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Mustafa Koç

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 mekanı 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 şeklini anlatırken deruni tarafını, arka yüzünü, mana yönünü
öne çıkarır.
Musikişinaslar, dergahlar, kütüphaneler, büyük şahsiyetler, mezarlıklar,
camiler, şairler, mektuplar, edebî notlar ve fotoğraflardan meydana
gelen Revnakoğlu arşivi İstanbul’umuz için paha biçilemeyecek kadar
büyük bir hazinedir.
Merhum Revnakoğlu’nun notlarından yola çıkılarak hazırlanan
bu muhteşem eseri halkımızın istifadesine iftiharla sunuyoruz.
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, Fatih Camii’nin Boyacı
Kapısı’ndan başlar, Darüşşafaka Caddesi
istikametinde ilerleyerek Yavuz Selim
Caddesi, Manyasizade Caddesi, Fethiye
Caddesi, Draman Caddesi ve Salma
Tomruk Caddesi’nden Balat’a ulaşır. Bu
caddelere bağlanan sokaklarla Ali Kuşçu,
Atikali, Yavuz Sultan Selim Mahallesi,
Dervişali Mahallesi, Ayvansaray Mahallesi
ve Balat Mahallesi 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/

İKİNCİ GÜZERGÂH
Fatih Camii’nin Boyacılar Kapısı’ndan
Darüşşafaka Caddesi’ne çıkıyoruz.

Ebü’l-Meyâmin
Mustafa Efendi
Haziresi

Eski adı Çarşamba Caddesi’ydi. Fatih külliyesi ile Darüşşafaka Caddesi üzerinde
ve etrafında yoğunlaşan medreseler, bu istikameti ilmiye sınıfının yoğunlaştığı bir
muhite dönüştürmüş; yol boyu sıra konaklar, ulemanın ikametgâhı olmuştu. Bu
caddeyi takip ederken bizi şaşırtacak medrese bolluğunu fark edeceğiz. Bu medreseler sade İstanbul’un değil, bütün Osmanlı Devleti’nin dinî ve ilmî hayatını idare
ediyordu. Klasik tahsil müesselerin yanında Fatih Rüşdiyesi ve Darüşşafaka Lisesi
gibi mektepler de bu cadde üzerinde vücut buldu.
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Fatih Camii’nin doğu - batı ekseninde sıralanan Sahn-ı Semân Medreseleri, etrafında
yer alan diğer medreselerle beraber öteden beri söylenegelen “İlim, Fatih’tedir,
Aksaray’a inmez!” sözünü mücessem vesaikalarıydı. Ulema, çok defa bu camiinin
avlusundan dışarı açılan cadde ve sokaklardaki sıra evlerde ikamet ederdi ve yakın
zamanlara kadar bu hâl hep böyle devam etti; kadim İstanbul’un burada şekillenen
ilmiye teşkilâtı cemiyeti, sarayı, ehl-i sünneti hep buradan besledi.
Birçoğu zelzeleler ve yangınlarla arsaya dönüşmüş, arsalarında binalar yükselmiş bu
medreselerden ayakta kalabilenlerin sayısı bugün ancak birkaç tanedir. Kadastroların
sürekli değişmesi, değişen sokak ve cadde adları, buradaki birçok medresenin tarihî
yerini tesbiti hâlâ müşkülleştirir.
Fatih Camii avlusundan bu kapıdan çıkılınca hemen sağda şimdi manavın bulunduğu yerde boyacı dükkânı vardı, “Boyacıkapı” adını bu dükkândan alır. Bu dükkân,
Atatürk Kütüphanesi’nde 1285 tarihli Fatih’te Karaman harik mahallinin haritasında
açıkça görülür:

Fatih Camii’nin Boyacılar Kapısı’ndan çıkar çıkmaz
soldaki çeşmenin ve Taş Han’ın arkasındaki hazirede
şeyhülislâmlardan Ebü’l-Meyâmin Mustafa Efendi’nin
olmak üzere bazı zevatın mezarları bulunuyordu.
(Ali Kuşçu Mahallesi, 2126 ada, 43 parsel)

Boyacıkapı çıkışındaki
hazirenin eski bir fotoğrafı
(Encümen Arşivi)

Hadîkatü’l-Cevâmi‘, bu hazirede Eskici Dede, Şeyhülislâm Ebü’l-Meyâmin Mustafa
Efendi ve Şeyhülislâm Mahmud Efendi’nin medfun olduğu, ayrıca Şeyhülislâm Mahmud
Efendi’nin kadı ya da müderris olan Abdullah, Yahya, Zekeriya ve Feyzullah adlı dört
oğlunun ve bu oğullarının yakınlarının burada gömülü olduklarını kaydeder. Ayvansarayî bu listeye bir de Eskici Dede’yi
ilâve eder. Şimdi bu isimlerin haziredeki mezar yerleri meçhul olduğu gibi
taşlarına da rastlanmaz.
Şeyhülislâm Ebü’l-Meyâmin Mustafa
Efendi’nin isminin önündeki “Ebü’l-Meyâmin” ifadesi, ona İstanbul kadılığında
bulunduğu sırada ahaliye zahire yokluğu
çektirmediği ve pazar fiyatlarını kontrol
altında tutabildiği için kendisine halk
tarafından verilen “bereketin babası”
anlamında unvandı. 1603 Şubatından
1604 Haziranına kadar ilk şeyhülislâmlık devresinden sonra yeniden
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1606 Temmuzunda getirildiği bu makamda henüz dördüncü ayını doldururken vefat
etmişti. Kendisi Ebussuud’a talebelik yapmış, Melâmî-Hamzavî İdrîs-i Muhtefî’nin
de müridi olmuştu. Kâtip Çelebi’ye göre vefatına yol açan, tütün tiryakiliğiydi; ölümüne düşürülen tarih de “Yaprak içmekle helâk oldu ol müftî-i zamân” mısraıydı.
Ahirete intikal ettiğinde henüz altmışına basmış şeyhülislâmın evinin bitişiğindeki
bu hazireye defnedildiğini Nevizâde Atâî not eder.

Fatih Camii’nin Boyacılar
Kapısı çıkışı ve Taş Han
(Encümen Arşivi)

Not düşelim, “Ebü’l-Meyâmin Mustafa Efendi” adında bir başka zat daha vardır, Tosyalıdır. Revnakoğlu (116:82-83), H. 1135’te vefat eden ve mezarı Keskin Dede haziresinde
bulunan bu âlim, şair ve müderris olan şahsın biyografisini Sahaflar Şeyhizâde Esad
Efendi’nin ve Salim’in tezkirelerinden tesbit eder, kitabesini kaydeder.
Yine şeyhülislâmlardan İmam-ı Şehriyârî Mahmud Efendi ile oğullarından Kazasker
Abdullah Efendi (ö. 1748-49), Yahya (ö. 1759-60), Zekeriya ve Feyzullah’ın mezarları
da Boyacıkapı’daki bu haziredeydi; onların da burada mezar kitabelerine rastlanmıyor. Şeyhî’nin Vekâyiü’l-Fuzalâ’sındaki kayda göre 9 Safer 1126’da (24 Şubat 1714)
hemen bu civardaki Çörekçikapı’daki fırından çıkan yangında Boyacıkapı’daki bu
hazirenin yanındaki Mahmud Efendi’nin ve Velîzâde Efendi’nin evleri yanmıştı, belki
bu yangında taşlar hasar gördüler. Cami dış duvarı ile Taş Han arasına sıkışmış bu
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alandaki mezarlar, her çarşamba Fatih’te kurulan pazarın esnaflarının tezgâhlarını koymasıyla da kırıldılar, kayboldular.
Eskici Hasan Dede de bu hazirede yatıyordu. 1639-40’ta vefat eden
Hasan Dede’nin taşında “Kıldı Eskici Dedem devrânını tecdîd âh
1048” yazılıydı. Kısa biyografisi Uşşâkîzâde’de geçen dede, kırk yıl
boyunca Fatih Camii’ne devam etmiş meczuplardandı. Muhit uzun
zaman onun mezarı başında edilen duaların makbul olduğuna
itikat etmişti. Şimdi bu mezar da yok!
Yine not düşelim, İstanbul’da Eskici Baba, Eskici Dede unvanı taşıyan
birkaç türbe daha bulunur. Bunlardan biri Baba Nakkaş Köyü’nde
Baba Nakkaş Camii’nin yakınlarında harap bir ahşap türbede yatan Eskici Baba’ydı. Hayatındayken bu türbenin bulunduğu yerde
bir kara çalı altında eskicilik edermiş. Kendisi erenlerden Baba
Nakkaş’ın dervişlerinden bilinir. Bazı vakit namazlarını Mekke’de
kıldığını görenlerin olduğu bu zatın hiç kullanılmayan ismi Hasan
Baba’ydı. Bir başka Eskici Baba’nın Unkapanı’nda yatırı vardı.
Revnakoğlu bu hazirede yatan başka iki şahsın mezarına bir notunda
temas eder. Notun bulunduğu kâğıt kesik olduğundan ancak şu
ifadeler görülüyor (264:287):

Kamerveş Kalfa

Fatih Câmi‘-i şerîfi karşısında eski Boyacılar Kapısı, yeni Darüşşafaka Caddesi
başında İstanbul’un ilk patrikhanesi olduğu söylenilen Taş Han’a muttasıl metruk hazire: “Kamerveş Kalfa, sene 1240. Mollacıkzâde halilesi cariyelerinden.”
Taş Han ve arkasındaki
hazire (Konyalı Arşivi)

Üst ve alt kısımları oyalı, ziynetli, kadın başlıklı, vebadan ölenlere mahsus
işaretli, yerde yıkılmış kalmış kalın mermer taş, talik: “Hüve’l-Bâkî - Hâlâ İstanbul kadısı Mollacıkzâde Mehmed
Servet…
Bu son iki taş hâlâ hazirededir:
Hazirede:
“Sâbıkan Edirne kadısı olan merhûm ve
magfûr Yahya Çelebi rûhuna”;
“Mollacıkzâde Servet Efendi’nin halîlesi
cariyelerinden merhûme Kamerveş Kalfa’nın rûhıyıçun fâtiha, 1245”;

ve magfûr ilâ rahmeti rabbihi’l-gafûr Onbaşı Mustafa Ağa’nın rûhuna fâtiha, 1246”;
“Hüve’l-Bâkî - Serasker Hüsrev Mehmed Paşa Efendimizin gulâm ağalarından merhûm
ve magfûr ilâ rahmeti rabbihi’l-gafûr Onbaşı Mehmed Hayri Ağa rûhuna fâtiha, 1246”
yazan taşlar varlıklarını muhafaza edebildi..

Taş Han ve
arkasındaki hazire
(Konyalı Arşivi)

Bu hazirede “Velîzade” unvanıyla maruf, medreselerde müderrislik yapmış, 1638’de
vefat etmiş Abdurrahman b. Velî de medfundu. Hazirenin arkasında, Fatih Camii’ne
bakan kısımda bu zatın yaptırdığı Velizade Mektebi vardı. Ayrıca kadılardan Kürt
Kasım (ö.1640) da bu haziredeydi.
Boyacıkapı’da Ebü’l-Meyâmin Mustafa Efendi’nin evine bakan bu hazirenin karşısında
meşhur Müzehhip Hasan Efendi, kırk sene sakin olduğu dükkânda hat ve tezhiple
meşgul olmuştu. Müstakimzâde Tuhfe’de Eğrikapılı Mehmed Râsim’den sülüs ve nesih
hat icazeti almış, tezhipten de Kımtına Mehmed denilen bir maruf üstadın şakirdi
olmuş bu zatın her iki sanatta talebe yetiştirirken 1732-33’te vefat ettiğini kaydeder.

“Hüve’l-Bâkî - Hâlen İstanbul kadısı Mollacıkzâde Mehmed Servet Efendi halîlesi”;
“Hüve’l-Bâkî - Serasker Hüsrev Mehmed Paşa
Efendimizin gulâm ağalarından merhûm
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Sa‘dî Çelebi Dârülkurrâsı

Bahâî Haziresi

Boyacılar Kapısı’ndan sola dönen Feraizci Sokağı’na
giriyor, sokağın içinde sağdaki 4 numaralı ilk tarihî yapı
önünde duruyoruz. Burası Sa‘dî Çelebi Dârülkurrâsı’ydı.
(Ali Kuşçu Mahallesi, 1924 ada, 25 parsel)

Darüşşafaka Caddesi’ne dönüyoruz. Darüşşafaka
Caddesi üzerinde, yolun sağında 6 ve 8 numaralı
binaların arasında bulunan Bahâî haziresi önündeyiz.
(Ali Kuşçu Mahallesi, 1918 ada, 31 parsel)

Şeyhülislam Sa‘dî Çelebi (ö.1539) tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan dârülkurrânın
yeri her nedense İbrahim Hakkı Konyalı dışındaki bütün çalışmalarda Fatih Camii
avlusunda şimdi müftülük binası olarak kullanılan eski karakolun arkasındaki Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi’nin bulunduğu alan olarak gösterilmişti! Konyalı geçen
asrın ortalarında yazdığı ve ancak kendisinin vefatından çok sonra neşredilebilen
eserinde, şimdi önünde durduğumuz yapının erimiş hatlarından ve kırık kitabesinden yola çıkarak Sa‘dî Çelebi Dârülkurrâsı’nın burası olduğunu tesbit etmişti. Mimar
Sinan’ın Eserleri’nde Konyalı şunları diyordu:

