtured and looked after the poor
person and family, were known as “father of the poor”. It is claimed that there is a Muslim neighborhood in this environment
before the conquest in Rome Istanbul. It is rumored that the
legendary identity as “the father of the good old” was a “guardian” (Veli = Religious Person) who at that time patronized
the Muslim poor and tried to protect them from the oppression of the Romans.
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GELENBEVİ SOKAĞI

GELENBEVI STREET

Fatih Külliyesi’nin kuzeyinde, buradan Haliç’e inen Karadeniz Caddesi’nin kıyısında yer alır. Aynı cadde üzerinde
1911’de kurulan tarihî “Gelenbevi Okulu”ndan almıştır
ismini. Ama bu okulun “Gelenbevi” adı da, 18. yüzyılda yetişmiş Osmanlı-Türk tarihinin en ünlü matema
tikçilerinden biri olan Gelenbevili İsmail Efendi’den gelir.
Gelenbevi, 1730 yılında Aydın’ın Gelenbe kasabasında
doğduğu için bu lâkapla anılırdı. Kasımpaşa’daki Bahriye Okulu’nda, topların hedefi tam bulabilmesi için yaptığı çalışmalardaki başarısı nedeniyle, Sultan III. Selim’in
takdirlerini kazanmıştı. Gelenbevi İsmail Efendi 1790’da
atmış yaşında öldü.

It is located on the shore of Karadeniz Caddesi which is to
the north of Fatih Complex and from there to Golden Horn.
It was bought from the historical “Gelenbevi Okulu” (School) which was founded on 1911 on the same street. But the
name of this school “Gelenbevi” comes from Gelenbevili İsmail
Efendi, one of the most famous mathematicians of the Ottoman-Turkish history that grew up in the 18th century. Gelenbevi was mentioned with this nickname because it was born in
the town of Gelenbe of Aydın in 1730. In the Naval Academy
at Kasımpaşa, due to the success of the experiences he performed allowing cannons can find their target exactly, he gained
the appreciation of III Selim. Gelenbevi İsmail Efendi died in
1790 at the age of sixty.
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GERÇEK DAVUT SOKAĞI

GERCEK DAVUD STREET

Fatih’in Fındıkzade semtinde ve Millet Caddesi’ne yakın
eski Nevbahar mahallesinde bulunan bu sokak, Osmanlı
devletinde ilk çağdaş “tulumba teşkilatı”nı kuran ve daha
çok “Davut Gerçek” diye tanınan kişinin anısını yaşatmaktadır.

Located in the Fındıkzade neighborhood of Fatih and near the
Millet Caddesi, this street is in the neighborhood of old Nevbahar, which is the memory of the person who founded the first
modern “Tulumba” (Firefighting) organization in the Ottoman state and was more known as “Davut Gerçek”.

1715’te Fransız asıllı bir vatandaş olarak İstanbul’un
Galata semtine gelip yerleşen ve Müslüman olan bu ye
tenekli “yangın söndürücü”, daha sonra, 1719 yılına doğru Şehzadebaşı’ndaki bir konakta (buraya Tulumbacıbaşı
Konağı derlerdi. 1827’de İstanbul’daki ilk cerrahhane ve
muayenehane bu konakta açılmıştı. Aynı yere daha da
sonra yapılan ünlü “Letafet” apartmanında ise ilk Türk
tiyatrosunun çekirdeği olan “Darülbedayi” faaliyetlerine
başlamıştı) ilk tulumba teşkilatını kurmuş ve kendisi de
burada oturmuştu bir süre.

This talented “fire extinguisher” who came to Istanbul as
a French citizen in 1715 and settled in the Galata district of
Istanbul, later referred to as Tulumbacıbaşı Konağı in a mansion in Şehzadebasi (by the year 1719) in 1827. In 1827, and
the first medical examination and operation practice were
opened in this hostel, and the first “Darülbedayi” (Theare)
was established in the famous “Letafet Apartmanı”, which is
the same as the first starting point of Turkish theater in the
same period).

HACI EVHADDİN

HACI EVHADDIN

Fatih’in 69 mahallesinden biri olan (günümüzde bu sayı,
tüm yarımadada 57 oldu) ve Yedikule Hisarı yakınında
bulunan Hacı Evhaddin Mahallesi’nin adı, aynı isimli şahsın 16. yüzyılda burada Mimar Sinan’a yaptırdığı camiden
geliyor. Buradan Yedikule’ye dek uzanan cadde de, Hacı
Evhaddin adını taşır. Hacı Evhaddin epeyce zengin olmuş
bir kasaptı. Camisinin yanında hamamı ve bir tekkesi var
dı. (Hamam yakın tarihlerde onarıma alındı.) Yani orta
boyda bir külliye idi burası. Yapım tarihleri 1573 ve 1585
arasında oynuyor bu külliyenin. 19. yüzyıl sonlarına dek
bu Hacı Evhaddin Camisi çevresi tamamen bostanlıktı.
Hemen hemen hiçbir başka yapı yoktu etrafında. Bu bostanların en büyüğü ise, Yedikule istikametinde ve caminin
güney yönündeki “İsmail Paşa Bostanı” idi.

It is one of Fatih’s 69 districts (now the number is 57 in the
whole peninsula) and the name of Hacı Evhaddin Neighborhood near Yedikule Fortress comes from the same name that
the architect Sinan had built here in the 16th century. The
street extending from here to Yedikule is Hacı Evhaddin. Haci
Evhaddin is a fairly rich butcher. Next to the mosque was a
bath and a tekke. (Bath was recently repaired.) So it was a
medium sized complex. The dates of construction are between
1573 and 1585, of this mausoleum. Until the end of the nineteenth century, this Hadji Evhaddin Mosque was completely
amicable. There was almost no other building around. The
biggest of these benches was the “Ismail Pasha Bostan” in the
direction of Yedikule and south of the mosque.

HOCA ÜVEYS

HOCA UVEYS

Fatih ilçesinin batı taraflarında, Vatan Caddesi’nin kuzeyinde ve Bali Paşa yakınında bulunan bu tarihî semtin adı,
burada, Şemsettin Sami Sokağı’nda 16. yüzyıldan kalma
bir camisi olan Hoca Üveys’ten gelir. Mezarı da buradadır
hocanın. Sirkeci’deki Hoca Paşa Mahallesi’ne de bu Hoca
Üveys vermiştir adını. Hoca Üveys, III. Murat’ın defter
darlarındandı. Mısır’da da bir camisi vardır ve orada gömülüdür.

Located on the western sides of Fatih district, north of Vatan
Caddesi and near Bali Paşa, this historical name comes from
Hoca Uveys, having a 16th century mosque in Şemsettin Sami
Street. His grave is here, too. Hoca Paşa Mahallesi in Sirkeci
was named after this Hoca Üveys. Hoca Üveys, was one of the
III. Murat’s financial affairs secretaries (Defterdar). There is
also a mosque in his name in Egypt and he is buried there.

Hoca Üveys’in Fatih-Hırka-i Şerif yakınındaki camisinin karşısında, eskiden aynı kişinin yaptırdığı bir de hamam bulunuyordu. Bunun yan tarafından ise, günümüzdeki adı “Sarıgüzel” olan Eski Ali Paşa Caddesi geçerdi.
Vaktiyle, caddenin güneybatı yönünde Eski Ali Paşa’nın
hamamıyla, Hacı İlyas’ın camisi dururdu.
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Hoca Üveys had a both, which was built by the same person in front of the mosque near Hirka-i Sharif of Fatih. On
the other side of it, Eski Ali Paşa Street which is called today
as “Sarıgüzel” existed. Once, in the southwest direction of the
Street, the mosque of Hacı İlyas and the bath of Eski Ali Pasha
were observed.
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GUREBA

GUREBA

İstanbul yarımadasının içinde, Aksa
ray’dan Topkapısı
yönüne uzanan Vatan (Adnan Menderes) ve Millet (Tur
gut Özal) bulvarlarının arasındaki, geniş hastane kompleksinden adını almıştır semt. Bezm-i Âlem Valide Sultan
tarafından 19. yüzyıl ortalarında yaptırılan eski hastane
yapıları, daha sonra sayıca artırılıp büyültülerek, birkaç
mahalleyi içine alabilecek bir genişliğe ulaştırılmıştır.

Within the peninsula of Istanbul, between Vatan (Adnan
Menderes) and Millet (Turgut Ozal) boulevards, which extend from Aksaray towards Topkapısı, have taken its name
from the large hospital complex. The old hospital buildings built by the Bezm-i Âlem Valide Sultan in the mid-19th century
were later enlarged and increased to a width that could be accommodated in a few neighborhoods.

“Gureba” sözcüğü “garipler, yoksullar” anlamına gelir.
Daha çok düşkün hastalara hizmet için yaptırılmıştı hastane. Hastanenin yapıldığı yıllarda çevresi bomboş, ıssız,
bostan ve bahçelerle kaplı geniş bir arazi konumundaydı.
Şimdiki Vatan Caddesi bu bostanlar arasından dar bir yol
olarak hastane önlerine ulaşır, buradan doğuya, Tatlıkuyu Caddesi’ne doğru yine bostanlara dalardı. Kara sur
larına yaklaştığı bölümlerde ise “Çayır Posta Yolu” adını
alırdı. 1633 yangınında harap olan Aksaray’daki Yeniçeri
odaları, bir süre Yeni bahçede kurulan çadırlarda faaliyet
lerine devam etmişlerdi. Erken 20. yüzyıldaki ilk tiyatro
gösterileri de sanılanın aksine Gedikpaşa, Tepebaşı, Galatasaray ve Şehzadebaşı’ndan önce, yine Yeni bahçedeki
gösteri çadırlarında İstanbullularla buluşmuştu.

“Gureba” means “the Poor.” The hospital was built to serve more needy and poor patients. During the years that the
hospital was built, it was surrounded by a wide area covered
with empty, deserted vegetable gardens and horticulture. The
present Vatan Caddesi reaches to the front of the hospital as a
narrow road among these bridges, from east to the east, towards Tatlikuyu Street again to the vegetable garden. In the sections near the road walls, it took the name ‘Çayır Posta Yolu’
(Meadow Postal Way). The Janissary chambers in Aksaray,
which had been destroyed in the fire of 1633, continued their
activities in the tents set up in Yenibahçe (New Garden) for a
while. The first theatrical performances of the early 20th century were also met with the Istanbulites before the Gedikpaşa,
Tepebaşı, Galatasaray and Sehzadebasi in the show tents in
Yenibahçe (New Garden).
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GÜL CAMİ SOKAĞI

GUL CAMI STREET

Gül Cami Sokağı Fatih’in Haliç kıyısında ve Cibali’nin
batısında, Aya
ka
pı’ya gelinmeden önce görülen Kü
çükmustafapaşa semtinde bulunuyor. Adını da, aynı yerdeki Gül Camisi’nden alır. Bu eser, bir Doğu Roma kilisesinden, muhtemelen 16. yüzyılda devşirilmiş ve camiye
dönüştürülmüştü. Kilise iken adı, Aya Teodosia idi. Bu
kadın, Hıristiyanlığın resmen kabulünden önceki 4. yüz
yıl başlarında pagan (çok tanrılı) Romalılar tarafından
Forum Bovis’te (şimdiki Aksaray) boğazına boynuz saplanarak idam edilmiş ve sonradan “azize” ilan edilmişti.
Onun adına 9. yüzyılda İmparator Basileus tarafından,
işte bu kilise yaptırılmıştır. Eser, günümüzde halen cami
olarak hizmet vermektedir. Yakınındaki Küçükmustafapaşa Hamamı ise 15. yüzyıl sonlarında ve II. Beyazıt zamanında yapılmıştı.

Gul Mosque Street is located in Küçükmustafapaşa district of
Fatih, which is seen before Ayakapı on the shores of Golden
Horn and to the west of Cibali. The name is from from the
Gül (Rose) Mosque located in the same place. This work was
restored from an Eastern Roman church, possibly in the 16th
century, and converted into a mosque. The name was Aya Teodosia when it was a church. This woman was executed by the
pagan Romans at the Forum Bovis (now Aksaray) by hanging
a horn on her throat in the beginning of the 4th century before
the official acceptance of Christianity, and was later declared a
“saint”. This church was built In her name by Emperor Basileus
in the 9th century. The work still serves as a mosque today. Kucukmustafapaşa Bath next to it was made in II Beyazit time
at the end of the 15th century.
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HACI HAMZA MEKTEBİ SOKAĞI

HACI HAMZA MEKTEBI STREET

Eskiden cami gibi kutsal bir hayır eseri yaptıran bazı kişilerin, bunun yanına, seçtikleri veya oturdukları küçük
mahallelerin çocuklarının eğitim görmeleri için “sıbyan
mektepleri” yaptırdıkları da olurdu. Hacı Hamza Mektebi
Sokağı da, şimdi olmayan bu mektebin anısını yaşatır Bel
gratkapı’da. Kara surlarının Silivri Kapısı bölümünün iç
tarafında, sur yakınında yer alan Hacı Hamza Camisi ise
hâlen durur. Bu eser, eskinin deri (debbağ) ustalarından
“Hacı” lâkaplı Hamza Efendi tarafından 1577’de Mimar
Sinan’a yaptırılmış. Bir de çeşme ilave ettirmiş yanına, mahalleli faydalansın diye.

In the past, some people who had a holy charity like a mosque
would have had their children in the neighborhoods they chose
or where they lived, to have a “primary school” to study. In the
Haci Hamza Mektebi Street, the memory of this non-existent
school is kept alive in Belgratkapı. The Hacı Hamza Mosque,
which is located near the city walls on the inside of the Silivri
Gate section of the land walls, still stands. This work was made
by Mimar Sinan in 1577 by Hamza Efendi, who was named
“Haji” of the animal skin (debbag) masters of the past. Also a
fountain added to the next to it allowing the neighborhood to
benefit.

Sur kapısından girilince az ileride şimdi de görebildiğimiz “Belgrat Kapı Kilisesi” ve bunun yüz, yüz elli metre
ötesindeki Hacı Hamza Camisi’nin çevresi, erken 20. yüzyıla dek İstanbul’un en büyük bostanlık arazileriyle kaplıydı. (Erken 20. yüzyıla dek sur içindeki Anıtsal İstan
bul yarımadasının neredeyse üçte birine yakın bölümü
bostanlıktı). Günümüzde bu bölge, Fatih ilçesinin “Hacı
Hamza” Mahallesi’dir.

The “Belgrade Door Church”, which we can see right now
when we entered from the gate of Sur, and the periphery of the
Hacı Hamza Mosque, one hundred meters away, were covered
with the greatest vegetable gardens of Istanbul until the early
20th century. (Nearly one-third of the monumental Istanbul
peninsula in the city walls until the early 20th century were
vegetable gardens). Today, this region is the “Hacı Hamza”
Quarter of Fatih district.
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HACI HASAN SOKAĞI

HACI HASAN STREET

Fatih’te ve Unkapanı’ndan Saraçhane’ye doğru uzanan
Atatürk Bulvarı’nın batı tarafında kalan eski semt Zey
rek’teki aynı isimli camiden gelir adı. Sokak, Hacı Hasan
Camisi’nin yanındadır.

The name of the street comes the mosque with the same name
in the old district Zeyrek which is located on the western side of
the Atatürk Boulevard, from extending from Unkapanı to Saraçhane. The street is next to Haci Hasan Mosque. This work
was first constructed in the name of Mehmet Efendi, who was
the Rumelian Kazaskeri (Military Judge) by his grandchild in
the time of Sultan II Beyazıd. It was repaired in 1852 when it
was destroyed in the fire, but since the minaret was not completely upright, the people called the mosque as “Eğri Minaret
Mosque”. The present minaret is decorated with decorative and
colorful stones, so it looks nice. The most famous of the ancient
monuments near the street are the Church of the Pantokrator,
known as the Zeyrek Mosque, and the Şeyhülislam Mescidi
(Octagon), another structure connected to it, which has subsequently been transformed into a mosque.

Bu eseri ilk olarak Sultan II. Beyazıt devrinde Rumeli
kazaskeri olan Mehmet Efendi adına, onun torunu yaptırmıştı. 1852’deki yangında harap olunca onarıldı, ama
minaresi tam dik olmayınca, çevre ahalisi camiye “Eğik
Minare Camisi” ismini uygun gördü. Şimdiki minaresi ise
zariftir ve renkli taşlarla dekoratif olarak süslendiği için
göze hoş görünür. Sokağın yakınındaki eski eserlerin en
ünlüleri, Zeyrek Camisi di
ye tanıdığımız Pantokrator
Kilisesi’yle , buna bağlı bir başka yapı olan ve sonradan
camiye dönüştürülen Şeyhülislam Mescidi’dir (Oktagon).
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HACI HÜSEYİN AĞA

HACI HUSEYIN AGA

Kocamustafapaşa Mahallesi sınırlarında yer alan bu
semt, Fatih Yarımadası’nın batısındadır ve Yedikule’den
Samatya sahillerine doğru gidilirken, Narlıkapı (Bâb-ı
Nar) Caddesi ve tren yolu üzerindeki Hacı Hüseyin Camisi Sokağı ucundaki camiden adını almıştır. Vaktiyle bu
cami avlusunda, bir Arap kuyu açtığı için, camiye Arap
Kuyusu Camisi de denilir. 16. yüzyılda Ahmet Dede
yaptığı halde, 1603’te vakıf kaydında, burayı yenileyen
Hacı Hüseyin’in adı geçtiğinden bu isimle tanınır. Karşı
köşesinde de bir sıbyan mektebi durur. Cami aynı zamanda Sünbülî tarikatı ayinlerinin yapıldığı tekke olarak da
kullanılırdı. Eskiden bu caminin Yedikule tarafında, koca
man bir bostanlık ile, doğu yönünde ve tren yolunun denize yakın kısmında, surların hemen içinde, günümüzde
olmayan “Hacı Hanife Camisi” görülürdü.

This neighborhood, located on the border of Kocamustafapaşa
Quarter, is on the west side of the Fatih Peninsula and while it
is heading from Yedikule to Samatya beaches, it takes its name
from the mosque on the side of Hacı Hüseyin Camisi Sokak on
Narlıkapı (Bâb-ı Nar) Street and the train road. Since it once
opened an Arab Kuyusu (Arab Well) in the courtyard of this
mosque, the mosque is also called Arab Well Mosque. In the
16th century, Ahmet Dede made it but this name was given
to it because of the name of Hacı Hüseyin, who restored it in
1603. as stated in the Foundation Records. On the other side
of the street, there is also a mosque. The mosque was also used
as a dervish lodge of the Sünbülî Denomination rituals. In the
past it was seen on the Yedikule side of this mosque, with a big
vegetable garden, in the east direction and near the sea side of
the train road, right inside the walls, “Hacı Hanife Mosque”
which is not found nowadays.
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HACI İSA MEKTEBİ SOKAĞI

HACI ISA MEKTEBI STREET

Balat-Ayvansaray arasında bulunan bu sokağın az üstünde
bir de “Hacı İsa Bostanı Sokağı” vardır. Vaktiyle, bir caminin, mektebin veya her hangi önemli bir yapının yanındaki
bostanlıklar, genellikle o yapının adıyla tanınırdı. Balat’taki
Hacı İsa Camisi’nin çevresinde, bir zamanlar aynı kişinin
yaptırdığı bir de mektep bulunuyordu ve bunun üstü bostandı. Sokağın adı, işte “bu “İsa” ve “bostan”dan geliyor.

This street between Balat and Ayvansaray has a “Haci Isa Bostan Street” on top of it. Once upon a time, vegetables gardens
next to a mosque, a school or any important work was usually
called by the name of that work. Around the Haci Isa Mosque
in Balat, there was a school once built by the same person, and
the upper side was a vegetable garden. The name of the street
comes from ‘Jesus’ and ‘vegetable garden.’

Mektep ise, ismini verdiği sokakta, cami yakınındaydı. Şimdi sadece camisi var. Kürkçü Çeşmesi Sokağı’nın
yanındaki bu camiyi, Fatih Sultan Mehmet’in sancaktarı
olan Hacı İsa, 1464 yılında yaptırmış. 1894 depremi çok
zarar verdiğinden, yeniden inşa edilmiş bu eser. Hemen
önündeki eski çeşme ise, Kanunî Sultan Süleyman’a ait.
Kürkçü Çeşmesi’nden dolayı, eskiden camiye “Kürkçü
Camisi” de derlerdi.

The school was near the mosque, on the street where it gave
its name. Now there is only the mosque. This mosque next to
Kürkçü Çeşmesi Street was built in 1464 by Haci Isa, the Sancaktar of Sultan Mehmet, the Conqueror. This work was renovated since the 1894 earthquake hurt it much. The old fountain
in front belongs to Kanunî Sultan Süleyman. Because of Kürkçü
Çeşmesi (Fountain), they used to call it “Kürkçü Mosque”.

HACI MANAV SOKAĞI

HACI MANAV STREET

Hayli uzun bir mesafe kat eden bu sokak, Yedikule civarındaki İmrahor’dan başlayarak, doğu yönündeki Hacı
Hüseyin Ağa Mahallesi’ne doğru, deniz yönündeki İmrahor İlyas Bey Caddesi’ne paralel olarak ilerler. Bu sokağın asıl adı ise “Hacı Manol”dur. Bu adamın 19. yüzyıl
sonlarına dek bu bölgede geniş bostanlıkları vardı. Olasılıkla, eskiden Yedikule Hisarı çevresinde yer alan “Ma
nolaki Bostanı” ona aitti.

Starting from Imrahor in the vicinity of Yedikule, this street
which extends a long distance goes parallel to Imrahor İlyas
Bey Avenue in the direction of the sea, east of Hacı Hüseyin
Ağa Quarter. The real name of this street is “Haci Mañol”. This
man had extensive vegetable gardens in this region until the
late 19th century. Possibly, it belonged to the “Manolaki Bostan” which used to be around the Yedikule Fortress.

Şimdikinin aksine, o “Hacı Manol Sokağı” İmrahor
Caddesi’ne paralel değil, yukarıdan dik olarak inerdi.

On the contrary, Hacı Manol street was going down to İmrahor Avenue not parallel but vertically.

HALİÇ CADDESİ

HALIC STREET

Yarımada’nın kuzey ortalarında, Fatih Külliyesi’nin kuzey
yönünden başlayarak Haliç kıyılarındaki Fener’e doğru
inen caddenin adı, burada buluştuğu Haliç’ten gelir. Ama
bu, görece yeni adıdır. Çok daha eski yıllarda, dar ve kıvrımlı toprak bir yol alan bu cadde güzergâhında, karmaşık
bir sokak ve cadde dokusu vardı. Yaklaşık şimdiki cadde
ekseninden “Kara Sarıklı Caddesi” geçerdi. Günümüzde
burası aynı isimli bir sokaktır. İstanbul’un, bir zamanlar
pek çok Osmanlı yapısının bulunduğu en eski semtleri
arasından geçerek ilerleyen, bu geniş caddenin batı tarafında, İstanbul’un beşinci tepesinde ve Çarşamba semtin
de Yavuz Selim Külliyesi yer alır. Caddenin bir kısmı eski
Abdi Subaşı Mahallesi sınırlarındadır.

The name of the Street, starting from the north of the Fatih
Complex, in the north of the peninsula, which descends towards Fener of the Golden Horn, comes from the Golden Horn.
But this is a relatively new name. In the very far past, it was
a complex street route with narrow and complex road structure. “Kara Sarıklı Street” passes through the current avenue
axis. Today, this is a street with the same name. Yavuz Selim
Complex is located on the western side of this wide street in
Çarşamba quarter, on the fifth hill of Istanbul, going through
the oldest quarters of many Ottoman structures. A part of the
Avenue is within the borders of older Abdi Subaşı Quarter.

HASAN FEHMİ PAŞA CADDESİ

HASAN FEHMI PASHA STREET

Fatih merkezinden Edirnekapı istikametine doğru ilerleyen geniş Fevzi Paşa Bulvarı’nın kuzeyinden geçen bu cadde, Fatih Nişanca’sından ve Atik Ali Camisi’nin arkasın
dan, Vefa Stadyumu yönüne doğru uzanır. Caddeye adını
veren Fehmi Paşa, II. Abdülhamit’in vezirlerinden ve ilk
Osmanlı meclisi üyelerindendi. 1836 ve 1910 yılları arasında yaşayan paşa, akrabalarının yaşadığı Sapanca-Mah
mudiye’de de, 1887 tarihinde güzel bir cami yaptırmıştır.
İs
tanbul’un es
ki Müslüman semtlerin
den olan Ha
san
Fehmi Paşa Caddesi çevresinde, Üçbaş Camisi ve med
resesi, Nişancı Mehmet Paşa Camisi, Etfalzade Keskin
Dede haziresi, Kaba Halil Efendi Medresesi, Canfeda Hatun Camisi ve tekkesi, Atik Ali Paşa (Zincirlikuyu) Camisi, Hattat Mustafa Râkım Türbesi ve Bizans devrindeki
adı Aetios olan Osmanlı döneminin Çukurbostan’ı, yani
şimdilerin Vefa Stadyumu bulunuyor.

This avenue runs from the north of the large Fevzi Pasha Boulevard and lies directly behind the Fatih Nisanca and Atik Ali
Mosque in the direction of the Vefa Stadium from the center of
Fatih to Edirnekapı direction.
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Fehmi Pasha, who gave the name to the street, was among
the members of II Abdülhamit and his first members of the
Ottoman Empire Council of Ministers. The Pasha, which lived between 1836 and 1910, also built a beautiful mosque
in 1887, in Sa-panca-Mahmudiye, where his relatives lived.
Around Hasan Fehmi Pasha Street, which is one of the Muslim
districts of Istanbul, there are Üçbaş Mosque and Theological
School, Nişancı Mehmet Paşa Mosque, Etfalzade Keskin Dede
appurtenance, Kaba Halil Efendi Theological School, Canfeda
Hatun Mosque and Dervish Lodge, Atikâli Pasha (Zincirlikuyu Mosque), Hattat Mustafa Râkım Tomb and today Vefa
Stadium, Aetios Çukurbostan in Byzantium period.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

HACI MUHİTTİN SOKAĞI

HACI MUHITTIN STREET

Fatih’in Karagümrük Mahallesi’nde ki Hatice Sultan semtinde ve Edirnekapısı içinde yer alan Mihrimah Sultan
Camisi’nin arka tarafında bulunan sokaktır. Az güneyinde ise Muhtar Muhittin Sokağı yer alır. Her iki sokak da,
gerideki kara surlarının iç kısmından geçen Sulukule Caddesi’ne açılmaktadır.

It is a street in the Hatice Sultan district of Fatih’s Karagümrük Quarter and at the back of Mihrimah Sultan Mosque located in Edirnekapısı. To the south is Muhtar Muhittin Street. Both streets open to Sulukule Street, which runs through the
interior of the land walls behind.

Sokaklara isim olan Muhittin Efendi, vaktiyle burada
bulunan Mihrimah Sultan hamamının hemen dibinde ve
olasılıkla geç 16. yüzyılda bir cami yaptırmıştı. Bu cami,
“Ekmekçi Muhiddin Efendi” ismiyle de tanınırdı. Doğu
tarafında ise “Ahmet Paşa”nın türbesi dururdu. Bu tarihi
cami, yitik İstanbul eserlerinden biridir şimdi. Bir alt sokağında da Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi görülür.
Bu bölge, İstanbul’un ünlü yedi tepesinden en yüksek olan
(76 metre) altıncı tepesidir aynı zamanda.

Muhittin Efendi, the person giving his name to the street,
had built a mosque immediately after the Mihrimah Sultan
Hamam (Bath), which was once here, and possibly in the late
16th century. This mosque was also known as “Ekmekçi Muhiddin Efendi”. On the east side, the tomb of “Ahmad Pasha”
existed. This historical mosque is known among lost works of
Istanbul. There is also a Greek Orthodox Church on the lower
street. This area is the sixth highest peak (76 meters) at the
same time, which is the highest of the famous fountain of Istanbul.
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HACI PİRİ CADDESİ

HACI PIRI STREET

Fatih’te ve kara surları üzerindeki Belgrat Kapısı civarında
bulunan bu caddenin çevresi erken 20. yüzyıl tarihlerine
dek İstanbul’un en geniş ve büyük bostanlık arazileriyle
çevrili idi ve bu bostanlıklar kara surlarının iç kısmından,
İstanbul’un yaklaşık orta yerindeki Fındıkzade çevresine
dek yayılmışlardı.

The vicinity of this street, which is located around Fatih and
the Belgrat Gate on the land walls, was surrounded by the
widest and largest vegetable gardens of stanbul until the early
20th century, and these vegetable gardens were spreading from
the inside of the land walls, to the vicinity of Fındıkzade.

Caddeye adını veren Haci Pîrî Camisi de Belgrat Ka
pısı içlerindeki bu bostanlardan birinin kıyısında yer alırdı (günümüzde yenilendi). Bu camiye, üzerinde bir leylek
yuva yaptığı için, “Leylek Yuvası Camisi” de denirdi. 17.
yüzyıl başlarında Hacı Pîrî Mehmet Efendi tarafından
yaptırılmış ve 1760’larda da bir onarım görmüştür bu
eser. Şimdi olmayan Hacı Pîrî Mektebi ise, daha yukarıda,
Belgratkapı civarındaydı. Yakınında ise, Hatice Hanım
Çeşmesi ve Küçük Şeyh Tekkesi dururdu. Günümüzde
buralarda o bostanlardan hiçbir şey kalmadığı gibi, her
taraf bina ve sokaklarla işgal edilmiş durumdadır. Ama
yine de yer yer bu yolda birkaç güzel ahşap ev varlığını
korumaktadır.
Hacı Pîrî Mahallesi’nde, Fatih’in kara surları yakınındaki Silivrikapı-Yedikulekapı arasındadır ve adını burada
bulunan aynı isimdeki camiden almıştır. Sokağın karşı
köşesinde klasik bir kitabesiz çeşme ve beri tarafında da,
“Saçlı Kasım Dede”nin sandukalı türbesi görülmektedir.
Sokak, çok yakınındaki 16. yüzyıl Mimar Sinan eseri Hacı
Evhaddin Camisi’nden adını alan aynı isimli mahalleye de
komşudur.
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Haci Pîrî Mosque, named for the street, also took place on
the banks of these vegetable gardens in the Belgrade Kapı (renewed today). This mosque also was called the “Leylek Dome
Mosque” because there was a stork nest on it. It was built by
Haci Pîrî Mehmet Efendi in the early 17th century and it was
repaired in the 1760s. The Haci Pîrî School, which is not found
now, was at a higher level, near the Belgrade Gate. Next to it,
Hatice Hanım Fountain and Küçük Şeyh Tekkesi (Young Sheikh Dervish Lodge) existed. Nowadays there is not such vegetable gardens left around here, and every side is occupied with
buildings and streets. But still on this way a few wood houses
have been preserved.
It is located in the Haci Pîrî neighborhood??, between the
Silivrikapı-Yedikulekapı near the land walls of Fatih, and named after the mosque with the same name. On the opposite
corner of the street there is a classical fountain without inscription, and the boxed tomb of the “Saçlı Kasım Dede (Hairy
Kasım Grandfather), The street is also a neighbor of the quarter with the same name which is named after Haji Evhaddin
Mosque of 16th century Mimar Sinan work.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

HASAN HÜSEYİN YOKUŞU

HASAN HÜSEYİN SLOPE

Fatih’te, Haliç kıyısındaki Ayvansaray semtiyle, daha iç
kısımda bulunan Draman semti arasında, Kasım Günani
Mahallesi’nde ve buraya adını veren Kasım Günani Ca
misi’nin yanındadır bu yokuş sokak. Sultan Çeşmesi Sokağı’nın dibinde yer alan üç yol ağzındaki bu cami daha
çok “Hasan Hüseyin” adıyla tanınır. 7. yüzyıldaki İslam
kuşatması sırasında, İstanbul surları içine dek girip, bu
mekânda şehit oldukları sanılan iki Arap askerinin adı
dır Hasan ve Hüseyin. Yokuş, bu iki İslam askerinin adını
almıştır. Caminin arka tarafında ise, Hz. Halid’in sakası
(sucusu) Cafer bin Abdullah’ın mezarı durur.

This slope is located in Fatih, between the Ayyansaray district
on the shore of the Golden Horn and the Draman neighborhood on the inside, in the Kasım Günani Quarter, and next
to Kasım Günani Mosque, who gave the name. This mosque
on the mouth of the three road at the end of Sultan Çeşmesi
Street is known as Hasan Huseyin. Hasan and Hussein are
the names of two Arab soldiers who were thought to have been
martyred in this place during the 7th century Islamic siege.
The slope has taken the name of these two Islamic soldiers. On
the back of the mosque the grave of Cafer bin Abdullah, water
distributing personnel of Hz. Halid.
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HASEKİ

HASEKI

Adını, Kanunî Sultan Süleyman’ın eşi Haseki Hürrem
Sultan’ın burada Mimar Sinan’a 1539’da yaptırdığı (aynı
zamanda İstanbul’daki ilk eseri) dev külliyeden alan semtte, günümüzde de birçok eski eser bulunuyor.

The quarter named after the giant complex built by the Sultan
Haseki Hürrem , the wife of Sultan Süleyman the Magnificent
, through the Architect Sinan in 1539 (his first work in Istanbul) has many works inside.

Haseki, Arapça ve Farsça eklerden oluşmuş bir sözcüktür ve “has dost, yakın arkadaş” anlamına gelir. Os
manlılarda, sarayın birun ve bostancı ocağı hizmetkârlarına dendiği gibi, padişahın zevcesi olan cariyelere de haseki
denirdi. Bu hasekilerin erkek çocukları olursa o zaman
bunlara “haseki sultan” adı verilirdi.

Haseki is a word made up of Arabic and Persian suffixes
and means “a close friend”. In the Ottomans, the word was used
for birun and bostancı ocağı (vegetable garden unit) servants
as well as for concubines, the wives of sultans. If such hasekis
(concubines) gave birth to male children, then they were called
‘Haseki Sultan.’

Haseki mahallesi eski yıllarda “Başçı Tekkesi”nden
dolayı “Başçı Mahmut Mahallesi” derlerdi. Bir de camisi
vardı (günümüzdeki yeniden yapılmış olanıdır) ve Fatih
devrinde Başçıbaşı Sinanzade Mahmut yaptırmıştı bunları. Şimdi külliyenin arkasındaki Başçı Mahmut Efendi
Çeşmesi o günlerin tanığı olarak durur burada. 1803’te
onarılmıştı.

In the past, Haseki neighborhood was called “Başçı Mahmut neighborhood” because of a ‘Başçı Dervish Lodge.’ There
was also a mosque (today, the renovated one stands) and the
Başçıbaşı Sinanzade Mahmut in Fatih period built them.
Now the Başçı Mahmut Efendi Fountain, stands as a witness
to those days. It was repaired in 1803.
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Haseki semtinde ayrıca, 1714 yılında Yusuf Paşa’nın
karısı adına yaptırdığı sıbyan mektebi de halk kütüphanesi
olarak değerlendiriliyor şimdi. Eski Haseki Külliyesi’nde
“tevkifhane” olarak kullanılan dârrüşşifa bölümü, Sultan
Abdülaziz devrinde ve 1869’ dan sonra kadınlar hastanesi
(nisvan) olarak hizmete girmişti. Daha sonra buraya yakın “Moralı Ali Bey Konağı” alındı ve 1882’den sonra da
Haseki Hastanesi burada hizmete girdi.

In the quarter of Haseki, in addition, a primary school,
built by Yusuf Pašha’s on her wife’s name in 1714 is now used
as a public library. The Darüşşifa (Hospital) unit in the Haseki Complex, which was used as a ‘Tevkifhane’ (holding unit),
started to serve as ‘Hospital for Women’ (Nisvan) in the period of Sultan Abdulaziz after 1869. Afterwards, “Moralı Ali
Bey Mansion” was taken, and after 1882 Haseki Hastanesi
started for service here.

Mimar Sinan’ın da aynı zamanda İstanbul’daki ilk
önemli eseri olan külliyenin önündeki sokak da eskiden
kadınlar hastanesi anlamına gelen “Nisa Hastanesi Sokağı” adını taşırdı.

The Street in front of Complex, the first important work
of the Architect Sinan, was then named also as “Nisa Hastane
Street” (Hospital for Women).

Günümüzde Aksaray yakınında, Millet Caddesi üzerinden başlayan Haseki Caddesi, daha ileride Hekimoğlu
Ali Paşa adını alarak Kocamustafapaşa’ya doğru ilerler.
Oysa 19. yüzyılda aynı güzergâhtaki iki cadde arasında iki
başka isim daha vardı: Çifte Fırın Caddesi ve Çınar Cad
desi!
Davutpaşa Külliyesi’nin altına doğru, şimdi olmayan
Hubyar Camisi’nden sonra “Çifte Fırın” adıyla ilerleyen
cadde, buradan Hekimoğlu Külliyesi’ne dek de “Çınar”
adıyla yol alırdı. Bu adını, Ermeni Sulu Manastır Kilisesi’nin yakınındaki, günümüzde yine olmayan “Çınar Da
vut Bey Camisi”nden almıştı.
Bugün Haseki’den Kocamustafapaşa’ya giderken Heki
moğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde görülen “Haseki Bostan
Hamamı”, adını Kanunî’nin karısı Hürrem Sultan’dan al
mıştır. Burada “şeftali kurnası” denilen yer de bir yerlerini
saklamak, kimselere göstermek istemeyen kadınlar tara
fından kulanılırdı. Aslında bu halveti Haseki Sultan, bir
göğsünün olmadığı söylenen kızı Mihrümah için yaptırt
mıştı. Mihrümah gelir, tek başına bu kurnada yıkanırdı.
Haseki semtinin ortasından geçen aynı isimli cadde
üzerinde ve Hekimoğlu Ali Paşa İlköğretim Okulu’nun
karşısında, bir zamanlar burada bulunan “Uçuruk Medresesi”nin bakımsız hazire kısmı durur şimdilerde.
Buraya yakın Haseki Hanım Soka
ğı’nda (eski adı
Yağhane Sokağı idi buranın. 19. yüzyıl sonlarında bu
rada bir yağhane vardı) bulunan eser ise, Doğu Roma
İmparatorluğunun 4. yüzyıl sonlarında yaşamış ilk im
paratoru olan Arkadius adına dikilmiş anıt sütunun devasa boyutlardaki kaidesi, yani alt kısmıdır. Şimdi ne yazık
ki çok bakımsız ve unutulmuş haldedir. Buna “Kız Taşı” da
derdi eski İstanbullular. Buradaki “peri yüzlü” heykel yılda
bir kez feryat eder, bu sırada yeryüzünyeryüzündeki bütün kuşlar gelir ve heykelin etrafında dönerlerdi. Bu arada
binlercesi yerlere düşer, halk da bunları toplar ve yerdi.

Haseki Street, starting from Millet Street near Aksaray
today, takes the name of Hekimoğlu Ali Paşa and proceeds
towards Kocamustafapasha quarter. However, in the 19th
century there were two other names among the two Streets in
the same route: Çifte Fırın (Double Bakery) Street and Çınar
Street!
The street going below Davutpaşa Complex with the name
‘Çifte Fırın’ after Hubyar Mosque, now non-existing, continued to Hekimoğlu Complex under the name ‘Çınar.’ This name
was taken from the Çınar Davud Bey Mosque, now non-existing, in the vicinity of Armenian Sulu Manastır Church.
On the way from Haseki to Kocamustafapaşa, the “Haseki
Bostan Bath” seen on Hekimoglu Ali Paşa Street was taken
from Hürrem Sultan, the wife of Kanuni’s name. Here, the
place called “peach crust” was used by women who wanted to
hide certain areas of their bodies. In fact, Haseki Sultan had
it done for her daughter Mihrümah, who was said to have no
one breast. Mihrümah used to come and washed alone in this
basin of a bath.
On the same named street passing through the center of
Haseki district and opposite to Hekimoglu Ali Pasha Elementary School, there is now the appertunance section of the “Uçuruk Madrassa”, which was once here.
On the nearby Haseki Hanim Street (formerly Yaghane
Street, where there was an oil mill in the late 19th century),
there is the base of the monumental column, which was erected in the name of Arkadius, the first emperor of the Eastern
Roman Empire in the late 4th century, moiety. Now unfortunately it is very neglected and forgotten. This is also referred
to by the Old Istanbulites as “Kız Taşı” (Girl Stone). The “fairy-faced” statue here shrieks once a year, at which time all the
birds on Earth will come and turn around the statue. In the
meantime, thousands of them fell in places, and people gathered and ate them.
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HATTAT İZZET SOKAĞI

HATTAT IZZET STREET

Fatih’in Haliç kıyısında bulunan Cibali yanındaki Kü
çükmustafapaşa semtinde ve bölgenin iç kısmındaki Kadı
Çeşmesi Mahallesi yakınındaki, kuruluşu 1911’lere giden
Gelenbevi Okulu’nun ve Yarhisar Camisi’nin üst tarafında kalır. Fatih Camisi’nin dış avlusunun Malta Çarşısı
yönünden gidildiğinde ise Karadeniz Medreseleri’nin az
aşağısında ve Haliç yönünde, Hâcegî Camisi görülür. Hat
tat İzzet Sokağı, bu caminin önünden geçer.

It is located in the Küçükmustafapaşa neighborhood of Fatih
near the Golden Horn and near the Kadı Çeşmesi Quarter in
the inner part of the district. It is located at the top of the Gelenbevi School and Yarhisar Mosque which goes back to the
1911s. When you continue through within the Fatih Mosque’s
outer courtyard towards the Maltese Bazaar, the Hâcegî
Mosque is seen in the direction of the Golden Horn, just below the Black Sea Medrese (Theological School). Hattat Izzet
Street passes through this mosque.

Hattat İzzet Efendi, 1801’de doğdu. Tam adı, Mustafa
İzzet’tir. Geç 19. yüzyılın en tanınmış yazı üstatlarından
ve bestekârlarından biriydi. Bahriye Nezareti’nde baş
kâtiplik de yapan İzzet Efendi, bir dönem Enderun’da görev yaptı, Eyüp Camisi’nin baş imamlığını sürdürdü. Ab
dülmecit devrinde saray imamlığı görevini sürdüren İzzet
Efendi, Hırka-i Şerif Camisi’nin, Kasımpaşa Camisi’nin ve
Ayasofya’nın yazılarını yazdı. İzzet Efendi, 1876’da öldü.
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Hattat Izzet Efendi was born in 1801. His full name is
Mustafa Izzet. He was one of the most famous writing masters
and composers of the late 19th century. Izzet Efendi, who also
worked as a chief documentary at the Ministry of Maritime
Affairs, served at Enderun for a while and maintained the
head imam of the Eyüp Mosque. Izzet Efendi, who served as
the imam of the palace during the reign of Abdulmecit, wrote
the writings of the Hijri-i Sharif Mosque, Kasimpasa Mosque
and Haghia Sophia. Izzet Efendi died in 1876.
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HEKİMOĞLU ALİ PAŞA CADDESİ

HEKIMOGLU ALI PASA STREET

Hekimoğlu Ali Paşa, Osmanlı tarihinin en ünlü sadrazamlarından biridir ve 18. yüzyılda yaşamıştır. Adının
verildiği caddede duran külliyesi, anıtsal boyda ve çok güzeldir. Bu cadde, Fatih’in Cerrahpaşa semtinde, Cerrahpaşa Hastanesinin kuzeyinden geçen Kocamustafapaşa
Caddesi’nin bir üst paralelindedir. Batı yönü, Fındıkzade’yi ikiye ayıran Kızılelma Caddesi’ne, doğu uzantısı ise
Haseki Caddesi’ne açılır. Eski yıllarda caddenin adı sadece
“Ali Paşa” idi. Paşanın dev külliyesiyle Davutpaşa Camisi
arasında ise, İstanbul’un en ünlü mahkemesi olan Davutpaşa Mahkemesi bulunurdu.

Hekimoğlu Ali Pasha is one of the most famous Grand Viziers
of Ottoman history and lived in the 18th century. The mausoleum stands on the street where its name is given, it is monumental and very beautiful. This street is in the upper part
of Kocamustafapaşa Street, which passes through Cerrahpaşa
Hospital’s north in Cerrahpaşa district of Fatih. The west direction is Kızılelma Caddesi, which divides Fındıkzade into
two, and the eastern extension opens to Haseki Street. In the
past the name of the Street was just “Ali Pasha”. The Davutpaşa Mosque, the most famous court in Istanbul, was located
between the giant complex of the Pasha and the Davutpasa
Mosque.

Hekimoğlu, 1732 ve 1755 yılları arasında ve I. Mahmut ile III. Osman devirlerinde, aralıklarla beş yıl sad
razamlık yaptı. Bu görevi üstlendiği ilk gün İstanbul’da
yaptığı esnaf teftişinde 22 kişiyi idam ettirdiği anlatılır. Bu
konudaki acımasızlığı ve haksızlık yapan esnafa verdiği
şiddetli cezalarıyla nam salmıştı. Ali Paşa, Trabzon, Bosna
ve Halep’te valiliklerde bulundu.

Hekimoglu served as Grand Vizier for five years at intervals
between 1732 and 1755 during I. Mahmut and III Osman in
the Ottoman times. The first day he undertook this task, it is
told that 22 individual were executed after the inspection of
the artisans he performed in Istanbul. He was renowned for
his violent punishments for the artisans who acted in injustice.
Ali Pasha acted as governors in Trabzon, Bosnia and Aleppo.
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HIRKA-İ ŞERİF

HIRKA-I SERIF

Fatih’in batısında, Karagümrük’ün güney sokaklarında
yer alan bu eski semt, Sultan Abdülmecit’in burada yaptırdığı iki minareli güzel camisinden almış ismini. Peygamberin hırkasının bir parçasının, yıllardır korunduğu
özel bölmesinden dolayı camiye bu isim verilmiştir. Do
layısıyla semt de aynı isimle anıla gelmiştir. Kutsal hırka
Peygamber’den Veysel Karânî’ye geçmiş ve böylece asırlar
boyu korunarak günümüze dek ulaşabilmiştir.

Located in the southern streets of Karagümrük in the west of
Fatih, this former district is named after two beautiful mosque
with two minarets built by Sultan Abdülmecit. This name has
been given because of his special compartment which it has
preserved the prophet’s garment for years. Therefore, the district has been named with the same name. The holy cardigan
passed from the Prophet to Veysel Karani and thus was able to
reach today for centuries.

Mimarlıklarıyla ün yapmış Bal
yan ailesinin güzel
bir eseri olan Hırka-i Şerif Camisi 1851’de inşa edildi.
Bu bölgeye daha önceki yıllarda Eski Ali Paşa Mahallesi
derlerdi. Bu adını, hemen yolun üst tarafındaki “Atik Ali
Paşa Camisi”nden almıştı. Hırka-i Şerif Mahallesi’nde
günümüzde, azımsanmayacak sayıda tarihî eser varlığını korur. Bunların en ünlüsü ve anıtsal görünümde ola
nı Mesih Paşa Camisi’dir. Ayrıca Akseki Mescidi, Koyun
Baba kabri ve çeşitli çeşmeler buradaki tarihî dokunun
miraslarıdırlar.

The Hırka-i Sharif Mosque, a beautiful work of the Balyan family, renowned for its architecture, was built in 1851.
Previously they used to call this area Old Ali Pasha Quarter.
It took her name from the “Atik Ali Pasha Mosque” on the top
of the road. In the Hirka-i Sharif Quarter, too many historical
artifacts are preserved today. The most famous and the monumental one of these is the Messiah Pasha Mosque. In addition,
Akseki Masjid, Koyun Baba Grave and various fountains are
the heritage of the historical texture there.
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HOBYAR (CERRAHPAŞA)

HOBYAR (CERRAHPASA)

İstanbul yarımadasındaki iki “Hobyar” Mahallesi’nden
biri Fatih ilçesi
nin Cerrahpaşa Mahallesi’nde, diğeri
ise yine Fatih ilçesinin namlı semti Sirkeci içlerinde yer
alan Büyük Postane binasının arka tarafındadır. Bunlara
“Hubyar” da denilir.

One of the two “Hobyar” quarters on the peninsula of Istanbul is behind the Great Post Office building in the Cerrahpaşa
neighborhood of the Fatih district and the other in the Sirkeci
district of the Fatih district. These are also called “Hubyar”.

Cerrahpaşa’daki şimdi yerinde olmayan caminin kurucusu, Fatih–Karagümrük çevresinde yine kendi adına
bir mahallesi ve Sirkeci’de de bir camisi ve hamamı bulunan Hoca Üveys adlı kişidir. Caminin bulunduğu alan gü
nümüzde Cerrahpaşa Hastanesi arazisi içinde kalmıştır.
Tarihî cami 1692 yılına dek ayaktaydı. Bu tarihte yandı
ve yeri arsaya dönüştü. Arsayı da hastane aldı. Bu Cer
rahpaşa Hastanesi alanı, pek çok eski mahalleyi ve eseri
yutup gitmiştir ne yazık ki. Buradaki Hoca Hobyar Mektebi Sokağı, vaktiyle cami yakınında, bir de sıbyan mekte
binin olduğunu kanıtlıyor.

The founder of the now non-xexisting mosque in Cerrahpaşa is Hoca Üveys, a neighborhood by his name around
Fatih-Karagümrük and a mosque and a bath in Sirkeci. The
area where the mosque is located is now within Cerrahpaşa
Hospital. The historic mosque was standing by 1692. It burned
on this date and the place was turned into a land for building.
The hospital also took the land. This Cerrahpaşa Hospital area
have swallowed unfortunately many old neighborhoods and
artifacts. Hoca Hobyar Mektebi Street here proves that it was
once a primary school near the mosque.
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HOCA (HACI) KADIN CADDESİ

HOCA (HACI) KADIN STREET

Fatih’in eski mahallelerinden Kocamustafapaşa’da, aynı
isimli külliyenin doğu yönünden Yedikule- Samatya isti
kametine inen caddedir ve aynı zamanda Kocamustafapaşa ve batısındaki Sümbül Efendi mahallelerini birbirinden ayırır.

It is the Street in Kocamustafapaşa, which is one of the old
neighborhoods of Fatih, to the direction of Yedikule-Samatya
from the east of the Complex with the same name and divides
Kocamustafapaşa and the Sumbul Efendi neighborhood in the
west.

Bu Hoca Ka
dın denilen kişi, Kanu
nî dönemi ve
zirlerinden İskender Paşa’nın kızıdır. Asıl adı ise Mihrişah’tır. Mihrişah Hatun bu cadde üzerindeki camisini
1527’de yaptırmıştı. Aynı güzergâhta Hoca Kadın adını
taşıyan bir de hamam vardır. Uzun yıllardan bu yana, hatta çok eski haritalarda bile, bu hamamın adı böyle geçer.
Oysa Mihrişah’la hiç ilgisi yoktur hamamın. Hamam, ay
nı cadde üzerinde ve cami yakınında olduğundan, Hoca
Kadın ismiyle anılagelmiştir. Hamamı yaptıran kişi ise,
1699’da ölen ve IV. Mehmet’in sır kâtiplerinden olan Hü
seyin Efendi’ydi. Erken 20. yüzyıla dek bu hamamın etrafı
tamamen bostan arazileriyle çevriliydi. Aynı yer şimdi
sokaklarla ve konutlarla doludur. Bir iki sokak aşağıda ise
bir de çeşmesi vardı Hacı Kadın’ın. Bu çeşmenin adını taşıyan sokak günümüzde de varlığını sürdürür aynı yerde.
Hacı (Hoca) Kadın 1540’ta ölmüştür.

This person called Hodja Woman is the daughter of Iskender Pasha, one of the viziers of the Kanuni period. Her real
name was Mihrişah. Mihrişah Hatun built this mosque on
this street in 1527. In the same route there is also a bath with
the name of Hoca Kadın. For many years, even in very ancient
mappings, the name of this bath is mentiohed the same. However, the bath has no relation to Mihrişah. Since the bath was
on the same street and near the mosque, it was named after
Hodja Woman. The person who built the bath, Hüseyin Efendi, one of IV Mehmet’s secret secretaries, died in 1699. By the
early 20th century, the area around this bath was completely
surrounded by vegetable gardens. The same place is now filled
with streets and houses. One or two streets below, there was a
fountain named Hacı Kadın. The street bearing the name of
this fountain continues to exist today in the same place. Haci
(Hodja) woman died in 1540.

Eskiden caddenin biraz üst tarafında, bir bostanın kenarında ve şimdi de görebildiğimiz Ali Fakih Camisi’nin
yanında “Mihrişah Tekkesi” dururdu. Bu tekkeyi de bu
hanım sultan yaptırmıştı.

In the past, a little bit above the Street, on the edge of a
vegetable garden, and now we can see the Ali Fakih Mosque,
“Mihrişah Tekkesi” (Dervish Lodge ) existed which was built
by the Sultan.
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HORHOR

HORHOR

“Hor” sözcüğünün birkaç anlamı var. Güneşli, ışıklı anlamına geliyor biri. Diğeri, “-li”, “-lu” şeklinde biten sözcüklerde kullanılıyor (ekşili, acılı gibi). Ama “Horhor” diye
bitişik yazılmasındaki anlam ise pek farklı. “Gür şekilde
akan su”ya da horhor derlerdi eskiden. Semtin adının buradan gelmiş olması çok mantıklı görünüyor. Çünkü böyle
bir eski su kaynağı ve buna ait bir çeşme varmış burada
vaktiyle. Buna benzer şekilde, Anadolu’nun doğusunda,
Urartu uygarlığı zamanından kalan, Van Kalesi altındaki bir kayalık üzerinde duran ve adına “Horhor Kroniği”
denilen bir yazıtta da, buradaki kaynaktan “gür bir şekilde” fışkıran pınardan söz edilir. Civar halkı bu pınara da
“Horhor” der.

“Hor” has a few meanings. It means sunny, light. The other is
used in words ending with “-li”, “-lu” (such as sour, spicy). But
the meaning of writing it as “Horhor” is very different. They
used to be as “water flowing in a lush manner” or horhor. It
seems very logical that the quarter is named after this meaning
because there was such an old water source and a fountain there. Likewise, in the east of Anatolia, a remnant from the time
of the Urartian civilization, standing on a rock under the Van
Fortress, called “Horhor Chronical” mentions a water source
flowing in lush manner. The people of the neighborhood call it
“Horhor”.

Saraçhane’den Aksaray’a doğru ana bulvarın batısından uzanan, Fatih ilçesi sınırlarındaki Horhor semti,
günümüzde de İstanbul’un en tanınmış eski yerleşimlerinden biri. Şimdilerde ise daha çok buradaki bir handa
iş gören antikacılarıyla şöhret olmuş. Horhor’da tarihin
izlerini yansıtan eserlerden bazıları, Ekmel Tekkesi ve haziresi (kurucusunun Şeyh Süleyman Ekmeleddin Efendi
adlı kişinin olduğu Ekmeleddin Tekkesi), Suphi Paşa Konağı ve Tıp Müzesi, Süleyman Halife Sıbyan Mektebi ve
Çeşmesi, Hindular Tekkesi, Kızıl Minare Camisi, Bıçakçı
Alaattin Camisi, Molla Hüsrev Camisi’dir.

The Horhor neighborhood, which is located on the borders
of the Fatih district of Sarachane extending from the western
side of the main boulevard to Aksaray, is one of the oldest
known settlements of Istanbul. For now, it’s famous with antique dealers who have business here. Some of the works that
reflect the traces of history in Horhor are Ekmel Tekkesi (Dervish Lodge) and its appertunance (Ekmeleddin Tekkesi where
the founder is Sheikh Süleyman Ekmeleddin Efendi), Suphi
Pasha Mansion and Medical Museum, Süleyman Caliph Sıbyan Mektebi (Primary School) and Fountain, Hindu Tekkesi,
Kızıl Minare Mosque, Bıçakçı Alaattin Mosque , Molla Husrev Mosque.
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HÜSAM BEY

HUSAM BEY

Bu eski mahalle Fatih’te, Saraçhane’deki ilçe belediyesi
başkanlık binası ve Fatih İtfaiyesi’nin kuzeyinde, Bozdo
ğan Kemeri’nin hemen ardındaki so
kak
lardan oluşur.
Adını da buradaki Hüsam Bey Camisi’nden almıştır.

This old neighborhood in Fatih consists of the district municipal presidential building in Saraçhane, and the streets just
behind Bozdoğan Kemeri, north of the Fatih Fire Department.
She is named after the Hüsam Bey Mosque. Another name of
this mosque giving her name to the neighborhood around Gazanfer Aga Complex on Ataturk Boulevard, is ‘Tezgahçılar’
(Countertopers). In the place where the former Tezgahçılar
are, there is now a street with the same name. Another name
for the mosque is Sunullah Efendi. This person was a Religious
Affairs Chief who died in 1612. His grave is found here. The
name of Hüsam comes from Hüsamettin Efendi. This person
was not the one who made the mosque, but the one who placed the minbar. To the east of the mosque is Sunullah Efendi’s
tomb.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Gazanfer Ağa Külliyesi’nin çevresindeki mahalleye ismini veren bu caminin bir
adı da “Tezgahçılar”dır. Eski tezgahçıların olduğu yerde
şimdi aynı isimli bir sokak bulunuyor. Caminin bir başka
adı daha vardır, o da Sunullah Efendi’dir. Bu kişi 1612’de
ölen şeyhülislam idi. Mezarı da buradadır. Hüsam adı,
Hüsamett in Efendi’den gelir. Bu şahıs camiyi yaptıran değil minberini koyduran kişiydi. Caminin doğusunda ise
Sunullah Efendi’nin türbesi görülür.
Eskiden yola yakın bir yerde, Kırkçeşme sularının geldiği bir çeşme grubu olduğundan, buraya “Kırkçeşme Yokuşu” derlerdi. Cami çevresinde bulunan, ama günümüze
ulaşmayan eserlerden bazıları, Hacı Teberrük Mescidi,
Sekbanbaşı Mescidi, Sekbanbaşı Hamamı, Küçük Ko
vacılar Hamamı idi.
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In the past, near the road, there was a fountain group
where the Kırkçeşme waters came from, they would call it as
“Kırkçeşme Yokuşu (Slope) here. Some of the works around the
mosque that did not arrive today were Haci Teberrük Masjid,
Sekbanbasi Masjid, Sekbanbasi Bath, Küçük Kovacılar Bath.
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İBADETHANE SOKAĞI

IBADETHANE STREET

Zeyrek’te, 1136 tarihli ünlü Pantokrator Kilisesi’nden,
Fatih devrinde camiye dönüştürülen ve günümüzde de
duran Zeyrek Camisi’nin, güney kanadı önünde bir zamanlar var olan dergâhtan geliyor bu sokağın adı. Bir de
“İbadethane Arkası Sokağı” vardır yan tarafında.

In Zeyrek, the name of this street comes a dervish convent, now
stands in front of the south wing of the Zeyrek Mosque, transformed into a mosque in the time of Fatih from the famous
Pantokrator Church of 1136. There is also the ‘İbadethane
Street’ (Place of Prayer) next to it.

Aslında bu der
gâhı Fatih’in hoca
larından Ak
şem
settin Efendi kurmuştu burada. Daha sonra “Semerci İb
rahim Efendi Dergâhı” olarak da tanınan ibadethane, Bizans zamanından kalma bu Pantokrator Kilisesi’nin “keşiş
odaları” denilen bölümünde faaliyet gösteriyordu. Şimdi
görülen harabeleri, dergâhın harem dairesine aitti.

Actually, Akşemsettin Efendi, teacher of Fatih, the Conqueror, had established this lodge. Later on, the place of worship,
also known as “Semerci İbrahim Efendi Dergahı”, was operating
in the so-called “monk chambers” of this Pantokrator Church
from the time of Byzantium. The ruins seen now belong to the
harem of the dervish lodge.

Zeyrek Camisi’nin ve İbadethane Sokağı’nın önündeki
küçük meydanda eski yıllarda, bir mekteple bir de çeşme
bulunuyordu.

In the small square in front of the Zeyrek Mosque and the
Ibadethane Street, in the past, there was a school and a fountain.

İBRAHİM ÇAVUŞ

IBRAHIM CAVUS

Fatih’in eski mahallelerinden olan İbrahim Çavuş, Mevlanakapı içinde ve Şehremini-Saray Meydanı civarında, günümüze gelememiş camisinden almıştı adını. Bu mahallede,
Yayla Caddesi’ne açılan “İbrahim Çavuş Sokağı” ve “İbrahim
Çavuş Cami Sokağı” bu caminin anısını yaşatırlar. Eski yıllarda bu caminin karşısında “Cafer Ağa Mektebi” dururdu.
Günümüzde bu mahallenin kuzeyinde “Ereğli” Mahallesi,
güneyinde “Uzun Yusuf” ve “Veledi Karabaş” mahalleleri bulunuyor. Batısında ise İstanbul kara surları vardır.

Ibrahim Çavuş, who is one of the oldest neighborhoods of Fatih,
is in the Mevlanakapı and near the Şehremini-Saray Square, is
named after a mosque non-existing today. In this locality, “İbrahim Cavus Street” and “Abraham Cavus Mosque Street” opened
to Yayla Caddesi cause the memories of this mosque alive. In the
past, “Cafer Aga Mektebi” (School) was found in front of this
mosque. Today, there are “Ereğli” neighborhood to the north of
this area, “Uzun Yusuf” and “Veledi Karabaş” neighborhoods to
the south. On the west there are Istanbul land walls.
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İSKENDER AĞA CAMİ SOKAĞI

ISKENDER AGA CAMI STREET

Fatih semtlerinden Şehremini’de, Tur
gut Özal Bulvarı’nın (Millet Caddesi) güney kanadında bulunan be
lediye otobüsleri garajının alt tarafında yer alır. Bunun
yakınında ve yine bulvar üzerinde, eski bir Bizans kilisesi
olan Aya Romanos’tan çevrilen çok küçük ebattaki Mustafa Çavuş Camisi görülür. İskender Ağa ismiyle bilinen
ve eskisinin yerinde bulunmadığı camiyi, IV. Mehmet’in
“yayabaşı”larından İskender Ağa 17. yüzyılda yaptırmıştı. Vaktiyle aynı isimle bunun yakınında bulunan bostan, sokak ve konutlarla dolu bir yer haline gelmiştir ve
günümüzde buradan “İskender Bostanı Sokağı” geçer. Bu
bostanın yanında da ünlü “Matrak Tekkesi” dururdu.

It is located in Şehremini of Fatih, on the lower side of the municipality buses garage in the south wing of Turgut Ozal Boulevard (Millet Caddesi). Near this and again on the boulevard
there is Mustafa Çavuş Mosque, of the very small area, converted from Aya Romanos, an ancient Byzantine church. Iskender Aga, known by the name of the old and now non-xexisting mosque, İskender Aga was built by one of ‘Yayabaşı’ of
IV Mehmet in the 17th century. It was once a place full of
streets and houses with the same name and near it, and today
“Iskender Bostan Street” is observed here. Beside this vegetable
garden, there was the famous “Matrak Tekke”.
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İSKENDERPAŞA

ISKENDERPASA

Fatih Parkı’nın çok yakınında ve Fevzipaşa Bulvarı’nın güney bölümünde bulunan tarihî semtin adı, 1505 yılında
II. Beyazıt’ın sadrazamı İskender Paşa’nın burada yaptırdığı camiden ismini almış. Sofular semtinin bitişiğinde
ve Ahmediye Caddesi’nin üzerindeki sokaklardan oluşan
İskenderpaşa Mahallesi, sadece Fatih’in değil, İstanbul’un
en eski Müslüman yerleşimlerindendir.

The quarter located in the very heart of Fatih Park and in
the southern part of Fevzipasa Boulevard, is named after the
mosque built by Iskender Pasha, II Beyazıt’s Grand Vizier. İskenderpaşa village, which is composed of the streets of Sofular
district and the streets of Ahmediye Avenue, is one of the oldest
Muslim settlements of not only Fatih but Istanbul.

Bu çevre içinde Bizans anıt dikilitaşı olan ünlü Marcian sütunu bulunur. Halk buna ve taşın çevresindeki semte
“Kıztaşı” der. İmparator Marcianus’un 5. yüzyılda diktirdiği sütun, batıdan gelen ünlü Sarıgüzel Caddesi’nin de
sonlandığı yerdir.
Kıztaşı’nın batısında ve İskender Paşa Camisi’ne yakın
yerde, Kıztaşı Hamamı ile bunun az güneyinde “Kam
bur Mustafa Paşa” Camisi dururdu (günümüzde yeniden
yapıldı). İskender Paşa Camisi’nin üst tarafında kalan ve
şimdiki Fevzipaşa Caddesi’nin geçtiği güzergâhta bulu
nan eski günlerin Karaman Caddesi kıyısındaki Feyzullah
Efendi Medresesi (günümüzde Millet Kütüphanesi) karşısında da Halil Paşa Camisi yer almaktaydı.

In this area is the famous Marcian column, a Byzantine
monument obelisk exists. People call it and the cave around
the stone as ‘Kıztaşı’ (Maiden Stone). The obelisk, erected by
Emperor Marcianus in the 5th century is the place where the
famous Sarıgüzel Caddesi from the west also ends.
In the west of Kıztaşı and close to İskender Pasha Mosque,
Kıztaşı Hamamı (Bath) and Kambur Mustafa Pasha Mosque
(now rebuilt) were located to the south. Halil Pasha Mosque
was in front of the Feyzullah Efendi Madrasa (now the Millet Library) on Karaman Street, which is located on the upper
side of the Iskender Pasha Mosque and on the route of the present Fevzipaşa Street.
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İSLAMBOL CADDESİ

ISLAMBOL STREET

Ünlü tarihçi Ahmet Cevdet Paşa’nın anlattığına göre,
18. yüzyılda yaşayan “reisülküttab efendi” (bir tür dışiş
leri bakanı), “Konstantiniyye lafzı ref ve yerine İslambol
vaz olunduğundan, Konstantiniyye yazılmayıp, İslambol
yazılmak babında...” diye ifade ederek, İstanbul’un adının
“İslambol” olarak söylenmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Yani, bir dönem Osmanlı başkentine “İslambol” dendiği
de olmuştur. 19. yüzyıl başlarında ve III. Selim devrinde
basılan bazı sikkelerde de “duribe fi İslambol” yazısına
rastlanmıştır. Ama nedense bu isim pek fazla kabul gör
memiştir. Oysa kendisinden sonra sultan olan IV. Mustafa, daha çok “Konstantiniyye” adını kullanmıştı payi
tahtda. 1910’larda ise İstanbul, “Dâr-ül Hilafet-i Aliyye”
oldu. Ama 1915’lerde yine “Konstantiniyye” ismi yeğlendi
Osmanlı başkenti için.

According to the famous historian Ahmet Cevdet Pasha, “reisülküttab efendi “ (a kind of foreign minister) who lived in the
18th century stated that “the word ‘Konstantiniyya’ is cancelled and instead, the word ‘Islambol’ will be legally used. In
other words, the Ottoman capital was called “Islamic” for a
while. On some of the coins printed in the early 19th century
during the III Selim period, the inscription “duribe fi Islambol” was found. However, this name has not been accepted
much. However, after him, the Sultan, IV Mustafa used the
name “Konstantiniyye” rather than this name. In the 1910s,
Istanbul became the “Dâr-ül Hilafet-i Aliyye” (City of Great
Khaliphate). But in 1915 the name “Constantinian” was again preferred for the Ottoman capital.

Günümüzde, kentimizin adının bu eski söyleniş biçimi, Fatih Külliyesi’nin tam batısından geçen “İslambol
Caddesi”nde vurgulanmıştır. Fatih Camisi’nin dış avlusunun Malta Çarşısı’na açıldığı yerden başlayarak Haliç’e doğru iner bu cadde. Caddenin güneydeki kolu “Ak
deniz”dir. Eskiden bu uzun caddenin, külliye yakınında
sadece küçük bir kısmı sokak olarak yer alırdı ve adı da
“Süpürgeciler” idi.
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Today, this old way of saying the name of our city is emphasized in the “İslambol Caddesi”, which passes through the
western part of Fatih Complex. Starting from where the outer
courtyard of the Fatih Mosque opened to the Maltese Bazaar,
this street goes down to the Golden Horn. The southern line of
Street is “Akdeniz”. In the past, only a small part of this long
street near the complex was a street and its name was “Süpürgeciler” (Broom Makers).
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İSMAİL AĞA SOKAĞI

ISMAIL AGA STREET

Fatih’te, Çarşamba semtinin kuzeyinde ve Yavuz Selim
Camisi’ne yakın Manyasızade Caddesi üzerindeki İsmail
Ağa Camisi’nden adını alan caddedir. Bir 18. yüzyıl eseri olan bu cami, “Kâbe ölçülerine göre inşa edilmiş” tek
camidir İstanbul’da. Yavuz Selim Camisi’ne giden cadde
ile eski adı Çarşamba Caddesi olan şimdiki Manyasızade
Caddesi’nin birleştiği köşede, günümüzde de görülebilen
eski karakol binasının az gerisinde durur bu cami. Bir zamanlar caminin gerisinde, “U” planlı bir de medresesi vardı. Osmanlı Devleti’nin pek çok tanınmış şeyhülislamının
mezarları bu caminin haziresindedir.

In Fatih, it is the street that takes its name from İsmail Ağa
Mosque on Manyasızade Street, close to the north side of Çarşamba and Yavuz Selim Mosque. This mosque, an 18th century artifact, is the only one built in Istanbul, “according to
the measures of the Kaaba.” The street leading to Yavuz Selim
Mosque and the mosque where Manyasızade Street, which is
the old name of Çarşamba Street, now stands at the back of the
old police station. Once upon a time, behind the mosque, there
was a “U” planned medrese (Theological School). The tombs of
many well-known scholars of the Ottoman State are witin the
appurtenance of this mosque

Camisini 1723 yılında yaptıran Şeyhülislam İsmail
Efendi, Rumeli kadısı İbrahim Efendi’nin oğluydu. 1894
depreminde büyük hasar gören cami, 1952’de bugünkü
şekliyle onarıldı.

Sheikhulislam Ismail Efendi, who had made his mosque in
1723, was the son of İbrahim Efendi, Rumeli Kadı (Religious
Judge). The mosque, which suffered extensive damage in the
1894 earthquake, was restored in 1952 as it is today.
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İTFAİYE SOKAĞI

ITFAIYE STREET

Fatih’in Saraçhane semtindeki Hava Şehitleri Parkı’nın
hemen gerisinde ve eski belediye başkanlık binasının yan
tarafında yer alan tarihî itfaiye binasından adını alan sokak, bu yapının yanında yer alır. İtfaiye binasında aynı
zamanda bir de müze bulunur ve burada eski yangın
gereçleri, tulumbalar sergilenir.

Just behind the Air Martyrs’ Park in the Saraçhane neighborhood of Fatih and on the side of the historic fire brigade facility
located on the side of the old mayor’s residence is the street next
to this building. There is also a museum in the fire brigade at
the same time, where old fire equipment, pumper pens are exhibited.

Bu alanın en ünlü ve zamanımıza ulaşmayan eseri, hiç
kuşkusuz ki Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı “Saraçlar
Çarşısı”, yani “Saraçhane” idi. O zamanlar buraya KonyaKara Karaman’dan getirtilen ahali yerleştirildiğinden
dolayı, bölge “Küçük Kara
man” diye tanınırdı. Sokak
çevresindeki diğer değerli eserler, Amcazade Külliyesi,
Dülgeroğlu Camisi, Hava Şehitleri Anıtı, Valens (Bozdo
ğan) Su Kemeri’dir.

The most famous and non-existing work of this area was
undoubtedly was the “Saraçlar Çarşısı” (Harness Producers
Market), in other words, “Saraçhane” built by by Fatih Sultan
Mehmet. Since the people from Konya- Karaman area were
placed here, the area was known as “Little Karaman”. Other
valuable monuments around the street are Amcazade Complex, Dülgeroğlu Mosque, Air Martyrs Monument, Valens
(Bozdoğan) Su Kemeri (Water Arch)

KADEM TEKKESİ SOKAĞI

KADEM TEKKESI STREET

Fatih’in Cerrahpaşa semtinde ve aynı isimli dev hastanenin sahil tarafında yer alır bu eski sokak. Burada, içinde
bir zamanlar Peygamber’in ayak izinin sergilendiği ahşap
eski Kadem-i Şerif Tekkesi bulunur. Sokağın adı da bu
tekkeden gelir.

This old street is located in the Cerrahpaşa district of Fatih
and on the beach side of the same famous giant hospital. Here,
there is the old Kadem-i Şerif Tekkesi, a wooden timepiece in
which once exhibited the footprint of the prophet. The street is
named after this dervish lodge.

Günümüzde de hayli heybetli ve etkileyici kütlesiyle
bu tekke yapısının bir kısmı durur. Arka bahçesinde ev
liya ve şeyh şahideleriyle dolu küçük bir hazire vardır. Ese
Kapısı Tekkesi diye de tanınan bu eseri, Fatih devrinde
Mirza Baba isimli bir şeyh kurmuştu. Tekkenin yanındaki “Beyazıd-ı Cedîd” Camisi’ni ise Sultan II. Beyazıt
yaptırmıştır. Sultan II. Beyazıt’ın bununla birlikte İstanbul’da üç camisi vardır. Diğer ikisi Beyazıt Meydanı’nda
ve Galata’dadır.
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Nowadays, some of the structure of this tekke is stil seen
with its rather huge and impressive mass. In the back garden
there is a small appertunance filled with signs for şahide of saints and shaykhs. This artifact, also known as Ese Kapısı Tekkesi, was established by a sheik named Mirza Baba in the time
of Fatih. The “Beyazid-ı Cedîd” Mosque next to Tekke was
built by Sultan II Beyazıt. There are totalling three mosques
in Istanbul built by II Beyazıt. The other two are in Beyazit
Square and Galata.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

KADI ÇEŞMESİ SOKAĞI

KADI CESMESI STREET

Fatih Camisinin Haliç’e doğru inen kuzey yamaçlarında ve Karadeniz Caddesi’nin doğu yönünde, Gelenbevi
Okulunun az aşağısındadır sokak. Burası, Haliç sahilindeki Küçükmustafapaşa semtine de çok yakındır.

The Street is located on the northern slopes of Fatih mosque
descending towards the Golden Horn and east of Karadeniz
Street, just below the Gelenbevi School. This is very close to the
Küçükmustafapaşa district on the Golden Horn coast.

Buradaki Şebnem Sokağı’nın beri tarafında görülen
eski bir çeşme, “Kadı Çeşmesi” diye bilinir ve sokağın adı
da bu çeşmeden gelir. Çeşmeyi, Kanunî Sultan Süleyman
yaptırmıştı. Çeşmenin yanındaki hazirenin durumu durumu içler acısıdır.

An old fountain, seen here on the side of Şebnem Street, is
known as the “Kadı Fountain” and the street is named after
this fountain. The fountain was built by Süleyman the Magnificent. The situation of the appertunance next to the fountain
is heartbreaking.

Şebnem Sokağı’nın kıyısında ve çeşmenin çok yakınındaki Yarhisar Camisi de bu çeşmeden dolayı Kadı
Çeşmesi Camisi diye tanınır. Aslında camiyi, Yarhisarlı
Muslihiddin Mus
tafa 1461 yılında yaptırmıştı. İstan
bul’daki en eski Osmanlı eserle eserlerinden olan bu cami
ve çeşme, ne yazık ki arzu edilen görüntüleri sergilemezler
ve bakımsızdırlar. İstanbul’daki bir diğer Kadı Çeşmesi
Sokağı ise Okmeydanı’ndadır ve buradaki Kadılar Caddesi’ne açılır.

Yarhisar Mosque on the shore of Şebnem Street and very
close to the fountain is also known as Kadı Çeşmesi Mosque
named after this fountain. In fact, the mosque was built in
1461 by Yarhisari Muslihiddin Mustafa. This mosque and
fountain, which are among the oldest Ottoman works of art in
Istanbul, unfortunately does not appear as desirable and are
neglected. Another Kadi Fountain Street in Istanbul is in Okmeydanı and opens to the Kadılar Street.
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KADINLAR PAZARI

KADINLAR PAZARI

Fatih’te, Zeyrek’in biraz kuzeyinde ve Bozdoğan su köprüsü kemerlerine yakın sokaklarda ve ilçe belediyesi başkanlık binasının kuzey bölümünde bulunan tarihî Ka
dınlar Pazarı, eski yıllarda genellikle semtin kadınlarının
alışveriş ettikleri açık bir çarşıydı. Günümüzde bu özel
liğini kısmen de olsa korur. Burada sebze meyve türü
yiyeceklerden çok, Siirt, Van gibi doğu illerinden va
tandaşların ürettikleri, yağ, peynir, otlu peynir, yumurta,
bakliyat gibi besinler satılır. Osmanlı döneminin tarihî “at
pazarı” da buranın yakınındaydı.

Historical Women’s Market in Fatih, a little north of Zeyrek
and close to the Bozdoğan water bridge arches and in the northern part of the county municipal presidential building, was
an open bazaar where women in the past often shoped for women. It preserves this feature partly today. Food, such as oil,
cheese, herb cheese, eggs, and pulses, which are produced by the
citizens of eastern provinces such as Siirt and Van, are sold here
rather than vegetables and fruits. The historical “horse market” of the Ottoman period was also near this place.

İstanbul’un diğer bir kadınlar pazarı olan “Avrat Pazarı” ise (bakınız; Avrat Pazarı) ismiyle tarihe geçmiş, Cerrahpaşa’daki, alıcıları da, satıcıları da kadınlar olan direkli
çarşıydı. Bu “Avrat Pazarı” ile Saraçhane’deki “Kadınlar
Pazarı”nı karıştırmamak gerekiyor.
Osmanlı devrinin son yıllarına dek İstanbul’daki mekteplerde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı eğitim görürlerdi.
Sarıyer ilçe hudutlarında kalan ve Bebek’ten sonra gelinen
Rumelihisarı yakınında da böyle bir mektep bulunuyordu vaktiyle. 1952 yılına dek hizmet veren bu eğitim ku
rumunun adı, “Beyoğlu 27. Mektebi” idi. Daha sonraki
yıllarda aynı bölgedeki Kışlak Sokağı’ndaki yeni yerine
taşınmıştı. Kadın Mektebi Sokağı, adını bu mektepten
almıştır.
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Another woman’s market in Istanbul was “Avrat Bazaar”
(see; Avrat Pazarı) (Market for Women) and it was a bazaar
in Cerrahpaşa, with its buyers and sellers being women. This
“Avrat Market” and “Women’s Market” in Saraçhane should
not be confused.
Until the last years of the Ottoman period, women and
men in Istanbul had separate training. It was in the vicinity of
Rumelihisarı, which remained in the districts of Sarıyer and
after Bebek, that such a school was located at the time. The
name of this educational institution which served until 1952
was “Beyoglu 27th School.” In the following years he moved to
the new place on Kışlak Street in the same region. Street of
Women’s School, is named after this place.
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KANDİLLİ TÜRBE SOKAĞI

KANDILLI TURBE STREET

Fatih ilçesinde, Haliç yönündeki Ayvansaray semtinde,
surların iç paralelinde ve Eğrikapı yakınında bulunur. Zamanında içinde kandillerin yakıldığı ve çok kutsal kabul
edilen bir “sahabe”ye aittir bu türbe. Yedinci yüzyıldaki
Arap kuşatmasında ölen ve bir İslam askeri olan “Ab
dullah El Hudri”nin kabri bugün de burada görülebiliyor.
Bu çevre tarihî dokusunu olabildiğince koruyan en otantik görünümlü İstanbul yörelerinden biridir.

It is located in Ayvansaray district in the direction of the Golden Horn, in the district of Fatih, on the inner parallel of the
walls and near Eğrikapı. This mausoleum belongs to a “companion” (Sahabe) in which candles are burned in time and
considered very sacred. The grave of Abdullah Al Hudri, an
Islamic soldier who died in the Arabian siege of the seventh
century, can also be seen today. This environment is one of the
most authentic looking Istanbul regions that keep historical
texture as far as possible.
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KARADENİZ CADDESİ

KARADENIZ STREET

Adını Fatih Külliyesi’nin kuzey yönündeki “Karadeniz
medreselerinden alan bu cadde, buradaki Esarizade Caddesi’nin Cibali’ye yakın bö
lümüdür. Haliç’e yakın Kü
çükmustafapaşa semtindeki kiliseden dönüştürülen Gül
Camisi yakınına dek inen cadde çevresi eskiden pek çok
eserle doluydu. 1920’lerde burada “Perşembe Pazarı” diye
bilinen bir mevki vardı. Çok daha eski yıllarda bu caddeye
“Yeni Hamam Caddesi” derlerdi. Bu adı da, az aşağıdaki
Şebnem Sokağı’nın ortasında şimdi bir iki duvar parçası
görülen ve “Pir Mustafa Hamamı” da denilen “Yeni Hamam”dan geliyordu. Caddenin yakın çevresinde, Rabia
Hatun Çeşmesi, Altı Boğaça Camisi, bir kiliseden çevrilen
Şeyh Murat Camisi, Kandili Güzel Camisi, Çayırlı Medrese, Tuti Abdüllatif Tekkesi gibi eserlerle, bazı bostanlık
araziler görülürdü. Günümüzde bunların hiç birisi yoktur.

This street, named after Karadeniz (Theological School) on
the North of the Fatih Complex, is close to Esarizade Street
in Cibali. The street around the Golden Mosque, which was
transformed from the church in Küçükmustafapaşa neighborhood near the Golden Horn, was filled with many works. In the
1920s there was a place here called Perşembe Pazarı (Thursday
Market) here. In much older years they would call this street
“Yeni Hamam Street” (New Bath). This name came from the
“Yeni Hamam”, also called “Pir Mustafa Bath”, which now has
a couple of walls in the middle of Şebnem Street below. In the
immediate vicinity of the Street, with some works such as Rabia
Hatun Fountain, Altı Poğaça Mosque, Sheikh Murat Mosque,
Kandili Güzel Mosque, Çayırlı Madrasa, Tuti Abdüllatif Dervish Lodge, which were surrounded by a church, some vast landscapes could be seen in the past. Today, none of them exist.

114

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

KARAGÜMRÜK

KARAGUMRUK

Kentimizin “otantik” semtlerinden biri olan Karagümrük,
Fatih ilçesinin batısında ve Edirnekapı’nın az güneyinde
kalıyor. Eski yıllarda bu semtte tam anlamıyla geleneksel
Türk mahalleleri yer alır, kentin ulema sınıfından müderrisler, devlet memurları ve “orta tabaka”dan kimseler
ikâmet ederlerdi. Çarşısı da, esnafları da çok ünlüydü.
Günümüze kadar ulaşmış isimleriyle, sokak tabelalarında
anıları yaşayan pek çok esnaf âdeta o eski devirlerde Kara
gümrük’te nam sahibi olmuşlardı. Sütçü Mustafa, Bakkal, Sütçü Murat, Kasap, Gözlemeci, Koltukçu, Kaşıkçı,
Rendeciler, Lüleci Yekta, Aktar, Kepenekçi, Yağhane gibi
isimler taşıyan Karagümrük sokakları, bu semtt eki meslek
çeşitlerinin ne denli çok ve renkli olduğunu gösteren birer
tarihî vesika gibidir. Kara gümrüğü binasının, şehrin ana
giriş kapılarından biri olan Edirnekapısı yakınındaki bu
semtte bulunması da, çarşı çarşıları hareketlendiren bir olguydu aynı zamanda. Osmanlı döneminde, şimdiki Karagümrük Meydanı’na yakın bir yerde “Kara gümrüğü” bina
sı vardı. Semtin adı, işte bu eski gümrük binasından gelir.

Karagümrük, one of the “authentic” quarters of our city, is located to the south of Fatih district and just south of Edirnekapı. In the past, there have been literally traditional Turkish neighborhoods in this district, residing in the town of ulema class,
from muslims, civil servants and “middle class” people. Bazaar
and artisans were very famous too. Many tradesmen who had
memorials on the street signs with their names reaching to
the day-to-day had become famous in Karagümrük in those
old periods. Karagümrük streets bearing names such as Sütçü
Mustafa, Bakkal, Sütçü Murat, Kasap, Gözlemeci, Koltukcu,
Kaşıkçı, Rendeciler, Lüleci Yekta, Aktar, Kepenekçi, Yağhane
are like historical documents showing colorful and vast number of professions in this district. The fact that Karagümrük
(Land Customs) building was located in this neighborhood
near the Edirnekapısı, one of the main entrance doors of the
city, was also a phenomenon that motivated bazaars. In the
Ottoman period, there was a building called “Kara Gümrüğü”
near the present Karagümrük Square. The quarter is named
after this old customs building.
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İstanbul’da, şehrin böyle uzak noktalarında yer alan
gümrük noktalarına “Bajdarhane” denildiği de olurdu.
Buradaki bazı gümrük memurları da “Bajdar” (Baçtar)
olarak tanınırdı. Ayrıca Eminönü sahillerinde, özellikle
imparatorluğun son yıllarında deniz gümrüklerine gelen
malların ne fiyatta satılacağına karar veren “estimatör”ler
bulunurdu. Yani, koca kent İstanbul’da, dünyanın çeşitli
ülkelerinden veya Anadolu’dan gelen bin bir türlü malın
kente girişi, bu tür gümrük noktalarından yapılırdı.

In Istanbul, it would also be called “Bajdarhane” at the
customs points located at such distant points of the city. Some
customs officers there were also known as “Bajdar.” In addition,
there were “assesors” (Tahminci) in the Eminonu coastal areas,
especially in the last years of the empire, deciding on what price
to sell the goods to the sea customs. In other words, the entry
of thousands of goods from the various cities of the world or
Anatolia in the big city of Istanbul was made through such
customs points.

Karagümrük semtinde günümüzde de duran en önemli tarihî eserlerden ikisi hiç kuşkusuz ki, Abdülmecit’in
1851’de yaptırdığı Hırka-i Şerif Camisi’yle, III. Murat’ın
sadrazamı ve 1598’de ölen Hadım Mesih Paşa’nın yaptırdığı Mesih Paşa Camisi’dir. Vaktiyle Hırka-i Şerif ve az
batısındaki Muhtesip İskender Camisi’nin çevreleri bostanlık idi. Ama çok büyük yer kaplayan asıl dev bostanlar
Karagümrük’ün güney bölümünde, Hırka-i Şerif Cadde
si’yle Vatan Caddesi arasındaydı.

Two of the most important historical monuments standing today in the Karagümrük district are undoubtedly the
Hagia-i Sharif Mosque built by Abdülmecit in 1851, Murat’s
grand vizier and Messiah Pasha Mosque, built by Hadım Mesih Pasha, who died in 1598. The circles of the Hikka-i Sharif
and the Muhtesip İskender Mosque, which were at the very
bottom, were vegetable gardens. But the great giant bridges
that occupied a great place were in the southern part of Karagümrük, between Vatan Street and Hacı-i Şerif Street.
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KARİYE-İ ATİK

KARIYE-I ATIK

Fatih ilçesinin kadim mahallelerinden olan Kariye-i Atik,
adını buradaki ünlü ve “eski” (atik) Kariye Camisi’nden al
mıştır. Günümüzde müze olarak kullanılan bu çok değerli
esere, Bizans’ın en önemli fikir ve siyaset adamlarından
“Logethet Teodoros Metokhites” 14. yüzyılda son şeklini
verip iç mekânını dinsel resimlerle süslemişti. Fetihten
sonra uzun süre kullanılmayan Khora Manastır Kilisesi,
16. yüzyıl başlarında Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından
camiye dönüştürülmüştür. Edirnekapı’nın çok yakınında
olan bu müzenin çevresi, yeniden canlandırılan otantik
bir mahalle görünümündedir şimdi.

Kariye-i Atik, who is one of the oldest streets of Fatih district,
is named after the famous “old” (atik) Kariye Mosque. This
very valuable piece used today as a museum, “Logethet Teodoros Metokhites” from the most important intellectual and politicians of Byzantium, gave its final shape in the 14th century
and embellished its interior with religious paintings. The church of Khora Monastery Church, which has not been used for a
long time after the conquest, was converted into a monument
by the Grand Vizier Atik Ali Pasha in the early 16th century.
The neighborhood of this museum, which is very close to Edirnekapı, is now in a revived authentic neighborhood look.
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KASIM GÜNANİ

KASIM GUNANI

Fatih’in tarihî semtlerinden Ayvansaray ile Balat arasındaki sırtlarda bulunan bu eski mahallenin adı, Kasım
Günani’nin adını taşıyan camiden geliyor. Kasım Günani,
Fatih zamanının bilginlerinden biriydi. Burada yaptırdığı
camisine halk arasında Meydancık Camisi (küçücük bir
meydanın köşesindedir) ve Hasan Hüseyin Camisi de deniliyor.

This old neighborhood located on the backs of Ayvansaray and
Balat, one of the historical districts of Fatih, is named after the
mosque carrying the name of Kasım Günani. Kasım Günani
was one of the scholars of Fatih time. The mosque which he
built here is called Meydancık Mosque (on the corner of a tiny
square) and also called Hasan Hussein Mosque.

Hasan Hüseyin, 7. yüzyıldaki Arap kuşatması sırasında, Hz. Eyüb’ün yanında olan iki askerdi. İstanbul’da Bi
zanslılarca şehit edilmişlerdi. Mezarları caminin arkasın
dadır. Hasan’ın türbesi önceden, caminin karşısındaki
sokaktaydı. Ayrıca Hz. Halid’in sakası olan Cafer İbni
Abdullah’ın mezarı da burada yer alır. Eski yıllarda caminin doğu tarafı büyükçe bir bostanlıktı. Bu yokuş sokaklar
şimdi konutlarla doludur.
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Hasan and Hussein, were two soldiers with Eyüb during
the 7th century Arab siege. They were martyred BY Byzantians in Istanbul. Their graves are behind the mosque. Hasan’s
tombh was already on the sidewalk opposite the mosque. Also
the tomb of Cafer İbni Abdullah, the water maid (Saka) of
Khalid, also stands here. In the past, the eastern side of the
mosque was a big vegetable garden. These rampant streets are
now full of housing.
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KÂTİP MURAT SOKAĞI

KATIP MURAT STREET

Fatih ilçe sınırlarında ve kara surları üzerindeki Mevlanakapı’nın iki sokak üstündedir ve Melek Hatun Ma
hallesi’ndeki, kara surlarının içinden geçen Kaledibi Sokağı’na açılır. Vaktiyle burada mevcut olan Kâtip Murat
Camisi’nden adını almıştı. O zamanlar bulunduğu sokak,
“Muradiye” diye bilinirdi. Cami ise “Hasırcı” ismiyle tanınırdı daha çok. “Hasırcı Melek” ismindeki sokak da Kâtip
Murat’ın bir altındadır şimdi. Eskiden sadece “Hasırcı”
diye tanınırdı bu sokağın adı. Mevlanakapısı’nın hemen
iç tarafındadır.

It is two streets parallel of the Mevlanakapı within the borders
of Fatih district and on the land walls and opens to Kaledibi
Street in the Melek Hatun Quarter, through the land walls.
It is named after Katip Murat Mosque which was existing
here once. The street that time was known as “Muradiye.” The
mosque was better known as “Hasırcı.” The street named “Hasırcı Melek” is now one street paralel to Katip Murat. In the
old days, it was only known as ‘Hasırcı(Mackerel). It is just
inside of the Mevlanakapısı.

Kâtip Murat 15. yüzyıl başlarında ölmüştü. 1504 yılında meydana gelen çok büyük şiddetteki depremden
sonra, II. Beyazıt’ın Beyazıt Meydanı’ndaki hasar gören
külliyesini ve surları onarmakla görevli “bina emini”nin
kâtibiydi Murat.

Katip Murat died in the early 15th century. After the
massive earthquake that took place in 1504, Murat was the
clerk of ‘Building Chief’ assigned to duty of repairing the walls
and the Complex of II Beyazıd in Beyazit Square
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KEÇECİ KARABAŞ

KECECI KARABAS

Fatih’te, Karagümrük ile Vatan Caddesi arasında uzanan
Melek Hoca Caddesi’ndeki Karabaş Camisi’nden adını
alan mahalledir. Eski yıllarda bu Melek Hoca Caddesi’ne,
camiden dolayı Karabaş Caddesi derlerdi. Öküz Mehmet Paşa Camisi ve Çeşmesi de bu cadde üzerindedir gü
nümüzde. 17. yüzyıla ait bu Karabaş Veli Camisi’ni, ünlü
“Karabaş Tec
vidi”ni yazan Şeyh Ab
dur
rah
man Efendi yaptırmıştır. II. Abdülhamit döneminde ve 1890’da
saraylılardan Gonca Hanım eliyle de, bir onarımdan geçmişti eser. İstanbul’da bir diğer Karabaş Mescidi de Haliç
kıyısındaki Fener sırtlarında bulunuyordu. Ayrıca Hürrem Çavuş Camisi ve Fatih devrinde yapılan Akşemsettin Camisi de bu mahalle çevresinde görülen diğer önemli
eserlerdir.

In Fatih, it is the village that is named after Karabaş Mosque
in Melek Hoca Street which runs between Karagümrük and
Vatan Street. In the past, people used to call this Melek Hoca
Street and Karabaş Street because of the mosque . Öküz Mehmet Pasha Mosque and Fountain are also on this street today.
This Karabas Veli Mosque belonging to the 17th century was
built by Sheikh Abdurrahman Efendi who authored the famous “Karabaş Tecvidi.” During the reign of II Abdulhamit
and in 1890, Gonca Hanım, one of the Palace people, had repaired it. Another Karabas Masjid in Istanbul was also located on the back of the Golden Horn. In addition, the Hürrem
Çavuş Mosque and the Akşemsettin Mosque, which was built
during the reign of Fatih, are other important monuments
around this neighborhood.

Keçeci Karabaş Mahallesi’nde, So
falı Çeşme Caddesi ile, Uzunyol Sokağının köşe yaptığı yerde “Keçeci
Pîrî” isimli yeşile boyanmış bir cami vardır. Kesin tarihi
bilinmemesine karşın 17. yüzyılda yaptırılmış olduğu sanılır. Minberini Mısır kadısı Ebu Eyüp Recep Efendi’nin
vasiyeti doğrultusunda, oğlu Müderris Tevfik Efendi’nin
1740 yılında koyduğu cami, 1899’da tamir edilmiş ve bu
na dair bir de kitabesi de görülebiliyor. Bu “pir”in, Hasköy
sırtlarındaki Keçeci Pîrî Mahallesi’ne adı verilen Pir Ağa
olduğu sanılır. Çünkü, her iki cami de aynı yüzyılda yaptırılmıştır.

In the Keçeci Karabaş Quarter, there is a mosque gren
painted named “Keçeci Pîrî” at the place where the corner of
Uzunyol Street with Sofalı Çeşme Avenue. Although the exact
date is unknown, it is thought to have been built in the 17th
century. In the direction of the will of Ebu Eyüp Recep Efendi, an Kadi in Egypt, his son Müderris Tevfik Efendi, laid the
Minber in 1740, and it was repaired in 1899 having an inscription about it. This “Pir” is thought to be Pir Ağa, giving his
name to ‘Keçeci Pîrî Quarter’ on the ridges of Hasköy because
both mosques were built in the same century.
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KEÇE HATUN

KECE HATUN

Fatih ilçesinde ve Aksaray-Haseki yolu üzerinde, Haseki
Hastanesi’nin karşı köşesinde bulunan Keçe (Keyci-Keçi)
Hatun Camisi, mahallenin de adı olmuştur. Bunun aslı
“Keyci”dir. Keçe veya Keçi lâkapları bu sözcüğün bozulmuş şeklidir. Keyci, “yaraları dağlayarak tedavi eden” kim
selere denirdi. Bu Keyci Hatun da belli ki bu işten epeyce para biriktirip camisini yaptırmış Haseki’de. Caminin
sağ karşı tarafında, bugün de yerinde duran Kasım Ağa
sıbyan mektebi görülür. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk
eseri Haseki Külliyesi ve yanı başındaki Bayram Paşa Külliyesi, Gevherhan Sultan Medresesi, Cerrahpaşa Camisi,
bu Keyci Hatun Camisi’nin çok yakınındadırlar. Nakşî Sokağı’nda bulunan Keyci Hatun Camisi’ni bu hanım
1485’te, II. Beyazıt döneminde yaptırmış burada.

The Keçe Hatun Mosque on the opposite corner of the Haseki Hospital on the road to Aksaray-Haseki in Fatih has also
become the name of the neighborhood. This original word is
“Keyci” (Searing individual). Keçe (felt) or Keçi (Goat) terms
are the distorted form of this word. People called ‘Keyci’ were
“treating the wounds by searing, cauterizing them.” It is logical
to think that this Keyci Hatun saved a lot of money from this
work and made a mosque with her name in Haseki. On the opposite right side of the mosque, the Kasım Ağa primary school
is seen standing still today. Mimar Sinan’s first work in İstanbul, the Haseki Kulliye and Bayram Pasha Complex, Gevherhan Sultan Medrese, Cerrahpaşa Mosque, are nearby to this
Keyci Hatun Mosque. This lady built Keyci Hatun Mosque on
Nakşî Street in 1485 during II Beyazit period.
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KIRTAY SOKAĞI

KIRTAY STREET

Fatih’in ana caddesi Fevzipaşa Bulvarına açılan sokaktır.
Atikali’nin gü
ne
yinde ve Karagümrük semtinde, cad
de üzerindeki Altay (Kır Tay) Camisi’nden adını almıştır. (Bakınız, Altay Caddesi.) Muhtesip İskender Ma
hallesi’ndeki bu camiyi 1669 yılında, devrin şeyhülislamı
Debbağzade Mehmet Efendi yaptırmıştı.

The street is leading to Fevzipaşa Boulevard, Fatih’s main street. In the south of Atikali and in the Karagümrük district, it is
named after Altay (Kır Tay) Mosque on the street. (See, Altay
Avenue). This mosque in Muhtesip İskender Village was built
in 1669 by Debbagzade Mehmet Efendi, the Religious Affairs
Presidents of the era.

Kırtay Sokağı’nın üzerindeki en ünlü eser kuşkusuz ki,
Kenan Rıfâî Dergâhının yenilenen kocaman ahşap binasıdır. Kitabeli kapısı bulunan bu tarihî dergâhı şimdilerde
başka bir kurum kullanıyor. Altay Dergâhı olarak da tanınan bu eseri, 1867’de doğup 1950’de ölen Kenan Rıfâî
yaptırmıştı. Dergâh, 1909’da kurulmuştu.

The most famous work on Kırtay Street is undoubtedly
the huge wooden building renovated by Kenan Rifâî Dergâh.
This historical lodge with a gate with inscription now is used
by another institution. This artifact, also known as the Altay
Dergahı, was built in 1867 by Kenan Rifâî, who died in 1950.
Dergâh was founded in 1909.
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KIZ TAŞI CADDESİ

KIZTASI STREET

Fatih’te, Saraçhane semtinin batı yö
nün
de, Fevzipaşa
Caddesi’ni dik keserek güneyden kuzey istikametine ve
bir köşesinde ilçe başkanlık binasının durduğu Fatih Parkı’na doğru ilerleyen caddedir. Burası Bizans devrinde
çok önemli bir kent merkeziydi ve meydanını da, tepesinde İmparator Marcianus’un heykelinin durduğu bir
anıt sütun süslerdi.Bu sütun, üzerinde heykeli olmasa da
gövdesiyle günümüzde de aynı yerdedir. 5. yüzyıl ortalarında bu imparatorun meydana diktirdiği anıt sütunda,
zafer tanrıçası Nike yontuları olduğundan, daha sonra
Osmanlılar bu esere “Kız Taşı” demişlerdir. Bizans zamanında bu sütunla ilgili efsanede, günahkâr kızların bu sütunun önünden geçtiklerinde, güya bu sütunun eğilerek
onları işaret ettiği anlatılır.

The road is in in the west direction of Fatih, Saraçhane leading to the Fatih Park, where the Mayor’s building is located
at a corner of the district, cutting Fevzipaşa Street vertically
from south to north. This was a very important center of the
city during the Byzantine era, and the square was decorated
with a monumental column on top of which the statue of the
Emperor Marcianus stood. This column is in the same place
today, though it has no statue over it. In the middle of the 5th
century, since the column of the monument had the victorious
goddess Nike sculptures this emperor constructed in the square, later the Ottomans called it ‘Kıztaşı’ (Girl Stone). In the
Byzantine era, a myth tells that when the sinful girls pass by
this column, it is supposed that this column points to them by
leaning.
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KOCADEDE

KOCADEDE

Tarihî semt bu adını, Fatih ilçesinde ve İstanbul’un beşinci
tepesinde yer alan Yavuz Selim Camisi’nin az güneyinde,
Kocadede Cami Sokağı’ndaki aynı isimli camiden almıştır.
Kocadede lâkaplı Halvetî şeyhi Sevindük Şücaattin Efendi’nin camisinin haziresinde de zamanının şeyhleri ve
bazı önemli kişiler yatıyor. Mahallenin bulunduğu geniş
ve eski semt günümüzde Çarşamba olarak tanınır. Türkiye’nin en büyük açık halk pazarı da aynı günde buradaki
sokaklara yayılarak kurulur “Çarşamba Pazarı” adıyla.

The historical district is named after Kocadede Mosque Street with same name, just at south of the Yavuz Selim Mosque
in Fatih and on the fifth hill of Istanbul. Certain sheikhs and
some important people of the era lie in the appurtenance of the
mosque of Sevindük Şücaattin Efendi, an Halveti Sheik, called
Kocadede. The large and old quarter where the neighborhood
is located is known today as Çarşamba. Turkey’s largest open
market is spreading to the streets on the same name of ‘Çarşamba Pazarı’ (Çarşamba Bazaar).

Bu dedenin adı eski harita ve kaynaklarda “Kovacı
Dede” olarak geçer. Hatta camisinin bulunduğu caddeye de
bu isim verilmiştir. Vaktiyle bu caminin Yavuz Selim Cami
Camisi’ne giden ön tarafında karşılıklı olarak iki medrese
dururdu. Doğu taraftaki Şeyh Zekeriya, karşısındaki ise
Kadıasker (kazasker) Mustafa Efendi Medresesi idi.

The name of this body is mentioned “Kovaci Dede” in old
maps and sources. This name is also given to the street where
the mosque is located. There were two mutually standing medreses in front of Yavuz Selim Mosque. Sheikh Zekeriya on the
east side and Kadıasker (kazasker) Mustafa Efendi Madrasa
on the opposite side.
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KOCAMUSTAFAPAŞA

KOCAMUSTAFAPASA

Aksaray’dan Yedikule’ye giderken, a
radaki Cerrahpaşa semtinden sonraki yerleşim bölgesi bu adını, II. Be
yazıt’ın sadrazamından almıştır. “Koca” lâkaplı Mustafa
Paşa, buradaki eski Bizans kilisesi olan 8. yüzyıldan kalma
“Andrei-Krisei”yi külliye yapılarıyla birlikte 1489’da cami
ye çevirmiştir. Aynı paşa, Ayvansaray’da da bir Bizans kilisesini kendi adıyla camiye dönüştürmüştür. Günümüzde
İstanbul’daki en mistik dört beş mekândan birisi, Koca
mustafapaşa Külliyesi’nin de içinde bulunduğu Sünbül
Efendi Dergâhı’dır. İç avluda çeşitli şeyhlerin sandukala
rının bulunduğu güzel türbeler bulunur. Burada sütun
şeklindeki güzel çeşmeyi ise Hacı Beşir Ağa 1737’de yaptırmıştır. Kocamustafapaşa, günümüzde bir Yarımada
mahallesidir artık.

When going from Aksaray to Yedikule, the settlement area
after the Cerrahpaşa district is named after it. It was taken
from the Grand Vizier of II Beyazıt. Mustafa Pasha, who was
named as “Koca” (Grand), turned the “Andrei-Krisei” dating
from the 8th century, which was the old Byzantine church there, to a mosque in 1489, along with the complexes. The same
pasha also transformed a Byzantine church in Ayvansaray
giving it his name. Today, one of the most mystical five places in Istanbul is the Sünbül Efendi Dergâhı, which contains
Kocamustafapaşa Complex. The inner courtyard contains beautiful examples of the coffins of various sheikhs. The beautiful
fountain in the form of a column here was built in 1737 by
Hacı Bacir Ağa. Kocamustafapaşa is now a Peninsula neighborhood.

Bu semt, yakınındaki Davutpaşa ve Hekimoğlu Ali
Paşa semtleri ile birlikte, içlerinde barındırdıkları değişik
insan grupları yönünden birbirlerine pek benzemezlerdi
eskiden. İç içe geçmiş gibi görünseler dahi, bu sosyal dokuların değişkenliği kendini oldukça açık şekilde hisset
tirirdi burada. Günümüzde artık hepsi tek semt gibi de
algılanabiliyor.

This neighborhood, together with nearby Davutpaşa and
Hekimoğlu Ali Pasha neighborhoods, were not very similar to
each other in terms of different groups of people they had inhabited. Even if it looked as if they were intertwined, the variability of these social textures made it feel quite obvious here.
Nowadays, they can all be perceived as a single district.
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KÜÇÜK EFENDİ SOKAĞI

KUCUK EFENDI STREET

Bu sokak, Fatih ilçesinin kara surları yakınındaki Mevlanakapı semtinde, Ye
dikule civarındaki Hacı Hamza
Mahallesi’ndedir. Adını aldığı “Küçük Efendi Külliyesi”,
İstanbul’un ilginç eserlerinden biridir ve özellikle barok
üsluptaki 1825 tarihli çeş çeşmesi görülmeye değer güzelliktedir.

This street is in the Haci Hamza Quarter near Yedikule, Mevlanakapı district near the land walls of Fatih district. The
“Küçük Efendi Mausoleum Complex”, which is named after,
is one of the interesting works of Istanbul, and especially the
fountain in baroque style built in of 1825 is worth seeing.

Sadrazamların özel kalem müdürlerine özellikle son
asırlarda “küçük efendi” derlerdi. Feyzullah Küçük Efendi’nin kurduğu ve “Fevziye Küçük Efendi Külliyesi” adını
verdiği bu yapılar grubu içindeki cami, aynı zamanda bir
dergâhtı. Feyzullah Efendi, Ayasofya şeyhlerinden biriydi.
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Especially in the last era of the Ottoman, the private secretarial affairs directors of Grand Viziers were called ‘Küçük
Efendi’ (little master). The mosque inside “Small Complex of
Fevziye” built by Feyzullah Kucuk Efendi within this group of
constructions, at the same time was a dergâh. Feyzullah Efendi
was one of the Hagia Sophia sheikhs.
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KÜÇÜKMUSTAFAPAŞA

KUCUKMUSTAFAPASA

Fatih ilçesinin karakteristik mahalle dokusu özelliklerini
nispeten koruyabilen en eski Müslüman yerleşimlerinden
biri olan bu semt, Fatih Külliyesi’nden kuzeye doğru inen
Karadeniz Caddesi’nin sonunda ve Haliç kıyılarındaki
Cibali’nin batı tarafındadır.

This district, one of the oldest Muslim settlements that could
protect her characteristic features of the neighborhood of Fatih
district relatively is is at the end of Karadeniz Street which is
going north from the Fatih complex and west of Cibali on the
Golden Horn shores.

Bu semte adını veren Mustafa Paşa, burada bir hamam yaptırmıştı. Hâlâ durur bu eski eser. II. Beyazıt,
Sultan Cem olayına adı karıştığı için öldürtmüştür bu paşayı. O yıllarda vezirlik yapan Mustafa Paşa’ya, yine aynı
dönemin sadrazamı Koca Mustafa Paşa’dan ayırt edilebilmesi için “küçük” lâkabı verilmişti. Paşanın buradaki
tarihî hamamı halk arasında Cibali Hamamı diye de bili
nir. İstanbul’un en önemli Bizans kiliselerinden biri olan
Aya Teodosia (şimdiki Gül Camisi) semtin merkezine çok
yakındır.

Mustafa Pasha, who named this quarter, built a bath here
and this old piece stil exists. II. Beyazıt killed this Pahsa since
his name within the Sultan Cem incident. Mustafa Pasha, who
had been a vizier in those years, was given the title of “Küçük”
(Younger) to distinguish him from the Grand Vizier, Koca
Mustafa Pasha (Older) of the same period. The historical bathhouse of the Pasha is also known as the Cibali Bath. One of
the most important Byzantine churches of Istanbul, Aya Teodosia (now Gül Mosque) is very close to the center of the city.
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LÂLEZAR SOKAĞI

LALEZAR STREET

Kara surlarına yakın ve sur içinde, Silivrikapı semti civarında çok eski bir sokağın adıdır. Vaktiyle burada var olan
aynı isimli camiden almıştı Lâlezar adını. Yıllarca harabe
halinde durduğu için semt sakinleri bu mabede “Viran
Cami” derdi. Çevresiyle birlikte “Viran Cami mahalli” di
ye tanımlanırdı. Kimin ne zaman yaptırdığı da belli değildi bu camiyi. Ama “Lâlezar Sultan” diye bir saraylının
eseri olduğu rivayet edilir.

