olan maziye ait zarafet, hikmet, güzel ahlâk da.
Zevke, ruhaniyete bürünmüştü İstanbul, şimdi
bütün bunlardan soyundu. Kitap, Cumhuriyet’le
beraber yeni bir kisveye bürünen İstanbul’da
Osmanlı’dan hâlâ taşabilen kıymetlerin, iki
devir arasında kalan zamanın, sokak sokak
mekânlarının, meşrep meşrep insanlarının
Revnakoğlu cephesinden tespitidir. Bu eserde
iki devri idrak etmiş müstesna bir kalemden
iki İstanbul’un hafızası vesika vesika yer alır.
Birçok meçhulü malûm eden Revnakoğlu, bu
İstanbul’un defnini, telkinini yapan adamdı. Edipler,
sufiler, müderrisler, tulumbacılar, tulûatçılar,
musikişinaslar, hattatlar… O, bütün bu kadroyla
yüz yüze gelmiş, onları duymuş ve yazmıştı.
Neşredemedi…
Önce Fatih. Şimdi gün yüzüne çıkıyor…

Revnakoğlu’nun İstanbul’u

beraberlerinde bir daha hayatımıza karışmayacak

İstanbul’un İç Tarihi

Güzel insanların hemen birçoğu tarihe karıştı,
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TAKDİM
“Bir şehri sevmek, bir hayatı, bir zamanı, bir dünyayı sevmektir.” der
Ahmet Hamdi Tanpınar. İstanbul tarih sahnesinin tam orta yeridir.
İstanbul’u, sadece büyük mimari anıtları ve doğal güzellikleriyle değil,
tarihi ve onun ortaya çıkardığı estetiği, mimarisi, müziği ve edebiyatından
oluşan bütünlüklü bir eser olarak anlamak gerekir.
Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Refik Halid Karay, Tahirü’l Mevlevi
gibi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir hayat yaşamış, kültür taşıyıcısı
aydınlarımız, giderek yok olan bir medeniyetin temsilcileri olarak
İstanbul’a bu gözle bakmış ve bizlere bu kıymetli eseri sevmeyi, korumayı
öğretmeye çalışmışlardır.
Modern hayatın zaman ve mekânı ayırması, İstanbul’un pek çok değerini
yok etmiş, şehre ait bütünlük ve aidiyet duygusu neredeyse kaybolmuştur.
Eski İstanbul’a dair korunacak emanetler sadece mimari ve sanat eserleri
değil, bu şehrin caddelerinde, sokaklarında yaşanan hayatın hatıralarıdır.
Merhum Cemaleddin Server Revnakoğlu, bahsettiğimiz bu kültür terkibini
oluşturan bütün unsurları bir bir tanıyıp arşivlemeye gayret eden değerli
bir kültür tarihçimizdir. Notlarında “İstanbul’un İç Tarihi” ifadesini
kullanan Revnakoğlu, İstanbul’u anlatan diğer araştırmacılardan farklı
olarak şehri birçok cephesiyle ele alır. Şehrin deruni tarafını, manevi
yüzünü öne çıkarır.
Musikişinaslar, dergâhlar, kütüphaneler, büyük şahsiyetler, mezarlıklar,
camiler, şairler, mektuplar, edebî notlar ve fotoğraflardan meydana gelen
Revnakoğlu arşivi İstanbul’umuz için paha biçilemez bir hazinedir.
Merhum Revnakoğlu’nun notlarından yola çıkılarak hazırlanan 5 ciltlik bu
muhteşem külliyatı kültür hayatımıza armağan etmekten iftihar ediyoruz.
Bu vesileyle kendisini rahmet ve şükranla anıyor, başta eseri yayına
hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Koç olmak üzere emeği geçen arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
M. Ergün Turan
Fatih Belediye Başkanı
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Bu güzergâh, Aksaray’dan başlar, Macar Kardeşler
Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Gençtürk Caddesi, 15
Temmuz Şehitleri Caddesi, Vidinli Tevfik Paşa Caddesi,
Büyük Reşitpaşa Caddesi, Darülfünun Caddesi, 16 Mart
Şehitleri Caddesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi, Cemal
Yener Tosyalı Caddesi, Vefa Caddesi, Sarı Beyazıt Caddesi,
Atatürk Bulvarı, Hacı Kadın Caddesi ve Ragıp Gümüşpala
Caddesi’ni içine alır. Bu caddelere bağlanan sokaklarla
Kemalpaşa Mahallesi, Balabanağa Mahallesi, Molla
Fenari Mahallesi, Kalenderhane Mahallesi, Molla Hüsrev
Mahallesi, Hacıkadın Mahallesi, Hoca Gıyasettin Mahallesi,
Molla Hüsrev Mahallesi ve Yavuz Sinan Mahalleleri
güzergâhın üzerinde kısmen veya tamamen bulunur.

Güzergah üzerindeki mekanları, başlıkların altında verilen Mahalle, ada ve parsel
bilgilerini Fatih Belediyesi coğrafi bilgi sistemleri web sayfasında ilgili bölüme
girerek harita üzerindeki yerini tespit edebilirsiniz.
https://gis.fatih.bel.tr/webgis/

Saraçhane
İstanbul’un fethinden az sonra klasik hayatın etrafında döndüğü at sanayii Saraçhane’de tesis edilmişti. Saraçlık, at takımları, eyer, koşum gibi malzemeleri yapma
sanatıydı. Şehzade Camii ile Fatih Camii arasında teşkilâtlanan bu çarşıdan günümüze
sadece Fatih’e doğru bazı sokaklarda esnaf teşekküllerine ait adlar kaldı.
Çarşı, Kapalıçarşı’nın üstü açık şeklini andırıyordu, müşterek işlerin yürütüldüğü
dükkânlardan müteşekkil sokaklar şeklindeydi. 1908’de büsbütün yanmadan önce
dükkân sayısı 320’ydi. Etrafında erken dönemden itibaren yapılan cami, hamam,
medrese ve tekkelerle içtimaî hayatın bütün tezahürleri bu çarşıda görülebiliyordu.
Atatürk Bulvarı’nın açılması, büyükşehir belediye binasının yapılması, Fevzipaşa Macar Kardeşler Caddelerinin genişletilmesi gibi faaliyetlerle birçok tarihî yapı bu
çevrede ortadan kaldırıldı, eski ana ticarî merkezin bir kısmı da Saraçhane Parkı
olarak yeşil alana dönüştürüldü.
Not düşelim, “Fevziye Caddesi” adındaki “Fevziye” için Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopesi’nde “Ahmediye Caddesi” maddesinde şu açıklamaya yer verilir:
“Yeniçeri ocağı kanlı bir şehir muharebesiyle kaldırıldığında vakada büyük yararlığı
görülen Ahmed Fevzi Paşa’nın adına nisbetle yeniçerilerin kışlalarının (eski odaların)
bulunduğu yere Fevziye ismi verilmişti.”
Saraçhane, İstanbul’un iç dünyasının merkeziydi, buradan Vezneciler’e uzanan
güzergâhı, fetihten sonra teşekkül eden Acemioğlanlar kışlasına doğru, Tanzimat
sonrası da Direklerarası’na açılıyordu. Şehzadebaşı Camii, bu peyzajın en belirgin,
görünen eseriydi. Yine Saraçhane’den Fatih’in içine doğru, Edirnekapı’ya ilerleyen
güzergâh, şehrin daha derunî dünyasına açılıyordu. Unkapanı’na ve Aksaray’a açılan
diğer cepheleriyle Saraçhane tam dört yolun buluştuğu ve ayrıldığı müstakil bir
âlemdi, İstanbul’un neşeli köşelerindendi.

Saraçhane
Çarşısı’ndan
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Mimar Ayas Camii
Macar Kardeşler Caddesi’nde Horhor Caddesi’ni
dönmeden Saraçhane Parkı’nın önünde, şimdi cadde
üzerinde kalan kısımda Mimar Ayas Camii vardı.
Şehri okumadı şehre hükmedenler. Tarihin, medeniyetin, insanların asırlarca şeklini verdiği İstanbul, bu talihsizliği geçen asır hep tecrübe etti. Zevki insanlarıyla
beraber giden İstanbul’u hattına yabancılaşan, manasına uzaklaşan, mimarîsi ve
musikisine sağır ve kör kesilen eller yakıp yıkıp zevksizliğe teslim ettiler. Şimdi çok
defa apartman yığınları arasında tesadüf edebildiğimiz mazi bakiyeleri bu şehrin bir
zamanlar saltanatlı ihtişamının silik silüetleri olarak kaldı. Mimar Ayas Camii, şehrin
İslâm devrinde açılan mabetlerdendi. O kadar asır ayakta durmuş bu ilk mirasa da
kazma kürek devri tahammül edemedi.
Halk arasında (231:9) daha çok “Saraçhane Camii” diye bilinen mabedin banisi Mimar
Ayas (ö.892-1487) Fatih devri mimarlarındandı. Revnakoğlu, onun Fatih Camii’nin
ilk inşasında Atik Sinan’la beraber çalıştığını, Fatih Darüşşifası’nın da onun eseri
olduğunu kaynak vermeden yazar.
Muhafazası veya taşınması hususunda bir yığın neticesiz yazışmalardan sonra cami
önünden geçen caddenin genişletilmesi uğruna 1957’de imar faaliyetleri için belediye
tarafından yıktırıldı. Cami, şehrin en kadim kısımlarından birinde fetih yadigârıydı,
kıymet görmeliydi, hiç değilse bugün geniş bir yeşil alan olan parkta bir köşeye
taşınabilirdi, ona çok görüldü.
Mimar Ayas
Ağa Camii yola
gitmiş, cadde
genişletilmiştir

Caminin yıkılmadan önceki adresi Babahasanalemi Mahallesi,
Şehzadebaşı Tramvay Caddesi’ydi; 942 adada, 4. parseldeydi.
Revnakoğlu, Tarih Dünyası’nda (15 Kasım 1950) yıkılmadan önce
bu camii kitabeleri, Mimar Ayas’ın mezar şahideleri cephesinden
notlar, yazısında âdeta kitabelerin imlâsıyla hesaplaşmaktadır
(192:55):

