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Gülhane Meydanı ve Gülhane hatt-ı hüMayunu

Muzaffer ALBAYRAK*

*Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi Uzmanı

Tanzimat Fermanı ilan edildiğinde tahtta olan Sultan Abdülmecit.

Gülhane Meydanı, İstanbul’da Topkapı 
Sarayı’nın Marmara Denizi’ne bakan kıs-
mın doğusunda, deniz boyunca uzayan 
bahçelerin bir kısmına verilen isimdir. 
Gülhane bahçelerinin batısında Cebe-

hane Meydanı, doğusunda Hasbahçe bulunur. Buranın 
Gülhane adını alması hakkında iki farklı rivayet vardır. 
Bir rivayete göre bu isim, orada saray için gülbeşeker 
yapılan bir bina bulunmasından dolayı verilmiştir. Di-
ğer bir rivayete göre ise, önceleri Topkapı Sarayı’nın 
ıtriyat damıtmaya mahsus imalathanesinin orada bu-
lunmasından dolayı verilmiştir.
    
Gülhane Meydanı, güzelliği ve genişliği sebebiyle bir 
çok küçük ve zarif köşklerle donatılmıştı. Bunlardan 
Gülhane Kasrı, İshakiye Köşkü, İncili Köşk, Sultan 
Murat ve Sultan Mahmut Köşkleri, Abdülaziz devrine 
kadar yerinde durdular. Sultan Abdülaziz Han’ın, Top-
kapı Sarayı’na, öyle ufak tefek köşklere rağbet etme-
mesinden istifade eden Harbiye Mektebi Nazırı Galip 
Paşa, Serkurenalık’ta bulunduğu sırada fazla masrafa 
sebep oluyor diyerek bu köşkleri yıktırmıştır. Sultan 
Abdülaziz, hayvanlara meraklı olup bir ara birçok vahşi 

hayvan getirterek onları ismini Arslanhane olarak de-
ğiştirdiği Sultan Mahmut Köşkü mahallinde muhafaza 
ettirmişti. Sultan Abdülaziz’in Beşir isminde bir ihtiyar 
arslanı çok sevdiği ve zincirini çözdürerek bahçede 
korkusuzca onunla eğlendiği meşhurdur. Ne tEsatüftür 
ki Osmanlı’dan önce Bizans zamanında da Arslanhane 
o civardaydı.
    
Gülhane Meydanı’nın sahilinde Değirmen Kapısı ve bi-
tişiğinde Saray-ı Amire’ye mahsus değirmen ve yine 
oralarda bulunan Mezbele-keşan Ocağı (Sarayın çöp-
lerini denize döken hademeler) vardı. Mezbele-keşan 
Ocağı, deniz sahilindeki -şimdi yerinde sadece temeli 
bulunan- Sinan Paşa Kasrı (İncili Köşk) civarındadır. Bu 
kasrın önünde kitabesi de olan bir de çeşme vardır.

 Sinan Paşa Kasrı’ndan elli-altmış adım mesafede sur 
duvarına dayalı bir çeşme harabesi bugün de yerinde-
dir. Eski ve kadim bir yazı ile yazılmış olan bir kitabesi 
de vardır. Gülhane Meydanı’nın batı ucunda, Gülhane 
Kapısı’ndan eski Cebehane Meydanı’na çıkılırdı. Eski-
den kapının iki tarafından sövelik vazifesini gören iki 
küçük kule dururdu. 
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Topkapı Sarayı kompleksi içinde bulunan Gülhane Meydanı’nı ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun okunduğu yeri gösteren kroki Abdurrahman Şeref Efendi, Topkapı Saray-ı Hümayunu, 
Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, sayı: 5, 1326, sayfa: 291-297.
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Bu kuleler Abdülaziz Han zamanında güvercinliğe dö-
nüştürülmüştü. Kulelerden birinin Bamya Ocağı’na, 
diğerinin Lahana Ocağı’na mahsus imiş. Zamanında 
Cebehane Meydanı’na girilince, deniz tarafında olanı-
nın tepesinde lahana şekli, kara tarafında olanının te-
pesinde bamya şekli olan iki nişan taşı varmış. 
    
Gülhane Meydanı’nın Osmanlı modernleşme tarihin-
de gayet mühim bir yeri vardır. Günümüzde yaygın 
bir yanlış olarak Gülhane Parkı’nda okunduğu bilinen 
Gülhane Hatt-ı Hümayunu, aslında burada, Gülhane 
Meydanı’na konulan bir kürsüde Mustafa Reşit Paşa 
tarafından okunmuştu.
    
Tanzimat Fermanı yahut Gülhane Hatt-ı Hümayunu 
olarak bilinen Osmanlı tarihinde Avrupai usulde ye-
niliklerin hayata geçirilmesini öngören ve “Tanzimat 
Dönemi” adıyla bir devre adını veren bu olay, 3 Kasım 
1839’da Gülhane Meydanı’nda gerçekleşmişti.
    
Sultan Abdülaziz, Tanzimat’ın ilanı için yapılan töre-
ni, Gülhane Meydanı’nda bugün yerinde yeller esen 
Gülhane Kasrı’ndan izlemiş, okunan Hatt-ı Hümayunu 
buradan dinlemişti.
    
Topkapı Sarayı kompleksi dâhilinde olup günümüze 
ulaşamamış olan Gülhane Kasrı’nın, sarayın Marma-
ra’ya bakan dış bahçeleri arasında bulunan ve Gülhane 
Meydanı’na hâkim bir set üzerinde olduğu bilinmekte-
dir. 
    
Gülhane Kasrı’nın ne zaman yapıldığı kesin olarak bi-
linmemekle birlikte mimari ve süsleme üslubuna hâ-

Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından kaleme 
alınan Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 Pazar günü 
yapılan büyük bir merasimle ilan olundu. Topkapı Sa-
rayı kompleksi içinde bulunan Gülhane Köşkü önünde 
merasim için büyük hazırlıklar yapıldı. Bu merasime 
sadrazam, şeyhülislam, bütün saray erkânı ve devlet 
ricali, ulema, esnaf cemiyetleri, Rum ve Ermeni pat-
rikleri, hahambaşı, İstanbul’da bulunan yabancı devlet 
elçi ve konsolosları katıldılar. Töreni izlemeye gelen 
İstanbul’daki yabancı elçilere Sultan Mahmut Köşkü 
tahsis edilmişti. 
    
Tanzimat-ı Hayriye Fermanı’nın Topkapı Sarayı’nın 
Gülhane bahçesinde okunup ilan edilmesinden dolayı 
diğer bir adı da Gülhane Hatt-ı Hümayunu’dur. 
    
Tanzimat, Osmanlı Devleti’nde meşruti yönetime ge-
çilmesine zemin hazırlayan bir kültür ve ıslahat ha-
reketi olarak tarif edilebilir. Aynı zamanda Tanzimat, 
Osmanlı modernleşmesinin, Avrupai tarzda reformla-
rın ve idare şeklinin başladığı tarih olarak kabul edilir. 
Tanzimat’la beraber o zamana kadar her şeyin üstün-
de görülen, mülkün sahibi olan padişahın yetkilerinde 
sınırlamaya gidilmesi, 1876’da başlayacak I. Meşruti-
yet’in ilanına gidilen yolda atılan ilk adım olmuştur.
    
Fermanın ilanı İstanbul’da, bazı muhafazakâr zümre-
nin memnuniyetsizliğine rağmen geçici de olsa birkaç 
gün bayram havası yarattı. Avrupa’da ise daha olumlu 
karşılandı ve Avrupa basını, Osmanlı’nın attığı bu adı-
mın başarılı olacağını yazıp memnuniyetlerini belirtti-
ler. Tanzimat Fermanı’nın hükümleri arasına, tebaa ile 
devlet münasebetlerine dair esasların, halkın gücünün 

kim olan barok tarzından dolayı, II. Mahmut dönemi 
başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Tanzimat 
dönemini başlatan Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun 3 
Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülha-
ne Meydanı’nda okunması sırasında, Sultan Abdülme-
cit’in yapılan töreni buradan takip etmiş olmasından 
dolayı önemli bir olaya ev sahipliği yapmış olan Gülha-
ne Kasrı, Sultan Abdülaziz zamanında sarayın bu dış 
avlusunda bulunan diğer bazı kasır ve köşklerle bera-
ber yıktırılmıştır.

kullanılması tarzına ait kayıtların konulması ve bilhas-
sa devlet teşkilatında yeniliklerin yapılmasının zorun-
lu olduğuna işaret edilmiş bulunması hukuken hüküm-
darın yetkilerini sınırlayan bir mahiyet arz etmektedir. 
Bundan dolayıdır ki bu Ferman meşruti idareye gidilen 
yolun başlangıcı sayılmaktadır.
    
Tanzimat-ı Hayriye Fermanı, ilanından sonra devle-
tin resmî gazetesi olan Takvim-i Vekayi’nin 22 Kasım 
1839 yılındaki nüshasında yayımlandı. Çoğaltılarak 
bütün vilayetlere gönderildi. Ayrıca Fransızcaya tercü-
me edilerek yabancı devletlerin İstanbul’da ki elçilikle-
rine de resmen gönderildi. 

Gülhane Bahçesi içerisindeki Bizans devrine ait 
mahzen, Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_5126.

Gülhane Parkı ve Gotlar Sütunu, Kartpostal, 
Önder Kaya Arşivi.

Gülhane Parkı, Kartpostal, Önder Kaya Arşivi.

Tanzimat Fermanı’nı kaleme alan Mustafa Reşit Paşa.
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Osmanlı Arşivi’nde bulunan Tanzimat Fermanı belgesi, 
orijinal metin olup diğer suretlerinde bulunmayan “Be-
nim Vezirim” hitabıyla başlamaktadır. Aşağıda Tanzi-
mat Fermanı/Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun Osmanlı 
Arşivi’nde bulunan orijinal nüshasının transkripsiyonu 
verilmiştir:

Bismillahirrahmanirrahim
Tebâreke’llezî bi-yedihi’l-mülkü ve hüve alâ-külli 
şey’in kadîr

Benim vezîrim
Cümleye ma‘lûm olduğu üzre Devlet-i Aliyyemizin bidâyet-i 
zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniyye ve kavânîn-i şer‘iy-
yeye kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyyemizin 
kuvvet ve meknet ve bilcümle tebaasının refah ve ma‘mûriyye-
ti rütbe-i gâyete vâsıl olmuşken yüz elli sene vardır ki gavâil-i 
müteâkıbe ve esBab-ı mütenevviaya mebnî ne Şer‘i Şerife ve ne 
kavânîn-i münîfeye inkıyâd ve imtisâl olunmamak hasebiyle 
evvelki kuvvet ve ma‘mûriyyet bilakis za‘f ve fakra mübeddel 
olmuş ve hâlbuki kavânîn-i şer‘iyye tahtında idâre olunmayan 
memalikin pâyidâr olamayacağı vâzıhâtdan bulunmuş olup 
cülûs-ı Hümayunumuz rûz-ı fîrûzundan berü efkâr-ı hayriy-
yet-asar-ı mülûkânemiz dahı mücerred i‘mâr-ı memalik ve 
enhâ ve terfîh-i ahÂli ve fukarâ kazıyye-i nâfiasına münhasır 
ve memalik-i Devlet-i Aliyyemizin mevki‘-i coğrâfîsine ve arâzî-i 
münbitesine ve halkın kâbiliyyet ve isti‘dâdlarına nazaran es-
Bab-ı lazımesine teşebbüs olunduğu hâlde beş-on sene zarfında 
bi-tevfîkıhî Teâlâ suver-i matlûbe hâsıl olacağı zâhir olmağla 
avn ü inâyet-i hazret-i Bârî’ye i‘timâd ve imdâd-ı rûHaniyyet-i 
cenâb-ı Peygamberîye tevessül ve istinâd birle bundan böyle 
Devlet-i Aliyye ve Memalik-i Mahrûsemizin hüsn-i idâresi zım-
nında bazı kavânîn-i cedîde vaz‘ ve te’sîsi lazım ve mühim gö-
rünerek işbu kavânin-i muktezıyenin mevâdd-ı esâsiyyesi dahı 
emniyyet-i cân ve mahfûzıyyet-i ırz ve nâmûs ve mâl ve ta’yîn-i 
vergi ve asâkir-i muktezıyenin sûret-i celb ve müddet-i istihdâm-
ları kazıyyelerinden ibâret olup şöyle ki dünyâda cândan ve ırz 
ve nâmûsdan e’az bir şey olmadığından bir adam onları tehlike-
de gördükçe hilkat-i zâtiyye ve cibilliyyet-i fıtriyyesinde hiyânete 
meyl olmasa bile muhâfaza-i cân ve nâmûsu içün elbette bazı 
sûretlere teşebbüs edeceği ve bu dahı devlet ve memlekete muzırr 
olageldiği müsellem olduğu misillü bilakis cân ve nâmûsundan 
emîn olduğu hâlde dahı sıdk ve istikametden ayrılmayacağı ve 
işi ve gücü hemân devlet ve milletine hüsn-i hizmetden ibâret 
olacağı bedîhî ve zâhirdir ve emniyyet-i mâl kazıyyesinin fık-
dânı hâlinde ise herkes ne devlet ve ne milletine ısınamayıp ve 
ne i’mâr-ı mülke bakamayıp dâimâ endîşe ve ıztırâbdan hÂli 
olamadığı misillü aksi takdîrinde yani emvâl ve emlâkinden 
emniyyet-i kâmilesi olduğu hâlde dahı hemân kendi işiyle ve tev-
sî’-i Daire-i taayyüşüyle uğraşıp kendisinde gün be-gün devlet ve 
millet gayreti ve vatan mahabbeti artıp ona göre hüsn-i harekete 
çalışacağı şübheden âzadedir ve ta’yîn-i vergi mâddesi dahı çün-
ki bir devlet muhâfaza-i memaliki içün elbette asker ve leşkere 
ve sâyir mesârif-i muktezıyeye muhtâc olarak bu ise akçe ile idâ-
re olunacağına ve akçe dahı tebaanın vergisiyle hâsıl olacağına 
binâen bunun dahı bir hüsn-i sûretine bakılmak ehemm olup 
eğerçi mukaddemlerde vâridât zann olunmuş olan yed-i vâhid 

beliyyesinden lillâhi’l-hamd Memalik-i Mahrûsemiz ahÂli-
si bundan evvelce kurtulmuş ise de âlât-ı tahrîbiyyeden olup 
hiç bir vakitde semere-i nâfiası görülemeyen iltizâmât usûl-i 
muzırrası el-yevm cârî olarak bu ise bir memleketin mesâlih-ı 
siyâsiyye ve umûr-ı mâliyyesini bir adamın yed-i ihtiyârına ve 
belki pençe-i cebr ve kahrına teslim demek olarak ol dahı eğer 
zâten bir eyüce adam değil ise hemân kendü çıkarına bakıp 
cemî‘ harekât ve sekenâtı gadr ve zulümden ibâret olmasıyla 
ba‘de-ezîn ahÂli-i memalikden her ferdin emlâk ve kudretine 
göre bir vergi-i münâsib ta‘yîn olunarak kimseden ziyade şey 
alınamaması ve Devlet-i Aliyyemizin berren ve bahren mesâ-
rif-i askeriyye ve sâiresi dahı kavânîn-i îcâbiyye ile tahdîd ve 
tebyîn olunup ona göre icrâ olunması lazımedendir ve asker 
mâddesi dahı ber-minvâl-i muharrer mevâdd-ı mühimmeden 
olarak eğerçi muhâfaza-i vatan içün asker vermek ahÂlinin 
farîza-i zimmeti ise de şimdiye kadar cârî olduğu vechile bir 
memleketin aded-i nüfûs-i mevcûdesine bakılmayarak kimin-
den rütbe-i tahammülden ziyade ve kiminden noksân asker 
istenilmek hem nizâmsızlığı ve hem zirâat ve ticâret mevâdd-ı 
nâfiasının ihlâlini mûcib olduğu misillü askerliğe gelenlerin 
ilâ-nihâyeti’l-ömr istihdâmları dahı fütûru ve kat‘-ı tenâsü-
lü müstelzim olmakda olmasıyla her memleketden lüzûmu 
takdîrinde taleb olunacak neferât-ı askeriyye içün bazı usûl-i 
hasene ve dört ve yâhûd beş sene müddet istihdâm zımnında 
dahı bir tarîk-ı münâvebe vaz‘ ve te’sîs olunması îcâb-ı hâlden-
dir. Velhâsıl bu kavânîn-i nizâmiyye hâsıl olmadıkça tahsîl-i 
kuvvet ve ma‘mûriyyet ve âsâyiş ve istirâhat mümkin olmayup 
cümlesinin esâsı dahı mevâdd-ı 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu, ilanından sonra devletin resmî
gazetesi olan Takvim-i Vekayi’nin 22 Kasım 1839 yılındaki
nüshasında yayımlandı.

Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nun 
Sultan Abdülmecit'in Sadrazam 

Mustafa Reşit Paşa'ya hitaben 
"Benim vezirim" hitabıyla başlayan 

orijinal metni, BOA, İ. Mesail-i 
Mühimme, 24. 
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meşrûhadan ibâret olduğundan fîmâ-ba‘d ashâb-ı cünhanın 
da‘vâları kavânîn-i şer‘iyye iktizâsınca alenen ber-vech-i te-
dkîk görülüp hükm olunmadıkça hiç kimse hakkında hafî ve 
celî i‘dâm ve tesmîm muâmelesi icrâsı câiz olmamak ve hiç 
kimse tarafından dîgerinin ırz ve nâmûsuna tasallut vukû‘ 
bulmamak ve herkes emvâl ve emlâkine kemâl-i serbestiy-
yetle malik ve mutasarrıf olarak ona bir taraftan müdâhâle 
olunmamak ve farazâ birinin töhmet ve kabâhati vukûun-
da onun veresesi ol töhmet ve kabâhatden beriyyü’z-zimme 
olacaklarından onun mâlını müsâdere ile veresesi hukûk-ı 
irsiyyelerinden mahrûm kılınmamak ve tebaa-i saltanat-ı 
seniyyemizden olan ehl-i İslam ve milel-i sâ’ire bu müsâa-
dât-ı şahanemize bilâ-istisnâ mazhar olmak üzre cân ve ırz 
ve nâmûs ve mâl mâddelerinde hükm-i Şer‘î iktizâsınca kâf-
fe-i Memalik-i Mahrûsemiz ahÂlisine taraf-ı şahanemizden 
emniyyet-i kâmile verilmiş ve dîger husûslara dahı ittifâk-ı 
ârâ ile karâr verilmesi lazım gelmiş olmağla Meclis-i Ahkâ-
mü’l-Adliyye a‘zâsı daha lüzûmu mertebe teksîr olunarak ve 
vükelâ ve ricâl-i Devlet-i Aliyyemiz dahı bazı ta‘yîn olunacak 
eyyâmda orada ictimâ‘ ederek ve cümlesi efkâr ve mütâlaâtı-
nı hiç çekinmeyip serbestçe söyleyerek işbu emniyyet-i cân ve 
mâl ve ta‘yîn-i vergi husûslarına dâir kavânîn-i muktezıye bir 
taraftan karârlaşdırılıp ve tanzîmât-ı askeriyye mâddesi dahı 
Bab-ı Seraskeri Dâr-ı Şûrâ’sında söyleşilüp her bir kânûn 
karârgîr oldukça ilâ-mâşâallâhu Teâlâ düstûru’l-amel tu-
tulmak üzre bâlâsı hatt-ı Hümayunumuz ile tasdîk ve tevşîh 
olunmak içün taraf-ı Hümayunumuza arz olunsun ve işbu 
kavânîn-i şer‘iyye mücerred dîn ü devlet ve mülk ü milleti ihyâ 
içün vaz‘ olunacak olduğundan cânib-i Hümayunumuzdan 
hilâfına hareket vukû‘ bulmayacağına ahd ü mîsâk olunup 
Hırka-i Şerife Oda’sında cemî‘ ulemâ ve vükelâ hâzır olduk-
ları hâlde kasem billâh dahı olunarak ulemâ ve vükelâ dahı 
tahlîf olunacağından ona göre ulemâ ve vüzerâdan velhâsıl 
her kim olur ise olsun kavânîn-i şer‘iyyeye muhâlif hareket 

okunduğu yerde bir abide dikilmesine ve her sene 
burada bir merasim yapılması düşünülmüştü. 
    
Buna tasavvura dair Ceride-i Havadis’in 17 Ekim 1840 
yılındaki nüshasında yer alan habere göre; eskiden 
beri her devlette hükümdarların yaptıkları hayırlı 
işe işaret olmak için taş dikmelerinin eski bir âdet 
olduğu belirtilerek, Tanzimat-ı Hayriye, zengin fakir 
bütün Osmanlı tebaası için çok hayırlı bir iş olması 
sebebiyle padişah Sultan Abdülmecit de Tanzimat-ı 
Hayriye’nin ilan edildiği Gülhane Meydanı’na bir taş 
dikilmesini emretmişti. Ancak Gülhane Meydanı 
padişahın sarayının içinde olup halkın gelip geçtiği bir 
yer olmadığından buraya bir taş dikilmekle beraber, 
halkın gelip geçtiği yol üzeri olan bir yere de Gülhane 
Meydanı’na dikilecek taşın bir benzerinin dikilerek 
gelip geçenlerin görüp sevinmeleri ve her sabah ve 
akşam önünden geçerken padişaha hayır dua etmeleri 
için Sultan Beyazıt Meydanı’na da bir taş dikilmesine 
karar verilmişti.
    
Herkes için bir adalet belgesi olan Hatt-ı Hümayunun 
okunduğu güne “Adalet Günü”, kararlaştırıldığı üzere 
taş dikilecek yere de “Adalet Meydanı” denilmesi ve 
her yıldönümünde o günün bütün ahali tarafından bir 
bayram gibi kutlanarak padişahın tebaasına lütfettiği 
bu inayete karşılık teşekkürde bulunulması da kabul 
edilmişti. Tanzimat’ın ilanı yıldönümünün bayram 
gibi kutlanması için o gece kandil yakılmasına dair 
ahaliden gelen talep üzerine, padişah tarafından “canı 
isteyenler ol gece kandil yaksınlar” diye izin verilmiştir.
    
Bu izin üzerine 1840 yılında, Tanzimat’ın ilanının birinci 
yıldönümünde İstanbul’da ahali büyük bir sevinç 
içinde, rengârenk kandiller yakmışlar, sabaha kadar 
şenlik ve şehrayin yapmışlardı. Hatta esnaf gündelik 
ticaretlerine ara verip o gün dükkânlarını açmamışlar, 
şenliklere katılmışlardır. İstanbul’un Rum esnafı 
da Rum patriğinin tenbihi ile o gün hiçbiri dükkânını 
açmayarak yapılan şenliklere katılmış, padişahın 
şehzade ve sultanlarıyla daima sıhhat ve safada 
olması için hayır dua etmişlerdi.
    
Gülhane Hatt-ı Hümayunu hatırasına dikilecek taşın 
vasıfları, boyutu ve şeklinin nasıl olacağı Ceride-i 
Havadis’in 5 Kasım 1840 yılındaki nüshasında izah 
edilmişti.
    
Buna göre Gülhane ve Sultan Beyazıt Meydanı’na 
birer nişan-ı Adalet taşı dikileceği, dikilecek taş 
Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş’ın şeklinde 
olacağı, ancak ondan yedi-sekiz metre yüksek yapılıp, 
bir kürsü üzerine oturtulacaktı. Bu nişan-ı adalet 
taşının dikilmesine vesile olan Tanzimat-ı Hayriye nasıl 
büyük küçük herkes hakkında hayır ve fayda sağlamış, 
bir ab-ı hayat gibi zengin fakir herkesi ihya ettiğine 
bir işaret olarak dikilecek Nişan-ı Adalet taşının dört 

edenlerin kabâhat-i sâbitelerine göre te’dîbât-ı lâyıkalarının 
hiç rütbeye ve hâtır ve gönüle bakılmayarak icrâsı zımnında 
mahsûsan cezâ kânûnnâmesi dahı tanzîm etdirilsin ve cüm-
le me’mûrînin elhâletü-hâzihî mikdâr-ı vâfî maâşları olarak 
şâyed henüz olmayanları var ise onlar dahı tanzîm olunaca-
ğından şer‘an menfûr olup harâbiyyet-i mülkün sebeb-i a‘za-
mı olan rüşvet mâdde-i kerîhesinin fîmâ-ba’d adem-i vukûu 
mâddesinin dahı bir kânûn-ı kavî ile te’kîdine bakılsın ve 
keyfiyyât-ı meşrûha usûl-i atîkayı bütün-bütün tağyîr ve tec-
dîd demek olacağından işbu irâde-i şahanemiz Dersaâdet ve 
bilcümle Memalik-i Mahrûsemiz ahÂlisine i‘lân ve işâa olu-
nacağı misillü düvel-i mütehâbbe dahı bu usûlün inşaallâhu 
Teâlâ ilelebed bakâsına şâhid olmak üzre Dersaâdet’imizde 
mukîm bilcümle süferâya dahı resmen bildirilsin. Hemân 
Rabbimiz Teâlâ hazretleri cümlemizi muvaffak buyursun 
ve bu kavânîn-i müessesenin hilâfına hareket edenler Allâhu 
Teâlâ hazretlerinin la‘netine mazhar olsunlar ve ilelebed felâh 
bulmasınlar. Âmîn.
     
[3 Kasım 1839]
    
Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun okunduğu yer aşağı 
yukarı tahmin edilmekte ise de, hattın okunduğu 
kürsünün kurulduğu noktayı belirlemek gerekir. 
Abdurrahman Şeref Efendi TOEM’de yayımladığı 
Topkapı Sarayı’nı anlatan makalesinde bu konu 
üzerinde durmuş, 1840 yılında Enderun’a girmiş 
ve Hasoda kethüdalığından emekli olmuş yaşlı bir 
Enderun emektarı Hayri Bey ile yapmış olduğu saray 
gezisi sırasında, onun hayal meyal hatırladığı hattın 
okunduğu yeri belirlemiştir. Görüntüsünü verdiğimiz 
krokide Enderun emektarı Hayri Bey’in Gülhane 
Meydanı’nda gösterdiği mevki işaretlenmiştir. 
İlanından kısa bir süre sonra, Tanzimat Fermanı’nın 

tarafında arslan suretinde tunçtan dökme birer çeşme 
yapılıp padişah sayesinde Tanzimat-ı Hayriye’den 
herkes nasıl faydalanıyor, rahat ve huzur görüyorsa, 
işte bu taşı seyredenler de taşın dört tarafındaki 
çeşmelerden akan ab-ı hayat gibi sudan içip kanacak, 
huzur bulacak ve bu vesile ile padişaha hayır duada 
bulunacaklardı.
    
Fakat her ne sebepten olduğu bilinmez, dikilecek 
taşın boyutu, şekli, temsil edeceği mana bu kadar 
ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş olmasına rağmen, 
Gülhane ve Beyazıt meydanlarına dikilecek abide 
gerçekleşmemiştir.

Tanzimat Frmanı’nın ardından dikilmesi düşünülen anıtın 
projesi, Önder Kaya Arşivi.

Tanzimat Fermanı’nın 125. yılı münasebetiyle 
basılan ilk gün zarfı, Önder Kaya Arşivi.
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Gülhane Meydanı Kroki numara Karşılıkları

A- Topkapı Saray-ı Hümayunu’na Ait Harita
1- Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun Okunduğu Yer (Mavi 
nokta ile işaretlenmiş)
2- Gülhane Meydanı
3- Sultan Mahmut ve Murat Köşkleri Mevkileri
4- Sultan Ahmet Nişantaşı
5- Arslanhane
6- Cebehane Meydanı
7- İshakiye Köşkü Mevkii
8- Hasbahçe
9- Değirmen Kapısı
10- Değirmen ve Fırın
11- Marmara Denzi
12- Sinan Paşa Kasrı (İncili Köşk)
13- Harap Çeşme
14- Demir Yolu
15- Ahırkapı
16- Balıkhane Kapısı
17- Askerî Terzihane
18- Otluk Kapısı
19- İshak Paşa Yokuşu
20- Takvimhane
21- Eski Maliye Dairesi Mevkii
22- Sultan Ahmet Çeşmesi
23- Bab-ı Hümayun
24- Ayasofya Camii
25- Soğukçeşme Caddesi
26- Askeriye Karakolu
27- Gülhane Hastahanesi
28- Teşvikiye Hastahanesi

29- Eski Cephanelik
30- Has Fırın
31- Darphane-i Amire
32- Soğukçeşme Kapısı
33- Alay Köşkü
34- Ağaçlık
35- Bostan
36- Sanayi-i Nefise Mektebi
37- Müze-i Hümayun
38- Orta Kapı
39- Alay Meydanı
40- Ak Ağalar Kapısı
41- Daire-i Harem-i Hümayun
42- Hırka-i Saadet
43- Bağdat Köşkü
44- Aya Simeon ya da Teodosius Sütunu

 

   
Kaynakça:

Abdurranman Şeref, “Topkapı Saray-ı Hümayunu”, TOEM 
(1326), Sayı: 5, s.293
A. Cevad Eren, “Tanzimat”, İA, XI, s.709-763
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. Mesâil-i Mühimme 24
Cerîde-i Havadis, Sayı: 10, 1 Ramazan 1256 (26 Ekim 1840), s.1
Cerîde-i Havadis, Sayı: 11, 11 Ramazan 1256 (5 Kasım 1840), s.2
Cerîde-i Havadis, Sayı: 9, 21 Şaban 1256 (17 Ekim 1840), s.1-2
J. H. Mordtmann, “Gülhane Meydanı”, İA, IV, s.834
M. Baha Tanman, “Gülhane Kasrı”, DİA, XIV, s.239-240

Tanzimat'ın ilanı nedeniyle basılan hatıra madalyası, Önder Kaya Arşivi.

Tanzimar Fermanı ilan edildiğinde padişah olan Sultan Abdülmecit, Joseph Mery, Constantinople et la mer noire, Paris-1855.
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SİRKECİ
SEMTİ
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Fındıklı’dan Sirkeci ve civarı, 1960’lar, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R 6476.
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Sirkeci semti, doğuda Topkapı Sarayı/Gülhane 
Parkı, güneyde Cağaloğlu ve Mahmutpaşa, batı-
da ise Yeni Cami Külliyesi ile sınırlandırılabilmek-
tedir. Sirkeci, Eminönü sahilinden Sarayburnu’na 
uzanan güzergâhı kapsadığından, 27 yüzyıl önce 

kurulmuş olan Bizantion’un bir kısmını içermektedir.

Semtin önemli bir bölümü zaman içerisinde alüvyonların 
sahili doldurmasıyla oluşmuştur. Semtin merkezinde yer 
alan Sirkeci Garı ve etrafındaki açıklığın zamanla doldurul-
muş bir alan olduğu bilinmektedir. Öyle ki, bölgenin en eski 
limanlarından olan Neorion limanının ve tersanenin, günü-
müzdeki Yeni Cami’nin arkasından Sirkeci Garı’na uzanan 
kesitte olduğu tahmin edilmektedir. Fakat bölgede biriken 
toprak ve çamur, 7. yüzyılın sonlarına doğru temizletilme-
ye çalışılmıştır.

Bölgenin doldurulup limanın deniz tarafına doğru ilerle-
mesi, gerek doğal nedenlerden ötürü gerek yol genişlet-
me çalışmalarından ötürü, geçen yüzyıla kadar devam et-
miştir. Öyle ki, 1915 yılında Yalıköşkü Caddesi’nde, Mimar 
Vedat Bey tarafından inşa edilmiş olan Liman Hanı, lima-
na ve dolayısıyla sahile çok yakın bir noktada inşa edil-
mişti. Nitekim hanın ismi de buradan gelmektedir. Fakat 
günümüzde hanın sahile olan mesafesi, Sirkeci semtinde 

denizin, doğal yollarla olmasa da, bir şekilde dolduruldu-
ğunun kanıtıdır.

Sirkeci, bir liman bölgesi olmasından ötürü, tarih boyun-
ca önemini muhafaza etmiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde 
gerek Topkapı Sarayı’na olan yakınlığından ötürü gerek-
se de Babıâli’ye olan yakınlığından ötürü önemini artıran 
semt, 19. yüzyılda Doğu Ekspresi’nin İstanbul’a gelişi ve 
Sirkeci Garı’nın inşaasıyla bir cazibe merkezi hâline gel-
miştir. Bu bağlamda Sirkeci semtinin 19. yüzyılda gelişti-
ğini söylemek yanlış olmaz.

SİRKeCİ SeMT TaRİhİ

Sinan CeCo*

*Tarihçi, Yazar

Sirkeci tramvay yolu, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R 6476.

Sirkeci Garı ve etrafı, Sébah-Joaillier 1900, Alman 
Arkeoloji Enstitüsü, Nr: 26080.
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Sirkeci Limanı, Sébah-Joaillier 1900, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: 9709.
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Demir yolundan ve Sirkeci Garı’ndan önce semt, 
geçiş özelliği taşıyan bir bölgeden ibaretti. Topkapı 
Sarayı’nın surları burada biter ve buradan yukarı, 
Gülhane’ye doğru uzanırdı. Bu nedenle sarayın sa-
hil kapılarından Hasbahçe Kapısı ile Bahçe Kapısı 
bu bölgeye açılmaktaydı. Ayrıca sarayın surlarının 
sahilde bittiği yerde şehrin sahil surları devam 
etmekteydi ve şehrin sekizinci kapısı olan Bahçe 
Kapısı da yine bu bölgeye açılmaktaydı. Şehrin 
ve sarayın kapılarından dolayı –buradaki güven-
lik tedbirleri ve idari yapılardan dolayı- bölgedeki 
en yakın semt oluşumu Yeni Cami’nin arkasında-
ki Bahçekapı bölgesidir. Günümüz Sirkecisi’ndeki 
semt oluşumu ise yukarıda da bahsedildiği gibi 19. 

yüzyılda gerçekleşmiş görünüyor.

Sirkeci semtinde yer alan ve şehrin sekizinci kapısı 
olan Bahçe Kapı’nın 18. yüzyıl sonlarındaki duru-
munu, Sarkis Sarraf Hovhannesyan’ın 1800 yılında 
yayımlanan “Payitaht İstanbul’un Tarihçesi” isimli 
eserinden takip edebilmekteyiz:

“...Şehrin sekizinci kapısına, sarayın Bahçe Kapısı’na çok 
yakın olduğu için Bahçe Kapı adı verilmiştir. Geceleri 
şehrin kapıları kapandıktan sonra, geç kalanlar geceleyin 
kapanmayan bu kapıdan içeri alınarak, yerlerine gönde-
rilir. Meydan İskelesi’nin (19. yüzyılda bu iskele Sirkeci 
İskelesi adıyla anılmaktadır) bulunduğu bu yere, acemi 

oğlanı nezaretinde saraya ait odun yığılarak depo edilir. 
Burada saray odununun başında duran İstanbul ağası 
vardır. Ve padişahın sarayında yakılmak üzere buradan 
odun taşınır. Bitinya ve Üsküdar iskeleleri burada yer alır. 

Az ileri gidilince gümrük ambarının bulunduğu Emi-
nönü denilen mahalle varılır. Gümrük emini burada 
oturur ve dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya mal geti-
ren gemilerden gümrük alır. Burası gümrüğün (gümrük 
eminliğinin) önünde yer aldığı için bu yere Eminönü adı 
verilmiştir. Aynı zamanda iskele olan Eminönü’nde, esir 
ticaretinde esirlere sahiplik belgesi vermek için saray ta-
rafından görevlendirilmiş olan pencik emini de oturur...”

Sarkis Sarraf Hovhannesyan’ın da aktardığı gibi 
bu dönemde bölge, ekseriyetle Bahçekapı ola-
rak anılmakta, hatta bölgedeki iskele de Meydan 
iskelesi adıyla bilinmektedir. 19. yüzyılın ortaları-
na doğru bölgedeki iskele Sirkeci İskelesi olarak 
anılmaktadır. Bu döneme ait arşiv belgelerinde 
de Bahçekapı ismi, yalnızca Yeni Cami’nin arka 
tarafları için kullanılmakta, sahile yakın bölgeler 
(bugün garın bulunduğu bölge) Sirkeci olarak zik-
redilmektedir.

Sirkeci semtinde, Sirkeci Garı’nın dışında, Hobyar 
Mescidi, Vezir Camii, Sultan I. Abdülhamit Külliye-
si, Hidayet Camii, Büyük Postahane ve 4. Vakıf Han 
gibi önemli eserler bulunmaktadır. 

Bunlardan en erken tarihlisi Hobyar Mescidi’dir. 
Fatih devrine ait bir eser olup 1473 yılında inşa 
olunan bu mescit, maalesef yok olmuştur. 20. yüz-
yılın başında, Mimar Vedat Bey, Büyük Postane 
binasını inşa ettiği sırada, bu mescidin yerine, gü-
nümüzdeki Hobyar Camii’nin inşa etmiştir.

Zaman içerisinde yok olup sonradan ihya edilen 
camilerden birisi de Vezir Camii olarak da bilinen 
Merzifonlu Kara Mustafa Camii’dir. Oğlu Ali Bey 
tarafından, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın ha-
tırası için 1690 yılında inşa edilen bu cami, imar ça-
lışmaları kapsamında yıktırılmış fakat 1985 yılında 
ihya edilmiştir.

Hidayet Camii de II. Mahmut devrinde ahşap olarak 
inşa edilmiş, II. Abdülhamit devrinde Arkeoloji Mü-
zesi’nin mimarı Vallaury’e, oryantalist bir üslupta 
yeniden inşa ettirilmiştir.

Sirkeci tramvayı, Eylül 1956, 
Yusuf Çağlar Arşivi.

Sultan I. Abdülhamit Sebili ve Sıbyan Mektebi, 
Römmler&Jonas, İÜK, 90479/12b

Sirkeci ve civarı, B. Kargopoulo, 1870, Alman 
Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R 19720.

Sultan I. Abdülhamit Külliyesi ve Bahçekapı Sebili’nin bir bölümü (Bu sebil günümüz-
de Gülhane’de bulunmaktadır), Abdullah Freres, 1890’lar, İÜK, Nr: 90819-0062.

Sirkeci’de Hidayet Camii, C.J.Fettel,1888, İÜK, 90861/4.
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Bir dönemin en prestijli ulaşım sistemi olan de-
mir yolunu temsil etmesi için yapılan Sirkeci 
Garı, yıllarca Osmanlı İmparatorluğu’nun Av-
rupa’ya açılan kapısı olma özelliğini taşıması-
nın yanında, buraya gelen Avrupalıları da kar-

şılayan bir Osmanlı eseri olması nedeniyle vitrin işlevine 
de sahipti. 

Bu bina, İstanbul’un ulaşım sorununu çözmeye yönelik 
çalışmalardan birinin uzantısı olarak inşa edilmiştir. Özel-
de ilk kez II. Mahmut döneminde bir ulaşım sorunuyla kar-
şı karşıya kalan İstanbul’un bu sorunu Galata köprüleriyle 
giderilmişti. Haliç’in iki yakası arasındaki ulaşım sorunu 
çözüldükten sonra sıra, kentin gelişen bir diğer bölgesi 
olan Üsküdar’ı şehir merkezine bağlamaya gelmişti. Bu 
sorun da düzenli olarak sefer yapan vapurlarla çözülmüş 
ve Şirket-i Hayriye kurulmuştu (1851).

Sultan Abdülaziz (1861-1876) devrinde dış dünya ile olan 
iletişim, geçmiştekine oranla artmıştı. Özellikle Avrupa ile 
sürekli bir iletişim söz konusuydu. Bu daimî iletişimi ko-
laylaştırmak adına bir ulaşım ağı olarak Avrupa demir yolu 
sistemi ve Doğu Ekspresi (Orient Express) 1871 yılında İs-
tanbul’a ulaştı. 

SİRKeCİ GaRı

Sinan CeCo*

*Tarihçi, Yazar

Sirkeci Garı, Foto: Sinan Ceco-2008.
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Sirkeci Garı’nın içinden bir görünüm, Foto: Sinan Ceco-2008.

Sultan Abdülaziz (1861-1876) devrinde dış dünya ile olan 
iletişim, geçmiştekine oranla artmıştı. Özellikle Avrupa ile 
sürekli bir iletişim söz konusuydu. Bu daimi iletişimi kolay-
laştırmak adına bir ulaşım ağı olarak Avrupa demir yolu 
sistemi ve Doğu Ekspresi (Orient Express) 1871 yılında 
İstanbul’a ulaştı. 

Doğu Ekspresi, kentin yaşamında bir dönüşüm yarattı. Bu 
demir yolu hattı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile 
iletişimini güçlendirerek, gerçekleştirilmek istenen Batılı-
laşma hareketlerine de destek unsuru olmuştu. Fakat bu 
demir yolu Topkapı Sarayı’na ait araziden geçiyordu. Sul-
tan Abdülaziz, bazı bakanların karşı çıkmalarına rağmen 
saraya ait duvarların bir kısmının yıkılmasına izin vererek 
demir yolunun Sirkeci’ye kadar ulaşmasına sağlamıştı. 

Doğu Ekspresi’nin, Sirkeci’ye kadar gelmesiyle geçici ba-
rakalardan yolcu bekleme salonları yapılmıştı. Kalıcı is-
tasyon binasının yapımı için demir yolu şirketi tarafından 
biri 1872 ve diğeri de 1873 tarihli olmak üzere iki proje 
hazırlanmış ve bu projelerden ilki kabul edilmiştir. Fakat 
çeşitli nedenlerden dolayı inşaatın başlaması için gerekli 
izin ancak 1888’de verilebilmiştir. 

Böylece Sultan Abdülaziz’in “Baba ocağı” diye addedilen 
Topkapı Sarayı’nın bahçesinden geçmesi pahasına izin 
verdiği demir yolu 1871 yılında İstanbul’a ulaşmış fakat 
istasyon binası ancak Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) 
devrinde yapılabilmiştir.

11 Şubat 1888 tarihinde inşaatına başlanan Sirkeci Garı, 
Alman mimar A. Jasmund tarafından oryantalist bir üs-
lupta inşa edilmiştir. Henüz kendi geleneklerine döne-
memiş bir İslam oryantalizminin ürünü olarak tasarlanan 
bina, bu yönüyle devrinin seçmeci anlayışıyla da paralellik 
gösterir.

Garın mimarı Jasmund, 1888 yılında Osmanlı demiryolla-
rının yapımı için İstanbul’a gelmiş ve burada -daha sonra 
da- birçok yapıya imza atmıştır. Fakat bunlardan en önem-
lisi hiç şüphesiz Sirkeci Garı’dır. Jasmund, bu özelliklerinin 
yanında, geleceğin önemli mimarlarından ve Birinci Ulusal 
Mimarlık Akımı’nın kurucularından olacak, Kemaleddin 
Bey’in de hocası ve koruyucusudur. 

Kemalleddin Bey’in yeteneğini keşfeden Jasmund, onu 
yanına alarak Sirkeci Garı inşaatında yardımcısı olarak gö-
revlendirmiştir. Jasmund, 4 yıl kadar asistanlığını yapan 
Kemaleddin Bey’in 1895 yılında mimarlık eğitimi alması 
için devlet tarafından Almanya’ya gönderilmesine aracı 
olarak, Mimar Kemaleddin Bey’in Birinci Ulusal Mimarlık 
Dönemi’nin öncülerinden olmasına katkı sağlamıştır. 
Yapımında Mimar Kemaleddin Bey’in de görev aldığı Sir-
keci Garı, nihayet 3 Mayıs 1890 tarihinde Sultan II. Abdül-
hamit adına, Müşir Hamdi Paşa tarafından açılarak hizme-
te girmiştir.

Devrin oryantalist anlayışının ürünü olan binanın cephe-
sinde, granit mermer ve Marsilya-Aden’den getirilen 

Sirkeci Garı’ndan bir görüntü, 
Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_826

Havadan Sirkeci Tren İstasyonu, Foto: Halit Ömer Camcı, 2010.



3534 www.fatih.bel.tr

Sirkeci Garı, 1892, İÜK, 91545/1
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Doğu Ekspresi, kentin yaşamında bir dönüşüm yarattı. Bu 
demir yolu hattı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile 
iletişimini güçlendirerek, gerçekleştirilmek istenen Batılı-
laşma hareketlerine de destek unsuru olmuştu. Fakat bu 
demir yolu Topkapı Sarayı’na ait araziden geçiyordu. Sul-
tan Abdülaziz, bazı bakanların karşı çıkmalarına rağmen 
saraya ait duvarların bir kısmının yıkılmasına izin vererek 
demir yolunun Sirkeci’ye kadar ulaşmasına sağlamıştı.
Doğu Ekspresi’nin, Sirkeci’ye kadar gelmesiyle geçici ba-
rakalardan yolcu bekleme salonları yapılmıştı. Kalıcı is-
tasyon binasının yapımı için demir yolu şirketi tarafından 
biri 1872 ve diğeri de 1873 yılında olmak üzere iki proje ha-
zırlanmış ve bu projelerden ilki kabul edilmiştir. Fakat çe-
şitli nedenlerden dolayı inşaatın başlaması için gerekli izin 
ancak 1888’de verilebilmiştir.  Böylece Sultan Abdülaziz’in 
“Baba ocağı” diye addedilen Topkapı Sarayı’nın bahçesin-
den geçmesi pahasına izin verdiği demir yolu 1871 yılında 
İstanbul’a ulaşmış fakat istasyon binası ancak Sultan II. 
Abdülhamit (1876-1909) devrinde yapılabilmiştir.
          
11 Şubat 1888 tarihinde inşaatına başlanan Sirkeci Garı, 
Alman mimar A. Jasmund tarafından oryantalist bir üs-
lupta inşa edilmiştir. Henüz kendi geleneklerine döne-
memiş bir İslam oryantalizminin ürünü olarak tasarlanan 
bina, bu yönüyle devrinin seçmeci anlayışıyla da paralel-
lik gösterir. Garın mimarı Jasmund, 1888 yılında Osmanlı 
demir yollarının yapımı için İstanbul’a gelmiş ve burada 
-daha sonra da- birçok yapıya imza atmıştır. Fakat bunlar-
dan en önemlisi hiç şüphesiz Sirkeci Garı’dır. Jasmund, bu 
özelliklerinin yanında, geleceğin önemli mimarlarından ve 
Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın kurucularından olacak, 
Kemaleddin Bey’in de hocası ve koruyucusudur. 

Kemalleddin Bey’in yeteneğini keşfeden Jasmund, onu 
yanına alarak Sirkeci Garı inşaatında yardımcısı olarak gö-
revlendirmiştir. Jasmund, 4 yıl kadar asistanlığını yapan 
Kemaleddin Bey’in 1895 yılında mimarlık eğitimi alması 
için devlet tarafından Almanya’ya gönderilmesine aracı 
olarak, Mimar Kemaleddin Bey’in Birinci Ulusal Mimarlık 
Dönemi’nin öncülerinden olmasına katkı sağlamıştır. Ya-
pımında Mimar Kemaleddin Bey’in de görev aldığı Sirkeci 
Garı, nihayet 3 Mayıs 1890 tarihinde Sultan II. Abdülha-
mit adına, Müşir Hamdi Paşa tarafından açılarak hizmete 
girmiştir. Devrin oryantalist anlayışının ürünü olan binanın 
cephesinde, granit mermer ve Marsilya-Aden’den getirilen 
taşlar kullanılmıştır. Binanın ortasında büyük bir tonozla 
örtülü bir birim yer almaktadır ve bu birimin her iki yanın-
da da birer saat kulesi bulunmaktadır. Ortadaki bu büyük 
birime açılan bir de taç kapı bulunmaktadır. Binanın ay-
dınlatılması ise ilk dönemlerde havagazı ile sağlanmıştır. 
Isınma sorunu ise Avusturya’dan getirilen büyük sobalarla 
giderilmiştir.

Ne yazık ki bu abidevi yapı, günümüzün çevre düzensizli-
ği, bakımsızlık, estetikten ve tarih bilincinden yoksun bir 
şekilde inşa edilen ek binaları ile oldukça hırpalanmıştır.
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İstanbul’da posta hizmeti veren postaneler, ilk defa 
18. yüzyıldan itibaren, yabancı devletler aracılığıyla 
kurulmaya başlamıştı. Halkın bu hizmetlerden tam 
anlamıyla faydalanması ise 1840 yılında Posta Ne-
zareti’nin kurulmasından sonra sağlanmıştır. Posta 

Nezareti kurulduktan sonra yabancı postaları kontrol al-
tına almak için çalışmalar yapılmışsa da tam anlamıyla 
başarı sağlanamamıştır.

Posta hizmetlerini düzenlemek amacıyla 1840 yılında ku-
rulan Posta Nezareti, aynı yıl Eminönü’nde, Yeni Cami’nin 
arkasındaki iki katlı ahşap bir binada “Postahane-i Amire” 
adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun gerçek anlamdaki ilk postanesi olarak hizmet ve-
ren bu binanın alt katı postane, üst katı ise Posta Nezareti 
olarak kullanılmıştır. Bina, gerek sahile yakınlığıyla ge-
rekse de Eminönü gibi ticaretin yoğun olduğu bir bölgede 

BüyüK POSTane

Sinan CeCo*

*Tarihçi, Yazar

bulunmasından dolayı posta hizmetine uygun bir 
konuma sahipti. Kurum, 16 memur, 30 posta tatarı 
(dağıtım elemanı) ve bir de nazır olmak üzere 47 ki-
şiyle hizmet vermekteydi.

1870 yılına gelindiğinde, Gaspare Fossati tarafın-
dan, 1855 yılında Alay Köşkü ile Soğukçeşme Ka-
pısı arasında, Sur-ı Sultani’ye bitişik olarak, inşa 
edilen Telgrafhane-i Amire binasındaki telgraf ida-
resiyle Eminönü’ndeki posta idaresi birleştirilmiştir 
(1855 yılında hizmet vermeye başlayan Telgrafha-
ne-i Amire binası daha sonra bilinmeyen bir tarih-
te ortadan kaldırılmıştır. Binaya ait “Telgrafhane” 
yazılı tabela ise bugün Sirkeci’deki PTT Müzesi’nde 
sergilenmektedir). 

Posta ve telgraf hizmetlerinin birleştirilerek bir 
nazırın idaresine verilmesinden sonra Postahane-i 
Amire, “İstanbul Postanesi” adını almıştır. Bu bir-
leşmeyle İstanbul Postanesi’nde çalışan sayısının 

Bugün yerinde bulunmayan Telgrafhane-i Amire 
binası,1893, Foto: Abdullah Freres, Yusuf Çağlar Arşivi.

Büyük Postahane’nin çizimi, PTT Müzesi Arşivi.
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ve verilen hizmetlerin artışından dolayı mevcut bina, 
yetersiz gelmeye başlamış ve bu nedenle, 1890 yı-
lında bu ahşap bina yıktırılarak yerine kâgir bir bina 
yapılmıştır. 1892 yılında hizmete giren bu bina da 
İstanbul Postanesi için yetersiz gelince, günümüz-
de de “Büyük Postane” adıyla işlevini sürdüren bina 
inşa edilmiştir (Büyük Postane’den önce kullanılan 
bina 1926 yılında Türkiye İş Bankası’na devredilmiş-
tir. Bu bina günümüzde Türkiye İş Bankası’na ait bir 
müze olarak faaliyet göstermektedir).

1909 yılında tamamlanarak hizmete giren Büyük 
Postane binası, her yönüyle döneminin seçmeci 
mimarlık anlayışının ürünüdür. Binanın mimarı da 
dönemin önemli mimarlarından ve Birinci Ulusal Mi-
marlık Dönemi’nin öncülerinden Vedat Bey (Tek)’dir.

1873 yılında İstanbul’da doğan Vedat Bey, 1889 
yılında eğitim için Paris’e gitmiştir. 1898’de mimar-
lık eğitimini tamamlamış olarak İstanbul’a dönen 
Vedat Bey 1905 yılında Posta ve Telgraf Nezareti 
başmimarlığına atanmış ve aynı yıl Sirkeci’de Büyük 
Postane binasının yapımına başlamış, 1909 yılında 
da binayı tamamlamıştır.

Büyük Postahane’nin açılış merasimi-1909, 
PTT Müzesi Arşivi.

Büyük Postahane’nin açılış merasimi-1909, 
PTT Müzesi Arşivi.

Havadan Büyük Postane binası, Foto: Halit Ömer Camcı, 2008.
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Büyük Postahane binasının nezaret kabul salonundan 
bir detay, Foto: Sinan Ceco-2008.

Klasik Osmanlı mimarisine öykünerek inşa edilen bina, bu 
yönüyle döneminin -Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi- özel-
liklerini yansıtmaktadır. Yapı, özellikle ön cephesiyle dik-
kat çeker ve son derece hareketli olan bu cephede üç giriş 
bulunmaktadır. Girişlerden ikisi, üzerleri kubbe ile örtülü 
iki kule formundaki birimlerde yer alırken, diğer giriş ise 
bu iki birimin ortasında boylu boyunca uzanan merdiven-
lerle ulaşılan sivri kemerli bölümde yer alır ki burası esas 
posta hizmetinin verildiği büyük salona açılır. Bu büyük 
salon üzeri örtülü bir avlu gibidir. Binadaki diğer mekânlar 
bu salonun etrafında bulunmaktadır ve dört katlı binanın 
her katında, ortadaki bu büyük salona bakan pencereler 
bulunmaktadır. Yapının bu özelliği üzeri örtülü bir avlu dü-
zenini anımsatmaktadır.

Binanın plan özelliklerinin dışında, ön cephesindeki her iki 
kulenin üzerinde dikkat çekici bezemeler yer almaktadır. 
Kulelerde iki kat boyunca devam eden ve içinde üçlü pen-
cerelerin yer aldığı sivri kemerler ile kulelerin üst katında 
yer alan sekizgen pencereler yapıya hareket unsurlardan-
dır. Binanın ön cephesi bu kadar hareketlendirilmişken 
diğer cephelerinde ise daha sade bir tasarım söz konusu-
dur. Yapıdaki büyük salon hariç diğer mekânlarda da sade 
bir kompozisyon hâkim iken nazır odası olarak kullanılan 

odada ise kalem işçiliğinin kaliteli örneklerini bulabilmek 
mümkündür. Nitekim nazır odasının, binadaki en sanatlı 
mekân olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak binada 
sade olmasının yanında dikkate değer süslemeler de var-
dır. Üst katlara her iki kuleden birer merdivenle ulaşılan 
binanın merdivenlerinde kullanılan kemerler ve merdiven-
lerin korkuluğundaki içi boş altıgen süslemeler iç mekân-
da sadeliğe dayalı şık bir tasarımın ön plana çıkmasını 
sağlamıştır.
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Sepetçiler Kasrı, Encümen Arşivi.