Sa‘dî Çelebi
Dârülkurrâsı’nın
kitabesi

Bu dârülkurrâ Fatih’te Küçük Karaman’da Kirmasti Mahallesi’ndedir. Fatih
Camii’nin şimalindeki mektebin tam arkasındaki Feraizci Sokağı’nın başına
rastlar… Muntazam taşlar ve tuğla ile yapılan dârülkurrâ iki katlıdır. Altında
iki dükkân vardır. Dükkânların sağındaki kapıdan ikinci kata çıkılır. Bir oda
ile bir dershaneden müteşekkil olan yapının ikinci katından yanındaki Feraizci Sokağı’na iki penceresi açılır. Metruk ve harap bir hâlde bulunan (yapı)
son zamanlarda bir dokumacının işgali altındadır. Bina şimdi emsali pek az
kalan bir tiptir, ehemmiyetle muhafaza edilmesi lâzımdır. Kapısının üstünde
sülüs ile üç satırlık bir tarih manzumesi vardır. Kitabe taşı yer yer çatlamış
ve üstü de çimento ile sıvanmıştır. Bin müşkilâtla çimentoları kazımaya muvaffak oldum, ne yazık ki kitabenin bir kısmı parçalanmıştı. Okuyabildiğim
parçalar şunlardır…
Bu Arapça kitabenin sağlam kalan son tarih
(Es‘adet dâre Sa‘din billâhi) mısraı ebcet hesabına vurulunca H.942, M.1535 yılında yapıldığı
anlaşılmaktadır…
Şimdi bir yaşlı kadının ikamet ettiği bu dârülkurrâ,
ne Fatih sakinlerinin ne de şehre aşina olanların
marufudur. Sokak arasında ancak dikkatli bakışların seçebildiği bu kırık kitabenin ne mahiyeti ne de
burada bir dârülkurrâ olduğu bilinmez.
Dârülkurrâlar, İstanbul’da Asım kıraati üzere Kur’ân
hafızlarının yetiştirildiği müessseselerdi.
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Deprem ve yangınlarla yorulan eski şehir, geçen asrın ortalarına kadar sokak aralarında
perişan manzaralı hazirelerle iç içeydi. Boyacıkapı’dan çıkıp Çarşamba’ya, Draman’a
uzanan Darüşşafaka Caddesi de (daha önceki adı Çarşamba Sokak) böyleydi. Cadde
dünden bugüne intikal ederken genişledi, üzerinde imar faaliyetleri yürütüldü. Bu
hamlelerin bedelini kısmen hazirecikler ödedi. Bir kısım mezarlar, yol kenarında çok
defa set üstü karakterde olan diğer hazirelere, ayakta kalabilen mescit ve medrese
avlularına, Türk – İslâm Eserleri Müzesi’ne ya da Mısır Tarlası gibi sonradan mezarlığa
dönüştürülen alanlara taşındı.
Not düşelim, “hazire” kavramı, başlangıçta içine alınan şeye dışarıyla temasını engellemek için yapılan çevirmenin adıydı. Arapça kökenli bu kelime çok defa “ağıl”
için kullanılmış, Osmanlı ve Türkiye Türkçesinde manası büyük mezarlıklar dışında
kalan cami, mescit, medrese, tekke, ev çevresinde, avlusunda defin yapılan yerler
için hususîleşmişti. Bazen hazire bir mekâna bağlı olmaksızın şahsî bir arsa üzerinde
de tesis edilebiliyordu.
Pervititich haritasında, şimdi bu caddenin tam ortasında kalmış iki hazire görülür.
Bu hazirelerden Darüşşafaka Caddesi’nin sol tarafında bulunan ve halk arasında
“Viran Türbe” denilen harap hazire 9 ve 11 numaralı binaların bulunduğu yerdeydi.
Darüşşafaka Caddesi genişletilirken yol üzerinde kalan bu türbe-mezar, Ayasofya
müderrislerinden Seyfullah Hamîdî Efendi (ö. Safer 1010, Ağustos 1601) ve oğlu İstanbul kadılarından Seyfîzâde Vahvahek Ahmed Efendi’nin (ö. H.1022, 1612) medfeniydi.
Nevîzâde Atâî, Vahvahek’in ölen babası için bir yığın keramet naklettiğini, zamane
şairlerine zorla “Yorgun Toy” lakaplı babası için mersiyeler yazdırdığını kaydeder.
Vahvahek’ten sonra da türbeye bu hanedana mensup fertler defnedilmişti.
Yine bu cadde üzerinde kalmış ve sonra ortadan kaldırılmış iki hazireden ilki şimdi
21 numaralı bina ile karşısında 12 numaralı bina arasında; diğeri 25 numaralı binanın
önünde kalıyordu.
Boyacı Kapı’dan çıktıktan hemen sonra sağda 6 ve 8 numaralı binaların arasında kalan
hazireyi görüyoruz. Darüşşafaka Caddesi üzerinde bugün mevcut hazire “Bahâî Sofası”
diye adlandırılıyordu, burada Şeyhülislâm Bahâî Efendi medfundu. Revnakoğlu da
bir notunda şimdi mevcut olan, Boyacıkapı’dan çıkıştaki hazireyi Şeyhülislâm Bahâî
Efendi’ye ait hazire olarak gösterir (66:115):
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Türk İslâm Eserleri Müzesi’nde 227 numaralı
envanterinde yer alan Bahâî Efendi’nin
mezar kitabesinde “Hüve’l-Bâkî - Merhûm
ve magfûr cennet-mekân firdevs-âşiyân
Şeyhülislâm-ı sâbık Bahâî Mehmed Efendi
rûhıyıçun ve cemî‘-i ehl-i îmân rûhlarıyıçun
rızâen lillâhi taâlâ fâtiha” yazar. Şeyhülislâmın
iki parça olmuş bu mezar taşının geliş yeri
olarak envanterde (Mustafa Murat Bozcu’nun
tezinde) “Fatih - Çarşamba Caddesi’nde
Şeyhülislâm Ebubekir Efendi haziresindeki,
taş yığınlarından” yazar, taşın geliş tarihi
için de “23 Temmuz 1935” notu yer alır.
Mezar taşında şeyhülislâmın vefat tarihi
H.1264 (M. 1847-48) gösterilmiştir. Bahâî
Efendi’nin vefat tarihinden hayli zaman sonrasına karşılık gelen bu tarih, kitabenin
asırlar sonra yeniden yazılıp dikildiği tarihtir. İstanbul mezarlıklarında eski taşların
harap olmasından sonra yenilendiğinde taşın yenilenme tarihini koymak usulüne
rastlanırdı. Müzede bu caddeden 1935 ve 1936’da yol açılması sırasında getirildiği
kaydedilen başka mezarlar da vardır.
Bahâî haziresinin
1939’daki vaziyeti
(Encümen Arşivi)

Fatih - Çarşamba (Darüşşafaka) Caddesi üzerinde Kadıköylü merhum Talat
Bey’in evine bitişik, Şeyhülislâm Bahâî Efendi’ye, sonra Şeyhülislâm Mekkîzâdelere geçen, çeşme üstünde yüksek hazirede Fatih yangınından sonra
getirilmiş talik yazılı batık mermer şahide…
Bugün de “Bahâî haziresi” olarak bilinen bu yerde, hazireye kaynaklık eden Şeyhülislâm Bahâî Efendi’nin mezar taşı 1935’te Türk - İslâm Eserleri Müzesi’ne taşındı.
Bahâî’nin anne tarafından soyu Ebussuud’a, baba tarafından Hoca Sadeddin’e çıkıyordu.
Her iki şeyhülislâmın torunu olan bu zat, usta bir şairdi, arkasında rağbet gören bir
de divan bıraktı. Tütün aleyhinde fetva vermediği için IV. Murad’a şikâyet edilmiş,
1633’te Halep kadısıyken azledilmiş, Kıbrıs’a sürülmüş, ancak 1636’da İstanbul’a
dönebilmişti. Kadılıklar ve kazaskerliklerden sonra 18 Temmuz 1649’da şeyhülislâm
oldu. Bir İngiliz konsolosunu yargılamada ısrar ettiği için bu makamından 2 Mayıs
1651’te azledildi, bir yıl sonra 16 Ağustos 1652’de ikinci defa şeyhülislâm oldu, bu
görevdeyken yaşı elli beş civarındayken 2 Ocak 1654’te vefat etti. 1654’te öldüğünde
evinin karşısında kendi adını taşıyan sofadaki mezarına defnedildi.
Aşağıdaki fotoğrafta Bahâî haziresinin bir hayli perişan manzarası ve hazireden yola
düşen bir mezar taşı görülüyor. Her hâlde bu vaziyet daha sonra hayli fenalaşmıştı.
Belki hazireden ayrı düşen mezar taşlarından biri bu şeyhülislâmınkiydi ve alınıp
müzeye götürüldü.
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Bu hazirede tastamam dört şeyhülislâm medfundu: Bahâî, Mehmed Mekkîzâde,
Ebubekir Efendizâde Ahmed, Samanîzâde Ömer Hulûsî.
Bunlardan Revnakoğlu’nun kitabesini verdiği Samanîzâde Ömer Hulûsî’nin Fatih
yangınından sonra getirilen talik yazılı
batık mermer şahidesinde: “Hüve’l-Bâkî
- Sâbıkan şeyhülislâm olup intikâl-i dâr-ı
bekâ eden merhûm ve magfûr el-muhtâc
ilâ rahmeti rabbihi’l-gafûr el-Hâc Ömer
Hulûsî Efendi rûhıyıçun rızâen lillâhi
el-fâtiha, 10 Muharrem 1227” yazıyordu.
Şimdi hazirede taşı bulunan bu zattan biraz
ileride medrese ve tekkesi münasebetiyle
bahsedeğiz.

Fatih Camii Boyacıkapı’dan
çıkıştaki hazirenin eski
bir fotoğrafı, solda Bahâî
haziresi

Son elden geçirme sonrası
Bahâî haziresinin arka
duvarı

Baba ve oğul Şeyhülislâm Mekkî Efendi ve
Mekkîzâde Mustafa Asım Efendi bu hazirede
medfundur ve taşları muhafaza edilmiştir.
Revnakoğlu bu iki şeyhülislâmın burada
gömülü olmasıyla ilgili olarak şu kaydı
düşmüş ve bu iki şahsın kitabesine yer
vermişti (56:274):
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Fatih - Çarşamba Caddesi üzerinde, eski Bahâî Efendi’ye,
yeni Mekkîzâdeler’e mahsus yüksek set üstü hazirede, muntazam çift şahideli sanduka yüksekliğinde, yan pehleleri ziynetli mermer mezar, başlığı kırık, kitabesi talik: “Hüve’l-Bâkî
- Sâbıkan şeyhülislâm olup intikâl-i dâr-ı bekâ eden merhûm
ve magfûr el-muhtâc ilâ rahmeti rabbihi’l-gafûr Mehmed
Mekkî Efendi rûhıyıçun el-fâtiha, 22 Cemaziyelevvel 1212”
Aynı hazirede Mekkîzâde Mustafa Asım Efendi’nin babası
Şeyhülislâm Mekkî Efendi’nin yanında aynı tarz ve şekilde,
etrafı ziynetli, çift şahideli muntazam mermer mezarı görülür: “Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî - Def‘a-i sâlisede müfti’l-enâm
iken intikâl-i dâr-ı bekâ eden Mekkîzâde Mustafa Asım
Efendi merhûmun rûhıyıçun ve kâffe-i ehl-i îmân rûhlarıyıçun el-fâtiha, sene f î gurreti Zilhicce 1262”
Hâcegî Tekkesi’nin şeyhi Mehmed Sadeddin Efendi’nin taşı da
bu hazirededir.
Yine bu hazirede Devhatü’l-Meşâyih’te de geçtiği gibi Şeyhülislâm Ebubekir Efendizâde Ahmed Efendi (ö.5 Safer 1181), babası
Tireli Ebubekir Efendi’yle beraber bu sofada medfundu, şimdi
bu mezarlar da görülmüyor.
1940’ta encümen arşivinde burası ve biraz sonra bahsedeceğimiz
Talat Şairoğlu için şu kayıtlar yer alır:

Şeyhülislâm Mehmed Mekkî

Burada çeşme ve hazireden mürekkep bir âsâr-ı atîka camiası vardır. Çeşmenin bir de haznesi varmış, Fatih harikinde harap olmuş, enkaz ve arsa hâline
inkılâp eylemiş. Mülga Seyr-i sefâin muhasebecisi Bay Talat Şairoğlu tarafından mezkûr arsa belediyeden alınmış, bir de kârgir bina yaptırılıp evvelce
müzeye nakdedilmiş olan çeşme taşı da yanına konmuştur.
Hazireye de “Bahâîzâde makberesi” derler. Burada meşhur Şeyhülislâm Hace
Sadeddin Efendi haf îdi Şeyhülislâm Bahâî Efendi’nin (ö.1605) hanesi varmış,
vefatıyla ittisaline defnedilmiş, badehu meşhur Vani Efendi evlâdından Kevâkibîzâde Râcî Efendi ve kerimesi ve İsa Efendi haf îdi İsazâde Mehmed Arif
Efendi, zevcesi Şerife Suada Hanım ve akraba ve taallukatı defnolunmuşlardır.
Badehu Mahmûd-ı Adlî devri ricalinden meşhur Şeyhülislâm Mekkî Efendi
ve mahdumu Mustafa Asım Efendi buraya nakledilmişlerdir. Fatih asrı ricalinden Çoban Çavuş Türbesi ve Leblebici Camii mezkûr yol üzerindeyken yolun genişletilmesi sebebiyle bu iki bina yıktırılmış ve Çoban Çavuş makbere
ve türbesinin içinden çıkan bekaya işbu Bahâîzâde haziresine getirilerek set
kenarına tesbit edilmiştir.
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Eski totoğraflarda perişan hâli dikkat çeken bu hazirenin tanzim edilmesi için Revnakoğlu, çalıştığı kuruma 1955’te bir rapor tanzim edip sunmuş, bu raporda hazirenin
nasıl teşekkül ettiğini, buraya mezarların nerelerden getirildiğini de kaydetmişti
(82:106):

Müdüriyet Yüksek Makamına,
Fatih - Darüşşafaka Caddesi üzerinde fuzalâdan Kadıköylü Talat Bey’in 20
nolu evine bitişik, küçük çeşmenin yanındaki yüksek hazirede baba - oğul
yan yana yatan İstanbul kadısı ve Şeyhülislâm Mekkîzâdelerin evlât ve ahfadının cesîm kallâvili, çift şahideli mermer mezarlarının dört bir yanı çepeçevre molozlarla doldurulmuş, Fatih - Çarşamba Caddesi genişletilirken
kaldırılan birkaç hazireden artakalan taş parçaları ve enkaz döküntüleriyle
karmakarışık, bakımsız, intizamsız bir hâl almıştır.
23 Ocak 1955 tarihli raporumda arz etmiş olduğum gibi Fatih - Çarşamba
Caddesi’nin tevsii sırasında o zaman mevcut bulunan Leblebici Câmi‘-i şerîfinin yanında demir şebekeli tarihî türbesinde yatan ve çevre halkının daimî
ziyaretgâhı sayılan Fatih’in “Çoban Baba”sına ait eski şekildeki mezar taşları
da şuradan buradan toplanan döküntülerle buraya nakledilmiştir.
Uzun zaman İstanbul kadısı ve şeyhülislâm olan Mehmed Mekkî Efendi’nin
dinî, edebî bir hayli telifatı vardır, hususiyle Beyzâvî haşiyesiyle maruf olup
22 Cemaziyelevvel 1212’de vefat etmiştir.
Kendisinin yanında yatan, iffet ve istikametiyle mümtaz oğlu Mekkîzâde
Mustafa Asım Efendi de babasının öldüğü 1212’de İstanbul kadısı olmuş ve
üç defa şeyhülislâmlık makamına getirilmiştir. 17 sene süren şeyhülislâmlığı
zamanında meşhur Alemdar Mustafa Paşa vakalarını, Sultan III. Selim’in şehadetini ve dolayısıyla İstanbul’un yeniçeri isyanlarıyla alt üst edildiğini görmüştür. Vefatı 1262 Zilhiccesi başlarındadır. Pek sanatlı olan kallâvisi kırılmış
olarak yerde yatıyor.
Bu kıymetli şahsiyetlerin ailece medfun bulundukları bu tarihî hazirenin bir
iki amele vasıtasıyla ve küçük bir himmetle temizletilip etrafının yeniden tanzim ettirilmesi millî tarihimiz adına hayırlı bir hizmet olacağını yüksek tensip ve takdirlerinize hürmetlerimle arz eylerim. 8-2-1955
Eski Eserler ve Kitabeler Raportörü
Cemaleddin Server
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Kadıköylü Talat Bey
Darüşşafaka Caddesi’ne girdikten hemen sonra,
sağda şimdi 8 kapı numaralı binanın olduğu yerin
hemen arkasında Kadıköylü Talat Bey’in ikametgâhı
(Ali Kuşçu Mahallesi, 1918 ada, 15 parsel) vardı.
Revnakoğlu, Şeyhülislâm Bahâî Efendi’ye ait hazireyi (66:115), “Kadıköylü merhum
Talat Bey’in evine bitişik” şeklinde tarif eder, bir başka yerde (227:193) “Fuzalâdan
Kadıköylü Şeyh Ahmed Talat Bey merhumun evinin yanındaki sokağın ismi Aksarıklı’dır” der. Buna göre Talat Bey’in evi Darüşşafaka Caddesi’nde Aksarıklı Sokağı’na
dönerken Darüşşafaka Caddesi’ne bakan 8 numaralı binanın bulunduğu yerdeydi..
Revnakoğlu, yakından tanıdığı bu çok yönlü simayı anlatır (128:204-207):