It is the name of a very old street near Silivrikapı, close to the
land walls and in the city walls. It is named after the mosque
Lâlezar, with the same name that had once existed. For many
years the residents of the neighborhood called the mosque
“Viran Mosque” since it was in ruins. It was called with the
surrounding area as ‘Viran Camii Mahalli’ (Ruined Mosque
Area). It was not clear who built this mosque and when.
However, it is a legend that it is the work of a palace individual
named “Sultan Lalezar.”

Bostanlık bir arazi içinde aynı adı taşıyan bir mektep
ve bir de sokak bulunuyordu. Bu belirsizliğin içinde ve
küskün şekilde, sadece “Lâlezar” adını bu mahallede bırakarak tümden yok oldu gitti o eski cami! Şimdilerde ise
yerine yeni bir Lâlezar Camisi yapıldı, ama yüzeyi “mozaik” kaplı ve bu hiç de hoş olmayan bir uygulama.

128

In the land of a vegetable garden there was a school with
the same name and a street. that old mosque totally disappeared in this ambiguity and disgruntledly, leaving only the
name “Lâlezar” in this neighborhood! Nowadays, a new Lalezar Mosque was built instead, but its surface is covered with
“mosaic,” an unpleasant application.
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LOKMACI DEDE SOKAĞI

LOKMACI DEDE STREET

Bu sokağımız da, Fatih’in Çarşamba semtinde ve Hatip
Muslihittin Mahal
lesi’nde, Dârüşşafaka Caddesi’n
den
Sultan Selim Caddesi’ne girilirken, batıdan bu caddelere
açılan Beyceğiz Caddesi’nin karşısında kalır. Eski yıllarda
tam bu üç caddenin buluştuğu yerde, Kovacı Dede Cami
si yakınında “Zekeriya Efendi Medresesi” görülürdü. Lokmacı Dede diye bilinen eski dergâh şeyhlerinden “Şeyh
Ahmet İzzet Efendi”nin türbesinden dolayı sokak bu adı
almıştır.

This street is also opposite to Beyceğiz Avenue, which is opened
to these streets from the west, in Fatih’s Çarşamba district and
Hatip Muslihittin neighborhood, when you enter Sultan Selim
Street from Dârüşşafaka street. In the past, in the place where
these three streets meet, “Zekeriya Efendi Madrasa” could be
seen near Kovacı Dede Mosque. The street was named after
the tomb of “Sheikh Ahmet Izzet Efendi”, one of the old dergâh
sheiks known as Lokmacı Dede.

Vaktiyle, Lokmacı Dede’nin adıyla tanınan bir de mescit vardı burada ve bu mescide kapısının güzelliğinden dolayı “Oymakapı Mescidi” derlerdi eskiden. Banisi ise, Seb
zehane Kâtibi Mahmut Efendi’ydi. Türbenin şimdiki yeri,
aslında bu eski caminin bulunduğu yerdir. “Oymakapı
Mescidi” günümüze ulaşamadı tabi. Türbe ise, iyi durum
dadır. İçinde yatan Şeyh Ahmet Efendi’yi, “Allame-i Asır
Esseyid, Esşeyh Ahmet İzzet Efendi Kaddesallahü Sırruhu” diye tanırlardı. 19. yüzyılın çok saygın şeyhlerinden
olan bu zat, 1802-1875 yılları arasında ömür sürdü.

There used to be a mosque once known by the name of Lokmacı Dede and they used to say “Oymakapı Mescidi” because
of the beauty of the mosque’s door. The Builder was Mahmut
Efendi, Sebzehane Kâtibi (Vegetable Bazaar Secretary). The
present place of the tomb is actually where this old mosque is
located. “Oymakapı Mescidi” could not reach to our day. The
tomb is in good condition. Sheikh Ahmet Efendi inside the coffin was known as “Allame-i Asır Esseyid, Esşeyh Ahmet İzzet
Efendi” (The Smartest person of the Age). This person, one of
the most respected sheikhs of the nineteenth century, lived from
1802 to 1875.
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MACAR KARDEŞLER CADDESİ

MACAR KARDESLER STREET

Fatih ilçesinin ana caddesi olan bu geniş bulvar Saraçhane’den Edirnekapı’ya dek uzanan geniş yolun Saraçhane yönündeki bölümünün adıdır. Bundan sonrası Edirnekapı’ya
kadar Fevzi Paşa Caddesi’dir. Birbirine bağlı bu caddelerin,
özellikle Fevzipaşa Caddesi’nin açılması, tam bir tarih alanı
olan Fatih’in göbeğini bu olgulardan neredeyse tamamıyla
uzaklaştırmıştır. Fatih Külliyesi’ne ait Akdeniz medreselerinin güney bölümünü oluşturan dört medresenin yitirilmiş olması bir yana, çevredeki pek çok başka medrese,
cami, eski sokak dokusu gibi tarihî öğeler de ne yazık ki yok
edilmiştir. Günümüzde bu iki büyük cadde boyunca gö
rülebilen, ancak birkaç eski eser kalmıştır geriye.

This wide boulevard which is the main street of the Fatih district is the name of the section in the direction of Saraçhane which
extends from Saraçhane to Edirnekapı. After that, Fevzi Paşa
Street is up to Edirnekapı. The opening of these interconnected streets, especially Fevzipaşa Street, has almost caused the
square of Fatih, a full history area, to be completely lost. Despite the loss of four medresses that make up the southern part
of the Mediterranean medresses belonging to Fatih Complex,
many other medresses, mosques and old street textures in the
surrounding area are unfortunately also destroyed. Nowadays,
only a few ancient artifacts are left behind which can be seen
along these two big streets.

Macar Kardeşler Caddesi’nin adı ise, Türklerin Macarlarla olan tarihsel dostluğundan gelir. “Doksanüç Harbi” diye bildiğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda hep
Türklerin yanında yer alan Macarların, kendi dillerinin
içinde bile binlerce Türkçe sözcük bulunuyor. Osmanlılar
Macarları uzun yıllar boyunca hep “kardeş” diye bildi. Bu
nedenle alınan karar uyarınca, 20 Ağustos 1913 tarihinde
caddenin Saraçhane yönündeki bölümüne “Macar Kardeşler Caddesi” adı konuldu.

Hungarian Brothers Street is named after the historical
friendship of the Turks with the Hungarians. In the 1877-1878
Ottoman-Russian War that we know as Ninety-Three War,
Hungarians, who are always supported the Turks, have thousands of Turkish words in their own tongues. The Ottomans
have always known Hungarians as “brothers” for many years.
For this reason, on August 20, 1913, according to the decision
adopted, the section of the Street towards Saraçhane was called
Macar Kardeşler Street (Hungarian Brothers Street).
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MACUNCU

MACUNCU

Günümüzde kullanılmayan bu isim, aslında eski İstanbul’un en ünlü çarşı
larından ve semtlerinden birinin
adıydı. Fatih Yarımadası’ndaki Çapa’da, Millet Caddesi’ne
yakın Ahmet Vefik Paşa Caddesi’ni kesen Derviş Paşa Sokağı ve çevresi, eski İstanbul’un “Macuncular” denilen ve
bir tür eczane işlevi gören dükkanların, işliklerin yer aldığı semtti. Şimdiki Şehremini Lisesi yakınındadır burası.
Aynı bölgede bir Sinan eseri olan, ama şimdi ne yazık ki
yok olmuş “Macuncu Kasım Camisi” vardı. 1513 yılında
ve Yavuz Sultan Selim devrinde “Macuncu Kasım Abdul
lah” yaptırmıştı bu eseri. Burada Mimar Sinan yapısı
olan 1567 tarihli ve 1918 yılına dek zamana direnebilen
bir de hamam bulunuyordu. Söylenceye göre Müslüman
olmayanlar bu hamama alınmazlarmış. Giren olursa da
hamamın bacaları tütermiş!

This name, which is not used today, was actually the name of
one of the most famous bazaars and quarters of old Istanbul.
On the borders of Fatih district and in Çapa, Dervish Paşa
Street, which cuts Ahmet Vefik Paşa Street near Millet Avenue, and its surroundings, was a kind of place where some
kind of pharmacies called “Macuncular” of old Istanbul took
place. It’s near the present Sehremini High School. There was
the “Macuncu Kasım Mosque” which was a Sinan work in the
same area, but now unfortunately it disappeared. In 1513 and
during the reign of Yavuz Sultan Selim, “Macuncu Kasım Abdullah” built it. There was also a bath which was built in 1567,
which was the architect Sinan’s structure, and which resisted
the time until 1918. According to legend, those who are not
Muslims were not taken to this workshop. If anyone entered,
the bathtubs are chilled!
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MALTA

MALTA

Fatih Külliyesi’yle güneyindeki Fevzipaşa Bulvarı arasında, tarihî Malta Çarşısı’nın da içinde bulunduğu eski bir
semttir. Çarşının otantik dokusu, az da olsa İstanbul’un
eski yıllardaki görünümünü yansıtır.

Between the Fevzipasa Boulevard in the south of Fatih Complex, it is an old district in the historical Maltese Bazaar. The
authentic texture of the bazaar, at least, reflects the look of
Istanbul in the past years.

Adının nereden geldiği de pek bilinmez. Ama o devirlerde fethedilen ülkelerin çarşılarına “malta” adı verildiği
rivayet edilir. Fetihten sonra ilk Türkleştirilen mahalleler
bu çarşı civarında kurulmuştu. Henüz Fatih’in ana bulvarı
yokken, Edirnekapısı’na doğru uzanan kıvrımlı toprak yol
bu çarşı içinden başlayarak batıya ilerlerdi. Eski günlerden
bir esere şimdi burada rastlamak zordur. Çarşı merkezindeki köşe sebili arkasında Eftalzade Medresesi günümüz
de bazı bölümleriyle şekli oldukça değişmiş olarak durur.
Sebili ise Sultan II. Mahmut 1830’da yeniledi. Vaktiyle
bunun yerinde I. Mahmut’un kadını Ayşe Sultan’ın bir
başka sebili vardı. Burada Fatih devrinden Şekerci Hanı
görülür, ama mimarî özelliği çok bozulmuştur. Günümüzün ünlü Malta semti, Yarımada’nın Ali Kuşçu Mahallesi
içinde yer almaktadır.

It is not known where it is named after. But it is rumored
that the bazaars of the conquered countries of those times were
called “Malta.” After the conquest, the first Turkishized neighborhoods were established around this bazaar. While Fatih’s
main boulevard was not there yet, the curved soil road leading to
Edirnekapısı started from this bazaar and headed to the west. It
is hard to come across an old work here now. Eftalzade Medrese
behind the corner public fountain in the center of the bazaar
exists with some changes in shape today. The public fountain
was renovated by Sultan II. Mahmut in 1830. There was another fountain named after Ayse Sultan, a woman of I Mahmut,
who was standing here. Şekerci Han (Sugar Trader Building)
from the Fatih period, is seen here but the architectural character is very degenerated. Today’s famous Malta neighborhood is
located in Ali Kuşçu neighborhood of the peninsula.
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MANYASIZADE CADDESİ

MANYASIZADE STREET

Fatih ilçesinde ve Çarşamba’daki Yavuz Selim Külliyesi’nden Draman’a doğru inen kalabalık caddenin adı “Man
yasızade Refik Bey”den geliyor. Bu zat şimdi, cadde ya
kınındaki Kovacı Dede Camisi haziresinde yatmaktadır.
Manyasızade Refik Bey, 1853-1909 yılları arasında 56 yıl
yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nin adliye nazırlarındandı.
Ölümünden bir yıl önce de ilk “Meclis-i Mebusan”da me
buslukta bulunmuştur. Hukuk Mektebi’nde hocalık da
yapan Manyasızade, aynı zamanda İttihat ve Terakkî Cemiyeti azalarındandı.

The crowded Street in Fatih that descends from Yavuz Selim
Complex in Çarşamba to Draman is named after “Manyasızade Refik Bey.” This person now lies in the appurtenance of
KovacI Dede Mosque near the street. Manyasızade Refik Bey,
lived 56 years between 1853-1909. He was one of the Ministers of Justice of the Ottoman State. A year before his death,
he was also the Member of Parliament of the first “Meclis-i
Mebusan.” Manyasızade, who also taught at Law School, was
at the same time a member of the Committee of Union and
Progress.

Bu cadde üzerindeki en önemli eski eser, 1723 yılında
yapılan İsmail Efendi Camisi’dir. Güzel haziresinde Osmanlı Devleti’nin çeşitli dönemlerinde hizmet eden pek
çok şeyhülislam mezarı vardır. Bu tarihi cami, Kabe ölçülerinde yapılmış İstanbul’daki tek camidir.

The most important ancient monument on this street is
İsmail Efendi Mosque built in 1723. In its beautiful state, the
Ottoman Empire has many sultans that serve in various periods. This historical mosque is the only mosque in Istanbul, built
in the measure of the Kaaba.
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MARMARA CADDESİ

MARMARA STREET

Fatih’te, Kocamustafapaşa ile Samatya semtleri arasında,
Marmara Denizine paralel uzanan caddedir ve Kocamustafapaşa’dan gelen Kuvayımilliye Caddesi’ni dik olarak ke
ser. İsmini denizden almıştır.

In Fatih, between Kocamustafapaşa and Samatya districts, it
runs parallel to the Sea of Marmara and cuts Kuvayımilliye
Street from Kocamustafapaşa vertically. It is named after the
Sea. Fatih Sultan Mehmet placed the Armenians and Greek
Cypriots in this region during the conquest years. The first
Armenian Patriarchate was opened in Surp Kevork in 1461.
The Turks call it “Sulu (Watery) Monastery.” In the west is the
Çilingir Mosque.

Fatih Sultan Mehmet fetih yıllarında bu bölgeye Ermenileri ve Rumları yerleştirmişti. İlk Ermeni Patrikliği
de 1461’de buradaki Surp Kevork’ta açılmıştır. Türkler bu
esere “Sulu Manastır” derler. Az batısında ise Çilingir Camisi yer alır.
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MEHMET AĞA CAMİ SOKAĞI

MEHMET AGA MOSQUE STREET

Fatih’in Çarşamba semtindeki Beyceğiz Mahallesi’nde ve
Atikali semti yakınında bulunan bu sokağın adı, Mimar
Davut Ağa’nın 1585 yılında aynı yerde yaptığı Mehmet
Ağa Külliyesi’yle ilgilidir. Ama o yıllarda Mimar Sinan
henüz sağdı ve muhtemelen yapı planları ona aitti. Yar
dımcılarını bu işle görevlendirmiş olması daha akla yakın
geliyor, çünkü külliyenin her birimi “Sinan kokuyor!”...
Mehmet Ağa’nın türbesi ve halen hizmet veren hamam
ya
pı
sı, külliyenin diğer birimleridir. Meh
met Ağa’nın
ayrıca bir diğer hamamı, Beyoğlu-İstiklal Caddesi’ndey
di. Zamanımıza kalabilen kubbesinden küçük bir bölüm,
günümüzde, Taksim’den Galatasaray’a doğru gidilirken
solda, Hüseyin Ağa Camisi karşısında duran bir ma
ğazanın (!) içindedir. Mehmet Ağa, Osmanlı sarayındaki
ilk Habeş asıllı harem ağalarındandı.

This street, which is located in the Beyceğiz neighborhood of
Fatih’s Çarşamba district and near the Atikali district, is named after the Mehmet Aga Complex, built by architect David
Ağa in the same place in 1585. But in those years, Mimar Sinan was still alive, and probably the building plans belonged
to him. It is more plausible that the assistants were assigned
to this task, because every unit of the mosque smells Sinan!
Mehmet Aga’s tomb and the bath structure that still serve are
the other units of the complex. Another bath of Mehmet Aga
was in Beyoğlu-İstiklal Avenue. A small part of the dome that
can survive in time is now in a shop (!) opposite the Hüseyin
Ağa Mosque standing on the left while going from Taksim to
Galatasaray. Mehmet Aga was one of the first Ethiopian Haremağa in the Ottoman palace.
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MELEK HATUN ÇEŞME SOKAĞI

MELEK HATUN

Fatih’in, kara surları dibindeki Mevlanakapı semtinde
ve buradaki Melek Hatun Mahallesi’ne adını veren aynı
isimli caminin önünde bir de çeşmesi durur. Melek Hatun Çeşme Sokak, bunun yan tarafındaki yoldur. Bu bölge, Millet Caddesi’nin kara surlarıyla buluştuğu Topkapı
mevkiinin güneyinde kalır. Şehremini semtinin güney bitişiğinde yer alan bu mahalleye yakın önemli eserlerden
biri, Mimar Acem Camisi’dir. Melek Hatun Camisi’ne
“Karaağaç Mescidi” de denirmiş eskiden. Melek Hatun’un
II. Beyazıt devrinde yaşadığı bilinir. Cami yanındaki kabirde, bir fıkıh eseri bulunan Ebul Cevad bin Abdurrahman el Halebi yatar. 1957 senesinde bu tarihî cami büyük
bir onarımdan geçmiştir.

This is one of the old neighborhood behind the Mevlanakapısı section of the Istanbul land walls and on the inside of the
Fortress. It is named after a tiny neighborhood mosque. This
work, called “Karaağaç Mescidi” among the people because of
the presence of a black tree in its garden for some time, was
made by Melek Hatun, who lived in the period of II Beyazit,
was built in the beginning of the 1490’s. There is also a fountain nearby. This work, which is very close to the walls and the
simple houses around it, emphasize an authentic neighborhood
texture, despite all the rambling form.
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MERDİVENLİ YOKUŞU

MERDIVENLI YOKUSU

Balat’ın biraz iç tarafında ve Hızır Çavuş Mahallesi’ne
adını veren Fatih zamanında yapılmış Hızır Çavuş Ca
misi’nin karşı yönünde yer alan bu yol, belki de günümüz
İstanbul’unun en göz alıcı sokaklarından biridir. Bir film
dekoru gibi yokuş boyunca yan yana sıralanmış iki-üç
katlı kârgir evler öylesine güzel pastel renklere boyanmıştır ki, dakikalar boyunca seyredilse bile doyulamıyor,
hatta biraz da “kıskanılıyor” bu evler. Çünkü benzerlerini
İstanbul’un bir başka yöresinde görmek pek olası değildir.

This street, a bit inside Balat and located opposite the Hızır
Çavuş Mosque, which was built during the Fatih era providing
the name Hızır Çavuş to the neighbourhood, may be the one of
the most glamourous streets in today’s Istanbul. Two or three
floors of fortified houses lined up side by side like a movie décor
on this hill, are so beautifully painted in pastel colors that even
if watched for a while, it is never enough. As a matter of fact
these houses are even a little “envied”; because there are none
like them in any other part of Istanbul.

Eski yıllarda bu mahallelerdeki alçak katlı kârgir evlerde çoğunlukla Rum cemaati yaşardı. Kiliseleri de az geride
ve Kesmekaya Caddesi üzerinde bulunan Aya Taksiyarhis
idi. Oldukça dik ve parke taşı döşeli yokuşun her iki kal
dırımı da merdivenli olarak yenilenmiş ve bordo renkli
taşlar kullanılmış bu merdivenlerde.

In the past years, mostly the Greek congregation lived in
low-lying condominiums in these neighborhoods. Their church was Aya Taksiyarhis, just a bit further back on Kesmekaya
Avenue . The hill is very steep and has cobble stones, however
both sidewalks have been renovated with stairs and burgundy
stones have been used on these staircases.

Hep söylediğim sözü bura
da yi
ne
le
mek istiyorum
sizlere. Yakın gelecekte İstanbul’un en gözde tarihî me
kânları olacaktır, “üçü bir yerde” diye nitelendirdiğim “Ay
vansaray-Balat-Fener” yöreleri...

I want to repeat what I have always said: In the near future, the most popular historical places of Istanbul will be “Ayvansaray-Balat-Fener” regions which I have labeled as “three
in one”...
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MERHABA CADDESİ

MERHABA STREET

Eski yıllarda insanlar burada bir köşede, cami ve mezarlıklara giderken karşılaştıklarında selamlaşırlardı Hatta
19. yüzyıl sonlarında buradaki sokağın adı da “Merhaba
Köşesi Sokağı” idi. Geniş bir bostanlığın kıyısından geçerdi. Batı ucunda ise şimdi de görebildiğimiz Malcı Camisi
bulunurdu. Osman Çelebi sıbyan mektebi de bu civardaydı. Sözünü ettiğim bu eski cadde günümüzde, Fatih
ilçesinde, Yedikule yakınlarındaki Ali Fakih ve Hacı Hü
seyin Ağa mahalleleri arasında, Belgratkapı içlerinin alt
tarafında yer alıyor.

In the olden days, when people met others on their way to the
mosque or the graveyard they would greet each other in a corner around here. As a matter of fact in the late 19th century,
the name of the street here was also “Merhaba” (Hello) Street.
It was by a wide vegetable garden. On its west end, there was
Malcı Mosque, which we still can see now. Osman Çelebi primary school was also around here. This old street I mentioned
is located between the districts of Fatih, Ali Fakih near Yedikule and Hacı Hüseyin Ağa neighborhoods, inside the lower
section if Belgratkapı.
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MESNEVİHANE CADDESİ

MESNEVIHANE STREET

Fatih ilçe sınırlarında, Yavuz Selim Külliyesi yakınlarındaki Fethiye kilise-camisi civarında ve Fener sırtlarındaki
Murat Molla Caddesi ile İsmail Ağa caddelerinin arasın
dadır. Eskiden bir sokak halinde yokuş aşağıya inerek Sancaktar Yokuşu Caddesi ile birleşir ve Fener Medyanı’nın
üstündeki “Kudus-ü Şerif Kilisesi” yanında sonlanırdı.
Adını aldığı “Mesnevîhane Camisi”, bugün de aynı yerde, Fener Rum Okulu’nun tam arkasındaki sırtta duran
ve daha çok “Şeyh Murat Camisi” diye tanınan mabettir.
1844 yılında Nakşî şeyhi Mehmet Murat Efendi’nin, içinde “Mevlana fikirleri”nin öğretilmesi gayesiyle kurduğu
bu tekke-camisi “DarülMesnevî Camisi” olarak da tanımlanıyor. Şeyh Murat 1848’de öldü ve bu Mesnevîhane’de
gömüldü.

It is located between the Fethiye church-mosque near the Yavuz Selim Complex and the Murat Molla Street and İsmail
Ağa streets on the Fener ridges in Fatih district borders. In the
past, it descended down an alley and merged with Sancaktar
Yokuşu Street and ended with “Kudus-ü Şerif Church” above
Fener Square. The “Mesnevîhane Mosque” where this street
got its name is still there today, on the ridge just behind the
Fener Greek School and is commonly known as the “Sheikh
Murat Mosque.” This tekke-mosque, which was founded by
Nakşî Şeyhi Mehmet Murat Efendi in 1844 in order to teach “Mevlana ideas” within it, is also known as “Darülmesnevî
Mosque.” Sheikh Murat died in 1848 and was buried in this
Mesnevihane.
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MEVKUFATÇI ASIM SOKAĞI

MEVKUFATCI ASIM STREET

Fatih’in geleneksel semtlerinden, Karagümrük’ün az altındaki Hırka-i Şerif Mahallesi’nde, Mesih Mehmet Paşa
Camisi’nin arka tarafındadır bu sokak. Osmanlı döneminde Asım Efendi diye tanınan bir zatın burada bir evi
nin olduğu veya bu sokak çevresinde “mevkufatçılık” işini
sürdürdüğü düşünülür.
“Mevkufat” deyimi, Osmanlı döneminde “elde mevcut gelir”le ve bir takım kişiler ve kurumlarca vakfedilen
nakitlerle ve mallarla ilgili bir sözcüktü. Bu tür işler ve
işlemler
le uğraşan, bunu meslek edinen gö
revliler de
“mevkufatçı” olarak adlandırılırdı.
Asım Efendi de bu mevkufatçılardandı. Olasılıkla bu
muhitte ikâmet ettiği bir konağı vardı. Adının verildiği sokak, Fatih’in Karagümrük semtinde ve Muhtesip İskender Mahallesi ile Hoca Üveys Mahallesi arasında, bir Mimar Sinan eseri olan Mesih Mehmet Paşa Camisi’nin ar
ka tarafındadır. Sultan Abdülmecit’in 1851’de yaptırdığı
Hırka-i Şerif Camisi, 16. yüzyıldan Mesih Mehmet Paşa
Camisi, Fatih döneminden Akseki Camisi, bu iki mahalle
arasındaki en önemli eserlerdir. Buradaki pek çok tarihî
yapı, ne yazık ki zamanımıza ulaşamadan tek tek yok olup
gitmiştir. Bunların bazıları, Molla Ahaveyn Camisi, Eski
Ali Paşa Hamamı, Tahta Minare Camisi, Hacı İlyas Ca
misi, Çenezade Tekkesi, Pirinççi Sinan Ağa Camisi, Hoca
Üveys Hamamıdır.

This street is at the back of the Mesih Mehmet Paşa Mosque in
the Hırka-i Şerif Quarter, just below Karagümrük, one of the
traditional districts of Fatih. It is believed that a person known
as Asım Efendi in the Ottoman period is had a house here or
carried out his “mevkufatçılık” work around this street.
“Mevkufat” is a word about cash and goods in the Ottoman era that is “available income” and a foundation for some
people and institutions. The officials who engaged in such affairs and operations and those who took it as a profession were
also called “mevkufatçı.”
Asım Efendi was one of these “Mevkufatçı”. Probably there
was a mansion where he resided. The street where the name is
given is behind the the Mesih Mehmet Paşa Mosque, which
is the work of architect Sinan, in the Karagümrük district of
Fatih and between Muhtesip İskender Mahallesi and Hoca
Üveys Mahallesi. Hırka-i Şerif Mosque, which was built by
Sultan Abdülmecit in 1851, Mesih Mehmet Paşa Mosque
from 16th century, Akseki Mosque from Fatih period, are
the most important works between these two neighborhoods.
Unfortunately, many historical buildings here have disappeared one by one without reaching our time. Some of them are
Molla Ahaveyn Mosque, Old Ali Paşa Bath, Wooden Minaret
Mosque, Haci Ilyas Mosque, Çenezade Tekke, Pirinççi Sinan
Ağa Mosque, Hoca Üveys Hamamı.

MİHRİ KELAM SOKAĞI

MIHRI KELAM STREET

“Kelam”, Allah’ın isim ve sıfatlarından söz eden bir bilim
dalının adıdır. “Söz söyleme” anlamı da taşır. O’nun “fiilleri”ni anlatır, açıklar. Kelam ilmi, doğru yolu bulmaları
için tüm insanları aydınlatır ve onları batıl düşüncelerden korur. Önceleri bu ilmin, bir din bilimi olan “fıkıh” ile
birlikte anıldığı da kaydedilir. “Mihr-i kelam” birleşimini,
“güneş gibi büyük, parlak, aydınlatıcı söz” olarak açıklaya
biliriz.
Bu soyut kavramlı güzel ismi taşıyan sokağımız ise
Fatih’te, Fatih Camisi’nin kuzeybatısındaki Şeyh Resmi
Mahallesi’nde ve Haliç kıyılarına inen “Haliç Caddesi”nin
doğusundadır.

“Kelam” is the title of a branch of science that speaks of God’s
name and attributes. The word “Wording.” The science explains
the “his deeds”. The science of rhetoric enlightens all people and
protects them from superstitions for finding the right path. It
is also stated that this knowledge is associated with a religious consciousness “fiqh”. We can explain the combination of
“mihr-i kelam” as “a big, bright, enlightening word like the sun”.

MİMAR KASIM CADDESİ

MIMAR KASIM STREET

Kara surlarındaki Mevlanakapı semtinin içlerinde, kapıdan doğuya doğru uzanan Mevlanakapı Caddesi’nin güney bölümünün adıdır. Eskiden aynı caddenin bu kısmı,
sadece “Mimar Caddesi” olarak tanınırdı. Uç tarafında da
“Kurşunlu Camisi” bulunurdu. Caddenin Mevlanakapı
girişinin güney tarafı ise koca bir bostandı.
Caddeye adını veren Mimar Kasım, Osmanlı klasik
döneminin son mimarlarından biridir. Mimarlığı, Emi
nönü’ndeki Yeni Cami’nin mimarlarından Davut Ağa’dan
öğrenmişti. 1622’de ise, Osmanlı Devleti’nin sermimarı
(baş mimar) idi. Sirkeci sahilindeki en güzel Osmanlı sa
hil kasırlarından biri olan “Sepetçiler Kasrı”nı Kasım Ağa
yapmıştı. Fakat siyasi kimliği mimarlığının önüne geçince,
1644’te Gelibolu’ya sürgün edildi. Dönemin efsaneleşmiş
adı “Cinci Hoca”nın marifetleriy
le yeniden İstanbul’a
döndü ve 1659’da İstanbul’da öldü.
Bu yol üzerindeki en önemli eser, hiç kuşkusuz ki, II.
Beyazıt devrindenkalan Aydın Kethüdâ Camisi’dir. Bu
şahıs, Sultan II. Beyazıt’ın ünlü sadrazamı Davut Paşa’nın
kethüdâsıydı. Cami, o zamanlarda düz çatılı ve ahşap olarak yapılmıştı. Şimdiki hali ise, 1960’lı yıllardandır.

Mevlanakapi district within the land walls is the name of the
southern part of Mevlanakapı Avenue, which extends from the
gate to the east. In the past, this part of the same street was known
only as “Architect Avenue”. The “Kurşunlu Mosque” was found on
the far side. The southern side of the Street gate at Mevlanakapı
entrance was a huge field of vegetable garden.
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Our street bearing this beautiful name with abstract concept is
in the east of Fatih, the Şeyh Resmi of the Fatih Mosque in the northwest and “Haliç Avenue” descending to the Golden Horn shores.

Architect Kasım, who gave the name to the street, is one of the
last architects of the Ottoman classical period. He learned the profession of architecture learned from Davut Ağa from the architects
of the Yeni Cami in Eminönü. In 1622, he was the Ottoman Empire’s chief architect (chief architect). “Sepetçiler Kasrı”, in Sirkeci,
one of the most beautiful Ottoman coastal spots, was made by
Kasım Ağa. But in 1644, when his political identity went ahead
of architecture, he was exiled to Gallipoli. He returned to Istanbul
by the acts of the legendary individual “Cinci Hoca”? ( ) and died
in Istanbul in 1659.

The most important work on this road, no doubt, is the Aydin Kethüdâ Mosque from II Beyazit period. This person, was the
Kethuda of David Pahsa, the famous Grand Vizier of Sultan II
Beyazıt. The mosque was made of flat roof and wood at that time.
The current form is from the 1960s.
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MEVLANAKAPI

MEVLANAKAPI

İstanbul kara surları üzerindeki Bizans kapılarından
biri olan Melandisia’nın Osmanlılar dönemindeki adı
dır. Bizans devrinde bu kapıya Roussou da derlerdi. Bu
da “Kırmızılar” anlamındadır. Bu Kırmızılar, eski asırların Bizans başkentinde renklerle temsil edilen dört partiden biriydi. Kapının yapımında hizmetleri olduğu için
bu isimle de adlandırılmıştır burası. Günümüzde kapının
ve surların içinde kalan semt de bu isimle bilinir. Güneydeki Yedikule Kapısı’ndan sonra kuzeye doğru sıralanan
Belgrat ve Silivrikapı’dan sonra gelir. Mevlevihane Kapısı
da denir buraya. Bu da, kapı dışındaki araziler içinde ve
Zeytinburnu ilçe sınırlarında kalan ünlü Yenikapı Mevle
vihanesi’nden dolayıdır.

It is the name given to Melandisia, one of the Byzantine gates
on the land walls of Istanbul, during the Ottoman period. In
the Byzantine era they would also call this door Roussou. This
means “Reds.” These Reds were the four partisans represented
by the colors in the Byzantine capital of the old centuries. It is
also called by this name because it has services in the construction of the door. Today, the name of the neighborhood in the
door and walls are also known by this name. After the Yedikule Gate to the south, it is followed by Belgrat and Silivrikapı,
which are lined up to the north. It is also called Mevlevihane
Kapısı here. This is due to the renowned Yenikapı Mevlevihanesi, which is located on the outskirts of the gate and on the
border of Zeytinburnu district.

Bu günlerde esaslı bir onarımdan geçirilen bu eski
dergâh, yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Geçen as
ra dek çevresi geniş bostanlıklarla kaplı olan Mevlanakapı
çevresi, günümüzde özellikle sur içinde kalan bölümü, sokak ve konutlarla doldurulmuştur. Mevlanakapı Caddesi
ise bir yanında İstanbul kara surları, diğer yanında karakteristik konutlarıyla otantik bir doku sergiler.

This old dergâh, which is undergoing a major renovation
these days, there is an effort to bring it back to life again. The
neighborhood of Mevlânakapı, which was covered with wide
vegetable gardens until the last century and the part that is
within the city walls, are filled with streets and houses today.
On the other hand, Mevlânakapı Street has an authentic texture with the land walls of Istanbul on one side and characteristic houses on the other.

Bizans çağlarında Mevlanakapı semtinin sur içinde
kalan bölümleri, Fındıkzade merkezindeki ünlü Mokios
Sarnıcı civarına dek, çeşitli mahallelerle tanınırdı. Bunlar,
“Ta Kyrou”, “Ta Olimpiou”, “Ta Miltiadou”, Ta Biatou” idi.
Şehremini yönüne doğru ise, büyük “Ta Elebichou” bölgesi
görülürdü.

In the Byzantine times, the parts of the Mevlânakapı district within the city walls were known to various neighborhoods
until the famous Mokios cistern in the center of Fındıkzade.
These were “Ta Kyrou”, “Ta Olimpiou”, “Ta Miltiadou”, “Ta Biatou.” Also, towards Şehremini direction, the great “Ta Elebichou” region could be seen.
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MIHÇILAR CADDESİ

MIHCILAR STREET

Fatih Külliyesi’yle Saraçhane arasında, Haliç kıyısındaki
Küçükmustafapaşa semtine inen Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Caddesi’ne bağlanan yoldur. Bu güzergâh, güney yönden de Fatih ilçesinin ana caddesi olan Fevzipaşa
Bulvarı’na açılır. Caddenin ismi, 15. yüzyılda Fatih Sultan
Mehmet tarafından yaptırılan Saraçhane Külliyesi’nde iş
gören “mıhçılar”la ilgilidir. Burada üretilen hayvan ko
şumları, ayrıca saray için de yapılırdı. “Mıh”, büyük çivi
demektir.

It is the street between Fatih Külliyesi and Saraçhane, going
down to the Küçükmustafapaşa neighbourhood located on the
shores of the Golden Horn, connecting to the Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa Street. This route opens to Fevzipaşa Boulevard,
the main street of the Fatih district in the south. The name
of this street is related to the “mıhçılar” who works in the Saraçhane Complex, built by Fatih Sultan Mehmet in the 15th
century. The animal harnesses produced here were also made
for the palace. “Mıh” means big nail.
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MİMAR SİNAN

ARCHITECT SINAN

Fatih ilçesinin tanınmış mahallelerinden olan Mimar Sinan, Vatan Caddesi’nin kuzeyindeki İstanbul Polis Müdürlüğü’nün çevresinde ve Karagümrük semtinin güney
yamaçlarında yer alır.

Mimar Sinan, one of the well known neighborhoods of the Fatih district, is located around the Istanbul Police Department
in the north of Vatan Avenue and on the southern slopes of the
Karagümrük district.

Hepimizin tanıdığı ve gurur duyduğu, 1490-1588 yıl
ları arasında yaşayan usta sanatçı Mimar Sinan burada
otururdu. Başka semtlerde de evleri vardı, ama o za
manlar yeşil çayırlarla bostanlarla kaplı ve şehir merkezinden oldukça uzakta kalan bu sakin bölgeden hoşlanırdı
Sinan. Kendi adını taşıyan ve bugün de duran küçük ve
“çok şirin minareli” camisini burada yaptırmış olması, bu
semti yeğlemesinin de bir kanıtı sayılır. Yakın çevresindeki Hüsrev Paşa Türbesi ise, Sinan’ın İstanbul’daki en güzel
eserlerindendir. Hüsrev Paşa’nın burada bir sıbyan mektebiyle bir de çarşısı vardı eskiden. Şimdi bunlar yoktur.

Mimar Sinan, a master artist living between 1490 and
1588, where we all know and feel proud of, resided here. There
were houses in other districts too, but Sinan liked those quiet
areas, which were covered with green meadows and vegetable
gardens far from the city center. The fact that the small and
“very charming minaret” mosque, bearing its own name and
still standing today, has been built here is also a proof of this
neighborhood. The nearby Hüsrev Pasha Tomb is one of the
most beautiful works of Sinan in Istanbul. Hüsrev Pasha built
a primary school here and a bazaar. Now they do not exist.
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MİRALAY NAZIM BEY CADDESİ

MIRALAY NAZIM BEY STREET

Fatih ilçesinde ve Haliç kıyısındaki Ayakapı ile Fener arasında bulunan caddedir. Yukarıdaki ucu Haliç Caddesi’ne,
sahil yönündeki kısmı ise Abdülezel Paşa caddelerine açılır. Yakınında ve sahil yolu üzerinde Mimar Sinan yapısı
olan Nurbanu Sultan Hamamı durur. Bu caddeye adını
veren Miralay Nazım Bey, 1887’de doğmuştu. 1916’da
Kurtuluş Sa
va
şı’na katılmış bir komutandı. Şehit ol
duğunda sadece 34 yaşındaydı.

It is a street between Fatih and the Ayakapı on the shores of
the Golden Horn in the city of Fatih. The part facing the coast
opens to the Abdülezel Pahsa and the upper part to the Golden
Horn Avenue. Nurbanu Sultan Hamam, which is the Mimar
Sinan structure, stands on the shore road nearby. Miralay Nazim Bey, who gave his name to this street, was born in 1887.
He was a commander who joined the War of Independence in
1916. He was only 34 when he was a martyr.

MİSMARCI SOKAĞI

MISMARCI STREET

Yavuz Selim’de, külliyenin batısındaki medreseden bozma Sultan Selim Kız Lisesi’nin arkasındadır. Bu sokağın
Fener sahiline ve Patrikhaneye doğru devamı, Mismarcı
Yokuşu adıyla bilinir. Adını aldığı “Mismarcı Camisi” de
sokağın kıyısındadır. Burası Fıstıkdibi semti olarak da
tanınırdı. Cami olasılıkla 16. yüzyılda mismarcı olan Şücaattin Efendi tarafından yaptırılmıştı. Mismarcı, “çivici”
demektir. Buna “ekserci” de deniliyor. Ama bu çiviler bil
diğiniz çivilerden değil, biraz irice, eski ahşap evlerin kalın
tahtalarını birbirine tutturmak için kulanılan “mıh” gibi
çivilerdi. Şücaattin Efendi belli ki bu işlerden iyi para ka
zanmıştı. İlk matbaamızı kuran ünlü İbrahim Mütefferika da (Basmacı İbrahim) 18. yüzyılda bu sokakta ya da
çok yankınıdaki bir başka sokakta oturuyordu. Matbaasını buradaki konağında çalıştırmaya başlamıştı.

In Yavuz Selim, west of the complex, behind the Sultan Selim
Girls High School which is converted from a medrese. Continuation of this street towards Fener coast and Patriarchate is
known as Mismarcı Yokuşu. The mosque “Mismarcı Mosque”,
this street gets its name from, is also on the coast. This neighbourhood was also known as the Bottom of the Pistachio.
The mosque was probably built by Şücaattin Efendi who was
a “mimarcı” in the 16th century. It is also called “nailer.” But
these nails were not really nails, you know, a bit on the big side,
more like “spikes” and they used to hold thick wooden boards of
old wooden houses together. Şücaattin Efendi obviously made
good money from these works. The famous İbrahim Mütefferika (Basmacı Ibrahim), who founded his first printing press,
was living on this street in the 18th century, or on another street that was close by. He started to run his press at his mansion
here.

İstanbul’daki diğer bir Mismarcı Sokağı Fatih’in kara
surları yakınında
ki Mevlanakapı semtinde yer alıyor.
Semtin doğusunda ve Fındıkzade’ye giderken görülen Çu
kurbostan’ın (Roma’nın Mokios açık su sarnıcı) batı yönündeki Altımermer Caddesi kıyısındadır ve Cevdet Paşa
Caddesi’ne açılır.
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Another Mismarcı Sokağı in Istanbul is located in the
Mevlânakapı district near the land walls of Fatih. It is on the
west side of Altımermer Street of Çukurbostan (Mokios open
water cistern of Rome) seen to the east of the district, on the
way to Fındıkzade and opens to Cevdet Paşa Avenue .
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MOLLA AŞKİ

MOLLA ASKI

Bu eski mahalle, Fatih ilçesi sınırlarında ve Haliç kıyılarındaki Balat yerleşimi içinde ve tepelik bir noktada bulunur. Caminin sağ yanındaki arsadan belki de İstanbul’un
ve Haliç’in en muhteşem manzaralarından biri seyredilir.
(Bu bakımsız arsada son aylarda güzel bir çay bahçesi yapıldı ve çok da iyi oldu.) Fatih döneminde yaşamış ünlü
şairlerden biri olan Molla Aşki, Balat-Ayvansaray arasındaki sırtlarda yaptırdığı bu küçük camisiyle, bulunduğu
mahalleye adını vermiş.

This old quarter is located on the borders of the Fatih district
and within the Balat settlement on the shores of the Golden
Horn and at a hilly point. Perhaps one of the most spectacular
sceneries of Istanbul and the Golden Horn can be seen on the
right side of the mosque. Molla Aşki, who is one of the famous
poets who lived in the Fatih period, gave a name to this neighborhood by this small mosque he built in the backs of Balat-Ayvansaray.

1735 ve 1822 yıllarında iki ayrı Fatma Hanım tarafından onarılan caminin yer aldığı mahalle, Yavuz Selim’e de
oldukça yakındır. Bu bölge, Ayvansaray ve Balat semtinin
karakteristik sosyal yapısını alabildiğine vurgulayan basit
yapılı güzel konutlarla doludur. İnişli çıkışlı, dar ve kıvrımlı yolları, Molla Aşki’nin en güzel yönlerinden biridir
ve bu sokak dokuları uzun yıllardan bu yana şekillerini
pek değiştirmemişlerdir.
Molla Aşki Camisi’nin önündeki arsanın az kuzey yanında duran metruk yapı buna ait bir sıbyan mektebiydi.
Güney yanında ise, İbiş Paşa Köşkü’yle bir de hamam
kalıntısı görülürdü.
Bu Molla Aşki, Fatih devrinin önemli şairlerinden
biri olmasına karşın çağdaşları onu pek de beğenmezlerdi,
belki de kıskanırlardı. Şairler onu “Aşkiya taliine ışk olsun,
gerçi nazmun köti, sitaren iyi..” diyerek eleştirirlerdi. Ama
Sultan Fatih Aşki’yi severdi. Ona günde yüz akçe vermiş
olması da bunu kanıtlar zaten.

The neighborhood, where the mosque was restored by two
different ladies named Fatma in 1735 and 1822, is also very
close to Yavuz Selim. This area is filled with simple structured houses that emphasize the characteristic social structure of
Ayvansaray and Balat. The bumpy, narrow and curvy roads
are one of the most beautiful aspects of Molla Aşki and these
street patterns have not really changed their shape since many
years ago.
The mysterious structure standing next to the small northern part of the mountain in front of the Molla Aşki Mosque
was primary school. On the south side, a bath remains were
seen along with İbiş Paşa Mansion.
Although Molla Aşki was one of the most important poets
of Fatih era, his contemporaries did not like him very much,
maybe they were jealous. Other poets criticized him and said
in short poems that he had the luck of untalented and unskilled people, his poetry were just words set to a rhythm. But Sultan Fatih loved Aşki. The fact that he paid him one hundred
akçe (Ottoman money) per day certainly proof enough.
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MOLLA GÜRANİ CADDESİ

MOLLA GURANI STREET

Fatih ilçesinde ve Millet Caddesi’yle Vatan Caddesi arasında dikine uzanarak bu caddelerle birleşen, Fındıkzade
dolaylarındaki eski bir caddedir. Buraya adı verilen Molla
Gürani’nin mezarı da eskiden burada Taşkasap denilen
mahallededir. Bu semtteki camisi 1917 Fatih yangınında
yanan ve çok zarar gören Molla Gürani, Fatih döneminin
en önemli din bilginlerindendi ve 1487’de ölmüştü. Molla Gürani aynı zamanda Süleymaniye yakınındaki eski
Aya Teodosios Kilisesi’ni kendi adıyla camiye çevirmiştir.
Camisinin yanında tekkesi de dururdu. Her ikisi birden
Menderes döneminde Millet Caddesi açılırken ortadan
kaldırılmıştır.

It is an old around Fındıkzade, in the Fatih district, between
Millet and Vatan Boulevards, extending vertically and joining
these boulevards. Mausoleum of Molla Gürani, that gave its
name to this street is here, in a neighbourhood that used to be
called Taşkasap. The mosque of Molla Gürani,

Bu cadde çevresinde yakın yıllara dek 18. yüzyılın en
önemli eserle eserlerinden Hekimbaşı Ömer Efendi Külli
yesi bulunuyordu. Bu da yok olmuştur. O yakın yıllarda
bu Hekimbaşı Külliyesi’yle Molla Gürani Camisi, dört
yol ağzında karşılıklı duran çok önemli iki eserdiler. Diğer bir köşede de Koruk Tekkesi (Pîrî Paşa) yer alırdı. Bu
eserlerin ortasından geçen yola o zamanlar Topkapı Cad
desi deniyordu. Şimdi o güzergâhtan Millet Caddesi, yani
Turgut Özal Bulvarı geçiyor.
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Located in this neighborhood burned and was damaged
badly in the fire of Fatih in 1917. He was one of the most important religious scholars of the Fatih era and died in 1487.
At the same time, Molla Gürani turned converted the old Aya
Teodosios Church near Süleymaniye into a mosque in his own
name. His tekke was also next to the mosque. Both of them
torn down during the Menderes years when Millet Boulevard
was being constructed.
Around this street was the Hekimbaşı Ömer Efendi Külliyesi, one of the most important works of the 18th century, until
recently. This has also disappeared. In those recent years, the
Molla Gürani Mosque, with its Hekimbaşı Complex, were two
important works that stood across one another at a four way
crossroads. Located at another corner was Koruk Tekkesi (Pîrî
Paşa). The road passing through these works was called Topkapı Boulevard at that time. Now, Millet Boulevar, or with its
other name Turgut Ozal Boulevard passes through there
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MOLLA HÜSREV SOKAĞI

MOLLA HUSREV STREET

Fatih döneminin ünlü mollasının camisi ve mahallesi Şehzadebaşı yakınındaki Vefa’dadır. Ama bir diğer camisi de,
Saraçhane’den Aksaray’a doğru inen Sofular Caddesi’nin
sonla
rında, hamamın kar
şısındadır. Bu
nun yanından
caddeye açılan sokak Molla Hüsrev’in adını taşır günü
müzde. Burada, Ekmel Baba Sofular Tekkesi haziresiyle,
sokağın gerisinde Bıçakçı Alaattin Camisi görülür.

The mosque and the neighbourhood of the famous molla from
the Fatih era is located in the in Vefa near Şehzadebaşı. But his
other mosque, across from the bathhouse, is at the end of Sofular Avenue , which descends from Saraçhane to Aksaray. The
street just next to it which that opens to the boulevard carries
the name of Molla Husrev right to this day. Ekmel Baba Sofular Tekkesi with its private burial area and behind the street
the Bıçakçı Alaattin Mosque can be seen from here.

Bu şahıs, Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşamıştı.
Osmanlı Devleti’nin üçüncü şeyhülislamı idi ve bu gö
reve 1460’ta getirilmişti. Asıl adının Muhammed bin Feramurz olduğu iddia edilir. Babası bir Fransız subayı idi.
Hüsrev, sonradan İslam’a geçmişti. Sivas civarında doğan
Molla Hüsrev, bir dönem Galata ve Üsküdar kadılığı yaptı. 1480’de ölen Molla Hüsrev, Bursa’da gömülüdür.

This person lived during the reign of Sultan Mehmet the
Conqueror. He was the third şeyhülislam of the Ottoman Empire and was brought this position in 1460. It is claimed that
the real name is Muhammad bin Feramurz. His father was a
French officer. Hüsrev later converted to Islam. Molla Hüsrev
was born in the region of Sivas and worked as a judge in Galata and Üsküdar for a term. Molla Hüsrev, who died in 1480,
is buried in Bursa.
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MOLLA ŞEREF

MOLLA SEREF

Fatih ilçesi sınırlarında, Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) üzerinde ve Aksaray yakınlarındaki ma
hallenin adı, buradaki eski Molla Şeref Camisi’nden gelir.
Fatih döneminin saygın kişilerinden Kemaleddin Efendi’nin oğlu olan Şerafeddin Kırmi tarafından 1524 yılında
yaptırılmıştı bu cami.

The name of the neighbourhood, at the district borders of Fatih, on Vatan Avenue (Adnan Menderes Boulevard) and near
Aksaray gets its name from the old Molla Şeref Mosque. This
mosque was built in 1524 by Şerafeddin Kırmi, the son of Kemaleddin Efendi, one of the most respected people of the Fatih
period.

Çevrede önemli başka eserler de görülür. Geçmiş yıllarda bir lunaparkın olduğu cadde kıyısında Sadrazam
Lütfi Paşa’nın bir hamamı vardı. Hemen karşısındaki şimdi de duran Şah Huban Külliyesi’ni de bu paşanın karısı
yaptırmıştı. Ayrıca caminin karşı tarafında Roma’nın eski
eserlerinden, sonradan camiye çevrilen (Fenari İsa Camisi) Konstantin-Lips Kilisesi görülür. Molla Gürani Cad
desi’ne çok yakındır burası.

Other important works are also seen in the surroundings.
In the past years there was a bath of the Grand Vizier Lütfi Paşa on the side of a street that was an amusement park.
This paşa’s wife had also built the Şah Huban Complex, which
stands just across the way. Also across from the mosque stands
one of Rome’s ancient works, Konstantin-Lips Church which
had been converted to a mosque later on can be seen. This area
is very close to Molla Gürani Avenue.

Molla Şeref ’deki Nakibüleşraf Sokağı’nın köşesinde
bir zamanlar“Kara Nohut” adında bir mescit görülürdü.
Bu eseri, 1590’da ölen Tophane dökümcübaşılarından
Şüca Ağa yaptırmıştı. Eskiden Tophane Meydanı’nda duran bir top üzerinde bu Şüca Ağa’nın adı okunurdu. Os
manlının en namlı top dökümcülerindendi Şüca Ağa

At the corner of the Nakibüleşraf Street in Molla Şeref, a
mescit named “Kara Nohut” could be seen at one time. This
work was done by Şüca Ağa a master metalworker from Tophane, who died in 1590. In the past, the name of this Şüca
Ağa was read on a cannonball placed in Tophane Square. Şüca
Ağa was the most famous cannonball master of the Ottoman
Empire.
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MURAT MOLLA CADDESİ

MURAT MOLLA STREET

Fatih ilçesinde, Çarşamba semtinin sonlarında ve Yavuz
Selim Külliyesi’nin batı tarafında yer alan bu cadde ise
adını, üzerindeki Murat Molla Kütüphanesi’nden almıştır. Bir 18. yüzyıl eseri olan ve girişinde kitabesi görülen
bu güzel kütüphaneyi yaptıran Murat Molla’nın asıl adı,
Damatzade Şeyh Murat idi. Eskiden bir de tekkesi vardı
burada.

This street, which is located in Fatih district, at the end of Çarşamba region and on the west side of Yavuz Selim Kulliyesi, is
named after Murat Molla Library. The real name of Murat
Molla, who built this beautiful library in the 18th century
with an inscription which is seen at the entrance, was Damatzade Sheikh Murat. There used to be a lodge here too.

Aynı caddede bir Rum Ortodoks kilisesi olan ve 1883
yılında son şeklini alan Aya Yorgi Potiras da bulunuyor.
Eskiden bu kiliseye mahallenin Müslüman halkı “Hızır
İlyas” derdi. Caddenin kuzeyi de yine o eski yıllarda Kilise
Caddesi diye tanınırdı.
Bu caddenin Fener’e doğru olan ucuyla, Çarşamba
semtine bakan bölümü, iki ayrı kültürün konut mimarisi
tipini ve mahalle özelliklerini vurgulaması açısından da
önemli bir görünüm sunar.

There is Aya Yorgi Potiras, a Greek Orthodox church on
the same street, which took its final shape in 1883. In the past,
the Muslim community of the region this church is in called it
“Hızır İlyas.” The north of this road was also known as Kilise
Street in those years.
With its end towards Fener and the section overlooking the
Çarşamba district this road presents an important visual in
terms of emphasizing the characteristics of two different cultures residential architecture and neighborhoods.

MUSA KAZIM EFENDİ SOKAĞI

MUSA KAZIM EFENDI STREET

Fatih’te ve Aksaray’ın batısındaki Cerrahpaşa semtine
adını veren Cerrahpaşa Camisi’nin kuzey yanında bulunuyor bu sokak. Adını aldığı Musa Kazım kimdi?.. Sokağın adına bakıp buna karar verebilmek güç doğrusu. Zira,
sıkça söylediğim gibi bu Musa’yı belirleyebilecek bir un
van, bir özellik belirtilmemiş tabelada. Hangi Musa Kazım acaba bu?.. En iyisi ben bildiklerimi bir sayayım.

This street is on the north side of Cerrahpaşa Mosque, which gives its name to the district of Cerrahpaşa in the west of Aksaray
and Fatih. Who was Mustafa Kazım this street got its name
from? It is difficult to look at the name of the street and decide
it. Because, as I have often said, no title or anything specific is
mentioned on the sign to determine this Musa. Which Musa is
this?.. The best is to recall all the ones I know one by one.

Musa Kazım Efendi, son dönem Osmanlı şeyhülislamlarından biriydi. Erzurum’da 1858’de doğdu. İttihat ve
Terakki Cemiyeti üyeleri ile birlikte tutuklandığı ve sürüldüğü Edirne’de 1920’de öldü. Pek çok eseri vardır.

Musa Kazım Efendi was one of the last Ottoman şehyülislams. He was born in Erzurum in 1858. He died in 1920 in
Edirne, where he was arrested and detained along with members
of the Committee of Union and Progress. He has many works.

1897-1930 yılları arasında yaşam süren ikinci Musa
Kazım ise, “Göksu” soyadını taşıyordu ve son Osmanlı
Meclis-i Mebusan azasıydı.

The second Musa Kazim, who lived between 1897 and
1930, carried the surname of “Göksu” and was the last Ottoman Parliamentarian.

MUSTAFA BEY

MUSTAFA BEY

Fatih’in orta yerindeki Saraçhane bölgesi yakınında ve batıya doğru, Kıztaşı semtinde, şimdi Kızanlık Caddesi’nin
yerinde bulunan yerleşim, eskiden bu isimle bilinirdi.
Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılmış Mustafa Bey
Camisi, yer aldığı mahalleye isim olmuştu. Caminin yan
tarafında ise, “Ferruhşad Kadın Hamamı” dururdu.

The settlement, located near the Saraçhane district in the
middle of Fatih and westward, in Kıztaşı region, now in the
place of Kızanlık Avenue, was known by this name. Mustafa Bey Mosque built during the reign of Sultan Mehmet the
Conqueror, became the name of the neighborhood. On the side
of the mosque , stood “Ferruhşad Women’s Bath”.

Bu kişi, Fatih öldükten sonra yerine geçen oğlu Sul
tan II. Beyazıt’ın kadınlarından biriydi ve 1530’lu yılların
içinde ölmüştü. Mezarı, Laleli yakınındaki Koska’da bulunan Kızıltaş Camisi’nde idi. Günümüzde, ne Mustafa’nın
camisi, ne de hamam durur. Kızıltaş Camisi de 1957’deki
yol çalışmaları sırasında yıktırılmıştır. Ferruhşad kadının
kemiklerine acımış olacaklar ki, bunları da günümüzde
Fındıklı sahilinde duran ve bir Mimar Sinan eseri olan
Molla Çelebi Camisi’nin haziresine götürüp gömdüler.
Fatih’teki Mustafa Bey Mahallesi, unutuldu gitti. Kıztaşı
çevresinin sokaklarını oluşturan bu mahallenin yerinde
koca apartmanlar var şimdi.

This person, was one of the women of Sultan Beyazit II,
the son and replacement of Fatih upon his death and died in
the 1530’s. The grave was at the Kızıltaş Mosque in Koska,
near Lâleli. Nowadays, neither Mustafa’s mosque nor the hamam are in existence. Kızıltaş Mosque was also demolished
in 1957 during road construction. As someone must have pitied Ferruhshad woman’s bones, because they were moved to
the private burial area of the Molla Çelebi Mosque, a work of
Architect Sinan located at the shore of Fındıklı. Mustafa Bey
neighborhood in Fatih, is now completely forgotten. There are
now massive apartments in place of this neighborhood made
up of the streets around the Maiden Stone.
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MÜFTÜ ALİ

MUFTU ALI

Fatih ilçesinde ve Fatih Camisi ile Haliç kıyısına yakın
Küçükmustafapaşa Mahallesi arasında yer alan bu küçük
mahalle, burada yenilenmiş haliyle şimdi de duran Müftü Ali Camisi’nden adını almıştır. Çevresinde bu yörenin
tarihî dokusuna hiç uymayan pek çok sokak ve apartman
bulunan camiyi yaptıran bu Ali Efendi, belki de Osmanlı tarihinin en ünlü kişilerinden biriydi. Neden derseniz
hemen diğer lâkabını söyleyeyim: “Zembilli Ali Efendi”!
Hani mezarı Zeyrek’te olan ve halktan kişilerin, oradaki
evinin penceresinden sarkıttığı sepete, şikayet ettikleri
konulardaki dilekçele
rini koydukları Zembilli Efendi!
1455-1525 yılları arasında yaşayan ve II. Beyazıt’a, Yavuz
Selim’e ve Kanunî Sultan Süleyman’a hizmet etmiş olan
bu ünlü şeyhülislamın küçük camisi, Fatih’in bu “tarihten
uzaklaştırılmış” sokağın dibinde, adını verdiği mahalleyle
birlikte yaşamaya çalışıyor.

Located in the district of Fatih and between the Fatih Mosque
and Küçükmustafapaşa Quarter near the Golden Horn, this
small neighborhood is named after the renovated Mufti Ali
Mosque. Ali Efendi, who built the mosque that still stands in
its restored state, with many streets and apartment buildings
which do not fit the historical texture of this area around it,
was perhaps one of the most famous people of Ottoman history.
If you’re wondering let me tell you his nickname: “Zembilli Ali
Efendi”! You know the one whose grave is in Zeyrek and the one
who would lower a basket from his window for people to place their petitions in, that Zembilli Efendi! The mosque of the
famous şeyhülislam, who lived between the years 1455-1525
and served Beyazıt II, Yavuz Selim along with Kanuni Sultan
Süleyman,is trying to survive with the neighbourhood it gave
a name to, at the bottom of this street that has been removed
from history.

MÜFTÜ HAMAMI SOKAĞI

MUFTU HAMAMI STREET

Fatih’in Haliç’e bakan yamaçlarında, Zeyrek’ten Küçükmustafapaşa semti içlerine doğru inen Karadeniz
Caddesi’nin batısında, Kadı Çeşmesi civarında yer alır.
Burada “Müftü” diye tanımlanan ve bir önceki maddede
söz ettiğim kişi, Osmanlı tarihinin en ünlü şeyhülislamı
olan “Zembilli Ali Cemali Efendi”dir. Son zamanlarda ye
nilenen küçük camisi de burada yer alır. Sokağın adı, vaktiyle aynı yerde, şeyhülislamın bir de hamamı olduğunu
açıklıyor. Adı geçen sokak, günümüzün Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırlarında kalır.

On the slopes of Fatih overlooking the Golden Horn, this street
is on the westrn part of the Karadeniz Avenue, that runs to
the centre of Küçükmustafapaşa from Zeyrek, and is located
around Kadı Fountain. The person described here as “Müftü”
and mentioned in the previous article is “Zembilli Ali Cemalî
Efendi”, the most famous şeyhülislam of Ottoman history. The
recently renovated small mosque is also located here. The name
of the street explains that it was once a bath of şeyhülislam in
the same place. The street that is named remains at the boundaries of today’s Yavuz Sultan Selim Quarter.

MÜNECCİM KUYUSU SOKAĞI

MUNECCIM KUYUSU STREET

İstanbul’un çeşitli mesire yerlerinde, koruluk arazilerinde, bazı dergâh bahçelerinde “Müneccim Kuyusu” denilen
kuyular bulunurdu. Bunların en tanınmışlarından biri
olan ve Fatih’in Arpa Emini semtindeki sokak, bu nedenle
Müneccim Kuyusu Sokağı diye tanınır olmuştur. Bu derin kuyuların içindeki su yüzeyine bakıp gelecekten haber
veren müneccimlere eski İstanbul ahalisi pek inanırdı. Bu
falcıların çoğu da kadın olurdu.

In various recreation places of Istanbul, in the lands of the forests, some dergâh gardens had wells called “Muneccim Well”.
One of the most well-known of these is Fatih’s Arpa Emini neighborhood, so it is known as Muneccim Kuyusu Street. The old
Istanbul people strongly believed in the astrologers who looked
at the water surface in these deep wells and informed them of
the future. Most of these individual would be women.

Arpa Emini semti Çapa’dadır. Sokak ise Gureba Hastanesi’nin az batısında ve Pazar Tekkesi Sokağı’nın altında, Millet Caddesi’ne açılır. Bu sokağın biraz kuzeyinde
ve Gureba Hastanesi’ne doğru bir de Müneccim Odaları
Sokağı yer alır.
Günümüzde bu yöreler, Oruç Baba haziresinin de
içinde bulunduğu Topkapı Mahallesi’ndedir.
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Arpa Emini village is located in Çapa quarter. The street
opens to Millet Avenue, a little west of Gureba Hospital and below Pazar Tekkesi Street. A little north of this street, and towards the Gureba Hospital, lies the Müneccim Odaları Street.
Nowadays, these regions are located in Topkapi Mahallesi,
where Oruç Baba appurtenance is located.
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MÜNİF PAŞA SOKAĞI

MUNIF PASHA STREET

Fatih’te ve Fındıkzade yakınındaki Altımermer ile bunun
aşağısındaki Haseki arasında, Millet Caddesi’ne paralel giden yoldur. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk büyük eseri
olan 1539 tarihli Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, bu yolun yakınındaki en önemli tarihî miraslarımızdandır.

It is the street that runs parallel to Millet Avenue between Altimermer near to Fındıkzade and Haseki below it. Mimar Sinan’s first major work in Istanbul, the Haseki Hürrem Sultan
Complex, dated 1539, is one of the most important historical
heritages near this road.

Münif Paşa, son dönem Osmanlı devlet adamlarındandı. Asıl adı Mehmet Tahir’dir. 1830’da doğan Münif
Paşa, 1862’de, 32 yaşındayken Bâb-ı Âli’de tercümanlık
yapmaya başladı. Bir ara Tercüman-ı Fünun dergisini,
1882’de de Mecmua-i Fü
nu
n’u yayınladı. Ansiklopedi
yayıncılığının ilk isimlerinden ve değerli bir bilim adamı
olan Münif Paşa, 1867’de Zaptiye Müsteşarı, 1879’da da
vezir oldu. 1884’de ise, Sultan II. Abdülhamit’in Maarif Nazırlığı görevini üçüncü kez yürüttü. Münif Paşa,
1910’da 80 yaşında öldü.

Munif Pasha was the late Ottoman statesmen. His real
name is Mehmet Tahir. Born in 1830, Münif Pasha began interpreting profession in Bab-I Ali in 1862 when he was 32 years old. He published Tercüman-ı Fünun magazine and Mecmua-i Fünun in 1882. Munif Pasha, a distinguished scientist
and first names of Encyclopaedia publications, was the Zaptıye Müsteşarı (Undersecretary of Security) in 1867 and the vizier in 1879. In 1884, He served Ministry of Education during
reign of Sultan II. Abdülhamit third time. Munif Pasha died
at the age of 80 in 1910.

MÜRSEL PAŞA CADDESİ

MURSEL PASA STREET

Fatih ilçesi sınırlarında ve Haliç kıyısındaki Fener’de bulunan caddenin adı, Büyük Taarruzdan sonra general olan
Mürsel Paşa’dan gelir. 1881’de doğan Mürsel Paşa, I. Dünya Savaşı’nda çok yararlılıklar gösteren bir komutandı.

The name of the Street, located in the Fener district along the
Golden Horn, is named after Mürsel Pasha, who is the general after the Great Attack. Mürsel Pasha, born in 1881, was
a commander who showed great usefulness during the First
World War.

MÜŞİR SÜLEYMAN PAŞA SOKAĞI MUSIR SULEYMAN PASHA STREET
Fatih’te ve Samatya semtinde bulunan bu sokak, batı tarafından Cerrahpaşa Hastanesi arazisine açılır. Güneyinden
ise bu sokağa paralel olarak Samatya Caddesi ve tren yolu
geçer. Fatih İstanbul’u aldığında Ermeni cemaatine patriklik kilisesi olarak verdiği Sulu Manastır (Surp Kevork),
bu sokağın batı yönünde kalır.

Located in Samatya district, this street opens to Cerrahpaşa
Hospital in the west. From the south, Samatya Street and the
railway track pass parallel to this street. The Sulu Monastery
(Surp Kevork), which was given to the Armenian congregation
as the patriarchal church when he took Fatih Istanbul, stays to
the west of this street.

Sokağa isim olan Müşir Süley Süleyman Paşa,
“93 Harbi” diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda “Cenup Orduları” kumandanıydı.

Müşir Süleyman Pasha, naming the street, was the commander of “South Armies” in 1877-1878 Ottoman-Russian
War known as “93 War”.

NACİ ŞENSOY CADDESİ

NACI SENSOY STREET

Fatih’teki Karagümrük semtinin ortasından geçen caddedir. Burası, 19. yüzyılda “Löküncüler” adıyla biliniyordu.
Löküncülük, zeytinyağı ve sirke karışımından “sızdırmazlık” için macun yapma işine denirdi. Bu lökünleri, çeşme
musluklarının kenarlarında ve künklerin birbirine bağ
lanma yerlerinde kullanırlardı eskiden.

It is the avenue that passes through the middle of the region
of Karagümrük in Fatih district. This was known in the 19th
century as “Löküncüler” (putty makers). Löküncülük was
putty making with a mixture of olive oil, vinegar and other
ingredients for “sealing”. This putty was used for around faucets
and for sealing pipes that had been connected together in the
olden days.

Caddeye adı verilen Prof. Naci Şensoy, 1960 devrimi
zamanında İstanbul Üniversitesi’nin önde gelen öğretim
üyelerindendi.

Professor Naci Şensoy this avenue was named after was
among the prominent educators at the Istanbul University
around the time of the 1960 revolution.
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NAKKAŞ LEVNİ SOKAĞI

NAKKAS LEVNI STREET

Fatih’in eski semti Karagümrük’te bulunan bu sokak, Keçeci Karabaş semtinde yer alıyor. Eski Ali Paşa ve yukarısındaki Altay caddelerine açılır. Batısında ise, Melek Ho
ca Caddesi yer alır. Karagümrük semtine adını veren eski
“Kara gümrüğü yapısı”, bu sokak yakınlarında, yaklaşık
şimdiki Mihrimah Sultan İlköğretim okulu civarındaydı.

This street in Fatih’s oldest neighborhood Karagümrük is located in the Keçeci Karabaş neighborhood. It opens to Old
Ali Paşa and Altay avenue above it. On the west, Melek Hoca
Street is located. The former “Land Customs Building”, which
gave its name to the Karagümrük district, was near this street,
near the present Mihrimah Sultan Primary School.

Levni, Türk minyatür resim sanatı tekniğinden, perspektif kurallarını içeren batı kaynaklı resme geçişin öncü
lerinden sayılır. Levni’nin, 1720’de Sultan III. Ahmet’in
oğullarının sünnetini gösteren resmi ünlüdür.

Levni is considered to be one of the pioneers of changing
from Turkish miniature painting art technique to western
source painting including perspective rules. Levni’s painting of
the circumcision of the sons of Sultan Ahmet III dated 1720
is famous.

NAFİZ GÜRMAN CADDESİ

NAFIZ GURMAN STREET

Yedikule’den Davutpaşa’ya doğru Samatya sahilleri boyunca, tren hattına paralel uzanan caddenin adıdır. Bu
yola adını veren 1882 doğumlu Nafiz Gürman, 1950’lerin
başında Türkiye’nin dördüncü genelkurmay başkanıydı.
Asıl adı “Ahmet” olan ve bir dönem Temsilciler Meclisi
üyeliğinde de bulunan Nafiz Gürman’ın adının verildiği
bir de mahalle vardır İstanbul’da. Ahmet Nafiz Gür
man Mahallesi, Bahçelievler’in gerisindeki Güngören
ilçesindedir.

This is the road From Yedikule to Davutpaşa, along the Samatya coast, running parallel to the railroad. Nafiz Gürman,
who was born in 1882 and gave the name to this street, was
Turkey’s fourth chief of staff at the beginning of the 1950s. Nafiz Gürman, whose real name is “Ahmet” and who was also a
member of the House of Representatives for a term, has a neighborhood named after him in Istanbul. Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi is located in the district of Güngören, behind
Bahçelievler.
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NAMIK KEMAL CADDESİ

NAMIK KEMAL STREET

Vatan ve Millet caddelerinin birleştiği Aksaray Meydanı’ndan başlayarak güneye, Marmara kıyılarındaki Ye
nikapı tren istasyonuna doğru dümdüz inen ve Fatih ilçesi
sınırlarında kalan caddenin adı, 19. yüzyılın ünlü hürriyet
şairi Namık Kemal’den gelir. Caddenin deniz kıyısındaki
eski Langa bostanlıkları, bir zamanlar Bizans’ın Eleuterios
Limanı’ydı. Günümüzde burada arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor.

Starting from Aksaray Square, where the Vatan and Millet
Boulevards are joined, the name of the boulevard which goes
down to the south, the Yenikapi train station on the banks of
the Marmara and the Fatih district, comes from Namık Kemal, the famous freedom poet of the 19th century. The old
Langa vegetable gardens on the sea shore were once the Port
of Eleuterios of Byzantium. Today, archaeological excavations
are being carried out here.

Namık Kemal, 1840’da doğdu. Düzenli bir eğitim görmedi. İlk şiirlerini Sofya’da yazmıştır. 1858’de İstanbul’a
geldi ve 1862’de girdiği Tercüme Odası’nda Batı hayranı
sanatçılarla, aydınlarla tanıştı. Bir sözünden dolayı Kıbrıs’ta 38 ay sürgün hayatı yaşadı ve dönüşünde İstanbul’da
âdeta kahramanlar gibi karşılandı. Ünlü vatan şairimiz
Namık Kemal 1889’da öldü.

Namık Kemal was born in 1840. He did not have a regular education. He wrote his first poems in Sofia. In 1858 he
came to Istanbul and in 1862 he entered the Interpretation
Room and met with Western fans, artists and intellectuals. As
a matter of fact, he lived 38 months in exile in Cyprus, and on
his return he was met as a hero in the city. Namık Kemal, the
famous homeland poet, died in 1889.
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NARLIKAPI

NARLIKAPI

Bir kapının çevresi “nar ağaçları” ile dolu olursa, oraya
bundan daha güzel hangi isim konabilir ki? Narlıkapı
(Bâb-ı Nar), Doğu Roma başkenti Konstantinopolis’in
Marmara denizi surlarında, Samatya ile Yedikule ara
sında kalan kapının ve bölgenin adıdır. Bu Türkçeleştirilmiş ismi de Osmanlılar koymuştur.

If the perimeter of a door is filled with “pomegranate trees”,
what name could be better placed there than that? Narlıkapı
(Bâb-ı Nar) is the name of the door and the division between
Samatya and Yedikule in the waters of Marmara Sea of C
 onstantinople, the capital of Eastern Rome. The Ottoman Empire
also put this Turkishized name.

Burada günümüzdeki Narlıkapı Sokağı da adını yine
bu eski kapıya açılmış olması dolayısıyla almıştı. Bu sokak,
İmrahor İlyas Bey Caddesi’ni Yedikule İstasyonu’na bağlar. Tarihî Yedikule gazhanesi buraya çok yakındır.

Here, today’s Narlikapi Street was named because it was
opened to this old door again. This street connects İmrahor İlyas Bey Avenue to Yedikule Station. The historic Yedikule gas
station is very close here.
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NESLİŞAH

NESLISAH

Fatih ilçesinin eski mahallelerinden biri olan Neslişah,
Vatan Caddesi’nin kara surlarından çıktığı bölümde, Topkapı ile Edirnekapı arasında ve ünlü Sulukule semtinde
bulunuyor. Eski yıllarda bostanlık bir arazi olan bu mahallede, surların yakınında Neslişah Camisi yer alır.

Neslişah, one of the old neighborhoods of Fatih district, is located between the Topkapı and Edirnekapı and the famous
Sulukule district in the section of the Vatan Avenue, Neslişah
Mosque is located near the city walls in this locality, which was
a vast land in the olden years.

Yakın tarihlerde tamir edilerek İstanbul kültürüne
kazandırılmıştır bu eski mahallenin camisi. Civarındaki
“Kuruçınar Çeşmesi”ni ise 1585’te Sadrazam Mesih Paşa’nın kethüdâsı Yakup Ağa yaptırmıştır. Eskiden bu çeşmenin bulunduğu sokağa bu nedenle Çınarlı Çeşme Cad
desi, güneyindeki geniş bostanlıkların önünde bulunan
toprak yola da Çınarlı Çeşme Sokağı derlerdi.

It has been renovated in recent history and added back to
the culture of Istanbul as a museum. The surrounding “Kuruçınar Fountain” was built in 1585 by Yakup Ağa, the chamberlain of the Grand Vizier Mesih Paşa. Because of this the
street this fountain is on was called Çınarlı Çeşme Avenue, and
the dirt road in located in front of the wide vegetable gardens
south of this street was called Çınarlı Çeşme Street.
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NEVBAHAR

NEVBAHAR

Fatih ilçesinin tarihî mahallelerinden biri olan Nevbahar,
günümüzün Fındıkzade’sinde, semtin merkezinden geçen
Kızılelma Caddesi, Cevdet Paşa Caddesi ve az doğudaki
Haseki caddeleri arasındaki sokaklardan oluşuyor. “Yeni
bahar” anlamındaki bu Nevbahar Camisi’ni ta Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptıran ve aynı zamanda da
bu sultanın ekmekçibaşısı olan Muhyiddin Mehmet bin
İsa’nın artık sadece adı biliniyor İstanbul’da. Çünkü tarihî
camisi, o ünlü 1918 yangınında yok olup gitti. Yeri ise,
günümüzde de duran Haseki Külliyesi’nin batısındaki sokağın ucunda, Molla Gürani Sokağı’nın üzerindeydi. Bu
tarihî bölge eski yıllarda pek çok eski eserle doluydu. Şimdi olmayan bu caminin yakınında, yine yok olmuş Şeyh
Taha Tekkesi ve Kasap Halil Camisi bulunuyordu. Ayrıca
buraya yakın Hacı Timur Camisi ise şimdi “Fatih Eğitim
Parkı” olan Fındıkzade’deki eski Bizans sarnıcı Mokios’un
güneyinde kalıyordu.

Nevbahar, one of the historical neighborhoods of the Fatih
district, consists of the streets between Kızılelma Avenue,
Cevdet Paşa Street and the little Haseki streets in the east,
passing through the center of the fortress in today’s Fındıkzade. Muhyiddin Mehmet bin İsa, who had this Nevbahar
(meaning New Spring) Mosque built in the time of Fatih
Sultan Mehmet and at the same time the head bread baker
of this Sultan, is now known only in Istanbul. Because the
historical mosque was destroyed in that infamous 1918 fire.
The place was on Molla Gürani Street, at the end of the street
on the west of the Haseki Complex, which stands today. This
historical area has been filled with many ancient artifacts in
the past years. Sheikh Taha Tekkesi and Kasap Halil Mosque
were near this glass, which is nowhere near. Also close to here
is the Haci Timur Mosque, which is now located to the south
of Mokios, a former Byzantine cistern in Fındıkzade, which
is now the “Fatih Education Park.”

Mahallenin kuzeyinden, Millet Caddesi diye bilinen
günümüzün Turgut Özal Bulvarı geçiyor. Her yanı yüksek
apartmanlarla, sokaklar
la doldurularak tarihî görünümü yok edilen Nevbahar çevresinde ise yine tarihî Seyit
Ömer ve Deniz Abdal mahalleleri yer alıyor şimdilerde.
Oysa daha yüz yıl kadar önce, Nevbahar Camisi’ni çevresi geniş bostanlıklarla kaplıydı ve çıkmaz sokaklı, küçük,
mütevazı mahalleler vardı buralarda. Nevbahar’ın yanın
da Başçı Mahmut Camisi’yle (şimdi yeniden yapıldı. Haseki Hürrem Sultan Külliyesi’ne çok yakındır) bu camiye
ait bir dergâh dururdu. Daha aşağıda, Kızılelma Caddesi
üzerindeki Bekirpaşa Camisi ise, yenilenmiş haliyle günümüze ulaşabildi. Buradaki Topçu Emin Sokağı’nda 18.
yüzyıl sonlarından Beşikçizade Tekkesi bulunurdu. Aynı
isimli bir de çeşmesi vardır bu dergâhın.

Millet Avenue known today as Turgut Ozal Boulevard,
passes through the north of the neighborhood. In the vicinity
of Nevbahar, where historical buildings are filled with high
buildings and streets, historical Seyit Ömer and Deniz Abdal
neighborhoods are present. Yet about a hundred years ago, the
Nevbahar Mosque was surrounded by vast vegetable gardens
and modest neighborhoods with dead-end streets were located
here. Next to Nevbahar, there was a dergâh of Başçı Mahmut
Mosque (now rebuilt and very close to Haseki Hürrem Sultan
Complex). Below, the Bekirpaşa Mosque on Kızılelma Street
has been renovated and made it to our time. Beşikçizade Tekke
was found at Topçu Emin Street in the late 18th century. This
dergâh also has a fountain with the same name.

Anıtsal İstanbul yarımadasının tarihî dokusu en çok
bozulan mahalleleri bu Fındıkzade çevresinde bulunur
günümüzde. Tabi, böyle büyük önemdeki bir tarih alanına hiç yakışmayan çirkin binaları da!

The vicinity of Fındıkzade has the neighbourhoods with
the most spoiled historical fabric of the monumental Istanbul
Peninsula today. Of course, ugly buildings are not suitable for
such an important historical area!

NEVŞEHİRLİ DAMAT
İBRAHİM PAŞA CADDESİ

NEVSEHIRLI DAMAT
IBRAHIM PASA STREET

Fatih Camisi’nin kuzey yönünden Haliç kıyısına doğru
inen caddedir. Sol yanından Yesarizade Caddesi’yle birleşerek daha aşağıda Karadeniz Caddesi adını alır ve bu
isimle Cibali kıyılarına uzanır.

It is the road to the Golden Horn from the northern side of the
Fatih Mosque. It merges with Yesarizade Avenue on the left
side and takes the name of Karadeniz Boulevard below it and
extends to the shores of Cibali with this name.

Buraya adını veren Damat İbrahim Paşa, Osman
lı tarihinin en ünlü sadrazamlarından biriydi ve Sultan
III. Ahmet’in “Lale devri” zamanında devleti yönetmişti.
İstanbul’da pek çok çeşme, Boğaziçi ve özellikle Haliç kı
yılarında birçok yalı ve sahilsaray onun döneminde inşa
edilmiştir. Ne yazık ki paşa bu devrin sonunda, 1730’da
patlak veren isyanda feci şekilde öldürülmüştür.

Damat Ibrahim Pasha, who gave his name here, was one
of the most famous Grand Viziers of Ottoman history and
Sultan Ahmet III directed the state during the “Tulip Age.”
Many fountains in Istanbul, the Bosphorus, and many villas
and shores on the Golden Horn coast, were built during his
reign. Unfortunately, at the end of this chapter, the pasha was
tragically killed in the rebellion that erupted in 1730.

Bu çevrede de çeşmeler yaptıran paşanın adını taşıyan cadde civarında eski yıllarda, günümüze ulaşamayan
tanınmış iki medrese dururdu. Bunlardan biri “Damat
Mehmet Paşa Medresesi”, diğeri ise, “Çayırlı Medrese” idi.

In the vicinity of the street bearing the name of the pasha
who made the fountains in this environment, two well-known
medreses stood, which did not reach to our day. One of them
was “Damat Mehmet Paşa Medrese” and the other was “Çayırlı Medrese.”
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NİŞANCI (EDİRNEKAPISI)

NISANCI (EDIRNEKAPISI)

İstanbul’daki Nişancı semtlerinde biri de Edirnekapı’dadır. Buna da Fatih Nişancısı (Nişancası) derler. Saraçhane
dolaylarından gelip batıya uzanan Fevzipaşa Caddesi’nin kuzey tarafındaki semtte yer alan Nişancı Mehmet
Paşa Külliyesi’ni, Mimar Sinan burada 16. yüzyılın son
larında yaptı. Şimdi buradaki Nişancı Caddesi’ne vaktiyle, yakınındaki Zincirlikuyu Camisi’nden (Atik Ali Paşa
Camisi) dolayı “Zincirlikuyu Caddesi” derlerdi.

One of the gunnery districts in Istanbul is in Edirnekapı. It
was called Fatih Nişancısı (Nişancası). Mimar Sinan built the
Nişancı Mehmet Paşa Complex, located in the northern side of
Fevzipaşa Avenue, extending from the vicinity of Saraçhane to
the west, in the late 16th century. If it were today they would
have called it “Zincirlikuyu Avenue “ because of the Zincirlikuyu Mosque (Atik Ali Paşa Mosque) nearby.

İstanbul’un en yoğun eski eserleri sıra sıra bu caddenin kıyılarında yer alırdı eskiden. İçlerinde de medreseler
ağırlıktaydı. Ümmî Veled Medresesi, Çukur Medrese,
Eftalzade Keskin Dede Medresesi ve Camisi, Kadıasker
Medresesi, Su Havuzu ve Zincirli Kuyu, Mustafa Râkım
Medresesi, Zincirlikuyu Hamamı günümüzde artık yoktur. Sadece Halil Efendi Medresesi çok harap vaziyette
köşe başını bekler boynu bükük şekilde.
Nişancılık, Osmanlı devlet kademelerinde çok önemli
makamlardan biriydi. Yabancı devletlere yazılacak ya
zıların örneklerini hazırlamaktan, devlet kanunlarını çok
iyi bilmeye dek pek önemli vazifeleri vardı nişancıların.
Buradaki camiyi yaptıran Nişancı Mehmet’in diğer lâkabı
ise “Boyalı” idi. 1593 yılında ölen Nişancı Mehmet, divanda ikinci vezirliğe dek yükselmiştir.

The oldest works of art in Istanbul were once on the shores of this city, dominated by medreses. Ümmî Veled Medrese,
Çukur Medrese, Eftalzade Keskin Dede Medrese and Mosque,
Kadıasker Medrese, Water Pool and Chain Well, Mustafa Râkim Medrese, Zincirlikuyu Bath are no longer available today.
Only Halil Efendi Medrese is guarding the corner in a very dilapidated state and destitude.
Marksmanship was one of the most important authorities
in the Ottoman state. The officers had very important duties
from preparing the samples of the writings to be sent to foreign states, to knowing the state laws very well. The other word
nickname of the Nişancı Mehmet who had the mosque built
here was “Painted.” Nişancı Mehmet, who died in 1593, had
reached the position of assistant second vizier in the “Divan”
the council of ministers.

ODUN İSKELESİ SOKAĞI

ODUN ISKELESI STREET

Fener’e yakın Cibali semtinde, surlar üzerindeki tarihî
Cibali Kapısı’na açılan ve hemen iç kısımda görülen Siv
rikoz Camisi’nden adını almış olan Sivrikoz Sokağı’nın
batı tarafında yer alan bu sokak önünde, eski yıllarda bir
odun iskelesi bulunuyor
du. Genellikle Batı Karadeniz
dağlarından getirilen odunlar, yakacak ve kerestelik olarak kullanılmak için bu iskeleye indirilirdi. Fener’e doğru
kıyıda ise, pek çok derbeder görünümlü depolarla birlikte
bir de “Umumi Mağazalar” depoları vardı.

In the past, there was a wooden pier in front of this street on
the west side of Sivrikoz Street, named after Sivrikoz Mosque,
which opened to the historic Cibali Gate on the fortresses in
the Cibali neighborhood near Fener. Often the wood brought
from the mountains of the Western Black Sea were lowered to
this pier for use as firewood and lumber. On the shore towards
Fener, there were also “Umumi Mağazalar” (General Shops)
warehouses with many disorderly depots.
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NİYAZİ MISRİ SOKAĞI

NIYAZI MISRI STREET

Fatih’in Hatice Sultan Mahallesi’nde, Edirnekapı kara
surlarına yakın konumda, Sulukule civarında ve Neslişah
Camisi’nin biraz üzerinde bulunan bu sokak, ünlü Halvetî
tarikatı şeyhi Niyazi Mısri’nin adını taşır. Şeyh Mısırlı değildi. Mısır’da eğitim gördüğünden bu lâkabı almıştır. Padişahların pek çoğu bu tarikata bağlıydı. Ayrıca Halvetiler’den çeşitli başka “kollar” çıkmıştır. Bu üretkenliğinden
dolayı da “Halvetî tarikatına” “tarikat kuluçkası” derlerdi.
Son dönemlerden Ahmet Kamil Efendi Tekkesi, bu sokağın eski yapılarındandır. Şeyh Türkü de denir bu tekkeye ve 1877 yılındandır. İmam Niyazi Mısri, önemli bir
Dîvan’ı ve manzum şiirleri bulunan tanınmış bir şeyhti.
1618’de Malatya’da doğan Mısri’nin asıl adı Mehmet’tir.
Mısri, 1693’te ölmüştür.

Located in the Hatice Sultan neighborhood of Fatih, near the
Edirnekapı land walls, around Sulukule and just above the
Neslişah Mosque, this street carries the name of the famous
Halveti sect Sheikh Niyazi Mısri. Sheikh was not an Egyptian.
Since he studied in Egypt, he got this title. Many of the sultans
were tied to this sect. In addition, various other “branches”
have emerged from the Halvetis. Because of this productivity,
people would call this sect as “hatch of sects.” From the recent
history, Ahmet Kamil Efendi Tekke is one of the old buildings
of this street. It is also called the Sheikh Turk and it was built in 1877. Imam Niyazi Mısri is a well-known sheikh with
an important Diwan and poetry poems. Born in Malatya in
1618, the real name of Mısri was Mehmet. Mısri died in 1693.

“İmam Niyazi” olarak bilinen bir diğer sokak ise, Fatih
Külliyesi’nin Saraçhane’ye doğru doğusunda ve su kemeri yakınındaki “Kadınlar Pazarı”nın üst tarafında ve Hü
sambey Mahallesi’ndedir.
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Another street known as “Imam Niyazi” is on the east side
of the Fatih Complex and on the upper side of Kadınlar Pazarı
(Women’s Market) near the aqueduct and in the Hüsambey
Quarter.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

NURETTİN TEKKESİ SOKAĞI

NURETTIN TEKKESI STREET

Fatih’in Atikali semtinin kuzey bölümünde, Vefa stadyumu
(Aetios Sarnıcı) yakınında bulunur. Burada günümüzde de
duran “Nurettin Tekkesi”nden almıştır adını. Yanında da
Canfeda Hatun Camisi bulunur. Bu Canfeda Hatun, sarayın hareminde kethüdâ kadındı. Camisini 16. yüzyıl sonlarında yaptırdığı anlatılır. Ama 17. yüzyıl başlarında yaşa
yan I. Ahmet’in hareminden olduğu da iddia edilir.

It is located in Atikali qaurter of Fatih in the northern part
of the district near Vefa stadium (Aetios cistern). It is named
after “Nurettin Tekke”, which is still here today. Next to it is the
Canfeda Hatun Mosque. This Canfeda Hatun was a kethüda (Steward) woman in the palace harem. It is told that her
mosque was built in the late 16th century. But it is claimed
that she was in the harem of I Ahmet, who lived in the early
17th century.

Nurettin Tekkesi 18. yüzyıldandır ve bunu bir Halvetî
kolu olan Cerrahi tarikatı kullanırdı. Sultan III. Ahmet 1703
yılında Şeyh Nurettin Cerrahi adına yaptırmıştı bu dergâhı .
Şeyh Nurettin anasıyla birlikte bu civarda otururlardı

Nurettin Tekke is from the 18th century and used it as a
Cerrahi Sect, a Halveti sect branch. Sultan III. Ahmet was
built it in 1703 for Sheikh Nurettin Cerrahi. Sheikh Nurettin
resided in this house together with his mother.
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ORHAN KEMAL SOKAĞI

ORHAN KEMAL STREET

Fatih’te, Haliç kıyılarına ve Unkapanı bölgesine yakın
Küçükmustafapaşa semtinin doğusunda, Cibali ve Salih
Paşa Caddesi yakınında, Kadir Has Üniversitesi’nin arkasında yer alır. Bu caddeden dik çıkarak Üsküplü Cadde
si’yle buluşur. Ünlü yazarımız Orhan Kemal bir süre bu
sokaktaki halen görülebilen ahşap bir evde oturmuştu.
Orhan Kemal’in oğlunun babasının anısına Cihangir’de
kurduğu bir müzenin bulunmasına karşın, bu evin de bir
müzeye dönüştürülmesi gerekmektedir.

In Fatih, it lies behind Kadir Has University, near Cibali and
Salih Paşa Street to the east of Kucukmustafapaşa district,
near the Golden Horn shores and Unkapanı district. Standing
upright from this street, you will meet Üsküplü Avenue. Our
famous writer Orhan Kemal has been residing in a wooden
house on this street for a while.

1914 ile 1970 arasında yaşayan ve Nazım Hikmet’in
teşvikiyle roman yazmaya başlayan ünlü edebiyatçımız
Orhan Kemal’in, Ekmek Kavgası, Baba Evi, Yalan Dünya,
Hanımın Çiftliği gibi pek çok tanınmış eseri bulunuyor.
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Our famous literary Orhan Kemal, who lived between
1914 and 1970 with the encouragement of Nazım Hikmet,
has many well-known works such as Bread Fight, Father’s
House, Liar World, and Lady’s Farm.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

ÖMER SEYFETTİN SOKAĞI

OMER SEYFETTIN STREET

Fatih’in kalabalık semti Fındıkzade’deki Bizans açık sarnıcı Mokios’un (Osmanlı’da Çukurbostan, şimdi ise Fatih
Eğitim Parkı) güneyinde kalıyor bu sokak. Çevresiyle bir
likte Nevbahar Mahallesi’nde yer alan sokağın yakınlarında ise Başçı Mahmut Camisi vardır. Ömer Seyfettin
Sokağı, doğudan Kızılelma Caddesi’ne açılmaktadır.

This crowded district of Fatih is located on the south of Byzantine open cistern Mokios (Çukurbostan in Ottoman, now
Fatih Education Park) in Fındıkzade. Nearby is Nevbahar
Mahallesi, near the Başçı Mahmut Mosque. Ömer Seyfettin
Street opens to the Kızılelma Street in the east.

Sokağa adı verilen Ömer Seyfettin, 1884’te Balıkesir’de doğdu. Askerî Baytar Mektebi’nde okudu. 1914’te
ise Kabataş Lisesi’nde öğretmendi. 1917-1920 arası pek
çok dergide çeşitli öyküler yazdı. 1920’de ise aramızdan
ayrıldı. Önce Kuşdili Mezarlığı’na gömüldü, fakat oradan
tramvay hattı geçecek diye, 1934 yılında mezarı Zincirlikuyu’ya nakledildi.

Ömer Seyfettin, whose name was given to the street, was
born in Balıkesir in 1884. He studied at Military Veterinary
School. In 1914 he taught at Kabataş High School. Between
1917 and 1920, he wrote various stories in many magazines.
In 1920 he left us. He was first buried in the Kuşdili Cemetery,
but in 1934 the tomb was transferred to Zincirlikuyu when
streetcar lines were planned to go through.

ÖRDEK KASAP

ORDEK KASAP

Fatih ilçesinde, Vatan Caddesi’nin üstündeki Gureba Hastanesi’nin önündeki cadde eskiden, “Yeni Bahçe Hastane
Çayırı” diye bilinirdi. Oldukça boş, âdeta kırlık alanlar olan
bu yörede, hastanenin arka köşesinde, orada vaktiyle bulunan karakolun yanında Ördek Kasap lâkaplı kişinin eski
asırlarda yaptırdığı küçük bir mahalle camisi yer alıyordu
ve 1773 yılında inşa ettirmişti oradaki camisini. Tam adı da,
“Şücaattin Kasapbaşı Ördek Mehmet Efendi” idi.

In the province of Fatih, the street in front of Gureba Hospital
above Vatan Street formerly known as “Yeni Bahçe Hospital
Meadows.” In this quite empty region, which was almost rural,
there was a small neighborhood mosque built next to the police
station that was there in the old centuries by the Duck Butcher, in the back corner of the hospital in 1773. His full name
was “Şücaattin Kasapbaşı Ördek Mehmet Efendi.”

Bu mahallenin adı, işte şimdi olmayan o camiden yadigâr kalmıştır. Günümüzde bu hastanenin arkasında duran Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi, Ördek Kasap Camisi’nin çok yakınında kalıyor. Eskiden aynı isimde bir de
karakol bulunurdu burada. Yakındaki Lütfi Paşa Sokağı,
vaktiyle burada yer alan ve 16. yüzyılda yapılan Sadrazam
Lütfi Paşa Camisi’nden almış ismini. Bu sadrazamın karısı olan (?) Şah Huban’a ait türbe ise daha aşağıda, Vatan
Caddesi köşesinde durur günümüzde. Lütfi Paşa, Koca
Sinan’ın başmimar olmasını saraya öneren adamdı aynı
zamanda. Bu bölgeler daha çok Gureba semti diye bilinir
şimdilerde.

The name of this neighbourhood, is what remains of that
mosque that longer exists. Today, the Bezm-i Âlem Valide
Sultan Mosque stands behind this hospital and is located very
close to the Duck Kasap Mosque. There used to be a police station with the same name. The nearby Lütfi Paşa Street was
named after the Grand Vizier Lütfi Paşa Mosque, which was
built here in the 16th century. The tomb belonging to Şah Huban, who was the wife of this grand vizier (?) Is now on the
corner of Vatan Boulevard. Lütfi Paşa, was also the man who
recommended Big Sinan as head architect to the palace. These
regions are now known as the Gureba district.
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PEYK DEDE SOKAĞI

PEYK DEDE STREET

Fatih’in kara surlarının içindeki iki semti olan ve isimlerini surlar üzerindeki tarihî kapılardan alan Silivrikapı
ve Mevlanakapı arasındadır bu sokak. Doğudan Alyanak
Sokağı’na bağlıdır. Sokağın kuzey taraflarından Şehremini semtine girilir. Sokak çevresindeki ünlü eski eserlerden
biri, yakın yıllarda yeniden, ama aslına benzemeyen biçimde inşa edilen tarihî “Lâlezar Camisi”dir.

This street is between Silivrikapı and Mevlanakapı, two quarters within the land walls of Fatih and named after the historical gates on the fortresses. It is connected to Alyanak Street
from the east. The northern side of the street enters Şehremini
district. One of the famous antiquities around the street is the
historical “Lâlezar Mosque”, which is built again in recent years, but in a way that is unlike the original.

Sokağa adı verilen Peyk Dede’nin, Tanınmış Şeyh Sezai Efendi’nin müridi olduğu söylenir. Peyk Dede’nin asıl
adı, Ahmet Remzi Efendi idi. Bu sokak civarındaki Kara
baş Mahallesi’nde kurduğu dergâhta, 1854 yılında şeyhlik
yapan Said Aşki Efendi’nin mezar taşı durur.

It is said that Peyk Dede, the street is named after, is one
of the disciples of the well-known Sheikh Sezai Efendi. Peyk
Dede’s real name was Ahmet Remzi Efendi. The tombstone of
Said Aşkı Efendi, who was a sheikh in 1854, stands in the dervish lodge he built in Karabaş Mahallesi, near this street.

POSTA YOLU SOKAĞI

POSTA YOLU STREET

Aksaray’ın batısında, Topkapısı surlarına doğru, Kara
Ahmet Paşa Külliyesi’nin görüldüğü eski Fatma Sultan
ma
hallesindedir bu sokak. Vatan Cad
desi’nden batıya
doğru ilerleyen güzergâhın, kara surlarına doğru son kısımlarındadır.

In the west of Aksaray, towards the city walls of Topkapı, this
street is at the old Fatma Sultan neighborhood where Kara
Ahmet Pasha Kulliyesi is seen. It is at the end of Vatan Avenue
towards the west, towards the land walls.

19. yüzyıl sonlarında ve henüz Aksaray’dan “V” biçiminde başlayarak surlara doğru makas gibi ayrılıp ilerleyen devasa Vatan ve Millet Caddeleri ortalıklarda yokken, bu bölge geniş bir çayırlık (!) halindeydi (Çayır-Posta
Yolu, yahut “Yenibahçe Çayırlığı”). Şimdiki Vatan Cad
desi’nin güzergâhından surlara doğ
ru ilerleyen toprak
zeminli dar bir yol, bu dere yatağının ortasından geçip
(Roma döneminin Likos De
re
si, Osmanlı döneminde
Bayrampaşa Deresi adını aldı ve sonraki yıllarda kuruyup
yok oldu), “Çayır Posta Yolu” adıyla batıya ilerlerdi. Geçtiği güzergâhın kuzey tarafı ise “Yenibahçe Çayırı” diye
tanınırdı ve İstanbullular buraya mesireye gelirlerdi. İlk
tiyatro gösterileri de burada kurulan çadırlarda başlamıştır İstanbul’da. Şimdi aynı bölge, boğucu ve yorucu bir
trafik karmaşası içinde, yüksek beton binaların kuşatma
sı altında, eski görünümüyle kıyaslanamayacak haldedir.
Aksaray-Sofular’daki Yeniçeri teşkilatına ait “Yeni Odalar”, geçirdiği büyük yangından sonra kullanılamaz hale
gelince, onarılana dek Yeniçeriler, bu Yeni Bahçe Çayırı’nda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmüşlerdi.
Gördüğünüz gibi, o günlerin eşsiz hatıraları, günümüzde
küçük bir sokak tabelasında asılı kalmıştır artık!..
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It was a large meadow (Çayır Posta Way or “Yenibahçe
Çayırlığı”) at the end of the 19th century and not yet in the
vicinity of the vast Vatan and Millet Ranges that started at
Aksaray in the form of a “V”. A narrow road with the ground
running through the walls of the present Vatan Avenue passed
through the middle of this creek bed (the name of Likos Stream in the Roman period, Bayrampaşa Stream in the Ottoman
period which dried up in the following years). The northern
side of the route was known as “Yenibahçe Çayırı” and the
people of Istanbul came here to have picnic. The first theater
shows started in tents established here in Istanbul. Now the
same area can not be compared with the old look under the
siege of high concrete buildings in a choking and tiring traffic
complex. When the “New Chambers” belonging to the Janissaries in Aksaray-Sofular became unusable after the great fire
they had continued their lives in the tents they had built in this
New Garden Meadow until they were repaired. As you can
see, the unique memories of those days are now hanging on a
small street sign!

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

RAMAZAN EFENDİ SOKAĞI

RAMAZAN EFENDI STREET

Fatih’in kara surlarının güney bölümüne yakın Kocamustafapaşa semtinde ve merkezdeki meydanın kıyısında duran Ramazan Efendi Camisi’nden adını alan yoldur. Halk
arasında “Bezirgân Camisi” de denilir bu esere. Zira, Ramazan Efendi saray bezirgânlarından, yani yiyecek mad
desi alımlarından sorumlu bir görevliydi. Eseri, Mimar
Sinan 1585 yılında inşa etti. Hoca Hüsrev Camisi olarak
da tanınır. (Bakınız; KoKocamustafapaşa.) Cami, en çok
16. yüzyılın enfes çinileriyle nam salmıştır. Sonraki yıllarda Hamza İsmail Efendi tarafından onartılmıştır.

It is named after the Ramazan Efendi Mosque, which stands
in Kocamustafapaşa district near the southern part of Fatih’s
land walls and on the shore of the center square. It is called
“Bezirgan Mosque” among the people. Because, Ramazan
Efendi was responsible for Bezirgan Works of the Palace (Bezirgan, purchase of food items) Mimar Sinan built this work in
1585. It is known as Hoca Hüsrev Mosque. (See, Kocamustafapaşa.) The mosque is best known for its exquisite tiles of the
16th century. It was repaired by Hamza İsmail Efendi in the
following years.

SADETTİN EFENDİ SOKAĞI

SADETTIN EFENDI STREET

Tarihimizde “Hoca” lâkabıyla tanınan ve 16. yüzyılın en
tanınmış şeyhülislamlarından olan Sadettin Efendi, 1536
yılında doğdu. Yavuz Sultan Selim’in en yakın nedimi
ve öldüğünde baş ucunda bulunan Hasan Can’ın oğludur. Şeyhülislamlık görevine 1598 yılında atandı. Cerrah
Mehmet Paşa’nın sadrazam olmasında Sadettin Efendi
önemli katkılar sağlamıştır. Abdülkadir Geylani’nin Me
nakıb’ını Türkçeye kazandıran Sadett in Efendi’nin Tac-üt
Tevarih adlı eseri çok ünlüdür. Oğullarından biri de İstanbul kadılığı yapmıştır.

Sadettin Efendi, known as “Hodja” in our history and one of
the 16th century’s most well-known religious affairs chief, was
born in 1536. He is the son of Hasan Can, the courtier of Yavuz Sultan Selim and found near during his death. He was
appointed to the post in 1598. Sadettin Efendi contributed
important contributions to make Cerrah Mehmet Pasha the
Grand Vizier. Sadettin Efendi translated Abdulkadir Geylani’s ‘Menakıb’ to Turkish and his work named Tac-üt Tevarih
is very famous. One of his sons was also a Religious Judge of
Istanbul.

Sokak, büyük olasılıkla sözünü ettiğim şeyhülislam
Sadettin Efendi’nin adını taşıyor. Fatih’in Edirnekapı
semtinin az güneyinde kalan Karagümrük’te ve Muhtesip İskender Mahallesi’ndedir. Bu mahallenin adı, Fatih
devrinde burada yapılmış ve zamanımıza şekli değişmiş
olarak gelen aynı isimli küçük camiden geliyor. Bu bölge,
Sulukule semtinin az doğusunda yer alır ve kara surları
yakınındadır.

The street is probably named after Sadettin Efendi mentioned. It is located in Karagümrük and Muhtesip İskender
quarter, located to the south of Fatih’s Edirnekapı district. This
quarter is named after the same name little mosque that was
built here in the time of Fatih and changed in a timely manner.
This area is located to the east of Sulukule district and is near
the land walls.
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SALİH PAŞA CADDESİ

SALIH PASA STREET

Fatih ilçesi sınırlarında ve Unkapanı-Haydar arasında,
Zeyrek Mahallesi yakınlarında yer alan bu eski caddenin adı, buradaki İbni Meddas Camisi’nin önündeki Salih Paşa Çeşmesi’nden gelir. Bu çeşmeden dolayı camiye
de Salih Paşa Camisi derler. Oysa bununla ilgisi yoktur
ve tarihi çok daha eskidir caminin. Kani Paşa Sokağı ile
Salih Paşa Caddesi’nin birleştiği köşede yer alan cami 15.
yüzyıldan, özgün kimliğini yitirmiş çeşme ise 19. yüzyıldandır.

The name of this old avenue, located within the borders of
Fatih district, between Unkapanı and Haydar, near Zeyrek
neighbourhood, comes from the Salih Paşa Fountain located
in front of the İbni Meddas Mosque. Because of this fountain
the mosque is also called Salih Paşa Mosque. Yet it has no connection with it, the history of the mosque is much older. The
mosque located at the corner of Kani Paşa Street and Salih
Paşa Avenue is from the 15the century while the fountain with
the lost original identity is from the 19th century.

Camiyi yaptıran kişi, 1455’te ölen Başmakçızade Hü
samettin adında biriydi. Salih Paşa ise çeşmeyi yaptır
dığında, bu eski camiyi de 1830’larda onartmıştı. Camiye
eski yıllarda “Başmakçızade Mescidi” derlerdi. Başmakçılık, bir tür pabuç imaline denir. Bu Hüsamettin Efendi’nin, Fatih Sultan Mehmet için de çeşitli güzel mestler
yaptığı anlatılır. Yakındaki mezar taşında da bunu ka
nıtlayan “sultanın mestçibaşısı” diye yazılıdır. Bu caddenin
üst tarafı Haydar’a çıkar ve çevresinde birbirinden ilginç
pek çok ahşap evin sıralandığı otantik dokulu güzel sokak
lar bulunur.

The person who built the mosque was an individual named Başmakçızade Hüsamettin who died in 1455. When
Salih Paşa had this fountain build in 1830’s, he also had the
mosque repaired. Başmakçılık is a kind of shoemaking. It is
said that this Hüsamettin Efendi made a variety of beautiful
shoes for Fatih Sultan Mehmet. His gravestone nearby proves
this with an incription of “Sultan’s Mestçibaşı”. The upper side
of this avenue goes to Haydar and around it are located beautiful streets of authentic fabric with rows of interesting wooden
houses each more interesting than the next.
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SALMATOMRUK CADDESİ

SALMATOMRUK STREET

İsminin taşıdığı anlam ile belki de İstanbul’daki en ilginç öykülü caddelerinden biri olan Salmatomruk, Fatih
ilçe sınırlarında yer alıyor. Fevzipaşa Bulvarı’nın kuzey
kenarında bulunan Vefa Stadı’nın (eski Aetios açık sarnıcı) kıyısından ve Atikali semtinden başlayarak, Ayvan
saray-Balat içlerine dek iner.
Salmatomruk sözcüğü, aslında bir “Osmanlı işkence
türü” ile ilgili bir birleşik sözcüktür. Şöyle ki; Tomruk diye,
o zamanlarda suçluların ayaklarına geçirilen kütüklere
derlerdi. İçleri boş olan bu tomruklara vurulan suçluların
bazen sadece başlarının açıkta bırakıldığı olurdu. Cad
de üzerinde de bu cezaların uygulandığı bir “tevkifhane”
bulunuyordu. İstanbullular tarafından o denli ünlendi ki
bu yer, sonradan “tomruk” diye anılmaya başlandı. Hatta
öyle ki, Bâb-ı Âli’de hükümet tevkifhanesinin bulunduğu
polis müdüriyeti bile “tomruk dairesi” ismiyle anılmaya
başlanmıştı.
Suçlular bu caddedeki “tomruk”ta cezalarını çektikten
sonra, “salma” adı verilen başka bir binaya götürülür ve
sonra da “salıverilirlerdi”. “Salma” da bu sözcükten türemiş
ve sonra ikisi birlikte söylenir olmuş. Caddenin adı da o
tarihlerden bu yana “Salmatomruk” veya “Salmantomruk”
diye bilinmiş.
Caddenin çevresinde, günümüze ulaşamayan pek çok
eski eser vardı erken 20. yüzyıla dek. Bunlardan birkaçı;
vaktiyle yolun başında duran Hatice Sultan Mescidi’yle
Ekmekçi Muhyiddin Mescidi, daha aşağıda II. Beyazıt
devrinde eski bir Roma kilisesinden devşirilen Kasım Ağa
Camisi (bu eser yeniden yapıldı ve az uzağındaki Kasım
Günani Camisi’nden ayırt edilebilmesi için buna, “Perakendeci Kasım Camisi” dendi) ve Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın yaptırdığı mescit idi.