Sarayburnu’nda, Haliç’e bakan deniz surları üze-
rine Hassa Başmimarı Kasım Ağa’nın mimarba-
şılığı zamanında Hicri 1053 (M. 1643)’te Sultan 
İbrahim’in emriyle inşa edilmiştir. Sultan’ın kısa 
süren saltanat döneminde İstanbul’da inşa et-

tirdiği tek eser olarak bilinen yapı, Topkapı Sarayı’nın dış 
bahçesi içinde yer almaktadır. Hasbahçe olarak anılan 
bu geniş alanda çiçek bahçeleri, cirit meydanları, hizmet 
yapıları, kıyıda ve bahçe içinde olmak üzere çok sayıda 
köşk bulunmaktaydı. Bunlardan günümüze ulaşan ye-
gâne örnek olan Sepetçiler Kasrı, aynı kıyıda olup bugün 
mevcut olmayan Yalı Köşkü ile Sarayburnu’ndaki iki sahil 
köşkünden biriydi. Yalı Köşkü’ne ait XVI. yüzyıl sonlarında 
derlenen masraf defterleri, Sepetçiler Kasrı’nın bulunduğu 
alanda yer alan bir başka sahil köşkünün varlığını ortaya 
koymaktadır. Tarihçi Naima da vaktiyle burada küçük bir 
köşkün bulunduğunu, bunun yeniden geniş bir şekilde 
yapıldığını ve otağ-ı hümayun tarzında bir kasır olduğu-
nu Hicri 1051 (M. 1641) yılı olayları arasında ve “Bina-yı 
Kasr-ı ‘ âli der-yalı” başlığı altında “Sahil-i bahrde Sinan 
Paşa Kasrı’na havale burç üzerine Sepet Köşkü demekle 
ma’ruf kasr-ı sagir ki donanma çıkdıkda kapudanlar anda 
el öperlerdi. Esasından (temelinden) tevsi’ ve bina olun-
mak ferman olmağın otağ-ı hümayun tarzında bir kasr-ı 
dilküşa bina olunub şabanda (kasım) altı ay tamamında 
karin-i itmam oldu” ifadeleri ile belirtmektedir.  

Sepetçiler Kasrı ismini, bulunduğu bölgede çalışan sepet-
çi esnafından almış olmalıdır. Rivayete göre esnaf, hima-
yesinde bulundukları, sepetçiliğe merakı bilinen Sultan İb-
rahim’e şükran vesilesi ile kasrın yapım masraflarına ortak 
olmuş ve yapıya isimlerini vermişlerdir. Sepetçi esnafının 
bölgedeki yoğunluğu nedeniyle kasra bu adın verilmiş 
olması, bir başka ihtimaldir. Sepetçilik, XVII. yüzyıl İstan-
bul’unun önemli esnaf kollarından biri olup Sultan İbrahim 
tarafından her zaman desteklenmiştir. Esnaf loncalarının 
padişah tarafından kurulan yönetimin tamamlayıcıları ol-
duğu düşünülürse, sepetçiliğin bu dönemde sultan hima-
yesinde gelişip önem kazandığı ifade edilebilir. 

Sepetçiler Kasrı, saraya ait saltanat kayıklarının bulundu-
ğu alanda yer alması nedeniyle kent yaşamında önemli bir 
yere sahipti. Yapının bitişiğinde yer alan, ancak günümüze 
ulaşamayan kayıkhanelerde padişaha, saray ve harem 
halkına ait saltanat kayıkları korunmakta ve sultanlar 
bu kıyıdan denize açılmaktaydı. Padişahların kasra sık 
sık dinlenmeye geldikleri ve divanhanede saz âlemlerinin 
düzenlendiği bilinmektedir. İşlevine ilişkin ayrıntılı bilgiye 
ulaşamamakla birlikte kasır muhtemelen hanedan ve 
özellikle harem halkının donanma merasimlerini izlemesi 
amacıyla inşa edilmiştir. Nitekim bu durum, benzer amacı 
taşıyan Yalı Köşkü’nün yapıya yakınlığını da açıklar.

SePeTÇİleR KASRı

Tuğba eRZİNCAN

Sepetçiler Kasrı, Encümen Arşivi.
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Kent silüetinde önemli yeri olan Sepetçiler Kasrı, yaban-
cı seyyahların ilgisini çekmiştir. Bu seyyahların çizdikleri 
gravür ve eskizler, kasrın geçirdiği mimari değişimlere ışık 
tutmaktadır.

XVII, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda çeşitli tamirler görmüş olan 
kasır, bugünkü görünümünü 1980’li yıllarda geçirdiği ona-
rım sonrası almıştır. Yapı günümüzde ana hatlarıyla üç 
çıkmalı, kubbeli kare mekânla buna bitişik giriş bölümü ve 
tek çıkmalı, dikdörtgen bir mekândan oluşmaktadır. Kas-
rın mimari programını ortaya koyan 1739 yılındaki onarı-
ma ilişkin belgelerde bir maksure ile kubbeli büyük oda, 
deryaya nazır sofa, orta sofa, bahçeye nazır sofa, taşrada 
deryaya nazır taht-ı hümayun, abdest odası, ayaklı taht-ı 
hümayun, abdest odası bitişiğinde küçük oda, ağa oda-
sı, hela ve Darüssaade Ağası odası şeklinde tanımlanan 
yapı, geçirdiği pek çok onarıma rağmen XIX. yüzyıl ortala-
rına kadar bu birimleri muhafaza etmiştir.

Sur duvarının iki yanına eklenen kaidelerle genişletilen 
alan üzerine fevkani olarak inşa edilen kasır, çok sayıda 
kemer ve tonozlu bir altyapıya sahiptir. Üst katı çevrele-
yen teras konsollara oturmakta ve kat gelişimini yansıt-
maktadır. Divanhane merkezi kare planlı olup üç yönde 
birer çıkma ile değerlendirilmiştir. Mekânın beden duvarla-
rında kâgir, çıkmalarında ise tuğla dolgulu ahşap malzeme 
kullanılmıştır. Malzeme farkının yanı sıra, Robertson’un 
XIX. yüzyıl ortalarına tarihlenen fotoğrafında da kasrın de-
niz tarafındaki çıkmalarının görülmemesi, bunların sonraki 
bir dönemde yenilendiğinin işaretidir. Hatta klasik dönem-
deki kasır ve köşk yapılarında kubbeli divanhane odasının 
çıkmasız bir plan özelliği gösterdiğinden hareketle yapı-
nın divanhanesine çıkmaların 1739 onarımında eklenmiş 
olabileceği de düşünülmektedir (Kuban, 1994, 528). Alt 
pencerelerin dikdörtgen formlu, mermer söveli, üst pen-
cerelerin ise sivri kemerli olarak tasarlandığı yapıda, çık-
malardaki pencerelerin diğerlerine oranla daha geniş ve 

aynı yüzyılın ortalarında kasrın açık divanhanesinin ka-
patıldığını Robertson’un fotoğrafı ortaya koymaktadır. 
Mekânın deniz yönündeki tek çıkması, kasrın planında 
sözü edilen “taşrada deryaya nazır taht-ı hümayun”u ta-
nımlamaktadır. Günümüzde kasvetli bir tavan ile örtülü 
olan mekânın ortasında yer alan merdivenle alt kata inil-
mektedir.

Yapıda kapalı divanhanenin önünde yer alan tümüyle dışa 
açık mekân düzeni, dış sofalı Türk evinde tüm mekânların 
önündeki avluya dönük düzen gösteren dış sofa gelene-
ğinden ayrılmaktadır. Sepetçiler Kasrı’nda açık ve kapalı 
divanhane mekânlarının yan yana kullanımı, aynı yüzyıl-
dan diğer köşk yapılarının mimari programları için de yol 
gösterici olmuştur. Yapının kapalı divanhanesi, merkezi 
kare mekânın üç yönde birer çıkma ile değerlendirildiği 
düzeni ile bu uygulamanın aynı dönemden temsilcisi olan 
Revan Köşkü’ne (1635) bağlanabilir. 

Kasrın dış mimarisi günümüzde oldukça sadedir. Girişin 
sağlandığı basık kemerli kapının köşesinde yer alan mer-
mere oyulmuş kum saati tezyinatı dışında bir süsleme 
programının izlenmediği cephelerin geçmişte bu sade-
likte olmadığı düşünülebilir. Özgün kaplaması hakkında 
iki ihtimalin öne sürüldüğü cepheler alt kısımda mermer 
levhâlârla, üstte ise çini kaplamalarla değerlendirilmiş 
olabileceği gibi, sıva kaplı cephelerin kalem işleriyle be-
zendiği de tahmin edilebilir (Eldem, 1969, 356). Nitekim 
Babinger koleksiyonunda bulunan 1794 yılındaki pano-
ramada kapalı divanhanenin dış yüzeyindeki bezemeler 
fark edilebilmektedir. İç mekânda ise divanhanenin kub-
besi, kalem işi süsleme kompozisyonu ile dikkati çeker. 
Merkezinde sekiz kollu bir yıldızın yer aldığı kubbenin 
etrafı, vazo içindeki çiçeklerle değerlendirilen yaldızlı 
madalyonlar ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Geçmişte 
kasetli düzenlemeye sahip kubbe köşeleri ise günümüzde 
yaldızlı madalyonlar içindeki manzara resimleri ile değer-
lendirilmiştir. İnşa edildiği dönemde gösterişli bir bezeme 
programına sahip olduğu düşünülen kubbenin yanı sıra, 
kasrın iç dekorasyonunun da zengin olduğu XVIII. yüzyıl 
masraf defterlerinden anlaşılmaktadır. Sedefkâri kanatlı 
pencerelerde sakız dokumasından perdeler, sırmalı kadife 
yastıklar, kırmızı çuhadan minderler ve billûr fanuslar, de-
korasyonun zenginliği hakkında fikir vermektedir. Bir dö-
nem Gülhane Tıbbiye Mektebi’nin ecza deposu olarak kul-
lanılan, ancak mektep taşındıktan sonra kendi hâline terk 
edilen Sepetçiler Kasrı, 1980 onarımının ardından yeniden 
hayata geçirilmiştir. Günümüzde alt katı restoran, üst katı 
ise Uluslararası Basın Merkezi olarak hizmet vermektedir. 
Sepetçiler Kasrı, kendisiyle çağdaş diğer sahil köşkleri gibi 
Sultan’ın kafeslerin ardından bahçeleri ve denizi izleyip 
dinlenebileceği ideal mekânlardan biri idi. Bunun yanı sıra 
gerek eyvanlı mekânların bağımsız birer köşk hâlinde ta-
sarlanması, gerekse kapalı ve açık mekânların eş önemde 
birleştirilmesi fikri ile Sepetçiler Kasrı özgün bir köşk tipini 
örneklemektedir.

yüksek tutuldukları görülür. Çıkmalarla değerlendirilen 
cephelerin yanı sıra, divanhaneye geçişin sağlandığı cep-
henin sağına mermer basık kemerli kapı, ortasına ise bü-
yük bir ocak yerleştirilmiştir. Merkezi mekânı örten kubbe 
ahşap çatı içinde yer alırken, çıkmalar tavanlıdır. Divanha-
nenin Yalı Köşkü’ne bakan yönüne 1739 yılında I. Mahmut 
için bir maksure eklendiği, ancak maksurenin aynı yüzyılın 
sonlarına doğru ortadan kalktığı bilinmektedir. 

Kubbeli odanın önünde yer alan bölüm, yeşil mermerden 
basık kemerli, üzerinde altı kartuşlu inşa kitabesinin bu-
lunduğu girişin yanı sıra, kasrın I. Mahmut dönemindeki 
mimari programında adı geçen abdest odası ve bitişiğin-
deki küçük odayı da barındırıyor olmalıdır. Abdest odasının 
olasılıkla helaya açılan bir kapısı vardır. Ağa odası ise ze-
mindeki revaklardan birine asma kat olarak sonradan ek-
lenmiş olmalıdır. Bu ara bölümün üzeri kasrın plan şema-
sıyla örtüşmeyen yalancı bir kubbe ile değerlendirilmiştir. 
Grelot’un çizdiği, yapıya ait bilinen en eski gravürde büyük 
boyutlu ve yüksek fenerli olarak tasvir edilen kubbe, Ro-
bertson’un XIX. yüzyıl ortalarında çektiği fotoğrafta görül-
mediğine göre sonraki bir dönemde yeniden ele alınmıştır. 
Geniş saçaklı kırma çatının ortasında yer alan çokgen kas-
naklı ve aydınlatma fenerli kubbenin yanı başında uzun bir 
baca yükselmektedir.

Divanhane ile buna bitişik giriş bölümünün önünde günü-
müzde kapatılmış olan, ancak kasrın inşa edildiği dönem-
de sütunlar üzerine oturan üst örtüsü nedeniyle direklik 
olarak da tanımlanan bir açık divanhane yer almaktaydı. 
Ahşap tavanlı bu mekânın mermer sütunlara oturan yük-
sek kemerli revak dizisi, Lewis’in 1835 yılındaki gravürün-
de net olarak görülmektedir. Bu gravür, divanhaneyi açık 
hâliyle tasvir eden son görsel kaynak olmalıdır. Nitekim 
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Atikali Paşa Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2006.
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ÇeMBeRlİTaŞ SeMT TaRİhİ

Önder KAYA*

*Tarihçi, Yazar

Çemberlitaş, 1940'lar,Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB11513.
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Çemberlitaş, İstanbul’un Büyük Konstantin 
tarafından kuruluşu sırasında açılan ilk fo-
rum alanının etrafında gelişen bir muhittir. 
Bölge, tarihsel süreç içinde her zaman ana 
yol aksının üzerinde yer almıştır. Şehrin 

başlangıç noktası olan Sultanahmet’teki Million taşının 
ve yine Ayasofya’nın önünde yer alan Augusteon Meyda-
nı’nın batısında gelişen bu alan, gerek Bizans’ın Mese ve 
gerekse de Osmanlı’nın Divanyolu güzergâhı üzerindeki 
önemini korumuştur1. Yine şehre gelen yabancı temsilci-
lerin ağırlandığı Elçi Hanı’nın burada olması vesilesiyle 
bilhassa Batılı seyyahların bölge hakkında detaylı bilgiler 
verdiklerini biliyoruz.  Çemberlitaş, günümüzde civardaki 
Beyazıt, Gedikpaşa, Laleli ve Soğanağa semtleri ile aynı 
kaderi paylaşmış olup konut ve yerleşim yeri olarak kul-
lanılmamaktadır. Daha ziyade turizm sektörü ve ayak-
kabıcı esnafı başta olmak üzere diğer ticari faaliyetlerin 
yoğun olarak yürütüldüğü bir mekân hâline dönüşmüştür. 
Hâlbuki bölge 20. yüzyıl başlarına kadar konakları ile de 
tanınıyordu. Çemberlitaş, Osmanlı idari hayatının ve bü-
rokratik kurumlarının kalbinin attığı Cağaloğlu ve Sulta-
nahmet bölgesine olan yakınlığından dolayı paşalar ta-
rafından sıklıkla tercih edilen bir mekân olagelmiştir. İşin 

ÇeMBeRlİTaŞ
Divanyolu Caddesi ile Vezir Hanı’nın kesiştiği yol üzerinde 
bulunan Çemberlitaş, hâlihazırda Roma döneminden ka-
lan en eski dikilitaşlardan birine ev sahipliği yapar. Abide 
1984’ten beri Unesco Dünya Kültür Mirası listesindedir2. 
Anıta, Çemberlitaş denmesi ise geçirdiği badireler netice-
sinde parçalarının halkın üzerine düşmemesi ve abidenin 
zarar görmemesi amacıyla etrafının demir çemberlerle 
çevrelenmesi sebebiyledir. Çember ile çevreleme uygu-
laması Bizans zamanında başlamış, Osmanlı döneminde 
de gerektikçe başvurulan bir yöntem olmuştur. Nitekim 
1553’te İstanbul’a gelen Avusturyalı elçi Hans Derns-
chwam, anıtın etrafında 16 çember olduğunu söyler3.

Çemberlitaş’ın bulunduğu alan Büyük Konstantin’in kendi 
adını alan şehri kurmasından önce, İmparator Septimus 
Severus tarafından sınırları yeniden belirlenen Bizantion 
kentinin surları dışında kalıyordu.4 Burası şehrin nekro-
polü yani mezar alanı olarak kullanılıyordu. Nitekim Mül-
ler-Wiennner, zeminin 4 metre kadar altının eski mezar 
alanının seviyesi olduğunu ifade eder. Büyük Konstantin 
“Nea Roma” adı ile anılan Roma başkentinin temellerini 
attığında ise antik dönemin Bizantion kenti, batı istikame-
tine doğru genişlemeye başladı. Bu anlamda Konstantin, 
söz konusu bölgenin üzerinde kendi adını taşıyan bir fo-
rum alanının temellerini attı. Forum alanı inşa edilirken 
eski nekropol alanının üzerine yaklaşık 1,5 metre kadar 
toprak atıldı5.

Bölge, kurulduğu ilk günden itibaren şehrin ana yol güzer-
gâhlarından birinin üzerinde yer aldı. Nitekim bu hususiye-
tini günümüzde de sürdürmektedir. Konstantin tarafından 
şekillendirilen forum alanının zemini kalın mermer taş-
larla döşeli olup alanın etrafında da çepeçevre dükkânlar 
bulunuyordu. Bu yanıyla alan, bir pazar yeri özelliği gös-
termekteydi. Burada ticaret yapan esnafın daha ziyade 
mum ve kürk imalatı alanlarında faaliyet gösterdiği bilin-
mektedir6.

Meydanın tam ortasında ise bugün Çemberlitaş adını ver-
diğimiz bir sütun anıt bulunuyordu. Anıt 328’de inşa olun-
muş olup7 yaklaşık 50 metre boyunda idi8. Anıtın gövdesi 
Roma’daki bir tapınaktan getirilen 9 parça silindirik porfir 
bloktan oluşmaktaydı9. Günümüzde bunlardan sadece 
altısı görülebilmektedir. Anıtın üzerine güneşi selamla-
yan Apollon heykeli konmuştu. Heykelin baş kısmına ise 
Konstantin’in kafası oturtulmuştu10. Böylece İmparator 
tanrısal bir görünüm kazanmış oluyordu11. Apollon gövdeli 
İmparator bir elinde mızrak diğerinde ise küreli bir haç tut-
makta idi12.Esasen bu durum Bizanslı tarihçilerin ilerleyen 
yıllarda Büyük Konstantin’in gerçek bir Hristiyan olduğu 
şeklindeki söylemlerine de ters düşmektedir. Muhtemelen 
Konstantin, paganizmden Hristiyanlığa geçiş sürecini, en 
müşahhas şekliyle bu anıtta dillendirme yoluna gitmişti13.

4. yüzyıl içinde önce Julianus ve sonrasında ise I. Teodosi-
us, Konstantin’e ait olan heykelin yerine kendi heykellerini 

ilginç yanı bölge hem paşaların sağlıklarında yaşadığı hem 
de öldükten sonra gömüldükleri hazirelere de ev sahipliği 
yapmıştır. II. Beyazıt’ın vezir-i azamı Atik Ali Paşa örneğin-
de olduğu gibi bazı paşalar da kendi konaklarını yıktırarak 
yerine vakıf müesseseleri kurma yoluna gitmişlerdi. 

Bölge daha 16. yüzyıldan itibaren muktedir paşaların ik-
tidarlarını gösterdikleri bir mekân olagelmiştir. Çemberli-
taş civarındaki külliyelerin hepsi kudretli vezir-i azamların 
eseridir. Köprülü Mehmet Paşa ve oğlu Fazıl Ahmet Paşa, 
Atik Ali Paşa, Koca Sinan Paşa ve Çorlulu Ali Paşa gibi si-
malar bu durumu ispat eder niteliktedir. Onların kurdukları 
vakıf eserleri hem bölgedeki sivil yerleşime hizmet eden 
kütüphane, medrese gibi yapılar, hem ticaret erbabı için 
yapılan hanlar, hem de her iki kesim göz önüne alınarak 
inşa olunan hamam, tekke ve sebillerden oluşuyordu. 
Dolayısıyla Çemberlitaş, ticari ve sosyal ilişkilerin iç içe 
geçtiği bir mekân görünümündeydi. Esir, Irgat ve Tavuk 
Pazarı gibi muhitler de İstanbulluların gündelik yaşamları 
açısından son derece önemli bazı ihtiyaçlarını giderdikleri 
mekânlar konumundaydı. Zamanla ibre ticari faaliyetler-
den yana kayacak, bölgedeki meskenler ya dükkâna ve 
imalathaneye dönüştürülecek ya da yıkılarak yerlerinde iş 
hanları yükseltilecektir.

koydurmuşlardır. Anıtın üzerindeki heykel, 12. yüzyılda 
İmparator I. Aleksius Komnenos’un iktidarı zamanında 
şiddetli bir fırtına sırasında yoldan geçenlerin üzerine düş-
müş ve pek çok kişinin ölümüne sebep olmuştu14. Sonra-
sında I. Manuel Komnenos abideyi tekrar elden geçirtmiş, 
tepesine mermer bir korint sütun koydurmuştur. Sütunun 
üzerine de bu kez bir haç dikilmiştir15. Hatta bu tamiratın 
bir neticesi olarak da anıt üzerine bir kayıt düşülmüştür. 
Söz konusu kayıt 16. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul’a 
gelen Salomon Schweigger’in aktarımına göre zor okun-
makla birlikte, şu ibareleri içermekteydi: “Eskimişlikten 
neredeyse yıkılacak hâle gelen bu tanrısal yapıt, tanrının 
sevgili kulu İmmanuel tarafından yenilenmiştir”16. Bilinen 
o ki anıt, daha Bizans’ın son demlerinde eski önemini yitir-
mişti. Konstantin’in forumu yılda sadece bir kez, impara-
torluk tören alayları tarafından ziyaret edilen bir mekâna 
dönecektir17. 

Anıt, Osmanlı döneminde de çeşitli defalar tamir görmek 
zorunda kalmıştır. Çemberlitaş, hanlar ve konaklar böl-
gesi olması hasebiyle sıklıkla yangınlara maruz kalmış 
ve bu durum anıta ciddi anlamda zarar vermiştir. Osmanlı 
döneminde bilindiği kadarıyla abide ilkin 1515’te Kapa-
lıçarşı civarında çıkan yangın vesilesiyle zarar gördü. Bu 
yangında gerek anıtın civarındaki Tavuk Pazarı ve gerekse 
de Atik Ali Paşa Evkafı’na ait olan bazı yapılar kül oldu. 
Yangın ancak Gedikpaşa Hamamı civarında kontrol altına 
alınabildi18. 1652 yılının Aralık ayında çıkan yangında rengi 
siyaha dönen sütun, bu sebeple ilerleyen günlerde Batılı 
seyyahlarca “Yanık Sütun” olarak isimlendirilmeye başla-
nacaktır. Söz konusu yangın Esir Hanı’nda çıkmış ve Tavuk 
Pazarı semti ile Kapalıçarşı’ya da sirayet etmişti. Yangın 
bir tarafta Mercan semtine diğer tarafta ise Gedikpaşa 
üzerinden Kadırga’ya kadar uzanmıştı19. 

Çemberlitaş, 1766 depremi ve 1865 Hocapaşa yangınından 
da fazlasıyla etkilenecektir. Özellikle 1766 yılındaki 
depremde Sultan Selim, Şehzade, Süleymaniye, Yeni 
Valide, Nuruosmaniye, Laleli ve Ayasofya dışındaki tüm 
camilerin minareleri yıkılmıştı20. Çemberlitaş, Cumhuriyet 
döneminde 1955 ve 1972 yıllarında restore edilir. 
1999’daki depremde tekrar zarar gören yapı, yaklaşık 8 
yıllık bir restorasyon sonrasında, 2009’da tekrar açılmıştır. 
Yeri gelmişken ifade edelim ki, Haziran 1943’te Adapazarı 
merkezli meydana gelen bir deprem sonrasında 
anıtın durumu yeniden gündeme gelmişti. Cumhuriyet 
gazetesinin haberine göre 20 Haziran 1943 Pazar günü 
saat 18.33 sularında meydana gelen deprem İstanbul’da 
da hissedilmiş, hatta Çemberlitaş’ın en üst bölümünde 
çatlama ve yana doğru eğilme tespit olunmuştu. Bu 
sebeple yetkililer, abidenin etrafında bir güvenlik şeridi 
çekerek halkı karşı kaldırıma yönlendirmişlerdir. Ancak 
hemen ertesi gün belediye fen işlerinden gelen bir heyet, 
abidedeki eğikliğin büyük bir parçanın kopup vatandaşlara 
zarar vermesine sebebiyet verecek derecede olmadığını 
tespit edince, Çemberlitaş’ın önü yeniden yaya geçişine 
açılmıştır21.  

Çemberlitaş, Kartpostal, 
Önder Kaya Arşivi.
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Kutsal emanetler ve Çemberlitaş
Çemberlitaş’ın sıklıkla gündeme getirilen özelliklerinden 
biri de temelinde, kutsal kalıntıları sakladığı şeklindeki 
inanıştır. Bazı kaynaklarda anlatıldığına göre Konstan-
tin, kendi adını taşıyan abideyi inşa ettirirken anıtın kai-
desinde küçük bir odacık yaptırmış ve buraya Hz. İsa’nın 
gerildiği çarmıha ait bazı parçaları ve vücuduna çakılan 
çivileri, son akşam yemeğinde kullandığı kutsal kâseyi 
ve bazı azizlere ait emanetleri koydurmuştu22. Hatta bazı 
kaynaklarda Hristiyan halkın sırf bu sebeple anıtın önüne 
gelerek büyük bir huşu içinde dua ettikleri kayıtlıdır23. Bu 
iddia sebebiyle 20. yüzyılın başlarında bazı kutsal eşya 
araştırmacıları İstanbul’un yolunu tutarak burada kaçak 
kazı yapma yoluna gitmişlerdi. İstanbul’un işgal edildiği 
yıllarda Vezirhan’a yerleşen ve Vatikan’dan gelen bir ra-
hip grubu, ikamet ettikleri odanın içinden abideye doğru 
bir tünel açmaya çalışmış, ancak yakalanarak sınır dışı 
edilmişlerdi24. 

1918-1923 yılları arasında Danimarkalı bir din bilimci olan 
C. Vett ve Ernest Mamboury, burada bir arkeolojik bir kazı 
yapmış ve mezar hırsızlarının abidenin temeline kadar 
girdiklerini tespit etmişlerdir. Her iki araştırmacı da anıtın 
kaidesinde kutsal objelerin saklandığı bir odacığa tEsatüf 
etmemişlerdir. Ancak hâlihazırda bu konudaki spekülas-
yonlar devam etmekte ya da ettirilmektedir25.

Öte yandan kutsal emanetlerle ilgili bazı rivayetler az da 
olsa Osmanlı tarihlerinde de zikrolunur. Osmanlı müver-
rihlerinden Hezarfen Hüseyin Efendi tarafından kaleme 
alınan “Tarih-i Devlet-i Rumiyye” adlı eser, hem bir Bi-
zans tarihi olması hem de Çemberlitaş ile ilgili enteresan 
bir anekdotu barındırması açısından hayli dikkat çekicidir. 

Söz konusu eserde İmparator Konstantin’in, annesi tara-
fından Kudüs’ten getirilen gerçek haçı, kendisinden sonra 
gelen hükümdarlar kadrini bilmeyebilirler düşüncesiyle 
sonradan üzerinde Çemberlitaş’ın yükseleceği taştan bir 
odacığın içine koydurttuğu belirtilir. Odanın üzerine de 
Çemberlitaş inşa olunmuş, böylece Kutsal Haç muhafaza 
altına alınmıştır26. 

Tavuk Pazarı
İstanbul’un sayılı pazar alanlarından biri de Çemberlitaş’ın 
hemen yakınında bulunuyordu. Tavuk Pazarı olarak da 
bilinen bu alan, âdeta Çemberlitaş ile özdeşleşmiş olup 
Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye’ye bakan cephesi ile Atik 
Ali Paşa Külliyesi arasında uzanan bir sahayı kaplıyordu. 
İstanbul halkı tavuk ihtiyacını büyük ölçüde buradan kar-
şılıyordu.  Tavuk Pazarı hakkında en kapsamlı bilgiyi veren 
kişilerden biri Avusturya elçilik heyeti ile birlikte 1553’te 
İstanbul’a gelen Hans Dernschwam’dır. Onun anlatımına 
göre çarşı, yakın bir zaman önce yangına maruz kalmıştır. 
Bunun neticesi olarak tavuk satılan barakalardan bazıları 
harap olup diğerleri de tahta ve çamurdan yapılmış der-
me çatma şeylerdir27. Tavuk satıcıları bir kaç attan oluşan 
kafilelerle ve atlarının üzerine üst üste birkaç kafes koya-
rak köyleri dolaşmakta ve uzak köylerden topladıkları ta-
vukları Tavuk Pazarı’na getirmekteydiler. Burada devreye 
tavukçubaşı girmekte ve tavukların fiyatını belirledikten 
sonra esnafa devretmekteydi. Esnaf, müşterinin istediği 
tavuğu derhâl kesiyor ve temizleyerek müşterisine takdim 
ediyordu. Dernschwam, Türklerin tavuğun ayak ve baş kı-
sımlarını yemediklerini, buna karşılık hayvanın taşlık ve 
ciğerlerinin parasız olarak müşteriye verildiğini dile getirir. 
Türkler tavuğu kestikten hemen sonra yolmakta, Hristi-
yanlar gibi suda haşlayarak tüylerini temizleme yoluna 

Çemberlitaş, Kartpostal, 
Yusuf Çağlar Arşivi.

Sinan Paşa Türbesi girişi, Encümen Arşivi.



5958 www.fatih.bel.tr

gitmemektedirler. Avusturyalı seyyaha göre bu durumun 
en temel nedeni, İstanbul’da suyu ısıtmak için kullanıla-
cak odunun son derece pahalı olmasındandır. 

Tavuk Pazarı’nın ilgi çeken bir diğer yanı da Yahudilerin bu-
lunduğu kısımdır. Burada Yahudilerin tavukları bir haham 
tarafından kesilmekte ve bu suretle koşer yani “helal” 
olmaktaydılar. Yahudiler bu kesim mukabilinde hahama 

ayrıca bir ödeme yapmak zorundaydılar28. 

CaMİ–Küllİye-TüRBeleR

Koca Sinan Paşa Külliyesi
Divanyolu Caddesi üzerinde Atik Ali Paşa Camii ile Çorlu-
lu Ali Paşa Medresesi arasında uzanır. Külliyenin uzandığı 
alan bazı çalışmalarda Irgat Pazarı olarak geçer29. Aynı za-
manda sebili itibarıyla Bileyciler Sokağı’nın Divanyolu’na 
açıldığı köşeye de denk gelen bir yapıdır. Külliyenin banisi 
olan Sinan Paşa, aslen Arnavut’tur. En çok sadarete ge-
len vezirlerden biri olup bu görevi tam beş kez ifa etmiştir. 
“Yemen Fatihi” ve “Tunus Fatihi” gibi unvanlar da taşır. 
Zira Osmanlı’nın kontrolünden çıkan bu bölgelerin tek-
rardan İmparatorluğa iadesi onun teşebbüsleri sonrasın-
da gerçekleşmiştir. Siyasi açıdan mahir bir politikacı olan 
paşa, bu alanda kendisi kadar yetenekli olan Lala Mustafa 
Paşa ve Ferhat Paşa gibi vezirlere karşı galebe çalmasını 
bilmiştir. Başarısının en önemli sebeplerinden biri ise özel-
likle kilit noktalarda bulunan şahsiyetleri sık sık hediyele-
re boğmasıdır30. Paşa, son sadareti sırasında 80’ini aşmış 
olduğu hâlde vefat edecek ve sağlığında yaptırdığı darül-
hadisin bahçesindeki türbesine defnedilecektir31.

Külliyenin merkezinde Koca Sinan Paşa’nın kendisi için 
inşa ettirdiği türbe bulunmaktadır. Bunun dışında bir sebil 

ve bir de darülhadis olarak işlev gören medrese külliyenin 
diğer parçalarını teşkil eder. Külliyenin mimarı Davut Ağa 
olup32 yapı manzumesi 1594’te yani paşanın ölümünden 
iki yıl önce tamamlanmıştır. Darülhadisin ilk müderrisliği-
ne Sinan Paşa’nın emriyle Rumeli kazaskerliğinden emekli 
olan Molla Ahmet Efendi getirilecektir33. Medrese on altı 
hücreden oluşmaktadır. Ayrıca bir de kare planlı dersha-
nesi bulunmaktadır. 

Külliyenin merkezinde yer alan türbe ise onaltıgen plan 
üzerine kurulmuştur34. Basık kubbeli olan yapının girişi 
sundurmalıdır. Sundurması beş sütun üzerine oturtul-
muştur. Türbenin içi son derece sadedir. Türbede üç adet 
ahşap sanduka ile iki adet mermer lahit bulunmaktadır35. 
18. yüzyıldan itibaren gerek türbenin etrafı ve gerekse 
medrese ile ihata duvarları arasındaki alan bir hazireye 
dönüşecektir36. Türbe ve medrese 2012 yılı Haziran ayı iti-
barıyla restore hâlinde idi. 

Külliyenin sebil kısmı ise Çorlulu Ali Paşa Medresesi’nin 
karşısına denk düşer. Sebil, beş kemer pencerelidir. Par-
maklıkları demirden dökme olup altı köşelidir. Her pen-
ceresinde beş adet su verilen delik vardır. Restorasyon 
öncesinde sebil, büfe olarak hizmet vermekte idi. Resto-
rasyonun devam ettiği Haziran 2012 tarihi itibarı ile ise 
hem sebil hem de medrese Hizmet Vakfı’na tahsis edil-
miştir. Sebil kısmında dinî yayımların satışı yapılmaktadır.

Çorlulu ali Paşa Külliyesi
Külliyenin banisi olan Çorlulu Ali Paşa aslen Çorlulu bir 
çiftçi ailesinin çocuğudur. Kapıcıbaşı Türkmen Kara Bay-
ram Ağa’nın evlatlığı olarak önce Enderun’da eğitim gör-
müş, sonrasında ise yükselerek silahtarlığa getirilmiştir. 
Bundan dolayı “Silahtar” lakabıyla da anılır37. 1706-1710 
tarihleri arasında III. Ahmet’e sadrazamlık da yapan paşa, 
hasımlarının devreye girmesi sonrasında Rus çarı Pet-
ro’dan rüşvet aldığı gerekçesi ile önce azledilerek Midil-
li’ye sürülmüş, sonrasında başı kesilmek suretiyle idam 
olunmuştur. Kesik başı İstanbul’a gönderilmiş ve kendi 
tesis ettiği külliyenin hazire kısmında toprağa verilmiştir. 
Mezarı külliyenin doğu tarafında, medresenin dershanesi 
önündeki parseldedir38.

Çorlulu Ali Paşa hayırsever kişiliği ile de tanınmıştı. Bu 
sebeple bugün Yeniçeriler Caddesi üzerinde bulunan, eski 
adı Esir Pazarı, yeni adı Çarşıkapı olan semtte kendi külli-
yesini inşa ettirmiştir. Külliye önceden Simkeşhane binası 
olarak kullanılan yapının yerinde yükselecektir. Fatih za-
manında vücuda getirilen bu ilk Osmanlı darphanesinin, 
sonradan sarayın birinci avlusuna alınmasını müteakiben 
boşalan arazide Çorlulu Ali Paşa’nın külliyesi inşa olun-
muştur39. Külliye, bir yerde Atik Ali Paşa ile başlayan, 
Koca Sinan Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile de 
devam eden muktedir sadrazamların Çemberlitaş ile Be-
yazıt arasında sıralanan yapı topluluklarının son büyük 
halkasını teşkil eder.

Külliye cami, tekke, medrese (darülhadis), kütüphane ve 
hazireden oluşmaktadır. Yapı topluluğu 1707-1709 yılları 
arasında, Ali Paşa’nın sadareti döneminde tamamlan-
mıştır. Külliyenin medrese ve tekke olmak üzere iki giri-
şi bulunmaktadır. Tekke girişi Çarşıkapı, medrese girişi 
ise Çemberlitaş tarafındadır. Bu binalar manzumesinin 
ilk parçası, tekkenin bir parçası olarak tasarlanan ca-
midir. Caminin yapım yılı Ayvansarayî’deki kayda göre 
1119/1707-1708 tarihlidir40. Sonrasında tekke ve medre-
se kısımları inşa olunmuştur. Cami, ismi tam olarak tespit 
edilemeyen bir tarikata tahsis olunmuş olup söz konusu 
tarikat tarafından tevhithane olarak kullanılmaktaydı41.
Nitekim tekkenin şeyhi aynı zamanda caminin imamıydı42. 
Tekkede 11 adet küçük oda bulunmaktadır. Bu odalar gü-
nümüzde turistik eşya satan dükkânlara tahsis olunmuş 
ve mekân bir çarşıya dönüşmüştür. Satılan malzemeler 
daha ziyade turistik halı, lamba, şal, minyatür işlemeler, 
vazolar, tabak, yastık yüzü gibi ürünlerdir. Cami ve avlu-
daki sekizgen şadırvan bu ticari ortamın asli unsuru gibi 
durmamakta, âdeta kaybolmuş bir vaziyet arz etmektedir.

Tekke kısmının kuzeyinde yer alan bir koridordan medre-
seye de geçmek mümkündür. Gerek medrese ve gerekse 
tekke bölümleri caddenin biraz gerisine inşa olunmuş ve 
ön taraf hazire olarak kullanılmıştır. Çorlulu Ali Paşa’nın 
kesik başı da burada toprağa verilmiştir. Hazirenin Koca 
Sinan Paşa sebiline yakın bir yerinde bulunan paşanın me-
zar taşı hicri 1123 yılını taşır. 

Medrese kısmının girişinde yer alan kitabe 1708 yılını ta-
şır. Dikdörtgen bir plan gözetilerek inşa edilen medresenin 
avlusunda tekke kısmındaki ile karşılaştırıldığında çok 
daha göz alıcı bir şadırvan kondurulmuştur. Medresenin 
güneydoğusunda yer alan dershane, bugün bir kahvehane 
olarak işletilmektedir. Batıda bulunan talebe hücreleri ise 
turistik halı ve nargile satan dükkânlara tahsis olunmuş-
tur. Boyut ve tasarım itibarıyla medrese hücreleri tekke 
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hücreleri ile hemen hemen aynı olup medrese hücreleri 
toplamda altı göz odadır. Medrese ve tekke odaları 1960-
61 yıllarında restore edilmiş ve bir süre Arapkir Kültür Der-
neği’nin kullanımına bırakılmıştır43. Öncesinde ise mekân 
kunduracı esnafı tarafından işgal edilmekte idi. Yapıyı bu 
tarihlerde gözlemlemiş olan Hüsnü Kınaylı, söz konusu 
esnafın tarihî mekânı son derece hor kullandığını kayde-
der44. Öte yandan alınan bu karar sonrasında açıkta kalan 
kunduracı esnafı için, Eminönü-Unkapanı yolu üzerinde 
muvakkat dükkânların tesis edilmesinin gündeme geldi-
ğini, Milliyet gazetesinin bir haberinden öğreniyoruz45. 

atik ali Paşa (Sedefçiler Camii) Külliyesi
Caminin banisi olan Atik Ali Paşa aslen Bosnalı olup II. Be-
yazıt devrinin en önemli devlet adamlarındandır. Kendisi 
“Hadım”, “Tavaşî”, “Şehit”, “Eski”, “Gazi” lakapları ile de 
tanınırdı46. Bir süre Babussade ağalığı yaptıktan sonra Ka-
raman ve Rumeli beylerbeyliği vazifelerinde bulundu. Ef-
lak ve Mora üzerine başarılı seferler yaptı. Bunun netice-
sinde ilki 1501-1503, ikincisi ise 1506-1511 yılları arasında 
olmak üzere iki kez vezir-i azamlık vazifesinde bulundu. 
Bu süre içinde bazı dönemlerde devletin idari açıdan iple-
rini elinde tuttu. II. Beyazıt’in saltanatının son demlerinde 
ortaya çıkan şehzadeler mücadelesinde sultan ile birlikte 
açıkça şehzade Ahmet’i destekledi. Hatta bu mücadele sı-
rasında babasının üzerine yürüyen Şehzade Selim’i Çorlu 
yakınlarında mağlup etti47. Devlet açısından ciddi bir sorun 
teşkil eden ve bir türlü kontrol altına alınamayan Şahkulu 
ayaklanması ile bizzat ilgilendi. Sivas ve Kayseri arasında-
ki Gökçay mevkiinde Şahkulu’nun birliklerini yendiği gibi, 
bu mücadele sırasında Şahkulu da hayatını yitirdi48. Son-
rasında ise Şahkulu’nun birliklerini takip ederken ihtiyatsız 
davrandı ve aldığı bir ok yarası ile şehit oldu. Paşanın ölü-
mü saltanatın da kaderini değiştirmiş, II. Beyazıt tahttan 
şehzade Selim adına feragat etmek zorunda kalmıştır49.  

Paşanın cami için seçtiği yer son derece merkezidir. Zira bu 
alan, Roma İmparatoru Konstantin’in kendi adını taşıyan 
forumun merkez noktasıdır50. Nitekim bazı kaynaklarda 
caminin son cemaat yerinde bulunan sütunların Kons-
tantin Forumu’ndan geldiği kayıtlıdır51. Paşa bu mevkiye 
cami, medrese, kervansaray, imaret ve bunlara gelir ge-
tirecek dükkânların yer aldığı koca bir külliye inşa ettire-
cektir. Caminin yapım kitabesi bulunmadığından, yapının 
inşa tarihi konusunda farklı tarihler verilir. Semavi Eyice, 
böylesine muhteşem bir projenin ancak Ali Paşa’nın sa-
dareti zamanında yaptırılmış olabileceğinden hareketle, 
yapım yılını 1509-1510 olarak kabul eder52. Cami, doğal 
olarak İstanbul’u etkisi alan yangın ve depremlerden de 
fazlasıyla etkilenmiştir. Camiye ait olan ve 1648 zelzele-
siyle alakalı olduğu tahmin edilen bir vesikada, caminin 
kubbesinin çöktüğü ve minaresinin de şerefesine kadar 
yıkıldığı kayıtlıdır. 1865 Hocapaşa yangını ve 1894 zelze-
lesi de camide büyük hasara sebebiyet verdiğinden yapı, 
1896’da esaslı biçimde elden geçirilecektir. Hatta bu tamir 
sırasında Hattat Sami Efendi, caminin bazı kalem işlerini 
üstlenecektir. Caminin planında büyük ölçüde eski Fatih 

Camii’nin planına sadık kalınmıştır53. Camide merkezi kub-
benin her iki tarafına birer küçük kubbe ilave olunmuştur. 
Bu hâli ile Bursa tipi camilere benzerse de yan kubbeler, 
Bursa’da olduğu gibi ayrı birer oda olarak tasarlanmamış, 
ana mekâna dâhil edilmişlerdir54. 

Camiye bağlı olarak inşa olunan imarethane sonradan, 
gelir getirecek dükkânlara dönüştürülmüştür. 19. yüzyı-
lın sonlarında bölgenin düzenlenmesi sırasında bir kısmı 
yıkılmıştır. Yıkılan kısımda 6. Vakıf Han adı ile Müdafaa-i 
Millîye Cemiyeti’nce bir han inşası gündeme gelmiştir. Bu 
hanın, iki katlı bir bina olması tasarlanmış, hatta yapının 
temelleri de atılmıştı. Ancak sonrasında pek isabetli ola-
rak bu binanın Atik Ali Paşa Camii ve Çemberlitaş’ın gö-
rünümüne hâlel getireceğine karar verilerek inşasından 
vazgeçilmiştir55. İmaretin geri kalan kısmı da bu süreçte 
1912-1914 arasında ortadan kaldırılmıştır56. 

Külliyenin kervansarayı, muhtemelen caminin karşısın-
da yer alan ve Elçi Han’ı olarak kullanılan bina idi ki57, bu 
hana bilahare temas edilecektir. Medrese kısmı ise cami 
ile ayakta kalan yegâne manzume konumundadır. 16 hüc-
reli medreseden bugüne 12 hücre kalmış olup yapı, kapı-
sındaki kitabeye göre 29 Mayıs 1985 tarihinden itibaren 
Birlik Vakfı’na tahsis edilmiş durumdadır. Söz konusu 4 
hücre, 1880’lerde yolun genişletilmesi çalışmaları sırasın-
da yıkılmış ve yıkılan bu hücrelerin yerine cadde üzerinde 
bulunan odalara birer ikinci kat ilave edilmiştir.58.

Külliyenin imaret kısmı ise cami ile Çemberlitaş arasında 
uzanıyordu. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre içinde kiler, 
matbah, ahır ve hela gibi bölümler bulunuyordu. 1553-55 
yılları arasında caminin karşısındaki Elçi Han’ında ikamet 
eden ressam Melchior Lorics, bu bölgenin bir resmîni yap-
mıştır. Resimde görünen bacaların imarete ait olduğu dü-
şünülmektedir. Cami bir de türbeye sahiptir. Her ne kadar 
bazı araştırmalarda bu türbede Atik Ali Paşa’nın yattığı 
belirtilse de59 Eyice, Ali Paşa’nın Şahkulu vakasında şehit 
olduğunu ve cesedinin de ziyan olduğunu ifade ettikten 
sonra, türbenin daha geç bir dönemde kimliği belirlene-
meyen önemli bir devlet adamı için inşa olunduğunu söy-
ler60. Avusturyalı seyyah Hans Dernscwam da türbeden 
bahsetmekle birlikte Ali Paşa’nın burada gömülü olduğu-
na dair bir bilgi vermez. Sadece türbe sahibi Ali Paşa’nın 
Türklerin Kızılbaş dedikleri İran hükümdarına karşı çıktığı 
sefer sırasında öldüğünü söyler61. Eyice, 1970’lerin başın-
da yayımlanan bir makalesinde türbenin yakın zamana 
kadar pek harap olduğunu ve içinde yatan birinin olup ol-
madığını tespit etmenin dahi mümkün olmadığını belirtir62.

Öte yandan caminin haziresinde pek çok önde gelen 
devlet adamı gömülüdür ki bunlardan bazıları sada-
ret makamında da bulunmuşlardır63. Caminin mezarlığı 
1930’ların sonlarında gazete sütunlarında bir tartışmayı 
da beraberinde getirmiştir. Bu konu hakkında Cumhuriyet 
gazetesinde bir makale kaleme alan Sedat Çetintaş, bir 
meslektaşının yine aynı gazetede “Mimar Sinan’ın bunca

Atik Ali Paşa Camii, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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tEsatüf olunur. Bu taşlardan ortadaki, Köprülü Mehmet 
Paşa’ya sağdaki, oğlu Fazıl Mustafa Paşa’ya soldaki ise 
Mehmet Paşa’nın eşi Ayşe Hanım’a aittir. Ayrıca bu şebe-
kenin hemen dışında kendisi de bu aileye mensup olan 
Fuat Köprülü’nün, babası İsmail Faiz Köprülü ile ortak 
mezarı yer alır.

Medresenin Peykhane Sokağı’na bakan kısmında ise yine 
külliyenin bir parçası olarak tesis edilen çeşme bulunur. 
Kitabesinden de anlaşılacağı üzere çeşme, Köprülü Meh-
met Paşa’nın hayratıdır. Nitekim kitabesinde yazan “Sahi-
bü’l hayrat sadrı esbak Merhum Köprülü Mehmet Paşa” 
ibaresinden de bu durum anlaşılır70.  Köprülü Fazıl Ahmet 
Paşa külliyeye bir han bir de kütüphane ilave etmiştir ki 
her iki yapıyı da hanlar ve kütüphaneler için açılan ayrı 
başlıklarda mütalaa etmeyi uygun bulduk.

Keçecizade Fuat Paşa Camii 
ve Türbesi
19. yüzyılın ve Tanzimat devrinin en etkin şahsiyetlerinden 
biri olan Keçecizade Fuat Paşa, Osmanlı devletinde çeşitli 
defalar hariciye nazırlığı ve sadrazamlık vazifelerini ifa et-
miş, son derece önemli bir devlet adamıdır71. Kendisi özel-
likle Divanyolu’nun genişletilmesi, Mekteb-i Sultani ve 
Darülfünun’un açılması gibi girişimlere de önayak olmuş, 
aydın bir şahsiyet olarak bilinir. Divanyolu’nda onun sada-
reti zamanında ciddi bir genişleme olmuş ve yolun Firuz 
Ağa Camii ile Koca Sinan Paşa Medresesi arasında kalan 
güzergâhının genişliği iki katına çıkarılmıştır72. Bu süreçte 
doğal olarak bazı tarihî yapılara müdahâle de söz konusu 

olmuştur. Mesela Atik Ali Paşa Camii’nin avlu duvarı bir 
miktar içeri alınırken, Köprülü Mehmet Paşa medresesi-
nin bazı bölümleri, Atik Ali Paşa Medresesi’nin bazı odaları 
ve Çemberlitaş Hamamı’nın sokağa bakan bazı bölümleri 
yıkılmıştır73. Yine Köprülü Mehmet Paşa ile Firuz Ağa’nın 
kabirleri de yıkılarak geriye alınmışlardır. Yaşanan süreç 
özellikle halk nazarında Keçecizade Fuat Paşa’ya yönelik 
yoğun eleştirileri de beraberinde getirmiş, paşa dinsizlikle 
itham olunmuştu. Keçecizade Fuat Paşa, yaşadıklarından 
dolayı Divanyolu açıldıktan sonra kendisini takdir eden ki-
şilere “Bu yol, bize atılan taşlarla yapıldı” demek suretiyle 
nüktede zarafet dersi verecektir74. 

Esasen Keçecizade Fuat Paşa Camii’nin inşası ile Divanyo-
lu’nun genişletilmesi arasında bir paralellik de bulunmak-
tadır. Zira Fuat Paşa bu çalışmalar sırasında harabe hâline 
gelmiş olan Fatih zamanından kalma Uzun Şüca Mesci-
di’ni yıktıracaktır. Mescidin banisi Fatih’in Şatırbaşıların-
dan Uzun Şüca’dır75. Nitekim bugün de cami haziresinde 
Uzun Dede adıyla bir kabir bulunmaktadır. 1960’larda bu 
kabir genellikle sınava girecek öğrencilerin sıklıkla ziyaret 
ettikleri makamların başında gelmekte ve mezar sahibi 
de halk arasında “Uzun Dede” olarak bilinmekteydi76. Söz 
konusu cami, bölgeyi kasıp kavuran Hocapaşa yangınında 
büyük zarar görmüştü. 

eseri harap hâlde iken Atik Ali Paşa’nın mezarlık duvarının 
hem de kesme taştan yeniden yapılmasını haklı olarak 
tenkit ettiğini” belirtir. Çetintaş da, bu tarz mezarlıkların 
bilhassa 19. yüzyılda büyüdüğünü, yapının dokusuna za-
rar verdiğini ve sonradan ihdas edilen bu gibi alanların kal-
dırılarak binanın bu suretle kurtarılmasının lazım geldiğini 
sözlerine ilave eder64. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki 
gerek Atik Ali Paşa ve gerekse II. Mahmut Türbesi-Çorlulu 
Ali Paşa Medresesi arasında kalan pek çok hazirede eski 
paşa mezarlarının bir kısmı yerlerini Babıâli’nin yeni bü-
rokratlarına bırakmak üzere kaldırılmıştır. Cerasi, Divan-
yolu üzerine kaleme aldığı çalışmasında böylece ölen bü-
rokratların hayatla iç içe ve görünür mekânlar üzerinden 
dindarlıklarını vurgulama yoluna gittiklerini ifade eder65. 
Öte yandan mezarlığın Divanyolu’na bakan kısmı kısmı, 
Demokrat Parti zamanında bir kez daha elden geçirilmişti. 
Milliyet gazetesinin haberine göre hazirenin caddeye ba-
kan tarafındaki duvarın taşları tek tek numaralanmış ve 
caddenin biraz daha genişlemesi için 5 metre kadar içeri 
çekilmeye başlanmıştır66.

Atik Ali Paşa son derece hayırsever bir zat olup Edirne, 
Bursa, Mora gibi yerlerde çeşitli hayır eserleri inşa ettirdiği 
gibi, Karagümrük’te de yine kendi adıyla anılan bir cami 
daha yaptırmıştı. Söz konusu cami Karagümrük ya da Zin-
cirlikuyu Camii adıyla da bilinmektedir67.   

Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi
IV. Mehmet döneminin sadrazamlarından Köprülü Meh-
met Paşa tarafından yaptırılan ve onun oğlu Fazıl Ahmet 
Paşa tarafından eklenen ilavelerle son şeklini alan külliye, 
dershane, mescit, medrese odaları, çeşme, türbe ve se-

bilden oluşur. Külliye, Divanyolu ile Peykhane Sokağı’nın 
köşesinde yer almaktadır. Yapının hem Divanyolu Caddesi 
üzerinden hem de medrese avlusundan girişi bulunmak-
tadır. 

Bugün mescit olarak kullanılan yapı, vakfiyeden anlaşıldı-
ğı kadarıyla darülkurra olarak inşa olunmuştur. Sekizgen 
planlı olan yapı, hem Divanyolu’na hem de medrese avlu-
suna açılan iki kapıya sahiptir.

Külliyenin merkezini teşkil eden medrese odaları, avlu-
nun etrafında “L” şeklinde konumlandırılmıştır. Odaların 
sayısı hâlihazırda biri yarım, dokuzu tam olmak üzere 10 
adettir. Sultan Abdülaziz zamanında bölgede başlatılan 
yol genişletme çalışmaları sırasında bazı medrese odaları 
yıkılmıştır. Medrese 1869’a kadar faal hâldeydi. 1894’te 
tüm İstanbul’da ciddi yıkımlara sebebiyet veren deprem 
sırasında önemli ölçüde hasar gördü. 1919 yılında ise yan-
gınzedelerce mesken olduğu biliniyor68. Yapı, günümüzde 
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından kul-
lanılmaktadır. 