Fatih’in mimarlarından olup 892 Rebiülahirinin 18’inde
vefat etmiştir. Saraçhanebaşı’nda kendi adını taşıyan câmi‘-i şerîfin arkasında, bulvara bakan taraftaki duvarı yıkılmış bakımsız hazirede medfundur. Etrafı demir parmaklıkla çevrili ve çift şahideli kabrinin kitabesi devrin
en eski yazılarındandır, fakat Fatih’in mimarı olduğu bu
kitabeye yazılmamıştır. Sonradan yazdırılan iki ayrı kitabede bu cihetin tasrih edildiğini görüyoruz. Zamanının
kıymettar ve orijinal sülüs celîsi ile meydana getirilen birinci Arapça kitabede ne yazık ki imlâ yanlışı vardır. Baş
şahide şöyle başlamakta:

Mimar Ayas
Ağa’nın baş
taşı (Konyalı
arşivinden)

“Mâte’l-merhûmu’l-magfûr el-Mi‘mâr Üstâz Ayas…”
Ayak şahidesinde:
“Rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsia fi’s-sâmini aşer f î Rebîilâhire, 892”

Hazirenin Horhor Caddesi’ne bakan altı pencereli yüzünde ise sonradan konulmuş oldukça eski bir sülüsle yazılı küçük kitabe insanı sinirlendirecek derecede bozuk ve galattır. Okuyalım:
“Metfun Ebü’l-Feth Sultan Muhammed Han-ı Gazi hazretlerinin mimarı üstaz Ayas, sene H.892”
Baştaki “metfun” kelimesi eski harflerin imlâsına göre “dal” ile yazılması lâzım gelirken “hattât-ı fâsidimiz” bunu “t” yapmış, “üstaz”a bir de “vav” katmış,
“Ayas” adının sonundaki “sin”i de “se”ye çevirmiş, yani pek hünerli ve muvaffakiyetli bir ifsat adaptesi meydana çıkarmıştır. Allah razı olsun…
Câmi‘-i şerîfin tramvay caddesindeki yüzünde iki pencere arasında ve yukarıda bir üçüncü kitabe daha vardır ki diğerlerine göre sonuncusu ve en yenisi
olmak itibarıyla hamdolsun imlâsında birden fazla yanlış yapılmamış, fakat
ne garip, ne acayip bir tesadüftür ki bunun da tarihi doğru yazılmamıştır. Yarısı Osmanlıca, yarısı Arapça olarak tertip edilen şu kitabeye bakınız:
“Cennet-mekân firdevs-âşiyân ve ceale’l-cennete mesvâhu Ebü’l-Feth Sultan
Muhammed Han hazretlerinin mimarı sâhibü’l-hayrât üstat Mimar Ayas
merhumun rûhıyıçun ve cemî‘-i ehl-i îmân rûhıyıçun rızâen lillâhi taâlâ
el-fâtiha, 873”
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Yazısı nesihtir. Görüyorsunuz ki üç kitabe de birbiriyle yanlış yarışına çıkmıştır. Koca mimara doğru
dürüst bir taş yazdırılamamış, bu okuduğumuz sonuncu kitabede de vefatından tam 20 yıl önce toprağa sokulmuştur.

Ayas Ağa Camii’nin
“metfun”lu
kitabesi (Konyalı
arşivinden)

Biraz yüksekte ve köşe başında olan câmi‘-i şerîf,
Hadîka’nın yazdığına göre Fatih Sultan Mehmed
tarafından yaptırılmıştır. Minberi Saraçhane halkının Evkaf ’a istidası üzerine sonradan konulmuştur.
Revnakoğlu, 1953’te “İstanbul’da Yatan Fatih Adamları” başlıklı radyo konuşmalarında
da bu yapıya ve hemen hemen biyografisi meçhul kalan mimarına temas edecektir
(157:391-92):

Bu da mühim bir sanatkâr. Fatih devrinin en büyük mimarı ve zamanındaki
sayılı üstatların kendi sözleriyle “medâr-ı iftihârı.” Saraçhanebaşı’nda kendi
namına, kendi eliyle yaptığı câmi‘-i şerîfi, İstanbul’un içinde ve dışında vücuda getirdiği diğer hayratı, bunların vakfiyeleri, şehrin içinde ve merkezî
bir yerinde bulunan mazbut, muayyen mezarıyla bize kadar geldiği ve bütün şahsiyetiyle önümüzde durduğu hâlde membaların susmasından, kendisi
hakkında en az bilgimiz olan talihsiz bir adam, hakkında en az yazı yazılan,
sanat ve şahsiyeti hususunda bugüne kadar hemen hiç konuşulmayan mazhariyetsiz bir sanatkâr.
Fatih Camii’nin birinci yapılışında Usta Sinan’la birlikte çalıştı. Caminin etrafındaki “Sahn-ı Semân”, “Semâniyye”, daha sonda “Medâris-i Osmâniyye”
denilen sekiz medreseyi, her medresenin arkasındaki “tetimme” tabir olunan
diğer küçük medreseleri, câmi‘-i şerîfin batı tarafındaki darüşşifayı, tabhaneyi, misafirhaneyi ve kütüphaneyi Mimar Ayas yaptı. Sanatı, eserleri beğenildiğinden kendisine “mimarbaşı” unvanı verildi. Devrinin üstatları onunla
övünür oldular.
Devrine en yakın bir yazı istifi karakterini, kezâ süsleme tarzının şekil ve üslûp hususiyetlerini ihtiva etmesi bakımından orijinal kıymetler taşıyan mezar
taşındaki Arapça kitabenin ayak şahidesine ait ikinci parçasında okuduğumuza göre “el-merhûmu’l-magfûr Üstâzü’l-Mi‘mâr Ayaz…” 892 Rebiülahirinin 18’inde yani 1484’te eceliyle göçüp Saraçhanebaşı’nda Horhor’a inen caddenin yukarı tarafında kendi adına yaptırdığı caminin haziresine gömüldü.
Fakat Sicill-i Osmânî’nin “Ebü’l-Feth Sultan Muhammed Han hazretlerinin
mimarı 928’de vefat etmiştir” demesi bittabi doğru olamaz.
Caminin yapılış tarihine dair Hadîkatü’l-Cevâmi‘‘de bir kayda rastlayamıyoruz, ancak tramvay caddesi tarafındaki kitabede okunduğuna göre câmi‘-i
şerîf 872’de yani mimarının vefatından 20 yıl önce meydana getirilmiş.
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İbrahim Hakkı Konyalı’nın Başbakanlık Arşivi’nde gördüğü ve Tarih Hazinesi’nde bir münasebetle yayınladığı kayda nazaran Hicrî 1272’de tamir edilmiştir. Saraçhane halkının istidası üzerine minberi sonradan Evkaf tarafından konulmuş, avlunun ortasındaki sekiz musluklu küçük mermer şadırvan
da Hicrî 1314’te yağlıkçı esnafından Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Mimar Ayas Ağa
Camii (Belediye
arşivinden)

Cümle kapısı tâkında Hırka-i şerîf hatibi merhum Ömer Vasfi Efendi’nin sanatkâr kaleminden çıkmış bulunan “Efdalü’l-a‘mâl…” ilâ âhirihi hadîs-i şerîfi
ile Filibeli Hacı Arif Efendi’nin meşhur ketebesini taşıyan şadırvan kitabesi
eski güzel yazımızın en güzel örneklerinden sayılır.
Buna karşılık mezar taşının imlâsında meselâ “üstâz” kelimesinin eliften sonra “vav”la yazılması, “Ayas” isminin “Ayaz” olası, “medfun”un “dal” yerine “t”
ile “metfun” şekillerinde taşa geçirilmesi gibi eski Türk harflerinin ve yazısının imlâ usullerine çok aykırı büyük yanlışlıklar yapıldığını içimiz üzülerek
görüyoruz.
İstanbul mezarlıklarında görülen kitabelerin en eskilerinden biri olan bu taşların son tamirde kendi yerleri ve kitabe yüzleri değiştirilmekle büyük bir tarih ve üslûp hatası işlenmiştir.
Ayas Ağa, İstanbul’daki eserlerinin bir kısmını bazen Sinân-ı Atîk ile beraber
yapmış, bir kısmını da kendi başına meydana getirmiştir. Afyonkarahisar’daki cami ve külliyesini kendisinden bir yıl önce vefat eden sanat arkadaşı Samsunlu Hasan b. Abdüssamed’le birlikte vücuda getirmiş bulunuyor.
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Ebü’l-Fazl Mahmud Efendi Medresesi ve Türbesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi avlusundaki havuzun
önünde, şimdi Şehzadebaşı Caddesi üstünde Ebü’lFazl Mahmud Efendi Medresesi ve Türbesi vardı.
Medresenin banisi 17.yy’ın ilk yarısında İstanbul kadılığı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunmuş Ebü’l-Fazl Mahmud Efendi’ydi, Karaçelebizâdeler ailesine
mensuptu.
H.1077 - M.1666-67’de Rumeli kazaskeri Ebü’l-Fazl Mahmud Efendi’nin yaptırdığı
medrese 1894 İstanbul depreminde ilk darbeyi yemiş, Direklerarası’na giden yolun
açılması sırasında da bir kısmı yıkılmıştı. 1953’te başlanan belediye binası inşası
gerekçesiyle medrese büsbütün yıkıldı.
Revnakoğlu bu medreseyi ve banisinin mezarını medrese ortadan kaldırılırken kendisi
oradadır, bütün bir hayhuyun ortasındadır. Kendi şahsî teşebbüslerini de anlatan
bir dilekçede vaziyeti anlatır (82:107-108):