With the meaning of its name, Salmatomruk, which maybe
one of Istanbul’s roads with the most interesting story, is located within the borders of the Fatih district. Starting from the
edge of the Vefa Stadium (the old Aetios open cistern) located
in the north side of the Fevzipaşa Boulevard and Atikali neighbourhood, it goes all the way down to Ayvansaray and Balat.
The word Salmatomruk is actually is a compound work related to an “Ottoman torture”. That is to say, the logs that were
put over the feet of the guilty were called tomruk. At times
the prisoners were put into these hollow logs all the way with
only their heads out. On this road there was a jailhouse where
these punishments were applied. It became so famous among
citizens of Istanbul that they started to call this place “tomruk”. They even went as far as calling the police headquarters in
Bâb-ı Âli, where the government jailhouse was located, “tomruk office”. After the guilty served their “tomruk” punishment,
they would be taken to another building called “salma” and
would be released. “Salma” (release) came from this word and
people started saying them together. Ever since, this avenue has
been known as “Salmatomruk” or “Salmantomruk”.
There were many works around this road until early 20th
century which did not make it to our time. Some of these were,
Hatice Sultan Mescidi that stood at the beginning of the road,
Ekmekçi Muhyiddin Mescidi, a bit lower Kasım Ağa Camisi converted from an ancient Roman church during the reign
of Beyazıt II (this was rebuilt and not to be confused with the
nearby Kasım Günani Camisi, was called “Perakendeci Kasım
Camisi”) and a mescid made by Kemankeş Kara Mustafa Paşa.
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SAMATYA

SAMATYA

Fatih ilçesine bağlı, çok eski tarihi olan semtlerden biridir.
Marmara Denizi kıyılarında, Yenikapı ve Yedikule arasında,
Bizans deniz surlarının hemen ardında ve Kocamustafapa
şa’nın güneyinde kalır. Bu isminin aslı Bizans dönemindeki
“Psamatia”dır. Bu da “kumluk” anlamına geliyor.

It is one of the oldest historical districts of Fatih district. It lies
on the shores of the Marmara Sea, between Yenikapi and Yedikule, just behind the Byzantine sea walls and south of Kocamustafapaşa. This name is “Psamatia” in the original Byzantine period. It means “sandy.”

O eski zamanlarda küçük bir kumluk doğal limanı bulunan bu kıyıların az içerisinde, şu anda İstanbul’da var
olan kiliselerin en eskisi “İoannis Prodromos” yer alıyor.
463 yılından kalan bu kilise 16. yüzyıl başlarında II. Beyazıt’ın imrahoru İlyas Bey tarafından camiye çevrilmiştir.
Uzun asırlar boyunca “İmrahor İlyas Bey Camisi” adıyla
kullanılan mabet, günümüzde harabe halindedir ve Ayasofya’ya bağlı bir müze olarak değerlendirilmektedir. 5.
yüzyılda aynı yerdeki “Studion Manastırı”nın bir kilisesi
olan bu eserden daha da önce Samatya’da, Suriyeli bir keşişin 382’de kurduğu “Dalmatou Manastırı” bulunuyordu.
19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl ortalarına dek yoğun şekilde gayrimüslim vatandaşlarımızın yaşadığı bu
eski semtte, buna bağlı olarak da çok sayıda Ermeni ve
Rum Ortodoks kilisesi vardır. Bunların içinde en tanınmış olanı ise, yanındaki acı çeşme suyunun göz hastalıklarına iyi geldiği düşünülen ve Sulu Manastır da denilen
Surp Kevork’tur. 16. yüzyıl başlarında bu bölge için daha
çok gayrimüslim vatandaşlar, Samatya yerine “İpsomatya”
adını kullanırlardı.
Eski yıllarda semt içindeki Rum meyhanecilerin envai çeşit mezelerle şenlendirdikleri çalgılı sofralar, gü
nümüzde artık unutulmuş kültür değerleri olarak anımsanıyor Samatya’da.
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The oldest of the churches that existed here in Istanbul,
“Ioannis Prodromos”, is located in a small sandy natural harbor in those old coasts. This church, dating from the year 463,
was converted to a mosque by imrahor of Beyazıt II, İlyas Bey.
The temple, which has been used for many years as the “Imrahor Ilyas Bey Mosque”, is in ruins today and is considered as
a museum connected to Hagia Sophia. This church, which was
a church of the “Studion Monastery” in the same place in the
5th century also stoot the “Dalmatou Monastery” established
in Samatya by a Syrian monk in 382.
From the middle of the 19th century to the mid-20th century, there were a large number of Armenian and Greek Orthodox churches in this old district where a large number of our
non-Muslim citizens live. The most well-known of these is Surp
Kevork, also known as Sulu Monastery, which is believed to be
good for the eye diseases of the bitter fountain water nearby. At
the beginning of the 16th century, more non-Muslim citizens
for this region used the name “Ipsomatya” instead of Samatya.
The tables of Greek taverns decorated with a large variety
of appetizers served with joyous live music of the years gone by,
are remembered as lost cultural values of Samatya.
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SANCAKTAR HAYRETTİN

SANCAKTAR HAYRETTIN

Bu eski semt Fatih ilçesinde ve Samatya yakınındadır.
Burada, Mar
ma
ra Caddesi’nin kıyısındaki küçük bir
meydancıkta yer alan ve Fatih devrinde “sancaktar” olan
Hayrettin’in, çok eski Bizans kilisesi “Gastria”dan dönüştürerek yaptırdığı camiden adını almıştır mahalle. Yakı
nındaki Sancaktar Tekkesi Sokağı, bu camiyle birlikte bir
de tekkenin yaptırılmış olduğunu kanıtlıyor. Olasılıkla
caminin bir bölümü tekke olarak değerlendiriliyordu. Caminin az altında ve cadde üzerinde saray kapıağası Yakup
Ağa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı “Ağa Hamamı” görülür.
Bu hamamın az ilerisinde, İstanbul’un en eski Bizans yapılarından biri olan “Karpos-Papilos” Şehitlik Kilisesi’nin
(Martirion) zamanımıza kalabilmiş metruk kubbesi, bir
atölyenin iç mekânını (!) oluşturmaktadır şimdilerde.

This old district is in Fatih district and near Samatya. Here,
in a small square on the shore of Marmara Street, ‘Sancaktar
Hayrettin,’ who was a sancaktar (Flag Bearer) in the Fatih period, took the name of the mosque he had converted from the
very old Byzantine church “Gastria.” Sancaktar Tekkesi Street
(dervish lodge) nearby proves that a tekke was built along with
this mosque. Probably a part of the mosque was considered
a dervish lodge. Below the mosque is the “Agha Bath”, where
the palace door Yakup Aga built by Mimar Sinan is located.
Beyond this bath, the “Karpos-Papilos” Martyrdom Church
(Martirion), one of the oldest Byzantine constructions in Istanbul, is now home to a workshop interior!

Doğu Roma başkenti Konstantinopolis’in günümüze
ulaşan kara surları yapılmadan önce Büyük Konstantin’in
inşa ettirdiği eski “Konstantinus surları”, yaklaşık olarak
bu Sancaktar Camisi’nin biraz doğusundan geçerdi. Bizans devrinde bu bölge “Sigma” Mahallesi’ydi ve denize
doğru yakınında “Ky
pa
ris
sion” ve “Ta Triantaphyllou”
mahalleleri görülüyordu.

The ancient “Constantinus walls” built by the Great Constantine before the land fortress of the Eastern Roman capital
of Constantinople which reached to our day, were built were
almost a little east of this Sancaktar Mosque. In the Byzantine
era, this area was the “Sigma” neighborhood and “Kyparission”
and “Ta Triantaphyllou” neighborhoods were seen near the sea.
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SARIGÜZEL CADDESİ

SARIGUZEL STREET

Fatih Külliyesi’nin ve bunun güney tarafındaki Fevzipaşa Caddesi’nin aşağısında kalan ve Kıztaşı’ndan Ka
ragümrük’e doğru ana caddeye paralel uzanan bu eski
caddenin adı, vaktiyle caddenin doğu tarafında, ünlü Bizans dikilitaşı Marcian sütununun (Kız Taşı) ve şimdi de
duran İskender Paşa Camisi’nin yakınlarındaki “Çıkrıkçı
Kemalüddin Efendi”nin yaptırdığı camiden gelir. Çünkü
bu kişinin diğer lâkabı “Sarı Güzel” idi. (Sarı Gürz diye de
söylenir.) Karşı köşesinde de aynı isimde bir hamam yaptırmıştı Sarı Güzel Efendi. Günümüzde, Sarı Güzel’in bu
eserlerinin hiç biri yoktur.

This old cemetery, which lies below the Fevzipaşa Street of the
Fatih Complex and south of it and parallel to the main street
from the Kıztaşı to the Karagümrük, the name of the famous
Byzantine obelisk Marcian column (Kıztaşı) and İskender
Pasha Mosque near the “Çıkrıkçı Kemaluddin Efendi” made,
is named after by the mosque. Because the other word of this
person was Sarı Güzel (Yellow Beauty) (Also known as Yellow
Gürz [Mace]). On the opposite corner a bath with the same
name was built by Sarı Güzel Efendi. Today, none of these
works of the Sarı Güzel are missing.

Eskiden de Sarı Güzel Caddesi adıyla tanınan bu cadde, bugünkü güzergâhının aksine Fevzipaşa Caddesi’ne
paralel olarak doğudan batıya uzanmaz, aksine, caminin
yanından güneye, yani zamanımızdaki Vatan Caddesi’ne
doğru dik inerdi. Her iki tarafı da bütünüyle bostanlık ve
bahçeydi. (Buraların şimdiki halini düşünün). Sarı Güzel
Hamamı da günümüzdeki İskenderpaşa Caddesi üzerindeydi. Bunun az doğusunda ise Hasan Halife Camisi du
rurdu. Sarı Güzel Caddesi’nin sonlarında ve bostanların
arasında Öksüzce Hatip Camisi’yle, günümüzde Vatan
Caddesi’nin kıyısında görebildiğimiz Bizans kilisesi Kons
tantin-Lips’ten devşirme Fenari-İsa Camisi dururdu. Aynı
eser, günümüzde yoğun trafiğin ve yapılaşmanın arasında
kalakalmıştır.
Vaktiyle bu caddenin üst kısmında, Fatih Külliyesi’nin
güneyinde, Ali Paşa Çarşısı yer alırdı. Çarşı içinde ise,
“Sarı Gürz” isminde bir caminin bulunduğu ve sokağın
adının buradan gelmiş olduğu da söylenceler arasındadır.
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This street, formerly known as Sarı Güzel Avenue, does not
extend from east to west parallel to Fevzipaşa Street, contrary
to today’s route. On the contrary, it descends from the side of
the mosque to the south, ie Vatan Street at our time. Both sides were totally vegetable gardens area and regular gardens.
(Think about the current situation here!). Sarı Güzel Hamami was also on the present Iskenderpaşa Street. To the east of
this, Hasan Halife Mosque stopped. At the end of Yellow Fine
Street and amongst the gardens, the Fenari-Isa Mosque converted from the Byzantine church Constantine-Lips and the
Byzantine Öksüzce Hatip Mosque, were standing which we
can now see along the Vatan Avenue. The same work has now
nearly lost between intense traffic and construction.
At the upper part of this street, Ali Pasha Bazaar was located to the south of Fatih Complex. In the bazaar, there is a
mosque named “Yellow Gürz”, and it is said that the street is
named after here.
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SARMAŞIK SOKAĞI

SARMASIK STREET

Yedi tepeli İstanbul’un en yüksek tepesinin (76 metre) bulunduğu ve Edirnekapı’daki Mihrümah Sultan Camisi’nin
yapıldığı noktanın az güneyinde kalan bölgeye, bu ağaçla
rın bolca görülmesinden dolayı eskiden beri Sarmaşık
derler. Bir zamanlar burada Sarmaşık Tekkesi ve Camisi
vardı ve “Löküncüler Mahallesi” de burada yer alırdı. Sar
maşık Tekkesi Camisi’nin kalıntısı ise, yakındaki Niyazi
Mısri Sokağı’ndaydı. Sarmaşık Sokağı’nın güneyi Sulukule
semtiyle birleşir. Yörenin tanınmış eserleri, Neslişah Camisi ile Mihrümah Camisi yakınındaki Aya Dimitrios
Rum Kilisesi’dir.

The region located to the south of the point where the highest
peak of Istanbul (76 meters) with seven hills and the Mihrümah Sultan Mosque in Edirnekapı is made is called Sarmaşık since these kind of trees [Ivy] are seen in abundance. Once
upon a time there was the Sarmaşık Tekkesi and Mosque,
and the “Löküncüler neighborhood” would also be here. The
remains of the Sarmaşık Tekkesi Mosque were in nearby Niyazi Mısrı Street. The south of Sarmaşık Street merges with
Sulukule district. The well-known works of the quarter are the
Saint Dimitrios Greek Church near the Neslişah Mosque and
the Mihrümah Mosque.

SEFERİKOZ SOKAĞI

SEFERIKOZ STREET

Fatih’in güney Haliç kıyısında ve Unkapanı’nın batısında
yer alan Cibali semtinde, Fatih Sultan Mehmet’in fetih
askerlerinden “Cebe Ali”nin türbesinin bulunduğu Haliç Sur Kapısı gerisinde duran Seferikoz Camisi’nin kıyısındadır. “Sivrikoz” da denilir bu esere, ki aynı isimde bir
diğer cami ise 17. yüzyılda yapılmıştır ve Haliç’in karşı
tarafında, Hasköy semtindedir. Bu eseri “Sivrikoz Mehmet Efendi” ahşap olarak inşa ettirmişti. Sonradan kubbe
li formda yeniden yapıldı.

It is on the shore of the Seferikoz Mosque, which lies behind the
Golden Horn Wall Gate where the tomb of the “Cebe Ali”, one
of the conquest soldiers of Fatih Sultan Mehmet, is located in
the Cibali district of Fatih on the southern Golden Horn and
west of Unkapanı. It is also called “Sivrikoz”, another mosque
with the same name was built in the 17th century and is located in the Hasköy district on the opposite side of the Golden
Horn. This work was built as “Sivrikoz Mehmet Efendi” in
wood. It was later rebuilt in domed form.

Cibali’deki sokağa adı konulan Sivrikoz Camisi ise,
yine adı “Mehmet” olan “Sivrikoz tarafından 1490’larda
yaptırılmıştı. Muhtemelen bir Roma yapısı üzerine inşa
edilmiştir. Zira, altında bu döneme ait bir sarnıç kalıntısı
durur.

The Sivrikoz Mosque, naming the street in Cibali, was built in 1490 by Sivrikoz, with a name “Mehmet.” It was probably built on a Roman structure. For there is a cistern belonging
to this era remains.
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SELÇUK SULTAN SOKAĞI

SELCUK SULTAN STREET

Fatih’in Haseki semtinde, Mimar Sinan yapısı ünlü Haseki Hürrem Sultan Külliyesi ile, günümüzün Haseki Hastanesi arasında yer alır bu sokak. Selçuk Sultan’ın bir başka sokağı da az ileride, Millet Caddesi üzerindeki Selçuk
Sultan Camisi yanındadır. Bunun adı ise “Selçuk Sultan
Cami Sokağı”dır.

In the Haseki district of Fatih, it is located between the famous
Haseki Hürrem Sultan Complex, a Mimar Sinan structure
and today’s Haseki Hospital. Another street of Selçuk Sultan
is next to Selçuk Sultan Mosque on Millet Avenue. Its name is
“Selçuk Sultan Mosque Street.”

Her iki sokağın adını veren kişi, Çelebi Mehmet diye
tanıdığımız, “Fetret Devri”nden sonra Osmanlı tahtına
oturan Sultan I. Mehmet’in kızı Selçuk Sultan idi. 1485’te
ölen hanım sultan, İstanbul’un alınmasından sonraki yıllarda kente gelmiş ve burada bu “Selçuk Sultan Cami So
kağı” kenarında camisini inşa ettirmişti. Ama orijinal yeri
şimdi bulunduğu nokta değildi. Millet Caddesi açılırken
günümüzde bulunduğu noktaya doğru geri çekilmiştir ca
mi. Sonraki yüzyıllarda kızlarağası Abbas Ağa tarafından
onarıldığından, onun adıyla da bilinir.
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The person who gave the names of both streets was Selcuk
Sultan, the daughter of Sultan I Mehmet, known as Çelebi
Mehmet, who lived on the Ottoman throne after “the Fetret
Era.” The Sultan, who died in 1485, came to the city in the
years after the capture of Istanbul and built this cami on the
edge of the “Seljuk Sultan Mosque Street.” But the original place was not the point that we now have. When Millet Street
was opened, the mosque was retreated to the point where it is
today. It is also known by the name of Kızlarağası ‘Abbas Aga’
who repaired it in following centuries
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SEYİT ÖMER

SEYIT OMER

Fatih’in ortalarında yer alan Fındıkzade semtinde, Seyit
Ömer Sokağı’nda yer alan aynı isimli cami, aynı zamanda
da Fatih ilçesinin mahallelerinden olan bu Seyit Ömer’in
de adı olmuştur.

Located in Fındıkzade district in the center of Fatih, Seyit
Omer Street, is named after a mosque with the same name,
which is also the name of a quarter of Fatih district.

II. Beyazıt devrinde sarayın “arpa emini” görevini yürüten “Seyit Fahreddin Ömer Efendi” buradaki camisini
1490 yılında yaptırmıştı, ama günümüzdeki orijinalliği bozulmuş şekliyle 1950’lerde yeniden yapılmıştır bu
eser. Cami, kuzey güney yönünde ilerleyen Altımermer
Caddesi’yle (Romalıların açık su sarnıcı olan Mokios’unÇukurbostan yanında), doğu batı ekseninde yol alan Ahmet Cevdet Paşa Caddesi’nin kesiştikleri noktanın yakı
nındadır. Cami, bu tarihî Çukurbostan’ın güneybatı köşesinin az uzağında kalıyor. Vaktiyle batı tarafında “Küçük
Hamam” bulunur ve yanındaki sokak da bu isimle anılırdı. Bu mahallenin sokaklarının arasında, basit yapılarıyla
bazı küçük hazireler ve “veli kabirleri” görülür.

“Seyit Fahreddin Ömer Efendi” who carried out the (Arpa
Emini’ (Barley Responsible) unit of the palace during the period of II Beyazıt had his mospque built here in 1490, but this
original was reconstructed in the 1950s as the original originality was distorted. The mosque is located near the intersection
of Ahmet Cevdet Paşa Street on the eastern western axis of
Altimermer Street (next to Mokios-Çukurbostan, the open
water cistern of the Romans), which runs in the north-south
direction. The mosque is a little far from the southwest corner
of this historical Çukurbostan. Once on the west side there is
the “Small Hamam” (Bath) and the street next to it is known
by this name. In the streets of this neighborhood, some small
burial place and “Islamic saint graves” are seen with their
simple structures.
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SİLİVRİKAPI

SILIVRIKAPI

İstanbul kara surlarının üzerinde Osmanlıların verdiği
bir kapı ismi ve bunun iç kısmında yer alan mahallelerden
oluşan eski semtin adıdır. Bu kapı Silivri’ye açıldığı için bu
adı almıştı. Belgratkapısı ile daha kuzeydeki Mevlanakapısı arasında yer alır. Bizans döneminde bu askerî kapının
adı “Pege” idi ve karşısında, şimdi Zeytinburnu sınırlarında bulunan “Zoodoksos Piyi”, yani “kutsal pınar” kilise ve
ayazmasından adını almıştı. İlk kilisenin 4. veya 5. yüzyıldan kaldığı sanılır. “Balıklı Ayazması” olarak ün yapmıştı
ve Osmanlı zamanında da Müslüman halkın ziyaret ettiği
kutsal bir yerdi.

It is the name of a door that the Ottomans gave on the Istanbul land walls and the old name of the neighborhood located
inside the city. This door is named after such because it opened
to Silivri. It is located between the Belgrade Garden and the
Mevlanakapısı to the north. In the Byzantine period, this military door was named “Pege”, and in the face of it, it is named
after “Zoodoksos Piyi”, (sacred spring) which is now on the border of Zeytinburnu. It is believed that this first church is from
the 4th or 5th century. He had a reputation as a Balıklı Ayazması (Fishy Spring) and was a sacred place visited by Muslim
people in Ottoman times.

Silivrikapı’da kara surlarının iç kıs
mın
da bulunan
sokakların, yerleşimlerin, mahalle ve binaların konum
ları, geçmiş asırların Silivrikapı’sından tamamen farklıdır
günümüzde. Sadrazam İbrahim Paşa’nın 16. yüzyılda Mi
mar Sinan’a yaptırdığı kendi adını taşıyan ve kapıya ya
kın olan külliyesi, Silivrikapı’nın en görkemli eski eseridir.
Karşısında da harap vaziyette hamam kalıntıları durur.

The streets, settlements, neighborhoods and the locations
of the buildings inside Silivrikapı are completely different from
the Silivrikapı of the past centuries. It is the most magnificent
monument of Silivriqapi, which was built by the Grand Vizier
Ibrahim Pasha in the 16th century and was built by Mimar
Sinan. ruined baths are found in the opposite direction. The
small masjids that once lived among vegetable gardens here,
are now preserving their memories as names to the streets. The
Balâ Süleyman Aga Complex, which was built during the reign of Fatih and rebuilt in the 19th century, is another important monument.

Vaktiyle buralardaki bostanlıklar arasında kalan küçük mescitler, günümüzde sokaklara isim olarak anılarını
koruyorlar burada. Fatih devrinde yapılıp 19. yüzyılda
yenilenen Balâ Süleyman Ağa Külliyesi önemli bir diğer
eserdir semtte.
Eskiden buranın çevresi bostanlarla doluydu ve “Ağa
Çayırı” denilen kırlık alan da külliyenin güneyinde kalırdı.
Kocamustafapaşa yönünde ise, mahalle büyüklüğünde çe
şit çeşit bostanlar görülürdü.
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In the past, the surroundings of this place were filled with
bostans and the rural area called “Ağa Çayırı” remained to the
south of the Complex. In the direction of Kocamustafapaşa,
various kinds of bazaars were seen in neighborhood size.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

SİRKECİ GÜL CAMİ SOKAĞI

SIRKECI GUL CAMI STREET

Bu Sirkeci’nin, Eminönü yanındaki ünlü semtle ilgisi yok.
Bu sokak Fatih’in Haliç kıyısında, Cibali yakınındaki Ayakapı’da, köşede yer alan “Sirkeci Dede Türbesi”nden do
ğuya, Küçükmustafapaşa semtindeki Gül Camisi’ne doğru
ilerler. Gül Camisi, anıtsal kütlesiyle hemen dikkatleri çeken ve eski Bizans mabedi olan “Aya Teodosia” Kilisesi’dir.
16. yüzyılda camiye çevrildiği konusunda iddialar vardır.
Sinan eseri olan Ayakapı Hamamı (Nurbanu Sultan) kalıntıları da bu sokağın yakınında ve sahildedir.

This Sirkeci has nothing to do in the famous birkeci quarter
next to Eminönü. This street goes to the Golden Mosque in
Küçükmustafapaşa district east of the “Sirkeci Dede Tomb” located at the corner of Ayakapı near the Golden Horn of Fatih
near Cibali. The Gül mosque is converted from the “Aya Teodosia” Church, which immediately attracts attention with its
monumental mass and is a Byzantine workshipping location.
There are claims that it was turned to a mosque in the 16th
century. The remains of Ayakapı Hamamı (Nurbanu Sultan),
which is the work of Sinan, is also near this street and on the
coast.

Sirkeci Dede diye bilinen şahıs ise, Sultan I. Ahmet
devrinde yaşadı ve burada bir dergâh kurdu. 1611’de
ölünce, şimdi olmayan dergâ
hın buradaki bahçesinin
içinde basit türbesine gömüldü. 399 yıldır sokağın köşesindeki ebedi istirahatgâhında uyuyan “Sirkeci Dede”, za
manın ünlü şeyhlerindendi. Asıl adı “Yorgani Şeyh Emin
Mehmet Kisedari”dir.

The person known as Sirkeci Dede lived in the time of Sultan Ahmet I and built a dergah here. When he died in 1611, he
was buried in a simple tomb in the garden of the now nonxexisting Dergah. “Sirkeci Dede”, sleeping in the eternal resting place
on the corner of the street for 399 years, was the famous sheikh
of the time. His real name is “Yorgani Shaykh Emin Mehmet
Kisedari.”
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SOFULAR CADDESİ

SOFULAR STREET

Fatih ilçesinin eski dokusunun belirleyici özelliklerini taşıyan ve bunları nispeten koruyabilen yerleşimlerinden
biridir Sofular. Saraçhane’den Aksaray’a doğru inilirken,
bulvarın batı yönünde ve Horhor’un içinde kalır bu semt.

It is one of the settlements of Fatih district which has the characteristics of the old texture and can protect them relatively.
While going down from Saraçhane to Aksaray, this district is
located in the west of the boulevard and located within Horhor
quarter.

Adını da buradaki açık bir eski hazire olan “Ekmel
Baba Sofular Tek
kesi”nden almıştır. Bu tekkenin es
ki
şeyhlerinden ve 1617’de ölen Koğacızade Mehmet Efen
di, aynı zamanda devrinin tanınmış mûsikîşinaslarından
biriydi. Semtin içinden geçen cadde de “Sofular” adıyla
bilinir. Tekke haziresinden başka bu çevrede, yine tekke
den adını alan Sofular Hamamı, Sofular Camisi (Molla
Hüsrev Camisi) ve az gerideki sokakta bulunan Bıçakçı
Alaattin Camisi görülür.
Bir zamanlar Fatih’teki bu Sofular Caddesi’nin kıyısında, Yayla Camisi diye bilinen eski bir eser dururdu. 1918
yangınında harap oldu ve sonra da yok olup gitti. Tam üç
kez Bağdat valiliği görevi yapan Kambur Mustafa tarafından iki katlı, yani “fevkani” olarak yapılmıştı 17. yüz
yılda. Son yıllarda onarıldı ve yeni bir görünüm kazandı
eser. Yan tarafındaki hazirede sanatkârane mezar taşları
görülür. Cami, bir Roma su sarnıcı üzerinde yer alıyordu.
Kambur Mustafa Efendi, 1665 yılında ölmüştür.
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It is named after “Ekmel Baba Sofular Tekkesi” which is
an open old appertunance here. Kogacızade Mehmet Efendi,
who died in 1617 and one of the former sheikhs of this tekke, was also one of the well-known musicians of the Era. The
street passing through the shrine is known as “Sofular.” Other
than the Tekke burial palace, there are Sofular Bath, Sofular
Mosque (Molla Hüsrev Mosque) and Alacati Mosque located
in the back street.
Somewhere on the shore of this Sofular Street in Fatih, an
ancient monument known as the Yayla Mosque stood. It was
devastated in the fire of 1918 and then disappeared. It was
built as two floors (fevkani) by the Kambur Mustafa, who
was the governor of Baghdad three times, in the 17th century.
It has been restored in recent years and has won a new look.
The tombs in the side have skillful inscriptions on them. The
mosque was located on a Roman water cistern. Kambur Mustafa Efendi died in 1665.

ISTANBUL PENINSULA FATIH REGION...

SULUKULE

SULUKULE

Fatih ilçesini batı yönden Eyüp ilçesinden ayıran kara surlarının tam iç tarafında bulunan ve surlara paralel giden
caddenin adı Sulukule’dir. Aynı isimli yoksul semt de bu
caddenin iç kısmında ve Edirnekapı’nın güney bölümünde yer alır. Adı, bir zamanlar tam buradaki sur kulesinin
altından kente giren Likos (Bayrampaşa) Deresi’nden gelir. (Kulenin altından akan suya başka ne denilebilirdi ki?)
Buradaki mevkide, kara surunun üzerinde yer alan eski
Bizans kapısı “Pempton” diye adlandırılırdı.

The name of the street, located on the inner side of the land
walls separating the Fatih district from the district of Eyüp in
the west and parallel to the walls, is Sulukule. The neighborhood in which poor people live with the same name is located in
the inner part of this city and in the southern part of Edirnekapı. It is named after the Likos (Bayrampaşa) Stream, which
entered the city from under the city wall. (What else could be
called the water running under the tower?) The old Byzantine
gate on the land, here on the land, was called “Pempton.”

Edirnekapı’daki Mihrümah Sultan Camisi’nin güney
tarafından başlayan ve Aya Dimitrios Kilisesi’nden aşağıya doğru ilerleyen sokaklarda gezinildiğinde, yavaş yavaş
Roman-Çingene vatandaşların oturduğu izbe konutlar
bir bir belirginleşmeye başlar. Derme çatma da olsa, “mahalle ruhunu” yansıtmaları açısından bu konutların ve
buradaki yaşam stilinin kesinlikle korunması gerekiyor.
Ama güzergâhların daha derli toplu hale getirilmesi, gezilip görülecek şekilde düzenlenmesi ve temiz bir ortam
yaratılması koşuluyla tabi.

When the Mihrümah Sultan Mosque in Edirnekapı starts
from the south and travels down the streets that descend from
the Church of St. Dimitrios, the houses of the Roman-Gypsy
people slowly become evident. Whether it is building or not, it
is absolutely necessary to protect these houses and the way of
life in terms of reflecting “neighborhood soul.” But it is subject
to the need to make the routes more densely packed, to be arranged for sightseeing and to create a clean environment.

Sulukule merkezinde bulunan en değerli tarihî eser,
kuşkusuz ki 1522’den kalan Neslişah Sultan Camisi’dir.
Vaktiyle arka tarafında bir de mektebi vardı bunun. Neslişah Sultan II. Beyazıt’ın torunu ve Yavuz Selim’in kızı olur.
Padişah II. Beyazıt’ın kızı Gevher Mülük ile Dukakinzade
Mehmet Paşa’nın evliliğinden doğan kızlarıydı Neslişah.
Sulukule semtinin tarihî ve sosyal kimliğini ortaya çıkarmak için son yıllarda, “İstanbul Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında bazı çalışmalar yapılıyor.

The most valuable historical monument in the center of
Sulukule is undoubtedly the Neslişah Sultan Mosque from
1522. Once upon a time there was a school at the back. Neslişah Sultan is the granddaughter of II Beyazit and the daughter of Yavuz Selim. Neslişah was the daughter of II Beyazıt’s
daughter Gevher Mülük and Dukakinzade Mehmet Pasha.
In recent years, some studies have been carried out within
the scope of “Istanbul Urban Renewal Project” in order to reveal the historical and social identity of the Sulukule district.
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ŞAİR BAKİ SOKAĞI

SAIR BAKI STREET

Tarihî yarımadanın dördüncü tepesini taçlandıran Fatih
Külliyesi’nden kuzeye, Haliç yönüne inen Karadeniz Cad
desi üzerine açılan sokaktır. 16. yüzyılın tanınmış şairi
“Baki”nin adını taşıyan bu sokağın yakınında da, 17. yüzyılın başka bir Osmanlı şairinin adını taşıyan “Şair Nabi”
Sokağı bulunur. Sokağın çevresindeki en önemli eserlerden birisi, az doğuda ve Unkapanı yönünde kalan Aşıkpaşa Camisi, Seyid Velayeti Türbesi ve haziresi, 1736’dan
Tahir Ağa Camisi ve Hacı Ferhad Camisi’dir.

It is the street that opens on the Karadeniz Avenue, which goes
to the Golden Horn from Fatih Külliyesi, which crowns the
fourth hill of the historical peninsula. Near this street bearing
the name of the well-known poet of the 16th century “Baki” is
the “Poet Nabi” (Şair Nabi) Street bearing the name of another Ottoman poet in the 17th century. One of the most important monuments around the street is Aşıkpaşa Mosque, Seyid
Velayeti Tomb and its mausoleum in the direction of Unkapanı in the far east, Tahir Ağa Mosque and Hacı Ferhad Mosque
from 1736.

Baki, 1526 ve 1600 yılları arasında 74 yıl yaşadı. Divan şiirinin üstatlarından olan Baki’nin tam adı, “Mah
mut Abdülbaki” idi. Küçüklüğünde saraç çıraklığı yaparak ailesine destek sağladı. 1563 yılına gelindiğinde, Silivri
Pîrî Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. Kendisine,
“Sultan-üş Şüera”, yani “Şairlerin sultanı” derlerdi. Eski yılların ve Cumhuriyet döneminin pek çok şairi, sadece eserleriyle değil, isimlerini taşıyan sokaklarda da kendilerine,
eserlerine ve dönemlerine ait anıları yaşatırlar bize. Günümüzün İstanbul’unda “şair”le başlayan sokak isimlerinin adedi 42’dir.
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Baki lived 74 years between 1526 and 1600. The full name
of Baki, the master of Divan poetry, was “Mahmut Abdülbaki.” He asisted his family by making a saddlery apprentice.
When it came to 1563, he was appointed as a teacher in Silivri
Pîrî Pasha Medrese. They would call themselves Sultan-üş Şüera (Sultan of the poets). Many poets of the past and the Republican era, allow us us tol ive memories of themselves, their
works and ages not only by their works, but also by the streets
bearing their names. In today’s Istanbul, street names starting
with Şair (poet) are 42.
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ŞEHREMİNİ

SEHREMINI

“Emin” sözcüğü, o işin yöneticileri için kullanılan bir tabirdi. Şehir yöneticileri de “şehir emini”nden kısaltılarak
“şehremini” diye söylenir olmuştur zaman içinde. Bu unvan yaklaşık 19. yüzyılın ortalarından sonra İstanbul’da
kullanılmaya başlan
mıştı. Kitabın önceki sayfalarında
Arpa Emini Mahallesi’nde kısaca bu eminlerden söz etmiştim size.

The word “Emin” is a term used for the managers of any assignment. City officials have also been shortened to “şehir emini”
(city affairs responsible) and are said to be “şehremini” in time.
This title began to be used in Istanbul after the middle of the
19th century. In the previous pages of the book I have briefly
mentioned these ‘Emin’ officers in Arpa Emini Neighborhood.

Şehremini, Fatih ilçe sınırlarında ve Topkapı kara
surlarına doğru ilerleyen Millet Caddesi’nin güney bö
lümünde, İstanbul kara surlarındaki Mevlanakapı’nın üst
taraflarında yer alıyor. Semt adını, buradaki konağında
ikâmet eden bir İstanbul şehiremininden almıştı. Şehremini Camisi de yakın tarihlere dek buradaydı. Camiye,
“Ereğli” Camisi de derlerdi. Fatih devrinde burada Ereğ
li’den gelenler oturdukları için camileri de bu adla bilinir,
o bölge de bundan dolayı “Şehremini-Ereğli Mahallesi”
diye tanınırdı.
Şehremini semtinin merkezinde iki meydan bulunur
şimdi. Bunlara da “Büyük Saray Meydanı” ve “Küçük
Saray Meydanı” derler. Şehremini Camisi, işte bu büyük
meydandaydı ve Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştı. Perişan durumdayken 1953 yılında derlenip to
parlandı. Ve sonra, 1959’da Millet Caddesi’nin genişletilmesi sırasında yok edildi!
Bu semt sanıldığının aksine, çok sayıda tarihî esere de
ev sahipliği yapar günümüzde. Bunların pek “farkına varılamaması”na da bir yerde, semtin her sokağını dolduran
yüksek apartmanlar ve İstanbul’un hemen her yerinde
görülen diğer plansız yapılaşmalar neden olmuştur. Şehremini’deki bazı küçük camiler, yer aldıkları sokaklarda o
çevreyi oluşturan mahallelere de isim olmuşlardır.
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Şehremini is located on the upper part of the Mevlanakapı on the Istanbul land walls in the southern part of Millet
Avenue, which runs towards Fatih district boundaries and
Topkapi land walls. the neighborhood is named after an Istanbul Şehriemin who resides in his mansion. The Sehremini
Mosque was here until recently. The mosque also was called
“Ereğli” Mosque. Since the people who came here from Ereğli in
Fatih period were known by this name, the area was known as
“Şehremini-Ereğli Mahallesi.”
There are now two squares in the center of Şehremini municipality. They say Büyük Saray Meydanı (Great Palace Square) and Küçük Saray Meydanı (Small Palace Square) Şehremini Mosque, this was in the big square and it was built by
Sultan Mehmet the Conqueror. It was restored in 1953 when it
was miserable. And then, in 1959, it was destroyed during the
expansion of Millet Street!
Contrary to what you might think of this district, it is
home to many historical buildings. Some of them are not “realized” at all, but have been caused by high-rise apartments
that fill every street in the city and other unplanned buildings seen almost everywhere in Istanbul. Some small mosques in
Sehremini have also become names in the neighborhoods that
make up that environment in the streets they are on.
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ŞEMİ MOLLA SOKAĞI

SEMI MOLLA STREET

Bu sokak, Fatih ilçesinin Cerrahpaşa semti yakınındaki
Kürkçübaşı Mahallesi’ndedir ve Aksaray’dan Kocamus
tafapaşa yönüne giden Cerrahpaşa Caddesi’ne açılır. Aksaray’a da çok yakındır.

This street is in the Kürkçübaşı Quarter near Cerrahpaşa district of Fatih district and opens to Cerrahpaşa Avenue, which
goes to Kocamustafapaşa from Aksaray. It is also very close to
Aksaray.

Bu sokağın adı, vaktiyle buradaki aynı isimli camiden
gelir. Ama Şemi Molla ve karısı Revnak Hanım 1828 yılında onarttıkları için, eser onların adıyla tanınır olmuştu.
Oysa asıl yaptıran, 16. yüzyılda yaşamış Ahmet Kethüdâ
adında bir kişi idi. Bu, Sadrazam Has Murat Paşa’nın ket
hüdâsıydı ve eseri 1533 tarihini taşıyordu. Cami, II. Abdülhamit döneminde de onarım görmüştür.

The name of this street is named after the same named
mosque. But Shimi Molla and his wife Revnak Hanım repaired it in 1828, so it is known by his name of their work. However, the real person who bulit it was a person named Ahmet
Kethüdâ in the 16th century. This was the Kethüda (Steward)
of the Grand Vizier Has Murat Pasha, and his work carried
the year of 1533. The mosque was also repaired during the reign of II Abdülhamit.
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TABAK YUNUS SOKAĞI

TABAK YUNUS STREET

Fatih’te yer alır ve İstanbul’un beşinci tepesi olan Yavuz Selim Camisi’nin bulunduğu noktanın az kuzey
doğusundaki yokuşlardan biridir. Haliç yamaçlarındaki
bu sokağın kıyısında duran Tabak Yunus Camisi yola adını vermiştir.

It is located in Fatih and is one of the north-east slopes where
the Yavuz Selim Mosque, the fifth hill of Istanbul, is located.
The Tabak Yunus Mosque, which stands on the shores of this
street in the foothills of the Golden Horn, has given its name
to the road.

“Tabak” unvanı, az önce Tabaklar Mahallesi’nde anlattığım gibi, bu Yunus Ağa’nın mesleğini vurgular. Ya
ni Yunus Ağa’mız da bir “derici”ydi ve deri tabaklama
görevi yapar
dı. Fa
tih Sultan Mehmet’in bu de
ricilere
Zeytinburnu-Kazlıçeşme’de geniş araziler içinde iş yerleri
verdiği ve asırlar boyunca bu ustaların aynı yerde varlıklarını sürdürdüklerini biliriz. O zamanlar bu deri tabak
lama işine “debbağlık” derlerdi. Bu nedenle Tabak Yunus’a
“Debbağ Yunus” dendiği de olur. Yunus Ağa buradaki camisini 1476’da yaptırmıştı. Mezarı da buradadır.

The title of “Tabak” emphasizes the occupation of this Yunus Aga just as I told you in Tabaklar Mahallesi. So our Yunus
Aga was also a “skinner” (Debbağ) and would do the task of
tanning the skin. It is known that Fatih Sultan Mehmet gave
these places to work in Zeytinburnu-Kazlıçeşme in large areas
and that these masters continued their existence in the same
place for centuries. At that time they would call this leather
tanning “Debbağ” That is why Tabak Yunus is called “Debbag
Yunus.” Yunus Aga built this mosque in 1476. Here is his grave.
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TARSUSLU CAMİ SOKAĞI

TARSUSLU CAMI STREET

Fatih sınırlarında ve batıdaki kara surlarının Mevlanakapı bölümünün iç güney kısmında, surlar üzerindeki bu kapıya çok yakın eski bir sokaktır burası. Sokağın gerisindeki Mücevher Sokağı’nın dibinde ve surlara değecek kadar
yakın konumdaki metruk arsada bir zamanlar, günümüze
birkaç duvar parçası kalmış “Tarsuslu” Camisi bulunuyor
du. Sokağın adı buradan gelir. Çok harap durumdaki bu
değerli eski eser yakın tarihlerde yeniden yapılarak ibadete açılmıştır. Cami ilk olarak, Fatih’in yanındaki alimlerden Ali Fakih tarafından 15. yüzyılda yapılmıştı. Hayrat
kayıtlarındaki “Tarsusi” Mehmet Bey”in adından dolayı
bu isimle tanınırdı. Eskiden bu caminin çevresi bahçe ve
bostanlarla doluydu.

This is an old street very close to the door on the walls in the inner southern part of the Mevlanakapı section of the land walls
in the west of Fatih. At the bottom of Mücevher Street beyond
the street and close enough to the city walls, there was a “Tarsus” Mosque with a few walls scattered daily. The street is named after this mosque. This precious old work in a very ruined
situation has been re-opened in recent history and worship has
been opened. The mosque was first built in the 15th century
by Ali Fakih, one of the scholars beside Fatih. He was known
by this name because of the name of “Tarsusi” Mehmet Bey in
Hayrat records. In the past, the surroundings of this mosque
were filled with gardens and vegetable gardens.
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TATLIKUYU CADDESİ

TATLIKUYU STREET

Fatih ilçesinde, Aksaray’ın batı yönünde, Vatan ve Millet caddelerinin arasında duran Gureba Hastanesi’nin üst
tarafında yer alır bu cadde. Buradaki 1561 tarihli Tatlıku
yu Camisi’nden ismini almıştır. Eski yıllarda bu caminin
alt ucunda, Arpa Emini Camisi ve yakın yıllarda yanarak
ortadan kalkan ahşap Ye
ni
bah
çe Karakolu görülürdü.
Yenibahçe denilen geniş arazi ise, şimdiki Vatan Caddesi
güzergâhının çevresiydi.

It is located on the upper side of the Gureba Hospital, which
stands in the Fatih district, west of Aksaray, between the Vatan and Millet streets. It is named after Tatlıyuyu Mosque in
1561. In the past years, at the lower end of this mosque, the
Arpa Emini Mosque and the wooden Yenibahçe Police Station,
which burned in the near future, were seen. The large land called
Yenibahçe was the periphery of the present Vatan Street route.

Tatlıkuyu Camisi’nin avlusunda Kanunî Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan bir “kuyu” açtırmıştı ve
buradan gerçekten “tatlı” bir su çıkmıştı. Halk arasındaki
adı oradan kalmıştır caminin. Ama asıl adı Kâtip Muslihiddin Camisi’dir. II. Abdülhamit 1901’de onartmıştı bu
eseri. Muslihiddin, İstanbul’da şehreminilik görevinde
bulunmuş bir kişiydi.
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Mimar Sinan had opened a “well” with the order of the Sultan Süleyman the Magnificent in the courtyard of the Tatlıyuyu Mosque and there was a really Tatlı (sweet) water coming
out of it. The name among the people has remained due to this
event. But the real name is the Katip (Secretary) Moslihiddin
Mosque. II. Abdülhamit repaired it in 1901. Muslihiddin was
a person who served in Istanbul as a city man.
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TERCÜMAN YUNUS SOKAĞI

TERCUMAN YUNUS STREET

Fatih’in beşinci tepesinde duran Yavuz Selim Camisi’nin
yer aldığı Çarşamba semtinde, kuzeybatıya doğru gör
düğümüz Draman Caddesi’ne inen ve Mehmet Ağa Külliyesi’nin batısında kalan eski bir sokaktır burası.

This is an old street in the area of Çarşamba where Yavuz Selim Mosque stands on the fifth hill of Fatih and descends to
Draman Street which is seen to the northwest and to the west
of Mehmet Aga Kulliyesi (Complex) .

Osmanlı devrinde sarayın divanında görevli olan tercümanlara “dragoman” denirdi. Yusuf da 16. yüzyılın dragomanlarından, yani “tercüman”larından biriydi. Sinan’ın
yaptığı camisinin yanında olduğundan sokak da bu adı
almıştır. Bu bölge aynı zamanda Haliç kıyısında yer alan
Balat semtinin de iç taraflataraflarını oluşturur.

In the Ottoman period, the interpreters who were in charge
of the palace council called “dragoman.” Joseph was also one
of the 16th-century dragomans, or “interpreters.” The street is
named after Sinan’s mosque. This region also forms the sides
of the Balat district, located on the bank of the Golden Horn.
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TETİMME CADDESİ

TETIMME STREET

Osmanlı devrinde yapılan büyük külliyelerde medreseler
önemli yer tutardı. Fatih ve Süleymaniye medreselerinde
neredeyse o günlerin eğitim sistemindeki bütün okullar
mev
cuttu. “Tetimme”, günümüzdeki üniversite öncesi
liseler ayarında bir hazırlık okuluydu. Bunların talebe
lerine “suhte”, yahut da “sohta” denirdi. Tetimme medresesi hücrelerinde genellikle az öğrenci olurdu.

In the large complexes built during the Ottoman era, medreses
were important. Fatih and Süleymaniye medreses almost had
the schools of the education system of the era. “Tetimme” was
a preparatory school in the pre-university high school setting
today. their students were called “suhte” or “sohta.” In the case
of the presbytery, there were usually fewer students.

Tetimme, büyük külliye medreselerinde, ana medrese binalarından daha küçük boyda yapılan eğitim bi
rimlerine denirdi. Genellikle buralar “eğitime başlama
dershaneleri” olarak değerlendirilirlerdi. Fatih’teki Fatih
Sultan Mehmet Külliyesi’nin Karadeniz medreselerinin
kuzeyinden geçen cadde “Tetimme” adını taşır. Vaktiyle
bu medreselerin batı tarafında olanı “ayak”, doğudaki ise
“baş” tetimme medresesi diye adlandırılırdı. Günümüzde
bunlar yoktur ve yerlerinde sokaklar, binalar bulunur. 16
medreseli külliyenin günümüzde sekizi (dördü Akdeniz,
diğer dördü ise Karadeniz tarafındaydı) yoktur. Bu cadde, dev külliyenin Haliç’e bakan yönünde, şimdiki med
reselerin arka tarafında yer alır ve batı yönden İslambol
Caddesi’ne açılır. Tarihî “Malta Çarşısı”, bu caddenin başındaki “Çörekçiler Kapısı”na (Fatih Camisi’nin batısın
daki dış avlu kapısı) açılır.

The denomination was called the training units built in the
smaller Complex medreseler, smaller than the main madrasah
buildings. Generally they were evaluated as “classrooms for the
beginning of education.” Fatih Sultan Mehmet Külliyesi’nin
Karadeniz medresses of the street passing through the street
“Tetimme” name. It was once called the Ayak (foot) on the
west side of these medreses, and the Baş (head) on the east.
Nowadays they do not exist and there are streets and buildings
in their place. Today eight (8) out of sixteen (16) medieval
Complex (four in the Akdeniz side and four in the Karadeniz
side). This street is located in the direction of the giant Complex facing the Golden Horn, at the back of the current medresses and opens to the Islambol Street in the west. The historical
“Maltese Bazaar” opens to the “Çörekçiler’s Gate” (the outside
courtyard door behind the Fatih Mosque), at the beginning of
this street.

TOKLU İBRAHİM DEDE SOKAĞI

TOKLU IBRAHIM DEDE STREET

Bu sokak Fatih ilçesinin en kuzeybatı ucunda, Ayvansaray semtindedir. Kara surlarının Haliç surlarıyla birleştiği
bölgenin iç kısmında yer alır. Bunun batıdaki dış tarafı ise
Eyüp sınırlarında kalır.

This street is in Ayvansaray district, at the most northwest end
of Fatih district. It is located on the inside of the zone where the
road walls join the Golden Horn walls. The western side of this
remains on the border of Eyüp.

Mahallenin adını aldığı “Toklu İbrahim Dede” aslında
efsanevî bir kişidir. Kesin olarak yaşadığı dahi bilinmez.
Ama Fatih döneminde bu noktada, şimdiki Kafesçi Yumni Sokağı’nın dibinde bir zamanlar bu dedenin adıyla anılan alan küçük bir cami dururdu. Uzunluğu 14 metreyi,
eni ise 6 metreyi biraz geçen, dikdörtgen planlı ve üstü
düz çatılı bir mabetti bu. Dışarıya çıkıntılı apsisi (sonradan mihrap) doğuya bakardı.

“Toklu Ibrahim Dede”, which the quarter is named after, is
actually a legendary person. It is not even known that he lived
definitively. But at this point during the Fatih period, there
was a small mosque in the area of the
 current Kafesçi Yumni
Street, which was once called the name of this dede (grandfather). It is a mosque with a rectangular roof and a flat roof with
a length of 14 meters and a width of 6 meters. The outward
protruding apscissa (later Mihrap [altar]) were looking east
direction.

Toklu Dede Camisi’nden hiçbir iz yok günümüzde.
Ama sokağının çevresi, ahşap konutları, tarihî Bizans
surları ve İslam sahabelerinin hazireleriyle, İstanbul’un
en otantik görünümlü köşelerinden biridir yine de. Toklu
İbrahim’in mezarı da surlara bitişik hazire içinde yer alır.
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There is no trace from the Toklu Dede Mosque today. But
the perimeter of the street is one of Istanbul’s most authentic
looking corners, with wooden houses, historical Byzantine walls and the tombs of Islamic Sahabe (the prophet’s friends). The
tomb of Toklu Ibrahim is located in appertunance adjacent to
the walls.
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TEVKİİ CAFER

TEVKII CAFER

Fatih ilçesinin çok karakteristik semtlerinden olan Çarşamba’dadır. Fener’deki Rum Patrikhanesi’nin üst tarafında bulunan sokaklarla sınır oluşturan eski bir mahalledir.
Adını aldığı Tevkii Cafer Camisi de burada yer alır. Buna
Cafer Çelebi veya Eski Nişancı Camisi de denir. Zaten
“Tevkii” sözcüğü ile “nişancılık” aynı şeydir. Osmanlı’nın
Kubbealtı denilen ve Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda
bulunan idare merkezi “Divan”da alınan kararları def
terlere işlerdi bu nişancılar.

It is on Çarşamba, which is one of the very characteristic districts of Fatih district. It is an old quarter that borders the streets at the top of the Greek Patriarchate in Fener. It is named
after Tevkii Cafer Mosque. This is also called Cafer Çelebi or
Old Nişancı Mosque. Already the word “Tevkii” and Nişancı
(Shooter) are the same thing. The headquarters of the Ottoman administration called Kubbealtı and located in the second courtyard of the Topkapı Palace, were responsible for the
decisions taken in the Divan.

Camiyi, Taçzadelerden Nişancı Cafer Çelebi 16. yüzyıl
başlarında yaptırdı burada. 1515 yılında da idam edildi.
Caminin bulunduğu çevrede, “Tevkii Merdivenli sokak”
ve “Cafer Mektebi Sokağı” da görülür. 1727’de ilk Türk
matbaasını faaliyete geçiren Basmacı İbrahim (İbrahim
Müteferrika) Tevkii Cafer Sokağı yakınındaki ahşap bir
evde ikâmet ediyordu. Matbaasını da burada kurmuştu.

The mosque was built here in the early 16th century by Nişancı Cafer Çelebi of Taçzade. He was also executed in 1515.
In the surroundings where the mosque is found, the “Tevkii
Merdivenli street “ and “Cafer Mektebi Street” can be observed. Basmacı İbrahim (İbrahim Müteferrika), who set up the
first Turkish printing house in 1727, was living in a wooden
house near Tevkii Cafer Street. He built his press here.
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TOPKAPISI

TOPKAPISI

Fatih’in kara surları içindeki en yüksek bölgesi olan EdirnekapıSI’nın az güneyinde, Sulukule’den sonra görülen ve
Bizans kara surlarının üzerindeki “Romanos Kapısı”ndan
adını alan geniş bir yerleşim bölgesidir. Fetih zamanında
Fatih Sultan Mehmet, o büyük toplarını bu kapının dı
şına yerleştirdiği için 1453 yılından bu yana bu isimle tanınmıştır. Günümüzde tarihî yarımadanın merkezinden
geçen ana bulvarlardan kuzey yöndeki Vatan ve bunun
güneyindeki Millet caddeleri, surların Topkapı bölgesinden kent dışına çıkarlar. Bunların arasında bir sur kapısı
daha vardır ve kent içinde buna paralel olarak “Sulukule
Caddesi” uzanır. Kapıdan Millet Caddesi’ne doğru ilerleyen caddenin adı ise Topkapı Caddesi’dir. Bunun iç ta
rafında bir 16. yüzyıl eseri olan Mimar Sinan’ın “Kara
Ahmet Paşa Külliyesi” görülür.

It is a large settlement area in the southern part of Edirnekapısı, the highest region of Fatih’s land walls, after Sulukule and
is named after the “Romanos Gate” on Byzantine land walls. During the conquest of Fatih Sultan Mehmet, it has been
known by this name since 1453 because he placed his big balls
outside this door. The main avenues passing through the center
of the historical peninsula today, that are, the Vatan to the
north and the Millet streets to the south leaves the city near
the city walls at the point of Topkapi district. Among them
there is another wall gate and in parallel to this, “Sulukule
Street” extends. The name of the street that goes from the door
towards Millet Street is Topkapı Avenue. On the inside there
is the “Kara Ahmet Pasha Complex” of Mimar Sinan, a 16th
century artifact.

Eskiden bu bölgenin aşağı yukarı tamamı bostanlıktı.
Şimdiki Vatan Caddesi, “Çayır Posta yolu” adıyla eskiden
bu bomboş bostanlık arazinin içinden geçer ve “Kulle-i Zemin” denilen günümüzdeki Sulukule Caddesi’ne
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In the past, this area was almost entirely vegetable gardens.
The present Vatan Street passes through this empty space of
old times with the name of “Çayır Posta yolu” and reaches to
the present day Sulukule Street called “Kulle-i Zemin.” In the
absence of Millet Avenue, the streets named Şehremini, Topka-
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ulaşırdı. Millet Caddesi yokken bu bölgedeki bostanlar
arasında, Şehremini, Topkapı Yokuşu ve Tramvay isimli
caddeler, kıvrıla kıvrıla ilerler ve Kara Ahmet Paşa Külliyesi’nin yanında birleşerek surdan dışarıya çıkarlardı.
Bu bölgedeki Müslüman mahallesi içinde, Rum ve
Ermeni cemaatle
ri uzun yıllar boyunca birlikte yaşa
mışlardır. Hatta bir Ortodoks Rum (Aya Nikola) ve bir de
Ermeni kilisesi (Surp Nikoğos) hâlâ durur burada. Topkapı’nın sur içi bölgesinde pek çok başka eski eser varlığını
sürdürür günümüzde. Eski ve küçük bir Bizans kilisesinden bozma Manastır Mescidi, Kürkçübaşı Camisi, Beyazıt Ağa Camisi, Fatma Sultan Camisi bunlardan bazılarıdır. Topkapı dışında ve eski otogarın bulunduğu mekân
günümüzde bir park haline dönüştürülmüştür. Buradaki
İlyaszade Camisi, Arakiyeci Camisi, Topkapısı surlarının
dışındaki en önemli eserlerdendir.

pı Yokuşu and Tramvay were curled up and merged with the
Kara Ahmet Pasha Külliyesi.
Within this Muslim neighborhood, the Greek and Armenian communities lived together for many years. Even an Orthodox Greek (Aya Nicholas) and an Armenian Church (Surp
Nikogos) are still here. There are many other ancient artifacts
in the inner city of Topkapi today. The old and small Byzantine church Monastery Masjid, Kürkçübaşı Mosque, Beyazit
Aga Mosque, Fatma Sultan Mosque are some of these. The
place outside the Topkapi and the old bus station is transformed into a park today. The Ilyaszade Mosque, the Arakiyeci
Mosque and the Topkapısı are the most important works outside the city walls.
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TEZGAHÇILAR SOKAĞI

TEZGAHCILAR STREET

Atatürk Bulvarının Fatih yönünde ve hemen gerisinde,
tarihî su kemerine yakın Saraçhane semtinde, Gazan
fer Ağa Külliyesi’nin yakınında yer alır bu sokak. Tarihî
yarımadada dokusu en çok zedelenen semtler bu büyük
bulvarın üzerinde ve etrafında yer alıyordu 1940’lara dek.
Sokağın adı, köşedeki “Tezgahçılar Camisi”nden geliyor.
Buna “Hüsam Bey Camisi” veya “Sunullah Efendi Camisi”
de derler. 17. yüzyıl başlarında ve Sultan I. Ahmet döneminde şeyhülislamlık yapan Sunullah Efendi tarafından
yaptırılmıştı bu cami. Sunullah Efendi 1612’de öldü, me
zarı da buradadır. Hüsamettin Bey ise sonraki yıllarda
mabede minber koyduran kişidir. Bu civarda eski yıllarda
tezgahçıların iş yerleri bulunduğundan camiye Tezgahçılar adı verilmişti. 1911’de onarılan caminin arka tarafında
bir mektep yapısı görülür. Biraz doğusundan da, Unkapanı
ile Aksaray arasında uzanan Atatürk Bulvarı geçer.

It lays on the Atatürk Boulevard in the direction of Fatih and
immediately behind the historical water arch in the vicinity of
Saraçhane, near the Gazanfer Aga Kulliyesi (Complex) this
street. The districts that suffered the most damage on the historic peninsula were on and around this big boulevard until
the 1940s. The street is named after the Tezgahçılar (Countertops) Mosque” in the corner. They call it “Hüsam Bey Mosque”
or “Sunullah Efendi Mosque.” This mosque was built by Sunullah Efendi, who was a religious affairs chief at the beginning
of the 17th century and during the reign of Sultan Ahmet I.
Sunullah Efendi died in 1612, the grave is here. Hüsamettin
Bey is the person who puts the pulpit later. In the past, there
have been workshops for tezgahçılar (counters) in the towns,
and they have been called mosque as Tezgahçılar. A school building is seen on the back of the mosque, which was restored in
1911. A little further east, Atatürk Boulevard passes between
Unkapanı and Aksaray.

Vaktiyle sokağın kuzey yönünde “Peştemalcılar Hamamı” ile bunun yanında “Sekbanbaşı İbrahim Mescidi”
dururdu. Kırkçeşme su yollarından gelen suların kent
içine dağıldığı önemli noktalardan biri de bu sokağın altındaki “Kırkçeşme” denilen çeşmeydi. Sokak o yıllarda
“Destgâhçılar” adıyla batıya doğru tırmanır ve küçük bir
meydancıkta yer alan günümüzdeki İmam Niyazi Sokağı
civarındaki “Sultan Çeşmesi”nde sona ererdi.
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Once in the north of the street, “Peshtemalcilar Bath” and
“Sekbanbasi Abraham Masjid” beside it. One of the important
points that the water coming from the Kırkçeşme waterways
were scattered into the city was the fountain called “Kırkçeşme”
under this street. In those years, the street climbed to the west
with the name of “Destgâhçılar” and ended at the “Sultan Fountain” near to today’s Imam Niyazi Street in a small square.
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TURGUT ÖZAL BULVARI
(MİLLET CADDESİ)

TURGUT OZAL BOULEVARD
(MILLET STREET)

Fatih ilçesinde bulunan bu hayli geniş bulvar, âdeta tarihî
yarımadanın batı bölümünü ortadan yarıp Aksaray’dan
Topkapı surlarına doğru ha
fif bir eğimle tırmanır ve
kuzeyinden de Vatan Caddesi geçer. Çevresinde, Molla
Şeref, Nevbahar, Fındıkzade, Ördek Kasap, Deniz Abdal,
Şehremini, Çapa gibi, Fatih’in eski ve tanınmış semtleri,
mahalleleri yer alır.

This large boulevard located in the Fatih district cuts through
the western part of the historical peninsula and climbs from
Aksaray to the Topkapi walls with a slight inclination and Vatan Street passes from the north. Around it, there are the old
and well-known neighborhoods of Fatih such as Molla Honor,
Nevbahar, Fındıkzade, Ördek Kasap, Deniz Abdal, Şehremini,
Çapa.

20. yüzyılın ortalarına dek bu bul
var yapılmadan
önce, Aksaray ile kara surları arasında neredeyse geniş ve
düz giden bir yol yoktu. Ana yol, doğuda Topkapı Caddesi, bunun batısında surlara doğru ise Şehremini Caddesi
adıyla kıvrıla kıvrıla ilerlerdi, Bunlara bağlı diğer cadde
ve sokaklar da, eğri büğrü, belli bir planlama sonucunda
yapılmamış, bostanlar, mescitler, mahalle mektepleri ve
çoğu ahşap, konutlar arasından geçerdi. Surlara yakın böl
geler yine geniş bostanlarla kaplı ıssız yerlerdi. Şehremini
semtinin de neredeyse yarısı bostandı. Hacı Matrak, Taş
Mektep, Sırmakeş, Çivizade bostanları daha çok surlara

Before this boulevard was built until the middle of the
20th century, there was no road that was almost wide and
flat between Aksaray and the land walls. The main road was
the Topkapi Street in the east, and the Şehremini Street in the
west, and the other streets connected to these were not made as
a result of a certain planning, but they were running thrrugh
vegetable gardens, mosques, village schools and mostly wooden
residence buildings. The areas close to the walls were still deserted places covered with broad vegetable gardens. Nearly half of
Sehremini was vegetable gardens. Haci Matrak, Taş Mektep,
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yakın arazilerdeydi. Ümmî Sinan ve Baruthane Yokuşu
bostanlıkları ise caddenin kuzey yönünde yer alırdı.
Günümüze ulaşabilen ve Millet Caddesi’nin Aksaray başlangıcında bulunan Murat Paşa Camisi geç 15.
yüzyıldandır ve İstanbul’daki en eski Türk eserlerinden
biridir. Anıtsal yarımadanın merkezini yarıp ilerleyen
Unkapanı Aksaray arasındaki Atatürk Bulvarı (1941) ve
Aksaray ile Topkapı’yı bağlayan Vatan ve Millet caddeleri açılırken (1955-1957 yıllarında, Menderes iktidarı
zamanları), sadece bu güzergâhlardaki elliden fazla tarihî
mescit ve cami ortadan kaldırılmış, anıtsal yarımada
nın tarihî kimliği çok büyük ölçüde zedelenmiştir. Millet
Caddesi günümüzde, Türkiye Cumhurbaşkanlarından
Turgut Özal’ın adını taşır.
Türkiye’nin sekizinci cumhurbaş
ka
nı olan Turgut
Özal, Malatya’da 1927’de dünyaya geldi. İlk öğrenimini
Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaptı. Liseye Konya ve Kayseri’de devam etti. Daha sonra İstanbul’a geldi ve 1950’de
Teknik Üniversite’yi bitirdi. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olan Özal, 1983 yılında ANAP’ı
kurdu ve başbakan seçildi. Başbakanlığı 1987’de ikinci kez
sürdürdü ve 1989 yılında da Cumhurbaşkanı oldu. Üç ço
cuk sahibi olan Özal, bu görevini sürdürdüğü 1993 yılında
geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti.

Sırmakeş, Çivizade gardens were mostly near the city walls.
Ummi Sinan and Baruthhane Yokuşu (uphill) were on the
north side of the street.
Murat Pasha Mosque is one of the earliest Turkish artifacts in Istanbul, dating from the late 15th century and located
at the beginning of Millet Avenue in Aksaray. While Ataturk
Boulevard (1941) between Unkapanı Aksaray and the Vatan and Millet streets (1955-1957, Menderes ruling times),
between Aksaray and Topkapı, which cuts through the monumental peninsula opened, not only the historical mosques
in these routes were removed from the center but the historical
identity of the monumental peninsula has been severely damaged. Millet Street today carries the name of Turgut Ozal, one
of the Turkish Presidents.
Turgut Ozal, the eighth president of Turkey, was born in
1927 in Malatya. He competed his primary school education
in Bilecik’s Söğüt district. He completed high school (Lise) in
Konya and Kayseri. Then he came to Istanbul and in 1950,
graduated the Technical University. Ozal, who was the Undersecretary of the State Planning Organization in 1967, founded
ANAP in 1983 and was elected prime minister. He served as
Prime Minister for the second time in 1987 and became President in 1989. Ozal, who has three children, passed away in
1993 as a result of his illness.
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UZUN YUSUF

UZUN YUSUF

Fatih’in tüm semtleri arasında, yakın tarihlere dek on bini
geçen nüfusuyla ilk dört içinde yer alan bu eski yerleşim,
kara surları içinde, Mevlanakapı ile Silivrikapı arasında
ve Fındıkzade-Altımermer’e doğru yer alıyor. Mahalleye
adını veren Uzun Yusuf adına burada küçük bir cami yap
tırılmıştı. Bu Uzun Yusuf, Sultan Fatih Sultan Mehmet’in
maiyetinde çoban olarak çalışan bir kişiydi. Yaptırdığı o
eski cami de adının verildiği buradaki sokak üzerindeydi.
Aslında Yusuf, camisinin yapıldığı sırada ölmüş ve kardeşi
Muhiddin Efendi onun eserini tamamlatmıştır. Bu camiye bir zamanlar Alyanak Tekkesi Mescidi deniyordu. O
tekke de cami yakınındaydı.

Among all the districts of Fatih, this old settlement, located
within the first four of its population, is located between the
Mevlanakapı and Silivrikapı and the Fındıkzade-Altimermer
in the land walls. A small mosque was built here in the name
of Uzun Yusuf, who gave the name of the neighborhood. This
was Tall Yusuf, who worked as a shepherd for Sultan Mehmet the Conqueror. The old mosque he built was on the street
where his name was given. In fact, Yusuf died at the time the
mosque was built and his brother Muhiddin Efendi completed
his work. This was once called the Alyanak Tekkesi Mescidi.
That lodge was near the mosque.
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YAVUZ SULTAN SELİM

YAVUZ SULTAN SELIM

Bu isimdeki mahalle, Fatih ilçesinde, Çarşamba’nın kuzey yönünde, Dârüşşafaka’ya çok yakın ve Fener semtinin
üstünde yer alır. İstanbul’un beşinci tepesinde bulunan
Yavuz Sultan Selim Camisi, güzel manzaralı bir tepelikte
olduğundan ikâmet için çok tercih edilen ve Müslüman
halkın yoğun olarak oturduğu bu semte adını vermiştir.
Bu camiye ait eski imaretin yerinde ve 1917 yılında, Mimar Kemalettin Bey tarafından, bugün de duran “Sultan
Abdülhamit Medresesi” (şimdiki Sultan Selim Kız Enstitüsü) yaptırılmıştır.

The neighborhood in this name is located in the province of Fatih, north of Çarşamba, very close to Darüşşafaka and above
Fener district. Yavuz Sultan Selim Mosque, located on the fifth
hill of Istanbul, has a beautiful scenic hill, giving the name of
this place which is very preferred for residence and where the
Muslim people sit intensely. The “Sultan Abdülhamit Madrasa” (now the Sultan Selim Girls’ Institute) was built by architect Kemalettin Bey in 1917, located in the old imaret of this
mosque.

Vaktiyle yine bu bölgede “Bonos” adında bir saray
kompleksinin bulunduğu anlatılır. Yine Bizans’ın en ünlü
ve devasa ölçülerdeki 6. yüzyıl açık su sarnıcı “Bonos” (ya
hut Aspar) da, caminin tam güney yönünde geniş bir çukurluk halinde durur.
19. yüzyılın sonlarında Çarşamba semtinden Yavuz
Selim’e dek uzanan Çarşamba Caddesi’nin çevresinde pek
çok medrese ve cami mevcuttu. Caddenin sol tarafındaki
Valide Medresesi Sokağı, vaktiyle burada bulunan aynı

It is once again described that there is a palace complex
called “Bonos” in this region. The 6th century open water cistern “Bonos” (or Aspar), the most famous and gigantic measure of Byzantium, also stands in a wide hollow in the exact
south direction of the mosque.
In the late 19th century there were many madrasahs and
mosques around Çarşamba Street which extends from Çarşamba district to Yavuz Selim. The Valide Madrasah Street
on the left side of street was named after the same name of the
medrese who was once here. There was also a mosque. In the

197

İSTANBUL YARIMADASI’NIN FATİH BÖLGESİ…

isimdeki medreseden dolayı bu adı almıştır. Bunun bir
de camisi vardı. Karşısında ise, Papazzade Medresesi ile,
Debbağzade Medresesi yer alırdı. Yavuz Selim Camisi’ne
doğru da Şeyh Zekeriya Medresesi görülürdü. Günümüz
de bu eserler yoktur. Eski Dârüşşafaka Mektebi yakınındaki Ali Naki Sokağı’nda, İstanbul’daki en eski kapalı su
sarnıçlarından biri durur. Büyük Konstantinus zamanın
da yapıldığı sanılan bu güzel sarnıç, yakın tarihlerde onarıldı ve “Sultaniye” adıyla bir lokanta olarak hizmete açıldı.
Şimdiki Yavuz Selim semtiyle Çarşamba semtleri öylesine iç içe geçmiştir ki, buralarda ikâmet eden bazı va
tandaşlarımızın “muhafazakâr”lığın çok ötesindeki kılık
kıyafetleri dahi birbirlerine çok benzer.
İstanbul’un beşinci tepesini oluşturan Yavuz Selim’in
kuzey yamaçları oldukça diktir. Bu sokaklar Fener sem
tine açılır ve her iki semtin konutları arasındaki fark keskin sınırlarla birbirinden ayrılır. Çünkü Fener evlerinin
büyük çoğunluğu kârgirdir ve Rum cemaatin geleneksel
mimarî çizgilerini vurgularlar.

opposite direction, the Papazzade Madrasah and the Debbagzade Madrasah were located. Sheikh Zekeriya Madrasa was
seen towards Yavuz Selim Mosque. Today these works are missing. One of the oldest closed water cisterns in Istanbul stands
on Ali Naki Street near the Old Dârüşşafaka Mektebi. This
beautiful cistern, thought to have been built during the time of
the Great Constantine, was recently restored and opened as a
restaurant with the name “Sultaniye.”
With the present Yavuz Selim neighborhood, Çarşamba
neighborhoods are so intertwined that even some of the citizens
who reside here are very similar to the “conservative” costumes.
The northern slopes of Yavuz Selim, who constitute the
fifth hill of Istanbul, are quite steepy. These streets are opened
to the Fener district and the difference between the residences
of the two quaries is separated by sharp boundaries. Because the majority of the Fener houses are made of stone and the
Greek community emphasizes traditional architectural lines.

YATAĞAN SOKAĞI

YATAGAN STREET

Bu sokak, Fatih yarımadasının kuzeybatısındaki kara surlarının iç kısmında kalan Ayvansaray semtinde ve Tekfur
Sarayı yakınında bulunuyor.

This street is located in the Ayvansaray district, which lies on
the inner walls of the north walls of the Fatih peninsula and
near the Tekfur Palace.

Yatağan Dede diye tanınan kişi, 16. yüzyıl Kanunî Süleyman döneminin tanınmış hocalarındandı. Burada bir
çeşme yaptırmıştı kendi adına. Yan tarafta, günümüzde
de duran Hacı İlyas Camisi, bu çeşmeden dolayı halk arasında “Yatağan Camisi” diye tanınır.

The person known as Yatağan Dede was a prominent teacher of the 16th century Kanuni Süleyman period. He had a
fountain here in his name. On the side, the Haci Ilyas Mosque,
which stands still today, is known as “Yatağan Mosque” among
the people because of this fountain.

Sokağın bulunduğu çevre, Ayvansaray’ın ve dolayısıyla İstanbul’un en otantik dokulu bölgelerinden biridir ve
asırların değişimi buralarda pek hissedilmez. Sokak çev
resindeki en önemli eserlerin başında Tekfur Sarayı gelir.
Fatma Sultan’ın yaptırdığı Hançerli Sultan Hamamı, Arabacılar Hamamı sokak çevresindeki öenmli eserlerdir.

The environment where the street is located is one of Ayvansaray’s and thus the most authentic textured districts of
Istanbul, and the change of centuries is hardly felt here. One of
the most important monuments around the street is the Tekfur Palace. The Hançerli Sultan Bath, built by Fatma Sultan,
is a masterpiece on the street around the Arabacılar Baths.
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YAZICI CAMİ SOKAĞI

YAZICI CAMI STREET

Fatih-Ayvansaray semtinin üst taraflarında, Draman-Fethiye Caddesi’yle Fener’deki Vodina Caddesi arasında yer
alan bu tarihî sokağın adı, 16. yüzyılda burada inşa edilen
Yazıcı Camisi’nden geliyor. Kâtip Muslihiddin de deniyordu bu camiye.

Located on the upper part of Fatih-Ayvansaray district,
between Draman-Fethiye Street and Vodina Street in Fener,
the name of this historical street is named after Yazıcı Mosque
built here in the 16th century. The mosque was also called Katip Muslihiddin.

Geçen asırda, batı yöndeki Kesmekaya Caddesi, güney
tarafta kalan Draman Caddesi ve doğu yandaki bu Yazıcı
Cami Sokağı arasındaki geniş arazi, koca bir “bostanlık”tı.
İstanbul’da, bu tür tarihî bostanların hemen hepsinin başına geldiği gibi, şimdi onların bulunduğu aynı yerlerde
konutlarla dolu sokaklar var. Çevredeki Hacı İsa Bostanı
Sokağı, Bostan Çıkmazı gibi sokak isimleri, o “bostanlı”
günlerin anılarını günümüze taşır.

In the last century, the vast land between Kesmekaya Avenue in the west, Draman Avenue in the south, and this Yazıcı
Mosque Street to the east was a huge “vegetable garden.” There
are streets full of houses in the same places where they are now,
as in Istanbul, as it happens to almost all of these historic vegetable gardens. Street names such as Hacı İsa Bostan (vegetable
garden) Street, Bostan Çıkmazı in the surrounding area carry
the memories of those “vegetable garden” days.

Fransız asıllı ünlü oryantalist yazar Pierre Loti’nin
İstanbul’da kaldığı iki üç evinden biri de bu Yazıcı So
kağı’nda bulunuyordu.

One of the two or three houses where Pierre Loti, a French-born famous orientalist writer, stayed in Istanbul, was at
this Yazıcı Street.

İstanbul’un diğer bir “Yazıcı Cami Sokağı”, Beyoğlu’nun
Galata semtinde ve Tünel’den Karaköy’e doğru inen Galip Dede Caddesi (Yüksek Kaldırım) üzerinde ve sol ta
rafta bulunan Müeyyetzade Camisi’nin yanındadır. Esere
“Yazıcı Camisi” de denildiği için, sokak adını bu camiden
almıştır. Yazıcı Camisi’ni, çok iyi bir hattat olan ve 1659
yılında ölen Yazıcı (hattat) Mehmet Efendi yaptırmıştı.

Another “Yazıcı Mosque Street” of Istanbul is next to the
Müeyyetzade Mosque on the left side of Galip Dede Street
(High Pavement), which descends from Beyoğlu in Galata
district and from Tunel to Karaköy. Because the work is also
called “Yazıcı Mosque”, this mosque is named after the street
name. Yazıcı Mosque was built by Mehmet Efendi (calligrapher), a very good calligrapher, who died in 1659.
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YEDİ EMİRLER ÇEŞME SOKAĞI

YEDI EMIRLER CESME STREET

Fatih’in yarımadasının batısında ve kara surları yakınındaki Uzun Yusuf ve Arabacı Beyazıt mahalleleri arasında,
Silivrikapı’nın az doğusun
da, Yedi Emirler Sokağı’nın
karşısında yer alır. Hem “çeşme”, hem de “yedi şehitler”in
kabirleri burada bulunduğu için sokak bu isimle anılır.
Kocamustafapaşa Külliyesi’nin çok yakınında bulunan
Yedi Şehit, “nim-el-ceyş”, yani fetih askerleridir. Çeşme ise,
Bâbüssaade ağası Abdullah Ağa’nın çeşmesidir. Bezm-i
Âlem Valide Sultan 1841’de bu eseri onartmıştır.

It is located near the road walls of Uzun Yusuf and Arabacı
Beyazıt, on the east of Silivrikapı, opposite the Seven Emirler
Street on the West of the Fatih peninsula. Both the “fountain”
and the “seven martyrs” are known by this name because their
graves are here. Seven martyrs, located very close to Kocamustafapaşa Complex, are among “nim-el-ceyş”, ie the conqueror
soldiers. The fountain is the fountain of Abdullah Aga, the
Bâbüssaade Ağa. Bezm-i Âlem Valide Sultan repaired this
artifact in 1841.
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YEDİKULE

YEDIKULE

İstanbul kara surlarının en güneybatı ucunda yer alan
ünlü Yedikule Hisarı’ndan adını alan bu mahalle Fatih il
çe sınırlarında kalıyor günümüzde. Bu hisarın dışı Zeytinburnu ilçesidir. Eskiden Karamanlı Ortodoksların büyük
bir mezarlığı bulunurdu bu tarihî bölgede. Yedikule Kapısı’nın hemen yanındaki “TokatHendeği” denilen yerde de
büyük baş hayvanlar satılırdı. Geceleri ise hayvan kesimi
yapılan bu hendekte, Ermenilerin imal ettiği sucukların
tadı da pek lezzetli olurdu.

This neighborhood, which is named after the famous Yedikule
Fortress located at the most southwestern tip of Istanbul land
walls, is now on the borders of Fatih district. The outside of this
fortress is in Zeytinburnu district now. In the past, the Karaman
Orthodox people had a large graveyard in this historical region.
Beside the gate of Yedikule, “Tokat Hendeği,” large cattle were
sold. On nights, sausages produced by the Armenians would
have been delicious on this dent where the animals were cut.

Yedikule’nin tarihimizde olağanüstü heyecan veren
öyküleri bulunur. Bu hisarlar Fatih devrinde bir süre
darphane olarak kullanılmıştı. “Yedi Kule”nin surlar üzerindeki dört kulesi Bizans’a aittir. Kent içinde bunlara bitişik olarak duran üç kuleyi ise Fatih yaptırmıştır 1458’de.
Daha sonra Osmanlılar, genellikle üst düzey yabancı diplomatların hapsedildiği bir zindan olarak kullandılar Yedikule’yi. Bu tarihî hisarın sahip olduğu en acı hatıra ise,
erken 17. yüzyılda bu kulelerin birinin içinde boğularak
katledilen Genç Osman’a (II. Osman) aittir.

Yedikule has extraordinary stories in our history. These
fortifications were used as money printing pres facilities for
some time during the reign of Fatih. The four towers on the
walls of the “Seven Towers” belong to Byzantium. The three
towers standing adjacent to them in the city were built by Fatih in 1458. Later, the Ottomans used Yedikule as a dungeon in
which high-ranking foreign diplomats were often imprisoned.
The most painful memory of this historical fortress belongs to
Young Osman II (Osman II), who was drowned in one of these
towers in the early 17th century.
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19. yüzyılda hisarların iç avlusunda, bir Hıristiyan
mektebinin de bulunduğu mahalle kurulmuştu ve aynı
yerde küçük Fatih Camisi yer alırdı. (Günümüzde minare kaidesinin bir kısmı hâlâ durur burada. Bildiğiniz gibi,
Rumelihisarı’nın iç arazisi de aynı dönemlerde bu şekilde
kullanılmıştı ve orada yer alan caminin minaresinin de bir
kısmı bugün görülebilmektedir.) Yedikule Hisarı’nın dış
bölümleri ise tamamen bostanlıklarla kaplıydı ve bunları
genellikle gayrimüslim vatandaşlar çalıştırırdı. Manolaki,
Hacı Vasiloğlu Yuvan, Tavukçu Foti, Andoni ve Tipo adını taşıyan büyük bostanlık arazilerin yanında, Müslüman
vatandaşların bostanları da yer alırdı. Erken 20. yılın geç
dönemlerine dek İstanbul’un en boş yerleriydi hisar çevresi. Kentin havagazı aydınlatmasını sağlayan ikinci büyük
gazhanesi de tren yoluyla deniz arasındaydı. (Şimdi bir kısmı durur.) Eski yıllarda Yedikule’nin iç tarafında ise, şimdi
olmayan Alaca Mescit ile Kule Hamamı görülürdü.
Bir zamanlar Bizans’ın imparatorluk kapısı olan “Aura
Porta” da, bu Yedikule Hisarları’nın Zeytinburnu yönüne
bakan köşeli dört burcun, ortada duran iki büyük burcunun
arasında yer alırdı. İmparatorlar buradan kente giriş çıkış
yaparlardı. Buna “Yaldızlı Kapı”, “Altın Kapı” ve sonradan
da “Yarık Hisar” denmiştir. Günümüzde bu kapı ve çevresi,
özellikle kent dışına bakan bölümlerde metruk haldedir.

In the 19th century, in the inner courtyard of the fortress, a
neighborhood was set up where a Christian school is found too
and there was a small Fatih Mosque in the same place. (As you
know, the interior of Rumelihisari was also used in the same
period, and some of the minaret base of the mosque can still be
seen today). The outer parts of the Yedikule Castle were completely covered with vegetable gardens, and run by non-Muslim
citizens. Vegetable gardens named Manolaki, Haci Vasiloglu
Yuvan, Tavukçu Foti, Andoni and Tipo, as well as the vegetable gardens of the Muslim citizens were also included there. The
area around the frotress was the most empty places in Istanbul
until the late 20th century. The second major gas station, which provided the city light by gas, was also between the sea and
train lines. In the past, on the inside of Yedikule, there is now a
Holy Masjid and a Tower Bath which is not yet seen.
Once upon a time, in the “Aura Porta”, the Byzantine Empire Gate, was placed between the two big bastions standing
in the middle out of four towers facing the direction of Zeytinburnu of this Yedikule Fortress. The Emperors were entering and leaving the city from here. This is called Yaldızlı Kapı
(Gilded Gate), “Altın Kapı” (Golden Gate) and later Yarık
Hisar (Cleft Hisar). Nowadays, this door and its surroundings
are in ruins especially in the sections facing out of the city.

YİRMİ SEKİZ ÇELEBİ SOKAĞI

YIRMI SEKIZ CELEBI STREET

Aksaray’ın batısında ve Çapa’da, Millet Caddesi üzerindeki eski “Dârülmuallimat” okulu ile Fındıkzade civarındaki
Oğuzhan Caddesi arasında yer alan bu sokak, Osmanlı
Devleti’nin yurt dışında görev yapan ilk sefiri Yirmi sekiz
Mehmet Çelebi’nin adını taşıyor günümüzde.

Located on the west of Aksaray and in Çapa, on the Millet Street between the old “Dârülmuallimat” school and the
Oğuzhan Street near Fındıkzade, this street is the name of the
twenty eight Mehmet Çelebi who was the first chief of the Ottoman State to serve abroad.

Bu Çelebi, 1720’de Fransız sefirimizdi. Edirne’de bilinmeyen bir tarihte doğdu. Yeniçeri teşkilatının “28. orta”sında görev aldığından bu lâkapla tanındı. Bir dönem
“darphane nazırlığı” yaptı. Sultan III. Ahmet döneminde
baş muhasip idi. Fransa’daki elçilik günlerinin anılarını ta
şıyan Sefaretname isimli eseri, 1757’de Fransızcaya çevrilmiştir. Osmanlı Devleti ise bu eseri ancak 1867’de basmıştır. Çelebi Mehmet’in oğlu “Yirmisekizzade” Said Efendi,
ilk Türk matbaasını Müteferrika ile birlikte kuran kişidir.
Çelebi Mehmet, 1732’de öldü.

This Çelebi was French seizure in 1720. He was born in
an unknown history in Edirne. Janissary organization “28.
middle “, he was recognized with this nickname. He made
“mint prestige” for a while. Sultan III. During the Ahmet period, he was the chief accountant. Sefaretname, whose memo
bearing the memoirs of the embassy days in France, was translated into French in 1757. The Ottoman Empire, however, was
published only in 1867. Said Efendi, the son of Çelebi Mehmet
“Twenty-Eighteenths”, is the person who founded the first Turkish printing house together with Müteferrika. Çelebi Mehmet
died in 1732.
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YENİ ORTA SOKAĞI

YENI ORTA STREET

Fatih’te, Fevzipaşa Bulvarı’ndan Ak
saray istikametine inen Sofular Caddesi’nin batı yönünde ve Ahmediye
Camisi yanındadır. Vaktiyle burada “Yeniçeri Ocakları
Kışlası” yer alırdı. Bu ocaklar da, numaralarla belirtilmiş
çeşitli “orta”lardan oluşmaktaydı. Sokağın adı, işte bu Ye
niçeri Ortaları’ndan gelir. Bu çevrede o tarihî teşkilattan
hiçbir izin kalmamış olması, gerçekten de çok büyük bir
kültür ve tarih kaybıdır.

Located in Fatih, in Fevzipaşa Boulevard to the direction of
Aksaray, to the west of Sofular Street next to the Ahmadiye
Mosque. It was once here that the “Janissary Quarters Barracks” were standing. These quarries also consisted of various
“Orta” (area in the Middle) numbers. The street is named after these Janissary Centers. It is indeed a huge loss of culture
and history that there are no more remaining in this area.

İlk önce Edirne’de teşkilatlanmış olan Yeniçeri Ocağı, İstanbul Romalılardan alındıktan bir süre sonra Şeh
zadebaşı’nda, şimdiki belediye binasının az doğusunda
Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştu.
Daha sonra bu “eski” Yeniçeri Ocakları yerine, Aksaray-Sofular civarında “yeni” ahşap Yeniçeri Odaları ku
ruldu. Kanunî devrinde ise bu kışlanın etrafını kuşatan
duvarlara pek çok kapı yapıldı. Hepsi yedi adet olan kapıların, özellikle “Et Kapısı” en önemli olanıydı ve Yedikule
Mezbahası’ndan getirtilen etler bu kapının karşısındaki
küçük meydana indirilirdi. Bu nedenle günümüzde de
buraya “Et Meydanı” derler. Yeniçeri Odaları ve tüm teşkilat, 1826’da Sultan II. Mahmut tarafından lağvedilerek
tarihe gömüldüler. Bu ocağa ait kapılardan biri 1950’lerin
sonlarına doğru yerinde duruyordu.

The Janissary Corps, originally organized in Edirne, was
founded by Mehmet the Conqueror in Şehzadebaşı, just east
of the present municipal building, a little after the Istanbul
was taken from the Romans. Later on, instead of these “old”
Janissaries, new “wooden” Janissaries Chambers were established around Aksaray-Sofular. In the period of Kanuni Sultan
Süleyman, many doors were made to the walls surrounding the
Chambers. All seven doors, especially the “Meat Door” were
the most important, and the meats brought from Yedikule Slaughterhouse were brought down to the small square opposite
this door. For this reason, they call it “Meat Square” today. The
Janissary Chambers and the whole organization were abolished by II Mahmut in 1826 and buried in the history. One of
these doors stood in place towards the end of the 1950s.
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ZEHGİRCİ KEMAL SOKAĞI

ZEHGIRCI KEMAL STREET

Fatih’in kara surlarının hemen iç tarafında kalan Mevlanakapı semtinde, Uzun Yusuf Mahallesi’nde ve Uzun Yusuf Okulu’nun üst tarafında bulunur bu sokak. Doğu tarafı ise, Fındıkzade-Çukurbostan’ın kıyısındaki Altımermer
Caddesi’ne açılır.

It is located in Mevlanakapı district, located just inside of the
land walls of Fatih, in the Uzun Yusuf neighborhood and on
the upper side of the Uzun Yusuf school. On the east side, Altimermer Street is opened on the shores of Findikzade-Cukurbostan.

Vaktiyle burada bulunan ve Seyit Kemalettin Efendi
adlı hocanın 15. yüzyılda yaptırmış olduğu camiden gelir
adı. “Zikirci” diye de söylenir lâkabı. Bu isim, buranın bir
dergâh olarak kullanıldığını, Şeyh Kemalettin Efendi’nin
de bu dergâhta “zikirci” olduğunu düşündürür. Bu sözle
ilgili diğer bir yaklaşım ise, ok atışlarında parmaklara takılan bir demir halka olan “zihgir”in vurgulandığıdır. Bu
eski eser, aslından uzak bir biçimde yeniden yapılmıştır ve
aynı yerde hizmetine devam etmektedir.

It is the name of the profession which was once here and
which was built in the 15th century by a scholar named Seyit
Kemalettin Efendi. His title is said to be “zikirci” (Reciting person) This name suggests that this place was used as a dervish
lodge, and that Sheikh Kemalettin Efendi was also an “Zikirci”
in this dervish. Another approach to this phrase is to emphasize the “Zihgir”, which is an iron ring attached to the fingers in
arrow shoots. This ancient work has been reconstructed away
from the original and continues to serve in the same place.
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ZEYREK

ZEYREK

Günümüzde, Unkapanı Köprüsü’nden çıkıldıktan sonra
görülen ve Saraçhane’ye doğru tırmanan Atatürk Bul
varı’nın batı bölümünde, Unkapanı’nın biraz üzerinde yer
alan bu mahallenin bir kısmı da bulvarın hemen karşısında ve doğusunda bulunur. Örneğin, bulvarın kıyısında ve
Küçükpazar tarafında kalan 18. yüzyıl sonu eserlerinden,
I. Abdülhamit’in hanımı için yaptırdığı “Şebsefa Camisi”
ve çevresi de, tarifte, Zeyrek semtinde diye geçer.

Nowadays, part of this area, which is located just above Unkapanı in the western part of Ataturk Boulevard, which is seen
after the exit from Unkapanı Bridge and climbed to Saraçhane, is located just across the avenue and east of the boulevard.
For example, from the works of the end of the 18th century
on the shore of the boulevard and Küçükpazar, the “Şebsefa
Mosque” which Abdülhamit I made for his wife, and the surrounding area is called Zeyrek district.

Tarihî semt adını, sadece Fatih devrinin değil, belki
de tüm Osmanlı yaşamının en ünlü din bilginlerinden
olan Molla Zeyrek Mehmet Efendi’den almıştır. Zeyrek,
sözcük olarak “zeki” demektir. Bu akıllı bilginin Fatih döneminde 1136’dan kalma Pantokrator Kilisesi’nden çevir
diği Zeyrek Camisi, günümüzde onarılmış ve ibadete açılmıştır. Şehrin bütününde mevcut 21 “kilise-cami”den biri
olan bu eser, İstanbul’un sahip olduğu en önemli kültür
miraslarından biridir.

The name of the historical district was obtained not only
from the Fatih period but also from Molla Zeyrek Mehmet
Efendi, who is perhaps one of the most famous religious scholars of all Ottoman life. Zeyrek means “intelligent” as a word.
The Zeyrek Mosque, which this intelligent scholar used to convert from the Pantokrator Church dating from 1136 during
the Fatih period, is still being repaired today and is one of the
most important cultural heritage of Istanbul. The unit used as
a mosque is the domed part in the south.

Zeyrek Camisi’nin Fatih tarafına bakan ucunda ise
1455-1525 yılları arasında yaşayıp, üç sultana (II. Beyazıt,

On the tip of the Zeyrek Mosque overlooking the Fatih
side is the tomb of the famous Mollah “Zembili Ali Efendi”
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Yavuz Selim ve Kanunî Süleyman) hizmet eden ünlü molla “Zembilli Ali Efendi”nin türbesi vardır. Şeyhülislam
Zembilli Ali, buradaki ahşap evinin penceresinden sarkıttığı sepete halkın koyduğu şikayet dilekçelerini okur ve
bir çözüm bulmaya çalışırdı. Lâkabı da sarkıttığı bu zembilden gelir. Zembilli Ali Cemali Efendi’nin Karaman’da
doğduğu sanılır. Bir süre Edirne’de müderrislik yaptıktan
sonra, 1503 yılında II. Beyazıt tarafından şeyhülislamlığa
atanmıştır.

who lived between 1455 and 1525 and served three sultans (II.
Beyazit, Yavuz Selim and Kanuni Süleyman). Sheikhulislam
Zembilli Ali read the petition complaints hanging from the
window of the wooden house over there and tried to find a solution. His title is named after this woven basket. Zembilli Ali
Jemali Efendi is thought to have been born in Karaman. After
performing his profession in Edirne for a while, in 1503, it was
appointed by II Beyazıt to the religious affairs chief’s position.

Dar yokuşlarıyla da bir zamanlar çok ünlenen Zeyrek için söylenen, “Serçeden başka kuş, Zeyrek’ten başka
yokuş tanımam” sözü, İstanbulluların dilinde dolaşırdı.
“UNESCO”nun Dünya Kültür Mirası kurumuyla sıkça
gündeme gelen Zeyrek’in ahşap evleri, ne yazık ki zamanımızda iyi durumda değildir ve mutlaka tümünün, bulundukları semtlerle birlikte kurtarılmaları gerekmektedir.
Bu eski semtin sahip olduğu diğer eserlerin en önemlileri, Barbaros Hayrettin’e ait olan Çinili Hamam, 16. yüz
yıldan Çivizade-Ümmü Gülsüm Camisi, 12. yüzyıldan
kalan Pentepoptes Kilisesi (şimdi Eski İmaret Camisi),
Uşşaki Mehmet Efendi Konağı’dır.

About Zeyrek, there was a saying in the mouth of İstanbuli
people, due to its famous narrow slopes: “Serçeden başka kuş,
Zeyrek’ten başka yokuş tanımam” The saying (I know no other
bird except Serçe [sparrow], and any other yokuş [slope] from
Zeyrek). The wooden houses of Zeyrek, which often mentioned with UNESCO, the World Cultural Heritage institution,
are unfortunately not in good condition at this time and it is
absolutely necessary to rescue all of them together with the
neighborhoods. The most important of these other works are
the Chinese Bath which belongs to Barbaros Hayrettin, Çivizade-Ümmü Gülsüm Mosque from the 16th century, Pentepoptes Church (former Imaret Mosque) and Uşşaki Mehmet
Efendi Konağı from the 12th century.

Zeyrek’te, Atatürk Bulvarı’nın Fatih ilçesi tarafında
kalan set duvarı üzerinde bulunan ve Osmanlı devrinde fil
ahırları olarak kullanıldığı iddia edilen ünlü Bizans sanrı
cının içindeki 50x18 metrekarelik alanda yedi sütunlu iki
sıra bulunur. Osmanlı zamanında burası kuyu niyetine
kullanılır ve içinden buz gibi su çekilirdi. Bu nedenle de
üstündeki mahalle “Soğukkuyu” diye adlandırılmıştı. Vaktiyle Pîrî Mehmet Paşa’nın yaptırdığı Soğukkuyu Mescidi
de buradaydı. Evliya Çelebi’nin eğitim gördüğü söylenen
Unkapanı’ndaki “Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi”
bu mescidin yanındaydı. 1745’te ölen ünlü veli Mehmet
Emin Tokadi’nin türbesi Soğukkuyu Mescidi’nin hazire
kısmındadır. Mehmet Emin Efendi şair ve alimdi. On bir
eseri olduğu bilinir.

There are two rows of seven columns in size of 50x18 square meter inside the famous Byzantine cistern on the set wall
on the side of Fatih district of Atatürk Boulevard in Zeyrek
and claimed to be used as elephant stables in the Ottoman
period. In the Ottoman period, this was used for the purpose
of wells and very cold water was drawn from inside. For this
reason, the neighborhood above it was called “Sogukkuyu”
(Cold Well). The Soğukkuyu Masjid which was once built by
Pîrî Mehmet Pasha was also here. “Şeyhulislam Hamit Efendi
Madrasa” in Unkapanı, which is said to have been educated by
Evliya Çelebi, was next to this mesjid. The famous saint Mehmet Emin Tokadi, who died in 1745, is in the appertunence of
the Soğukkuyu Masjid. Mehmet Emin Efendi is a poet and an
artist and known to authored eleven works.

Zeyrek Camisi’ne, yani eski Pantokrator Kilisesi’ne
güneyden bitişik olan bir zamanların Akşemsettin Der
gâhı’ndan geriye ise, yıkık dökük “harem” kısmı kalmıştır
günümüze. Buna eski yıllarda “Semerci İbrahim Efendi
Dergâhı” derlerdi.

The Zeyrek Mosque, which is the old Pantokrator Church,
is adjacent on the south from Akşemsettin Dergâhı, of which
only ruined “harem” remains. In the past years they called it
“Semperci İbrahim Efendi Dergah”.
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ADEM YAVUZ SOKAĞI

ADEM YAVUZ STREET

1943 doğumlu olan Adem Yavuz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatını takip eden genç bir gazeteciydi. Rum tedhişçilerinin eline düştü ve vuruldu. Adana’da tedavi altına alındı,
lakin kurtarılamadı ve 31 yaşındayken şehit düştü. Adı,
sadece bu sokakta değil, pek çok kurumda, mektepte, vapurda, çeşitli yollarda yaşatılmaktadır.

Mr. Adem Yavuz who was born in 1943 was a young journalist who follows the 1974 Cyprus Peace Operation. He was
captured by Greek terrorists and was shot. He treated in Adana, but could not survive and martyrized when he was 31 years old. His memory is honored by giving his name not only to
this street but also to many institutions, schools, ferries and
various avenues.

Bu sokak ise, Molla Fenari Mahallesi’nde ve Nuruosmaniye Camisi’nin az doğu tarafında bulunuyor. Batı tarafında ise ünlü Mahmut Paşa Camisi ve türbesi görülür.

This street is located in Molla Fenari Neighbourhood and
on the slightly east side of the Nuruosmaniye Mosque. On the
west side, the famous Mahmut Pasha Mosque and his tomb
can be seen.
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ADLİYE SOKAĞI

ADLIYE STREET

Ayasofya’nın hemen güneyinde ve deniz yönünde, Topkapı Sarayı’na giden Babıhümayun Caddesi kıyısında bulunan eski “Adliye Nezareti” binası çok görkemli, “nev-klasik” (yeni klasik mimari üslup) tarzda yapılmış bir eserdi.
1933 yılında yanıp yıkılmıştır.

Just south side of Hagia Sophia and on the sea coast, the former "Courthouse Ministry" building located just next to Babıhümayun Avenue leading to Topkapı Palace was a magnificent,"nev-classical" (new classical architectural style) building.
It was burned down in 1933.

Çevresinde bulunan bu sokak, işte o büyük Adliye binasından adını almıştır. Bir görüşe göre, Binbirdirek sarnıcının önündeki çirkin ve yeni adliye binası da bu sokağa
adını vermiş olabilir. Fakat, sokağımız eski Adliye Nezareti’ne daha yakındır ve Cankurtaran Mahallesi sınırlarında, Akbıyık Caddesi’ne açılan bir yoldur.

This street which is around it was named after that great
courthouse. In one opinion, the ugly new courthouse in front of
Binbirdirek Cistern may have given this place its name. However, our road is closer to the Old Courthouse and leads to Akbıyık Street on the borders of Cankurtaran Neighborhood.
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ALAY KÖŞKÜ CADDESİ

ALAY KOSKU STREET

Gülhane Parkı girişi önündeki Topkapı Sarayı surlarının
önünden Sirkeci istikametine giden tarihî yoldur. Zamanımızda olduğu gibi, Osmanlı döneminde de saray surlarının tam önünde bulunduğu için çok önemli bir caddeydi
burası. Bir yanında “devlet kapısı” Bâb-ı Ali’nin bulunduğu bu cadde üzerinde, devletin pek çok askerî ve sivil esnaf
kuruluşları resmigeçit yapar ve sultanlar da, sur üzerinde
günümüzde de tüm ihtişamıyla duran “Alay Köşkü”nde
oturup, bu geçit törenlerini, eğlence alaylarını izlerlerdi.

This is a historical road leading to the direction of Sirkeci from
in front of Topkapı Palace walls which is located at the entrance of Gülhane Park. As in the present, this was a very important street because it was in front of the palace walls in the
Ottoman period. On this street, where "state gate" Bâb-ı Ali
located on the side, many military and civil artisan institutions of the state were making parades and the sultans were
sitting and watching these parades and processions from "Alay
Köşkü (mansion)" which still stands magnificently on the city
walls today.

Bu tarihî köşke “Selam Köşkü” de denilir. 19. yüzyılda
bir süre “Telgraf Nezareti” olarak değerlendirilen bu güzel
eserin şimdiki görünümü 1810 tarihinden, II. Mahmut
döneminden kalmadır. Ama bu mekân ilk olarak III. Murat zamanında yapılmıştı. Kitabesi Keçecizade İzzet Molla’nındır. Köşkün mimarî üslubu “ampir”dir ve çatısı da 12
dilimli olarak tasarlanmıştır. Alay Köşkü’nün karşısındaki bina ise, 19. yüzyıl eseri eski “Askerî Rüştiye” yapısıdır
ve şimdilerde İstanbul Üniversitesi’nin bir birimi burada
hizmet verir. Bu cadde üzerinde günümüzde tramvay hattı bulunmaktadır.

This historical mansion is also called "Selam Köşkü". The
present vision of this beautiful work, which has been regarded
as a "Telegraph Ministry" for some time in the 19th century,
dates back to 1810, Sultan Mahmut II period. But this building was built initially in the period of Murat III. Its epitaph was written by Izzet Molla. The architectural style of
the mansion is "imperial" and the roof is designed as twelve
slices. The building opposite the Alay Mansion is a structure
of the 19th-century, an old "Military High School" and is now
used as one of the units of Istanbul University. Today, there is
a tram line on this street.
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ALEMDAR

ALEMDAR

Alemdar denilen mahalle, Ayasofya’nın tam karşısındaki
sokakların bulunduğu bölgedir. Tramvay hattının geçtiği
aynı isimli caddenin üzerindeki 18. yüzyıl eseri Zeynep
Sultan Camisi ile Yerebatan Sarayı arasında kalan sokaklar Alemdar Mahallesi’ndedir şimdi. Yakın tarihlerde buradaki Alemdar Karakolu ve Alemdar Sineması çok ün
lüydü. Daha çok “avantür”lerin oynatıldığı bu sinemanın
ilk yıllarında salonunun ortadan bir tahta perdeyle ikiye
bölündüğü ve kadınlarla erkeklerin ayrı bölümlerde oturtulduğu bilinir. Bunun yanında da şimdi çok az kalıntısını
görebildiğimiz “Halkopreteia Kilisesi” (Lala Hayrettin
Camisi-Acem Ağa) bulunurdu. Bizans çağının “Bakırcılar” semti de şimdiki Alemdar mahallesindeydi.

The neighborhood called Alemdar is the region where the streets are located directly opposite of Hagia Sophia. The streets
between, 18th-century building Zeynep Sultan Mosque which
is located on the street where tramline passes and has the same
name as the mosque and the Yerebatan Palace, are now in
Alemdar Neighborhood. In recent times Alemdar Police Station and Alemdar Cinema were very famous here. It is known
that in the first years of this cinema, where mostly "adventure"
movies were played, the hall was split into two parts with a
wooden scarf in the middle and the men and women were seated separately. And next to it, "Halkopreteia Church" (Lala
Hayrettin Mosque-Acem Ağa), which we can now see very
little remains, was located. The "Bakırcılar" neighborhood of
Byzantine era was also located in the present Alemdar neighborhood.

Eminönü’nün bu şöhretli mahallesinin adı “Alemdar”
Mustafa Paşa’dan gelir. Bu paşa, III. Selim’in öldürülmesi
olayında, sultanın yanında yer alan cesur bir sadrazamdı.
Asiler ayaklanıp III. Selim’i tahtından indirdiler ve
IV. Mustafa’yı padişahlığa getirdiler. Yeniçeri asileri bu
nunla da yetinmeyip küçük yaştaki şehzade Mahmut’u
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This famous neighborhood of Eminönü is named after
"Alemdar Mustafa Pasha". This pasha was a brave grand vizier who was fighting beside Sultan Selim III during the events
which resulted in the death of the sultan.
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da öldürmeye kalktılar. Cevri Kadın’ın yardımı sayesinde
ölümden kurtulan Mahmut, Alemdar Mustafa’nın önü
nü açmasıyla ve IV. Mustafa’nın da aynı şekilde öldürülmesiyle Osmanlı sultanı oldu. 1808’de cereyan eden bu
olay, Babiali’nin deposunda asilerce sıkıştırılan Alemdar
Mustafa’nın, barut deposunu ateşleyerek yanındaki askerleriyle birlikte ölmesiyle neticelendi. Bu acı hatıralardan dolayı mahalle, paşanın adını almıştır.
Alemdar Paşa’nın mezarı ise yukarıda sözünü ettiğim,
Gülhane Parkı girişinin karşısındaki Zeynep Sultan Ca
misi (2017 itibarıyla onarımdadır) haziresindedir şimdi.
Fatih’e bağlı Eminönü semti içindeki Alemdar Mahallesi’nde önemli eserler olarak bu camiden başka, Üskübî Camisi (Yerebatan Camisi) ve yanındaki Tavşanağa
sebili, 138 metreye 65 metrelik bir alanı kaplayan ve iç
mekânında tam 336 adet sütunun bulunduğu, 537 tarihli
Yerebatan Sarayı (Bazilika Sarnıcı) bulunuyor. Vaktiyle
bu eserin karşı tarafındaki parkın içinde, meşhur “Turşucuzade konağı” görülürdü. Alemdar’ın Sultanahmet tarafına bakan bölümünde de eskiden “Millet Bahçesi” yer
alırdı. Geç 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın erken yıllarında
bahçenin ortasındaki “kıraathane” pek ünlüydü. İttihat ve
Terakki Cemiyeti liderlerinden olan Talat Paşa’nın konağı
ise, Yerebatan sarnıcının karşısında yer alır.

The janissaries rebelled against Selim III, unthroned him
and assigned Mustafa IV as the new sultan. The janissaries
were not satisfied with this and attempted to kill the young
prince Mahmut. With the support of Alemdar Mustafa Pasha, Mahmut, who was saved from death with the help of Lady
Cevri, became the new sultan after the death of Mustafa IV
who was killed in the same way with Selim III. The event which
took place in 1808 resulted in the death of Alemdar Mustafa.
He was surrounded by rebels in Babiali's depot, then he fired
gunpowder depot and died with his soldiers beside him. Because of that sad memory, the neighborhood named with his name
after the pasha.
Alemdar Pasha's grave is now in Zeynep Sultan Mosque
(in repair by 2017), which is mentioned above, opposite the
entrance of Gülhane Park.

AMİRAL TAFDİL SOKAĞI

AMIRAL TAFDIL STREET

Lisan ve eğitim görme amacıyla Japonya’ya gönderilen iki
deniz subayımızdan biri olan Tafdil’in tam adı, Zeki Bayat
idi. “Tafdil Zeki Bayat”, 1935 yılında bu eğitimi görmüş ve
1937’de Japonya’da yeniden açılışı yapılan “Ertuğrul Faciası Şehitleri Anıtı” törenlerinde kurmay yüzbaşı olarak
hazır bulunmuştu. Daha sonra İstanbul’a dönen Tafdil,
Deniz Harp Okulu’nu 1941’de bitirdi ve amiralliğe dek
yükseldi.

The full name of Tafdil, who is one of our two naval officers
sent to Japan for learning the language and to be educated,
was Zeki Bayat."Tafdil Zeki Bayat" was educated in 1935 and
was presented as a staff captain in ceremonies of "Ertugrul Disaster Martyrs' Monument" which was reopened in Japan in
1937. After returning to Istanbul, Tafdil finished the Naval
Academy in 1941 and rose in the rank of Admiral.

Japonya ile dostluk münasebetleri çerçevesinde orada
eğitim görüp diploma alan ilk deniz subaylarımızdan olan
Amiral Tafdil’in adı günümüzde, İstanbul’un Eminönü
sınırlarında ve Sultanahmet’in alt tarafında, Marmara
Denizi kıyılarına yakın Cankurtaran semtinde yaşıyor.
Tafdil Sokağı, Akbıyık ve Cankurtaran caddeleri arasında
ve tren hattının üstünde bulunuyor.

The name of Admiral Tafdil, who is one of the first naval
officers who received education and diploma in Japan under
the framework of Japanese friendship relations, now lives in
the Cankurtaran Neighborhood near the shores of Marmara
Sea on Eminönü borders of Istanbul and the lower part of Sultanahmet. Tafdil Street is located between Akbıyık and Cankurtaran Streets and above the tram line.