Türbe kısmında ise Köprülü Mehmet Paşa’nın mezarı ayrı 
bir şebeke ile çevrilmiştir. Türbe 1865 Hocapaşa yangını 
sonrasında Divanyolu’nun yeniden yapılandırılması sı-
rasında sökülerek bugünkü yerine alınmış, bu suretle de 
âdeta medresenin bir parçası konumuna gelmiştir69. Ni-
tekim bugün türbeye giriş medrese avlusundandır. Tür-
benin eski hâli ile ilgili bir görsel tespit edilememiş olup 
günümüzdeki mimarisi 19. yüzyılın izlerini taşır nitelik-
tedir. Türbe, Divanyolu Caddesi’ne bakmaktadır. Buradan 
şebekeye bakıldığında üç adet kitabesiz mezar taşına 

Köprülü Külliyesi’nden bir görüntü, 
Encümen Arşivi, 1940.

Keçecizade Fuat Paşa Camii, 
Encümen Arşivi, 1938.

Köprülü Külliyesi’nden bir görüntü, Encümen Arşivi, 1940.
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Yapı, bugün Klodfarer Caddesi ile Peykhane Caddesi’nin 
kesiştiği yerdedir. Batılılaşma taraftarı Fuat Paşa’nın ca-
misi de Batılı çizgiler taşır. Semavi Eyice’nin de belirttiği 
üzere caminin mimarisi neredeyse tamamen geleneksel 
Türk mimarisine aykırı bir görünüm arz eder77. Sekizgen 
biçimli gövdede yuvarlak kemerli uzun ikiz pencereler bu 
durumun en açık tezahürleri gibidir. Pencerelerin adedi 
altıdır. Caminin arkasında, yukarıda da belirttiğimiz üze-
re bir de hazire yer almaktadır. Ayrıca camiye Peykhane 
Sokağı’ndan girişte sağda sizi Keçecizade Fuat Paşa’nın 
türbesi karşılar. Paşanın cenaze törenini tasvir eden bir 
karakalem çalışmasında paşanın boş bir araziye gömül-
düğü görülür. Buradan hareketle Fuat Paşa’nın sağlığında 
iken türbesini inşa ettirmediği, yapının ölümünden sonra 
yapıldığı şeklinde bir kanaat bulunmaktadır78. Türbede 
açık bir şekilde Endülüs’teki İslam mimarisinin etkilerine 
tEsatüf edilmektedir79.

haMaMlaR: 

Çemberlitaş 
(valide Sultan) hamamı
İstanbul’un en eski, tarihî ve turistik hamamlarından biri 
olan Çemberlitaş Hamamı, Sultan II. Selim’in eşi ve III. Mu-
rat’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından bir çifte hamam 
şeklinde inşa olunmuştur80.Yani hamamın hem erkeklere 
hem de kadınlara mahsus bölümü bulunmaktadır. Kadın-
lar kısmı bir ara özel mülkiyete geçmiş ve değişik ticarî 
amaçlar için kullanılmıştır. Haskan, buranın 1988 yılında 
yeniden faaliyete geçtiğini, onun öncesinde ise kadınlar 
kısmının camekân bölümünün bir börekçiye kiralanmış 
olduğunu, yıkanma yerinin ise kâğıt deposu olarak kul-
lanıldığını söyler81. Öncesinde ise mekân I. Dünya Savaşı 
yıllarında askerî amaçlı olarak buharla mikroptan arındır-
ma merkezi yani “tephirhane” şeklinde kullanılmıştı. Bu 
süreçten sonra ise kadınlar kısmı önce lokanta sonrasında 
ise bir halı satış mağazasına kiralanmıştır82.

Hamamın erkekler kısmının camekân bölümü ise büyük 
bir kubbe ile örtülüdür. Buranın etrafında soyunma odaları 
bulunmaktadır. Ilıklık kısmının üzeri üç kubbe ile örtülüdür. 
Sağ tarafta tıraşlık, sol tarafta ise tuvaletler bulunmak-
tadır. Bu kısımdan da üzeri büyük bir kubbe ile örtülü olan 
asıl hamam kısmına girilir. Hamam kısmında sağ ve sol 
tarafta biri de kapının karşısında yan yana yapılmış ikişer 
sofa ve ayrıca kapının yanında bir sofa daha bulunmakta-
dır. Hamamın göbek taşı da ziyadesiyle büyüktür83. 

Hamam, Nurbanu Sultan’ın Üsküdar Toptaşı mevkiindeki 
Valide-i Atik külliyesine gelir getirmesi amacıyla vakfedil-
miştir. Nurbanu Sultan’ın İstanbul’un farklı semtlerinde 
dört hamamı daha bulunmaktadır84. Hamam, bazı kay-
naklara göre Osmanlı mimarisinin zirve şahsiyeti Sinan’ın 
imzasını taşır. Son derece merkezi bir noktaya hâkim olup 
etrafı Çemberlitaş, Köprülü Külliyesi, Vezir Han’ı gibi abi-
devi yapılarla çevrilidir. Eski zamanlarda hamamın çev-
resinde âşık kahvehaneleri bulunmaktaydı85. Hamamın 

Çemberlitaş istikametine doğru ise kütüphane ile bağlan-
tılı olarak Köprülü medresesi ve camisi uzanır. Kütüphane, 
1661’de Fazıl Ahmet Paşa tarafından tesis olunmuştur. 
Esasen kütüphanenin de bir parçası olduğu Köprülü kül-
liyesinin müessisi Köprülü Mehmet Paşa’dır. Ancak Paşa, 
külliyenin medrese, hamam ve türbe kısımlarını bitirebil-
miştir. Külliyenin geri kalan kısımlarının tamamlanmasını 
ise oğlu Fazıl Ahmet Paşa’ya vasiyet etmişti. Muhteme-
len Köprülü Mehmet Paşa da külliyenin bir parçası olarak 
bir kütüphane tesis etmeyi düşünüyordu. Zira Paşa’nın 
Safranbolu ve Bozcaada’da iki kütüphane kurduğu bilini-
yor89. Kendisi de bir kitap kurdu olan Fazıl Ahmet Paşa, 
babasının kütüphane için vakfetmeyi düşündüğü kitap-
larla şahsına ait kitapları birleştirmiş ve babasının türbesi 
yakınında inşa ettirdiği kütüphane binasına yerleştirmiş-
tir90. Bu durum aynı zamanda Osmanlı kütüphanecilik ta-
rihi açısından da son derece orijinal bir gelişmeye sebep 
olacaktır; Osmanlı devletinde ve İslam dünyasında daha 
önceki asırlarda saray, hankah, zaviye, ribat, mescit, cami, 
medrese gibi kurumların bünyesinde çeşitli kütüphanele-
rin tesis edildiği bilinmektedir. Ancak Fazıl Ahmet Paşa’nın 
1678’de temellerini attığı kitaplık, İstanbul’da kütüphane 
binası olarak tasarlanan ilk yapıdır91.Ayrıca ilk kez yine 
bu kütüphanenin vakfiyesinde, görevli bulunan kişilerin 
başka bir işle uğraşmamaları şart koşulmuş, hizmetlilere 
dönemin şartlarına göre gayet tatminkâr maaşlar bağlan-
mıştır. Kütüphanede üç hafız-ı kütüb, bir mücellit ve bir de 
bevvâb bulunuyordu92.

Kütüphane her ne kadar Fazıl Ahmet Paşa tarafından 
tesis edilmiş olsa da, paşanın erken denecek bir yaşta 
ölmesi üzerine kütüphanenin vakıf senedi kardeşi Fazıl 
Mustafa Paşa tarafından düzenletilecektir. Senedin dü-
zenlenme senesi 1678’dir. Senedin en önemli özelliklerin-
den birisi medrese öğrencilerine güçlü bir kefil gösterme-
leri karşılığında altı aylığına kitap verilebilmesine ruhsat 
tanınmasıdır. Ancak bu sürenin sonunda kitabın mutlaka 
kütüphaneye getirilmesi ve görevlilerin de bunun takibini 
yapmaları şart koşulmuştu. Lakin bu durum doğal olarak 
pek çok kitabın kaybolması riskini de beraberinde getir-
miştir. Kütüphane fihristlerinde bu tarz kitaplara “kadimen 
zayidir” ibaresi altında yazık ki sıklıkla rastlanılmaktadır. 

Kütüphane, hacmi itibarıyla tarihsel süreç içinde bazı 
seyyahların da ilgisini çekmiştir. Bunlardan biri olan To-
derini, İstanbul kütüphaneleri hakkında kaleme aldığı 
kapsamlı çalışmasında Köprülü Kütüphanesi’nden de 
bahseder. Ancak ilginçtir ki onun döneminde kütüpha-
neye cami içinden geçilebildiği ve bu da gayrimüslimler 
için özel bir izne tabi olduğundan, İtalyan rahip mekânı 
içeriden görememiştir. Sadece Müslüman tanıdıkların-
dan edindiği intiba kadarıyla bu kitaplığın kıymetli yaz-
malarla dolu olduğunu dile getirir.

Kütüphane üç vakıf ve bir de yeni eserler bölümünden 
oluşur. Vakıf bölümlerinin isimleri Köprülü Mehmet Paşa, 
Fazıl Ahmet Paşa ve Mehmet Asım Bey’in isimlerini taşır. 

1865 yılında Divanyolu’nun genişletilmesi sırasında cad-
deye bakan bazı kısımlarının yıktırıldığı biliniyor86. Hama-
mın caddeye bakan kısmının kesik kubbesi ise o yıllardaki 
imar faaliyetlerinden yadigâr olarak bugün de görülebilir87.

KüTüPhaneleR:

Köprülü Kütüphanesi
Köprülü ailesi bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun 
17. yüzyılına damgasını vurmuş köklü bir ailedir. Ailenin 
edebî geleneğinin 20. yüzyıldaki son temsilcisi ise hiç şüp-
hesiz yine efsane bir kütüphaneye sahip olan Türkolog 
ve siyaset adamı Mehmet Fuat Köprülü’dür. Ailenin atası 
Köprülü Mehmet Paşa, aldığı sert tedbirlerle İmparatorlu-
ğa lazım olan huzuru temin ederken, sonradan yerini alan 
çocukları Ahmet ve Mustafa paşalar ilme verdikleri değer 
ile ön plana çıkarlar. Ahmet Paşa biraz da bu özelliğinden 
dolayı “Fazıl” diye anılırken, kardeşi Mustafa Paşa da dö-
neminin en büyük kütüphanelerinden birinin sahibidir.

Kütüphane, Divanyolu Caddesi üzerinde ve Sultan II. Mah-
mut türbesinin tam karşısında yer alır. Kitaplık yaklaşık 
500 metrekarelik bir bahçenin ortasına tesis edilmiştir. 
14 okuyucu kapasiteli kütüphane, büyük bir kubbe ile gi-
rişte altı sütun üzerine inşa olunan dört küçük kubbeden 
meydana gelmiştir. 12 pencereli olan iç mekân, bu sayede 
gayet güzel aydınlanmaktadır. Yapının mimarı Mimarba-
şı Mustafa Ağa’dır. Yapının içinde 1911 yılındaki tamirata 
kadar klasik Osmanlı kütüphanelerinde bulunan minder, 
rahle, kilim, halı gibi aksesuarlar bulunurken, bu tarihte 
bunlar kaldırılarak yerlerine masa, sandalye ve yeni kitap 
dolapları yerleştirilmiştir88.

Köprülü Mehmet Paşa’nın kütüphanesine ait olan kitap-
ların bir kısmında onun ölüm yılı olan 1661 tarihini taşı-
yan vakıf mührü vardır. Kıymetli kütüphanecimiz Muzaffer 
Gökman, bu tarz mühür içeren yazma kitap sayısının on 
adedi geçmeyeceğini belirtir93. 

Bina, daha ziyade yazmaları ve su yolu haritaları ile meş-
hur olmakla birlikte, 1966’dan itibaren bazı yeni eserler de 
alınmaya başlanmıştır. Bu sebeple de özellikle son çeyrek 
asırda kütüphanedeki eser sayısında ciddi değişimler göz-
lemlenmiştir. 1864’te 3245 olan kitap sayısı, 1878’de 2777 
olarak tespit edilmiştir. Bu sayı 1894-95’te tekrar 3118’e 
çıkar. Son yıllarda yapılan sayımlarda ise 1999’da kitap 
sayısı 3634 olarak tespit edilirken, 2004’te bu rakam 2775 
yazma, 813 basma eser olarak verilmiştir. Millî Kütüpha-
ne’nin 2005 yılı verilerine göre ise kitap sayısı 2775 yazma 
ve 2810 basma eser olmak üzere toplam 5585 adettir.

nuruosmaniye Kütüphanesi 
İstanbul’un en önemli yazma kütüphanelerinden biri 
olan Nuruosmaniye Kütüphanesi, aynı adı taşıdığı külli-
yenin bir parçasıdır. Külliye, ilim ve kültüre verdiği önem-
le ön plana çıkan ve aynı zamanda kendisi de usta bir 
şair olan sultan I. Mahmut’un emri ile inşa olunmuştur ve 
içinde cami, medrese, imaret, kütüphane, türbe, muvak-
kıt odası, sebil, çeşme, dükkânlar ve handan müteşekkil 
yapıları barındırır94. 

Nuruosmaniye Camii, Kartpostal, 
Önder Kaya Arşivi.

Çemberlitaş Hamamı, 
Foto: Sinan Ceco 2012

Köprülü Kütüphanesi, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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Külliyenin bulunduğu bölgede daha önceden şeyhülislam 
ve müverrih Hoca Saadettin Efendi’nin eşi Fatma Hatun’un 
adını taşıyan bir mescit bulunmaktaydı. Zamanla harap 
olan bu mescit, bölge halkının talebi üzerine I. Mahmut’un 
emri ile yıkılarak yerine külliye inşa olunmuştur. Külliyenin 
inşası için çevredeki bazı yapılar, bedeli ödenerek istimlak 
olunmuştur95. Külliyenin inşasına Ocak 1749’da başlan-
mış, bitmesine yakın bir zaman olan 14 Aralık 1754’te ise 
I. Mahmut vefat etmiştir. Bunun üzerine tahta çıkan III. Os-
man yapıyı ikmal etmiş ve camiye de kendi adına izafeten 
Nuruosmaniye adını vermiştir. Külliyenin Beyazıt-Kapalı-
çarşı tarafı ile Cağaloğlu tarafına bakan iki ana kapısı olup 
konumuzu teşkil eden kütüphane, Cağaloğlu tarafındadır.

Sultan I. Mahmut, Nuruosmaniye Kütüphanesi’ni tesis 
etmeden önce Fatih ve Ayasofya camileri için de birer 
kütüphane kurmuştu. Kendi adını taşıyacak yapı toplu-
luğunda yer alacak kütüphaneye konması amacıyla kitap 
toplamaya başlamış hatta bunların bir kısmına kendi va-
kıf mührünü de vurdurmuştu. Lakin bunları kütüphaneye 
bağışlayamadan ölmüş ve yerine geçen III. Osman bu ki-
taplardaki mühürleri kapattırarak kendi eklediği kitaplarla 
birlikte Tanzimat dönemine kadar en zengin kütüphane 
olarak anılacak olan kitaplığın temellerini atmıştı96. Ku-
rulduğu dönemin şartları içinde 5031 cilt kitap barındıran 
bu kitaplığı, 5000’e yakın ciltle III. Ahmet’in Topkapı Sa-
rayı’nda kurduğu kütüphane ve onu da 4000 ciltlik kitap 
ile I. Mahmut’un Ayasofya içinde kurduğu kitaplık takip 
etmekte idi97. Her ne kadar vakfiyesine göre kitapların kü-
tüphaneden çıkarılması yasak olsa da zaman zaman bu 
yasağın ihlal edildiği, hatta bazı kitapların bu sebepten 
yok olduğu da kayıtlardan anlaşılmaktadır98. Bununla bir-
likte kütüphaneye zaman içinde Bayrampaşa Medresesi 

Kitaplığı’ndan 80 cilt kitap gelmiş, muhtelif şahıslarca da 
93 cilt kitap bağışlanmıştır99. Burada bulunan yüksek kıy-
meti haiz bazı eserler ise farklı kütüphanelere taşınmıştır. 
Bu minvalde 1923’te 34 eser Türk-İslam Eserleri Müze-
si’ne, 1933’te de iki mushafla bir amme cüzü Topkapı Sa-
rayı Müzesi’ne gönderilmiştir. Yine 20. yüzyılda bazı yazma 
kütüphanelerinin özellikle belli konulara hasredilmesi 
karara bağlanmış, bu amaçla da Nuruosmaniye Kütüpha-
nesi’nin tarih yazmaları için bir merkez hâline getirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Kütüphanede 4000 civarında tarih ve 
coğrafya temalı eserin olması bu kararın alınmasında et-
kili olmuştur. Ancak söz konusu kararın ne dereceye kadar 
hayata geçirildiği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır100. 

18. yüzyılda kütüphaneyi ziyaret eden İtalyan Toderini, 
kütüphanede 6 hafız-ı kütübün görev yaptığını söyler. Bu 
6 görevli ikişer kişilik gruplar hâlinde haftanın iki günü dö-
nüşümlü olarak görev yapmakta. Tatil olan cuma günü ise 
kütüphane kapatılmaktadır101.  

Kütüphanenin fiziki yapısına da kısaca bir göz atalım. Kü-
tüphane tıpkı cami gibi rokoko üslubunun Osmanlı mimari 
üslubu ile bir karışımı şeklinde ve barok bir tarzda inşa 
olunmuştur. Kütüphanenin fevkani bir yapısı vardır. Ana 
mekânda bir okuma salonu ve hazine-i kütüb yani kitap 
deposu bulunur. Hazine-i kütüb kare planlı ve kubbeli olup 
devrinin karakteristik özelliklerini taşıyan ahşap kitap do-
laplarına sahiptir102. Alt katta ise kitapları nemden, binayı 
da rutubetten korumak amacıyla bir bodrum bulunur. Bod-
rum katı bugün kalorifer dairesi olarak kullanılmaktadır. 

Kütüphanenin iki giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlardan 
biri okuyuculara açık olan umumi kapı, diğeri ise bugün 
kapalı olan ve bir zamanlar padişahın kitaplığa giriş yap-
tığı “Hümayun Kapısı”dır. Kütüphanenin içi de toplam 30 
pencere ile aydınlatılmaktadır. Okuma mekânı 1890’lara 
kadar kilim ve hasırla kaplı olup okuyucular bunların üze-
rine oturarak önlerine aldıkları rahleden kitapları okurlar 
idi. 1890’da ise kütüphane, okuyucu masaları ile tanışa-
caktır103. Bu masa ve sandalyeler bugün de görülebilir. 
Kütüphanenin sitesinde verilen bilgiye göre hâlihazırda 
kütüphanedeki yazma adedi 5053’tür104.

Basın Müzesi / darülfünun Binası 
ve Kütüphanesi
Divanyolu üzerindeki en görkemli yapılardan biri de II. 
Mahmut Türbesi ile Çemberlitaş arasında uzanan, Köprülü 
Medresesi’nin tam karşısına düşen Basın Müzesi binasıdır. 
Yapı tarihsel süreç içinde çok farklı amaçlar için kullanıl-
mış olup 1988’den beri Basın Müzesi olarak hizmet ver-
mektedir108. Binanın yerinde eski zamanlarda Çemberlitaş 
fırını bulunmaktaydı. Söz konusu fırın 1826’dan sonra yan-
mış ve yerine de 1869’da Darülfünun için yeni bir bina inşa 
olunmuştur109. 

Yeri gelmişken hemen belirtelim ki Darülfünun için tasarla-
nan ilk bina, Ayasofya ile Topkapı Sarayı arasında bulunan 

eskiden Cebehanelik denilen mevki ve yakınındaki sultan 
sarayı arsalarını içeren bir alandı110. Bu mevki Marmara 
Denizi’ni doğrudan gören bir konumda olup Osmanlıların 
ilme verdikleri önemin de somutlaşmış bir tezahürü olarak 
tasarlanmıştı. Yapı, İsviçreli mimar Gaspare Fossati’ye si-
pariş olunmuştu. Ancak sonrasında araya giren ekonomik 
sorunlar ve Kırım Savaşı, inşaatı bir kısır döngüye sok-
muş, binanın ikinci ve üçüncü katları 1861’de, tamamı ise 
1865’te tamamlanmıştı111. İşin daha da trajikomik olanı 
Avrupa üniversitelerine öykünülerek inşa olunan ve içinde 
çeşitli ilim ve fenler için ayrı ayrı bölümler, kütüphaneler, 
müze ve laboratuvar birimleri içermesi planlanan yapı, 
inşası bittikten sonra da farklı amaçlara hizmet etmiştir. 
Bu bağlamda yapı önce Maliye Nezareti’ne tahsis olun-
muş, sonrasında 1876’da ilan edilen Meşrutiyet akabinde 
ilk meclis burada toplanmıştır. Bu meclisin II. Abdülhamit 
tarafından süresiz tatil edilmesi sonucu epey bir vakit atıl 
kalan bina, II. Meşrutiyet ile birlikte tekrar parlamento bi-
nası olmuştur. Akabinde Adliye Nezareti’ne devredilecek 
ve 1933’te yanana kadar da bu amaçla kullanılacaktır112.  
Yapının asli kuruluş sebebi dışındaki alanlara tahsis edil-
mesinin en temel gerekçesi ise yazık ki bu görkemli binada 
okuyacak öğrenci ihtiyacını karşılayan eğitim müessesle-
rinin henüz teşkil etmemiş olmasıdır. Hatta burada oku-
yan öğrencilerin ders kitaplarının bile hazır olmadığı gö-
rülmüş, bu sebeple bu ihtişamlı bina zaman içinde başka 
kurumların kullanımına bırakılmıştır.

Ayasofya önündeki bina Darülfünun için çok görkemli bu-
lunmuş olacak ki dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa bu 
kez ilkine göre daha mütevazı bir Darülfünun binası inşa 
etmek üzere harekete geçmiştir. Mekân olarak Sultan 
II. Mahmut’un türbesinin yanında harabe hâlinde duran 
miri fırının arazisinde karar kılınmıştır. Esasen yer seçimi 
gayet akıllıcadır. Zira hem bu mevki Divanyolu üzerinde 
kalmakta, hem de Osmanlı bürokrasisinin can damarını 
teşkil eden Cağaloğlu’na yakın bir konumda bulunmak-
taydı. Yalnız ilk bina sebebiyle hazineye ciddi bir külfet 
teşkil edilmiş olduğundan bu seferki binanın hazinenin 
kaynaklarına başvurulmadan tesis edilmesinin yolları 
düşünüldü. Yeni bina yaklaşık olarak 967 bin kuruşa mal 
olacaktı. Bunun 66.900 kuruşu fırının enkazından temin 
edilecekti. Ayrıca binanın müteahhidi Hacı Tanaş Kalfa 
ile yapılan pazarlık sonucunda 298 bin liralık bir indirim 
sağlanmış ve böylece inşaatın kabaca 600 bin kuruşa mal 
edilmesine karar verilmişti. Geri kalan paranın bir kısmı da 
İstanbul surları civarında yapılan bazı arazi düzenlemeleri 
ile banknot kâğıtlarının satışından elde edilecek para ile 
karşılanacaktı113.  

Resim ve planları mimar Barborati Kalfa tarafından ha-
zırlanan binanın yapımını ise Ali Vasfi Efendi üstlenmiştir. 
Yapı 1870-1873 yılları arasında Darülfünun-ı Osmani adı 
ile hizmet verecek, ancak sonrasında Maarif Nezareti’ne 
devrolunacaktır. Uzun bir süre Maarif Nezareti binası ola-
rak hizmet veren bina, 1908’de şehremanetine devredil-

ııı. OSMan ve aĞaBeyİ 
ı. MahMuT’un MİRASı

III. Osman, Osmanlı tarihinin en ilginç padişahla-
rından biridir. Kendisi 58 yaşında tahta çıkmış ve 
bu sebeple de Şimşirlik dairesinde en uzun süre 
kafes hayatı yaşayan şehzade olarak tanınmış-
tır. Yine aynı padişah sıklıkla yaptığı sadrazam 
değişiklikleri ile de bilinir. 3 yıllık saltanatı süre-
since 6 sadrazam değiştirmiş, bunlardan bazıları 
da Bıyıklı Ali Paşa örneğinde olduğu gibi görev-
lerinin sonunda idam olunmuşlardır. Sultanın 
son sadrazamı Koca Ragıp Paşa ise III. Mustafa 
devrine damgasını vuracak çok önemli bir devlet 
adamıdır105.  

III. Osman’ı ilginç kılan bir diğer özelliği ise I. Mah-
mut’un başlattığı ancak ömrünün tamamlama-
ya yetmediği işleri bitirmesi ve bunları kendine 
mal etmesidir. İlk olarak 18. yüzyıl İstanbul’unun 
en görkemli külliyelerinden biri olan Nuruosma-
niye yapı kompleksinin bitmemiş bazı parçalarını 
tamamlatmış ve devrin şeyhülislamından aldığı 
bir fetva ile de külliyeyi kendi namına çevirtmiş-
tir. Bu sebeple ilk zamanlar “Osmaniye” diye 
anılan külliye, zamanla “Nuruosmaniye” olarak 
adlandırılır olmuştur106. 

Sultan I. Mahmut, caminin Cağaloğlu tarafın-
da kendi adına bir de türbe yaptırtmıştı. Lakin 
III. Osman burayı kendi ebedî istirahatgâhı için 
düşünmüş ve ağabeyini Yeni Cami’nin arkasın-
daki Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne defnet-
tirmiştir. İktidarının ikinci yılında vefat eden 
annesi Şehsuvar Valide Sultanı Nuruosma-
niye’deki türbeye gömdürmesi de bu niyetini 
açıkça göz önüne serer. Ancak türbe, III. Os-
man’a da nasip olmayacak, kendisinden sonra 
tahta çıkan III. Mustafa, selefi olan III. Osman’ı 
da Yeni Cami arkasındaki türbeye defnettire-
cektir. Hasılı külliyenin türbesinde hiçbir padi-
şah yatmamaktadır. 

Son olarak III. Osman, ağabeyi I. Mahmut’un 
kitaplarına da sahip çıkmıştır. I. Mahmut, Aya-
sofya ve Fatih camilerinde birer kütüphane te-
sis etmiş, ancak asıl ihtişamlı kitaplığı kendisi 
için tasarladığı külliye için saklamıştı. Bunun 
için hayatının son demlerinde pek çok nadide 
yazma toplamış, hatta bunlara kendi vakıf 
mührünü dahi vurdurmuştu. Ancak yerine ge-
çen III. Osman bu mühürleri silmek veya üzeri-
ne kâğıt yapıştırtarak örtmek yoluna gitmiştir. 
Lakin silinen ya da üzerine kâğıt yapıştırılan 
yazmalar ışığa tutulduğunda, I. Mahmut’un 
mührü hâlen görülebilmektedir107.  

Nuruosmaniye Camii, Römmler&Jonas, 
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miş ve belediyenin farklı birimlerince kullanılmıştır. Yapının 
1983’te Gazeteciler Cemiyeti’nin önerisi ile bir basın mü-
zesine dönüştürülmesine karar verilmiştir. 

9 Mayıs 1988’de ziyarete açılan müze, toplam 4000 met-
rekarelik bir alana sahiptir. Milliyet gazetesinin haberine 
göre müzenin açılışına başbakan Turgut Özal ve İstanbul 
belediye başkanı Bedrettin Dalan da katılmıştı. Özal, ka-
pıda Gazeteciler Cemiyeti başkanı Nezih Demirkent tara-
fından karşılanmıştır. Müzenin restorasyonu için yaklaşık 
1 milyar lira harcandığını da yine bu gazete haberinden 
öğreniyoruz114. 

 3 katlı müzenin 1. katında Zekeriya Sertel, Sedat Simavi, 
Cihat Baban, Ahmet Emin Yalman gibi basın tarihimizin 
duayen şahıslarının özel eşyaları ve hem de basın alanın-
da kullanılan çeşitli aletler sergilenmektedir. Ayrıca bura-
da basın şehiti olan gazetecilerin fotoğraflarını da görmek 
mümkün. Binanın 2. katı çeşitli sanatsal konularla ilgili 
sergilere tahsis edilmiş vaziyette. 3. kat ise kütüphane 
binası olarak da hizmet vermektedir. Bunun dışında bina-
nın hemen girişinde bir hediyelik eşya dükkânı, kitap satış 
reyonu ve bazı baskı aletleri bulunmaktadır. Haziran 2012 
itibarı ile müzede boya ve restarosyon işlemleri devam 
etmekteydi.   

fonksiyon 19. yüzyılda posta tatarlarına barınaklık va-
zifesidir. Yapı, sonrasında II. Abdülhamit’in serkarini Os-
man Bey’in mülkiyetine geçmiş ve 1880’lerde hanın son 
kalıntıları da ortadan kaldırılmıştır. Arazi üzerinde evvela 
Millet Kütüphanesi adı ile büyük bir kitaplık tesis edilmesi 
düşünülmüşse de119 sonradan Matbaa-i Osmaniye binası 
tesis edilmiş, akabinde burada bir Çemberlitaş Sineması 
açılmıştır120. Söz konusu sinema binası 1963’te yıkılmış 
ve bu yapının yerinde günümüzdeki iş merkezi yükselmiş-
tir121. Hemen belirtelim ki yapının yıkım işlemleri sırasında 
binanın temellerinde antik Bizantion kentinin mezarlığına 
ait steller bulunmuştur122.    

Elçi Han’ı hakkında çeşitli görevlerle İstanbul’a gelen el-
çilerin seyahatnamelerinde detaylı bilgi bulmak mümkün-
dür. 16. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul’a gelen Alman 
elçi Solomon Schweiger, hanın detaylı bilgilerini eserine 
taşıdığı gibi, yapının bir de planını çizmiştir. Buna göre han, 
dörtgen biçiminde bir saraya benziyordu. Hanın dört tara-
fını dolaşan ve koridora açılan pek çok küçük odacık vardı. 
Bu odacıkların büyüklüğü 12 ayak kadardı ve her birinin 
dışarıya açılan bir penceresi bulunuyordu. Hanın dış yü-
zeyi kesme taşlarla kaplı olup iç mekân duvar taşları ile 
örülmüştü ve badanasızdı. Hanın avlusunda bir kuyu bulu-
nuyordu123. Hanın konforu konusunda da genellikle elçiler 
olumsuz fikirler beyan ederler. Busbecg, handa toplu jim-
nastik yapmak için bir açık alan dahi olmadığından ve av-
lunun kıraçlığından dem vurur. Ayrıca onun beyanına göre 
hanın avlusunda ve odalarda sıklıkla kertenkele, yılan, 
akrep gibi hayvanlara da tEsatüf olunmaktadır124.

Hanın alt katında üstü kubbeli bazı bölümler vardı ki, 
burada atlar barınıyordu. Schweigger, bu ahırlarda 400 
kadar atın barınabileceğinden bahseder125. Han, hemen 
karşısında yer alan Atik Ali Paşa Camii vakfına bağlı 
olup Osmanlı padişahı her yıl buranın elçiler tarafından 
kullanılmasından dolayı vakfa belli bir miktar kira 
ödemekteydi126. Hanın dış kısmı da yine vakfa gelir getiren 
pek çok dükkâna kiraya verilmiştir127. Bu dükkânlar 
yapıldıktan kısa bir süre sonra 1515’te çıkan yangında söz 
konusu dükkânlar büyük ölçüde zarar göreceklerdir128.

Han hakkında ayrıntılı bilgi veren bir diğer elçi olan Avus-
turyalı Hans Dernschwam 8 Eylül 1553’te bu mekâna 
yerleşmişti. Onun verdiği bilgiye göre hanın yerinde daha 
önceden bir Bizans kilisesi bulunmaktaydı ve Ali Paşa 
bu yapıyı temelden yıktırarak yerine o günlerde elçi hanı 
olarak kullanılan kervansarayını inşa ettirmiştir129. Han bir 
süre batıya yapılan bir seferden getirilen 6000 kadar esirin 
barındırıldığı bir mekâna da dönüştürülmüştü130. Derns-
chwam, handa mutfak olmadığını belirtir. Zaten elçilerin 
ihtiyaçları saray tarafından karşılandığı gibi, diğer konuk-
lar da karınlarını imaretlerden doyurabiliyor, basit yiyecek 
ve meyvelerle öğünlerini geçiştirebiliyorlardı131. Ayrıca ha-
nın üst katında koridorun sonunda sekiz tane de abdest-
hane bulunuyordu. Dernschwam, bu kültürü de yadırgar 

hanlaR:

elçi hanı
Günümüzdeki Yeniçeriler Caddesi üzerinde ve bugünkü 
Fırat Kültür Merkezi’nin bulunduğu bina civarında olan bu 
han, hemen karşısındaki Atik Ali Paşa Camisi’nin bir parça-
sı olarak inşa olunmuştu115. Muhtemelen yapının kervan-
sarayı olarak inşa edilen bina, Avrupa’dan gelen elçilerin 
ikametine tahsis edildiğinden dolayı bu isimle anılır. Ayrıca 
hana, sıklıkla Avusturya elçilerini ağırladığı için “Nemçe 
Hanı” ve son demlerinde de posta tatarlarına hizmet ver-
diği için “Tatar Hanı” gibi isimler de verilmekteydi116. Hanın 
Batı literatüründe sıklıkla “Deutsche Haus” yani “Alman 
Evi” olarak zikredildiği de biliniyor117.  

17. yüzyıldan sonra Avrupalı elçilere Galata ve çevresinde 
oturma izni verilince zaman içinde han, bakımsız kalarak 
önemini kaybetmiş, 19. yüzyılın sonlarında ise bakiyeleri 
ortadan kaldırılmıştır118. Han, işlevselliğini kaybettiği için 
İstanbul’a zarar veren büyük yangın ve depremler sonra-
sında büyük zarar görmüştür. 1587, 1646, 1652 ve 1660 
yangınlarından sonra 1766 büyük depremine de maruz 
kalmış, son olarak 1865’teki Hocapaşa yangınında tam 
anlamıyla bir harabeye dönmüştür. Hanın icra ettiği son 

ve der ki: “Türklerden birisi oraya gittiğinde satın aldığı 
kölelerden biri ona ibrik içinde su götürür. Üstü kirlenmiş 
çocuk misali bu su ile temizlenir. Ne güzel şey böyle! Bir 
de biz Hristiyanlara karşı öğünürler”132.  

Elçiler handa istedikleri zaman çıkamamakta ve bir nevi 
göz hapsinde tutulmaktadırlar. Bir yere gitmeleri gerek-
tiğinde de çavuş adı verilen görevliler nezaretinde şehir-
de dolaşabilmektedirler133. Kanuni zamanında İstanbul’a 
gelen Busbecg, hanın dışarıya bakan pencerelerine de-
mir parmaklık hatta bazı pencerelere ahşap paravanlar 
konulduğundan bahseder. Türkler bu duruma gerekçe 
olarak elçinin maiyetinde bulunan bazı görevlilerin ci-
vardaki Türklerin özel hayatlarını gözlemlemelerini öne 
sürmüştür134.

Elçiler bazı durumlarda sultanın özel izin vermesi ve 
masraflarının kendilerince karşılanması şartıyla başka bir 
eve de çıkabiliyorlardı. Busbecg böyle bir talepte bulun-
muş, biraz da Elçi Hanı’ndaki sıkı denetimden kurtulmak 
amacıyla özel bir eve çıkmıştı. Ancak sonradan Osmanlı 
yetkilileri bu kararlarından vazgeçmiş ve Avusturya elçi-
si bunun neticesinde hana geri dönmek zorunda kalmıştı. 
Yeri gelmişken hemen belirtelim ki Busbecg’in anılarından 
öğrendiğimiz kadarıyla bazı durumlarda han, özellikle 
kalabalık bir kafile ile gelmeleri durumunda muhtemelen 
sadece tek bir heyete de tahsis edilebiliyordu. Zira Avus-
turyalı elçi burada kaldığı süre içinde hanın avlusunda çok 
sayıda farklı hayvan beslemiştir ki, bunların arasında va-
şak, tilki, geyik, ayı, sansar, samur, turna ve domuz ilk akla 
gelenlerdir135.   

Özellikle 1645’ten sonra Batılı elçilere Pera’da ikamet 
etme hakkının tanınmasından sonra han, bir müddet Ef-
lak-Boğdan gibi Osmanlılara bağlı bazı beldelerin temsil-
cilerinin ikametine tahsis edilmiştir136. Yukarıda da belir-
tildiği üzere han, gerek İstanbul tarihinde meydana gelen 
yangın ve depremlerden ve gerekse de bakımsızlıktan do-
layı anbean harap olmuş, son büyük darbeyi de 1864’teki 
Hocapaşa yangınında yedikten sonra sessiz sedasız şehir 
hayatından silinmiştir137.

Elçi Hanı, Çizim: Süheyl Ünver, 1974.

Pervititch Haritaları’nda Vezir Han,
1942, Atatürk Kitaplığı Arşivi, Nr: 912.563.

70



7372 www.fatih.bel.tr

esir hanı 
Bölgenin en namlı hanlarından biri de Tavuk Pazarı sem-
tinde bulunan ve Nuruosmaniye ile Kapalıçarşı arasında 
bir mevkide uzanan Esir Hanı idi145. Hanın tam olarak ya-
pım tarihi bilinmemekle birlikte Fatih döneminde Süley-
man Paşa isminde bir zata ait olan evin tadili neticesinde 
şekillenmiştir. Han, Ayasofya vakfı kapsamında işlemek-
teydi146. Yapı, muhtemelen 19. yüzyılın ilk yarısı sonla-
rında bekâr odasına çevrilmiş, ilerleyen yıllarda tespit 
edilemeyen bir tarihte de yıkılmış ya da yıktırılmıştır147. 
Zaten Sultan Abdülmecit’in 1854 yılındaki fermanı ile de 
esir alım satımı yasaklanmıştır. 

Handan günümüze herhangi bir nam-u nişan kalmamış-
tır. Han hakkında Evliya Çelebi’de de kayıt bulunmak-
tadır. Onun anlatımına göre han, 200 odalıdır ve sultan 
IV. Murat’ın veziri Bayram Paşa’ya aittir. Bütün esirler 
burada alınıp satılmaktadır148.Çelebi’nin ifadesinden 
anlaşıldığına göre bir dönem Ayasofya Vakfı’na ait olan 
bina, bir şekilde Bayram Paşa’nın mülkiyetine geçmiş gö-
zükmektedir.

Farklı bölgelerden getirilen esirler, mezat usulü ile bu-
rada satılırlardı. İşlemler Esirhane emininin nezaretin-
de yapılır ve hunun karşılığında söz konusu kişi yapılan 
satış işleminde onda bir oranında bedel alırdı. Aynı za-
manda bir şekilde elden çıkarılmak istenen köleler de 
burada satışa sunulurdu. Fetihlerin durması ile beraber 
Esir Hanı’nda daha ziyade Kafkasya’dan getirilen köleler 
satılmaya başlanacaktır. Handaki esir satışı faaliyetle-
rine 1846 yılında yasak getirilmiş, bunun üzerine esirci 
esnafı bu işi Fatih ve Tophane Karabaş Mahallesi’ndeki 
evlerinde bir müddet daha devam ettirmişlerdir. 1854’te 
esir alım satımının yasaklanması ile de Esir Han’ının son 
izleri de silinmiştir149.

SOSyal MeKânlaR:

Pier loti’nin Kaldığı ev
Çemberlitaş bölgesine günümüzde gidenler, gün içinde 
yoğun bir nüfusa sahip olan hareketli bölgenin, belli bir 
saatten sonra dinginleştiğini, özellikle ara sokaklarda 
yaşamın neredeyse durma noktasına geldiğini göre-
ceklerdir. Bunun en temel nedeni günümüzde Çemberli-
taş’ta aile yerleşiminin kalmamasıdır. Hâlbuki bu mevki, 
bir zamanlar aile muhiti olarak biliniyor, konaklar ve taş 
evleri ile göz çarpıyordu. Bu evlerin bugüne ulaşan tek 
tük örnekleri ise büyük ölçüde iş yerine dönüşmüş va-
ziyettedir. Hatta söz konusu evlerden biri “Türk dostu” 
olarak da bilinen ve ismi Eyüp semti ile özdeşleşen Pier-
re Loti’yi ağırlamıştı150. 

Söz konusu mekân bugün Yeniçeri Caddesi üzerinde Bir-
lik Vakfı’nın ya da eski adıyla Atik Ali Paşa Medresesi’nin 
komşusu konumundadır. Loti, İstanbul’da bulunduğu sı-
rada Çemberlitaş, Hasköy, Balat gibi kiraladığı semtler-
de kalmış ya da Boğaz’daki Kont Ostrorog Yalısı, Fransız 
Büyükelçiliği’nin Ortaköy’deki evi gibi mekânlarda misa-
fir edilmişti151. 

Bu evlerden biri olan Divanyolu üzerindeki taş binada Loti, 
27 Ağustos-29 Eylül 1910 tarihleri arasında kalmıştı. Evi 
bir Osmanlı subayından üç aylığına kiralamış, ancak süre 
dolmadan subay, eve annesinin yerleşeceğini beyan ede-
rek Pierre Loti’nin çıkmasını rica etmişti152. Loti zamanında 
iki katlı olan bu ev, sonradan yapılan eklemelerle günü-
müzde dört katlı bir iş merkezine dönüşmüştür. Fransız 
yazar, burada kaldığı müddet içinde alt katta hizmetlileri, 
üst katta ise kendisi kalmıştır. Kaldığı katın hemen girişin-
de, sağ tarafta yazılarını kaleme alan Loti, akşam olunca 
da uyumak için Marmara Denizi’ne nâzır arka taraftaki

vezir hanı  
Çemberlitaş’tan Nuruosmaniye Camii’ne inen yol üzerinde 
bulunan Han, 17. yüzyıldan kalmadır. Yapının kuzeyinde 
Gazi Sinan Paşa, doğusunda Türbedar ve batısında Vezir 
Hanı sokakları bulunmakta olup güney tarafında Çember-
litaş Hamamı ve üç katlı yapılar topluluğu uzanır. Yapının 
tam olarak inşa tarihi bilinmemekle birlikte, Köprülü Fa-
zıl Ahmet Paşa’nın ölüm senesi olan 1676’dan biraz önce 
inşa olunduğu tahmin olunmaktadır138. Araziye uyumlu 
bir şekilde inşa edildiğinden yamuk bir forma sahiptir139. 
Hatta bu sebeple giriş portalinin yanında bir üçüncü kat 
hâlinin ortaya çıktığı görülür. 

Yapı iki avludan müteşekkildir. Giriş avlusu üçgen tarzda 
olup çok değişikliğe uğramış bir durumdadır140. İkinci av-
lusu ise İstanbul’un en büyük han avlularından birine sa-
hiptir. Bu avlunun ortasında bir zamanlar hanın banisi Fazıl 
Ahmet Paşa tarafından yaptırılan bir mescit yer almakta 
idi. Ancak bugün söz konusu yapı mevcut değildir. Muh-
temelen cami, bugün avlunun ortasında bulunan ve her 
hâlinden eski bir yıkıntı üzerine inşa olunduğu anlaşılan 

restoranın yerinde idi. Avlu tanınmayacak kadar yabancı 
yapılarla dolmuştur. Avluda bir restoranın yanında hediye-
lik eşya satan dükkânlar ve hatta bir de otomobil yıkama 
servisi bulunmaktadır. Han iki katlıdır. Zemin katları depo, 
üst katları ise ikamet için tasarlanmıştır. Bugün hanın üst 
katlarında daha çok kuyumcu atölyeleri bulunmaktadır.

Üst revak kemerleri tuğladan, zemin katın revak kemerleri 
ise taştan yapılmıştır. Üst katlardaki odalarda dışa açılan 
pencerelerin yanında revaklara da açılan birer pencere 
gözlemlenir141. Han, tarihsel süreç içinde bazı yangınlar-
dan ziyadesiyle etkilenmiş olup en büyük zararlardan biri-
ni 1826’da çıkan Hocapaşa yangını sırasında görmüştü142.

Cumhuriyet döneminde Vezir Hanı’nın etrafındaki parazit 
binaların temizlenmesi ve abidevi hanın bu suretle yeni-
den ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Menderes’in imar 
faaliyetleri kapsamında sadece Vezir Hanı değil, yakın 
çevresindeki Atik Ali Paşa Camisi, Çemberlitaş, Nuruos-
maniye ve Mahmutpaşa camilerine de benzeri bir uygu-
lama gündeme gelmiştir143.

Han, aynı zamanda biri küçük diğeri büyük olmak üze-
re iki de meyhanesi ile meşhurdu. Bunlardan ilki ve kü-
çük olanı hanın hemen girişinde, büyük olan diğeri ise 
ikinci avluya bakan kısımda alt katta idi. Reşat Ekrem 
Koçu, söz konusu mekânı bizzat gözlemlemiş ve şun-
ları söylemişti: “İşret ile asla ülfetim olmadığı, ağzıma 
müskirattan katre değdirmediğim hâlde meşrebim icabı 
yaranıma ayak uydurur, meygedelere gider, o âlemleri 
de görürdüm. O zamanlar müşterileri son Divan şairleri, 
matbuat mensubları, hep beyden efendiden kimseler idi; 
zamanının Feriti, eş’arından Muallim Naci Efendi’yi ora-
da gördümdü”144. Sonrasında her iki meyhane de kapanıp 
gitmiştir.   

Vezir Hanı, Encümen Arşivi, 1937.

Vezir Hanı, Encümen Arşivi, 1937.

Allom’un çizimiyle Esir Hanı, Thomas Allom, 
Constantinople Ancienne et la Moderne, London 1840.
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odaya çekiliyordu. Yine bu odadan bu merdivenle evin 
terasına çıktığı ve eşsiz manzarayı seyrettiği de olu-
yordu153. 

Loti’nin ölümünden üç yıl önce yani 1920 yılında İstanbul 
şehreminliği tarafından kendisine İstanbul’un tanıtımına 
ve Osmanlıların davasına verdiği destekten dolayı “fahri 
hemşehrilik” payesi verilmiş ve bu suretle de kaldığı evin 
giriş kapısının üzerine hem Osmanlıca hem de Fransız-
ca bir kitabe konulmuştur. Kitabenin hem Arabi harflerle 
hem de Latin harfleri ile yazılarını devrin büyük hat üs-
tatlarından Necmeddin Okyay yazmıştır154. Söz konusu 
kitabenin Osmanlıca versiyonunda şu ibareler okunmak-
tadır: “Türklerin saadet ve felaket zamanlarında necip ve 
sadık dostu, Fransa Encümen-i Danişi azasından Piyer 
Loti, bin üç yüz yirmi sekiz tarihinde bu evde ikamet etti”.
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ÇORlulu alİ PaŞa KüllİyeSİ

Prof. Dr. M. Baha TANMAN*

*İ. Ü. Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü

Çorlulu Ali Paşa Külliyesi Eminönü ilçesin-
de, eski kaynaklarda “Irgat Pazarı”, “Esir 
Pazarı”, “Makasçılar”, günümüzde ise 
“Çarşıkapı” olarak anılan mevkide, Molla 
Fenari Mahallesi’nde, Yeniçeriler Caddesi  

(Divanyolu) ile Bileyiciler Sokağı’nın kavşağında yer al-
maktadır.

Cami, tekke, medrese (darülhadis), kütüphane, hazire 
ve meşrutalardan oluşan külliye, II. Mustafa’nın Da-
matı ve III. Ahmet’in sadrazamlardan olan Çorlulu Ali 
Paşa (ö.1711) tarafından 1119-1120/1707-08 - 1708-
09 yılları arasında tesis edilmiştir. Külliyenin yerinde 
eski Simkeşhane binasının bulunduğu bilinmektedir. 
İlk önce, aynı zamanda tekkenin tevhithanesi ola-
rak kullanıldığı anlaşılan cami, bir yıl sonra da diğer 
bölümler inşa edilmiştir. Dönemin şairlerinden Sabit 
Efendi’nin caminin yapılışına şu tarihi söylediği bilinir: 
“Yapıldı ehl-i aşka cami-i pâk-i Ali Paşa 1119/1707-
08” Cami-tekke girişinin üzerinde yer aldığı bilinen ve 
külliyedeki tekke işlevine işaret eden, şair Dürrî’ye ait 
“Zikredin lâ ilahe illallah 1120/1708-09” metinli kitabe 

ortadan kalkmıştır. Medrese girişinin üzerindeki kitabe 
de bu kesimin inşa tarihini 1120/1708-09 olarak verir. 
Külliyenin barındırdığı binaların, zaman içinde birta-
kım onarım ve değişimler geçirmiş olmalarına rağmen 
özgün biçimlerini büyük ölçüde koruyabilmiş oldukları 
görülür. Cami-tevhithanenin harim girişi ile minarenin 
kaideden yukarısı 18. yüzyılın ikinci yarısında, büyük bir 
ihtimalle 1766 depreminden sonra yenilenmiştir. Külli-
yenin güney sınırını oluşturan Yeniçeriler Caddesi üze-
rindeki çeşmeyle bunun üstündeki hazire penceresinin 
de aynı dönemde eklendikleri anlaşılmaktadır. Ahşap 
meşrutaların 19.  yüzyılın ikinci yarısı içinde yenilendik-
leri söylenebilir.
 
Tekkenin hangi tarikata bağlı olduğu tespit edileme-
miştir. Cami-tekke girişindeki kitabede yer alan “Zikre-
din lâ ilahe illallah” ibaresi de, bütün tarikatların ayin-
leri kelime-i tevhit ile başladığı için bu hususta bir ipucu 
teşkil etmemektedir. 19. yüzyılın başından itibaren İs-
tanbul tekke listelerinde adına rastlanmayan tekkenin 
bu dönemden sonra asli kullanımını yitirdiği ve külliye-
nin medresesine ilhak edildiği düşünülebilir.

Çorlulu Ali Paşa Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2006.
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Külliye binaları 1960-196l’de, şadırvanlar ise 1963’te Va- 
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından onartılmış, medrese 
bölümü bir süre Arapkir Kültür Derneği’ne tahsis edilmiş-
tir. Günümüzde cami-tevhithane cami olarak kullanımını 
sürdürmekte, medrese ve tekke hücreleri turistik eşya 
dükkânı, dershane ile medrese avlusu kahvehane, kütüp-
hane de imam meşrutası olarak kullanılmaktadır.

Şehrin yoğun bir ticaret kesiminde bulunan külliyenin 
arsası kuzey-güney doğrultusunda ikiye ayrılmış, batıda 
kalan kesime, kendi içlerinde bir bütün oluşturan cami 
ile tekke, doğudaki kesime de medrese ile kütüphane 
yerleştirilmiştir. Külliye binaları Yeniçeriler Caddesi’nden 
bir miktar geriye çekilerek, caddeye açılan cami-tekke 
ve medrese girişlerinden arta kalan saha hazireye tahsis 

edilmiştir. Baninin kabri de iki parça olan hazirenin doğu-
daki kesiminde yer alır. Kallavi kavuklu taşında yer alan 
kitabenin metni şöyledir:
Müşîr-i muhterem destûr-i ekrem âsâf-ı efhâm
Ali Pâşâ vezir-i âzâm-ı Han Ahmet-i yektâ
Olub dört sâl üç ay sadr-ı vâlây-ı vezâretde
Güzel himmetler itdi işbu dîn ü devlete hakkâ
Veli ber muktezây-ı hükm-i takdîr-i Hüdâvendî
Ne çâre eyledi azm-i şehadetHane-i ukbâ
Hemîşe kârı çün hayrât idi bu dâr –i dünyâde
Budur ümmîdi ferdâ ecrini ihsân ide Mevlâ
Olanlar zâir-i kabri disünler Dürrîyâ târih
Kıla mev’â sarây-i adn-i âlâyı Ali Pâşâ
1123/1711

Cadde üzerinde, basık kemerli girişlerin yanı sıra mu-
karnaslı başlıklarla donatılmış sekizgen kesitli mermer 
sütunlara oturan sivri kemerleri ve demir parmaklıkları 
ile hazire pencereleri sıralanır. Arsanın güneydoğu köşe-
sinden kıvrılarak Bileyiciler Sokağı üzerinde de bir müd-
det devam eden bu pencere dizisinin arasında, medrese 
girişinin sağına yerleştirilmiş olan çeşme ile üstündeki 
pencere, sergiledikleri barok üslup özellikleriyle tezat 
oluşturmaktadır. 

Üstü açık bir geçitten ve basık kemerli ikinci bir kapıdan 
sonra ulaşılan, yamuk planlı avlunun doğu sınırı boyun-
ca medrese hücrelerinin arka duvarı, batı sınırında da 
tekke hücreleri sıralanır. Avlunun merkezine şadırvan, 
kuzeyine cami-tevhithane, güneydoğu köşesinde de 
selamlık birimlerini barındırdığı anlaşılan bina yerleşti-
rilmiştir. Cami-tevhithanenin gerisinde avlunun devamını 
oluşturan üçgen bir alandan başka kuzeydeki Medrese 
Çıkmazı’ndan buraya açılan tali bir kapı ile medrese-tek-
ke bağlantısını kuran bir geçit yer almaktadır. Medrese 
Çıkmazı’nın kotu avluya göre yüksekte kaldığından söz 
konusu tali kapının önüne merdivenli bir sahanlık yer-

leştirilmiş, medrese-tekke bağlantısını kuran geçide de 
her iki bölümün yararlanabileceği helalar konulmuştur. 
Söz konusu sahanlığı örten, iki ahşap dikmenin taşıdığı 
saçak ortadan kalkmıştır. 

Güneydoğu köşesinde medrese hücrelerinin oluşturdu-
ğu kitleye bitişen cami-tevhithane kare planlı bir harim 
ile beş birimli son cemaat yerinden ve bunların sınırında 
yükselen minareden meydana gelmektedir. Sütunları, 
başlıkları ve kemerlerinde beyaz mermer kullanılmış 
olan son cemaat yerinde, sivri kemerli beş açıklıktan 
ortadakine rastlayan kare izdüşümlü bölüm kubbeyle, 
yanlarda yer alan ve ikişer kemer açıklığına sahip, dik-
dörtgen izdüşümlü bölümler de aynalı tonozlarla örtül-
müşlerdir. Üst yapıdaki üç örtü biriminin taşıyıcı sistem-
deki beş açıklığa tekabül etmesi, İznik’teki Yeşil Cami 
gibi bazı erken dönem Osmanlı yapılarında karşılaşılan, 
ancak 18. yüzyılın başlarında hemen hiç görülmeyen bir 
uygulamadır. Öte yandan sivri kemerlerin oturduğu, kö-
şeleri püsküllü başlıklar değişik tasarımları ile dikkati 
çekmekte, Lale Devri’nden sonra Osmanlı mimarisinde 
ağırlığı hissedilecek olan barok üslup etkilerinin muhte-
melen ilk belirtilerinden birini oluşturmaktadır.