Muhterem Teftiş Heyeti Yüksek Makamına,
Şehzadebaşı’nda belediye sarayı inşaatına tahsis edilen geniş sahanın içinde kalan ve bundan dolayı son zamanlarda yıktırılmasına lüzum ve zaruret
görülen Ebü’l-Fazl Kara Çelebizâde Medresesi’nin bitişiğinde bu medreseyi
yaptıran Ebü’l-Fazl Mahmud Efendi’nin kendine mahsus kubbeli taş türbesi
vardı.
Sırasıyla Galata ve İstanbul kadılıklarında bulunduktan sonra yine sırasıyla
Anadolu ve Rumeli kazaskerliğini yapmış ve bu vazifelerde daha çok tanınmış,
nihayet “reîsü’l-ulemâ” rütbesine kadar yükselmiş bulunan Ebü’l-Fazl Mahmud Efendi, Kara Çelebizâdeler soyundandır ve aynı künyeyi taşımaktadır,
zira şeyhülislâmlar içinde aynı zamanda tarihçiliği ile ayrı bir şöhret kazanmış olan, Ravzatu’s-Safâ, Ravzatu’l-Ebrâr ve Süleymannâme isimli meşhur
tarihlerin müellifi Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi’nin kardeş çocuğudur,
bundan dolayı ona da “Kara Çelebizâde” derler, 1063 Zilkadesinde göçtü.
Kendisinin tarihî şahsiyeti ve diğer hayır yapıları arasında bu medrese ve
türbe de aynı isimle söylenilmekteydi, “Ebü’l-Fazl” ve “Kara Çelebizâdelik”le
meşhur olmuştu.
Belediye sarayının temel atma hazırlıklarına başlandığı sıralardaydı. “Patrona
Halil” adı ile daha çok bilinen meşhur Beyazıt Hamamı gibi bu medresenin
de yıktırılmaması hakkında hayli söz söylendi. Günlerce devam eden ihtilâflı
münakaşalardan sonra alınan müsbet ve müsmir neticeye göre bütün İstanbul’un bildiği gibi kazma kürek faaliyeti durdurulmuştu.
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Medrese de türbe de kısmen yıktırılmış hâli ile ve yarım kubbesiyle bir müddet öylece bırakıldı. Fakat ne yazıktır ki biraz arka taraflarındaki Ankaravî
Medresesi’nin önüne rastlayan tarihî hazire gibi burası da neticede kazma
salgını afetinden kurtulamadı. Hâlbuki cadde üzerinde müstesna ve mücessem bir servet hâlinde yükselen bu emsalsiz abide, küçük bir imar hareketiyle
pek alâ yeniden ihya olunabilir, millî ve tarihî varlığımıza eski ve klasik şekliyle küçük bir himmetle iade edilebilirdi. Bu yapılmadı, yapılamadı.

Ebü’l-Fazl
Mahmud Efendi
Medresesi
(Encümen
arşivinden)

Ebü’l-Fazl’ın hususî bir oda hâlinde demir parmaklıklı, yüksek pencereli büyük taş türbesi evvelâ kubbesinden, sonra da bünyesinden parça parça edilmek suretiyle aşağı indirildi ve ortada fevkalâde bir zaruret olmadığı hâlde
benzerlerine de pek çok muhtaç olduğumuz bir zamanda ne kadar hazindir
ki derhâl yok edildi.
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Kendi devrinin tarih eserleri ve hayır yapıları arasında orijinal bir kıymet taşıyan bu türbenin içinde ve orta yerinde mermer sanduka tarzında, yerden
ziyaret penceresine kadar yükselen Kazasker Ebü’l-Fazl Efendi’nin çift şahideli mezarı görülüyordu. Baş şahidenin pencereye kadar yükselmiş bulunması kitabenin pencere dışından rahatça okunabilmesini temin ediyordu.
Ankaravî Medresesi’ne ait hazirenin naklinde olduğu gibi bize ne resmî ne
hususî şekilde hiçbir surette bildirilmediği için türbenin ne zaman yıktırılacağını günü gününe bittabi bilmiyordum.
Fakat bir tarih hizmetkârı olmam ve bu gibi işlerle öteden beri zaten meşgul bulunmam itibarıyla ilgisiz kalamazdım. Daha önceden oraya gidip şahsî
ve hususî olarak medrese ve türbeden birkaç poz tesbit etmeyi unutamazdım, nitekim bunu yaptım. Yeni Sabah gazetesiyle mensup bulunduğum Tarih Dünyası mecmuasının foto muhabiri Osman Özcan ile bir gün gidip bu
işi tamamladık (Nisan 1954)
Bir başka gün yine oradan tramvayla geçiyordum. Türbenin hemen yere kadar indirildiğini, oraların bir moloz yığını hâline geldiğini ve Kara Çelebizâde’ye ait baş ve ayak taşlarının da bir arabaya yükletilerek Kadı Hüsameddin Câmi‘-i şerîfinin yanındaki 18 Sekbanlar’a doğru götürülmekte olduğunu
içim sızlayarak gördüm.
Tramvay Allah’tan olacak, önüne çıkan bir maniadan dolayı biraz ağırlaştı.
Hemen atladım, koşarak arabaya yetiştim. 18 Sekbanlar’ın haziresine geldik.
Bir de ne göreyim, Ebü’l-Fazl’ı gömmek için buraya yeni bir mezar açıyorlardı.
Meseleyi anlamak için sordum:
- Ne olacak, kim imiş bu zat?
- Fatih’in hocası imiş… dediler.
Bu şekildeki cahilâne cevap beni büsbütün sinirlendirdi. Zaten üzüntü içindeydim. Hemen daireye koşup müdür beyi gördüm, vaziyeti arz edip bu işi
mutlak surette durdurmamız lâzım geldiğini kendilerine teklif ve rica ettim.
Zaten eski bir maarif adamı olan müdür bey bu heyecanlı alâkamdan pek
mütehassis kaldı. Büyük takdirkârlık gösterdi, tekrar tekrar müteşekkir olduğunu bildirerek yanıma Kontrolör Yunus Bey’i terfik etti. Yeniden 18 Sekbanlar’a geldik. Arz ettiğim gibi oraya gömülmek üzere bulunan Ebü’l-Fazl’ın
arabaya konulmuş iki mezar taşını oradan aldık ve mahallî tarihin kaybolmaması için Saraçhabebaşı’ndaki Mimar Ayas Câmi‘-i şerîfinin haziresinin
önüne getirdik.
Evkaf ’ın henüz haberi ve müsaadesi olmadığından mezar taşlarını hazireye
almaktan haklı olarak imtina eden hademenin rıza ve muvafakatini temin etmek için hayli uğraştım. Ve zaten tıklım tıklım dolu olan hazirede Ebü’l-Fazl
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için müsait yeni bir yer bulabilmek de ayrı bir mesele oldu. Bundan dolayı
hava kararıncaya kadar mezarlıkta kaldım. Arabacının, yanındaki çocuğun
ve orada toplanan halktan birkaç kişinin yardımıyla taşları arka duvardan
kalan kalaslarla hazirenin içine alabildik. Duvar hayli yüksek olduğundan elimizde işe yarayacak iyi bir alet de bulunamadığı için bu iş pek güç oldu. Fakat
bu nakil esnasında bütün gayret ve alâkaya rağmen Ebü’l-Fazl’ın yere indirilen muazzam taş türbesinden yeni mezarının başına getirilen sadece iki taştı,
çünkü arabaya bunlardan başka bir taş konulmamıştı. Zaten türbesi aynen
yapılmadığına, yeniden de ihyası düşünülmediğine göre tarih noktasından
en lüzumlu, en kıymetli olan madde, hazretin talik yazı ile yazılmış kitabesini
ihtiva eden baş şahidesiydi. Defalarca hamdolsun ki bu taş, türbenin ve medresenin birbirine karışmış moloz ve enkazı altında nasılsa kalmamış ve ayrılabilmişti de şimdi bunun yerini yeniden tarihe ve cemiyete gösterebiliyoruz.
Fakat şunu da bilhassa ilâve etmek lâzım gelir ki o gün tramvayda tesadüfen
bu hadiseyi görmemiş olsaydım, tanındığı tarihe göre 1040 ricalinden bulunan bir kazaskeri bu şekilde unutulmayacak bir gafletle fethin şühedası ve
ordunun sekbanları arasında göstermek edebiyete kadar düzeltilmeyecek bir
garabet vesikası hâlinde taşlaşıp kalacaktı. Tesadüfün lutfuna, lutufkâr irşadına çok borçluyuz.
Memleketin tarih ve ilim hayatıyla ilgili çok şerefli hizmetlerde bulunmak
için çatısı altında vazife aldığım bir idarenin muamele şeklini insafsızca tenkit ve tahtie etmiş olmak için söylemiyorum, fakat bunlar zamanında bildirilmiş olsaydı bu gibi yanlışlıklara asla meydan ve imkân verilmiş olamazdı.
Yıktırılan muazzam türbenin yanındaki tarihi medresenin kamyonlardan taşan ve taşımakla bitirilemeyen enkazı arasında Ebü’l-Fazl Efendi’ye ait bir
pehle taşının sonraki mezara getirilmediğinden şikâyet ediliyormuş!
Getirilseydi ne olacaktı?
Parça parça edilmiş müstakil bir bina hâlindeki koca bir taş türbeden uzun
veya kısa bir mermer parçasını nakletmek acaba ne işe yarayacaktı, memleket
ve tarih namına nasıl bir mana ifade edebilecekti?
Bir defa Ebü’l-Fazl Mahmud Efendi’nin mezarında pehle taşı değil, yukarıda
tarif ettiğim gibi ancak üzerinde delikli kapak taşı vardı. Uzunluğu baş taşıyla ayak taşının arasını kaplayacak kadar genişti ve kalıncaydı. Zaten bu mezar mermer sanduka şeklinde olmadığı için orada pehle taşı bulunamaz ve
aranılamazdı.
Bir tek tabir veya kelimenin mana hususiyetlerini burada derinden derine
incelemek belki lüzumsuz gibi görünürse de raporun mevzu ve muhtevası
aslında ilmî mahiyettedir, binaenaleyh sırası ve zamanı gelmişken bunun da
izahını yapmak faydalı olur:
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Vücudun iki yanından her birine Fârisîde “pehle” veya “pehlû” denilir,
koltuk ile kalça başlarının arasında
kalan kısımdır. “Pehlevan” kelimesi
bu kökten gelir. Mütefekkir dostum
Erzurumlu Sıtkı Dursunoğlu, Noel
Baba hakkında ibda ettiği cidden
pek mükemmel bir hicviyesinde bu
kelimeyi fevkalâde bir kudretle istimal ve istihdam eylemiştir: “Şimdi küşâde pehlû şimdi küşâde sîne Arz eyleriz visâli Noel Baba’ya karşı”