Kadıköylü Ahmed Talat (Şairoğlu) Bey (b. Tâhir), Kadıköy’ün asil, necip ailesinden ve eskilerinden bulunduğu hâlde sonradan Kınalı’da oturması dolayısıyla “Adalı Talat Bey” diye maruf olmuştu. 1290’da (M.1873-74) Kadıköy’de
dünyaya geldi. Babası Tâhir Bey 1339’da göçmüş, Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi haziresine sırlanmıştır. Onun da babası Alay kâtibi Ankaralı Ahmed
Râşid Efendi şairdir, hulefâsından bulunduğu Yahya Efendi Dergâh-ı şerîfi
kudemâ ve meşâhirinden olmakla tanınmıştır; bu zat da Kadıköy’de Ayrılık
Çeşmesi Kabristanı’nda kayınbabası Reisülküttap Mahmud Raif Efendi’nin
aile sofasında yatıyor.
Son zamanlara kadar Üsküdar Hazret-i Hüdâî Hankahı’nda zakirlik ve tarifhânlık etmekle tanınmış bulunan merhum Talat Beyefendi, Halvetiyye
usul ve erkânını mazbut şekilleriyle zamanımızda en iyi bilen, bu işin ilmine, tarihine esaslı surette vâkıf olan pek faziletli, irfanlı bir zât-ı şerîfti. Şeyh
Ruşen Efendi’den dede tâcı giymiş ve 1305’te on beş yaşındayken Şeyh Beşir
Efendi merhumdan meşke başlamıştı. İlâhîleri Şeyh Şihabeddin Efendi’nin
zamanında Hazret-i Hüdâî Hankahı’nın zakirbaşısı bulunan Hopçuzâde
Şeyh Rıza Efendi’den geçmiştir. Onun biraderi yine Hopçuzâde Şeyh Ahmed
Efendi’den de hayli istifade eylemişti.
Durak okuma usulünde zamanın üstadı bulunan Bedevî şeyhi Ali Rıza Efendi (Ali Baba) ile birlikte zakirlik etmek suretiyle ondan da hayli eser ve usul
öğrenmiştir. Şeyh Beşir Efendi’den geçtiği şuulleri de zengin ve mütenevvi idi.
Bu hususta yegâne hocası Kâdiriye ve Rifâ‘iyye meşayihinden Paçavracı Şeyh
Beşir Bağdadî Efendi olmuştur. Şeyh Beşir Efendi zaten Habeş olduğundan
ve şuulleri kendi memleketinde birinci sınıf üstatlardan öğrendiği için ondan
geçilen şuullerde gerek metin gerek tavır ve usul itibarıyla başka bir hususiyet vardı; cemiyetli sayılacak olgunlukta eserlerdi, lâkin İstanbul tarzına pek
benzemezdi.
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Celvetiyye usulüne ait zakirlikte olduğu gibi yine böyle pîr makamına
mahsus mahfil naatlarında, tarîfhânlıkta haklı bir şöhret ve kudret sahibi bulunan Ahmed Talat Bey, mahfil
naatlarını hankahın eski mensuplarından Zakir Kasım Dede’den ve
Şeyh Ruşen Efendi’nin daimî hadimlerinden birer birer meşk etmişti.
Dergâhların son günlerine kadar
Hazret-i Hüdâî Hankahı’nda devamlı ve vazifeli olarak, bazen de yine
Üsküdar’da hocası Şeyh Beşir Efendi’nin Avnîzâde Dergâhı’nda ve Kadıköy’de Çarıkçı Mahallesi’ndeki Tekkelilerin Tekkesi’nde arada bir yaptığı
zakirlik yirmi seneyi bulur.
Son günlerde ani olarak rahatsızlandı, sol kolunu oynatamaz oldu, nutku tutuldu. Üç gün bu şekilde yattıktan sonra Çarşamba’daki evinde 10 Mart 1958
pazartesi günü gözlerini yumdu. Ertesi salı günü Yahya Efendi Dergâhı haziresinde oğlu Rıdvan Bey’in koynuna indirildi.

Kadıköylü Talat
Şairoğlu’nun Bahâî haziresi
yanındaki evi (Encümen
Arşivi)

Son vazifesi olan seyr-i sefâin idaresi muhasebe kalemi mümeyyizliğinden
1933’te kırk beş seneyi doldurduğu için kendi arzusuyla emekliye ayrıldı. Kadıköy’de Dârülirfân ismindeki ibtidâî-rüşdî mektebinde H. 1320’den 1325’e
kadar hüsn-i hat muallimliği ederek vatan evlâdına feyizli hizmetlerde bulundu ve güzel yazı yazan istidatlar yetiştirdi. Bu mektebin müessis ve müdürü Mekteb-i Sultânî mezunlarından ve Meclis-i Kebîr-i Maârif kalemi müdür
muavini bulunan izzetli Alâeddin Bey’dir; Fransızca, târîh-i Osmânî, coğrafya, ahlâk ve ziraat derslerini de okutuyordu.
Güzel yazısından, tarihî malûmat ve mahfûzâtından daima istifade edilirdi.
Bu pek sevimli, güler yüzlü ve pek çok faziletli, nur gibi güzel ve dilber bir
ihtiyar olan Talat Beyefendi bundan sonraki hayatını tamamıyla tetkik, tetebbu ve ibadete hasreylemişti. Yahya Efendi Dergâh-ı şerîfinin de pek eski
mensuplarındandır. Son güne kadar ihvanı tefvîz ve irşat ile meşgul bulunuyorlardı. Ekserî çarşamba günü toplanırlardı.
Not düşelim, yukarıda ismi geçen Paçavracı Şeyh Beşir Efendi’nin paçavracılığını
Revnakoğlu bir başka notunda açıklar (79:108):

Avnîzâde Tekkesi şeyhi Beşir Efendi’ye (ö.21 Safer 1322 - 7 Mayıs 1904 “paçavracı” denilmesinin sebebi şudur: Arkasındaki küfe ile kemik, paçavra ve
köpek tersi toplar, onları satar, parasıyla tekkesindeki fukaraya yemek yedirirdi. Bu suretle gelene gidene de o gün birkaç sofra lokma çıkarırdı..
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Kirmasti Camii ve Mektebi

Çoban Dede Türbesi

Darüşşafaka Caddesi’nden Aksarıklı Sokak’a döndüğümüzde
sokağın sonunda 8 numaralı binanın ve Misvak Sokak’ta yer
alan 3 numaralı binanın bulunduğu yerde Kirmasti Camii
ve Mektebi vardı. (Ali Kuşçu Mahallesi, 1918 ada, 27 parsel)

Darüşşafaka Caddesi üzerinde, 21 numaralı bina
önünde Çoban Dede’nin türbesi bulunuyordu.

Fatih, II. Beyazıt ve Yavuz devri âlimlerinden Yusuf Kirmastî’nin yaptırdığı camiydi,
yanında bir de mektebi vardı. Türbesi bu mektebin önündeydi. İstanbul kadılarındandı; ömrünün son yılları Sahn-ı Semân’da müderrislik yaparak geçmiş; 1514’te
vefat ettiğinde arkasında Arapçanın retoriğine ait risaleler, fıkıh, fıkıh usulü, kelâm
ve mantığa dair birçok eser bırakmıştı. Vefa’da yaptırdığı medrese de bu cami gibi
günümüze gelemedi. Geçen asrın başlarında da bu mescit yıkıktı. Not düşelim, “Kirmasti”, Bursa’nın bugün adı Mustafakemalpaşa olan ilçesinin eski adıdır.
Revnakoğlu, arsa hâlindeki cami arsasında iki mezar tesbit eder (131:246):

Darüşşafaka Caddesi üzerinde Kirmasti Mahalleci Câmi‘-i şerîfi arsasındaki
kabristan dahilinde: “Hüve’l-Bâkî - Sâbıkan Edirne kadısı merhûm Şeyhülislâm Mahmud Efendizâde Zekeriya Efendi merhûmun kerîmesi merhûme…
(Alt kısmı toprak altında)
Baştan ve sondan, yanlardan kırıkdır:
Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
Hazret-i Mahmud Efendi Şeyhülislâm…
Ayn-ı rahmet olsun müdâm…
Nûr-ı Kur’ân hemdemi olsun enîs
Yâr-ı gâri hûrî gılmân Hak’tan
Cân atıp şevkile azm etti hemân
Da‘vet-i Hak’tan gelince geriye gelmedi nidâ
Rıhleti târîhin böyle efvâh eyledi
Adn ola Mahmud Efendi’ye makâm-ı emîn

Darüşşafaka Caddesi’nde 9 ve 11 numaralı binaların bulunduğu yerdeki İstanbul
kadılarından Seyfîzâde Vahvahek Ahmed Efendi’nin (ö.H.1022, M.1612) haziresinden
bahsetmiştik, burası Bahâî haziresinin tam karşısına denk düşer. Revnakoğlu’nun
tarifine ve Pervititch haritasındaki mezarlık arsasına göre bu hazirenin bulunduğu
yerde Çoban Baba’nın türbesi de vardı. Türbenin yanında türbedar odası bulunuyordu. Türbedarlarından ve nihayet türbenin son hâlinden Revnakoğlu şu şekilde
bahseder (226:227-29):

Çoban Baba (Fatih’te), Fatih zamanının hüsn-i zan olunur velilerindendir.
Eyüp’ün üzerinde Küçükköy’deki saya ocaklarının banisi bilinir; “Çoban Babalar”, arkadaşı ve meslektaşı ile birlikte “Karaman Babalar” diye yâd edilirler.
Söylenildiğine göre Fatih Sultan geldiği zaman Çoban Baba burada koyun otlatıyormuş. Fatih’in önüne çıkmış, şimdiki yeri göstererek: “Buralar havadardır, camii buraya yap!” demiş.
Çoban Baba’nın türbesi, Çarşamba Caddesi üzerinde Küçük Otlukçu Yokuşu’nun karşısında şimdi 21 numaralı Bigalı Ömer Efendi’nin evinin önündeydi. Üstü açık, dört duvardan ibaret bulunuyordu: 15 numaralı Çoban Dede,
nâm-ı dîgeri Vahvahek’in Türbesi. Türbenin altında mermer taşlarla döşenmiş bir yol Fatih Câmi‘-i şerîfine kadar uzanmaktaydı. Türbenin yanında
imarethanesi de vardı. Halûk Nihad’ın Fatih kaymakamlığı zamanında yol
açılırken kaldırıldı, karşısındaki… (sayfa eksik!)
Evkaftan tahsisatı olmamakla beraber Fatih imaretinden günde bir çift fodlası ve 90 kuruş aylığı vardı. Türbedarın oturması için bitişiğine iki odalı meşrutahane yaptırılmıştı. Son türbedarı şimdi cenaze teşkilâtı imamlarından
Bigalı Hafız Ali Rıza (Sümer) Efendi’dir. Bu vazife kendisine 1328 Cemaziyelahirinin 16. günü tevcih edilmişti. Kendisinden önce babası Ahmed Efendi,
ondan önce onun babası Mehmed Efendi, ondan da önce onun babası Tahsin
Efendi merhumlar sırasıyla türbedarlık eylediler.
Darüşşafaka Caddesi üzerinde, sağda, bir yüzü Aksarıklı Sokak’a bakan 11 numaralı
binanın olduğu yerde Aksarıklı Baba’nın türbesi vardı (227:193): Aksarıklı (Fatih’te),
Çarşamba Caddesi üzerinde Küçük Otlukçu Yokuşu’nun sağ başında evvelce bulunan
Çoban Baba Türbesi’nin karşısında yatıyordu. Fatih yangınından sonra yeri bilinmez oldu. Fuzalâdan Kadıköylü Şeyh Ahmed Talat Bey merhumun evinin yanındaki
sokağın ismi Aksarıklı’dır.”
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Fatih Rüşdiyesi
Fatih Camii’nden gelirken Darüşşafaka Caddesi’nden
Başmüezzin Sokağı’na dönülen yerde 2-4 ve 27A numaralı
binanın alanında ve sokak ortasında eskiden Fatih
Rüşdiyesi vardı. (Ali Kuşçu Mahallesi, 1456 ada, 9 parsel)
21 Zilkade 1254 (5 Şubat 1838)de kurulan Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti’ye bağlı ilk
rüşdiye “Mekteb-i Maârif-i Âdil” adıyla 1255 Muharreminde (1839) Sultanahmet’te,
diğeri Süleymaniye’de faaliyet başlamıştı. İkincisinin tam adı Süleymaniye Mekteb-i
Rüşdiyesi’ydi.
İlk açılan bu rüşdiyelerin vaziyetini Aşçı Dede’nin hatıralarında bulabiliyoruz. Not
edelim Aşçı Dede’nin sınıf arkadaşı, ileride şairliği ve devlet adamlığıyla temayüz
edecek olan Ziya (Paşa)dır:

“1257 (1841) tarihinde Süleymaniye’de vaki mekteb-i rüşdiyesine gittim. O
tarihte Dersaadet’te iki mekteb-i rüşdiye vardı: Birisi Sultan Ahmed Câmi‘-i
şerîfi ittisalinde, diğeri Süleymaniye Câmi‘-i şerîfi ittisalinde. Bunların nâzırı
meşhur İmamzade merhumdu. Ders ve yazı hocaları mükemmel ve müteaddittiler. Lâkin Sultan Ahmed Mektebi’nin maaşı olmayıp ancak yeşil oda, sarı
oda, mavi oda namlarıyla müteaddit odalar olup lâyıkıyla imtihan verenler
öyle odalara nakil olunur idiler ve hem de bu mektepte olan şâkirdân, paşazade, beyzade olup öyle pek çok derse çalışmazlardı. Süleymaniye Mektebi
ise bir büyücek kubbeli taş mektep olup Sultan Ahmed Mektebi gibi müteaddit odalar olmayıp ancak birinci hocaya mahsus bir ufak oda vardı ve hem
de mektebin dört tarafında bulunan uzun rahlelere mahsus maaş var idi. Bu
rahlelerin her birin bir sınıf addederek sınıf-ı râbi‘ ve sâlis ve sınıf-ı sânî derler
idiler. Meselâ mülâzımlardan lede’l-imtihân sınıf-ı râbi‘a geçse, on beş kuruş
maaş alır ve sâlis olsa yirmi kuruş alır ve sânî olsa, yirmi beş kuruş alır ve buradan artık kaleme çerağ buyurulur idi…
Geçenlerde Adana valisi olup vefat eden meşhur Ziya Paşa merhum zaten
Kandillili olup Kandilli Mahalle Mektebi’nde dahi birlikte okumuş idik. İşte
bu zat da o vakit Süleymaniye Mektebi’nde idi ve hem de konakları oraya civâr idi. Hemşerilik bu ya, fakiri ziyadesiyle severler idi ve o tarihte hem-sin
idik, yani on dört on beş yaşlarında idik. Lâkin o kadar zeki ve o derece fatîn
idi ki âdeta sual ve cevapta birinci Hoca Numan Efendi’yi durdurur idi. Binaenaleyh Numan Efendi’nin ziyadesiyle sevgili bir tanesi idi. Hatta bir gün
İmamzade Efendi mektepte imtihan eder iken bizim dersimize nöbet gelip
“İzhârcılar gelsin” diye çağırdılar. İmtihana gider iken Ziya Bey yanıma gelip “İbrahim, sen kapının önüne otur, ben perdenin arkasından sana söyle-
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rim. İmtihan verirsin, yirmi kuruşluk sınıfa çıkarsın” dedi. Fakir de canıma
minnet, memnun oldum ve öyle yaptım. Çocuklar cevap veremediklerine fakir cevap vermeye başladım. İmamzade memnun olup “Aferin oğlum!” deyip
öbürlerinin yüzlerine tükürür idi. Sonra bir başka defa dahi sual etti. Cevap
verdim. Diğer bir sualde Ziya Bey’den alacağım cevaba muntazır olup her nasılsa mîr-i mûmâileyh dahi sesini biraz ziyadece çıkarmakla İmamzade işitip
derhâl Numan Efendi’ye hitaben: “Perdenin arkasında birisi var. Çabuk şu
habisi tutup bana getirin!” demesiyle havfımdan az kaldı ki pantolona salıverem. Numan Efendi dışarıya çıkıp sual etti. Anladı ki Ziya Bey’dir. Ele vermemek için “Kimse yok imiş” dedi. İmamzade: “Hayır efendim, ben işittim” dedi.
Tekrar çıkıp “Efendim, Ziya Bey bendenizmiş” dedi. “Getirin şu hınzırı!” dedi.
Zarurî içeriye getirdiler. Falakayı getirip Numan Efendi önüne yatırıp biçare
Numan Efendi elleri titreyerek yavaşça bir iki değnek vurup oradan İmamzade’nin eteğini öpüp “Kulunuza bağışlayın!” demesiyle affedip falakadan kaldırdılar. Sonra İmamzade fakire hitaben: “Seni sarı çiyan! İşte bu hafta ben
seni sınf-ı sâlise çıkaracak idim. Bunun için çıkarmam. Gelecek defa seni iyice imtihan edeyim de eğer imtihan vermez isen bak ben sana ne yapıyorum!”
deyip huzurundan dışarıya çıktık.
Lâkin şimdi Ziya Bey’in elinden yakamızı kurtaramıyorum “Sen bana sebep
olup dayak yedirdin” diye. Ne hâl ise özürler ile gönlünü aldık. Artık gelecek
haftaya kadar öyle ders yaptım ki değil İmamzade, allâme-i asr gelse korkum
yoktur. Velhâsıl İmamzade geldi: “Evvel-i emrde İzhârcılar gelsin” dedi. Bildim ki benim içindir. Girdik huzuruna. O gün on beş kadar sual sordu. Cümlesine cevap verdim. Bir büyük aferin ile yirmi kuruş maaşa nail oldum. Hele
maaş şöyle dursun, çocukların içinde öyle mektebin alt tarafından üst tarafına geçmek pek büyük bir rütbe almış gibidir. İşte bu hâl ile gece ve gündüz
derslere çalışıp nihayet Kâfiye’ye çıktık. Artık Molla Câmî Efendi. Doğrusu ders bakmaya değeri vardır. Etrafımda muharremü’l-harâm efendileri alıp
nısfu’l-leyle kadar uyku yoktur. Bu sefer de ev halkı bu ders gürültüsünden
taciz oldular ise de buna pek çok teşekkürler ediyorlar.
Gençlik âlemi, uykum ziyade galebe ediyor. Bunun definin çaresini sual ettim.
“Enfiye çek” dediler. Artık başladım enfiye çekmeye. Filhakika iptidaları uykuyu defetti. Sonraları fayda vermeyip bilâhare terk dahi edemeyip bir de enfiye
çekmeye başladım. Ne tuhaf oluyor gençlikte enfiye çekmek. Birkaç seneler
bu hâl ile uğraşıp öyle adi hocalar gibi olmayıp âşıkane mestane bir hocalık
silkine girdik. Ve niyet ettim ki buradan kaleme gitmeyip doğruca bir medreseye girip orada tahsîl-i ulûm ile meşgul olayım. Lâkin mukadderât-ı ilâhiyye
insanın istediği gibi olmuyor.
İşbu mekteplerde Molla Câmî’ye kadar ders görülüp oradan sonra beher sene
icra olunan umum imtihanda kaleme çerağ buyururlar idi. Vaktaki fakir dahi
Molla Câmî’yi tamam ettim. İşte o sene ki bin iki yüz altmış iki [1846] se-
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nesi idi, umum imtihana girdim. İşbu imtihan Sultan Ahmed Câmi‘-i şerîfi’nde olur
ve imtihana iki ay kalarak her nereden imtihan olunacak ise oradan ders gösterirler
idiler. Süleymaniye Mektebi’ne o sene imtihan dersi olarak fermanların tarihi olan
“Tahrîren f î evâili şehri Rebiilevvel sene isneyn ve sittîn ve mi’eteyn ve elf [27 Şubat
1849]” İşte bu ibareyi verdiler. Artık bu ibareyi âdeta bir risale şekline koyduk. Sual ve
cevaptan tam iki ay buna çalışıp ders yaptık. Her hafta İmamzade Efendi teşrif edip
buradan imtihan eder.

Darüşşafaka Caddesi’nde
Boyacıkapı çıkışındaki Fatih
Rüşdiyesi

Vaktaki imtihan zamanı geldi, bir gün evvel İmamzade teşrif edip bizleri huzuruna
çağırıp buyurdu ki “Sultan Ahmed Mektebi’nin çocukları sizin kadar ders yapamamışlar. Binaenaleyh, nazar isabet etmemek
için en son şu suali soracağım, sakın cevap
vermeyesiniz!” dedi. Biz de “Hayır, efendim
cevap veririz” dedik. “A çocuklar, siz bilmezsiniz, isâbet-i ayn vardır, olmaz!” diye
tekit ve tembih edip gitti. Ferdâsı günü
oldu, artık gayet alâ ve bâlâ bayramlık elbiselerimizi lâbis olarak Ziya Bey dahi bizimle beraber Sultan Ahmed Câmi‘-i şerîfi’ne
gittik. Câmi‘-i şerîfin mekteb-i rüşdiye cihetine çadır etekleriyle hadd-i fâsıl çekilip
orada tecemmü ettik. Lâkin iki taraf olup
birisi biz, diğeri Sultan Ahmedliler. Birbirimize hain öküz gibi bakıyoruz. Talebelik hâli bu ya! Nihayet Câmi‘-i şerîfin
mihrabı önüne fevkalâde zinet verilip bütün kutnu minderler ile döşenmiş.
Şeyhülislâm ve sadaret ve sair vükelâ-yı fihâm gelip oturdular. O sene her nasılsa zât-ı şâhâne teşrif buyurmadılar.
İşte iptida Sultan Ahmedliler girdiler, çünkü bunların pederleri orada mevcuttur. Süleymaniyelilerin pederleri dükkânlarda iş ile meşguldür. İmtihan
bir saat kadar mümted oldu. Sual olunan yirmi kadar şeyin ancak onunun
cevabını verdiler. Sonra onlar çıkıp Süleymaniye takımı girdik. Lâkin biz başı
bozuk, kimi sarıklı, kimi fesli... Hele fakir fesli takımından idim. İşte bize o
gün kırk sual oldu. Bir avaz ile cümlemiz cevap veriyoruz. Bizim böyle bağrışmamızdan mevcut olan vükelâya bir gülme ârız oldu. Bunların gülmesinden
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bize bir başka neşe gelip daha ziyade aşk u şevk
gelerek artık lâubalî olduk. Ortadan hicap ref‘
oldu. İşte cevap vermeyeceğimiz sual dahi en
sonra irat olup hemen onun da cevabında iken
İmamzade Efendi: “Haydi, haydi anladık, gidin”
diye âdeta kovdu. Oradan kalkıp doğruca evlerimize geldik. İşte bu imtihanda ders cihetinden Süleymaniyeliler birinci ve yazı cihetinden
Sultan Ahmedliler birinci idi. Ancak bizim içimizde hüsnü gibi hattı güzel Ziya Bey var idi.
Yani hüsnde hatta dahi derste mîr-i mûmâileyh
birincidir. Hakikaten öyle idi.
İşbu imtihandan sonra mektep dahi bir hayli
gün tatil oldu. Fakirin niyetim kaleme gitmemek idi, lâkin eniştem Beşir Ağa rıza göstermediğinden bi’z-zarûre razı oldum. Sonra mektep
küşat oldu. “Hangi kaleme gitmeyi arzu edersiniz?” diye herkese sual ettiler. Fakire de sual
ettiler. Gönlüme cihet-i askerî geldi…”
1847’de Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti, Vakanüvis Esat
Efendi’nin idaresinde Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti’ne
dönüştürülmüş, 1874’te İstanbul’da dört sınıftan müteşekkil kurulan rüşdiyelerin sayısı on sekizi bulmuştu,
ilk yeni rüşdiye de Davutpaşa’da açılmıştı. Bu rüşdiyeler
daha çok kiralanan konaklarda faaliyet gösteriyor ve
bu konaklar da sık sık yer değiştiriyordu.
Fatih’te bu civarda iki rüşdiye vardı: Fatih Askerî Rüşdiyesi, Fatih Merkez Rüşdiyesi. Boyacıkapı’dan çıkınca yol üzerinde soldaki bina Fatih
Merkez Rüşdiyesi’ydi. 1901-1902’de müdürü ve Farsça hocası Yusuf Ziya Efendi’ydi;
Osmanlı lisanı ve edebiyatı Şeyh Vasfi Efendi üzerindeydi. Rika hattı Eyüp Efendi,
sülüsü Süleyman Bey veriyordu… Bu ortaokulun dört de ibtidaî sınıfı vardı, mektebin
talebe sayısı 738’di.

Rüşdiye binası, Fatih
Camii’nden çıkıp
Darüşşafaka Caddesi ile
Başmüezzin Sokağı’nın
kesiştiği yere denk düşer

Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkî erkânından birçok şahsiyetin,
bilhassa da Mehmet Akif (Ersoy) merhumun yetiştiği bu rüşdiye, 1918 Fatih yangınından
geriye bir fizikî iz bırakmadan kayboldu gitti. Nedense Akif’in okuduğu rüşdiyeyi,
Fatih’te ayakta duran Fatih Askerî Rüşdiyesi (şimdi Fatih İmam Hatip Ortaokulu)
sanıyoruz!
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Cedîd Abdurrahim Efendi Medresesi
Darüşşafaka Caddesi’nde Cedîd Abdurrahim Efendi
Medresesi’nin önündeyiz.
(Ali Kuşçu Mahallesi, 3033 ada, 13 parsel)
Artık bu medreseyle beraber Fatih Sahn-ı Semân’dan sonra yeniden ilmiye binalarının yoğunlaştığı bir merkeze geçiyoruz. Abdurrahim Efendi Medresesi’ne çok yakın
mesafelerde 20. asra kadar Samanîzade Medresesi, Abdülhalim Efendi Medresesi,
Mislî Ali Efendi Medresesi, Perviz Efendi Medresesi, İzzet Mehmed Efendi Darülhadisi,
Debbağzade Mehmed Efendi Medresesi, Yahya Efendi Medresesi, Zekeriyya Efendi
Medresesi, Vâlide Sultan Medresesi, Papaszade Ahmed Paşa Medresesi, Kovacı Dede
Medresesi, Mustafa Efendi Medresesi ve Müftü Hüseyin Efendi Medresesi bulunuyordu… Abdurrahim Efendi Medresesi dışında bu medreselerin hemen tamamı 1918
Fatih yangınını atlatamadı.

Bu müderrisin kim olacağını Abdurrahim Efendi belirleyecekti. Vakfiyede talebe ve
hocanın beraber her ders sonrası babası Mahmud Efendi’nin ruhuna fâtiha ile üç
ihlâs okuması da isteniyordu.
1970’lerde tamirden geçen bu medrese, uzun zamandır Cedîd Abdurrahim Efendi
Kuran Kursu olarak faaliyet göstermektedir.