Harim girişi, uçları kaç kemerlerle sonuçlanan bir kartu-
şun içinde, “es-Seyyid Mehmet Hicâbî” imzalı, celi sülüs 
hatlı bir ayet kitabesiyle taçlandırılmıştır:

Selâmun aleykum bimâ sabertum feni’me ukbeddâr

Harimin bulunduğu kuzey duvarı boyunca iki katlı mah-
filler uzanır. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme köfeki taşı şek-
linde devam eden almaşık örgüye sahip harim duvarla-
rındaki pencereler -klasik Osmanlı mimarisindeki tertibe 
uygun olarak- çift sıra hâlinde düzenlenmiş, alttakilerin 
dikdörtgen açıklıkları mermer sövelerle çerçevelenip 
lokmalı demir parmaklıklarla donatılmış ve almaşık ör-
gülü sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırılmış, sivri ke-
merli tepe pencerelerine ise alçı revzenler konulmuştur. 
Harimi örten kubbe içeriden basık kemerli tromplarla, dı-
şarıdan kare bir kasnakla takviye edilmiştir. Kubbenin ve 
trompların yüzeyi, içleri rumilerle doldurulmuş salbekli 
palmetlerden ve şemselerden oluşan klasik üslupta 
kalem işleriyle süslüdür. Kubbenin merkezinde, kalem 
işi tekniğiyle oluşturulmuş yuvarlak bir göbek yer alır. 
Müteaddit rumi kuşaklarından oluşan göbeğin merkezi-
ne sülüs hatla İhlas suresi yazılmıştır. Mihrap ile ahşap 
minberin ise herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.

Toplam on üç adet olan kare planlı tekke hücrelerinden 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan on ikisi pandantifli 
kubbelerle, güneybatı köşesinde bulunan dikdörtgen 
planlı hücre ise aynalı tonozla örtülmüştür. Basık ke-
merli kapılar, dikdörtgen açıklıklı pencereler, ocaklar ve 
dolap nişleriyle donatılmış olan bu hücrelerin önünde 
mermer sütunlara ve baklavalı başlıklara oturan, tuğla 
örgülü sivri kemerlerin oluşturduğu, birimleri aynalı to-

nozlarla örtülü bir revak uzanır. Hücrelerin duvarlarıyla 
revak cephesinde cami-tevhithane harimindeki almaşık 
örgünün benzeri kullanılmıştır. Tekke hücrelerinin ku-
zeyinde yer aldığı bilinen müezzin meşrutası ortadan 
kalkmıştır. Duvarları almaşık örgülü selamlık bölümü, 
yarısı kubbeyle, yarısı da aynalı tonozla örtülü bir köşe 
revakından ve kare planlı, kubbeli üç mekândan ibarettir. 
Mermerden sekizgen prizma biçimindeki haznesi ve bak-
lavalı başlıklarla donatılmış sekiz adet mermer sütuna 
oturan, basık piramit biçimindeki ahşap çatısıyla şadır-
van klasik üslubun oranlarını yansıtır. Ayna taşları çatık 
kaş kemerlerle donatılmıştır.

Cami-tekke girişinin eşi olan medrese girişinin üzerinde-
ki 1120/1708-09 yılını taşıyan, ta’lik kitabenin manzum 
metni “Dürrî” mahlaslı bir şaire aittir:

Destûr-i kerem-perver sadr-i nafset-küster
Serdâr-ı zafer-yâver yâ’ni ki Ali Pâşâ
Ol âsâf-ı Derya-dil hayrâta olub mâil
Koydu bu ciHan içre nice eser-i vâlâ
Bu buk’a-i zîbâyı bünyâda kılub himmet
İhlasla sâ’y eyledi yaptırdı güzel hakkâ
Sükkâna hitâmında bir kâmil-i rûşen-dil
Târihi için görmüş bir vâkıa-i garrâ
İbn-i ammi-i Peygamber yâ’ni Ali Hayder
İtmiş ol rüyâde bu kavli ana inhâ
Kim gaayete yittikde bu medrese-i Âli
Târihini itsünler bir mısrâ ile inşa
Zîrâ adedi ânın bu sâle muvâfıkdır
Vâkide güzel düşdü yekpâre vü müstesnâ
Gûyâ ki kerâmettir Dürrî âna bu târih
Men allemenî harfen kad sayyarenî abden

Çorlulu Ali Paşa Külliyesi, Encümen 
Arşivi, 1930’lar.

Çorlulu Ali Paşa Medresesi Kitabesi, 
Encümen Arşivi, 1930’lar.

Çorlulu Ali Paşa Külliyesi,Foto: Sinan Ceco 2012



8180 www.fatih.bel.tr

Manzum metinde, cami inşaatının tamamlandığında kâ-
mil bir zâtın -muhtemelen bir sûfinin -rüyada Hz. Ali’yi 
gördüğü ve kendisine ait olan “Men allemenî harfen kad 
sayyarenî abden” (Kim ki bana bir harf öğretir, onun kö-
lesi olurum) sözünün binaya tarih düştüğünün hatırlatıl-
dığı belirtilmektedir.

Dikdörtgen planlı medrese avlusunun güneydoğu köşe-
sinde dershane, bunun kuzeyinde kütüphane, merkezin-
de şadırvan ve batı sınırında talebe hücreleri bulunmak-
tadır. Cami-tekke kanadından farklı olarak medreseyi 
oluşturan binaların duvarları kesme köfeki taşıyla örül-
müştür. Sekizgen prizma biçimindeki dershane basık 
kasnaklı bir kubbeyle örtülüp batı yönünde sivri kemerli 
bir giriş revakı ve her yüzünde ikişer pencereyle donatıl-
mıştır. Aynı düşey eksen üzerinde yer alan bu pencerele-
rin tasarımları cami-tevhithanedekilerin aynıdır. Cephesi 
mermer kaplı olan giriş revakı, mukarnaslı başlıkları, 
sütunların aralarına yerleştirilmiş korkuluk levhâlârıyla 
ahenkli oranlara ve özenli bir işçiliğe sahiptir. Revakın 
ortasındaki birim kubbeyle, yanlardaki birimler ise aynalı 
tonozlarla kapatılmıştır.

Boyut ve tasarım bakımından tekke hücrelerinin eşi olan 
medrese hücreleri sekiz tanedir. Kuzeydoğu köşesinde, 
avlu yönünde çıkıntı oluşturan, dikdörtgen planlı, aynalı 
tonoz örtülü, farklı büyüklükte iki mekân bulunmaktadır 
ki müderris ve muid odaları olmaları muhtemeldir. Kare 
planlı, aynalı tonoz örtülü kütüphane birçok benzeri gibi 
fevkanidir. Dikdörtgen pencerelerle aydınlanan kütüpha-
ne mekânı, kesme taş konsolların taşıdığı bir çıkmayla 
genişletilmiştir. Medrese şadırvanı cami-tekke şadırva-
nındaki tasarımı daha mütevazı bir düzeyde tekrar eder. 
Medrese avlusunun doğu kesimine yer aldığı bilinen 
kuyu kapatılmış, köşeleri yarım daire çıkmalarla donatıl-
mış olan yuvarlak kuyu bileziği hazirenin doğu kesimine 
taşınmıştır. Bileziğin üzerinde, sülüs hatla yazılı şu kita-
be yer alır:

Harem-i Hümayun kilerinden sâhibetü’l-hayrât ve’l-ha-
senât
Merhume ve mağfûre Hüsnişah Hâtun rûhuna el-Fatiha. 
Sene 1202?/1787-88
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Sultan I. Mahmut tarafından 1748 yılında inşa 
ettirilmeye başlanan külliye sultanın ölümün-
den sonra kardeşi Sultan III. Osman tarafından 
1755 yılında tamamlattırılmıştır. Kapalıçar-
şı’nın yanı başında inşa edilen külliye, cami, 

hünkâr kasrı, medrese, imaret, kütüphane, sebil, çeşme, 
dükkânlar ve odalardan oluşmaktadır. 
 
29 Muharrem 1162 (19 Ocak 1749)’de temeli atılarak in-
şasına başlanılan cami sultanın ölümünden sonra kar-
deşi Sultan III. Osman tarafından bitirilmiştir. Caminin 
açılışı 1 Rebiülevvel 1169 (5 Aralık 1755)’da olmuştur. 
İnşasına başlanıldığı sırada Mahmutiye Camii olarak 
tanımlanan yapıyı Sultan III. Osman,  Nûr-ı Osmanî (Nu-
ruosmaniye) Camii adını vererek görünüşte hanedanın 
adını gerçekte ise kendi adını ölümsüz kılmıştır. Kitabe-
de de bani olarak Sultan III. Osman’ın adı geçmektedir.  

Cami, hünkâr kasrı, medrese, imaret, kütüphane ve tür-
benin yer aldığı dış avluya doğu ve batı yönde yer alan 

yuvarlak kemerli kapılarla ulaşılmaktadır. Ayrıca günü-
müzde kapalı olmakla birlikte kuzeyde sokak üzerindeki 
dükkânların arasındaki üçüncü bir kapı ve devamındaki 
merdivenlerle de dış avluya ulaşım söz konusudur. 
 
Caminin yerinde vaktiyle Hoca Saadeddin Efendi’nin 
zevcesinin adını taşıyan Fatma Hanım Mescidi bulun-
maktaydı. Bina emini olan Ahmet Efendi’nin kaleme 
aldığı Tarih-i Cami-i Şerif-i Nûr-i Osmaniyye başlıklı ri-
salede Simeon (Simon) Kalfa tarafından yapı yeni sanat 
anlayışına uygun biçimde inşa edilmiştir. Cami hafif me-
yilli bir arazide inşa edilmiştir. Cami ile revaklı avlusunun 
altında oldukça yüksek ele alınmış olan ve kesme taş 
malzeme ile inşa edilmiş, beşik tonoz örtülü bir bodrum 
katı bulunmaktadır. Cami altında yer alan pencerelerle 
havalandırılan ve ışık alan bu bodrum kat mevcut olan 
birkaç benzerinin en ihtişamlısı olarak dikkat çekmek-
tedir. Çarşı bölgesinde muhtemelen ticaret ile ilgili bir 
fonksiyon için düşünülmüş olan bu bodrum yapıldıktan 
sonra hiç kullanılmamıştır.

nuRuOSManİye KüllİyeSİ

Yard. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇoBANoğLU*

*İ. Ü. Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü

Nuruosmaniye Camii, B. Kargoupoulo 1890'lar, İÜK, Nr: 90763-0020.
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Nuruosmaniye Camii, Foto: Fatih Güldal, 2012.
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Dış avludan yaklaşık olarak 2 m kadar yukarıda yüksel-
tilmiş bir alan üzerinde yer alan camiye iki yanda yer alan 
farklı açılardaki merdivenlerle çıkılmaktadır, Bu merdiven-
lerden biri 90° diğerleri ise daha geniş açılı olup yelpaze 
şeklinde düzenlenmiştir. 
 
Camide kareye yakın harimin üzeri büyük sivri kemerler-
le taşınan ve pandantiflerle intikali sağlanan büyük bir 
kubbe ile örtülmüştür. İçten 25,40 m genişlikte olan ana 
kubbe Süleymaniye Camii’nden sonra Osmanlı mimarisi 
içinde İstanbul’da ele alınan ikinci büyük kubbe olmuştur. 
Alt kademede iki yanda dışa açılan sofalar, üst katta içe 
açılarak kuzey yöndeki mahfil katı ile birlikte U şeklinde 
mekânı sarmaktadır. İki yanda yer alan dış sofalar kıble 
duvarına kadar uzanmamaktadır. İçte sütunlu bir dizi ile 
harimle ilişkisi koparılmış gibi gözükse de 1/3 kadar bir 
bölüm kıble yönünde harime katılmıştır. Böylelikle harim 
kıble yönünde bir miktar yanlara genişletilmiştir. Mih-
rabın bulunduğu bölüm içten beş, dıştan yedi kenarlı ve 
üzeri yarım kubbe ile örtülü bir mekân olarak harimin ana 
mekânından öne doğru çıkma yapmaktadır.
 
Merdivenler ile ulaşılan revaklı avlu ilk defa bu yapıda ku-
zey yönde yuvarlatılarak oval bir hâl almıştır. Revaklarda 
birimlerin üzeri kubbe ile örtülmüştür. Mihrap aksında yer 
alan birimler diğerlerine göre daha yüksek tutulmuştur. 
Avluda şadırvan yoktur, içte kuzeydeki kapının iki yanında 
birer çeşme bulunmaktadır. 
 
Camide alt sıra pencere üstlerinde bir yatay bir dikey dü-
zende ele alınmış olan yazılı madalyonlar bulunmaktadır. 
Kubbeye geçişten önce mekânı çepeçevre dolaşan mer-
merden iri bir kitabe kuşağı bulunmaktadır. İçbükey bir 
yüzey üzerine yazılmış olan kuşak yazısının hattatı Mum-
cuzade Muhammet bin Ahmet olup “Fetih Suresi” yer al-
maktadır. İlginç olanı kitabe kuşağının arkası bir dolanma 
koridoru gibi ele alınmıştır. Kubbeye geçişi sağlayan pan-
dantiflerin alt uçları sütunçe şeklinde düzenlenmiş olup 
değişik bir görünüm sağlamaktadır. Kesme taş örgülü 
pandantiflerde yer alan yazılarda harfler kabartma olarak 
ele alınmıştır. Beş sıra hâlinde pencerelerle aydınlanan 
mekânda ilk iki sıra dikdörtgen açıklıkta diğerleri ise yu-
varlak kemerlidir. Ana kubbeyi taşıyan dört büyük kemer 

da olan 12 medrese odası ve dershanenin üzeri kubbe ile 
örtülmüştür.  Dershane kapısı üzerinde Mücadele suresi 
11. ayet, odaların kapıları üzerinde ise ilmi öven beyitler 
yazılıdır.
 
Medresenin batısında yapıya bitişik olarak imaret yer 
almaktadır. Kapısı üzerinde on iki mısralı kitabedeki yıl 
1169 (1755)‘dur. Dikdörtgen planlı avluda girişin karşı-
sındaki duvarda iki köşe hafif pahlanmış olup sağdaki 
kapıdan dikdörtgen planlı mutfağa geçilmektedir. Mutfa-
ğa bitişik konumda avlunun batısında dikdörtgen planlı 
yemekhane mekânı yer almıştır. Mutfak kapısı üzerinde 
İnsan suresi 8. ayeti yemekhane kapısında ise Tur suresi 
19. ayeti yazılıdır. Caminin güneyinde avlu içinde yamuk 
dörtgen planlı bir alanda tuvaletler yerleştirilmiştir. 
 
Avlunun kuzeyinde yer alan kütüphane bir bodrum kat 
üzerinde inşa edilmiştir. İki yandan basamakla çıkılan 
alanda çok kenarlı ve oval bir formda ele alınan kütüpha-
neye doğuda kitapların konulduğu sekizgen planlı mekâ-
nın iki yanından geçilerek ulaşılmaktadır. Okuma salonu 
ortada dört sütuna oturan kubbe ve yine sütunlara otu-
ran düz dilimli iki yarım kubbe ile desteklenmiş, bunların 
arkasında da bir koridor oluşturulmuştur. Kütüphaneye 
geçişi sağlayan sol kapı üzerinde “ilmi beşikten mezara 
kadar talep ediniz” şeklinde bir hadis yazılıdır. İçeride ki-
tap deposuna geçişi sağlayan kapı üzerinde oniki mısralı 
kitabe 1169 (1755) yılını göstermektedir. Kütüphanenin 
güneyinde yer alan türbe kare planlı kubbeli bir yapı olup 
önünde üç birimli bir revak mevcuttur. Kare mekânın re-
vakla birleşen köşeler iri yuvarlak silmelerle şekillenmiş, 
gövdenin saçak kornişleri oval dalgalanmalarla cepheleri 
hareketlendirmiştir. İçerde pencere üstünde yer alan ku-
şak yazıda ebeveyn ve anne hakkında çeşitli ayetler ve 
bir dua yer almaktadır. Türbeye Sultan III. Osman’ın anne-
si Şehsuvar Valide Sultan gömülmüştür. Türbe ile Hünkâr 
Kasrı arasında Hibetullah Sultan ile II. Mahmut’un bir kızı 
ve dokuz oğlu gömülmüştür.
 
Külliyenin batısında Kapalıçarşı’ya açılan avlu kapısının 
sağında yer alan sebil dışa taşkın dilimli üç cepheli bir 
formda ele alınmıştır. Cephede ve plastırlarda kullanılan 
eğrisel formların kabarıklığı ve yoğun kullanımı dikkat çe-
kicidir. Pencerelerdeki tunç şebekeler de devrin özelliğini 
en iyi şekilde yansıtmaktadır. Üstte yer alan on iki mısralı 
kitabe 1169 (1755) yılını göstermektedir.
 
Kapının solunda yer alan çeşme oldukça yıpranmıştır. 
Çifte gömme sütunçelerle sınırlanan çeşmenin üzerinde 
sekiz satırlık bir kitabe bulunmakta olup kısmen harap 
olduğu için tam olarak okunamamaktadır. Külliyenin 
sınırını oluşturan cephelerde farklı boyutlarda tonoz-
lu dükkânlar ve bazı dükkânlar üzerinde de odalar inşa 
edilmiştir. Doğu yöndeki dükkânlar farklı derinlikte ve 
yükseklikte ele alınmış olup üzerlerinde odalar yer al-
mıştır. Kuzeydeki dükkânlar tek tipte sıralanmıştır, Batı 
yönde yer alan dükkânlar önündeki revaklarla farklı bir 
etki oluşturmaktadır.

içindeki pencereler oldukça yüksek tutulmuştur. Yapıda 
mermer mihrap ve renkli taş süslemeli mermer minberde 
barok motifler görülmektedir. Yapının güneydoğu köşesin-
de mahfil katının ucu Hünkâr Mahfili olarak düzenlenmiş-
tir. Mahfil yana üç, kuzeye bir ahşap kafes ile açılmaktadır. 
Sade olan ahşap kafeslerin üstü barok kıvrımlı birer tepe-
lik ile taçlandırılmıştır. 
 
XIX. yüzyılın sonlarında caminin özgün kalem işlerinin 
üzeri iri fırça hareketleri ile daha koyu tonların kullanıldığı 
desenlerle değişikliğe uğratılmıştır. 2011-2012 yıllarında 
yapılan restorasyon çalışmaları esnasında kubbede, pan-
dantiflerde, büyük kemerler altındaki duvarlarda, mahfil 
tonozlarında ve mihrap önündeki yarım kubbesinin mer-
kezinde daha açık tonlarda zarif işçilikli özgün kalem işleri 
ortaya çıkarılmıştır. Camide harime açılan kapıların üze-
rinde çeşitli ayetler, içeride alt sıra pencere üstünde yer 
alan yatay kartuşlarda Esmaü’l-Hüsna, dikey olanlarda 
peygambere atfedilen isimler, kubbe göbeğinde ise Tevbe 
suresi 112. ayeti yazılmıştır. Avluya açılan kapıların dışın-
da ayetler, içte ise inşa kitabeleri vardır.
 
Son cemaat yanının iki yanında yer alan minareler kare 
kesitli yüksek kaideler üzerinde yivli gövdelere sahiptir. 
İlk yapıldığında kurşun külahlı olan minarelere XIX. yüzyıl 
sonlarında bugünkü taş külahlar yapılmıştır. 
 
Nuruosmaniye Camii’nde XVIII. yüzyılda Türk sanatına etki 
eden Avrupa’nın barok üslubu çok kuvvetli bir şekilde ken-
dini belli etmektedir. Mekân şekli istisna edilecek olursa 
yapıda ele alınan her şey tamamen barok sanatın izleri-
ni taşır. Yan cephelerde görünen pilastırlar ve sütunlarla 
oluşturulan dikey hatları yatayda kesen kat silmeleri, oval 
hareketler gösteren saçak kornişleri, yan duvarların mih-
rap duvarları ile birleştiği yerlerdeki oval pahlar, avlunun 
oval oluşu, kapılarda mukarnasın yerini alan iç bükey-dış 
bükey oval silmeler, pencere ile kapı kemerlerindeki pro-
filler, pencerelerdeki alçı içlikler ve yakın zamanda ortaya 
çıkarılan özgün kalem işleri bu izlerden bazılarıdır. Doğu 
köşeden camiye bitişen Hünkâr Kasrı “L” şeklinde bir 
plana sahiptir. Yuvarlak kemerli kapıdan geçilerek ula-
şılan rampalı yolun avluya bakan cephesi kademeli ola-
rak yükselen yuvarlak kemerli ve camekânlı olarak dü-
zenlenmiştir. Doğu yönde yer alan mekânlar bu yöndeki 
dükkânların üzerine oturmaktadır. Yukarıda solda arka 
avluya doğru (batıya) çıkıntı yapan birim padişahın odası-
dır. Odanın önünden sola dönülerek devam eden kasır bir 
Roma takı gibi inşa edilmiş olan ortada büyük iki yanda 
daha küçük üç yuvarlak kemerli bir alt yapı üzerine otur-
tulmuştur.Padişahın dinlenmesi için düzenlenmiş odanın 
alt katında hizmetliler için ayrılmış bir mekân vardır. Kas-
rın camiye birleştiği yerde bir koridor ve kapı ile hünkâr 
mahfiline bağlantı sağlanmıştır. Caminin dış avlusunda 
kıble yönünde yer alan medrese revaklı avlulu bir plana 
sahiptir. Kapısı üzerinde 12 mısralı kitabe 1169 (1755) yı-
lını belirtmektedir. Avluyu dört yönde çevreleyen revaklar 
dar ve yüksek tutulan kemer dizisi ile dikkat çekmektedir. 
Revakların arkasında yer alan ve her kolda farklı boyutlar-
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CAĞALOĞLU
SEMTİ

05

Bab-ı Âli yerleşkesi, Abdullah Freres, 1890'lar, İÜK, Nr: 90819-0052.
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İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden olan Cağa-
loğlu semti; Mahmutpaşa, Sirkeci, Çemberlitaş ve 
Sultanahmet semtleri ile çevrilidir. Bizans dönemin-
de olduğu gibi Bizans sonrası Osmanlı ve cumhuri-
yet dönemlerinde de önemini koruyan semt, tarihi 

boyunca farklı özellikleriyle şehrin kalbi olmuştur. Topka-
pı Sarayı’na yakınlığı, Babıâli ve hükûmet birimlerinin bir 
arada bulunması, Cağaloğlu’nu Osmanlı ekabirinin ikamet 
merkezi hâline getirmiştir. Cumhuriyet döneminde ise vi-
layetin yanı sıra sayısız yayınevi merkeziyle son yıllara 
kadar bir çok gazete binasının Cağaloğlu’nda bulunması 
semtin önemini daha da arttırmıştır. Bu yazıda, semtin 
kısa tarihi, Cağaloğlu’ndaki önemli olaylar ve tarihî yapılar 
üzerinde durulacaktır. Babıâli basın tarihi ve bugün İstan-
bul Erkek Lisesi olarak hizmet veren Düyun-u Umumiye 
binası ayrıca ele alındığı için burada zikredilmeyecektir.  

Cağaloğlu semtine adını veren Cağalazadeler ya da Ca-
ğalzadeler olarak bilinen ailenin İstanbul’a gelen ferdi 
İtalyan Cigalazade Sinan Paşa’dır. Asıl adı Scipione olan 
Cigalazade 1544’te Sicilya’nın Messina kentinde doğmuş-
tur. 1560 yılında babası ile birlikte Cebre Deniz Savaşı’na 
katılan Kont Cigallo’nun babası, Yedikule Zindanı’na hap-
sedilirken Scipione Enderun’a alınarak burada yetişti-
rilmiştir. Enderun’da oldukça başarılı olan ve İslamiyet’i 
kabul ederek Yusuf Sinan adını alan genç İtalyan, bundan 
sonra Osmanlı siyasetinde kilit noktalara kadar gelmeyi 
başarmıştır. 

CaĞalOĞlu SeMTİ TaRİhİ

Semra KıR*

* Tarihçi, Yazar

Adalet Kulesi'nden Cağaloğlu ve civarı, Abdullah Freres, 1890'lar, İÜK, Nr: 90813-0039.
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ve Sadaret Dairesi”; nazırlıkların kurulmasıyla Osmanlı 
hükûmeti anlamında kullanılan “Babıâli”, sadaret makamı 
olup devlet yönetiminin merkezi olarak bilinmektedir. Batı 
dillerinde Babıâli anlamına gelen “Porte Sublime”, “Sub-
lim Porte”, “Home Pforte” ise İngiliz, Fransız ve Alman dip-
lomasisinde Osmanlı hükûmeti için kullanılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren devlet işleri-
nin görüşüldüğü ilk merci Divanı Hümayun’du. Bir karar 
ve uygulama merkezi olarak oldukça yoğun gündemlerle 
toplanan divan, devlet sınırlarının genişlemesi ve teşki-
latlanmadaki yeniliklerle giderek daha detaylı formlara 
bürünmüştür. Divan teşkilatında padişahtan sonra ikinci 
adam olan sadrazamlar, Fatih’ten sonra divana başkanlık 
etmeye başlamıştır. 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise 
Divanı Hümayun, cülus bahşişi, elçi kabulü gibi merasim-
lerin yapıldığı sembolik bir hüviyet kazanmış ve devletin 
yıkılışına değin varlığını devam ettirmiştir.

Sadrazamların devlet işlerini yürütmek/tamamlamak için 
müstakil mekânı mevcut değildi. Bürokratik tıkanmanın 
önüne geçmek adına sadrazamlar, divanda bitirilemeyen 
işleri kendi dairesinde tamamlardı ki bu uygulama “İkindi 
Divanı” olarak bilinmekteydi. “Kapu” denilen bu mekânlar 
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “Babıâli” terimiy-
le hükûmet merkezi olarak şekillenerek sadrazamların 
devlet işlerini yönettikleri adres hâline gelmiştir. Divanı 
Hümayun bünyesindeki reisülküttab başta olmak üzere, 
divan kalemleri, çavuşbaşı, teşrifatçı vs. gibi kalem, def-
ter ve kayıtlar Babıâli’ye taşınmış Hademe-i Babıâli adını 
almışlardır.

19. yüzyıldan itibarense Babıâli bahçesi ve binaları olağa-
nüstü birkaç durum dışında Osmanlı Devleti’nin yıkılışına 
kadar “Sadaret Dairesi” olarak kullanılmış, aynı yer Tür-

Osmanlı sarayındaki kariyerine silahdarlıkla başlayan 
Cigalazade Sinan, daha sonra kapıcıbaşı olmuş ve Mih-
rimah Sultan’ın iki torunuyla evlenerek dikkat çekmiştir. 
Cigalazade Sinan, 1579-1585 yılları arasında Diyarbakır, 
Van, Budin, Erzurum ve Bağdat beylerbeyliği yapmıştır. 
Lala Mehmet Paşa’nın tavsiyesiyle vezirliğe yükselmiştir. 
Revan beylerbeyi olduğu sırada Özdemiroğlu Osman Pa-
şa’nın ölümü üzerine serdarı ekrem vekilliği, 1591-1595 ve 
1599-1604 yıllarında iki kez kaptanı deryalık; 1595-1598 
yıllarında kubbe vezirliği ve Haçova Meydan Savaşı’ndaki 
başarısının ardından Ekim 1596-Aralık 1596 arasında da 
veziriazamlık görevlerini üstlenen Cigalazade, veziria-
zamlığı esnasında tımar sahipleri ve ulufeli askerler için 
yoklama yaptırıp usulsüzlük yapanları sert cezalara çarp-
tırmıştır. Söz konusu görevde izlediği politikalar nedeniyle 
eleştirilen paşa, görevinden alınarak önce Şam beylerbey-
liğine ardından da ikinci kez  kaptanı deryalığa getirilmiştir. 
Bu görevde iken Akdeniz’de başarılı seferler gerçekleşti-
rerek Türk gemilerinin ve tüccarların daha rahat hareket 
etmelerini sağlayan paşa, 1604’te I. Ahmet tarafından 
şark seraskeri olarak İran Seferi’de görevlendirilmiştir. Bu 
seferde büyük bir bozguna uğrayan paşa, Van’a çekilmek 
zorunda kalmış; Van’dan sonraki durağı Diyarbakır olan 
Cigalazade, 1606’da bu şehirde ölmüştür. 

Cağaloğlu semtine adını veren Sinan Paşa’nın burada çok 

kiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra İstanbul Valili-
ği’ne bırakılmıştır. 

Nezaretlerin kurulmasından önce, sadrazamın Babıâli’de-
ki teşkilatı harem dairesi, selamlık dairesi ve kalem dairesi 
olmak üzere üçe ayrılmaktaydı. Harem dairesi, Beşir Ağa 
Mescidi tarafında Tomruk kısmında bulunmaktaydı. Bu-
rada sadrazam ve ailesine ait birtakım odalar mevcuttu. 
Selamlık, Nallı Mescit yakınındaydı. Selamlık ve kalem 
dairesinin başlıca odaları, arz odası, divanhane, kürk, ket-
hüda bey, reisülküttab, âmedi, beylikçi, büyük ve küçük 
tezkireci, tahvil ve ruus kalemi, kethüda kalemi, mühim-
me kalemi, çavuşbaşı, mektubi kalemi, kethüda kâtibi, 
kapıcılar kethüdası, teşrifatçı, sarık ve hazine odaları ile 
hünkâr köşkü ve havuzlu köşkten müteşekkildi. Bu oda-
ların en önemlisi divanhane ile arz odasıydı. Divanhane, 
sadrazamın divanı; arz odası ise sadrazamın bütün kabul 
ve merasimleri yaptığı salondu. 

Sadaret kethüdası, önceleri resmî sıfatı olmamakla birlik-
te sadrazamın baş yardımcısı konumundaydı. Kethüdanın 
Babıâli’deki ofisi, Alay Köşkü’nün karşısındaki büyük ka-
pının üzerindeydi. Vilayetlere giden yazılar, gelen evraklar 
burada hazırlanır ve saklanırdı. Genel olarak dâhili asayiş-
ten ve idareden sorumlu olan bu makam, bir müddet son-
ra Mülkiye Nezareti’ne sonrasında ise Dâhiliye Nezareti’ne 
dönüşmüştür. Babıâli’deki ikinci büyük ofis, sadaret teşki-
latındaki her türlü yazışmanın başı, bütün katip ve kalem-
lerin amiri olan reisülküttaba aitti. Nezaretler öncesi dö-
nemde üçünü büyük ofis ise adalet ve polis teşkilatından 
sorumlu olan çavuşbaşınındı. Bu üç büyük makamın dışın-
da sadrazama ait ikinci derecede önemli birçok kalem ve 
memur bulunmaktaydı. Bunların dışında doğrudan Babıâli 
protokolü içinde yer almasa da devamlı burada bulunup 
temsil ettikleri makamın işlerini takip eden mültezim, 

büyük bir sarayı bulunmaktaydı. 18. yüzyıl başlarına kadar 
ayakta kalan saray, 1704 ve 1724 olmak üzere iki büyük 
Hocapaşa yangınında zarar görmüştür. 

İstanbul’da birçok hayrat bırakan paşa, Beşiktaş’ta mes-
cit, hamam, medrese, mektep; Debbağ Yunus Mahalle-
si’nde mescit; Fethiye Camii yanında mektep ve medrese 
yaptırmıştır. Sarayının bulunduğu semtte bir de hamam 
yaptıran Sinan Paşa’nın hamamı 18. yüzyılda yıkılmış bu-
nun yerine semtin meşhur hamamı Cağaloğlu Hamamı 
yaptırılmıştır.

Sinan Paşa’nın oğlu Mahmut, 1604-1614 yıllarında Rakka, 
Diyarbakır ve Bağdat valilikleri yapmış; 1614-1635 yılla-
rında payitahtta kubbe vezirliğinde bulunmuştur. III. Meh-
met’in kızıyla evlenen Mahmut Paşa’nın üç oğlu Mustafa, 
İbrahim ve Mehmet adında üç oğlu olmuştur. Mehmet 
Paşa’nın soyundan gelen “Cigalazade” ailesi devletin ilmi-
ye ve kalemiye sınıflarında çeşitli roller alarak varlıklarını 
sürdürmüşlerdir.

Osmanlı döneminde Cağaloğlu semtini asıl önemli yapan 
unsur ise kuşkusuz Babıâli’dir. “Yüce kapı” anlamına gelen 
“Bab-ı âli” tamlama olmakla birlikte faklı yazım şekilleri 
olsa da yaygın olarak tek kelime hâlinde kullanılır. Osman-
lı Devleti’nde 18. yüzyıl sonlarından itibaren “Paşa Kapısı 

Babıâli, Kartpostal, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_508.

Van Mour’un çizimiyle Veziriazam,
M. De Ferriol, Recueil De Cent Estampes 
representant differentes Nations Du Levant, 
Paris 1714.

Babıâli, Kartpostal, Atatürk 
Kitaplığı, Krt_870.
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bölümlerin iki ucunda alçak, ortada yüksek bir bölüm yer 
almaktaydı. Bu alçakta kalan bölümler, kuzeybatıda sa-
daret, güneydoğuda Hariciye Nezareti ve ikisinin arasın-
daki Şurayı Devlet’ten oluşmaktaydı.  

Sonraki dönemlerde ana yapının yanı sıra yeni binalar da 
Babıâli’ye eklenmiştir. Bunların ilki Mimar Gaspare Fossa-
ti’ye yaptırılan kâgir ve Türkiye’deki ender Palladyen tasa-
rımlardan biri olan Hazine-i Evrak Nezareti’nin kullandığı 
arşiv binasıdır. İkincisi ise 1910’da yapılan Ankara Caddesi 
tarafında kalan arşiv binasıdır. Sadaret Dairesi, cumhuri-
yetten sonra vilayet konağı olarak kullanılmış, yapıdaki 
neoklasik bezemeler kaldırılıp yerine sıva yapılmıştır. 
1980’lerin sonları ve 1997’de restore edilen bina nihayet 
günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur.

CaĞalOĞlu SeMTİndeKİ 
TaRİhî yaPılaR

Cağaloğlu hamamı
Bugün vilayetle birlikte bürokratik bir merci ve kitap dost-
ları için ilk adres olmasından dolayı yoğun olarak ziyaret 
edilen semt, aynı zamanda tarihî ve turistik yapılarından 
ötürü de turistler için Suriçi’ndeki belli başlı duraklardan 
biridir. Bu yapıların başında ilk akla gelen kuşkusuz 250 
yıllık tarihiyle ziyaretçilerine hizmet veren Cağaloğlu Ha-
mamı’dır.

İstanbul’da 18. yüzyılda yapılan, büyük çarşı hamamla-
rının sonuncusu olup bulunduğu semtle aynı adı taşıyan 
Cağaloğlu Hamamı’nın yapılış gayesi I. Mahmut’un Aya-
sofya Camii içine inşa ettirip vakfettiği kütüphaneye gelir 
sağlamasıdır. Semavi Eyice, 1741 yılında yaptırılan ha-

şeyhülislam kâtibi telhisçisi, yabancı sefaretlerin görevli-
leri vb. görevliler mevcuttu. 

Klasik devlet geleneğinin sürdürüldüğü nezaretler öncesi 
dönemde Babıâli’nin gelişmesinde oluşturulan meşveret 
meclisleri iç ve dış politikanın belirlenmesinde önemli bir 
işlev görmüştür. 

II. Mahmut döneminde 1826 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 
ve 1830’lardan itibaren nezaretlerin kurulması Babıâli’nin 
teşkilat yapısını da etkilemiş; kurum artık Avrupa tarzı bir 
hükûmet formuna kavuşmuştur. 1838’de kurulan Meclisi 
Valayı Ahkamı Adliye ile Darı Şurayı Babıâli adlı iki mec-
lis birbiriyle sıkı bir iş birliği yapan kurumlardı. Tanzimat’ın 
ilanıyla iki meclis birleştirilerek Babıâli’ye taşınmış, bun-
dan sonra yapılanması devam eden meclis farklı adlarla 
bir araya gelip ayrılmıştır. Ayrıca, Dâhiliye, Hariciye, Adliye 
Nezareti ve Şurayı Devlet de Babıâli’ye taşınmıştır. 1839-
1871 yılları arasında Babıâli, Abdulmecit ve Abdulaziz 
dönemlerinin parlak devlet adamları Mustafa Reşit, Ali 
ve Fuat paşaların zamanında altın çağını yaşamıştır. Öyle 
ki bu dönemde saray arka planda kalmıştır. Babıâli’nin 
böylece güçlenen fonksiyonu İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla 
(1908) bir değişikliğe uğramadıysa da başkentin siyaset 
merkezi Yıldız Sarayı’na kaymıştır. Bu dönemde vazife 
alacak sadrazamlar padişahın hassas kriterleriyle se-
çilmiştir. İttihat ve Terakki döneminde ise partinin devlet 
yönetimindeki optimum nüfuzu nedeniyle Babıâli partinin 
yürütme organı vazifesini görmüştür.

Hükûmet merkezi olarak oldukça yoğun ve işlevsel bir ya-
pısı olan Babıâli’nin binası da günümüze gelene değin çok 
defalar yeniden yapılmıştır. Sadrazamların çalışma yeri 
olması dolayısıyla “paşakapısı” olarak anılan II. Mahmut 

mam hakkında detaylı incelemeyi yazan tek kişi olan H. 
Glück’ün hamamın mimarının Hüsrev adında biri olduğu 
bilgisini sakınarak verdiğini aktarmaktadır.

Bugün sadece Türklerin değil yabancıların da rağbet 
gösterdiği hamam bu özelliğini eskiden de taşımaktaydı. 
Hatta hamamın bir süre Yahudilerin evlilik öncesi kutsal 
suyla yaptıkları banyo uygulamalarına ev sahipliği yaptığı 
hamamın hizmet verdiği kesimin zenginliğini göstermek 
açısından dikkat çekici bir örnektir.

Mimari açıdan “çifte hamam” sınıfına giren Cağaloğlu 
Hamamı, Kâzım İsmail Gürkan Caddesi üzerinde geniş 
bir alana konumlanmış olup yapının erkekler kısmının 
kapısı bu caddeye; kadınlar kısmının kapısı ise Cağaloğ-
lu Hamamı Sokağı’na bakmaktadır. Hamamın solunda 
kalan erkekler tarafı diğer kısma göre daha büyüktür. 
Cadde kotunun yüksekliği nedeniyle bu kısma merdi-
venle inilmektedir. Dış kapı dışında kalan kısımlar son-
radan yapılan binalarca kapatıldığı için hamamın cephe-
si görünmemektedir. Ancak mimarı açıdan evvelki Türk 
yapılarında göremeyeceğimiz bir üslup kullanılan dış 
kapıda mermer bir kemer kullanılmıştır. Soyunma yeri 
14x14 metre ebatlarında olan Cağaloğlu Hamamı’nın 
ortasında barok üslup taşıyan mermer şadırvan havuzu 
dikkat çekicidir.  İki kapıdan geçilen ılıklık kısmı da tıpkı 
dış kapı gibi klasik Türk hamamı tasvirlerinden oldukça 
farklı bir yapıdadır. Bölümde, birbirlerine ve duvarlara 
kemerler vasıtasıyla bağlanan dört sütun, dokuz bölüm 
oluşturmaktadır. Ilıklık kısmının sağında beşik tonozlu 
dikdörtgen bir mekân; solunda ise helalar bulunmakta-
dır. Dar bir kapı ile girilen hamamın halvet kısmı 12,50 
metre ölçüsünde kare planlıdır. 

döneminden sonra Babıâli olarak meşhur olan yapı sad-
razamların devlet işlerini daha rahat yürütmeleri için tah-
sis edilmişti. Naima tarihinde I.İbrahim’in sadrazamı olan 
Kemankeş Kara Mustafa Efendi’nin şimdiki Babıâli yerinde 
bir sarayı olduğu söylense de yapının resmen Babıâli ola-
rak açılması 1756’da III. Osman döneminde gerçekleşmiş-
tir. İlk dönemde sadrazamın ailesi de düşünülerek binanın 
üst katı harem ve selamlık olarak tahsis edilmişti. Müşte-
milatında ahır, ambarlar, silahhane, mahzen, mühimmatı 
harbiye, sarnıç vb. bulunmaktaydı. 

Tanzimat sonrasına kadar söz konusu birim ve işleyişi 
gereği tahsis edilen ofisleriyle hizmet veren Babıâli binası 
1839 sonrası sadece sadrazamın devlet işlerine ayrılmış; 
harem kısmı kaldırılmıştır. Bundan sonra bazı nezaretler 
de binaya dâhil edilmiştir.

Babıâli binası devlet bürokrasisinin kalbi, mühim evrakla-
rın arşivlendiği yer olmasına rağmen yangınlarla mücade-
le etmek zorunda kalmıştır. Bu yangınların bir kısmı genel 
olarak İstanbul yangınlarının sebebi olan ahşap binalar 
olsa da bir kısmı da yeniçerilerin sabotajlarıydı. Dört kez 
tamamen iki kez de kısmen yanan binanın bugün gördü-
ğümüz hali 1844 yılında Sultan Abdülmecit tarafından 
yaptırılmıştır. Yangınlar neticesinde Babıâli’nin günümüze 
kalan kısmı Stefan Kalfa’nın yatay formdaki sade ampir 
cepheli yapılarıdır. Topkapı Sarayı’nın Soğukçeşme çıkı-
şındaki Alay Köşkü karşısında bulunan, barok saçak ve 
örtülü, çeşmeli Babıâli kapısı âdeta sadrazamın başkan-
lığındaki yürütmenin sembolik gücünü yansıtsa da Alay 
Köşkü’nden alçak olması hiyerarşinin mimariye yansımış 
halidir. Kâgir olan bina birbirine kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda bağlı, geniş sofalar çevresinde dizilen oda-
lardan oluşmaktaydı. Yaklaşık 220 metre uzunluğundaki 

Babıâli Baskını
23 Ocak 1913 günü İttihat ve Terakki 
Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen 
kanlı hükûmet darbesi olan Babıâli 
Baskını, Balkan Savaşı sırasında ger-
çekleşmiştir. Cemiyetin 31 Mart Vaka-
sı sonucunda iktidarı ele geçirmesi ile 
yönetimdeki tek parti olması ciddi bir 
muhâlefeti de beraberinde getirmişti. 
1912 yılında yapılan ve tarihe “sopalı 
seçim” olarak geçen seçimden İttihat 
ve Terakki’nin galip çıkmasının ardın-
dan Arnavutluk’ta çıkan isyanı bas-
tırmaya giden askerlerin arasındaki 
muhalif subayların kurduğu grup olan 
“Halaskâr Zabitan” dağa çıkmıştır. Söz 
konusu grubun başkentteki yandaş-
ları hükûmete verdikleri muhtırayla 
meclisin dağıtılması, Kâmil Paşa baş-
kanlığında bir hükûmet kurulmasını, 
aksi hâlde yönetime el koyacaklarını 
bildirmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti 
bu isteği kabul etmek zorunda kalmış; 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığın-
da kurulan yeni kabine güvenoyu ala-
mayınca padişah meclisi feshetmiştir. 
Bu sırada başlayan Balkan Savaşı’nda 
ordunun ciddi yenilgiler alması Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa’nın istifası ve Kâ-
mil Paşa’nın yeni hükûmeti kurmasını 
sağlamıştır. Savaşın giderek büyüme-
si, Balkanlar’daki birçok Türk’ün göç 
etmek zorunda kalması, hükûmetin 
Londra’da Balkan devletleriyle şart-
ları ağır bir antlaşmaya oturması ve 
Kâmil Paşa’nın antlaşmada önerilen 
Midye-Enez hattına çekilmeyi uygun 
görmesi İttihat ve Terakki’ye hükûme-
ti ele geçirmek için fırsat yaratmıştır. 
Enver ve Talat Paşa önderliğindeki bir 
grup söz konusu baskını planlamış ve 
23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve İtti-
hatçılardan oluşan kalabalık bir kısım 
ahaliyi de yanına alarak Babıâli’ye yö-
nelmiştir. Bu esnada çoktan Babıâli’de 
hazır bekleyen İttihatçılar, planı uy-
gulayarak toplantı hâlindeki kabineyi 
basıp müdahâle etmek isteyenleri öl-
dürmekten çekinmemiştir. Enver Bey 
önderliğindeki grup sadrazam Kâmil 
Paşa’nın makamına giderek onun is-
tifasını istemiştir. Kâmil Paşa’nın is-
tifaya mecbur kalmasının ardından 
padişah V. Mehmet Reşat İttihat ve 
Terakki’nin isteği doğrultusunda Mah-
mut Şevket Paşa’ya kabineyi kurma 
vazifesini vermesiyle yönetim yeniden 
partinin eline geçmiştir. Kurulan hükû-
met, muhaliflerin bir kısmını tutuk-
layıp bazı devlet görevlilerini de sür-
güne göndermiştir. Tüm yaşananlara 
rağmen darbe Balkan Savaşı’nın seyri 
ve sonucu üzerinde etkili olamamış; 
Londra Antlaşması’yla Edirne Bulgar-
lara verilmiştir. İttihat Terakki cephede 
kaybetmesine rağmen devlette tek 
parti iktidarına kavuşmuştur.

Babıâli'de Sadrazam ve diğer yetkililer, Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_728.

Cağaloğlu Hamamı’nın kubbeleri 
ve kapısı, Encümen Arşivi 1963.
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Cağaloğlu Semtindeki dinî yapılar
hacı Beşir ağa Külliyesi 

Vilayet binasının sol çaprazında, Alay Köşkü Caddesi üze-
rindeki külliye, cami, kütüphane, medrese, tekke, sıbyan 
mektebi, iki çeşme ve sebilden oluşmaktadır. Külliye III. 
Ahmet  (1703-1730) ve I. Mahmut (1730-1754) dönemle-
rinde darüssaade ağalığı yapan Hacı Beşir Ağa tarafından 
H.1157-58/M.1744-45 yıllarında yaptırılmıştır. 

Bulunduğu sınırlı arazi üzerinde çok sayıda külliye biri-
minin yerleştiği yapıda medrese ve kütüphane caminin 
batısına, sıbyan mektebi de doğusuna bitişik vaziyettedir. 
Alanın kuzeydoğusunda küçük bir avluya açılan cümle ka-
pısı; güneydoğu köşesine de bir sebil yerleştirilmiştir. Kül-
liyenin birimlerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

Cami:  Kare planlı ve tek kubbeli harimle üç birimden 
oluşan çift revaklı son cemaat yerinden müteşekkildir. 
Minare son cemaat yerinin kuzeybatısına yerleştirilmiştir. 
Cami mimarisindeki kemer üslubu Osmanlı mimari tarihin-
de çok nadir görülen “yükseltilmiş sivri kemer” formunda-
dır. Harim kısmının girişinde bir kitabe vardır. Siyah ve gri 
renkli kalem işlerinin oluşturduğu Barok desenlerle süs-

Benzer Türk yapılarında rastlanmayan bu bölümün or-
tasında sekiz sütun birleşerek bir sekizgen oluşturur. 
Sekizgenin üç tarafı kubbeli üç eyvan vasıtasıyla ileriye 
taştığı bölümde dört adet halvet hücresi yer almaktadır. 

Hamamın kadınlar kısmı, erkekler kısmından kare bir 
alanla ayrılmıştır. Ilıklığın solunda iki sütunla ayrılan üç 
bölümün orası kubbe ile kapatılmıştır. Halvet kısmı er-
kekler bölümünün mimari özellikleri ile benzeşen Cağa-
loğlu Hamamı genel olarak, Türk hamamı mimarisinde 
dört eyvanlı ve dört halvet hücreli tarzın özgün bir ör-
neğidir. 
 
acı Musluk hamamı 
Damat İbrahim Paşa’nın İstanbul’da yaptırdığı bilinen 
tek hamam olan Acı Musluk Hamamı, Cağaloğlu’ndaki 
üç büyük tarihî hamamdan biridir. Eski adı Acı Musluk 
yeni adı Cemal Nadir olan sokakta yer alan hamam İb-
rahim Paşa’nın yaptırdığı Acı Musluk Mescidi’nin yanın-
daki medrese, sıbyan mektebi ve sebille birlikte yapının 
bir parçasıydı. Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedi-
si’nde hamamın sıcaklık kısmının tamamen yıkık; döşeli 
mermer zeminin ise çok bozuk olduğunu ve 1950’lerde 
sandık imalathanesi olarak işlev gördüğünü aktarır. Se-
mavi Eyice ise, girişin iki yanında çift mekân formundaki 
hamamın büyük kubbeli soyunma yerini ortada kubbeli, 
yanlarda tonozlu bir ılıklık bölümünün takip ettiğini; sı-
caklık kısmının dört köşesinde halvet hücrelerinin yer al-
dığını belirtir. 1980’lerin sonuna kadar iş hanı olarak kul-
lanılan hamam büyük kubbesiyle varlığını korumaktadır.

Şengül hamamı
Alay Köşkü Caddesi üzerinde Hacı Beşir Ağa Külliyesi 
yakınlarındaki üçüncü önemli hamam Şengül Hama-
mı’dır. Sadrazam Mahmut Paşa (öl. 1474)’nın vakıfların-
dan olduğu tahmin edilen hamam, sıcaklık bölümünün 
ortası kubbeli enine bir formda düzenlenmesiyle klasik 
Türk hamamlarından ayrılmaktadır. Sıcaklığın sağ tara-
fında kubbeli iki küçük yer bulunur. Büyük kubbeli orta 
mekân duvarla bölünerek iki ayrı kurnalı yıkanma bö-
lümleri oluşturulmuştur. Geçirdiği tadilatlarla soyunma 
kısmı ve cephesi yenilenen Şengül Hamamı, günümüzde 
“Köşk Hamamı” adıyla işlevini korumaktadır.

Osmanlı Devleti’nin tüm coğrafyasında gördüğümüz 
medeniyet timsali çeşmelerine ise Cağaloğlu semtinin 
neredeyse her sokak başında rastlamaktayız. Bugün 
büyük oranda harap ve yok olmuş durumda olan çeşme-
lerin birkaçı şunlardır: 

ı. Mahmut Çeşmesi (h. 1155-M. 1742)
Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan Caddesi üzerinde, Cağa-
loğlu Hamamı’nın yakınında sağda yer almaktadır. İki 
cepheli olarak yapılan çeşme vasfını tamamen yitirmiş 
ve harap hâldedir. Sıvası dökülüp teknesi yüksekte kalan 
ve suyu akmayan çeşmenin kitabesi şöyledir:
“ Cûd-i Han Mahmüd-i evvel çeşme bünyâd eyleyüb”

lenmiş harim kısmındaki aynı üslup son cemaat yerinin 
kubbe ve tonozlarında da göze çarpmaktadır. 

Medrese: Dikdörtgen planlı medrese, kesme taş ve tuğ-
ladan yapılmıştır. Medrese avlusunun bir tarafta istinat 
duvarı; diğer tarafta ise sivri kemerli revaklarla çevrelen-
miştir. Revakların gerisinde 16 tane hücre bulunmaktadır. 
Birer kubbeyle örtülü bu talebe odalarında ocak ve dolap 
nişleri de yer almaktadır. Hücrelerin önündeki yuvarlak 
revak kemerleri mermer sütunlar üzerine oturtulmuştur. 
Medrese hücreleri birer kapı ve dikdörtgen söveli, demir 
lokmalı pencerelerle avluya açılmıştır. Doğu kanadında-
ki hücrelerin cami avlusuna açılan müstakil pencereleri 
de bulunmaktadır. Ayrıca bir dershane kısmının olmadığı 
medresede bu işlevi gören mekânın cami harimi olduğu 
anlaşılmaktadır.

Kütüphane: Harimin doğu duvarında yer almaktadır. 
Dikdörtgen planlı aynalı tonozla örtülü bir mekândan iba-
ret olan kütüphanede bulunan pencereler Alay Köşkü’ne 
bakmaktadır. Yapının içinde alçıdan kabartma ve bezeme-
ler ilgi çekicidir. 

Sıbyan Mektebi: Baha Tanman, varlığı çok bilinmeyen 

“ Bin yüz elli beşde mâ-ı sâfın itmişdi revân”
“ Kalmamışdı âb-ü tâbı pek harâb olmuş idi”
“ Anı ta’mir itdi suyun buldurub şâh-ı zeman”

abbas ağa Çeşmesi 
Molla Fenari ve Çatalçeşme sokaklarının kesiştiği yer-
de bugün Kız Sanat Enstitüsü olarak kullanılan binanın 
bahçe duvarının köşesindeki çeşme iki cepheli olmasın-
dan ötürü Çatal Çeşme adıyla da bilinmektedir. Darüssa-
ade Ağası Abbas Ağa’nın yaptırdığı çeşme1865 Hocapa-
şa yangınından sonra Şehremini Mazhar Paşa tarafından 
yeniden yaptırılmıştır. Kitabesi 1297/1879 yılını taşıyan 
çeşme belirgin mimari özgünlüğe sahip değildir. 1972 
senesinde çeşmenin teknesi çimento ile doldurulmuştur. 
Bugün yükselen yol seviyesinden dolayı kitabesi dışında 
günümüze kalan bir vasfı bulunmamaktadır.