ARAPZADE AHMET SOKAĞI

ARAPZADE AHMET STREET

Eminönü’nde, Marmara Denizi kıyılarında ve Kadırga ile
Kumkapı semtleri arasında ve görkemli Aya Kiriaki Rum
Ortodoks Kilisesi’nin yakınında bulunan bu tarihî sokağın adı, 1719-1785 yılları arasında 66 yıl ömür süren ünlü
Osmanlı şeyhülisla
mı ve kazaskeri Arapzade Bahir’in
oğlu ve Arap kökenli Ahmet Ataullah’tan geliyor. Arapzade Ahmet’in burada konağı vardı. Bunun batıya doğru
devamı olan şimdiki Samsa Sokağı’nın 19. yüzyıldaki adı
ise “Samson Sokağı” idi. Samson, genellikle avcılıkta kullanılan bir köpek türü idi ve Osmanlı döneminde bunların
bakımlarının yapılıp yetiştirildikleri yerlere de “Samsonhane” derlerdi.

The name of this historical street which is located in Eminönü,
by the Marmara Sea shore and between Kadırga and Kumkapı neighborhood and near the magnificent Hagia Kiriaki
Greek Orthodox Church, was named after Arab originated
Ahmet Abdullah, Ottoman Sheikh al-Islam and Chief Justice Ahmet Ataullah's son. Arabzade Ahmet had a mansion
here. The name of the following street on the west side, which is
known as Samsa Street now, was "Samson Street" in the 19th
century. Samson was a type of dog used in hunting and in the
Ottoman period, it was called "Samsonhane" where they raise
them and their care was taken.
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ANKARA CADDESİ

ANKARA STREET

Sirkeci İstasyonu önünden Cağaloğlu yönüne tırmanan
bu yokuş cadde için, deyim yerindeyse, “İstanbul’un en
ünlü caddesi”dir dersek yanlış olmaz. Türkiye’mizin başkenti Ankara’nın adını taşıyan bu kavisli yokuş yol, “Bâb-ı
Âli, kitap, gazete, dergi dünyasının yüreği” olarak kabul
edilir. Bu konularda çalışanlara ait sayısız anının odak
noktası diye bilinen bu caddenin geç 19. yüzyıldaki adı
ise, “Aziziye Caddesi”ydi. Sirkeci Garı yönünde de “Emir
Camisi” dururdu. Caddenin, tepelerde Cağaloğlu Caddesi
ile birleştiği güney bölümü ise “Mahmudiye” adıyla bili
niyordu. Basın ve kitap dünyasında bu caddenin adı, daha
çok “Babıali yokuşu” diye bilinmektedir.

For this uphill street climbing from the front side of Sirkeci Station to the direction of Cağaloğlu, it would not be wrong to say
that it is "Istanbul's most famous street". This curved uphill road
bearing the name of our capital city Ankara is considered as the
"heart of Ottoman Porte (Bab-ı Ali), books, newspapers, and
magazines world". The name of this street, which was known
as a focal point of the numerous unforgettable memories of the
workers in these sectors, was "Aziziye Street" in the late 19th
century. There was also "Emir Mosque" seen in the direction of
Sirkeci Train Station. Southern part of the street which is connecting with Cağaloğlu Street on the top was known as "Mahmudiye". In the world of press and books, the name of this street is
more commonly known as the "Bab-ı Ali Slope".

Yeni klasik binalardan Kanaat Han (Takvim-i Râgıp)
1896’dan kalmadır. Bunun gibi güzel kârgir başka hanlar
da görülür bu cadde üzerinde. İstanbul Valiliğinin merkez
binası “Bâb-ı Âli”, İran Konsolosluğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası, bir zamanlar yanında bir de camisi olan
Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi (şimdi devlet kitapları satış
yeri), Nallı Cami gibi eserler bulunuyor.
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One of the new classical buildings, Kanaat Han (Takvim-i
Râgıp) was built in 1896. Other such beautiful masonry buildings are also seen on this street. Some of the other buildings here are central building of the Governorship of Istanbul,
"Bâb-ı Âli", the Consulate of Iran, the Provincial Directorate
of National Education, Yusuf Efendi Primary School (which is
now sales point of the state books) where a mosque and Nallı
Mosque etc. located next to it
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AHIRKAPI

AHIRKAPI

Ahırkapı, Topkapı Sarayı’nın Marmara Denizi kıyılarındaki deniz surlarının batı tarafında yer alan kapılarından
birinin adıdır. Topkapı Sarayı’nın burada bulunan ahırlarına açıldığı için “Ahırkapı” ismiyle tanınan tarihi kapının
gerisindeki sokaklar, günümüzde Ahırkapı semti olarak
tanınıyor. Bizans devrinde de Büyük Saray’ın (Palatium
Magnum) ahırları bulunurdu burada. O zamanlar bu işlevinden ve saraya ait ahırların bulunduğu kapıya açılmasından dolayı, “Sterkoraria Pile” derlerdi. Ahırkapı, yanı
başındaki Cankurtaran semtiyle iç içedir şimdilerde.

Ahırkapı (barn gate) is the name of one of the gates located
on the western side of the seashore walls of the Topkapı Palace on the shores of the Marmara Sea. The streets behind the
historic gate, known as "Ahırkapı" because it was opened to
the barns here in Topkapı Palace, is now known as Ahırkapı
Neighborhood. During the Byzantine era, barns of the Great
Palace (Palatium Magnum) were located here. At that time,
they would call it "Sterkoraria Pile" because of its function and
as it was opening to the barns of the palace. Nowadays, Ahırkapı lives together with Cankurtaran Neighborhood beside it.

Ahırkapı Feneri, semtin en ünlü tarihî miraslarından
biri günümüzde. Bunu ilk olarak, burası deniz kazalarına pek müsait bir nokta olduğundan, 1755 yılında III.
Osman’ın (Çemberlitaş’ın az gerisindeki Nuruosmaniye
Külliyesi’nin banisi) talimatıyla devrin kaptan-ı deryası
Süleyman Paşa yaptırmıştı. 1856 yılında da Fransız fenerler idaresi tarafından yenilenerek, günümüzdeki konumuna kavuşturulmuştur bu tarihî fener.
Ahırkapı’da 19. yüzyıl sonlarında iskele yanında ve
sahilde, şimdi olmayan Ahırkapı Camisi görülebiliyordu.
Zamanında 190 kulesi bulunan 8300 metre boyundaki
deniz surlarının Sarayburnu taraflarındaki son kapılarından olan ve Türklerin Ahırkapı ismini verdiği bu kapının
doğusundaki Topkapı Sarayı kara surları, üzerindeki “Otluk Kapı”yla birlikte bu surlarla birleşirdi. Ahırkapı kayıkhanesinin gerisinde ve saray surlarının (sur-i sultani)
hemen iç kısmında da “Sanayi İdadisi” (şimdiki anlamıyla
lise) binası bulunurdu.
Günümüzde Ahırkapı’nın içinden tren hattı geçiyor.
Bunun üst yamaçlarında ise adını 15. yüzyıl sonlarında
inşa edilen İshak Paşa Camisi’nden almış olan İshak Paşa
Yokuşu ve Ayasofya bulunur. Batısında da, 1453 tarihli
camisinden adını alan “Akbıyık” semti vardır.

Ahırkapı Lighthouse is one of the most famous historical
heritage of the city in the present day. As this was a point of sea
accidents, it was built by Chief Admiral of the era, Süleyman
Pasha in 1755 by the order of Osman III (founder of Nuruosmaniye Complex behind Cemberlitas). This historic lighthouse
was renewed in 1856 by the French lanterns administration
and its present position was shaped in this way.

At the end of the 19th century in Ahırkapı, the Ahırkapı
Mosque, which does not exist now, could be seen beside the pier
and on the beach. Landside walls of Topkapi Palace, which
were located on the east side of this gate, which was named as
Ahırkapı by the Turks, were connecting with the walls along
with "Otluk Kapı". The gate was one of the last gates on Sarayburnu side of the sea walls which were 8300 meters long
with 190 towers at those times. There was also "Sanayi İdadisi"
(literally high school) building behind the Ahirkapi boathouse
and just inside the palace walls (sur-i sultani).
Today, rail line passes through Ahirkapi. On the upper slopes of the area, there are Ishak Pasha Hill which was named
after the Ishak Pasha Mosque built in the late 15th century
and Hagia Sophia. In the west, there is "Akbıyık" Neighborhood which is named after Akbıyık Mosque built in 1453.
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AKBIYIK

AKBIYIK

Akbıyık semti, Topkapı Sarayı’nın Marmara Denizi tarafındaki surlarının bittiği sokaklarda ve Sultanahmet’in alt
tarafında yer alır. Ayrıca aynı isimde bir de caddesi vardır
ve burada Bizans saraylarının en muhteşemlerinden olan
“Magnaura” kalıntıları onarımı sürdürülmektedir. Tarihî
yarımadanın en uç noktası sayılır bu semt. Buraya adını
veren “Akbıyık Dede”, Fatih zamanında yaşamış saygın,
sözü dinlenen bir kişiydi.

The Akbıyık neighborhood is located on the streets where Marmara Seaside walls of Topkapi Palace ended and on the lower
side of Sultanahmet. There is also a street with the same name
and here the restoration of one of the most spectacular Byzantine palaces, “Magnaura” is still being continued. This neighborhood can be considered the latest point of the historical peninsula. "Akbıyık Dede" (Grandpa with the white mustache)
who gave his name to this place was a respectable person who
lived in Fatih time.

1488 yılında Sultan II. Beyazıt zamanında ölen Akbıyıklı Mehmet Dede, mahalle içinde ve 1453 yılında,
fetihten hemen sonraki aylarda bir küçük cami yaptırmıştı. Bugün yerinde durur bu eski eser. Ama epeyce
kimlik değiştirmiştir. Tek minareli ve düz çatılı bir cami
olan Akbıyık Camisi’nin en önemli özelliği, İstanbul’daki (tarihî yarımada) tüm camiler içinde en güneybatıda,
yani “Kâbe”ye en yakın konumda olmasıdır. O devirlerde, namaz vakitleri geldiğinde ilk ezan burada okunmaya
başlar, bundan sonra da diğer camilerde duyulurdu ezan
sesleri. Bu nedenle de tarihi değeri çok yüksek olan camiye “imam-ül mesacit” denirdi.
Günümüzde varlıklarını sürdüren Hoca Hasan Çeşmesi, Hekimoğlu Ali Paşa’nın Hemşiresi Çeşmesi, 19.
yüzyıl başlarının ünlü bestekârı Ha
mamizade İsmail
Dede Efendi’nin onarılan ve müze olarak hizmet veren
konağı, semtin görülecek eserleridir. Burada ayrıca bir
de tarihî “Akbıyık Değirmeni” vardı. Şimdi sadece aynı
isimli sokakta yaşar bu harabe olmuş değirmenin adı. Gü
nümüzde şekli çok değişmiş olarak duran tarihî Akbıyık
Hamamı’nın ise, aynı adı taşısa da Akbıyık Camisi’yle bir
ilgisi yoktur. Bu hamamı, Üsküdar kıyısında 1547 tarihli
ve iki minareli anıtsal camisi bulunan Mihrimah Sultan
yaptırmıştı.
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Akbıyıklı Mehmet Dede who died in 1488, the period of
Sultan Beyazıt II, was made a small mosque built in the neighborhood in the following months just after the conquest, in
1453. It's an old building that stays in its place today. But
its identity has changed a lot. The most important feature of
Akbıyık Mosque, which is a single-minaret and flat-roofed
mosque, is being on the closest location to "Kaaba" in the southwest among the other mosques in the historical peninsula. At
those times, when it is the prayer time, the first azan would
be recited here and then other mosques' voices would be heard
after it. For this reason, the mosque, with a very high historical
value, was called as "imam-ül mesacit".
Hoca Hasan Fountain, Fountain of Hekimoğlu Ali Pasha's
Sister and Hamamizade İsmail Dede Efendi Mansion which
was restored and in service as a museum still exist today, and
they worth to be seen. There was also historical “Akbıyık Değirmeni (mill)” located. Now, only the name of this ruined mill
lives in the same named street. Historical Akbıyık Hammam
whose shape has changed a lot today does not have any connection with Akbıyık Mosque. This hammam was built by the order of Mihrimah Sultan, there is a two minaret monumental
mosque on the coast of Üsküdar, in 1547 built for her.
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AHMET SELAHATTİN SOKAĞI

AHMET SELAHATTIN STREET

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda İstanbul milletvekili
olan Ahmet Selahattin Bey, “Şurayı saltanat, yerini şurayı
millete bırakmalıdır” sözleriyle, son Osmanlı sultanı Vahdettin’in (VI. Mehmet) saltanat şurasına karşı çıkmakla
tanınmış etkili bir devlet adamıydı. Aynı zamanda ünlü
tiyatro yazarımız Haldun Taner’in de babasıydı. 1920 yılında ölmüştür.

Mr. Ahmet Selahattin, Istanbul deputy of the first Turkish
(Ottoman) Parliament was an influential statesman known
with his words that opposed to sultanate council of Sultan
Vahdettin (Mehmet VI), "Sultanate council must delegate
its position to the national council". He was also the father of
Haldun Taner, our famous drama writer. He died in 1920.

İstanbul’da, Ahmet Selahattin’in adını taşıyan sokak,
Saraçhane’deki Büyükşehir Belediye binasının tam arkasında bulunuyor. Sokağın batı ucu Atatürk Bulvarı’na
açılır. 20. yüzyıl başlarında, henüz Atatürk Bulvarı’nın ve
devasa ebattaki Belediye binasının olmadığı zamanlarda,
bu sokağın da içinde bulunduğu geniş arazi, Osmanlı döneminden kalan hamam, medrese, karakol gibi eserlerle
doluydu. Eskiden sokağın üst kısmından “Mahmut Efendi
Mektebi Sokağı”, alt bölümünden ise, “Kırık Tulumba Sokağı” geçerdi.

In Istanbul, the street bearing the name of Ahmet Selahattin is located directly behind the Metropolitan Municipality
building in Saraçhane. The western edge of the street opens to
Atatürk Boulevard. At the beginning of the 20th century, in
the times when there was no Atatürk Boulevard and the huge
municipal building yet, the vast land in which this street was
located was filled with Ottoman buildings such as baths, madrasas, police stations etc. In the past, "Mahmut Efendi Mektebi
Street" was located on the top and "Broken Tulumba Street"
was located at the bottom of this street.

AKİF PAŞA SOKAĞI

AKIF PASA STREET

Akif Paşa, Sultan II. Mahmut zamanında, 1837’den
1839’a dek Hariciye ve Dâhiliye Nezaretlerinde bulunmuş önemli bir Osmanlı devlet adamıydı. Bir dönem İzmit Mutasarrıfı oldu. 1843’te “Akif Paşa’nın Nesirleri ve
Şiirleri”ni yazdı. Edebiyat alanında oldukça sivrilen paşa,
Tanzimat nesrinin üstadıydı. 1787’de doğan Akif Paşa,
1844 yılında öldü.

Akif Pasha was an important Ottoman statesman who served
for foreign affairs and internal affairs ministries from 1837 to
1839 during Sultan Mahmut II period. He was the governor
of İzmit for a while. He was a poet who wrote, “Akif Paşa’nın
Nesirleri ve Şiirleri” (Proses and Poems of Akif Pasha) in 1843.
The pasha, who is also very prominent in the field of literature,
was a master of Tanzimat reform era proses. Akif Pasha was
born in 1787 and died in 1844.

Bu sokak, Fatih’in Şehzadebaşı semtinde, eski adı Kovacılar olan ve Vefa Lisesi’nin yan tarafından geçip Sa
raçhane’deki su kemerine doğru ilerleyen şimdiki Cemal
Yener Tosyalı Caddesi’nin kuzeyinde kalır ve İMÇ binaları yönündeki Kâtip Çelebi Caddesi’ni keser. Tarihî Vefa
Bozacısı’nın da arkasındadır.

This street located in Şehzadebaşı Neighbourhood of Fatih
and on the north of Cemal Yener Tosyalı Street which passes
near Vefa High School and heading towards the aqueduct at
Saraçhane and it cuts off Kâtip Çelebi Street in the direction
of İMÇ buildings. It is also located behind of historical Vefa
Bozacısı (a seller of zythum).

Bu bölge erken 20. yüzyıla dek önemli ölçekte tarihî
değerlerini koruyabilen bir yerleşime sahne olduğu halde,
1940’lardan sonra yapılan imar hareketleri çerçevesinde,
pek çok tarihi değere sahip eserimiz ortadan kaldırılmıştır ne yazık ki. Sokağın kuzey yönünde, İstanbul’un en
önemli eserlerinden biri olan ve II. Beyazıt devrinden
kalan “Şeyh Vefa Efendi Külliyesi”, bunun az gerisinde
ve güney yönüne doğru ise 18. yüzyıldan “Recai Efendi
Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi” görülür. Yaklaşık 1700 yıllık
Bozdoğan Su Kemeri (Valens acquaduc’u) ise, bütün bu
eski eserlerin en eskisi ve en anıtsal olanıdır.

Although this region was a settlement capable of preserving its historical values at
 a significant scale until the early
20th century, unfortunately, many of our historical values
were removed in the framework of zoning developments after
the 1940s. The northern direction of the street, there is also
one of the most important monuments of Istanbul, "Sheikh
Vefa Efendi Külliyesi (social complex)" which remained from
Beyazıt II period. Behind and towards the south direction of
the complex, “Recai Efendi Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi (school
and the fountain)” of the 18th century can be seen. Bozdoğan
Aqueduct (Valens aqueduct), about 1700 years old, is the oldest and most monumental one of all these ancient buildings.

ALACA CAMİ SOKAĞI

ALACA CAMI STREET

Bir zamanlar Yarımada’nın Eminönü kısmının en güney-batı ucunda ve Aksaray’dan Yenikapı’ya doğru inen
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nin az iç kısmında bu
isimde bir cami dururdu. Sokak adını bundan almıştır.

Once upon a time, there was a mosque named Alaca on Gazi
Mustafa Kemal Paşa Street leading from Aksaray to Yenikapi
and on the far south-west end of the Eminönü part of the peninsula. The street took its name from this mosque.

Alaca Cami Sokağı günümüzde, Katip Kasım Mahallesi’ndedir.

Alaca Cami Street today is in Katip Kasım Neighbourhood.
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ALİ BABA TÜRBESİ SOKAĞI

ALI BABA TURBESI STREET

Fatih’e bağlı Eminönü semtindeki bu dönemeçli dar sokak, Çemberlitaş’taki ünlü “Vezir Hanı”nın arka tarafında
yer alır. İstanbul’un en önemli ve büyük boy hanlarından
biri olan ve 1660 yılında “Köprülü Külliyesi”nin bir parçası olarak Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa tarafından yap
tırılan bu hanın kuzey tarafındaki bu sokağın adı, sokakla
hanın arasındaki zeminde ve yol kodunun biraz altında
halen duran “Ali Baba Türbesi”nden geliyor.

This roundabout narrow street in Eminönü of Fatih District
is located on the back side of the famous "Vezir Han (Inn)"
in Çemberlitaş. The name of this street on the northern side
of this inn, which was built by the Grand Vizier Fazıl Ahmet
Pasha as a part of "Köprülü Külliyesi (Complex)" in 1660 and
which is one of the most important and largest inns of Istanbul, is coming from "Ali Baba Türbesi (Tomb) ".

O zamanlar Gürcü esnafın iş gördüğü bir handı burası. Hanın bitişiğindeki dar sokakta günümüzde, üzeri
çardaklı şirin yeme içme mekânları vardır. Ali Baba’nın
türbesi, işte bu noktada ve han duvarına bitişik zemin altındadır. Birkaç basamakinilip mezarına varılan Ali Baba’nın, fetih askerlerinden (nim- el ceyş) biri olduğu söylenir. Aynı zamanda eski İstanbul’un “veli”lerinden biri diye
kabul edilen Ali Baba’nın, hanın yapımından daha eski bir
tarihte burada bulunduğu, Vezir Hanı’nın bunun kıyısında yapılırken türbenin de bu zeminde kaldığı sanılıyor.

This was an inn where Georgian tradesmen conducting
their businesses on those days. Today, in the narrow street next
to the inn there are cute sheltered eating and drinking places.
Ali Baba's tomb is located at this point, adjacent to the wall of
the inn and under the ground. It is said that Ali Baba, whose
grave can be found a few steps down the ground, was one of the
conqueror soldiers (nim-el ceyş). At the same time, Ali Baba,
who is considered to be one of the "saints" of old Istanbul, is
believed to have lived in this area before the construction of the
inn and while the Vezir Han was being built his tomb remained on the edge of this place.

ARAPZADE AHMET SOKAĞI

ARAPZADE AHMET STREET

Eminönü’nde, Marmara Denizi kıyılarında ve Kadırga ile
Kumkapı semtleri arasında ve görkemli Aya Kiriaki Rum
Ortodoks Kilisesi’nin yakınında bulunan bu tarihî sokağın adı, 1719-1785 yılları arasında 66 yıl ömür süren ünlü
Osmanlı şeyhülislamı ve kazaskeri Arapzade Bahir’in oğ
lu ve Arap kökenli Ahmet Ataullah’tan geliyor. Burada
konağı vardı. Bunun batıya doğru devamı olan şimdiki
Samsa Sokağı’nın 19. yüzyıldaki adı ise “Samson Sokağı”
idi. Samson, bir köpek türü idi ve bunların bakımlarının
yapılıp yetiştirildikleri yerlere de “Samsonhane” derlerdi.

The name of this street, which is located on the shores of Marmara Sea and between Kadırga and Kumkapı Neighborhoods
and near magnificent Hagia Kiriaki Greek Orthodox Church,
is coming from Arab originated Ahmet Ataullah who is son of
famous Arapzade Bahir who was an Ottoman Sheikh al-Islam and kadi-ul asker who lived for 66 years between 17191785. He had a mansion here. The old name of the current
Samsa Street continues from here to East was "Samson street"
in the 19th century. Samson was a type of dog and in the Ottoman period, it was called "Samsonhane" where they raise them
and their care was made.

ARAYICI SOKAĞI

ARAYICI STREET

Yarımada’nın Eminönü bölgesinde ve Mimar Hayrettin
Mahallesi sınırlarında, Beyazıt tramvay yoluna uzanan
Tiyatro Caddesi’ne açılan sokaktır.

It is the street which opens to Theater Street and runs along
on the Beyazit tramway road in Eminönü District of the peninsula and on the border of Mimar Hayrettin Neighborhood.

Eski İstanbul’da genel olarak kullanılan ve günümüzdeki kağıt toplayıcıları gibi, çöpleri karıştırıp değeri olabilecek artıkları seçen kişilere derlerdi “arayıcı.”

In the old days of Istanbul, "Arayıcı" word was used for the
persons who pick up remnants which may have a value from
the trash such as paper collectors of today.
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ARPACILAR CADDESİ

ARPACILAR STREET

Eminönü’nün merkezinden Sirkeci’deki Büyük Postane
binası istikametine doğru giden bu kısa caddenin üzeri, daha çok fotoğraf makinesi, elektronik türünden mal
satan dükkânlarla dolu günümüzde. Fetihten sonraki
günlerde “arpacı” esnafına ait iş yerleri burada kurulduğundan, caddenin ve mahallenin adı asırlardır bu isimle
anıldı. 1453 yılında buradaki esnaf için yapılan ve halen
duran Arpacılar Camisi, şekli değişikliğe uğramış olsa da
İstanbul’daki en eski Türk eserlerinden biridir. Caddeye
de adını veren bu camiyi, Mehmet Geylani ve Ahmet
Geylani adında iki kardeş yaptırmıştı.

Today, on this short street, which starts from the center of Eminönü and goes to the direction of the Grand Post Office building in Sirkeci is filled with shops selling mostly photograph cameras and electronic goods. In the days after the conquest, since
the workplaces belonging to the "arpacı" artisans were established here, the name of the street and the neighborhood was
mentioned with this name for centuries. Arpacılar Mosque,
which was built for artisans here in 1453, is still standing and
one of the oldest Turkish buildings in Istanbul, though it has
undergone a change of shape. This mosque, which gave its name
to the street, got built by two brothers named Mehmet Geylani
and Ahmet Geylani.
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ATLAMATAŞI CADDESİ

ATLAMATASI STREET

Tarihi Yarımada’nın doğu kısmı olan Eminönü bölgesi
sınırlarında ve Unkapanı tarafında, Küçükpazar semtinin Haliç yönünde bulunur bu cadde. Eski yıllarda, Fın
dıkzade’deki Çukurbostan’ın güneyinde, o zamanlar var
olan Hacı Timur Camisi’nin doğusunda da bu adı taşıyan
bir sokak yer alıyordu. Bir Atlamataşı Sokağı da, Üsküdar’da, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nin olduğu mevkideydi eskiden. Böyle “atlama taşı” diye bilinen sokak ve
caddeleri vaktiyle şiddetli yağmur ve seller bastığında, sokağın bir yanından diğer yanına rahat geçebilmek için, yol
üstlerine “atlama taşları” konurdu. İnsanlar ancak bunlara
basarak ve sulara batmadan karşı yöne geçebiliyorlardı.
Unkapanı’ndaki bu cadde üzerinde 1614’te Hoca Halil
Attar tarafından yaptırılan camiye de bu nedenle halk
“Atlamataşı Camisi” der.

This street is located within the boundaries of Eminönü region
which is the eastern part of the historical peninsula and on the
direction of Unkapanı and on Haliç side of Küçükpazar Neighborhood. In the past years, there was another street with the
same name on the south of Çukurbostan in Fındıkzade and on
the east of Hacı Timur Mosque which was existed those days.
There was another Atlamataşı Street in Üskudar District, in
the area of Hacı Selim Ağa Library. On those days the streets,
where "leaping stones" were put on the road in order to pass
comfortably from one side of the street to the other when severe rain and flood experienced, were named as "Atlama Taşı
(leaping stone). People could only go to the opposite side of the
street without sinking into the water by stepping on those stones. For this reason, the people called the mosque, which got
built by Hoca Halil Attar in 1614 on this street in Unkapanı,
as "Atlamataşı Mosque".

AŞİR EFENDİ CADDESİ

ASIR EFENDI STREET

Sirkeci’nin merkezinde, Büyük Postane binasının batısında, Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi’ni dik kesen ve Sul
tanhamamı yakınında bulunan bu caddenin adı, üzerindeki tarihî kütüphaneden geliyor. 18. yüzyılda Aşir Efendi’nin yaptırdığı kütüphane binası bugün de durmaktadır.
Aşir Efendi, İstanbul kadılığı görevinde bulunmuş önemli
bir zattı ve 1729 ile 1804 yılları arasında yaşam sürmüştü.
Aşir Efendi, 1798 yılında da şeyhülislamlık yapmıştı.

The name of this street which is in the center of Sirkeci, on the
west of the Grand Post Office building, which cuts Sheikhulislam Hayri Efendi Street and near Sultanhamam, comes from
the historical library on it. The library building got built by
Aşir Efendi in the 18th century still remains today. Aşir Efendi
was an important person who was one of the Muslim judges
(kadi) of Istanbul, and lived between 1729 and 1804. Aşir
Efendi was also performed as a Sheik-ul-Islam in the year of
1798.
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AT MEYDANI CADDESİ

AT MEYDANI STREET

Sultanahmet’teki tarihî Bizans yapısı Hipodrom alanıyla, Sultanahmet Camisi arasından geçen ve Hipodromu
boydan boya kat ederek Ayasofya Meydanı’na ilerleyen
caddenin adıdır. Bu adı da, ta Bizans devrinden bu yana
at yarışlarının ve oyunlarının yapıldığı Hipodrom’dan ve
daha sonraki Osmanlı döneminin tarihî At Meydanı’ndan almıştır. İstanbul’un eski eserler açısından en zengin
ve dünyaca tanınan bölgesi, bu cadde çevresinde yer alıyor. Meydanın ortasında eski hipodromun “spina”sı, yani
“omurga”sının üzerinde bugün de duran Mısır Dikilitaşı,
Örme Sütun, Burmalı Sütun, Alman Çeşmesi gibi çok de
ğerli eski eserler görülür. Meydanın doğusunda Sultanah
met Camisi, batısında da şimdi Türk-İslam Eserleri Müzesi olan eski İbrahim Paşa Sarayı bulunur. Bunun kuzey yanındaki Tapu Kadastro’nun tarihî yapısına bitişik
“Mehterhane Derunu” denilen ve mehter kışlası olarak
kullanılan bir bina vardı vaktiyle. Bir süre de hapishane
işlevini görmüştü bu yer. O arazi de bu Tapu Kadastro,
yani o devirdeki adıyla “Defter-i Hakanî” binalarına katılmıştır.

It is the name of the street, which goes through between Hippodrome area which is a historical Byzantine structure in Sultanahmet and the Blue Mosque and leads to Hagia Sophia. This
name was taken from the Hippodrome, where horse races and
games were conducted since the Byzantine period, and from the
historical At Meydanı (Horse Square) of the later Ottoman era.
The richest and the most well-known region of Istanbul in the
world in terms of old artifacts are located around this street. In
the middle of the square, there are ancient works of art such as
the Egyptian Obelisk, the Knit Column, the Burmese Column
and the German Fountain which stand on the floor of the old
hippodrome's "spina" can be seen. There are Blue Mosque on the
East of the square and on the West İbrahim Pasha palace which
is Museum of Turkish-Islamic Works today located. Once upon
a time, there was a building called "Mehterhane Derunu" which
was used as the janissary band's barrack adjacent to the historical structure of the old Land Registry Cadastre building on its
Northside. For a while, it was used as a prison. That land was
also included in the Land Registry Cadastre, which was called as
"Defter-i Hakani" in that period.
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Geçen yüzyılda bu At Meydanı ile Ayasofya arasındaki şimdi park olan geniş arazi, ahşap konutlarla dolu
koca bir mahalleydi. Meydanın doğusunda Sultanahmet
Camisi, batısında da şimdi Türk-İslam Eserleri Müzesi
olan eski İbrahim Paşa Sarayı bulunur. Bunun tarihî yapısına bitişik “Mehterhane Derunu” denilen ve mehter
kışlası olarak kullanılan bir bina vardı vaktiyle. Bir süre
de hapishane işlevini görmüştü bu yer. O arazi de bu
Tapu Kadastro, yani o devirdeki adıyla “Defter-i Hakanî”
binalarına katılmıştır.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ahşap binası At Meydanı Caddesi’nin güneydoğu ucunda
dır. Burası eski başbakanlardan Recep Peker’in konağı idi.
Geçen yüzyılda bu At Meydanı ile Ayasofya arasındaki
şimdi park olan geniş arazi, ahşap konutlarla dolu koca bir
mahalleydi.

In the past century, this large area, which is now a park
between the Horse Square (At Meydanı) and Hagia Sophia,
was a huge neighborhood full of wooden houses. On the east of
the square there is Sultanahmet Camii, and in the west, there
is old Ibrahim Pasha Palace which is now the Museum of Turkish-Islamic Works. Once upon a time, adjacent to the historical structure of it, there was a building called "Mehterhane Derunu" and which was used as the janissary band barrack. For
a while, it was used as a prison. That land was also included
in the Land Registry Cadastre which was called as "Defter-i
Hakani" in that period.
The wooden building of the Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism is located at the southeast end of
At Meydanı Street. There was the mansion of one of the former Prime Ministers, Mr. Recep Peker. In the past century, this
large area, which is now a park between the Horse Square (At
Meydanı) and Hagia Sophia, was a huge neighborhood full of
wooden houses.
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AYASOFYA

HAGIA SOPHIA

Bu semt ve aynı isimli anıt eser, İstanbul’un birinci tepesinde yer alıyor. Yedi tepeli İstanbul’un bu ilk tepesi,
günümüzde Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın bulunduğu alanı kaplıyor. Ayasofya Kilisesi’ni II. Mehmet
fetihten hemen sonra camiye çevirdi ve bu eser 1935 yılına dek aynı isimle cami olarak hizmet verdi. Sözcüğün
anlamı “Kutsal Bilgelik”dir. Dünyanın en şöhretli eski
eserlerinden olan Ayasofya Kilisesi ilk olarak 360 yılında,
sonra bunun yanmasıyla ikinci olarak da 415 yılında ve
düz çatılı şekilde inşa edilmişti. Şimdiki Ayasofya, bunların üçüncüsü olarak, çok yetenekli mimarlar Anthemios
ve İzidoros tarafından İmparator Iustinianos devrinde,
537 yılında bitirilmiştir.

This neighborhood and monument with the same name are
located on the first hill of Istanbul.

Daha 19. yüzyıl sonlarına dek, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi arasındaki şimdi park olan alan, ahşap evlerle
dolu bir mahalleydi. Hatt a öyle ki, evler Ayasofya’nın avlu
duvarlarına kadar dayanmıştı.
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Nowadays this first hill of seven hills of Istanbul covers the
area of Hagia Sophia Museum and Topkapi Palace. Immediately
after the conquest, Sultan Mehmet II converted Haghia Sophia
Church into the mosque and it served as a mosque with the same
name until 1935. The meaning of the word is "Sacred Wisdom."
The Hagia Sophia Church, one of the world's most famous
monuments, was first built in 360 AD, then after the fire, it
was rebuilt in 415 AD with a flat roof. The present Hagia Sophia, as the third of them, was completed in 537 AD by highly
skilled architects Anthemios and Izidoros, during the reign of
Emperor Justinianos.
Even, until the end of the nineteenth century, the area
between the Hagia Sophia and the Blue Mosque which is
known as a park nowadays, was a Neighborhood with full of
wooden houses. Even so, the houses stood up to the courtyard
walls of Hagia Sophia.
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Sonraki yıllarda bunlar kaldırıldı ve ortasında dairesel
ve büyükçe bir havuz bulunan geniş, bakımlı bir park alanı
oluşturuldu.

Later years, all of these were removed and a new, large,
well-kept park area with a pool in the middle was established.

Burada şimdi sayısız tarihî eser var. Ayasofya Müzesi’nden başka, Hürrem Sultan Hamamı, Ayasofya’nın güney avlusundaki II. Selim, III. Murat, III. Mehmet ve I.
Mustafa ile Sultan İbrahim türbeleri, çeşmeler, su terazisi,
Bizans’ın yollarının buluştuğu Milion Taşı en belli başlı
larındandır bu eserlerin. Gülhane Parkı’ndan buraya doğru çıkan ve üzerinden hızlı tramvayın geçtiği caddenin adı
eskiden, “Ayasofya-yı Kebîr Caddesi”ydi ve Ayasofya’nın
önün
deki meydana kadar gelirdi. Bu
radan Kabasakal
Caddesi adıyla Topkapı Sarayı’na uzanan caddenin do
ğusunda da, arsasında şimdi arkeolojik kazılar yapılan
“Evkaf, Adliye ve Ticarethane Dairesi” binası bulunurdu.
Burada daha önceki yıllarda şimdiki üniversite karşılığı
“Dârülfünun” eğitim vermişti. Sarayın “cebehane” arsasına
1863’te yapılmıştı bu dev bina. 1933 tarihinde de yanarak
yok olmuştur.

Apart the Hagia Sophia Museum, Hürrem Sultan Bath,
on the southern courtyard of Hagia Sophia, artifacts of Ottoman sultans, such as of Selim II, Murat III, Mehmet III,
Mustafa I and Sultan İbrahim's tombs, fountains, water scales and Billion Stone where met all roads of Byzantium, are
the most important examples of this type of monuments that
located here. The name of the avenue which started from the
Gülhane Park and where once would pass a rapid tram and
come up to the square in front of Hagia Sophia used to be called "Hagia Sophia-Kebir Avenue". On the east side of the street, where Kabasakal Street extending to the Topkapı Palace,
"Evkaf, Courthouse and Commercial Office" (nowadays archaeological excavations have been carried out on its land) was
located. In previous years, "Dârülfünun" college located here,
the education of which is equivalent to the current university
education. This huge building was built in 1863 in the palace
area of the "Cebehane". It disappeared after the fire in 1933.

Ayasofya-yı Kebîr Caddesi üzerinde şimdi görebildiğimiz Cafer Ağa Medresesi’ne de o zamanlar “Soğuk Kuyu
Medresesi” derlerdi. Bu kuyunun suyuna uygun olarak az
gerideki Topkapı Sarayı surlarına bitişik biçimde Gülhane
Parkı’na doğru inen parke taşlı tarihî yokuşa da Soğukçeşme Sokağı derler. Bu sokağın kıyısındaki saray duvarları
üzerinde I. Ahmet’e ait 1603 tarihli bir çeşme durur. Sokağın adı bu çeşmeden gelir.

Nowadays countless of historical monuments are located here.

Nowadays we can see Cafer Ağa Madrasa on the Hagia
Sophia-Kebir Avenue, in the past time it was also called "Soğuk
Kuyu Medresesi" (Madrasa).
In accordance with the water of this well the street, with
its historical paving stones descending towards Gülhane Park,
located a little behind of the Topkapı Palace walls is also called
Soğukçeşme Street. On the walls of the palace, at the edge of
this street, there is a fountain stands, dated 1603, created by
Sultan Ahmet I.'s order. The name of the street takes its origin
from this fountain.
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AYNÜLHAYAT SOKAĞI

AYNULHAYAT STREET

Bazı haritalarda “Aynul Hattat” diye yanlış olarak geçen
bu isim, aslında bir zamanlar burada var olan (olasılıkla
Fatih devri) “Aynülhayat” isimli camiden gelir.

This name, which is written wrongly on some of the maps as
“Aynul Hattat”, actually comes from the mosque named "Aynülhayat" which was located here once (possible in Fatih period).

Bu eser, Fatih’in Sultanahmet semtinde ve denize doğru yer alan şimdiki Kadırga Parkı’nın batısındaki Behram
Çavuş Camisi’nin (eserin banisi olan Behram 16. yüzyılda
Sokullu Mehmet Paşa’nın çavuşlarındandı) az doğu tarafında, ismini verdiği Aynülhayat Sokağı’nın park tarafındaydı.

This mosque was on the park side of Aynülhayat Street
which was named by it and located in Sultanahmet Neighborhood of Fatih district and a little bit east side of Behram
Çavuş Mosque on the west side of Kadırga Park of today on
the seaward.

Bizans devrinin önemli limanlarından olan ve sonradan dolan bu alan Osmanlılar tarafından bu işlevde
pek kullanılmadı. Günümüzde geniş bir havuzlu parka dönüştürülmüştür bu eski liman alanı. Ortasında da
III. Ahmet’in kızı Esma Sultan’ın yaptırdığı çeşmeli bir
namazgâh durur.

This area, which was one of the important ports of the Byzantine period and later filled up, was not used much by the
Ottomans as a port. Today this old port area has been converted into a large park with a pool. In the middle of it, there is
a prayer stand with a fountain which got built by Ahmet III's
daughter, Esma Sultan.

AYŞE KADIN HAMAMI SOKAĞI

AYSE KADIN HAMAMI STREET

Fatih Yarımadası’nın ortalarında yer alan Şeh
za
de
başı’ndan Süleymaniye Külliyesi’ne doğru gidilirken görülen Kirazlı Mescit Sokağı’nın yanında, metruk ve harap
halde duran bir eski yapı vardır. Ayşe Kadın Hamamı’dır
burası. Ayşe Kadın denilen kişi, ünlü sadrazam Amcazade
Hüseyin Paşa’nın kızı idi. Ayşe Kadın 1768 yılında öldü.
Mezarı ise, Doğancılar’dan Üsküdar Meydanı’na doğru
inen Halk Caddesi’nin üzerinde ve sağ yanında görülen
Şehit Süleyman Bey Camisi’nin haziresindedir. Ayşe Kadın, sokağa adı verilen bu hamamını 1760’lı yıllarda yap
tırmıştı Süleymaniye’de.

There is an old building standing beside the Kirazlı Mescit
Street which is seen while going from Şehzadebasi in the center
of the Fatih Peninsula towards Suleymaniye Complex. This is
Ayşe Kadın Hamam (bath). The person who called Ayşe Kadın was the daughter of the famous Grand Vizier Amcazade
Hüseyin Pasha. Ayşe Kadın died in 1768. Her grave is in a burial area of Şehit Süleyman Bey Mosque, seen above and on the
right side of Halk Street, which descends from Doğancılar area
towards Üsküdar Square. Ayşe Kadın got built this bath which
called with her name in Süleymaniye in the 1760s.

AZEP ASKERİ SOKAĞI

AZEP SOLDIER STREET

Fatih’in ve dolayısıyla da tarihî yarımadanın ortasından
geçen ve Unkapanı-Aksaray güzergâhında ilerleyen Atatürk Bulvarı’nın üzerindeki Bozdoğan Su Kemeri’nin hemen alt tarafında görülen Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün yan
tarafında, Saraçhane semtinde bulunuyor bu sokak.

This street is located in Saraçhane Neighborhood, next to Hıfzıssıhha Institute seen just below Bozdoğan aqueduct on Atatürk
Boulevard which is passing through the middle of the historical
peninsula and running on the Unkapanı-Aksaray route.

Azep askeri, Osmanlı devrinde garnizon neferi olarak görev yapan ordu mensubu gençlere denilirdi. Sö
zün anlamı da “bekâr erkek”tir. Bu genç azep neferlerinin bir özelliğiydi bekâr olmak. Savaşlarda ordunun
önünde olurlardı. Kışlaları ise, vaktiyle bu bölgeye yakın
olan Şişhane’de idi. Azepler Kışlası’nın kapısı, Unkapanı
Köprüsü’nün Galata çıkışında bulunuyordu. “Azapkapı”
(Azep Kapısı) adını bu kışla kapısından almıştır. mekânı
oldu. Beşir Ağa Külliyesi ile daha yukarıdaki Şengül Ha
mamı arasında eskiden Halil Paşa Konağı vardı. Paşa Kapısı olarak kullanılan yer işte burasıydı. Bir de şimdiki Ca
ğaloğlu Hamamı’nın yerinde Nevşehirli Damat İbrahim
Paşa’nın karısı Fatma Sultan’a ait bir saray bulunurdu. Bu
da 1730’lara dek 12 yıl Paşa Kapısı olarak kullanılmıştır.
Bunlar “Alay Köşkü”nün karşısındaki paşa kapıları diye
kabul edilen yerlerdir. Halil Paşa’nın konağı “Eski Paşa
Kapısı”, Fatma Sultan Sarayı da bu şekilde “Yeni Paşa Kapısı” diye tanınmıştı. Paşa kapılarına, “Sadrazam Kapısı”,
“Bâb-ı Asafi”, “Vezir Kapısı” gibi isimler de verilirdi. Bunlara 18. yüzyıl sonlarında ve I. Abdülhamit devrinden
sonra “Bâb-ı Ali” denmeye başlanmıştır.
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In the Ottoman period, the young military men who were
serving in a garrison were called as Azep soldiers. The meaning
of the word is "single man". Being single was one of the specialties
of these young Azep soldiers. During the wars, they would be in
front of the army. Their barracks were located in Şişhane which
is near to this area. The gate of Azep soldiers' barrack was located at the Galata exit of Unkapanı Bridge."Azapkapı" (Azap
Soldier Gate) is named after this barrack gate. There was Halil
Pasha Mansion in old times between Beşir Ağa Complex and
Şengül Hamam (bath) above. This was the place named Paşa
Kapısı (Pasha Gate). There was also a palace belonging to Fatma Sultan who is the wife of Nevşehirli Damat İbrahim Pasha
in the place of Cağaloğlu Hammam of today. This was used as
Pasha Kapısı (gate) for 12 years until the 1730s. The places are
considered as pasha gates on the opposite of "Alay Köşkü". Halil
Pasha's mansion had known as "Old Paşa Kapısı (Gate)" and
Fatma Sultan Palace had also known as "Yeni Pasha Kapısı
(New Pasha Gate)". The pasha gates were being named as “Sadrazam Kapısı”, “Bâb-ı Asafi” and “Vezir Kapısı” etc. too. At the
end of the 18th-century and after Abdulhamit I period, they
were started to be called as "Bab-ı Ali".
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AYRANCI SOKAĞI

AYRANCI STREET

Süleymaniye semtinin en otantik, en hoş görünümlü, âdeta her yanı tarih kokan sokaklarından biridir burası. Ama
bununla birlikte üzerindeki ahşap evlerin fizikî durumları
da pek iç açıcı değildir ne yazık ki. Günümüzde, Süley
maniye Külliyesi’nin kuzeybatı köşesindeki “Tabhane”den
Haliç yönüne, Küçükpazar’a doğru inilirken Ayrancı Sokağı’ndan geçilebilmektedir. Sokağın çevresi günümüzde “kentsel dönüşüm ve yenileme projesi” çerçevesinde
neredeyse tamamen yıkılmış durumdadır ve amaçlanan
hedefe göre, burada karakteristik ahşap evler, konaklar ve
sokaklar yeni baştan dizayn edilecektir.

This is Suleymaniye Neighborhood's the most authentic and
the most pleasant street where all around is full of history.
In addition to that, unfortunately, physical conditions of the
frame houses don't have a pretty sight. Nowadays, it can be
possible to pass from Ayrancı Street while going down on the
direction from "Tabhane" which is on the northwest corner of
Süleymaniye Külliyesi (Social Complex) to Haliç and towards
Küçükpazar.The area around the street is now almost completely destroyed under the "urban transformation and renovation project" and according to the intended target, the characteristic wooden houses, mansions and streets will be redesigned
all over again.
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BÂB-I HÜMAYUN CADDESİ

BAB-I HUMAYUN STREET

İstanbul’un “en prestijli” caddelerinden olan bu yol, Ayasofya Meydanı’ndan ve Ayasofya Müzesi’nin arkasından
Topkapı Sarayı’nın ana girişi olan “Bâb-ı Hümayun”a dek
uzanır. Adını da zaten bu saray kapısından almıştır.

This street which is one of the "most prestigious" streets of Istanbul, extends to "Bab-ı Hümayun" which is the main entrance
of Topkapı Palace from Hagia Sophia Square and back of the
Hagia Sophia Museum. It was named after this palace door.

Caddenin doğusunda şimdilerde “Palatium Magnum”,
yani Bizans’ın Büyük Saray kazısı yapılıyor. Beri tarafında
da olanca görkemiyle Ayasofya yapısı var. 1729’dan kalan
anıtsal Sultanahmet Çeşmesi de, caddenin saraya kapısı
önündeki meydan kısmında bulunur.

On the east side of the street, archaeological excavation
of “Palatium Magnum” in other words the Large Byzantine
Palace is being conducted nowadays. On the other side, there
is Hagia Sophia structure in full glory. The monumental Sultanahmet Fountain, dating from 1729, is also located in the
square in front of the palace gate.
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BÂB-I MEŞİHAT

BAB-I MESIHAT

Günümüzde İstanbul Müftülüğü ile Bo
tanik Enstitüsü’nün içinde yer aldığı ve eskiden şeyhülislamlık makamı
olduğu için bu adın verildiği kapının ve yapıların adıdır.
Yaklaşık 18 bin metre karelik bir alanı kaplayan bu tarihî
alan, Süleymaniye Külliyesi’nin Haliç yönüne bakan ku
zeybatısında ve Mimar Sinan Türbesi’nin karşısındadır.
1826 yılında yeniçeri ocaklarının ortadan kaldırılmasına
dek bu kapı ve ardındaki yapılar, yeniçeri ağasının mekâ
nıydı. Bu nedenle de “Ağa Kapısı” denirdi buraya. Bu tarihten sonra ise şeyhülislamlık makamı olarak kullanıldı
ve “Bâb-ı Meşihat” dendi. Yangın Kulesi de buradaydı o
zamanlar ve ana bina gibi ahşaptandı. Yanınca, şimdiki
Beyazıt Kulesi yapıldı onun yerine. Ama bu ünlü kule inşaatı süresince de, yangın kulesi olarak Süleymaniye Camisi’nin minareleri kullanılmıştır bir süre

It is the name of the gates and the structures where Istanbul
Mufti Office and Botanical Institute located in it today and
as there was Shaykh al-Islam authority in it before, it took this
name. Covering an area of approximately 18 thousand square meters, this historical area is on the north-western side of
the Suleymaniye Complex facing the Golden Horn and on the
opposite of the Mimar Sinan Mausoleum. Until the guild of
janissaries was removed in 1826, this gate and the structures
behind it were the locations of the janissary headman. Therefore, this place was called "Ağa Kapısı (headman gate)". After
this date, it was used as the office of Shaykh al-Islam authority
and was called "Bab-i Meshihat". Fire tower was also located
here those days and it was a wooden structure as well as the
main building. After burning down, the new Beyazıt Tower
was built in the place of it. But during the construction of this
famous tower, the minaret of the Suleymaniye Mosque was
used as a fire tower for a while.
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BÂB-I ALİ

BAB-I ALI

Sözcüğün anlamı “devlet kapısı” demek. Buradaki “devlet”,
Osmanlı İmparatorluğu idi. Sadaret makamı, yani sultandan bir önceki devlet yöneticisinin oturduğu ve çalıştığı
yer burası olduğu için “yüce, büyük kapı” anlamında kullanılırdı bu tanımlama. Bâb-ı Âli, Gülhane Parkı girişinin
Sirkeci yönünde ve biraz aşağısında, şimdiki İstanbul valilik makamına giden doğudaki kapının adıdır. Ama bü
tün bu bölgeye de adını vermiştir. Bâb-ı Âli denilince de
aklımıza hemen, basın dünyası, gazeteler, kitaplar, dergiler gelir. Basın-yayın yaşamının devleri artık burada değil.
Çoğu İstanbul’un uzak yerleşim bölgelerine taşındı. Ama
Bâb-ı Âli’nin yine de o “kitap kokulu anıları”nı insan her
an hissedebiliyor burada. 17. yüzyıldan önce devletin sadrazamlık makamı, sadrazamın oturduğu konak neredeyse
orası kabul edilirdi. 1654 yılından sonra ise şimdiki Bâb-ı
Ali binalarının yeri, sabit sadrazamlık yeri oldu.

The meaning of the word is "state gate". The "state" here is the
Ottoman Empire. As this place was used as Grand viziership's
office, in other words, former state manager who was working
and located here before the Sultan, this name used for the gate
which means "supreme, grand gate". Bâb-i Âli is the name of
the gate which is in the east, on the Sirkeci direction of the
entrance of the Gülhane Park and a little bit below, and on
the direction of the present governorship of Istanbul office. But
It also gave its name to all of this region. When we say Bab-ı
Ali, the first things that come to our mind are the press world,
the newspapers, the books and the magazines. The giants of
press-release life are not here anymore. Most of them moved
to remote regions of Istanbul. But the people can still feel that
"book fragrant memories" of Bab-ı Ali at any moment. Before
the 17th century, it was being considered as the authority of
grand viziership of the state and its mansion. After 1654 it
was a permanent grand vizier's place, and today Bâb-ı Ali buildings are located there.
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BAHÇEKAPI

BAHCEKAPI

Eminönü’nde, Yeni Caminin arka kısmına düşen semtin
adıdır. 20. yüzyıl başlarında Hatice Turhan Sultan Türbesi ile külliye arasında sahil kısmına geçilen bir kapı vardı.
Sonradan yıktırılıp bu kısım açıldı. Bu kapıya Osmanlılar “Çıfıt Kapısı”, yani Yahudi Kapısı derlerdi. Çünkü bu
rada Musevi vatandaşlar ikâmet ederlerdi ve o aynı kapıyı
“Porta Hebraica” diye isimlendirmişlerdi. Bizans devrinde ise aynı yer sahildeki limana, Porta Neorion’a açılırdı.
Şimdi Arpacılar Caddesi’nde olduğu sanılıyor bu kapının
yerinin.

It is the name of the neighborhood which falls back part of Yeni
Mosque. At the beginning of the 20th century, there was a gate
for passing to the seaside through the mausoleum of Hatice
Turhan Sultan and its complex. Later, it was demolished and
this part opened. Ottomans called this gate "Çıfıt Kapısı", in
other words, Jewish Gate. Because Hebrew people resided here,
and they named this gate “Porta Hebraica”. In the Bizans era,
this place was leading to the port and to Porta Neorion. Now
it is believed that this gate is on Arpacılar Street.

Osmanlı sadrazamlarının atandıkları görevlerine giderken bu kapıdan geçip saraya vardıkları söylenir. Bu ka
pının yanı başında ise, İstanbul’un işlek kayık iskelelerinden biri olan “İstanbul Ağası İskelesi” bulunurdu. Ayrıca
erken 19. yüzyılda Bahçekapı ile deniz arasında salaş “be
kârhane”ler görülürdü. Sık sık olayların çıktığı, pislik ve
hastalık yuvası olan bu gibi yerler, II. Mahmut’un yeniçeri
ocaklarının kaldırılması sırasında ilk el attığı mekânlar ol
muştu. Ahlaksızca ilişkilerin görüldüğü bu odalara açılan
sokağa da, bu nedenle ahali “Melek Girmez Sokağı” adını
vermiş ve buralardan da pek geçmemeye çalışmıştı.
Günümüz İstanbul’unun iş yerlerinin en yoğun olduğu, eski hanlar, çeşitli banka binaları gibi yapılarla dolu
ve Sirkeci ile iç içe geçmiş olan bu semtte tarihî eserler
olarak, Hidayet Camisi, Büyük Postane binası, I. Abdül
hamit Külliyesi’nin bazı eski yapıları, Mısır Çarşısı, Yeni
Cami, Valide Sebili, Yıldız Dede Tekkesi ilk sıralarda gelir.
Kentimizin simgesi tramvay hatlarının en işleklerinden
birinin başlangıç noktası olan Bahçekapı’da bir zamanlar
var olan ve Ali Haydar Bey’in işletmecisi olduğu İstanbul’un ünlü “Mehpare Hanı idi.

It is said that the Ottoman Grand Viziers were going to
their duties they were appointed, they were passing through
this gate and reach to the palace. Just next to this gate there was "Istanbul Ağası Pier" which is one of Istanbul's busiest
boatyards. Also in the early 19th century, there were shabby
brothels called “bekârhane” between Bahçekapı and the sea.
These places were the first places which Mahmut II closed just
after removing guild of janissaries as these places were full of
diseases and people were fighting often. Therefore, the street
which opens to the rooms where immoral relations were seen,
people named it as “Melek Girmez Street” (No Angel Street)
and they tried not to pass through it.

This area, which is one of the busiest workplace, filled
with constructions such as old inns, various bank buildings etc.
and which is intertwined with Sirkeci Neighborhood today,
has many historical places such as Hidayet Camisi (mosque),
Büyük Postane binası (Grand Post Building), some of the buildings of Abdülhamit I's Complex (I. Abdülhamit Külliyesi),
Spice Bazaar, Yeni Mosque, Valide Fountain and Yıldız Dede
Tekkesi (dervish lodge). Once upon a time there was also a famous inn called “Mehpare Hanı" which was managed by Ali
Haydar Bey in Bahçekapı the starting point of one of the busiest tram lines that symbolize our city.
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BAKIRCILAR CADDESİ

BAKIRCILAR STREET

Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi’nin önünden ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin batı tarafından geçerek, yine
üniversitenin doğusundaki Fuat Paşa Caddesi’ne bağlanan
eski bir caddedir. Adını vaktiyle burada iş gören bakırcı
atölyelerinden alan caddenin çevresi tümüyle bir tarih
alanıdır. Eskiden buranın bakırcı esnafı sadece kap kacak
yapmakla uğraşmaz, tersanelerde yapılan çeşitli gemilerin
ahşap gövdelerine kaplanması için bakır plakalar da üretilirdi. Bu bakır plakalar nedeniyle gemiler âdeta bir zırhla
kaplanmış olurdu. Kapalıçarşı’nın hemen yanı başındaki
bu tarihî cadde çevresinde başlıca eserler olarak, Ali Paşa
Camisi, Devlet Kütüphanesi, Beyazıt Meydanı’ndaki dev
II. Beyazıt Külliyesi öne çıkarlar.

It is an old street passes from in front of Istanbul University
in Beyazıt and the west side of Beyazıt State Library and connecting to Fuat Paşa Street in the east of the university. The
area around the street, which named because of the copper
workshops in service here during those times, is an entirely historical area. The coppersmiths working in this area were not
only making pots but also were making copper plates to cover
the wooden vessels of various ships built in shipyards. Because
of these copper plates, the ships would be covered with armor,
so to say. Around the street which is just next to the Grand
Bazaar, the historical buildings such as Ali Paşa Mosque, State
Library, Giant Beyazıt II Complex in Beyazıt Square come to
the forefront.
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BALIKHANE KAPISI SOKAĞI

BALIKHANE KAPISI STREET

Aslında bu sokak eskiden bir çıkmazdı. Galata Köprüsü’nün Fatih ilçesi ilçesi sınırlarında kalan Eminönü aya
ğının batısında ve biçimsiz onarımıyla günümüzde de
varlığını sürdürmeye çalışan Âhi Çelebi Camisi’nin (Evliya Çelebi’miz ünlü seyahatine burada kıldığı namazdan
sonra gördüğü rüya üzerine başlamıştı) deniz tarafında, Zindan Kulesi ve Bekri Mustafa Türbesi’nin yanın
da bulunurdu. Şimdilerde bu bölgelerde yeniden sokak
düzenlemeleri yapıyorlar. Bizans’ın Haliç surlarının gerisinde, otoparklar arasına sıkışmış eski eserler ve yapılar
arasında deniz yönüne doğru uzanan kısa sokaklara biçim
vermeye çalışıyorlar.

Actually, this street was a dead end. It was on the seaside of
Âhi Çelebi Mosque which is located on the east, Eminönü side
of Galata Bridge's legs and which still trying to keep its existence today with its formless restoration (which started upon our
Evliya Çelebi's dream after he prayed here during his famous
journey). And the street was located next to Zindan Kulesi
(Dungeon Tower) and Bekri Mustafa Mausoleum. Nowadays
street arrangements are being made in these areas. They try to
shape the short streets which leads to sea direction in between
the old structures and buildings stuck between the car parks
behind Byzantine walls of the Golden Horn.

Ne üzücüdür ki, Haliç’in Galata ve Unkapanı köprüleri arasında kalan güney ve kuzey şeritleri tam bir mezbelelik halindedir günümüzde. Fatih Belediyesi’nin sınır
larında kalan Eminönü kıyı bölgesinde, motorların bağlandığı köhnemiş, pespaye beton iskele güzergâhı ile sahil
yolu arasında ne olduğu kestirilemeyen ve asla oradan
kalkmayan bir şantiye sahası, İstanbul’un bu en değerli
“manzara terası”nı kullanılamaz hale getirmiştir. Galata’daki Karaköy ve Unkapanı köprüleri arasında uzanan
kuzey Haliç şeridinin hali ise bundan da beter durumdadır. Bu bölgelerle ve bu konularla ilgili olanlar kimler ve
hangi kurumlarsa, İstanbul’a hiç yakışmayan bu düzensizlikleri bir an önce halletseler çok iyi olacak.
İşte, vaktiyle bu yeniden şekillendirilmeye çalışılan
sokakların bulun
duğu Eminönü’ndeki Haliç kıyısın
da,
Roma surlarının eski kapılarından dönüştürülen ve Balık
Pazarı’na açılan bir “Balıkhane Kapısı” bulunurdu. Bunun
ardından ise“bir at arabası genişliğinde” o çıkmaz sokak
başlardı. O zamanlar adı, “Balıkçılar Loncası Sokağı” idi.
Yan tarafından da bu kısa yola “Kafesli Şerbethane Sokağı” açılırdı. Aslında bu “şerbethane” denilen yer, Balık Pa
zarı’nın çok ünlenmiş “gedikli meyhane”lerinden biriydi
ve penceresi de kafesliydi!..

It is so sad that the southern and northern routes of the
Golden Horn between Galata and Unkapanı bridges are in a
state of dump and hovel. In Eminönü coastal zone, which is located in the districts of Fatih Municipality, a construction site
between fusty and shabby concrete pier route and the coastal
road, that cannot finish for a long time makes this most valuable "landscape terrace" of Istanbul unusable. The state of the
northern Golden Horn route, which extends between Karaköy
and Unkapanı bridges in Galata, is also in the same situation.
It would be very good if the institutions and persons related
to these subjects can take care of these irregularities as soon as
possible which don’t fit Istanbul.
So, there was a gate on the coast of Golden Horn of Eminönü where the streets which are being tried to be re-shaped today
and converted from the old gates of the Roman walls. The gate
called "Balıkhane Kapısı" (Fish Market Gate) which opens to
the Fish Market. Ahead of that, a dead end street which is "a
horse carriage wide" was starting. At that time its name was
"Balıkçılar Loncası Street ". “Kafesli Şerbethane Street” was
connecting to this short street on the side. In fact, this place
called "Şerbethane" which was one of the most famous "taverns"
of Fish Market and had lattice windows.

BEHRAM ÇAVUŞ SOKAĞI

BEHRAM CAVUS STREET

Behram Çavuş Camisi’nden adını alan sokak, Eminönü semtinin Marmara Denizi’ne bakan kıyısındaki Ka
dırga’da ve aynı isimli caminin ya
nındadır. Behram
Çavuş’un ünlü sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ça
vuşlarından biri olduğu iddia edilir. Behram Çavuş bu
eserini III. Murat döneminde ve 1595 yılında yaptırmıştı.
Zamanla harap olan eseri, Mustafa Tevfik Efendi 1881’de
yenilemiştir. Yaklaşık bir asır öncesine dek bu caminin
doğu tarafı, Esma Sultan Namazgâh-Çeşmesi’ne dek ta
mamen bostanlıktı. Bu bostanın üst kıyısında da günümüze ulaşmayan “Ayn-ı Hayat Camisi” dururdu.

The street that takes its name from Behram Çavuş Mosque is
in Kadirga Neighbourhood of Eminönü on the shore overlooking the Marmara Sea and near the mosque with the same
name. It is claimed that Behram Çavuş (sergeant) is one of the
prosperous sergeants of Sokullu Mehmet Pasha. Behram Çavuş
got this mosque built in Murat III period in 1595. Mustafa
Tevfik Efendi renewed this mosque devastated in time in 1881.
East side of This mosque which was built about a century ago
was a vegetable garden until Esma Sultan Namazgah Çeşmesi
(fountain). On the upper edge of this garden, there was "Ayn-ı
Hayat Mosque" which could not stand until today.
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BALKAPANI SOKAĞI

BALKAPANI STREET

Fatih’e bağlı Eminönü bölgesinin en ünlü semtlerinden
olan ve eskiden beri “çarşılar bölgesi” diye nitelendirilen
Tahtakale’de, Demirtaş Mahallesi’nde ve Rüstem Paşa
Camisi yakınında bulunan tarihî Balkapanı’nın önünden
geçen sokaktır. Adını aldığı Balkapanı’nın ilk yapılışının
ta Bizans devrine dek indiği iddia edilir. Zaten hanın
mahzen bölümünde Bizans işi kemerli bir han kısmı vardır. Öykülerde anlatılanlara göre, 4.yüzyıldan kalan bu Bizans hanını, şehri kendi adıyla kuran Büyük Konstantinos
yaptırmıştı ve sahip olduğu yüzlerce atını burada besler ve
barındırırdı!..

It is the street passing through the historical Balkapani near
Demirtas Neighborhood and near Rüstem Paşa Mosque in
Tahtakale which has been called "bazaar district" for years
and considered one of the most famous districts of Eminönü
of Fatih District. It is alleged that the first construction of the
Balkapani which it took its name is leading back to Byzantine periods. There is already a Byzantine inn section with an
archway in hypogeum part of the inn. According to the stories, this Byzantine inn of the 4th century got built by Great
Constantine who founded the city and gave his own name and
he was keeping and maintain hundreds of horses belonged to
him here.

Bu handa Osmanlı devrinde bal ve benzeri ürünlerin
toptan satışları yapılır, dükkân ve depolarında da muhafaza edilirdi. Sokağın çevresi çok değerli eski han binalarıyla doludur. Orijinali Fatih devrinden kalan ve şimdilerde
çarşı olarak kullanılan Tahtakale hamamı da buraya çok
yakındır.
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In this inn, honey and similar products were produced and
wholesaled in Ottoman period and they were also kept in the
shops and their warehouses. The surrounding area is filled with
very valuable old inn buildings. Tahtakale Hammam which is
being used as a marketplace now and whose original was left
from Fatih period is located very near here.
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BANKACILAR SOKAĞI

BANKACILAR STREET

Etrafında eski banka binaları bulunan bu sokağa “Bankacılar” adının verilmesinden daha uygun ne olabilirdi?..

What could be more appropriate than giving the name "Bankers" to this street, as there are many bank buildings around it...

Sokak, Eminönü-Yeni Cami’nin arka tarafında ve Mısır Çarşısı’nın önünden geçen yoldur. Bu bölge ve eserler,
Rüstem Paşa Mahallesi sınırlarında bulunur. Ayrıca, İstanbul’daki en büyük türbe olan Hatice Turhan Sultan
Türbesi kompleksi, Hidayet Camisi, Sultan 1. Abdülhamit türbesi, mahallenin önemli Osmanlı eserlerindendir.

The street is on the back of the Eminönü-Yeni Mosque and
in front of the Spice Bazaar. This region and monuments are
located on the borders of Rüstem Paşa Neighborhood. In addition, Hatice Turban Mausoleum which is the biggest mausoleum in Istanbul, Hidayet Mosque and Abdülhamit I Moseleum are the important historical Ottoman buildings of the
neighborhood.
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BAŞ MUSAHİP SOKAĞI

BAS MUSAHIP STREET

Bu söz, eski bir Osmanlı tabiri ve “sohbet” kökünden gelir. Osmanlı sarayında, padişahlarla sohbet edebilen görevlilere denirdi musahip. Bunların en kıdemlileri de baş
musahipti. Tarihi anıları canlandıran ve yaşatan bu sokak,
Sultanahmet’teki Alemdar Mahallesi’nde ve Babıali Caddesi’nin doğu tarafındadır. Mahmut Nedim Paşa türbesi
ve Cağaloğlu meydanındaki Cezeri Kasım Paşa Camisi,
sokağın yakınındaki en ünlü eserlerdir.

This word "musahip" is an old Ottoman dialect and rooted
from "conversation". In the Ottoman palace, the officials who
were able to have conversations with the sultan were called
musahip. The most senior of these persons was the head musahip. This street that revives and enlivens the historical memories is in Alemdar Neighborhood in Sultanahmet and on the
east side of Babıali Street. The most famous artifacts around
this street are Mahmut Nedim Pasha Mosoleum and Cezeri
Kasım Pasha Mosque which is in Cağaloğlu Square.
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BESİM ÖMER PAŞA CADDESİ

BESIM OMER PASHA STREET

Bu cadde, Beyazıt’taki üniversite ana binasının Vezneciler yönündeki batı duvarı boyunca uzanır ve kuzeyden
Süleymaniye Caddesi’yle birleşir. Bu sokağın Kaptan-ı
Derya Sokağı ile buluştuğu köşede ise, eski “Medreset-ül
Kuzat” (Kadılar medresesi-şimdiki İstanbul Üniversitesi
kitaplığı) bulunur. Binayı mimar Kemalettin Bey 1913’te
yapmıştı.

This street runs along the western wall of the university's main
building in Beyazit towards the Vezneciler and connects to
Suleymaniye Street from the north. On the corner where this
street meets with Captain-ı Derya Street, there is "Medreset-ül
Kuzat” (kadi’s madrassah which is Istanbul University library
today) located. This building got built by Kemalettin Bey in
1913.

Besim Ömer Paşa, 19. yüzyıl sonlarında İstanbul’da
“kadın doğum uzmanı” olarak çalışmalarda bulunmuştu.
İstanbul’da ilk “Veladethane”yi de (doğumevi) açan kişiydi
Besim Paşa. Ama bu nedenle de bazı tenkitlere uğramıştı.
O günlerin sosyal koşullarında böyle çağdaş bir girişimi
bazı çevreler kabul edememişti. İlerici paşanın adı, şimdi
bu caddede yaşıyor.

Besim Ömer Pasha was living in Istanbul in the late 19th
century as a "gynecologist". Besim Pasha was the one who opened the first “Veladethane” (meaning labor-in hospital) in
Istanbul. But for this reason, he was critisized. It was such a
contemporary initiative in those days of social circumstances
that some circles could not accept it. The name of the progressive pasha lives in this street now.
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BEYAZIT

BEYAZIT

İstanbul’un hemen hemen orta yerine düşen bu çok eski
bölge, Bizans’ın ünlü “Forum Taori” Medyanı’ydı (Boğa
Meydanı) ve kentin en güzel mimarî eserlerinden olan
mermer Teodosius Zafer Takı bu meydanı süslerdi. (Kırık mermer parçaları cadde kıyısında durur günümüzde).
Bunun yanında, Valens (Bozdoğan) Su Kemeri’nden getirilen suyun boşaltıldığı dev “Nimfeum Maksimum” havuzuyla çok sayıda kilise mevcuttu burada. Günümüzde
artık, Beyazıt bir semt değil, Fatih ilçesinin bir “mahallesidir!..”

This very old area, locates right in the middle of Istanbul, was
the Byzantine's famous "Forum Taori" Square (Taurus Square) and the marble Theodosius Victory arch, one of the most
beautiful architectural works of the city, used to beautify this
square (Broken marble fragments stand now at the edge of
the street). Beside this, there are many churches with the giant
"Nimfeum Maksimum" pool where the water brought from
Valens (Bozdoğan) Aqueduct drained. Nowadays, Beyazıt is
not a district but a "neighborhood" of Fatih district!..

Osmanlı İstanbul’unun en eski sultan camisi olan Beyazıt Camisi ve külliyeye ait diğer yapılar günümüzde,
eski İstanbul’un üçüncü tepesi olan bu meydanı süslüyor.
1505 tarihli anıtsal külliyenin, iki minareli camisi, medresesi, hamamı, türbeleri, tabhaneleri, imareti, sıbyan mek
tebi vardır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin 19. yüzyılda
yenilenen ekleri de bu külliyenin bir parçasıdır. Tarihî
“ağaç altı kahvesi”yle (ama şimdilerde kaldırıldı), “Sahaflar
Çarşısı”yla, “Kapalıçarşı”sıyla, Beyazıt semti ve meydanı,
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The Beyazit Mosque, the oldest sultan mosque of Ottoman
Istanbul, and other buildings related to the Küliyye, beautifying this square on the third hill of old Istanbul. The Küliyye, dated 1505, has got two pulpit mosque, madrasah, bath,
tombs, guesthouses, soup kitchen and elementary school. The
renewed parts of the Beyazit State Library in the 19th century
is also a part of this küliyye. The most important historical
buildings of this area are ; "Coffee under the trees" which is
one of the famous historical construction (but removed now),
"Antiquarian Bazaar", "Grand Bazaar", Beyazit district and
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İstanbul’un en önemli tarih alanlarından bir Türkiye’nin
en büyük okulu olan İstanbul Üniversitesi’nin 19. yüzyılda Balyanlar tarafından yapılmış ve o zamanlar “taht
kapısı” denilen anıtsal kapısı, 1749’da ahşap olarak yapılıp
1828’de şimdiki görünümüyle yine Balyanlarca yeniden
inşa edilen Beyazıt Yangın Kulesi, Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Külliyesi, Sadr-ı Esbah Hasan Paşa Medresesi,
Kaliçeci Camisi, ilk önceleri Fatih Sultan Mehmet’in bir
Rum papazın konağının olduğu yere “darphane” yapısı
olarak inşa ettirdiği ve 18. yüzyılda Simkeşhane-i Âmire
olarak kullanılan günümüzün Orhan Kemal Kütüphanesi, bunun karşısında Ayşe Sultan Hamamı (Patrona Halil),
Beyazıt’ın diğer ünlü yapılarındandır. Şimdiki üniversitenin bulunduğu arazide eskiden, Fatih Sultan Mehmet’in
1453 yılında yapımını başlattığı saray olan “Saray-ı Atik”
bulunuyordu. Bu sarayın “şem-un pınarı” denilen suyu
çok sevilirdi. Fatih Sultan Mehmet de bu sudan içerdi. Bu
pınarın çeşmesi ise sarayın doğu kapısı yönündeydi. Sul
tan, bu sudan halkın da faydalanması için çeşmeyi saray
dışında yaptırmıştı.

square, the biggest school of Turkey Istanbul University, the
monumental gate which was built by Balyan Family in the
19th century and was called "the throne gate" at that time,
also was made of wood in 1749 and rebuilt in 1828 again by
Balyan Family to its present view, Beyazıt Fire Tower, Admiral
İbrahim Pasha Küliyye, Sadri Esbah Hasan Pasha Madrasah,
the Inner city mosque which was initially built by Fatih Sultan
Mehmet as a "mint" structure where the great sultan was the
guest of Greek priest and the present Orhan Kemal Library
which was being used as Simshane-i Amire in the 18th century and in front of it Ayse Sultan Bath (Patrona Halil) etc. In
the place where the present university is located there was "Saray-ı Atik" palace which was started to be constructed in Fatih
Sultan Mehmet's reign in 1453. The water of this palace was
so popular that it was called "the şem'un pinarı (fountain)".
Fatih Sultan Mehmet loved to drink this water. The fountain
of this spring was on the direction of the eastern gate of the palace. The Sultan had deliberately built the fountain outside of
the palace so that people could benefit from this water as well.

1826’da kaldırılan yeniçeri ocaklarından sonra bu eski
saray arazisi ve içindeki yapılar grubu seraskerliğe genelkurmay) dönüştürüldü. Eski sarayın son kalıntıları da
Abdülaziz devrinde temizlenince (!) seraskerlik arazisi
Harbiye Nazırlığı’na dönüştü.

After the Janissary institutions were abolished in 1826,
this former palace district and the group of buildings in it were
transformed into army general headquarters. When the last
leftovers of the old palace were cleaned in the reign of Sultan
Abdulaziz, seraskier was transformed into the possession of
the Ministry of Warfare.

Yüz yıl kadar önce Beyazıt Meydanı şimdikinden çok
daha güzeldi. Kalabalıklardan çok uzak ve sakin meydanın üniversite kapısı önünde, elips formda büyük bir
havuz dururdu ve tramvaylar bunun çevresinde dönüş
yaparlardı. Çok güzel bir havuz olan bu yapı, aslında içindeki suyun tehlikeli bir durumda hemen kullanılabilmesi
için, bir “yangın havuzu” olarak inşa edilmiştir.

A hundred years ago, Beyazit Square was much more beautiful than it is now. Too far from the crowd and in front of
the university gate of the quiet square, was a large pool in an
elliptical shape, and the trams drove around it. This construction, with a very nice pool, was actually built as a "pool for
fire", so that the water in it was being immediately used in a
dangerous situation.

BİÇKİ YURDU SOKAĞI

BICKI YURDU STREET

Fatih’in anıtsal yarımadasının doğusundaki semti Eminönü’ndedir. Sultanahmet’ten Beyazıt’a doğru ilerleyen Divanyolu Caddesi’nin Sultanahmet’e yakın bölümündedir
bu sokak. Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi yakınındaki Bestekâr Osman Sokağı’na açılır. Dar, şirin bir yoldur ve üze
rinde turistik lokantalar, kafeler vardır. Buradaki hemen
her sokağın da durumu aşağı yukarı bu konumdadır.
Biçki-Dikiş Yurdu ismi, 1879’da Cağaloğlu’nda faaliyetine başlayan Kız Sanayi (meslek-sanat) Mektebi’nden
gelir. Bu okul, şimdiki Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi’dir.

Eminönü Neighborhood is located in the eastern part of the
monumental peninsula of Fatih. This street located nearer
to Sultanahmet's Divanyolu Avenue, which onwards from
Sultanahmet to Beyazıt. Cagaloglu Girls Vocational Lyceum
opens onto Composer Osman street. It is a narrow, cute road
and there are tourist restaurants, cafes in it. Almost all of the
streets there are in this position. Tailoring school's name comes
from the Girl's Industrial (profession-art) School which started its activities in Cagaloglu in 1879. This school is now called
Cağaloğlu Girls' Vocational Lyceum.

BİNBİRDİREK

BINBIRDIREK

Fatih ilçesi mahallelerinden biri olan Binbirdirek bu adını, şimdi Sultanahmet Adliye Sarayı’nın tam karşısında
yer alan ve 4. yüzyılda Romalı soylu Filoksenus’un sarayı
ve bölgesi için yaptırdığı sarnıçtan almıştır. Çünkü, dev bir
kapalı su sarnıcı olan Filoksenus’a Osmanlılar, içinde ta
vanı tutan çok sayıdaki (224 adet) sütundan dolayı “Binbirdirek” demişlerdi. İç haznesinin yüksekliği, su tabanından kemerlere dek 14 metreden fazladır bu sarnıcın.
Şimdi müze olarak ve kültürel etkinliklerde kullanılıyor.
Binbirdirek yakınlarındaki en önemli eserlerden biri, Keçecizade Fuat Paşa’nın 1868 tarihli camisi ve türbesidir.

Binbirdirek, one of the neighborhoods of the Fatih district, has
taken its name from the cistern, which is now located directly
opposite of the Sultanahmet Courthouse. It was built for the
palace and district by the Roman nobleman Filoxenus in the
4th century. The Filoksenus, a giant indoor water cistern, called by the Ottomans "Binbirdirek" because of the large number
(224) of columns holding the ceiling from inside. The height of
the inner chamber is more than 14 meters from the water basin
to the arches. It is now used as a museum and for the cultural
events. Some of the most important works near Binbirdirek are
the mosque and the tomb of Keçecizade Fuat Pasha dated 1868.
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BİLEYİCİLER SOKAĞI

BILEYICILER STREET

Fatih’in üç önemli yerleşimi olan Kapalıçarşı, Çemberlitaş, Mahmutpaşa güzergâhı arasındaki pek çok sokak, eski
İstanbul’daki çeşitli meslek erbabından kişilerin bir arada
o işlerini icra ettikleri tür meslekten kişilerin iş gördükleri kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu tür, meslek belirleyici
sokakların en yoğun olduğu bölge ise, tabi ki Kapalıçarşı
çevresidir.

It is easy to understand that there are many streets between
the three important settlements of Fatih, the Grand Bazaar,
Çemberlitaş and Mahmutpaşa routes of old Istanbul, in which the people of various professions perform their work together. Most of the profession-determining streets and the busiest
ones, of course, are located in the Grand Bazaar's surrounding.
But Bileyiciler Street situates in between Corlu Ali pasha küliyye leftover from the 18th century and the Grand Vizier Sinan Pasha küliyye dating from the end of the 16th century.
The name takes its origin due to the reason that grinder shopkeepers worked here. Today, however, more silver objects and
souvenirs are sold in this street.

Bileyiciler Sokağı ise, Divanyolu üzerindeki iki ünlü
külliyenin, 18. yüzyıl başlarından kalan Sadrazam Çor
lulu Ali Paşa Külliyesi ile 16. yüzyıl sonlarından kalan
Sadrazam Sinan Paşa Külliyesi arasındadır. Burada bileyici esnafı iş gördüğünden adı böyle kalmıştır. Ama günü
müzde bu sokakta daha çok gümüş türünden objeler ve
hediyelik eşyalar satılır.
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BODRUM SOKAĞI

BODRUM STREET

Yarımada’nın kuzeyinde ve Unkapanı-Eminönü sahilleri
arasındaki Demirtaş Mahallesi içinde bulunuyor. Eski bir
hanın, daha doğrusu bunun geniş bodrumundan ismini
aldığı rivayeti vardır. Günümüzde bu muhitler, genellikle
yoksul doğulu vatandaşlarımızın kaldıkları ucuz otellerle
doludur. Fakat bu sokağın en önemli özelliği, tam üzerinden (!) yeni Haliç Metro köprüsünün geçmesi ve buradan
Yarımada’nın altına girmesidir.

It is located in Demirtas Neighborhood in between the Unkapanı-Eminonu coasts towards the north of the peninsula.
There is a story tells that it took its name from an old inn, or
rather of its large basement. Today, these neighborhoods are
often filled with cheap hotels where our poor eastern citizens
stay. But the most important feature of this street is that the
New Halic (Golden Horn) Metro bridge crosses just over and
goes under the peninsula from here.
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BÜYÜK REŞİT PAŞA CADDESİ

BUYUK RESIT PASHA STREET

Bu cadde, Beyazıt, Laleli ve Şehzadebaşı arasında yer alıyor ve Laleli’yi ortadan bölen geniş Ordu Caddesi’nden
kuzeye doğru dik açıyla çıkarak, İstanbul Üniversitesinin
batısından Şehzadebaşı’na ulaşıyor. Caddeye isim olan
Büyük Reşit Paşa, Tanzimat hareketinin yapıcılarındandı.
1800’de doğan Reşit Paşa 1841’de Paris elçiliği, 1844’te de
hariciye nazırlığı yaptı. Tümü Sultan Abdülmecit döneminde olmak üzere aralıklarla altı yıldan fazla sadrazam
lık görevinde bulunan Büyük Reşit Paşa, 1858’de kalp krizinden öldü ve adının verildiği cadde yakınındaki Beyazıt
Camisi’nin haziresinde, köşeli formdaki güzel türbesine
gömüldü.

This street is located among Beyazıt, Laleli and Şehzadebaşı. It
reaches to Şehzadebaşı from the west side of Istanbul University while going up to north perpendicularly from large Ordu
Street which cuts Laleli into two parts. Büyük Reshid Pasha,
after whom the street was named, was among the forerunners
of Tanzimat movement. He was born in 1800 and was appointed as Ottoman ambassador in Paris in 1840 and later served as Foreign Minister in 1844.He served as Grand Vizier of
Sultan Abdulmecid at intervals more than six years and died
of heart attack in 1858. Büyük Reşit Pasha was buried in the
burial area of Beyazid Mosque which is located near the street
which was named after him.
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CAFERİYE SOKAĞI

CAFERIYE STREET

Sultanahmet’te, Ayasofya mabedinin önünden geçen hızlı
tramvay hatt ının üzerinde bulunan Cafer Ağa Medresesi,
bu medreseyle Ayasofya arasında kalan sokağa adını ver
miştir. Parke taş döşeli bu güzel yoldan yürüdüğünüzde
âdeta bir tarih galerisinde bulunduğunuzu düşlersiniz.
Sağınız solunuz eski eser
lerle bezenmiştir. Cafer Ağa
16. yüzyılda saray kapı ağalarındandı ve Saraçhane’deki
ünlü külliyesiyle tanınan Gazanfer Ağa’nın da kardeşiydi.
Cafer Ağa’nın bu şirin medresesini de Mimar Sinan in
şa etmiştir. Sokağın girişindeki evin yerinde fetih döneminden Şeyh Erdebil’in evinin olduğu söylenir. Tekke ve
camisinin kalıntıları da Soğukçeşme Sokağı’nın Gülhane
çıkışındadır Erdebil’in. Caferiye Sokağı’nda gördüğümüz
ve günümüzde bir otele dönüştürülen sarımsı şık bina,
1930’lu yılların Esnaf Hastanesi’ydi.

The street was named after Cafer Aga Madrasa which is on
the tram line which passes by Hagia Sofia in Sultanahmet.
When you walk on the paved street you feel like in a history
gallery. You are encircled by historical buildings. Cafer Aga
was a chief white eunuch in the 16th century and brother of
Gazanfer Aga who was famous for the complex which he built
in Saraçhane. This lovely madrasa of Cafer Aga was built by
Sinan. The plot of the house at the entrance of the street is said
to have been occupied by the house of Sheikh Erdebil who was
present at the conquest of Istanbul. The ruins of his lodge and
mosque are also at the Gülhane entrance of Soğukçeşme Street.
The yellowish elegant building which serves as a hotel now was
Tradesmen Hospital in the 1930s.
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CAĞALOĞLU

CAGALOGLU

16. yüzyılda bir deniz seferinde yakalanıp esir edilen İtalyan Visconti Cegalo’nun oğlu Alfonso Cegalo, İstanbul’a getirilip sarayda yetiştirildi ve Müslüman edilerek kendisine
Yusuf Sinan adı verildi. Bu Sinan, yükseldi de yükseldi dev
let kademelerinde ve gün geldi, Osmanlı Devleti’nin “her
şeye gücü yeten ve sınırsız yetkileri olan” sadrazamı oldu.
Yani esaretten sadrazamlığa sıçradı. O günlerde “Ceğalzade
Sinan” diye çağırılırdı. Sinan adının önündeki “Cegalo oğlu”
lâkabı da söylene söylene “Cağaloğlu”na dönüşüverdi. Sonra, adını verdiği Cağaloğlu’nda muhteşem bir ahşap saray
yaptırdı kendisine bu Sinan Paşa.

Alfonso Cegalo, son of Italian Viscount Cegalo, was captivated by a naval expedition in the 16th century. He was brought
to Istanbul. He was converted to Islam and given the name
Yusuf Sinan. After being trained in the palace he started his
civil service. He was promoted continuously and one day he
became the “omnipotent and free handed” Grand Vizier. In other words, he climbed from captivity to Grand Vizierate. He
was called as “Ceğalzade Sinan”. Later his nickname “Cegalo
oglu” changed into “Cağaloğlu”. Later Cağaloğlu Sinan Pasha
built a magnificent wooden palace in Cağaloğlu which bears
his own name.

Günümüzde Eminönü ilçe sınırları içinde kalan semt,
İstanbul’un en ünlü yerleşimlerinden biri. Bu ününü de,
şimdi pek kalmasalar da buradaki kitap, gazete ve mecmua dünyasından almıştı.
Yerleşim merkezi, Beyazıt ile Sultanahmet arasındaki
Haliç sırtlarıdır. Tarihî eserleri ise saymakla bitmez. Eski
adı “Duyûn-u Umûmiye” olan İstanbul Erkek Lisesi ve
yanındaki İran konsolosluğu binaları görkemli eserlerin
başında gelirler. Bu arazide eskiden bu semte adını veren
Cegalzade Yusuf Sinan Paşa’nın torunlarına ait “çifte saraylar” bulunuyordu. Bunlar yanıp yıkılınca aynı yere az
önce söz ettiğim yeni yapılar inşa edildi. Mahmut Nedim
Paşa’nın türbesi, İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ahşap tarihî binası, Rüstem Paşa Medresesi, Molla Kasım Güna
ni Camisi, İstanbul’da baş gösteren su sıkıntısı nedeniyle
artık yapılmayan hamamların sonuncusu olan 18. yüzyıl eseri Cağaloğlu Hamamı (1741), Cezeri Kasım Paşa
Camisi, günümüzde onarılarak kültür tarihimize kazandırılan Hadım Hasan Paşa Medresesi Cağaloğlu’ndaki di
ğer önemli eserlerdir.
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The neighborhood which is in Eminonu of Fatih is one of
the best-known areas. It became famous for being the center of
Turkish publishing sector while today there are few publishing
companies there.
The residential area is the ridge of Golden Horn between
Beyazıt and Sultanahmet. It has innumerable historical buildings. Istanbul High School for Boys, formerly Office of Public
Debts, and neighboring Iranian Consulate are among glorious
buildings. Formerly “Çifte Saraylar” belonging to the grandchildren of Cegalzade Yusuf Sinan Pasha was on this plot. As
they burnt and collapsed, the new buildings mentioned above
were erected. Mahmut Nedim Pa¬sha’s Tomb, historical wooden building of Committee of Union and Progress, Rüstem
Pasha Madrasa, Molla Kasim Gurani Mosque and the last
of historical Turkish baths which were no longer built due to
water scarcity in Istanbul (1741) and Cezeri Kasim Pasha
Mosque and Hadim Hasan Pasha Madrasa which was restored recently are among other historical buildings in Cağaloglu.
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CANKURTARAN

CANKURTARAN

Sultanahmet Camisi’nin arka tarafından ve Topkapı Sarayı surlarının güneybatısındaki İshak Paşa Yokuşu’ndan
denize doğru inen sokakların oluşturduğu semt Cankurtaran diye bilinir. Merkezi, saray surlarının “Otluk Kapısı”nın yanındadır. Fetihten sonra ilk kurulan mahalleler
dendir burası. Bizans İmparatorluk sarayı bölgesi olan
ve o günlerde henüz Doğu Roma yapılarından tümüyle
arındırılmamış halde bulunan bölgede, Kabasakal denilen
yerde, Fatih Sultan Mehmet’in topçubaşılarından Seyyit
Hasan Ağa bir küçük cami yaptırmıştı. Bu zat o savaş sı
rasında pek çok “can” kurtardığı için, yaptırdığı camisine
de “Cankurtaran Seyit Hasan Camisi” derlerdi. Şimdi izi
bile yoktur.

The neighborhood formed by the streets going down the sea at
the back of Blue Mosque and İshakpaşa Yokuşu in the southwest Topkapi Palace walls is known as Cankurtaran. The
center of the neighborhood is near “Otluk Kapısı” (pasture
gate) of Palace walls. It is one of the first neighborhoods established after the conquest of Istanbul. In the area where Byzantine Imperial Palace, together with some Byzantine structures,
existed Seyyit Hasan Aga, who was one of the chief cannoneers
of Mehmed the Conqueror, built a small mosque. The name
Cankurtaran means lifeguard or life savior in Turkish. As
Seyyit Hasan Aga saved many lives the mosque built by him
was named as “Cankurtaran Seyit Hasan Mosque.” Today no
trace of this mosque exists.

Osmanlıların bu sahillerde denizdeki akıntıları denetlemek için bir “cankurtaran bölüğü” oluşturdukları, buraya da bu nedenle Cankurtaran denildiği diğer söylenceler
arasındadır. Bizans döneminde burada “yol gösterici” anlamını taşıyan “Hodigetria” Kilisesi bulunurdu. Semte de
“Prooktori” derlerdi. Yani “denize çıkıntılı yer!..”

According to another legend, The Ottomans established
a “Cankurtaran Bölüğü” (lifeguard division) in the coast in
order to check the currents and the neighborhood were named
after this division. In Byzantine time Hodigetra Church, which means guide, existed there. The neighborhood was named as
Prooktori which means the place prominent to the sea!..
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CELAL FERDİ GÖKÇAY CADDESİ

CELAL FERDI GOKCAY STREET

Mahmutpaşa Camisi ile İstanbul Erkek Lisesi arasındaki
cadde, 1926’da bu ünlü lisede müdür olan ve 1947 yılında
ölen Celal Ferdi Bey’in adını taşır günümüzde. Geçen
asırda ise aynı caddenin adı, “Çifte Saraylar Caddesi”ydi.
Çünkü eski Düyûn-u Umûmiye binası olan İstanbul Er
kek Lisesi yapılmadan önce aynı arsada yanık “Çifte Saraylar” yer alıyordu.

The street is between Mahmutpaşa Mosque and İstanbul Erkek Lisesi (Istanbul High School for Boys). It was named after
Celal Ferdi (died in 1947) who was the principal of the wellknown school in 1926. Formerly the street was named as “Çifte
Saraylar Caddesi” (Street of Double Palaces) because before
the construction of Istanbul Erkek Lisesi which was used as
Office of Public Debts formerly there stood burnt “Çifte Saraylar” on the parcel.

Bu cadde aynı zamanda caminin gerisindeki Mahmutpaşa Caddesi’yle tarihî lisenin önündeki Türkocağı
Caddesi’ni birbirine bağlar. Lisenin önünden geçen Türkocağı Caddesi’nin eski adı da “Cağaloğlu Caddesi’dir.
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This street also connects Mahmutpaşa Street at the back
of the mosque and Türkocağı Street which runs past the historical school. Türkocağı Street which runs past Istanbul Erkek
Lisesi was formerly named as “Cağaloğlu Street”.
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CEMAL YENER TOSYALI CADDESİ

CEMAL YENER TOSYALI STREET

Eminönü sınırı içinde bulunan ünlü Vefa semti, yaklaşık İstanbul yarımadasının ortalarında yer alır. Şehzade
Mehmet Camisi’nin güney yönündeki sokakların oluşturduğu Vefa semtinin eski yıllardaki en ünlü caddesi
Kovacılar adını taşırdı. İşte, Cemal Yener Tosyalı Caddesi, günümüzde bu eski caddenin adıdır ve Vefa Lisesi’nin
arkasından batı yönündeki Saraçhane’ye doğru uzanır.
Doğu tarafından ise İstanbul’un en ünlü semti olan Süleymaniye bölgesinin sokaklarına kavuşur. Buradaki beş yol
ağzında Sefer Ağa’nın 1620’de yaptırdığı bir çeşme durur.

Vefa, which is located in Eminonu of Fatih is almost in the
middle of the historical peninsula. Vefa neighborhood consists
of streets in the South of Şehza¬de Mehmet Mosque. The best
known of them was Kovacilar Street. Currently, this street is
named as Cemal Yener Tosyalı Street, which extends to Saraçhane on the west at the back of Vefa High School. It reaches the
streets of Suleymaniye district, the best-known part of Istanbul, in the east. At crossroads of five streets, there is a fountain
built by Sefer Aga in 1620.

Cemal Yener Tosyalı, 1953 yılında bu tarihî lisede
okuduğu sırada, trafik koluna mensup öğrenci arkadaşlarını, bu caddenin karşı tarafına geçirirken, beklenmedik
bir kazaya uğrayıp yaşamını yitirmişti. Cemal Yener o sırada henüz 19 yaşındaydı. Büstü ise, lisenin bahçesinde
halen durur.

Cemal Yener Tosyalı, then a student at this historical high
school, died in a traffic accident while guiding his friends- belonging to school traffic branch- across the street in 1953. He
was only 19 then. His bust still stands in the school garden.

CEMİL BİLSEL CADDESİ

CEMIL BILSEL STREET

Bu cadde Eminönü ilçe sınırlarındadır ve ticarî hayatın
yüreğinin attığı Uzun Çarşı Yokuşu’nun sonlarındaki bölümdür. Bu yokuşun batı yönüyle birlikte, Eminönü kıyısından Unkapanı istikametine ilerleyen Ragıp Gümüşpala Caddesi’ne açılır. Tarihî Kantarcılar Camisi, Kepenekçi
Sinan Camisi ve Hacı Hamza Camisi bu caddenin batı
tarafında kalır. Cemil Bilsel, 1937’lerde İstanbul Üniversitesi’nin ilk rektörlerindendi.

This street is in Eminonu of Fatih District. It is the edge of
“Uzun Çarşı Yokuşu”, which is the heart of commercial life.
Together with “Uzun Çarşı Yokuşu” the street meets Ragıp
Gümüşpala Street which is located along Eminonu coast up
to Unkapanı. Historical mosques of Kantarcılar, Kepenekçi
Sinan and Hacı Hamza are in the west of this street. The street
was named after Cemil Bilsel who was the rector of Istanbul
University in 1937.

CERİDHANE SOKAĞI

CERIDHANE STREET

1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanından sonra, Osmanlı toplumu ve siyasi anlayışı, çağın modern ülkelerin
de olduğu gibi, mahalli idareler konusuna önem vermeye
başladı. Mahallelere kayıtlı olanlar, doğanlar, ölenler daha
sıkı takıp edilip, bunlara dair işlemler çağdaş kriterler
doğrultusunda yapılmaya başlandı. Bu uygulamalar için
sayım cetvellerinin düzenlendiği “ceridhaneler”de görü
lürdü işler. Bunlara dayanılarak 1831’de bir nüfus sayımı
yapıldı. Sonra da “Ceride-i Nüfus Dairesi” (nüfus kütüğü)
1832’de kurularak, bu nüfus sayımları ve mahalli idareler konusunda önemli adımlar atılmış oldu. Mehmet Said
Paşa “Ceride Nazırı” tayin edildi. 1878 Rus savaşı son
rasında da bir nüfus sayımı yapılmıştır.

After the Imperial edict of Gülhane declared in 1839, Ottoman society and political consciousness began to attach importance to the issue of local administrations as it was the case in
modern countries of the time. The people registered in the neighborhoods, the ones who were born and died were being followed up more closely and the processes related to them began
to be operated in line with the contemporary criteria. For these practices were being conducted in places named "cerithane"
where counting tables were being prepared. Relying on them,
a population census was carried out in 1831. Then, a General
Register Office named "Ceride-i Nüfus Dairesi " (Registry office) was established in 1832 and important steps were taken
on these censuses and local administrations. Mehmet Said Pasha was appointed as "Ceride Nazırı"(minister). A population
census was also conducted after the Russian war of 1878.

İşte, bu ilk ceridhanelerden birinin bulunduğu “Ceridhane Sokağı”, Cağaloğlu’nda, Nuruosmaniye Cadde
si’nden, İstanbul Erkek Lisesi’nin yakınındaki Türkocağı
Caddesi’ne uzanan güzergâhta yer alır. Bu sokağın güney
ucu “Türbedar Sokağı”dır ve Divanyolu’na açılır. 19. yüz
yıl sonlarında burada bir “Cerid Sokağı” bulunuyordu.
Yeri de, Türbedar Sokağı ile, yok olan Mahmutpaşa Medresesi arasında idi. Olasılıkla “Ceridhane” de buradaydı.

Here, "Ceridhane Street" is located where one of the first
ceridhanes was situated, on the road extending from Nuruosmaniye Caddesi, Türkancağı Caddesi near Istanbul High
School for Boys.
The southern point of this street is called "Türbedar Street"
and opens to Divanyolu. .In the late 19th century there was a
“Cerid Street" in here.It was located between Türbedar Street and Mahmutpaşa Madrasa which is destroyed today. Also
"Ceridhane" probably was located here
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CUNDİ (CİNCİ) MEYDANI

CUNDI (CINCI) SQUARE

Kadırga Meydanı ve doğusunda eskiden var olan Kadırga
Bostanı’nın deniz tarafında, tren yolunun kıyısındaki tarihî meydanın adıdır. Bizans döneminde bu düzlük alan,
saray kompleksine ait “polo oyunları sahası”ydı.

This is the name of the historic square on the shore of Kadırga
Square and the railway road along the seaside of the former
Kadırga vegetable garden. In the Byzantine period, this flat
area was the "polo playground" belonging to the palace complex.

20. yüzyıl başlarına dek Cundi ismiyle de tanınan
meydana, günümüzde “Cinci Meydanı” deniliyor. “Cundi”
cirit oyununun adıydı. Bu meydanda da bu tür oyunlar
sergilenirdi. Eski İstanbul’un belli başlı üç eğlence meydanlarından birisiydi bu
ra
sı. Kadıköyü-Yeldeğirmeni
Meydanı, Kasımpaşa Meydanı gibi, namı almış yürümüştü. Zaman içinde unutuldu, çamur deryasına döndü.
Çocukların toz toprak ve kışın da çamurlar içinde oyun
oynadıkları yer haline geldi. Belki de o çocukları akşam
karanlığında “cin”lere benzetmişti yörenin kadınları.
Kadırga Meydanı ve doğusunda eskiden var olan Kadırga Bostanı’nın deniz tarafında, tren yolunun kıyısın
daki tarihî meydanın adıdır. Bizans döneminde bu düzlük
alan, saray kompleksine ait “polo oyunları sahası”ydı. 20.
yüzyıl başlarına dek Cundi ismiyle de tanınan meydana,
günümüzde “Cinci Meydanı” deniliyor. “Cundi” cirit oyununun adıydı. Bu meydanda da bu tür oyunlar sergilenir
di. Eski İstanbul’un belli başlı üç eğlence meydanlarından
birisiydi burası. Kadıköyü-Yeldeğirmeni Meydanı, Kasımpaşa Meydanı gibi, namı almış yürümüştü. Zaman
içinde unutuldu, çamur deryasına döndü. Çocukların
toz toprak ve kışın da çamurlar içinde oyun oynadıkları
yer haline geldi. Belki de o çocukları akşam karanlığında
“cin”lere benzetmişti yörenin kadınları.
Eski devirlerde, artık küçüle küçüle minik bir göle dö
nüşen Kadırga Limanı bölgesinde çamaşırlarını yıkarken,
beri yandan da, eski batık kadırgalardan “cin”lerin çıktığını ve bu meydanda dolaştıklarını anlatırlardı birbirlerine.
Her nasıl söylenceyse, meydanın adı işte bu Cundi’den
esinlenerek cin efsanelerine yönelmiş ve “Cinci” Meydanı
doğmuş. 19. yüzyıl sonlarında ve erken 20. yüzyılda her
iki adı da kullanılırdı.
Bu meydanın az doğusu Küçük Ayasofya’dır ve camisi
de hemen tren yolunun yanındadır. Bütün bu dolgu alanı,
Bizans devrinin “Kontoskalion” Limanı’ydı.
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Square was known as Cundi until the beginning of the
20th century, is now called "Cinci Square". "Cundi" was the
name of the javelin throw game. Such playing activities were
being exhibited in this square. It was considered among one of
the three major entertainment squares of old Istanbul.It was a
very popular place such as Kadıköy-Yeldeğirmeni Square and
Kasımpaşa Square. This playground turned into a sea of mud
and forgotten in time. It became a playground where children
play in dust in summer and mud in winter. Probably, the local women identified the children as "jinnees" in the evening
darkness.
In ancient times, while they were washing their clothes in
the Kadırga Harbor area, which seems now to be a small and
tiny little lake, they told to each other about "jinnees" that had
come out from the old wrecks of the galleys and wandered in
this square. Whatever the myth is, the name of the square was
inspired by this Cundi and headed towards the mythological
legends and "Cinci" Square thus came out. Both names were
used in the late 19th and early 20th centuries.
The smallest east of this square is called Little Hagia Sophia and the mosque is right next to the railway. All of this filled
area was the port of "Kontoskalion" of the Byzantine period.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

ÇADIRCI CAMİ SOKAĞI

CADIRCI CAMI STREET

Fatih ilçesinin bir mahallesi olan Beyazıt’ın az güneyinde
kalan Gedikpaşa’dadır. Laleli’de, Çemberlitaş’ın güneyin
deki Kadırga’ya dek yokuş aşağıya doğru uzanan Gedikpaşa Caddesi’ne sağdan girer bu sokak. Burada alt alta
iki sokağın adı da günümüzde “Çadırcı” diye bilinir. Ama
geç 19. yüzyılda deniz tarafındaki sokağın ismi “Çadırcı
Ahmet Sokağı”, üst yöndekinin ise “Pilavoğlu Sokağı” idi.
Semtin merkezinden başlayarak sahile doğru inen Balipa
şa Caddesi’nin üzerindeki Çadırcı Camisi’nden adını alan
sokak, bu caminin de hemen yanındadır. Çadırcı Ahmet
Çelebi bu camisini 1760’larda eski bir caminin yerine yaptırmıştı. Ahmet Ağa’nın 1489 tarihli vakfiyesinde, “Vakf-ı
Hacı Ahmet bin Abdullah-ül Hayyam” adıyla kayıtlı olan
bu eserin minberini ise, çok daha sonra, 1769’da ölen Samurkaş Mehmet Ağa koydurmuştur. Sokak yakınındaki
eserlerin başlıcaları, Gedikpaşa Camisi, Esir Kemalettin
Camisi, Ermeni İncil Kilisesi, daha denize doğru görülen
Aya Kiriaki Rum Kilisesi’dir.

It is located in Gedikpaşa, which is on the south part of Beyazıt, a neighborhood of Fatih.In Laleli, this street goes right
into Gedikpasa Street, which extends downhill to Kadırga in
the south of Çemberlitaş. Here the name of the two streets located above and below is also known as “Çadırcı”. But in the
late 19th century, the name of the street on the seaside was
"Çadırcı Ahmet Street" and on the upper side was "Pilavoglu
Street". Beginning from the center of the neighborhood and descending towards the shore, this street takes its name from the
Çadırcı Mosque located on Balipaşa Street situated right side
of this mosque. Çadırcı Ahmet Çelebi had re-built this mosque
instead of an old mosque in the 1760’s. This mosque, in the records of Ahmet Aga’s foundation in 1489 was registered under
the name of "Vakf-ı Hacı Ahmet bin Abdullah-ül Hayyam".
Minbar of this mosque was later established by Samurkaş
Mehâmet Ağa, who died in 1769. Most important historical
buildings near the street are; Gedikpaşa Mosque, Esir Kemalettin Mosque, Armenian Bible Church and Aya Kiriaki Greek
Church which is seen more towards to the sea.

ÇARIKÇILAR SOKAĞI

CARIKCILAR STREET

Tahtakale çarşılar bölgesinin tam göbeğindeki Taya Hatun Mahallesi’nde ve Çakmakçılar Caddesi üzerinde ve
Mercan Mahallesi sınırında kalan Kösem Sultan’ın ünlü
Valide hanının karşısında, 3. Mustafa’nın Büyük Yeni Hanı’nın da arka tarafında kalır. Burada eskiden çarık imalatı ve satışları yapan dükkanlar vardı, adı da bundan gelir.
Çevresindeki bazı sokaklar, çok yoğun şekilde buralarda
yer alan eski imalathanelerin adlarını günümüze taşımışlardır. Rastıkçı, Sandalyeci, Tarakçılar, Bezciler, Macuncu
ve Kaputçular sokakları gibi…

Located on Taya Hatun‘s neighborhood and Çakmakçılar
Street, in the heart of Tahtakale Carşılar (bazaarland) area,
at the border of Mercan neighborhood, opposite to Valide Kösem Sultan's famous Han (inn), remains at the back of Great
New Inn (Yeni Han) of Mustafa III. There were shops in here,
that used to manufacture and sell rawhide sandals, and the
name comes from this profession. Some of the streets around
the area have been carrying out the names of the old manufacturers, which were located here. Those stores were giving their
professions as names to these streets such as Rastıkçı, Sandalyeci, Tarakçılar, Bezciler, Macuncu and Kaputçular Streets
(kohl, chair, dredger, fabrics, pate, bonnet streets) etc…

ÇATALÇEŞME SOKAĞI

CATALCESME STREET

Fatih ilçesinin Cağaloğlu semtinde, Divanyolu Caddesi’nin kuzey tarafında ve Molla Fenari Camisi’nin ya
nındadır. Dört yolun birleştiği küçük bir meydanın köşesinde, duvar ü
zerindeki 1880 tamir kitabeli çeş
me,
yolların “çatallaştığı” bu noktadaki sokağa isim olmuştur.
Çeş
me
nin bulunduğu duvar, aslında 1874 ta
rihli “Lisan Okulu”nun bahçe duvarıdır. Okul, Sultan Abdülaziz
devrinde Bâb-ı Âli Hariciye kâtipleri için yaptırılmıştı.
Günümüzde “Moda Tasarım Lisesi” olarak kullanılıyor
bu güzel eser. 1922 ve 1925 yılları arasında da “Sanayi-i
Nefîse Mekteb-i Âlisi”, yani Güzel Sanatlar Okulu olarak
değerlendirilmişti.

It is in Cagaloglu of Fatih District on the north side of Divanyolu Street and next to Molla Fenari Mosque. On the corner
of a small square where four roads connect, this fountain with
1880 dated repair epitaph on the wall has given its name to
this place. The wall where the fountain is located is actually
the garden wall of the "School of Language" dated 1874. The
school was built for the clerks of Bâb-ı Âli foreign affairs office
in the era of Sultan Abdülaziz. Nowadays this beautiful building is being used as "Fashion Design High School". Between
1922 and 1925, it was used as "Sanayi-i Nefîse Mekteb-i Alisi", the School of Fine Arts.

Sokağın karşı tarafında ise, Abdullah Cevdet Bey’in
çıkardığı İctihad gazetesinin 1911 tarihli binası durur.
İstanbul camilerinin en sempatik ve küçük ebatta olanlarından Molla Fenari Camisi ise bir 15. yüzyıl eseridir, ama
yenilenmiştir. Eski yıllarda sokak yakınında “Acı Hamam”
ile Eski Ticarethane binası dururdu.

On the other side of the street, still remains the establishment of İçtihad newspaper (published by Abdullah Cevdet
Bey) building built in 1911. As one of the most sympathetic
and small-sized Istanbul mosques, Molla Fenari Mosque stands as one of the pieces of the 15th century but has been renovated. In the old years, there were "Acı Hamam" and the former
Commercial Building near the street

259

İSTANBUL YARIMADASI’NIN EMİNÖNÜ BÖLGESİ…

ÇARDAKLI FIRIN SOKAĞI

CARDAKLI FIRIN STREET

Küçük Ayasofya Mahallesi’ne adını veren ve Bizans’ın
Sergios-Bakhos Kilisesinden 2. Beyazıt devrinde camiye
çevrilen mabedin batı tarafındaki bu sokağın yanında bir
de, Çardaklı Fırın Aralığı vardır.

It is located on the western side of the temple which transformed into a mosque in Beyazit II period from the Sergios-Bakhos Church of the Byzantine and gave the name of Küçük Ayasofya (Little Hagia Sofia) Neighborhood. There is also
a Çardaklı Bakery Area beside this street.