1713’ün Mayısından 1714’ün Aralığına kadar şeyhülislâmlık yapan Mahmud Efendi’nin
ilmiye ve kadı mesleğine mensup oğullarından Kazasker Abdurrahim Efendi (ö. 1757),
adını taşıyan Cedîd Abdurrahim Medresesi’ni vefatından üç yıl önce yaptırmıştı. Vakfiyesinde ders verecek müderrisin şeyhülislâm tarafından seçilmesi şart koşulmuş,
her bir odada yalnız bir bekâr talebenin kalabileceği kaydedilmişti. 10 hücreden
meydana gelen yapı, talebe sayısını takdir etmemize imkân verir.
Medreselerde derecelendirme müderrisinin aldığı günlük akçenin miktarıyla tayin
edilirdi. Bu yevmiyeye göre Cedîd Abdurrahim Efendi Medresesi “Miftâh” denilen
gruptandı, müderrisinin yevmiyesi 30 akçeydi. Müderrisinin günlüğü 20 akçe olan
medreseler “Hâşiye-i Tecrîd”, kırk olanlarsa “Telvîh” adını taşırdı.
Cedîd Abdurrahim Efendi Medresesi’nin “Miftâh” adlandırması, bu seviye medreselerde Sekkâkî’nin (ö. 1229) Arap dili ve belâgatine dair Miftâhu’l-Ulûm’unun okutulmasından ileri gelir. Etrafında bir literatür teşkil edecek kadar özetleri, şerhleri
yapılan Miftâhu’l-Ulûm’un Hatîb el-Kazvînî tarafından tertip edilen Telhîsü’l-Miftâh
adlı muhtasarı öğretimde daha çok tutulmuş, medrese çevresinde Teftâzânî’nin
Mutavvel adıyla yaptığı şerh de bir hayli rağbet görmüştü.
Miftâh medreselerinde dersler bir yılda tamamlanır, bundan sonra talebe kısmı
müderrisinin yevmiyesi kırk akçe olan medreselere geçerdi.
Cedîd Abdurrahim Efendi Medresesi’nde bir de “dersiye” vardı. Dersiye, belirli bir
dersin mekânca medrese şartı olmaksızın herhangi bir yerde, medresede, camide
veya tekkede okutulmasıdır. Bunun için ders ve müderris tayin edilir, vakfiyede buna
bir de tahsisat ilâve edilirdi. Abdurrahim Efendi’nin tanzim ettiği 31 Aralık 1754 tarihli
ikinci vakfiyede medresenin dershanesinde günlük 10 akçe verilecek bir müderrisin
cumartesi ve çarşamba günleri faydalı ilimler (ulûm-ı nâfi‘a) okutmasına yer verilmişti.
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Cedid Abdürrahim
Medresesi
(Konyalı Arşivi)
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Şeyhülislâm Cemaleddin Camii
Darüşşafaka Caddesi’nde ilerlerken Cedîd Abdurrahim
Efendi Medresesi’ni geçince sağa dönen Otlukçu Yokuşu
Sokağı’nda bulunan Şeyhülislâm Cemaleddin Camii
önündeyiz. (Ali Kuşçu Mahallesi, 1457 ada, 93 parsel)

Yüz yıl arsa olarak kaldıktan sonra yakınlarda yeniden yapılan bu cami, Fatih
devrinde Şeyh Resmî Mahmud Efendi tarafından inşa edilmişti. Revnakoğlu ilk bilgileri Hadîka’dan devşirir (226:317): “Şeyh Resmî Mahmud Efendi
(Şeyh Mahmûd-ı Resmî Efendi), eski bir mahalleye isim bırakmıştır. Fatih’te
Büyük Otlukçu Yokuşu’nda kendi yaptırdığı câmi‘-i şerîfin haziresinde hususî türbesi vardı. “Nükte-şinâs”ın gösterdiği H.886 yılında göçtü. Fatih yangınında yandıktan sonra hazire ve türbe yola karıştı.”
Hadîka, 1918’deki yangın öncesi caminin türbesinde bu camiye çok yakın olan Hâcegî
Tekkesi şeyhlerinden Ahmed Sevindik Efendi’nin de medfun olduğunu kaydetmişti.
Revnakoğlu, Hâcegî Tekkesi’nin bu şeyhini anlatırken geride hiçbir iz kalmayan
Şeyh Mahmud Resmî’nin türbesini ve burada defnedilenleri de not eder (188:828):

Şeyh Ahmed Sevindik Efendi: “Küçük Ahmed Efendi” derler. Hazret-i Nureddin’in başhalifesi ve pîr-i sânî Şeyh Süleyman Veliyyüddin Efendi’den istihlâf olmuştu. Bu tekkenin şeyhi iken H.1165 (M.1751-52) yılında çevredeki
Şeyh Resmî Mahmud Efendi Camii haziresindeki ayrı türbeye gömülmüştür.
Yan yana üç sandukanın ortadaki kendisine aittir. Baştaki büyük sandukada
camii yaptıran Şeyh Resmî Mahmud Efendi yatıyordu. Öbür yanda fesli bir
sanduka daha vardı, torunlarından biriydi. Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi
camii yeniden yaptırdığı için “Şeyhülislâm Camii” derler.
Harap olan bu cami Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi tarafından şeyhülislâmlığı
döneminde ihya edilmiş ve buraya vakıflar bağlanmıştı. Cami bundan sonra ikinci
banisinin adıyla “Şeyhülislâm Mescidi” adıyla tanınmış, ancak 1918 Fatih yangınında
bu son ihya da yanmıştı. Cami 2016’da arsası üzerine yeniden yaptırıldı. Revnakoğlu
bilinmeyen bir hususa daha dikkat çeker, bu camiin dış kapısının sağında Karaman
Baba’nın mezarı vardı (226:91):

Karaman Baba, Fatih Câmi‘-i şerîfinde yatan Çoban Baba’nın arkadaşıdır.
Otlukçu Yokuşu’nda (Büyük Otlukçu Yokuşu Sokağı) Şeyhülislâm Camii’nin
(Atikali Mahallesi, 1457 ada, 93 parsel) cümle kapısının sağındaydı. Etrafı demir parmaklıkla çevrilmişti. Sülüsle yazılmış kitabesi vardı, Fatih yangını ortadan kaldırdı.
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Revnakoğlu bir başka notunda Karaman Tekkesi’nden bahseder (13:155): “Karaman
Tekkesi: Fatih Camii yakınlarındaydı, Çırçır yangınında yandı. “Yahya Efendi Tekkesi”
de derlerdi, Kâdiriyye’dendi; cuma günleri mukabele olurdu.”
Caminin haziresine Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi’nin (ö. 1919) baba tarafından
atası olan Şeyh Mahmud Resmî’nin soyundan gelenler defnedilmişti. Bunlar arasında
Cemaleddin Efendi’nin dedesi Şeyh Yusuf Efendi ve onun babası Hâlid Efendi de vardı.
Cemaleddin Efendi şeyhülislâmken 1913’te İttihatçıların Babıali baskınından sonra
vazifesinden ayrılıp yurt dışına çıkmış ve 1919’da Mısır’ın Remle şehrinde vefat etmişti.
Cenazesi İstanbul’a getirilerek bu caminin haziresine defnedildi. Bu caminin türbe
ve haziresinde medfun olan Cemaleddin Efendi ve diğer akrabalarının mezarları,
şimdi Edirnekapı Şehitliği’nde mezarcı kulübesinin ön tarafındadır.
Şeyhülislâm Cemaleddin’in büyük oğlu Kazasker Mahmud Kemaleddin (Gelenbevi)
Efendi’nin oğlu fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Baha Gelenbevi (1907-1984), Yanık
Kaval (945), Kanlı Döşek (1949), Barbaros Hayreddin Paşa (1951), Boş Beşik (1952),
Kaldırım Çiçeği (1953) gibi birçok sinema filmlerinin yönetmeniydi. Kızı Fatma Hanım
ise, uzun süre İstanbul şehreminliği yapmış olan Cemiz Topuzlu’nun (ö. 1958) eşidir.
Küçük oğlu Ahmed Muhtar (Kevakibi) Bey (1878-1943), Halâskâr-ı Mübeccelimiz Gazi
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Muhterem Mebuslarımıza Ariza (1923), İntâk-ı Hak
(1926), Üçüncü İntâk-ı Hak (1927) adlı eserlerin sahibidir.

Şeyhülislâm Cemaleddin
Efendi (82:169)

Şeyhülislâm
Cemaleddin Efendi’nin
Edirnekapı’daki mezarı

Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi’nin tarikat bağları için Revnakoğlu’nda iki kayıt yer alır:

Şeyh Revvâs Efendi Tekkesi (228:3-4), Cerrahpaşa’da
Cerrahpaşa Hastahanesi’nin bahçesi içinde şimdiki
cerrahî kliniğinin bulunduğu yerdeydi. Şeyhülislâm
Cemaleddin Efendi tarafından Şeyh Revvâs Efendi
adına yaptırılmıştı. Tekke Kâdiriyye’dendi, sonra yandı. Şeyh Revvâs Efendi: Bağdatlıdır. Kâdirî şeyhi olarak İstanbul’a gelmişti. İlm-i cifrle uğraşır, baş suyu
ile çorba yapar, satar, kimseden bir şey almazdı, kendi
kazancı ile geçinirdi. Kendisine karşı büyük hürmet
ve meclûbiyeti olan Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi
ona bu tekkeyi yaptırmıştı. Sık sık şeyhi ziyarete gelir
ve uzun bir zaman yanında kalırdı. Şeyh Revvâs Efendi İkinci Meşrutiyet’ten sonra göçtü, biraz yaşlıcaydı.
Arasta Tekkesi (171:133-36), Sultanahmet’te Kabasakal Mahallesi’nde eski Bol, yeni Torun Sokağı’ndadır.
“Şeyh Aziz Efendi Tekkesi” denildiği gibi, “Şeyh Sâil’in
Tekkesi” de denilirdi; Rifâ‘iyye’dendir… Bu tekkenin
ilk şeyhi Abdülaziz Efendi Rifâ‘iyye’dendir, babasın-
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dan da Kâdiriyye hilâfeti vardır, bundan dolayı Aziz Efendi dışarıda arakiyesi üzerine koyu
yeşil şemle sarardı…. Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi de kendisine pek bağlıydı. Mektupçu iken dergâha sık sık gelirdi.
Not: Revnakoğlu 1942’de Şeyhülislâm Cemaleddin
Camii’nde birkaç mezar taşını daha tesbit etmişti:
Fatih Büyük Otlukçu Yokuşu’nda Şeyh Resmî
Mahmud Efendi Câmi‘-i şerîfi haziresinde ortasından kırılmış, başında Nureddin tâcı, sülüs
yazılı kitabe (254:161): “Yâ Bâkî - Helvâyî şeyhi
ser-tarîki Şeyh…” Şeyh Mustafa Efendi’ye ait imiş.
Fatih Büyük Otlukçu Yokuşu’nda Şeyh Resmî Mahmud
Efendi - Şeyhülislâm Câmi‘-i şerîfi haziresi, ayna
taşında Nureddin tâc-ı şerîfi, kısmen yıpranmış
sülüs ile (254:162): “Hüve’l-Bâkî - Kutbu’l-ârifîn
Hazret-i Nureddin el-Cerrâhî hazretleri bacılarından ve Hazret-i Hacı Bektaş-ı Velî’ye müntesip
Kasapbaşı kerimesi merhûme ve magfûrun lehâ
Hatice Bacı rûh-ı şerîfesine el-fâtiha, 17 Cemazihelahir 1212”

Kabakçızâde Esirci Mustafa
Ağa’nın şimdi Bahâî Efendi
sofasındaki taşı
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Baştan kırık, sülüs kitabeli beyaz mermer şahide
(254:162): “Merhûm ve magfûr Kabakçızâde Esirci
Mustafa Ağa’nın rûhuna el-fâtiha, 15 Cemaziyelevvel 1237”
Küçük kâtibî kavuklu, sülüs kitâbeli, ortasından
kırık beyaz mermer şahide (254:162): “Nevcivânım uçtu cennet bâgına - Firâkı kaldı
vâlideynin cânına - es-Seyyid Yakup Efendi’nin mahdûmu es-Seyyid Lutfullah Molla
rûhuna fâtiha, 15 Zilkade 1219”
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İsmet Molla ve Konağı
Darüşşafaka Caddesi’nde 34 numaralı binanın olduğu
yerde Ahmed İsmet Molla’nın konağı bulunuyordu.
(Ali Kuşçu Mahallesi, 1459 ada, 7 parsel)

Eski İstanbul’un tarihî meşhur simalarından, babadan mahkeme kadısı, kazasker,
enfiye düşkünü, damacı, tavlacı, satranç ustası, en sonunda Bektaşî babası olan sarıklı
bir İstanbul efendisi: Ahmed İsmet Molla. O ve konağı başka türlüydü. Vefatından
bir hafta sonra 9 Eylül 1931’de Cumhuriyet’te ölümü sadece şöyle ilân ediliyordu:
“İstanbul dama şampiyonu İsmet Molla’nın bir hafta evvel vefat ettiği maalesef
haber alınmıştır. İsmet Molla damada fevkalâde maharet sahibiydi. Hemen hemen
hiçbir dama oyununda mağlûp olmamış, ecnebî memleketlerden gelen oyuncuları
da mağlûp etmişti.”
İsmet Molla, Revnakoğlu’nun kaleminde anlatılabildi (73:55-101):