“Hüda mazhar ide tevfikine dâim Hamit Hanı
Esas-ı mülküne endişesi....
İdüb ezcümle ihya çeşme-i Abbas Ağayı
Şehinşahın bu da bir ni’met-i bi.....
Emin-i şehri abd-i sadıkı Mazhar Paşa kim
İmar-ı hayre himmet mülke hizmet has şanıdır
Suyun bu resme tasvif eylesün Tevfik tarihin
Akan âb-ı revan sanma hayat-ı cavidanîdir”

ahmet Kethüda Çeşmesi 
Nuruosmaniye  Caddesi üzerinde bulunan çeşmenin ya-
pılış tarihi hakkında net bilgi bulunmamaktadır. Çeşme 
1879 yılında II. AbdulHamit tarafından yenilenmiştir. 
Teknesi betonla doldurulan ve bugün işlevselliğini yiti-
ren çeşmenin kitabesi şöyledir:

“ Ehl-i hayrin namı âsariyle dillerde kalar”
“ Âdemi âsarıdır âlemde dâim andıran”
“ Söyledim atşana Sâib cevherin tarihini”
“ Aynidir ab-ı hayatın nûş kıl bu çeşmeden”

Şerife Zeliha hanım Çeşmesi ( h.1287-M.1870)
Babıâli Yokuşu’nda İran Konsolosluğu’na gelmeden 
sağda çeşmenin banisi İstanbul Çeşmeleri’nde aktarılan 
kitabe bilgisine göre Şerife Zeliha Hanım’dır. Çeşmenin 
tuğladan yapılan duvarı sıvayla kaplanmıştır. Harap 
durumda olan çeşmenin, iki sütun arasında bulunan ka-
bartmalı mermerden yapılmış ayna taşı bulunmaktadır. 
Teknesi doldurulan, ayna taşı kararmış ve genel olarak 
çok harap vaziyetteki çeşmenin kitabesi okunamaz du-
rumdadır.  

hadım hasan Paşa Çeşmesi 
(h.1004 – M.1595/96)

İsmail Kâzım İsmail Gürkan Caddesi ile Molla Gürani 
Sokağı’nın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Sadrazam 
Hadım Hasan Paşa tarafından yaptırılmış; 1831 yılında 
Sultan Mahmut tarafından tamir edilmiştir. Sivri kemerli 
çeşmenin kitabesi bulunmamaktadır.

Hacı Beşir Ağa Külliyesi, Foto: 
Halit Ömer Camcı, 2012.



Beşirağa Külliyesi'nden kareler, 1940'lar, Encümen Arşivi. Beşirağa Külliyesi'nden kareler, 1940'lar, Encümen Arşivi.
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İran Şahı Muzafferüddin'in İstanbul'u ziyaretinde teşrif 
ettikleri İran Sefarethanesi, 1900, İÜK, 90508/16.
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esbak Mahmut Nedim Paşa merhumun ruhiyçün lillahil 
Fatiha sene 1300 fi Recep” yazmaktadır. 

Cağaloğlu semtindeki eğitim kurumları

Rüstem Paşa Medresesi
Sururi Mahallesi’nde, Rüstem Paşa Sokağı ile Hoca Hanı 
Sokağı’nın birleştiği yerdedir. Banisi, Kanuni döneminin 
ünlü sadrazamı Rüstem Paşa’dır. Kitabesinden 1550-
1551 yılında tamamlandığı anlaşılan yapının ayırıcı özel-
liği yapıdan “Mimar Sinan tarafından yapılan ilk eser” 
olarak bahsedilmesidir. 

Sekizgen planlı medrese 42x43m ölçülerinde, kâgir, ka-
pısı köfeki kesme taştan olup revaklarla çevrilidir. Dört-
gen planlı bir dershane ve 22 odaya sahip medresenin 
söz konusu hücreleri birbirlerinin aynı değildir. Kapı Ağa-
sı Medresesi’nin planı uygulanmış olsa da Mimar Sinan 
burada köşe odalarla yapının kareden sekizgene geçişini 
sağlamıştır. Dönem dönem restorasyonlar geçiren, ama-
cının yanında kimsesizler ve üniversite öğrencileri için 
yurt olarak kullanılan medrese, son olarak 2009 yılın-
daki restorasyondan sonra özgün mimarisini koruyarak 
günümüze değin ulaşabilmiştir. Yapı bugün İstanbul İlim 
ve Kültür Vakfı’na tahsis edilmiştir. 

damat İbrahim Paşa Medresesi
Acı Musluk Medresesi olarak da bilinmektedir. Cağaloğ-
lu Yokuşu’nda Cemal Nadir Sokağı’nda yer almaktadır. 
Medresenin yapım tarihi ve mimarı hakkında kesin bilgi 
bulunmamakla birlikte yapının 1717 yılından sonra Kay-
serili Mehmet Ağa’ya yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 
Zaman içerisinde sahipleri ve işlevi değişen medresenin 
orijinal kurulumuna baktığımızda; dikdörtgen planlı avlu 
çevresinde “U” oluşturacak biçimde sıralanmış on iki 
hücre ve bir dershaneden oluşmuştur. Güneybatı-kuzey-
doğu doğrultusunda uzayan avlu revaklarla sarılmıştır. 
Hücre kolları önündeki kubbeli revak örtüsü dershane 
çevresinde dar, uzun aynalı tonozlarla örtülmüştür. Üstü 
Betonarme bir döşemeyle kapatılan avludaki şadırvan 
kaldırılmıştır. 1914’te var olduğu kaydedilen gusülhane 
ve çamaşırhane bugün mevcut değildir. Çevresindeki çir-
kin ve hızlı yapılaşmadan nasibini alan medrese zaman 
içerisinde binalar arasında kalarak sokaktan görünmez 
hâle gelmiştir.

hadım hasan Paşa Medresesi
Kâzım İsmail Gürkan Caddesi ile Molla Gürani Sokağı’nın 
kesiştiği köşede, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 
ve Cağaloğlu Hamamı’nın karşısında konumlanmıştır. 
III. Mehmet’in sadrazamı olup sonrasında idam edilen 
Hadım Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Fevkani 
yapıdaki medresenin toplam üç katlı olup alt katında 
dükkân, sebil ve çeşme; üst katındaysa medrese hücre-
leri ile dershane bulunmaktaydı.  Mimarının Davut Ağa 
olduğu 1595-1598 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilen 
medrese dönem dönem tadilat geçirmiştir. Geçen yüz-

sıbyan mektebinin caminin doğusunda kalan kanatta yer 
aldığını ifade etmektedir. Kışlık dershanesi kare planlı, 
tekne tonozlu olup yazlık dershane olarak giriş kısımda-
ki eyvan kullanılmıştır.

Sebil: Alay Köşkü Caddesi ile Hükûmet Konağı Soka-
ğı’nın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Barok üslubun 
hâkim olduğu sebilde beyaz mermer kullanılmış, üzeri 
ise geniş bir saçak görünümünde basık koni biçiminde 
kurşun kaplı çatıdan oluşmuştur. Bugün büfe olarak kul-
lanılmaktadır.

Çeşmeler: Külliyede iki adet çeşme bulunmaktadır ki, 
bunlardan biri sebilin sağında, diğeri ise cümle kapısının 
solunda yer almaktadır. Kesme köfeki taştan yapılmış 
olup klasik Osmanlı üslubunu yansıtmaktadır. 

Tekke: Kaynaklarda “Hacı Beşir Ağa, Darüssaade Ağa-
sı,  Kızlarağası” adlarıyla da meşhur tekke, tekkelerin 
kapatıldığı 1925 yılına değin Nakşibendi tarikatına bağ-
lı kalmıştır. Tekkenin cümle kapısını izleyen eyvandan 
geçilerek kare planlı avluya geçilir. Medresenin revakı 
ile aynı özellikteki revak on altı birimden oluşmaktadır. 
Revakın ötesinde dokuz adet derviş hücresi, mutfak, su 
haznesi, güsulhane, yemekhane ve selamlık bölümleri 
bulunmaktadır.  

Beşir Ağa Külliyesi, mimarisi ve fonksiyonları ile çağdaşı 
küçük külliyelerin güzel bir örneğidir. Eski ve yeni Os-
manlı mimari ögelerin kullanıldığı külliyenin içerisinde 
bugün özel bir dernek faaliyet göstermektedir.

Fatih Sultan Mescidi 
Maalesef bugün mevcut olmayan mescit Babıâli bi-
nasının karşısına konumlanmıştı. Mescidin baniyesi III. 
Ahmet’in kızı ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın eşi 
olan Fatma Sultan’dır. İbrahim Paşa bu mahâlde kendisi 
için yaptırdığı sarayın yanı sıra eşi için de arazide harap 
hâlde olan bir mescidin yerine daha geniş bir mescit bina 
ettirmiştir. Dikdörtgen kesme taştan yapılan, ahşap çatı 
ile örtülü mescidin üstü kiremit kaplıydı. Camiin kitabesi 
de Lale Devri’nin ünlü şairi Nedim’in yazdığı manzumeyle 
süslenerek tarih mısrası “Ne a’la Cami ihya itdi el-hakk 
Fatma Sultan” şeklinde 1140 (M.1727-28) olarak veril-
miştir.

Zaman içerisinde birtakım doğal afetlere maruz kalan  
mescit, tamir ettirilerek yeniden hizmete açılmıştır. Mes-
cit, 1859 yılında camiye meşihat konulmasının ertesinde, 
Nakşibendi tarikatının Halîdî koluna merkez olmuştur. 
Şeyh Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi (ö. 1893) ile Gü-
müşhanevi Tekkesi olarak meşhur olmuştur. 1925 yılın-
da tekkelerin kapatılmasına dair kanun birçok mabedi 
olduğu gibi Fatma Sultan Mescidi’ni de etkilemiş; bun-
dan sonra mescit terk edilmiştir. Giderek harabe hâline 
dönen mescit bir ara jandarma deposu olarak kullanıl-
mıştır. 1956-57 yıllarında yıktırılan camiden bugün hiçbir 

yıl başında yapılan yol çalışmasında medresenin kuzey 
cephesi tahrip olmuştur. 2009 yılında restorasyon çalış-
malarına başlanan medrese en kısa zamanda eski görü-
nümüne yeniden dönmeyi beklemektedir. 

Şahı huban Medresesi
Babıâli’de vilayet konağının olduğu yerleşkenin içerisin-
de Osmanlı Arşivi’nin arka kısmında bugün arşiv depo-
su olarak kullanılan medrese Yavuz Sultan Selim’in kızı 
Şahı Huban tarafından yaptırılmış ve zaman içerisinde 
tamirler görmüştür.

Tersane emini yusuf ağa Sıbyan Mektebi /
Medresetül hattatin 
Günümüzde Millî Eğitim Bakanlığı’nın satış ofisi olarak 
kullanılan mektep İran Konsolosluğu’nun hemen yanın-
dadır. Banisi Tersane Emini Yusuf Efendi olan mektep iki 
katlı kâgirdir. 1771-73 yıllarında inşa ettirilen okulun alt 
katında muvakkithane bulunmaktaydı ki burası bir müd-
det depo olarak da kullanılmıştır. İç dizaynı sade olan 
mektebin batı ve güney cephelerinde dörder pencere 
bulunmaktadır. Kare planlı dershane merdivenlerle çıkı-
lan üst kattadır. Mektebin bahçesinde metfun olan Yusuf 
Ağa’nın haziresi 1957’de ortadan kaldırılmıştır. 

II.Meşrutiyet döneminde Evkaf Nazırı ve Şeyhülislam Ür-
güplü Mustafa Hayri Efendi hat sanatının unutulmaması 
için okul açılmasına öncülük etmiş ve söz konusu mek-
tep Medresetü’l-Hattatin (Hattatlar Medresesi) olarak 
1914 yılında hizmete girmiştir. Hattatlar Mektebi’nde, 
İ.Hakkı Altunbezer, Kâmil Akdik, Nuri Korman, Hulusi 
Yazgan gibi ünlü hattatlar ders vermiştir. Necmeddin Ok-

hatıra kalmamış alana defterdarlık binası inşa edilmiştir.

Servili Mescit
Kendisinden geriye sadece sokak adı kalan mescidin ye-
rinde bir iş hanı bulunmaktadır. Fatih döneminde yapılan 
mescit, elli yıl öncesine kadar varlığını korurken, Vakıflar 
tarafından bir kitabevine satılmış; sonrasında yıkılarak 
yerine iş  hanı yapılmıştır.

nallı Mescit
Vilayet Mescidi olarak da bilinen mescit, vilayet kona-
ğının hemen yanındadır. Hadika’ya göre banisi İmam Ali 
Efendi olup 15. yüzyılda yapılmıştır. Oldukça küçük bir 
alana yerleşen mescit, kesme taştan yapılmış olup  kare 
planlı ve tek kubbelidir. Minaresi, mescit ana yapısına 
bitişiktir ve minare şerefesi arabesk üslupta bir cumba 
barındırmaktadır. Zaman içerisinde tadilatlar gören Nallı 
Mescit’in 1283/1866 ve 1320/1902 yıllarına ait onarım 
kitabeleri bulunmaktadır. Cephesi sıvalı, sivri kemerli 
alt kot pencerelerine kemerli üst pencereleri dizilmiştir. 
Mescit 2012 yılı itibarıyla kapsamlı bir tadilat daha ge-
çirmektedir.

Çatalçeşme Mescidi
Cağaloğlu’nda, Çatalçeşme ve Molla Fenari sokaklarının 
kesitiği yerde yer almaktadır. Molla Fenari adıyla da bi-
linen mescidin banisi olarak Hadika’da Yusuf Bali Efendi 
zikredilmektedir. Duvarları kâgir çatısı ahşaptan yapılan 
mescit bodur ve kesme taştan yapılmış bir minareye sa-
hiptir.

Cezeri Kasım Paşa Camisi
Babıâli yokuşunda, Nuruosmaniye Caddesi ile Babıâli 
Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan ve ibadete açık olan 
caminin ilk yapım yılı 1515 ve Hadika’ya göre banisi önce 
defterdar sonra üç tuğlu vezir olan Cezeri Kasım Paşa’dır. 
1866 ve 1989 yıllarında tamir geçiren caminin mermer 
giriş kapısından tuvalet ve abdesthaneye inilir. Bugün bu 
mekânda aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi 
bulunmaktadır. Minaresi sağ köşede kalan camiin dış ka-
pısından mihraplı son cemaat yerine çıkılır. Camiin bu ana 
kısmı yaklaşık 200 metrekaredir. Mihrap ve yan duvarları 
çini bezemelidir.

Mahmut nedim Paşa Türbesi
Mahmut Nedim Paşa (1818-1883) Osmanlı Devleti’nde 
valilik ve nazırlık yanı sıra iki kez sadrazamlık yapmış-
tır. Dış politikadaki Rus sempatisinden ötürü kendisine 
“Nedimof” lakabı verilen paşanın türbesi Babıâli Cadde-
si’nde yer almaktadır. Üç tarafı mermer olan türbe, kare 
planlıdır. Türbenin kuzey cephesinin dışında kalan diğer 
cepheler birbiriyle aynı olup cephelerin ortasında yarım 
daire kemerli büyük pencere ve bunların iki yanında da 
birer niş bulunmaktadır. Giriş cephesi köfeki taştan ya-
pılmıştır. Kitabelerin bulunduğu güneydoğu cephesinde 
Ali İmran, Enbiya ve Fecr surelerinden ayetler yer almak-
tadır. Pencere kemerinde ise, “Necip Paşazade sadr-ı 

Tersane Eminin Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi, 
Çizim: Süheyl Ünver, 1957.
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yay, Halim Özyazıcı da burada ders alan hattatlar ara-
sındadır. 1924 yılında medreselerin kaldırılmasıyla bina 
“Hattatlar Okulu” adını almış; 1928 “Harf Devrimi” ile 
kapatılmasına karar verilmiş ancak gayriresmî bir şekil-
de faaliyetlerine devam etmiştir. Bir süre Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin şubesi olan okul hâlen Millî Eğitim Ba-
kanlığı’nın satış ofisi olarak kullanılmaktadır.

valide Mektebi
Sultan Abdulmecit’in iradesiyle 21 Mart 1850’de Ca-
ğaloğlu’nda açılan okulun tüm masrafları Bezmiâlem 
Valide Sultan tarafından karşılanmıştır. Kuruluş amacı 
ileride kurulacak Darülfünun’a öğrenci ve bürokrasiye 
memur yetiştirmekti. Maarif-i Umumiye Nazırı Kemal 
Efendi’nin de gayretleriyle Avrupa standardını yakala-
mak isteyen okul, Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i 
Ulum-ı Edebiye gibi rüştiyelerin üzerinde idi. Gelen öğ-
rencilerin 3 yıllık bir eğitim alması planlanan okula tu-
tucu çevrelerin muhtemel baskılarını önlemek adına 
“Valide Mektebi” adı verilmiştir. Necdet Sakaoğlu’nun 
DBİA’daki ilgili yazısından okula kaydedilmek üzere açıl-
dığı sene rüştiye mezunu olmadığından sınavla öğrenci 
kabul edildiğini ve okulun öğrencilerinde aradığı şartla-
rın, Kur’an tilaveti, tecvit, ilmihal, namaz sureleri, Avamil 
ve İzhar risaleleri, Arabi, Farisi, el yazısı işlekliği, hesap 

ve coğrafya bilgisi yoklamalarından geçmesi gerektiğini 
öğrenmekteyiz. Seçkin öğrencilerin kabul edildiği okulda 
okutulan başlıca dersler ise; hendese, hikmeti tabiiyye, 
heyet idi. Abdulmecit okula oğlu şehzade Murat ve kızı 
Fatma Sultanı da kaydettirmişti. Kemal Efendi’nin Avru-
pa’ya gönderilmesinin ardından mektebin adı Darülma-
arife çevrildi. 1851’de sıbyan mektebine dönüşen okul 
aynı yıl Encümen-i Daniş’e ev sahipliği yaptı. 1873 yılın-
da Darülmaarif başkentin ilk idadisi oldu. Ancak 1883’te 
lağvedildi. 1914-1915 yılında okul binasında Bezmiâlem 
Valide Sultanisi açıldı. Binada hâlen Cağaloğlu Anadolu 
Lisesi hizmet vermektedir.

lisan Mektebi
Çatalçeşme Sokağı’nda bulunan mektep Babıâli’nin ihti-
yacı olan hariciye memurlarına lisan mektebi olarak ya-
pılmıştır. Osmanlı Devleti’nde hariciye bürokrasisinin bir 
parçası olan tercümanlık vazifesi daha ziyade Rum-Or-
todoks memurlarca yürütülmüştü. 19. yüzyıldaki azınlık 
isyanlarından sonra Rumlar bu görevden uzaklaştırılmış; 
yerlerine Türk memurlar getirilmiştir. 1821 yılında Babıâli 
Tercüme odası açılmış; Sezai Balcı, 1824 yılında yayım-
lanan nizamname ile de ilk kez lisan mektebi denemesi 
yapılmış olduğunu söylemektedir. Tercüme Odası’nın za-
manla okul işlevi de görmeye başlamasıyla Lisan Mek-

Şuanda Moda Tasarım Okulu olarak hizmet veren 
Mülkiye Emekli Sandığı Nezareti Binası, Abdullah 

Freres, 1880-1893, İÜK, 90832/1. 

Zeynep Sultan Camii, Encümen Arşivi, 1940.
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tebi açılması gündeme gelmiştir. Maarif-i Umumiye Na-
zırı Kemal Efendi’nin girişimleriyle 1866’da açılan okulun 
ilk etapta 20 öğrencisi bulunmaktaydı. Mektebin dili ilk 
yıllarda sadece Fransızca iken sonradan Rumca da oku-
tulmaya başlanmıştır. Tam tarihi bilinemese de bir süre 
kapalı kalan Lisan Mektebi’nin ikinci kez açılması 1879 
yılında olmuştur. Bu sefer Fransızca ile Arapça zorunlu 
ders olarak okutulmuş; bunun yanı sıra Rumca, Slavca, 
Ermenice, İngilizce, Almanca ve Rusça de öğretilmiştir. 
Balcı’nın tespitiyle daha sonra bir kez daha kapatılıp 
açılmış olması muhtemel okul en son 1892’de tamamen 
kapatılmıştır. Sonraki dönemlerde, Hukuk Mektebi, Mül-
kiye Mektebi, Darülmuallim (1909-1921), Sanayi Nefise 
Mektebi  (1922-25), İstanbul Kız Orta Okulu (1929-30), 
Müstakil Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Okulu (1940), Ca-
ğaloğlu Kız Meslek Lisesi (1981) 1994’ten beri de Cağa-
loğlu Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi-Moda ve 
Sanat Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Bülbül Tevfik Paşa Konağı
Alemdar Mahallesi Çatalçeşme Sokağı’nda bulunan 
yapı, 1866’da sadaret müsteşarlarından Bülbül Tevfik 
Paşa tarafından konak olarak yaptırılmıştır. Bir süre Bez-

mialem Sultanisi Öğretmen Okulu yatakhanesi, Amel-i 
Hayat Mektebi, maliyenin tahsil şubesi olarak kullanılan 
bina, 1937-1938 eğitim sezonu başında erkek ortaoku-
luna tahsis edilmiş; 1949-1950 eğitim sezonundan itiba-
ren de Kız Enstitüsü olarak kullanılmıştır. Bina 1990’dan 
beri Cağaloğlu Kız Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak 
hizmet vermektedir.

Cağaloğlu semtindeki diğer tarihî yapılar

İran Konsolosluk Binası
Sur içindeki tek konsolosluk olma ayrıcalığını taşıyan ve 
günümüzde İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu sı-
fatıyla hizmet veren bina, Cağaloğlu Yokuşu’nu çıkarken 
sağda Ankara Caddesi ile Türk Ocağı Caddesi’nin birleş-
tiği yerde konumlanmıştır. İstanbul’daki yabancı ülke 
temsilciliklerinin çoğunun kendi binalarını kendilerinin 
yaptırmasına karşın İran, uzun süre başkentte kiraladığı 
ahşap yapılarda hizmet vermiştir. Ancak ahşap binaların 
yangınlarda korumasız olması elçilik için de çok ciddi bir 
tehlike oluşturmaktaydı.

1860’ta göreve başlayan Elçi Hacı Mirza Hüseyin Han, 

Zeynep Sultan Camii, Encümen Arşivi, 1940.

İran Şahı Muzafferüddin Şah İran sefarethanesinde, 
1900, İÜK, Nr.90508/17
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ahşap yapının içindeki kıymetli evraklarla yanması üze-
rine şaha mektup yazarak yeni bina yaptırılması için izin 
istemiştir. Verilen izne binaen bir Osmanlı paşasından 
satın alınan arsa üzerine 1886’da yapımına başlanan bi-
nanın mimarı İtalyan asıllı Giorgio Domenico Stampa’dır. 
Üç katlı olarak inşa edilen bina kuzeye doğru eğimlidir. 
Giriş kısmı Türk Ocağı Caddesi üzerinde olan bina 24x24 
ebatlarında bir tabana oturtulmuştur. Cephe mimarisi 
Tanzimat döneminde uygulanan Batılı tarzdaki mimariyi 
yansıtsa da binanın içinde İran süslemelerinden de ya-
rarlanılmıştır. 

acı Musluk Sokağı Sarnıcı
Tarihi ve kim tarafından yapıldığı hakkında kesin bilgi-
miz olmayan sarnıç Cağaloğlu Yokuşu’nda eski adı Acı 
Musluk; yeni adı Cemal Nadir Sokağı olan sokağın so-
nunda sol tarafta İstanbul Erkek Lisesi’nin alt tarafında 
yer almaktadır. Semavi Eyice, İstanbul Ansiklopedisi’n-
deki ilgili maddesinde Bizans İmparatoru Botaneiates 
Sarayı’nın alt yapıları olduğu düşünülen Acı Mısluk So-
kağı Sarnıcı hakkında ilk kapsamlı çalışmanın 19. yüzyıl 
sonunda İstanbul sarnıç ve mahzenlerini kapsamlı bir 
şekilde inceleyen J. Strzygowski ve P. Forchh Eimer’in 
yaptıklarını belirtir. Tonozlu odalar ve salona sahip sar-
nıç iki sıra mermer sütunlarla zenginleştirilmişti. Salon 
duvarının dibinde bir kuyu bulunmaktaydı. Sarnıç bugün 
harabe hâldedir.

nuruosmaniye Sarnıcı
Nuruosmaniye Caddesi’nde, Nuruosmaniye Camii’ne gi-
derken sol tarafta bulunan, Bizans İmparatorluğu’nun en 
mühim su tesislerinden biri olarak değerlendirilen sarnıç 
İstanbul’un fethinden sonra uzun süre kullanılmamış-
tır. İp bükme atölyesi, depo vb. amaçlarla da kullanılan 

Yine cami ile birlikte yaptırılan türbe yapısı da –Hikmet 
Ülgen’in İstanbul Camileri adlı kitabına göre– caddenin 
genişletilmesi sırasında yıkılmıştır. Zeynep Sultan’ın tür-
be içerisinde metfun kemikleri bir sandukaya konularak 
önce mahzende muhafaza edilmiş daha sonra da cami 
haziresine nakledilmiştir. 

Barok dönem yapılarından olan Zeynep Sultan Camii, 
tek kubbeli, kare planlı, bir son cemaat yeri ve bir avluya 
sahip sade bir yapıdır. 1917 yılında ilk kez onarım geçi-
ren cami daha sonra 1958’de Vakıflar İdaresi, 1983’te 
de cemaat tarafından onarılmıştır. Caminin kalem işleri 
1988’de ayrıca onarım görmüştür.

Sıbyan Mektebi, cami ile aynı tarihte yapılmış olmakla 
caminin batı kısmında bulunan meşruta evlerinin bitişi-
ğindeki Alemdar Mustafa Paşa Medresesi yanındadır.

1970 yılında medrese ve mektep yanmış, 1983’te Va-
kıflar İdaresi tarafından onarılarak 1988 yılında Türkiye 
Anıtlar Derneği’ne tahsis edilmiştir.

Çocuk Mahkemesi (1875-1876)
1997 yılından itibaren Çocuk Suçları Mahkemesi olarak 
kullanılan yapı, Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi olarak 
1875-1876 yıllarında tamamlanarak açılmıştır. Sultan 
Abdülaziz döneminde açılan dokuz askerî rüştiyeden 
biridir. 1922 yılında Mekteb-i Mülkiye olarak kullanılan 
bina, bir dönem Adli Tıp ve 1980-1997 yılları arasında da 
Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak hizmet vermiştir.

Eminönü Alemdar Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bulu-
nan bina üç ana bölümden oluşmaktadır. Yığma cephe 
kısmı hariç yığma tuğla olarak yapılan binanın birinci bö-
lüm bahçe ve giriş kapısı, ikinci bölüm ana bina ve üçün-
cü bölüm de yan bahçedir. Bina hâlen çocuk mahkemesi 
olarak kullanılmaktadır. 

sarnıç planındaki çıkıntılı bölüm sayılmazsa düzgün dik-
dörtgen biçiminde 27,15x8,5 metre ebatlarındaydı. Sar-
nıç 1987 yılında yıkılmış ve yerine iş hanı yapılmıştır.

Bu yapıların dışında buraya alamadığımız ancak kitap 
dâhilinde kapsamlı bir incelemeyle ele alınan Düyunu 
Umumiye Binası/İstanbul Erkek Lisesi’nin yanı sıra, sa-
dece adından bahsedeceğimiz, bir zamanlar İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin yönetim merkezi iken sonradan 
Atatürk tarafından Cumhuriyet gazetesine verilen “Kır-
mızı Konak”, Osmanlı Devleti’nin önde gelen reformist-
lerinden Abdullah Cevdet’in çıkardığı “İçtihat” gazetesi-
nin yeri olan ancak günümüzde işyeri olarak kullanılan 
“İçtihat Evi”, Alayköşkü Caddesi’nde bulunan ve Sıhhiye 
Nezareti’nin “Sağlık Yurdu” binası satılmış olup bugün 
boş ve oldukça bakımsızdır. 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin karşısında bulunan ve bu-
gün halı-kilim satış merkezi olarak kullanılan “Babıâli 
Çarşısı”, bugün İl Millî Eğitim Müdürlüğü merkezi olarak 
kullanılan “Nafia Nezareti” binası, Hoca Kasım Günani 
Camii’in yanında olup 19. yüzyıl sonuna kadar Kadiri ve 
Rufai tekkesi olarak işlev gören Cağaloğlu tekkesi uzun 
süre semtin önemli sosyal, siyasi ve bürokratik amaçlar-
la halka hizmet vermiş yapılarıdır.

Zeynep Sultan Camii ve Sıbyan Mektebi 
Gülhane Parkı’nın karşısında bulunan cami, III. Ahmet’in 
kızı Zeynep Sultan (ö.1774) tarafından 1769 yılında dev-
rin hassa başmimarı Mehmet Tahir Ağa’ya yaptırılmıştır. 
Cami ile birlikte yaptırılan sebil, atlı tramvay yolu ne-
deniyle yıkılmıştır. Yıkılan bu sebilin yerine I. Abdülha-
mit Külliyesi içinde bulunan ve yine Mehmet Tahir Ağa 
tarafından yapılan sebil ve çeşme grubu taşınmıştır.
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Zeynep Sultan Sebili, Encümen Arşivi, 1940.

Bugün Çocuk Mahkemesi olarak kullanılan 
Gülhane Askerî Rüştiye Mektebi ve öğrencileri, 

Yusuf Çağlar Arşivi.
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SulTan ıı. MahMuT KüllİyeSİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu*

*İ. Ü. Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü

Sultan II. Mahmut 28 Haziran 1839’da vefat edin-
ce, 1 Temmuzda Divanyolu’nda kızı Esma Sul-
tan’ın sarayının bahçesine defnedilmiş ve üze-
rine de bir çadır örtülmüştür. Yerine geçen oğlu 
Sultan Abdülmecit ilk imar faaliyeti olarak baba-

sının türbesinin yapılmasını istemiştir. Mühendis Abdül-
halim Efendi türbenin inşasıyla görevlendirilmiş, inşaatı 
kısa sürede tamamlayabilmesi için de ebniye müdürlüğü 
görevinden alınmış, yerine Seyyid Abdülhalim Efendi tayin 
edilmiştir. 22 Rebîülâhir 1255 (5 Temmuz 1839) tarihinden 
sonra inşasına başlanan yapı 15 Şaban 1256’da (12 Ekim 
1840) tamamlanmıştır. Mühendis Abdülhalim Efendi bu 
başarısından dolayı tekrar Ebniye-i Hâssa müdürlüğüne 

getirilmiştir. Yapıda çalışan Ebniye-i Hümayun kalfala-
rından Ohannes ve Bogos kalfalarla birlikte Evkâf-ı Hü-
mayun Nazırı Mahir Efendi ve türbenin içindeki yazılarını 
yazan hattat Mehmet Haşim Efendi de ödüllendirilmiştir. 
Türbe sebil, bekçi odaları, çeşme ve hazireden oluşan bir 
yapı manzumesi içinde düzenlenmiştir. Türbenin yanında 
bir de medresenin yaptırılması planlanmış fakat bun-
dan vazgeçilerek Sultan II. Mahmut’un sağlığında inşası 
başlamış olan Mektebi Maarif-i Adliye binasının tamam-
latılması uygun görülmüştür. Bu arada bir de kütüphane 
binası yapılmıştır. Türbenin arkasında ayrı bir alanda set 
üzerinde yer alan bu yapıların inşası da Mühendis Abdül-
halim Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sultan II. Mahmut Türbesi, Encümen Arşivi, 1940.

Sultan II. Mahmut Türbesi ve yanındaki hazire, 
Encümen Arşivi, 1940.
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Divanyolu Caddesi üzerinde yuvarlak kemerli ve şebekeli 
pencerelere sahip bir avlu içinde yer alan külliyenin cep-
hesinde önü merdivenli iki yuvarlak kemerli kapı mevcut-
tur. Kapıların üstündeki kitabe Yesarizade Mustafa İzzet 
tarafından yazılmıştır. Ayrıca kuzey yönde sokak ile bağ-
lantısı olan üçüncü bir kapı da avluya bağlanmaktadır. 
Ön cephede yer alan kapılarda övme demir kanat-
lar üzerinde çift kılıçlı birer kalkanın oluşturduğu 
armalar kabartma olarak işlenmiştir. Aynı şekilde 
plastik değeri vurgulanmış kabartma işçilik göste-
ren kapı üzerindeki yuvarlak kemerli metal alın-
lıklar güllerle dolgulanmıştır. Pencerelerdeki 
metal şebekelerde yatay-dikey hatlar ara-
sına yerleştirilen oval formlu güneş 
motifleri kompozisyonun be-
lirleyici unsuru olmuş-
tur. Külliyenin doğu 
yönündeki cephe-
si vaktiyle yük-
sek bir duvar 
ile çevrili iken 
daha sonra 
bu yöndeki 
caddenin dü-
zenlenmesi 
esnas ında 
buradaki du-
varın üst kıs-
mı sökülmüş 

edilmiştir. Daha yukarıda dışa taşan konsollu korniş çe-
peçevre yapıyı dolanmaktadır. Kubbenin üstündeki alem 
alışılmışın dışındaki formuyla dikkat çekicidir. Işınsal dü-
zeniyle stilize edilmiş güneşi hatırlatan bir formda ele 
alınmış olan alem bu devirde yaygınlaşan güneş motifleri 
ile bir bütünlük sağlamaktadır. 

Kuzeyde yapıya bitişik tek katlı giriş mekânı ortadaki ko-
ridorla türbeye bağlantı sağlanmakta olup iki yanda birer 
oda bulunmaktadır. Sağdaki odaya daha sonra defin ya-
pılmış olup soldaki oda ise türbe görevlisine ayrılmıştır. 
Türbeye geçişi sağlayan kapı mermer söveli ve lentoludur. 
Kapı üstünde girlandlı bir düzenleme içinde besmele ya-
zılmıştır. İçeride duvar yüzeyleri ve kubbede alçı kabart-
malarla yapılmış süslemeler bulunmaktadır. Duvarlarda 
madalyon etrafında bitkisel kompozisyonlar, pilastr ve 
başlıklar, üstte bir yazı kuşağı, daha yukarıda konsollu 
bir korniş vardır. Kasnakta yarım daire alınlıklar, aralarda 
Allah, Muhammet, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve 
Hüseyin isimleri yazılmıştır. Kubbenin içi küresel forma 
uygun biçimde kasetlere bölünmüştür. Kasetlerin içleri 
arma, çelenk ve çiçek sepeti kabartmalarıyla dolgulan-
mıştır. Kubbe, ortasından sarkan büyük kristal avize ve 
sandukaların üzerindeki sırma işlemeli örtüler bulunmak-
tadır.

Türbede toplam on sekiz sanduka mevcuttur. Burada gö-
mülü olan bazı kişiler şunlardır: Sultan II. Mahmut, Sultan 
Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamit, Bezmiâlem Valide Sul-
tan (II. Mahmut’un eşi, Abdülmecit’in annesi), Atiye Sultan 
(II. Mahmut’un kızı), Esma Sultan (II. Mahmut’un hemşi-
resi) Hatice Sultan (Il. Mahmut’un kızı), Saliha Naciye Ha-
nım Sultan (II Abdülhamit’in eşi), Dürrünev Kadın Sultan 
(Abdülaziz’in eşi), Kamile Hanım Sultan (Abdülaziz’in kızı 
Saliha Sultan’ın kızı), Şevket Efendi (Sultan Abdülaziz’in 
oğlu) Yusuf İzzeddin Efendi (Abdülaziz’in oğlu), Hibetullah 
Sultan (Sultan II. Mahmut’un hemşiresi), Saliha Sultan (II. 
Mahmut’un kızı), Emine Sultan (Sultan Abdülaziz’in kızı). 
Türbeye geçişi sağlayan mekânın solundaki odada on 
sanduka vardır. Bunlardan II. Mahmut’un baş kadını Nev-
fidan Kadın Efendi’nın sandukası sedef işçiliklidir. Altı ada 
hâlinde düzenlenmiş olan hazirede ise 140 kadar mezar 
yer almaktadır. Burada Abdülhak Molla, Arif Hikmet Ko-
yunoğlu’nun tasarımı olan Ziya Gökalp’in mezarı. İttihat ve 
Terakki kurucusu İshak Sükûtî, hattat Abdülfettah Efen-
di, Çapanzade Agâh Efendi, Viyana sefiri Sadullah Paşa, 
tarihçi Atâ Bey gibi bazı önemli şahsiyetler gömülmüştür. 
Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin’in kabri de buraya nakle-
dilmiş olup II. Mahmut Türbesi girişinin soluna yerleştiril-
miştir. Osmanlı hanedanı soyundan İstanbul doğumlu son 
şehzade olan Ertuğrul Osman Osmanoğlu (d.18 Ağustos 
1912 Yıldız Sarayı – ö.23 Eylül 2009 İstanbul) hazireye 
gömülen son kişi olmuştur. Defin 26 Eylül 2009 tarihinde 
gerçekleşmiştir. 

Sultan II. Mahmut Külliyesi’ni oluşturan yapı grubunda 
bulunan sebil hazireyi oluşturan alanın ortasında dışa 

ve yerine dövme demir şebekeler konulmuştur. Külliyenin 
batı köşesinde bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi XIX. 
yüzyıl Osmanlı hanedan türbeleri içinde abideviliği ile dik-
kat çekicidir.  Ampir üslubunda inşa edilen yapı sekizgen 

planlı olup üzeri sekizgen kasnaklı ve kurşun kaplı 
büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Türbenin 

cepheleri itinalı bir işçilik gösteren mer-
merle kaplanmıştır. Kuzey cephede yer 
alan kapı iki yanına yerleştirilmiş odalar 
sayesinde önde bir giriş mekânı şeklinde 

düzenlenmiştir. Cephelerde ise geniş ve 
yüksekçe ele alınmış yuvarlak kemerli pen-

cereler bulunmaktadır. Pencerelerin iki yanın-
da köşelere yakın konumda yer alan pilastırlar 

üstte korint tarzında düzenlenmiş başlıkla-
ra sahiptir. Cephelerde pencerelerin ara-

sındaki duvar yüzeyleri kemer hizasın-
da antik Yunan sanatında görülen bir 

sıra palmetle bölümlenmiş, üstte 
pilastırların bitiminde yer alan 
korniş ile de sınırlanmıştır. Cep-
helerin üzerinde yer alan ve san-
ki iki yandaki pilastırlarla taşınır 

izlenimi uyandıran kuşakta iki 
yanda çift kılıçlı birer kalka-
nın oluşturduğu armalar 
işlenmiş, orta bölüm ise 
kabarık bitkisel süslemeli 
bir kompozisyonla dekore 

taşkın daire formlu bir yapıdır. Cephe dört Toskan sütunla 
böiümlenmiş olup dikdörtgen açıklıklı beş pencereli ola-
rak düzenlenmiştir. Üstte dairesel plana uygun süsleme-
siz bir arşitrav kuşağına sahip yapı, tasarımı itibarıyla Os-
manlı’ya yabancı bir forma sahiptir. Benzerlerini Avrupa’da 
görebileceğimiz bir düzende ele alınan yapı tasarım ilke-
leri açısından İstanbul için ilk ve tek örnektir. Cephelerdeki 
metal şebekeler altında dörder su verme açıklığı vardır. 
Üzeri kubbe ile örtülü yapının alemi yakın bir geçmişte 
çalınmıştır. Sebilin iki yanında ve hazire yönündeki girişi 
önünde görevliler için düzenlenmiş üçlü bir mekân grubu 
bulunmaktadır. 

Külliyenin güney doğu köşesinde cephe üzerinde yer alan 
çeşme kare kaide üzerinde kare prizma gövdeye sahiptir. 
Üstte iri bir küre ile sonlanan çeşme bu şekilde ele alınmış 
tek örnek olarak bilinmektedir. Küre motifi, XIX. yüzyılın ilk 
yarısında Tanzimat devrinin mimari ve süsleme anlayışın-
da kültürel gelişmeleri yansıtması açısından ilginç bir de-
nemedir. Yaklaşık olarak 2,5 m yüksekliğindeki çeşmenin 
üzerinde bulunan küre bundan birkaç yıl önce parçalan-
mış ve daha sonra yapıştırılarak tamir edilmişti. 2003 yılı 
başlarında bu defa küre yerinden koparılarak çalınıp par-
çalanmış ve tekrar bulunup tamir edilerek yerine monte 
edilmiştir. Külliyede hazirenin bulunduğu avlu içinde duva-
ra monte edilmiş ikinci bir çeşme daha vardır. Çeşmenin 
arkasındaki set içinde iki bölümlü bir su deposu (sarnıç) 
bulunmaktadır.
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KülTüR, SanaT ve edeBİyaTın MeRKeZİ “BaBıâlİ”

Tahsin YıLDıRıM*

Bab-ı Âli ya da kalıplaşmış hâli ile Babıâli, Os-
manlı Devleti’nin son dönemlerinde sadra-
zamlık binasına ve daha geniş anlamıyla da 
Osmanlı hükûmetine verilen isimdir. Babıâli 
bir binanın adı olmakla beraber Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e basının kalbi olarak anılmıştır. Osmanlı 
hükûmetinin bu binada çalışması yeni ortaya çıkan Türk 
matbuatının haber kaynağına yakınlığı açısından basının 
bu binanın çevresinde toplanmasına neden olmuştur. Sir-
keci’den başlayıp Babıâli binasının önünden geçerek giden 
Cağaloğlu Yokuşu’nun iki yanındaki ve yan sokaklarındaki 
matbaa, gazete, dergi idarehaneleri, yayınevleri ve kitap-
çıların semti Babıâli olarak anılagelmiştir.
  
Yazımızda Babıâli’nin resmî kayıtlardaki sınırlarını geniş-
leterek yarımada esas alınmıştır. Çünkü basın yayın ku-
ruluşları sadece Babıâli olarak anılan caddede değil onun 
etrafında da yer almıştır. 

Cumhuriyet döneminde hükûmetin Ankara’ya taşınmış 
olmasına rağmen Türk matbuatı bu bölgede gelişmesine 
devam etmiştir. 1950’lerin sonlarına doğru Babıâli olarak 
anılan bölgede bulunan bazı gazeteler şunlardı: Hürriyet, 
Milliyet, Cumhuriyet, Vatan, Akşam, Son Posta, Son Telg-
raf, Yeni Sabah, İstanbul Ekspres ve Yeni Gazete. Ancak 
20. yüzyılın sonlarında gazeteler bu bölgeye sığamaz ol-
dular ve yavaş yavaş bölgeyi terk ettiler. En son Cumhuri-
yet gazetesinin tarihî binasından taşınmasıyla Babıâli’nin 
Türk matbuatına adını veren işlevi son bulmuştur.

BaBıâlİ’deKİ BaZı BaSın yayın 
KuRuluŞlaRı 
1. Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye: 30 Temmuz 
1908’de kurulmuştur. Tanin (2 Eylül 1324) ve Yeni Gaze-
te (2 Eylül 1324)’de yayımlanan tüzüğüne göre cemiyetin 
kurucuları şunlardır: Ahmet Cevdet Bey (İkdam’ın sahibi), 
İsmail Hakkı Bey (Tanin yazarlarından), Pozant Efendi 
(Pozantion’un başyazarı), Tevfik Efendi (Selanikli) (Sabah 
yazarlarından), Cenap Şahabettin Bey (Servet-i Fünûn ya-
zarlarından), Hüseyin Cahit Bey (Tanin’in başyazarı), Sa-
mih Bey (İttifak’ın Başyazarı), Abdullah Zühtü Bey (Yeni 
Gazete’nin Sahibi), Fresko Efendi (El Tiempo’nun başyaza-
rı), Mahmut Sadık Bey (Servet-i Fünûn’un başyazarı), Mu-
rat Bey (Mizan’ın sahibi), Mihran Efendi (Sabah’ın sahibi), 
Nikolaidi Efendi (Konstantinopolis’in sahibi). Daha sonra 
11 Haziran 1914 tarihinde yapılan olağanüstü toplantıda 
Osmanlı Matbuat Cemiyeti’nin yönetim kurulu yeniden 
oluşturulmuştur. Bu toplantıda yapılan açık oylama sonu-
cunda Velid Ebuzziya 35 oy ile başkanlığa, Nüzhet Sabit 
33 oy ile genel sekreterliğe ve Saki Giridi, Asım Us, Ziya 
Gevher Etili, Hakkı Tarık Us, Rauf Ahmet, Hüseyin Ragıp, 
Necmettin Sadak,  H. Nâzım, Ruşen Eşref Ünaydın, Kâzım 
Şinasi Dersan, İbrahim Hilmi, Mahmut Sadık, İsmail Suphi 
üyeliklere ve Ahmet Cevat, Sedat Simavi, Ref’i Cevat Ulu-
nay, Ahmet Refik Altınay, Selim Sırrı Tarcan yedek üyelik-
lere seçilmişlerdir. 1916 yılında Osmanlı Matbuat Cemiye-
ti’nin oluşturulan yönetiminde Mahmut Sadık başkanlığa, 
Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Zühtü, Ahmet Cevdet, Ah-
met Rasim de üyeliklere seçilmiştir. 

* Edebiyatçı, Yazar

Babıâli'nin önemli dergilerinden Servet-i Fünûn, Atatürk Kitaplığı.
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2. İstanbul Günlük Gazete Sahipleri Cemiyeti: 1 
Ekim 1920 günü içlerinde Asım Us, Kâzım Şinasi Dersan, 
Halil Lütfi Dördüncü, Fransızca İstanbul gazetesinin ya-
yıncısı Pierre Logof ve İngilizce Orıent News gazetesinin 
yayıncısı M. Detestiyan’ın da bulunduğu on iki gazetecinin 
girişimiyle kurulmuşlardır. 
3. Türk Matbuat Cemiyeti: İstanbul Günlük Gazete 
Sahipleri Cemiyeti ile Osmanlı Matbuat Cemiyeti’nin bir-
leşmesinden 2 Ekim 1922 tarihinde İstanbul’da kurulmuş-
tur. İlk başkanlığına Velid Ebuzziya, genel sekreterliklerini 
çalışanları temsilen Hüseyin Şükrü Baban ve işverenleri 
temsilen Hakkı Tarık Us yapmıştır. Bu kuruluşun başkanlık 
görevini daha sonraki yıllarda Halit Ziya Uşaklıgil ve Hakkı 
Tarık Us yürütmüştür.
4. Gazeteciler Cemiyeti: 10 Haziran 1946 günü İstan-
bul valiliğine verilen dilekçe ile Gazeteciler Cemiyeti res-
men kurulmuş ve tüzüğü Cumhuriyet gazetesinde yayım-
lanmıştır. Kurucular arasında Sedat Simavi, Sadun Galip 
Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar, Sait Kesler vardır. Bugün 
gazetecilerin sivil olan en üst çatısıdır. 

man Tevfik, Münir Paşa, Agâh Sırrı, Şakir Hazım Ergök-
men, İbrahin Hakkı Konyalı, Tarık Zafer Tunaya, Mahmut 
Yesari, Agâh Sırrı Levent, gibi yazarlar vardır. 
       
akşam Gazetesi: 20 Eylül 1918 tarihinde Necmettin 
Sadık Sadak, Kâzım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay, Ali 
Naci Karacan ortaklığınca çıkarılmıştır. Ancak kütüphane-
lerde bulunan en erken tarihli baskı 23 Eylül 1918 tarihine 
aittir. Gazete 1982 yılına kadar 31077 sayı çıkmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın oluşturduğu havaya 
tepki gösteren yayımlar yapmıştır. Millî mücadele başla-
dığında Millî mücadeleyi desteklemiştir. Kurtuluş Sava-
şında 30 Ağustos günü Türk ordusunun süngü hücumu ile 
Afyon’a girişini tam sayfa olarak okuyucuya duyurmuştur. 
1924 yılında kısa bir süre Fransızca olarak da yayım-
lanmıştır. 1924 yılında gazetenin bir de “Akcham” adıyla 
Fransızca baskısı yayımlanmıştır. Gazetedeki ilk kadro bö-
lünmesi 1926 yılında ortaya çıkmış, ilk önce Ali Naci Kara-
can ardından da Falih Rıfkı Atay gazeteden ayrılmışlardır. 
Buna karşılık Necmeddin Sadak ve Kâzım Şinasi ortak ça-
lışması uzun yıllar devam etmiştir. Enis Tahsin Til, Akşam 
gazetesinin yazı işleri müdürlüğüne getirilmiştir. Yazı işleri 
müdürlüğünü 1957’den sonra Hıfzı Topuz, 1965’ten sonra 

BaBıâlİ’de MaTBuaT       
Osmanlı yönetimi 18. yüzyılın ortasından beri hem Av-
rupa’da hem de ülkede çıkmakta olan gazeteleri takip 
etmiştir. Osmanlı, Babıâli’de Tercüme Bürosu kurarak 
Avrupa gazetelerini siyasal düzeyde takip etmiştir. İçe-
ride çıkmakta olan gazeteler ise başlangıçta geniş yankı 
bulamış etkisi gün geçtikçe artmıştır. 
  
Osmanlı Devleti’nde Türkçe olarak çıkarılan ilk gazete, II. 
Mahmut’un öncülüğünde 11 Kasım 1831’de İstanbul’da 
yayımlanan Takvim-i Vakayi’dir. Takvim-i Vakayi giderek 
bir Resmî Gazete’ye dönerek yayımlarını bazı aralarla Os-
manlı Devleti’nin sona erdiği 4 Kasım 1922’ye kadar yayı-
nını sürdürmüştür. Türkçe olarak ilk özel gazeteyi yayım-
layan, İstanbul’da ticaretle uğraşan, William Churchill, adlı 
bir İngiliz yurttaşıdır. Churchill’in 3 Temmuz 1840’ta yayına 
giren gazetesi Ceride-i Havadis bir bakıma 1839 Tanzimat 
Fermanı’nın da etki alanının dolaylı bir yansıması gibidir. 
Ceride-i Havadis, Kırım Savaşı sırasında 1850’lerde yap-
tığı ek baskılarla günde on bin satılan ilk gazete olmuş-
tur. Bu yarı resmî görünümlü gazete, bir bölümünü devlet 
memuru olan ilk gazete yazarlarının da yetişmesine katkı 
da sağlamıştır. Şinasi ile Agâh Efendi, yurda döndükten 
sonra özel bir günlük gazete çıkarmak için devletten izin 
alabilmişlerdir. Alınan bu izinle Tercüman-ı Ahval 21 Ekim 
1860’ta yayımlanmıştır. Bir süre sonra 27 Haziran 1862’de 
kendi gazetesi Tasvir-i Efkâr’ı yayımlanan Şinasi, gaze-
tenin amacının halka, halkın yararlarına düşünmeyi ve 
sorunları üstünde durmaya göstermek olduğunu yazarak 
Türk basın tarihindeki öncü yerini almıştır.    

Babıâli denince hâlâ akla matbuat gelmektedir. Yazımızda 
Babıâli’de çıkan ve dönemini etkileyen bazı gazetelere ve 
tespit edebildiğimiz kültür sanatla ilgili içeriklere dair bil-
giler verilmiştir.

açıksöz Gazetesi: Açıksöz gazetesi üç farklı dönemde 
yayımlanmıştır. İkinci Açıksöz ise bahsimize konu olan ga-
zetedir. İncelediğimiz Açıksöz gazetesi Zaman gazetesinin 
devamı olup 20 Nisan 1936’da İstanbul’da yayımlanmaya 
başlanmış bir gazetedir. Zaman gazetesi ise Velid Ebüz-
ziya Nizamettin tarafından 11 Haziran 1934 tarihinde ya-
yımlanmaya başlamıştır. Bu gazete daha sonra 27 Şubat 
1936 tarihinde Etem İzzet Benice’ye devredilmiştir. Bu 
gazetenin de ömrü devamı olduğu Zaman gazetesi gibi 
kısadır. İlk yazı işleri müdürü Etem İzzet Benice’dir.
         
Açıksöz gazetesini beklediği tirajı yakalayamadığı için 12 
Mayıs 1937’de 4 Mart 1937’den itibaren yayımlanmakta 
olan Son Telgraf gazetesi ile birleşerek kendini feshetmiş-
tir. Açıksöz, Son Telgraf adıyla yayınına devam etmiştir.
 
Gazetenin yazar kadrosunda Etem İzzet Benice, Ertuğrul 
Şevket, Zahir Sıtkı Güvemli, Behçet Kemal Çağlar, Reşat 
Ekrem Koçu, Suat Derviş, Reşat Nuri Güntekin, Burhan 
Cahit Morkaya, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ziya Şakir, Nizamet-
tin Nazif, Sezai Atilla, İskender Fahrettin Sertelli, Süley-

ise Doğan Özgüden yapmıştır. 1928 yılında Harf Devrimi’ni 
destekleyen gazete o günlerdeki baskılarında sayfalarının 
yarısı Osmanlıca yarısı da yeni Latin harfiyle basılmıştır. 
Gazetenin başyazıları Necmettin Sadak tarafından yazıl-
maktadır. Gazetenin yazar kadrosunda Vâlâ Nurettin, Hik-
met Feritun, Selami İzzet, Enis Tahsin, Kâzım Şinasi, Falih 
Rıfkı ve Necmettin Sadak Ali Naci, takma adlarla Nâzım 
Hikmet, A. Adnan Adıvar, Ahmet Refik, Halide Edip Adıvar, 
Haluk Şevket Rado, Vâlâ Nureddin, Şehsuvaroğlu, Ser-
met Muhtar Alus, Mustafa Ragıp Esatlı, Refik Halit Karay, 
Cemal Refik, Nihal Karamağralı, Semih Mümtaz, Sermet 
Muhtar Alus, Burhan Cahit Morkaya, Mekki Sait Esen, 
Nizam Payzın, Çetin Altan, Müzehher Va-Nü, Hıfzı Topuz, 
Sadettin Gökçepınar, Haluk Şehsuvaroğlu, Müşerref He-
kimoğlu, Meftun Olgaç, Yılmaz Çetiner, Ferruh Doğan Bü-
lent Giz, Aziz Nesin, Orhan Koloğlu, Doğan Koloğlu, Nail 
Güreli, Şahap Balcıoğlu, Mehmet Şevki Yazman, Selim 
Nüzhet Gerçek, Süheyl Ünver, İbrahim Kafesoğlu, İbrahim 
Alaaddin Gövsa, Tayyip Gökbilgin, Süleyman Kâni İrtem, 
Reşat Ekrem Koçu, Ekrem Reşit Rey, Esat Mahmut Ka-
rakurt, M. Zeki Korgunal, Cemalettin Bildik, Fuat Köprülü, 
Selmi Andak, Adnan Tahir, Can Yücel, Mehmet Seyda, gibi 
isimler vardır. Cemal Nadir uzun yıllar karikatürleriyle ga-
zeteyi renklendirmiştir.   

Açıksöz Gazetesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi.