Ebü’l-Fazl
Mahmud Efendi
Medresesi
(Encümen
arşivinden)

Bu işin böyle olacağı sanki kalbime
doğmuş gibi o günlerde müdüriyete takdim ettiğim raporda: “Ebü’lFazl’ın muntazam kapaklı mermer
lahdi baş ve ayak şahidesiyle hususî
şekli ve kıymeti bozulmadan, güzel
bir talik ile yazılı kitabesi zedelenmeden yine o çevredeki Mimar Ayas
Câmi‘-i şerîfi haziresine nakledilmesinin her bakımdan uygun olacağını yüksek tensip ve tasvibinize arz…”
şeklinde bu keyfiyeti hususî surette
belirtmek ve dikkate arz etmek istemiştim. Fakat bir başka şekilde içimi
yakan Ankaravî haziresi gibi bu iş de ne yazıktır ki böyle oldu. Ben kendi
kendime yanıp tutuştum, kendi kendimi parçaladım. Fakat memleketin tapu
senetleri olan bu çapta ve bu değerdeki eserlerin göz önünde ve amele elinde
parçalanmasına ne kadar söylediysem de mani olamadım ve bittabi bu kifayetsiz hâlimle de olamazdım.
18 Kasım 1954 tarihini taşıyan bu mevzuya dair eski raporumun bir suretini
lüzum görülürse tedkîk-i âlîlerine arzen takdim edebilirim.
Hürmetlerimle, 10 Mart 1056.
Kitabeler Uzmanı
Cemaleddin Server
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Encümen dosyasında bu medresenin 1936’daki vaziyeti için Ali Saim Ülgen’in şu notları
yer alır: “Bu medrese klasik üslûpta sade ve güzel bir esermiş. Ortada 12 direkli bir
avlusu olup murabba şekildeymiş. Sokak cephesinde harici tonozlu dükkânlar ile
medrese kapısı varmış. Bu kapının tam mukabilinde dershane olup bunun yüksek
tamburlu büyük bir kubbesi vardır. Dershanenin kapısı yeşil porfir ile mermerden
mütekabil zambak üslûplu oyma taş şekilleriyle kemer teşkil edilmiştir. Sütun başlıkları maiü’ş-şekl ve çok sadedir. Revaklı kısım ise yan talebe odaları gibi kubbeliymiş.
Hey’et-i umûmiyyesi güzel bir esermiş.”

Ebü’l-Fazl
Mahmud Efendi
Medresesi
(Encümen
arşivinden)

Ebü’l-Fazl Medresesi’ne dair son çalışma 1965’te Semavi Eyice tarafından “İstanbul’un
kaybolan bir eski eseri: Kazasker Ebü’l-Fazl Mahmud Efendi Medresesi” başlığıyla
neşredildi.
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Hoşkadem Camii
Büyükşehir Belediye binasını geçince sola dönen Bukağılı
Dede Sokağı’na giriyoruz. Sokağın ilerisinde solda Hoşkadem
Camii önündeyiz. (Kemalpaşa Mahallesi, 930 ada, 10 parsel)
Fatih devri sekbanbaşılardan Mehmed Ağa - Hoşkadem Ağa’nın banisi olduğu bu
cami, uzun süre devam eden harap hâlinden ilk hâline ait hususiyetlerini yitirerek
gelebildi. Yakınındaki belediye binasının yapımı sırasında alâka gören cami 1977’de
de tamirden geçirildi (157:390):

Hoşkadem Ağa, Ebü’l-Feth’in sekbanbaşılarından Mehmed Ağa’dır ki Şehzadebaşı’nda 18 Sekbanlar’ın arkasına rastlayan Selim Paşa Yokuşu’nun başında, 97 numaralı kendi camisinin haziresinde ehli “Havva Hatun” ile beraber
yatıyorlar.

Hoşkadem Mehmed Ağa’nın Sicil’deki vefat tarihi 882 olduğu hâlde mezar
taşına 857 yazılmış.
1950 Ramazanında yaşlı Müezzin Ali Rıza Efendi’nin himmetiyle caminin iç
duvarlarının biraz tamir edildiğini görüyoruz.
Revnakoğlu bir başka notunda Hoşkadem Ağa’nın mezarını ve kitabesini de tesbit
eder (157:402):

Câmi‘-i şerîfin sağına düşen minarenin yanındaki hazirede ve geride taflan
ağacıyla kaynaşmış hâlde, sülüsle yazılı baş şahide: “Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
- Ebü’l-Feth merhûmun sekbanbaşısı ve bu mescid-i şerîfin banisi sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât merhûm ve magfûrun leh Hoşkadem Ağa rûhıyıçun
rızâen lillâhi taâlâ el-fâtiha, 857.
Câmi‘-i şerîfin sağ yanında (157:402) fevkanî bir mektep ve onun yanında da helâsı
vardı. Yarım asra yakın bir zamandan beri kapalıdır ve arsadır.

Yanındaki fevkanî mekteple helâya ve abdest musluklarına giden su teşkilâtı
bakımsızlık yüzünden bugün battal olmuştur.
Karşısında Şeyhülislâm Ankaralı Mehmed Emin Efendi’nin H.1119’da yaptırdığı şimdi pek harap olmuş olan darülhadisi ile Defterdar Sebili, bunların
karşısında da Kasım Ağa isimli bir hayır sahibinin medresesi vardır. Perişan
haziresinde zamanının “İkinci İmâd”ı sayılan tanınmış hattatlardan Behcetzâde Mustafa Cevdet Efendi (vefatı H.1201) yatıyor.
Hoşkadem
Camii (Encümen
arşivinden)

Hattat Behcetzâde Mustafa Efendi haziresi
Hoşkadem Camii’nin karşısında Hattat Behcetzâde Mustafa
Efendi haziresi vardı (Kemalpaşa Mahallesi, 940 ada, 2 parsel)
Revnakoğlu, Behcetzâde Mustafa Efendi’nin mezarının taşınması için aşağıdaki
dilekçeyi kaleme alır (105:64):

Müdüriyet Yüksek Makamına,
Şehzadebaşı’nda Selim Paşa Yokuşu’nun üst kısmında ve köşede, yine belediye inşaatı sahası içine giren Fatih’in sekbanbaşılarından Hoşkadem Mehmed Ağa’nın yaptırdığı küçük mescidin tam karşısında pek harap bir hâlde
bulunan Şeyhülislâm Ankaravî Mehmed Efendi Darülhadisi ile Kasım Ağa
Medresesi ve Defterdar Sebili arasında uzunca bir köşe teşkil eden yüksek
hazirede dîvân-ı hümâyûn hâcelerinden Hattat Behcetzâde Mustafa Cevdet
Efendi yatmaktadır.
17 Rebiülahire 1201’de vefat eden ve kitabesinde zamanının “İkinci İmâd”ı sayıldığı yazılı bulunan bu sanatkâr adamın talik yazılı tek şahideden ibaret kabir taşıyla mezarının diğerleri gibi yine Mimar Ayas Câmi‘-i şerîfi haziresine
naklinin pek lüzumlu ve yerinde olacağını ihtiramatımla arz eylerim.
10-11-1954
Tarihî Mezarlar ve Kitabeler Raportörü
Cemaleddin Server Revnakoğlu
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Hoşkadem Camii
karşısında Hattat
Behcetzâde
Mustafa
Efendi’nin de
medfun olduğu
hazirenin
yok olmadan
önceki hâli,
sağda Ankaravi
Mehmed Paşa
Medresesi’nin
girişi (Encümen
arşivinden)

Şimdi belediye binasının arkasında otopark olan hazire, sadece eski fotoğraflarda
görülebiliyor.
Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn’de Behcetzâde Mustafa Efendi ve babası hakkında
şu bilgileri verir:

Behcetzâde Mustafa Efendi, “Acem Kılıcızâde” denmekle meşhur Mehmed
Behcet Efendi’nin oğludur. Mehmed Behcet Efendi, İmrahor Tekkesi mensuplarındandı, divanî, siyakat ve hurda talikte şöhreti vardı. Vefat ettiğinde
Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi’nin bitişiğindeki evinin yakınındaki hazireye defnedildi.
Mehmed Behcet Efendi’nin oğlu Behcetzâde Mustafa Efendi de hatta babasının yolunda ilerlemiş, daha çok talikte kendini göstermişti. Dedezâde Seyyid
Mehmed Efendi’nin hat icazeti verdiği dördüncü öğrencisiydi. Defterdarlığı
yanında ok atmak, tüfekçilik gibi sporlarda maharet sahibiydi. H.1201’de vefat ettiğinde babasının yanında defnedildi.

Revnakoğlu
okla işaretli bu
fotoğrafın altına
“Hoşkadem
Câmi’-i şerîfi
karşısındaki
yüksekçe hazirede
sanatlı, nakışlı
mezar taşları.
Okla gösterilen
mihrabiyeli,
ziynetli taş, Hattat
Mustafa Behcet
Efendi’nin babası
Behcet Efendi’ye
aittir” notunu
düşer (179-1:487)

Büyükşehir Belediye
binasının arkasında,
Hoşkadem Camii’nin
karşısındaki hazire
(157:393)
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18 Sekbanlar
Tekrar Şehzadebaşı Caddesi’ne dönüyoruz. Belediye
binasını geçtikten sonra sağda 18 Sekbanlar haziresi
önündeyiz. (Kemalpaşa Mahallesi, 947 ada, 1 parsel)

Refik Fersan (1893-1965) hatıralarında yer alan (Refik Fersan ve Hatıraları,
hz. Murat Bardakçı), geçen asrın başlarındaki Şehzadebaşı, Revnakoğlu’nun
anlattıklarıyla kesişecektir:
Şehzadebaşı Karakolu’ndan Saraçhane Caddesi’ne doğru giderken sağda
köşe başında çocukluğumda daima bardak şekeri, kutu macunu, badem ezmesi ve o tarihlerde tanesi beş paraya satılan incecik çikolata vesair şekerlemeler almak üzere uğradığım Şekerci Ömer Efendi’nin dükkânı vardı. Ömer
Efendi şişman, top sakallı, göbekli, güler yüzlü bir adamcağız idi. Dükkânının
önünden geçerken “Buyurun küçük beyimiz” diye beni davet eder, dadım ve
lalamla birlikte girer, alacaklarımız alırdık.