Aslında bu “Çardaklı” sözcüğü, caminin az üst tarafındaki meşhur Çardaklı hamamından alınmış gibi duruyor.
O zamanlarda çevredeki en ünlü eserler, cami ve bu hamamdı. Dolayısıyla “Çardaklı” adının burada mevcut olan
eski bir fırının adı olarak anılması çok mantıklı duruyor.
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In fact, it seems that the word "Çardaklı" is derived from
the famous Çardaklı Hammam (bathhouse) at the top of the
mosque. At that time, the most famous monuments in the
area were the mosque and this bath. So it makes sense that
the name "Çardaklı" is used as the street name because an old
bakery with the same name existed here.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

ÇARŞIKAPI CADDESİ

CARSIKAPI STREET

Fatih’in Beyazıt semtinde bulunan Kapalıçarşı’nın yakınında ve batı yönünde, Divanyolu Caddesi’ne bakan tarafındadır. Yakın tarihlere dek bölge daha çok “Çarşıkapı”
diye tanınırdı. Yani, Kapalıçarşı’nın bu yöne açılan kapısından dolayı bu adı almıştı. Cadde çevresinde pek çok
değerli Osmanlı eseri yer alır. Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa, Sinan Paşa, Çorlulu Ali Paşa ve Köprülü Mehmet
Paşa külliyeleri en başta gelenleridir bu tarihî yapıların.

It is on the side of the Divanyolu Street, near the Grand Bazaar
in the Beyazit neighborhood of Fatih and in the west direction.
Until recent times, the region was known more as "Çarşıkapı".
In other words, it was named because of the gate of Grand Bazaar opened to this direction. There are many precious Ottoman buildings around the street. Merzifonlu Kara Mustafa
Pasha, Sinan Pasha, Çorlulu Ali Pasha and Köprülü Mehmet
Pasha Complexes are among the most important ones of these
historical buildings.
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ÇATLADIKAPI

CATLADIKAPI

Doğu Roma başkenti Konstantinopolis, şimdi gördüğümüz ve yaklaşık toplam uzunlukları 19,5 km. kadar olan
surlarla çevriliydi. Bunlar, Haliç surları, Marmara surları
ve batıdaki kara surları idi. Bu görkemli duvarlar üzerinde
de, günümüze pek çoğu ulaşamayan kapılar yapmışlardı
Doğu Romalılar. İşte, Türklerin erken 16. yüzyıldan sonra
“Çatladıkapı” diye isimlendirdiği sur kapısı, Marmara Denizi surları üzerinde ve Sarayburnu ile Kumkapı arasında
kalır. Gerisindeki semt de aynı isimle tanınır. Bu kapının
ve duvarın 1532 yılındaki depremde hasar gördüğü ve çatlak haliyle asırlardır öylece kalakaldığı iddia edilir.

The capital of East Rome, Constantinople was surrounded by
walls with 19,5 km total length. These were the Golden Horn
walls, the Marmara walls and the land walls in the west. On
these magnificent walls, the Eastern Romans had built gates
many could not reach today. Here, the gate of the wall which
the Turks call "Çatladıkapı" after the early 16th century, remain on the walls of Marmara Sea and between Sarayburnu
and Kumkapi. The neighborhood behind it is also known by
the same name. It is claimed that this gate and the wall have
been damaged by the earthquake of 1532 and remained with
the cracks on it for centuries.
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ÇEMBERLİTAŞ

CEMBERLITAS

Fatih’e bağlı Eminönü semti içinde ve Sultanahmet ile
Beyazıt meydanları arasında kalan bölgenin adıdır. İstanbul’un en eski eserlerinden olan ve Roma İmparatoru
Büyük Konstantin’in, 330 yılında İstanbul’un kuruluşu
adına diktirdiği dev anıt sütundan adını almıştır. Ama sütunun o devirlerde etrafında böyle çemberler yoktu.

It is the name of the region between the Sultanahmet and Beyazıt squares in Eminönü neighborhood, which is connected
to Fatih.It took its name from the huge monumental column
which was one of the earliest monument of Istanbul and was
built by the Roman Emperor Constantine in 330 in the honor
of Istanbul’s foundation. But there were no such circles around
the column at that time.

Anıta “Çemberlitaş” denmesi, 18. yüzyıl başlarında bir yangında çok zarar gören sütun taşlarının par
çalanmaması için, Sultan II. Mustafa tarafından etrafına
“demir çem
berler”in geçirilmesinden sonra
dır. Günümüzde kapsamlı bir onarımdan geçirilen Çemberlitaş’ın,
zemininin altında, birçok gözleri bulunan bir yer altı manastırı ve dehlizler bulunur. Osmanlılar da taşın altına
doğru tünel benzeri bir kuyu açmışlardır buraya. Sütunun
gerisinde bir zamanlar “Tavuk Pazarı” vardı. “Esir Pazarı
ve hanı” da buradaydı. Yanında da, şimdi izi bile olmayan
ve Sadrazam Bayram Paşa’nın 17. yüzyılda yaptırdığı “Esir
Pazarı Mescidi” dururdu.
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This name "Cemberlitaş" (the stone with the circled supports) is used because of iron, circled supports used around the
column stones that were damaged in the early 18th century
and these "iron circles" were arranged by the order of Sultan
Mustafa the 2th. Çemberlitaş, which undergoes extensive repairs today, has an underground monastery and corridors
under the ground, with many rooms. Ottomans also opened
a tunnel-like well below the stone. Behind the pillar, there was
"Tavuk Pazarı (chicken market)". "Esir Pazarı ve Hanı (Prisoner Bazaar and Inn)" were also located in here. Next to it,
there was "Esir Pazarı Mescidi (Masjid of Prisoner Bazaar)"
and that was built by Sadrazam Bayram Pasha in the 17th
century but no trace remains today.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

Yine şimdi olmayan ve İstanbul’a gelen yabancıların
kaldıkları “Elçi Hanı” ise Çemberlitaş’ın karşı sırasınday
dı. “Irgat Pazarı” da Çemberlitaş’ın tarihsel geçmişinde
önemli bir yer tutan mekânlardan biriydi. Bizans çağında
bu meydanda, İstanbul’un idare merkezi olan, elips formlu
“senato binası” bulunuyordu. Bundan da hiçbir iz kalmadı günümüze. Burası yine de günümüzde İstanbul’un en
gözde tarih ve turizm alanlarından biridir. Sütunun tam
batısında 1497 tarihli Atik Ali Paşa Camisi ve az gerisinde
de 1755 yılında yapılan Nuruosmaniye Camisi yer alıyor.
Anıtın yan tarafındaki cadde üzerinde bulunan Vezir Ha
nı ise, Çemberlitaş semtinin en önemli eserlerindendir.
Bir 18. yüzyıl yapısı olan bu hanın içinde vaktiyle “esnaf-ı
basmaciyan” denilen kumaş basmacıları iş görürlerdi. Ay
rıca bu hanın dışında, İstanbul’un başka bir yerinde basmacılık yapmak yasaklanmıştı. 1740’lardan sonra ise, bu
karar biraz yumuşatılmıştır.

The "Elçi Hanı (Ambassador's Inn)" where foreigners
would come to rest in Istanbul, and which does not exist today
was on the opposite side of Cemberlitas. "Irgat Pazarı (Labor
Bazaar)" was one of the places which have an important place in Çemberlitaş's historical past. In this Byzantine era, there
was an elliptical "Senate building" which was the administrative center of Istanbul. There is no trace of it that remains until
today. This is still one of the most popular historical and touristic areas of Istanbul today. Atik Ali Pasha Mosque established in 1497 and Nuruosmaniye Mosque established in 1755
are located to the west of the column. Vezir Inn (Han) on the
street, next to the monument consists the most important monuments of Cemberlitas neighboorhood. As an 18th-century
structure, Vezir Inn (Han) had fabric printers' shops inside it,
called " esnaf-ı basmaciyan (printing craftsmen)", they were
using a part of this historical building. Apart from this Han,
it was also forbidden to conduct fabric printing business in Istanbul. After the 1740s, this decision was softened slightly. "

Bu semtle adını özdeşleştiren “Çemberlitaş Hamamı” Sultan III. Murat’ın anası Nurbanu Sultan tarafından
Mimar Sinan’a, valide sultanın ölüm tarihi olan 1583’ten
önce yaptırılmıştı. Günümüzde de çalışır durumdadır bu
hamam. İstanbul’un ilk üniversitesi olan 19. yüzyıl yapısı
“Dârülfünun” binası da (şimdiki Basın Müzesi) hamamın
yakınında, Di
van
yolu üzerinde yer alır. (Bakınız; Di
vanyolu).

Çemberlitaş Hammam", which identified its name with
the neighborhood, was ordered to Mimar (Architect) Sinan by
Sultan Murat III's mother, Nurbanu Sultan before her death
in 1583. This hammam is still in use today. The first university
of Istanbul, the 19th-century building "Dârülfünun" (now is
the Press Museum) is located on the Divanyolu near the bathhouse (hammam) (See Divanyolu).

ÇİÇEK PAZARI SOKAĞI

CICEK PAZARI STREET

Eminönü’nde ve meydandaki Yeni Cami ile birlikte
1664’te yapılan (1597’de Safiye Sultan başlattı, 67 yıl sonra Hatice Turhan Sultan tamamlattı) Mısır Çarşısı’nın
doğu kanadındaki tarihî Çiçek Pazarı’na açılan sokaktır.
İstanbul’un en otantik ve etkileyici köşelerinden olan bu
pazarda günümüzde sadece çiçekler değil, her türlü çiçek
tohumu, faydalı otlar ve hatta sevimli evcil hayvanlar,
kuşlar bile satılmaktadır. Pazar çevresi, bütünüyle “tarih
kokan” bir yerdir.

It is the street opens to historical Çiçek Pazarı (Flower Market) established in 1664 (It was started in 1597 by Sultan
Safiye and was completed by Hatice Turhan Sultan 67 years
later) in Eminönü together with Yeni Mosque located in the
square. Today, not only flowers but all kinds of flower seeds,
useful herbs and even cute domestic animals and birds are sold
in this market which is one of the most authentic and impressive corners of Istanbul. Flower market has a completely "history-stunning" ambiance.
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ÇİFTE GELİNLER CADDESİ

CIFTE GELINLER STREET

Sultanahmet’ten Beyazıt’a uzanan Divanyolu Caddesi’nin
güneyinde bulunan ve Marmara Denizi kıyılarına yakın
Kadırga semtinin içinden geçip Aksaray yönüne ilerleyen
uzun caddenin bir bölümünün adıdır. Aslı da “Çifte Gelenler”dir.

It is the name of a part of the long street to the south of Divanyolu Caddesi which extends from Sultanahmet to Beyazıt
and passes through the Kadırga neighborhood near the shores
of Marmara Sea and goes towards Aksaray.

Fetih zamanının şehitlerinden iki eski kabre, sandukalı bir türbe görünümü verilmişti burada. Eski bir bina
nın duvarında bir bölümdeydi ve II. Mahmut 1811’de
onartmıştı bunları. Bu çifte sandukalardan dolayı söy
lenen “Çifte Gelenler”, zaman içinde değişime uğrayarak
bulundukları caddenin adının “Çifte Gelinler” diye tanınmasına neden olmuş. Kabirler burada günümüzde de
görülür.
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The original version of the name was actually “Çifte Gelenler".
Here two old tombs of martyrs of the conquest had been
converted into the mausoleum with the sarcophagus. They
were in a section on the wall of an old building and Mahmut
the 2th made them repaired in 1811. “Çifte Gelenler" name
which is said for these double sarcophagus' changed over the
time, and the name of the street became "Çifte Gelinler". The
tombs can be seen here today too.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

DALTABAN SOKAĞI

DALBATAN STREET

Laleli’de bulunan bu sokağı, yanındaki Kâtip Sinan Camisi Sokağı dik olarak keser. Bu caminin vaktiyle bir de mektebi bulunurdu. Daltaban adı ise, bir zamanlar burada yer
alan “Daltaban Mustafa Paşa Konağı”ndan gelir. Kâtip
Sinan Camisi’ne de bu nedenle Daltaban Camisi derler. Muhtemelen 16. yüzyıldandı. Lale devrinden sonra,
1737’de Râkım Paşa adlı zat tarafından iyi bir onarımdan
geçirilmişti. Eskiden bunun az aşağısında, deniz yönünde
çok geniş bir “havuzlu meydan” görülürdü. Yanı başındaki
Nurbanu Sultan’ın yaptırdığı Havuzlu Hamam’dan dolayı
meydana bu ad takılmıştı. Şimdi bina yoğunluğundan de
ğil bir meydan, bir karış boş yer bulamazsınız Laleli’de!..

This street, located in Laleli is cut by Kâtip Sinan Mosque
Street next to it. There was once a school of this mosque. The
name of Daltaban takes its origin from "Dalâtaban Mustafa
Pasha Mansion" which was once here. That is why the Kâtip
Sinan Mosque is called the Daltaban Mosque. It was probably
in the 16th century. After the ending of the Tulip epoch, in
1737 a thorough repair was carried out by the person named
Râkım Pasha.In the past, it was seen a very large "pooled square" towards the sea. Because it located next to the Pooly Hammam which was built by Nurbanu Sultan's order, this name
was given to it. Not a square, you cannot even find a little empty area in Laleli today due to the building density!..
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DARÜLELHAN SOKAĞI

DARULELHAN STREET

1914 yılının 10 Ocak’ında, İstanbul’da kurulan ilk müzik okulunun adı “Dâr’ülelhan” idi. Birinci Dünya Sa
vaşı’ndan sonra ise kapanmış, 1923’ten sonra yeniden
açılmıştı. Mesut Cemil Bey, Cemal Reşit Rey, Zeki Üngör gibi pek çok ünlü müzik adamının eğitim verdiği bu
okulda sayısız müzisyen yetişmişti. Osmanlı devrinin bir
tür konservatuvarı olan bu Dâr’ülelhan binası, 1927’de İs
tanbul Şehremaneti’ne devredilmişti. Darülelhan Sokağı,
Şehzade Mehmet Camisi’nin doğusunda, Damat İbrahim
Paşa Külliyesi’nin arka tarafında bulunan sokağın adıdır.
Dâr’ülelhan buradaki ünlü “Letafet Apartmanı”nın üst
katında görev yapardı. Bu binanın bulunduğu yer as
lında çok önemli tarihî anılara ev sahipliği yapar. Zira,
aynı bölgedeki konakta 14 Mart 1827’de İstanbul’un ilk
“Tıbhane ve Cerrahane”si açılmıştı. Bundan da önce orada 1716 yılından kalma “Tulumbacıbaşı Konağı” dururdu.
Bu konak, İstanbul’da ilk itfaiye teşkilatını kuran Davut
Gerçek’e aitti. Mimar Sinan’ın 1547 tarihli “çıraklık” eseri
Şehzade Mehmet Külliyesi’nin sıbyan mektebi de bu sokak köşesinde yer aldığından, eskiden yola, “Şehzadebaşı
Mektebi Sokağı” derlerdi.

The name of the first music school founded in Istanbul on January 10, 1914, was "Dâr'ülelhan". After World War I, it was
closed, and was reopened after 1923. Many of the famous musicians such as Cemil Bey, Cemal Reşit Rey, and Zeki Üngör
were educated in this school where a number of famous musicians were teachers. This Darulelhan building, a kind of conservatory of the Ottoman period, was transferred to İstanbul
Şehremaneti (old name of municipality) in 1927. Darülelhan
Street is the name of the street located in the east of the Şehzade Mehmet Mosque and behind the Damat Ibrahim Pasha
Kulliye (complex). Darülelhan (music school) was located on
the top floor of the famous "Letafet Apartment". The place
where this building is located is actually a very important historical memorial building. The reason is that, the first "Medicine and Surgery Department" of Istanbul city was opened in
the same region, on March 14, 1827.Before that, there used to
be the "Tulumcubaşı Mansion", dating from 1716. This mansion belonged to Davut Gerçek, who established the first fire
brigade in Istanbul. ''Lieutenant school" of Şehzade Mehmet's
Külliye (Complex) which is Architect Sinan's "apprenticeship"
piece, dated 1547 also located on the corner of this street. Due
to this, the road used to be called, "Şehzade Mehmet Street".

DÂRÜLFÜNUN CADDESİ

DARULFUNUN STREET

Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesinin eski adı olan Dârülfünun, yine bu okulun batısında, Vezneciler yönündeki
caddedir. İstanbul’da ilk kez 1846 yılında yatılı okul olarak düşünülüp, Ayasofya’nın arka tarafında bir zamanlar
var olan “Evkaf ve Adliye Dairesi” binasında 1862’de eğiti
me başladı. (Bu dev bina 1930’ların başında yandı).

Darülfünun, the former name of Istanbul University in Beyazit, is also the name of the road leading towards Vezneciler on
the west side of this school. It was first considered as a boarding
school in Istanbul in 1846 and education started in 1862 in
the building of the "Evkaf and Courthouse" (This huge building burned down in the early 1930s), which was once located
at the back side of Hagia Sophia.

1869’da ise Di
van
yo
lu Türbe’deki bir binada (Saffet Paşa’nın konağında) çalışan kurum, 1871’de kapatıldı. 1900’de tekrar faaliyetlerine başlayan okul, bir süre
de 1941’de yanan Vezneciler’deki ahşap Zeynep Hanım
Konağı’nda iş gördü. Şimdiki yerine ise Cumhuriyet döneminde geçti. Dârülfünun adı ise, 1933’te terk edilerek
İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürüldü.

The organization which worked in a building (Saffet Pasha
Mansion) in the Divanyolu Türbe in 1869 was closed down in 1871.
The school restarted its activities in 1900, carried out its activities for
a while in the wooden Zeynep Hanim Mansion in Vezneciler which
burned down in 1941. It was relocated to the present place in the
Republican period. The name of Darulfunun was abandoned in
1933 and transformed into Istanbul University.

DEVEOĞLU SOKAĞI

DEVEOGLU STREET

Fatih ilçesini oluşturan tarihî yarıma
danın ortasındaki Süleymaniye Külliyesi’nin Haliç’e inen yamaçlarında
ve Eminönü sahiline yakın konumda, ünlü Siyavuşpaşa
Medresesi’nin yanında ve Demirtaş Mahallesi’ndeki, 19.
yüzyıl sonlarında yapılan Davut Hanı’nın yanındadır. Sokak, az üst taraftaki Siyavuşpaşa Medresesi’nin karşısında
bulunan Deveoğlu Camisi’nden adını almıştır. Aslında
caminin gerçek adı değildir bu. Kıyısındaki 1696 tarihli
Deveoğlu Çeşmesi’nden dolayı halk buraya da aynı ismi
vermiştir. Caminin gerçek adı Hoca Hamza’dır. Bu Hoca
Hamza, Kanunî devrinde yaşadı ve 1561 yılında öldü. Caminin minberini ise Lale Devrinin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa koydurtmuştu.

It is next to Davut Han, built in the late 19th century in the
Demirtaş Neighborhood, next to the famous Siyavuşpaşa
Medrese, on the slopes of the Süleymaniye Küliyye in the middle of the historical peninsula constituting the Fatih district and
near the Eminönü coast. The street was named after the Deveoğlu Mosque locating opposite to the Siyavuşpaşa Medrese.
In fact, this is not the real name of the mosque. Due to the
Deveoğlu Fountain at the edge, built in 1696, people called it
with this name. The real name of the mosque is Hoca Hamza.
Hoca Hamza used to live in the Kanuni period and died in
1561. The pulpit of the mosque was built by Damat İbrahim
Paşa from Nevşehir, the famous Grand Vizier of Tulip epoch.

Bu yokuşlar, Fatih’in ve dolayısıyla Süleymaniye’nin
tarihî dokusunu önemli ölçüde koruyan bölgeleri olmasına karşın, pespaye atölye ve iş yerlerinin, şekilsiz çirkin
binaların ne yazık ki kuşatması altındadır. Deveoğlu çevresi bu sakillikten acil olarak kurtarılmalıdır.
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Despite the fact that these slopes are protecting the historical texture of Fatih and Suleymaniye districts, unfortunately,
they are surrounded by the row of workshops and workplaces
and ugly buildings. The area around Deveoğlu must be rescued
immediately.
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DEDE EFENDİ CADDESİ

DEDE EFENDI STREET

Şehzade Mehmet Külliyesi’nin ortasından geçerek, Şehzadebaşı Caddesi’ni Vefa’ya bağlayan caddenin adıdır. İstanbul yarımadasının orta noktasını gösteren ünlü yeşil
sütun da bu caddenin başladığı yerde ve Şehzade Camisi’nin dış avlu duvarının arka sol köşesindedir.

It is the name of the street which passes through the middle of
Şehzade Mehmet Külliye (complex) and connects Şehzadebaşı
Street to Vefa. The famous green pillar, which points out the
midpoint of the Istanbul peninsula, is at the beginning of this
street and in the left back corner of the outer courtyard wall of
the Şehzade Mosque.

İstanbul’daki en eski hamamlardan biri olarak kabul
edilen “Acemi Oğlanlar Hamamı”nın işletmesini 19. yüz
yılda bir süre, ünlü bestekâr “Hamamizade” İsmail Dede
Efendi yapmıştı. Dede Efendi Caddesi, işte bu kişiden almıştır adını. “Yine bir gülnihal, aldı bu gönlümü...” dizeleriyle sürüp giden ünlü şarkı, İsmail Dede Efendi’ye aittir.
Dede Efendi Sultan III. Selim’in de en sevdiği bestekârlar
dandı.
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The famous composer "Hamamizade" İsmail Dede Efendi
run the operation of the "Acemi Oğlanlar (Boys) Bath", one of
the oldest baths in Istanbul in the 19th century. Dede Efendi
Street has taken its name from Ismail Dede Efendi. He is the
author of the famous song called "Again a rose, took my soul ..."
which has retained its popularity in our days. Dede Efendi was
also one of Sultan Selim III's favorite composers.
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DEMİRTAŞ

DEMIRTAS

Eminönü ve Unkapanı arasında, sahil yoluna yakın yamaçlarda yer alan ve Fatih’e bağlı Eminönü semtindeki
tarihî bir mahalledir Demirtaş. Bazı sokaklarında yer yer,
mutlaka korunması gereken güzel ahşap evler görülür.
Bu mahallenin üst sırtları da Süleymaniye’ye çıkar. De
mirtaş’ın adı ise, az doğusunda ve Tahtakale’ye yakın bir
konumda bulunan Timurtaş Camisi’nden gelir. Bu isim
dönüşüme uğrayarak Demirtaş olmuştur. 15. yüzyıldan
kalan bu camiyi yaptıran kişinin tam adı, Sarı Demirci
Timurtaş Ağa idi.

Demirtas, a historical neighborhood in the Eminönü of Fatih
District, located between Eminönü and Unkapanı, near the
coast road. On some streets, there can be seen beautiful wooden
houses that ought to be protected. The back side of this neighborhood also intersects into Suleymaniye.The name of Demirtas takes its name from Timurtas Mosque, which situates a
little at the eastside and close to Tahtakale. The name Timurtas has been turned into Demirtas by time. The exact name of
the person who got built this mosque in the 15th century was
Fair Demirci Timurtas Aga.

DARPHANE SOKAĞI

DARPHANE STREET

Beyazıt’ta, Orhan Kemal kütüphanesi olarak hizmet veren 18. yüzyıl eseri ünlü Simkeşhane yapısının arka tarafındaki yoldur. Bu yüzyıla dek tarihi bina bir süre “darphane” hizmeti verdiği için, sokak da bu isimle anılmıştır.

It is the road in Beyazıt at the back of the famous Simsekhane
structure of the 18th century which serves now as Orhan Kemal's library.

Bu çevre Bizans zamanında Forum Teodosius, ya da
Boğa meydanı olarak tanınırdı. Simkeşhane’nin önünde
ve yol üzerinde duran iri mermer bloklar, 4. yüzyıldan
kalma Bizans zafer takının parçalarıdır.

Until this century historic building provided "mint" (darphane)
services, that's the reason the street has been known by this name.
This area was known as theTeodosius's Forum or the Taurus square during Byzantine empire times. The large marble
blocks in front of the Simsekhane and on the road are the pieces
of Byzantine triumphal arch from the 4th century.
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DİREKLERARASI

DIREKLERARASI

Şehzadebaşı’nda bir külliyesi bulunan 18. yüzyıl sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın, şimdiki Şehzadebaşı Caddesi’nin her iki yanında ve bu külliye yapıları
na ek olarak inşa ettirdiği, “direkler üzerinde kemerleri
bulunan sundurmalı çarşı”n20. yüzyıla dek İstanbul eğlence hayatının yüreğinin attığı yerdi ve en çok da tuluat
tiyatrolarıyla nam salmıştı. 20. yüzyıl başlarında elektrikli
tramvaylar için ray döşeme ve yol genişletme çalışmaları
nedeniyle bu direkli çarşılar ortadan kaldırılmıştır.

"Shed bazaar on the pillars with arches" was built by the order
of the 18th-century grand vizier, Nevşehirli Damat İbrahim
Paşa who has a complex in Şehzadebasi and who got built
this bazaar as addition to his other complexes in Sehzadebaşı
Street. It used to be the heart beating place of entertainment
in Istanbul up to the 20th century, especially was well known
with its tuluat theaters.

Şimdiki Belediye Sarayı’nın olduğu yerin karşısında bulunan Direklerarası semtinin çevresi anıtsal önemde büyük
eserlerle doludur. Direklerarası’nda geleneksel eğlencelerin
yapıldığı erken 20. yüzyıl günlerinden kalan bazı tiyatrolar kimlik değiştirerek, 1960’ların İstanbul’unda, “filmden
önce konserlerin verildiği sinema salonları”na dönüştü. Yakın yıllara kadar, üçü de Direklerarası’nın hizasında olan
Ege, Turan ve Ferah sinemaları, tarihî yarımadanın Eminönü bölgesindeki en önemli eğlence mekânlarıydı. Bunların
hiç biri günümüzde artık yoktur.
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At the beginning of the 20th century, these pillared bazaars were removed from the center due to rail laying and road
expansion works for electric trams.
Opposite the place where the present City Hall is located,
the Direklerarasi Neighborhood is full of historical works of
great importance. Some of the theaters left from the early 20th
century days of traditional fun, changed their identity and became "movie theaters where concerts were held before the movie" in the 1960s of Istanbul. Until recent years, three of the
Ege, Turan and Ferah cinemas, which were located in the same
row in Direklerarası neighborhood, used to be the most important entertainment venues in Eminönü area of the historical
peninsula. None of them exist today.
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DİVAN-I ALİ SOKAĞI

DIVAN-I ALI STREET

Beyazıt’ın deniz tarafında bulunan ve yanındaki Gedikpaşa hamamından dolayı “Gedikpaşa” adıyla bilinen cami,
aslında “Divan-ı Ali Camisi”dir. Saray divan çavuşlarından Ali Ağa 17. yüzyılda yaptırmıştı bunu. 19. yüzyılda
yanan eser 1868’de yeniden yapıldı. (Bakınız; Gedikpaşa.)

The mosque, known as "Gedikpaşa", because of the hammam
Gedikpaşa located nearby, on the seaside of Beyazit, is in fact
- "The Diwan-Ali Mosque". Ali Aga who was one of the sergeants of Saray Divanı (Palace Court) got built this building in
the 17th century.

Divanyolu’ndaki sokak, işte bu çavuşun adını taşır. Bu
sokaktaki bir han içinde, Doğu Roma devrinden kalma
küçük bir su sarnıcının, günümüze ulaşabilen kalıntıları
durur. Eskiden buna “Divan-ı Ali Sarnıcı” denirdi. Zamanında yaklaşık 20x15 metrelik bir alana sahip bu tarihî
sarnıcın günümüze çok az bir kısmı gelebildi.

The building that burned in the 19th century was rebuilt
in 1868. (See, Gedik Pasha.)

DİZDARİYE YOKUŞU

DIZDARIYE SLOPE

Eminönü sınırlarındaki Kadırga sem
tinde, Piyer Loti
Caddesi’nin güneyindeki Dizdariye Camisi yanındaki sokaktır. Ayrıca “Dizdariye Medresesi Sokağı” ve “Dizdariye Çeşmesi” Sokağı da bu caminin yanında yer alır. Yani
caminin etrafı, “Dizdariye” isimli sokaklarla kuşatılmış
durumdadır burada. Tam 16. yüzyılın başında, 1500’de
yapılmıştır bu cami. Kurucusu da, zamanının yeniçeri
kâtiplerinden olan “Dizdar Mehmet Sait Efendi” idi. Bu
zat aynı zamanda büyük II. Beyazıt Külliyesi’nde “bina
emini” olarak çalışıyordu. Camisini ve medresesini, bu
dev külliye inşaatından ar
ta kalan malzemelerle inşa
ettirmişti. Günümüzde, Peykhane ve Piyer Loti cadde leri
bu caminin kuzey yönünde birleşirler. Eski yıllarda burası
kocaman bir bahçeydi.

This street is in the south part of Piyer Loti Street, next to the
Dizdariye Mosque, in Kadırga neighborhood within Eminönü
border. In addition, "Dizdariye Medrese Street" and "Dizdariye Fountain Street" are located next to this mosque. So, the
mosque surrounded by streets named "Dizdariye". This mosque
was built in 1500 at the beginning of the 16th century. The
founder was "Dizdar Mehmet Sait Efendi", one of the janissary clerks of his time. At the same time, this person worked
as a "building trustee" in Beyazıts II's giant Kulliye. He got
built his mosque and madrassa with the remained materials
from the construction of this giant Kulliye.Nowadays, Peykhane and Piyer Loti avenues are connected each other in the
north part of this Mosque. In the previous years, this place was
a huge garden.

DOSTLUK YURDU SOKAĞI

DOSTLUK YURDU STREET

20. yüzyılın başlarındaki savaş ve işgal yıllarının İstanbul’unda toplumun bazı kesimlerinde, Türklerle başka
milletler arasında dostluk ilişkilerini sağlamak amacıyla
birtakım cemiyetler kurulmuştu. Türk-Rus Dostluk Cemiyeti, Türkiye-Pakistan Dostluk Cemiyeti, 1919’da faali
yetlerine başlayan ve eski adı “İstanbul Etibba Muhadenet
Cemiyeti” olan “Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma
Cemiyeti” gibi bazı kuruluşlar, bunların başını çekerdi.
Fatih’in Sultanahmet semtinde de böyle faaliyetler içinde
olan bir “Dostluk Cemiyeti” bulunuyordu ve adının veril
diği sokak çevresindeydi. Bu yol, Sultanahmet Hipodromu’nun batısındadır ve Divanyolu başlarından Kadırga
yönüne inen Klodfarer Caddesi’ne açılır.

During the war and occupation years of the early 20th century, in some parts of the community in Istanbul, a kind of
societies for strengthening friendly relations between the Turks
and other nations was established.

The street in Divanyolu was named after this sergeant. In
an inn on this street, there are a small water cistern remnants
left from the Eastern Roman era. In the past, it was called "Divan-ı Ali Cistern." A very small part of this historic cistern,
with a size of about 20x15 m, left to our present days.

Turkish-Russian Friendship Society, Turkey-Pakistan
Friendship Society, which began their activity in 1919, and
some other organizations such as "Turkish Doctors Friendship
and Solidarity Association," old name of which was "Istanbul
Etibba Muhadenet Society", were pioneers of such activities.
There was also a "Friendship Society" in Sultanahmet Neighborhood of Fatih District being busy with such activities and
located near the street to which its name was given. This road is
located in the west of the Sultanahmet Hippodrome and opens
on to Klodfarer Avenue, which descends from the beginning of
Divanyolu towards Kadırga Avenue.
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DİVANYOLU

DIVANYOLU

İstanbul yarımadasının en tanınmış caddesi ve semti olan
bu tarihî güzergâh, Sultanahmet’ten Beyazıt Meydanı’na
kadar uzanan yolun adıdır. Bizans çağında da yaklaşık ay
nı aksı izleyerek, “Mese” adıyla Forum Taori’ye (Beyazıt
Meydanı) ulaşırdı. Osmanlı devlet sisteminin en üst ma
kamı olan saraydaki “divan” toplantılarına katılmak için,
sadrazam, vezirler ve diğer görevliler, konaklarından, evlerinden çıkıp bu anayolu takip ederek saraydaki “divan”a
ulaştıkları için, cadde asırlar boyu bu isimle bilindi. Yol,
Beyazıt’a doğru “Yeniçeriler Caddesi” adıyla ilerler. Be
yazıt ve Aksaray arasında da ismi “Ordu Caddesi”dir.

It is the name of the road stretching from Sultanahmet to Beyazit Square, historical route of Istanbul, which is the most famous avenue of the peninsula and district. This road was leading to Forum Taori (Beyazıt Square) by following almost the
same route in Byzantine period.The avenue was known with
this name, The Court Road (Divanyolu) for centuries because viziers and other officials used this route after leaving their
mansions and houses for attending the "divan (court)" which
is the top state organ of the Ottoman empire system. The road
extending towards Beyazit called "Yeniçeriler (Janissary) Avenue". Its name located between Beyazit and Aksaray is called
"Ordu Avenue".

Eminönü ilçe sınırlarında bulunan bu tarihî cadde
üzerinde pek ta
nın
mış önemli eserler bulunur günü
müzde. Sultanahmet’ten Beyazıt’a doğru, caddenin sağına
soluna dizilmiş Cevri Kalfa Okulu ve Çeşmesi, II. Mahmut Türbesi, Köprülü Kütüphanesi ve külliyesi, Çember
litaş Hamamı, Konstantin sütunu, Atik Ali Paşa Camisi
ve medresesi, Nuruosmaniye Külliyesi, Vezir Hanı, eski
Tavuk Pazarı alanı -ki esirler genellikle burada alınır sa-
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There are some well-known important monuments in this
historical street located within the borders of Eminönü district. From the Sultanahmet towards the Beyazıt, on the right
side of the avenue there are Cevri Kalfa (forewoman) School
and Fountain, Mahmud II's mausoleum, Köprülü Library and
Kulliye, Çemberlitaş Bath, Constantine Column, Atik Ali Pasha Mosque and Seminary, Nuruosmaniye Küliyye, Vezir Inn,
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tılırdı- Sinan Paşa ve Çorlulu Ali Paşa külliyeleridir. 19.
yüzyıldan Saffet Paşa’nın “Dârülfünun” (üniversite) niye
tine 1870’te yaptırdığı ve bir dönem belediye binası olarak kullanılan şimdiki “Basın Müzesi”, Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi de bu cadde üzerinde yer alan çok
önemli eserlerdir.
İstanbul tarihinin en ünlü yollarının başında gelen Divanyolu Caddesi, vaktiyle bu denli geniş değildi tabii ki.
Bu genişliği elde edebilmesi için de bazı binalar yıkılmış,
bazılarının da caddeye uzanan bölümleri kesilmişti. Bu
bir bölümü kesilen yapılardan biri de, Nurbanu Sultan’ın
yaptırdığı Çemberlitaş Hamamı’dır. Ayrıca yol uğruna,
1956 yılında, 17. yüzyılın ünlü sadrazamı Kemankeş Kara
Mustafa Paşa’nın yaptırdığı medrese de ortadan kaldırılmıştır Divanyolu’nda. Yine, Çemberlitaş’ın karşısında duran ve zamanımıza ulaşamayan tarihî “Elçi Hanı” İstan
bul’un en önemli ve eski yapılarındandı. Osmanlı başkentine gelen elçiler burada ikâmet ederler, atları da burada
kalır ve beslenirdi.
1865 yılının ünlü Sirkeci-Hocapaşa yangınından sonra bu yolun yeni düzenleme çalışmalarını ilk başlatan kişi,
dönemin Sadrazamı Keçecizade Fuat Paşa’ydı. Bunca yitirilmiş eserlerine karşın, yine de İstanbul tarihinin yüreği,
âdeta bu yol üzerinde atar günümüzde.
20. yüzyılın erken dönemlerine dek bu yol çevresindeki “aşık kahveleri” de pek ünlüydü. Bir zamanlar İstanbul’da bir “Divanyolu Caddesi” daha vardı. Günümüzde
Beşiktaş’tan Ortaköy’e uzanan Çırağan Caddesi’nin bir
bölümüne, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında bir
dönem “Divanyolu” derlerdi.

Old Chicken Market area (slaves were usually bought and sold
here), Sinan Pasha’s and Çorlulu Ali Pasha’s Küliyye. The present "Basın Müzesi (Press Museum)", which got built in 1870
by Saffet Pasha in the 19th century with the aim of "Dârülfünun" (university), and Merzifonlu Kara Mustafa Paşa's Külliye, which was once used as a municipal building, are also very
important historical buildings located in this avenue.
Divanyolu Avenue, which is one of the most famous roads
in Istanbul's history, was not that wide in the past times.
Some buildings had been demolished and some parts of
them extending to the avenue had been cut, for getting this width. One of these structures was cut is the Çemberlitaş Bath,
built by Nurbanu Sultan. Also for the sake of the road, in 1956,
the madrassa built by the famous grand vizier Kemankeş Kara
Mustafa Pasha of the 17th century, was also demolished in Divanyolu. Again, the historical "Elçi Inn", standing in front of
Çemberlitaş and unable to reach our time, was the most important and ancient structures of Istanbul. The ambassadors
who came to the Ottoman capital used to reside here, and their
horses stayed here and nourished.
After the famous Sirkeci-Hocapaşa fire in 1865, the first
person to initiate the new reconstruction of this road was the
Grand Vizier Keçecizade Fuat Pasha. Despite all these lost
monuments, this road is still the heart beating part of Istanbul's history.
Up to the early 20th century, the "love cafes" around this
road were famous as well. Once upon there was another "Divanyolu Avenue" in Istanbul. A part of the road of Çırağan
Avenue, stretching from Beşiktaş to Ortaköy, was also called
"Divanyolu" in the late 19th and early 20th centuries.
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DÖKMECİLER HAMAMI SOKAĞI

DOKMECILER HAMAMI STREET

İstanbul’un en ünlü tarih alanı olan Fatih’e bağlı Süleymaniye Külliyesi çevresi, pek çok eski eserle doludur.
Eminönü bölgesinin Haliç’e bakan yamaçlarında (Bizans
İstanbul’unun üçüncü tepesi) 1557’de Mimar Sinan’ın tamamladığı bu devasa eserin, külliye grubu içinde yer alan
bir de hamamı bulunur. Sokak, bu hamamın kıyısından
geçer.

The surroundings of the Süleymaniye Küliyye, which is connected to Fatih, Istanbul's most famous historical area, are full
of with ancient buildings. On the slopes of the Eminönü area,
opposite to the Halic (the third hill of Byzantium), the gigantic
work completed by architect Sinan in 1557, has a bath in the
Küliyye. The street passes by the edge of this hammam.

Caminin do
ğu yönündeki yokuşta vaktiyle kü
çük
çapta toplar dahi dökebilen “dökmeci esnafı” iş görürdü.
Süleymaniye Hamamı, bu dökümcü esnafından dolayı
“Dökmeciler Hamamı” diye tanınmıştır. Hamam, 15501557 arasında inşa edilen muazzam külliyenin ilk tamamlanan birimlerindendi.
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In the east slope of the mosque, once upon " the molding
artisans" used to work, who were even able ''to mold small
caliber cannons''. Süleymaniye Bath is known as "Dökmeciler
(molders) Bath" because of these artisans. The bath was one of
the first completed units of the magnificent Küliyye -complex,
built in between 1550-1557.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

DUYUNİ UMUMİYE SOKAĞI

DUYUNI UMUMIYE STREET

Fatih’in Sirkeci semtinde ve Büyük Postane’nin arkasındaki Hobyar Camisi’nden adını alan Hobyar Mahallesi
sınırlarında bulunan bu sokak, İstanbul Erkek Lisesi binasının aşağısındadır ve Mimar Kemalettin Caddesi’ni dik
keserek, Sirkeci sahilindeki Yalı Köşkü Caddesi’ne ulaşır.
Sokağa adını veren “Duyûni Umûmiye”, aslında şimdiki
İstanbul Erkek Lisesi binasıdır. Bu terim “genel borçlar”
anlamına geliyor. Osmanlı Devleti, içine düştüğü mali
kriz nedeniyle Sultan Abdülmecit devrinde ve 1854’ten
itibaren dış ülkelerden borç almaya başladı ve yaklaşık
1874’lere dek bu durum sürdü. Gün geldi bunları ödeyemez duruma düştü ve devletin borçları gelirlerini aştı.

Situated in the Sirkeci neighborhood of Fatih and within the
border of the Hobyar Neighborhood, which is named after the
Hobyar Mosque located behind the Great Post, this street is
below the Istanbul Men's High School building and cuts vertically the architect Kemalettin street, and reaches Yalı Köşkü
Avenue on Sirkeci coast. The “Duyûni Umûmiye”, which gives
its name to the street, is actually the current Istanbul Men's
High School building. This locution means " general debts".
Starting from 1854 the Ottoman Empire began to borrow money from foreign countries in the period of Sultan Abdülmecit
due to the financial crisis it had fallen into and this situation continued until about 1874. The day came when the State
could not afford to pay the debts and the government debts
exceeded the income.

Sonuçta bu borçların tah
sil edilmesi amacıyla
1881’de yabancı üyelerden oluşan bir kurum oluşturuldu
ve Duyûni Umûmiye adını alarak bu binada iş görmeye
başladı. 1928 yılına dek borçları bu kurum denetledi.Tarihî binanın ve sokağın çevresi yoğun şekilde eski eserlerle
doludur. Hoca Kasım Günani Camisi, Rüstem Paşa Medresesi, İran Konsolosluğu binası, Sadrazam Mahmut Ne
dim Paşa Türbesi, Cezeri Kasım Paşa Camisi, Bâb-ı Âli
Külliyesi, Nallı Mescit, bunların başta gelenleridir.

As a result, in order to collect these debts, an institution
consisting of foreign members was formed in 1881 and started
to work in this building with the name of Düyuni Ümumi. The
institution supervised the debts until 1928. The surroundings
of the historic building and the street are full of with ancient
monuments. Hoca Kasım Günani Mosque, Rüstem Pasha
Medrese, Iran Consulate building, Grand Vizier Mahmut
Nedim Pasha Tomb, Cezeri Kasım Pasha Mosque, Bab-i Âli
Küliyye, Nallı Masjid are the main ones of them.
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İSTANBUL YARIMADASI’NIN EMİNÖNÜ BÖLGESİ…

EBUSSUUD CADDESİ

EBUSSUUD STREET

Fatih’e bağlı Eminönü semtinde ve Topkapı Sarayı’nın batı
surlarından Sirkeci içlerindeki Hoca Paşa’ya dek uzanan
caddenin adı, 16. yüzyılın ünlü şeyhülislamı Ebussuud
Efendi’den gelir. Ebussuud’un aynı zamanda Haliç kıyısın
daki Sütlüce’de de bahçe içinde bir köşkü vardı ve daha
çok burada otururdu. Ünlü tefsirlerini de burada yazmıştı. 1491’de doğdu. 1533 yılında İstanbul kadısıydı. Sonra,
Osmanlı tarihinde en uzun süre şeyhülislamlık yapmış
din bilginlerinden biri oldu. 1545’te bu göreve getirilen
Ebussuud Efendi, 1574 yılında ölene dek bu görevinde
kaldı. Mezarı Eyüp’tedir.

The avenue in Eminönü district of Fatih extending from the
western walls of the Topkapi Palace to Hoca Pasha in Sirkeci
takes its origin from Ebussuud Efendi, the famous Sheik ul Islam of the 16th century. At the same time, Ebussuud had a pavilion in the garden, along the Golden Horn and in most of his
life he lived in here where he wrote his famous commentaries.
He was born in 1491. In 1533, he became a kadi in Istanbul.
Then, he became longest served Sheikulislam in the history of
Ottoman empire. Ebussuud Efendi, who was brought to this
position in 1545, remained in this position until 1574. His
grave is in Eyüp.

Caddenin bulunduğu bölge, daha çok geç 19. yüzyıl
ve erken 20. yüzyıl yapılarıyla doludur. Ama bunların
aralarında yakın yıllarda yapılan pek çok “çirkin” bina da
mevcuttur. Ebussuud Caddesi çevresindeki en önemli eski
eserler, Hocapaşa Hamamı ve Camisi, 1890 tarihli Sirkeci
Tren Garı, Bâb-ı Âli kompleksi ve Nallı Cami, Aşir Efendi
Kütüphanesi, han yapıları, Hobyar Camisi ve Büyük Postane binasıdır. Vaktiyle bu caddenin kuzey yönünde Mustafa Ağa Medresesi dururdu. Aşir Efendi Caddesi’ne doğ
ru batısında da İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi görülürdü.
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The area where the street is located is full of the late 19th
century and early 20th century buildings. But among them
there are many "ugly" buildings built in recent years. The most
important ancient monuments around Ebussuud Street are
Hocapaşa Bath and Mosque, 1890 Sirkeci Railway Station,
Bâb-ı Âli Küliyye and Nallı Mosque, Aşir Efendi Library, Inn
constructions, Hobyar Mosque and Great Post Office building.
The Mustafa Aga Madrasa was once stationed in the north
part of this avenue. İbrahim Paşa Elementary school could be
seen towards the west of Aşir Efendi Avenue.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

EMİNÖNÜ (MERKEZ)

EMINONU (CENTRAL)

Tarihi bölgenin çevresindeki tüm yerleşimler, sokak ve
caddeler bu çalışmada yer aldığından, Eminönü’nü ilçe
bazında incelemeyip, merkez bölgesine bakmakla yetineceğiz burada.

Since all the settlements, streets and avenues around the historical district are have been mentioned in this study, we would
not be satisfied without looking at the central region, and researching the basis of Eminönü district.

Eminönü Meydanı, Bizans tarihinde çok önemli bir
ticarî limanın gerisindeydi. Sirkeci ile birlikte Neorion
ve Prosforion limanlarının bulunduğu bu hayli işlek alan,
aynı işlevini Osmanlı devrinde de sürdürdü. Hatice Turhan Sultan’ın 1663 yılında tamamlatabildiği Yeni Valide Camisi’yle ve buna bitişik muhteşem hünkâr kasrı ile
taçlanan Eminönü, bunların hemen bitişiğinde görülen
aynı tarihli Mısır Çarşısı’yla da dünyaca tanınır. Çarşının
meydan girişinin batı tarafında da III. Selim’in kız kardeşi
Hatice Sultan’ın 19. yüzyıl başlarında yaptırdığı güzel bir
çeşme vardır. Meydan çevresindeki diğer başlıca eserler
ise, 19. yüzyıldan Hidayet Camisi, 16. yüzyıldan Rüstem
Paşa Camisi, 15. yüzyıldan Âhi Çelebi Camisi, 20. yüzyıl başlarından Büyük postane binası, 19. yüzyıl sonları
ve erken 20. yüzyıl içinde yapılmış pek çok güzel kârgir
hanlardır. Zindan Kulesi’yle, Bekri Mustafa Türbesi’yle,
Çiçek Pazarı’yla, Tahtakale’deki otantik dükkânlarıyla, geleneksel aktarlarıyla, kahveci, kuru yemişçi, balıkçı, peynirci, zücaciyeci dükkânlarıyla, Timurtaş, Kazancılar ve
Kantarcılar camileriyle, 18. yüzyıldan Ali Paşa Hanı’yla,
Eminönü, İstanbul’un tarihî yüzünü en iyi aksettiren bölgelerin başında gelir.

Eminönü Square was at the back side of a very important
commercial port in Byzantine history. The ports of Neorion
and Prosforion, together with Sirkeci, it was a very busy area,
and continued the same function during the Ottoman era.
Eminönü, crowned by the new Valide Mosque and magnificent Hünkar Castle adjacent to it, made completed by Hatice
Turhan Sultan in 1663, is also famous with the same dated
Spice Bazaar next to it. On the western side of the square entrance of the bazaar, there is a beautiful fountain built by Selim III's sister Hatice Sultan in the early 19th century. Other
major works around the square are the Hidayet Mosque from
the 19th century, Rüstem Pasha Mosque from the 16th century, the Âhi Çelebi Mosque from the 15th century, the Great
post office building, built at the beginning of the 20th century,
many beautiful masonry inns built during the late 19th and
early 20th centuries. Emiönönü is one of the regions that best
reflects the historical face of Istanbul with the monuments
located here such as Dungeon Tower, Bekri Mustafa's Tomb,
Flower Bazaar, with authentic shops in Tahtakale, with coffee
shops, nuts shops, fisherman shops, cheese shops, sticker shops,
Timurtaş, Kazancılar and Kantarcılar Mosques.
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İSTANBUL YARIMADASI’NIN EMİNÖNÜ BÖLGESİ…

EMİN SİNAN HAMAMI SOKAĞI

EMIN SINAN HAMAM STREET

Eminönü sınırlarında ve Laleli’nin doğusunda bulunan
Gedikpaşa semti civarında ve Piyer Loti Caddesi’nin üstünde bulunur bu sokak. Aynı zamanda ilçenin mahallelerinden biridir. Emin Sinan Efendi, sokağın olduğu yerde
hamam ve cami yaptırmıştı. Şimdi bunlar yoktur. Sinan
Efendi, sarayda Fatih Sultan Mehmet’in matbah emini
(mutfak) idi. Burası Gedikpaşa semti yakınındadır. Civarındaki önemli eserlerden birkaçı, Gedikpaşa Camisi ve
hamamı, Kadırga Hamamı, Keçecizade Fuat Paşa Camisi
ve türbesidir.

This street located within Eminönü borders and on the east of
Laleli, and the upper side of Piyer Loti Avenue. It is also one of
the neighborhoods of the district. Emin Sinan Efendi had built
a hammam and a mosque in the place where the street was.
Those buildings do not exist now. Sinan Efendi was the Sultan
Mehmed the Conqueror's matbah emini (kitchen executive).
This place is located near Gedikpaşa neighborhood. Some of
the important works in the area are Gedikpaşa Mosque and
Bath, Kadırga Bath, Keçecizade Fuat Paşa Mosque and Tomb.

ESİRCİ KEMALETTİN SOKAĞI

ESIRCI KEMALETTIN STREET

Eminönü ilçesi sınırlarında ve Beyazıt’ın deniz tarafına
inen güney yamaçlarında, Gedikpaşa’da bulunan bu sokağın batı yönünde, eski bir “Ermeni İncil Kilisesi” bulunuyor. Sokağa adını veren Esirci Kemalettin Camisi bunun
batı tarafındadır. Sokak, Gedikpaşa Caddesi’yle, adını ta
rihî “Gedikpaşa Tiyatrosu”ndan alan Tiyatro Caddesi arasındadır. Gedikpaşa Camisi ve hamamı da bu civardadır.

This street is within the borders of Eminönü district and on
the southern slopes of the Beyazit seaside, on the western side
of this street, which is in Gedikpasa, there is an old "Armenian
Bible Church". The Esirci Kemalettin Mosque, where the street
originates its name from, is on the west side of it. The street is in
between Gedikpaşa Street and Theater Street which is named
after the historical "Gedikpaşa Theater". Gedikpaşa Mosque
and the bath are also in this neighborhood.
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ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

FEVZİYE CADDESİ

FEVZIYE STREET

Ahmet Fevzi Paşa, Yeniçeri ocaklarının 1826 yılında
ve Sultan 2. Mahmut döneminde kaldırılmasına yönelik
önemli çalışmalar yapmıştı bu paşa. Bu nedenle de yeniçerilerin “Eski odalar”ının bulunduğu Şehzadebaşı’ndaki bir
caddeye bu şahsın ikinci adı verilmiş, sonra kurulan “Ye
ni odalar”ın yer aldığı Aksaray-Horhor yakınındaki bir
başka caddeye de paşanın ilk adı olan Ahmet’ten esinle
nilerek “Ahmediye” denmişti.

Ahmet Fevzi Pasha had made important activities for the
removal of the Janissary quarries in 1826 during the reign of
Sultan Mahmut II. For this reason, the street where Janissaries
''Old Rooms" located was named after the second name of this
person and another street near the Aksaray-Horhor, where
''New Rooms'' located was named by the resemblance of the
first name of pasha, and it was called "Ahmadiyya".

Fevziye Caddesi, Şehzade Mehmet Camisi ile bunun arka köşesindeki Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin
tam karşı yönlerindeki caddedir. Eski yeniçeri odalarının
olduğu yer burasıydı. Günümüzde bu bölge Kemal Paşa
Mahallesi içinde kalır.

Fevziye Street is in the opposite to the Şehzade Mehmet
Mosque and the Damat Ibrahim Pasha Kulliye which locates
right at the back of it. That's where the old janissary rooms
used to be. Nowadays, this area is in the Kemal Pasha Neighborhood.

FUAT PAŞA CADDESİ

FUAT PASA STREET

Eminönü ilçe sınırlarında, İstanbul Üniversitesi doğu duvarlarının tam dibinde, Beyazıt yönünden bu duvarlara
paralel olarak uzanan ve bu cadde üzerindeki Fuat Paşa
Camisi’nden adını alan eski caddedir. Ali Fuat Paşa 19.
yüzyıl sadrazamlarındandı ve burada güzel bir de konağı
bulunurdu. 1912’deki büyük yangında mahvolmuştu bu
şahane konak. Ali Fuat Paşa’nın cadde köşesindeki 1863
tarihli camisi, vaktiyle aynı yerde duran ve 16. yüzyıla ait
olan bir başka caminin yerinde inşa edilmiştir. Fatih’in
yaptırdığı “Saray-ı Atik”te ölenlerin cenazeleri, bu eski
camide yıkanırdı. Camiyi 1547’de bu sarayın ağalarından
Yakup Ağa yaptırmıştı.

This avenue is located within the borders of Eminönü district,
right at the eastern walls of the Istanbul University, extending
parallel to these walls from Beyazit direction and taking its
name from the Fuat Pasha Mosque in this street.
Ali Fuat Pasha was one of the grand viziers of the 19th
century and there was a beautiful mansion here. This great
mansion was destroyed in the great fire of 1912. Ali Fuat Pasha's mosque dated 1863 on the corner of the street was built
at the site of another mosque that once stood in the same place
and belonged to the 16th century. The persons died in "Saray-i
Atik", which was built by Fatih, were being washed in this old
mosque. The mosque was built in 1547 by the nobleman from
the palace Yakup Ağa.
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İSTANBUL YARIMADASI’NIN EMİNÖNÜ BÖLGESİ…

GAZİ SİNAN PAŞA SOKAĞI

GAZI SINAN PASA STREET

Fatih’in tarihî semti Çemberlitaş’ta ve aynı isimli sütununun (eski Konstantinus sütunu) doğu yönünde bulunan,
17. yüzyıl yapısı Vezir Hanı’nın arkasındadır bu sokak. 16.
yüzyılın tanınmış sadrazamı ve “Yemen fatihi” diye anılan
Sinan Paşa’dan adını almıştır. Çünkü, paşanın Divanyolu
üzerindeki medresesi ve türbesi buraya çok yakındır. Si
nan Paşa Külliyesi’nin yanında da 18. yüzyıl başlarının
sadrazamı Çorlulu Ali Paşa’nın külliyesi bulunur. Bun
ların karşılarında yer alan eserler ise, Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi ve Köprülü Mehmet Paşa Camisi
ve külliyesidir.

This street is in the historical neighborhood of Fatih district, in
Çemberlitaş and in the east direction of the same named column
(the former Konsantantinus column), behind the 17th-century
building Vezir Hanı (inn). Takes its name after the renowned
Grand Vizier of the 16th century and Sinan Pasha, who was
called "The Conqueror of Yemen ". Because, the pasha's, medrese
and tomb on the Divanyolu are very close to here. Next to the Sinan Pasha Külliye, there is Çorlu Ali Pasha's Küliyye, the grand
vizier of the early 18th century. The works locating in front of
them are Merzifonlu Kara Mustafa Pasha's Külliye and Köprülü Mehmet Paşa's Mosque and Kuliyye.

GENÇTÜRK CADDESİ

GENCTURK STREET

Bu geniş cadde, Fatih’in Laleli semti sınırlarında bulunan
Aksaray yakınındaki Ordu Caddesi’nin kuzeyindeki Şehzadebaşı semtine doğru tırmanan yoldur. Üzerinde çoğunlukla tekstil ürünleri satan büyük mağazaların yer aldığı
bu caddenin adı, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl içindeki
gelişmelerde önemli roller üstlenen “Jön Türkler”den gelir.
Bu Jön Türkler’e “Genç Türk” de denilmekteydi.
Batı kültürlerindeki çağdaş fikir ve yönetim modellerinin, başkent İstanbul’da da yaygınlaşmasına çalışan
bir grup aydın tarafından 1965’de oluşturulmuş olan bu
cemiyet içinde Namık Kemal, Ali Suavi gibi tanınmış
isimler de bulunuyordu. Fransızca “Jeunnes Turcs” diye
bi
linen bu cemiyetin ikinci toplantısı 1907’de Paris’te
yapılmış, ardından patlayan I. Dünya Savaşı’ndan sonra
grup dağılmıştı.

This large street leads to the Şehzadebasi district north of Ordu
Avenue near Aksaray, which is located within the Laleli neighborhood of Fatih district. The name of this avenue, in which
large stores selling mostly textile products are located, is called
"Young Türks", the name of the organisation which played a
crucial role in the development of the Ottoman Empire in the
19th century. The other name of them was "Jön Turks". Well
known names like Namık Kemal and Ali Suavi were in this
movement, which was formed in 1865 by a group of intellectuals, who tried to spread the modern ideas and management
models of the Western civilization in the Istanbul city. The second meeting of this society, called in French "Jeunnes Turcs",
was held in Paris in 1907, the movement stopped its activities
after World War I.

GÜNGÖRMEZ
(YUSUF AŞKIN SOKAĞI)

GUNGORMEZ
(YUSUF ASKIN STREET)

İstanbul’un en ünlü ve tarihî bir söylenceye ev sahipliği yapan sokağının adı (idi) bu!.. Şimdi ise “Yusuf Aşkın
Sokağı” oldu. Yeri, Fatih’e bağlı Sultanahmet Hipodromu’nun güneyinde, Kadırga’ya inen yokuşun altında ve
Kadırga Meydanı’nın (park) doğu yanındadır.

This was the name of the street of Istanbul hosting to the most
famous and historical legend! Now it became ‘Yusuf Aşkın
Street’. It is located on the south of Sultanahmet Hippodrome
within Fatih district, below the slope going down to Kadırga
and on the east side of Kadırga Square (park).

15. yüzyıl sonlarında ve Sultan II. Beyazıt devrinde Bizans’ın eski bir kilisesinden çevrilip, “Güngörmez” adıyla
“baruthane” olarak kullanılan yapı, aynı yıllarda korkunç
bir patlamayla havaya uçmuştu. Hatta kopan parçalardan
birinin dev bir kaya bloğu halinde Kabataş kıyısına düş
tüğü anlatılır eski kaynaklarda. 18. yüzyıl sonlarında bu
kaba taş bloğu yontularak düzleştirilmiş ve bir iskeleye
dönüştürülmüştü! Osmanlı baruthanesinin şehrin bu
merkezi yerinde kurulmuş olmasının bir önemli nedeni,
Sultanahmet’in bu yöresindeki toprak katmanlarında,
barut yapımında gerekli olan bazı maddelerin görülmüş
olmasıydı kuşkusuz. Güngörmez Sokağı, işte böylesine
ünlü bir efsaneye ev sahipliği yapıyordu. Neyse ki günü
müzde, Kabataş semtiyle kurduğu ilişkilerle birlikte, bu
unutulmaz “Güngörmez” hatıralarını anımsayıp avunabi
liyoruz yine de!..
Sokağın çevresi, Sokullu Mehmet Paşa Camisi, Çardaklı Hamam, Küçük Ayasofya Camisi gibi, pek çok
önemli esere ev sahipliği yapar.
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The building used as ‘powder mill’ with the name ‘Güngörmez’ by being turned from an old Byzantine church at the end
of 15th century and Sultan Beyazıt II period blew up with a
horrible explosion in those years. In the old references, even told
that one piece fell on Kabataş shore as a giant boulder. At the
end of 18th century that rough boulder was flattened by sculpting and transformed into a pier! An important reason for establishing the Ottoman powder mill in that central part of the
city was the materials required for gunpowder manufacture
seen in the earth stratum of that area of Sultanahmet. Güngörmez Street was hosting such a famous legend. Fortunately
today we console with those unforgettable ‘Güngörmez’ memories alongside the relations with Kabataş neighborhood!..
The environment of the street hosts numerous important
works likes Sokullu Mehmet Pa¬şa Mosque, Çardaklı Bath,
Little Hagia Sophia Mosque.

İSTANBUL YARIMADASI’NIN EMİNÖNÜ BÖLGESİ…

GEDİKPAŞA

GEDIKPASA

Beyazıt’tan Marmara Denizi’ne doğru inen yamaçlarda
kurulu olan bu semt, Türk İstanbul’unun en eski yer
leşimlerindendir. Adı, Fatih Sultan Mehmet’in ünlü
sadrazamı Gedik Ahmet Paşa’dan gelir. Paşa, 15. yüz
yılda burada bir külliye yaptırmıştı. Hamamı hâlâ çalışır
bunun. Bu tarihî hamam, yüz yıllar boyunca İstanbul’un
en şöhretli ve statüde bir numaralı hamamı olmuştur.
Yakınındaki Gedikpaşa Camisi bu paşaya ait değildir ve
hamamdan dolayı halk bu ismi vermiştir camiye. Bunu
17. yüzyıl divan kâtiplerinden olan Ali Efendi, mimar
Hayrettin’e yaptırmış, daha sonra minberini de Salih Ağa
adında bir zat koydurmuştu bu eserin. Ünlü Gedikpaşa
yangınlarında harap olunca, 1868 yılında Kapalıçarşı tacirlerinden Hacı Ali, şimdiki görünümünü sunan bir ona
rımdan geçirtmiştir bu camiyi. Karşısında ise, mermer ön
yüzü, ay –yıldızlarla, güneş (şems) betimlemeleriyle, tuğra
ve kordonlu perde gibi barok motiflerle süslü Gedikpaşa
Çeşmesi görülür. Bunun yapım tarihi de 1848’dir.

This neighborhood, which is located on the slopes descending
from Beyazit to the Marmara Sea, is the oldest place of Turkish times of Istanbul. The name comes from Gedik Ahmet
Pasha, the famous Grand Vizier of Fatih Sultan Mehmet. Pasha had built a complex here in the 15th century. The bath still
works. This historical bath has been Istanbul's most renowned
and number one bath for centuries. The Gedikpaşa Mosque
near did not take its name from this pasha and the people
have given this name to it due to the name of the bath located
next to it. Ali Efendi, who was one of the 17th-century's divan
clerks, made the architect Hayrettin build it, and later its pulpit was put by a person named Salih Ağa. When the famous
Gedikpaşa was damaged in the fire of 1868, Hacı Ali, one of
the Grand Bazaar traders, organized a repair that presented,
nowadays appearance of this mosque. On the opposite side, one
can see Gedik Pasha fountain decorated with baroque motifs
such as marble facade, moon-star, sun depictions, tugra and
cordon curtains. The date of construction is 1848 as well. There is also another street called Gedikpaşa. The region is within
the border of Emin Sinan neighborhood.

Gedikpaşa’da aynı isimli bir de cadde vardır. Bölge,
Emin Sinan Mahallesi sınırlarındadır.
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GÜLHANE PARKI

GULHANE PARK

Topkapı Sarayı surlarının içinde, Arkeoloji Müzesi’nin
alt tarafındaki bahçelerin adıdır. Osmanlı döneminde bu
koca yeşil alan sarayın dinlenme bahçelerindendi ve saraya ait bazı tesisler burada yer alırdı. Geç 19. yüzyılda ise
“Gülhane Meydanı” denilen yer burası değildi. Buranın
tam tersi yönünde, Topkapı Sarayı’nın son avlusundaki
Mecidiye Köşkü’nün alt yamaçlarıyla demiryolu arasında
kalan arazinin adıydı Gülhane Meydanı.

The name of gardens inside the ramparts of Topkapı Palace,
below the Archaeology Museum. That enormous green space
was one of the rest gardens in the Ottoman period and the several facilities of the palace were located here. In the late 19th
century the place called ‘Gülhane Square’ was not here. On the
opposite direction, the field between the lower slopes of Mecidiye Mansion in the last yard of Topkapı Palace and the railway
was called Gülhane Square.

Şimdiki Gülhane Parkı, yeşil dokusu ve temiz havasıyla, yıllarca İstanbullulara hizmet etmiştir. 1913 yılında
devrin şehremini (belediye reisi) Cemil Topuzlu Bey tarafından düzenlenen ve yurt dışından getirtilen, yüzlerce
ağacın buralara dikilmesiyle içinde âdeta doğal bir orman
görüntüsü yaratılan parkın “efsanevî” hayvanat bahçesi de
yakın yıllara dek buradaydı. Sonra kaldırıldı ve bahçe yorgun yıllarının verdiği perişanlıktan kurtarılarak daha çağ
daş bir görünüme sokuldu. Gözden düştüğü dönemlerde,
bir ara bu parkın adı “bitli Kağıthane” idi. Sultanahmet
yönündeki ana giriş kapısının yanında, 1890 tarihli II.

The current Gülhane Park served Istanbulites with its greenery and fresh air for years. In 1913 Mr. Cemil Topuzlu, the
mayor of the era landscaped the park and created almost a natural forest view inside the park by planting hundreds of trees;
also the ‘legendary’ zoo was here till recent years. Afterwards,
the zoo was removed, and the garden was given a more contemporary appearance by being rescued from the misery of its
tired years. During the periods fallen from grace, the name of
this park was ‘lousy Kağıthane’ for some time. Abdülhamit II
Fountain dated 1890 stands next to the main entrance door
toward Sultanahmet. The building from the 19th century whi-
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Abdülhamit Çeşmesi durur. Parkın karşısında gördüğümüz, şimdi çocuk mahkemesi olarak kullanılan 19. yüzyıl
binası “Gülhane Askerî Rüştiyesi” adıyla burada faaliyet
gösteriyordu. Yakın tarihlerde İstanbul’un “morg”u da burasıydı.
Tarihî parkın Sarayburnu yönünde ve kuzey ucundaki
kapısına bir köprüden geçilerek ulaşılıyor. Bu köprünün
altından da demiryolu geçer. Eskiden bu köprüye “cisr”
derlerdi, ki zaten bu da köprü demektir.
Gülhane Parkı sınırlarında İstanbul’daki İstanbul’da
ki tarihî yapıların en eskilerinden biri bulunur. Bu, Sarayburnu’na yakın hafif tepelik yerdeki “Got Sütunu”dur.
Roma döneminden kalmadır. Ayrıca parkın içinde bazı
Bizans sarnıçları da görülür.
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ch we see across the park served here as ‘Gülhane Military Junior High School’ and now used as the juvenile court. Recently
the ‘morgue’ of Istanbul was here.
The door of the historical park on the north end and
toward Sarayburnu is reached by passing a bridge. The railway
passes under that bridge. In the past, that bridge was called
‘cisr’ and that means bridge already.
One of the oldest historical buildings in Istanbul is located
within the boundaries of Gülhane Park. That is the ‘Goth Pillar’ on the hill with a gentle slope near Sarayburnu. The pillar
is dating from the Rome period. Besides, some Byzantium cisterns are seen in the park.
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HACI KADIN

HACI KADIN

Eminönü sınırlarında ve Unkapanı’na çok yakın Küçükpazar içlerindeki bu eski mahallenin adı, burada bir hamam yaptırmış olan Hacı Kadın isimli kişiden gelir. Aynı
isimli caddesi de, Atatürk Bulvarı üzerindeki Şebsefa Camisi’nin önünden başlayarak doğuya, Küçükpazar Cad
desi’ne uzanır. İstanbul’un en önemli “Beylik Değirmeni”
buraya çok yakın konumdaydı. Günümüzde harabesinin
bir kısmı durur.

The name of that old neighborhood inside Küçükpazar in the
boundaries of Eminönü and nearby Unkapanı comes from a
person called Hacı Kadın who had a bath built here. Its street
with the same name reaches out to Küçükpazar Street starting
from in front of Şebsefa Mosque on Atatürk Boulevard. The
most important ‘Mill of Seigniory’ of Istanbul was located nearby here. Today a part of its ruins stands.

Hacı Kadın, İstanbul’un ilk belediye başkanı (kadı)
olan ünlü Hızır Bey Çelebi’nin kızıydı. Camiyi aslında
Hızır Çelebi yaptırmıştı, ama hamamın adı olan Hacı Kadın’dan dolayı babasının camisi de bu isimle tanındı.

Hacı Kadın was the daughter of famous Hızır Bey Çelebi,
the first mayor (Muslim judge) of Istanbul. Hızır Çelebi had
the mosque built but because of the name of the bath–Hacı
Kadın–her father’s mosque was known by that name.

HACI KÜÇÜK SOKAĞI

HACI KUCUK STREET

Eminönü Tahtakale Mahallesi’ne çok yakın olan Sururi
Mahallesi’ndeki Hacı Küçük Camisi, günün her saatinde hareketli Mahmutpaşa çarşılar bölgesinin içindedir.
İsminin yanındaki sokağa veren Hacı Küçük Camisi’nin
günümüzdeki formu 19. yüzyıldandır. Çakmakçılar yokuşundan aşağıya, Sirkeci yönüne inildiğinde Hacı Küçük
Camisi ile karşılaşılır.

Hacı Küçük Mosque in Surui neighborhood nearby Eminönü Tahtakale Neighborhood is in Mahmutpaşa marketplaces
area buoyant at all hours of the day. The present-day form of
Hacı Küçük Mosque giving its name to the side street is from
the 19th century. When going down from Çakmakçılar slope
toward Sirkeci, you come across Hacı Küçük Mosque.

HAKKI TARIK US SOKAĞI

HAKKI TARIK US STREET

1889’da doğan Hakkı Tarık Us, Cumhuriyet devrinin
en önemli aydınlarından ve kültür-edebiyat adamların
dan biriydi. Hakkı Bey, Edebiyat ve Hukuk fakültelerini bitirdi. Bir dönem Giresun mebusu olarak görev aldı.
Ama aklında hep, çok büyük ilgi duyduğu kitaplar vardı
ve kendi adıyla bir kütüphane kurmayı istiyordu. Yerini
de bulmuştu. Cağaloğlu-Sultanahmet arasında, eski Acı
Musluk Hamamı’nın olduğu yerdi burası (şimdi bir han
var aynı yerde.) Fakat, 1965 yılında Beyazıt Külliyesi’ne
ait sıbyan mektebi biriminde kurulabildi kütüphane. Günümüzde bu yapı, Sahaflar Çarşısı’nın doğusundadır ve
onarım görüp yeni işleviyle açılmayı bekliyor.

Hakkı Tarık Us born in 1889 was one of the most important
intellectuals and a man of culture and letters of the Republic
period. Mr. Hakkı graduated from the faculties of Literature
and Law. He served as Giresun member of parliament for a
period. But he always had books in his mind he was very interested in and he wanted to set up a library under his name. He
found the place of the library. That was the place of the old Acı
Musluk Bath between Cağaloğlu and Sultanahmet (now there
is a commercial building). But the library could be established
in the infants’ school belong to Beyazıt Complex in 1965. Today that building is in the east of the used book bazaar and
waits to be opened with its new function after being repaired.

Devrinin bütün gazetelerini biriktiren Tarık Us, Atatürk’ün de yakın dostlarından, çok önemli bir gazeteciydi
aynı zamanda. Hakkı Tarık Us, 1956’da aramızdan ayrıldı. Günümüzde adının verildiği sokak ise, yine yaşamının geçtiği mekânlarda, Fatih ilçesinin bir semti olan
Eminönü’nün Hobyar Mahallesi’ndedir. Buradaki eski bir
kütüphaneden adını alan Aşir Efendi Caddesi’yle, İstanbul Erkek Lisesi arasında bulunuyor sokak, Kamil Paşa ile
karısı Zeynep Hanım’ın, bir zamanlar Dârülfünun olarak
da kullanılan muhteşem konakları, bu yolun çok yakınında ve güneyindeydi. Sokağın kuzeyinde ise, günümüzde
de yerinde duran ve mahalleye adını veren, Bizans’ın Aka
taleptos Kilisesi’nden devşirilen Kalenderiye (Kalenderhane) Camisi görülür.

Tarık Us who collected all the newspapers of his time was
one of the close friends of Atatürk and a very important journalist as well. Hakkı Tarık Us passed away in 1956. The street
which his name given today is also in the places his life passed
in the Hobyar neighborhood of Eminönü, a district of Fatih
county. The street is located between Aşir Efendi Street named
after an old library here and Istanbul Boys’ High School. The
magnificent mansion of Kamil Pasha and his wife Lady Zeynep which also used once as an Ottoman university was nearby
and south of this road. On the north of the street, Kalenderiye
(Kalenderhane) Mosque transformed from Byzantine Akataleptos Church stands in its place today.
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HALLACI MANSUR SOKAĞI

HALLACI MANSUR STREET

Hallaç, pamuk atan, keçeleşmiş pamuğu küçük küçük
ayıklayarak yumuşatan kimselere denir. Mansur’un lâkabı da bu işle ilgili idi. Hallac-ı Mansur, erken 10. yüzyılın
Müslüman ilim dünyasında en tanınmış bilginlerinden
biriydi. “Zeynep-Kamil” çifti olarak tanınan, Mısırlı Ka
mil Paşa ile karısı Zeynep Hanım’ın, bir zamanlar Dârülfünun olarak da kullanılan muhteşem konakları, bu yolun
çok yakınında ve güneyindeydi. Sokağın kuzeyinde ise, günümüzde de yerinde duran ve mahalleye adını veren, Bizans’ın Akataleptos Kilisesi’nden devşirilen Kalenderiye
(Kalenderhane) Camisi görülür. Hallacı Mansur, İranlı
ünlü bir sufi yazardı aynı zamanda. Şii dünyasının “yedi
ulu ozanı”ndan biri olarak kabul edilirdi. Abbasiler, onun
fikirlerini, anlattıklarını devletin geleceği için tehlikeli ve
sakıncalı gördüklerinden acı çektirerek öldürdüler. Ka
mil Paşa ile karısı Zeynep Hanım’ın, bir zamanlar Dârülfünun olarak da kullanılan muhteşem konakları, bu
yolun çok yakınında ve güneyindeydi. Sokağın kuzeyinde ise, günümüzde de yerinde duran ve mahalleye adını
veren, Bizans’ın Akataleptos Kilisesi’nden devşirilen Ka
lenderiye (Kalenderhane) Camisi görülür.

‘Hallaç’ is the name given to the person who fluffs the cotton,
softens the shagged cotton by combing out. The nickname of
Mansur was related to that job. Hal¬lac-ı Mansur was one of
the well-known scholars in the science of Muslim world of the
early 10th century. The magnificent mansion of Mısırlı Kamil Pasha and his wife Lady Zeynep known as ‘Zeynep-Kamil’
couple which also used once as an Ottoman university was nearby and south of this road. On the north of the street, Kalenderiye (Kalenderhane) Mosque transformed from Byzantine
Akataleptos Church and given its name to the neighborhood
stands in its place today. Hallacı Mansur was an Iranian famous Sufi author as well. He was accepted as one of the ‘seven
great poets’ of the Shia world. Abbasids killed him by tormenting as they regarded his ideas and narrations were dangerous
and inconvenient for the future of the state. The magnificent
mansion of Kamil Pasha and his wife Lady Zeynep which also
used once as an Ottoman university was nearby and south
of this road. On the north of the street, Kalenderiye (Kalenderhane) Mosque transformed from Byzantine Akataleptos
Church stands in its place today.

HARİKZEDE SOKAĞI

HARIKZEDE STREET

Fatih ilçesinin Laleli semtinde, Ordu Caddesi’nin kuzey
kanadında Merit Otel yanındadır. Sokağın bu otelle ilgisi
bulunur. Bu otel kompleksi, Mimar Kemalettin Bey’in 20.
yüzyıl başlarında, yangından kurtulanların, yani “harikzedeler”in ikâmet etmesi için yaptığı toplu konutlardı. Aynı
zamanda da İstanbul’un ilk “beton” binalarıdır bunlar.

It is next to the Merit Hotel, on the north side of Ordu Street,
in Laleli neighborhood of Fatih district. The street is related to
this hotel. This hotel complex was the mass housings built by
Architect Mr. Kemalettin at the beginning of 20th century for
the lodgment of the ‘harikzede’, the people survived a fire. Those
are the first ‘concrete’ buildings of Istanbul as well.

Sokak, işte bu yangından kurtulanların anısını
yaşatır şimdi. 1920’lerde harabe halinde de olsa burada bulunan ve şimdi yerinde yeller esen 1483 tarihli ve
Sekbanbaşı Balaban bin Abdullah’ın yaptırdığı “Balaban
Ağa Mescidi”, çok eski bir Bizans kilisesinden mescide
dönüştürülmüş, önemi tartışılamayacak bir eserdi. Yok
olup gitti. Ama adını, buradaki mahalleye miras bıraktı.
Bölge, günümüzde Fatih’in Balabanağa Mahallesi olarak
tanınır. (Bakınız; Balabanağa)

The street honors the memory of the people survived from
that fire now. In the 1920s there was ‘Balaban Ağa Mosque’
here built by Sekbanbaşı Balaban bin Abdullah dated 1483.
That mosque was a very important work which was transformed from an ancient Byzantine church and fell off the face of
the earth. But it left its name to the neighborhood here. The
area is known as Balabanağa neighborhood of Fatih. (See, Balabanağa).
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HAMİDİYE CADDESİ

HAMIDIYE STREET

Fatih’in tarihî semti olan Sirkeci’de, Yeni Cami’nin arka
tarafından geçen Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi’ni
doğudan dik kesen caddedir. Bu caddenin doğudaki diğer
kısmı ise, Muradiye Caddesi’dir.

This is the street cutting vertically from the east the Şeyhülislam Hayri Efendi Street passing behind Yeni Cami (New
Mosque) in Sirkeci, the historical neighborhood of Fatih. The
other part of this street in the east is Muradiye Street.

Caddeye adını veren kişi, 27. Osmanlı sultanı ve 1725
ile 1789 yılları arasında yaşayan I. Abdülhamit’dir. 49 yaşında 1774 yılında tahta çıkan ve II. Mahmut’un babası
olan sultan, buradaki külliyesinin bir parçası olan güzel
türbesinde yatar. Medresesi de burada yer alır. Camisi ise
karşı tarafta, Beylerbeyi kıyısındadır.

The street named after Abdülhamit I, 27th Ottoman sultan who lived between 1725 and 1789. The sultan, father of
Mahmut II succeeded the throne at 49 in 1774 and buried to
the pleasant shrine a part of the complex here. Its madrasa is
here as well. And its mosque is on the Asian side, on the shore
Beylerbeyi.
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HAVUZLU MESCİT SOKAĞI

HAVUZLU MESCIT STREET

Fatih ilçesinin bir semti olan ve Beyazıt’ın batısında kalan
Laleli-Nişancı’nın üst tarafındaki bu sokakta bir zamanlar, Sultan III. Murat’ın anası ve II. Selim’in eşi Nurbanu Sultan’ın 16. yüzyılda yaptırdığı aynı isimli mescit
bulunurdu. Sokağa bu mescit adını vermiş. Aynı yerde
o zamanlardan 19. yüzyıl sonlarına dek duran “Havuzlu meydan”da bu ismini, yine Nurbanu’nun inşa ettirdiği
“Havuzlu Hamam”dan almıştı. Ne hamam, ne mescit, ne
de meydan vardır artık burada, sokağın adından başka.
Tüm bu bölge bina ve iş yerleriyle dolu durumdadır şimdi.

In that street above Laleli-Nişancı, in the west of Beyazıt and
a neighborhood of Fatih district once there was a small mosque
with the same name built in 16th century by Nurbanu Sultan,
mother of Sultan Murat III and wife of Selim II. The street
named after that small mosque. ‘Havuzlu square’ stayed in
the same place from then until the end of 19th century and
was named after the ‘Havuzlu Bath’ built by Nurbanu as well.
Neither the bath nor the small mosque nor the square was here
but the name of the street. All that area is full of buildings and
workplaces now.
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HAYRİYE TÜCCARI CADDESİ

HAYRIYE TUCCARI STREET

Fatih’e bağlı Eminönü semtinin güney bölümünde yer
alan Laleli ile daha doğuda bulunan Kadırga arasında paralel olarak Aksaray yönüne uzanan, Kadırga Limanı ve
Çiftegelinler caddelerinin, batı yönünde Atatürk Bulvarı’na yakın olan bölümünün adıdır. Cadde bu noktada de
nize doğru inen Mustafa Kemal Caddesi’yle birleşir.

It is the name of the part–nearby to Atatürk Boulevard
westwards–of Kadırga Limanı and Çiftegelinler streets reach
out to Aksaray in parallel between Laleli on the south part of
Eminönü neighborhood of Fatih district and Kadırga on the
east. The street combines with Mustafa Kemal Street going through the sea on that point.

Osmanlı devrinde zengin, ayrıcalıklı bir takım tüccar
kişiler, dış ülkelerle ilişkileri olan, dürüst Müslüman tüccarlar, ekonomik olarak sıkışık günlerinde devlete borç
para ve
rirlerdi. Bunlara “Hayriye tüccarla
rı” denirdi.
Böyle ünlü birinin burada ikâmet etmiş olmasından dolayı caddenin bu adı almış olduğu söylenir. Örneğin, Kapalıçarşı’da “sandık” sahibi olan ve Kadıköyü’nde iskeleye
yakın Osmanağa Camisi civarında oturan “Ahmetefen
dizade Mehmet Sait Bey” bir “Hayriye tüccarı” idi. Hayriye Tüccarı Caddesi’nin yakınındaki önemli eserlerden
birisi, Aya Teodoros Rum Ortodoks Kilisesi’dir.

In the Ottoman period, some rich and privileged tradesmen, the honest Muslim merchants related to the foreign
countries granted the loan to the state in the days of economic
distress. Those were called ‘Hayriye merchants’. Reportedly the
street named after such a famous person lived here. For instance, ‘Ahmet Efendizade Mehmet Sait Bey’ possessed ‘coffer’ in
the Grand Bazaar and lived around Osmanağa Mosque nearby the pier in Kadıköy was a ‘Hayriye merchant’. One of the
important works nearby Hayriye Tüccarı Street is Aya Teodoros Eastern Orthodox Church.
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HİMAYE-İ ETFAL SOKAĞI

HIMAYE-I ETFAL STREET

Günümüzdeki “Çocuk Esirgeme Kurumu”nun ilk hali olan
“Himaye-i Etfal Cemiyeti” Cağaloğlu’nda, bu sokak çevresinde 1917’de kurulmuş, aynı yılın Kasım ayında Şehzade
başı’nda bir de muayenehanesi faaliyete başlamıştı.

‘Himaye-i Etfal Society’, the first form of ‘Society for the Protection of Children’ today was established around that street in
Cağaloğlu in 1917 and its clinic entered service in Şehzadebaşı
in November of the same year.

Cağaloğlu Meydanı’nda, Sultanahmet’e giden yolun
başlangıcındaki Cezeri Kasımpaşa Camisi’nin arka tarafındaki bu sokağın adı, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun o ilk
adından geliyor. Bu cemiyetin Ankara merkezi ise 1921’de
açılmış, 1935 yılında da adı, “Çocuk Esirgeme Kurumu”na
dönüştürülmüştü. Himaye-i Etfal Sokağı, günümüzde
Alemdar Mahallesi sınırlarındadır.

That street behind Cezeri Kasımpaşa Mosque in Cağaloğlu
Square, at the entrance of the road reaching out Sultanahmet,
was named after the first title of the Society for the Protection
of Children. The Ankara center of that society was established
in 1921 and its name transformed to ‘Society for the Protection of Children’. Himaye-i Etfal Street is within the boundaries
of Alemdar Neighborhood today.

HOBYAR (SİRKECİ)

HOBYAR (SIRKECI)

20. yüzyıl başlarında ünlü mimar Vedat Tek’in yaptığı
Büyük Postane binasının bulunduğu çevre, günümüzde
bu isimdeki mahalle sınırlarındadır. Mahalle, Sirkeci’deki
Büyük Postahane’nin tam arkasındaki Hobyar Camisi’n
den adını almıştır.

The environment in where located the Big Post Office built by
the famous architect Vedat Tek at the beginning of 20th century is within the boundaries of that neighborhood. The neighborhood was named after Hobyar Mosque just behind the Big
Post Office in Sirkeci.

Buradaki Hoca Hobyar denilen kişi ise, ilk olarak fe
tihten sadece üç yıl sonra 1457 yılında yaptırmıştı bu ese
ri. Daha sonra pek harap duruma geldi ve 1913 yılında
mimar Muzaffer Bey ve Vedat Bey tarafından, dönemin
mimarî stilini yansıtan anlayışla (Birinci Ulusal Mimarlık
akımı) yeniden inşa edildi bu güzel cami.

The person called Hoca Hobyar had this work built in
1457 only three years after the conquest. Afterwards, it was
ruined and that pleasant mosque re-constructed by Mr. Muzaffer and Mr. Vedat in 1913 with an understanding reflecting
the architectural style of the period (First National Architectural movement).

HOCA GIYASEDDİN

HOCA GIYASEDDIN

Fatih’e bağlı Eminönü semtinin bir mahallesi olan bu
yüksek tarihî bölgenin merkezi, Süleymaniye’nin kuzey
batısında, günümüzde “Mehmet Paşa Yokuşu” denilen
yerde bulunur. 15. yüzyılın ünlü gezgin ve alimlerinden ve
asıl adı Mehmet olan Gıyaseddin Efendi, şimdiki bu yo
kuş üzerinde (Paşa Yokuşu’nda) bir cami yaptırdı.

The center of this high historical area, a neighborhood of Eminönü district in Fatih is located at the place called ‘Mehmet
Paşa Yokuşu’ today in the northwest of Süleymaniye. A famous traveler and scholar of 15th century, Gıyaseddin Efendi
originally named Mehmet had a mosque built on this current
slope (on Paşa Yokuşu).

“Paşa Çelebi” diye de tanınan bu seçkin zatın amcası
ise, Fatih’in tanınmış alimi “Akşemsettin” idi. Hoca Gıyaseddin Mehmet Efendi, 1517’de öldü ve camisinin ha
ziresine gömüldü. Süleymaniye’nin “salis” (üçüncü) ile
“rabi” (dördüncü) medreselerinin ve İstanbul müft ülüğü
nün bulunduğu eski şeyhülislamlık dairesinin batı tara
fından Küçükpazar içlerine doğru inen mahalle ve geniş
çevresi koruma altındadır.

The uncle of that elite person also known as ‘Paşa Çelebi’ was
the well-known scholar at the court of Mehmet the Conqueror.
Ho¬ca Gıyaseddin Mehmet Efen¬di died in 1517 and buried in
his mosque. The neighborhood and its broad environment going
down to the inside of Küçükpazar from the west side of the old
office of Shaykh al-Islam in where located the ‘sa lis’ (third) and
‘rabi’ (fourth) madrasas of Süleymaniye Mosque and the office
of the Mufti of Istanbul are under guard.

HÜSEYİN AĞA CAMİ SOKAĞI

HUSEYIN AGA CAMI STREET

Fatih’in Beyazıt semtinde ve Divanyolu Caddesi’nin Kapalıçarşı’ya doğru az gerisindeki Çarşıkapı’da bulunan sokaktır. Çarşının Kürkçüler kapısı yakınındadır. Buradaki
aynı isimli caminin önünden geçer. Hüseyin Ağa, eskiden
“Sedefçiler” diye tatanınan bu mekânda, adını taşıyan
bir cami yaptırdı. Sultan II. Beyazıt döneminde sarayın
Bâbüssaade ağalarındandı. Düz çatılı ve şadırvanı yer
sıkıntısından dolayı sokak ortasında duran cami, halen
kullanılmaktadır. Bu sokak ve adını verdiği cami, Molla
Fenari Mahallesi’nde kalmaktadır.

It is the street in Çarşıkapı a little behind of Divanyolu Street
through Grand Bazaar in Beyazıt neighborhood of Fatih district. It is nearby the Kürkçüler gate of the Bazaar. The street
passes in front of the mosque with the same name. Hüseyin
Ağa had a mosque named after him in this space known as
‘Sedefçiler’ once upon a time. He was one of the Bâbüssaade
(third gate of the Topkapı Palace) chiefs of the place in the period of Beyazıt II. The mosque currently used has a flat roof
and its fountain stands in the middle of the street due to the
lack of space. That street and the mosque named after the street is in Molla Fenari neighborhood.
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HOCAPAŞA

HOCAPASA

Sirkeci tren istasyonunun çok yakınında ve güney cephesi sokaklarında bulunan tarihî mahalledir. Bir zamanlar
İstanbul’un en büyük yangınlarının görüldüğü bu semt,
adını, buradaki Hocapaşa Camisi ve hamamından almış.
Topkapı Sarayı’nın batı surlarındaki Demirkapı buraya
çok yakındır. Bu hocanın asıl adı Hoca Üveys idi ve camiyi III. Murat döneminde ve 1590’da yaptırmıştı buraya.
Aynı isimli medreseyi ise II. Abdülhamit inşa ettirmişti
semtte. Ama 1940’ ta yıktırıp, bu eserin yerine çirkin bir
maliye binası yaptılar.

It is the historical neighborhood in the streets nearby Sirkeci
train station and beside its south façade. That neighborhood
in where the biggest fires of Istanbul seen once upon a time was
named after Hocapaşa Mosque and bath here. Demirkapı in
the west ramparts of Topkapı Palace is close here. That hodja
was originally named Hoca Üveys and he had the mosque built
here in Murat III period and in 1590. Abdülhamit II had the
madrasa with the same name built in the neighborhood. But
that work was demolished and an ugly revenue office building
was built in 1940.

Eskiden Hocapaşa’da en önemli tarihî eserlerden biri
olarak, Fatih döneminden Sinaneddin Yusuf ’un yaptırmış
olduğu küçük bir cami vardı. 1486’da ölen bu zat, ilk İstanbul belediye reisimiz olan Kadı Hızır Bey Çelebi’nin
oğluydu ve aynı zamanda devrinin tanınmış filozofla
rındandı.

In the past as one of the most important historical works in
Hocapaşa, there was a small mosque had been built by Sinaneddin Yusuf from the period of Mehmet the Conqueror. That
person died in 1786 was the son of Kadı Hızır Bey Çelebi, our
first Istanbul mayor and one of the well-known philosophers
of his period as well.
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İBNİ KEMAL CADDESİ

IBNI KEMAL STREET

Fatih ilçesinde ve Sirkeci’ye yakın Hocapaşa semtinin ve
buraya adını veren Hocapaşa Camisi’nin arkasında kalan
caddedir. İbni Kemal, Osmanlı sultanı Yavuz Selim’in Mısır seferi sırasında yanında yürürken, sultanın kaftanına
bilmeden çamur sıç
ratmasıyla ta
nı
dığımız, döneminin
en saygın ilim adamlarından ve şeyhülislamlarından biriydi. Yavuz Selim, çok sevip saydığı İbni Kemal’e, atının
sıçrattığı çamurla kirlenen kaftanını şerefle saklayacağını
ve ölünce sandukasının üstüne örtülmesini söylemişti.
Sultanın çamurla kirlenen bu kaftanı, Yavuz Selim’in türbesindeki sandukasının üzerinde örtülü durur. Bu tarihi
kaftan, çok eskimiş olduğu için, onarıma alınmak üzere
sandukanın üzerinden kaldırılmıştır.

This is the street behind Hocapaşa Mosque at Hocapaşa quarter which was named after the mosque located close to Sirkeci
and in Fatih district. Ibn Kemal was one of the most respectable scientists and Shaykh al-Islam of the era where we know
him for splashing mud over caftan of the sultan while walking
alongside Yavuz Selim, the Ottoman Sultan during Egypt
Campaign. Yavuz Selim told Ibn Kemal whom he really loved
and respected that he will keep the caftan mudded by his horse
with honor and ordered the caftan to cover his sarcophagus.
This mudded caftan of Sultan still covers the sarcophagus in
the tomb of Yavuz Selim. This ancient caftan was removed
from sarcophagus to be restored.

İBRAHİM PAŞA YOKUŞU

IBRAHIM PASA SLOPE

Laleli ve Kumkapı arasından geçen Çifte Gelinler Caddesi’ne yukarıdan inen caddenin adıdır. Beyazıt’tan Kum
kapı Nişancı’sına doğru yokuş aşağıya uzanan Mithat
Paşa Caddesi’nin alt kısmı, İbrahim Paşa Yokuşu’yla birleşir. Adını aldığı “Makbul (sonradan Maktul) İbrahim
Paşa’nın yaptırdığı cami, açıldığı Çifte Gelinler Caddesi
üzerinde yer alır.

This is the street passing between Laleli and Kumkapı descending to Çifte Gelinler Caddesi. The lower section of Mithat
Paşa Caddesi descending from Beyazıt to Kumkapı Nişancı
connects to İbrahim Paşa Yokuşu. The mosque which was constructed by Grata (afterward Slain) Ibrahim Pasha of Parga
which was also named after him is located on Çifte Gelinler
Caddesi where this street leads to.

Aslında karısı Muhsine Hanım, İbrahim Paşa adına
1532’de yaptırdı bu eseri. Bu nedenle de, her ikisinin adıy
la anılır cami. Makbul İbrahim Paşa, Kanunî’nin ve Osmanlı tarihinin en ünlü sadrazamlarındandı. Sultanah
met Meydanı’ndaki sarayı günümüzde “Türk İslam Eserleri Müzesi” olarak kullanılıyor. İbrahim sonunda idam
edilmekten kurtulamamış ve o günden sonra da “Maktul
İbrahim” diye anılmaya başlanmıştır.
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Actually, his wife Muhsina Hanım had this mosque constructed on behalf of Ibrahim Pasha of Parga in 1532. Therefore,
the mosque is commemorated by both of their names. Grata
Ibrahim Pasha of Parga was one of the most known grand viziers of Suleiman the Magnificent and the Ottoman history.
His palace in Sultanahmet Square is used as a “Museum of
Turkish Islam Artifacts” at the moment. Ibrahim Pasha of
Parga succumbed to death sentence and then was commemorated as “Ibrahim the Slain”

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

İĞNECİ HANI ÇIKMAZI

IGNECI HANI DEAD END

Fatih ilçesindeki en ünlü ve en eski Osmanlı eserlerinden olan Kapalıçarşı’nın kuzeyinde ve İstanbul Üniver
sitesi’nin kuzeydoğusunda, Mer
can Yokuşu üzerinde
bulunan İğneci Hanı kıyısındaki eski çıkmazdır. Bir diğer
İğneci Hanı Çıkmazı ise, Ayasofya’nın karşısındaki Yere
batan Caddesi üzerinde ve burada yer alan Yerebatan Camisinin (Üskübi Camisi) arkasında bulunur.

This is the old dead-end street located near to İğneci Tavern
located on Mercan Yokuşu at the north of Grand Bazaar and
northwest of Istanbul University which are among the most
famous and ancient Ottoman works in Fatih. Another İğneci
Hanı Çıkmazı connects to Yerebatan Caddesi in front of Hagia Sophia located behind Yerebatan Mosque.

18. yüzyılda ve Lale Devrinde “İğneci” El-Hac Hasan
Ağanın yaptırdığı küçük mescit ise, Nuruosmaniye Camisi’nin az kuzeyinde, İstanbul’un en karakteristik sokak
dokuları arasında kalır. Tarihin yüreğinin att ığı bu yöreler
birbirlerinden ilginç tarihî han yapılarıyla doludur. Bun
lardan biri olan ve Çuhacı Han adıyla nitelendirilen açık
avlulu eski yapının, 4. yüzyılda Büyük Konstantin’in hayvanlarının barınağı olduğu söylenir. Osmanlı döneminde
ise han oluvermiş bu yapı. İğnesi Hanı Mescidi’ne, hanın
Kapalıçarşı yönündeki girişinin sağ yanındaki merdivenlerle çıkılmaktadır.

The small mosque built by “İğneci” El-Hac Hasan Ağa in
18th Century during the tulip era is located at the north of
Nuruosmaniye Mosque among the most characteristic street
textures of Istanbul. These locations where the pulse of the
history may be heard is filled with interesting historical tavern structures. It is stated that an ancient structure with an
open yard named Çuhacı Tavern was a shelter for animals of
Constantine the Great at 4th century. At the Ottoman period,
this structure became a tavern. One ascends the stairs located
at the right-side of the entry of the Tavern at the direction of
Grand Bazaar to reach İğneci Hanı Mosque.

İHTİSAP AĞASI SOKAĞI

IHTISAP AGASI STREET

Fatih’e bağlı Eminönü bölgesinin Laleli semtinde yer alan
ve Mesih Paşa Mahallesi’nde (Sultan II. Beyazıt’ın sad
razamı Mesih Paşa, buradaki Bizans kilisesi Mirelaion’u
kendi adını vererek camiye dönüştürmüştü 15. yüzyıl
sonlarında ve eser günümüzde “Bodrum Camisi” diye
tanınmaktadır) bulunan İhtisap Ağası Sokağı, Aksaray
Meyda
nı’nın güneyinde, Mustafa Kemal Cad
desinin
batısında ve Mesih Paşa Caddesi’yle Sait Efendi Sokağı
arasında kalır. Eski yıllarda bu sokağın az üzerinde Kızlarağası Abbas Ağanın 17. yüzyıldan kalan bir hamamıyla,
Yolgeçen Camisi, güney yönünde ise bir Rıfâî Dergâhı dururdu. Batı tarafında da Yavuz Selim’in torununa ait Hanım Sultan Camisi görülürdü. Bütün bu eski eserler yitip
gitmiştir artık.

İhtisap Ağası Sokağı located in Laleli quarter, Eminönü district of Fatih at Mesih Pa¬şa Mahallesi (Grand vizier of Bayezid II, Mesih Pasha transformed Mirelaion, the Byzantium
church located here to a mosque by giving his name to it. Since
the end of 15th century, it is known as “Bodrum Camisi”) is
between Mesih Paşa Caddesi and Sait Efendi Sokağı at north
of Mustafa Kemal Caddesi and south of Aksaray Square. At
ancient times, the Turkish bath of Kızlarağası Abbas Ağa resting since the 17th century, Yolgeçen Mosque and at the south,
Rıfai Dervish Convent was located over this street. At the west,
Hanım Sultan Mosque belonging to the grandchild of Selim I
would be seen. All these works are lost now.

Vaktiyle bu sokak yakınında İstanbul ihtisap ağalarından birinin ikâmet ettiği düşünülür. Bu ağalar, bir tür
kadı yardımcısıydılar ve onunla birlikte şehri teftiş ederlerken daha çok çarşı esnafının satışları ve üretimleriyle
ilgili kontrolleri yaparlardı. 1826’da İhtisap ağalığı nizam
namesi yayınlanarak, bu tarihten sonra “İhtisap Nezareti”ne dönüştürüldü bu ağalık. İhtisap ağalığı, bir tür polis
görevi görürdü. Eski asırlarda İstanbul’da, cebeci, bostancı, topçubaşı, yeniçeri ağası, falakacı, hatta böcekbaşı gibi
çeşitli makamlar, şehrin emniyet ve huzurunu sağlarlar,
esnafı da denetlerlerdi. Hepsinin başı olan sadrazamla
birlikte teftişlerde (teftiş alayları) bulunurlar ve sadraza
ma kadı ile birlikte yardımcı olanların üstünde, bu ihtisap ağaları da görev yaparlardı. Sözcüğün aslı “hisbe”dir.
Dinin emrettiği biçimde insanları kötülükten uzaklaştırmak, iyiliğe yöneltmek anlamı taşır. Bu görevi yürütenlere
“muhtesip ağa” da deniliyordu.

It is considered one of the municipal officers of Istanbul resided near of this street at one time. These officers were some
sort of deputies of Muslim judges and used to make checks on
sales and productions of artisans of the bazaar while supervising the city. In 1826, municipal officer ordinance was issued,
and this was transformed into “Municipal Supervision”. The
municipal officers were some sort of police. At ancient times,
various authorities such as armorer, gardener, cannoneer, janissary officer, falanga officer and mole officers used to ensure
security and peace and supervise the artisans in Istanbul. They
would conduct supervision with the grand vizier as the highest
officer and such municipal officers used to work over the deputies along with Muslim judges. The original term is “hisbe”
meaning Islamic-ottoman office for public regularity. Keeping
people away from evil as ordered by the religion carries the meaning to direct to good. Those who conducted this duty were
called “Muhtesip ağas” meaning Ottoman constabulary-official for public order.
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İMRAHOR HAMAMI SOKAĞI

IMRAHOR HAMAMI STREET

Aksaray’dan Yenikapı’ya inen Mustafa Kemal Caddesi’nin
doğu tarafında kalır bu sokak. Langa Polis Karakolu’nun
aşağısındadır. Langa bostanları vaktiyle bu sınırlara kadar
uzanırdı. “İmrahor Hamamı” da burada, günümüze ulaşmayan, ama adı buradaki bir sokakta yadigâr kalan “Alaca Camisi”nin yanı başındaydı. Hamam da şimdi yoktur
yerinde. Eskiden Langa bostanlığının üzerinden geçerek,
“Büyük Langa Caddesi” adıyla bu hamamın önüne ulaşan
yol, buradan sonra güzergâhta “Mirahur Hamam Caddesi” diye tanınıyordu.

This street descending from Aksaray to Yenikapı is located at
the west of Mustafa Kemal Caddesi. It is below Langa Police Station. The orchards of Langa used to reach these lines.
“İmrahor Bath” was located at near of “Alaca Mosque” giving
this street its name while not making it to our day. There is no
bath at the moment. The road extending to this bath which
was named as “Büyük Langa Caddesi” is now called “Mirahur
Hamam Caddesi”.

Hamamı, az önce “İmrahor (Fatih)” başlığında anlattığım II. Beyazıt’ın imrahoru İlyas Bey, bu camisinin
masraflarını karşılamak için 1499’da yaptırmıştı. Langa
Hamamı veya “Kale-i Ulanka Hamamı” da deniliyordu
buna ve perişan durumda da olsa 1949 yılına kadar gele
bilmişti. Vaktiyle, az batısında yer alan bir “Cellat Çeşmesi”
dururdu. Bunun yanındaki geniş “Tokmaklı Bostanı”nın
yanındaki camiye de, bu çeşmeden dolayı “Cellat Çeşmesi
Camisi” derlerdi. Hamam ise, bir süre İstanbullular ta
rafından “Cellat Çeşmesi Hamamı” diye adlandırılmıştı.

The Turkish Bath was built by İlyas Bey, mirahur of Bayezid II which I explained under the heading “İmrahor (Fatih)”
in 1499 to pay for the expenses of this mosque. This was also
called as Langa Bath or “Kale-I Ulanka Bath” and remained
until the year of 1949. Back then, “Cellat Well” was located at
its west. The mosque near of “Tokmaklı Orchard” by this well
was called “Cellat Çeşmesi Mosque” named after the well. The
Bath was called as “Cellat Çeşmesi Bath” by Istanbulites for
a while.

İNCİLİ ÇAVUŞ SOKAĞI

INCILI CAVUS STREET

Sultanahmet hızlı tramvay durağının kuzey yönünde ve
Molla Fenari Camisi’yle Divanyolu arasında, meydana
açılan dar bir sokaktır. Kafe ve yiyecek mekânlarıyla dolu
şirin bir yol olan bu sokağın doğu ucu, Yerebatan Sarnıcı girişindeki parka açılır. Parkın doğu ucunda eski bir su
terazisi kulesi görülür. Ünlü “Milion Taşı” da buradadır.

This is the street leading to the square, continuing between
Molla Fenari Mosque and Divanyolu at the north of the Sultanahmet tramway stop. Being a gracious road filled with cafes and restaurants, the eastern side of this street leads to the
park located at the entrance of Basilica Cistern. There is an
ancient water level tower at the eastern side of the park. The
renowned “Milion Stone (milyon taşı)” is also located here.

İncili Çavuş, 17. yüzyılda yaşamış ve nükteleriyle
insanları eğlendiren ve bu konuda İstanbul’da bir hay
li nam salan kişiydi. 1632’de ölen İncili Çavuş’un kabri,
Edirnekapısı mezarlığı’ndadır. Bazı kaynaklar, Divanyolu’nun Sultanahmet Meydanı’na bakan ucunda bulunan
Firuzağa Camisi’nde yattığını da söylerler. Caminin çok
yakınındaki sokağın adından dolayı, bu bilgi daha doğru
gibi görünüyor. “İncili”nin asıl adı Mustafa Çavuş idi. Aslında çok zeki bir devlet görevlisiydi. IV. Murat devrinde
İran elçiliği bile yapmıştı. Yazdığı risalesinde “Muhammed” adının İncil’de de yer aldığını söylemesinden dolayı
kendisine “İncili” lâkabı takıldığı rivayet edilir.
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İncili Çavuş was a renowned person in Istanbul for amusing people with his witticism who lived in the 17th century.
The grave of İncili Çavuş who deceased in 1632 is at Edirnekapısı Graveyard. Some sources state that his grave is located at
Firuzağa Mosque located on Divanyolu overlooking to Sultanahmet Square. This information seems to be more valid as the
street is very close to the Mosque. The original name of İncili
Çavuş was Mustafa Çavuş. In fact, he was a very smart state
officer. He even acted as the ambassador in Iran during Murad
IV’s period. It is thought that he received the title “İncili” meaning Bible in Turkish as he stated in his booklets that the name
of “Mohammed” was also mentioned in the Bible.
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İMRAN ÖKTEM CADDESİ

IMRAN OKTEM STREET

Sultanahmet’teki eski “Adliye Sarayı”nın önündeki caddenin adıdır. Caddenin diğer tarafında da, ünlü Filoksenus
(Binbirdirek) Sarnıcı durur. Bu bölge tamamen bir tarihsel alan içinde kaldığından, cadde ve Adliye Sarayı çevresi
çok yüksek değerde başka eserlerle doludur. Azize Eufe
mia Şehitliği ve İbrahim Paşa Sarayı’nın bir kısmı bunların en başta gelenleridir. Eğer, Azize Eufemia’nın 4. yüzyıl
başlarında işkence edilerek öldürüldüğünü tasvir eden
kilise apsisindeki fresko resimler (yerinde duruyorlar)
İstanbul, kültür-tarih-turizm yönünden adeta bir “mücevher daha kazanmış olacaktır. Şimdilerde burada bazı
arkeolojik çalışmalar yapılmaktadır.

This is the street in front of the old Courthouse in Sultanahmet.

Caddenin adını aldığı İmran Öktem, 1966’da Yargıtay
Başkanlığı yapmıştır. 1904-1969 arasında yaşayan Öktem,
1924 yılında Kabataş Lisesi’nden mezun oldu, 1927’de de
Hukuk Mektebi’ni bitirdi.
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On the other side of the street, there is renowned Cistern of
Philoxenos (binbirdirek). Since this area is completely located
in a historical site, the street and the Courthouse is encircled
with many valuable works. The Cemetery of Saint Eufemia
and a section of Ibrahim Pasha Palace are the leading ones of
them. The murals at the church abscissa depicturing the death
of Saint Eufemia by torture at the beginning of the 4th century
are gems for Istanbul regarding culture, history and tourism.
There are archeological works being conducted regarding this.
The street is named after İmran Öktem who acted as the
President of the Court of Cassation in 1966. Lived from 1904
to 1969, Öktem graduated from Kabataş High School in 1924
and completed his education at Law School in 1927.
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İS MÜREKKEBİ SOKAĞI

IS MUREKKEBI STREET

Fatih haritalarında “İş Mürekkebi Sokağı” diye geçen bu
yolun bulunduğu yer, zaten başlı başına yazı mürekkebi ile
“hemhal” olmuş bir bölge olan Babıali’dir. Ben bu ismin “İS”
olması gerektiğini düşünüyorum. Zira, eski Osmanlı hattatlarının en kaliteli mürekkepleri, şamdanlardan çıkan “islerden” elde edildiği konusunda elimizde epeyce bilgi vardır,
ki bunların en ünlüsü, Mimar Sinan’ın yaptığı Süleymaniye Camisi’nin taç kapı girişi üstüne koyduğu “is odası”dır!..
Çamdanlardan çıkan isler bu odada toplanır ve sonra da
hattatlar bu islerden en kaliteli mürekkebi yaparlardı.

The place where “İs Mürekkebi Sokağı”, meaning Writing Ink
Street is located is Babıali which is an area became known for
writing ink. I consider that this name was intended as “İs” meaning lampblack; because we have sufficient knowledge to state that the most quality inks of ancient Ottoman calligraphists
were obtained from lampblack and from candelabras. The
most renowned knowledge we obtained was a warning “this is
a lampblack room!” was put on the arch door of Süleymaniye
Mosque constructed by Sinan the Architect. The lampblack
from candelabras was collected in this room and then the calligraphists would produce the ink of highest quality from them.

Bu adı taşıyan sokağımız, Babıali tesislerinin ön tarafından geçen aynı isimli caddeye açılmaktadır. İran Konsolosluğu, İstanbul Valiliği ve İstanbul Erkek Lisesi’nin
(eski Duyun-u Umumiye binası) çok yakınındadır.