Akşam Gazetesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi.
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Bugün Gazetesi: Bugün adı ile sekiz farklı gazete ya 
da dergi yayımlanmıştır. Bugün, 1922 yılında İstanbul’da 
Mürettibin-i Osmaniye Cemiyeti tarafından çıkarılmış-
tır. Bahsimize konu gazete Ali Naci Karacan tarafından 3 
Ekim 1938 ile 11 Ocak 1939 tarihleri arasında 99 sayı ola-
rak çıkarılmıştır. Sahibi ve yönetmeni Ali Naci Karacan’dır. 
1938 yılında yayımlanan Bugün gazetesi “Kemalizm” 
ideolojisine bağlı kalıp savunucusu olacağını ilk sayısında 
ifade etmiştir. 

Gazetesinin yazar kadrosunda, Falih Rıfkı Atay, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Nizamettin Nazif, Faik Bercmen, Fazıl 
Ahmet Aykaç, Nurettin Artam, Yaşar Nabi Nayır, Fahri 
Celalettin Göktulga, Peride Celal, Lütfi Erişci, Aslan Tufan 
Yazman, İbrahim Hakkı Konyalı, Muhlis Ete, İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu, Seyfettin Orhan Çağdaş, İzzet Melih, Zeki Ce-
mal Beydeşman, Orhan Seyfi Orhon, Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu, Hüseyin Avni Şanda, A. Müntekim, İbrahim Hoyi, Suat 
Derviş, Necip Fazıl Kısakürek, Peride Celal, Ziya Şakir, Fik-
ret Adil gibi isimler görülmektedir.

Büyük doğu Gazetesi: Bu isimle dokuz farklı yayın 
çıkmıştır. Bu yayımları çıkaran kişi hep Necip Fazıl Kısakü-
rek’tir ve yine hepsi İstanbul’da çıkmıştır. İlki 1943 ile 1944 
arasında haftalık yayımlanıp 30 sayı çıkan dergidir. İkincisi 
1945 ile 1948 arasında 87 sayı çıkan haftalık gazetedir. 
Üçüncüsü 1949 ile 1951 arasında 75 sayı çıkmış haftalık 
gazetedir. Dördüncüsü 1954 yılında 10 sayı çıkmış haftalık 
gazetedir. 1952 yılında 122 sayı çıkmış günlük gazetedir. 
Bahsimize konu olan bu gazete aşağıda bilgi verilecek-
tir. Beşincisi 1954 ile 1956 yılları arasında 35 sayı çıkmış 
günlük gazetedir. Altıncısı 1956 yılında 33 çıkmış haftalık 
gazetedir. Yedincisi 1964 yılında 9 sayı çıkmış haftalık ga-
zetedir. Sekizincisi 1965 ile 1966 yılları arasında 17 sayı 
çıkmış haftalık gazetedir. Dokuzuncusu 1967 yılında 22 

Ömer Rıza Doğrul, General Hüseyin Emir Erkilet, İsmail 
Habib Sevük, Abidin Daver, Abdülhak Şinasi Hisar, Sermet 
Sami Uysal, Reşit Halit Gönç, Ali Ekrem Bolayır, Peyami 
Safa, Fuat Köprülü, Ahmet Hidayet Reel, Ercüment Kal-
muk, Yusuf Osman, Abdullah Cevdet, Yusuf Ziya Ortaç, 
Falih Rıfkı Atay, Halit Ziya Uşaklıgil, Cahit Sıtkı Tarancı, 
Muhittin Birgen, İlhan Selçuk, Cevat Fehmi Başkut, Yaşar 
Kemal, Hamdi Varoğlu, Burhan Felek, Sabahattin Kudret 
Aksal, Enis Batur, Oktay Akbal, Fikret Ekinci, Sadun Tanju, 
Mehmet Barlas, Hasan Cemal, Cavit Orhan Tütengil, Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu, Turhan Selçuk,Ahmet Şükrü Esmer, 
Gülten Kazgan, Emekli General Refik Tulga, Ahmet Yıldız, 
Bahri Savcı, Tarık Zafer Tunaya, Haydar Tunçkanat, Aslan 
Başer Kafaoğlu, Muammer Aksoy, İlhan Arsel, Fakir Bay-
kurt, Necati Cumalı, Tayyip Gökbilgin, Bülent Nuri Esen,-
Namık Zeki Aral, Nermin Abadan, Melih Tümer, Kenan 
Bulutoğlu, Jale Candan, Uğur Alacakaptan, Ragıp Sarıca, 
Afet İnan, Erdal Atabek, Melih Cevdet Anday, Azra Erhat, 
Ziya Gökalp Mülayim, Sabahattin Eyüboğlu, Ziya Kayla, 
Ragıp Üner, Hıfzı Topuz, Adnan Binyazar, Engin Tonguç, 
Vedat Günyol, Selim İleri, Rauf Mutluay, Cihad Baban, Hik-
met Alkılıç, Cahit Tanyol, Hasan Ali Ediz, Cenal Hüsnü Ta-
ray, Muharrem Feyzi Togay, Mahmut Makal, Tuğrul Delior-
man, Fahri Erdinç, Ziya Yamaç, Ömer Sami Coşar, Ali Ulvi 
Ersoy, Kayhan Sağlamer, Hasan Cemal,Orhan Erinç, Oktay 
Kurtböke, Okay Gönensin, Ali Sirmen, Yalçın Bayer, Uğur 
Mumcu, Ahmet Tan, Hikmet Çetinkaya, Cüneyt Arcayürek, 
Osman Ulagay, Gani Müjde, Çağatay Anadol, Demir Özlü, 
Nazan İpşiroğlu, İtler Turan, Seyfettin Gürsel, Haluk Öz-
dalga, İlkay Suna, Yurdakul Fincancı, Hamit Şimşek, Faruk 
Birtek, Hüseyin Baş, Oruç Aruoba, Zülfü Dicleli, Nazlı Eray, 
Murat Belge, Çağlar Keyder, Muzaffer İlhan Erdost, Berin 
Nadi, Erol Dallı, Şahap Balcıoğlu, Aziz Nesin, Lütfi Tınç, 
Abdi İpekçi, Fethi Pirinççioğlu, Necati Zincirkıran, Leyla 
Umar, İzzet Sedes, Esin Talu, Metin Ergin, Nâzım Ulusay, 
Ecvet Güresin, Ferdi Üner, Elif Naci, Tan Oral, Mustafa 
Ekmekçi, Gülçin Çaylıgil, Mehmet Kemal, Yalçın Doğan, 
Cengiz Çandar, Ufuk Güldemir, Kemal Özer, bu isimler ga-
zetenin yazar kadrosunu oluşturmaktadır. 
 
İlk yazı işleri müdürlüğünü M. Zekeriya Sertel yapmıştır. 
Sonra Kemal Salih Sel bu görevi devam ettirmiştir. Diğer 
yazı işleri yönetmenleri şunlardır: M. Agâh, Feritun Osman 
Menteşoğlu, Abidin Daver, Vecdi Kızıldemir, Erol Dallı, 
Sami Karaören, Ziya Nebioğlu, Oğuz Şeren, Ümit Yaşar 
Oğuzcan, Kayhan Sağlamer, Orhan Erinç, Hasan Cemal, 
Okay Gönensin, Füsun Özbilgen. 
 
Cumhuriyet gazetesi 28 Ekim 6 Kasım 1934 tarihleri ara-
sında “Devletin genel siyasetine aykırı yayın yapmak”tan 
dolayı kapatılmıştır. 10 Ağustos -9 Kasım 1940 arasında 
kapatılmıştır. 30 Nisan 1960’da Ali Ulvi’nin karikatüründen 
dolayı gazete 10 gün kapatılmıştır. 24 Ocak ile 18 Şubat 
1983 tarihleri arasında gazete kapatılmıştır. 

hergün Gazetesi: Hergün adı ile üç gazete yayımlan-
mıştır. İlki 1934 yılında Ratip Tahir Burak, Nizamettin Nazif 

sayı çıkmış haftalık gazetedir. Büyük Doğu ismi Necip Fa-
zıl Kısakürek’le özdeşleşmiştir. Bu isimle toplam 440 sayı 
gazete ya da dergi çıkmıştır. 

Bahsimize konu olan gazete günlük olup 15 Nisan ile 19 
Eylül 1952 tarihleri arasında çıkmıştır. Bu takvime göre 
gazetenin çıkmadığı günler de vardır. Diğer Büyük Do-
ğu’lar gibi İslami çizgide yayın yapmıştır. Gazetenin geniş 
bir yazar kadrosu vardır. Necip Fazıl Kısakürek, Osman 
Yüksel Serdengeçti, Ali Fuat Başgil, İbrahim Hakkı Kon-
yalı, Selami İzzet Sedes, Nahit Sırrı Örik, Vedat Örfi Bengi, 
Ferhan Tanselli, İskender Fahrettin Sertelli, Kubilay İmer, 
Sedat Zeki Örs, Ekrem Reşit Rey, Zafer Sülek, Mustafa 
Şekip Tunç, Osman Akkuşak, Abdurrahman Şeref Laç, Fa-
ruk Kadri Timurtaş, M. Raif Ogan, Kâzım Zafir, Şemsettin 
Kutlu, Ali Genceli, Daniş Remzi Korok, Sabri Esat Siyavuş-
gil, Ahmet Ateş, Suphi Nuri İleri, Faik Baysal, Eşref Edip, 
Hasan Çelebi, Mahmut Yesari, Mustafa Necati Sepetçioğ-
lu, Ayhan Yetkiner bu yazarlardan bazılarıdır.  

Cumhuriyet Gazetesi: Cumhuriyet’i Yunus Nadi 7 Ma-
yıs 1924’te, İstanbul’da, yayımlamaya başlamıştır. Yayını 
devam etmektedir. Gazetenin adını Atatürk önermiştir. 
Cumhuriyet’in ilk kurucuları Yunus Nadi, Zekeriya Sertel 
ve Nebizade Hamdi’dir.

Yunus Nadi, Zekeriya Sertel, Nebizade Hamdi, Ziya Gökalp, 
Aka Gündüz, Yakup Kadri, Selim Sırrı, Nebizade Hamdi, 
Kemal Salih, Cenap Şahabettin, Kemal Ragıp, Halit Ziya, 
Selahattin Enis, Vedat Nedim, Mehmet Fuat, M. Agâh, Ah-
met İhsan, Feritun Osman, Hüseyin Rahmi, Mümtaz Faik 
Fenik, Aka Gündüz, Zekeriya Sertel Selim Sırrı, Ahmet 
Refik, Fatma Aliye Hanım, Necmeddin Arif, Ahmet Rasim, 

Tepedelenlioğlu ve Vâlâ Nureddin tarafından İstanbul’da 
çıkarılan günlük siyasi gazetedir. Diğeri ise bahsimize konu 
olan gazetedir. 
 
12 Kasım 1947 tarihi ile 1979 yılı arasında 18696 sayı ya-
yımlanan gazeteyi Mehmet Faruk Gürtunca tarafından 
çıkarılmış bir akşam gazetesidir. Yazı işlerini fiilen yöneten 
sorumlu müdürü önce  Niyazi Ahmet Banoğlu ardından 
Abbas Parmaksızoğlu’dur.

Gazetenin yazar kadrosunu Mehmet Faruk Gürtunca, Ni-
yazi Ahmet Banoğlu, Abbas Parmaksızoğlu, Nizamettin 
Nazif, Adnan Giz, Rıza Ruşen, Ahmet Esat, Baha Özler, 
Reşat Ekrem Koçu, Şemsi Belli, Ümit Deniz, Murat Ser-
toğlu oluşturmaktadır. 

Gazete milliyetçi bir söyleme sahiptir. Zaman zaman 
CHP veya sol fikirli kişi ya da gruplara sert eleştiriler 
yapmışlardır. Gazete 19 Eylül 1955’te matbuat kanu-
nuna muhâlefet ettiği için 15 gün süre ile kapatılmıştır.
 
hürriyet Gazetesi: Hürriyet gazetesi beş farklı za-
manda yayımlanmıştır. Bahsimize konu Hürriyet gaze-
tesi ise 1948’den günümüze gelen gazete olup aşağıda 
bu gazeteye ait bilgiler verilmiştir. 1932 yılından 1950 
yılına kadar 821 sayı çıkmış olan Yedigün dergisi, 1947 
yılında kendi bünyelerinde bir gazete çıkarılacağını 
okurlarına duyurur. Gazeteyi çıkaran Sedat Simavi, ga-
zeteyi halkın beğenmesi ve tutması için önceden bir isim 
önerme kampanyası açmış ve bu suretle daha gazete 
çıkmadan onun benimsenmesini sağlamak amacıyla

Babıâli’nin önemli isimlerinden Necip Fazıl Kıskürek, M.Nuri Şahin Arşivi.

1922 yılında çıkarılan Bugün Gazetesi, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi.

Necip Fazıl Kısakürek'in çıkardığı Büyük Doğu dergisi, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi.



129128 www.fatih.bel.tr

kamuoyu yaratma çabalarına girmiştir. Kendisine teklif 
edilen birçok isim arasından özgürlük kavramını vurgula-
yacak olan Hürriyet ismini benimseyip çalışmalara baş-
lamıştır. Hürriyet’i çıkaran Sedat Simavi gazete çıkarma 
konusunda oldukça tecrübelidir. 1 Mayıs 1948 Cumartesi 
dünü İstanbul’da ilk sayısı yayımlanan bu gazetenin başlı-
ğının altında “Günlük Müstakil Siyasi Gazete” ibaresi mev-
cuttur. Bu gazete günümüze kadar yayımlanmaya devam 
etmiştir. 
 
Gazetenin ilk yazı işleri müdürü Ankara’dan Samih Tirya-
kioğlu’dur. Gazete 19 Eylül 1955’te matbuat kanununa 
muhâlefet ettiği için sıkıyönetim komutanlığınca 15 gün 
süre ile kapatılmıştır.  Hürriyet yayımlandığı ilk dönemler-
de farklı bir çizgiyi takip ettiği için bazı tenkitler almıştır. 
Özellikle resimli olması yönüyle dönemindeki gazeteler-
ce “gazeteli resim” olarak tanımlanmıştır. Bu eleştirilere 
rağmen gerek döneminde gerekse günümüzde kabul gör-
mektedir. 
   
İkdam Gazetesi: İkdam gazetesi iki dönem hâlinde 
çıkmıştır. İlk dönemi 1896- 1928 yıllarını kapsamaktadır. 
İlk defa 23 Haziran 1896 tarihinde İkdamcı Ahmet Cevdet 
tarafından yayımlanmıştır. Döneminde dikkat çekici gaze-
telerden olmuştur. 

Sami, Zeki Megamiz, Kemaletin Şükrü, Burhan Cahit Mor-
kaya, Mahmut Yesari, Aka Gündüz, Celal Nuri, Abidin Da-
ver, Osman Cemal, Ali Nahit, Ahmet Nazif, Mecit Çetin gibi 
yazarlar yazı yazmıştır. Matbuatımızın en eski foto muha-
biri olarak ün yapan Ferit İbrahim de İkdam’dadır. 

12 Ocak 1939 tarihinde ikinci kez yayın hayatına giren İk-
dam 1943 yılına kadar yayımlanır. Bu dönemde sabah ga-
zetesi olmayıp akşam gazetesi olarak yayımlanır. Adı ise 
İkdam Akşam Postası’dır. Bir süre sonra ise İkdam Sabah 
Postası adını alır. Daha sonra da İkdam Gece Postası adıy-
la yayımlanır.
  
İkdam’ın yazar kadrosu, Ali Naci Karacan, Ahmet Ağaoğlu, 
Dr. Besim Ömer Akalın, Nizamettin Nazif, Yusuf Ziya Or-
taç, İbrahim Alaattin Gövsa, Ali Naci, Peride Celal, Hüseyin 
Rahmi, Ebuzziya Zade Velid, Emekli General Kemal Koçer, 
Yusuf Osman, Nizamettin Nazif, Mahmut Yesari, Selami İ. 
Sedes, Osman Cemal Kaygılı, Dr. Fahrettin Kerim Gökay, 
Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Dr. Yavuz Abadan, Osman 
Cemal, İhsan Boran, Hayri Muhittin, Ziya Şakir, Nüzhet 
Baba, Murat Kayahan, Muammer Alatur, Neriman Hikmet, 
M. Sami Karayel, M. Rasim Özgen, Naci Sadullah, Kadri 
Kemal Kop, Reşat Ekrem Koçu, Orhan Kemal, Hali-
karnas Balıkçısı, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Şükrü Esmer, 
Faik Bercmen, Kemalettin Şükrü, Şerif Hulusi Bora, 
Adnan Akın, Adem Göğdir gibi isimlerden oluşmuştur. 
    
Son Saat Gazetesi: Bu isimle üç farklı gazetesi üç 
farklı zamanda yayımlanmıştır. İlki 1925-1928 arasın-
da ikincisi 1946 -1956 yılları arasında üçüncüsü Nâzım 
Özbay tarafından İstanbul’da 1960-1986 yılları arasın-
da 9787 sayı olarak yayımlanmıştır.
 
İlk yayımlanan Son Saat 16 Mart 1925 ile 28 Kasım 
1929 tarihleri arasındadır. Son Saat gazetesi akşam 
gazetesidir. Gazetenin sahibi Mahmut Soydan, yazı 
işleri müdürü Ahmet Şükrü Esmer ve Selim Ragıp’tır. 
 
Gazetenin yazar kadrosunda şu isimler bulunmaktadır: 
Cihad Baban, Selim Baban, Selami İzzet Sedes, Ercü-
ment Kocatürk, Bedii Faik, Necdet Baytok, Kandemir, 
Pakize Başaran, Elif Naci, Afif Yesari, Haydar Rüştü 
Öktem, İsmet Hulusi, Cevdet Tont, Hüsnü Himmetoğ-
lu, İbrahim Örs, Ümit Deniz, Atıf Sakar, Adviye Fenik, 
Samet Ağaoğlu, Muharrem Feyzi Togay, Cihad Baban, 
Zeynel Besim Sun, Mümtaz Faik Fenik, Mehmet Alioğ-
lu, İbrahim Hoyi, Tevfik Erol, Süleyman Tekil, İskender 
Taner, Firuzan Tekil, Tevfik Erol, İbrahim Örs, Bahadır 
Dülger, Adnan Fuat Aral, Muzaffer Soysal, Vecdi Bü-
rün, Mustafa Şerif Alyanak, Zeria Karadeniz, Mustafa 
Şerif Alyanak, Enver Naci Gökşen, Edibe Öget, Cemil 
Cahit Cem, Ziya Şakir, Kemal Toprak, Hasan Çelebi, 
Samih Nafiz Tansu, Can Şenozan, Mahmut Cüda, Tev-
fik Ünsi, Osman Tankaya, Zeynel Akkoç, Vecdi Evsel, 
Haluk Umar, Şaban Umar, Fuat Köprülü, Ercüment Ek-
rem Talu, Naim Tirali, Fikret Adil, Şaban Ülkü, Hüseyin 
Çataloğlu, Eşref Şefik. 

1909 ile 1911 yılları arasında Yeni İkdam adını almıştır. 
Gazetenin başarılı olmasında en büyük etken gazetenin 
sahibi ve başyazarı olan Ahmet Cevdet’in gazetecilikten 
yetişmiş, oluşundan kaynaklanmaktır. Gazete 31 Mart 
olaylarından sonra kısa bir süre kapatılmıştır. Savaş yıl-
larında Yakup Kadri Karaosmanoğlu yönetimde Kurtuluş 
Savaşı’nı destekleyen İkdam gazetesi, diğer gazetelere 
örnek teşkil edecek uygulamalar yaparak dikkat çekmiş-
tir. Savaş yıllarında ülkenin içinde bulunduğu güçlükleri 
sayfalara yansıtmış, Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’ya mu-
habir gönderen ilk İstanbul gazetesi olmuştur. İkdam’ın 
ilk döneminin sonlarına denk gelen zamanda yapılan harf 
değişikliğini savunur ve ilk uygulayıcılarından olur. Bu du-
rum gazetedeki bir haberde şöyle geçer: “Aziz karilerimize 
çarşamba gününden itibaren Celal Nuri Bey son tadilat ile 
kati şeklini almış olan yeni Türk harflerini ait derslerini ga-
zetemizde yazmaya başlayacağız.”

Ebüssüreyya Sami, Yunus Nadi Abalıoğlu, Asaf Muammer, 
Reşat Ekrem Koçu İkdam gazetesinin yazı işleri müdürlü-
ğünü yapmışlardır.

İkdam gazetesinde Ahmet Cevdet, Ahmet Refik, Ahmet 
Rasim, Ahmet Haşim, Ali Reşat Abdurrahman Şeref, Asaf 
Muammer, Mecit Çetin, İlhami Safa, Etem İzzet Benice, 
Burhanettin Ali, Yunus Nadi Abalıoğlu, Celal Nuri İleri, 
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Şükrü Baban, Ahmet 
Nezihi, Ali Kemal, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ref’i Cevat 
Ulunay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ali Naci Karacan, 
Cemalettin Saraçoğlu, Hamit Nuri Irmak, Ebüssüreyya 

Gazete 1950’den sonra yavaş yavaş bir akşam gazetesi 
özelliği göstermeye başlamıştır. Artık birden fazla roman 
tefrikası, karikatürler, küçük ilanlar, borsa, sinema, tiyat-
ro, haberleri bölümler İstanbul’la alakalı haberler ağırlık 
kazanmaya başlamıştır. Neredeyse İstanbul’un yerel ga-
zetesi gibi yayın yapmıştır. 

Tan Gazetesi: Tan adını kullanan yedi farklı gazete 
ya da dergi yayımlanmıştır. Dördüncüsü ise bahsimize 
konu olan gazetedir. Beşincisi 1948 ile 1957 yılları ara-
sında İstanbul’da 1774 sayı çıkmış gazetedir. Halil Lütfi 
Dördüncü, Ali Naci Karacan, M. Zekeriya Sertel tarafın-
dan çıkarılmıştır. 

Bahsimize konu olan Tan gazetesi 11 Şubat 1926’da Tür-
kiye İş Bankası desteği ile yayımlanmaya başlayan Milli-
yet gazetesinin devamıdır. Milliyet gazetesi 23 Nisan 1935 
günü itibarıyla “Tan” adıyla yayınına devam etmiştir. Bu 
tarihten 4 Aralık 1945 tarihindeki meşhur “Tan Olayı’na” 
kadar yayımlanmıştır.  Başlangıçta Halil Lütfü Dördüncü 
ve Mahmut Soydan tarafından yayımlanan Tan, fikir ga-
zeteciliğinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Önceleri İş 
Bankası’nın mali desteğiyle yayımlanan gazete daha son-
ra Ali Naci Karacan, Ahmet Emin Yalman, Halil Lütfi Dör-
düncü, Zekeriya Sertel tarafından satın alınmıştır. Farklı 
dünya görüşlerine sahip bu insanlar 17 Ağustos 1938’e 

İkdam Gazetesi, Atatürk Kitaplığı.

İkdam Gazetesi yazarlarından Besim Ömer, 
Halit Ömer Camcı Arşivi.

Tan Gazetesi yazarlarından Hüseyin Siret Özsever, 
Halit Ömer Camcı Arşivi.

Son Saat Gazetesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi.
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kadar köşelerinden farklı kesimlere seslendiler. Bu tarih-
ten sonra gazete sol bir çizgiye oturdu. Tek parti siste-
minin hükûmet etme anlayışına karşı çıkan gazete İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında Almanya karşıtı yayımlar yapmış-
tır. 1937, 17 Ağustos 1938 ile 1944 yılında kapatma ce-
zası almıştır. Behice Boran, Niyazi Berkes, Muzaffer Şeref, 
Pertev Naili Boratav, Ref’i Cevat Ulunay,  Zekeriya Sertel, 
Sebiha Sertel, Peyami Safa, Nizamettin Nazif, Nâzım Hik-
met, Ali Naci Karacan, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Ağaoğlu, 
Mahmut Yesari, Burhan Felek, Fikret Adil, Eşref Şefik, 
Mümtaz Faik Fenik, Ömer Rıza Doğrul, Rif Meto, Suat 
Derviş, Neriman Hikmet, Refik Halit Karay, Naci Sadullah, 
Esat Adil Müstecaplıoğlu, Selahattin Güngör, Ali Çetinka-
ya, Cevat Şakir, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Faik Berçman, 
Şükufe Nihal, Peride Celal, Lütfi Arif Kenber, İbrahim Hakkı 
Konyalı, Faik Sabri Duran, Şevket Süreyya Aydemir, Hü-
seyin Siret Özsever, Aka Gündüz, Nurullah Ataç, Peyami 
Safa, Osman Cemal Kaygılı, Asım Kültür, Asım Gündüz, 
gazetenin yazar kadrosunu oluşturmuştur. 

vakit Gazetesi: Üç farklı zamanda yayımlanmıştır. Ga-
zetenin üçüncü ve bizim ilgilendiğimiz dönemi ise 1917 ile 

Sadun Galip, Ziya Şakir, Fatin Fuat, Hakkı Devrim, Nezih 
Demirkent, Nihat Kürşat, Murat Sertoğlu, Safa Kılıçoğlu, 
Mükerrem Kamil Su, Zahir Sıtkı, İbrahim Hakkı Konyalı, 
Rıza Çavdarlı, Selim Sırrı Tarcan, Orhan Seyfi Orhun, Zey-
nel Besim Sun, Ruhi Naci Sağdıç, Cemalettin Server Rev-
nakoğlu, Oktay Akbal, Ethem Ruhi Balkan, Rasim Özgen, 
Besim Atalay, Süleyman Kani İrtem, Kemalettin Şükrü, 
Necmettin Deliorman, Şerif Öktürk, Hilmi Ziya Ülken, 
Kandemir, Ali Naci Karacan, Halit Yaşaroğlu, Fahri Can, Ali 
Kemali Aksüt, Muharrem Zeki Korgunal, Yaşar Nabi Nayır, 
Haydar Rıfat Yorulmaz, Oğuz Özdeş, Recai Sanay, Kâzım 
Nami Duru, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, gibi 
isimler gazetenin yazarlarıdır. 

Müşterek Gazete: Eylül 1923’te matbuatta dizgicilerle 
bir anlaşmazlık yaşanmış, sorun giderilemeyince 7 Ey-
lül ile 22 Eylül arasında hiçbir gazete yayımlanmamıştır. 
Bunun üzerine tüm gazeteler birleşerek Müşterek Gaze-
te’yi çıkarmışlardır. Haber bölümü ortak olmakla beraber 
yorumlar için her gazeteye ayrı bir sütun ayrılmıştır. An-
laşmaya varılması sonrasında masraflar yükseldiği için, 
gazete yüz paradan üç kuruşa satılmaya başlanmıştır.

Zaman Gazetesi: Zaman ismini taşıyan gazete ya da 
dergiler farklı kişiler ve farklı zamanlarda on bir defa çık-
mıştır.  Bizim bahsimize konu olan Zaman gazetesi ise Ve-
lid Ebüzziya, Nizamettin Nazif tarafından 11 Haziran 1934 
tarihinde yayımlanmaya başlamıştır. Yazı işleri müdürü 
Velid Ebüzziya’dır. Bu gazete daha sonra 27 Şubat 1936 
tarihinde Etem İzzet Benice’ye devredilmiştir. Toplam 659 
sayı çıkmıştır. Bu gazetenin de ömrü kısadır. Devamı oldu-
ğu Etem İzzet Benice’nin Açıksöz gazetesidir. 

Gazetenin yazar kadrosunda Velid Ebuzziya, Ömer Rıza 
Doğrul, Hakkı Süha Gezgin, M. Turhan Tan, Süleyman Tev-
fik, Ethem Benice Benice, Nizamettin Nazif, Aziz Semih 
Çorlu, Hikmet Turhan Dağlıoğlu, isimleri bulunmaktadır. 

Bulletins des nouvelles: Osmanlı İmparatorluğu 
içinde yayımlanan yabancı ilk gazete olan “Bulletins Des 
Nouvelles”(Haberler Bülteni) İstanbul’da Fransız Elçiliği 
basımevinde, Ağustos 1795’de, Fransızca olarak basıl-
mıştır. Bu gazetenin yayını, dönemin Fransız Elçisi Ver-
ninac’ın ülkesine çağrıldığı 7 Mart 1796 tarihine kadar 
sürmüştür. İstanbul’a yeni atanan elçi, General Aubert 
Dubayt de, Fransız Elçiliği’nde kurulmuş basımevinde bu 
kez, Ekim 1796’da “Gazette Française De Constantinople” 
(Konstantinopl’un Fransız Gazetesi) adlı aylık yayımlanan 
dört sayfalık bir gazete yayımlatmıştır. Bu gazetenin ya-
yını da, Fransızların Mısır’ı işgal etmeleri üzerine Fransız 
elçiliğinin kapatılması nedeniyle 1798 Eylülünde sona er-
miştir.

BaBıâlİ’de yayıMlanan 
BaZı deRGİleR
Türk dergiciliğinin ilk altın dönemi II. Abdülhamit’in salta-
nat yıllarına rastlar. Yasaklar ve sansür yüzünden gaze-

1958 yılları arasıdır. Ahmet Emin Yalman ve Us kardeşler 
ile 22 Ekim 1917 günü gazeteyi çıkartırlar. 

Gazetenin yazı işleri müdürlüğünü önce Ali Naci,  daha 
sonra Enis Tahsin yapmışlardır. Akşam gazetesini çıkar-
madan önce Necmettin Sadak ve Kâzım Şinasi de bu ga-
zetede çalışmışlardır.
   
Vakit gazetesinin yayınını Atatürk ve İnönü her zaman 
desteklemiştir. Bu amaçla Atatürk’ün başlattığı Türk di-
linde Öz Türkçe akımına uyarak 22 Kasım 1934 tarihi ile 
1939 yılları arasında gazetenin adı Kurun olarak değiştir-
mişlerdir.
  
Gazetenin ilk döneminde yazar kadrosunu oluşturan isim-
ler şunlardır: Hakkı Tarık Us, Asım Us, Rasim Us, Ahmet 
Rasim, Ahmet Şükrü, Ali Ekrem Bolayır, Uşaklıgil,  Reşat 
Nuri Güntekin, Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Gökalp’tir. Cum-
huriyet döneminde Mehmet Asım Us, Rasim Us, Hakkı Ta-
rık Us,  Refik Ahmet, Cevat Fehmi, Sadri Ethem, Nizamet-
tin Nazif, Enis Tahsin Til, Enver Behnan, İhsan Arif, Yusuf.

Daha sonraki yıllarda ise Mehmet Asım Us, Rasim Us, 
Hakkı Tarık Us, Niyazi Ahmet Banoğlu, Selami İzzet Se-
des, Ömer Cezmi, İlhami Safa, Hasan Kumçaylı, Nurullah 
Ataç, Hikmet Münir, Hasan Bedrettin Ülgen, Kâzım Ömer 
Kadircan Kaflı Refik Ahmet Sevengil, Ahmet Ağaoğlu, 
Ahmet Bedrettin, Sadri Ertem, Hakkı Süha Sezgin, Ah-
met Bedrettin Ali Özhan, Emin Karakuş Osman Cemal 
Kaygılı, Refik Ahmet Sevengil, Hikmet Münir, Süleyman 
Çapanoğlu, Reşat Enis, Fethi Kardeş, Peyami Safa, Reşat 
Ekrem Koçu, Yekta Ragıp Önen, Sadri Sema Aydoğdu, 
Necdet Rüştü Efe, Ahmet Bengisu, Necmettin Delior-
man, Reşat Enis Aygen, Naci Sadullah, Afif Yesari, Resai 
Eriş, Yılmaz Tunçkol, Enver Behnan Şapolyo, Özer Öztop, 
Teoman Ergene, Hadi Koçdemir, İlhami Bekir Tez, Süheyl 
Ünver, Hasan Reşit Tankut, Ömer Rıza hikmet Turhan 
Dağlıoğlu, Samipaşazade Süreyya, Tahsin Devran, Ser-
met Muhtar Alus, Doğrul, Bekir Sıtkı Kunt, Mümtaz Zeki 
Taşkın,  Sait Faik Abasıyanık gibi isimler Vakit sütunları 
arasında görülür.

yeni Sabah Gazetesi: 6 Mayıs 1938 ile 1964 arasında 
9087 sayı çıkmıştır. Gazetenin sahibi Cemalettin Saraçoğ-
lu’dur. İlk yazı işleri müdürleri Reşat Mahmut ve Tevfik 
Erol’dur. İlk zamanlar milliyetçi bir yayın anlayışı benimse-
yen gazete 1955’lerden sonra magazine kaymıştır. 

Gazetenin yazar kadrosu geniştir. Hüseyin Cahit Yalçın, 
Kemal Altan, Zeki Cemal, Sermet Muhtar Alus, Şeref Ay-
kut, Ali Akyüz, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Leman Bercmen, 
Ercüment Ekrem Talu, Tarık Mümtaz Göztepe, Cemalettin 
Saracoğlu, İlhami Safa, Reşat Mahmut, Tevfik Erol, Şükrü 
Baban, Kadircan Kaflı, Halide Edip Adıvar, Genaral Kemal 
Koçer, Prof.Salih Murat Uzdilek, Ref’i Cevat Ulunay, Rıza 
Tevfik Bölükbaşı, Abbas Parmaksızoğlu, Cevat Abbas 
Gürer, Behçet Safa, Osman Cemal Kaygılı, Sami Karayel, 

telerin siyasi ve sosyal konulardan bahsetmemesi sebe-
biyle gazetenin yerini dergiler almıştır. Özellikle 1885’ten 
yüzyılın sonuna kadar edebiyat ağırlıklı, bir kısmı çok 
güzel baskılı, klişeli, hatta bazıları saraydan himaye de 
gören pek çok dergi yayımlanmıştır. 1871 yılından itiba-
ren dergi sayısında önemli bir artış gözlemlenmektedir. 
1872’de üç, 1873’te de ondan fazla dergi yayın hayatına 
girer. 1873–1880 yılları arasında yayımlanan yirmi kadar 
yayımlanmıştır. 1880–1890 yılları arasındaki dönemde 
ise yayımlanan dergilerin sayısı ellinin üzerindedir. Bu 
dergilerin önemli bir bölümü 1880–1885 yılları arasında 
çıkmış, yayımları sayısı daha sonraki yıllarda düşme gös-
termiştir. 1890 yılından II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 
yılına kadar geçen dönemde yayımlanan dergilerin sayısı 
ise bir elin parmakları kadar azdır. Cumhuriyet’ten sonra 
tek partili rejimin verdiği imkânlar nispetinde yayımlanan, 
oldukça kaliteli başlıca fikir, sanat ve edebiyat dergileri 
yayımlanmıştır.

Dergiler ilk yayımlandıklarında farklı adres göstermiş-
lerdir. Bu adresler genellikle tönbekiciler ve matbaalardı. 
Babıâli’de yayımlanan Revnak dergisi iletişim adresini şu 
şekilde yazmıştır: 

“(Revnak’a) lûtfen muâvenet gösterecek zevât-ı hamiy-
yet-simât edebiyata müteallik ve nâfi„ asârı imzalı olarak 
Çenberlitaş’ta tömbekici Celil Ağa ve Bahçekapı’da tömbekici 
Hasan Ağa ve Sultanahmet civarında Tasvîr-i Efkâr  Matba-
ası’na gönderir ise kabul olunur sahib-i eser imzasının ilan 
olmamasını arzu eder ise imzasızca neşredilir.”

Vakit Gazetesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi.

Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Halit Ömer Camcı Arşivi.



133132 www.fatih.bel.tr

Büyük zorluklar içinde çıkıp Babıâli’de tutunmaya çalışan 
bazı dergilere ait kısa bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Beş Sanat: Sahibi ve yazı işler müdürü: Kemal Çilingirli-
oğlu’dur. Eminönü Halkevi desteği ile çıkan dergidir. İstan-
bul’da 1950 yılında fikir ve sanat dergisi olarak çıkmaya 
başlar. 1952 yılında yayınına ara veren dergi Ocak 1953’te 
tekrar yayımlanmaya başlar. Atatürk devrimleri ile Batı 
kültürü arasında, kurulan düşünce bağlarının kuvvetlen-
mesi yolunda çeşitli yazı ve tercümelere yer vereceğini 
belirten dergi, siyasi bağlantılardan uzak şahsi imkânlarla 
çıkan bir dergi olduğunu da okuyucularına duyurmuştur. 
Dergi edebiyat dışında resim, müzik, tiyatro ile ilgili yazıla-
ra yer vermiştir. Yazarlar: Attilâ İlhan, Celal Sılay, Elif Naci, 
Ercüment Behzat Lav, Halikarnas Balıkçısı, Lütfi Akad, 
Metin Eloğlu, Necip Aslan, Nuri İyem, Oktay Akbal, Orhan 
Hançerlioğlu, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Maden, Salah 
Birsel, Tarık Buğra’dır.

Çınaraltı: Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Bir-
lik” sloganı ile yayın hayatına atılan Çınaraltı, Orhan Seyfi 
Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç’ın birlikte çıkardıkları haftalık 
Türkçü, fikir ve sanat dergisidir.  Çınaraltı dergisi bazı ara-
lıklarla 9 Ağustos 1941-9 Haziran 1948 tarihleri arasında 
161 sayı çıkmıştır.  Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç 
başta olmak üzere Edip Ayel, Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, 
Ali Canip Yöntem, Halide Nusret Zorlutuna, Şükûfe Nihal, 

rosu Baha Tevfik, Osman Cemal (Kaygılı), Enis Behiç (Kor-
yürek), Halil Ağa, Cemal Nahik, Kamil’den oluşmaktadır. 
Derginin idarehane adresi olarak da şu beyit yazılmıştır:

“Babıâli Caddesi’ndedir ahır, 
Numro dörttür, iş düşerse gel anır.”
“Notaya muafık her türlü anırtı kabul edilir. İnsanlara ders-i 
edep verir. Sahiplerinin eşekliği tutunca neşrolunur, muti, mü-
tehammil ve beynelmilel hayvan gazetesidir.”

Dergide Uyuz Eşek, Kabakulak, Bekri Mustafa, Çeribaşı, 
Sosyalist Eşek, Kaplumbağa, Sudan Geçmez ve Don Kişot 
takma isimleriyle de yazılar kaleme alınmıştır. Eşek’in ka-
rikatürcüsü (Mehmet) Baha Bey’dir. Dergi II. Meşrutiyet 
döneminin en sivri dilli dergisidir. Eşek’in yayını dönemin 
iktidarı tarafından sakıncalı bulunduğundan kapatılmıştır. 
Baha Tevfik farklı farklı yayın hakkı izinleri alarak, hükû-
met bir dergisini kapattığında hemen bir diğerini yayım-
lamıştır. Eşek’i, Yuha, El Malûm, Kibar ve Alafranga Eşek 
takip etmiştir. Eşek farklı isimler alarak yayın hayatına de-
vam etme inadı nedeniyle basın tarihimizde özel bir yere 
sahiptir. M. Süleyman Çapanoğlu’nun belirttiğine göre, 
Eşek’in adına ilginç bir şekilde karar verilmiştir. Baha Tev-
fik, çıkaracağı mizah dergisine orijinal bir isim bulabilmek 
için günlerce sözlükleri karıştırmış, arkadaşlarına baş-
vurmuştur. En sonunda şair Deli Rıfkı, “Eşek” adını öner-
miştir. Derginin adı, bu şekilde Matbuat Müdürlüğü’nden 
geçemeyeceği için gözyaşı anlamına gelen “Eşk” adında 
bir dergi için imtiyaz istenmiş, imtiyazın alınmasının ar-
dından, izin dilekçesi kaleme götürülürken “ş” harfinin 
üstüne şedde konmuş ve basın ruhsatı “Eşşek” şeklinde 
alınmıştır. Eşek, mizah tarihimizin tümüyle hayvan karak-
terleri kullanılarak çıkartılan ilk mizah dergisidir. Bu anla-
yışla dergi hem fabl geleneğine gönderme yapmış hem de 
“Eşek” figürüyle boyunduruk altında tutulmasına rağmen 
yine de inatçılığı ve başına buyrukluğu elden bırakmayan 
halkı temsil etmiştir.

Geçit: Kemal Tahir ve arkadaşları tarafından 1932-1934 
yılları arasında yayımlanmış bir mecmuadır. Künyesinde 
“Geçit: Her Ayın Onunda Çıkar; Edebiyat ve Sanat Mecmu-
ası. Fiyatı: ? Kuruş. Sahip ve Neşriyat Müdürü: Kenan Şa-
habettin. Basıldığı Yer ve İdarehane: İstanbul, Cağaloğlu 
Yokuşu, Ülkü Matbaası. Tel: 40837.” yazılıdır. Sadece yedi 
sayı yayımlanmıştır. İlk sayı 10 Ekim 1932, son sayı olan 
yedinci sayı ise 14 Temmuz 1934 tarihini taşır. Düzenli 
olarak yayın hayatına devam etmemiştir. Mesela; altıncı 
sayı, 15 Mart 1934 tarihini taşırken-derginin kapağında on 
beş günde bir çıkar yazısına rağmen - son sayı olan ye-
dinci sayının tarihi 14 Temmuz 1934’tür. Bu dergi sadece 
Kemal Tahir ve arkadaşlarının bir yayın organı olmayıp 
aynı zamanda; dergiyi çıkaran veya çıkarılmasında katkı-
sı olan kişi veya kişilerin hazırlamış oldukları eserlerinin 
tanıtımını yaptıkları, yayımladıkları bir dergidir. Yazar kad-
rosunda, başta Kemal Tahir olmak üzere; Ziya İlhan, Arif 
Nihat, Ertuğrul Şevket, İdris Ahmet, Hakkı Nezih, İsmail 
Safa, Kemal Faik, Kenan Şahabettin, Laima Şerif, Mahmut 

Hüseyin Namık Orkun, Mustafa Hakkı Akansel, Peyami 
Safa, Nihal Atsız, Zeki Velidî Togan, İbnülemin Mahmut 
Kemal İnal, Enver Behnan Şapolyo, Ahmet Caferoğlu, 
Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri 
Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe, Besim 
Atalay, İsmail Hami Danişmend, Zeki Ömer Defne, Ali İzzet 
Özkan, M. Kaya Bilgegil, Tarık Buğra, Mehmet Çınarlı, Gül-
tekin Samanoğlu Çınaraltı’nda yazı ve şiirleri yayımlanan 
belli başlı isimler olarak sıralanabilir. 

diriliş: Mart 1966–Mart 1967’de on iki, Ekim 1969 – Ocak 
1971’de on altı sayı yayımlanmıştır. 1974’ten itibaren dü-
zenli olarak 18 sayı yayımlanan, 1976’dan itibaren gazete 
biçiminde çıkan Diriliş dergisi yerli düşünce ve edebiyatın 
en önemli dergilerinden biridir.  1977-78, 1980 ve 1983 yıl-
larında da yayımlanan Diriliş, son olarak 1987-1993 arası 
altı yıl haftalık olarak aralıklarla İstanbul’da yayımlanmış-
tır. Diriliş Dergisi, gerek edebiyatımız gerekse fikir ve kültür 
hayatımız için bir okul olmuş, çok sayıda aydın ve sanatçı 
yetiştirmiştir. 

Yazarları arasında Sezai Karakoç, Abdullah Hacıtahiroğlu, 
Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Ebubekir Eroğlu, Erdem 
Bayazıt, İsmail Kıllıoğlu, Alaeddin Özdenören, İsmet Özel 
bulunmaktaydı. Muhammet Hamitullah’tan, Kierkega-
ard’dan, Eliot’tan, Rainer Maria Rilke’den Ezra Pound’dan, 
John Perse’den çeviriler yapılmış, eski klasik metinlerden 
nakiller verilmiştir. İslam kültürü ve medeniyeti üzerinde 
düşünen, günlük politikadan ziyade klasik İslam düşünce-
sine ve İslam iktisadına yönelen dergi çevresinde bir ara 
Diriliş Partisi kurulmuş fakat parti seçimlere girmediği ge-
rekçesiyle kapatılmıştır.

eşek: ilk sayısı, 16 Kasım 1910’da çıkmıştır. 16 sayıdan 
sonra kapanmıştır. “İnsanlara edep dersi verir, sahiplerinin 
eşekliği tutunca yayımlanır, uslu ve dayanıklı beynelmilel 
hayvan gazetesidir.” sloganıyla yayımlanmıştır. İlk sayı-
sında “Babıâli Caddesi’ndeki Eşek Genel Müdürlüğü’ne 
başvurulur. Uygun her çeşit anırtı kabul olunur.” yazısı yer 
almaktadır. Baha Tevfik’in sahip olduğu Eşek’in yazar kad-

Atilla, M. Remzi, Muhsin Mithat, Dümdüz Cemil, Nuri Tahir, 
Nurettin Ali, Kenan Şahabettin, Mehmet Ali, Ömer Faruk, 
Yakup Sabri, Hidayet Naci, Fakih Özden, İrfan Kemal gibi 
kalem sahipleri yer almaktadır. Hatta bu dergide Kemal 
Tahir’in birkaç şiiri de yayımlanmıştır.

hayat Tarih Mecmuası: 1 Şubat 1965 tarihinde yayın 
hayatına başlamış ve 1982 yılına kadar yayımlanmış-
tır. İmtiyaz sahibi başından sonuna kadar Şevket Rado 
olmuştur. Neşriyat sorumlusu Yılmaz Öztuna’dır. Dergi, 
Hayat Neşriyat Müessesi tarafından çıkarılmıştır. Güçlü 
bir ticari kuruluşa dayandığı için basım ve dağıtımı kolay 
olmuştur. Popüler tarih anlayışıyla çıkan dergi okur ilgi-
sinden de anlaşılacağı üzere, tarih bilimine ve tarihsel 
olaylara karşı toplum tabanında ilgi ve merak uyandırmış 
bu bağlamda halka tarih sevgisi kazandırmak diye ortaya 
koyduğu amacına ulaşabilmiştir. Derginin tarihçilik anlayı-
şı, alan taramalarına, röportajlara, anılara sözlü verilere 
dayanan metotlarla sürdürülmüştür. Uzun yıllar yayınını 
sürdürebilmiş olmasında okuyucu ilgisinin yoğun olduğu 
muhakkaktır ancak dergi yayın ekibine göre bu kararlığı 
dolduran asıl neden kâr amacı gütmeksizin millî bilincin 
ayakta tutulmasını sağlayacak hizmet sunmuş olmasıdır. 
1975’e gelindiğinde, Hayat Tarih Mecmuası, Tarih ve Ede-
biyat Dergisi adını almıştır. 

Dergide şu imzalar yer almıştır: Pierre Loti, Eser Tutel, P. 
G. İnciciyan, Erdoğan Sevgin, Osman Öndeş, Reşat Ekrem 
Koçu, Yılmaz Öztuna, Metin And, İhsan Birinci, Öz Doku-
man, Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu, Tahsin Ünal, 
İhsan Ilgar, Nedim Soyak, Mithat Sertoğlu, Hikmet 

Çınaraltı dergisi yazarlarından Fazıl Ahmet 
Aykaç, Halit Ömer Camcı Arşivi.

Başta Sezai Karakoç olmak üzere, Rasim 
Özdenören, Cahit Zarifoğlu gibi önemli 

ismlerin yazdığı Diriliş dergisi.

Şevket Rado tarafından çıkarılan Hayat Tarih 
mecmuası, Fatih Güldal Arşivi.

Eşek dergisi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi.
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Feritun Es, Sedat Kumbaracılar, Edibe Dolu, Ragıp Şevki 
Yeşim, Şemsettin Kutlu, Süheyl Ünver, Adnan Giz, Ayda 
Düz, Uğur Derman, İhsan Birinci.

her ay: Kurucuları Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Or-
taç olan, 20 Mart 1937-Mart 1938 tarihleri arasında yedi 
sayı neşredilmiştir. Her Ay’ın idare adresi İstanbul Anka-
ra Caddesi’nde hususi daire, basıldığı yer İstanbul Kenan 
Basımevi ve Klişe Fabrikasıdır. Kapağında muhteviyatını 
belirten “Siyasa, İlim Sanat” alt başlığı ile yayın hayatına 
başlayan ve bir yılda 7 sayı neşredilen Her Ay’ın 1-4. sayı-
ları 20 Mart-20 Haziran arasında düzenli aylık yayın peri-
yoduna sahip iken 6 ay aradan sonra 5. sayı 1 Kânunusani 
1938’de neşredilir ve son iki sayı da yine aylık (1 Şubat 
1938-Mart 1938) olarak yayımlanır. Yazarları şunlardır: 
Prof. Akil Muhtar, Ahmet Şükrü Esmer, Ali Canip, Ahmet 
Hamdi, Asım Süreyya, Burhan Toprak, Enis Behiç, Ertuğrul 
Muhsin, Fuat Köprülü, Faruk Nafiz, Falih Rıfkı, Fazıl Ah-
met, Halit Ziya Uşaklıgil, Prof. Hilmi Ziya, Hasan Âli Yücel, 
Halit Fahri, Prof. İbrahim Fazıl, İsmail Habip, İbnülemin M. 
Kemal, İsmail Hakkı, Prof. M. Şekip, Mithat Cemal, Prof. 
Neumark, Necip Fazıl, Orhan Seyfi, Prof. Ömer Celal, Peya-
mi Safa, Prof. Salih Murat, Reşat Nuri,Doçent Sabri Esat, 
Sabahattin Ali, Yusuf Ziya, Doçent Ziyaeddin  Fahri.

İstanbul: Kasım 1953’te çıktı. Turgut Atasoy’un sanat 
edebiyat dergisi 1957’ye kadar yayımlanmıştır. Dönemin 
birçok şair ve yazarı burada yazmıştır. Döneminin oldukça 
kaliteli bir edebiyat ve sanat dergisi olan İstanbul’da aylık 
kritik yazılar yazan Faruk Timurtaş’ın uzun bir süre için Av-
rupa’ya gitmesi üzerine, onun bıraktığı sayfalarda Prof. Dr. 
Orhan Okay’ın ilk kalem denemeleri çıkmaya başlamıştır. 

Bu dergide Profesör Doktor Mehmet Kaplan, Abdülhak Şi-
nasi Hisar’da yazmıştır.

Papirüs: Cağaloğlu’nda, Nuruosmaniye Caddesi’nin sol 
köşesindeki Atasaray Hanı’nın en üst katında bulunan 
Papirüs dergisinin idare yeri, şairlerin, edebiyatçıların sık 
sık bir araya gelip sohbetler yaptıkları bir kültür-sanat-e-
debiyat mekânıdır. Cemal Süreya’nın çıkardığı Papirüs der-
gisi, Türk dergiciliğinde, şiirinde ve edebiyatında önemli bir 
yere sahiptir. Papirüs, edebiyat dergiciliğine bir seviye ge-
tirmiştir. Cemal Süreya Seber tarafından ilk olarak Papirüs 
dergisi 1960-1961 yıllarında ancak dört sayı çıkabilmiş, 
sınırlı bir çevrenin dergisi olarak çok fazla etkili olamadan 
yayınına ara vermek zorunda kalmıştır. Daha sonra Hazi-
ran 1966 senesinde çıkarılmış olan Papirüs, 1970’e kadar 
dört sene boyunca okuyucuları ile buluşmuş bir dergisidir. 
Derginin yazar kadrosunda Cemal Süreya, Muzaffer Buy-
rukçu, Mehmet Doğan, Turgay Gönenç gibi bir çok önemli 
şair ve yazar bulunmaktadır.

Pazar Postası: İlk defa Cemil Sait Barlas tarafından 4 
Şubat 1951’de haftalık bir gazete adıyla çıksa da kaynak-
lar onu dergi olarak tanımlamaktadır. Pazar Postası, adın-
dan da anlaşılacağı gibi yayın suresi boyunca pazar günle-
ri çıkartılmıştır. Haftalık çıkan ve siyasi değerlendirmelerin 
yer aldığı bir gazete olmasına rağmen, Pazar Postası, 
sanat-edebiyat alanındaki çalışmalarıyla adını duyurmuş-
tur. Pazar Postası’nın 18 Ocak 1959 yılına kadar idare ve 
baskı yeri olan Ankara’dan İstanbul’a taşınmasıyla hem 
idare hem de baskı yeri değişmiştir. Bu tarihten itibaren 
Pazar Postası’nın idare yeri, “Cağaloğlu, Nuruosmaniye 
Caddesi 9/2 Yavuz Ap. No: 787 İstanbul” şeklindeki ad-

Ahmet İhsan tarafından çıkarılan Servet-i Fünûn dergisi, Atatürk Kitaplığı.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Süleymaniye 
Kütüphanesi, Süheyl Ünver Dosyaları.
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res olmuştur. Gazete/dergi, kapanıncaya dek İstanbul’da 
Gediz Matbaası’nda basılmıştır. Pazar Postası’nda Cemil 
Sait Barlas, Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, A. H. Selgil, A.
B.C., Mecdut Mansuroğlu, Nermin Abadan, Harmon Coxe, 
Memduh Sevket Esendal, Sami Çelenk, Sıddık Tümerkan, 
H. Bornovalı, Kasım Gülek, Attila İlhan, Cevat Dursunoğlu, 
Süha Kavafoğlu, Ali Gümrükçü,  Yusuf Mardin, A. H. Selgil, 
Vildan Aşir Savaşır, Nevin Arıcan, Nermin Abadan, Malik 
Aksel, Mustafa Emil Elöve, Ömer Unsal, Murat Öner, Tur-
gut Dedesen, Faruk Taşkıran, Yasar Yula, Salim Çardaklı, 
Selahattin Turan, İstiklal Gökçer, Ali Fuskoğlu, M. Men-
deres, Nihat Doğangüneş, Füruzan Hüsrev Tökin, Ayten 
Sayman, Cahit Güçbilmez, Cevat Geray, Cami Demli, Öz-
demir Çobanoğlu, Nurettin Sevin, Yusuf Mardin, Can Yü-
cel, Bülent Ecevit, Muzaffer Tayyip Uslu, Suat Taşer, Ömer 
Faruk Toprak, İlhan Usmanbaş, Sami Çelenk, Muzaffer 
Uyguner, Baki Kurtuluş, İlhan Tarus, Rukiye Ermumcu, 
Seyfettin Turhan, Süleyman Ege, Kemal Bekir Manav, Ca-
hit Alp, Malik Aksel, Behçet Kemal Cağlar, Nurullah Ataç, 
Turgut Uyar, Cemal Süreya, Mehmet Kemal, Tarık Kakınc, 
Muzaffer Erdost, Orhan Duru, Fethi Giray, Seyfettin Başçıl-
lar, Ferit Edgü, Ümit Yaşar Oğuzcan, Berin Taşan’ın adları-
na rastlanılmaktadır.