Revnakoğlu’nun
yukarıda
bahsettiği kitabe
(157:393)

Dadım beni ekseri karşı köşe başındaki Bukağılı Dede’nin türbesine götürür,
türbedarı yeşil sarıklı, nur yüzlü zata nazar değmesin diye okutur üfletirdi.
Cadde üzerinde bir berber dükkânı vardı ki aynı zamanda dişçiydi. Bu dükkânın camekânında tesbih gibi iplere dizili bir sürü azı dişlerden ve kara yılan gibi simsiyah kerpetenlerden ödüm kopar, hep karşı tarafa geçerdim. İki
dükkân sonra babamın adamlarından meşhur muhallebici Ahmed Ağa’nın
dükkânı ve bunun tam karşısında ufacık bir meydancık ve büyücek bir kahvehane vardı. Ramazân-ı şerîfte bu kahvede karagöz oynatılırdı. Karagözcü
meşhur Hakkı Necip -eski İstanbul Opereti sanatkârlarından- bu kahvede
ben küçücükken senelerce karagöz oynatmıştı. Ramazanda ekserî
geceleri gider, seyrederdim.

da gayet süslü bir dükkânı vardı ki alafranga şeker ve şekerlemelerini kibar
aileler bu dükkândan tedarik ederlerdi…
Şehzade Camii’nin karşısında, İstanbul’un fethinde şehit düşmüş 18 sekban askeri
için tanzim edilmiş şehitlik yer alır. Burası hakkında en etraflı ve ilk malûmatı yine
Revnakoğlu verir (157:391):

İstanbul muhasarasında ve fethinde büyük yararlıklar göstermiş, İstanbul uğruna kanlarını akıtmış 18 Sekban, Şehzadebaşı Karakolu’nun arkasına düşen
Muhtar Paşa Akaretleri’nin bulunduğu sokakta, eski adı “Çamaşırcı Mescidi”
olan Kadı Hüsamüddin Câmi‘-i şerîfinin mihrabı önünde, son tamirler münasebetiyle biraz derlenip düzenlenen büyük çevirmede yatıyorlar. Bakımsızlıkla geçen uzun yılların biriktirdiği ve yükselttiği toprak yığınları altında
kabirleri belirsiz hâle gelmişti.
Sultan II.Mahmud’un tamiri zamanına ait sanatkâr bir elin enfes sülüs celîsi ile istiflediği mermer kitabeye bakılırsa nimelceyşten bulunan yani İstanbul’un fethinde ve Fatih’in maiyetinde hizmetleri geçen bu 18 yiğitin şehit
düştükleri mübarek yer de burası. Bakınız kitabe bize neler söylüyor:
“Ebü’l-Feth Sultan Muhammed Han aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufrân hazretlerinin maiyetinde bulunan “Ve leni‘me’l-ceyşü zâlike’l-ceyş” medîha-i Nebe-

Sekbanbaşı
haziresi ve
arkada Çamaşırcı
Hüsameddin
Camii (Encümen
arşivinden)

Bu meydancıkta bir de su terazisi vardı. Bizim konağımızn bahçesi
bu terazinin tam arkasındaydı. Evin asıl harem kapısı arkadaki Taş
Mektep Sokağı’ndaydı. Burası şimdi İstiklâl Lisesi’nin bulunduğu
sokaktır.
İttisalimizde Şekerci Udî Cemil Efendi merhumun kayınpederi
meşhur Bektaşî Nuri Baba’nın, onun ittisalinde de Doktor Kadri
Raşid Paşa’nın pederi Raşid Paşa’nın evi vardı.
Nuri Baba, Mehmed Ali Baba’dan evvel Merdivenköy Bektaşî Tekkesi’nin babasıydı. Gayet şişman, fevkalâde ehl-i dil, daima gülen
çehresiyle, top sakalıyla bugün gibi hatırımdadır. Her geldiğinde
bana bir oyuncak getiririrdi. Damadı bestekâr, udî meşhur Şekerci
Cemil Efendi’nin o devirde büyük bir şöhreti vardı. Şehzadebaşı’n-
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viyyesine mazhar olan zevattan olup bu mahalde
nûş-ı şehd-âbe-i şehâdet eden 18 Sekbanların ervâh-ı şerîfesiyiçün el-fâtiha”
Birbirini tamamlayan yangınlar, birbirini kovalayan ihmaller yüzünden mezar kitabeleri zamanla
kaybolmuş. Sekbanbaşı Hızıroğlu Hamza’dan başkasının isimlerini bilmiyoruz.
Revnakoğlu Tarih Dünyası’nda (15 Kasım 1950) 18 Sekbanları daha geniş ele alır (192:54-55):

Bir zamanlar
Sekbanbaşı
Hızıroğlu
Hamza’nın
mezarında keçi
otlarken (157:238)

18 Sekbanlar: Bu kelime Farsçadır, “köpeğe bakan”
demektir. Fatih’in maiyetinde gelip fetihte şehit
düşen 18 nefer sekbandır ki “seğmen” de denilirdi.
Bunlar ayı avlamaya mahsus köpeklerin muhafazasına memurken sonradan orduda rütbe alarak bir
nevi tüfekli asker olmuşlardır. 34 ortadan yani bölükten ibaret bulunup komutanlarına “sekbanbaşı”
tabir edilir: 18. sekban bölüğünün diğer bir adı da
“kâtib-i sekbânân”dır. 20. bölüğüne “kethüdâ-yı sekbânân” adı verilir. 33. bölük aynı zamanda avcıdır,
bunların başındaki amire “ser-şikârî” derler.
Şehzade Karakolu’nun yanından giren Kemal Paşa Caddesi üzerinde hâlen
Fatih türbesinin son türbedarı merhum Hafız Hasan Efendi’nin ailesinin
oturduğu Kadı Hüsameddin Câmi‘-i şerîfinin mihrabı önünde, şehit düştükleri gayet büyük hazirenin (Bu kelimenin Türkçe karşılığı “ağıl”dır, fakat burada cami, tekke, türbe mezarları gibi etrafı duvarla çevrili hususî kabristan
manasına gelen bir tabir olduğundan aynen kullanıyorum) içinde yatmaktadırlar. Müteaddit yangınlardan sonra kabirlerinin yeri belirsiz hâle gelmiştir.
Sonradan hepsinin namına bir taş yazdırılarak pencerelerden birinin önüne
konulmuş olduğunu görüyoruz. Filizî renkte, dört köşeli mermer üzerine nesih ile yazılmış kitabe şudur:
“Fatih Sultan Muhammed Han hazretleriyle maan teşrif buyurup bu mahalde şehîden vefat eden on sekiz nefer sekban aleyhimü’r-rahmetü ve’l-gufrân
hazretlerinin rûh-ı pür-fütûhlarıyıçun el-fâtiha” (Tarih yoktur)
Hazirenin 18 Sekbanlar Sokağı’na bakan yüzünde ise sıra ile 10 penceresi
olup soldan ikincisinin üstünde yine mistarlı, beyaz mermer üzerine sanatkâr
bir elin güzel bir sülüs ile istiflediği üç satırdan ibaret bir kitabe daha okumaktayız ki yazısı gerçekten güzel ve değerlidir:
“Ebü’l-Feth Sultan Muhammed Han aleyhimü’r-rahmetü ve’l-gufrân hazretlerinin maiyetinde bulunan “ve le-ni‘me’l-ceyşü zâlike’l-ceyşü” medîha-i ne-
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18 Sekbanlar’da
Hızır b. Hamza’nın
mezarı (157:393)

beviyyesine mazhar olan zevattan bu mahalde nûş-ı şehd-âbe-i şehâdet eden
on sekiz sekbanların ervâh-ı şerîfesiyiçün el-fâtiha, sene 857”
Bu güzel kitabenin bulunduğu pencerenin biraz arkasında yatan Sekbanlar kethüdası Hızıroğlu Hamza’nın baş şahidesinde de sülüs celîsi ile şunlar
yazılıdır:
“Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Kethüdâ-yı şühedâ-yı sekbân Hamza b. Hızır hazretlerinin rûhuna fâtiha, sene
H.857”
Kitabe güzel yazılmış olduğu gibi başındaki yeniçeri kavuğu da sanatkârane
sarılmıştır.
Diğerlerinin kabirleri kitabeleri mevcut olmadığı için
isimlerini bilemiyoruz.

1950’de 18 Sekbanlar haziresi
duvar kitabesiyle (157:393)
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18 Sekbanlar Mektebi
18 Sekbanlar haziresi önünde kimilerince 18 Sekbanlar
Mektebi denilen bir yapı vardı, Şehzadebaşı Camii ile
karşı karşıyaydı, Gençtürk Caddesi’nin başındaydı.
18 Sekbanlar haziresi önünde yıkılmadan önceki fotoğrafları belediye arşivinde bulunan bu mektebe dair Revnakoğlu’nda ve diğer kaynaklarda pek bilgiye rastlanmaz.
Hakikatte burasının mektep olduğu da şüphelidir. Yerinde bulunmayan bu yapının
fotoğraflarını vermekle yetinebiliyorum:

18 Sekbanlar Mektebi’nin arka kısmı
(Belediye arşivinden)
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18 Sekbanlar Mektebi’nin Şehzadebaşı
Caddesi’ne bakan kısmı (Belediye arşivinden)

DOKUZUNCU GÜZERGÂH

1541

Bukağılı Dede Türbesi
15 Temmuz Şehitleri Caddesi’nden Bukağılı Dede Sokağı’na
döner dönmez sokağın ortasında Bukağılı Dede Türbesi vardı.
Bugün 18 Sekbanlar haziresinde ona ait mezar görülmektedir. Tuhaf bir şekilde
cahillerce bir hayal mahsulü olarak mezar taşına Kubbe Tekkesi’nde şeyhlik yaptığı
var sayılan Muhammed Bağdadî’nin Bukağılı Dede olduğu işlenmiştir!
Revnakoğlu bu yatırın sahibi Bukağılı Dede’ye dair bir yazısında, onun Bizans’tan
kalma bir miras, Hristiyan bir aziz olduğuna işaret eder (140:132; 105:89,130-31):