“Damacı”, “Tavlacı” diye tanınmıştı. Bazıları ona “Deli İsmet” derlerdi. Babası
gibi o da kazaskerdi. İlmiyenin en yüksek mertebesi olan Rumeli ve Anadolu
kazaskerliğinde bulunduğu için sudûrdan sayılıyordu, bu itibarla İstanbul’un
muhtelif kazalarında şer‘î mahkemelerinde başarılı bir şekilde kadılık - hâkimlik etti. Meşhur Mahmutpaşa, Davutpaşa, bilhassa Tahtakale ve Galata
kadılıkları sırasında hayırlı, değerli birçok mühim icrası görüldü. Son çağların İstanbul ilmiyesi ve mahkeme kadıları içinde meslekî şahsiyeti ile, zarafet
ve asaleti ile ve hanedanlığı ile tanınmış, küçük büyük herkesten saygı görmüştü, tam bir Osmanlı çelebisi ve İstanbul efendisi idi. Darüşşafaka’ya inen
Benlizâde türbe ve mektebi bitişiğindeki konağı, memleketin üst tabakadan
irfanlı, faziletli insanları ile dolup taşardı. Hele Ramazân-ı şerîflerde konağın
kapısı herkese, her isteyene açık bulundurulduğundan çevrenin yoksul, garip
ve kimsesizlerinden başka yoldan geçen burada arzu ettiği akşam istediği şekilde iftar edebilir, giderken de kendisine keseye benzeyen bir tülbent içinde
beş kuruş diş kirası verilirdi. İsmet Molla’nın elinin açıklığı, konağındaki misafirleri yedirip içirmesi o derecelere varmıştı ki bu yüzden para sıkıntısına
uğradığı zamanlar başkasından borç alır, yine o kökten gördüğü, alıştığı asalet ve hanedanlık mirasına toz kondurmak istemezdi. En büyük zevki, şiarı
fukara doyurmak, misafir ağırlamaktı. Tanımadığı kimseleri bile aynı nezaketle karşılar ve ağırlardı. Hülâsa bütün ömrünü zevkine doyamadığı bu asil
insanlığın sonsuz vecdi içinde geçirdi ve tüketti. İlerisini hiç düşünmeden
elinde ne varsa hepsini bu yolda harcamış olduğundan son yılları biraz sıkıntı içinde geçti.
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Galata mahkeme-i şer‘iyesi kadılığından Mahmutpaşa kadılığına geçip de
oradan emekliye ayrıldıktan sonra aldığı cüz’î maaş varını yoğunu savurmuş
ve aşırı cömertliğinden borca batmış mollanın perişan hâlini düzeltmeye yetmiyordu, yetişemiyordu, gerçekten bunalmıştı. Bu zaruret karşısında biraz
kendisini ayarlayabilmek için Merdivenköy Bektaşî Tekkesi’nin babalığını
aldı ve bu şekilde oraya sığınmak çaresizliğinde kaldı.
Nevrekoplu Mütevelli Hüsnü Baba’nın kısa süren gayrıresmî postnişinlik
vekâletinden sonra bu dergâha postnişin sıfatı ile türbedar olarak gönderildi.
Kırşehir pîr makamının son postnişini Arnavut Salih Niyazi Baba işin aslını
bilmediği için İsmet Molla’ya dair: “Nakşibendî şeyhlerinden birçoğu bize
nasihat verirlerken kendileri Bektaşî oldular. İşte İstanbul’daki İsmet Molla bunun güzel bir misalidir. Merdivenköy’deki tekkenin Sultan Mahmûd’un
fermanı mucebince Nakşibendî şeyhi iken o da Bektaşî oldu çıktı!” (Mimar
Hikmet Bey, Bektaşîlik ve Son Bektaşîler”, Türk Yurdu, Haziran, 1928)
Ahmed İsmet Molla’nın ilmiye rütbesi İstanbul payesi idi. Vazifesiz, nişansız,
fahrî bir unvan olan bu payeyi almış bulunanlar sarayda ve saray dışındaki
teşrifatta mirliva paşalara takaddüm ederlerdi, yani tuğgenerallerin üstünde yer alırlardı. Bu münasebet ile İsmet Molla’nın başındaki ecille-i ulemâdan bilinen ilmiye ricaline, İstanbul sudûruna mahsus mükellef bir imâme-i
beyzâ (büyükçe beyaz bir sarık) vardı, yani “altınbaş” tabir edilen ve en azı
dört metre tutan parlak tülbentten, Nedim’in “civankaş” dediği şekilde destarı yana doğru çapraz atlamalı, önü mihrabiyeli, pek gösterişli güzel bir sarık
sarıyordu. O devirde mevâlîden olanların (şer‘î mahkeme kadılarının, hâkimlerinin) başlarında bu kisve bulunurdu. İsmet Molla, Merdivenköy Bektaşî
Dergâhı’nın babalık postuna oturduktan sonra bu kılığını değiştirmedi, yalnız kırmızı fes yerine başına Bektaşî tâcını geçirdi ve üzerine beyaz sarık sardı, onun da üstüne yine şerit koymuştu. Sarığın taylasan kısmını (aşağıya
sarkan ucunu) tarikat şeyhlerinde görüldüğü gibi sol omuzundan indirerek
kalbinin üstüne bırakıyordu. Vazife ile iştirak ettiği, ettirildiği bütün teşrifat
ve merasime, diğer meclislere, toplantılara hep bu şekilde gidiyordu. Tekkelerin tarikat ayinlerinde de hep bu kıyafetle katılırdı.
İsmet Molla’yı başında geniş tablalı, kalıplı yahut kalıp yerine içinden hasırlı,
siyah ibrişim püsküllü koyu veya açık kırmızı (nar çiçeği) fesi yerine bu defa
boz renginde düğme geçen ve on iki imama işaret ile on iki terkli (dilimli),
tepesi kendi çuhasından kafes düğmeli Bektaşî fahri ile (tacı ile) görenler birden şaşırmışlardı, zira ne ilmiye sınıfında ne de Bektaşîliğin usul ve ananesinde tarihten şimdiye kadar hiç görülmemiş, rastlanmamış bir şekilde bu iki
tezat örneği böyle tarihî, ruhanî bir kisvenin üstünde yepyeni bir icat olarak
ilk ve son defa İsmet Molla tarafından yerleştirilmiş ve böylece birbirine ısındırılmış oluyordu.
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İsmet Molla’nın mollalığından beklenmeyecek şekilde spor çalışmaları olurdu. İcap ederse güreşir, ata biner, ava çıkar, tulumbaya koşar, isterse yüzerdi,
ayrıca kılıç kalkan oyunlarında mahâret-i kâmilesi vardı.
“Şeref-i Hamîdî” dolayısıyla günlerce süren cülûsiye donanmalarında, kandil,
bayram gecelerinde konağının önünde sıra sıra fenerler yaktırarak odaları
ışıklandırır, gecenin geç saatlerine kadar pek coşkunca devam eden bu çeşit şenliklere kendisi de olanca neşesiyle katılır, elinde kılıç kalkan bir genç
gibi heyecanlanır, âdeta ateş kesilir ve önüne kim çıkarsa önce mühlet verir, oyun verir, sonra da deviriverirdi, bu sebepten kimse kendisine meydan
okuyamıyordu.
Bilhassa damada, tavlada son derece maharet sahibi idi, hatta eşsizdi. Zamanın isim yapmış damacıları bütün hünerlerini gösterdikleri hâlde onunla baş edemiyorlardı. Bu itibarla mollayı yenebilmiş bir başka oyuncu duyulmuş, görülmüş değildi. Sultan Abdülaziz’in damacıbaşısı İbrahim Beyler,
Türkiye’nin tavla şampiyonu ilân edilen Muhlis Beyler, yine bu sahada şöhret
sahibi mühim şahsiyetlerden Halepli Ömer Beyler, koca şehrin içinde âdeta emsalsiz bilindikleri hâlde İsmet Molla’dan, çekinir, kaçınırlardı. Damada,
tavlada onun karşısına geçip de taş sürmeye kimse cesaret edemezdi, zira
meşhur Tava Çaçik ve Karintas Ustalar gibi zamanın dama kurdu rakipsiz
şampiyonları bile bir hafta süren devamlı iddialı çetin bir oyunun sonunda
beş altı taşı birden toplayıp hepsini kıskıvrak yakalamış ve bir daha kendisiyle dama başında karşılaşmaya tevbe ettirmişti. Şehzadebaşı, Beyazıt kahvelerinde etrafına toplanıp oyunu merakla takip eden seyircileri de şahit gösterdiklerini günün gazetelerinde herkes okuyordu.
Ahmed İzzet Molla bazen sinirli, sert mizaçlı göründüğü hâlde keyifli, neşeli
saatlerinde hiç de öyle değildi. Kalender ruhlu, hakikaten deryadil, meclisârâ
bir insandı. Hele bir iki kadeh attığı zamanlarda sohbetine doyulmazdı. Hâlâ
unutulmayan zarif fıkraları, tekerlemeleri, hazırcevaplıkları ve eski devlet ricaline, ulema ve eşraftan meşhur kimselere dair dinledikçe dinlenilen cazip
hatıraları ile her yerde, her mecliste daima aranır ve beklenirdi. Bu hâlini bilenler onun hakkında “Ölüyü güldürür” derlerdi.
Yaz kış göğsü bağrı açık, bazen kolları sıvalı gezerdi. İstanbul’un meşhur simalarından Sucu Ekrem Efendi gibi o da ekseriya elinde baston yerine kalınca sarı bir sopa bulunurdu, adam dövecekmiş gibi sağa sola savura savura
yürümesi vardı, çok acayipti hakikaten. Hele şimdiki Darüşşafaka Caddesi
üzerinde büyük Çarşamba pazarının kurulduğu yerde akşama yakın saatlerde konağının çifte kanatlı yüksek kapısı önüne don paça çıkar, sırtına o devrin kibarlarına mahsus Selanik örgüsü, Selanik feldikosu denilen bal rengine
çalan yumuşak iç fanilası yahut sako dedikleri yünlü yelek, ayağında ceviz
ağacından rugan tasmalı kakavo takunyalarla ayakta durur, elinden bırakma-
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dığı sedef işlemeli enfiye kutusunu evire çevire geleni geçeni saatlerce seyre dalardı. Bunların içinde gözü aşinalardan birine ilişirse onu ve yanındaki
dostları hususî iltifatla yerden temenna ederek selâmlar, birkaçını kolundan
tutup içeriye çeker ve akşam yemeğine kalmaları için onları âdeta zorlardı,
hatta caymasınlar diye içeride ayakkabılarını saklattırdığı olurdu. Mollanın
en büyük zevki hoşlandığı bir kimse ile karşı karşıya yemek yemekti, “Ali’nin
yolu budur!” derdi; en büyük üzüntüsü de sofraya yalnız oturmaktı, bunu büyük bir talihsizlik sayardı.
Bir gün oradan geçen Darüşşafaka talebesinden on beş, on altı yaşlarında
bir çocuğu içeriye almış, çocuk korkmuştu. Deli İsmet bu ya, çocuğu, sekiz
dokuz yaşındaki kızı ile ilgileniyor sandığından ikisini de karşısına oturtup
nikâhlarını kıymış, çocuğun yanağını okşayarak: “İşte bak yavrum!” demiş,
“Size dayalı döşeli bir güzel ev, istediğiniz kadar burada sevişin, fakat dışarı
çıktığınızı görmeyeceğim!” Kendisine “Deli İsmet” denilmesi bu gibi delişmen hâllerinden dolayı idi.
İsmet Molla ortaya yakın boyda, şişmanca, kısa sakallı, koca bıyıklı, kalın kaşlı, donuk gözlü idi. Çirkince olduğu hâlde gayetle güzel, yakışıklı, fidan boylu
bir oğlu vardı. Herkesin alâkasını üzerine çeken ve hayranlıkla kendisinden
bahsettiren bu gencin şuhluğu, dilberliği hüsne esir olmuş melâhat meclûbu
cemal âşıklarını bir hayli meşgul ediyordu. İsmi Abdülkerim idi, “Kerim Bey”
derlerdi, fakat erkeği kadını onu “Mollanın pırlantası” diye tanırdı.
Bu pırlanta çocuğun bazı akşamları evinin penceresi önünde oturduğunu bilenler yürek oynatan bu güzeli görmek için konağın önünden bilhassa geçerler ve kendisini yakından gördüklerini sevinerek, biraz da övünerek
birbirlerine müjdelerlerdi. Bu şekilde dilden dile dolaşan hatıraları sohbet
meclislerinde efsanevî bir menkıbe hâlinde tekrar edilirdi, her macerası bir
masal mevzuu şeklinde anlatılırdı. Ne yazık ki Mercan Sultanisi’ni bitirdiği
terütaze bir çağda vereme yakalandı, ne yapıldı ise kurtulamadı, henüz 22
yaşında hayata veda etti. Vefatı bîçare mollayı çok sarsmıştı, aylarca kendisine gelemedi.
Diğer oğlu Abdülhakim Bey albay emeklisidir, şimdi Caddebostan’da Gelengül Sokağı başındaki apartmanda oturuyor. Evin bahçesinde çiçek yetiştirmekle meşgul bulunmaktadır. İnzivadan hoşlanan, sükûtî, güngörmüş, halûk,
kibar bir zattır.
Ahmed İsmet Molla Bey yaratılışında medenî ruhlu, uyanık bir insan olduğu
için kisve inkılâbını hiç yadırgamadı, meslektaşlarından önce şapka giymişti.
Soğuk havalarda kadife kasket, yazları hasır şapka giyerdi. Sarıklı iken elinden bırakmadığı kalın sarı sopasını bu defa gümüş saplı ince bastonla değişti.
Veraset davalarında ehl-i hibre (bilir kişi) olarak çağırıldığı İstanbul adliyesine bu kıyafetle gelir giderdi.
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Son zamanlarda hayatı perişanlık ve sefalet ve ıstırap içinde geçtiğinden huzur ve şuuru bozulmuştu. Bu hâlde iken bile başkasına yardım etmeyi düşünüyordu. 21 Temmuz 1931 tarihinde gözlerini hayata yumduğu zaman yaşı
yetmişe yetmişti.
İstanbul’da herkesin tanıdığı, sevdiği ve saygı gösterdiği, gün görmüş, eyyam
görmüş bu hanedandan adamın cenazesini ne acıklıdır ki eş dost yardımı ile
kaldırdılar. Edirnekapı dışında Topkapı’ya giden yolun sağ kenarında ve baş
tarafta yatıyorsa da taş konulmadığı için yeri kaybolmuştur.
İsmet Molla’yı başka cepheleriyle bir de Refi Cevad Ulunay’dan okumalı. 6 Temmuz
1941’de Yeni Sabah’ta yazmıştı:

İstanbul’un dama meraklılarından biri merhum İsmet Molla Bey’di. Muhiddin Efendi’nin oğlu olan bu zata garip hâllerinden dolayı “deli” derlerdi. Sokakta giderken cübbesini daima arkasına toplar, elinde kalın bir baston taşır,
rintmeşrep, tatlı dilli, kibar ruhlu bir adamdı. Son derece titiz olduğu için
kapı tokmaklarını bile cübbesinin eteğiyle açar, yaz kış sırtına deve yününden
yapılmış bir zıbın giyerdi.
Fareden iğrendiği için Fatih’te yaptırdığı büyük evin tavanlarını “bakkal tavanı” denilen tarzda yaptırmış, bununla da iktifa etmeyerek tahtaların aralık
kalmaması ve dışarıdan soğuk girmemesi için gemi ustalarını getirterek evin
bütün cephesini kalafat yaptırmıştı. Hatta alevleri, kara dumanları gören Beyazıt Kulesi’nin kalafatı yangın zannederek itfaiyeyi gönderdiğini herkes bilir.
İsmet Molla evin kapısını tokmakla yahut çıngırakla çalmaz, sokağın
başından:
- Açın kapıyı! diye bağırır, işittiremezse kapıya elindeki koca sopa ile vururdu.
Çoluğuna çocuğuna çok düşkün olduğu için evlenen çocuklarından hiçbirinin ayrı eve çıkmalarına müsaade etmemiştir. Kalafatıyla gemileri karadan
yürüten Fatih’in planını hatırlatır gibi bir şekil alan evin içi vıcır vıcır insan
doluydu.
Yaz kış kuyudan çektiği soğuk su ile yıkanır, pamuk ipliği ile her gün dişlerinin arasını bile temizlerdi.
Onun için tahsil ezbercilikten ibaretti. Salı günleri odasına kapanır, vaktiyle papağan gibi öğrendiği mantık dersini unutmamak için “el-Mantıku âletün, kânûniyyetün…” diye saatlerce bir kelimesini anlamadığı koca kitabı
devrederdi.
Kendisine ilmiye rütbesi verildiği zaman bayram muayedesi münasebetiyle
saraya gitmiş ve yanlışlıkla yol halısının dışına, cilâlı parkeye basarak ayağı
kayıp düştüğü için bir daha muayedeye de gitmemiştir.
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İsmet Molla güçlü kuvvetli adamları, kabadayıları fevkalâde takdir ederdi.
Onun için ilim, irfan, kâtiplik, münşîlik gibi şeylerin ehemmiyeti yoktu. Birinin meziyetini tahkik etmek istese:
- Nasıl derdi, şöyle bir vuruşta bir adamı yere yuvarlayabilir mi ha?
Tahtakale Mahkemesi’nde kadı iken ilâmları daima ikindiden sonra okuduğunu bilen ahbabından birisi mahsus bir azizlik yapmak istemiş ve mahkeme
binasının altındaki dükkânlarda gaz tenekesi açan İranlılara birer mecidiye
çeyreği dağıtarak tenekeleri ikindiden sonra açmalarını söylemiş. Gürültüden okuduğunu anlayamayan İsmet Bey sopasını kapınca aşağı inmiş ve tenekecileri önüne katarak mahalle mahalle koşturmuştur.
İsmet Molla’nın damada en çetin muarızı Peynirci Bodos’tu.
Bir gün Balat’ta bir kahvede iddialı bir partiye tutuşmuşlar ve bir tek oyun on
beş gün sürmüş. Her akşam dama tahtasını olduğu gibi bırakırlar, kahvenin
kapısını kapayıp iki taraf mühürler, ertesi sabah mührü fekk ederek yine karşı
karşıya geçerlermiş. İsmet Molla partiyi peyniriciye küfredip sinirlendirerek
yanlış bir oyun oynatmak suretiyle kazanmıştır.
Bu inatçı oyuncunun en heyecanlı partisini kendisinden şöyle dinledim:
Bir gün Divanyolu’nda Arif ’in kıraathanesinde bir adamla tanıştık. Bir iki
parti dama oynadık. Fena oynamıyordu. Beni kendi semtine davet etti:
- Falan gün buyurunuz, hoşça bir vakit geçiririz.
- Nerede oturuyorsunuz?
- Üsküdar’da.
- Üsküdar’ın neresinde?
- Toptaşı’nda.