Servet-i Fünun: Sadri Sema’nın yazısındaki ifadesi ile 
“Bugünkü Adliye postahaneden, yahut postahaneli adli-
yeden Babıâli Caddesi`ne (Ankara Caddesi) gelirken Halk 
Sandığı olan bina Alem Matbaası, Ahmet İhsan ve Şüre-
kası, Servet-i Fünûn” diye tarif ettiği yerde çıkmış Türk 
dergiciliğinin kilometre taşlarından biri olmuştur.

edebiyatçılarının birçoğu yer almıştır. 

yeni ufuklar: Önceleri Ufuklar daha sonra Yeni Ufuklar 
adını alan derginin yayın tarihi olan Şubat 1952 ile son 
sayının çıktığı Kasım 1976 tarihleri arasında farklı yerlerde 
basılmıştır. Nisan 1969 ile son sayının çıktığı Kasım 1976 
tarihleri arası: İdare yeri: Himaye-i Etfal Sok.2, Mirat Han, 
201, Cağaloğlu-İstanbul’dur. Yeni Ufuklar dergisinin yazar 
kadrosu: Halide Edip Adıvar, Adnan Adıvar, M.Cevdet 
Anday, Burhan Arpad, Talip Apaydın, Nurullah Ataç, 
İhsan Atar, Balaban, Halikarnas Balıkçısı, M. Başaran, 
Fakir Baykurt, İlhan Berk, Asım Bezirci, Adnan Binyazar, 
Muzaffer Buyrukçu, Orhan Burian, Edip Cansever, Ahmet 
Cemal, Demirtaş Ceyhun, Necati Cumalı, Halit Çakır, Orhan 
Çubukçu, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Emel Dilman, Mehmet H. 
Doğan, Turhan Doyran, Orhan Duru, Ferit Edgü, Hüseyin 
Erdem, Muzaffer Erdost, Azra Erhat, Bedii Eroğlu, İsmet 
Zeki Eyuboğlu, Sabahattin Eyuboğlu, Sait Faik, Metin 
Gümrükçü, Cengiz Gündoğdu, Vedat Günyol, Nedim 
Gürsel, Ferit Celal Güven, Ruşen Hakkı, Selim İleri, Attila 
İlhan, Özdemir İnce, Ceyhun Atuf Kansu, M.Karabulut, 
Feyyaz Kayacan, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Masis 
Kürkçügül, Nermin Menemencioğlu, H. Meran, Rauf 
Mutluay, Fethi Naci, Ahmet Oktay, Fikret Otyam, Sami N. 
Özerdim, Demir Özlü, Yılmaz Pütün, Ekrem Sağkol, İlhan 

Servet-i Fünûn, 27 Mart 1891 – 26 Mayıs 1944 tarihleri 
arasında yayımlanmış fen, magazin, sanat ve edebiyat 
dergisidir. İstanbul’da haftalık olarak yayımlanan Servet-i 
Fünûn, zaman zaman yayınına ara vermek zorunda kal-
mıştır. Yarım yüzyılı aşan yayın hayatı boyunca (54 yıl) 
2464 sayı çıkmıştır. Derginin kurucusu ve sahibi olan A. 
İhsan (Tokgöz, 1868–1942) başyazarlık görevini uzun yıl-
lar üstlenmiştir. Dergide Tevfik Fikret (1867–1915), Hüse-
yin Cahit (Yalçın, 1874–1957) ve yeni harflerin kabulüyle 
Servet-i Fünûn - Uyanış adını aldıktan sonra Halit Fahri 
(Ozansoy, 1891–1971) gibi ünlü edebiyatçılar yayın müdü-
rü olarak görev yapmıştır.

Ahmet İhsan, matbaasını kurup, Servet-i Fünûn’un im-
tiyazını üzerine alınca; “iyi bir resimli haftalık gazete çı-
karmak” ister. Avrupa’da o dönemde yeni kullanılan “çin-
kografi” tekniğini inceler. Yazışmalar sonucunda ünlülerin 
resimlerinden oluşan “galvano kalıp”lar getirtir. Avrupa’ya 
gider ve yeni baskı tekniklerini öğrenir. Fransa’dan kâğıt 
ithâlâtı yapan Ahmet İhsan, baskı tekniği yönünden Ser-
vet-i Fünûn’un, dönemin en iyi dergisi olmasına gayret 
eder. Bu konudaki çalışmalarını takdir eden Saray’dan 
nakdi yardım bile görür. 

Türk düşüncesi: 1 Aralık 1953’te Peyami Safa 
yönetiminde aylık fikir ve sanat dergisi olarak yayın 
hayatına başlamış ve Nisan 1960’dan sonra yayınına son 
verilmiştir. Dergiyi maddi olarak Prof. Dr. Kâzım İsmail 
desteklemiştir. Derginin idarehanesi: Ankara Cad. No: 
7 Selçuk Apt. 4. Kat, İstanbul’dur. Dergi bazı aralıklarla 
yayınına devam etmiştir. Dergi dönemin sanat, edebiyat, 
siyaset ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanı hakkında 
okuyucularına bilgiler sunmuştur. Dergide Hilmi Ziya 
Ülken, Peyami Safa, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, İbnütayyar 
Semahaddin Cem, M. Necmettin Özdarendeli, Füruzan 
Hüsrev Tökin, Resat Ekrem Koçu, Fuat Gedik, Vecdi 
Bürün, Hidayet Uğur, Melahat Mansuroğlu, Bülent Tarcan, 
Edibe Dolu, Elif Naci, Züleyha Münif, Sadi Samra, İbrahim 
Minnetoğlu, Mehmet Toprak, Neyyire Koçar, N. Feritun 
Bellisar, M. Doğan Özbay, Vecdi Bürün, Nurettin Artam 
yazmıştır. 

yeditepe: 1 Nisan 1950’de yayın hayatına Hüsamettin 
Bozok’un yönetiminde başlamıştır. Haziran 1974’te 
yayınına ara verilen Yeditepe, Aralık 1979’dan Haziran 
1984’e kadar yayın hayatına devam etmiştir. Babıâli’deki 
Nuruosmaniye Caddesi’nde Yeni Han’ın ikinci katında 
yayın yapmıştır. Derginin yazı kadrosunda Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, Salâh Birsel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İlhan Berk, 
Turgut Uyar, Asaf Hâlet Çelebi, Fikret Âdil, Metin Eloğlu, 
Cahit Irgat, Muzaffer Buyrukçu, Ülkü Tamer, Tarık Dursun 
K. Aykut Poturoğlu, Abdullah Neyzar Karahan, Halil 
Uysal, Seyfettin Bascıllar, K. Mustafa Çakmak, Ali Yüce, 
Anıl Meriçelli, Müştak Erenus, Ömer Faruk Toprak, Feriha 
Aktan, Kenan Ercan, Sadık Deniz, Osman Türkay, Ayhan 
Can, Talât Sait Halman, Halûk Şevket, Metin Eloğlu, 
Haldun Tuzlacı, Oğuz Makal vb. gibi devrin ünlü şair ve 

Selçuk, Mehmet Seyda, Talayhan Soytürk, Güner Sümer, 
Sezer Tansuğ, Suat Taşer, A. Teleme, Teo, Afşar Timuçin, 
Ö.Faruk Toprak, Cavit Orhan Tütengil, Mina Urgan, Nermi 
Uygur, Hayrettin Uysal, Hilmi Yavuz, Atalay Yörükoğlu, 
Kamuran S. Yüce’dir. Dergide çevirileri yapılan yazarlar da 
vardır.

varlık: Derginin çıkış gerekçeleri, amaçları ve ilkeleri 
15 Temmuz 1933 tarihli varlık dergisinde yayımlanan 
“Varlık Ne İçin Çıkıyor” başlıklı yazıda ortaya konur. 
1946’da Ankara’daki Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme 
Bürosundaki görevinden istifa ederek İstanbul’a yerleşen 
Yaşar Nabi Nayır, Varlık’ı da İstanbul’da çıkarmaya devam 
eder. Kemalettin Kâmi, Yaşar Nabi, Kâzım Nami, Cevdet 
Kudret, Hamit Macit, Abdülhak Sinasi, Ziya Osman, Vasfi 
Mahir, Ahmet Kutsi, Behçet Kemal, Feritun Fazıl, Sabri 
Esat, İbrahim Necmi, Ahmet Muhip, Nahit Sırrı, Etienne 
Tömörkeny, Şevket Hıfzı, Ahmet Hamdi, Muzaffer Aydın, 
Zahir Güvemli, Muhtar Körükçü, Muvaffak Sami Onat, 
Fahir Onger, Şinasi Özdenoğlu, Şükrü Enis Regü, Ziya 
Osman Saba, Cemal Sezgin, Şahap Sıtkı, Ziya İlhan 
Zaimoğlu, M. Nuri Acar, Nahid Ulvî Akgün, Saffet Akman, 
M. Fethi Aktan, Ç. Altan, Melih Cevdet Anday, Rıza Apak, 
Talip Apaydın, Şahap Arat, M. Sunullah Arısoy, Özdemir 
Asaf, Orhan Asena, Turan Aydoğan, Metin Aytek, Mustafa 
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Ömer Hayyam, Hüseyin Dâniş-Rıza Tevfik, 

Ruyan Soydan Arşivi.  

Servet-i Fünûn dergisi idare binası, Servet-i 
Fünûn, 12 Ağustos 1328.
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Bakkal, Mehmet Başar, Melih Başar, Suat Nazif Baydur, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mahmut Bören, Mahmut Canalı, 
Nezih Cansel, Cevdet Kudret, Necati Cumalı, Sadi Cumbul, 
Faruk Çağlayan, İlhan Demirarslan, Ahmet Muhip Dıranas, 
Mehmet Dizman, Hamdi Durmuş, Bülent Ecevit, Baki 
Süha Ediboğlu, Hikmet Erdal, Nüzhet Erman, Mehmet 
Ali Ermiş, Fahri Ersavaş, Bedri Gider, Fethi Giray, Namık 
Gökçay, Bahadır Gökyaran, M. Güldiken, Turhan Gürkan, 
Halim Güzelson Kenan Harun, Mehmet Hokna, Ayhan 
Hünalp, Cahit Irgat, Attilâ İlhan, Naci Kalpakçıoğlu, Orhan 
Veli Kanık, Ceyhun Atuf Kansu, Muammer Karabağlı, 
Hamdi Kestelli, Cemal Kırca, Necdet Konuk, Yunus Kâzım 
Köni, Şükran Kurdakul, Mahmut Kuru, İlhan Kuşak, Cahit 
Külebi, Kemal Küntay, A.Celal Mehirli, Mehmet Kemal, 
Behçet Necatigil, İlhan Odyakmaz, Ümit Y. Oğuzcan, Oktay 
Rıfat, Mustafa Y. Onaran, Muvaffak Sami Onat, Şinasi 
Özden, Şinasi Özdenoğlu, İdris Ahmet Pura, Şükrü Enis 
Regü, Ziya Osman Saba, Sabahattin Kudret, Sadi Samra, 
Ekrem Şani Sanal, Aziz Behiç Serengil, Fethi Siret, Sabih 
Şendil, Hasan Şimşek, A. Celal Şimşek, Ziya Salim Talay, 
Zafer Hüsnü Taran, Cahit Sıtkı Tarancı, H. Berin Taşan, 
İbrahim Tekelioğlu, Recep Telli, Ahmet Ziyaeddin Tuncar, 
Ercüment Uçarı, Sedat Umran, Emin Ülgener, Halim 
Yağcıoğlu, T. Raşit Yalçın, Yaşaran, Kemal Yerdelen, Afif 
Yesari, M. Kemal Yılmaz, Can Yücel yazarları arasında yer 
almaktadır. 

BaBıâlİ KİTaPÇılaRı ve yayınevleRİ
Osmanlı insanı kendi dili ile basılmış kitapla İbrahim 
Müteferrika’nın evinde kurduğu matbaa vasıtasıyla 
tanışmıştır. Gerçi Osmanlı topraklarında yaşayan 
gayrimüslimler Müteferrika’dan çok önce kendi da yaklaşmışlardır. Günümüzdeki adı Ankara Caddesi 

olmakla beraber eskiden beri bilinen adıyla “Bizim Yokuş” 
bugünkünden daha canlı basın–yayın merkeziydi. Büyük 
Postane’nin köşesinden başlayan yokuş ve buraya açılan 
hemen bütün ara sokaklar sağlı sollu, dükkânları ve 
hanlarıyla hep gazete ve dergi idarehaneleri, matbaalar, 
klişeciler, kırtasiyeciler ve kitapçılardan ibaretti. Zaten 
Babıâli denildiği zaman, yalnız Ankara Caddesi değil, 
civarındaki sokaklar da kastedilmiş olurdu.1  

ahmet halit Kitabevi: Ahmet Halit Yaşaroğlu 1918 
yılında Babıâli’de Talebe Defteri İdarehanesi adıyla bir 
yayınevi açmıştır. Burada Halit Fahri Ozansoy, Şükûfe Nihal, 
Orhan Seyfi Orhon gibi edebiyatçıların kitaplarını basmıştır. 
Bu yayınevi 1920’de mütareke yıllarında kapanmıştır. 
Ahmet Halit Bey 1920’den 28’e kadar öğretmenlik yapmış 
1928’den 1951 yılına kadar da yayıncılıkla uğraşmıştır. 
Eşi Naime Halit Hanım da öğretmendir. Onun adı ile Latin 
alfabesini öğreten bir alfabe çok yayımlanmıştır. Basılan 
bu alfabe çok satılmıştır. Ahmet Halit’in ölümüyle eşinin 
yönettiği yayınevi, 1967’de onun da ölümüyle etkinliğini 
yitirmiş ve kapanmıştır. 1951’den 1973 yılına kadar da 
Ahmet Halit Yaşaroğlu’nun Ayhan ve Yıldız Yaşaroğlu 
adlarındaki iki oğlu kitabevini sürdürmüşlerdir.

aka Kitabevi: 1934 yılında İnkılâp kitabevinde çalışan 

matbaalarını kurmuşlardı ama bunların kendi dil ve 
alfabeleriyle bastıkları kitaplar öteki cemaatlere hitap 
etmiyordu. İbrahim Müteferrika’nın matbaasının ardından 
bu alanda hızlı gelişmeler olmuş ve kitap basımının 
düzenlenmesi için Matbaalar Nizamnamesi: 15 Şubat 
1857’de yürürlüğe girmiştir. Bu nizamname basımevlerinin 
“ancak irade ile açılabileceğini” hükme bağlayıp kitap 
ve broşürlerin, basılmasından önce sansür edilmesi 
hükmünü getirmiştir. Nizamnamede yer alan hükümlerle, 
basımevi sahibi, yeri, makine ve malzemesinin çeşitleri, 
ne iş yapacağı, çalıştıracağı personel, bunların kimlikleri, 
ikametgâhları, bir bildirim ile kayıt altına alınmıştır. 
Daha sonra 1895’te çıkartılan ‘‘Matbaalar ve Kitapçılar 
Nizamnamesi’’ne göre dükkân sahipleri ve seyyar 
olarak kitap, broşür, resim ve fotoğraf satanların tümü 
bulundukları vilayetin belediyesinden bir ruhsat alacak, 
basacakları her kitap önce Maarif Nezareti’ne sunulacak, 
yasak kitapları satan matbaa ve kitapçılar kapatılacak, 
seyyar sergiciler para cezasına çarptırılacaklardı. 

İstanbul’da ilk kitapçılar Beyazıt’ta, Beyazıt Camisi 
yanındaki avluda idi. Kitap alıp satan manasında bunlara 
Sahaf, çarşıya da Sahaflar Çarşısı denirdi “Sahaflar Şeyhi” 
denen bir şeyhleri, kâhyaları vardı. Sahaflarda yazma ya 
da taş basması tefsir, fıkıh, kelam gibi kitaplarla lügat, 
tarih ve divanlar bulunur, meraklılar bu gibi kitapları 
sahaflarda temin eder, satmak isteyenler orada satarlardı. 
Sahaflar matbaa baskısı kitapları satmayı küçüklük 
saydıklarından bu gibi kitaplar Beyazıt, Çemberlitaş, 
Okçular, Bahçekapı’daki İranlı tönbekicilerde satılırdı.
Yayın piyasasının canlanması ve gelişmesi ile kitapçılar 
Osmanlı Devleti’nin yönetim binası olan Babıâli’ye daha G. Aka Eren tarafından 1956 yılında kurulmuştur. Kitabevi 

ilk kataloğunu aynı yıl yayımlamıştır.1962’de İnkılap 
Kitabevi ile birleşen bu kitabevi faaliyetine 1984 yılında 
son vermiştir.

akşam Kitaphanesi: 10 Nisan 1933 tarihinde 
kurulmuştur. 1934 yılında bastıkları eserler hakkında 
katalog yayımlamışlardır.

arakel Kitaphanesi: Arakel Tozluyan Efendi 
Babıâli’deki ilk kitapçılardandır. 1875 yılında İstanbul’da 
Babıâli’de dükkânını açar ve çalışmalarını uzun zaman 
sürdürür. Babıâli’de ilk gazete dağıtıcılarındandır. I. 
Meşrutiyet’ten sonra bastığı farklı kitaplarla dikkat 
çekmiştir. Arakel Kitaphanesi, ağırlıklı olarak Fransızca ve 
Türkçe ders kitapları basmıştır. Talim-i Kıraat ve Mekteb-i 
Edep adlı okul kitapları defalarca basılmıştır. Kitaphanenin 
1885’te yayımladığı Esami-i Kütüp adlı kitap kataloğu ise 
Osmanlı tarihindeki ilk ticari katalog kabul edilir. Arakel 
Efendi 1912 yılında ölünce oğlu Leon Efendi bir müddet işi 
sürdürmesine rağmen kitabevi 1914’te kapanmıştır. 

arif Bolat Kitabevi: 1940’lardan sonra kurulmuş yayın 
faaliyetlerine uzun süre devam etmiştir. Ucuz ve tercüme 
romanların yanında birçok türde eserler basmış bir 
yayınevidir. Arif Bolat Kitabevi, bir dönem, özellikle kadın 

Akşam Matbaası tarafından basılan “Türk 
Sanatı” adlı çalışma, M.Rüyan Soydan Arşivi. Akşam Matbaasında basılan, Faruk Nafiz 

tarafından yazılmış  “Numaralar” adlı eser, 
M.Rüyan Soydan Arşivi.
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12 Ağustos 1328.
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okurları büyülemiş Cronin’in yayıncısıdır. Meşhur sinemacı 
Ertem Eğilmez bu yayınevinde çalışmıştır.

asır Kütüphanesi: Kirkor Faik Efendi isimli bir Ermeni 
tarafından ilk olarak Beyazıt’ta kurulmuştur. Abdülhamit 
döneminde Hazine-i Fünun ve Musavver Terraki isimli 
haftalık mecmua çıkaran ve pek çok kitap yayımlayan 
Kirkor Efendi, II. Abdülhamit tarafından nişanlarla taltif 

Kendisini bizzat tanımış olan Münir Süleyman Çapanoğlu, 
Asır Kütüphanesi sahibi hakkında şu bilgileri vermiştir: 
“Müessesenin adı Asır Matbaa ve Kütüphanesi idi. Kirkor 
Efendi, Mutlakiyet devrinde Hazine-i Fünun ve Musavver 
Terakki isimli haftalık iki mecmua çıkarmış, birçok kitap 
yayımlamıştır. Sultan II. Abdülhamit, ona rütbe nişanı 
vermişti. Hatırımda kaldığına göre, rütbesi ulâ idi. Göğsü 
nişanlı ve üniformalı resmîni kütüphanede, oturduğu 
masanın karşısındaki duvara asmıştı... Kirkor Faik 
sonradan kitapçılığı bıraktı. Üsküdar’da Bağlarbaşı’nda bir 
bakkal dükkânı açtı.”

Cemiyet Kütüphanesi: Hacı Kasım Efendi’nin oğulları 
tarafından kurulup daha çok popüler, folklorik, polisiye-
roman, biraz müstehcen yayın, hikâyeler basmıştır. Daha 
sonra her iki kardeş ayrı kitabevleri kurarak Cemiyet 
Kütüphanesi yayımlarına son vermişlerdir. 

Cihan Kitaphanesi: Ermeni Mihran Acun tarafından 
1892 yılında kurulmuştur. Hukuk konulu kitapları ile 
tanınmıştır. Mihran Efendinin 28 Kasım 1936 tarihinde-
ki ölümünden sonra da faaliyetlerine devam etmiştir. 
Yayınevini 1945 yılına kadar kızı Armanuş Corio devam 
ettirmiştir. 1980’li yıllarda da kapanmıştır.

Cumhuriyet Kitaphanesi: Kurucusu 1907’de Kay-
seri’de doğan ve daha sonra Kumkapı’ya yerleşen Gar-
bis Fikri Bey bir Ermenidir. 1930 yılında bir arkadaşı ile 
birlikte Cumhuriyet Kütüphanesi adıyla bir kütüphane 
açar, fakat kütüphaneyi 1932 yılında arkadaşına bıraka-
rak İnkılap Yayınevini kurar. 

Gayret Kütüphanesi: Kirkor Faik’in Asır Kütüphane-
si’nde tezgâhtar olduğu dönemde, yanında yetiştirdiği 
Garbis Balamutoğlu adında birinin kurduğu bir kitabe-
vidir. Babıâli’nin ünlü kitapçılarındandır. Garbis Efendi 
tasavvuftan anlar, musikiye meraklı, kanun çalan zarif 
bir zat olup Samiha Ayverdi’nin ilk eserlerini basmıştır.

hilmi Kitabevi: İlim ve kültürüne unutulmaz hizmet-
lerde bulunmuş olan İbrahim Hilmi Çığıraçan Babıâli’de 
kitapçı açmış ilk Müslüman, Türk naşirlerdendir. 1896 yı-
lında Vakit Yurdu’nun kapısı yanındaki küçük dükkânda 
kitapçılığa başlayan İbrahim Hilmi Çığıraçan yayıncılık 
hayatını, ölüm tarihi olan 1963’e dek yayıncılığı sürdür-
müştür. İlk Türk editörleri arasında yer alan Tüccarzade 
İbrahim Hilmi Çığıraçan’ın Türk kültür hayatına olan kat-
kıları çok büyüktür. Ömrünün sonuna kadar kitap neş-
retmiştir. II. Meşrutiyet döneminde yazdığı kitaplarda, 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sıkıntıların neden-
lerini idarî, askerî, siyasi, ekonomik ve sosyal açılardan 
ele almış ve bunların çözümüne ilişkin fikirler üretmiştir. 

İkbal Kütüphanesi: 1901 yılında Şems Kütüpha-
nesi’nde çalışmaya başlayan “Hüseyin Kitapçı” bir yıl 
sonra Beyazıt’ta daha sonra Köprübaşı’nda Şems Kü-
tüphanesi ismini İkbal Kütüphanesi olarak değiştirerek 

edilmiş biriydi. Kirkor Efendi’nin göğsü nişanlı ve üniformalı 
fotoğrafı işyerinin duvarını süslerdi. Ahmet Rasim’in bir 
yazısından anlaşıldığına göre 1297/1881 yılında kitapçılık 
yapmaktaydı. Daha sonraları Babıâli Caddesi 44 numaraya 
taşınan Asır Kütüphanesi yine Ahmet Rasim’in ifadesiyle, 
Babıâli’de Kitapçı Arakel ile rekabete girer. 1921’den önce, 
nedenlerini ve detayını bilemediğimiz yangın sonucu 
Asır Kütüphanesi kapanır, K. Faik de kitapçılığı bırakır. 

kitapçı açmıştır. Bir ara bir İtalyan gemisi köprüdeki o 
dükkânların olduğu yere çarpmış ve bütün kitaplar de-
nize dökülmüştür. Bu tehlikelerden sonra İkbal Kütüp-
hanesi için Babıâli’nin üst tarafında bir dükkân kirala-
narak 1970’li yıllara kadar mekânda kitapçılık faaliyeti 
sürmüştür. Osmanlı devrinin meşhur yayıncılarındandır. 
1943 yılında ölen Hüseyin Kitapçı’nın yayınevini çocuk-
ları işletmeye devam etmişlerdir.

İnkılap Kitabevi: Hâlâ faaliyette olan İnkılap Kita-
bevi’nin kurucusu Garbis Fikri Bey kunduracı Agop Usta 
ile Verjin Hanım’ın oğludur. 1932 yılında Ankara Cadde-
si’nde 157 numarada İnkılap Kitabevi’ni açar, 1932-54 
arasında burada faaliyette bulunur. Daha sonra 1962 yı-
lında Aka Eren diye bir yayıncıyla birleşir, İnkılâp ve Aka 
Kitabevleri adını alır. Ağırlıklı olarak ders kitapları ya-
yımlarlar. 1971 yılında Garbis Fikri Bey ölür, 1984 yılında 
Aka Kitabevi ile ayrılırlar ve İnkılâp Kitabevi hâlâ yayı-
nını sürdürmektedir. Garbis Fikri’nin 8 Haziran 1971’de 
ölümü üzerine yayınevinin yönetimine, oğlu Nazar Fikri 
geçmiştir. Daha sonra Nazar Fikri’nin oğlu Arman Fikri 
yürütmektedir. Türkiye’nin en köklü, İstanbul’un en eski 
yayınevlerindendir.

İnsel Kitabevi: Yayımlandığı yıllar için epey müsteh-
cen sayılmış Pitigrilli tercümelerini yayımlamakla meş-
hur İnsel Kitabevi Babıâli’deki yayınevlerindendi. Sahibi 
Avni İnsel dönemin çevirmenlerindendir.
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Cemiyet Kütüphanesi tarafından neşr edilen 
“Türk Şairleri” adlı eser, M. Rüyan Soydan Arşivi.

Cihan Kitaphanesi tarafından neşredilen, 
Ahmet Rasim tarafından yazılan, Menakıb-ı 
İslam adlı eser, M.Rüyan Soydan Arşivi.

Resimli Kamûs-i Osmanî Ali Seydî,  Matbaa ve 
Kütübhane-i Cihan, M.Rüyan Soydan Arşivi.
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İsmail akgün yayınevi: 1940’lı yılların sonlarına 
doğru yeni açılan, o zamana göre Babıâli’nin en pahalı 
ve şık kitaplarını, özellikle tıp ve hukuk kitapları basan 
bir yayıneviydi.

Kanaat Kitabevi: 1898 yılında Babıâli’de İlyas Bayar 
(Eliya Behar, 1880-1945) tarafından kurulmuştur. Jön 
Türkler’in yazılarını gizlice basıp dağıtmıştır. Latin harf-
lerinin kabulünden sonra yaptığı yayımlarla atılım yap-
mıştır. İlyas Bayar’ın ölümünden sonra işleri devralan 
oğlu yönetiminde daha çok okul kitabı, atlas ve sözlük 
alanında yayıncılığı sürdüren kitabevi, 1970’lerin sonla-
rında yayımlarına son verip kırtasiye işine girmiştir. Es-
kilerden ve önemli kitabevlerinden Kanaat Kitabevi’nin 
kurucusu İlyas Bayar, bir Musevi’dir. Oğlu Aslan Bayar’ın 
ölümüyle 1994 yılında Kanaat Kitabevi tasfiye edilir ve 
kapanır. 

Kaspar Kütüphanesi: Kaspar Kayseryan ve Kara-
bet Panosyan Efendi ortaklığı ile 1888’de kurulmuştur. 
Maarif Mecmuasını çıkarmıştır. Kaspar Efendi kitapçılığı 
belli bir süre yaptıktan sonra, 1894 yılında ölmüştür. 

Maarif Kütüphanesi: kurucusu Babıâli’deki ilk Müs-
lüman Türk kitapçısı olduğu söylenen Hacı Kasım Efendi 
olup 1895’te kurulmuştur. İlk yeri Hakkâklar Çarşısı’dır, 
daha sonra Babıâli’ye geçer ve hepimizin bildiği ünlü 
Saatli Maarif takvimlerini çıkartır. Şu an hâlen Babıâ-
li’de faaliyette olan belki de tek kitabevidir. Hacı Kasım 
Efendi’nin 4 çocuğu vardır. Biri, Mehmet Ali Bey, doktor-

manlarına rastlayan kitaphane bir çok “cinai roman” 
yayımlamıştır. Ne zaman kapandığını bilemediğimiz 
yayınevi 1933 yılında faaliyettedir.

Sander yayınevi: Mithat Sadullah Sander ile Şükûfe 
Nihal’in oğlu, Necdet Sander’in (1914(?)–1983) 1960’lı 
yılların sonlarından başlayarak 22 Temmuz 1983’teki 
ölümüne dek faaliyette olan yayınevidir. Yeni baskıla-
rı bugün de başka yayınevleri tarafından hâlâ düzenli 
olarak yapılmakta olan önemli kitaplar yayımlamış bir 
yayınevidir. 

Semih lütfi Kitapevi: Kayserili bir Ermeni olan 
Semih Lütfi’ye aittir. Bu kitabevi Semih Lütfî Erciyas 
tarafından 1906 yılında Babıâli’de Ankara Caddesi’nde 
kurulmuştur. Kurulduğu tarihten kapandığı 1982 yılı-
na kadar Babıâli’de yayıncılık yapan bu kitabevi, Türk 
edebiyatına pek çok eser ve yazar kazandırmıştır. Refik 
Halit Karay, Peyami Safa, Reşat Nuri Güntekin, Reşat 
Enis, Guzide Sabri, Esat Mahmut Karakurt, Burhan Ca-
hit Morkaya, Safiye Erol, Kerime Nadir, Osman Cemal 
Kaygılı gibi pek çok edebiyatçının eserlerini Semih Lüt-
fî basmıştır. 

Aynı yayınevi Suhulet Kütüphanesi olarak da eserler 
basmıştır. Pierre Louys adlı Fransız yazarın Nasuhi 
Baydar tarafından dilimize çevrilen Afrodit adlı kita-
bı Suhulet Kütüphanesi sahibi Semih Lütfi Erciyas 
tarafından basılmıştır. Eser, müstehcen olduğu ge-
rekçesiyle mahkemelik olmuştur.2 Bu dava dönemin 
matbuatında önemli yer tutmuştur. Uzun süren mah-
kemelerden sonra 24 Şubat 1940 günü yapılan oturu-
munda Talim ve Terbiye Dairesi’nin kitabın müstehcen 
olmadığına dair raporu ile dava düşmüştür. Aylarca 
devam eden bu hengâmeden yalnız bir kişi kazançlı 
çıkmıştır. O zaman Tan gazetesinde çalışan Naci Sa-
dullah, ”Afrodit” başlıklı bir dörtlüğünde bu kişiyi çok 
güzel ifade etmiştir.

“Ey güzeller güzeli, ey güzeller perisi, 
Var bu işin sonunda pek talihli birisi
Bil ki dava bitince, bizim Semih Lütfi’nin 
Sayemizde olacak binlerce müşterisi.”

Semih Lütfî Kitabevi, Selim İleri’nin “Yarın Yapayal-
nız”ında kısmen anlatmıştır. Semih Lütfi Kütüpha-
nesi’nin kapanış tarihi 1980’li yıllardır, Semih Lütfi 
ise 1940’lı yıllarda ölmüştür. Karısı, Aznif Hanım ise 
1980’li yıllara kadar yayın yapmadan sadece eski bas-
tıkları kitapları satarak yayınevini açık tutmuştur.

Tefeyyüz Kitaphanesi: Kaspar Kütüphanesi’nde 
çalışan ve Kaspar Efendi 1894 yılında ölünce onun eşi 
ile evlenen Parseh Keşişyan tarafından kurulmuştur. 
1940’lı yıllarda ölen ve 6 çocuğu olan Parseh Efendi 
yerine 1915 doğumlu oğlu Aram Ohannes Keşişyan 
geçmiştir. Ne zaman açıldığı konusunda net bilgi edi-

dur. Diğerleri; Açıkel soyadını alan Naci Kasım ve Tutya 
soyadını alan Hüseyin Bey. Ece Ajandaları’nın, Afitap 
Yayınevi’nin kurucusu Mehmet Sadık Kâğıtçı’nın eşi de 
Hacı Kasım Efendi’nin kızıdır. Babalarından devraldık-
ları dükkânı bir süre birlikte işleten Naci Kasım ve Hü-
seyin Tutya bir süre sonra ayrılıyor. Babıâli’deki Maarif 
Kütüphanesi, bugün hâlâ aynı ailenin elindedir. Hüseyin 
Tutya ise kardeşinden ayrıldıktan sonra Yeni Şark Maa-
rif Kütüphanesi’ni kuruyor. Orayı devam ettirecek torun 
kalmayınca yayınevinin deposu mirasçıları tarafından 
Nedret İşli’ye satılmıştır. Ülkemizde Latin harfleriyle ilk 
kitapları yayımlayan Maarif Kitaphanesi’dir. 1928 yılın-
dan, yani dil devriminden sonra yarısı eski, yarısı Latin 
harfleriyle basılmış kitapları da ilk kez bu yayınevi çıkar-
mıştır. Çıkardığı Saatli Maarif Takvimi’yle ünlüdür.

Mürüvvet Kitaphanesi: 1901 yılında Babıâli’de olan 
kitapçılardandır. Sahibi ve kuruluşu hakkında bilgi yoktur.
Remzi Kitabevi: Remzi Bengi (1907-16 Ağustos 1978) 
tarafından kurulmuştur. 1926’da Ümit Kitaphanesi adı ile 
ticarete başlamıştır. Ömer Seyfettin, Nâzım Hikmet gibi 
önemli yazarların kitaplarını yayımlamıştır. Günümüzde 
de önemli yayınevleri arasında sayılmaktadır.

Kitaphane-i Sudi: Süleyman Sudi, Kasım ve Hüseyin 
adlı iki kardeşin kitaphanesinde tezgâhtarlık yaparak 
yayın dünyasına girer. Kuruluş tarihi 2. Meşrutiyet za-

nemediğimiz kitaphane 1959 yılında kapanmıştır. 
Türkiye yayınevi: Tahsin Demiray tarafından 1925 
yılında İstanbul’da kurulan yayınevi, cumhuriyetin ila-
nından sonra faaliyete geçen ilk yayınevlerinden biridir. 
Türkiye Yayınevi, başlangıçtan itibaren çocuk ve genç-
lere yönelik bir yayın politikası belirlemiş olmasına 
rağmen, sonraki yıllarda bilhassa tarihî Türk romanları 
ve temel eğitim bilgilerinin yer aldığı dergileri de bün-
yesine dâhil etmiştir. 1925’de Abdullah Ziya Kozanoğ-
lu’nun da ilk çalıştığı dergi olan “Resimli Mecmua” ile 
başlayan seyri sonraki yıllarda 1936’da “Yavrutürk”, 
1939’da “1001 Roman” ve 1942’de “Çocuk Haftası” ile 
çeşitlenmiştir. Yayın hayatı boyunca daima çok satan 
ve okurun en çok rağbet gösterdiği çizgi roman dergi-
leri Türkiye Yayınevi logosuyla yayımlanmıştır. 1970’li 
yılların sonunda kapanmıştır. Çok önemli kitaplar bas-
mıştır.

vakit Kütüphanesi: Mehmet Asım Us ve Ahmet 
Emin Yalman kurucularıdır. 22 Ekim 1917’de yayın ha-
yatına giren Vakit gazetesinin kitap yayıncılığı faaliye-
tini sürdürmek üzere kurulmuştur.

yeni Kitapçı: 1935 yılında Babıâli’de kurulmuş bir 
yayınevidir. Babıâli’deki kitap yayıncılığı anlayışına 
farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Zekeriya Sertel’in 
kardeşi Kenan Yusuf Sertel tarafından kurulmuştur. 
1938 ile 1941 yılları arasında yayınevini Nail Çakırhan 
işletmiştir. Bu tarihten sonra Mithat Sertoğlu almıştır. 
Ancak ne zaman kapandığı konusunda bilgimiz yoktur. 

yeni Şark Kütüphanesi/ Türk neşriyat yurdu: 
Hacı Kasım Efendi tarafından 1862 yılında kurulmuş-
tur. 1912 yılına kadar Beyazıt’ta faaliyet göstermiştir. 
1926 sonrasında ikinci oğlu Hüseyin Tutya kütüphane-
yi devam ettirmiştir. 1986’larda da kapanmış bir yayı-
nevidir.

yeditepe yayımları: Hüsamettin Bozok (1916-
2008) tarafından 1950’li yıllarda kurulmuştur. Yayınevi 
aynı adlı dergi çıkarmış ve uzun yıllar şiir ödülü ver-
miştir. 

Zaman Kitaphanesi: 1901 yılında Misak Balamu-
toğlu (1875–1967) tarafından kurulmuştur. 1970’li 
yıllara kadar İstanbul’da kitapçılık yapar. Zaman Ki-
taphanesi 1930’lu yıllarda Osmanlı kıyafetleri ile ilgili 
Avrupa’da basılmış kitapları özel klişeciler sayesinde 
Türkçe’ye çevirtip basmıştır.

Dipnotlar:

1- Babıali’deki kitapçılar ve bu yazı için istifade ettiğimiz şu çalışmaya 
bakılabilir. Emin Nedret İşli, Kitaphaneden Yayınevine Babıali, Bilgi 
Üniversitesi Yayımları, İstanbul, Tarihsiz.
2- Konu hakkında bilgi için: Tahsin Yıldırım, 1940 Yılının Edebiyat 
Dünyasında Bir Tartışma: Afrodit, Temrin Dergisi, Ekim 2011, s. 42.

Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lûgatı.  
Ali Cevad,  Kasbar Matbaası, Rüyan Soydan Arşivi.
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düyun-u umumiye İdaresi’nin Ortaya 
Çıkışı ve İşleyişi 

19. yüzyılda dünya ölçeğinde yer alan ekonomik gelişme-
lerin büyük çoğunluğunu Avrupa’daki Sanayi Devrimi ve 
bu devrim sonrasındaki gelişmelerle birlikte değerlendir-
mek gerekir. 1830’lardan I. Dünya Savaşı’na (1914-1918) 
kadar geçen yaklaşık üç çeyrek yüzyıllık sürede Osmanlı 
Devleti’nin dış ticareti de görülmemiş boyutlarda ve hızla 
büyümüştür. Osmanlı ekonomisinin özellikle sanayileşmiş 
Avrupa ülkeleriyle olan bağları da bu dönemde giderek 

güçlenmiştir (Pamuk 1985:653).
        
16. yüzyılın sonlarında ekonomik darboğaz giderek artan 
bir sıklıkta yönetimi sarsmaya başlamış ve bu yapısal 
dengesizliğe bir de 18. yüzyılda çoğunlukla yenilgiyle biten 
savaşlar eklenince, ekonomik bunalımlar kaçınılmaz duru-
ma gelmiştir (Gürsel 1985:673).

İngilizlerle 1838 yılında imzalanan Baltalimanı Ticaret An-
laşması ve ardından 28 Ocak 1854 tarihinde Kırım Sava-
şı’nın başlamasıyla ekonomik düzen tamamen bozulmuş 

düyun-u uMuMİye’den 
İSTanBul eRKeK lİSeSİ’ne

Mehmet Çağlayan ÖZKURT*

ve artık pazarlık yapma gücü kalmayan yönetim, Fransa 
ve İngiltere ile 24 Ağustos 1854’te ilk resmî borç anlaş-
masını imzalamıştır (Gürsel 1985:676).

20 Aralık 1881’de Osmanlı yönetimi, “Muharrem Karar-
namesi” olarak bilinen belgeyi yayımlamış ve Avrupalı 
bono sahiplerinin temsilcileriyle görüşmeler sonunda va-
rılan bir anlaşmaya dayanan bu kararnameyle, bundan 
sonra Osmanlı borçlarıyla ilgili işleri yönetmek üzere “Dü-
yun-u Umumiye Konseyi” kurulmuştur (Lewis 2000:447).
  
Düyun-u Umumiye İdaresi yönetim kurulu; İngiliz, Fransız, 
Hollandalı, İtalyan, Avusturya-Macaristan ve Osman-
lı tahvil sahiplerini temsil eden altı delegeyle çoğunluğu 
Osmanlı Bankası elinde bulunan öncelikli tahvil sahiplerini 
temsil eden yedinci bir delegeden oluşmaktaydı (Blaisdell 
1979:9). Düyun-u Umumiye İdaresi, vergileri toplamak için 
geniş bir çalışma ağı kurmuştur. 1912’de burada 8931 gö-
revli çalışmaktadır (Avcıoğlu 2000:128). I. Dünya Savaşı 
öncesinde Düyun-u Umumiye İdaresi’nin şu kentlerde mü-
dürlükleri bulunmaktaydı: Adana, Hâlep, Edirne, Ankara, 
Bağdat, Beyrut, Bursa, İstanbul, Girit, Draç, Erzurum, Kon-
ya, Midilli, Manastır, Musul, Foça, Selanik, Samos, Siirt, 
Sivas, İzmir, Trabzon ve Yemen (Kazgan 1985:708).
 
Düyun-u Umumiye İdaresi, şehir dokusuna kazandırdığı 
yapılarla kültür yaşamı üzerinde de etkili olmuştur. Os-
manlı İmparatorluğu’nun kaynak sıkıntısı içinde olduğu bu 

dönemde, devlet eliyle yaptırılan kamu yapıları arasında 
Düyun-u Umumiye Merkez Binası, Osmanlı Bankası ve 
Tütün Rejisi ikiz binası gibi büyük boyutlu yapıların olduğu 
göze çarpmaktadır. Dolayısıyla Düyun-u Umumiye İdare-
si’nin mimarlık etkinliğinde pay sahibi olduğu açıktır (Yıl-
dıran 1989:20).
 
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından son-
ra yeni yönetim tarafından Osmanlı borçlarının önemli bir 
bölümü yüklenilmiş ve 1928 yılında varılan bir anlaşmaya 
göre de Düyun-u Umumiye İdaresi’nin görevi sona erdiril-
miştir (Avcıoğlu 2000:133).   
        
düyun-u umumiye İstanbul Merkez Binası

Mimarı:
Bina, Fransız kökenli levanten, zengin ve tanınmış bir ai-
lenin çocuğu olarak 2 Nisan 1850’de İstanbul’da dünyaya 
gelen ve 1921 yılında yine bu kentte hayatını kaybeden 
Aléxandre Vallaury tarafından tasarlanmıştır. 
       
Vallaury, 1869 yılında İstanbul’dan Paris’e giderek döne-
min en iyi mimarlık eğitimi veren okulu olan Ecoles des 
Beaux-Arts’da 9-10 yıl süreli bir eğitim almış ve 1879 yılın-
da eğitimini tamamlayarak İstanbul’a dönmüştür (Akpolat 
1991:10). Buradaki eğitimi sırasında edinmiş olduğu mi-
mari ilkelere bütün yapılarında bağlı kalmıştır.

Vallaury’nin, İstanbul’un her yanına dağılmış diğer eserle-
ri, genellikle geniş arsalar üzerine yapılmış, dört cephesi 
de özenle tasarlanmış yapılardır. Bu yapıların tasarımın-
da mimar, çoğunlukla geleneksel Türk konut mimarlığının 
planlarını, az eğimli çatılarını, geniş saçaklarını, cumba-
larını, kafesli pencerelerini yorumlayarak ve geliştirerek 
kullanmıştır (Akpolat 1991:71). Vallaury’nin yapıları, biçi-
miyle malzemesiyle farklı olan, dönemin yeni ortaya çıkan 
sosyal ve kültürel gereksinimlerine cevap veren yapılardır. 
Vallaury’nin kendisinden sonra gelen kuşağın başlattığı 
“I. Ulusal Mimarlık Dönemi” için iyi bir temel oluşturduğu 
söylenebilir (Akpolat 1991:73).
        
Mimarın baş eseri olarak kabul edilen Düyun-u Umu-
miye İstanbul Merkez Binası dışında, bilinen başlıca 
önemli yapıları olarak Sanayi-i Nefise Mektebi (1882), 
Cercle d’Orient (1884), Hidayet Camisi (1887), 1889 
Paris Uluslararası Fuarı için Türk Tütün Pavyonu,  Os-
manlı Bankası Genel Müdürlüğü (1892), İstanbul Arke-
oloji Müzesi (1891-1907 üç aşamada), Pera Palas Oteli 
(1893), Yeni Karaköy Han (1893), Tokatlıyan Oteli, Bü-
yükada’daki otel, Union Française (1896) ve Decugis Evi 
(1895), Büyükada Principo Palas (1900), Afif Paşa Yalısı 
(1901), Abdülmecit Efendi Köşkü (1901), Haydarpaşa 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (1903) sayılabilir. 2 Mart 
1883 tarihinde başladığı Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki 
mimarlık eğitmenliği görevinden 10 Ağustos 1908’de 
kendi isteğiyle ayrılan Vallaury’nin uzun sayılabilecek 
meslek yaşamındaki bilinen son çalışması ise 1909 yı-
lında düzenlenen “Abide-i Hürriyet” anıtı proje yarışma-
sı olmuştur (Akpolat 1991:20). 

*İ. Ü. Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü

Eski Düyun-u Umumiye yeni İstanbul Erkek Lisesi, 
Foto: Halit Ömer Camcı, 2004.
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Tarihçesi:
Bir önceki bölümde kısaca tanıtılan Düyun-u Umumiye 
İdaresi, 1881 yılında imzalanan Muharrem Kararname-
si’nin ardından kuruluş ve örgütlenme çalışmalarına baş-
lamıştır. İlk olarak, Sirkeci’de Celal Bey Hanı’ndaki büro-
larda çalışmaya başlayan idare; bu büroların kısa sürede 
yetersiz duruma gelmesiyle, kendisi için yeni bir bina ara-
yışına girmiştir (Batur 1994:111).
 
Düyun-u Umumiye İdaresi’nin yeni binası, Ahmet Paşa’nın 
Cağaloğlu’ndaki Çifte Konağı yıkıldıktan sonra yerine ya-
pılmıştır. Binanın yapım tarihi hakkında çeşitli görüşler öne 
sürülmüştür. Aléxandre Vallaury ve yapıları hakkında araş-
tırma yapan Mustafa Servet Akpolat (Akpolat 1991:147), 
ile Afife Batur 1897 (1994:111); Semavi Eyice 1898/1899 
(1977:1214/123), Selçuk Mülayim ise 1900 (1999:17) tari-
hini önermektedir. 

Yapımı tamamlandıktan sonra yaklaşık olarak otuz beş yıl 
Düyun-u Umumiye İdaresi’ne hizmet veren bina; bu kuru-
mun işlevini tamamlaması üzerine, 1933 yılında Mustafa 
Kemal Atatürk’ün emriyle İstanbul Erkek Lisesi’nin kulla-
nımına verilmiştir (Akpolat 1991:147). Bina günümüzde de 
bu işlevini sürdürmektedir.
        
Konumu ve Mimarisi:
Düyun-u Umumiye İdaresi Merkez Binası; Fatih (Eski Emi-
nönü) ilçesi, Cağaloğlu Semti, Türkocağı Caddesi No: 4’te 
bulunmaktadır. 

Kimi araştırmacılar tarafından İstanbul’un en iyi yapıları 
arasında gösterilen bina; görsel açıdan Süleymaniye, Ha-
liç, Eminönü, Galata, Karaköy, Boğaz ve Sarayburnu’na 
egemen bir konuma sahiptir.
  
Bina, güneybatıda Türkocağı Caddesi, kuzeybatıda Hakkı 
Tarık Us Sokağı, kuzeydoğuda Cemal Nadir ve Narlıbah-

çe sokakları ile güneydoğu yönünde İran Konsolosluğu 
duvarının sınırladığı 16.000 m²’lik eğimli bir arsa üzerinde 
yer alır. Düyun-u Umumiye binası; güneydoğu-kuzeyba-
tı ekseninde yerleştirilmiş dıştan dışa yaklaşık 120x50 
m boyutlarında, Beaux-Arts mimari özelliklerini taşıyan 
aksiyal, simetrik planlı kâgir bir yapıdır. Bina, kuzeydoğu 
yönündeki meyil nedeniyle bu cephede dört, güneybatı 
cephede üç katlıdır. Ayrıca köşelerde yer alan kule görünü-
mü verilmiş elemanlar da yükseltilmiş ve çatı arasının da 
kullanımıyla çok katlı bir yapı elde edilmiştir. Plana işlevsel 
açıdan bakıldığında; birinci katta yönetim birimleri ve ikinci 
katta toplantı salonu, simetri eksenini belirginleştirmiştir. 
Bununla birlikte köşelere yerleştirilen büyük mekânlar 
ise dışa doğru taşırılarak planda hareketlilik sağlanmıştır. 
Tüm katlarda kuzeydoğuda bulunan mekânların daha ge-
niş olarak tasarlandığı görülmektedir. 

Yapının orta ekseni, her iki cephede de ana kütleden dışa 
taşırılarak iki farklı şekilde vurgulanmıştır. Güneybatı cep-
henin ortasında üç kat boyunca devam eden anıtsal giriş, 
eksenindeki kuzeydoğu cephenin ortasında ise sekizgen 
kule yer alır. Yapının ön ve arka cephesinin köşeleri, gü-
neydoğu-kuzeybatı eksenli yapıya dik yönde tasarlanarak 
kule görünümü verilmiştir. Köşelerin bu şekilde vurgulan-
masının yanı sıra güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinin 
ortalarında yer alan dışa taşkın yarım sekizgen bölümlerle 
de yapının yan cepheleri hareketlendirilmiştir. 

Yapının çatısı; cam, kiremit ve kurşun malzeme ile geniş 
terasların bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş hare-
ketli bir görünümüme sahiptir.  Ayrıca yüksek bacalarla da 
yapının dikey bir hareket kazanması sağlanmıştır. 

İç mekânda, ana koridorların kuzeybatı ve güneydoğu bö-
lümlerinin ortalarına dikdörtgen boşluklar yapılarak, alt 
katlara ışık sağlanmıştır. Vallaury’nin başka yapılarında 

olduğu gibi burada da doğal ışığı önemli bir tasarım ögesi 
olarak gördüğü anlaşılmaktadır.
 
değerlendirme:
Düyun-u Umumiye Merkez Binası, cephe düzenlemesi 
açısından tam bir bütünlüğe ve yetkinliğe sahiptir. Planda 
benimsenen simetri anlayışı, cephelerde de uygulanmıştır. 
Çok büyük olan ana kütlenin ağırlığı, Vallaury uygulamala-
rının çoğunda görüldüğü gibi, burada da farklı saçak kotları 
ve kule görünümlü elemanlarla hem yatay hem de düşey 
olarak parçalanarak hafifletilmiştir (Akpolat 1991:64). Bu 
yatay ve düşey hareketlilik, kulelerin üzerini örten geniş 
saçaklı çatılarla güçlendirilmiştir. Böylelikle bina, içinde 
yer aldığı mimari çevreyle de uyumlu bir yapı olarak ortaya 
çıkmıştır.  

Beaux-Arts tasarım ilkelerinin en önemli özelliklerinden 
olan giriş eksenin vurgulanması anlayışı da bu yapıda 
başarıyla uygulanmıştır. Cepheden öne ve yukarıya doğru 
taşan sivri kemerli taç kapının abartılı olduğu söylenebi-
lir (Akpolat 1991: 64). Kuzeydoğu cephede portalle uyum 
içinde olan en önemli öge, eksende yer alan eş yükseklik-
teki sekizgen kuledir. Haliç ve Boğaz’a görsel açıdan ege-
men konumu ve geniş pencereleri ile bu kule bir cihannü-
ma görünümündedir.
 
Yapının dört köşesinde yer alan birbirinin eşi, köşeleri yu-
varlatılmış kule görünümlü elemanlar, geniş saçakları ile 
kütle olarak meydan çeşmelerini çağrıştırırlar. Kulelerin 
arasında yer alan ve saçak yüksekliği az olan yan kanat-
lar, her katta farklı pencere düzenlemeleriyle hareketli bir 
görünüme kavuşturulmuşlardır. Kuzeydoğu cephede üst 
katta, iki farklı pencere biçimi seçilerek bu hareketli görü-
nüm daha da arttırılmıştır. Kulelerde kurşun, portal ve yan 
kanatlarda kiremit olan çatı kaplaması da, yapının kütle-
sinin hafifletilmesinde etkili olmuştur (Akpolat 1991: 65).
 
Binanın dışında ve içinde sade bir bezeme programı uy-
gulanmıştır. Cephelerde, korkuluk levhâlârı ve parapet 
duvarlarında Klasik Osmanlı taş oyma motifleri ile farklı 
boyutlarda altı kollu yıldızlar kullanılmıştır. Pencereler 
arasında kullanılan gömme sütunlar ile pencerelerin al-
tında yer alan diş sıraları, bu yapıda çok az gördüğümüz 
Neoklasik biçemde elemanlardır.
 
Anıtsal giriş holünde kullanılan asma tavandaki hamam 
kubbelerini çağrıştıran elemanların iç mekân görünümüne 
katkısı oldukça fazladır. Mimarın, tavan eteklerinde yoğun 
olarak kullandığı bezeme ögeleri sık aralıklı ahşap konsol-
lar ile kafeslerdir. 
         
Anıtsal giriş holü ve ikinci kat koridoru tavan eteğinde 
kullanılan altıgen turkuvaz çini panolar, iç mekândaki or-
yantalist etkiyi artırmaktadır. Binada bezeme malzemesi 
olarak mermer, ahşap, renkli cam, metal ve çini kullanıl-
mıştır. Bezeme ögeleri fazla abartılı değildir. Bu ögeler 
mimari ile organik bir bütünlüğe kavuşturulmuşlardır. 
Binanın cephelerinde düz yüzeyli kesme taşlar ve bosajlı 

taşlar uyum içerisinde kullanılmıştır. Hem cephelerde hem 
de iç mekânda yoğun olarak kullanılan mermer malzeme 
temiz bir işçilik göstermektedir. Değişik işlevleri yerine 
getiren ahşap, özellikle kaplama malzemesi olarak sıkça 
kullanılmıştır. Binada hem işlevsel hem de bezeme amaç-
lı kullanılan bir başka malzeme de renkli camdır. Metal 
malzemeden, özellikle koridorların ortalarında yer alan 
dikdörtgen boşluklar ile koridorların uçlarındaki merdiven-
lerin korkuluklarında yararlanılmıştır.  
 