18 Sekbanlar
Mektebi yıkılırken
(Belediye
arşivinden)

Fetihle, Fatih’le ilgileri kesin olarak bilinemeyen Bukağılı Dede, Uryanî Dede,
Tezveren Dede gibi hüviyetleri belirsiz birtakım yatırların masal ve hayal
mahsullerinden ibaret türbelerini yeniden ihya ve onarma masrafı olarak en
azı 2.400 liradan 5.000 liraya yakın bir para gitti. Bunların içinde Bukağılı
Dede gibi Bizans azizlerinden veya havarilerden olduğu bile rivayet edilen bu
sonradan çıkma uluların yakıştırma ve uydurma mezarları birçok maddî külfetlerle yeni baştan yaptırıldı, yani bir hiç uğruna dünyanın parası harcandı...
Bukağılı yahut Bukağılu Dede, ayağı zincirli demek, fakat niçin?
18 Sekbanlara komşu olan, fakat ana kaynakların hiçbirinde adı bile geçmeyen bu zat hakkında güvenilir, sağlam malûmat verecek eski - yeni dayandığımız yegâne şey, efsane ve
hikâyeden ibarettir. Bu zatın
Bizans devri azizlerinden olduğu bile söylenilir. Hıristiyanların mübarek saydığı, ziyaret
ettiği bu yatırı fetihten sonra
biz Türkler de hürmeten şehit
gibi kabul etmişizdir. Bu saygı
ve teberrük (mübarek bilme)
duygusundan ortaya müşterek
bir ziyaretgâh çıkmıştır.

Önde 18
Sekbanlar
haziresi, arkada
18 Sekbanlar
Mektebi (Salt
arşivinden)
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Bir rivayete göre Bizans zamanından kalma bir müslümandır.
Bilinmeyen bir sebeple, belki
de müslümanlığı dolayısıyla
kendisine eziyet etmek için Bizans hıristiyanları tarafından
zindana atılmış, ayaklarına bukağı vurulmuştur. İstanbul alı-
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Bukağılı Dede’nin
yıkılmadan önceki
türbesi (105:57)

nırken sağ olduğu görülerek vefatından sonra üzerine türbe yaptırılmıştır.
Ziyaret penceresi üstünde, türbelerin kapanışına kadar herkesin gördüğü ,
şunun bunun yazdığı nakkaş levhasına bakılırsa Bukağılı Dede güya Fatih’in
adamlarındandır, fetihten sonra bir müddet daha yaşamıştı ve kendisini ibadet ve riyazete vermiş, Allah’ına yakın bir kimse olduğundan riyazet sırasında (ibadet maksadıyla aç durma) uyumamak için ayaklarını zincirlermiş.

1950’lere ait
bir haberde
18 Sekbanlar
(157:238)

Şehzadebaşı Karakolu’nun yanından 18 Sekbanlar’a kıvrılan Muhtar Paşa Sokağı’nın başındaki çökmüş, çürümüş ahşap türbesi fetih yılı hürmetine bu
defa tuğla ile yeniden yaptırıldı.
Bukağılı Dede’nin Bizanslı olduğu hususunu daha ileri götüren Revnakoğlu, notlarında Osmanlı arşivinde buna dair bir vesikanın bulunduğunu da kaydeder (105:91):

İstanbul Başvekâlet Arşivi’nde kıymetli bir mütehassıs olan Erzurumlu Musa
Bey merhum, Bukağılı’nın Bizans azizlerinden olduğunu gösteren bir arşiv
vesikası bulmuş ve buna dair Cumhuriyet gazetesine bir yazı göndermişse
de neşrolunmamıştır. Bu hadise bir öğle paydosunda yemek masası etrafında
görüşülürken bizzat orada bulunup meseleyi dinleyen arşiv memurlarından
emekli Ahmed Hamdi Maral, Derviş Albar, Bekir Ağazâde Kitapçı Ahmed
Hamdi Beyler, hamdolsun hayattadırlar, kendilerinden sorulabilir.
Revnakoğlu bahsi şöyle bitirir (105:130):

Bukağılı Dede de Kara Baba gibi aslında Bizans azizlerinden bulunduğu için
mezarları batıya bakıyordu. Üzerlerine türbe ve sanduka yapıldıktan sonra
başları kıbleye çevrildi. Belediyece onarılan fetih şehitleri ve bu devre ait bü-
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yüklerin mezarları arasında Bukağılı Dede’nin mezarı betonla yaptırılmış ve
2.465 lira ve beş kuruş gitmişti.
Revnakoğlu aynı isimde bir başka Bukağılı Dede’nin Üsküp’te yatırı olduğunu da
kaydeder (105:91):

Bir Bukağılı Dede de Üsküp’te vardır, kendi namıyla bilinen Bukağılı Hasan
Dede Tekkesi’nde yatar. Tekke, Üsküp’ün Şeyh Çayırı semtinde, Hacı Gazi
Mahallesi’nde, Yahya Paşa Câmi‘-i şerîfi kıble kapısı karşısında ve dibinde
olup Sinâniyye tarikatındandır. Mimar Sinan âsârından bulunan Yahya Paşa
Câmi‘-i şerîfinin artakalan enkazıyla yaptırıldığı söylenilir. Kanunî devrinden
kalma çok eski bir türbedir. Çarşamba günü akşamı - perşembe gecesi âyîn-i
şerîf icra olunurdu. Şimdiki şeyhi Kadri Efendi’dir (23 Nisan 1953). Halkın bir
kısmı “Bukayılı Baba” derler.
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Fevziye Çarşısı

Şekerci Cemil’in Dükkânı

Gülsoy Oteli’nin önünde, Şehzadebaşı Caddesi’ne
karışan alanda Fevziye Çarşısı vardı.

Fevziye Çarşısı’nın bitişiğinde Şekerci Cemil’in
dükkânı vardı. Eski kayıtlarda dükkânın
adresi, Şehzadebaşı Caddesi, no 3’tü.

Yeniçeriler devrinde eski odalara uzanan bu saha mahiyet değiştirmiş, Acemioğlanlar Kışlası’nın yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonraki çıplak arsasına vakıf
dükkanları yapılmıştı. Burası artık “Fevziye” adıyla anılıyordu, “Fevziye” ismi de
buradaki çarşının, kıraathanenin adı olarak geçen asrın ilk yarısına kadar muhafaza
edilmişti. Sermet Muhtar, 1 Kânûn-ı sânî 1939 tarihli Akşam’da burada “1310 zelzelesinde Kalpakçılarbaşı’ndan kaçanların barındıkları”nı kaydediyordu.
Şehzade Camii
minaresinden
çekilen fotoğrafın
en solda tarafında
bugün büyükşehir
belediyesi
binası bulunan
Münir Paşa
Konağı, önünde
de İbrahim
Paşa Hamamı
(Encümen
arşivinden)

Revnakoğlu 1940’ta kitabesi Râkım’a ait bir çeşmenin bu çarşının arkasında olduğundan bahseder (38:107): “Şehzadebaşı’nda, Fevziye Çarşısı arkasında, Mahmudiye
Çeşmesi Sokağı’nda, 1940 yılında yıktırılmış, geniş mermer kurnalı, tek lüleli güzel
çeşmenin celî kitabesi…” Bu çeşmenin tam yeri, Mahmudiye Çeşmesi Sokağı’nda 7A
numaralı yapının bulunduğu alandı.
Not düşelim, Babanzâde Ahmed Naim’in evi Fevziye Çarşısı yanındaydı ve Ahmed
Amiş Efendi o evde vefat etmişti.

İbnülemin ve Suphi Ezgi’nin kayıtlarına göre 1867’de doğan Cemil Bey’in çocukluğu
önce bedestende kuyumcu dükkânında, sonra bir şekerci dükkânında çıraklıkla
geçmiş; bu arada Udî Basri ve Hanende Kel Ali’den de musiki meşk etmişti. Onu
daha sonra Mediha Sultan’ın dairesinde imam ve Muzika-i Hümâyûn’da ud hocası
olarak görüyoruz. Emekli oluncaya kadar 1898-1911 yılları arasında burada çalışmış,
aynı yıllarda Şehzadebaşı’ndaki dükkânında şekercilikle meşgul olmuştu. Abbas
Hilmi Paşa’nın davetiyle gittiği Kahire’de 1928’de vefat etti. Orada da bir şekerci
dükkânı açmıştı.
Revnakoğlu notlarında Şekerci Cemil için şu bilgiler yer
alır (148:61):

Şekerci Cemil Bey

Şekerci Cemil Bey, İstanbulludur ve Şehzadebaşılıdır. Bir müddet Mısır’da bulunduğu için oralı tanındığından “Mısırlı” derler. Şehzade Camii karşısında, son istimlâklarda yıktırılan meşhur Çinili
Fırın’ın yanında çifte kapılı büyük bir şekerci dükkânı vardı. O zamanki piyasanın tanınmış, tutunmuş birinci sınıf şekercilerinden biriydi. Cemil
Bey burada hem müşterilerini karşılar hem bestelerini yapardı.
Cemil Bey’in babası Şehzade Câmi‘-i şerîfi imamı,
dersiam Hasan Tâhir Efendi, Vefa’da Küçük Kovacılar’da otururdu. Vefatında Eyüp’te Kırkmerdivenler’de gömülmüştü.
Cemil Bey’in çocuklarından Şekerci Mehmed Ali
Bey 1958’de vefat etti. Diğer evlâdı yine Şekerci Nureddin Bey ile Perveriş Hanım, Kadıköy’de
oturuyorlar.
Not düşelim, Cemil Bey’in çocukları İstanbul’da birçok
yerde “Cemilzade” adıyla babalarının şekercilik mesleğini
devam ettirmektedir.
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Acemioğlanlar Kışlası
Acemioğlanlar Kışlası buradaydı. İstanbul’un yeniçeri kışlalarından biri olan
Eski Odalar’ın yeri Şehzadebaşı’ndan
Vezneciler’e kadar uzanır, bu hizanın Laleli’ye bakan tarafları yeniçeri
odalarını teşkil ederdi. Acemioğlanı
adını alan devşirmeler, usta birlikleri
dediğimiz sınıfa geçmek, ücretli ve
daimi kadrolu yeniçeri olmak için
hazırlık safhasını, acemilik dönemini
burada tamamlardı. Vezneciler’deki
bu kışla hamamı, yeniçerilikten geriye
kalan son eser 1990’larda ağır ağır
yanındaki otel tarafından sarmalandı,
gözden kayboldu…