Our street carrying this name leads to the street with the same
name passing at the front of Babıali facilities. The Consulate of
Iran, Istanbul Governorate and Istanbul Boys’ High School (ancient Duyun-u Umumiyet Building) are in the vicinity.

İSKENDER BOĞAZI SOKAĞI

ISKENDER BOGAZI STREET

Eminönü sınırlarında ve Kapalıçarşı’nın güney bölgesinde, Beyazıt Meydanı’na yakın Yeniçeriler ve Okçularbaşı
Caddesi üzerindeki Hoca Pîrî Camisi kenarından girilen
ve Kapalıçarşı’nın “Merdivenli Kapı”sı ile “Çarşı Kapısı”
arasında, boyu sadece on altı adım gelen karakteristik bir
sokaktır. Girişi ve çıkışı farklı enlerdedir. 81 santimden
145 santime doğru genişler ve İstanbul’un en dar sokaklarından birini oluşturur. İskender Boğazı’na bir zamanlar
“Bahr-i İskender” derlerdi. Yani, “İskender denizi!..” Bundan kast edilen deniz ise, bizim Boğaziçi’mizin ta kendisiydi!.. Belli ki, sokağın daralıp genişlemesi Boğaziçi’ne
benzetilmiş ve bu nedenle İskender Boğazı ismini almıştı.

This is a characteristic street with a length only sixteen steps
between “Staircase Entry” and “Bazaar Entry” of Grand Bazaar to be entered from Hoca Piri Mosque over Yeniçeriler
Caddesi and Okçularbaşı Caddesi close to Beyazıt Square at
the southern side of Grand Bazaar and the border of Eminönü.
The entry and exit widths are different. It becomes wider from
81 centimeters to 145 centimeters and is one of the narrowest
streets of Istanbul. İskender Boğazı was once called “Bahr-I Iskender” meaning “Sea of Iskender”!... The intended sea was our
Bosporus itself!... It is clear that the narrowing and widening
of the street was associated with Bosporus and thus it was named İskender Boğazı meaning Bosporus of İskender.
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KABASAKAL

KABASAKAL

Günümüzde Sultanahmet Camisi’nin arkasında ve Arasta’nın da yer aldığı deniz yönündeki bölge Kabasakal olarak tanınır. Burada vaktiyle Kabasakal Camisi bulunuyordu. İsmini de buradan almıştır semt. Şimdi olmayan bu
eseri, Müteferrika Kabasakal Sinan Ağa’nın 16. yahut da
17. yüzyılda yaptırdığı sanılır. Günümüzde yerinde oteller ve turistik eşya mağazaları vardır. Aynı isimli caddenin
aşağısındaki sokakta da Kabasakal Çeşmesi dururdu

The area on the direction of the sea, behind Sultanahmet
Mosque, is known as Kabasakal where Arasta is also located.
There used to be a Kabasakal Mosque here. The quarter was
also named after this. This work is now gone which is thought
to be constructed by Kabasakal Sinan Ağa in the 16th or 17th
centuries. Today, hotels and touristic stores are located at its
place. There used to be Kabasakal Well on the street below the
main street with the same name.

Bun
ların yaklaşık yerleri, I. Ah
me
t’in türbesinin
önünden geçen taş döşeli yolun yüz metre kadar aşağı
sındaydı. Şimdi bu caddedeki en ünlü yapı olarak “Yeşil
Konak” görülüyor. Reşat Efendi’nin bu eski konağı onarılıp butik otele dönüştürüldü.

Their approximate locations were one hundred meters
away from the stone road passing in front of the tomb of Ahmed I. Now, the most renowned structure on this street is considered as Yeşil Konak or Green Estate. This ancient estate of
Reşat Efendi was restored and transformed into a boutique
hotel.

Yaklaşık yeri, eski Sultanahmet Cezaevi’nden dönüştürülen Four Seasons Oteli’nin yakınında bulunan “Kabasakal Çeşmesi Sokağı”nda o eski caminin biraz aşağısında
kalıyordu. Kabasakal Caddesi’nin kuzey ucunda yer alan
en büyük ve tanınmış yapı, “İstanbul Dârülfünunu” (üniversite) idi. Neredeyse Arkeoloji Müzesi büyüklüğünde
olan bu güzel bina bir dönem Adliye ve Evkaf Nezareti
olarak kullanılmıştı. 1933 yılında talihsiz bir şekilde yana
rak yok oldu.
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Its approximate location was a little far from that ancient
mosque at Kabasakal Çeşmesi Sokağı located close to Four
Seasons Hotel transformed from the old Sultanahmet Prison.
The biggest and renowned structure at the northern side of
Kabasakal Caddesi was “Istanbul University”. This beautiful
building as big as the Archeology Museum was used as Courthouse and Pious Prison for a period. Unfortunately, it burned
down in 1933.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

KADIRGA

KADIRGA

Sultanahmet’in Marmara sahillerinden, Aksaray’ın güneyindeki Yenikapı sahillerine dek uzanan tarihî semtin
adıdır Kadırga. Bizans çağında bu kıyıda bir doğal liman
vardı. Gerisinde ise İmparator II. Iustinianus’un eşi Ju
liana’nın yaptırdığı bir saray bulunurdu. Bu nedenle de,
günümüzde tarihî yarımadanın en güzel parkının bulunduğu yerde, o eski dönemlerde imparatoriçenin adından
dolayı “Sophiana limen” denilen bir liman yer alırdı. Osmanlı dönemi İstanbul’unda da bir süre kullanılmış olan
bu limanda duran kadırgalardan dolayı, liman ve çevresi
bu isimle tanınır olmuş.

Kadırga is the name of the historical quarter extending from
Marmara shores of Sultanahmet, south of Aksaray to Yenikapı shores. There was a natural port on this shore during Byzantine era. Behind it, there was a palace have built by Emperor
Lustinianus II for his wife Juliana. Therefore, a port named
Sophiana limen which was named after the empress was located on that most beautiful park of the historical peninsula. The
port and its area were known by name Kadırga meaning galley
located in this port as it was used for a period in Istanbul of
Ottoman era.

Günümüzde Sultanahmet’in güneybatısından Kadırga’ya doğru ilerleyen caddenin adı da “Kadırga Limanı
Caddesi”dir. Bizans devrinde kent halkının yoğun olarak
yaşadığı limanın üst taraflarında, “Ta Probou”, “Ta Braidou”, “Ta Basilikou”, “Ta Dareiou” isimlerini taşıyan küçük
semtler yer alırdı.

The name of the street extending from southwest of Sultanahmet to Kadırga is Kadırga Limanı Caddesi. There used
to be small quarters named Ta Probou”, “Ta Braidou”, “Ta Basilikou”, “Ta Dareiou” at the upper side of the port where the
people lived during Byzantine era.
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KALENDERHANE

KALENDERHANE

Fatih ilçesinin Eminönü bölgesindeki mahallelerindendir. Şeh
za
debaşı’nda, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ve Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nin
karşındaki yolun kıyısında bulunan eski Bizans kilisesi
“Akataleptos-Aya Maria Kriotissa Kilisesi”nden devşiri
lip Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülen
ve İstanbul’a geldiklerinde gözetim altında tutularak ibadetlerini burada yapmaları sağlanan “Kalenderi dervişle
ri”nin camisinden adını almıştır. Eski kilisenin içinde bulunup Arkeoloji Müzesine kaldırılan 1250 tarihli Aziz
Francis panosu çok değerli bir resimdir. Hele 7. yüzyıldan
kalma ve yine müzede korunan “Bakire Meryem ve kucağında Bebek yüzlü İsa” mozaik panosu, İstanbul’daki en
eski Bizans kompozisyonlarından biridir. Kalender Camisi’nin sağ tarafında vaktiyle bir çeşme ile, bunun az güney
tarafında, Şehzadebaşı’ndaki Direklerarası’na giden yolun
köşesinde ise “Beşir Ağa Darülhadis Medresesi” dururdu.

It is one of the quarters of Fatih district at Eminönü area. It
was named after the mosque of “Qalandariyyah dervishes”
who were entrusted to worship under supervision when they
came to Istanbul; the mosque was transformed from Akataleptos-Aya Maria Kriotissa Church by Mehmet the Conqueror
located at the opposite side of the road where Istanbul University’s Faculty of Science and Literature and Kuyucu Murat Pasha School is located in Şehzadebaşı. The Saint Francis
panel which is a very valuable painting dating back to 1250
put into Archeology Museum after being removed from the
old church. Especially, the “Virgin Mary and Baby Jesus in her
arms” mosaics panel from the 7th century which is kept in the
museum is one of the oldest Byzantium compositions in Istanbul. At the right side of Kalender Mosque, there was a well
and at the south of the wall, there was “Beşir Ağa Darülhadis
School” at the corner of the road extending to Cistern of Philoxenos at Şehzadebaşı.

Kalenderiler, genellikle dünyaya boş vermişlik felsefesi içinde bir yaşam sürerlerdi. Bu tarikatı, Nakşî şeyh
lerinden Seyid Celal-i Buharî tarafından kurulmuştu.

Qalandariyyah generally lived with a philosophy of forbearing. This order was established by Seyid Celal-I Buhari, a
Nakshi sheik.
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KANTARCILAR CADDESİ

KANTARCILAR STREET

Eminönü ile Unkapanı arasında, sahil yolunun bir üstünde
yer alır bu cadde. Adını aldığı Kazancılar Camisi’nin önünden geçen cadde oldukça dardır ve yoğun şekilde dükkân
larla doludur. Eminönü’nün en sevimli ve tarihî dokuyu
alabildiğine hissettiren bu caddesinde her türlü tartı aletlerini, boy boy kantarları satın alabiliyorsunuz. Asırlar ön
cesinin geleneksel esnafını günümüzde yaşatan bu dükkânların sahipleri ve kantar imalatçıları, yakınlarındaki sürekli
gittikleri camiyi de meslekleriyle ilgili olarak Kantarcılar
Camisi diye adlandırmışlardı. Buraya çok yakın 18. yıl yapılarından Ali Paşa Hanı, Tahtakale Hamamı, Kazancılar
Camisi, Timurtaş Camisi, sahile doğru Rüstem Paşa Cami
si, çok önemli tarihî eserlerimizdir.

This street is located on the coastal road between Eminönü and
Unkapanı. The street passing in front of Kazancılar Mosque is
very narrow and densely populated by stores. You may purchase all kinds of weighting tools in all sizes in this street of Eminönü where you can feel the most beautiful and historical texture. The owners of these stores and weight artisans who still
live by these traditions named the mosque they always visit as
Kantarcılar Mosque meaning mosque of scalers. Ali Pasha Tavern, Tahtakale Bath, Kazancılar Mosque, Timurtaş Mosque
and Rüstem Pasha Mosque near the coast are very important
historical works of 18th century.
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KAPALIÇARŞI

KAPALICARSI (GRAND BAZAAR)

Kapalıçarşı, kitaptaki böyle bir kısma sığdırılabilir mi hiç?
Ciltler yetmez burayı ve yüklendiği anıları anlatmaya...
Beyazıt Camisi’nin sol arka tarafından başlayarak, Mah
mutpaşa semtinin içlerine ve Nuruosmaniye Külliyesi’nin
ön taraflarına dek yayılan ve dünyada eşi benzeri olmayan
bu muazzam çarşı, sadece bizim kültürümüzün değil, aynı
zamanda tüm dünya kültürseverlerinin de gözdesi durumundadır. Aslında burası Bezzazistan Çarşısı diye tanınırdı, yani kumaş, bez gibi ürünlerin satıldığı bir dev pazar
yeri! Böyle büyük bezzazistanlara “Bazzaziyat-ı al Kübra”,
daha küçük olanlarına ise, “Bazzaziyat-ı al Suğra” derlerdi
eskiden.

It is impossible to squeeze the Grand Bazaar in a section of a
book. There are not enough book bindings to describe this place
and the memories within. This unique, grand bazaar extending from left rear of Beyazıt Mosque to middle of Mahmut
Pasha district and front of Nuruosmaniye University is not
only the favorite place of our culture but every culture lover
in the world. Actually, this bazaar was known as Bezzazistan
Bazaar meaning a huge marketplace where fabrics are sold!
Such grand bezzaistans would be called “Bazzaziyat-ı al Kübra” and smaller ones would be called “Bazzaziyat-ı al Suğra”
back then.

Fetih yıllarından bu yana “geleneksel bir şark pazarı”nın tüm özelliklerini yansıtarak varlığını sürdüren bu olağanüstü yapıda, biri 15 kubbeli “Cevahir”, diğeri 20 kubbeli
“Sandal” adıyla bilinen iki de ayrı bedesten bulunur. Yak
laşık 31 bin metre kareye yayılan, içinde yüze yakın sokak
ve hücre şeklinde 4400 dükkânı ve pek çok kapısı bulunan
dev çarşı, düzenli bir plan dahilinde yapılmadığı için, âdeta bir labirentler dünyasını andırır.
1461’de yapılan bu çarşı, belki de vaktiyle aynı yerdeki
bir Bizans çarşısından örnek alınarak inşa edilmişti. Hatta
İç bedest en denilen kubbeli yapının Bizans işi olduğu bile
söylenir. Kanunî devrinde büyük kısmı ahşaptı çarşının.
Yabancı gezginlerin “Büyük Pazar” diye bildikleri Kapa
lıçarşı’da ayrıca, 2195 atölye, 18 çeşme, 12 depo, 40 han,
2200 han odası, 12 mescit, bir okul, bir hamam ve 19 adet
de tulumba bulunuyor.
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There are two covered bazaars, one known as “Cevahir”
with 15 domes, the other known as “Sandal” with 20 domes
in this extraordinary structure which reflects all features of a
traditional oriental market since the conquer of Istanbul. The
grand bazaar extending over approximately 31 thousand square meters with almost one hundred streets and 4400 stores
is almost identical to a maze as it was not constructed in an
organized plan.
Built in 1461, this bazaar was constructed by sampling a
Byzantium bazaar at the same place. Some state that the domes called "covered bazaar place" was made by the Byzantines.
Most of the bazaar was made of wood at the Suleiman the
Magnificent era. There are also 2195 workshops, 18 wells, 12
warehouses, 40 taverns, 2200 tavern rooms, 12 player rooms,
a school, a bath and 19 water pumps in the Grand Bazaar.
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KARA BABA SOKAĞI

KARA BABA STREET

Eminönü sınırları içindeki bu tarihî sokak, Divanyolu
Caddesi yakınında ve Çemberlitaş’taki Atik Ali Paşa Ca
misi’nin güneye doğru karşısında kalır. Adını, vaktiyle
burada faaliyetlerini sürdüren “Karababa Tekkesi”nden
almıştır. 19. yüzyılda yaşamış ve burada şeyhlik yapmış
“Mahmut Hilmi Efendi”nin lâkabıydı bu isim. Karababa’nın türbe ve der
gâhı, Çemberlitaş yönünden giril
diğinde sağ tarafta bu sokak üzerinde, eski bir yapı halinde durur. Kara Baba’nın sandukası da içeridedir. Yapının
kitabesindeki tarih ise 1859 yılını gösterir.

This historical street in the borders of Eminönü is located across Atik Ali Pasha Mosque to the south at Çemberlitaş, close
to Divanyolu Caddesi. It was named after Karababa Dervish
Lodge which used to operate there. This name was the title of
“Mahmut Hilmi Efendi” who acted as a sheik in the 19th century. The tomb and dervish lodge of Karababa is an ancient
structure over this street at the right when entered from Çemberlitaş direction. The symbolic coffin of Karababa is located
inside. The date on the inscription of the structure indicates
the year of 1859.

Bu sokak, unvanının aksine, Kara Baba’nın türbesi
dışında hiçbir tarihi özellik aksettirmediği gibi, üretim
atölyelerinin, çirkin han binalarının ve işportacıların doldurduğu bir konumdadır bugün.

Today, this street does not have any historic property other
than the tomb of Karababa and filled by production workshops, ugly tavern buildings and peddlers against its title.

KÂTİP KASIM BOSTANI SOKAĞI

KATIP KASIM BOSTANI STREET

Yine aynı bölgede, bu kez eski Gar Gazinosu’nun ve Yenikapı metro istasyonunun üst doğu tarafında, Eminönü sınırlarında ve Nişancı yönünde karşımıza çıkıyor bu tarihî
sokak. Eskiden burada var olan Kâtip Kasım Camisi’nden
gelir adı. Caminin hemen yanında şimdi olmayan tarihî
“Langa Bostanlığı”nın bir kısmını oluşturan bostanlık araziye, camiden dolayı bu isim verilmiştir.

This historical street is seen at Nişancı direction, at the borders of Eminönü at the upper east side of old Gar Casino and
Yenikapı metro station at the same area. It was named after
Katip Kasım Mosque which existed there from ancient times.
The land of orchard included in ancient Langa Orchard which
used to be just near of the Mosque gave this name to it.

KÂTİP KASIM CAMİ SOKAĞI

KATIP KASIM CAMI STREET

Aksaray’la Eminönü semtini ayıran bölgenin tam ortasında, Yenikapı semtinde ve Eminönü sınırında bulunan çok
sayıdaki Kâtip Kasım sokaklarından bir diğeri de, bu ağanın eskiden camisinin yer aldığı sokaktır. 16. yüzyıl başlarından kalıp, günümüzde yeniden yapılmış haliyle ibadete
açık olan cami, 17. yüzyıl sonlarında da kapsamlı biçimde
onarılmıştı.

One of the streets of many Katip Kasım streets located at the
borders of Eminönü at Yenikapı district at the middle of the
area separating Aksaray and Eminönü is located on the street where the mosque of this headman (ağa) used to be. The
mosque of the beginning of 16th century and which was restored in our day and open for religious services was also restored
in detail at the end of 17th century.

KÂTİP ŞEMSETTİN CAMİ SOKAĞI KATIP SEMSETTIN CAMI STREET
Süleymaniye Camisinin batı yönünde, Küçükpazar’a inen
yokuşun başındaki sokağın adı, Süleymaniye yönündeki
köşesinde duran aynı isimli camiden geliyor. Şemsettin
Efendi II. Beyazıt devri ricalinden biriydi. Yaptırdığı bu
camisi de o yıllarda vakıf zenginiydi. Kırk sekiz bin akçe
gelirinden başka, konutları, dükkânları, hücreleri vardı.
Şemsettin Efendi’nin mezarı camisinin haziresindedir.
Sokak çevresi, Süleymaniye’nin ününe ün katan sayısız
eski ahşap evlerle dolu olmasına karşın, bunların pek çoğu
perişan durumdadır günümüzde.

This street at the beginning of the slope descending to Küçükpazar at the west of Süleymaniye Mosque was named after the
mosque with the same name located at its corner at the direction of Süleymaniye. Şemsettin Efendi was one of the higher
statemen of Bayezid II. This mosque built by him was wealthy
by the foundation. In addition to forty-eight thousand coins,
they had residences, stores and cells.
The graveyard of Şemsettin Efendi is at the burial area of
the mosque. The street is covered by numerous wooden houses
of Süleymaniye, yet most of them are in a bad shape.
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KAYSERİLİ AHMET PAŞA SOKAĞI KAYSERILI AHMET PASHA STREET
Şehzade Mehmet Camisi’nin kuzeyinden başlayıp, kıvrılarak Süleymaniye Külliyesi’nin güneyine doğru ilerleyen
tarihî sokağın adı, vaktiyle burada bir konağı olan 19. yüz
yıl sonları Osmanlı Devleti bahriye nazırlarından Ahmet
Paşa’nın adını taşıyor günümüzde. Kayserili Ahmet Paşa
1876’da bu görevini ikinci kez yürütüyordu. Sultan Abdü
laziz’in hal’edilmesi olayındaki heyette de yer almış ve o
zamanlar Ege adalarını da dolaşıp, buralardaki ekonomik
sorunları bir düzene sokmaya çalışmıştır Ahmet Paşa.
Günümüzde bu sokakta, “İstanbul 1 ve 2 no.lu Koruma
Müdürlükleri”nin ahşap konakları bulunur. Ayrıca Süley
maniye bölgesi ahşap konutlarının başka güzel örnekleri
de bu sokakta görülebilir. Ama bunların çoğu bakımsız
durumdadır.

This historical street starting from the north of Şehzade Mehmet Mosque and extending to south of Süleymaniye University
carries Ahmet Pasha’s name, a naval officer of Ottoman Empire at the end 19th century who owned a mansion here. Ahmet
Pasha of Kayseri was conducting his duty for the second time
in 1876. He participated in the council for the event of Sultan
Abdülaziz’s resolution and traveled through Aegean islands
and strived to organize the economic problems there. The wooden mansions of Protection Directorate no. 1 and 2 of Istanbul
is located on this street in our day. Additionally, other beautiful examples of wooden residences of Süleymaniye area may be
seen in this street. Yet most of these are not maintained well.

KAZANCILAR CADDESİ

KAZANCILAR STREET

Eminönü sınırlarında ve Unkapanı Atatürk Köprüsü ile
Galata Köprüsü arasından geçen Ragıp Gümüşpala sahil
yolunun Unkapanı yakınındaki bir üst güzergâhından
geçen bu cadde adını, “Üç Mihraplı” da denilen Kazancılar Camisi’nden almış. Fatih devrindeki ulemadan Ho
ca Hayrettin Efendi 1478’de yaptırmış bu camiyi. Fatih
Sultan Mehmet, camiye bir mihrap, Hayrettin Efendi’nin
gelini de bir mihrap daha koyunca, cami oluvermiş “Üç
Mihraplı”. Hoca Hayrettin, gelini ile birlikte burada yatar.
Eski devirlerin buradaki kazan imalatçı ve satıcıları ge
nellikle bu camiye gittikleri için adı bu şekilde kalmıştır.
Yakındaki 18. yüzyıl yapısı otantik Ali Paşa Hanı’nda da
geleneksel kazan imalatı yapılırdı eski asırlarda.

This street passing on upper direction closer to Unkapanı at Ragıp Gümüşpala coastal road between Unkapanı Atatürk Bridge
and Galata Bridge within the borders of Eminönü was named
after Kazancılar Mosque which is also called as Three Mihrap Mosque. Hoca Hayrettin Efendi built this mosque in 1478
during the era of Mehmet the Conqueror. When Mehmet the
Conqueror added a mihrap in addition to the daughter-in-law
of Hayrettin Efendi; the mosque became three mihrap mosque.
Hoca Hayrettin lies here along with his daughter-in-law. Since the boiler manufacturers, artisans and sellers used to go this
mosque, this mosque was then named as Kazancılar Mosque
meaning Mosque of Boiler merchants and artisans. Traditional
boiler production was conducted in the previous centuries at the
authentic Ali Pasha Tavern of the 18th century.
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KEPENEKÇİ YOKUŞU

KEPENEKCI RAMP

Süleymaniye Külliyesi’nin kuzey yamacında ve Fetva Yokuşu’nun bir altındaki yokuştur. “Kepenekçi”, hem bu yokuşun, hem de batısındaki sokağın adıdır. Bu sokakta 16.
yüzyıldan Siyavuş Paşa Medresesi ile diğer köşede Hoca
Hamza Camisi görülür. Kepenekçi Sinan Camisi ise biraz
daha aşağıda kalır. Bu Kepenekçi’nin perişan durumdaki
medresesi de Kantarcılar Caddesi’ne yakındır. Yanında da
bir hazire bulunur. 1562’de ölen Kepenekçi Sinan, Edirnekapı dışındaki Emir Buharî Camisi’nin haziresine gömül
dü. Buradaki medresesinin haziresinde ise akrabaları yatardı. Ama şimdi çoğu yok olmuştur.

This is the ramp one below Fetva Ramp on the north shoulder
of Suleymaniye Complex. “Kepenekci” is the name of both this
ramp and the street on its west. We see Siyavus Pasha Madrasa from the 16th century on this street and the Hoca Hamza
Mosque on the other corner. Kepenekci Sinan Mosque is located a little below these. The run-down madrasa of Kepenekci
is also located close to Kantarcilar Avenue. There is a burial
place located next to it. Kepenekci Sinan, who passed away
in 1562, was buried at the burial place of the Emir Buhari
Mosque outside Edirnekapi. Some of his relatives were buried
at the burial place of this madrasa, but most of these have been
destroyed today.

KIZILHAN SOKAĞI

KIZILHAN STREET

Eminönü sahilinde, Rüstem Paşa Camisi’nin arkasındaki
Hasırcılar Caddesi’ne açılan sokaktır. Eskiden burada bulunan Kızıl Han’dan dolayı sokak bu isimle tanındı. Han,
olasılıkla 17. yüzyıl sonları veya 18. yüzyıl başlarına aitti.
“Papaz Hanı” da derlerdi buna. Bu çevre, Tahtakale yokuşlarının sonlandığı bir yerleşimdir ve olağanüstü güzel
otantik bir “havaya” sahiptir. Ayrıca, günün her saatinde
çok yoğun bir insan kalabalığı tarafından gezilir.

This is a street on Eminonu coast, opening to Hasircilar Avenue behind Rustem Pasha Mosque. The street became known
by this name due to Kizil Han (Kizil Inn) that used to be located here in the past. The Inn probably dated back to the end of
the 17th century or the beginning of the 18th century. It was
also called the “Papaz Hani” (Priest’s Inn). This neighborhood
is a settlement at the end of Tahtakale hills and has an extraordinarily beautiful, authentic “atmosphere”. Moreover, it is
visited by quite dense crowds throughout the day.

KAZIM İSMAİL GÜRKAN CADDESİ KAZIM ISMAIL GURKAN STREET
Bu cadde, Fatih’e bağlı Eminönü semti sınırlarında, Cağaloğlu’ndaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önünden
Sultanahmet’e giden güzergâhtadır. Bu caddeye adını veren Kazım Bey, tıp doktoru ve 1950 başlarında İstanbul
Üniversitesi’nin rektörüydü. 1905-1972 yılları arasında
yaşadı. 1926’da Tıp Mektebi’ni bitirdi. Mesleğinde çeşitli
ödüller aldı. Tarih, kültür, müzik konularında ça-lışmalar yaptı. Pek çok eseri olan Gürkan, 34 yaşında profesör,
1952 yılında da ordinaryüs oldu.

This street is located on the direction of Sultanahmet from the
building of Provincial National Education Directorate at Cağaloğlu within the borders of Eminönü district of Fatih. It was
named after Kazım Bey, doctor and rector of Istanbul University at the 1950s. He lived between 1905 and 1972. He completed his studies in Medicine School in 1926. He was awarded
various prizes in his occupation. He worked in history, culture
and music. With many works, Gürkan became a professor at
the age of 34 and distinguished professor in 1952.

Bu çevredeki en eski eserlerden biri olan ve günümüzde onarıma alınan 17. yüzyıl yapısı Hadım Hasan Paşa
Medresesi’dir. Ayrıca, Yerebatan Camisi de bu cadde kıyısında ve Ayasofya yakınında görülebilir.

Hadım Hasan Pasha School is one of the oldest works
around this place from 17th century being restored at the moment. Additionally, Yerebatan Mosque may be seen at the corner of this street closer to Hagia Sofia.
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KEMALPAŞA

KEMALPASHA

Fatih’e bağlı Eminönü semtinde, Laleli ile Şehzadebaşı arasında kalan ve Laleli Camisi’nin çevresindeki sokaklardan
oluşan eski bir semttir. Buraya adını veren Kemal Paşa,
Fatih’in ünlü bilim adamlarından biriydi. Günümüzde
aynı yerdeki camisi sonradan yenilenmiştir. Caminin yerinde daha eskiden Muhyiddin Efendi’nin bir başka camisi vardı. Vezirlikte de bulunan Kemal Paşa 1460’lı yıllarda öldü. Oğlunun ünü ise daha da fazla olmuştur tarihte. 1534 yılında ölen Kemal-paşazade Şemsettin Ahmet
Efendi, Osmanlı tarihinin en ünlü şeyhülislamlarından
biri olan Zembil-li Ali Efendi’nin ölümünden sonra, aynı
makama getirilmişti. Bu şahıs için anlatılan en tanınmış
öykü ise, Yavuz Sultan Selim’in yanında atıyla yürürken,
padişahın kaftanına çamur sıçratmasıyla ilgilidir. Bu hareketinin sonucunda ölümü beklerken, tam aksine Yavuz
onu onurlandırmış ve öldüğünde bu şerefli kaftanın kendi türbesine örtülmesini buyurmuştu. Bu çamurlu kaftan günü-müzde, Yavuz’un sandukasının üzerinde durur
(şimdilerde onarımdadır).

This is an old district consisting of streets around Laleli Mosque
between Laleli and Şehzadebaşı at Eminönü district of Fatih.
It was named after Kemal Pasha, one of the famous scientists
of Fatih. His mosque at the same place was restored to our day.
There was another mosque of Muhyiddin Efendi at the place
of this mosque previously. Kemal Pasha acting as a vizier died
in the 1460s. His son had a bigger fame in the history. Deceased
in 1534, Kemal Pashazade Şemsettin Ahmet Efendi was placed as Shaykh al-Islam after the death of Zembilli Ali Efendi,
one of the most famous shaykhs al-Islams of Ottoman history.
The most known story for this person is where he splashes mud
over caftan of the sultan while walking alongside Yavuz Selim,
the Ottoman Sultan during Egypt Campaign. Yavuz Selim
told Ibn Kemal whom he loved and respected that he will keep
the caftan mudded by his horse with honor and ordered the
caftan to cover his sarcophagus. This mudded caftan of Sultan
still covers the sarcophagus in the tomb of Yavuz Selim. This
ancient caftan was removed from sarcophagus to be restored.

1902’de Hasan Fehmi Bey ve eşi tarafından yeniden
yaptırılan ve Gençtürk Caddesi üzerinde bulunan caminin yanında da, İstanbul’da ender görülen dört köşeli ve
çok güzel türbelerinden olan bu Hasan Paşa’nın türbesi
bulunur.
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Near of the mosque located on Gençtürk Caddesi and restored by Hasan Fehmi Bey and his wife in 1902, there is the
tomb of Hasan Pasha which is one of the most beautiful tombs
of Istanbul.
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KENNEDY CADDESİ

KENNEDY STREET

1960’lı yılların başlarında Amerika Bir
leşik Devletleri’nin başkanlığını yaptığı sırada öldürülen John Kenne
dy’nin soy ismini taşıyan bu ünlü cadde, tarihî yarımadanın Marmara denizi kıyıları boyunca Sarayburnu yö
nünden Samatya istikametine doğru uzanıyor. Başlangıç
noktası Sirkeci kıyıları olduğu için, Kennedy Caddesi’ne
“Sirkeci-Florya sahil yolu” da denilir. Bütün İstanbul deniz
surlarını kat eden yol üzerinde, bu surlar üzerindeki kapılar olan Değirmenkapı, Ahırkapı, Cankurtaran kıyıları,
Kumkapı, Yenikapı, Davutpaşa kıyıları, Samatya, Narlıkapı (Bâb-ı Nar), Yedikule bulunur. Bu noktada surlar bi
ter ve yol Bakırköy’e doğru uzanır.

This famous avenue, carrying the surname of President John
F. Kennedy who was assassinated in the 1960’s when he was
the president of the United States, extends along the Marmara
Sea coast on the historical peninsula, from Sarayburnu towards Samatya. Kennedy Avenue is also called the “Sirkeci-Florya coastal road” since its starting point is the coasts of Sirkeci.
This road runs along the entire sea walls of Istanbul and Degir
menkapi, Ahirkapi, Cankurtaran coasts, Kumkapi, Yenikapi,
Davutpasa coasts, Samatya, Narlikapi (Bab-i Nar), Yedikule
are located along this road as the gates of these walls. The walls
end at Yedikule and the road continues up to Bakirkoy.

Günümüzde, Asya yakasının bir semti olan “Ayrılık
Çeşmesi” Avrasya metro istasyonundan kalkan trenler,
Boğaziçi’nin dibinden tüp içinde ilerleyip, Kennedy Caddesi üzerindeki Yenikapı yakınlarından yeryüzüne çıkmaktadır.

Today, trains departing from the “Ayrilik Cesmesi” - an
Asian neighborhood - subway station pass through the tube
under the Bosphorus and surface at the vicinity of Yenikapi on
Kennedy Avenue.
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KİRAZLI MESCİT SOKAĞI

KIRAZLI MESCIT STREET

Süleymaniye Camisi ile Şehzade Mehmet Camisi arasında bulunan bu tarihî sokağın adı, aynı yerdeki Kirazlı
Mescit’ten gelir. Tek minareli küçük bir mahalle mescidi
olan bu yapının çevresinde vaktiyle kiraz ağaçlarının olduğu mescidin adından da belli. Caminin yapım tarihi
tam bilinmez, ama 16. yüzyıl eseri olduğu sanılıyor. Bitişiğinde Hicri 1207 (1793) tarihli bir çeşme vardır. Ay
rıca, II. Beyazıt dönemi defterdarlarından Cenderecizade
Muhittin Çelebi’nin kubbeli türbesi ve Şerife Ayşe Sıdıka
Hanım Çeşmesi de burada bulunuyor.

This historical street located between Suleymaniye Mosque
and Sehzade Mehmet Mosque acquired its name from Kirazli
Masjid that is also located at the same area. It is quite obvious
from the name that there used to be cherry trees once upon a
time around this building, which is a small neighborhood masjid with a single minaret. The construction date of this mosque
is not known well, but it is believed to be a work of the 16th
century. There is a fountain dated Hijri 1207 (1793) next to
it. In addition, the domed shrine of Cenderecizade Muhittin
Celebi, who was one of the treasurers of Bayezid II, and the
Serife Ayse Sidika Hanim Fountain are also located here.

Şimdilerde bu sokağın kuzeyinden itibaren yoğun
bir yıkım faaliyeti sürdürülmektedir. Kentsel dönüşüm
programı uygulaması çerçevesinde, Süleymaniye Külliyesi
çevresinde, bütün bu çevreye, sokaklara ve karakteristik
üslup özelliği yansıtan yapılara yeni bir şekil verilecektir.

Intensive demolition activities are continued nowadays,
starting from the north of this street. A brand new form will
be given to these entire surroundings, streets and buildings that
reflect a characteristic style around Suleymaniye Complex
within the scope of the urban transformation program.

KIZILTAŞ SOKAĞI

KIZILTAS STREET

Fatih’in, Beyazıt’ın güneybatısındaki semti Laleli’de ve
Marmara kıyısına yakın ilerleyen Türkeli Caddesi’nin alt
tarafında, Mimar Kemalettin Mahallesi’yle Kâtip Kasım
Mahallesi arasındadır. Mimar Kemalettin Bey, erken 20.
yüzyılın önemli mimarlarındandı. Kâtip Kasım ise, Sul
tan II. Beyazıt’ın kâtibiydi. Kızıltaş Mescidi Sokağı, adını,
vaktiyle burada bulunan aynı isimli mescitt en almıştır. Bu
eser Yusuf Ziya Efendi Mescidi diye de tanınırdı. Bu kişi,
ünlü Üsküdar Dergâhı’nın ikinci banisiydi. Sultanahmet
Meydanı’ndaki Defter-i Hakanî’nin de (Tapu Kadastro)
eminiydi. 1827’de ölmüştür.

This is a street located in Laleli neighborhood of Fatih, on the
southwest of Beyazit, below Turkeli Avenue that extends near
the Marmara coast, between Mimar Kemalettin Quarter and
Katip Kasim Quarter. Architect Kemalettin Bey was one of the
prominent architects of the early 20th century. Meanwhile, Katip Kasim was the scribe of Sultan Bayezid II. Kiziltas Mescidi
(Masjid) Street acquires its name from the masjid with the same
name that used to be located here in the past. This building was
also called Yusuf Ziya Efendi Mescidi. This individual was the
second founder of the renowned Uskudar Lodge. He was also the
custodian of the Defter-i Hakani (Land Registry Cadaster) at
Sultanahmet Square. He has passed away in 1827.

KİMYAGER DERVİŞ PAŞA SOKAĞI

KIMYAGER DERVIS PASHA STREET

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Laleli’deki binasının doğu tarafında kalan bu yolu genellikle öğrenciler kullanırlar. Çünkü Laleli’den gelinince, fakültenin
arkadaki girişine buradan kestirme geçiliyor. Sokak üzerindeki 1745 tarihli “Sadr-ı Esbak Hasan Paşa Medresesi”
ve önündeki sebil, İstanbul’un en güzel Osmanlı eserlerinden biridir.

Generally students use this road that remains on the east of
the building of the Istanbul University Faculty of Arts and
Sciences in Laleli, because it is a short-cut to the entrance at
the back of the faculty when you come from Laleli. The “Sadr-i
Esbak Hasan Pasha Madrasa” dated 1745 and the fountain
in front are one of the finest Ottoman monuments of Istanbul.

Sokağa adını veren Derviş Paşa, bir kimya öğretmeni
olduğundan, adı verilen sokağının da bir okulun yanında
bulunmuş olması çok yerinde. 1834’lerde henüz açılmamış olan “Mekteb-i Harbiye-i Şahane” de dersler verebilmeleri için bazı başarılı öğrenciler yurt dışına gönderil
mişti. Derviş Paşa da bunlardan biriydi ve sonradan ülkemizin ilk kimya hocası olmuştur. 1848’de yazdığı Usul-i
Kimya isimli eseri bu konuda bir ilktir.
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It is quite befitting for this street, which acquired its name
from Dervis Pasha, to be located next to a school since Dervis Pasha was a chemistry teacher. Some successful students
were sent abroad in 1834’s in order to teach at the “Mekteb-i
Harbiye-i Sahane”, which had not yet been opened then. Dervis
Pasha was one of these scholars and has subsequently been the
first chemistry teacher of our country. His work titled Usul-i
Kimya (Methods of Chemistry) that he wrote in 1848 is a first
in this field.
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KOSKA

KOSKA

Bu tarihî semt, Fatih’e bağlı Eminönü semti sınırlarında ve
Beyazıt’a yakın Laleli semtinin Ordu Caddesi yönündeki
sokaklarından oluşur. 16. yüzyılda burada “Koska Mehmet Paşa”nın küçük bir camisi ve günümüzdeki Ramada
Oteli’nin olduğu yerde de “Koska Medresesi” vardı. Semtin adı, paşanın bu lâkabından gelir. Ama o eser şimdi
yoktur. Aynı paşanın Bosna’da da “Koski Koski Mehmet
Paşa” adında bir başka camisi vardır. Koska, Sırp dilinde
“kemik” anlamına geliyor.

This historical neighborhood is located at the boundaries of Eminonu neighborhood affiliated with Fatih, and is composed of the
streets of Laleli neighborhood near Beyazit, towards Ordu Avenue. Back in the 16th centtury, there used to be a small mosque
of “Koska Mehmet Pasha” here and “Koska Madrasa” was located at the current place of Ramada Hotel. The neighborhood
received its name from this nickname that was given to the pasha. But, these buildings are no longer available today. The same
pasha also has another mosque named “Koski Mehmet Pasha”
in Bosnia. Koska means “bone” in Serbian language.

Şimdiki Koska semtinde tarihin izlerini bulmak zordur. Her sokak çeşit çeşit binalarla, iş yerleriyle doldu
rulmuştur ve yoğun kalabalıklar semtin yaşam şartlarını
zorlaştırır. Semt çevresindeki en önemli iki eser, eski Bizans kilisesi Mirelaion’dan çevrilen Mesih Paşa Camisi’y
le, 18. yüzyıldan kalan Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’dir.
Mesih Paşa Caddesi’ni Beyazıt’tan Aksaray’a inen Ordu
Caddesi’ne bağlayan Koska Caddesi, bu iki eserin arasından geçer. Serbest hekimliğin yapılabildiği eski günlerde
Koska’da da bir dükkân açılmıştı. 1782 tarihinde Kos
ka’daki “Frengici Bedros’un dükkânı” epeyce tanınan bir
muayenehaneydi!

It is difficult to find the traces of history in the current Koska
neighborhood. Every street has been filled by a variety of buildings, businesses and dense crowds complicate the living conditions of the neighborhood. The two most important buildings in
the surroundings of the neighborhood are Mesih Pasha Mosque,
converted from the former Byzantine church Mirelaion, and
Koca Ragip Pasha Library dating back to the 18th century.
Koska Avenue, connecting Mesih Pasha Avenue to Ordu Avenue
that goes to Aksaray from Beyazit, passes from between these
two buildings. A shop was also opened in Koska during those old
days when it was possible to practice free medicine. The “shop
of Frengici Bedros” in Koska was a quite well known medical
practice back in 1782.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA SOKAĞI KOPRULU MEHMET PASHA STREET
Köprülü Mehmet Paşa güçlü bir sadrazamdı. Kendine
ait türbe ve külliyesi Divanyolu üzerinde ve Çemberlitaş
civarındadır. Fatih’in Ça
pa semtinde, Millet Caddesi
üzerindeki Kızılay Kan Merkezinin biraz güneyinde, Deniz Abdal Mahallesi’nde ve Şehremini Lisesi’nin batı ta
rafında da adını taşıyan bu sokak yer alıyor.

Koprulu Mehmet Pasha was a powerful grand vizier. There
is a shrine and complex belonging to him on Divanyolu, near
Cemberlitas. And this street is located in Capa neighborhood
of Fatih, a little to the south of the Red Crescent Blood Center
on Millet Avenue, on the west of Sehremini High-school in Deniz Abdal Quarter.

Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı Devleti’nin en zor
yıllarında 1656-1661 yılları arasında yaklaşık beş yıl sad
razamlık yapmış çok önemli bir devlet adamıydı. Devletin
sıkıntılı günlerinde aldığı kararlarla biraz rahatlama sağlamışsa da, acımasız davranışlarda bulunduğu da olmuştu.
Mehmet Paşa 75 yaşında sadrazamlığa atanmıştı.

Koprulu Mehmet Pasha was a very prominent statesman,
who served as grand vizier for almost five years during 16561661, the most difficult years of the Ottoman State. Although
he achieved certain relief by the decisions he made during the
problematic days of the state, he also had certain ruthless conducts. Mehmet Pasha was appointed as grand vizier when he
was 75 years old.
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KLODFARER CADDESİ

KLODFARER STREET

Fatih’e bağlı Eminönü semtinde, Sul
tanahmet’e doğru
Divanyolu Caddesi’ni güney yönünden dik keserek Bâb-ı
Âli Caddesi’ne kavuşan bu caddenin adı, tam bir Türk
dostu olan Fransız yazar Claude Farrere’in isminin dilimizdeki “Klodfarer” şeklindeki okunuşundan gelir. Milli
Mücadele günlerinde Ankara’ya geldiğinde askerî törenle karşılanmış ve Atatürk tarafından da kabul edilmişti.
1876-1957 yılları arasında yaşayan Fransız edebiyatçının,
İstanbul üzerine yazdığı çarpıcı gözlemleri bulunur.

This avenue, which is located in Eminonu neighborhood affiliated with Fatih and cuts Divanyolu Avenue perpendicularly
in the south towards Sultanahmet and reaches Bab-i Ali Avenue, receives its name “Klodfarer” from the Turkish pronunciation of the famous French author Claude Farrere, who was
a real friend of the Turks. He was welcomed with a military
ceremony when he arrived at Ankara during the War of Independence and was also accepted by Ataturk. The French
author, who lived during 1876-1957, has striking observations
that he wrote about Istanbul.
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KOCA RAGIP PAŞA CADDESİ

KOCA RAGIP PASHA STREET

Güney yönden ve Laleli-Mesih Paşa içlerinden gelerek,
Beyazıt’tan Aksaray istikametine doğru inen geniş Ordu
Caddesi’ne açılır bu cadde. Adını da yine Ordu Caddesi
üzerinde güzel bir kütüphanesi bulunan Sadrazam Koca
Ragıp Paşa’dan almıştır.

This avenue, which reaches from the south, from inside Laleli-Mesih Pasha, extends down towards Aksaray from Beyazit
and opens to the wide Ordu Avenue. It has acquired its name
from Grand Vizier Koca Ragip Pasha, who has a fine library
also located on Ordu Avenue.

Koca Ragıp Paşa, Osmanlı tarihinin en kültürlü devlet
adamlarından biriydi ve 18. yüzyılda yaşamıştı. Aynı zamanda şair ve tarihçiydi de. Bağdat kentinde defterdarlık
yapmıştı. 1757’de Sultan III. Osman’a, 1763’ten ölümüne
dek de yirmi altıncı Osmanlı sultanı olan III. Mustafa’ya
sadrazamlık etmişti. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin
arkasındaki sokakta eskiden bu Ragıp Paşa’nın bir de sıbyan mektebi dururdu

Koca Ragip Pasha was one of the most enlightened statesmen of Ottoman history who lived in the 18th century. He
was also a poet and a historian. He had served as treasurer
in Baghdad. He was the grand vizier of Sultan Osman III in
1757, and Mustafa III, the twenty-sixth Ottoman sultan,
from 1763 until his death. There used to be a primary school
of Ragip Pasha on the street behind Koca Ragip Pasha Library.

314

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

KUMKAPI

KUMKAPI

Günümüzdeki Laleli semtinin güneyi ve Marmara kıyılarındaki bölümü Kumkapı adıyla bilinir. Doğusunda Ka
dırga, batı tarafında ise Yenikapı semti bulunuyor. Deniz
yönündeki kıyısı kumluk olan eski Bizans surları üzerindeki kapıya Osmanlıların verdiği isimdir bu Kumkapı.
Bizans’ın ünlü “Kontoskalion” Limanı eski zamanlarda
Kumkapı kıyılarında yer alıyordu. Şimdi bu liman yeri
mahalleye dönüşmüştür.

The part of on the south of Laleli neighborhood, on the coasts
of Marmara Sea is known as Kumkapi in our day. Kadirga
neighborhood is located on its east and Yenikapi is on the west.
Kumkapi was the name given by the Ottomans to the gate on
the former Byzantine walls, on the sandy seacoast. The renowned “Kontoskalion” Port of the Byzantine used to be located on
the coasts of Kumkapi. Today, this port area has been transformed into a neighborhood.

Fatih İstanbul’u aldığında, Bursa’dan getirttiği Ermeni cemaatini önceleri Samatya Sulu manastır Şarapnel
çevresine yerleştirmiş, 1461 yılında Hovakim’i de bunların patriği ilan etmişti. Ermeni cemaatin sonraki patrik
hanesi, 1641 yılından bu yana hizmet verdikleri, önceki
adı Şarapnel olan sokaktadır şimdi. Ayrıca, Ermeni Meryem Ana Kilisesi, Bezciyan Okulu da bu sokakta bulunur.
Eskiden Ermeni Patrikliği’nin arkasından geçen yola “Patrikhane Caddesi” derlerdi ve buranın kuzey yönünde büyükçe bir havuz dururdu. 1470 yapımı Nalbant (Cerrah
İshak Kazgani) Cami ve sıbyan mektebi Patrikhane’nin
bir iki sokak batısındadır. 15. yüzyıldan Nişancı Karama
ni Mehmet Paşa ve 16. yüzyıldan İbrahim Paşa - Muhsine
Hatun camileri semtin önemli eski eserleridir. Kumkapı’da, Rum cemaatinin de Aya Kiriyaki Kilisesi vardır.
Bizans devrinde bu kıyıda yer alan Kontoskalion, “yani
“küçük iskele”, 1263’te imparatorluğunu sürdüren 8. Mikael Paleologos tarafından bir liman desteği ve küçük bir
tersane ilavesiyle genişletilmişti. Bunlara ait kalıntıların
bir kısmı 19. yüzyılda burada meydana gelen bir yangın
sonrası ortaya çıkmıştı. Sonradan iyice dolup unutulan
bölge uzun süre, “kum boşaltılan” ve çevre dokusu perişan
edilen bir limana dönüştü.

When Mehmet the Conqueror conquered Istanbul, he
first allowed the Armenian community brought from Bursa
to settle in the surroundings of Samatya Sulu monastery Sarapnel, and announced Hovakim as their patriarch in 1461.
The next patriarchate of the Armenian community, which has
been in service since 1641, is currently located on this street
that was formerly named Sarapnel. Furthermore, Armenian
Virgin Mary Church and Bezciyan School are also located on
this street. The road that passes from the Armenian Patriarchate used to be called the “Patriarchate Avenue” and there
was large pond on the north. Nalbant (Cerrah Ishak Kazgani)
Mosque and primary school built in 1470 are located a couple
of streets to the west of the Patriarchate. Nisanci Karamani
Mehmet Pasha mosque from the 15th century and Ibrahim
Pasha - Muhsine Hatun mosque from the 16th century are
important buildings in this neighborhood. Aya Kiriyaki Church of the Greek community is also located in Kumkapi.
Kontoskalion, i.e. the “small pier”, located on this coast during the Byzantine period, was extended with the addition of
a port support and small shipyard by Mikael Paleologos VIII,
who reigned as emperor in 1263. A part of the remains from
these structures were revealed following a fire that occurred
here in the 19th century. Subsequently, this area was totally
forgotten and filled, and transformed into a “sand stripping”
port with run-down surroundings for a long time.
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KÜÇÜK AYASOFYA

KUCUK AYASOFYA

Sultanahmet Hipodromu’nun güneybatı yokuşlarının alt
kısmında, Kadırga’nın doğusunda, denize yakın tren yolunun hemen kıyısında yer alan Küçük Ayasofya Mahallesi’nin adı, buradaki çok eski Sergios-Bakhos Kilisesi’nden
gelir. 16. yüzyılın başında, II. Beyazıt’ın saray kapıcıların
dan Hüseyin Efendi, (başı kesilerek idam edildiğinden,
daha sonra “Kesikbaş” lakabıyla anılmıştır) 527 yılında
Bizans İmparatoru Iustinianus ve karısı Teodora zamanında Sergios ve Bakhos adındaki azizler adına yapılan
kiliseyi camiye çevirmişti. Semt halkı, yapıyı daha camiye
çevrilmeden önce de asıl Ayasofya’ya çok benzediğinden
dolayı “Küçük Ayasofya” diye isimlendirmişti. İlk yap
tıranı da, camiye çeviren kişi de unutulup gitti zamanla
ve koca eserin adı böylece Küçük Ayasofya diye kaldı.
Çevresindeki mahalle, 500 yıldır aynı isimle tanınıyor. Bu
yöredeki en önemli eserlerden bir diğeri de, caminin az
gerisindeki Çardaklı Hamamı’dır. Ama ne yazık ki vaziyeti çok kötüdür ve bir an evvel onarılıp İstanbul kültürüne
kazandırılmalıdır.

Kucuk Ayasofya (Little Hagia Sophia) Quarter, located at
the bottom of the southwest hills of Sultanahmet Hippodrome,
on the east of Kadirga, right next to the railroad close to the
sea, acquires its name from the ancient Sergios-Bakhos Church
that is located here. At the beginning of the 16th century, Huseyin Efendi, who was one of the palace gatekeepers of Bayezid
II (he is subsequently known with the nickname “Kesikbas”
(Beheaded) since he was executed by being beheaded later on),
had transformed the church built in the name of saints Sergios
and Bakhos in 527, during the reign of the Byzantine Emperor
Iustinianus and his wife Theodora. The neighborhood community had named the building as “Little Hagia Sophia” since it
resembled Hagia Sophia very much, even before it was transformed into a mosque. Both the individuals who first built it
first and who transformed it into a mosque were forgotten over
time and the name of this huge building remained as Kucuk
Ayasofya. The neighborhood around it is also known with the
same name for 500 years. One of the most important buildings in this region is Cardakli Bath a little behind the mosque.
However, it is in a very bad state unfortunately and should be
repaired and brought into Istanbul culture as soon as possible.
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KÜÇÜKPAZAR

KUCUKPAZAR

Fatih’in Eminönü semtindeki bu tarihî bölge, Unkapanı-Atatürk Köprü
sü’nün İstanbul yarımadasındaki u
cundan başlayarak Saraçhane’ye doğru tırmanan Atatürk
Bulvarı’nın doğu yönünde, Unkapanı ile Süleymaniye arasındaki yamaçlarda yer alıyor ve gerideki sırtlardan itibaren sahile inen sokaklardan oluşuyor.

This historical region in Eminonu neighborhood of Fatih is located on the hillsides between Unkapani and Suleymaniye, on
the east of Ataturk Boulevard that starts at the end of the Unkapani-Ataturk Bridge on the Istanbul peninsula and climbs
up to Sarachane, and is formed by the streets that go down to
the coast from the hillsides.

Ne
redeyse İstanbul tarihi boyunca, Ro
ma, Bizans
(Doğu Roma), Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerinde, Un
kapanı’ndan Eminönü gerisindeki Tahtakale yokuşlarına
dek tüm bu bölge, çarşılarıyla, pazarlarıyla her zaman ön
plana çıkmıştır. Eminönü’nün büyük çarşılarının yakının
da kalan ve nispeten oradakilerden daha “küçük” pazar ve
çarşıların olduğu bir semttir burası.

This entire region, from Unkapani up to Tahtakale hills
behind Eminonu, has always emerged to the forefront by its
markets, bazaars almost throughout the entire history of Istanbul, during the Roman, Byzantine (East Roman), Ottoman and Republican periods. This is a neighborhood near the
large bazaars of Eminonu, where bazaars that are relatively
“small” as compared to those in Eminonu are located.

Günümüzde Küçükpazar sokaklarında kesinlikle korunması gereken pek çok eski yapı bulunuyor. Kuşkusuz
bunların içinde en önemlileri, “Sağırcılar” adıyla da tanınan Yavuz Er Sinan Camisi, Hacı Kadın Camisi (Hızır
Çelebi) ve Hacı Kadın Hamamı, Beylik Değirmeni kalıntısı gibi eserlerdir.

Currently, there are many old buildings which are absolutely required to be preserved on the streets of Kucukpazar. There is no doubt that Yavuz Er Sinan Mosque that is also known
as “Sagircilar”, Haci Kadin Mosque (Hizir Celebi) and Haci
Kadin Bath, Beylik Mill remains are among the most important buildings among these.

Hacı Kadın Caddesi’nin doğu ucunda ise, Fatih devrin
de sadrazam olan Rum Mehmet Paşa’nın hayır eseri “Küçükpazar Hamamı” yer alıyor. Bir zamanlar bu hamamın
yanında, II. Beyazıt’ın vezirlerinden Küçük Mustafa Paşa’nın bir konağı vardı. Eskiden burada bulunan Küçükpazar mektebi, aynı muhitteki bir sokağın adıdır bugün.

Meanwhile, “Kucukpazar Bath”, which is a charity building of Rum Mehmet Pasha who was the grand vizier during
the reign of Mehmet the Conqueror, is located at the east end
of Haci Kadin Avenue. The mansion of Kucuk Mustafa Pasha,
who was one of the viziers of Bayezid II, used to be located next
to this bath once upon a time. Kucukpazar School, which used
to be located here in the past, is now the name of a street in the
same neighborhood.
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LÂLELİ

LALELI

Bu tarihî semt Beyazıt ile Aksaray arasında kalıyor günümüzde. Bizans devrinde buraya “Filadelfion” derlerdi ve
kentin daha çok aristokrat kesiminin oturduğu saygın bir
yerleşimdi. Laleli adını, Osmanlı çağında burada yaşamış
ve kendisine “Laleli Baba” denilen bir “eren”den almıştır.
Hasır bir kulübenin içinde yaşam sürerdi bu eren. Günümüzde Laleli Baba’nın türbesi eski yerinde, yani şimdiki
Laleli Camisi’nin yakınında ve daha yukarıda, Kemal Paşa
Camisi haziresindedir. Yol genişletme çalışmaları nedeniyle 1950’lerde eski yerinden buraya nakledilmişti Laleli
Baba.

This historical neighborhood remains between Beyazit and
Aksaray today. This area was called “Philadelphion” during
the Byzantine period and it was a prestigious settlement in the
city where the aristocrat segment used to live primarily. It has
acquired the name Laleli from a “saint” called “Laleli Baba”
who lived here during the Ottoman period. This saint used to
live in a straw hut. Today, the shrine of Laleli Baba is located
in the burial place of Kemal Pasha Mosque, further above its
former place near the current Laleli Mosque. Laleli Baba was
transferred here due to the road expansion works during the
1950’s.

Semtin içinden geçen bulvar büyüklüğündeki Ordu
Caddesi, Sultanahmet’i Aksaray Meydanı’na bağlar. Bu
tarihî yolun izlediği güzergâh, Bizans ve Osmanlı çağından
zamanımıza dek pek değişmemiştir. Bu nedenle Laleli’nin
bir kısmı tramvay yolunun kuzey kısmında kalır. Caddenin güneydeki bölümde yer alan, 1710’lardan kalan ünlü
Simkeşhane Hanı’nın yarısı ve içindeki mescidi bu ana yol
genişletilirken kesip atılmıştır. Kalan kısmı günümüzde
Orhan Kemal İl Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Bu
yörelere eskiden “Tavşantaşı” derlerdi. Buralarda pek çok
eski eser yeni yapılaşmalar nedeniyle tarihe karışıp yitmiştir ne yazık ki.

Ordu Avenue, in the size of a boulevard, passing through
the neighborhood connects Sultanahmet to Aksaray Square.
The route of this historical road has not changed much since
the Byzantine and Ottoman periods. Therefore, a part of Laleli remains on the north of the tramway route. Half of the famous Simkeshane Inn from the 1710’s, remaining on the south
of the avenue, and the masjid inside it have been cut off and
removed while this main road was expanded. The remaining
part is currently being used as Orhan Kemal Provincial Library. These regions used to be called “Tavsantasi” in the past.
Many old buildings in these areas have unfortunately been lost
as a result of new settlements.
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LANGA HİSARI SOKAĞI

LANGA HISARI STREET

Eminönü-Fatih bölgelerini güney kısımda ayıran Gazi
Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nin doğusunda bulunan bu
sokak, caddenin batısındaki Yenikapı semtinin hemen bitişiğindeki “Langa” bölgesinin bir kısmını kapsamaktadır.
Eski Bizans surlarının burçlarından birinin “hisar” diye
nitelendirilmesiyle Langa bölgesinin adı birleşince, buradaki sokak da bu isimle anılmıştır. Sokak, Yarımada’nın
Eminönü bölgesinin en batısındaki Katip Kasım Mahallesi içindedir. Bunun az üst tarafından da, buradaki eski
karakol yapısından adını alan “Langa Karakolu Sokağı”
geçer.

This street located on the east of Mustafa Kemal Pasha Avenue, that separates Eminonu-Fatih regions on the south, includes a part of “Langa” region right next to Yenikapi neighborhood on the west of the avenue. The street has acquired this
name with the combination of name of Langa region and the
identification of one of the towers of the old Byzantine walls
as “hisar” (fortress). The street is in Katip Kasim Quarter at
the very west end of Eminonu neighborhood of the Peninsula.
And, “Langa Karakolu” Street, acquiring its name from the
old police station located there, passes a little above this street.

MABEYNCİ YOKUŞU

MABEYNCI RAMP

“Mabeynci” denilen görevliler, Osmanlı döneminde sarayın, daha ötesi padişahın dış dünya ile ilişkilerini, irtibatını
sağlayan kişilerdi. 19. yüzyıl sonlarında mabeynci olan
Osman Bey, Çemberlitaş’ta, şimdiki Dârüşşafaka sinemalarının bulunduğu yerde bir Osmanlı matbaası (Matbaa-i
Osmaniye) kurmuştu. Günümüzdeki Osmanbey semtine
adını veren bu “Mabeynci Osman Bey”, oradaki konağın
da ikâmet ederdi.

Officers named “Mabeynci” used to be individuals who ensured the relations, contacts of the palace, and even further
the sultan, with the outside world during the Ottoman era.
Osman Bey, who was a “mabeynci” near the end of the 19th
century, has established an Ottoman printing press (Matbaa-i
Osmaniye) in Cemberlitas, where Darussafaka movie theaters
are located today. This “Mabeynci Osman Bey”, who also gave
his name to the Osmanbey neighborhood of our day, used to
live at his mansion that was located there.

Mabeynci Yokuşu, günümüze ulaşamayan o matbaanın çok yakınında olduğu için Osman Bey’in bu lâkabını
almıştır. Hafif yokuş sokak Laleli ile Kumkapı arasında
ki Mola Taşı Caddesi’ne açılır ve güneye doğru Ermeni
Patrikhanesinin bulunduğu eski Şarapnel Sokağı’na dek
iner.
Ali Paşa Medresesi kalıntıları ve 1804 tarihli, tuğralı,
kitabeli, ama son derece kötü durumdaki hazneli çeşme,
tarihî yokuşun barındırdığı iki önemli eski eserdir.

Mabeynci Ramp has acquired this nickname of Osman
Bey since it was located very close to the printing press that
could not survive to the present day. The street, which is slightly sloped, opens to Mola Tasi Avenue between Laleli and
Kumkapi and extends towards the south down to the former
Sarapnel Street where the Armenian Patriarchate is located.
The remain of Ali Pasha Madrasa and the fountain with
reservoir, dated 1804, which bears the sultan’s signature and
has an epitaph but is in very poor state today, are two important structures that are hosted by this historical road.

MARPUÇÇULAR CADDESİ

MARPUCCULAR STREET

İstanbul’un en ünlü hanlarından olan Marpuççular Hanı’nda, günümüzde çoğunlukla incik boncuk türünden süs
eşyaları satılır. Tahtakale Caddesi’nin, Yeni Cami Caddesi’ne uzanan kolu bu handan dolayı Marputçular Caddesi
diye tanınıyor. Burası, tarihî Mısır Çarşısı’nın yanındaki
Çiçek Pazarı’nın arkasındadır. Orijinali Fatih devrinden
kalma Çelebioğlu Alaattin Camisi bu cadde üzerinde yer
alır. Vaktiyle bunun yanında da, meşhur “Alaca Hamamı”
dururdu.

Today, primarily ornaments of trinket variety are sold at Marpuccular Inn, which is one of the most renowned inns of Istanbul. The branch of Tahtakale Avenue extending towards Yeni
Cami Avenue is known as Marputcular Avenue due to this
inn. It is located behind the Flower Market that is adjacent to
the historical Spice Bazaar. Celebioglu Alaattin Mosque, which originally dates back to the time of Mehmet the Conqueror,
is located on this avenue. The famous “Alaca Bath” used to be
located next to it once upon a time.

“Marpuç”, bir tür nargile objesiydi. Dışı deriyle kaplı,
tel tel süslerle sarılmış, değişik renklerle bezenmiş çok kaliteli marpuçlar yapılırdı bu çarşıda. Basit İstanbul kahvelerinde sıkça görülen marpuçlar olduğu gibi, çok meraklı
nargileciler için enfes şekilde özel olarak üretilen marpuç
lar da vardı burada.

“Marpuc” used to be a nargileh object. High quality, leather coated “marpuc”, wrapped with filiform ornaments, decorated in different colors used to be made in this bazaar. There
were fantastic “marpuc”, specially produced for very devoted
nargileh lovers, used to be sold here in addition to simple “marpuc” frequently encountered in Istanbul coffee shops.
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MAHMUTPAŞA

MAHMUTPASA

Günümüzde İstanbul’un en ünlü ve de “canlı” ticaret,
alışveriş merkezlerinden olan Mahmutpaşa, kentimizin
Fatih devrinde oluşmuş en eski yerleşimlerinden biridir.
Aynı ticarî faaliyetler Bizans döneminde de buralardaki
sokak ve yokuşlardaki hanlarda sürdürülürdü. Mahmut
Paşa, Fatih’in ünlü ve çok sevilen, ama buna karşın yine
Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirilen sadrazamıydı. 1463 yılında burada yaptırdığı külliyesi nedeniyle
bütün semt o günden beri Mahmutpaşa diye tanınır oldu.
Yakınında o eski yıllarda “Servi Mahallesi” diye bilinen bir
yerleşim vardı. Mahmut Paşa’nın camisi çarşının içinde
yer alır. Türbesi de bunun haziresindedir. Bu yüksek tarihi değere sahip eser, dış yüzeyi “Selçuki stili” çinilerle kaplı
İstanbul’daki tek türbedir. Devrin ünlü Mahmutpaşa Hamamı ise, Eminönü meydanı yönüne doğru biraz daha
aşağıda, çarşı içindedir, ama günümüzde farklı işlevde
kullanılmaktadır. Bu tarihî mekân giysi dükkânlarına ev
sahipliği yapıyor şimdi. Mahmutpaşa Külliyesi’nin vaktiy
le bir de medresesi bulunuyordu.

Mahmutpasa, which is one of the most famous and “lively”
trade, shopping centers in Istanbul today, is one of the oldest
settlements of our city formed during the Mehmet the Conqueror era. The same commercial activities also used to be carried out at the inns located on the streets and ramps around
this area also during the Byzantine period. Mahmud Pasha
was the famous and most popular grand vizier of Mehmet the
Conqueror, who was yet executed by Mehmet the Conqueror.
The neighborhood started to be known as Mahmutpasa due to
the complex he had built here in 1463. There was a settlement
known as “Servi Quarter” during those days in the immediate
surroundings. The mosque of Mahmud Pasha is located inside
the bazaar, and his shrine is in the burial place of this mosque.
This building of high historical value is the only shrine in Istanbul that is clad with “Seljuk style” tiles on the outside. Meanwhile, the renowned Mahmutpasa Bath of the time is located
in the bazaar, further down towards Eminonu square, but is
used for different a function today. This historical venue now
hosts garment shops. Mahmutpasa Complex also used to have
a madrasa once upon a time.
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MERCAN

MERCAN

İstanbul’un en renkli, hareketli ve tarihî otantik semt ve
çarşılarının çok yoğun görüldüğü tanınmış bir semtt ir. Fatih’e bağlı Eminönü semtinde ve Beyazıt’tan Sirkeci içlerine doğru inen, hanlarla, eski dükkân ve yapılarla dolu bir
yokuştur burası. Buraya adını vermiş olan Mercan Ağa,
Fatih devrinin tanınmış ağalarından biriydi. Burada, Kapalıçarşı’nın Mercan Kapısı karşısında küçük bir camisi
vardı, ama şimdi yerinde değildir ne yazık ki. 18. yüzyıl
Dârüssaade ağalarından Nezir Ağa bu camiyi 1702’de
baştan başa onartmış, 1946 yılında da ayrıca bir onarım
geçirmişti cami. Şimdiki formuyla ve aynı yerde aslına uygun olmayan şekilde yeniden yapılmıştır.

It is one of the most colorful, dynamic and authentic neighborhoods of Istanbul, famous by its bazaars. It is a ramp located
in Eminonu neighborhood affiliated with Fatih and extends
down to the interior parts of Sirkeci from Beyazit, full of inns,
old shops and buildings. Mercan Aga, who gave his name here,
was one of the renowned agas of the Mehmet the Conqueror
era. There used to be a small mosque across the Mercan Gate
of the Grand Bazaar but it unfortunately does not exist anymore. Nezir Aga, who was one of the 18th century Darussaade
agas, has had this mosque completely repaired in 1702, and
the mosque had undergone another repair in 1946. It has been
built at the same place in its current form, which is not compatible with the original.

Günümüzde Mercan Yokuşu, İstan
bul Üniversitesi’nin doğu kıyısındaki Fuat Paşa Caddesi’nden başlar ve
Uzunçarşı Yokuşu’nu dik keserek Tahtakale’ye doğru iner.
Yakınındaki en tanınmış eser ise, Çandarlı Atik İbrahim
Paşa Camisi’dir. Burada vaktiyle belli işleri yapan esnaf
çarşıları vardı. Günümüzdeki, Semaver, Nargileci, Havancı gibi sokak isimleri bunların ne türden esnafla dolu
olduklarını kanıtlar. Bu sokaklar Fuat Paşa Caddesi’nden
Mercan’a doğru dik olarak inerler.

Currently, Mercan Ramp starts at Fatih Pasha Avenue on
the east of Istanbul University, cuts Uzuncarsi Ramp perpendicularly and goes down towards Tahtakale. The most famous
building in the surroundings is the Candarli Atik Ibrahim Pasha Mosque. There used to be artisan markets, involved in specific works, here in the past. The current street names such as
Semaver, Nargileci, Havanci are proofs of the types of artisans
that used inhabit those bazaars. These streets go down from
Fuat Pasha Avenue as perpendicular to Mercan.
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MESİH PAŞA

MESIH PASHA

Fatih ilçesinin doğu kısmı olan Eminönü bölgesi sınırların
daki Laleli semtinde, en önemli eser olarak günümüzde de
varlığını sürdüren Mesih Paşa Camisi, bulunduğu çevreye de adını vermiştir. Bu eser, tahminen 9. yüzyıldan
kalan Mirelaion Kilisesi’nden 16. yüzyıl başlarında II.
Beyazıt’ın sadrazamı Mesih Paşa tarafından camiye dö
nüştürülmüştü. Altında bir bodrum katı bulunduğundan
“Bodrum Camisi” diye de tanınır. Aynı isimli cadde ise bu
kilise-caminin önündedir ve üzerinden hızlı tramvay hat
tının geçtiği Ordu Caddesi’nin bir sokak altında kalır. Eski
yıllarda bu caminin az kuzeyinde ve zamanımızın Ordu
Caddesi’nin hemen alt tarafında, Laleli Camisi yakınında, Kemankeş Ahmet Ağa’nın “Yolgeçen Camisi” dururdu. Bu camiyle Mesih Paşa Camisi arasında ise, Beşik
taş’taki Abbas Ağa semtine adını veren, Kızlarağası Abbas
Ağa’nın yaptırdığı “Abbas Ağa Hamamı” bulunuyordu. Bu
eserler zamanımıza ulaşamamıştır.

Mesih Pasha Mosque, which has survived to the present day
is the most important historical building in Laleli neighborhood, within the boundaries of Eminonu quarter forming the
eastern part of Fatih district, and has given its name to the
area where it is located. This building was transformed into a
mosque from Mirelaion Church, estimated to date back to the
9th century, by Mesih Pasha, the grand vizier of Bayezid II at
the beginning of the 16th century. It is also known as “Bodrum
(Basement) Mosque” since there is a basement storey under it.
The street with the same name is located in front of this church-mosque and remains one street below Ordu Avenue through
which the high-speed tramway line passes. During the former
years, “Yolgecen Mosque” of Kemankes Ahmet Aga used to be
located a little north to this mosque, right below the Ordu Avenue of our day, close to Laleli Mosque. And “Abbas Aga Bath”,
built by Kizlaragasi Abbas Aga who gave his name to Abbas
Aga neighborhood in Besiktas, used to be located between this
mosque and Mesih Pasha Mosque. These historical buildings
could not survive to the present day.
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MİMAR KEMALETTİN CADDESİ

MIMAR KEMALETTIN STREET

Sirkeci’de, Yeni caminin doğusunda ve sahile yakın Yalı
Köşkü Caddesi’nin bir arkasında yer alır. Batı ucundan
Hamidiye Caddesi’ne, doğu ucundan ise hızlı tramvayın
geçtiği Ankara Caddesi’ne bağlanır.

It is located in Sirkeci, on the east of Yeni Mosque, right behind
Yali Kosku Avenue near the coast. It connects to Hamidiye Avenue on the west end and to Ankara Avenue, through which the
high speed tramway passes, on the east end.

Caddeye adını veren ve günümüzde kullandığımız 20
tl’lik kağıt paralarımızın arka yüzünde portresi bulunan
mimar Kemalett in Bey, erken 20. yüzyılda gelişen ve daha
önceki seçmeci (eklektik) mimarî üsluba karşı, geleneksel
Türk motifleriyle karşılık veren yeni bir mimarî anlayışın
öncülerindendi. Sirkeci’de çeşitli hanları vardır bu mimarın. Ankara ve İstanbul’da pek çok esere imza atan Kemalettin Bey 1870-1927 yılları arasında yaşam sürmüştü.

Mimar (Architect) Kemalettin Bey, who gave his name to
this avenue and whose portrait is available on the back side of
our current 20 TL bills, was one of the pioneers of a new architectural understanding that developed during the early 20th century and responded the earlier eclectic architectural style with
traditional Turkish motifs. This architect has various inns built
in Sirkeci. Kemalettin Bey, who appended his signature under
many works in Ankara and Istanbul, lived during 1870-1927.

MİMAR VEDAT SOKAĞI

MIMAR VEDAT STREET

20. yüzyıl başlarında gelişen “I. Ulusal Mimarlık Akımı”nın usta sanatçılarından olan Vedat Bey 1873 yılın
da doğmuştu. Galatasaray Lisesi’ndeki eğitiminden sonra
1888’de Paris’e gitti ve Paris Güzel Sanatlar Okulu’ndan
mimarlık diploması aldı. 1899’da İstanbul Güzel Sanatlar
Mektebi’nde hocalık yapmaya başladı. Bu okulda mimarlık dersleri veren ilk Türk hocalardandır. İstanbul kıyıla
rını bir mücevher gibi süsleyen “romantik” Haydarpaşa,
Moda ve Beşiktaş vapur iskeleleri ona aitt ir.

Vedat Bey, one of the great artists of the “1st National Architecture Movement” that developed at the beginning of the 20th
century, was born in 1873. Following his education at Galatasaray Hıgh-school, he went to Paris in 1888 and received an
architecture diploma from Paris School of Fine Arts. He started
to teach at Istanbul School of Fine Arts in 1899. He is one of
the first Turkish teachers who taught architecture courses in this
school. The “romantic” Haydarpasa, Moda and Besiktas ferry
ports that decorate Istanbul coasts like gems are his works.

En görkemli eseri ise hiç kuşkusuz, geleneksel Türk
mimarî motifleriyle bezediği Sirkeci’deki Büyük Postane
binasıdır. Bu nedenle tarihî Hamidiye Caddesi’ni birleş
tiren sokağa, “Mimar Vedat Sokağı” adı verilmiştir. Vedat
Bey’in asıl adı, Mehmet Vedat Tek’tir. Nişantaşı-Valiko
nağı Caddesi üzerindeki güzel evini de kendisi yapmıştır.
Büyük Postane binasının dışında, Ankara’da eski TBMM
binasını, Ankara Palas’ı, Sultanahmet-Hipodrom’daki
Tapu Kadastro (Defter-i Hakani) binasını yaptı. Vedat
Tek, 1942’de öldü.

His most spectacular work is beyond doubt the Grand Postal
Building in Sirkeci, decorated with traditional Turkish motifs.
Therefore, the street that connects to the historical Hamidiye
Avenue has been named “Mimar Vedat Street”. The full name of
Vedat Bey is Mehmet Vedat Tek. He has also designed his beautiful home in Nisantasi on Valikonagi Avenue. In addition to the
Grand Postal Building, he has also designed the former Grand
National Assembly building and Ankara Palas in Ankara, and
the Land Registry Cadaster (Defter-I Hakani) building at Sul
tanahmet-Hippodrome. Vedat Tek passed away in 1942.

MİTHAT PAŞA CADDESİ

MITHAT PASHA STREET

Laleli semtinin içlerinden, Beyazıt-Ak
saray arasında
uzanan Ordu Caddesi’ne doğru dik çıkan caddenin adı,
1876’da Osmanlı sadrazamlığı yapan Mithat Paşa’dan geliyor. Bu paşa, son dönem Osmanlı devlet adamları içinde
en çok ünlenen paşalardan biridir, ama yaşamı acı bir son
la noktalanmıştır.

The street, which starts from inside Laleli quarter and opens
perpendicularly to Ordu Avenue extending between Beyazit-Aksaray, acquires its name from Mithat Pasha who was
the Ottoman grand vizier in 1876. This pasha was one of the
most renowned pashas from among the last term Ottoman
statesmen, but his life has had a tragic ending.

Mithat Paşa, 1822’de doğdu. Dîvan-ı Hümayun’da görev aldı. 1859’da Sultan Abdülmecit’i devirme planlarını
soruşturan heyette iş gördü. 1861’de Niş, 1864’de ise Tuna
eyalet valilikleri görevinde bulundu. Yıldız Sarayı Mahkemesi, Sultan Abdülaziz’in ölümünde rolü olduğunu düşünerek, onu idama mahkum etti. Bu idam, 8 Mayıs 1884
yılında II. Abdülhamit’in emriyle gerçekleştirildi.

Mithat Pasha was born in 1822 and served at Divan-i Humayun (Supreme Court). He took part in the committee that
investigated the plans to overthrow Abdulmejid I in 1859. He
served as governor of states of Nis in 1861 and Tuna in 1864.
The Yildiz Palace Court condemned him to death, thinking that
he played a role in the death of Abdulaziz I. His sentence was
executed on May 8, 1884 with the order of Abdulhamid II.

Eskiden bu güzergâhtan geçip denize doğru inen caddeye “Kumkapı Caddesi” derlerdi. İstanbul’un en ünlü
tiyatrosu olan “Gedikpaşa Tiyatrosu” da bu caddenin Beyazıt’a yakın sağ tarafında bulunuyordu.

The avenue that used to pass through this route and go
down to the coast used to be called “Kumkapi Avenue” in the
past. “Gedikpasa Theater”, which was the most important
theater house in Istanbul, also used to be located on the right
hand side of this avenue near Beyazit.
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MOLLA FENARİ SOKAĞI

MOLLA FENARI STREET

Bu sokak, Fatih’e bağlı Eminönü semtinde ve Cağaloğlu’nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının güney yönündeki
sevimli Molla Fenari Camisi’nin önündedir. Sokak, aynı
isimdeki mahallenin bünyesindedir. Mahalleye ve sokağa
adını veren küçük ve şirin minareli camiyi, aslında Molla
Fenari değil, bunun oğlu “Fenarizade Alaüddin Ali Efendi” babasının adına yaptırmıştı. Zira Molla Fenari fetihten
önce Bursa’da 1442’de ölmüştür. Bu küçük cami ilk olarak
burada Fatih devrinde inşa edildi. Çatalçeşme semtindeki
bu sokakta şimdi pek çok yayınevi faaliyet gösteriyor. Eski
eser olarak da çevrede, 1911’den Abdullah Cevdet binası
(İctihad), Cağaloğlu Kız Sanat Mektebi ve Kazım İsmail Gürkan Caddesi köşesinde de Hadım Hasan Paşa’nın
metruk medresesi görülür. Bu paşa 1597’de sadrazamlık
yapmış ve rüşvetçiliği ile tanınmıştı.

This street is located in Eminonu region affiliated with Fatih,
in front of the cute Molla Fenari Mosque towards the south
of the Provincial Directorate of National Education building
in Cagaloglu. The street is within the quarter with the same
name. This small mosque with a cute minaret, which gave its
name to this quarter and the street, was actually not built by
Molla Fenari, but by “Fenarizade Alauddin Ali Efendi” in the
name of his father, because Molla Fenari died in Bursa in 1442
before the conquest. This small mosque was first built here
during the time of Mehmet the Conqueror. Many publishing
houses operate now on this street in Catalcesme neighborhood.
As historical buildings in the surroundings, we see the Abdullah Cevdet building (Ictihad) dated 1911, Cagaloglu Girls’
Art School and the deserted madrasa of Hadim Hasan Pasha
on the corner of Kazim Ismail Gurkan Avenue. This pasha served as grand vizier in 1597 and was renowned by his bribery.

MOLLA ŞEMSETTİN CAMİ SOKAĞI

MOLLA SEMSETTIN CAMI STREET

Fatih’in Eminönü bölgesindeki ünlü semtine adını veren Süleymaniye Külliyesi yakınında ve Tirendaz Sokağı
üzerinde bulunan Molla Şemsettin Gürani Camisi’nden
adını alan sokak kuzeybatı yönünde ve Haliç tarafında
kalan aynı isimli caminin kıyısındaki yolun adıdır. Fatih
devrinin en önemli bilginlerinden ve şeyhülislamlarından
biriydi Molla Gürani. Buradaki camisini de 10. yüzyıldan
kalan Aya Teodosios Kilisesi’nden çevirmiştir. Molla Gü
rani’nin Aksaray-Fındıkzade taraflarında bir de mahallesi
vardır.

The street acquires its name from Molla Semsettin Gurani
Mosque, near Suleymaniye Complex that gives its name to the
famous neighborhood in Eminonu region of Fatih, located on
Tirendaz Street; it is the road in the northwest direction, adjacent to the mosque with the same name in the Golden Horn
section. Molla Gurani was one of the most important scholars
and sheikhs al-islam of the Mehmet the Conqueror era. He
had transformed his mosque located here from the Hagia Teodosios Church remaining from the 10th century. There is also a
quarter named after Molla Gurani near Aksaray-Findikzade.

Yakındaki Namahrem Sokağı’nın üstünde yer alan
küçük cami ise, II. Beyazıt devri kâtiplerinden olan Şem
settin’e aittir. Efendinin camisinin haziresinde harem ağalarından Hamdullah ve Mustafa ağalar da yatarlar. Molla
“Şemsettin” Gürani ile Kâtip “Şemsettin” Efendi’yi karış
tırmamak gerekiyor.

Meanwhile, the small mosque located on the nearby Namahrem Street belongs to Semsettin who was one of the scribes
in the Bayezid II period. Hamdullah and Mustafa Agas of the
harem are also buried at the burial place of his mosque. One
should be careful not to confuse Molla “Semsettin” Gurani and
Scribe “Semsettin” Efendi.

MOLLA (MOLA) TAŞI CADDESİ

MOLLA (MOLA) TASI STREET

Fatih’e bağlı Eminönü semtinde ve Kumkapı sahillerinin
iç kısmından doğu batı istikametinde uzanan caddedir.
Doğudaki Kadırga’dan başlayarak Laleli’nin içlerine kadar
varır. Eski İstanbul’da sırt hamallığı çok önemli bir meslekti ve bunlar belirli bir meslek grubuna bağlı çalışırlar ve
belirlenmiş kurallara riayet ederlerdi. Halk onların sırtlarındaki ağır yükleri görür ve bu insanlara çoğu kez acırlar,
bazı hayırseverler de bunların yol güzergâhı üzerinde din
lenebilmeleri için “molla taşı” (mola taşı) diye tanımlanan
“taş seki”ler yaptırırlardı. Olasılıkla burada da böyle taşlar
bulu adıyla tanınırdı ve bu adını da sokağın tren yolu tarafına inen köşesindeki “Dülbentçi Camisi”nden almıştı.
Eski yıllarda bu cadde güzergâhından geçen sokak, “Dülbentçi Sokağı” adıyla tanınıyordu ve bu adını da sokağın
tren yolu tarafına inen köşesinde yer alan “Dülbentçi Camisi”nden almıştı.

It is a street in Eminonu neighborhood affiliated with Fatih
that extends in the east-west direction in the inner part of
the Kumkapi coasts. It starts at Kadirga on the east and extends to the interior parts of Laleli. Back portage was a very
important occupation in old Istanbul and they used to work
as affiliated with a certain occupational group and complied
with defined rules. The community used to see the heavy loads
on their backs and usually pitied them, and some benefactors
had “stone platforms” called “molla tasi” (mola tasi - break
stone) built in order for them to rest along the route. Probably,
such stones were also known with that name around here and
the street acquired its name from the “Dulbentci Mosque” on
the corner of this street going down to the railroad. The street
that used to pass along the route of this avenue in the past was
known as “Dulbentci Street” and the street acquired its name
from the “Dilbentci Mosque” on the corner of this street going
down to the railroad.
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MOLLA HÜSREV

MOLLA HUSREV

Bu şahıs Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından biriydi.
Şimdi Eminönü sınırlarında, adını taşıyan bu mahallede
şirin bir camisi görülür. Şehzadebaşı’ndan Vefa’ya doğru
gidilirken, Cemal Yener Tosyalı Caddesi’nin açıldığı dört
yol ağzındadır bu cami.

This individual was one of the teachers of Mehmet the Conqueror. Today, we see his cute mosque in this quarter with his
name, within the boundaries of Eminonu. This mosque is located at the crossroad that Cemal Yener Tosyali Avenue opens to
when going from Sehzadebasi towards Vefa.

Bu şahsın Cibali taraflarında da bir camisi bulunur.
Saraçhane yakınındaki Horhor’da da küçük Molla Hüsrev
Camisi vardır ve bunun önündeki sokak da aynı adı taşır.

This individual also has a mosque around Cibali. There is
also a small Molla Husrev Mosque in Horhor, near Sarachane,
and the street in front of that mosque also bears the same name.
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MUHSİNE HATUN

MUHSINE HATUN

Eminönü’nün Laleli güneyindeki ma
hallesidir. Kadırga’dan Yenikapı’ya doğru ilerleyen Çifte Gelinler Caddesi
üzerindeki “İbrahim Paşa-Muhsine Hatun Camisi”nden
adını almıştır bu mahalle. 16. yüzyılda Sultan Süleyman’a
sadrazamlık yapan İbrahim Paşa, karısı Muhsine Hatun
için yaptırmıştı bu camiyi. Eski yıllarda, bulunduğu caddenin Yenikapı’ya doğru olan bölümüne de bu nedenle
“İbrahim Paşa Caddesi” derlerdi. Aynı isimli bir sokak da
kuzeye, Beyazıt yönüne tırmanırdı o zamanlar.

It is the quarter of Eminonu located on the south of Laleli.
This quarter acquires its name from “Ibrahim Pasha-Muhsine
Hatun Mosque” located on Cifte Gelinler Avenue extending
from Kadirga towards Yenikapi. Ibrahim Pasha, who served
as grand vizier for Suleiman the Magnificent in the 16th century, has had this mosque built for his wife Muhsine Hatun.
Therefore, the section toward Yenikapi of the street where it
is located used to be called “Ibrahim Pasha Avenue”. Another
street with the same name climbed up toward the north in the
direction of Beyazit.
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MUHTEREM EFENDİ SOKAĞI

MUHTEREM EFENDI STREET

Fatih’in doğudaki en ünlü tarihî semti olan Eminönü’nün
Alemdar Ma
hallesi’nde, Ayasofya’ya yakın Ye
rebatan
Caddesi üzerindedir. Sokak, bu cadde üzerindeki “İstanbul İl Özel İdaresi” binasının karşısında yer alır. Adını
aldığı Muhterem Efendi’nin kabri ise cadde üzerinde ve
sokağın kıyısında, hediyelik turistik eşya satan dükkânlar
arasında, caddeden biraz geride hiç de dikkat çekmeden
ve tanınmadan durur günümüzde. Oysa, Esseyid Muh
terem Efendi 16. yüzyılın ünlü hocalarından biriydi ve
Kanunî Sultan Süleyman’ın cenaze namazını, dönemin
çok ünlü şeyhülislamı Ebussuud Efendi ile birlikte bu Taşkentli Muhterem Efendi kıldırmıştı!..

This street is in Alemdar Quarter of Eminonu, the most historical region of Fatih in the east, on Yerebatan Avenue close
to Hagia Sophia. The street is located across “Istanbul Special
Provincial Administration” building on this street. Meanwhile,
the sepulcher of Muhterem Efendi that it receives its name from
stands on this avenue, next to the street, without attracting any
attention and recognition, a little bit behind the avenue, hidden
among souvenir shops. Actually, Esseyid Muhterem Efendi was
one of the famous clergymen of the 16th century and the funeral
prayer of Suleiman the Magnificent was performed collectively
by the very famous sheikh al-islam of the era, Ebussuud Efendi
and this Muhterem Efendi of Tashkent!..

MUSTAFA KEMAL CADDESİ

MUSTAFA KEMAL STREET

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bü
yük kahraman,
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in adını taşıyan bu geniş
ve düz cadde, aynı zamanda anıtsal yarımadadaki Fatih
ve Eminönü Eminönü bölgelerini birbirinden ayırır. Ya
ni caddenin doğu yanı Eminönü, batı yanı da Fatih’tir
denilebilir. Ama önceki maddelerde de söz ettiğim gibi
artık tüm yarımada “Fatih” adıyla tek bir ilçe oldu. Yeni
kapı İstasyonu civarında, Kennedy sahil yoluyla birleşen
caddenin bu kısmında, eski Bizans limanı olan Eleuterios
bulunuyordu. Osmanlının geç dödöneminde ise buradan
denize çıkıntı yapan buruna ise “Sandık Burnu” derlerdi
ve pek namlı meyhaneler bulunurdu burada.

This wide and flat avenue, bearing the name of Mustafa Kemal,
the founder of the Republic of Turkey, the great hero, our Great
Leader, also separates Fatih and Eminonu regions on the monumental peninsula. We may say that the eastern side of the avenue is Eminonu and the western side is Fatih. However, as I have
mentioned in the earlier paragraphs, the entire peninsula is a
single district named “Fatih” today. The ancient Byzantine port
named Eleuterios was located near Yenikapi Station, where this
street meets with Kennedy coastal road. The cape that extends
out to the sea in this area was called “Sandik Cape” during the
later periods of the Ottomans and housed very reputed taverns.

Günümüzde yapılan kazılarda bu tarihî ve çok önemli
limanın bir bölümü ve içinde görülen Romalılara (Bizans)
ait tekne parçaları gün ışığına çıkarıldı. Batısında kalan
Namık Kemal Caddesi ile bu caddenin arasındaydı eski
liman ve Bizanslılar buraya “Vlanga” derlerdi. Osmanlı
dönemindeki bu sözcükten türeyen “Langa” adı ise günü
müzde de kullanılıyor.

A part of this historical and very important port and remains of boats belonging to the Romans (Byzantine) were revealed
with the excavations that have carried out in this area in our
day. This ancient port was located between this avenue and Na
mik Kemal Avenue on its west and the Byzantine used to call
this area “Vlanga”. The name “Langa”, which has been derived
from this name during the Ottoman period, is still being used
today.

MÜHÜRDAR EMİN PAŞA SOKAĞI

MUHURDAR EMIN PASHA STREET

Ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un babası Tahir Efendi, II. Abdülhamit devrinin saray “mühürdar”ı olan Emin
Paşa’nın ailesinin özel hocasıydı. Tahir Bey’in çocuğu
Mehmet Akif de Emin Paşa’nın çocuklarıyla arkadaştı.
Paşanın Mercan’daki güzel konağı, İstanbul kültür çevrelerinde “Emin Paşa’nın Konağı” olarak hayli isim yapmıştı.
Çünkü burası âdeta bir kültür-sanat dergâhıydı ve aydın
kişilerin toplanıp sohbet ettikleri bir mekândı. Emin Paşa,
Sadrazam Yusuf Kamil Paşa’nın mühürdarıydı. Emin Paşa’nın oğlu, ünlü kültür adamı “İbn-ül Mahmut Kemal
Bey” aynı konakta ikâmet etmiş ve burayı tam bir kültür
yuvasına dönüştüren kişi olmuştu sonradan.

Tahir Efendi, the father of our famous poet Mehmet Akif Ersoy,
was the private teacher of the family of Emin Pasha, who was
the palace’s “bearer of seals” during the reign of Abdulhamid II.
His son Mehmet Akif was friends with the children of Emin Pasha. The fine mansion of the Pasha in Mercan was highly renowned as “Emin Pasha’s Mansion” around the cultural communities of Istanbul, because it was almost a culture-arts lodge and
a venue where intellectuals gathered and conversed. Emin Pasha
has the “bearer of seals” of the Grand Vizier Yusuf Kamil Pasha.
Emin Pasha’s son, the renowned cultural man “Ibn-ul Mahmud
Kemal Bey” also resided in this mansion and subsequently converted the mansion into a real cultural home.

Bu nedenle Mercan’ın Bakırcılar yönündeki sokak da
aynı Emin Paşa’nın adıyla tanınır. Yolun yakın çevresi, çok
önemli tarihî yapılarla doludur. Bunların bazıları, Beyazıt
Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kulesi, Beyazıt Külliyesi’dir.

Therefore, the street in the direction of Bakircilar in Mercan is also known with the name of this same Emin Pasha. The
immediate surroundings of this road are full of very important
historical buildings. Beyazit State Library, Istanbul University,
Beyazit Tower and Beyazit Complex may be listed as some of
these.
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MURADİYE CADDESİ

MURADIYE STREET

Sirkeci’de, bir bölümünden hızlı tramvay hattının geçtiği
ve batı yönünden Hamidiye Caddesi’ne ulaşan caddenin
adıdır.

This is the name of the avenue located in Sirkeci, through a
part of which the high-speed tramway passes, that reaches Hamidiye Avenue on the west.

İsmini, cadde üzerinde bulunan güzel sebilden almış
tır. Günümüzde içinde bir V. Murat adına, günümüzde
mezarı Eyüp’te bulunan Mirimiran Mehmet Paşa yaptır
mıştı. Osmanlı tahtında en az süre (üç ay kadar) oturan
ve 1840 ile 1904 arasında yaşam süren sultan, bu V. Mu
rat’tır. İsmini, cadde üzerinde bulunan güzel sebilden al
mıştır. Günümüzde içinde bir iş yerinin (!) bulunduğu bu
silindirik formlu güzel sebili, 1876 yılında Osmanlı tahtına oturan V. Murat adına, mezarı Eyüp’te bulunan Mirimiran Mehmet Paşa yaptırmıştı. Osmanlı tahtında en az
süre (üç ay kadar) oturan ve 1840 ile 1904 arasında yaşam
süren sultan, bu V. Murat’tır. Sultanın, üç ayı birkaç gün
geçen saltanatlığını şu mısralar çok güzel anlatır;

It acquires its name from the beautiful fountain located
on the avenue. It was built in the name of Murad V by Mirimiran Mehmet Pasha, whose burial place is located in Eyup
today. Murad V is the sultan who has occupied the Ottoman
throne for the shortest time (around three months) and lived
between 1840 and 1904. The avenue acquires its name from
the beautiful fountain located on the avenue. This fine fountain in cylindrical form, which currently houses many workplaces
(!), was built by Mirimiran Mehmet Pasha, who is now buried
in Eyup, in the name of Murad V who had ascended to the
throne in 1876. This is Murad V, the sultan who has occupied the Ottoman throne for the shortest time (around three
months) and lived between 1840 and 1904. The reign of the
sultan, which was a few days more than three months, is told
very finely in the following verses;

“93’te 93 gün padişah-ı dehr olup, göçdi matemgahına
Sultan Murad-ı na-Murad.”
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“Sultan Murad reigned as sultan for 93 days in ’93 and
passed away to his mourning place.”
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NALBANT CAMİ SOKAĞI

NALBANT CAMI STREET

Yarımada’nın güneyinde yer alan Nişanca Mahallesi’nde
ve adını aldığı küçük caminin yanından geçen sokaktır.
Caminin ilk yapılışı Fatih dönemindeydi ve Cerrah İshak
adlı kişinin eseriydi. Bu isimle de tanınan caminin banisinin mezarı ise, yapının köşesindedir. Kazgani Yusuf tarafından yeniden ihya edilen cami, ayrıca “Nalbant” adıyla
da tanınmaktadır. Sokak günümüzde Ermeni Patrikhanesi’ne çok yakın konumdadır.

This is the street in Nisanca Quarter, located on the south of
the peninsula, which passes next to the mosque it acquires its
name from. The mosque was first constructed during the era
of Mehmet the Conqueror and was the work of the individual
named Cerrah Ishak. The grave of the founder of this mosque,
which also known by this name, is located at the corner of the
building. The mosque, which was fully restored by Kazgani,
is also known with the name of “Nalbant” (blacksmith). The
street is located very close to the Armenian Patriarchate today.

NASUHİYE SOKAĞI

NASUHIYE STREET

Bu sokağımız, Tahtakale yanındaki Mercan Mahallesi’nde ve buradaki Atik İbrahim Paşa Camisi’nin kıyısındadır.
Fakat, sokağa ismini veren Nasuhiye hanıdır. Sokak, meşhur Uzunçarşı Caddesi ile Vasıf Çınar Caddesi arasında
kalmaktadır ve her iki yola da açılır.

This street is located in Mercan Quarter next to Tahtakale
and is adjacent to Atik Ibrahim Pasha Mosque. But, the street
acquires its name from the Nasuhiye inn. The street is located
between the famous Uzuncarsi Avenue and Vasif Cinar Avenue and opens to both these avenues.

NİŞANCA BOSTANI SOKAĞI

NISANCA BOSTANI STREET

Fatih’e bağlı Eminönü semtinin güney yönünün büyük kısmını oluşturan Laleli semtindeki Mesih Paşa Caddesi’nin
alt tarafında ve Türkeli Caddesi’nin üzerinde yer alan
sokaktır. Bir zamanlar daha güneyde, Marmara Denizine
ve demiryoluna yakın Behram Çavuş Camisi çevresinde
çok geniş bir bostanlık arazi görülürdü. Bu, hemen doğusundaki “Kadırga Bostanı”ndan bile daha büyüktü. Bir köşesinde de “Ayni Hayat Hatun Camisi” yer alırdı. Kadırga
Meydanı ve bostanı, bu bostan ve tren hattı kıyısındaki
“Cundi (veya Cinci) Meydanı, Kumkapı Nişancası’nda
çok geniş boş arazileri oluşturmaktaydılar.

It is the street located on Turkeli Avenue, below Meshi Pasha
Avenue, in Laleli neighborhood that forms the largest part of
Eminonu region, affiliated with Fatih, on the south. A very
wide vegetable gardening land used to be seen further down to
the south, in the surroundings of Behram Cavus Mosque close
to the Marmara Sea and the railroad, once upon a time. It was
even larger that the famous “Kadirga Vegetable Garden”, located right on the east. And, “Ayni Hayat Hatun Mosque” was
located on one corner. Kadirga Square and vegetable garden,
this vegetable garden and “Cundi (or Cinci) Square adjacent
to the railroad constituted very vast vacant lands in Kumkapi
Nisanca.

Günümüzde Cundi Meydanı ve Kadırga Meydanı,
biraz küçülmüş olsalar da duruyorlar. Kadırga Meyda
nı İstanbul’un en güzel parklarından birini barındırıyor
bünyesinde. Cundi Meydanı’nda ise sportif faaliyetler
sürdürülüyor. Ama o eski bostanlar konut ve sokaklarla
kaplı artık.

Cundi Square and Kadirga Square still exist today, although they have been slightly reduced in size. Kadirga Square
houses one of the finest parks of Istanbul, meanwhile, sports
activities are still continued on Cundi Square. But, those old
vegetable gardens are covered by residential buildings and streets today.
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NİŞANCI (KUMKAPI)

NISANCI (KUMKAPI)

İstanbul’daki üç “Nişancı” semtinden en eski olanı, Beyazıt ile Marmara kıyıları arasındaki yamaçlarda ve sahillerde kurulu olan Kumkapı Nişancısı’dır. Doğudan, Sultanahmet yönünden gelen Kadırga Limanı Caddesi, Nişanca içinden geçerken Çifte Gelinler, Türkeli ve Hayriye
Tüccarı Caddeleri adını alarak Aksaray’a ilerler.

The oldest one of the three “Nisanci” (marksman) neighborhoods of Istanbul is Kumkapi Nisanci, established on the hillsides and coasts between Beyazit and Marmara coasts. Kadirga
Limani Avenue, coming from direction of Sultanahmet on the
east, passes through Nisanca and continues towards Aksaray
by receiving the names of Cifte Gelinler, Turkeli and Hayriye
Tuccari Avenues

15. yüzyılda Fatih dö
neminde, “Ka
ramani Nişancı
Mehmet Paşa”nın burada yaptırdığı camiyle birlikte semtin adı da Nişancı olmuştur o tarihten sonra. (Nişancı
semtlerine “Nişanca” dendiği de oluyor.) Nişancı Mehmet, Fatih Sultan Mehmet ile aynı yılda, 1481’de öldü.
Sadrazamlık görevinde bulunan Mehmet Paşa, Şehzade
Cem taraftarı olduğundan II. Beyazıt yandaşlarınca katledilmişti.
Vaktiyle Galata’da da bir Nişancı Camisi bulunurdu.
Bu eseri de Kumkapı Nişanca”sındaki caminin banisi Nişancı Mehmet Paşa 1477’de inşa ettirmişti.
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The name of this neighborhood has become Nisanci with
the mosque built by “Karamani Nisanci Mehmet Pasha” during the reign of Mehmet the Conqueror in the 15th century.
(Nisanci neighborhoods are also called “Nisanca” now and
then.) Nisanci Mehmet passed away in 1481, the same year as
Mehmet the Conqueror. Mehmet Pasha, who had also served
as grand vizier, was massacred by the followers of Bayezid II
because he was a supporter of Sehzade (Prince) Cem.
There also used to be a Nisanci Mosque in Galata once
upon a time. That building was also built by Nisanci Mehmet Pasha, the founder of the mosque in Kumkapi Nisanca,
in 1477.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

NÖBETHANE CADDESİ

NOBETHANE STREET

Sultanahmet’den Sirkeciye doğru i
ler
leyen hızlı tramvay yolunun adıdır. Eskiden sarayların önemli giriş nok
talarında, sur üstlerinde veya kapı gerilerinde “nöbet yerleri” olurdu. Nöbethane Caddesi de Topkapı Sarayı’nın
Sirkeci yönüne bakan batı duvarları boyunca ilerliyor. Ne
yazık ki, Saray duvarları üzerinde görülen çirkin yapılaşmalar, tarihi eserlere karşı gösterdiğimiz anlayışın (!) açık
bir ifadesi olarak belirginleşir.

This is the name of the high-speed tramway line that runs from
Sultanahmet towards Sirkeci. There used to be “nobet (sentry)
posts” at the important entrance spots, tower tops or behind
the gates of the palaces in the past. And Nobethane Avenue
continues along the western walls of the Topkapi Palace overlooking in the direction of Sirkeci. Unfortunately, the unsightly
settlements we see on the Palace walls crystallize as an expression of our understanding (!) of historical buildings.
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NURUOSMANİYE

NURUOSMANIYE

Eminönü sınırlarında kalan ve günümüzde Çemberlitaş
sütununun (Konstantin anıt sütunu) az gerisindeki 1755
tarihli, Sultan III. Osman’ın tamamlattığı Nuruosmaniye
Camisi’nden adını alan yerleşim alanı çevresi, yoğun şekilde eski eserlerle doludur. Önündeki caddeye de adını
veren Vezir Hanı, Mahmutpaşa Camisi, Atik Ali Paşa
Külliyesi, Kapalıçarşı’nın bir bölümü bunların en önde
gelenleridirler.

The settlement area acquires its name from Nuruosmaniye
Mosque, which was completed by Osman III in 1755, within
the boundaries of Eminonu and a little behind the Cemberlitas column (Constantine monumental column), and is packed
with historical buildings. The Vezir Inn, which gives its name
to the avenue in front of it, Mahmutpasa Mosque, Atik Ali
Pasha Complex and a part of the Grand Bazaar may be listed
as prominent ones among these.

Nuruosmaniye adındaki cadde ise, cami meydanına
Divanyolu’ndan gelen Vezirhane Caddesi’nin, Cağaloğlu
yönüne uzanan kısmıdır. Burası aynı zamanda İstanbul’un
tarihsel yedi tepesinin de ikincisidir. Eski asırlarda bu
bölgede “tavuk pazarı” kurulurdu. Nuruosmaniye Camisi
ile Konstantin sütununun arasındaki alandaydı yeri. Ana
dolu’dan gelen saz şairleri de burada toplanır, atışırlardı
belirli günlerde. Ayrıca, esir alım satımlarının yapıldığı
ünlü “Esir Hanı” da bu meydandaydı.
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Meanwhile, the avenue named Nuruosmaniye is the part
of Vezirhane Avenue, which comes to the mosque square from
Divanyolu, extending towards Cagaloglu. This is also the second one of the seven historical hills of Istanbul. A “chicken
market” used to be set up in this area in the past centuries. It
was located in the area between Nuruosmaniye Mosque and
Constantine column. Minstrels coming from Anatolia used to
gather and exchange verses here on certain days. In addition,
the famous “Esir (slave) Inn”, where slaves were bought and
sold, used to be located on this square.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

ON SEKİZ SEKBANLAR SOKAĞI

ON SEKIZ SEKBANLAR STREET

İstanbul’un fethi sırasında Fatih’in ordusunda görev yapan
pek çok kahraman yeniçeri askeri, İstanbul surlarından
içeri girmeden şehit olmuştur. Bunlara “evvelun şehitle
ri” denilir. Yani şehre girmeden “önce” şehit olan askerler
demektir. Şehir düştükten “sonra” kent içindeki çatışmalar
esnasında şehit olanlarsa “âhirun” diye nitelendirilirdi.
İkisi birden “fetih şehitleri” (nim-el ceyş) diye bilinir.

Numerous heroic janissary soldiers, who served in the army of
Mehmet the Conqueror during the conquest of Istanbul, were
martyred even before they entered inside the Istanbul walls.
They are called “evvelun martyrs”, in other words, soldiers who
were martyred “before” entering the city. Meanwhile, these who were martyred during the skirmishes in the city after
the city fell, were called “ahirun”. Both are named as “conquest
martyrs” (nim-el ceys) collectively.

Bu sekbanların şehir içindeki çatışmalarda ölen on
sekizi, Şehzadebaşı’ndaki belediye başkanlık sarayının do
ğusunda duran aynı isimli caminin (halen İstanbul’daki en
uzun isimli camidir ve “Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı
Mustafa Efendi On Sekiz Sekbanlar Camisi” diye tanınır)
yanı başındaki tarihî hazirededir. İlk olarak 1540’ta yapıl
mış, sonra başka şahısların onarımlarıyla (18. ve 19. yüzyıllarda) günümüze ulaşabilmiştir. Efsanevî kişilik olan
“Bukağılı Baba”nın mezarı da bu hazirede görülür. İşte, bu
çok önemli hazirenin yanındaki yol, adından söz ettiğim
“On Sekiz Sekbanlar” Sokağı’dır. Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’da kurduğu yeniçeri teşkilatının “Eski Odalar”
diye bilinen ilk yapıları, bu sokağın çok yakınındaydı.

Eighteen of these “sekbans” (mercenary soldiers), who died
during the skirmishes in the city rest in the historical burial
place next to mosque with the same name, next to the municipal palace in Sehzadebasi (the mosque with the longest name
in Istanbul today, known as “Kadi Husamettin Camasirci
Haci Mustafa Efendi On Sekiz Sekbanlar (Eighteen Mercenaries) Mosque”). It has first been built in 1540, and has been
able to survive to the present days with the repairs of other individuals (in the 18th and 19th centuries). The grave of “Bukagili Baba”, who was a legendary personality, is also at this
burial place. And, the road next to this very important burial
place is “On Sekiz Sekbanlar” (Eighteen Mercenaries) Street.
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Bu tarihî sokak, Fatih’e bağlı Eminönü semtinde ve
Şehzadebaşı’nda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bi
nasının doğu yönünde bu
lunuyor. Şeh
zade Mehmet
Camisi’nin tam karşısındaki Gençtürk ve Fevziye cad
deleri arasında kalır. Fatih devrinde yapılan “Yeniçeri
Odaları Kışlası” vaktiyle bu sahada yer alıyordu. Sokağın
adı, en eski Osmanlı hazirelerinden birinin bulunduğu
“On Sekiz Sekbanlar Mezarlığı”ndan ve buradaki aynı
isimli camiden geliyor. Bu şehit askerler, yani sekbanlar,
fetih sonrasında kent içi çarpışmalarında burada öldüklerinden (âhirun askerleri, nim-el-ceyş) bu tarihî hazire
asırlardır çok kutsal bir mekân olarak tanınır.

The initial buildings, known as “Eski Odalar (Old Chambers)”,
of the janissary organization that Mehmet the Conqueror established in Istanbul were located very close to this street.

ON ALTI MART ŞEHİTLERİ
CADDESİ

ON ALTI MART SEHITLERI
STREET

Atatürk Bulvarı’nın hemen doğusunda ve Eminönü semti
sınırlarında bulunan Büyükşehir Belediye Sarayı’nın tam
karşısında eskiden, ünlü “Şehzadebaşı Karakolu” görülür
dü. Acı bir anısı vardır bu karakolun... İşgal yıllarında ve
16 Mart 1920’de burayı basan İngiliz askerleri üç askerimizi uykularında şehit etmişti, pek çoğunu da yaralamışlardı.

The famous “Sehzadebasi Karakol (police station)” used to
exist on the west of Ataturk Boulevard, right across the Metropolitan Municipal Palace within the borders of Eminonu. This
police station has a tragic memory... During the occupation years, the British soldiers who attacked here on March 16, 1920
had martyred three of our soldiers in their sleep, and wounded
many more.

Karakolun önünde yer aldığı Şehzadebaşı Caddesi’nin
doğu ucunda, Süleymaniye’ye doğru uzanan bu caddeye günümüzde, o tarihî karakolun çok yakınında olması
nedeniyle “On Altı Mart Şehitleri Caddesi” adı verilmiştir.

The avenue, which extends towards Suleymaniye on the
east end of Sehzadebasi Avenue where the police station was
located, has been named the “On Alti Mart Sehitleri Caddesi”
(March 16th Martyrs Avenue) since t is located very close to
that historical police station.