Darüşşafaka Caddesi Konakları
Darüşşafaka Caddesi, üzerinde Cedîd Abdurrahman
Efendi Medresesi sırasında meşhur konaklar vardı.
Revnakoğlu’nun dosyalarında yer alan krokiye göre aynı sırada, Darüşşafaka Caddesi
üzerinde, Yeşil Sarıklı Sokağı’na (eski Otlukçu-Büyük Otlukçu Yokuşu) dönmeden 24
numaralı apartmanın bulunduğu yerde Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi’nin konağı
vardı. (Ali Kuşçu Mahallesi, 14571 ada, 15 parsel). Darüşşafaka Caddesi’nde Otlukçu
Yokuşu’nu dönmeden devam ettiğimizde 26 ve 28 numaralı binanın olduğu yerde
Enes Paşa konağı (Ali Kuşçu Mahallesi, 1459 ada, 35 parsel). 30 numaralı binanın olduğu yerde Müneccimbaşı Arif Efendi ve Şeyhülislâm Nureddin Efendi’nin konağı (Ali
Kuşçu Mahallesi, 1459 ada, 36 parsel). 34 numaralı binanın olduğu yerde Kırımîzâde
Neşet Molla’nın kızkardeşi ve onun eşi Kitapsız Mustafa Safvet Paşa’nın konağı (Ali
Kuşçu Mahallesi, 1459 ada, 6 parsel). 34 numaralı binanın olduğu yerde Dürrîzâde
Abdullah Bey’in konağı (Ali Kuşçu Mahallesi, 1459 ada, 7 parsel)
Revnakoğlu bir vesile ile Şeyhülislâm Dürrîzâde konağını tasvir etmişti (131:467):
“Mektebin arkası, şimdi Nişancı otobüs durağı üzerindeki yola kadardı. Bu sokağın
yanı başında meşhur Şeyhülislâm Dürrîzâdeler’in her taraftan göze çarpan büyük
konağı vardı. Bu hanedan adamların kapısı, sofrası herkese açıktı. İçinde asil, kibar
insanlardan kurulmuş edibane meclislere, zarifane sohbetlere ve yıllar yılı devam
etmiş her türlü misafirperverliklere dair birçok güzel ve tatlı hatıralar taşıyan bu
tarihî konak da Fatih yangını denilen büyük afette kül oldu.”
Kazasker Kırımîzâde Konağı ise, İstanbul’un ilmiye hanedanlarından Kırımîzâdelerindi.

Revnakoğlu
çizimiyle
Darüşşafaka
Caddesi
üzerindeki
konaklar (252:69)

Bunu işitince midem bulandı, çünkü Toptaşı denilince mutlaka insanın aklına tımarhane gelir. Fakat o adamın o mahallede de bir evi olabilirdi.
Üsküdar iskelesinde buluştuk. Doğru nereye gitsek beğenirsin? Hüve hüvesine tımarhaneye. Meğer dama meraklısı, Toptaşı Tımarhanesi’nde güllâbicibaşıymış! Bırakıp dönsem adım deliye çıkmış, büsbütün fena olacak; kalsak
evhamıma dokunuyor. Bütün keyfim, neşem kaçtı. Yemekten sonra karşılıklı
geçtik. Aklım fikrim tımarhanede. Boyuna yeniliyorum ve yenildikçe sinirleniyorum. Güllâbici bana bu oyunu oynadıktan sonra gece de beni tımarhanenin hastahanesinde yatırdı. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ertesi günü
güllâbici beni yendiğini tefâhür kabilinden önüne gelene anlatmış. Bütün İstanbul çalkalanıyor, herkes:
- İsmet Molla tımarhanede yatmış! diyorlar.
Yemin etseler başları ağrımaz. Meseleyi pişkinliğe vurup unutturuncaya kadar başıma hâl geldi.
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Bu hanedanın en eski şahsiyetlerinden 13 Ekim 1827 (22 Rebiülevvel 1243) tarihinde
vefat eden Kırımî Mehmed Efendi (179-2:76), huzur hocalarındandı, aynı zamanda
Sultan Mahmud’un kiler-i hâs hocasıydı. Edirnekapı’da Baki’nin karşı köşe başında
ve elektrik direğinin altında, servi dibinde yatıyor. Kırımî Mehmed Efendi’nin oğlu
Anadolu kazaskeri Kırımîzâde Ahmed Reşîd Efendi (ö. H.1279, M. 1862-63), Nişancı
Câmi‘-i şerîfi haziresinde paşanın türbesi arkasında medfundur. Revnakoğlu, Bursalı
Mehmed Tâhir’in Kırım Müellifleri’nde arkasında fıkıhta cinayet mevzuunu ele alan
ve 1871’de basılan Kırımîzâde Mecmuası’nın sahibi Ahmed Reşîd Efendi’nin Fatih
Camii haziresinde medfun olduğu kaydını tashih eder.
Kırımî Mehmed Efendi’nin oğlu Neşet Molla, 1900’da vefat ettiğinde Edirnekapı’da
büyük babasının koynuna defnedildi. Bu sonuncusu tahsili itibarıyla ilk Türk avukat
olarak tanındı. Yaptığı bestelerden günümüze iki şarkısı gelebildi.
Not düşelim, bir hatayla umumî literatürde, Neşet Molla’nın Şeyhülislâm Cemaleddin
Efendi’nin yeğeni olduğu, Neşet Molla’nın oğlu Said Molla’nın da İngiliz Muhipleri
Derneği’ni kurduğu, 1922’den sonra yurt dışında yaşadığı, yüz ellilikler listesinde
olduğu ve 1930’da Atina’da vefat ettiği yazar. Hakikatte Kırımîzâde Neşet ile Mustafa
Neşet Efendi karıştırılmıştır.
Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi’nin babası Ahmed Hâlid Efendi’yken (ö. 1882), Neşet
Molla’nın babasıysa Kırımîzâde Ahmed Reşîd Efendi’dir (ö. 1862-63).
Neşet Molla’nın hem burada hem de Boyacıköy’de konağı vardı

Samanîzâde Medrese ve Tekkesi
Darüşşafaka Caddesi’nin üzerinde, bir cephesi Başhoca
Sokak’a bakan 39 numaralı Samanizade Yurdu önündeyiz,
Bu bina Samanîzâde Medrese ve Tekkesi arsası üzerinde
yükselir. (Ali Kuşçu Mahallesi, 1455 ada, 22 parsel)
Şehrin beş semtine, Eyüp, Üsküdar, Fatih, Eminönü ve Beyoğlu’na yayılmış kalenderhanelere rastlanır. Bu kalenderhanelerde edebî ve sufî metinlerde gördüğümüz
“kalender”in rintliğe işaret eden manası karşılık bulmaz; bu tekkelerde ne cemiyet
kaydından azade bir hâl ne de şeriata karşı laübalî bir tavır vardır. Kalenderhaneler umumî olarak Özbek ve Afgan muhitinden gelen bekâr sufî zümrelerin faaliyet
yürüttükleri tekkelerdir. Sultanahmet’teki Özbekler Tekkesi, Üsküdar Afgan Tekkesi
(Çinili Cami karşısındaki Afgan Kalenderhanesi), Eyüp Kalenderhanesi (La‘lîzâde
Tekkesi) böyledir. Bu tekkelere ait vakfiyelerde bekâr olma şartı, şeyhin aile fertleriyle yerleşerek mahdut tekke hücrelerini büsbütün işgal etmesinin önüne geçmeye
matuftur. Eyüp’te Özbekler Kalenderhanesi şeyhliğine talip olan Buharalı Mehmed
Sâdık Efendi bu sebeple reddedilmiş, Üsküdar’daki Afgan Dergâhı şeyhi Mehmed
Abdullah Efendi bekâr olduğu anlaşılınca vazifesinden azledilmişti.
Fatih Darüşşafaka Caddesi üzerinde şimdi vücûdundan eser kalmamış olan Ömer
Hulûsî Efendi’nin kalenderhanesinde ve Eyüp’te Afife Hatun Kalenderhanesi’nde
sakinlerinin köken meselesi ve bekârlık şartı vakfiyelerine rağmen tatbikatta gevşetilmiştir. Her hâlükârda İstanbul’daki bu kalenderhaneler Osmanlı Devleti’nin kuruluş
yıllarında Orhan Gazi tarafından tesis edilen Mekece, Bursa, İznik imarethanelerini
dar mahiyette takip eder.
Her hâlde İstanbul’un ilk kalenderhanesi olan Şehzadebaşı’ndaki kiliseden münkalip
cami, henüz Devlet-i Aliyye’nin hudutları haricinde olan Mevlevîlerin İstanbul’a
geldiklerinde zikir ve ikamet amacıyla kullanılmış, kalenderhane ismi de bu ribat
kavramını içeren anlamıyla işaretlenmiştir.
Revnakoğlu bir kaynak göstermeksizin İstanbul kalenderhanelerinin Tophane’de
bulunan bir merkezî kalenderhaneye bağlı teşkilâtlandığını kaydeder (28:13):

Tophane’de kışla ve kahveler arasında dönemeçten sonra yukarı doğru çıkan cadde üzerinde sağ tarafta bir kalenderhane vardı, İstanbul’da bulunan
kalenderhanelerin merkezi sayılırdı, bundan dolayı diğer kalenderhanelerin
şeyh intihabında hilâfet ve berat tevcihinde ve tayinat işlerinde doğrudan
doğruya sadrazama arz vermek hakkı buranın şeyhi olan zata verilmişti. II.
Sultan Mahmud’un da bu şeyhe teveccühü ve tekkeye yüksek bir alakası vardı, vefatına kadar bu rabıtayı kesmiş değildir. Sultan Mahmûd’un Mevlevîhanelerden sonra en çok tahsisat verdiği ve tayinat bağladığı tekkelerden biri
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idi. Yalnız Sultan Mecid devrinde biraz ihmal edilen bu dergâha II. Sultan
Hamid zamanında gerek sarayca ve gerek saray erkânınca yüksek bir alâka
gösterilmiştir. İstanbul’un büyük dergâhlarından biri de burası idi. Tophane
yangınında yanmış, bugün arsa hâlindedir.
Şeyhülislâm Samanîzâde Ömer Hulûsî Efendi’nin (ö. 1812) yedi yıl süren şeyhülislâmlığından önceki döneminde, 1792-93’te vücuda getirdiği müştemilât, esasen birçok
oda ve bir mescide ilâve olarak Nakşibendiyye tarikatından Özbek dervişlere tahsis
edilmiş bir kalenderhaneden müteşekkildi. Otlukçu Yokuşu’nun başında kalenderhane
olarak yaptırılmasına rağmen esas olarak burası Meşrutiyet’e kadar medreseydi,
Meşrutiyet’ten sonra bir müddet daha medreseliğini muhafaza etti. Revnakoğlu bu
yapının son hâlini notlarına kaydeder (28:21-22):

Medrese sıra sıra on beş odadan ibaret idi. İçeride yer seviyesinden bir hayli
yüksekte olan esas binaya binek taşına ulaşan 25 ayaklı geniş bir merdivenle
çıkılırdı. Ön kısmı çevreleyen hazire ile dış avlu Darüşşafaka Caddesi’ne kıvrak bir çıkıntı meydana getiriyordu. Cümle kapısının sağında ve yine cadde
üzerinde Türk işçiliğinin hakikaten sanatlı, kıymetli nefis örneklerinden olan
fürceleri yekpare dökülmüş beş köşeli pirinçten büyük bir şebeke vardı (Fatih
yangınında çalındı). Bunun arkasında tekke banisinin ailesi efradının, müderris ve şeyhlerden bazılarının yattığı hazire görülürdü. Buradan medrese
ve dergâha girilirdi. Avlunun ortasından geçen ve tekkeyi kuşatan geniş yolun
arka kapısından Hafız Paşa Mektebi’nin ve büyük bahçeli kahvenin bulunduğu dar sokağa geçilirdi. Dergâhın en son postnişini bulunan Nasûhîzâde
Mustafa Âsım Efendi mukabeleden önce tevhîdhanede ilm-i kelâma ait Şerh-i Akâid okutur, sonra hatm-i hâce yaptırırdı.
2 Recep 1215 ve Cemaziyelahir 1217 tarihli iki vakfiyesi vardır.
Revnakoğlu (28:19), bu Darüşşafaka Caddesi üzerinde yanmış Leblebici Mescidi’nin
arsasının berisindeki Şeyhülislâm Ömer Hulûsî Efendi Tekkesi’ne ait talik hatlı cümle
kapısı kitabesini de tesbit etmişti: “Hazret-i hem-nâm-ı Fârûk ol Hulûsî-zât kim Eyledi bünyâd-ı vâlâ Nakşbendî tekkesi - Hâlet-i aşk-ı ilâhî ile tevhîd etmeğe - Oldu
şâyeste bu ra‘nâ Nakşbendî tekkesi - Hak muammer eylesin rahmet ile bânîsini Kıldı
hak yolunda ihyâ Nakşbendî tekkesi - Her birin târîhini inşâd kıldım Vehbiyâ - Oldu
âlî cây-ı zîbâ Nakşbendî tekkesi” H. 1207 [1792-93]
Revnakoğlu 19 Mart 1953’te Ömer Hulûsî Efendi’nin Çarşamba Caddesi üzerinde
Şeyhülislâm Bahâî Efendi’ye sonradan Şeyhülislâm Mekkî-zâdelere geçmiş yüksek
set üstü hazirede bir kenara atılmış, başlığı ve üstünden sağ kenarı kırılmış, talik
yazılı batık mermer şahidesini kazarak yerden çıkarmış, kitabesini kaydetmişti (28:10):
“Hüve’l-Bâkî - Sâbıkan şeyhülislâm olup intikâl-i dâr-ı bekâ eden merhûm ve magfûr
el-muhtâc ilâ rahmeti rabbihi’l-gafûr el-Hâc Ömer Hulûsî Efendi rûhıyıçun rızâen
lillâhi el-fâtiha, sene 10 Şevvâl 1227”
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Samanîzâde’nin mezar taşı (28:10) “Fatih yangınından sonra
şuraya buraya atılmış ve Otlukçu Yokuşu’nun başındaki
kendi medrese ve tekkesinin enkazı arasında kalarak buranın kiracısının arsa etrafına çektiği koru duvarın içinde
kullanılmıştı!” Şimdi ancak bir kısmı kalan bu şahide, Bahâî
haziresindedir:
Kalenderhanenin ilk şeyhi Ömer Hulûsî Efendi’nin vakfiyesinde işaret ettiği gibi Mahmud Efendi’ydi. Bu şeyhin
posttan çekilmesiyle “tarîk-i Nakşbendiyye hulefâsından ve
güzide kalenderândan Buhârî eş-Şeyh Abdulkâdir Efendi”nin
şeyhlik makamına geçtiği görülür. Tarih 5 Aralık 1801’dir.
Bundan sonra sırasıyla Şeyh Yûsuf Efendi, Şeyh Mustafa
Efendi b. Mehmed (Şeyh Ahmed Hudâverdi’nin halifesi)
ve Ebü’t-Tevfîk Şeyh Seyyid İbrahim Efendi en-Nakşbendî
burada şeyhlik yaptılar. Ebü’t-Tevfîk Şeyh Seyyid İbrahim
Efendi’nin 1836-37’de vefatından 1917’ye kadar tekkede bir
şeyhin ismine rastlanmaz. Fatih yangınından biraz önce
12 Ekim 1917’de Nasûhîzâde Mustafa Âsım Efendi son şeyh
olarak buraya tayin edildi. Bir yıl sonra Fatih yangınıyla
Samanîzade müştemilâtından geriye pek bir şey kalmadı.
Revnakoğlu, bu son şeyhin biyografisini hazırlamakta olduğu Güzideler Kafilesi isimli eseri için yazmıştı (21:120-27):