Acemoğlu Hamamı (Encümen arşivinden)

Şekerci Udî Cemil
ve oğlu Mehmed
Ali’nin Kahire’deki
dükkânı

Üryani Dede Türbesi
Şehzadebaşı Caddesi’nden Gençtürk Caddesi’ne giriyoruz.
Bu caddenin sola dönen ikinci sokağı Onsekiz Sekbanlar
Sokağı’dır. Bu sokağa giriyoruz, hemen sağda Uryanî Dede
Türbesi önündeyiz. (Kemalpaşa Mahallesi, 790 ada, 16 parsel)
Şimdi bakımsız, soğuk, alâkadan mahrum hâlde dükkânlar arasında kalmış türbesinde
medfun bu ermiş kişiye ait Revnakoğlu’nda şu notu buluyoruz (227:210):

Şekerci Cemil’in
Şehzadebaşı’ndaki
dükkânının
reklamı (Şehbal,
15 Eylül 1325)
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Uryanî Dede: İsmi Mustafa’dır. Şehzadebaşı’nda 18 Sekbanlar sırasındaki bugünkü kubbeli taş türbesi vaktiyle sadrazam çukadarlarından Ahmed
Ağa’nın (Ahmed Ağa’nın oğlu Şeyh Şakir Efendi, şair ve müelliftir) oturduğu
evin altındaydı. Çevresine “Eski Odalar” denilirdi ki sonra Fevziye Çarşısı
oldu. Türbesi 1953’te tamir edildi ve bugünkü şekli verildi.
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Sakallı Cemil’in Çardak Kahvesi
1941’de Uryanî
Dede Türbesi
(Encümen
arşivinden)

Şehzade Camii avlusunda Sakallı Cemil’in çardak kahvesi vardı. Tekkelerde zakirlik
yapan Sakallı Cemil Efendi’nin hem zakirliğinden hem de bu kahvesinden Revnakoğlu
dosyalarında bahis yer alır (116:50-51):

Siyah, gür sakallı, gösterişli bir zattı, Şehzade Câmi‘-i şerîfi avlusundaki çardak kahveyi işletirdi. Zamanın kalem efendileri ve
tekke mensupları, ekseri zakirler bu kahveye devam ederlerdi. Burası tiryakileri memnun eden köpüklü ve okkalı kahve yapmakla da meşhur olmuştu.
Cemil Efendi merhum (Müştakzâde, Sakallı), pek çok meşhur olmamış, fakat dümtek usulüyle metotlu bir tarzda zikre riyaset etmekle tanınmış ve ileriye geçmiş usta
bir kıyam reisiydi. Tekkelerde fazla görünmezdi, yalnız Matrak Dergâhı’na gelir, zikri
idare ederdi. Tarikaten amcası Müştakzâde
Ahmed Efendi’ye müntesipti. 1323’te altmışa yakın bir yaşta göçtü. Pek mütevazı insandı, hiçbir varlığı yoktu. Kalem efendisi
terbiyesiyle görünürdü. Mengene’nin Cevad Bey merhum, bu zattan yetişmedir.

Revnakoğlu,
Eyüp - Şah Sultan
Tekkesi’nde
(112:227)

Revnakoğlu dosyalarında “Yâ Hazret-i Hünkâr Hacı
Bektaş-ı Velî kuddise sırruhu” yazılı hat (93:72)
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Osman Baba Türbesi
Şehzadebaşı Caddesi’nin Fevziye Caddesi’yle kesiştiği
yerde, İbrahim Paşa Sebili’nin tam karşısında,
Şehzadebaşı Caddesi’nin Vezneciler’e gidiş kısmının
üzerinde Osman Baba’nın türbesi bulunuyordu.
Direklerarası’nı gösteren yağlı boya resim, gravür ve fotoğraflarda dikkat çeken bu
mezar, H.1197 (M.1782-83) tarihinde vefat eden Osman Baba’nındı. 1914’te tramvay
yolunu genişletme çalışmaları sebebiyle, mezar Şehzade Camii’nin haziresine taşındı.
Revnakoğlu notlarında Osman Baba da yer alır (227:20-21):

Osman Baba, mecâzibden bir zat olup yalın ayak gezer ve Direklerarası’nda
medfeninin bulunduğu yerde iğne satarmış. Direklerarası’nın alt başındadır.
Sultan I. Abdülhamid devrinde yaşamıştır, mazinneden bir zattır, kerameti
görülmüştür. Zamanın vüzerâ, vükelâ ve ricâl konaklarına sellemehüsselâm
girer ve girdiği konağın en mutena bir odasının yine en hususî ve en güzel
minderi üstüne çıkar otururmuş. Asıl hayret edilen tarafı, ayakları çamur
içinde olduğu hâlde bağdaş kurarak oturduğu mindere çamur bulaştırmazmış. Kendisinin bir eve, bir konağa girmesini herkes teyemmün eder ve Osman Baba’dan bir ikbal ve devlet beklermiş (Kibâr-ı Evliyâ’dan, s. 118) Kırklardan bilinir.
Osman Baba,
solda demir
kafesli türbe
(1838 tarihli
Constantinople
And The Scenery
Of The Scenery
Of The Seven
Churches Of Asia
Minor’dan)

Elektrikli tramvayın işlemeye başladığı senede Şehzade Câmi‘-i şerîfi haziresine kaldırıldı, Şehremini vekili Tevfik Bey zamanındadır. Yazılı mezar taşı
ustuvane şeklindedir. Son türbedarı Yahya Efendi de biraz meczupçaydı.
Yukarıda Osman Baba’dan iktibasa yapılan Kibar-ı Evliya, Kenan Rifâ‘î’nin oğlu Kâzım
Büyükaksoy’un eseridir. Revnakoğlu, tarikat pîrlerinin biyografilerinde Kâzım Büyükaksoy’un bu eserinden istifade etmiş, dosyalarında onun bu kitabının parça parça
hemen tüm istinsahı yer almıştı. Kibar-ı Evliya’dan kaydıyla yazdığı bu kısımların
uzun zaman müellifini tesbit edememiştik, 187:117’de “Şeyh Kenan Beyzâde Kâzım
Bey’in Kibâr-ı Evliyâ’sında…” notu eserin müellifini tesbite imkân sağladı.
Kazım Büyükaksoy’un kısa biyografisi Revnakoğlu dosyalarındaki bir gazete kupüründe şöyle yer alır (82:24): “İstanbul’da Karagümrük’te Ümmü Kenan Dergâhı
şeyhi meşhur Kenan Bey’in oğludur. Kendisi Eczacı Okulu mezunu olmakla beraber
maarife intisap etmiş ve oradan emekli olmuştur. Okuyuşu ve tavrı merhum Hafız
Sami Efendi’nin yoludur. İnce, kıvrak ve tatlı sese sahip olan arkadaşımızın güzel
mevlid okuyuşunun yanında musiki bilgisi de bir hayli geniştir. Bir zamanlar meşhur
üstat Mahmud Kemal İbnülemin Bey’in evindeki haftalık mutat musiki ve sohbet
toplantılarında Kâzım Büyükaksoy’un büyük bir vukuf içinde fasıl idare ettiği ve
güzel gazeller okuduğunu görür ve dinlerdik. Ses vüsati iki oktav civarında olan bu
arkadaşımızın mevlid okuyuşu da nevi şahsına münhasırdır. Devrin üstatlarından
Muallim Kâzım Bey, Eyyûbî Ali Rıza Bey gibi hocalardan musiki meşk etmiştir.”
Tekrar Osman Baba’ya dönüyor, onu asıl kaynak olan Kâzım Büyükaksoy’un Kibâr-ı
Evliyâ’sından okuyoruz (227:22):

Osman Baba: Mecâzibden bir zat olup yalın ayak gezer. Ve I. Sultan Hamîd
devrinde bulunmuş, o devirde yaşamıştır. Rivayete göre kendisi mazinneden
bir zat imiş.
Osman Baba, zamanının vüzerâ ve ricali konaklarına sellemehüsselâm girer
ve girdiği konağın en mutena bir odasının minderine çıkar otururmuş.
Osman Baba’nın kerameti, ayakları çamurlu olduğu hâlde oturduğu mindere
bir parça olsun çamur bulaştırmamasıymış. Sonra kendisinin bir eve veya bir
konağa girmesini herkes temenni eder ve Osman Baba’dan bir ikbal ve devlet beklermiş. Osman Baba, kendi medfeni olan Direklerarası’nın alt başında
iğne satarmış.
Bu vakanın nâkili o zamanın sadrazamının kavasbaşısı Ahmed Ağa’dır ki bunun oğlu II.Sultan Hamîd devrinde vefat eden, Büyük Çarşı’da mahfazacılık
edip yüz yaşına kadar bir müddet yaşamış olan Şakir Efendi’nin babasıdır.
Ahmed Ağa, Şakir Efendi’ye hikâye edip Şakir Efendi’den de nakledilmiştir.
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1835’te Osman
Baba, solda
(Bartlett’in The
Beauties Of The
Bosphorus’undan)