ODUN KAPISI YOKUŞU

ODUN KAPISI RAMP

Bu kısa yokuş, Süleymaniye Külliyesi’nin kuzeyinde, Kantarcılar Caddesi yakınındaki Hacı Hamza Camisi’nin yanında bulunur. Yokuş, bu Kantarcılar’la buluşup Eminönü sahiline iner. Haliç surlarındaki “Odun Kapısı” burada
yer alırdı. Adını da, yine Cibali’deki iskelede olduğu gibi,
buraya indirilen odunlar nede nedeniyle almıştı.

This short ramp is located on the north of Suleymaniye Complex, next to Haci Hamza Mosque near Kantarcilar Avenue. The
ramp merges with this Kantarcilar Avenue and goes down to
the coasts of Eminonu. The “Odun Kapisi” (wood gate) on the
Golden Horn walls was located here. And, it had acquired its
name from the wood unloaded here, similar to the pier in Cibali.

Vaktiyle bu sokağın sonunda ve o zamanlar surların
dışında kalan sahilin kıyısında, şimdi olmayan “Soğancılar
Camisi” dururdu. Bu yöredeki Âhi Çelebi Camisi civarı,
Osmanlı devrinde Osmanlı işkencelerinin uygulandığı bir
bölgeydi aynı zamanda. Mahkeme binası olarak da eski
bir han kullanılıyordu.

The “Sogancilar Mosque”, which no longer exists, used to be
located at the end of this street, next to the coast that remained
outside of the walls once upon a time. The surroundings of Ahi
Celebi Mosque in this region were also an area where Ottoman
tortures were applied. And, an old inn was used as the court
house then.
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This historical street is located in Eminonu region, affiliated with Fatih, on the east of the Metropolitan Municipal
Palace in Sehzadebasi today. It is between Gencturk and Feyziye avenues right across Sehzade Mehmet Mosque. “Yeniceri
Odalari Kislasi” (Janissary Chambers Barracks), built during
the Mehmet the Conqueror era, used to be located at this area.
The name of the street comes from “On Sekiz Sekbanlar Cemetery”, which is one of the oldest Ottoman burial places, and
the mosque with the same name that are located here. This
burial place is accepted as a very holy venue since these martyr
soldiers, i.e. the “sekbans”, died during the in-city skirmishes following the conquest (ahirun / conquest soldiers, nim-el-ceys).

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

ORDU CADDESİ

ORDU STREET

Beyazıt Meydanı’ndan Aksaray’a doğru hafif bir rampayla inen ve Laleli’nin içinden geçen caddedir ve Eminönü
sınırlarında yer alır. Sultanahmet’ten başlayan tarihî Di
vanyolu Caddesi’nin batıdaki son bölümüdür aynı zamanda. Bizans çağında adı “Mese” olan bu ana cadde, o
eski yıllardan bu güne, aksı çok fazla değişime uğramadan,
hemen hemen aynı güzergâhı takip ederek Aksaray’a (eski
Forum Bovis) iner. Civarında pek çok tarihî eser bulunur.
II. Teodosius zafer takı parçaları kaldırımlar üzerinde durur. Ayrıca, Ragıp Paşa Kütüphanesi, Simkeşhane binası,
Ayşe Sultan (Patrona Halil) Hamamı, Hasan Paşa Paşa
Medresesi, sebili ve hanı, Yakup Ağa Camisi bu cadde kıyılarındadır. 1950’lerin ortalarındaki istimlâk ve yol yapımı faaliyetleri nedeniyle, bu güzergâhın tarihî görünümü
önemli ölçüde yıpratılmış, Aksaray civarında yaklaşık 1
metre yükseltilen yol seviyesi, Beyazıt meydanı civarında
4 metre kadar alçaltılmıştır.

This is the avenue that runs towards Aksaray, with a slight
slope from Beyazit Square and passes from inside Laleli, and
it is located within the boundaries of Eminonu. It is the last
section on the west of the historical Divanyolu Avenue, which
starts at Sultanahmet; this main avenue, which was also called “Mese” during the Byzantine era, extends to Aksaray (the
former Forum Bovis) following almost the same route, without
undergoing much change since those ancient times. There are
many historical buildings in the surroundings. The remains of
the Theodosius II arch of triumph are seen on the sidewalks.
In addition, Ragip Pasha Library, Simkeshane building, Ayse
Sultan (Patrona Halil) Bath, Hasan Pasha Madrasa, fountain and inn, and Yakup Aga Mosque are located on this avenue.
The historical appearance of this route has been worn down
significantly, due to the expropriation and road construction
activities in the mid-1950’s, the road elevation has been increased by almost 1 meter around Aksaray, and lowered by 4
meters around Beyazit square.
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OSMAN HAMDİ BEY YOKUŞU

OSMAN HAMDI BEY RAMP

Osman Hamdi Bey Yokuşu, Fatih’in Eminönü semtinde
ve Sultanahmet ile Sirkeci arasında kalan Gülhane Parkı
girişinden başlayarak, az yukarıdaki Arkeoloji Müzesi’ne
tırmanan taş döşeli güzel yolun adıdır. Yol ve park, günümüzde de “sur-i sultanî” denilen Topkapı Sarayı surlarının
içinde kalır.

Osman Hamdi Bey Ramp is the name of the fine, stone-paved
road that starts at the entrance of Gulhane Park, in Eminonu region of Fatih and between Sultanahmet and Sirkeci, and
climbs up to the Archeology Museum that is located slightly
above. Today, the road and the park remain within the Topkapi Palace walls, which are called “sur-i sultani”.

Ressam Osman Hamdi Bey, 1842’de doğdu. Sadrazam Edhem Paşa’nın oğlu olan Hamdi Bey, çok en
telektüel bir kişiydi ve ülkemizin ilk Arkeoloji Müzesi’ni
kurmuştu. Suriye’deki kazılarda bulduğu ve bizim “İskender Lahti” diye tanıdığımız olağanüstü güzellikteki mermer kabartmalı, kapaklı mezar anıtını ülkemize kazandıran ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin de kurucusu
olan Hamdi Bey, bu okulda uzun yıllar hocalık yapmıştı. Türkiye’deki günümüzde en pahalı resim olan ve Pera
Müzesi’nde sergi
lenen “Kaplumbağa Terbiyecisi” i
sim
li tablo, onun en tanınmış eseridir. Gebze’deki çiftlik evi
günümüzde müze olarak değerlendirilen Osman Hamdi
Bey, 1910’da öldü.

Painter Osman Hamdi Bey was born in 1842. Hamdi
Bey, who was the son of Grand Vizier Edhem Pasha, was a very
intellectual person and established the first Archeology Museum in our country. Hamdi Bey has brought the extraordinarily beautiful sarcophagus, with marble reliefs and lid, which
he found during the excavations in Syria and we know as the
“Alexander Sarcophagus”, to our country; he was also the founder of the State Academy of Fine Arts and taught for many
years in this school. The painting named as the “Kaplumbaga Terbiyecisi” (Tortoise Tamer), which is the most expensive
painting in Turkey today and is being exhibited at the Pera
Museum, is his most renowned painting. Osman Hamdi Bey,
whose farm house in Gebze is being evaluated as a museum
today, passed away in 1910.
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ORHANİYE CADDESİ

ORHANIYE STREET

Fatih’in Eminönü semtinin bitişiğinde ve doğusunda kalan Sirkeci’de istasyonun gerisindeki Ebussuud Caddesi
ile Hüdavendigar Caddesi arasındaki yolun adıdır. Sultan
V. Murat Sebili, 1890 tarihli gar binası, Hoca Paşa Camisi
ve hamamı, Sirkeci Sinagogu, bu cadde çevresindeki bazı
önemli tarihî yapılardır.

This is the name of the road between Ebussuud Avenue and
Hudavendigar Avenue, next to Eminonu region of Fatih and
behind the train station in Sirkeci that remains on the east.
Sultan Murat V Fountain, the train station building dated
1890, Hoca Pasha Mosque and bath, Sirkeci Synagogue are
some of the historical buildings around this avenue.

“Orhaniye”, Sultan Orhan’dan üretilmiş bir sözcüktür.
Orhan, Osman
lı Devleti’nin kurucu sultanı Os
ma
n’ın
Mal Hatun’dan olan oğluydu. 1281’de Bilecik’e bağlı Söğüt’te doğdu. 1326’da, ikinci Osmanlı sultanı olarak tahta
çıktı. İznik’i Romalılardan alarak sınırlarını batıya doğru
genişletti ve Üsküdar’a dek geldi. 1360’ta öldü ve yerine I.
Murat Osmanlı Devleti’nin başına geçti. II. Abdülhamit,
ceddi Orhan’ın hatıralarını yaşatmak amacıyla Yıldız’da
yaptırdığı dev kışlaya ve içindeki camiye (günümüzde duruyor) de “Orhaniye” adını vermiştir.

“Orhaniye” is a word derived from Sultan Orhan. Orhan
was the son of Osman, founder sultan of the Ottoman State,
born of Mal Hatun. He was born in 1281 in Sogut, affiliated
with Bilecik. He ascended to the throne in 1326 as the second
Ottoman sultan. He expanded the borders towards the west by
taking Iznik over from the Romans and came up to Uskudar.
He passed away in 1360 and Murad I took over the reign of
the Ottoman State. Abdulhamid II has also named the gigantic barracks and the mosque inside (which still remains), which
he had built to revive the memories of his ancestor Orhan, as
“Orhaniye”.

ÖZBEKLER SOKAĞI

OZBEKLER STREET

Sultanahmet’deki Hipodrom’un gü
ne
yinde ve Kadırga’daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nin yanında yer
alan sokağın adı, bu sokakta bulunan, günümüzde büyük
bir onarım geçiren ünlü “Özbekler Tekkesi”nden geliyor.
Buna “Buhara Tekkesi Mescidi” de denir. Çünkü burası
aynı zamanda bir camidir ve minaresi ilginç bir şekilde
yapının ortasından yükselir.

The name of this street, which is located on the south of the
Hippodrome in Sultanahmet and next to the Sokullu Mehmet
Pasha Mosque in Kadirga, receives its name from “Ozbekler
Tekkesi” (Uzbeks Lodge) that is on this street and has undergone a major repair in our day. It is also called “Buhara Tekkesi
Masjid”, because it is also a mosque and its minaret rises from
the center of the building in an interesting manner.

Geç 17. yüzyılda, Sultan II. Ahmet zamanında ve
1692’de, İstanbul defterdarı İsmail Efendi tarafından Bu
haralı Özbekler için yapılmış bu tekke. Ama şimdiki görünümünü 1887’de II. Abdülhamit’in onarımından sonra
almıştır. Karşısındaki Sokullu Camisi’nden başka, yine bu
caminin yanında virane halinde ve sadece kalıntıları duran, 16. yüzyıldan kalma “Helvacıbaşı İskender Ağa Camisi görülmektedir.

This lodge was built during the late 17th century, during
the reign of Ahmet II, by Istanbul treasurer Ismail Efendi in
1692 for Uzbeks from Bukhara. But, it has acquired its current appearance following the repair by Abdulhamid II in
1877. In addition to Sokullu Mosque located across, we also
see “Helvacibasi Iskender Aga Mosque” from the 16th century,
which is in dilapidated state with only ruins remaining, next
to this mosque.

PERTEV PAŞA SOKAĞI

PERTEV PASHA STREET

Pertev Paşa, Tanzimat döneminin ünlü devlet adamlarından biri ve aynı zamanda da şairdi. Sokağa adı verilen
paşanın bu zat olduğu akla yatkındır.

Pertev Pasha was one of the renowned statesmen of the Reform
era and was also a poet. It is quite plausible that the pasha,
whose name was given to this street, was this individual.

Pertev Paşa, 1824 yılında doğdu. Asıl adı ise Edhem’dir.
Kastamonu’da valilik yaptığı 1872 yılında ölmüştü. Mezarı da oradadır. Pertev Paşa’nın J. J. Rousseau’dan, Victor
Hugo’dan şiir tercümeleri vardır. Eserlerinden birkaçı;
Tarih-i Ehli Sahib, Hakname ve Laihan’dır. Bir Pertev Paşa’mız da II. Selim’in veziri olan ve Kocaeli’nde 1560’larda
kendi adına yaptırdığı camisi ile tanınan Osmanlı devlet
adamı idi.

Pertev Pasha was born in 1824. His actual name is Edhem. He passed away in 1822 when he was the governor in
Kastamonu. His grave is also located there. Pertev Pasha has
poetry translations from J. J. Rousseau and Victor Hugo. Some
of works are; Tarih-i Ehli Sahib, Hakname and Laihan. And,
another Pertev Pasha was the Ottoman statesman who was
the vizier of Selim II and is known by the mosque he had built
in his name in Kocaeli during the 1560’s.

Günümüzde Pertev Paşa Sokağı Eminönü sınırlarındadır ve Divanyolu Caddesi’nin güneyinde, Kadırga’nın
üst tarafında bulunan Piyer Loti Caddesi’ne açılır

Today, Pertev Pasha Street is within the boundaries of
Eminonu and opens to Piyer Loti Avenue located to the south
of Divanyolu Avenue, above Kadirga.
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PEYKHANE CADDESİ

PEYKHANE STREET

Bu cadde Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtindedir ve
Divanyolu Caddesi’nden başlayıp Piyer Loti Caddesi’ni
dik keserek, Çemberlitaş ile Sultanahmet Camisi’nin arkasında bulunan “Arasta Çarşısı” yakınına kadar uzanır.
Eski “peykhane ocağı” veya “posta evi” binası buraya yakındı. Adı da bundan gelir zaten. “Peyk”, Osmanlı çağında habercilik görevi üstlenmiş ve çok hızlı koşabilen askerlere verilen bir unvandı. Öyle ki, Edirne Sarayı’na bir
günde ulaşabilirlerdi İstanbul’dan bu peykler. Çok küçük
yaşlarda buradaki peykhaneye alınan çocuklar bu konuda
çok sıkı şekilde eğitilirler ve talimlerini de genellikle Hipodrom diye tanınan “At Meydanı”nda yaparlardı. Çoğu
zaman da sultan beygirlerinin yanı başlarında bulunan
“solak”ların gerisinde yürürlerdi peykler. 19.yüzyılın en
ünlü sadrazamlarından olan ve külliyesi Adliye Sarayı’nın
batısında bulunan Keçecizade Fuat Paşa’nın konağı bu
Peykhane Caddesi üzerindeydi. Paşanın türbesi ve güzel
camisi günümüzde de görülebilir aynı yerde. Bir zaman
lar, Hacı Mehmet Efendi’nin yaptırmış olduğu ve şimdi
yerinde olmayan“Peykhane Mescidi” de bu caddedeydi.

This avenue is in Eminonu region, affiliated with Fatih district, and starts at Divanyolu Avenue, cuts Piyer Loti Avenue
perpendicularly, and extends up to the vicinity of the “Arasta Bazaar” located behind Cemberlitas and Sultanahmet
Mosque. The former “peykhane ocagi” or the “postal house” building was located near this area. And that is where it derives
its name from. “Peyk” was a title given to soldiers who assumed
the task of post carrier and could run very fast. In fact, these soldiers could reach Edirne Palace within one day from Istanbul. The children were admitted to the “peykhane” located
here while they were very young, they used to be trained very
strictly and generally practiced at “At Meydani” (Horse Square) that is also known as Hippodrome. Usually, these soldiers
walked behind the “solak”s (left-handed) that stood next to
the sultan’s horses. The mansion of Kececizade Fuat, one of the
most renowned grand viziers of the 19th century, was located
on this Peykhane Avenue, and its complex was located on the
west of the Justice Palace. The shrine and beautiful mosque of
the Pasha can still be seen today at the same place. “Peykhane
Masjid”, which was built by Haci Mehmet Efendi once upon a
time and does no longer exists today, was also on this avenue.

PİRİ REİS SOKAĞI

PIRI REIS STREET

Asıl adı Muslihiddin Piri olan, ama tüm tarihimizde “Piri
Reis” adıyla şöhret bulan usta denizcimiz, Barbaros Hayreddin Paşa’nın da çok yakın dostlarından biriydi. 1465’te
Gelibolu’da dünyaya gelen Piri Reis, 1511 yılında da kaptanıderya atandı. Kanuni’ye de sunduğu “Kitab-ı Bahriye”
isimli eseri, denizcilik tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Piri Reis, Osmanlı haritacılığında da ilk akla gelen
isimdir.

Our master sailor, whose real name was Muslihiddin Piri but
has been renowned as “Piri Reis” in our history, was also one
of the very close friends of Barbarossa Hayreddin Pasha. Piri
Reis, who was born in Gelibolu in 1465, was appointed as the
admiral in chief in 1511. His work titled “Kitab-i Bahriye”
that he submitted to Suleiman the Magnificent holds a very
important place in our naval history. Piri Reis is also the first
name that comes to the minds in Ottoman mappery.

Piri Reis’in adını taşıyan bu sokak, Eminönü meydanı
yakınında ve Yeni Cami’nin doğu yönünde, Büyük Postane’nin az güneyindeki Hamidiye Caddesi’ne açılır. Çevresi
ise başlı başına çok önemli eserlerle doludur. 1. Abdülhamit türbesi, Valide çeşme külliyesi, Sirkeci garı ve Hobyar
Camisi, bunlardan birkaçıdır.

This street, bearing the name of Piri Reis, opens to Hamidiye Avenue near Eminonu square, towards the east of Yeni
Mosque and slightly to the south of the Grand Postal Building.
Its surroundings are full of very prominent historical buildings.
Abdulhamid I shrine, Validecesme complex, Sirkeci train station and Hobyar Mosque may be listed as some of these.
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PİYER LOTİ CADDESİ

PIYER LOTI STREET

Piyer Loti Caddesi Fatih ilçesinin Eminönü semtinde
bulunuyor. Divanyolu Caddesi’nin Sultanahmet’e yakın
bölümünden başlayıp batıya yönelir ve kıvrılarak güneye, Kadırga Limanı Caddesi’ne iner. Eskiden bu caddeye
“Akarçeşme” derlerdi. 1754 tarihinde (bu tarih kesin değildir) Mısır valisi Vezir Yahya Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülen çifte hamam binası caddedeki en önemli
eserdir. Kadırga Hamamı diye bilinen bu tarihî yapı hâlâ
çalışır.

Piyer Loti Avenue is located in Eminonu neighborhood of Fatih district. Its starts from Divanyolu Avenue near Sultanahmet, extends to the west and then turns to the south and goes
down to Kadirga Limani Avenue. This avenue used to be called “Akarcesme” in the past. The twin bath building, which is
believed to be built in 1754 (this date is not known precisely)
by the governor of Egypt – Vizier Yahya Pasha, is the most
important historical building on this avenue. This historical
building that is also known as Kadirga Bath is still in operation today.

Asıl adı Julien Viaud olan Piyer Loti, Fransız asıllı ve
İstanbul aşığı bir “oryantalist” edebiyatçıydı. İstanbul’da
uzun yıllar kalmıştır. 1910’da oturduğu ev de, yine Di
vanyolu Caddesi’ndeki bir handadır. Konutunun çok yakınında olduğundan, onun anısına bu caddeye Piyer Loti
adı verilmiştir.

Piyer Loti, whose real name was Julien Viaud, was an Istanbul admirer “orientalist” man of letters of French origin. He
lived in Istanbul for many long years. And the home where he
lived in 1910 is also located in an inn on Divanyolu Avenue.
The name Piyer Loti has been given to this avenue in his memory, since it is very close to his home.
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RAGIP GÜMÜŞPALA CADDESİ

RAGIP GUMUSPALA STREET

Eminönü’nden Unkapanı’na doğru giden ve Galata Köprüsü ile Unkapanı-Atatürk Köprüsü’nün arasında uzanan
çok işlek sahil yolunun adıdır. Bu caddeye adını veren
Ragıp Bey, 1897’de Edirne’de doğdu ve 1964 yılında öldü.
Emekli orgeneral olan Ragıp Gümüşpala, Adalet Parti
si’nin kurucularından ve ilk genel başkanıydı. Ragıp Paşa
1920’de Milli Mücadele hareketine katılmış, 1960 ihtilâlından sonra da genelkurmay başkanlığı yapmıştı.

This is the name of the very busy coastal road that runs from
Eminonu towards Unkapani and extends behind the Galata
Bridge and the Unkapani-Ataturk Bridge. Ragip Bey, who
gave his name to this avenue, was born in Edirne in 1897 and
passed away in 1964. Ragip Gumuspala, who was a retired
four-star general, was one of the founders and the first general
chairman of the Justice Party. Ragip Pasha participated in the
War of Independence in 1920, and served as chief of staff following the 1960 revolution.

Bu caddenin yerinden eski yıllarda, sokak genişliğindeki Eğeciler, Yumurtacılar, Keresteciler adındaki cad
deler geçerdi. Bu yeni sahil yolunun açılışı esnasında pek
çok irili ufaklı eser de heba edilmiştir. Eskiden şimdi sahilde tek başına kalakalan ünlü Âhi Çelebi Camisi’ne komşu
beş cami daha vardı aynı bölgede. Köprüye doğru Balıkpazarı Camisi, batısında Tekneciler, Yoğurtçular, Nevfidan
ve Soğancılar camileriydi bunlar. “İstanbul sebze ve meyve hali” de yakın yıllara dek bu cadde üzerinde ve deniz
yönündeydi. Şimdi aynı güzergâhın güney kanadında, Kazancılar ve Kantarcılar camileri, Yavuz Ersinan Camisi,
Ali Paşa Hanı, Unkapanı Köprüsü’nün başında, olasılıkla
geç 19. yüzyıl yahut da erken 20. yüzyıldan kalan Hafız
Ahmet Paşa’nın güzel mermer meydan çeşmesi görülür
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In the past, the street-wide avenues named Egeciler, Yu
murtacilar, Keresteciler, used to run in place of this avenue.
Many large and small historical buildings have been wasted
during the opening of this coastal road. There used to be five
more mosques in the same region in the past, located next
to the famous Ahi Celebi Mosque that remains all alone on
the coast today. These were Balikpazari Mosque towards the
bridge, and Tekneciler, Yogurtcular, Nevfidan and Sogancilar
mosques on the west. The “Istanbul wholesale vegetable and
fruit market” used to be located on this avenue, towards the
sea, until the recent years. Today, we observe Kazancilar and
Kantarcilar mosques on the south wing of the same route, Yavuz Er Sinan Mosque and Ali Pasha Inn, and the beautiful
fountain of Hafiz Ahmet Pasha, which is probably dated late
19th century or early 20th century, at the beginning of the Unkapani Bridge.
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RASTIKÇI SOKAĞI

RASTIKCI STREET

Vaktiyle bu sokakta “rastık” imal eden tanınmış bir zatın ikâmet ettiğini düşünmek, çok akla yatkın olur ka
naatindeyim. Çünkü bu tür mesleklerle ve bunları icra
edenlerle ilgili pek çok sokak bulunur İstanbul’umuzda.
Ama bu sokak İstanbul’un göbeğindeki Kapalıçarşı civa
rında yer aldığı için, burada rastık satışının yapıldığını,
yahut da bunlarla ilgili bir veya bir kaç dükkânın bu
lunduğunu düşünmek daha doğru olur. Rastık, kadınların
kaş ve saç boyamalarında kullandıkları siyah renkli bir tür
makyaj malzemesidir. “Sürmemantargiller”den bir bitki
çeşidinden elde edilir.

In my opinion, it would be quite plausible to believe that a renowned individual who produced “rastik” (kohl) used to reside on this street in the past, because there are many streets in
Istanbul related with such occupations and individuals who
were involved with these occupations. But it would be more
accurate to think that “rastik” was sold here or there was one
or more shops related with this, since this street is located in
the vicinity of the Grand Bazaar right at the heart of Istanbul.
“Rastik” is a type of “make-up material” in black color that
women used to color their eyebrows and hair. It is derived from
a plant variety from the “kohl mushrooms” family.

Rastıkçı Sokağı, Fatih’in Beyazıt yakınındaki Mahmutpaşa semtinde ve çarşılar bölgesindeki Mahmutpa
şa hamamının doğusundadır. Buradan, Kürkçü Han’ın
bulunduğu Mahmutpaşa Yokuşu’na açılır. Kürkçü Hanı,
günümüze u
la
şan en es
ki han
dır ve Fatih devrin
den
kalmadır.

Rastikci Street is located in the Mahmutpasa neighborhood of Fatih near Beyazit, on the east of the Mahmutpasa bath
of the bazaars region. It opens to the Mahmutpasa Ramp,
where Kurkcu Inn is located, from here. Kurkcu Inn is the
oldest inn that has survived to the present date and remains
from the time of Mehmet the Conqueror.

REVANİ ÇELEBİ SOKAĞI

REVANI CELEBI STREET

Fatih’in doğusundaki tarihî semt olan Eminönü’nde, Vefa
semtindeki Molla Hüsrev Mahallesi’nde ve Atatürk Bulvarı’nın Şehzadebaşı tarafında, Bozdoğan Su Kemeri’ne
açılan sokaktır. Yanından aynı paralelde Cemal Yener
Tosyalı Caddesi geçer. Bu cadde, eski Kovacılar Cadde
si’ydi. Şimdi olmayan “Kovacılar Hamamı”ndan adını almıştı.

This is a street in Eminonu, a historical region on the east of
Fatih, in Molla Husrev Quarter in Vefa neighborhood, and
opens to the Bozdogan Aqueduct on the Sehzadebasi side of
Ataturk Boulevard. Cemal Yener Tosyali Avenue runs parallel to this street. This avenue is the former Kovacilar Avenue,
which acquired its name from the “Kovacilar Bath” that does
not exist today

Revani Çelebi denilen zatın bu yol kenarında bir camisi dururdu. Ne yazık ki yol yapımı nedeniyle ortadan
kaldırılmıştır. Revani Çelebi, 1457-1524 yılları arasında
yaşadı. II. Beyazıt devrinde, her yıl Hac kervanı olarak
Mekke’ye doğru yol alan görkemli “surre alayı”nda “surre emini” olarak görev yapıyordu. Yavuz Selim devrinde
de önemli görevler üstlenen Revani Efendi, eğlenceye ve
içkiye düşkün biriydi. Bu konuda İşretnâme (İçmenin ku
ralları) isminde bir de Mesnevî eseri vardır. Revani Çelebi’nin asıl adı ise, İlyas Şüca Efendi idi. Aynı zamanda
Ayasofya Camisi vakfının üyesi olan Revani Çelebi’nin bir
de “divan”ı vardı.

The mosque of the individual named Revani Celebi used
to exist next to this road. Unfortunately, it has been destroyed
due to road construction. Revani Celebi lived during 14571524. He served as the “surre custodian” in the magnificent
“surre” regiment that travelled to Mecca every year as the Haj
caravan during the time of Beyazit II. Revani Efendi, who assumed important tasks also during the reign of Selim the Stern,
was an individual who was fond of pleasure and alcohol. He
also has a Masnavi work titled Isretname (Rules of Drinking).
The real name of Revani Celebi was Ilyas Suca Efendi. Revani
Celebi was also a member of the Hagia Sophia Mosque foundation and had a “divan” (collection of poems.

“Akıcı-akan” anlamında bir sözcük olan “Revani” isimli bir diğer sokağımız da Galata’da, Karaköy’ün az ilerisindeki Kemeraltı Caddesi üzerinde yer alan Saint Benoit
okulunun yan tarafındadır.

Another street named “Revani”, which is a word that means “fluid-flowing”, is located in Galata, a little further than
Karakoy, next to Saint Benoit School on Kemeralti Avenue.

Osmanlı döneminde, “mehteran-ı alem”in usullerinden birine de “revani” derlerdi. Mehteran takımında bun
dan başka, peşrev, türkü, ahlati, küçük hafif, büyük hafif,
murabba, perişan, kısm-ı sahil, zemm-i devr, karabatak,
semai, çeng-i harbi usulleri de vardı.

One of the “mehteran-i alem” (royal janissary band) styles was also called “revani” during the Ottoman period. The
janissary band also had other styles named “pesrev, turku, ahlati, kucuk hafif, buyuk hafif, murabba, perisan, kism-i sahil,
zemm-i devr, karabatak, semai, ceng-i harbi” in addition to
this.
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RÜSTEM PAŞA

RUSTEM PASHA

Günümüzde Fatih’e bağlı Eminönü semtinin bir mahallesi
olan Rüstem Paşa’nın adı, değil sadece bu yörelerin, bütün
İstanbul’un en tanınmış yörelerinden biridir. Adı, buradaki Rüstem Paşa Camisi’nden geliyor. Osmanlı tarihinin
en zengin ve şöhretli sadrazamlarından olan, 16. yüzyılda
Sultan Süleyman’ın kızı Mihrümah ile evlenerek de “sultan damatlığına” terfi eden Rüstem Paşa, Eminönü kıyılarında, ana yolun hemen gerisinde ve Yeni Cami’yle Mısır
Çarşısı’nın az batısında yer alan bu camisinin iç mekânı
nı, döneminin en yetkin çinileriyle süsletmiştir. Mimar
Sinan’ın 1561’de yaptığı bu eşsiz eser, âdeta bir “Osmanlı
çini sanatı okulu”dur.

Rustem Pasha, which is a quarter of Eminonu affiliated with
Fatih today, is not only known in this region, but is also one of
the most renowned regions of entire Istanbul. The name comes
from the Rustem Pasha Mosque that is located here. Rustem
Pasha, who was one of the wealthiest and most famous grand
viziers in Ottoman history and was promoted to the position
of the “sultan’s son-in-law” by marrying the daughter of Suleiman the Magnificent, Mihrimah in the 16th century, has
built this mosque on the coasts of Eminonu, right behind the
main road and a little to the west of Yeni Mosque and the Spice Bazaar, and has had the interior spaces decorated with the
most qualified tiles of the time. This matchless building built
by Sinan the Architect in 1561 is virtually a “school of Ottoman tile arts”.

Mahalleye adını veren ve 2007’de kapsamlı bir onarım geçiren (şimdilerde yine onarımdadır) Rüstem Paşa
Camisi’nin çevresindeki eserlerin belli başlıları; Tahtakale Hamamı, Büyük ve Küçük Çukur hanlar, sahile doğru
Âhi Çelebi Camisi, Zindan Kulesi, Bekri Mustafa Türbesi
ve Timurtaş Camisi’dir. Otantik çarşıların kapladığı Tahtakale yokuşları, pazar günleri dışında her zaman cıvıl cıvıldır. Yokuşların üst kısmında ise Süleymaniye Külliyesi
görülür.
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Some of the prominent buildings in the surroundings of
Rustem Pasha Mosque, which gave its name to this quarter
and has undergone comprehensive repair in 2007 (it is also under repair currently), may be listed as; Tahtakale Bath, Buyuk
and Kucuk Cukur inns, Ahi Celebi Mosque toward the coast,
Zindan Tower, Bekri Mustafa Shrine and Timurtas Mosque.
The Tahtakale hills occupied by authentic bazaars are very lively at all times, except Sundays. Suleymaniye Complex is seen
at the top of the hills.
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SAATÇİ SADİ SOKAĞI

SAATCI SADI STREET

Süleymaniye yokuşlarından Haliç kıyılarına doğru inilirken, Küçükpazar semtinin üst kısımlarında, Unkapanı’na
yakın bir konum
da bu
lu
nur. Otantik sokak dokuları
ve konut tipleriyle dolu olan bu çevredeki yapıların pek
çoğunun durumu ne yazık ki iyi değildir. Buralarda ge
nellikle yoksul vatandaşlar, görece ucuz fiyatlarla kirala
dıkları eski konutlarda, zor şartlar altında yaşam sürerler.
Sokak ve yanındaki aynı isimli küçük yokuş, üst taraflarındaki Küçükpazar Caddesi’ni, deniz tarafındaki Kazan
cılar Caddesi’ne bağlıyor. Bu ilginç sokaklara adını veren
küçük Saatçi Sadi Camisi yokuşun başındadır. Fatih Belediyesi, tarihsel kimliklerini yeniden yansıtabilmek için,
bu sokakların civarında bazı onarım çalışmaları yapıyor
günümüzde.

This street is located near Unkapani, at the upper section of
Kucukpazar neighborhood, while going down to the coasts of
the Golden Horn from the hills of Suleymaniye. Unfortunately
most of the buildings are not in very good state in this area,
which is full of authentic street textures and house types. Generally, poor citizens live under difficult conditions in old houses they rent at low rates. The street and the small ramp with
the same name next to the street connect Kucukpazar Avenue
at the higher sections with Kazancilar Avenue on the sea side.
The small Saatci Sadi Mosque that gives its name to these streets is at the top of the ramp. Fatih Municipality is carrying out
certain repair activities around these streets in order to be able
to reflect their historical identities once more.

SABUNCU HANI SOKAĞI

SABUNCU HANI STREET

Tahtakale’de yer alan bu sokak, Yeni Cami’nin sağ tarafındaki ünlü Çiçek Pazarı Caddesi’ne yukarıdan dik iner. Buradaki Sabuncu Han’dan gelir sokağın adı. Az batısında,
Kantarcılar tarafında da Sabunhane sokak vardır. Eskiden
buralarda sabun imalatı yapılmaktaydı. Sokağın çevresini
oluşturan Kepenekçi Sinan Mahallesi, adını buradaki aynı
isimli cami ve medreseden almıştır. Fakat medresenin durumu içler acısı haldedir günümüzde.

This street located in Tahtakale goes down as perpendicular to
Cicek Pazari Avenue located on the right side of Yeni Mosque.
The street acquires its name from Sabuncu Inn that is located
here. And, Sabunhane is located a little further to the west, on
the Kantarcilar side. Soap production used to be carried out
here in the past. Kepenekci Sinan Quarter, forming the surroundings of this street, acquires its name from the mosque and
madrasa located here with the same name, but the madrasa is
currently in a miserable state today.

SAHAFLAR ÇARŞISI SOKAĞI

SAHAFLAR CARSISI STREET

Fatih ilçesinin ortasındaki Beyazıt semtinde ve buraya
adını veren 1506 tarihli Beyazıt Camisi’nin sol tarafında
yer alan ve batıdaki Beyazıt Meydanı’na, doğudaki ise
Kapalıçarşı önüne açılan kapılarıyla bir açık çarşı oluşturan alandaki eski kitap satıcılarının (sahaflar) bulunduğu
çarşının adıdır. Sahaflar Çarşısı Sokağı ise, Kapalıçarşı yö
nündeki kapıdan girilen yolun adıdır.

This is the name of the bazaar located in Beyazit neighborhood
at the center of Fatih district, on the left hand side of Beyazit
Mosque dated 1506 that gives its name to the neighborhood; it
forms an open market by its doors opening to Beyazit Square
on the west and to the front of the Grand Bazaar on the east
and you find sellers of old books (sahaflar) in this bazaar. And,
Sahaflar Carsisi Street is the road that one enters through the
door in the Grand Bazaar direction.

Burası İstanbul’un en “tarih kokulu” mekânlarından
biridir ve Beyazıt Kapısı çıkışında, “Beyazıt İmareti”nden
oluşturulan “Beyazıt Devlet Kütüphanesi” görülür. Bunun
az gerisinde de İstanbul Üniversitesi’nin (eski Seraskerlik
Binası) merkez kampusu durur.

This is one of the venues that “smell of history” the most
in Istanbul and “Beyazit State Library”, transformed from
the “Beyazit Imaret” (soup kitchen) is found at the exit of the
Beyazit Gate. And, the central campus of Istanbul University
(the former Seraskerate Building) is located a little behind it.
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SAFFET PAŞA SOKAĞI

SAFFET PASHA STREET

1814’te doğan ve asıl adı Mahmut Esat olan Saffet Paşa,
geç 19. yüzyılın ve II. Abdülhamit döneminin en önem
li Osmanlı sadrazamlarından, aynı zamanda 1839’daki
Tanzimat reformunun da başta gelen simalarından biriydi. Saffet Paşa’nın sadrazamlığı, 1878’in Haziran ve Aralık ayları arasında yaklaşık 6 ay sürmüştü. Tam altı kez
hariciye vekili, üç kez de maarif nazırı olarak görev yap
mıştır. Galatasaray Lisesi’nin ve Dârülfünun’un da kurucularından biri olan Saffet Paşa’nın konağı, bugün Divanyolu Caddesi üzerinde Basın Müzesi olarak hizmet veren
görkemli binadır. “Eğitim Nizamnamesi”ni de hazırlayan
Saffet Paşa, okulları derecelerine göre ayırmış ve eğitim
zorunluluğu getirmişti. Saffet Paşa, 1883’te öldü.

Saffet Pasha, who was born in 1814 and was actually named
Mahmud Esat, is one of the most important Ottoman grand
viziers of the late 19th century and the Abdulhamid II era,
and he was also one of the leading names of the Reform in
1839. Saffet Pasha served as grand vizier for nearly 6 months between June and December in 1878. He took office as the
foreign minister six times and as the education minister three
times. The mansion of Saffet Pasha, who also was one of the
founders of Galatasaray Hıgh-school and Darulfunun, is the
spectacular building located on Divanyolu Avenue that currently serves as the Press Museum. Saffet Pasha, who had also
prepared the “Education Statute”, had divided schools as based
on their ratings and made education obligatory. Saffet Pasha
passed away in 1883.

Fatih yarımadasının ortalarındaki Şehzadebaşı’nda ve
Mimar Sinan’ın aynı isimli anıtsal camisinin güneyinde,
Vidinli Tevfik Paşa Caddesi’nin yanında yer alıyor Saffet
Paşa Sokağı. Aynı isimdeki diğer sokak ise Gülhane’den
Sirkeci Meydanı’na doğ
ru ilerleyen Hüdavendigar ve
Ebussuud caddeleri arasındadır.
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Saffet Pasha Street is located in Sehzadebasi, around the
center of the Fatih peninsula, on the south of the monumental
mosque with the same name built by Sinan the Architect, next
to Vidinli Tevfik Pasha Avenue. There is another street with
the same name between Hudavendigar and Ebussuud avenues
that run from Gulhane to Sirkeci Square.
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SARAÇHANE

SARACHANE

İstanbul yarımadasındaki en eski yerleşimlerdendir. Şimdiki belediye başkanlık binasının bulunduğu yerin batısında kalan Fatih Parkı ve çevresi Saraçhane semtinin
merkezi sayılır. Önünden geçen Atatürk Bulvarı bu semti Eminönü bölgesinden ayırır, ama Belediye binasının
önündeki park da Saraçhane adıyla tanınır. Yani, Saraçhane semti, adeta ortadan ikiye ayrılmış ve batı tarafı Fatih
kısmında, doğu yanı ise Eminönü yerleşimi sınırlarında
kalmıştır.

It is one of the oldest settlements on the Istanbul peninsula. Fatih Park, remaining to the west of the current municipality building, and its surroundings are deemed as the center of Sarac
hane neighborhood. Ataturk Boulevard that runs in front of
it separates this neighborhood from Eminonu region, but the
park in front of the Municipality Building is also known with
the Sarachane name. In other words, Sarachane neighborhood
has been almost divided into two at the center and the western
part has remained in Fatih region and the eastern part has
remained within the boundaries of the Eminonu settlement.

Eski devirlerde Belgrat ormanlarının suyunu İstanbul’a getiren ve “Hidralis” adıyla tanınan günümüzün ünlü
Bozdoğan Kemeri de Saraçhane üzerinden yine Fatih ve
Eminönü bölgelerini birleştirir. İmparator Valens’in 4.
yüzyılda yaptırdığı bu devasa su kemeri, onun adıyla da
bilinir.
15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in “saraç” işliği için
yaptırdığı geniş çarşılar topluluğunun adıydı Saraçhane.
Yaklaşık yeri, şimdiki Fa
tih itfaiyesi ve eski belediye
başkanlık binasının bulunduğu parktır. Dev bir çarşı olan

The renowned Bozdogan Aqueduct, that used to bring
the waters from Belgrat forests to Istanbul in the old times and
was known as “Hydralis”, also connects Fatih and Eminonu regions through Sarachane. This gigantic aqueduct built by Emperor Valens in the 4th century is also known with his name.
Sarachane was the name of the large group of bazaars that
Mehmet the Conqueror had built in the 15th century for “sarac” works (harness making). Its approximate location is the
park where the current Fatih fire department and the former
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Saraçhane’nin güney ucu, Sadrazam Amcazade Hüseyin
Paşa’nın 1700’de yaptırdığı Amcazade Külliyesi ve Dülgerzade Camisi’nin önüne dek gelirdi. İçindeki dükkânların arasında ise Fatih Sultan Mehmet adıyla bilinen küçük bir cami bulunurdu.
Saraç, binek hayvanı koşumları, üzengi, eyer vs. yapan
kimselere denirdi. Bugün Saraçhane, geçen uzun asırlar
içinde tarihî görünümünü en çok yitiren ve değişime uğ
rayan bölgelerimizden biridir ne yazık ki. O koca “saraçhane” yapılar topluluğundan geriye hiçbir şeyin kalmamış
olması gerçekten de çok acıdır. Semtin Atatürk Bulvarı’yla
ikiye ayrılan Eminönü bölgesi sınırlarındaki bölümünde
yer alan belediye başkanlık binasının bulunduğu arazi de
eski yıllarda koca bir mahalle idi. Şimdi olmayan ünlü
Şehzadebaşı Karakolu, Karagöz Camisi, Ebul Fazıl Med
resesi, Sadrazam Makbul İbrahim Paşa Hamamı, Payzen
Yusuf Camisi, Firuz Ağa Camisi, Kırkçeşme, Deve Hanı,
Mimar Ayas Camisi, Revani Camisi, Saraçhane sınırları
içinde, yahut da çok yakın çevresinde yer alırdı. Şimdi bu
semtin içinde, Fevzipaşa Bulvarı’nın Saraçhane’de başla
dığı bölgede bulunan parkta, belediye başkanlık binasının
tam karşısında, 6. yüzyıldan da önce yapıldığı sanılan Po
lieuktos Kilisesi kalıntıları durur. 15. yüzyılda ve Fatih
devrinden kalma bu devasa Saraçhane Külliyesi, 1693
yılında büyük bir yangın geçirip harap olmuşve bir süre
Sultanahmet civarında hizmet vermiştir.
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municipality building are located. Sarachane was a huge market, the south end of which reached up to the front of Amcazade Complex, which Grand Vizier Amcazade Huseyin Pasha
had built in 1700, and Dulgerzade Mosque. There was also a
small mosque among the shops inside this bazaar, known with
the name of Mehmet the Conqueror.
Sarac (harness maker) was the name given to individuals
who made harnesses, stirrups, saddles, etc. for horses and other
mounts. Today Sarachane is unfortunately one of our regions
that have lost their historical appearance and undergone change the most over the centuries. It is really tragic that nothing
has remained from that huge “sarachane” buildings complex.
In the meantime, the land on which the municipality building
is located at the part of the neighborhood, divided into two
with Ataturk Boulevard, in the boundaries of Eminonu region
used to be a huge quarter in the past. The famous Sehzadebasi Police Station that no longer exists, Karagoz Mosque, Ebul
Fazil Madrasa, Sadrazam Makbul Ibrahim Pasha Bath, Payzen Yusuf Mosque, Firuz Aga Mosque, Kirkcesme, Deve Inn,
Mimar Ayas Mosque, Revani Mosque were located within the
boundaries or in the immediate surroundings of Sarachane.
Today, we can see the remains of Polieuktos Church, believed
to be built before the 6th century, right across the municipality
building, in the park where Fevzipasa Boulevard starts at Sarachane, in this neighborhood. The gigantic Sarachane Complex remaining from the time of Mehmet the Conqueror in the
15th century has been dilapidated by a major fire in 1693 and
has served in the vicinity of Sultanahmet for some time.
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SARI BEYAZIT CADDESİ

SARI BEYAZIT STREET

Fatih’e bağlı bir semt olan Eminönü sınırlarında ve Vefa’dan, Unkapanı ya
kınındaki Küçükpazar sırtlarına
doğ
ru uzanan caddedir. İstanbul’un Ve
fa-Süleymaniye
bölgesine ait koruma altındaki en otantik sokakları bu
cadde çevresinde yer alır. Süleymaniye Külliyesi’ne de çok
yakındır. Şimdilerde Kentsel Dönüşüm uygulaması nedeniyle, cami çevresindeki salaş yapılar ve yollar yıkılmış ve
bölgenin tarihi kimliğinin yeniden oluşturması aşamasına
geçilmiştir.

This is an avenue within the boundaries of Eminonu neighborhood affiliated with Fatih, which extends from Vefa to the hills
of Kucukpazar near Unkapani. The most authentic streets of
Istanbul under protection in the Vefa-Suleymaniye region are
located around this avenue. It is also very close to Suleymaniye
Complex. The shabby buildings and the roads in the surroundings of the mosque have been demolished today with the Urban Transformation activities, and the stage of reinstituting
the historical identity of the region has been started.

Caddenin adı buradaki Sarı Beyazıt Camisi’nden gelir.
Hoca Gıyasettin Mahallesi’ndeki bu camiyi, Fatih devri
ulemasından Sarı Beyazıt isimli şahıs 1460 yılında yaptırmış, daha sonra da Mısır Çarşısı esnaflarından Kabakulakzade Hacı Hüseyin Efendi onartmıştı. Sarı Beyazıt da
burada yatar.

The avenue acquires its name from Sari Beyazit Mosque
that is located here. This mosque in Hoca Giyasettin Quarter
has been built by the individual named Sari Beyazit, from the
scholars of the Mehmet the Conqueror era, in 1460 and it has
subsequently been repaired by Kabakulakzade Haci Huseyin
Efendi from the Spice Bazaar artisans. Sari Beyazit is also buried here.
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SARIDEMİR

SARIDEMIR

Fatih ilçesinin Eminönü bölgesindeki mahallelerden biridir. Yeni Cami ile Unkapanı arasında, sahil kesimindeki
çarşılar, camiler ve hanların bulunduğu bölgede, Kantarcılar Caddesi’yle Haliç kıyıları arasında yer alır.

It is one of the quarters in Eminonu region of Fatih district. It
is located between Yeni Mosque and Unkapani, in the region
where bazaars, mosques and inns are located on the coastal
section between Kantarcilar Avenue and the coasts of the Golden Horn.

Sarı Demir denilen kişi, aslında “Sarı Timur” olarak bilinir. Kendi adına 1470’te yaptırdığı camisi de buradadır
ve halk arasında daha çok, önündeki caddeye de aynı is
mini veren “Kantarcılar Camisi” diye tanınır. Burada eskilerden beri kantar yapım satım işleriyle uğraşılırdı. Gü
nümüzde de bu gelenek sürer.

The individual called Sari Demir is actually known as “Sa
ri Timur”. The mosque that he has built in his name in 1470
is located here and it is usually known among the public as
“Kantarcilar Mosque” that gives the same name to the avenue
in front of it. The community here used to be involved with scale production and sales since the past times, and this tradition
still continues today.

SIDDIK SAMİ ONAR CADDESİ

SIDDIK SAMI ONAR STREET

İstanbul Yarımadası’nın doğu kısmını oluşturan Eminö
nü bölgesi sınırlarındaki baş yapıt Süleymaniye Külliyesi’nin camisi ile güney yönündeki medreselerin arasından
geçen caddenin adıdır. İstanbul Üniversitesi’nin de arka
tarafında kalır. Çevresi yoğun tarihî eserlerle ve Süley
maniye bölgesinin ana karakterini oluşturan ahşap konutlarla doludur. Ama bu konutların pek çoğunun ne yazık
ki görüntüleri içler acısıdır. Bu bölgenin bir kısmı, “Süleymaniye kentsel dönüşüm-yenileme alanı” sınırlarında
kaldığı için, buralarda yoğun şekilde sürdürülen bir yıkım
faaliyeti gözlenmektedir.

This is the name of the avenue within the boundaries of Eminonu region, forming the eastern part of the Istanbul Peninsula,
which runs between the mosque of the Suleymaniye Complex
masterpiece and the madrasas on the south. It remains behind
Istanbul University. The surroundings are full of historical
buildings and wooden houses, forming the main character of
Suleymaniye region. However, most of these houses are in pitiful state. A part of the region remains within the borders of the
“Suleymaniye urban transformation-renovation zone” and we
currently observe intensive demolition activities in these areas.

1898-1972 yılları arasında yaşam süren Sıddık Sami
Bey bir idare hukuku uzmanıydı. Türkiye’de modern ida
re hukukunun da kurucusu ve İstanbul Üniversitesi’nin
seçimle gelen ilk rektörü idi. Üç ciltlik eseri olan İdare
Hukukunun Umumi Esasları önemli bir kaynaktır.

Siddik Sami Bey, who lived during 1898-1972, was a specialist of administrative law. He was the founder of the modern
administrative law in Turkey and also the first elected rector
of Istanbul University. His three-volume Idare Hukukunun
Umumi Esaslari (General Principles of Administrative Law)
is an important source of reference.

SİLAHDAR MEKTEBİ SOKAĞI

SILAHDAR MEKTEBI STREET

Fatih’e bağlı Laleli ve Beyazıt semtleri yakınındaki Gedikpaşa’dan Kadırga yönüne inen Piyer Loti Caddesi kıyısında, buradan Akarçeşme Yokuşu’na açılan yoldur. Buradaki eski sıbyan mektebini yaptıran Silahtar Ahmet Ağa’dan
gelir adı. Ahmet Ağa, Sultan I. Mustafa’nın silahtarıydı ve
1671’de bu kârgir mektebi yaptırmıştı.

This is the road that runs next to Piyer Loti Avenue, near Laleli
and Beyazit neighborhoods affiliated with Fatih, in the direction
of Kadirga from Gedikpasa and opens to Akarcesme Ramp. It
acquires its name from Silahtar Ahmet Aga who has built the
old primary school here. Ahmet Aga was the “silahtar” (armorer) of Mustafa I and had built this brick school in 1671.

SİNEKLİ MEDRESE SOKAĞI

SINEKLI MEDRESE STREET

Bu küçük sokak, Kapalıçarşı’nın güneyinde, üzerinden
hızlı tramvay hattının geçtiği ve Aksaray’a doğru uzanan
Yeniçeriler Caddesi’nin Çarşıkapı mevkiinde ve Mimar
Hayrett in Mahallesi sınırlarındaki Gedikpaşa’da yer alır.

This small street is located on the south of the Grand Bazaar,
at Carsikapi locality of Yeniceriler Avenue, through which the
high-speed tramway line passes and extends towards Aksaray,
and in Gedikpasa within the boundaries of Mimar Hayrettin
Quarter.

Vaktiyle bu sokak çevresinde Sinekli Medrese diye bili
nen bir yapı olduğu anlatılır. Günümüzde, Kadıköyü’nün
Altunizade semtine adını veren mimarağa “Altunizade İs
mail Zühtü Paşa” 1854 yılında bu medreseyi onartmıştı.
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It is told that there used to be a building called Sinekli
Madrasa around this street once upon a time. “Altunizade
Ismail Zuhtu Pasha”, the architect who gave his name to the
Altunizade neighborhood of today’s Kadikoyu, had repaired
this madrasa in 1854.
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SİRKECİ

SIRKECI

Hem Bizans dönemi, hem Osmanlı devri ve hem de günümüzün İstanbul’unun ticarî kalbinin attığı bir liman yerleşimidir. Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde ve aynı
isimli semtin doğusunda yer alır. Her iki semt de şimdi iç
içe geçmiş durumdadır ve birbirinden ayrılan keskin sı
nırları yoktur. Sirkeci’nin adının, burada çok eskiden var
olan Bizans’ın “Strategion” liman bölgesinden geldiği savunulur. Bu sözcüğün bozulmuş biçimidir Sirkeci.

It is a port settlement where the heart of trade continues to
beat in Istanbul, both during the Byzantine period and the
Ottoman period and the present day. It is located in Eminonu
region affiliated with Fatih district, on the east of the neighborhood with the same name. Both of these neighborhoods are
intertwined today and there are no definite boundaries separating them. It is believed that Sirkeci acquires its name from
the “Strategion” port region of Byzantium that used to exist
here a long time ago. Sirkeci is the distorted form of this word.

Bizans zamanının erken dönemlerinde Sirkeci sahilleri günümüzdeki gibi değildi. Deniz, yaklaşık tren garının
arka taraflarına dek bir liman şeklinde içeriye girerdi. Bu
koyda, Bizans’ın en hareketli limanlarından “Prosforion”
ve “Neorion” bulunurdu. Kent içine ve dış denizlere yol
culuk eden gemiler buradaki iskelelerden hareket ederlerdi. Surlar üzerinde bu mevkide, Osmanlıların “Bahçekapı”
dedikleri “Neorion” vardı. Daha doğusunda ise “Nikama
tissa Kapısı” görülürdü. Kadıköyü yakasına giden tekneler “Scala Khalkedonissa” İskelesi’nden kalkardı. MÖ 7.
yüzyılda kurulan Bizantion kentinin surları bu limanın
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The Sirkeci coasts were not like the way they are today,
during the early times of the Byzantine period. The sea penetrated inside like a harbor, almost up to the rear parts of the
train station. The “Prosforion” and “Neorion” ports, from the
most dynamic ports of the Byzantine period, were located in
this cove. The ships traveling inside the city and the open seas
used to depart from the piers here. At this locality, “Neorion”
gate that the Ottomans named “Bahcekapi” was located on
the walls. And “Nikamatissa Gate” was located further to the
east. Boats going to the Kadikoy side departed from “Scala
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doğusundan başlayıp Ayasofya’ya doğru tırmanırdı. MS
3. yüzyıl başlarında Roma İmparatoru Septimus Severu
s’un yeniden şekillendirdiği surlar ise, yine bu limanların
batısıyla şimdiki köprü arasında bir noktadan başlayarak
Cağaloğlu Yokuşu’nu tırmanırdı. Sirkeci, tüm tarihi boyunca İstanbul’un en canlı noktası olmuş, iç ve dış ticaretin yüreği burada atmıştır.
Çarşılar bölgesinin çok yakınında olduğu için de Osmanlı devrinde pek çok cami, han, çeşme gibi eserler bu
çevrede sıkça görülmüştür. Bunların yine pek çoğu zamanımıza ulaşamamıştır. Günümüzde Sirkeci’nin en
görkemli yapıları, geç 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında yapılan devasa han binaları, Sarayburnu’na doğru
sahilde görülen 17. yüzyıl saray köşkü “Sepetçiler Kasrı”,
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi, Hidayet Camisi,
Büyük Postane binası, Hobyar Camisi, I. Abdülhamit’in
türbe ve külliye binalarıdır. 3 Kasım 1890 yılında açılan
tarihî gar binası ise, âdeta Sirkeci’nin sembolü olmuştur.
I. Dünya Savaşı bittiğinde, barış anlaşmasının buradaki
“Orient Ekspres” vagonunda imzalandığı ve Hitler’in bu
vagonu 1945’te yaktığı söylenir.
Günümüz Sirkeci’sinin genel görünümünde en etkileyici yapılar olarak ön palan çıkar. Bazı güzel konaklar
da yer alırdı Sirkeci’de. Örneğin, şimdiki Büyük Postane
binasının karşısında Muhsinzade Sarayı bulunurdu. Günümüzde aynı isimli han durur burada. 1639 yılında bu
sarayda “Kasr-ı Şirin” anlaşmasıyla ilgili bazı toplantılar
yapıldığı iddia edilir.
Bir diğer han da, pek çok elektronik eşya meraklısı
İstanbullunun uğramadan edemediği “Doğubank İş Hanı”dır. Bir zamanlar yalısı Yeniköy’de olan ve 1859 yılının
İstanbul’unda şehir eminliği görevini yürüten Ahmet Şükrü Bey’in konağı, işte bu Doğubank’ın yerindeydi. Konak
1917’lerde “Osmaniye Oteli” olarak değerlendirilmişti.

Khalkedonissa” pier. The walls of the Byzantine city, established in the 7th century BC, started on the east of this port
and climbed up to Hagia Sophia. Meanwhile, the walls that
Roman Emperor Septimus Severus reshaped at the beginning
of the 3rd century BC also started from a point between the
west of these ports and the present bridge end climbed towards
Cagaloglu Ramp. Sirkeci has always been the most dynamic
spot of Istanbul where the heart of domestic and foreign trade
beats throughout the city’s history.
Many buildings such as mosques, inns, fountains were
frequently observed in the region during the Ottoman period
since it is very close to the bazaars region. Most of these have
not been able to survive to the present day. The most spectacular buildings of Sirkeci in our day are the gigantic inn buildings built in the late 19th and early 20th centuries, the 17th
century palace manor “Sepetciler Kasri” on the coast towards
Sarayburnu, Merzifonlu Kara Mustafa Pasha Mosque, Hida
yet Mosque, Grand Postal Building, Hobyar Mosque, the shrine and complex buildings of Abdulhamid I. Meanwhile, the
train station building that was opened on November 3, 1890
has virtually become the symbol of Sirkeci. It is told that the
peace treaty has been signed in the “Orient Express” wagon
here at the end of World War I and Hitler burned this wagon
on 1945.
These stand out as the most impressive buildings of today’s
Sirkeci. There used to be very fine mansions also in Sirkeci. For
example, Muhsinzade Palace was located across the present
Grand Postal Building. There is an inn with the same name
here today. It is alleged that certain meetings have been held in
this palace regarding the “Kasr-i Sirin” treaty in 1639.
Another famous inn is “Dogubank Office Block” that many
electronics fans in Istanbul cannot help but stop by and look.
The mansion of Ahmet Sukru Bey, who once had a seafront in
Yenikoy and served as the city custodian of Istanbul in 1859,
used to be located in the place of this Dogubank. The mansion
was evaluated is “Osmaniye Hotel” in the 1917’s.
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SULTANAHMET

SULTANAHMET

Fatih’in bir semti olan ve sur içi tarihî yarımadanın doğu
ucunda bulunan Sultanahmet, tüm İstanbul’un dünyaca
tanınan en önemli kültür ve turizm alanlarından biridir.
Bir üçgene benzeyen İstanbul yarımadasının “birinci tepesi”ni oluşturan en doğudaki yükselti üzerinde yer alır
ve tüm çevresi, bu kentte hüküm sürmüş uygarlıklara ait
sayısız eserle donanmıştır. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yerebatan (Bazilika) Sarnıcı, Milion sütunu ve yanındaki su
terazi ile bunun önündeki barok Beşir Ağa Çeşmesi, Ayasofya önünde, ve tramvay yolu üzerindeki V. Murat Çeş
mesi, Sultanahmet Külliyesi, Firuz Ağa Camisi, Hürrem
Sultan Hamamı, Cafer Ağa ve Mehmet Ağa medreseleri,
İshak Paşa Camisi ve hamamı bölgenin en tanınmış eser
leridir. Semtin merkezinde Hipodrom bulunur. Bunun
“spina” denilen orta kısmında da dikilitaşlar, burmalı sü
tun gibi eserler görülür. Tapu Kadastro binası (eski Defter-i Hakani), Marmara Üniversitesi Rektörlüğü olan eski
Ticaret Mektebi binası, İbrahim Paşa Sarayı, eski Mehterane Derunu, parktaki Azize Eufemia martirionu ve
Antiokhos ve Lausos Sarayı harabeleri, Binbirdirek (Fi

Sultanahmet, which is a neighborhood of Fatih located on the
east end of the historical peninsula inside the walls, is one of
the most important culture and tourism areas in entire Istanbul and is known worldwide. It is located on the elevation on
the very east, which forms the “first hill” of the Istanbul peninsula that resembles a triangle, and the entire surroundings are
decorated with numerous buildings of the civilizations that
have reigned in this city. Topkapi Palace, Hagia Sophia, Yerebatan (Basilica) Cistern, Milion column and the water gauge
next to it and the baroque Besir Aga Fountain in the front,
Murat V Fountain on the tramway line in front of Hagia Sophia, Sultanahmet Complex, Firuz Aga Mosque, Hurrem Sultan Bath, Cafer Aga and Mehmet Aga madrasa, Ishak Pasha
Mosque and bath are the most renowned historical structures
in the region. The Hippodrome is located at the center of the
neighborhood. Structures such as obelisks, wreathed column
are observed at the center part that is called the “spina”. Other
buildings such as the Land Registry Cadaster building (the former Defter-i Hakani), the former Commerce School building
used as Marmara University Rectorate, Ibrahim Pasha Palace,
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loksenus) Sarnıcı, Keçecizade Fuat Paşa Camisi ve türbesi,
Sağlık Müzesi binası, Cevri Kalfa Çeşmesi ve sıbyan okulu
gibi başka eserler de bu tarih alanının diğer göz alıcı eski
mimarî yapılarından bazılarıdır. Sultanahmet’te ne yöne
yürürseniz yürüyün, adım başı bir eski yapıyla, anılarla
dolu bir binaya rastlamamanız kesinlikle olası değildir.
MÖ 2600’lerden bu yana bu bölge, pagan çağı uygarlıklarından Roma’ya, Roma’dan Doğu Roma’ya, sonra da
Osmanlı’ya ve Cumhuriyet dönemine dek, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve saraylarla, kiliselerle, camilerle, anıt eserlerle süslenmiştir.
Semte adını veren cami, ülkemizin en gözde eserlerinden biri olan ünlü Sultanahmet Camisi’dir. 1609-1617
yılları arasında Sultan I. Ahmet yaptırmıştır. Türbesi de
külliye grubu içinde ve Hipodrom kıyısında yer alır. Bu
külliyenin inşaatı sırasında işçilerin ibadeti için yakınında
bir de küçük mescit yapılmıştı. Adı da “Dârüşşifa Mescidi” idi. İçi, döneminin en kaliteli ve mavi renk ağırlıklı
21 binden fazla çini karo ile döşenen Sultanahmet Camisi, dünyadaki tek “altı minareli” cami olarak da tanınıyor.
Sultanahmet semti, aslında sahildeki Ahırkapı, Cankurtaran ve Akbıyık semtlerini de içine alır ve doğudan Çemberlitaş’a dek yayılır. Çemberlitaş bölgesi de İstanbul’un
ikinci tepesini oluşturur.

the former Mehterane Derunu, Saint Eufemia martyrion and
shrine in the park, the remains of Antiokhos and Lausos Palace, Binbirdirek (Philoxenus) Cistern, Kececizade Fuat Pasha
Mosque and shrine, Health Museum building, Cevri Kalfa
Fountain and primary school may be listed among the other
attractive historical buildings of this historical area. You absolutely cannot help but come across an old structure, a building
filled with memories at every step you take in any direction in
Sultanahmet.
Since 2600’s BC, this region has hosted numerous civilizations, from pagan age civilizations to Rome, from Rome to
East Rome, then up to the Ottoman and the current Republican period and has been decorated with palaces, churches,
mosques, monuments.
The mosque that gives its name to the neighborhood is Sultanahmet Mosque, which is one of the most popular historical
buildings in our country. It has been built during 1609-1617
by Ahmet I. His shrine is also located inside the complex, adjacent to the Hippodrome. A small masjid was also built for
the workers during the construction of this complex. It was named the “Darussifa Mescidi”. Sultanahmet Mosque, the inside
of which is clad with more than 21 thousand top quality and
predominantly blue tiles of the time, is also known as the sole
mosque “with six minarets” in the world. Sultanahmet neighborhood actually includes Ahirkapi, Cankurtaran and Akbiyik neighborhoods on the coast and expands up to Cemberlitas
on the east. And Cemberlitas region forms the second hill of
Istanbul.

SURURİ (EMİNÖNÜ)

SURURI (EMINONU)

Eminönü’nün, 16. yüzyıl ortalarından sonra gelişip bu adı
alan ve Mahmutpaşa Camisi’yle yokuşu arasında, Cağaloğlu’na yakın Rüstem Paşa Medresesi’nin arka tarafların
da kalan sokaklardan oluşan mahallesidir. Mahmutpaşa
Yokuşu yakınında bulunan “Sururi Daya (yahut Taya)
Hatun Camisi”nden gelir adı. Bu Daya Hatun denilen
kadın, Kanunî Sultan Süleyman’ın “daya”sı, yani şehzadeliğindeki bakıcısıydı. 1530’da burada yaptırdığı küçük
camisi, zamanla harap oldu ve 1907’lerde onarıldı. Daya
Hatun, camisinin haziresinde değil, Eyüp girişinde, Ayvansaray’ın batısındaki Haliç kıyısında bulunan Yavedut
Camisi’nin karşı tarafındaki hazirede yatar.

It is a quarter of Eminonu, which has developed after the mid16th century and acquired this name, formed by the streets
between Mahmutpasa Mosque and hill, behind Rustem Pasha
Madrasa near Cagaloglu. The name comes from “Sururi Daya
(or Taya) Hatun Mosque” located on Mahmutpasa Ramp.
This woman named Daya Hatun was the “daya” of Suleiman
the Magnificent, in other words, his nurse while he was a prince. The small mosque that she had built here in 1530 was destroyed over time and was repaired in 1907’s. Daya Hatun is
buried not in the burial place of her mosque, but in the burial
place across the Yavedut Mosque on the coast of the Golden
Horn at the entrance of Eyup on the west of Ayvansaray.

Fatih’e bağlı Sururi Mahallesi çevresi, Eminönü semtinin ortalarında ve her yanı hanlarla, eski eserlerle eserler
le kuşatılmış önemli bir tarih alanıdır. Bir Mimar Sinan
eseri olan Rüstem Paşa Medresesi bunların en anıtsal
görünümlü olanıdır. Bunun karşısında da Kasım Günani
Camisi durur. Eskiden bu caminin alt tarafında İbrahim
Paşa Mektebi, bunun az üstünde İbrahim Paşa Medresesi
ve karşısında ise Damat İbrahim Paşa Hamamı görülürdü. Buna “Acı Musluk” da denirdi.

The vicinity of Sururi Quarter, affiliated with Fatih, is
an important historical area near the center of Eminonu and
is surrounded by inns and historical buildings. Rustem Pasha Mosque, a work of Sinan the Architect, is one of the most
monumental buildings among these. Kasim Gunani Mosque
stands across it. In the past, Ibrahim Pasha School was located
behind this mosque, Ibrahim Pasha Madrasa was a little above
that and Damat Ibrahim Pasha Bath was across it. The bath
was also called “Aci Musluk”.
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SİYAVUŞ PAŞA SOKAĞI

SIYAVUS PASHA STREET

Fatih’in ortasında (sur içi İstanbul yarımadası) bir “taç”
gibi duran Süleymaniye Külliyesi’nin Haliç yönünde bu
lunan ve Fetva Yokuşu’na açılan sokağın adı, ne yazık ki
günümüzde perişan halde duran Kanijeli Siyavuş Paşa
Medresesi’nden geliyor.

The name of this street, which is located in the Golden Horn
direction of Suleymaniye Complex that stands as a “crown” at
the center of Fatih (in-walls Istanbul peninsula) and opens
to Fetva Ramp, comes from Kanijeli Siyavus Pasha Madrasa
that is unfortunately in a dilapidated state today.

Siyavuş Paşa, III. Murat’ın sadrazamıydı ve üç kez
aynı görevi sürdürdükten sonra (en son 1593) 1611’de ölmüştü. Türbesi Eyüp’tedir. Paşa, vakfiye tarihi 1590 olan
bu medresesini, aslında II. Selim’in kızı olan karısı Fatma
Sultan için yaptırmıştı. Ama Fatma’nın ölümünden önce
1582’de inşa edildiği de söylenir. Olasılıkla da dönemin
büyük mimarı Davut Ağa tarafından yapıldı. Sokağa isim
olmuş medrese 1856’da yandı ve “26 kuruşa” onarıldı. Bir
öğretmen haricinde, 33 öğrencisi öğrencisi vardı. 1869’
da bu sayı 57’ye çıktı. Ama 1918’de sadece altı odası kul
lanılabiliyordu. Bunların üçü, şimdiki adı Kızılay olan
eski “Hilal-i Ahmer Cemiyeti”ne, diğer üçü ise askeriyeye
aitti. Asırlara dayanan bu ünlü eserin günümüzdeki du
rumu üzüntü vericidir ve bir an önce ayağa kaldırılması
gerekmektedir. Sokak çevresinde pek çok eski eser var.
Bunlardan birkaçı; Kepenekçi Sinan Camisi, Deveoğlu
Çeşmesi, Hoca Hamza Camisi’dir.

Siyavus Pasha was the grand vizier of Murad III and had
assumed this office for three times (last in 1593) and passed
away in 1611. His shrine is in Eyup. The Pasha had actually built this madrasa, the foundation date of which is 1590,
for his wife Fatma Sultan who was the daughter of Selim II.
However, it is also told that it has been built in 1582 prior to
the passing of Fatma. It is probably built by Davut Aga, the
great architect of that time. The madrasa that gave its name
to the street was burned in 1856 and repaired for “26 kurush”.
It had 33 students in addition to one teacher. This figure increased to 57 in 1869. But, only six rooms could be used in 1918.
Three of these rooms belonged to the former “Hilal-i Ahmer
Cemiyeti” that is today’s Red Crescent, and the other three to
the military. The current state of this historical building dating
centuries back is tragic and it should be restored as soon as possible. There are many historical buildings around this street.
Some of these are; Kepenekci Sinan Mosque, Deveoglu Fountain and Hoca Hamza Mosque.

Tarihimizde bir Siyavuş Paşa (Abaza) daha vardır.
Sultan IV. Mehmet döneminde, 1651 ve 1656 yıllarında
iki kez sadrazamlık yapmıştır.

There is another Siyavus Pasha (Abaza) in our history. He
has served as grand vizier for two times in 1651 and 1656,
during the reign of Mehmet IV.

SOĞANAĞA CAMİ SOKAĞI

SOGANAGA CAMI STREET

Divanyolu tramvay caddesini (batı kısmı Ordu Caddesi) Yarımada’nın bel kemiği diye tanımlarsak, bu meşhur
tramvay yolunun güney tarafında yer alan Mimar Kemalettin Mahallesi’ne kuzeyden sınır teşkil eden yoldur burası. Osmanlı devrinden kalan ve yenilenmiş haliyle halen
ibadete açık olan Soğanağa Camisi’nin yanında bulunduğu için, sokak onun ismini taşır. Sokağın güneyindeki
mahalleler ise Saraç İshak ve Nişanca’dır. Soğanağa Sokağı
doğu yönden Mithatpaşa Caddesi’ne açılmaktadır.

If we are to define Divanyolu tramway avenue (western part
Ordu Avenue) as the backbone of the Peninsula, this is the
road that forms the border on the north to Mimar Kemalettin
Quarter located on the south of this famous tramway road.
The street acquires this name since it is located next to Soganaga Mosque that remains from the Ottoman period and is open
for worship in its renovated state. The quarters on the south of
this street are Sarac Ishak and Nisanca. Soganaga Street opens
to Mithatpasa Avenue on the east.
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SULTANHAMAMI

SULTANHAMAMI

İstanbulluların “Sultanhamam” diye kısaltarak söyledikleri bu tarihî değeri çok yüksek bölge, Fatih’e bağlı Sirkeci
semtinde ve Yeni Valide Sultan Camisi’nin ve köşe başındaki Valide Sebili’nin güneyinde, Aşir Efendi Kütüphanesi’nin bulunduğu çevredeki sokakların oluşturduğu yerdir.
Buradan doğuya doğru ilerleyip Şeyhülislam Hayri Efendi
Caddesi’ne bağlanan yolun adı da Sultan Hamamı Caddesi’dir.

This region of very high historical value, which Istanbul citizens abbreviate as “Sultanhamam”, is located in Sirkeci neighborhood affiliated with Fatih, and is the area composed of the
streets on the south of the Yeni Valide Sultan Mosque and Va
lide Fountain on the corner, in the surroundings of Asir Efen
di Library. The road that extends from here and connects to
Seyhulislam Hayri Efendi Avenue is called Sultan Hamami
(Sultan’s Bath) Avenue.

Sultanhamamı çevresi, büyük ölçüde 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş pek çok güzel han
binasıyla doludur. Zaten, İstanbul ticaret hayatının yüreğinin attığı yerler, yakın tarihlere dek bu Sultanhamamı
yöresiydi. Bu çevredeki en ünlü eserler, Hamidiye Külli
yesi (I. Abdülhamit), Valide Hatice Turhan Sultan Sebili
ve Türbesi, Hobyar Camisi, Büyük Postane binasıdır.

The surroundings of Sultanhamami are full of very nice
inn buildings that were predominantly built around the end
of the 19th and the beginning of the 20th centuries. In fact,
the areas where the heart of commercial life beat in Istanbul
until recently were the surroundings of Sultanhamami. The
most famous structures in this region are Hamidiye Complex
(Abdulhamid I), Valide Hatice Turhan Sultan Fountain and
Shrine, Hobyar Mosque, and the Grand Postal Building.

Sultanhamamı semtinin adı, vaktiyle burada yer alan
hamamdan gelir. Sultan ise, Yeni Cami Külliyesini ve Mısır Çarşısı’nı da yaptıran Valide Hatice Turhan Sultan idi.
Bunlar 17. yüzyıl eserleridirler. Hamamın yeri, Aşir Efendi Kütüphanesi’nin tam karşısında ve “Hacopulo Hanı”nın az kuzeyindeydi. Zamanımızda buradan “Alaca Hamam Sokağı” geçiyor.

Sultanhamami neighborhood acquires its name from
the bath that used to be located here once upon a time. And
the Sultan was Valide Hatice Turhan Sultan who built Yeni
Mosque Complex and the Spice Bazaar. These are buildings of
the 17th century. The bath was located right across Asir Efendi Library and a little to the north of “Hacopulo Inn”. “Alaca
Hamam Street” passes through here today.
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Bu bölgedeki diğer hamam ise “Haseki” adını taşıyordu
ve bu yapı da, günümüzdeki Mısır Çarşısı’nın doğusundan
geçen sokağın kıyısındaydı. Burada şimdi banka binaları
var. Vaktiyle “Postahane-i Amire” de bu hamamın ön tarafında, Valide Sebili’nin az gerisinde ve cadde üzerindeydi.
Bu yöreler, ticaretle uğraşan pek çok kişiyi barındırdığından ve geleni gideni çok fazla olduğundan, dolayısıyla hamamlar açısından da oldukça zengindi. Günümüzde yine
burada görülen Yıldız Dede Hamamı da, Fatih döneminde var olan bir kiliseden dönüştürülmüş tek hamamdır
İstanbul’da. Ama binanın şimdiki formu 19. yüzyıldandır.

Another bath in this region was named “Haseki” and it
was adjacent to the street that passes from the east of the Spice
Bazaar today. There are bank buildings here today. Once upon
a time, “Postahane-i Amire” (Postal Building) was located in
front of this bath, a little behind Valide Fountain and on the
avenue. These areas were rich with respect to baths since they
hosted many people involved in trade and had many visitors.
Yildiz Dede Bath that we see here today is the only bath in
Istanbul that has been transformed from a church that was
present at the time of Mehmet the Conqueror. But, the current
form of the building is from the 19th century.

ŞAİR FİTNAT HANIM SOKAĞI

SAIR FITNAT HANIM STREET

Tarihimizde bildiğimiz iki Şair Fitnat var. Ama bu Eyüp’te
gömülü olanıdır. 18. yüzyılın ünlü kadın şairi olan Fitnat
Hanım’ın kesin doğum tarihi bilinmez. 1780’de ölmüş ve
Eyüp’te gömülmüştür. Asıl adı Zübeyde idi. Eşi ise Derviş
Mehmet Efendi’dir. Fitnat Hanım, Şeyhülislam İsakzade Mehmet Esat Efendi’nin kızı olur. Şairliği kadar ünlü
nükteleriyle de tanınan Fitnat Hanım, şiirlerini çoğu zaman halk diliyle yazardı. Bir de “divan”ı bulunur. Şair Fitnat Sokağı Fatih’in Eminönü bölgesinin Laleli semtinde
ve Beyazıt-Aksaray arasında uzanan Ordu Caddesi’nin
güneyinden bu yola açılan Mimar Kemalettin Mahal
lesi’ndedir.

There are two Sair (Poet) Fitnat that we know of in our history. But, this is the one who is buried in Eyup. The exact birth
date of Fitnat Hanim, the renowned woman poet of the 18th
century, is not known. She has passed away in 1780 and was
buried in Eyup. Her actual name was Zubeyde. Her husband
was Dervis Mehmet Efendi. Fitnat Hanim is the daughter of
Sheikh Al-islam Isakzade Mehmet Esat Efendi. Fitnat Hanim, renowned by her wits as well as her poetry, usually wrote
her poems in colloquial language. She also has a “divan”. Sair
Fitnat Street is located in Laleli neighborhood of Eminonu
region in Fatih, in Mimar Kemalettin Quarter that opens to
this road to the south of Ordu Avenue extending between Be
yazit-Aksaray.

Süleyman Nazif ’in keşfettiği ve “Trabzonlu” lâkabıyla
tanınan diğer Şair Fitnat ise, 1842’de doğdu ve 1911 yılında öldü. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Fitnat Hanım,
Edirnekapı Mezarlığı’nda yatar.

Meanwhile, the other Sair Fitnat, discovered by Suleyman
Nazif and known with the nickname of “Trabzonlu”, was born
in 1842 and died in 1911. Fitnat Hanim, who was also a very
good calligrapher, is buried in the Edirnekapi Cemetery.

ŞAİR SERMET SOKAĞI

SAIR SERMET STREET

Fatih’in tarihî bölgesi Sultanahmet sahilinde bulunan Kadırga semtinde ve buranın tarihî mekânı olan Cinci Mey
danı’nın batısında yer alıyor, Şair Sermet Bey’in adının
verildiği bu sokak.

This street, which was named after Sair (Poet) Sermet Bey, is
located in Kadirga neighborhood on the coast of Sultanahmet,
the historical region of Fatih, on the west of Cinci Square that
is the historical venue of this area.

“Çağan” soyadını alan Şair Sermet, 1929’da doğdu.
Aynı zamanda da yetenekli bir oyun yazarıydı. 1966’da
ünlü yazar Fakir Baykurt’la birlikte ülkemizde ilk kez
bir sendika tiyatrosu kurdu. Bazı oyunları yabancı dillere
çevrilmiştir. Ayak Bacak Fabrikası adlı oyunu en tanınmış
eserlerindendir. Sermet Bey, 1970 yılında öldü.

Sair Sermet, who acquired the “Cagan” surname, was born
in 1929. He was also a very talented playwright. He established a union theater for the first time in our country in 1966,
together with the famous author Fakir Baykurt. Some of his
plays have been translated to foreign languages. His play titled
Ayak Bacak Fabrikasi is one of his most renowned works. Sermet Bey passed away in 1970.

358

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

SÜLEYMANİYE

SULEYMANIYE

Günümüzde sadece Fatih ilçesinin bir semti olan Eminönü’nün değil, bütün İstanbul’un en gözde tarihî semt
lerinden olan Süleymaniye, büyük mimar Sinan’ın “kalfalık eseri” olarak Kanunî Sultan Süleyman ad Süleymaniye
bölgesi, Fatih’e bağlı Eminönü semtinin aynı isimli mahal
lesini oluşturur ve anıtsal İstanbul yarımadası içindeki en
hassas koruma alanlarından da en başta gelenidir aynı zamanda. Kendisi gibi önemli Şehzadebaşı ve Vefa semtleri
nin kuzeydoğusunda, bu bölgelerle âdeta iç içe geçmiş
konumdadır. 1800’den fazla korunması gereken ahşap
ve kârgir konuttan ne yazık ki çok azı günümüzde onarılmıştır. Süleymaniye bölgesinde, hem Bizans’a ait, hem
de Osmanlılardan kalan pek çok eser görülür. Buradaki
Kalenderhane Camisi, eski bir Bizans kilisesi olan Akataleptos’tur.

Suleymaniye is one of the most popular neighborhoods of not
only Eminonu region of Fatih district but entire Istanbul
today, and Suleymaniye region acquires its name from the
mosque named after Suleiman the Magnificent, which the great architect Sinan called his “semiskilled work”, and constitutes
the quarter with the same name in Eminonu region, affiliated
with Fatih; and it also leads among the most delicate protection areas within the monumental Istanbul peninsula. It is located on the northeast of Sehzadebasi and Vefa neighborhoods,
which are equally important, and it is almost intertwined with
these regions. Unfortunately only a few of the wood and brick houses, which are more than 1800 in number and need be
protected, have been repaired in our day. Many historical structures that remain both from the Byzantine period and the
Ottoman period are observed in Suleymaniye region. Kalen
derhane Mosque here is the old Byzantine church Akataleptos.

Ayrıca Helvaî Baba Dergâhı, Siyavuş Paşa Medresesi,
Hoca Hamza Camisi, Mimar Sinan Türbesi, Şeyhülislam
ına 1557’de inşa ettiği dev külliyeden adını alır. Merkezinde anıtsal cami bulunan bu anıtsal külliye, sıbyan mektebi,

In addition, Helvai Baba Lodge, Siyavus Pasha Madrasa, Hoca Hamza Mosque, Mimar Sinan Shrine acquire their
names from the huge complex built in the name of the She-
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evvel, sani, salis, rabi medreseleri, imarethane, şifahane,
darüzziyafe, tabhane, hamam, çarşı ve Sultan Süleyman
ile karısı Hürrem Sultan’ın türbeleri gibi yapılardan olu
şan, klasik dönem mimarisinin en yetkin örneklerinin
başında gelir. Şeyhülislam Kapısı (eski Bâb-ı Meşihhat),
Süleymaniye bölgesinin başlıca tarihî yapılarıdır.
Bir ve iki nolu “Anıtlar Kurulu”nun ahşap binalarının da bulunduğu (Kayserili Ahmet Paşa Sokağı) Sü
leymaniye’de, ne yöne dönseniz metruk bir ahşap eve
rastlayabilirsiniz. Ama yine de günümüzde sokak ara
larına sıkışmış eski duvar bakiyeleri, tozlu topraklı hazi
reler, bakımsız çeşmeler, viraneye dönmüş ahşap tekke
yapıları, derbeder küçük sanayi atölyeleri, en üst derecede
korunması gereken böylesine önemli bir “açık tarih parkı”na yakışmıyor. Süleymaniye Külliyesi çevresinde yapılan iyileştirme çalışmalarının, bölgenin her metrekaresine
yayılması gerekiyor.
Tarihi bölgenin her yanı ilginç öykülerle doludur. Süleymaniye Külliyesi’nin kuzeye, yani Haliç’e bakan “salis”
ve “rabi” medreselerinin az aşağısındaki bu Hoca Hamza
Camisi’ni yaptıran Bosnalı Hamza Bali (koca, eski) diye
tanınan kişi, o zamanki dini inançlara aykırı görüşte oldukları ileri sürülen Melamilerden Melamilerden biriydi
ve bu nedenle camisinin bulunduğu bu yokuşta, başı baltayla kesilerek idam edilmişti 1561’de.

ikh Al-islam in 1557. This monumental complex that has a
monumental mosque at the center, is formed of buildings such
as the primary school, evvel, sani, salis, rabi madrasas, soup
kitchen, sifahane (cure-house), daruzziyafe (banquet house),
tabhane (printing house), bath, bazaar and the shrines of Suleiman the Magnificent and his wife Hurrem Sultan, and it
leads among the most qualified examples of the classical period architecture. Seyhulislam Gate (former Bab-i Mesihhat) is
among the leading historical structures of Suleymaniye region.
You may come across a deserted wooden building anywhere you turn in Suleymaniye, where the wooden buildings of
the “Council of Monuments” numbered one and two are located (Kayserili Ahmet Pasha Street). Again, the remains of
old walls squeezed between the streets, dust and dirt covered
burial places, unkempt fountains, wooden lodge buildings in
dilapidated state, raggedy small industry workshops, do not
befit such an important “outdoor historical park” that must be
protected at the highest level. The improvement studies carried
out around Suleymaniye Complex are required to be extended
to each square meter in the region.
Everywhere in the historical region is full of interesting stories. The individual known as Bosnali Hamza Bali (aged, old),
who built Hoca Hamza Mosque to the north of Suleymaniye
Complex, a little below the “salis” and “rabi” madrasas overlooking the Golden Horn, was one of the Melamis who were
claimed to have beliefs contrary to the religious beliefs of that
time and was therefore was executed by being beheaded with
an axe on this hill in 1561.

ŞAKİR EFENDİ ÇEŞMESİ SOKAĞI

SAKIR EFENDI CESMESI STREET

Bu tarihi çeşme Kumkapı semtinde ve Muhsine Hatun-İbrahim Paşa Camisi’nin arkasında ve İbrahim Paşa
Yokuşu’nun kıyısındadır. Yanındaki bu çeşmeden adını
alan sokak, günümüzde Muhsine Hatun Camisi ile sınır
oluşturan Saraç İshak Mahallesi içinde kalmaktadır. Sokak, doğu yönden Beyazıt’a doğru dik çıkan Tiyatro Caddesi’ne açılır.

This historical fountain is located in Kumkapi neighborhood, behind Muhsine Hatun-Ibrahim Pasha Mosque, adjacent
to Ibrahim Pasha Ramp. The street, which acquires its name
from this fountain, is located within Sarac Ishak Quarter that
forms the border to Muhsine Hatun Mosque today. The street
opens to Tiyatro Avenue going up to Beyazit perpendicularly
on the east.

ŞATIR SOKAĞI

SATIR STREET

Fatih’in Eminönü bölgesinde ve Çemberlitaş’ın güneyinde
kalan Emin Sinan Mahallesi’nde yer alan bu sokak üzerindeki 1913 tarihli ve onarımdan geçen pek perişan bir
çeşme ve bunun karşı köşesinde, yine aynı ölçüde kötü
durumda Silahtar Sıbyan Mektebi görülür. Şatır Sokağı,
mektepten adını alan Silahtar Mektebi Sokağı’na açılır.

This street is located in Eminonu region of Fatih, in Emin Sinan Quarter on the south of Cemberlitas, and there is a worn
down fountain, which is dated 1913 and has undergone repair,
and the equally worn-down Silahtar Primary School across it.
Satir Street opens to Silahtar Mektebi Street that receives its
name from the school.

Sokağa isim olarak verilen “Şatır” sözcüğü, Osmanlı
döneminde sarayda hizmet eden ve koşuculuklarıyla ünlenmiş neferlerin unvanıydı. Bunlar tıpkı sultanın beygirinin yanında yürüyen koşucu “peykler” gibi, yine sultan
beygirinin etrafında görev alırlar ve şehirde gezinen sulta
nın etrafına yaklaşılmaması için, çevredekilere “savulun”
diye bağırırlardı.

The word “Satir”, which was given as the name to the street, was the title of soldiers serving the palace and renowned
as runners during the Ottoman period. They were assigned
around the sultan’s horse, exactly like the runner “peyk” who
walked next to the sultan’s horse, and shouted as “get out of the
way!” to those in the surroundings, in order to prevent anyone
from approaching the sultan touring in the city.
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ŞEHİNŞAH PEHLEVİ CADDESİ

SEHINSAH PEHLEVI STREET

Eski İran şahının adını taşıyan bu cadde Sirkeci’dedir. İstasyona yakın Hocapaşa semtinin batısında bulunan Aşir
Efendi Caddesi’nin deniz yönünde kalır. Doğu ucundan
Büyük Postane binasına açılır.

This avenue that bears the name of the former Iran shah is in
Sirkeci. It remains on the sea side of Asir Efendi Avenue on the
west of Hocapasa neighborhood near the station. It opens to
the Grand Postal Building on the east end.

“Kralların kralı” anlamını taşıyan “Şehinşah” unvanlı
İran şahı, 1930’larda İran’ın sevilen lideriydi ve bir dost
ülke olarak gördüğü Türkiye’yi 1934 yılında ziyarete gel
mişti. Büyük Atatürk, 1925 yılında bu “Şehinşah” unvanını alan İran lideri onuruna Beylerbeyi Sarayı’nda bir de
ziyafet vermişti.

The Iran shah titled “sehinsah”, which meant the “king of
kings”, was the popular leader of Iran in the 1930’s and had
visited Turkey, which he saw as a friendly nation, in 1934.
Great Ataturk had also given a banquet in Beylerbeyi Palace
in honor of this Iranian leader who acquired this “Sehinsah”
title in 1925.

Asıl adı, Muhammed Rıza Şah Pehlevi’dir. 1919’da doğan Pehlevi, İran’ın son monarşik lideri olmuştur. “Pehlevi” hanedanlığının kurucusu olan “Rıza Şah”ın en büyük
oğluydu. İsviçre’de eğitim gören Şehinşah Pehlevi, 1941’de
İran tahtına oturmuştu. Pehlevi, 1980’de öldü.

His real name is Muhammed Riza Shah Pahlavi. Pahlavi,
who was born in 1919, has been the final monarchic leader of
Iran. He was the oldest son of “Riza Shah”, who was the founder of the “Pahlavi” dynasty. Sehinsah Pahlavi was educated
in Switzerland and ascended to the Iranian throne in 1941.
Pahlavi passed away in 1980.

ŞEHİT MEHMET PAŞA YOKUŞU

SEHIT MEHMET PASHA RAMP

Bu şehidimiz ise, 16. yüzyıldan!.. Savaşta değil de, Topkapı
Sarayı divanındaki (kubbealtı) görevinden çıkarken, yanına yaklaşıp dilekçesini sunmak isteyen bir kişi tarafından 1579’da hançerlenip şehit edilen (önceden bu şekilde
planlanmış bir suikasta kurban gittiğini iddia edenler de
vardır) Sultan II. Selim’in ünlü sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’dır.

This martyr is from the 16th century!.. He is the famous grand
vizier of Selim II, Sokollu Mehmet Pasha who was martyred
not during war but by being stabbed by an individual who approached him to submit his petition, while he was leaving his
office at Topkapi Palace divan (kubbealti) in 1579 (there also
are those who claim that he was the victim of the pre-meditated assassination).

Sultanahmet Hipodromu’nun güneybatı yamacından,
Kadırga semtine inen yokuş arazide Mimar Sinan’a inşa
ettirdiği camisinin bulunduğu yokuş, günümüzde bu paşa
nın ismiyle biliniyor. Aslında paşa bu camisini, karısı olan
II. Selim’in kızı Esma Sultan adına 1571’de yaptırmıştı.
Caminin az aşağısında Küçük Ayasofya Mahallesi’ne adını veren aynı isimli eser görülür. Yokuşun karşı kıyısında
ise Özbekler Tekkesi duruyor. 16. yüzyıldan “Helvacıbaşı
İskender Ağa Camisi” ise Sokullu Paşa’nın camisinin arka
tarafındaki arsada durur. Ama sadece kalıntıları!..

The ramp, where his mosque built by Sinan the Architect is
located on the sloped land going down to Kadirga neighborhood from the southwest of Sultanahmet Hippodrome, is known
with the name of this pasha today. Actually, the pasha had
built this mosque in the name of his wife Esma Sultan, the daughter of Selim II, in 1571. The building that gives its name
to Kucuk Ayasofya Quarter is seen slightly below this mosque.
Uzbeks Lodge is located on the other side of the ramp. And
the 16th century “Helvacibasi Iskender Aga Mosque” is on the
plot behind Sokullu Pasha’s mosque. But, only the remains!..
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ŞEHSUVAR BEY

SEHSUVAR BEY

Fatih’in, tarihî yarımadasının doğusun
daki semt olan
Eminönü’ne bağlı bir mahalledir Şehsuvar Bey. Sulta
nahmet Hipodromu’nun deniz tarafında ve Kadırga Parkı’nın az batısında yer alıyor. Buradaki bazı sokaklar (Işıl,
Ödev, Dönüş sokakları gibi), çeşitli renklere boyanmış
minik konutlarıyla göze çarparlar. Tren yolu yakınında
karşılaşılan almaşık duvar örgülü (tuğla ve taş sıralarıyla
örülmüş duvar) ve kısa tuğla minareli Şehsuvar Camisi,
mahalleye adını vermiştir. 15. yüzyıldan kalan ve son
yıllarda onarılan küçük caminin kurucusu olan Şehsuvar
Bey, Fatih Sultan Mehmet’in gözde askerlerindendi. Bu
bölgenin deniz kıyısına denk gelen yerlerine eski yıllarda “Kazanaltı” mevkii derlerdi. Buraya yakın konumdaki
eserlerden en önemlileri; Kadırga Parkı’ndaki Esma Sul
tan’ın namazgâhlı Çeşmesi, Kadırga Hamamı ve sıbyan
mektebidir.

Sehsuvar Bey is a quarter affiliated with Eminonu, which is a
neighborhood on the east of the historical peninsula in Fatih. It
is located on the sea side of Sultanahmet Hippodrome, slightly
to the west of Kadirga Park. Some of the streets here (such as
Isil, Odev, Donus streets) strike the eyes by their tiny houses
painted in a variety of colors. Sehsuvar Mosque, with walls put
up in alternating rows of brick and stone and a short brick
minaret, near the railroad gives its name to this quarter. The
founder of this small mosque, which remains from the 15th
cenrutry and has been repaired in the recent years, was one
of the popular soldiers of Mehmet the Conqueror. The parts
on the sea coast of this region used to be called “Kazanalti”
locality in the past. The most important historical buildings
located close are the Esma Sultan’s Fountain with prayer area
in Kadirga Park, and Kadirga bath and primary school.
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ŞEHZADEBAŞI

SEHZADEBASI

Fatih’e bağlı bir semt olan ve Saraçhane ile Vefa arasında
yer alan Şehzadebaşı semti, adını aldığı Şehzade Mehmet
Külliyesi’nin çevresinde gelişen en eski ve şöhretli İstanbul yerleşimlerinden biridir.

Sehzadebasi neighborhood, which is affiliated with Fatih and
located between Sarachane and Vefa, is one of the oldest and
reputed Istanbul settlements that have developed around Sehzade Mehmet Complex it acquires it name from.

Bir Sinan eseri olan 1547 tarihli Şehzade Mehmet
Külliyesi, sadece bu semtin değil, tüm İstanbul’un sa
hip olduğu başyapıtlardan biridir. Kapalı mekânıyla açık
avlu bölümünün birbirine eşit olduğu ve zarif iki mi
naresi bulunan bu camiyi, oğlu Şehzade Mehmet’in çiçek
hastalığın
dan beklenmedik ölümüyle sarsılan Ka
nunî
Süleyman, onun hatırası için yaptırmıştı. Bunun dış avlu
giriş kapısında, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın karısı Ayşe Sultan’ın da bir çeşmesi vardır. Şehzade
Mehmet’in Mimar Sinan’ın yaptığı güzel türbesi, caminin
doğu bahçesinde durmaktadır.

Sehzade Mehmet Complex, which is a work of Sinan dated
1547, is one of the masterpieces of not only this neighborhood
but also entire Istanbul. This mosque, the indoor spaces and
the outdoor yard area of which are equal and has two elegant
minarets, was built by Suleiman the Magnificent, who was devastated by the unexpected death of his son Prince Mehmet
from smallpox, in his memory. At the external yard entrance
gate of this mosque, there is also a fountain that Grand Vizier
Nevsehirli Damat Ibrahim Pasha built for his wife Ayse Sul
tan. The beautiful shrine of Prince Mehmet built by Sinan the
Architect is located in the east garden of the mosque.

Şehzadebaşı ayrıca, diğer, iki yok olmuş eseriyle de
tarihimizde her zaman adından söz ettirir. Bunlardan
biri, yeniçerilerin barındığı ve Şehzade Camisi’nin karşısında olan “Eski Odalar Kışlası”, diğeri ise yine caminin

Sehzadebasi also has its name heard all the time in our
history with two other historical buildings that have disappeared. One of these is “Eski Odalar Kislasi”, where the janissaries
lodged, located across Sehzade Mosque, and the other one is
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doğusundaki ünlü tiyatro ve ramazan eğlenceleri mekânı
“Direklerarası”dır. Eskiden bu nedenle caddenin Beyazıt
yönüne ilerleyen devamı “Direklerarası Caddesi” ismiy
le biliniyordu. Hele burada yer alan Ferah Tiyatrosu ve
altındaki “Acemin Kahvesi”, İstanbulluların en çok yeğledikleri mekânlardı. Bu kahvede, söyleşiler, toplantılar,
karagöz oyunları gibi pek çok kültür etkinliği yapılır, saz
heyetleri boy gösterirdi. Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, sık sık uğrarlardı buralara.

“Direklerarasi”, the famous theater and ramadan entertainment venue on the east of the mosque. In the past, the part
of the avenue continuing towards Beyazit was also known as
“Direklerarasi Avenue”. Especially Ferah Theater and “Acemin
Kahvesi” (coffee shop) below it were venues that Istanbul citizens preferred the most. Many cultural events were held at this
coffee shop, such as chats, meetings, karagoz shadow plays, and
musician groups took the stage. Ahmet Hasim, Yakup Kadri
Karaosmanoglu frequently visited these places.

İlk sinema gösterileri de bu tür kahvelerde gerçekleştirilmiştir. 1897 yılında Şehzadebaşı’ndaki “Fevziye Kıra
athanesi”nde (sonradan Millet Sineması) böyle bir gösteri
yapılmıştı. Acemin Kahvesi’nin karşısındaydı bu.

The first movies have also been shown in this coffee shop. In
1897, such a show was also organized in Fevziye Kiraathanesi
(later Millet Movie Theater) in Sehzadebasi. It was located
across Acemin Kahvesi.

Erken 20. yüzyıla dek tarihî kent kimliğini oldukça
iyi koruyan semt, ne yazık ki 1910’larda tramvay yolu
nun açılmasıyla birlikte ve özellikle 1940’lardan sonra bu
konumunu yitirdiği gibi, eskiyi yansıtan veya “anımsatan”
görünümünden de epeyce uzaklaştırılmıştır günümüzde.
Buna karşın, daha çok Vefa yönünde iyi durumda eski
eserler görülebiliyor. 18. yüzyıldan İbrahim Paşa Külliyesi
ve Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, 17. yüzyıldan Ekmekçizade Medresesi, 15. yüzyıldan Hoca Molla Hüsrev Camisi,
Burmalı Mescit, Turan Tiyatrosu (1960’ların sineması
iken, yakın tarihlerde tamamen yıktırılmıştır), Bozdoğan
Su Kemeri’nin doğu bölümü, Vefa Lisesi’nin geç 19. yüzyılda yapılan binası bunlardan birkaçıdır.

This neighborhood, which maintained its historical urban identity until the early 20th century, unfortunately lost
this qualification with the opening of the tramway line in the
1910’s and especially following the 1940’s, and it has also been
estranged from its appearance that reflected or “reminded of”
the past in our day. On the other hand, we can still see historical buildings in good state primarily in the direction of Vefa.
Ibrahim Pasha Complex and Sehit Ali Pasha Library from the
18th century, Ekmekcizade Madrasa from the 17th century,
Hoca Molla Husrev Mosque from the 15th century, Burmali
Masjid, Turan Theater (it was a movie theater in the 1960’s,
but has been completely demolished recently), eastern part of
the Bozdogan Aqueduct, the building of Vefa Hıgh-school built in the late 19th century are some of these.

Şehzadebaşı’dan Beyazıt yönüne gidildiğinde sağ tarafta görülen orijinalitesi bozulmuş Acemi Oğlanlar Hamamı ise İstanbul’un en eski Osmanlı eserlerindendir (15.
yüzyıl.) Aynı sırada ve daha ileride ise 17. yüzyıldan Ku
yucu Murat Paşa Medresesi durur. Şehzade Külliyesi’nin
önünden geçen aynı isimli cadde, eskiden de bu isimle
tanınırdı. Ama batıya, Atatürk Bulvarı’na doğru devamı,
İbrahim Paşa (Kanunî’nin sadrazamı) Caddesi’ydi. Çünkü o zamanlar burada bu paşanın adını taşıyan bir de ha
mam dururdu.
Doğu yönünde ise “Ebul Fazıl Medresesi” görülürdü.
Erken 20. yüzyılda işgal kuvvetleri baskınıyla adından çok
söz ettiren ünlü “Şehzadebaşı Karakolu” da bunun yanında ve Şehzade Külliyesi’nin güneybatıya bakan dış avlu
kapısının tam karşısındaydı.
Bu tarihî mekânları günümüzde, “çok itici ve çirkin
görünümlü” Büyükşehir Belediyesi başkanlık binasının
koca kütlesi gölgelemiştir. Bu kadim semt, tüm bu tarihsel
kıyımlara ve talanlara karşın, hâlâ İstanbul tarihinin gözbebeği durumundadır.
Sokakları ve yakın çevresi “mendebur ve ucube” binalarla, yüksek katlı otellerle kuşatılmış olsa da, tarihin de
rin izleri yine de yoğun olarak hissedilir Şehzadebaşı’nın
bazı bölgelerinde.

Meanwhile, Acemi Oglanlar Bath, which has lost its originality, on the right hand side in the direction of Beyazit from
Sehzadebasi is one of the oldest Ottoman buildings in Istanbul
(15th century.) Kuyucu Murat Pasha Madrasa from the 17th
century is located further ahead on the same side. The avenue
with the same name, which passes from the front of Sehzade
Complex, used to be known by that name. But its continuation to the west, towards Ataturk Boulevard was Ibrahim Pasha
(grand vizier of Suleiman the Magnificent) Avenue, because
there was also a bath with the name of this pasha there during
those times.
Meanwhile, “Ebul Fazil Madrasa” was seen on the east.
The famous “Sehzadebasi Police Station”, which had had its
name heard a lot by the raid of the occupation forces in the
early 20th century, was located next to it, right across the external yard gate of Sehzade Complex looking to the southwest
These historical venues have been overshadowed by the gigantic mass of the “very repulsive and ugly appearance” of the
Metropolitan Municipality building today. This ever-present
neighborhood is still the apple of the eye of Istanbul history,
despite all these historical wrongdoings and plunders.
The deep marks of history are still felt intensively in some
region of Sehzadebasi, although its streets and immediate surroundings are besieged by “disgusting and unsightly” building
and high-rise hotels.
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ŞEKER AHMET PAŞA SOKAĞI

SEKER AHMET PASHA STREET

Bu sokak Beyazıt’tadır ve üniversitenin doğusundaki
Fuat Paşa Caddesi üzerinden Mercan’daki Uzun Çarşı
Caddesi’ne uzanır. Kapalıçarşı’nın biraz kuzey yönünde
kalır.

This street is in Beyazit and extends through Fuat Pasha Avenue on the east of the university towards Uzun Carsi Avenue in
Mercan. It remains slightly to the north of the Grand Bazaar.

19. yüzyıl Türk resim sanatının en büyük isimlerinden biri olan ve sevecen yüzünden dolayı “Şeker” lâkabıyla
tanınan Ahmet Paşa, 1841 de Üsküdar’da doğdu. 1855 yılında tıp tahsili gördü. 1864 de ise Sultan Abdülaziz tarafından Paris’e gönderildi. Günümüzdeki Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi olan eski “Sanayi-i Nefise
Mektebi”nin kuruluşunda onun da emekleri vardır. 1874
de ülkemizde ilk açılan resim sergisi, 1907 yılında yitirdiğimiz Ahmet Paşa’nın idi. Çeşitli müzelerde resimleri bulunan Ahmet Paşa’nın bir eseri de Yıldız Parkı’ndaki Şale
Köşkü’ndedir.

Ahmet Pasha, who is one of the greatest names of the
19th century Turkish painting and referred to with the “Seker”
(Sugar) nickname due to his compassionate face, was born In
Uskudar in 1841. He studied medicine in 1855. He was sent
to Paris in 1864 by the Abdulaziz I. He has contributed in the
establishment of the former “Sanayi-i Nefise Mektebi” that is
the Mimar Sinan University of Fine Arts of our day. The first
painting exhibition that was opened in our country in 1874
was the exhibition of Seker Ahmet Pasha, whom we lost in
1907. Paintings of Ahmet Pasha are exhibited in various museums and one of these is in Sale Manor in Yildiz Park.

ŞENGÜL HAMAMI SOKAĞI

SENGUL HAMAMI STREET

İstanbul’un, öykülere konu olmuş bu hamamı, ismini verdiği Bâb-ı Âli’deki bu sokaktadır. Şengül Hama
mı Sokağı, Bâb-ı Âli’nin karşısındaki Alay Köşkü’nün az
yukarısında, Alay Köşkü Caddesi’nin köşesindeki Beşir
Ağa Külliyesi’nin üst tarafındadır. Güney yönü Kazım
İsmail Gürkan Caddesi’ne açılır. Bu hamam, Fatih devrinin ünlü sadrazamı Mahmut Paşa’nın, buradaki sarayının
hamamıydı. Yani bir 15. yüzyıl yapısıydı. Hamam, 1769
yangınında pek çok eserle birlikte yandı. 1980’lerden sonra da işlevini kaybetmişti.

This Istanbul bath that has been the subject of numerous stories is located on this street that it gives its name to in Bab-i
Ali. Sengul Hamami Street is slightly above the Alay Manor
across Bab-i Ali, in the area above Besir Aga Complex on the
corner of Alay Kosku Avenue. It opens to Kazim Ismail Gur
kan Avenue in the south. This bath was the bath in the palace
of the renowned grand vizier of Mehmet the Conqueror’s era.
It was a 15th century building. The bath burned down in 1769
together with many other works. It has lost its function following the 1980’s.

Sokak çevresindeki en tanınan eski eserler; Bâb-ı Âli
yapıları, Beşir Ağa Külliyesi, Soğukçeşme Rüştiyesi (şimdi
Çocuk Mahkemesi olan tarihî bina) ve Gülhane Parkı’nın
girişini oluşturan Sur-i Sultanî ile, üzerindeki Soğukçeşme
Kapısı’dır.

The best known historical buildings around the street are
the Bab-i Ali structures, Besir Aga Complex, Sogukcesme Rustiye (junior high-school, the historical building which is the
Children’s Court today), Sur-I Sultani forming the entrance of
Gulhane Park and Sogukcesme Gate on it.

ŞEYH ŞAMİL SOKAĞI

SEYH SAMIL STREET

Şeyh Şamil, 1797’de Dağıstan’da doğdu. Kafkasya için
Ruslarla yapılan savaşta, yanındaki az sayıda mücahidi ile
giriştiği çatışmada, 1839’da koca Rus ordusuna Kafkasya
bölgesini zindan etmekle ün kazanmış cengaver bir halk
kahramanıydı Şeyh Şamil. Rus Çarı I. Nikolay’ı 35 yıl
boyunca Kafkasya rüyasından mahrum bırakmıştı. 1871
yılında ölen Şeyh Şamil’in adını taşıyan sokak , Laleli’de,
tramvay yolunun üzerindeki Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin
güney yamacında, eski Çoban Çavuş Mescidi’nin yanında
bulunuyor.

Seyh Samil was born in Dagestan in 1797. Seyh Samil was a
warrior public hero who was renowned for having caused great
distress for the huge Russian army in 1839 in a clash he entered
into with only a few warriors during the war with the Russians
for Caucasia. He had deprived the Russian Tsar Nikolai I of
his Caucasia dream for 35 years. The street bearing the name
of Seyh Samil, who passed away in 1871, is located in Laleli,
on the south side of Ragip Pasha Library on the tramway road,
next to the former Coban Cavus Masjid.
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ŞEYHÜLİSLAM HAYRİ EFENDİ
CADDESİ

SEYHULISLAM HAYRI EFENDI
STREET

Fatih’in semtleri olan Sirkeci ile Eminönü arasındadır ve
Aşir Efendi Caddesi’ni Sirkeci yönünden Eminönü meydanı’na doğru ilerleyen Yalı Köşkü Caddesi’ne bağlayan
caddedir. Tamamen tarihî bir çevrenin içinden geçen
bu yolun adı, Meclis-i Mebusan’ın reis vekili olan Şey
hülislam Hayri Efendi’nin adını taşıyor günümüzde.

It is between the Fatih neighborhoods of Sirkeci and Eminonu
and it is the avenue that connects Asir Efendi Avenue to Yali
Kosku Avenue that extends towards Eminonu Square from
Sirkeci. This road, which passes through a completely historical
environment, acquires its name from Sheikh Al-islam Hayri
Efendi who was the vice-chairman of Meclis-i Mebusan (first
Turkish parliament).

Hayri Efendi 1867’de doğdu ve 1914 yılında, 47 ya
şındayken Osmanlı şeyhülislamı oldu. Cadde çevresinde ve yakınındaki eserlerin başlıcaları; Hidayet Camisi,
Sirkeci Garı, Hoca Paşa Camisi ve Hamamı, Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa Camisi, Aşir Efendi Kütüphanesi ve
erken 20. yüzyıl ve geç 19. yüzyıl yapıları olan bazı güzel
han binalarıdır.