Mustafa Âsım Efendi hazretleri, soyadı Yörük, şöhreti Nasûh-zâde’den galat
olarak Nasûhî-zâde. Âlim, şair, muhaddis, mukarrir, mütekellim, natûk ve
siyasî İttihatçı. 1276-1860 Teşrîn-i evvelinde İstanbul’da Fatih’te Hafız Paşa
Mahallesi’nde Hafız Paşa Câmi‘-i şerîfinin arka sokağında Fatih mücîz dersiamlarından Bozkırlı Mustafa Efendi’nin evinde doğdu. Babası Hoca Nasûh
Efendi o sırada Kuleli hadisesi dolayısıyla Limni adasına nefy edilmiş, ailesi
de bu Bozkırlı Hoca Mustafa Efendi’ye emanet bırakılmıştı. Âsım Efendi bu
münasebetle bu evde dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlı olan meşâhîr-i
ulemâdan ve tarîkat-i Nakşbendiyye meşayihinden Hafız Mehmed Nasûh
Efendi’nin oğludur. Nasûh Efendi, Fatih mücîz dersiamlarından âlim, fazıl,
kâmil, müfessir, muhaddis, fakih ve oğlu gibi natûk, züht ve salâha mail ve
isminin tam müsemması olarak irşat ve nasihatla mütevaggıl olup üç defa
icazet vermiştir.

Şeyhülislâm Ömer Hulûsî
Efendi’nin şimdi Bahâî
haziresinde duvara talik
edilmiş mezar taşı

Hicrî 1228’de Afyon’a tabi Sandıklı kazasının Dinar istasyonuna beş altı kilometre mesafede şimdi nahiye olan Kazpınar Köyü’nde doğmuş ve Hicrî
1251’de İstanbul’a gelip müderris ve muallim olarak hayli talebe yetiştirmiştir.
1258’de Fatih Câmi‘-i şerîfinde derse başlamış ve 1260’ta talebesine birinci
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Hoca Nasûh Efendi menfadan avdetten sonra evini Çarşamba - Fethiye Caddesi’ne nakletti. Âsım Efendi bundan dolayı ilk tahsiline Fethiye Mektebi’nde
başlamış oldu. Hocasının vefatı üzerine oradan Hafız Paşa Mektebi’ne geçti.
Burada meşâhîr-i ekırrâdan ve Sultan Selim Câmi‘-i şerîfi imâm-ı evveli Hafız İsmail Efendi’den hatm-i Kur’ân edip hıfza çalıştı ve 1870’te ikmal eyledi.
Sultan Selim Câmi‘-i şerîfinde yapılan hafız cemiyeti Reîsü’l-kurrâ Hacı Feyzullâh Efendi zamanına rastlar. Bir müddet yine İsmail Efendi’den kavâid-i
tecvîdiyye okuduktan sonra Düşenbeli Hacı Ahmed Efendi’nin cami derslerine devam etti. Ayrıca 1336 Ramazanında [Mayıs-Haziran 1724] İstanbul’da
vefat ederek Fatih Câmi‘-i şerîfi haziresine gömülen Rumeli kazaskerliğinden
mütekait fukahadan büyük biraderi Hacı Hafız İbrahim Edhem Efendi’den
ulûm-ı Arabiyye ve mebâdî-i riyâziyye tahsil ediyordu. 1877’de vücûhtan
kırâet-i aşereyi tahsil merakına düşerek hıfz hocası Hafız İsmail Efendi’nin
vefatına binaen Reîsü’l-kurrâ İspirîzâde Hafız İsmail Hakkı Efendi’den aşere okudu. H.1281 (1880) yıllarında Fatih Câmi‘-i şerîfinde yapılan cemiyette
icaze alıp kurrâ oldu.

Revnakoğlu’nun
Hoca Nasûh
Efendi’ye dair
notları (21:142)

defa olarak icazet vermiştir. İktisap ettiği şöhret dolayısıyla bu icazet merasiminde Sultan Abdülmecid de bulunmuştu. Dört beş sene sonra Uşak’a nefy
edilmiştir ki Sicill-i Osmânî’nin 4. cilt, s. 558’de “Nasûh Efendi Uşşâkî’dir”
denilmesi bundan galattır. 13 Cemaziyelevvel 1308, 13 Kânûn-ı evvel 1306’da
seksen yaşını mütecaviz iken (Sicill-i Osmânî’de doksan gösterilmesi yanlıştır) irtihal eyledi, Fatih Câmi‘-i şerîfi haziresinde medfundur. Üsküdarlı Talat Bey merhum, hocanın vefatına “Hâce Nâsûh Efendi oldu revân cennete”
(1308) mısraını tarih düşürmüşse de devrin icabı olarak gazetelerde neşredilememiş, ancak şair tarafından oğlu Âsım Efendi’ye okunduğunu öğrenmekteyiz. Mezar taşındaki mensur yazı Hüseyin Cahit Yalçın’ın büyük kayınpederi meşâhîr-i hattâtînden Fethiyeli Hacı Ârif Bey merhumun. Nasûh
Efendi Hoca’nın baş taşında Arapça manzum parçadan sonra yazılmış bulunan mensur kısım şudur: “Efâhim-i ulemâ-yı ahyâr ve e‘âzım-ı urefâ-yı ebrârdan üstâd-ı zî-irşâd meşhûr Hafız Nasûh Efendi hazretlerinin halvetgâh-ı
ma‘nevîsidir. Rûhıyıçun fâtiha. Fî 13 Cemaziyelevvel 1308.” [25 Aralık 1890]
Nasûh Efendi’nin babası aynı köyden Çiftçi Bekir Ağa, onun da babası Hicrî 1150 [1737-38] ricalinden Kazanpınar Köyü’nün ve câmi‘-i şerîfinin bani
ve hatibi Koca Nasûh’tur. Kendisinin hitabet vazifesi son zamanlarda torunu
Âsım Efendi’ye kadar teselsül edegelmiştir.
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Babasının vefat tarihi olan Hicrî 1308’de Fatih mücîz dersiamlarından ve
mukarrirînden Alaiyeli Ahmed Hamdi Efendi’nin cami derslerinden mezun edildi. O senenin 15 Ağustosunda 600 kuruş maaşla Vefa İdadisi akait
muallimliğine ve dört sene sonra mezkûr idadinin
ahlâk muallimliğine tayin olundu. 1900’da Dârülmuallimîn-i Âliye’de akait ve ilm-i kelâm dersleri
okuttu. 1901’de Darülfünun târîh-i dîn-i İslâm muallimliğine verildi. Meşrutiyet’i müteakip yapılan
ıslahat üzerine tesis olunan siyer-i şerîf derslerini
tedris etti. 1906’da ilâveten Mekteb-i Mülkiye tefsir,
hadis ve ilm-i kelâm müderrisi oldu. Uzun müddet
bu dersleri okuttuktan sonra istifa etmiş ve yalnız
Darülfünun’da muhtelif zamanlarda tefsir, kelâm,
usûl-i fıkh ve hikmet-i teşrî‘iyye dersleri vermekle
iktifa eylemiştir. Bir aralık siyer dersleri ile Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ndeki edebiyât-ı Arabiyye
dersleri mübadele edildi.

Mustafa Asım’ın “Gençliğin
çalışkan ve tutkulu
yavrularından oğlumuz
Cemaleddin Server
Beyefendi’ye hatıradır, 3
Temmuz 934” imzalı Akaid
Dersleri adlı eseri

Millî ve Siyasî Hayatı: Hicrî 1312’de bi’l-imtihân
ikinci derecede isbât-ı ehliyetle Fatih Câmi‘-i şerîfinin sıra derslerine başlamış ve 1907’de bi’l-ikmâl 68 efendiye icazet vermiştir. 1903’te huzûr-ı
hümâyûn dersleri muhataplığına ve 1911’de mukarrirliğine irtifa etmiş ve 1922’ye kadar uhdesinde kalmıştır. 1908’de Meşrutiyet’in ilanı üzerine
Maarif Nezareti Kütüphaneleri müfettişliğine tayin
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olunmuş ve oradan İstanbul mebusluğuna intihap edilmesi üzerine infikâk etmiştir. Meclis-i Mebûsân’ın ikinci
yılında reis vekilliğine seçilmiş ve üçüncü senesi meclisin
feshiyle yalnız medâris müfettişliği uhdesinde kalmak üzere Meclis-i Maârif azalığına tayin ve 1913’te bu azalıktan
açığa çıkarıldı.
Bir müddet mazuliyet maaşı aldıktan sonra 1917 başlarında Medrese-i Süleymâniye tabakât-ı müderrisîn ü kurrâ
müderrisliğine ilaveten Dârü’l-Hikmet-i İslâmiyye müfettiş-i umûmîliğine, bir müddet sonra şeyhülislâmın uhdesindeki ders vekâleti vekilliğine ve bir ay sonra asaleten riyasete tayin olunmuştu. İki gün sonra Ayan azalığına, on
beş gün sonra da riyasetine intihap edilerek ilgasına kadar
bu hizmetlerde bulunarak müddet-i nizâmiyesini bi’l-ikmâl müstehak olduğu maaşla tekaüde sevk edildi. Ayrıca Hadîka-i Meşveret Mektebi ders nazırlığı gibi medâris,
Mülkiye ve Darülfünun müderrisliklerinden başka iki üç
sene kadar hususî tedrisatı vardır. Bu arada Elmalılı Allâme Küçük Hamdi Yazır merhumla Beyânu’l-Hakk’ı mesuliyeti altında çıkarmış ve bu mecmua üç sene kadar devam
etmişti.

Türrkistân Felâketzedegânı
Menfaatine Verilen
Konferansın Zaptı

Neşriyattan hoşlanmadığından mekteplerde talebesi namına yazdırdığı notları bile basılmamıştır. Ancak mekâtib-i idâdiyyenin birinci senesinde tedris olunmak üzere
Maarif Nezaretince tertip ettirilen Akaid Dersleri 1908’de 38 sayfalık risale hâlinde Hilâl Matbaası tarafından basıldığını biliyoruz. 1911’de Türkistan
felâketzedegânı menfaatine Kırım Talebe Cemiyeti tarafından tertip edilen
on beş sayfalık konferansı matbudur. 1890’da Mürüvvet Gazetesi’nin idare
memurluğunu deruhte etmişse de gazete altı ay sonra tatîl-i neşriyât ettiğinden bırakmıştır.

zeviyane bir hayat geçirmekte, âsâr-ı eslâfı tetkik ve tetebbu ile
daha ziyade ibadet ve taat ile meşgul bulunmaktadırlar. Rahmetli babacığıma olduğu gibi Cenap Şehabettin merhuma ve
ondan evvel vefat eden kardeşi Nusret Bey’e de mukaddimât-ı
Arabiyye ve kavâid-i edebiyyeyi gösteren kendisidir. Meşhur
vaizlerden olması dolayısıyla bazı sultanlar zaman zaman kendisini davet ederek saraylarında vaaz ettirirlerdi.
Edebiyata ve güzel şeylere az çok mail olmakla beraber daha
ziyade ilm-i kelâm ve İslâm felsefesi ile mütevaggıl olup küçük kardeşi merhum Ömer Hayri Efendi gibi talâkat ve hüsn-i
beyânla maruftur. İttihatçılar birkaç defa şeyhülislâmlık teklif
etmişlerse de kabul etmemiştir.
Not: Cenap tıbbiyeden çıkıp Avrupa’ya gidinceye kadar Mustafa Âsım Efendi’den aruz ve edebiyât-ı Arabiyye okumuştur;
edebî zevkini Hâmid ve Ekrem’e borçlu olduğu gibi, resmî
tahsilinin dışındaki dinî, ahlâkî ve edebî malûmatını da Âsım
Efendi’ye medyundur.
Göçebe vaziyette dolaştıklarından Âsım Efendi “Yörük” ismini
aile adı olarak seçmiş bulunuyor.

Not düşelim, Mustafa
Nasuh’un oğlu Selman
Yörük, 27 Mayıs 1960
darbesi sonrası kurulan
Yassıada yargılamalarının
yargıcıydı.

1910-1911 yılları arasında Tanin’de, Mekteb-i Harbiye’de yeni teşekkül eden
İhtiyat Zabit Mektebi münasebetiyle “İhtiyat Zabit Mektebini Ziyaret” başlıklı tarihî makaleleri gibi Tercümân-ı Hakîkat’te, Cerîde-i Havâdis’te ilmî ve
şer‘î kıymetli neşriyatı vardır. Beyânu’l-Hak’ta İslâm tarihine ve İslâm felsefesine müteallik dinî ve edebî mevzulara dair yirmi kadar makale neşretmişti.
Bunların en mühimmi “Dindarlık ve Dinsizlik” serlevhasını taşıyan üç dört
makaledir ki gayet vâkıfane yazılmıştır.
26 Nisan 1914’e kadar Çarşamba’da bize komşu olmak şerefini bahşeden
muhterem mübarek hocamız evvela Erenköyü’nde Sahrayıcedit’te daha sonra Çamlıca’da, şimdi de Göztepe’de İstasyon Caddesi’ndeki köşklerinde mün-
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