Osman Baba’nın yol ortasında kalan mezarının taşınması gerektiği 23 Ağustos 1325
tarihli Muhibban’da kalabalık ahalinin geçiş yeri olan Direklerarası’nın başındaki
bu türbenin yol ortasında kaldığı ve lâzım gelen hürmetin esirgenir olduğu, artık
mezarın bir başka yere kaldırılması gerektiği ifade ediliyor, etrafta söylenip duran
bir söz aktarılarak bunun hakikati olmadığı söyleniliyordu: “Osman Baba, kabrini
nakletmek isteyenleri çarptığına dair dallı budaklı bir hikâye vardır. Vallâhi yalandır,
Kur’an’da böyle bir şey yoktur!”.
Bu yazıdan bir süre sonra, 1914’te burada tramvay yolu açılırken taşınma işlemi
gerçekleşti.
İhtifalci Ziya (II,45), “Üstü kubbe şeklinde demir ve tel kafeslerle setr edilmiş, mükellef sandukalı” mezarın “bir gece alelacele hedm ve merhûm müşarünileyhim pek
muntazam, gayet metin ve vasi lahdi açtırılarak bakiyye-i izâmı büyük bir sandık
içerisine alınıp Şehzade Camii avlusuna, Fevziye Caddesi’nden Vefa’ya giden yolun
iç köşesine nakil ve defin edildi” bilgisine yer verir.
Osman Baba’nın Şehzadebaşı Camii haziresinin İbrahim Paşa Sebili’ne bakan köşesindeki Mevlevî sikkeli mezar kitabesinde sülüsle “Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî - Meczûb-ı
ilâhî merhûm ve magfûrun leh Derviş Hafız Osman Velî rûhıyıçun el-fâtiha, 1197”
yazısı görülür:
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Fevziye Kıraathanesi
Osman Baba Türbesi’nin hemen arkasında, sonradan
yola giden Fevziye Kıraathanesi bulunuyordu.
Osman Baba Türbesi’nin arkasında, Şehzadebaşı Caddesi’nin Fevziye Caddesi’yle
kesiştiği yerde, İbrahim Paşa Sebili’nin karşısında, Hamidiye Hotel’in Şehzadebaşı
Caddesi’ne bakan 1A’nın önündeydi. Şimdi üzerinden Şehzadebaşı Caddesi geçiyor.
Kuruluş tarihi tesbit edilemeyen bu kıraathane, 19.yy’ın son çeyreğinde İstanbul’un en
meşhur yerlerindendi. Reşad Mimaroğlu, Reşat Ekrem Koçu’nun hazırladığı İstanbul
Ansiklopesi’nde burayı şöyle anlatır:

Kapısı o zamanlar Direklerarası denilen Şehzadebaşı Caddesi’ndeydi. Fevziye Caddesi üzerinde bir bahçesi vardı, bahçenin yanında da yüksek riyaziye
(matematik) hocası Vidinli Tevfik Paşa’nın konağı vardı.
İçi gayet genişti, yüz elli kişi kadar alırdı, fakat müşterisi az ve kibar, münevver tabakadan kimselerdi. Senede bir ay, Ramazanlarda pek cazip bir sanat,
musiki mahfili olurdu. Kadir gecesi müstesna her gece İstanbul’un en seçkin
profesyonel sazende ve hanendelerinin musiki fasılları pek meşhurdu. Fasıl ya Kemençeci Vasilaki’nin yahut Kemanî Memduh Efendi’nin idaresinde
bulunurdu.

19. yy’a ait ismi bilinmeyen bir yağlı boya
resimde Osman Baba ve Şehzade Camii

Çalan ve okuyan meşhurlar da şunlardı: Memduh yahut Vasilaki Efendilerden biri, Kanunî Selanikli Berber Şemsi (berber dükkânı Direklerarası’ndaydı), Udî Astikzâde Bogos, Nısfıyezen Kirkor, Lavtacı Övrik Efendiler.
Hanendeler: Ahmed Bey, Ortaköylü Musevî Karakaş Efendi, Kara Bogos Ağa.

Osman Baba
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Şemsi Efendi’nin icrası kolay olmayan kanunu hiç falsosuz çalışı, zamanının
musiki üstatları tarafından daima övülürdü. Bazı geceler okuyuculara amatör bir sanatkâr olarak Hafız Osman Efendi de katılırdı. Bazı geceler devrin
büyük şöhretlerinden Tanburî Cemil Bey, Ali Rifat Bey,
Rauf Yekta Bey, Şekerci Cemil Bey, Rahmi Bey, Lemi
(Atlı) Bey, Lemi Bey’in dayısı
Hanende Muhib Bey ve sair
amatör musiki müntesipleri de Fevziye fasıllarını gelip
takip ederlerdi ki alelâde bir
sazlı kıraathane olmadığına
delildir.

İbrahim Paşa
Sebili’nin
karşısında
işaretlenmiş
Osman Baba ve
arkasında Fevziye
Kıraathanesi
(Atatürk Ktp.
Hrt_005930)
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perdesinde gösterildi. İlgi görmesi üzerine sinema işlevi de gören kıraathanede
gösterime giren filmlerin reklam ilânlarına da yer verilmişti:

Fevziye
Kıraathanesi’nin
ince saz heyeti:
Soldan sağa
Kemençeci Aleko,
Lavtacı Andon,
Lavtacı Aleksan,
Hanende K.
Hüseyin, Udî
Parsak, Kanunî
Osman

“Şehzadebaşı’nda kâin Fevziye Kıraathanesi’nde Belçika’dan şehrimize gelmiş olan
Sinematograf Kumpanyası tarafından her gece menâzır-ı latîfe irâe edilmektedir,
ayrıca kanto ve düetto” (1 Ekim 1909)
“Yazıları Türkçe sinematograf. Bu kere Pathe Freres Fabrikası’na sipariş edilen gayet
cesim kordelalar Şehzadebaşı’ndaki Fevziye Kıraathanesi’nde her gece gösterilmektedir. Fiyatlar 1 ve 3 kuruştur” (20 Aralık 1911)

Kıraathanede yalnız kahve, çay, şurup verilirdi. Pek muntazam idare edilir,
her akşam dört saat kadar sürerdi ve yalnız iki makam üzerine tertip edilir,
bir musiki ziyafeti olurdu…

Fevziye Kıraathanesi 1914’te Millî Sinema olmuştu. Bu sinema daha sonra sırasıyla
Güneş, Emperyal, Felek ve Türk adlarıyla devam etti. Revnakoğlu, Rifâ‘iyye’den Odabaşı’nda Koruk Mahmud Sokağı’ndaki Abdullah Efendi Tekkesi - Koruk Tekkesi şeyhi
Ahmed Muhtar’dan bahsederken sinemaya giden şeyhlerin de adlarını verir (111:28):
“Gayet rint olduğundan sazı sözü sever, Yenikapı şeyhi Bakır Dedeefendi ve Merkez
şeyhi Ahmed Efendi ile birlikte sinemaya giderlermiş.”

Kıraathanenin müdavimlerinden Ahmed Rasim, Resimli Şark’ta (Ocak 1932) buraya
temas ediyor, müdavimleri arasında Zekâî Dede’nin de olduğunu söylüyordu:

Şöhret-i fâika kazanmış olan Fevziye Kıraathanesi, bir zaman İstanbul’un
darülelhanı olmuştu. Kâzım Efendi namında sarışın, nazik, halûk bir zatın
taht-ı isticârında bulunduğu zamanlarda müdavemete başlamıştım. Burada
Kemençeci Vasil’in, düğün savanlardan Yahudi Kemal’in, Kemanî Usta Mike’nin saz heyeti çaldılarsa da en ziyade payidar olanı Kemanî Tatyos’un takımıydı. Tatyos, musikimize pek çok hizmet etmiş, makbûl-i zamân olmuş,
peşrev, semaî, ara nağmeleri güzide şarkıları vücuda getirmiş ustalardan
Hanende Bogos Efendi’nin pederi, meşâhîr-i bestekârândan Astik ile Kanunî Şemsi, Tanburî Ovagim, sonraları Karakaş, Hacı Karabet, Kuzguncuklu
Artin, Seatik… bulunurdu. Fevziye Kıraathanesi gitgide bir musiki mahalli
ehemmiyetini haiz olarak bazen Zekâî Dede, Hünkâr imamı Medenî Aziz
Efendi, Hacı Arif Bey, Hacı Faik Bey, Sermüezzin Rifat Bey, Behlül, Kiramî
Efendiler gibi esâtîze ile Kel Ali, Nedim, Kör Hüsameddin Beyler, zamanın
sair bestekârları, meşhur sazende ve hanendeleri gelirler, bilhassa Ramazan
gecelerinde her taraftan yüzlerce erbâb-ı nezâhet ve merak toplanırlar, oturulacak yer, sandalye bulunmadığı pek çok vaki olurdu…

Musiki-i Osmani Mektebi
Fevziye Kıraathanesi’nin üst katında Musiki-i Osmanî Mektebi kurulmuştu. Ser-sâzende-i şehriyârî İsmail Hakkı Bey (ö.1927) tarafından 1909’da kurulan cemiyet, ertesi yıl
mektebe dönüşmüştü. İzzeddin Hümâyî, hocası İsmail Hakkı Bey’den nota dersi almış,
Mûsikî-i Osmânî Mektebi’nde kendisine müdür muavini ve meşk muavini olmuştu.
Bu mektep, İstanbul’da verilen birçok konserin şekillendiği, devrin meşhur hanende
ve sazendelerin yetiştiği meşkhanelerden biri oldu. Daha önce Karagümrük’te Dört
Yol’da Hasan Ağa’nın kahvesini gayrıresmî bir mektebe dönüştüren Muallim İsmail
Hakkı, 1912’de Mûsikî-i Osmânî Mektebi’nin Eyüp’te bir şubesini de açmıştı. Neyzen
Amca İhsan Bey (Büyük İhsan, Kahveci İhsan), Udî Fahri (Kopuz), Kanunî Ahmed
Nazım Bey gibi şöhretlerle on yıl faaliyet gösteren bu mektep musiki tarihimizin
bir sayfasıydı.

Kıraathanede Ramazanlarda, kış gecelerinde kukla oynatıldığını belirten Mahmud
Yesari (Yedigün, 1936), Meşrutiyet’in ilânında Heveskârân Heyeti’nin burada tiyatro
oynadıklarını, İbnürrefik Ahmed Nuri, Muvahhid, Rafet merhumlarla Şâdî’yi ve Nureddin Şefkatî’yi burada seyrettiğini söyler.
Beyoğlu’ndan sonra ilk sinema filmi Fevziye Kıraathanesi’nde Kâtip Salih’in karagöz
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