Hayri Efendi was born in 1867 and was appointed as the
Ottoman sheikh al-islam in 1914, when he was 47 years old.
Some of the prominent buildings on and around the avenue are
Hidayet Mosque, Sirkeci Train Station, Hoca Pasha Mosque
and Bath, Merzifonlu Kara Mustafa Pasha Mosque, Asir
Efendi Library and some fine inn buildings of the late 19th and
early 20th centuries.
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ŞİFA HAMAMI SOKAĞI

SIFA HAMAMI STREET

Sultanahmet Mahallesi’nde olup, tarihi Hipodromu’nun
güney ucundan geçen Peykhane Caddesi ve Tavukhane
Sokağı’nın birleştiği noktaya açılan Şifa Hamamı Sokağı,
Küçük Ayasofya Mahallesi’ne inen aynı isimli caddenin
üst tarafında ve Nakilbent Camisi’nin yanında kalır. Üst
tarafı, Sultanahmet Camisi’nin bulunduğu At Meyda
nı Meydanı Caddesi’ne, aşağı tarafı da Küçük Ayasofya
Caddesi’ne açılır. Sokağın bulunduğu çevre, son derece
önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapar. Yakınındaki bir
halı mağazasının altında oldukça büyük bir Roma sarnıcı,
heyecan verici güzelliktedir

It is located in Sultanahmet Quarter, and Sifa Hamami Street
that opens to the point where Peykhane Avenue passing from
the south end of the historical Hippodrome connects to Tavukhane Street, remains above the avenue going down to Kucuk
Ayasofya Quarter and bears the same name, and is adjacent
to Nakilbent Mosque. The top part opens to At Meydani Avenue where Sultanahmet Mosque is located, and the bottom
part opens to Kucuk Ayasofya (Little Hagia Sophia) Avenue.
The surroundings of the street host very important historical
buildings. The nearby, large Roman cistern, below a carpet
store, is sensationally beautiful.

Osmanlı ve Roma eserlerinin yoğun olarak bulunduğu
bu mekânın önemi ve değeri çok büyüktür. Hipodrom’un
anıtsal ve çok yüksek yuvarlak ucu da (Sfendon) bu sokağın yakınındadır. Sokak, 18. yüzyıl başlarında Hekimbaşı
Ömer Efendi’nin yaptırdığı hamamdan adını almıştı. Hekimbaşı Ömer’in Fatih-Vatan Caddesi ile Millet Caddesi
arasında şimdi olmayan Molla Gürani Camisi civarında,
yine günümüzde olmayan bir hamamı da bulunuyordu.

This venue, where Ottoman and Roman historical buildings are concentrated, is of high significance and value. The monumental and very tall round end (Sphendon) of the Hippodrome is near this street. The street acquires its name from the
bath that Hekimbasi (Chief Physician) Omer Efendi built at
the beginning of the 18th century. Hekimbasi Omer also had
another bath, which no longer exists today, around Fatih-Va
tan Avenue and Molla Gurani Mosque, which also does not
exist today.

Fakat, bir başka Ömer Efendi’nin de adı zikredilir bu
hamam için. Bu zat ise, Kadıköyü-Kızıltoprak’taki Fe
nerbahçe Stadının tam karşısında duran Ömer Efendi
Sokağı’nın yerinde (günümüzde Kızıltoprak-İntaş Sitesi
yerleşiminin yer aldığı alan) 18. yüzyılda arazileri, çeşmesi ve namazgâhı bulunan Kalyonlar Başhalifesi Ömer
Efendi’dir. Bu Ömer Efendi’nin mezarı da oradaydı.

However, the name of another Omer Efendi is also referred to for this bath. This individual is the Kalyonlar Bashalife
(Chief Khalifa) Omer Efendi who had lands, a fountain and
prayer area in the 18th century in the place of Omer Efendi
Street (where Kiziltoprak-Intas Estate settlement is located
today) across Fenerbahce Stadium in Kadikoyu-Kiziltoprak.
The grave of this Omer Efendi was also located there.

ŞİFAHANE SOKAĞI

SIFAHANE STREET

Süleymaniye Külliyesi’nin, günümüzde doğum evi olarak hizmet veren şifahanesinin önündeki sokaktır. İs
tanbul’un üçüncü tepesini taçlandıran bu devasa külliye,
Mimar Koca Sinan’ın 1557 yılında tamamladığı yapılar
grubuydu. Bu külliyenin şifahanesi, yani “hastanesi” olan
bölüm, merkezdeki caminin güneybatı tarafında yer alır.
Ama günümüzde büyük bölümü yok olmuştur.

This is the street in front of Suleymaniye Complex “sifahane”
(cure-house) that serves as a maternity hospital today. This colossal complex crowning the third hill of Istanbul was a group of
buildings that Sinan the Architect completed in 1557. The section that was the “sifahane”, in other words the “hospital”, of this
complex is located to the southwest of the mosque at the center;
however, a large part of the building does not exist today.

ŞİRVANİZADE SOKAĞI

SIRVANIZADE STREET

Bu sokak, Eminönü semti olan Laleli’de, Ordu Caddesi’nin kuzey kanadındaki Gençtürk Caddesi’nin yanında
ve Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasının arka tarafındadır. Eskiden bu sokağın güzer
gâhı, Orta sokak ile Reşit Paşa Sokağı’nın arasında kalırdı.

This street is located in Laleli, which is an Eminonu neighborhood, next to Gencturk Avenue on the north of Ordu Avenue
and behind the Istanbul Metropolitan Municipality building
in Sarachane. In the past, the route of this street used to be
between Orta Street and Resit Pasha Street.

Yolun adını taşıyan “Şirva
ni
za
de” lakaplı Mehmet
Rüştü Paşa, Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarındandı
ve bu göreve Ahmet Esad paşa’nın sadrazamlığından sonra 1874’te getirilmişti. Şirvanizade’nin 10 ay ve 13 gün
süren sadrazamlığına aynı yıl içinde son verilmiş ve yerine
Serasker Hüseyin Avni Paşa sadrazam olarak atanmıştı.

Mehmet Rustu Pasha with the “Sirvanizade” nickname,
who gave this name to the street, was one of the grand viziers
during the reign of Abdulaziz I and was appointed to this position in 1874, succeeding grand vizier Ahmet Esad Pasha. The
grand viziership of Sirvanizade, which lasted for 10 months and
13 days, was terminated during the same year and Serasker Huseyin Avni Pasha was appointed as the grand vizier in his place.
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TAHMİS CADDESİ

TAHMIS STREET

Fatih’in Eminönü semtinde ve meydandaki anıtsal Yeni
Cami Külliyesi’nin bir bölümü olan Mısır Çarşısı’nın arkasındadır. Yeni caminin batısındaki bu yol Hasırcılar
Caddesi ile Çiçekpazarı Caddesi üzerinden dik olarak
Eminönü sahilinden geçen Ragıp Gümüşpala Caddesi’ne
iner.

It is in Eminonu neighborhood of Fatih, behind the Spice Bazaar that is a part of the monumental Yeni Mosque Complex
on the square. This road on the west of Yeni Mosque goes down
perpendicularly to Ragip Gumuspala Avenue on the Eminonu
coast, through Hasircilar Avenue and Cicek Pazari Avenue.

“Tahmis”, kahve yapılan ve satılan yer anlamına geldiği gibi, bazen kahvehaneler için de kullanıldığı olurdu.
Kökleri 18. yüzyıla dek inen ünlü kurukahveci Mehmet
Efendi soyundan kişilerin burada, İstanbul’un her yerindeki insanlar tarafından tanınan bir kahve üretim ve satış
yerleri vardır. Bu bölgede mis gibi taze kahve kokularının
yayıldığı çevre sokaklarda yürümek insanlara mutluluk
verir. Yan tarafta, Çiçek Pazarı’nın arka tarafında da bir
kahveci hanı vardır ve 1912 yılında yapılmıştır. O günlerin moda diliyle de girişinde şöyle yazar: “Khourou Kha
vedjiler Khanı –1912”.
Buraya yakın bir başka ünlü eser Sinan’ın 1561’de inşa
ettiği Rüstem Paşa Camisi’dir.

While “tahmis” meant a place where coffee is made and
sold, it was also used for coffee shops sometimes. Descendants
of the renowned coffee seller Mehmet Efendi, who dates back
to the 18th century, have a coffee production and sales place
here that is known by everyone in Istanbul. It is delightful to
walk in the surrounding streets where sweet fresh coffee odors
fill the air in this region. On the side, there is a coffee in behind
the Flower Market and it has been built in 1912. It is written
as follows at the entrance, in the language that was in fashion
during those days: “Khourou Khavedjiler Khani –1912”.
Another famous historical building nearby is Rustem Pasha Mosque built by Sinan the Architect in 1561.
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TAHTAKALE

TAHTAKALE

Fatih ilçesine bağlı olan bu pek çok tanınmış tarihî semt,
Eminönü’nün hemen üstündeki ticarî alanları, sokakları
kaplayan ve pek çok sokağının eski hanlarla, iş yerleriyle, camilerle, hamam ve çeşmelerle dolu olduğu gözde bir
bölgedir. İsminin asıl anlamı “Taht-el Kale”dir. Bu da “ka
lenin altı” manasına gelir. Daha üst mahallelerdeki çok
eski bir Bizans burcunun alt sokaklarında yer aldığı için
tüm bölgeye, o “kalenin altı” denilmiştir. Yoksa, “tahtadan
yapılmış bir kale” ile ilgisi yoktur.

This highly renowned neighborhood, affiliated with Fatih district, is a popular region that covers the commercial areas, streets right above Eminonu, and most of the streets are filled with
old inns, business places, mosques, baths and fountains. The
actual name is “Taht-el Kale”, which means “below the fortress”. The entire region has been named as “below the fortress”
because it is located on the streets below a very old Byzantine
wall in the above quarters. Otherwise, it has not relations with
a “wooden fortress” as the name connotes.

İstanbul’un tarihi boyunca, neredeyse tüm ekonomisinin, ticaretinin kalbinin attığı bölge olması dolayısıyla
Tahtakale, karakteristik çarşı ve hanlarıyla her zaman öne
çıkmış ve adından çok sık bahsettirmiştir. Şimdi olduğu
gibi, tarih boyunca İstanbullular, aradıkları hemen her şe
yi bu yokuşlardaki dükkânlarda bulabiliyorlardı. En çok
da buralardaki aktarlara gelinirdi. Çünkü o devirlerde aktarlar, bir tür eczane görevi yaparlar ve hastaları iyileştire
bilecek bütün şifalı otları, bitkileri, karışımları ahaliye
sunarlardı. Bu dükkânların yine pek çoğunda isim bu
lunmaz, ama kapılarının üzerinde gemi, cami, çiçek gibi
simgeler yer alır, müşteriler de bunları görerek aradıkları
aktarı hemen bulurlardı. Rüstem Paşa Camisi, Tahtakale Hamamı, Semanveren Camisi, Timurtaş Camisi, Yavaşça Mehmet Şahin Paşa Camisi, Kantarcılar Camisi,
Balkapanı Hanı, Tahtakale’nin başlıca eserleridir günümüzde. İstan İstanbul’da ilk kahvehane de, ticarî nüfusun
yoğun olduğu bu bölgede, 1555 yılında Hükm ve Şems
adında iki Ortadoğulu tacir tarafından açılmıştı.

Since it has been the region where the heart of the entire
economy, trade beats through the history Istanbul, Tahtakale has always stood out by its characteristic bazaars and inns
and had its name heard frequently. Istanbul citizens were able
to find almost anything they looked for in the shops on these ramps throughout history, just like today. They visited the
herbalists here the most, because herbalists served as a type of
pharmacies during those times, and offered all healing herbs,
plants, mixtures that could heal the patients to the entire public. Most of these shops still do not have names, but there are
symbols like boats, mosques, flowers above their doors, and the
customers could easily find the herbalist they were looking for
by looking at those symbols. Rustem Pasha Mosque, Tahtakale
Bath, Semanveren Mosque, Timurtas Mosque, Yavasca Mehmet Sahin Pasha Mosque, Kantarcilar Mosque, Balkapani
Inn are the primary historical works in Tahtakale today. And
the first coffee shop in Istanbul was also opened in this area
where the commercial population was dense, by two Middle
East merchants named Hukm and Sems in 1555.
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TARAKÇI CAFER SOKAĞI

TARAKCI CAFER STREET

Fatih’in Sultanahmet’in batısında kalan eski semti Cağaloğlu’ndaki Rüstem Paşa Medresesi arkasında yer alır
bu sokak. Eskiden adı “Cafer Ağa Caddesi”ydi. Adını,
caddenin güney ucunda bulunan Tarakçı lakaplı “Cafer
Ağa Hanı”ndan almıştı. Bunun önünde ise “Baltacı Hanı”
dururdu. Sokağın bu ucu şimdi, İstanbul Erkek Lisesi’ne
giden Celal Ferdi Gökçay Sokağı’na açılır. Batı tarafındaki
bölümü ise adını, buradaki Bezciler Hanı’ndan almıştır.

This street is located behind Rustem Pasha Madrasa that is located in the old Cagaloglu neighborhood, which remains on the
west of Sultanahmet in Fatih. Its name used to be “Cafer Aga
Avenue” in the past. It acquired its name from “Cafer Aga Inn”
with the Tarakci (Comber) nickname at the south end of the
avenue. “Baltaci Inn” used to exist in front of that. This end of
the street now opens to Celal Ferdi Gokcay Street that goes to
Istanbul Boys High-school. The part on the west end acquires
its name from Bezciler Inn located there.

Eski yıllarda aynı sokağın adı “Çifte Saraylar Caddesi”ydi, ki bu yol adını, İstanbul Erkek Lisesi’nin bulunduğu
yerdeki boş araziden almıştı. Boş dediysem, daha da önce
den burada yer alan Cağalzade Yusuf Sinan Paşa’nın (Cağaloğlu’na adını veren 16. yüzyıl sadrazamı) yanık sarayının (1660 yangınında) yerine yapılan, aynı paşanın kız
torunlarına ait “Çifte Saraylar”dan almıştı. Bu saraylar da
8. Hoca Paşa yangınında yok olunca kocaman yer bomboş
kalmıştı uzun süre. Günümüzdeki Günümüzdeki tarihî
lise bu arazide ilk olarak, 19. yüzyıl sonlarına doğru “Dü
yûn-u Umûmiye” binası adıyla inşa edilmişti.

The name of the same street used to be “Cift e Saraylar Avenue” in the past, and it had acquired this name from the vacant
land where Istanbul Boys High-school is located. Although we
said vacant, it had acquired this name from the “Cifte Saraylar” (Twin Palaces) that were built for the granddaughters of
Cagalzade Yusuf Sinan Pasha (the 16th century grand vizier
who gave his name to Cagaloglu) in place of his palace that
used to be located here and was burned down (during the fire
in 1600). After these palaces were destroyed in the 8th Hoca
Pasha fire, a huge land remained vacant for a long time. The
historical high-school of our day was first built on this land
near the end of the 19th century under the name of the “Du
yun-u Umumiye” (Public Debts) building.

TARAKÇILAR SOKAĞI

TARAKCILAR STREET

Fatih’e bağlı Beyazıt semtindeki ünlü Kapalıçarşı çevresinde, eski zanaatlardan ve mesleklerden adını alan pek
çok sokak bulunur. Bakırcılar, Fincancılar, Sandalyeciler,
Kaputçular gibi... Eskiden Tarakçılar Sokağı’ndaki Kalcı
Han’da, atık altın tozundan altını ayırma işleri yapılırdı.
Bu ayırma işine “kal”, bunun ustalarına da “kalcı” denirdi.
Bu işe “ramat” diyenler de olurdu.

There are many streets that acquire their names from old crafts
and occupations around the surroundings of the renowned
Grand Bazaar in Beyazit neighborhood affiliated with Fatih.
Such as Bakircilar (Coppersmiths), Fincancilar (Cup-makers), Sandalyeciler (Chair-makers), Kaputcular (Hood-makers)... In Kalci Inn on Tarakcilar Street, people worked on separating gold from waste gold dust in the past. This occupation
was called “kal”, and the masters were called “kalci”. There were
also those who called this occupation “ramat”.

Tarakçılar Sokağı, Mercan Yokuşu’nun alt tarafında,
güneyden Çakmakçılar yokuşuna açılan ve İstanbul’da
ki halen en eski Türk hanı olan “Kürkçü Hanı”nın arka
tarafında yer alan yoldur. Çevrede başka güzel hanlar da
görülür. Bu çevredeki dar yokuşlar, inişli çıkışlı sokaklar,
neredeyse asırlar boyu pek fazla değişmeden günümüze
dek pozisyonlarını nispeten koruyabilmişlerdir.

Tarakcilar Street is the road at the bottom of Mercan
Ramp, opening to Cakmakcilar Ramp on the south and it
is located behind “Kurkcu Inn”, which currently is the oldest
Turkish inn in Istanbul. Other fine inns are observed in the
surroundings. The narrow ramps, bumpy streets in these surroundings have been able to maintain their positions somewhat up to the present without undergoing much change over
the centuries.

TAŞ DİREK ÇEŞMESİ SOKAĞI

TAS DIREK CESMESI STREET

Mahalle çeşmelerinin yanı başında belki de başka amaçlarla kullanılan ve “direk” tabir edilen sütun parçalarını
görmek olasıydı eski İstanbul mahallelerinde. Bu sütunlar muhtemelen Bizans yapılarına aitti. Bu sokak, Fatih’in
Çemberlitaş semtinde ve Emin Sinan Mahallesi’nde yer
alır. Emin Sinan’ın vaktiyle burada bir camisi ve hamamı
dururdu. Emin Sinan, Fatih Sultan Mehmet’in sarayında
“mutfak emini” olarak görev yapardı.

It was possible to see pieces of columns, which were maybe used
for other purposes and named “posts”, next to the neighborhood
fountains in the old Istanbul quarters. These columns probably
belonged to Byzantine structures. This street is located in Cemberlitas neighborhood of Fatih, in Emin Sinan Quarter. Emin
Sinan used to have a mosque and bath here once upon a time.
Emin Sinan worked as the “kitchen custodian” in the palace of
Mehmet the Conqueror.
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TAŞ SAVAKLAR SOKAĞI

TAS SAVAKLAR STREET

Eski asırlarda su İstanbul’a kent dışındaki pınarlardan,
ormanlardan, kurulan köprüler ve künklerle taşınır, belli
merkezlerdeki “savak”larda biriktirilip çeşmelere dağıtılırdı. Savak, bir tür “su toplama haznesi”dir.

Water was brought to Istanbul from the springs, forests outside of
the city, by bridges and ducts that were built in the earlier centuries, was collected in “savak”s at certain centers and then supplied
to the fountains. “Savak” is a sort of “water collection reservoir”.

Taş Savklar Sokağı’nın adı da, Fatih’in tarihî bölgesi Cağa
loğ
lu’n
da bulunan Beşir Ağa Külliyesi’nin ar
kasındadır. Su sisteminden gelen sular buradaki hazneye
boşaltılır, sonra saraya verilirdi. 18. yüzyılın tanınmış Harem Ağası Beşir Ağa’nın yaptırdığı çeşme ise, Sultanah
met’te, Ayasofya’nın karşısındaki “Milion Taşı”nın yanındaki su terazisinin dibindedir.

Tas Savaklar Street is located behind Besir Aga Complex
in Cagaloglu, the historical region of Fatih. The waters collected from the water system were poured to the reservoir here
and then supplied to the palace. Meanwhile, the fountain built
by the famous 18th century Eunuch Besir Aga is located in
Sultanahmet, under the water gauge next to “Milion Stone”
across Hagia Sophia.

TAVAŞİ ÇEŞME SOKAĞI

TAVASI CESME STREET

Bu sokak Fatih yarımadasında, Beyazıt’ın güneyinde ve
Marmara kıyılarında bulunan Kumkapı’daki Ermeni Patrikhanesi yakınlarında bulunuyor. Sahil yolu kıyısından
geçen Demiryolu hattı ile bunun üst tarafındaki Çifte
Gelinler (Gelenler) Caddesi arasında dikine uzanır. Çev
redeki ünlü eserlerden bazıları, Çifte Gelenler Türbesi,
Nişancı Camisi ve Hamamı, Aya Kiriyaki Kilisesi, Sadrazam İbrahim Paşa-Muhsine Hatun Camisi’dir.

This street is close to the Armenian Patriarchate in Kumkapi,
located on the Fatih peninsula, on the coasts of Marmara Sea
to the south of Beyazit. It extends perpendicularly between the
Railway line that passes adjacent to the coastal road and Cifte Gelinler (Gelenler) Avenue above that. Some of the famous
buildings in the surroundings are Cift e Gelenler Shrine, Nisanci Mosque and Bath, Aya Kiriyaki Church, Sadrazam (Grand
Vizier) Ibrahim Pasha-Muhsine Hatun Mosque.

Buraya adını veren çeşme, günümüzde bir binanın
yüzünde ve gelişigüzel boyanmış halde durur. Üzerindeki
tarih ise, 1860’ı gösterir. Bu tarihî çeşmeyi saray harem
ağalarından biri yaptırmıştı. Çünkü “tavaşi”, hadım harem
ağalarına denirdi.

The fountain that gives its name to this street stands on the
facade of a building, as painted superficially, today. The date
on it shows 1860. This historical fountain was built by one of
the palace eunuchs because “tavasi” was the name given to the
emasculated eunuchs.

TATLIKUYU HAMAMI SOKAĞI

TATLIKUYU HAMAMI STREET

Fatih’e bağlı Beyazıt’ın doğusundaki Çemberlitaş’tan Laleli yönüne uzanan tarihî Divanyolu Caddesi’nin güney
tarafındadır. Buradaki Gedikpaşa semtinde denize doğru
dik inen Mithat Paşa Caddesi ile Tiyatro Caddesi arasında bulunur. Doğu yönünde Esirci Kemalettin Camisi vardır. Şimdi olmayan bu Tatlıkuyu Hamamı, Abdullah Ağa
adlı bir zatın vakfına bağlı olarak çalışırdı.

It is on the south of the historical Divanyolu Avenue, extending
from Cemberlitas on the east of Beyazit, affiliated with Fatih, towards Laleli. It is located between Mithat Pasha Avenue
and Tiyatro Avenue that go down perpendicularly towards the
sea in Gedikpasa neighborhood. Esirci Kemalettin Mosque is
located on the east. This Tatlikuyu Bath, which does not exist
today, used to be operated as affiliated with the foundation of
an individual named Abdullah Aga.

TAVUKPAZARI SOKAĞI

TAVUKPAZARI STREET

Fatih semti olan Çemberlitaş’taki Çemberlitaş sütununun
(Büyük Konstantin sütunu) kuzeyinde ve Nuruosmaniye
Camisi’nin güneydoğu yönünde, şimdilerde geniş bir oto
park olan alanda, Osmanlı dönemini döneminin ünlü tavuk pazarı yer alırdı. Günümüzde sadece bir sokakta adı
yaşayan bu pazar, küçükbaş kümes hayvanlarının satış yeriydi. Aynı zamanda da renkli yaşamlarıyla bu pazar içinde sıra sıra dizili “semai kahveleri” görülürdü. Ünlü Esir
Pazarı ve Esir Hanı ise bunun yanında bulunuyordu.

The famous chicken market of the Ottoman period was located in an area, which is currently used as a parking lot, in
Cemberlitas neighborhood of Fatih, on the north of the Cem
berlitas column (Great Constantine column) and the southeast of Nuruosmaniye Mosque. This market, only the name of
which lives today in this street, was the sales area of poultry
animals. “Semai coffee-shops” were also seen as lined up in this
market, with their colorful lives. The famous Slave Market and
Esir (Slave) Inn were located next to it.

Çevre pek çok Osmanlı eseriyle doludur. Vezir Hanı,
Atik Ali Paşa Ca
misi ve medresesi, Nurbanu Sultan
(Çemberlitaş) Hamamı bunların başta gelenleridir.

There are numerous Ottoman buildings in the surroundings. Vezir Inn, Atik Ali Pasha Mosque and madrasa, Nurbanu
Sultan (Cemberlitas) Bath lead among these.
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TAVUKHANE SOKAĞI

TAVUKHANE STREET

Fatih’in en doğu ucunda bulunan ve Sultanahmet Camisi’nin arkasında yer alan “Arasta” Çarşısı’nın güney yö
nündeki bu sokağın eski bir geçmişi vardır. Osmanlı döneminde sarayın tavuk gereksinimini “Tavukhane Ocağı”
sağlardı. Bu kişiler satın alınan veya üretilen tavukları
keser, ayıklar ve Topkapı Sarayı matbahlarına (mutfak)
yollardı. Vaktiyle Tavukhane Ocağı bu sokak çevresinde
yer alıyordu.

This street, which is located on the south of the “Arasta Bazaar” at the furthest east end or Fatih and behind Sultanahmet
Mosque, has a very long past. The chicken needs of the palace
were met by the “Tavukhane Ocagi” (Poultry Association) during the Ottoman period. These individuals used to cut, pluck
and clean the purchased or produced chicken and send them to
the “matbah”s (kitchens) of Topkapi Palace. The Tavukhane
Ocagi was located in the vicinity of this street in the past.

II. Beyazıt devrinde kurulan ve Bizans’tan kalan eski
Güngörmez Kilisesi’nde faaliyetlerine başlayan ünlü baruthanemiz, bu sokağın kıyısında idi. Günümüze birkaç
kalıntısı ulaşabilmiştir. Sokak çevresi, başka önemli eserlerle doludur. Bunlardan birkaçı; Arasta Hamamı kalıntıları, D’Aronco’nun 20. yüzyıl başlarında yaptığı Baytarlık
Mektebi kalıntıları, Nahilbent Camisi ve daha güneydeki
Küçük Ayasofya Camisi’dir.

Our famous gunpowder mill, which was established during
the time of Bayezid II and started its activities in the former
Gungormez Church from the Byzantine period, was located
adjacent to this street. Only a few remains have been able to
reach the present day. The surroundings of the street are full on
many other important historical buildings. Some of these are
the remains of Arasta Bath, remains of the Veterinary School
built by D’Aronco at the beginning of the 20th century, Nahil
bent Mosque and Kucuk Ayasofya Mosque a little further to
the south.
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TAYA HATUN CADDESİ

TAYA HATUN STREET

Bunun aslı “Daya Hatun”dur. Cadde, Fatih ilçesinin doğu
ucunda yer alan Topkapı Sarayı’nın batı yönündeki surlarına bitişik şekilde Gülhane Parkı’nın Soğukçeşme kapısından başlayarak tren istasyonuna dek uzanır. 16. yüzyıl
sonlarına dek önemli ölçüde Yahudi yerleşimi olan bu
yöre günümüzde, Sirkeci’nin belki de en çirkin binalarıyla
kuşatılmış haldedir ve bunların bazıları da bir taraflarıyla
Topkapı Sarayı’nın duvarlarına yaslanmışlardır. olduğun
dan, buna “Demirkapı Mescidi” de derlerdi vaktiyle. Acil
olarak bu caddenin batı tarafında kalan ucube binalar buradan kaldırılmalı, Sur-i Sultaniye’ye yaslanan bazı biçim
siz yapılar da yıkılarak, sarayın daha görünür kılınması
sağlanmalıdır.

The actual name is “Daya Hatun”. The avenue starts at Sogukcesme Gate of Gulhane Park, which is adjacent to the western
walls of the Topkapi Palace located on the eastern end of Fatih
district, and extends up to the train station. This region, which
was an important Jewish settlement until the end of the 16th
century, is surrounded by probably the ugliest buildings of Sirkeci today and some of these lean on the walls of the Topkapi
Palace on one side. It used to be also called “Demirkapi Masjid”
once upon a time. The unsightly buildings on the west side of
this avenue should be removed urgently, and certain unshapely
buildings leaning on the Sur-i Sultaniye should be demolished,
in order to make the palace more visible.
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TERPUŞ SOKAĞI

TERPUS STREET

Fatih’in en ünlü ve anıtsal yapılarının başında gelen Beyazıt’taki Kapalıçarşı’nın, eski mesleklerle ilgili bir sokağı
daha. Bu çevredeki sokak isimleri, eski asırlardaki iş kollarıyla ilgili pek çok bilgiyi de aktarırlar bizlere. Terpuş
Sokağı da bu tarihî çarşıda yer alıyor zaten. “Terpuş”, dibi
sivri bir tür metal, işlevsel bir kap türüdür. Genellikle ip
leri bükmek için kullanıldığı anlatılır. “Zivik” de derlermiş
buna eskiden. Sahan kaplar için de bu sözcüğün kullanıldığı olurdu. Bu iş kolundakilere de “terpuşçu” denirdi.

Another street related with old occupations in the Grand Bazaar in Beyazit, which leads among the most renowned and
monumental buildings of Fatih... The street names in these
surroundings relay a lot of information about the lines of work
in the earlier centuries. Terpus Street is also located in this historical bazaar. “Terpus” is a type of functional metal container
with a pointed bottom. It is told that it was generally used to
twist yarns. It also used to be called “zivik” in the past. This
word was also used for pan type containers sometimes. And
those who worked in this line of work were called “terpuscu”.

TİCARETHANE SOKAĞI

TICARETHANE STREET

Fatih’in ünlü tarihî semti olan Cağaloğlu’nun Sultanahmet’e yakın bölümünde ve Divanyolu Caddesi üzerinde
bulunan 1497 tarihli Firuz Ağa Camisi’nin karşısında
bulunan Acı Musluk Hamamı’nın hemen gerisinde, Molla Fenari Camisi’ne açılan sokaktır. Günümüzde yayın
şirketleri, şık lokantalar ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi
binasının bulunduğu sokağın adı, vaktiyle bu arşivin yerinde 19. yüzyıl sonlarında var olan “Eski Ticarethane”den
geliyor.

This is the street opening to Molla Fenari Mosque, right behind
Aci Musluk Bath, which is located near Sultanahmet in the
historical Cagaloglu neighborhood of Fatih and across Firuz
Aga Mosque dated 1497 on Divanyolu Avenue. The street,
where publishing companies, elegant restaurants and the Prime Ministry Ottoman Archive are located today, acquires its
name from the “Eski Ticarethane” (Old Commerce House)
that used to exist in place of this archive until the end of the
19th century.

TİRENDAZ SOKAĞI

TIRENDAZ STREET

Eminönü’nün Hoca Gıyaseddin Mahallesi’nde ve Şişli’nin
Gürsel Mahallesi’nde iki ayrı Tirendaz Sokağı’mız var. Bu
sözcük (tir-endaz), eski asırlarda “çok iyi ok atan” kimse
leri kimseleri tanımlamak için söylenirdi. Aynı zamanda,
iş bitirici, hızlı iş gören aceleci insanlar için de bu “tiren
daz” sözünün kullanıldığı görülürdü.

We have two different Tirendaz Streets in Hoca Giyaseddin
Quarter of Eminonu and Gursel Quarter of Sisli. This word
(tir-endaz) was used to define individuals who were able to
“shoot arrows very well” in the past centuries. This “tirendaz”
word was sometimes also used to define practical, hasty people
who worked fast.

İstanbul’un bazı eski namlı okçularının isimleri tarihe
mal olmuştur, ki bunlar içinde “sekiz yüz adımdan hedefe
ok düşürenler” olurdu. Bu sokaklar, eski sıkı okçuların
unvanlarını yansıtırlar günümüzde. Şişli’nin Gürsel Mahallesi, Okmeydanı’na yakınlığı nedeniyle, eski asırlarda
uçsuz bucaksız yemyeşil vadilerden oluşurdu ve buralarda okçuluk yarışmaları yapılırdı. Eminönü’ndeki sokakta
ise, belki de adı tarihe karışmış namlı bir “tirendaz” ikâmet
etmekteydi!.. Şimdi Fatih’e bağlı bir semt statüsüne indirilen Eminönü’nün Süleymaniye bölgesindeki Tirendaz
Sokağı’nın ünü, Şişli’dekine göre çok daha fazladır. Çünkü
burada yaklaşık bin yıllık Aya Teodosios Kilisesi’nden Fatih Sultan Mehmet zamanında devşirilen Molla Gürani
Camisi durur.

The names of some renowned archers of Istanbul have
made history, and there were those who “dropped arrows on
the target from a distance of eight hundred steps”. These streets
reflect the titles of such fine archers of the past. Gursel Quarter of Sisli was made up of limitless green valleys in the past
centuries, and archery contests were held here due to its closeness to Okmeydani (Archery Square). Meanwhile, maybe
a famous “tirendaz” resided on the street in Eminonu!.. The
Tirendaz Street in the Suleymaniye region of Eminonu, which
has now been reduced to the status of a neighborhood affiliated
with Fatih today, is much more famous than the one in Sisli.
Because Molla Gurani Mosque that was converted from the
almost one thousand years old Aya Theodosios Church, during
the time of Mehmet the Conqueror is located here.
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TEVKİFHANE SOKAĞI

TEVKIFHANE STREET

Fatih yarımadasının en doğusunda bulunan Sultanahmet
Camisi’nin arkasındaki tarihî “Arasta”dan başlayıp kuzeye,
Topkapı Sarayı’na doğru ilerleyen Bâb-ı Hümayun Cad
desi’ni, deniz yönünden dik gelip kesen sokağın adıdır.

This is the name of the street intersecting Bab-i Humayun Avenue, which starts at the historical “Arasta”, behind Sultanahmet
Mosque on the very east of the Fatih peninsula, continues to the
north, towards Topkapi Palace, perpendicularly from the direction of the sea.

Zamanımızda, Avrupa’nın en lüks otellerinden biri
olan “Four Seasons”un önünden geçer. Sokağın adının
bu otel ile ilişkisi vardır. Şöyle ki; erken 20. yüzyıl mima
risinin özgün bir tasarımı olan bu güzel otel, bir zamanların çok tanınmış “Sultanahmet Cezaevi” idi. Burada pek
çok ünlü yazar, gazeteci, fikir adamı “tevkif ” edilip uzun
yıllar yatmıştır. Şimdi o koğuşlar, son derece lüks ve gönül okşayıcı otel odalarına dönüşmüş durumdadır. Uzun
yıllar boş ve bakımsız kalan bina, 1996’da otel olmuştur.
1933’e dek yerinde duran İstanbul Dârülfünunu (üniversite) da şimdiki otel binasının hemen gerisinde ve Ayasof
ya’nın tam arkasındaydı. Vaktiyle bu sokak güzergâhında,
bir alttaki caddeye de günümüzde adını veren “Kabasakal
Camisi” dururdu. Az aşağısında da aynı isimli çeşme var
dı. Otelin sokak yönündeki bir halıcı mağazasının altında,
çok önemli Bizans sarayı kalıntıları vardır ve bunlar serbestçe gezilip görülebilmektedir.
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It passes in front of the “Four Seasons” hotel, which is one of
the most deluxe hotels of Europe, today. The name of the street is
related with this hotel. This fine hotel, which is a unique design
of the early 20th century architecture, used to be the renowned
“Sultanahmet Prison” once upon a time. Many famous authors,
journalists, intellectuals had been “arrested” and detained here
for long years. Now those wards have been transformed into very
luxurious and heart soothing hotel rooms. The building, which
remained vacant and unkempt for a long time, has been transformed into a hotel in 1996. The Istanbul Darulfununu (university), which remained until 1933, used to be right behind the
current hotel building and Hagia Sophia. Once upon a time,
“Kabasakal Mosque” that currently gives its name to the avenue
below used to be located on the route of this street. There was also
a fountain with the same name slightly below that. The ruins of
a very important Byzantine palace are located under a carpet
market in the street direction of the hotel, and these may be visited and seen freely.
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TİRYAKİ ÇARŞISI SOKAĞI

TIRYAKI CARSISI STREET

Tamamı Fatih ilçesi olan tarihî yarımadadaki Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan sıra dükkânların önünden
geçen sokaktır. 1557’de yapılan bu külliyenin çarşılarında, az yukarıda da söz ettiğim şekilde, tütün, afyon, bazı
şifa ve keyif verici otlar satılırdı. Esrar, o yıllarda henüz
ne kadar zararlı olduğu bilinmeyen bir keyif maddesiydi.
Hatta, faydasının bile olduğuna inanılırdı. 1801’de 134 yaşında ölen ve Edirnekapı Mezarlığı’nın Lalizade Sofası’n
daki kabrinde yatan “Elhac Ahmet Efendi”nin bu konudaki sözleri çok ünlüdür; “Esrar bir ottur, günahı yoktur.”

This is the street that passes from in front of the lined shops
inside Suleymaniye Complex on the historical peninsula that
is completely Fatih district now. As I have mentioned above,
tobacco, opium, certain healing and pleasure inducing herbs
used to be sold in the markets of this complex built in 1557.
Opium was a pleasure-inducing substance, the harms of which were not known during those years. As a matter of fact, it
was believed that it had benefits. The following words of “Elhac
Ahmet Efendi”, who died when he was 134 years old in 1801
and is buried in his grave at Lalizade Sofa of Edirnekapi Cemetery, are very famous in this respect; “Opium is an herb, it
does not have a sin.”

Günümüzde de duran Süleymaniye Külliyesi’ne ait bu
küçük sıra dükkânlarda, artık “turistik hediyelik eşyalar”,
yiyecek-meşrubat türü şeyler satılmaktadır.

“Touristic souvenirs”, beverages-snacks are now sold in these
small, lined shops that still exist in Suleymaniye Complex.

TİYATRO CADDESİ

TIYATRO STREET

Eminönü semti sınırlarında ve Laleli’ye yakın Gedikpaşa’da, Beyazıt’tan denize doğru inen yamaçlarda yer alan
bu cadde, adını bir zamanlar burada bulunan görkemli
“Gedikpaşa Tiyatrosu”ndan almıştır.

This avenue, located in Gedikpasa near Laleli, within the boundaries of Eminonu neighborhood, on the hillsides going down to
the sea from Beyazit, acquires its name from the spectacular “Gedikpasa Theater” that used to be located here once upon a time.

Vaktiyle bu büyük tiyatro binası, ismini verdiği günümüzdeki bu caddeyi dik kesen eski Yahya Paşa So
kağı’ndaydı. O zamanlar bunun karşısında da rakibi olan
“Büyük Benliyan Tiyatro Kumpanyası” yapısı dururdu.
Şimdi bu sokağın güneyinde Tatlıkuyu Sokağı ve Gedik
paşa Hamamı, batısında ise Ermeni İncil Kilisesi yer alıyor. Ayrıca burada bulunan “yeni klasik mimarî stil”deki
yapıda “İl Özel İdaresi, Proje Koordinasyon Birimi” iş gö
rüyor günümüzde.

This large theater building used to be located on Yahya
Pasha Street that intersects perpendicularly with the avenue it
gives its name to today. “Buyuk Benliyan Theater Company”
building, which was its competitor, used to exits across it during
those days. Today, Tatlikuyu Street and Gedikpasa Bath are located on the south of this street, and Armenian Bible Church is
on its west. In addition, the “Provincial Special Administration,
Project Coordination Unit” operates today in the building in the
“neo-classical architectural style” that is located here.

TUĞRAKEŞ SOKAĞI

TUGRAKES STREET

Fatih’in Marmara kıyılarına bakan ve Beyazıt’ın güney
yamaçlarına yayılan Kumkapı semtinde ve yerleşimin ana
yolu olan Türkeli Caddesi’ne açılan sokaktır. Günümüzde buraları, tarihî yarımadanın karakteristik dokusuna
hiç de yakışmayan tekstil sanayi işyerleriyle dolu haldedir
ve yaşanan yoğun trafik, işin içinden çıkılmaz bir hale
dönüşmüş durumdadır.

This is a street located in Kumkapi neighborhood of Fatih, which overlooking the coasts of Marmara Sea and expands over
the southern hillsides of Beyazit, and opens to Turkeli Avenues
that is main axis of the settlement. Today, these areas are occupied by textile industry workplaces that absolutely do not
befit the characteristic texture of the historical peninsula, and
the dense traffic has reached a state that is impossible to solve.

Sokağın adına dayanılarak, vaktiyle bu civarda namlı
bir “tuğrakeş”in ikâmet etmiş olabileceği düşünülür. “Tuğrakeş”, tuğra yapan, yani padişah tuğralarını yazıp çizen sa
natkârların unvanıydı. Resmi belgelere padişah tuğrası yazan nişancılara da tuğrakeş deniliyordu. Örneğin; Vefa’da
çeşmesi bulunan ve bunun üzerine inşa edilmiş bir sıb
yan mektebi yaptıran Recai Efendi, 18. yüzyılın ünlü bir
tuğrakeşi idi. Bu güzide eserini, 1775’te devrin sermimarı
Tahir Ağa’ya yaptırmıştı. Tuğrakeş Recai Efendi’nin Üs
küdar’ın Paşalimanı mevkiinde de bir yalısı vardı.

It is believed that a renowned “tugrakes” might have resided here some time, based on the name of the street. “Tugrakes”
was the title of artists who made “tugra”, in other words wrote and drew the sultans “tugra” (signature). Marksmen who
wrote the sultan’s “tugra” on official documents were also called “tugrakes”. For example; Recai Efendi, who had a fountain
in Vefa and built a primary school above that, was a famous
“tugrakes” of the 18th century. He had this distinguished building built by Tahir Aga, the chief architect of the time, in
1775. Tugrakes Recai Efendi also had a seafront in Pasalimani
locality of Uskudar.
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TÜRBE

TURBE

Türbe denilen bölge, Fatih’in Çemberlitaş semtiyle Sultanahmet semti arasında kalan ve Divanyolu Caddesi
üzerindeki bir “Balyan eseri” olan, II. Mahmut’un, Sultan Abdülaziz’in ve II. Abdülhamit’in de içinde yattığı
muhteşem türbe yapısının bulunduğu yer ve yakın çevresidir. Batısındaki sokağın adı da “Türbedar Sokağı”dır.
Türbelerin bakımında görevli kişilere denirdi türbedar.
İstanbul’un üç “Tezveren Dede”sinden biri olan Tezveren
Dede’nin küçük türbesi bu sokak üzerinde yer alır.

The region called “Turbe” (shrine) is the place and the immediate surroundings of the fabulous shrine structure, remaining
on Divanyolu Avenue between Cemberlitas and Sultanahmet
neighborhoods of Fatih, a “Balyan masterpiece” where Mahmud II, Abdulaziz I and Abdulhamid II rest. The name of
the street on its west is “Turbedar Street”. “Turbedar” was the
name given to individuals who were appointed to maintain
the shrines. The small shrine of Tezveren Dede, one of the three
“Tezveren Dedes” of Istanbul, is also located on this street.

Görkemli ve anıtsal yapısıyla bu mermer türbenin
ayrıca, çok ünlü tarihî kişiliklerin nefis mermer mezar
larının yer aldığı bakımlı bir haziresi vardır. Burada yatanlardan biri de ünlü Türk düşünürü ve yazarı Ziya Gökalp’tir. 1839’da babası II. Mahmut için, Sultan Abdülmecit burada yer alan eskimiş Esma Sultan Konağı’nın yerine
yaptırtmıştı bu güzel türbeyi. 2017 yılında kapsamlı bir
onarıma alınan Türbe külliyesi, Divanyolu Caddesi’nin
adeta bir mücevheri ve müzesidir!..

This marble shrine that has a spectacular and monumental structure also has a well-kept burial place where fabulous
marble graves of very famous historical individuals are located. One of these is the famous Turkish philosopher and author
Ziya Gokalp. Abdulmejid I had this beautiful shrine built in
1839 for his father Mahmud II, in place of the worn Esma Sultan Mansion that used to be located here. The Shrine complex,
which has undergone a comprehensive repair in 2017, is virtually the gem and museum of Divanyolu Avenue!..
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TÜRBEDAR SOKAĞI

TURBEDAR STREET

Fatih’in Beyazıt ile Sultanahmet semtleri arasındaki tarihî
bölgesi Çemberlitaş’ta, Divanyolu üzerinde bulunan II.
Mahmut Türbesi ve haziresinin haziresinin batı yanında
yer alan yolun adıdır.

This is the name of the road on the west of Mahmud II Shrine
and burial place located on Divanyolu, in the historical region
of Cemberlitas between Beyazit and Sultanahmet neighborhoods of Fatih.

Eskiden böyle namlı ve büyük türbelerin “türbedar”
denilen bakıcıları, koruyucuları olurdu. Hatta bunların, o
hazirenin kıyısında bir yerde “türbedar odası” denilen ikâ
metgâhları da bulunurdu. Örneğin; Süleymaniye Camisi
haziresinde, Sultan Süleyman Türbesi’nin biraz gerisinde
bir türbedar odası vardır. Divanyolu’ndaki bu Türbedar
Sokağı da, II. Mahmut Türbesi’nin türbedarı ile ilgilidir.

In the past, there used to be keepers, guardians called
“turbedar” of such reputed and large shrines. As a matter of
fact, they also had a residential area called “turbedar room”
somewhere next to that burial place. For example; there is a
“turbedar room” slightly behind the Suleiman the Magnificent
Shrine in the burial place of Suleymaniye Mosque. This Turbedar Street on the Divanyolu is related with the “turbedar” of
Mahmud II Shrine.

TÜRKOCAĞI CADDESİ

TURKOCAGI STREET

“Türkocağı” binaları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyete geçmişti. Bu kültürel ve sosyal kurumlarda zaman
zaman çağdaş balo gösterileri de yapılırdı. Ankara’da ilk
balo, 29 Ekim 1925 yılında, eski bir Ermeni okulundan
dönüştürülerek yapılan yeni Türkocağı’nın düzenlediği
“Cumhuriyet balosu” idi. İlk olarak 1912’de faaliyetlerine
başlayan bu çağdaş kültür cemiyetinin kurucusu ve ilk
başkanı Ahmet Ferit Tek idi.

“Turkocagi” buildings were taken into operation during the
initial years of the Republic. Contemporary balls were organized from time to time in these cultural and social institutions.
The first ball in Ankara was the “Republic Ball” organized on
October 29, 1925 by the new Turkocagi that was built by being converted from an old Armenian school. Ahmet Ferit Tek
was the founder and the first chairman of this contemporary
cultural society, which first started its activities in 1912.

İstanbul’daki Türkocağı kurumu ise, Divanyolu-Türbe’nin yanındaki binasında günümüzde de işlevini sür
dürür. Adını taşıyan cadde buraya çok yakındır ve İstanbul Erkek Lisesi önünden geçerek, doğuya, Sultanahmet’e
doğru, Kazım İsmail Gürkan ve Yerebatan caddeleri adıy
la düz ilerler.

Meanwhile, the Turkocagi institution in Istanbul still continues its operations in its building next to Divanyolu-Shrine.
The avenue bearing its name is very close and passes in front of
Istanbul Boys High-school, and continues straight to the east,
towards Sultanahmet, under the names of Kazim Ismail Gur
kan and Yerebatan avenues.

TÜTÜN GÜMRÜĞÜ SOKAĞI

TUTUN GUMRUGU STREET

Fatih’in bir semti olan Eminönü sahilinde ve Rüstempaşa Camisi karşısında ve sahil yolunun (Ragıp Gümüşpala
Caddesi) deniz tarafında, otopark arazisinin gerisindedir.
Zindan Han, Âhi Çelebi Camisi, Bekri Mustafa Türbesi
ve Romalılardan kalan Zindan Kulesi de buradadır. Es
ki İstanbul’da tütün için alınan gümrük vergisi işlemleri
burada bulunan “Duhan (tütün) Gümrüğü” binasında yürütülürdü.

This street is on the coast of Eminonu, which is a neighborhood
of Fatih, across Rustempasa Mosque and on the sea side of the
coastal road (Ragip Gumuspala Avenue), behind the parking
lot land. Zindan Inn, Ahi Celebi Mosque, Bekri Mustafa Shrine and the Zindan (Dungeon) Tower remaining from the
Romans are also located here. The transactions for the tobacco
tax collected in old Istanbul were carried out here in the “Duhan (tobacco) Customs” building.

Tütün, 1600’lerin başlarında İngiliz ve İspanyol gemiciler tarafından İstanbul’a getirilmiş ve tanıtılmıştı. 1686
yılının İstanbul’unda tütün satan esnaftan “duhan gümrüğü” adıyla 16 akçe alınırdı. Tam Balıkpazarı İskelesi’nin
gerisinde ve kıyıdaydı yeri. Köprü ile bu bina arasında ve
deniz kıyısında ise “Arap Mehmet Paşa Camisi” görülürdü. Şimdiki anayolun güzergâhından geçen kıvrımlı cadde
ise “Asmaaltı” adını taşırdı.

Tobacco was brought and introduced to Istanbul at the beginning of the 1600’s by British and Spanish sailors. 16 “akce”
(coins) were collected under the name of “duhun (tobacco) customs fee” from artisans selling tobacco in Istanbul in 1686. It
was located on the coast, right behind Balikpazari Pier. “Arap
Mehmet Pasha Mosque” was seen between the bridge and this
building on the sea coast. And the twisting road that passed through the route of the current main road was named “Asmaalti”.
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UNKAPANI

UNKAPANI

“Kapan” bir tür büyük terazilerin bulunduğu ve malların
depo edilerek tartıldığı binalardı. Hangi ürünler depolanıyorsa da, o “kapan” bu ürünün ismiyle anılırdı. Şimdi,
Atatürk Köprüsü’nün İstanbul ayağı çevresinde yer alan
Unkapanı’nda da 19. yüzyıl sonlarına dek bir “un ka
panı” vardı. Bölgeye bu “un işleri” nedeniyle asırlar boyunca “Kapan-ı Dakik” denmiştir. (Dakik “un” demektir).
Bu kapanlardan çıkan veya giren un torbalarını taşımak
için de denizden buraya önlerine dek bir “dekovil hattı”
döşenmişti. Yani bir zamanlar Unkapanı’nda bir de de
miryolumuz vardı! Hatta o dö
nem
lerde “Demiryolu”
isimli bir de sokak yer alıyordu burada ve Haliç kıyısındaki toprak zeminli meydana açılan “Tekirdağ İskelesi
Sokağı”na dik olarak inerdi. İstanbul’da en eski “hekimlik
dükkânı” da Unkapanı’nda, 1638’de ölen Emir Çelebi tarafından açılmıştır. O zamanlar hekimlik serbest olarak
da yapılabilmekteydi.

“Kapan” were buildings where a type of large scales were located and merchandise was stored and weighed. Depending on
the type of products that were stored, the “kapan” was referred
to with the name of that product. And there was a “flour kapan” until the end of the 19th century in today’s Unkapani,
which is located around the Istanbul abutment of Ataturk
Bridge. The region has been called as “Kapan-I Dakik” for centuries because of these “flour works” (“Dakik” means “flour”).
A “light railway line” was built from the up to the front of these buildings in order to carry the flour bags that were output or
received at these “kapan” buildings. In other words, we also had
a railroad in Unkapani once upon a time! As a matter of fact,
there was also a street named “Demiryolu” (Railroad) here
during those days and it went down perpendicularly towards
“Tekirdag Iskeleri (Pier) Street” that opened to the dirt surfaced square on the coast of the Golden Horn. The oldest “medicine shop” in Istanbul was also in Unkapani, It was opened
by Emir Celebi who passed away in 1638. Medicine could be
practiced freely during those days.

Bizans çağında “Plateia Düzlüğü” denilen bir meydan
olan günümüzün Unkapanı’nda eski yıllarda Süleyman
Subaşı Camisi yer alırdı ve tam köprü ayağının dibindeydi
yeri. Köprünün Cibali yönünde de bir karakol dururdu.
Unkapanı’nın doğu tarafı, sözde Eminönü, batısı da Fatih bölgelerini oluşturur, ama tüm yarımada artık Fatih
ilçesidir.
Evliya Çelebi 1611’de buradaki babaevinde dünyaya gelmişti. Unkapanı’na yakın Zeyrek’e çıkan Fil Yo
kuşu civarında, eski yıllardaki Şeyhülislam Hamit Efendi
Medresesi’nde de yedi yıl eğitim görmüştür Evliya Çelebi.
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Suleyman Subasi Mosque used to be located in today’s Unkapani, which was the square called “Plateia Flat” during the
Byzantine period, and it was right under the bridge abutment.
There was a police station in the Cibali direction of the bridge. The east of Unkapani formed the so-called Eminonu region
and the west was Fatih region, but the entire peninsula is Fatih
district now.
Evliya Celebi was born in his family home here in 1611.
Evliya Celebi studied for seven years in the Sheikh Al-islam
Hamit Efendi Madrasa of those times, around the Fil Ramp
near Unkapani, going up to Zeyrek.
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UNKAPANI DEĞİRMEN SOKAĞI

UNKAPANI DEGIRMEN STREET

Unkapanı yol kavşaklarının Eminönü tarafında, Atatürk
Bulvarı’nın doğusunda ve sahil yönündeki Yavuz Er Sinan
Camisi’yle, Küçükpazar semti içindeki Atlamataşı Cadde
si arasında kalır. Burada eski “Beylik Değirmeni”nin duvar
ve kapı kalıntıları görülür. İçi bakımsız bir otopark halindedir günümüzde. Vaktiyle değirmen çalıştığı yıllarda, un
çuvalları, Haliç kıyısından bu fabrikaya kadar kurulmuş
bir demiryolu )dekovil) hattıyla mavnalara taşınırdı.

It is located on the Eminonu side of the Unkapani road junctions,
between Yavuz Er Mosque on the east and coastal side of Ataturk
Boulevard, and Atlamatasi Avenue in Kucukpazar neighborhood. The wall and door remains of the old “Beylik Mill” are seen
here. It is in the form of a parking lot that is unkempt inside today.
During the years when the mill was operated, flour bags used to be
carried to the barges through a light railway line established from
the coasts of the Golden Horn up to this factory.

Bu fabrika binasının karşı tarafındaki eskinin “Kapan-ı Dakik”, şimdilerin ise Atatürk Bulvarı’nın Fatih yönünde ise, bir zamanlar İstanbul’un ilk camilerinden ve
hamamlarından olan ve Fatih devrinde yapılmış Azepler
Camisi (Şeftali Camisi) ile Azepler Hamamı bulunurdu.
Açılan bulvarın gerisinde kaldıkları halde boşu boşuna yıkılmışlardır bu çok değerli eserler.

Azepler Mosque (Peach Mosque) and Axepler Bath, which
were built during the time of Mehmet the Conqueror and were
among the first mosques and baths of Istanbul, used to be located
across this factory building, in the Fatih direction of the old “Kapan-i Dakik”, and today’s Ataturk Boulevard. These very valuable
historical buildings have been demolished unnecessarily, although
they remained behind the boulevard that we being opened.

ÜÇLER HAMAMI SOKAĞI

UCLER HAMAMI STREET

Sultanahmet Hipodromu’nun (At Meydanı) güney yuvarlak ucunu oluşturan “sfendon”un alt tarafında ve Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nin do
ğu yönünde, Şehit
Mehmet Paşa Yokuşu’na açılan sokaktır.

This is the street that is located below the “sphendon”, which
forms the round south end of Sultanahmet Hippodrome (At
Meydani), and to the east of Sokullu Mehmet Pasha Mosque,
and opens to Sehit Mehmet Pasha Ramp.

Burası, Fatih’in Küçük Ayasofya Mahallesi olur. Sokağın adını oluşturan iki isim, iki ayrı eserin adıdır. Üçler
Çeşmesi Sokağı’nın (bakınız; Üçler Sokağı), eski Üçler
Çeşmesi’nden adını aldığı düşünülür. Burada eskiden Kurubalık Hamamı dururdu.
Hipodrom’un güney yuvarlak duvarına (sfendon) bitişik bu ilginç isimli hamamın kapısında bir “balık iskeleti”
vardı. Adı buradan geliyordu hamamın. Yakın tarihlerde
tümden ortadan kaldırılan bu şirin isimli hamamı, 16.
yüzyıl kaptan-ı deryalarından Piyale Paşa’nın kızı Hatice
Hanım yaptırmıştı.

This is the Kucuk Ayasofya (Little Hagia Sophia) Quarter of Fatih. The two names of the street are the names of two
different historical structures. It is believed that Ucler Cesmesi
(Fountain) Street (see; Ucler Street) acquires its name from
the old Ucler Fountain. Kurubalik (dried fish) Bath used to be
located here in the past.

There used to be a “fish skeleton” on the door of this interestingly named bath, adjacent to the round south end (sphendon) of the Hippodrome. The name of the bath originated from
that. This cutely named bath, which has been totally removed
recently, was built by Hatice Sultan, the daughter of Piyale
Pasha who was one of the chief admirals of the 16th century.

ÜÇLER SOKAĞI

UCLER STREET

Fatih’in dünyaca tanınan tarihî semti Sultanahmet’teki
Hipodrom’un güneybatı köşesinde, Sadrazam Keçecizade
Fuat Paşa Camisi’ne giden güzergâh üzerindedir bu tarihî sokak. Vaktiyle burada “Üçler Halvetî Dergâhı” bulunuyordu. “Irakızadeler” diye tanınan ve birbirlerine son
derece bağlı üç kardeş 1552 yılında bu dergâh üzerinde
çalışarak burayı âdeta bir “mabed”e döndürmeye gayret
etmişlerdi. İşte, günümüzdeki Üçler Sokağı’nın adı, dergâhın kurucuları olan bu üç kardeşten gelir. Sokak çevresinde, Fuat Paşa’nın güzel camisi ve türbesinden başka,
Binbirdirek Sarnıcı ve Firuz Ağa Camisi’ne doğru Azize
Eufemia Martirionu kalıntıları, Antiokhos ve Lausus Sarayı harabeleri görülür.

This historical street is on the southwest corner of the Hippodrome, in Sultanahmet - the world renowned neighborhood of
Fatih, on the route that goes to Sadrazam (Grand Vizier) Kece
cizade Fuat Pasha Mosque. There used to be the “Ucler Halveti
Lodge” here once upon a time. Three brothers, who were known
as “Irakizadeler” and were deeply bound with each other, worked
on this lodge in 1552 and strived to transform it into almost a
“temple”. Today’s Ucler Street acquires its name from these three
brothers who were the founders of this lodge. In addition to beautiful mosque and shrine of Fuat Pasha, we see Binbirdirek Cistern and the remains of Saint Eufemia Martyrion, and the ruins
of Antiokhos end Lausus Palace towards Firuz Aga Mosque in
the surroundings of this street.

Ama bu “üçler” adı ile ilgili bir başka öykü daha vardır.
O da Sultan Abdülmecit’in anası Bezm-i Âlem ile ilgilidir. Güya bu valide sultan sokak köşesinde, 1843 yılında
yaptırmış olduğu çeşmeyi Abdülmecit’ten önce doğan ve
tümü de çok erken yaşlarda ölen “üç çocuğunun” anısı için
burada hayır eseri olarak inşa ettirmişti. Ahmet, Mehmet
ve Abdülhamit adındaki bu çocukların varlığı ve öykünün
gerçekliliği kanıtlanmamıştır.

But, there is also another story related with this “ucler”
name. It is related with Bezm-i Alem, mother of Abdulmejid 1.
Supposedly, this mother sultan had built the fountain at the corner in 1843, as a charity work in memory of her “three children”
who were born before Abdulmejid I and died when they were
very young. It has not been possible to verify the existence of these children named Ahmet, Mehmet and Abdulhamid and the
reality of this story.
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UZUN ÇARŞI CADDESİ

UZUN CARSI STREET

Fatih ilçesinin ve tarihî yarımadanın doğusundaki Eminönü semti sınırlarında bulunan bu eski yol, İstanbul Üniversitesi doğu duvarlarına paralel giden Fuat Paşa Cad
desi’nin az alt tarafında ve yine bu caddeye paralel olarak
Eminönü Meydanı’na dek inen, iş yerleri, tarihî hanlar ve
çeşitli esnafa ait dükkân ve atölyelerin bulunduğu çok hareketli bir güzergâhtır. Bizans devrinde de yaklaşık aynı
eksen doğrultusunda “Macro Embolo Caddesi” geçerdi.
Kentimizin otantik tarihî görünümünü koruyabilen geleneksel bir yokuştur ve unutulmaz hatıralarla doludur

This old road located within the boundaries of Eminonu neighborhood, on the east of Fatih district and the historical peninsula, is a dynamic route that runs slightly below Fuat Pasha
Avenue that is parallel to the eastern walls of Istanbul University and goes down to Eminonu Square as parallel to that
avenue, and is full of business places, historical inns and shops
and workshops of various artisans and craftsmen. “Marco Embolo Avenue” used to run along almost the same axis during
the Byzantine period. This is a traditional ramp that has been
able to maintain the authentic historical outlook of our city
and is full of unforgettable memories.

Uzun Çarşı yokuşunda Osmanlı döneminde buranın
esnafı, bazen soğuk kış günlerinde buz tutmuş bu yokuşta
tahta kızaklarla kayarak eğlenirler, yarışırlardı. Gözlerde
bu sahnenin canlandırılması bile, biraz hüzünle dolu duy
gusal bir mirastır İstanbullular için.
Bu cadde aynı zamanda, yine Fuat Paşa Caddesi’nden
başlayan tarihî Mercan Yokuşu’nu ve daha altt aki bölümü
olan Çakmakçılar Yokuşu’nu Yokuşu’nu dik şekilde keser.
Uzun Çarşı Caddesi’nin çevresindeki tarihî yapılardan
birkaçı şöyle sıralanabilir; Kapalıçarşı, Valide Hanı, Sa
manveren-i Sani Camisi, Bezzazi Cedîd Camisi, Atik İbrahim Paşa (Çandarlı) Camisi. Kürkçü Hanı, Mahmutpaşa Hamamı.
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During the Ottoman period, the artisans of the area sometimes used to have fun, race with each other by sliding down
Uzun Carsi ramp, which was covered with ice during cold winter days, on wooden sleds. Just visualizing this scene is a slightly
sad, emotional heritage for Istanbul citizens.
This avenue also intersects the historical Mercan Ramp
that starts from Fuat Pasha Avenue and its lower section Cakmakcilar Ramp perpendicularly. Some of the historical buildings in the surrounding of Uzun Carsi Avenue may be listed
as; Grand Bazaar, Valide Inn, Samanveren-i Sani Mosque,
Bez
zazi Cedid Mosque, Atik Ibrahim Pasha (Candarli)
Mosque. Kurkcu Inn, Mahmutpasa Bath.
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ÜMİT YAŞAR DOĞANAY SOKAĞI

UMIT YASAR DOGANAY STREET

Fatih’in, tarihî yarımadanın ortasındaki eski semti Beyazıt’ta ve İstanbul Üniversitesi merkez binasının batı yö
nünde bulunan bu sokak yakınında, 18. yüzyıldan Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa’nın külliyesi var. Sokak, batıdan
geçen Bozdoğan Kemeri Caddesi’yle üniversite arasındaki
Besim Ömer Paşa Caddesi’ni birleştiriyor.

Kaptan-i Derya (Chief Admiral) Ibrahim Pasha Complex is
located on this street, in the old Beyazit neighborhood at the
center of the historical peninsula in Fatih and on the west of
the Istanbul University central building. The street connects
Bozdogan Kemeri Avenue that passes from the west and Besim
Omer Pasha Avenue between the university.

Dr. Ümit Yaşar Doğanay, bu üniversitede hukuk öğretim üyesiydi. 1979’da, Etiler’de oturduğu evinin oto
parkında, okuluna gelmek için bindiği arabasının içinde
öldürülmüştü

Dr. Umit Yasar Doganay was a law faculty member at this
university. He was assassinated in 1979, inside his car he got on
to come to the school, in the parking lot of his home in Etiler.

VAKIF HANI SOKAĞI

VAKIF HANI STREET

Tahtakale ve sirkeci muhitleri, eski han binalarıyla doludur ve bunların pek çoğu 19. yüzyıl yapılarıdır. Numaralarla belirlenmiş “Vakıf ” hanları bunların en ünlülerinden
sayılır. 4. Vakıf hanının bulunduğu bölgede olduğu için,
sokağa bu isim verilmiştir. Sokak, Mısır çarşısının arkasında ve Sultanhamamı Caddesi’nin uç kısmında kalır.
Burası şimdi, Hobyar Mahallesi içindedir ve Vakıf Hanı
Sokağı’nın batı ucu ise, Rüstem Paşa Mahallesi’ne açılmaktadır.

Tahtakale and Sirkeci neighborhoods are packed with old inn
buildings and most of these are 19th century buildings. The
“Vakif” (Foundation) inns identified with numbers are the
most renowned ones among these. The street has acquired this
name because this is the region where the 4th Vakif inn is located. The street remains behind the Spice Bazaar and the end
of Sultanhamami Avenue. The area is within Hobyar Quarter
today and the west end of Vakif Hani Street opens to Rustem
Pasha Quarter.

VASIF ÇINAR CADDESİ

VASIF CINAR STREET

Fatih’in bir semti olan Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi’nin doğu yanında ve Fuat Paşa Caddesi’nin sonlarından
başlayıp, Tahtakale’deki Marpuççular’a doğru inen yokuşun adıdır. Buraya isim olan Vasıf Çınar, Cumhuriyet
döneminin ilk mebuslarındandı ve mecliste Saruhan ilini
(Manisa) temsil ederdi. Öğrenimde birlik esası olan “tevhid-i tedrisat” yasasını meclise sunmuştu bu Vasıf Bey.

This is the name of the ramp on the east of Istanbul University
in Beyazit, which is a neighborhood of Fatih; it starts around
the end of Fuat Pasha Avenue and goes down towards Marpuccular in Tahtakale. Vasif Cinar, who gave his name to this
street, was one of the first parliament members of the Republican period and represented Saruhan province (Manisa) in
the parliament. Vasif Bey has presented the “tevhid-i tedrisat”
– unity of education – law to the parliament.

Vasıf Çınar Caddesi de tıpkı yanındaki Mercan Yokuşu gibi tarihî yapılarla, hanlarla doludur ve İstanbul’un
en hareketli güzergâhlarındandır. Caddedeki en ünlü ve
görkemli binalardan biri, şimdilerde bir vakfın kullandığı “Isaac Bliss Konağı”dır. Bu zat Amerikalıydı ve 1822’de
doğup Mısır’daki görevi esnasında 1889’da ölmüştü. Sultan Abdülmecit döneminde devlet hizmetinde çalıştı ve
bu konağı da 1872’de yaptırdı.

Vasif Cinar Avenue, just like the adjacent Mercan Ramp,
is full of historical buildings and inns and it is one of the most
dynamic routes of Istanbul. One of the most famous and spectacular buildings on this avenue is “Isaac Bliss Mansion”
that is currently being used by a foundation. Isaac Bliss was
an American; he was born in 1822 and passed away in 1889
during his assignment in Egypt. He served for the state during
the time of Abdulmejid I and had this mansion built in 1872.
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VEFA

VEFA

Fatih’in tarihî bölgesi olan Eminönü sınırlarında ve Şehzadebaşı ile Süleymaniye külliyeleri arasında bulunan tarihî semtin adı, Fatih döneminde burada yaşayan ve kendi
adını adını taşıyan külliyesiyle tanınan, 15. yüzyıl sonu velilerinden Şeyh Vefa’dan geliyor. Sadece sur içi anıtsal ya
rımadanın değil, belki de tüm İstanbul’un “tarihin en derinden hissedilebildiği” semtlerinden biridir Vefa. İki büyük tarih alanının ortasında ve ahşap evleriyle, küçük ca
mi ve mescitleriyle, sıbyan okulları ve çeşmeleriyle, tarihî
“Vefa” Lisesi’yle ve “bozacı”sıyla, gerçekten eşi bulunmaz
çok değerli otantik eski bir yerleşimdir. Tarihî semtten
adını alan ünlü Vefa Lisesi binası, bir zamanlar Mütercim
Mehmet Rüştü Paşa’nın konağı idi. Bu zat, geç 19. yüz
yılda birkaç kez sadrazamlık görevinde bulunmuştu.

This historical neighborhood within the boundaries of Eminonu, the historical region of Fatih, between Sehzadebasi and
Suleymaniye complexes, acquires its name from Sheihk Vefa,
one of the end of 15th century holy men, who lived here during
the reign of Mehmet the Conqueror and is known by the complex bearing his name. Vefa is one of the neighborhoods where
“history may be felt from deep within” not only in the in-walls
monumental peninsula, but maybe throughout Istanbul. It is
a very valuable, authentic settlement that is located between
two major historical areas and is really matchless with its wooden houses, small mosques and masjids, primary schools and
fountains, the historical “Vefa” High-school and its “bozaci”
(maker of a slightly fermented millet beverage). The famous
Vefa High-school building, acquiring its name from this historical neighborhood, used to be the mansion of Mutercim
(Interpreter) Mehmet Rustu Pasha once upon a time. This
individual had served as grand vizier several times in the late
19th century.

Semtin orta yerindeki Vefa Camisi her ne kadar yenilenmiş ve kılık değiştirmişse de, ilk yapıldığı yıllardan
kalma bazı parçalarını, çilehanesini, eski hazirelerini hâlâ
muhafaza eder. Ayrıca, lise yakınındaki Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, Ekmekçizade Ahmet Medresesi, Molla Hüs
rev Camisi, Recai Efendi Sıbyan Mektebi ve sebili, Helvaî
Dede Tekkesi çok önemli eserlerdir burada. Yok olmuş
ünlü Kovacılar Hamamı bir zamanlar, bu Recai Efendi
Mektebi’nin karşısında dururdu. Tünel gibi duran bu sokak, Bozdoğan su kemerinin bir gözüdür.
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Vefa Mosque at the center of the neighborhood still maintains certain parts from the years it was first built, its "cilehane"
(place where dervishes underwent a period of suffering) and its
old burial places, although it has been renovated and has been
changed in form. Furthermore, Sehit Ali Pasha Library near
the high-school, Ekmekcizade Ahmet Madrasa, Molla Husrev
Mosque, Recai Efendi Primary School and fountain, and Helvai Dede Lodge are among the very important buildings here.
The famous Kovacilar bath that has been destroyed used to
be located across this Recai Efendi School once upon a time.
This street that looks like a tunnel is actually is an eye of the
Bozdogan Aqueduct.
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VEZİRHANI CADDESİ

VEZIRHANI STREET

Fatih ilçesinin bir semti olan Çemberlitaş’ta, Vezir Hanı’nın önündeki caddenin adıdır. 17. yüzyıl yapısı bu güzel
hanın, cadde üzerindeki giriş kapısı etkileyici bir görünüm
sunar. Burada hanın onarıldığını açıklayan 1895 tarihli
bir de kitabe bulunur. O müthiş 1894 depreminde büyük
hasar görmüştü çünkü bu tarihî han. Hanın planı, çevresindeki yollara uydurulduğu için düzgün bir dikdörtgen
şeklini yansıtmaz.

This is the name of the street in front of Vezir Inn, in Cember
litas that is a neighborhood in Fatih. The entrance door of this
beautiful 17th century inn on the avenue looks very impressive.
There is also an inscription here stating that the inn has been
repaired in 1895, because this historical inn was seriously damaged during the devastating 1894 earthquake. The inn’s plan
does not reflect the shape of a regular rectangle because it has
been adjusted to the roads around it.

Vezir Hanı’nı 1660 yılında Sadrazam Fazıl Ahmet
Paşa, Divanyolu’ndaki “Köprülü Külliyesi”ne gelir getirmesi için inşa ettirmişti. Eskiden Vezir Hanı Caddesi’nin
adı “Nuruosmaniye Caddesi”ydi.

Vezir Inn was built in 1660 by Grand Vizier Fazil Ahmet
Pasha in order to generate revenue for “Koprulu Complex” on
Divanyolu. The name of Vezir Hani Avenue used to be “Nu
ruosmaniye Avenue” in the past.
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VEZNECİLER

VEZNECILER

Vezneciler semti, Fatih’e bağlı Eminönü semtinin batısında ve Beyazıt’ın yanı başında bulunuyor. İstanbul Üniversitesi’nin bazı bölümleri bu semtin içinde yer alır. Tam
ola
rak Şehzadebaşı ile Beyazıt arasın
da, üniversitenin
Fen-Edebiyat fakültelerinin bulunduğu mekân çevresinde
kalır Vezneciler. Osmanlı zamanında buradaki atölyelerde “vezne” imal edilirdi. Adı oradan gelir. Bu vezne, bir tür
“metal muhafaza” idi ve bir kordonla boyuna asılırdı. İçinde de barut taşınırdı. Yani “vezne” bir tür barut kesesidir!

Vezneciler neighborhood is located on the west of Eminonu neighborhood of Fatih, and it is next to Beyazit. Certain parts
of Istanbul University are located within this neighborhood.
Vezneciler exactly remains between Sehzadebasi and Beyazit,
around the space where the university’s faculties of Arts-Sciences are located. “Vezne” used to be manufactured in the workshops located here during the Ottoman period, and that is
where the name comes from. This “vezne” was a type of “metal
container” and people used to hang it on their necks with a
cord. It was used to carry gunpowder inside. In other words,
“vezne” is a type of gunpowder pouch!

Eski İstanbul denilince akla ilk gelen tarihî mekânlardan biri olan Direklerarası buraya çok yakındır. Erken
20. yüzyıla dek üniversite binalarının bulunduğu arazi
koca bir mahalleydi. Kuzeyinde kalan Kuyucu Murat
Paşa Medresesi karşısında da Camcı Ali adında bir cami
dururdu, sonra yıkıldı ve yok oldu. Arsasında İstanbul’da
ilk film gösterilerinden biri yapılmıştı, bir çadırın içinde.
Ayrıca, 16. yüzyılın ünlü devlet adamı Sadrazam Siyavuş
Paşa, Süleymaniye ile Eminönü arasındaki bugün de görebildiğimiz medresesine gelir getirmek için Vezneciler’de
bir de hamam yaptırmıştı. Şimdi de durur bu eser, ama
çok değişikliğe uğramıştır.
Yine bu fakülte binalarının bulunduğu yerin tam karşı
yönünde de Sadrazam Kamil Paşa ile eşi Zeynep Hanım’ın
muhteşem ahşap konakları görülürdü. Burada daha son
ra “Dârülfünun” kurumu (üniversite) eğitim vermiştir.
1950’lerdeki imar hareketlerinden sonra Vezneciler semtinin tarihî hüviyeti çok büyük ölçüde zarar görmüştür.
Eczanelere Müslüman ahalinin pek olumlu gözlerle
bakmamaları ve ilaçlarla ilgili taleplerini geleneksel ak
tarlardan karşılamaları nedeniyle bu müesseseleri daha
çok gayrimüslimler çalıştırırlardı eski yıllarda. İstan
bul’un ilk Müslüman eczanelerinden birini “Sakallı Hamza Bey”, Vezneciler semtinde açmıştı.

Direklerarasi, which is one of the historical venues that
come to the minds first when we say old Istanbul, is very close.
The land where the university buildings are located used to be a
large neighborhood until early 20th century. There used to be a
mosque named Camci Ali across Kuyucu Murat Pasha Madrasa located on the north, it collapsed and disappeared later
on. One of the first movie screenings in Istanbul was made in
a tent, on its plot. Furthermore, the famous 16th century statesman Grand Vizier Siyavus Pasha had a bath built in Vezneciler in order to generate revenue for his madrasa between
Suleymaniye and Eminonu and we are still able to see it today.
This building still exists but has undergone a lot of changes.
Again, the magnificent wooden mansion of Grand Vizier
Kamil Pasha and his wife Zeynep Hanim used to exist in the
exact opposite direction of these faculty buildings. Subsequently, “Darulfunun” institution (university) has provided education here. The historical identity of Vezneciler neighborhood
has incurred substantial damage following the zoning movements in the 1950’s.
Pharmacies were generally operated by the non-muslim
community because the Muslim community did not look at
them very favorably and met their medication demands from
the herbalists the earlier years. One of the first Muslim pharmacies of Istanbul was opened by “Sakalli Hamza Bey” in Vezneciler neighborhood.

YAKUP AĞA SOKAĞI

YAKUP AGA STREET

Yakup Ağa Sokağı, Beyazıt-Aksaray arasındaki Laleli’de
ve üniversitenin karşısındaki eski Hasan Paşa Hanı’nın
gerisinde görülen Yakup Ağa Camisi’nin kıyısındadır. Sokağın yakınındaki en ünlü iki yapı, her ikisi de 18. yüzyıla
ait olan Simkeşhane (şimdi Orhan Kemal Kütüphanesi)
ile, bunun Aksaray’a doğru az aşağısındaki Ragıp Paşa Kütüphanesi’dir.

Yakup Aga Street is in Laleli, between Beyazit-Aksaray, next
to Yakup Aga Mosque seen behind the old Hasan pasha Inn
across the university. The two most famous buildings near the
street are Simkeshane (the current Orhn Kemal Library) and
Ragip Pasha Library slightly below that towards Aksaray,
both of which are 18th century buildings
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VİDİNLİ TEVFİK PAŞA CADDESİ

VIDINLI TEVFIK PASHA STREET

Fatih’in Şehzadebaşı semtinde yer alan cadde, buraya
adını veren Mimar Sinan eseri Şehzade Mehmet Kül
liyesi’nin güneyinde kalır. Vaktiyle “Eski odalar” denilen
yeniçeri kışlaları bu caddenin kıyısında, şimdiki İstanbul
Belediye Başkanlığı’nın dev binasına yakın bir konumda
bulunuyordu. Vidinli Tevfik Paşa Caddesi, güneyden ve
Laleli yönündeki Fethi Bey Caddesi’nin ucundan başlayarak, Şehzadebaşı Caddesi’ne ulaşır.

The avenue, which is located in Sehzadebasi neighborhood of
Fatih, remains on the south of Sinan the Architect’s masterpiece Sehzade Mehmet Complex that gives its name to the neighborhood. The janissary barracks called “Eski odalar” used to
be located along this avenue, close to the huge Istanbul Metropolitan Municipality building of today. Vidinli Tevfik Pasha
Avenue starts from the south, at the end of Fethi Bey Avenue
towards Laleli and reaches Sehzadebasi Avenue.

İstanbul yarımadasının yaklaşık tam ortalarına denk
düşen bu bölge, sayısız tarihî eserle doludur. Ama bun
ların pek çoğu yok olmuş veya göz göre göre yitirilmiştir.
16 Mart 1920’de işgal kuvvetleri askerleri tarafından şehit edilen askerlerimizin görev yaptığı ünlü “Şehzadebaşı Karakolu”, şimdiki belediye binasının ön tarafında yer
alıyordu. İbrahim Paşa Hamamı, Firuz Ağa Camisi, Ebu’l
Fazl Medresesi, Karagöz Camisi, Mimar Ayas Camisi,
buradaki yitirilen eserlerden sadece birkaçıdır. (Bakınız;
Şehzadebaşı.)

This region that approximately falls right at the center of
the Istanbul peninsula is full of numerous historical buildings.
But, most of these have disappeared or frankly lost. The famous
“Sehzadebasi Police Station, where our soldiers were martyred
by the occupation forces on March 16, 1920, used to be located in front of the present municipality building. Ibrahim
Pasha Bath, Firuz Aga Mosque, Ebu’l Fazl Madrasa, Karagoz
Mosque, Mimar Ayas Mosque are only a few of the historical
buildings that have been lost here. (See; Sehzadebasi.)

Caddeye adını veren paşa, Vidin kasabasında 1832’de
doğdu. Ateşemiliter (askerî ateşe) olarak Paris’te çalışan
Tevfik Paşa daha sonra maliye ve ticaret bakanlıklarında
bulundu. Amerika’da elçilik yaptı ve 1901’de öldüğünde
Eyüp’te gömüldü. Vidinli Tevfik Paşa kış aylarında ailesi
ile birlikte Şehzadebaşı’ndaki konağında oturur, ama yaz
aylarında da Kadıköyü yakasındaki geniş çiftliğine çekilirdi. Burayı sadece yaz günlerinde kullandığından kona
ğına kalorifer tesisatı da çekilmemişti.

The pasha who gave his name to the avenue was born in
Vidin borough in 1832. Tevfik Pasha, who worked in Paris as
a military attaché, subsequently took office in the ministries
of finance and trade. He also served as an ambassador in the
United States and was buried in Eyup when he passed away in
1901. Vidinli Tevfik Pasha used to live with his family in his
mansion in Sehzadebasi during the winter months, but moved to his large farm on the Kadikoyu side during the summer.
Central heating was not even installed in this mansion since he
resided there only during the summer months.
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YALI KÖŞKÜ CADDESİ

YALI KOSKU STREET

Eminönü sahilinden tren yoluna paralel olarak Sarayburnu’na doğru ilerleyen caddedir. Yalı Köşkü, vaktiyle
Topkapı Sarayı’nın sahile dizili pek çok köşkünden biriydi.
Artık bu köşklerden sadece 17. yüzyıl eseri olan “Sepetçiler Kasrı” günümüze ulaşabilmiştir. Yalı Köşkü denilen ve
Yavuz Sultan Selim’in yaptırdığı güzel yapı ise bunun az
ilerisinde ve tam kıyıdaydı. Bunu bir cebeci bölüğü koru
duğu için “Cebeciler Köşkü” olarak da tanınırdı. Sultanlar,
sefere çıkan donanmanın İstanbul’dan ayrılışını büyük törenler eşliğinde bu köşkten seyrederlerdi. 19. yüzyılın geç
dönemlerinde ve Sultan Abdülaziz zamanında, demiryolu güzergâhında bulunduğu için yıktırılmıştı. Cadde adı
nı, bu köşkten almıştır.

This is the avenue that runs parallel to the railroad from Eminonu coast towards Sarayburnu. Yali Kosku (Manor) was one
of the numerous manors that used to be lined along the coast of
Topkapi Palace once upon a time. Only “Sepetciler Kasri” from
the 17th century has been able to survive to the present day
from these manors. The beautiful building named Yali Kosku,
which was built by Selim the Stern, was located a little further, right on the shore. It was also referred to as the “Cebeciler
Kosku” since it was protected by a cebeci (armorer) regiment.
The sultans used to watch the great ceremonies that were held
when the navy departed from Istanbul to go on expeditions,
from this manor. It was demolished during the late 19th century, during the time of Abdulaziz I, since it was on the railroad route. The avenue acquires its name from this manor.

YAVUZ ER SİNAN

YAVUZ ER SINAN

Günümüzde Fatih ilçesinin bir mahallesi olan Yavuz Er
Sinan’a bu adını veren kişinin 1455 yılında kendi adına
yaptırdığı camisi Eminönü–Unkapanı sahil yolunun (Ragıp Gümüşpala Caddesi) Unkapanı’na yakın bölümünde
ve yol üzerinde bulunuyor. Küçükpazar yakınındaki bu
mahalle, o camiden dolayı Yavuz Er Sinan ismiyle biliniyor şimdi.

Yavuz Er Sinan is a neighborhood of Fatih district today, and
the individual it has been named after had a mosque built in
1455 in his name, on the Eminonu-Unkapani coastal road,
near Unkapani. This quarter near Kucukpazar is known with
the name of Yavuz Er Sinan today because of that mosque.

İlginç bir söylencesi vardır bu Yavuz Er’in. Güya fetih günlerinden sonra Fatih Sultan Mehmet, ara sıra ve
tek başına kent surlarından dışarı çıkar, çevreyi dolaşır
gezinirmiş. Böyle bir günün akşamı, kente dönmekte geç
kalmış ve doğal olarak da sur kapısı kapanmış. Yavuz da o
sırada sur üzerinde nöbette gezinirmiş. Fatih’in, “Kapıyı
aç da gireyim şehre,” sözüne, onu tanıyamadığından kulak
asmamış Sinan.
Sıkıntılı bir süre geçtikten sonra Fatih hiddetlenmiş
ve kavuğuyla kaftanını giyivermiş hemen. “Şimdi tanıdın mı?” demiş, “ben padişah Mehmet”! Bu sözleri duyan
Sinan büyük bir korku içinde derhal kapıları açtırmış ve
genç sultanı yerlere kadar eğilerek içeri almış. Ölümünü
beklerken de tam aksine padişahın iltifatıyla karşılaşmış;
“Sen ne ‘yavuz’ bir ‘er’mişsin öyle, aferin sana, tanımadığı
nı şimdi bana yaptığın gibi sakın içeriye alma!” Fetih askeri Sinan’a da o günden sonra “Yavuz Er” lâkabı verilmiş.
Sağırcılar Camisi de denilen ve İstanbul’un en eski camilerinden olan Yavuz Er Sinan Camisi’nin idare kurulunda
bir zamanlar Evliya Çelebi’de vardı. Burada namazını kı
lardı çokça, çünkü babaevi Unkapanı’ndaydı!..
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There is an interesting myth about this Yavuz Er. Supposedly, Mehmet the Conqueror used to go out of the city walls
by himself now and then and walked around the surrounding,
following the conquest. On the evening of one of these days, he
was late in returning to the city and naturally the wall gate
was closed. Yavuz was walking above the wall as guard just
then. Sinan did not pay attention to the Conqueror’s words as
“Open the gate so that I can enter the city,” because he could
not recognize him.
Mehmet the Conqueror got furious after an constrained
period and immediately put on his kavuk (turban) and kaftan
(robe). He asked “Did you recognize me now?”; “I am Sultan
Mehmet”! Upon hearing these words, Sinan immediately had
the gates opened in great fear and admitted the young sultan
in, bowing down to the ground. Just as he was waiting for his
death, he was complimented by the sultan on the contrary;
“Such a ‘yavuz’ (stern) ‘er’ (soldier) you are, good for you, never allow anyone you do not know to come inside, the way you
have done to me now!” So the “Yavuz Er” nickname was given to the conquest soldier Sinan after that day. Evliya Celebi
also used to be a member of the administrative board of Yavuz
Er Sinan Mosque, which is also called Sagircilar Mosque and
is one of the oldest mosques of Istanbul. He used to pray here
frequently because his family home was in Unkapani!..

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

YAVAŞÇA ŞAHİN SOKAĞI

YAVASCA SAHIN STREET

Fatih ilçesinin çok yüksek değerdeki tarihî semti Eminönü’nde ve Tahtakale Yokuşu diye bilinen Uzun Çarşı
Caddesi’nin kıyısında bulunan Yavaşça Mehmet Ali Şahin Paşa Camisi’nin yanındaki sokaktır.

This is the street next to Yavasca Mehmet Ali Sahin Mosque,
in the highly valuable historical Eminonu neighborhood of
Fatih district, on Uzun Carsi Avenue that is also known as
Tahtakale Ramp.

1950’lerde onarımdan geçmiş de olsa İstanbul’un en
eski camilerinden olan bu küçük mabedi 1450’li yıllarda
yaptıran kişi, Fatih Sultan Mehmet’in ünlü kaptan paşalarından (kaptan-ı derya) biri olan Yavaşça Şahin idi. Fetih
askeri olduğu için “nim-el-ceyş” olarak tanımlanmıştır.
Tarihî cami son yıllarda başarılı sayılabilecek bir onarım
geçirdi. Sokağın yakınında bir başka eski eser olan ve hayli ilginç bir minaresi bulunan Saman Eminievvel Camisi
durur.

Although it has undergone repair during the 1950’s, this
small temple that is one of the oldest mosques in Istanbul was
built in the 1450’s by Yavasca Sahin, who was one of the famous captain pashas (kaptan-i derya / chief admiral) of Mehmet the Conqueror. He was identified as “nim-el-ceys” since he
was a conquest soldier. The historical mosque has undergone a
repair that may be deemed successful during the recent years.
Saman Eminievvel Mosque, which is another historical building and has a quite interesting minaret, is also located close
to this street.
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YENİKAPI

YENIKAPI

Aksaray’ın güneyinde ve Eminönü ile Fatih bölgelerini
birbirinden ayıran Atatürk Bulvarı’nın sonunda yer alan
tren istasyonu çevresi Yenikapı semtidir. Semt, hem Fatih
tarafına, hem de Eminönü bölgesi sınırlarına yayılmış haldedir. Osmanlı zamanında ve Sultan 4. Murat devrinde
Bizans deniz surları üzerinde açılan efsanevi “yeni kapı”lardan biri eskiden burada olduğu için bu ismi almıştır.

The surroundings of the train station located at the end of Ataturk Boulevard, which is located to the south of Aksaray and
separates Eminonu and Fatih regions, is Yenikapi neighborhood.
The neighborhood extends to the boundaries of both Fatih and
Eminonu regions. It has acquired this name because one of the
legendary “yeni kapi” (new doors), which were opened during
the Ottoman period at the time of Murad IV, was located here.

Bizans zamanında bu Yenikapı bölgesi çok geniş
bir limandı (!) ve adı da “Teodosios” idi, ama Bizans’ın
ilk dönemlerindeki kahramanlarından birinin adı olan
“Eleuterios” da bu limanın ismi olarak kullanılırdı. Ta
rihî kaynaklar, olasılıkla 4. yüzyılda yaşadığını anlattıkları
kahraman Eleuterios’un bir heykelinin, liman girişindeki
mendirek üstünde bulunduğunu iddia ederler.
Osmanlı döneminde ise bu liman çoktan bir bostanlık haline dönüşmüş durumdaydı. Limanın gerisindeki
mahalleler Bizans devrinde “Ta Eleuteriou” ve “Vlanga”
isimlerini taşırdı. Daha doğu yönünde ise, “Leomakellion”
bulunurdu. Bu tarihi Vlanga Mahallesi’nin adı, “Langa”ya
dönüşmüş halde günümüzde hâlâ kullanılır.
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Yenikapi region was a very wide port (!) during the Byzantine period and was named “Theodosios”, but the name of “Eleuterios”, one of the heroes during the initial periods of Byzantium,
was also used for this port. Historical sources allege that there
was a statue of heroic Eleuterios, who is told to have lived in the
4th century, on the breakwater at the port entrance.
During the Ottoman period, this port had already become
a vegetable garden. The quarters behind the port were named
“Ta Eleuteriou” and “Vlanga” during the Byzantine period. “Le
omakellion” was located further to the east. The name of this
historical Vlanga Quarter is still being used today as transformed into “Langa”.
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Eski liman böl
ge
sin
de ve Marmaray istasyonunun
dibinde çok önemli arkeolojik kazılar yapılmış ve bu çok
önemli eski liman arazisinin altından pek çok Bizans (Ro
ma) tekne kalıntıları ile yüz binlerce obje gün ışığına çıkartılmıştır. Bu sayede İstanbul, tarihi zenginliğine çok
büyük bir zenginlik daha kazandırmıştır. Bu eşsiz eserlerin bir kısmı 2007 yaz aylarında Arkeoloji Müzesi’ne
taşınmış ve yeni bir salonda İstanbulluların ziyaretine
sunulmuştu.

Very important archeological excavations have been made
in the old port region and at the bottom of the Marmaray station, and numerous remains of Byzantine (Roman) boats and
hundreds of thousands of objects have been revealed beneath
this very important old port area. In this way, Istanbul has added yet another major wealth to its historical wealth. Some of
these matchless works were moved to the Archeology Museum
during the summer months in 2007 and opened to the visit of
Istanbul citizens in a new hall.

İstanbul eğlence yaşamının yakın tarihlere dek en gözde mekanlarından biri olan ve hala çalışan “Gar Gazinosu”nun adı, “Yenikapı” ile özdeşleşmiş haldedir.

The name of “Gar Gazino”, which was one of the most popular venues of entertainment life in Istanbul until the recent years
and is still in operation, has become identified with “Yenikapi”.

YENİÇERİLER CADDESİ

YENICERILER STREET

Fatih’e ait tarihî bir bölge olan ve Sultanahmet Meydanı’ndan Beyazıt’a doğru uzanan Bizans’ın tarihî ve ünlü
“Mese” isimli yolu, Osmanlı dö
neminde “Divanyolu”
diye tanınırdı. Bu uzun caddenin o zamanlar Beyazıt’tan
yaklaşık Çarşıkapı’ya dek olan bölümü ise Sultan Beyazıt
Caddesi adıyla bilinirdi. Beyazıt ile Aksaray arası ise, Laleli yönünde Koska Caddesi, Aksaray’a yakın kısmı da Aksaray Caddesi diye adlandırılmıştı. Günümüzde ise, aynı
güzergâhın Laleli-Aksaray yönü Ordu Caddesi’dir. Bu güzergâhın “Yeniçeriler Caddesi” bölümü ise, Sultanahmet
yönüyle Beyazıt arasında uzanan yolun adıdır.

The historical and famous road named “Mese” of the Byzantine period, which extended towards Beyazit from Sultanahmet Square that is a historical region of Fatih, was known as
“Divanyolu” during the Ottoman period. The part of this long
street, from Beyazit up to almost Carsikapi was known as Sultan Beyazit Avenue during that time. Meanwhile, the part
between Beyazit and Aksaray was named as Koska Avenue in
the Laleli direction, and the part near Aksaray was called Aksaray Avenue. Today, the Laleli-Aksaray direction of the same
route is Ordu Avenue. The “Yeniceriler (Janissaries) Avenue”
part of this road extends between Sultanahmet and Beyazit.

Osmanlı yeniçeri kollarının gövde gösterisi yaptıkları
yürüyüş güzergâhlarının en başta geleni olan ve Beyazıt
yönünden doğruca Topkapı Sarayı’na inen bu tarihî yol
üzerinde, bu öneminden dolayı pek çok eski yapı ve külliye bulunmaktadır. (Bakınız; Divanyolu Caddesi)

There are many old buildings and complexes on this historical road, which directly goes down to Topkapi Palace from
Beyazit and led among the walking routes where the Ottoman
janissaries made a show of force, due to its historical significance. (See; Divanyolu Avenue)

YENİ POSTANE CADDESİ

YENI POSTANE STREET

Sadece İstanbul’un değil, ülkemizin en büyük, en şık
postane binası olan ve 20. yüzyıl başlarında çok yetenekli
mimarımız Vedat Tek tarafından, Sirkeci’de yapılan Büyük Postane binası, günümüzde aynı semt içindeki Hobyar Mahallesi’nde yer alır.

The Grand Postal Building in Sirkeci, which was designed by
our very talented architect Vedat Tek at the beginning of the
20th century, and is the largest and most stylish postal building not only in Istanbul but also in our country, is located in
Hobyar Quarter within the same neighborhood today.

Caddenin kıyısındaki Hobyar Camisi, ilk olarak Fatih
zamanında, şimdiki haliyle ise 20. yüzyıl başlarında inşa
edilmişti. Büyük Postane’nin arka tarafı bu Hobyar Camisi’ne bakar. Caddenin az üzerinde de, İstanbul’un eski
kütüphanelerinden biri, Aşir Efendi Kütüphanesi durur.
Caddenin bu kısmı Sultanhamam semtine girer. Doğu tarafı ise, Cağaloğlu’ndan Sirkeci’ye inen Ankara Caddesi’ne
açılır. Bu tarihi postanede bir iletişim tarihi müzesi vardır
ve salonlarında çok önemli objeler sergilenmektedir.

Hobyar Mosque, on the side of this avenue, was first built
during the time of Mehmet the Conqueror, and once more at
the beginning of the 20th century in its current form. The back
of the Grand Postal Building overlooks this Hobyar Mosque.
Asir Efendi Library, one of the oldest libraries of Istanbul, is
located further above on the same avenue. This part of the
avenue goes to Sultanhamam neighborhood. The eastern part
opens to Ankara Avenue that goes down to Sirkeci from Ca
galoglu. There is a communication history museum inside
this historical postal building and very important objects are
displayed in the halls.
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YENİ SARAÇHANE SOKAĞI

YENI SARACHANE STREET

Fatih’in tarihî semti Sultanahmet’teki bu sokağın, ilçenin merkezinde Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı ve 17.
yüzyılda yanan Saraçhane Külliyesi’yle yakın ilgisi var.
Çünkü, mahalle büyüklüğündeki bu unutulmaz 15. yüzyıl
saraç zanaatkârları çarşısı yanıp tamamen yok olmuştur.
Bu tarihi çarşı, uzun asırlar boyunca hayvan koşumlarıyla
ilgili her türlü teçhizatı üretirdi. Yangından sonra bu saraçlar bir süre, Beyazıt’a ve Sultanahmet’in bu bölgelerine
yerleşip iş tutmuşlardı. “Yeni Saraçlar” adı bundan dolayı
zamanımıza ulaştı.

This street, in the historical Sultanahmet neighborhood of Fatih, is closely related with Sarachane Complex that was built
by Mehmet the Conqueror and was burned down in the 17th
cenntury, because this unforgettable 15th centruy leather-craft artisans bazaar in the size of a quarter has burned and
been completely destroyed. All types of equipment related with
mount leather-craft used to be produced in this historical bazaar for many centuries. These saddlers settled and worked in
Beyazit and these areas of Sultanahmet for a while following
the fire. The name “Yeni Saraclar” (New Saddlers) thus reached the present day.

Yeni Saraçhane Sokağı, Sultanahmet’in deniz tarafındaki eski yerleşimlerinden olan Cankurtaran Mahallesi’ndedir.

Yeni Sarachane Street is in Cankurtaran Quarters, which
is one of the old settlements of Sultanahmet on the sea side.

YEREBATAN CADDESİ

YEREBATAN STREET

Fatih’in bir semti olan Cağaloğlu’ndan doğuya, Ayasofya
Meydanı’na doğru gelen bu caddenin adı, sağ yanındaki
“Yerebatan Sarnıcı” diye bilinen ve 537’de Doğu Roma
İmparatoru Iustinianus’un yaptırdığı “Bazilika Sarnıcı”ndan almıştır adını. Karşısında yakın tarihlere dek duran
ve Yerebatan sarnıcının üzerinde durduğu için tehlike yaratan İl Özel İdaresi binası yıktırılmış ve yerine güzel bir
park yapılmıştır.

This avenue, which runs from Cagaloglu neighborhood of
Fatih to the east, towards Hagia Sophia Square, acquires its
name from the “Basilica Cistern” built in 537 by the East
Rome Emperor Iustinianus and is known as the “Yerebatan
Cistern”, located on the right hand side. The Provincial Special
Administration building, which stood across it until the recent
years and created a hazard since it was on the Yerebatan cistern, has been demolished and a very nice park has been built
in its place.

Tarihî caddenin beri yanında da, 1491 yapımı Üskübi Camisi vardır ki, buna da halk “Yerebatan Camisi” der.
O tarihlerde camiyi yaptıran kişi, Fatih’in seyisbaşısı olan
Mehmet Ağa idi. Daha sonra Üskübi İbrahim Ağa camiyi onarttı ve artık onun adıyla tanındı eser. Bitişiğinde ise
Tavşanağa Sebili bulunur. Bu küçük eser, IV. Murat’ın has
adamlarından olan “Kıllı Dilsiz Tavşan Ağa” tarafından
1669’da yaptırılmıştı.
Bir zamanların ünlü Alemdar Karakolu ve “western”
filmleriyle nam salmış Alemdar Sineması da bu caddenin
Ayasofya’ya yakın bölümündeydi. Erken 20. yüzyılda ve
I. Dünya Savaşı yıllarında, genellikle İstanbul’un pek çok
muayenehanesi bu Yerebatan Caddesi üzerinde ve ya
kınındaydı. 1741 yapımı ünlü Cağaloğlu Hamamı bu caddenin çok yakınında ve batı yönündedir. Beşir Ağa’nın 18.
yüzyıl yapısı olan camisi de bu çevrede, Babıali’nin güney
cephesinin karşısında yer alır.
Bu cadde üzerinde ayrıca, günümüzde bir halı satış
mağazası olarak değerlendirilen küçük bir tarihî kütüp
hane yapısı da görülür. Bu kütüp
hanenin bahçesinde
gömülen “Sa
haflar Şeyhizade Vak’anüvis (tarih yazıcısı) Esad Efendi”, Osmanlı Matbaa-i Amire’sinin reisiydi. Esad Efendi, 1789 ve 1848 tarihleri arasında yaşadı. 1834’te İstanbul kadılığı yaptı. Yeniçeri teşkilatının
1826’da kaldırılmasında önemli etkileri oldu. Takvim-i
Vekayi gazetesinde de yöneticilik yapan Esad Efendi’nin
kütüphanesinde 4200’den fazla kitap vardı. Bunlar 1914
yılında Yavuz Selim ve Süleymaniye kütüpha
ne
lerine
nakledilmiştir.
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On the other side of this historical avenue, there is Uskubi Mosque built in 1491 and it is called “Yerebatan Mosque”
by the public. The individual who had this mosque built then
was Mehmet Aga, the chief stableman of Mehmet the Conqueror. Later on, Uskubi Ibrahim Aga had the mosque repaired
and the building was known with his name after that time.
Tavsanaga Fountain is located next to it. This small structure
was built in 1669 by “Killi Dilsiz Tavsan Aga”, who was one of
special men of Murad IV.
The once-famous Alemdar Police Station and Alemdar
Cinema, renowned by “western” films, were located on the part
of this avenue near Hagia Sophia. Many medical practices in
Istanbul were generally located on or around this Yerebatan
Avenue during the early 20th cetury and World War I. The famous Cagaloglu Bath built in 1741 is also located on the west,
as very close to this avenue. The mosque of Besir Aga built in
the 18th century is also located in the vicinity, across the southern front of Babiali.
Furthermore, a small historical library building, which
is evaluated as a carpet sales store today, is also observed on
this avenue. “Sahaflar Seyhizade Vak’anuvis (historian) Esad
Efendi” buried in the garden of this library was the chief of
the Ottoman Matbaa-i Amire (State Printing House). Esad
Efendi lived between 1789 and 1848. He served as the Istanbul
“kadi” (judge) in 1834. He was quite influential in the abolition of the Janissary organization in 1826. There were more
than 4200 books in the library of Esad Efendi, who also worked as a manager in the Takvim-i Vekayi newspaper. These
books were transferred to the Yavuz Selim and Suleymaniye
libraries in 1914.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

YEŞİLDİREK
İstanbul yarımadasında Yeşildirek denilen bölge, Fatih’e
bağlı bir semt olan Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nin çevresini oluşturan sokaklardır. Burada daha çok
tekstil ürünlerinin satıldığı mağaza ve dükkânlar, iç çamaşır toptancıları ve üreticileri yer alırlar. Semte bu ismin
verilmesi, eskiden buradaki bir dükkânın önünde bulunan “yeşil renkli bir direk” (sütun) ile ilgilidir. Belki Ro
ma çağından kalma ve devşirilerek başka bir yapıda kullanılan bir mimarî parçaydı bu ve aynı bölgede günümüze
ulaşmayan pek çok tarihî yapı bulunmaktaydı. Sadrazam
Damat İbrahim Paşa’nın mektebi ve hamamı bunlardan
ikisiydi.
Vaktiyle lisenin bulunduğu alan “Çifte Saraylar” diye
anılırdı. (16. yüzyıl sadrazamı Ceğalzade Yusuf Sinan
Paşa’nın torunlarına aitti.) Sonradan yandı bu yapılar ve
yeri uzun zaman boş kaldı. İstanbul Lisesi ise, “Düyûn-u
Umûmiye” (genel borçlar) binası olarak 1880’lerde yapıldı. Anıtsal kütlesiyle dikkat çeken eser, günümüzde lise
olarak işlevini sürdürmektedir.

YESILDIREK
The region called Yesildirek in Istanbul peninsula is the name
given to the streets forming the surroundings of Istanbul Boys
High-school in Cagaloglu neighborhood affiliated with Fatih.
Primarily stores and shops selling textile products, underwear
wholesalers and manufacturers are located here. The name given
to the neighborhood is related with a “green colored post” (column) that used to be in front of a store here in the past. It probably was an architectural piece that remained from the Roman
age and was converted and used in another building; and there
were numerous architectural structures that could not survive to
the present day in the same region. The school and bath of Grand
Vizier Damat Ibrahim Pasha were two of these
The area where the high-school used to be located was referred to as “Cifte Saraylar” once upon a time. (It belonged to
the granddaughters of the 16th century grand vizier Cegalzade Yusuf Sinan Pasha.) These buildings burned down later and
the land remained vacant for a long time. Istanbul High-school was built in 1880 as the “Duyun-u Umumiye” (general debts) building. The building, which draws attention by its monumental mass, continues to function as a high-school today.
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YOĞURTÇULAR SOKAĞI

YOGURTCULAR STREET

Fatih yarımadasının doğusundaki semt olan Eminönü
kıyısında ve Galata Köprüsü bağlantısının batı tarafında
bulunan Zindan Hanı’nın az gerisindeki otopark içinde
gördüğümüz Fatih döneminin ünlü Âhi Çelebi Camisi’nin yanındaki kısa sokaktır. Sokağın adı, vaktiyle bu eski
caminin yakınlarındaki “Yoğurtçular Camisi”nden gelir.

This is the short street we see next to the famous Ahi Celebi
Mosque of Mehmet the Conqueror era, on the coast of Eminonu, which is a neighborhood on the east of the Fatih peninsula,
inside a parking lot slightly behind Zindan Inn on the west of
the Galata Bridge connection. The name of the street comes
from “Yogurtcular Mosque” near this old mosque.

Burada, günümüze ulaşmayan daha başka “meslek adı”
taşıyan küçük camiler yer alıyordu. Kıyıdaki eski iskelele
rin ise, zamanımıza sadece isimleri ulaşabilmiştir.

There used to be other small mosques bearing the “names of
occupations” here, which could not survive to the present day.
And, only the names of the old piers on the coast have been able
to reach the present day.

YOĞURTÇUOĞLU SOKAĞI

YOGURTCUOGLU STREET

Fatih ilçesinin anıtsal eseri Süleymaniye Külliyesi’nin batı
tarafında kalan ve daha güneydeki Vefa Caddesi’ne açı
lan bu sokağın dibinde, Fatih döneminde Aya Teodosios
kilisesinden devşirilen Molla Gürani Camisi görülür. Az
kuzey tarafında da Sarı Beyazıt Camisi durur.

Molla Gurani Mosque, converted from the Aya Theodosios
church during the time of Mehmet the Conqueror, is seen at
the bottom of this street remaining to the west of Suleymaniye
Complex, the monumental building of Fatih district, and opening to Vefa Avenue further to the south. Sari Beyazit Mosque
is located slightly to the north.

Vaktiyle bu sokağın çok yakınında “Yoğurtçuoğlu
Medresesi” dururdu. Sokağın adı bu eserden gelir. Yoğurtçular kethüdâsının oğlu İbrahim Efendi’nin babası adına 18. yüzyılın geç dönemlerinde yaptırdığı medresenin
1790’ların başlarına dek varlığı biliniyordu. 20. yüzyılın
başlarında dahi durumunu kısmen korumuştu bu eser.
Kayıtlarda, 1918’deki büyük yangından kurtulanların bu
eski medreseye sığındıkları anlatılır
Bu bölgeler günümüzde “kentsel dönüşüm” (!) projesi
çerçevesinde çok büyük ölçüde yıkılmıştır ve tarihi dokuya uygun biçimde yeniden yapılandırılacaktır.
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“Yogurtcuoglu Madrasa” used to exist very close to this
street once upon a time. The street acquires its name from that
building. The madrasa, built in late 18th century by Ibrahim Pasha, son of Yogurtcular kethuda (chamberlain), in his
father’s name, was known to exist until the beginning of the
1790’s. This building had partially maintained its condition
even up to the beginning of the 20th century. It is told in the
records that those who were able to escape from the big fire in
1918 took shelter in this old madrasa.
These regions have been demolished to a large extent within
the scope of the “urban transformation” (!) project today and
will be reconstituted as compatible with the historical texture.

ISTANBUL PENINSULA EMINONU REGION...

ZEYNEP SULTAN CAMİ SOKAK

ZEYNEP SULTAN CAMI STREET

Fatih’in kadim Sultanahmet bölgesinde ve günümüzde
A
yasofya civarını oluşturan “A
lem
dar Mahallesi”nde,
Gülhane’ye doğru inilirken sol kolda kalan 18. yüzyıl eseri Zeynep Sultan Camisi’nin güney kanadındaki yolun
adıdır. Mimar Tahir Ağa’nın “klasik-barok mimarî stil”de
yaptığı bu caminin banisi olan Zeynep Sultan, Lale Dev
ri’nin görkemli sultanı III. Ahmet’in kızıydı. 19. yüzyıl
başlarında yaşanan ve III. Selim’in ölümüne neden olan
kanlı ayaklanmaları şid
det
le bastıran güçlü sadrazam
Alemdar Mustafa Paşa’nın mezarı da bu caminin haziresindedir. Sokağın çevresinde ve Ayasofya’nın batı karşısında Lala Hayrettin Camisi kalıntıları, Yerebatan Sarnıcı
gibi eserler görülür.

This is the name of the road on the south of the 18th century
Zeynep Sultan Mosque, in the ancient Sultanahmet region
of Fatih, in “Alemdar Quarter” forming the surroundings of
Hagia Sophia today, located on the left-hand side when going down toward Gulhane. Zeynep Sultan, supporter of this
mosque built by Architect Tahir Aga in the “classical-baroque
architectural style”, was the daughter of Ahmed III, the majestic sultan of the Tulip Era. The grave of the powerful grand
vizier Alemdar Mustafa Pasha, who brutally suppressed the
bloody insurrections at the beginning of the 19th century that
caused the death of Selim III, is also in the burial place of
this mosque. Buildings such as the remains of Lala Hayrettin
Mosque, Yerebatan Cistern are seen around the street and on
the west of Hagia Sophia.
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