Bina yapılırken, ikinci bodrum katında bulunan sarnıcın 
yıkılmayarak koruma altına alınması ve desteklerle tava-
nının güçlendirilmesi Vallaury’nin mimari eserlerin korun-
masına yönelik gösterdiği duyarlılığının açık bir kanıtıdır. 

Tanzimat sonrası Osmanlı mimarlılığının en önemli yapıları 
arasında olan Düyun-u Umumiye Merkez Binası, yaklaşık 
yüz on yıldır İstanbul’un tarihsel silüetinin önemli yapıla-
rından birisidir. İstanbul’un en iyi yapıları arasında gösteri-
len Düyun-u Umumiye Binası, bu ilk işlevinden öte çoğun-
lukla İstanbul Erkek Lisesi Binası olarak tanınmaktadır. 
Tanzimat sonrası Osmanlı mimarlığının en önemli mimarı 
olan Fransız kökenli Levanten Aléxandre Vallaury’nin baş 
eseri olarak gösterilen bina mimarlık tarihimiz açısından 
daha fazla ilgiyi hak eden bir konuma sahiptir.  
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BeyaZıT SeMT TaRİhİ

Asım FAHRİ*

*Yazar

Turgut Cansever, Beyazıt Meydanı için, “…
anıtsal yapıları ve işlevleri ile Roma dev-
rinden beri önemini korumuş bir merkezdir.” 
der. Ayrıca,“…Bizans döneminde kentin en 
büyük forumu, Osmanlı döneminde de bir 

saray meydanı olarak İstanbul kentinin fiziksel yapısında 
ve kent simgesinin oluşmasında önemli yeri olan tarihî bir 
kent ögesidir” diye de ekler. Böylece, hem meydanın ta-
rih boyunca geçirmiş olduğu evreleri özlü bir şekilde ifa-
de etmiş, hem de meydanın geçmişteki ve günümüzdeki 
durumunu kapsayan isabetli bir tespitte bulunmuştur. 
Bizim çabamız ise sadece,  bugün tahminen bin yedi yüz 
yaşındaki, uzun ömürlü bu meydanın tarihini yukarıdaki 
ifadelerin izleğinde hecelemekten ibaret olacaktır. 

Beyazıt Meydanı, etrafındaki ve üzerindeki yapılar göz 
önünde bulundurulduğunda, sur içi İstanbul’unun kültü-
rel, tarihî ve ticari etkinliklerinin öteden beri merkezinde 
yer almış, gerektiğinde bir rekreasyon alanı olarak da 
değerlendirilebilen bir meydandır. Tarih boyunca ismi ve 
şekli değişmiş olan meydanın işlevi, pek fazla değişme-
den, genellikle yukarıda bahsedilen minval üzere seyret-
miştir. Büyüklüğü ile ilgili çeşitli tahminler öne sürülse de 
geçmişteki kesin sınırları tam olarak tespit edilememiştir. 

Geç Roma döneminde forum, Bizans döneminin en büyük 
kent meydanı, Türk devrinde ise önce bir saray önü mey-
danı sonra sadece meydan olan alan, kendisiyle aynı adı 
taşıyan Beyazıt semtinin de tam merkezinde yer alır. 

Beyazıt Camii ve meydanı, S.Güner 1970'ler?, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R30599.
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Beyazıt semtinin sınırları,  doğuda, yani Divanyolu istika-
metinde, Çarşıkapı ve Kapalıçarşı’ya kadar uzanır. Batı-
daki sınırını Aksaray‘a doğru giderken; Hasan Paşa Hanı, 
Seyyid Hasan Paşa Külliyesi ve İstanbul Üniversitesi Fen 
ve Edebiyat Fakültesi dolayları ve Kuyucu Murat Paşa 
Medresesi’nin sınır sayıldığı Vezneciler belirler. Kuzey 
sınırı Eski Saray yani üniversite dâhil olmak üzere, Rıza 
Paşa ve Mercan yokuşlarının başlangıç noktalarıyla ta-
nımlanır.  Bünyesinde bulunan Soğanağa Mahallesi ise 
güney sınırını oluşturur.  

Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde semt-
ten “İstanbul ilinin İstanbul şehrinin Eminönü ilçesinin bir 
bucağı (nahiyesi)’dır. Bucak olarak İstanbul haritasında 
kesin olarak sınırlandırılmış ise de Bayazıd adı, Cumhu-
riyet devrinde yapılan mülki teşkilattan asırlarca evvel 
İstanbul’da bir semt âlemi olarak kullanılmıştır.” diye söz 
edilir. Aynı eser semtin sınırları için de “on beşinci yüzyılın 
sonlarından itibaren meşhur bir semt olarak hudutlarını 
çizmek çok zordur” der.

Forumun İsimleri, Kökeni ve Konumu
Bilindiği üzere semtin ve meydanın bugünkü adını, Ekrem 
Hakkı Ayverdi’nin tabiriyle söyleyecek olursak, “… on 
altıncı asır başında İkinci Sultan Beyazıt manzumesinin 
inşası ile almıştır.” Fakat burada ismin telaffuzu ile ilgili 
bir soruna da değinmek gerek. Beşir Ayvazoğlu’nun dik-
katimizi çektiği bu imla ve telaffuz farklılığını yine onun 
ifadeleriyle aktarıp konuyu burada bitirelim: “Günümüzde 
Beyazıt şeklinde telaffuz ettiğimiz ismin doğrusu Beya-
zıt’dir,  ama bu kelimeyi artık böyle telaffuz edebilecek 
kimse yok. Eski gazete, dergi ve kitaplarda bu ismin Be-
yazıt, Bayezit, Bayazıd, Bayazıt, ve Beyazıt şekillerinde 
kullanıldığını söylersem Türkçemizin ve imlasının ne hâle 
getirildiğini daha iyi anlatmış olurum.”

Geç Roma ve Bizans dönemindeki adı kimi kaynaklarda 
“Theodosius” olarak anılan meydan kimilerinde ise “ Fo-
rum Tauri” diye söylenir. Hatta “Forum Theodosii” olarak 
adlandırıldığı zamanlar da olmuş. Bununla beraber iki is-
min tam olarak aynı adresi kastetmediği de söylenir. Ay-

üçüncü tepesinin üzerinde konuşlanmıştı. Marmara De-
nizi manzaralı teraslar şeklinde düzenlenen forumun,  
doğu-batı yönünde uzunlamasına bir dikdörtgen biçimin-
de ve bir veya iki kısa yanının yarım daire şeklinde bittiği 
tahmin ediliyor. Forum yapıldığı dönemde Konstantino-
polis’in en büyük açık alanı olarak ünlenir.

agora, Forum ve Meydan    
Agora, Antik Yunan şehirlerinde, çoğu zaman siyaset, 
adalet ve ticaret ile ilgili işlerin yürütüldüğü, genellikle, 
şehrin odağında bulunan meydanlara denir. Forum ise 
Roma döneminde,  agoraların daha gelişmiş, yeni birimler 
ve yapılar eklenmek suretiyle zenginleştirilmiş hâlidir. 

Bir Roma forumu, Roma şehir hayatının vazgeçilmezleri 
ya da temel taşları diyebileceğimiz birçok yapı elemanını 
bünyesinde barındıran bir kamusal alan hüviyetindedir. 
Bazilikalar bu anlamda forumların en temel yapı eleman-
larından sayılabilir. Sonradan standart bir mimari şablon 
olarak kullanılacak olan dikdörtgen planlı Bazilikalar 
geliştirilmeden evvel politik, idari ve kamusal etkinlikler 
genelde açık alanda yapılırdı.

Bazilikanın yanı sıra daha spesifik politik toplantıların 
yapıldığı bir comitium, idari meclisin toplantıları ve Roma 
senatosunun toplantıları için bir curia’nın yer aldığı fo-
rumlarda ayrıca çeşitli dükkân sıraları da bulunurdu. Bun-
ların dışında bir de foruma bağlanan dairevi ya da çokgen 
biçimli macellum, yani et pazarı ve onun yanında da bir 
sebze pazarı olurdu. Forumun çok yakınlarında bir yerde 

rıca Theodosius Forumu’nun, esasen Tauri Forumu’ndan 
küçük olduğu, dolayısıyla, en fazla Tauri’nin bir parçası 
olabileceği fikri daha çok kabul görmüştür. Tüm bu sözü 
edilenlerden sonra, halkın daha yaygın olarak kullandığı 
“Tauri”  isminin zamanla alanın resmî ismi olan Theodo-
sius`un yerini aldığı da bir gerçektir.  

“Tauri” isminin kökeni veya hikâyesiyle ilgili de çeşitli 
rivayetler var. Burada kurulan bir sığır pazarından ötürü 
Tauri, Tauros (boğa) ismiyle anıldığı rivayetlerin en zayı-
fıdır. Tam ortasına kondurulmuş dev zafer takının üze-
rindeki bronz boğa başlarından dolayı da Forum Tauri 
(Boğa Meydanı) adını aldığı söylenir. Bir başka rivayet, 
forumdaki tunç bir boğa heykelinin varlığını delil göste-
rir.  Söylenenlere göre, meydanda bakırdan veya tunçtan 
mamul bir boğa heykeli varmış. Kimi suçlular içi boş olan 
bu heykelin içine kapatılıp altlarında ateş yakılmak sure-
tiyle infaz edilirlermiş.

Öte yandan “Tauri” adının, I. Konstantin ya da II. Theo-
dosius döneminde bir “praefectuspraetorionun (geniş 
yetkilerle donatılmış bir çeşit üst düzey yöneticilik un-
vanı) alana katkıda bulunmasının hürmetine verildiği de 
bir başka görüştür.  Sonuç olarak 5. yüzyıl ortalarından 
itibaren alanın, daha çok, “Tauri” olarak anıldığı biliniyor. 

Forumun Theodosius ya da Theodosii” olarak söylenen 
adı, “Doğu ve Batı Roma’nın ikisini birden yönetmiş son 
İmparator”, Flavius hanedanından, “Büyük” unvanıyla 
anılan I. Theodosius’dan gelmektedir. I. Theodosius, Hris-
tiyanlığı Roma’nın resmî dini yapan ve hayatı paganizmle 
mücadele içerisinde geçmiş bir imparator olarak bilinir. 
Aynı zamanda  “Ölüm döşeğinde iken oğulları arasında 
taksim ettiği İmparatorluğun bir daha birleşmemek üzere 
ikiye bölünmesine” de sebep olmuştur. Miladi 7 Ocak 395 
tarihinde Milano’da ölen I. Theodosius’un cenazesi yakla-
şık on ay sonra İstanbul’a getirilerek defnedilir. 

Antik kaynaklara bakacak olursak, Theodosius Forumu, 
Konstantin’in on üç ya da on dört bölgeye ayırarak kur-
duğu şehrin, yedinci ve sekizinci bölgelerine denk gelen 

en az bir hamamın ve tiyatronun bulunması da adettendi. 
Ana tapınak hariç, diğer tapınaklar da çoğu zaman forum 
kompleksinin bir elemanı olarak görülürlerdi. Forumlar 
temel yapı programları ortak olmasına rağmen zamanın 
şartlarına ve iklimsel değişikliklere göre biçim değiştire-
biliyorlardı.

Meydanın Byzantion ve Konstantinopolis 
Zamanları
Milattan sonra 337 yılında ölen I. (Büyük) Konstantin 
geride büyük tasarısı Nea Roma’yı (Yeni Roma) tamam-
lanmamış olarak bırakmıştı. Daha sonra kendi ismiyle 
anılacak olan şehrin sınırlarını genişletmek için Byzanti-
on’un eski surlarını yıktıran İmparator, yenisini bugünkü 
Cibali- Etyemez (Yenikapı dolayları) arasındaki bölgenin 
sınırında inşa ettirmişti. Fakat İmparator öldüğünde şehir, 
çoğu yeri itibarıyla, surlarla çevrelenmiş içi boş bir alan-
dan ibaretti. 

Flavius hanedanından “Büyük” unvanıyla anılan I. Theo-
dosius’un gelişinden sonra içi yeni mahalleler ve yerleşim 
yerleriyle dolmaya başlayan şablonu hazırlanmış bu şeh-
rin,  gerçek başkent hüviyetini kazanması da ancak ondan 
sonra mümkün olur.  

Böylece politika ve ticaretin yeni cazibe merkezi hâline 
gelen Konstantinopolis’e doğru, tabii bir göç başlar.  Yeni 
başkente yerleşmeye halkı teşvik etmek için İmparator-
lar da kolaylık sağlamada oldukça istekli davranırlar. Göç, 
hızlı bir nüfus artışına, bu da yeni kamu ve özel binalarına 

Bartlett’in çizimiyle Serasker Kulesi’nden Beyazıt’ın 
genel görünümü, Julia Pardoe, The Beauties of the 
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ihtiyaç duyulmasına yol açar.  Doğal olarak I. Theodosius 
dönemi de inşaat faaliyetlerinin hızını arttırdığı bir dönem 
hâline gelir. İşte Theodosius Forumu da büyük bir şanti-
yeye dönüşen başkentin silüetine tam da bu dönemde 
eklenir.

Meydanın forum olarak inşasından önce burası hâliha-
zırda başka bir amaçla kullanılıyordu.  Özellikle, Helle-
nistik ve Roma dönemlerinde, yani yaklaşık sekiz asır, 
alan nekropol-mezarlık- bölgesi olarak kullanılmıştı. Bu 
Byzantion nekropolü, bugünkü II. Mahmut türbesinin ya-

bilinen bu alanın forum olarak inşasına Valens döneminde 
başlanmış olsa da resmî bitirilişi ve açılışı I. Theodosius 
döneminde gerçekleşmiştir. Söylendiğine göre, İmparator 
Valens alanın inşasına, forumun bir parçası olarak tasar-
lanan anıtsal bir çeşme yaptırmakla başlar. P. Gyllius`un 
5. yüzyıl tarihçisi Socratis’ten alıntıladığına göre, büyük-
lüğünden ötürü “Theodosius Gölü”  olarak söylenen bu 
çeşmenin diğer adı “Nimfeum Maius” ya da “Nympaum 
Maksimus”tur. Çeşme, muhtemelen Valens dönemindeki, 
372-373 yılları arasında valilik yapan Clearchus’un zama-
nında, Saraçhane’de bugün kısmen ayakta duran Bozdo-
ğan Kemeri’nin doğu ucuna inşa edilmişti.

Söz konusu Kemerin aslında Hadrianus zamanında 
yaptırıldığı söylenir. Ucuna yapılacak olan yeni çeşme ile 
( ki, burada daha eski başka bir çeşmenin varlığından da 
söz edilir.) uyumlu olsun diye başlatılan tamir çalışmaları 
kendi döneminde gerçekleştiğinden, İmparator Valens 
ile birlikte anılmıştır kemerin adı. Daha sonra bu kemer 
I. Theodosius zamanında Thrakia’dan su getiren başka 
isale hatlarına da bağlanmıştır. 

Forumun kesin inşa tarihi bilinmiyor.  Bununla beraber 
386 yılında İskitler’e karşı yapılan savaştan sonra Kons-
tantinopolis’e zaferle dönen I. Theodosius’un forumu 
bu tarihten itibaren yaptırdığı sanılıyor. Forum nihayet 
resmî olarak 393 yılında “Theodosius Forumu” adıyla 
kutsanarak açılır. İmparatorun nekropollerden tama-
men temizlenmiş bir alanda bir forum yaptırmasından 
sonra burasının şehir içindeki konumu, sosyal anlamda 
da, önem kazanır. 

kınında olduğu tahmin edilen Trakya kapısının hemen dı-
şından başlıyordu. Buradan itibaren Beyazıt’ın bulunduğu 
üçüncü tepeye kadar devam eden nekropolün, burayı ta-
mamen örttükten sonra bir taraftan bugünkü Süleymani-
ye ve Fatih’e, diğer taraftan da Laleli ve Aksaraya kadar 
uzandığı tespit edilmiştir. 

Patria metinleri bize İmparator Severus’un,  sonraları me-
zarlardan kısmen temizlenmiş, bu alanın bir bölümünde 
bir saray, bir tapınak ve tonozlu mekânlar yaptırmış oldu-
ğuna değinirken, I. Konstantin’in de bu alanı kente dâhil 
etme çabasından söz eder.  Ayrıca I. Konstantin devrinde, 
burada saray, devlet görevlileri ve elçiler için misafirha-
ne olarak kullanılan bir kervansaray (xenodochion)  inşa 
edildiği,  tüm bunların önüne denk gelen alanın da “Alo-
nitzion” adıyla saray meydanı şeklinde düzenlendiğini 
yine bu metinlerden öğreniyoruz. Bu saray meydanının 
kuzeyinde, Costantinus’un zaferlerinin kabartması bulu-
nan büyük bir pano ile beraber bir kemer üstüne oturtul-
muş I. Konstantin’i temsil eden bir de heykelinin bulundu-
ğu tahmin ediliyor. 

Kuzey bölümünün anıtsal yapılarla donatılması ile birlik-
te artık yavaş yavaş resmî bir hüviyet kazanmaya baş-
layan bu meydan, İulianus döneminde (361-363) ölüm 
cezalarının infazına da tanıklık eder. Bu tanıklığı bundan 
sonra da, Geç Bizans ve Osmanlı devrinde de devam et-
miştir.

Yapılmasından önce de halkın toplandığı bir yer olduğu 

Tıpkı Constantinus Forumu gibi yönetim ve ticaret mer-
kezi olarak ama şehrin sadece belirli bir kesimine hizmet 
vermesi amacıyla yapılan forum, Mese’nin güzergâhı 
üzerinde bulunmasından ötürü,  aynı zamanda protokol-
lerin ve resmikabullerin de düzenlendiği bir alan hâline 
gelmişti. Kayıtlarda I. Theodosius’un yabancı elçileri yeni 
forumunda kabul ettiği de yazılıdır. 

Forum yapılırken üzerinde bulunduğu arazi meyilli oldu-
ğundan, düz bir zemin elde etmek için kuzeydeki yüksek 
yerler, toprak çıkarılmak suretiyle tıraşlanırken güney-
deki alçakta kalan kısımlara da büyük payanda duvarları 
inşa edilir. Ortaya çıkan fazla toprak da, bugün Yenikapı 
ya da Langa olarak anılan muhitteki, Eleutherios Lima-
nı’nın inşaatında kullanılır. 

Kayıtlarda belirtildiği kadarıyla, çevresinde ve üzerinde 
yapılan müştemilatıyla birlikte gelişmiş bir programa 
sahip olan forumun, Roma’daki Trajan Forumu’nu mo-
del alarak yapıldığı söyleniyor. Nitekim tıpkı orada oldu-
ğu gibi anıtsal bir meydan çeşmesi (Nimfeum), bazilika, 
(Theodosius) zafer takı, İmparatorun heykelini taşıyan 
(Theodosius) sütunu, saraylar, anıt ve heykellerden olu-
şan bir kompozisyona sahiptir forum.  Bunun yanında yine 
Forum Trajan’dakine benzer bir şekilde kapitol ile forum 
alanının da birbirlerine bitişik olarak tasarlandığı belirtili-
yor. Kaynaklarda yerinin henüz tespit edilemediği ama 28 
x 80 metre ebatlarında ve üç nefli olduğu bilinen forum 
bazilikasından da söz edilir. 

Teodosius Forumun batı sınırını belirleyen üç açıklıklı bü-
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yük bir zafer takı şeklindeki Teodosius Kemeri’dir. Bu ta-
kın kalıntıları bugün, yıkılan Simkeşhane avlusunda ve 
Ordu Caddesi’nin kenarında durmaktadır.

Rekonstrüksiyonunda cephesi batıya dönük, tek göz-
lü veya yanlarda daha küçük kemerlerin bulunduğu üç 
gözlü bir kemer olarak gösterilen Zafer Takı kimi kaynak-
larda ise dörtlü sütun gruplarıyla taşınan iki kemer şek-
linde tasvir edilir. Bu kaynaklar aynı zamanda forumun 
doğusunda bu takın bir benzerinin olma ihtimalinden söz 
eder. “İki büyük eksedra içinde olduğu ileri sürülen bu 
anıtsal kemerlerden doğudaki Honorius’un, batıdaki ise 
Arkadyus’un heykelini taşımaktadır.” Bugün var olan iki 
kaidenin her birinin üzerinde dalları kesilmiş ağaç göv-
desi biçiminde dörder kolon yükselmektedir, iki ayağın 
arasında bulunan birbirine paralel iki büyük su kanalının 
da doğruladığı gibi Bizans’ın ana caddesi Mese, Zafer Ta-
kı’nın altından geçmektedir.

II. Theodosius’a 416 yılında Trakya’daki Herakleia’dan dö-
nünce şehrin o zamanki valisi Ursos ve senato “Aurum 
Coronarium”u Theodosius Forumu’nda törenle takdim 
ederler. Tören kitaplarında, ülkesine dönen İmparatora 
“Aurum Coronarium”un Theodosius Forumu’nda takdim 
edilmesinin resmî bir ritüel olduğu ifadesi yer alır.

Forum bünyesindeki yapıların bir kısmı 407 yılında mey-
dana gelen depremde zarar görür. 447 yılındaki başka bir 
deprem ise şehrin yeni surlarının yanı sıra ayakta kalmış 
forumun bölümlerine de zarar verir. Büyük kent yangı-
nının olduğu 462  (ya da 465) yılında da Theodosius’un 
yaptırdığı bazilika yıkılır, bir müddet sonra yeniden inşa 
edilir.  Yine 480 yılında meydana gelen bir başka depremin 

sütun üzerindeki atlı I. Theodosius heykelini ve sütunun 
üst kabartma bantlarını yıktığı söylenir. 

Doğal afetlerin yanı sıra kuşatma ve saldırılardan da 
nasibini alan şehrin ve forumun gün geçtikçe çehresi, 
olumsuza doğru, değişmeye başlar. Miladi 626 yılında 
şehri kuşatan Avarlar Valens kemerlerini besleyen su-
yollarını tahrip ederler örneğin. Öyle ki, şehre yaklaşık 
bir asır kemerler üzerinden su getirilemez. Su kesintisi 
yüzünden forumun bir parçası olarak görülen Valens’in 
anıtsal çeşmesi Nimfeum Maksimus da artık kullanıl-
maz olur ve muhtemelen bu dönemden sonra da or-
tadan kalkar. Şehirde su ihtiyacını karşılamak için irili 
ufaklı çok sayıda yeraltı su sarnıcının kullanılması bu 
dönemden sonra yaygınlaşmıştır.  

Erken Orta Çağ diyebileceğimiz dönemde, üzerinde 
Büyük Konstantin`in saray kalıntılarının hâlâ durduğu 
söylenilen forumun bazı yerlerine birtakım yeni binalar 
yapılır. I. Leon’un yaptırdığı saray da bunların arasında-
dır. Anlaşıldığı üzere forum bu devirde de hayatın için-
dedir. İşlevini ve simgesel önemini henüz yitirmemiştir. 
Bununla beraber, etrafına ve üzerine yapılan Ayios, 
Anastasios, Ayios Paulos gibi kiliselerin varlığıyla forum 
Romalı havasından sıyrılarak yavaş yavaş Ortodoks bir 
çehreye bürünmeye başlamıştır.

Sekizinci yüzyılın başlarından itibaren abidevi yapılarını 
birer ikişer kaybeden Konstantinopolis sıkışık ve dar so-
kaklarıyla tipik bir Orta Çağ kentine dönüşmeye başlar. 
Bu yeni ve kaotik düzenden forum da etkilenir. Çevresin-
de hayvan ve saman pazarlarının kurulması da yaklaşık 
olarak bu döneme denk düşer. Nitekim kayıtlardan öğ-
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rendiğimiz kadarıyla, forum, yapıldığı geç Roma döne-
minden çok sonra pazar yeri olarak kullanılmaya baş-
lamış. Forumun V. Konstantin dönemi ile birlikte, yani 
miladi 8. yüzyılda, hayvan pazarı olarak hizmet verdiği 
Patria metinlerinde de geçer. 

VI. Leon devrinde de (9. ve 10. Yüzyıllar) aynı işlevi sürdü-
ren forumda domuz kasapları için de tezgâh ve dükkân-
lar açılır.   Onuncu yüzyıldan itibaren, özellikle Paskalya 
ile Pantkot Yortusu arasında koyun ve kuzu satışlarının 
da burada yapıldığı biliniyor.  Ayrıca o dönemde forumun 
yanına, içinde bir yel değirmenin de olduğu Anemoduli-
on diye söylenen saman satılan bir alanın varlığından da 
söz edilir. 1204 Latin istilası şehirde ve dolayısıyla fo-
rumun çehresinde onulmaz yaralar açar.  Bundan sonra 
şehirde yaklaşık altmış yıl kalacak olan Haçlılar, Forum 
Tauri’yi yağmalarlar. Yağma esnasında I. Theodosius’un 
atlı heykeli yerinden sökülerek eritilir. 

Uzun süre boş kalan ve üzerinde bir keşişin yaşadığı 
heykelin taşıyıcı sütunun kabartmaları da, aradan ge-
çen zaman içinde, birtakım batıl inançlılarca tahrip edi-
lir. Yine burada “İmparator Aleksios V. Murtzuphlos’un 
Latinler tarafından halkın gözleri önünde Theodosius 
Sütunu’ndan aşağı atıldığı” söylenir.  Bir zamanlar anıt-
larla süslü bu büyük Roma Forumu, hayatını bu tarihten 
şehrin Osmanlılarca fethine kadar, dağınık ve harabe bir 

Gyllius, ayrıca forumun güneyinde bulunan büyük bina-
nın önündeki sütunların yıkıldıklarını da söyler. Bilindiği 
kadarıyla,  o dönemlerde bir kısmı taş ocağı olarak da 
kullanılan alanın yine güney ucunda şimdi Simkeşhane 
olarak anılan ve yeniden yaptırılmış olan binanın yerin-
de Fatih’in ilk darphanesi inşa edilmişti. Bu arada tüm 
bu zamanlar boyunca Theodosius Sütunu’nun etrafı iki 
kademeli surlarla çevrili saray bahçesinde varlığını hâlâ 
koruduğu tahmin ediliyor. Daha sonra Fatih’in hâlefi ve 
oğlu Sultan II. Beyazıt, 1501-1508 yılları arasında,  ken-
di adını taşıyan İstanbul’un ikinci sultan külliyesini bu 
meydana yaptırır. Külliyenin yapılmasından sonra mey-
dan hem yeni bir çehre kazanır hem de günümüze ka-
dar ulaşacak olan bir ismini almış olur. Etrafında oluşan 
semte de isim olan “Beyazıt” Külliyesi’ cami, medrese, 
imaret, kervansaray, sıbyan mektebi ile birlikte, II. Be-
yazıt’in ölümünden sonra tamamlanan, hamam ve pa-
dişah türbesinden oluşmaktadır. 

Külliyenin yapımı alanın meydan kimliğini kısmen koru-
muştur. Bu arada Külliye ile birlikte üçüncü tepenin üze-
rine kurulan Beyazıt Camii’nin de Beyazıt Meydanı’na 
asıl karakterini kazandırmış Osmanlı dönemi anıtsal 
yapıların ilki olduğunu söyleyebiliriz. 

O dönem, meydanın aşağı yukarı bugünküne yakın bir 
ölçekte Beyazıt Camii, Beyazıt Medresesi ve eski Darp-

Orta Çağ meydanı olarak sürdürür.

Osmanlı devrinde Beyazıt Meydanı
Fetihten hemen sonra, Fatih, şehirdeki ilk Osmanlı sa-
rayının inşaatını, 1454 senesinde, burada başlatır. Top-
kapı Sarayı’nın inşasından sonra Eski Saray (Saray-ı 
Atik) ismiyle anılmaya başlayan bu saray belgelerde 
kale olarak anılır. Tauri Forumu’nun bir kısmını da içeren 
saray, kapladığı alanla mevcut geniş meydanın sınırla-
rını daraltmış ve onu bir saray önü meydanına dönüş-
türmüştür. 

İlk Osmanlı sarayı için bu civarın tercih edilmiş olması, 
meydanın o kadar da harap durumda olmadığını gös-
terir. Bununla beraber vaktiyle forum binalarıyla süslü 
meydanın büyük bir kısmı ağaçlarla dolmuş ve fetihten 
çok önce soygunlara ve kargaşalıklara sahne olan te-
kinsiz bir yere dönüşmüştü. Çok geçmeden Sultan II. 
Mehmet şehrin asayişine gölge düşüren bu alandaki 
ağaçların çoğunu muhitin ıslahı için kestirir. Nitekim, Fe-
tihten yaklaşık 90 sene sonra şehre gelen P. Gyllius, “İs-
tanbullu yaşlı bir adam bana, kendi çağında bile Forum 
Tauri’nin var olduğunu ve bu forumun Hipodrom gibi ya-
bani otlarla dolması ve soygunlara sahne olması üzeri-
ne, İstanbul’u alan Sultan Mehmet’in bu alanı, üzerinde 
yapı inşa etmeyi ve inşaatı tamamlamayı üstlenenlere 
verdiğini söyledi” şeklinde aktarır bu meseleyi. 

hane arasında kalan açık bir alan olduğu tahmin ediliyor. 
Bu açık alan, öteden beri, başta Kapalıçarşı olmak üze-
re, Haliç’e kadar uzanan, şehrin ticaret merkezine de ya-
kın olmasından dolayı asırlarca şehir hayatının en işlek 
faaliyet alanlarından biri olagelmiştir.  Bunun yanı sıra 
meydan, uzun bir süre hayvan terbiyeciliği, sihirbazlık, 
hokkabazlık gibi halkı eğlendiren açık hava etkinlikleri-
ne de sahne olmuştur. 

Böyle işlek bir alanın ticari binalarla dolması da kaçınıl-
mazdır. 1580 yılında Mimar Sinan’ın caminin yola bakan 
hazire duvarının önüne bir sıra dükkân eklemesinden, 
belki de daha önce caminin dibine kadar sokulmuş baş-
ka dükkânlardan söz ediliyor örneğin. On yedinci yüz- 
yıla gelindiğinde bir kısmı dut ağaçlarıyla kaplanmış 
meydanın, cami avlusunun karşısına ve yanına denk 
gelen bölümleri kâğıt kırtasiye ve müteferrik eşya sa-
tan, hepsi ahşap ve tek katlı, dükkânlarla dolmuş bulu-
nuyordu. Padişahın ikamet ve yönetim yeri olarak Eski 
saray yerine Topkapı’yı tercih etmesinden sonra mey-
danın manzarası iyice karmaşıklaşır. Sadece dükkânlar-
la değil, alana alabildiğine yakın, hatta bizzat üzerinde, 
birçok meskenle de dolmaya başlar. Öyle ki binaların 
yoğun varlığı meydanda bir tören ya da toplu bir eğlence 
düzenlenmesini zorlaştırmaya başlamıştı. Nitekim tam 
da bu aralar Fatma Sultan’ın düğünü için meydan kulla-
nılmak istendiğinde bundan kaynaklı birtakım sorunlar 

Seraskerlik Kulesi’nden Süleymaniye Kışlası, 
Yusuf Çağlar Arşivi.



Serasker Kulesi'nden, Süleymaniye Kışlası inşaatı, 1880-93, İÜK, Nr: 90763-0022. 

173172



Seraskeriye Kulesi'nden Süleymaniye Kışlası, 1880-1893, İÜK, Nr: 90813-0007.

175174



177176 www.fatih.bel.tr

yaşanmıştı. Büyük gümüş “nâhıllar”ın taşınmasını en-
gelleyen meydandaki evlerin saçaklarının yıkılmasıyla 
mesele ancak çözülebilmişti. O dönem kayıtlarında 
ayda iki kez temizlendiği de belirtilen meydanın şekli 
hakkında, üzerindeki ve çevresindeki binaların haricin-
de net bir şey söylemek pek mümkün değildir. Bununla 
beraber on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda meydana 
gelen depremler ve sık çıkan meşhur İstanbul yangınla-
rı, üzerindeki ve çevresindeki binalara zarar verdiğinden 
meydanın çehresini olumsuz yönde değiştirmiş olsa da 
sınırlarında bir değişikliğin olmadığı bilinmektedir.

On sekizinci yüz yıla gelindiğinde Beyazıt Meydanı, 
merkezi konumundan ötürü, bayram öncesi getirilen 
kurbanlık hayvanların sergilenip satıldığı bir “Kurban 
Pazarı” olarak da kullanılır olmuştur. Meydanın güney 
ucu Bizans devrinde olduğu gibi “daimî” kasaplık hay-
van pazarı işlevini bayramlar dışında da sürdürmüştür. 

Yine bu yüzyılda, Beyazıt Meydanı’nın önünden geçerek 
Aksaraya doğru ilerleyen şehrin eski ana aksının uzan-
tısı olan Ordu Caddesi’nin, iki yanında ardı ardına yaptı-
rılan Simkeşhane, Hasan Paşa Hanı, Ragıp Paşa Türbesi, 
Mektep ve Kütüphanesi’nin yanı sıra Laleli Külliyesi gibi 
anıtsal yapılarla dolduğunu görüyoruz. İstanbul’un fet-
hinden II. Mahmut devrine saray ve külliyenin yanı sıra 
meskenler ve dükkânlarla iç içe ağaçlıklı geniş bir alan 
görünümüyle ulaşan Beyazıt Meydanı’nda artık Roma 
Forumu’nun düzenli mimarisinden eser yoktur. Yerine 
ikame edilen mimari düzen ise abidevi bina ile küçük dük-
kânın yan yana rahatlıkla durduğu, daha çok doğaçlama 
olduğu izlenimi veren, pitoresk ve çok işlevli bir meydan 
görünümü arz etmektedir. 

denk gelen bugünkü Çınaraltı’nın bulunduğu arsaya ya-
pılan bu bina, 1810 yılında yaptırılan İmaret Kasrı olsa 
gerek. Sultan II. Mahmut Kasrı olarak da bilinen binanın, 
1930’lu yılların ortasında harap bir hâlde iken belediye 
marifetiyle yıktırıldığı söylenir. 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyazıt Meydanı
Tanzimat ile birlikte Beyazıt siyasi ve askerî açıdan daha 
da önemli bir konuma gelir. Artık kullanılmayan Fatih’in 
yaptırdığı eski sarayın, Vaka-i Hayriye’den sonra II. Mah-
mut’un emri ile sarayın müştemilatından da yararlanı-
larak seraskerat kapısı olarak düzenlenmesi bunun ilk 
adımı sayılabilir. Sultan Abdülaziz dönemine gelindiğinde 
serasker dairesi yapımından kısa bir süre sonra yıktırılır. 
Yerine Daire-i Umur-i Askeriye başlığı altında, aynı iş-
levde yeni bir kampüs inşa edilir. II. Mahmut’un yaptırdı-
ğı anıtsal kapının yerine de 1866 yılında Fransız Mimar 
Bourgeois’ya “Serazen” üslubu da denilen Mağrip mi-
marisi tarzındaki bugünkü İstanbul Üniversitesi Merkez 
Kampüsü’nün anıtsal kapısı yaptırılır. Anıtsal taç kapının 
ve geniş bahçe içerisindeki binaların yeniden yıktırılıp 
yaptırılmasının yanı sıra geniş bahçe duvarının Bakırcılar 
Caddesi tarafındaki kısmına da günümüze kadar ulaşmış 
dükkânlar inşa edilir.

Tanzimat döneminin iki önemli siyasi figürü Fuat Paşa ve 
Âli Paşa’nın konakları da bu yeniden düzenlenmiş asker-
lik dairesinin yanı başında bulunuyordu o zamanlar. Fuat 
Paşa’nın konağı, sonraları daha çok Harbiye Nezareti ola-
rak anılacak olan bu kampüsün batı tarafında yer alıyordu. 

II. Mahmut dönemi meydanın işlevinin ve görümünün 
kısmen değiştiği zamanlardır. Yeniçeri Ocağı’nın ilgasıy-
la beraber yeniçeri ağasının, aynı zamanda komutanlık 
makamı olan, resmî konutu Ağa Kapısı, şeyhülislamlık 
makamına tahsis edilir. Ocağın yerine kurmuş olduğu 
batı düzenindeki Asakir-i Mansure-i Muhammetiye adlı 
ordusuna yeni bir komutanlık makamı arayan Sultan II. 
Mahmut, bu iş için Eski Saray’ı seçer. Saray’dan geride 
kalanların büyük bir kısmını yıktırıp yerine mevcut yapı-
lardan da faydalanarak Seraskerlik Dairesi’ni ya da Bab-ı 
Seraskerî’yi yaptıran sultan, meydanla ilgili birtakım ta-
sarruflarda da bulunur.  Askerlerin talim ve törenleri için 
büyük bir alana ihtiyaç duyulduğundan Beyazıt Camii’nin 
dış duvarlarını yıktırır. Caminin avlusu ortadan kalkınca 
epeyce genişleyen meydandaki törenleri rahatça seyre-
debilsin diye padişah için bir de Hünkâr Kasrı yaptırılır o 
dönemde. Beyazıt Camii’nin Kasıkçılar Kapısı karşısına 

Bu konak önce Maliye Nezareti olarak kullanıldı. Sonra İs-
tanbul Üniversitesi bünyesindeki Eczacılık Okulu’na tah-
sis edildi. Âli Paşa’nın Konağı ise Mercan tarafına düşü-
yordu. Söz konusu bu konak, daha sonraki büyük İstanbul 
yangınlarının birinde yanmıştır.

Bu yeni yapılanma meydanın mimari karakterinin değiş-
mesinde II. Mahmut’un yaptırdığı düzenlemelerden daha 
etkili olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın ortalarından iti-
baren Maliye ve Harbiye Nezareti’nin varlığı meydanın 
siyasi yönüne vurgu yapıyordu. Ramazan aylarında cami 
avlusunda açılan sergiler ve özellikle Tanzimat sonrası bir 
aylaklık ve gezinti mekânı olan Direklerarası’nın yanında 
Süleymaniye arasında da bir geçiş yeri olması, meydanın 
sosyal yönden de ilgi odağı olmasına vesile olmuştur. Be-
yazıt’taki cami avlusunda açılar sergiler kimi zaman avlu 
dışına, meydana kadar taşacak kadar kapsamlı olabiliyor-
du. Büyük İstanbul camilerinin çoğunda açılan bu sergile-
rin en renklisi ve hareketlisinin Beyazıt Camii’ndekinin ol-
duğunu söylerler. Mütareke yıllarına kadar hareketliliğini 
sürdüren bu sergi 1920’li yılların başında eski şaşaasını 
yitirir. Bununla beraber Beyazıt yine de halk nazarındaki 
önemini yitirmemiştir. 

İstanbul’un ilk eczanesi de bu dönemde meydanın güney 
eteğinde Simkeşhane’nin tam karşısında açılır. İstanbul’un 
en merkezi yeri olarak kabul gören Beyazıt Meydanı böyle 
bir atılım için en uygun yer olarak görülür. Eczane bugün 
anladığımız manada bir eczaneden daha çok bir poliklinik 
hüviyetindeydi. Eczane, her gece ikisi operatör toplam on 

Cumhuriyet Bayramı’nda askerî geçit, 
Yusuf Çağlar Arşivi.

Beyazıt Meydanı’nda bir askerî cenaze töreni, 
Yusuf Çağlar Arşivi.

Zeynep Hanım Konağı önünde Yahya Kemal Beyatlı ve talebeleri, Yusuf Çağlar Arşivi.
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iki hekimin nöbetle çalıştığı bir sağlık kurumuydu.1855’te 
kentin gelişimini denetlemek ve düzenlemek amacıyla 
kurulan Şehremaneti’nin açılmasıyla başta Beyazıt olmak 
üzere başka meydanlarda da düzenleme çalışmaları ya-
pılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de Sultanahmet Mey-
danı gelmektedir.

Meydana dönem dönem yapılan anıtsal yapıların bazıları 
zamanla kendi hâline terkedilmiş bazen de asli işlevlerinin 
dışında kullanılmıştır. Örneğin, meydanın doğusuna düşen 
harap hâldeki Beyazıt İmareti atlı arabacıların kullandığı 
bir ahıra dönüşmüştü. 1884 yılında Sultan II. Abdülha-
mit’in emriyle onarılan imaret, Beyazıt Umumi Kütüpha-
nesi tabelası altında hizmete açılmıştır. Bu kütüphanenin 
varlığının yanı sıra öteden beri burada mekân tutmuş kâ-
ğıtçılar ve sonradan iyice yerine yerleşmiş olan sahaflar 
meydanın çehresine kültürel bir renk katmışlardır. Meydan 
çevresinde, müşterilerine ilk defa gazete ve dergi dağıtan 
bir de kıraathane vardı. Caminin Divanyolu tarafına düşen 
Okçular Çarşısı’na yakınlığından ötürü önceleri adı Okçu-
lar Kıraathanesi iken sonradan Sarafim Kıraathanesi ola-
rak değiştirilmiştir.

Meydanın etrafından söz etmişken, Yusuf Kamil Paşa’nın 
eşi Mısırlı Zeynep Hanım’ın konağına da değinmek gerek. 
Bu konağın diğer konaklardan farkı epeyce bir müddet 
Osmanlı’da Batılı anlamda kurulan üniversitelerden biri-
ne ev sahipliği yapmasıdır. 1909’da kurulan Darülfünun-ı 
Şahane’nin yerini alan Darülfünûn-u Osmani ilk defa bu 
konakta hizmete girmiştir. Bu, meydanın siyasi ve askerî 
kimliğinin yavaş yavaş akademik bir kimliğe doğru seyret-

dan. Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul’a gelen 
Hareket Ordusu’nca bastırılan isyanın sorumlusu olduğu 
söylenenlerin hayatı Beyazıt Meydanı’nda kurdurulan 
darağaçlarında son bulmuştur. Mahmut Şevket Paşa 
Hareket Ordusu’nun kumandanı sıfatıyla 24 Nisan 1989 
tarihinde Harbiye Nezareti’ni de işgal etmişti. Bununla 
beraber sonradan sadrazam olan Mahmut Şevket Paşa 
11 Haziran 1913 tarihinde meşhur otomobiliyle Harbiye 
Nezareti’nden Babıâli’ye gitmek üzere çıktığında yine bu 
meydanın dibinde uğradığı suikasttan kurtulamaz. Sultan 
II. Abdülhamit’in 31 Ağustos 1876’da tahta çıkışı müna-
sebetiyle bu meydanda günün anlam ve önemine binaen 
görkemli bir tören düzenlenmiştir.  23 Aralık 1876’da Ka-
nun-u Esasi’nin ilanı sebebiyle de aydınlatılan meydanda 
o gün mollaların da bir gösteri yaptığını dönemi gösteren 
gravürlerden öğreniyoruz. Enver Paşa’nın Harbiye Nazır-
lığı sırasında Almanya’da, İngiltere’de uçuş eğitimi almış 
Mehmet Ali isimli genç bir pilotun, paşanın arzusu üzeri-
ne uçağını harbiye nezaretinin bahçesine indirmesi olayı 
meydanın tarihindeki ilgi çekici olaylardan sayılabilir.

I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında törensel bir sergiye de ev 
sahipliği yapar meydan. Avusturya imparatorunun hediye 
ettiği 32’lik bir top 1916 yılında Almanların da katıldığı bir 
törenle Harbiye Nezareti’nin önüne yerleştirilir. Normal 
top ölçülerinde ağaçtan mamul Hatıra-i Celadet adı ve-
rilen bu top aslında bir maketten ibarettir. Bu arada harp 
sırasında meydanın İngiliz uçaklarınca bombalanmış ol-
duğunu eklemek lazım. Halkın Beyazıt Meydanı’nda içine 
sindiremedikleri hâlde şahit oldukları bir idam daha vardır. 
Mütareke döneminde gerçekleşen bu idamda hükümlü 
Boğazlıyan Eski Kaymakamı Kemal Bey’di. 

Meydanın Cumhuriyet yılları
Cumhuriyet’in ilanından sonra Beyazıt Meydanı yeniden 

mesinin de ilk adımıdır denebilir. Nitekim  bundan az son-
ra, bir zamanlar paşalar muhiti olarak görülen Vezneciler, 
Soğanağa, Çarşıkapı gibi semtlere de yavaş yavaş akade-
misyenler yerleşmeye başlar.

Meydanın Sultan II. Abdülhamit devrindeki vaziyeti genel-
de kitapçı, berber, kâğıtçı, kebapçı, barakaları ve seyyar 
satıcılarla lebalep dolu olarak tasvir ediliyordu. Görünümü 
iyice açık bir pazar yerini andırmaya başlayan meydan o 
dönemde Kapalıçarşının da yanında bulunmasından dola-
yı iyice kalabalıklaşmıştı. Bu arada meydanın bu dönemle 
ilgili kayıtlarında II. Wilhelm İstanbul’a ziyareti münasebe-
tiyle buradaki baraka dükkânların altına tekerlekli kızak-
lar koyma suretiyle meydandan çektirildiğinden söz edilir. 
Barakalar ancak İmparator İstanbul’dan ayrıldıktan sonra 
yerlerine iade edilmiştir.

Meydan, Meşrutiyet dönemi ve sonrası siyasi ve askerî 
açıdan çok çalkantılı ve hareketli olaylara sahne olmuştur.  
Merkezi konumundan ötürü, gösterilerin, toplu veya tekil 
idamların teşhir yeri olarak kullanıldığı gibi devlet törenle-
rinin düzenlendiği en gözde tören alanı olarak tercih edil-
diği de olmuştur. 17 Haziran 1876 Cumartesi günü gerçek-
leşen Çerkez Hasan Bey’in idamı meydandaki idamlardan 
ilkidir diyebiliriz. Sultan Abdülaziz’in üçüncü kadın efendisi 
Neş’erik Sultan’ın kardeşi olan Erkân-ı Harp binbaşısı Çer-
kez Hasan Bey, Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilişinden 
ve kız kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Serasker 
Hüseyin Avni Paşa’yı öldürmekten dolayı idam edilir. 

31 Mart Vakası’nda ise toplu idamlara sahne olur mey-

ele alınarak üzerinde birtakım düzenlemeler yapılır. Bun-
ların ilki, Cumhuriyet dönemi İstanbul’unun ilk şehremini 
olan Ali Haydar Bey (Yulug) zamanında Mimar Asım Bey 
(Kömürcüoğlu) tarafından gerçekleştirilir. Meydanı bölen 
yolu,  ağaç öbeklerini ve salaş dükkânları kaldıran Mimar 
Asım Bey, meydanın ortasına, etrafı kavşak biçiminde ta-
sarlanmış ve barok üslubunu andıran, Osmanlı süsleme-
lerinin ağırlıkta olduğu, iki fıskiyeli oval bir havuz inşa eder. 
1923 yılında, şehremaneti kaynaklarından tahsis edilen 
kırk bin liralık ödenekle, inşaatı başlatılan havuz, görkemli 
bir törenle Mart 1926’da hizmete girer. 

Söylenenlere göre, Haydar Bey Havuzu diye de anılan 
bu havuz meydanın estetik unsuru olmasının yanı sıra 
yangın gibi afet zamanlarında yangın söndürme amaçlı 
da kullanılmış.  Beyazıt Meydanı’nın eski fotoğraflarında 
tramvayların ve arabaların,  etrafından dolaşarak Aksaray 
istikametine doğru gittiği görülen bu havuz, 1957 yılında, 
Fransız şehir plancı Henri Prost’un yaptığı plan uyarınca 
yapılan düzenlemeler sırasında ortadan kaldırılır. 

Lütfi Kırdar’ın İstanbul valiliği ve belediye başkanlığını 
birlikte yürüttüğü 1930’lu yılların sonlarında, Fransa’dan 
kenti yeniden tasarlaması için şehir planlamacısı Henri 
Prost İstanbul’a davet edilir. Prost, Tarihî Yarımada için 
bir Nâzım planı hazırlar. Bu plandan Beyazıt Meydanı da 
payını alır. Buna göre, medrese etrafındaki gecekondu gö-
rünümlü salaş dükkânlar, sıra kahveler ortadan kaldırıla-
cak, ihtiyaca binaen bir umumi hela ve meydanın muhtelif 
köşelerine set duvarları yapılacaktır. O zamanlar, Patrona 
Hamamı diye bilinen Beyazıt Hamamı ve Beyazıt Medre-
sesi’nin etrafı genelde iki üç katlı ahşap ya da kâgir bina-
larla kuşatılmış durumdaydı. Sayıları giderek artan bu bi-
naların toplamından Koska ve Vezneciler’e kadar uzanan 
Beyazıt Mahallesi oluşmuştu. Mahallenin binaları 

Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları dolayısıyla 
ışıklandırılan üniversite kapısı, 

Atatürk Kitaplığı, Alb_115_6.

Beyazıt Meydanı’nda at arabaları, 
Yusuf Çağlar Arşivi.
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Bu dönemde yani, 1950-1955 yılları arasında, meyda-
nın eteğindeki Ordu Caddesi’nin güney kenarında başta 
Beyaz Saray Çarşısı olmak üzere, benzer nitelikte çok 
sayıda han ve işyerinin inşa edildiği bir yapı adası oluş-
muştur. 

1957 yılında meydandaki hayatı kolaylaştırmak için 
yeni çözüm yolları aranırken Henri Prost’un planı-
na müracaat edilir. Fakat bu düzenleme yayalardan 
daha çok motorlu taşıtlar esas alınarak düzenlendiği 
için çözümden çok, daha fazla sorunu da beraberinde 
getirir. 1957 düzenlemesi ne yazık ki, yol yapma uğru-
na birçok fedakârlıkların yapılmasını da öngörüyordu. 
Öyle ki, yolu yaparken mevcut anıtlar hiçbir şekilde 
göz önünde bulundurulmaz. Türk dönemi İstanbul’unu, 
en önemli ve en büyük meydanı olarak tanıtan özellik-
leri ve çehresi tamamen bozulur. Meydanın kotlarıyla 
oynanır. Başta Haydar Bey Havuzu olmak üzere birçok 
tarihî bina bu düzenlemeye kurban edilir. Cami etrafın-
da elli, Ordu Caddesi’nin kuzey kenarında ise yetmiş 
olmak üzere toplam 120 dükkân da istimlak edilerek 
yıktırılır. Yollar ve kavşaklar, karayolları standartları 
uyarınca genişletilir. Bu genişletme çalışmaları sıra-
sında Simkeşhane ve Hasan Paşa Hanı’nın ön cephe-
leri tıraşlanır. Ayrıca yolun dört metre kadar aşağıya 
indirilmesi Beyazıt Medresesi ve Hamamı’nın kot far-
kıyla yukarıda kalmasına neden olur. 

Kısaca, “1957 Düzenlemesi diye de geçen, 1956-1957 
yılları arasında “İstanbul’un İmarı” adı altında yürütülen 
çalışmalar meydanı doğal hüviyetinden mahrum edecek 
şekilde tahrip etmiştir diyebiliriz. 

Başbakan Adnan Menderes’in emriyle Beyazıt Meyda-
nı’nın üniversite önüne düşen kısmının trafiğe kapalı bir 
tören alanı ve yaya meydanı olarak tasarlanması için 
projeler sipariş edilir. Mart 1960’ta Bilim Kurulu topla-
narak, L. Piccinato, H. Högg ve T. Cansever’in hazırladığı 

meydanın güney sınırında yoğunlaşmıştı. Bu da Divanyo-
lu’ndan Aksaraya doğru inen tramvay yolunu daraltıyordu. 
Etrafını kuşatan binaların yıktırılmasından sonra, 1939 yı-
lında tamir gören Beyazıt Medresesi, Belediye Müzesi ve 
Kütüphanesi olarak tahsis edilir. Medresenin, avlu duvarı 
ve duvarın klasik üsluptaki kapısı bu tamirat sırasında yık-
tırılır. 1945’de müze Gazanfer Ağa Medresesi’ne taşınınca 
uzunca bir müddet sadece Belediye Kütüphanesi olarak 
hizmet veren medrese, daha sonra Vakıf Hat Sanatları 
Müzesi olarak kullanılmaya başlanır. Bu düzenleme daha 
sonra 1940-41 yıllarında başka bir düzenlemeyi de peşin-
de getirdi. Yıkılan binalar eldeki mevcut meydanın sınır-
larını genişletince meydan üzerinde yeni tasarruf fikirleri 
ortaya çıktı. Bu yıllar aynı zamanda üniversitenin varlığı 
ekseninde meydana yapılacak olan köklü müdahâlelerin 
başladığı yıllardır. 1940-41 yılları arasında caminin ba-
tısına düşen eski binaların yıkılmasının yanı sıra, Henri 
Prost’un planı gereğince üniversitenin çekirdeğinin bura-
da geliştirilmeye çalışılması bu müdahâlelerin gerekçele-
ri olarak gösterilir.

Osmanlı’nın son zamanlarında siyasi ve askerî yönü bas-
kın çıkan meydan, bundan sonra daha çok sosyal nitelik-
leriyle öne çıkan bir kültür eğitim meydanı hâline dönüş-
türülmeye çalışılır.

Bu bağlamda Belediye Kitaplığı, Beyazıt Kütüphanesi, 
Türkiyat Enstitüsü, Sahaflar, Çınaraltı ve Küllük Kahve-
leri, Vakıf Hat Müzesi gibi kurumların birer birer meyda-
nın üzerinde ve etrafında yer almaya başlamaları bunun 
en büyük delilidir.  Bu dönem aynı zamanda meydanın 
bundan sonra epeyce bir vakit sürecek olan, değişim ve 
dönüşümünün başladığı tarihlerdir. Eski Harbiye Nezareti 

üç proje arasından Turgut Cansever ve ekibinin projesini 
uygulamaya değer bulur. Beyazıt Meydanı’nın yayalaş-
tırma projesine 1961 yılında başlanır. Lakin, Turgut Can-
sever’in projesi amaçlandığı gibi sonuçlanmaz.  Siyasi 
anlaşmazlıklar ve bürokratik iç çatışmaların gölgesinde 
kalır. Projenin sadece beşte biri yapılabilir ve geri kala-
nın hayata geçirilmesine izin verilmez. Proje gerçekleş-
me aşamasındayken bir ara bir otoparka dönüşen mey-
dan için bir iade-i itibar olarak görülen bu projenin yarım 
kalması, meydanı eskisinden de çirkin bir hâle getirir. 
Mimar Sedad Hakkı Eldem’in bu meydana yaptırılmak 
üzere tasarladığı Osmanlı sivil mimarisinden izler taşı-
yan geniş saçaklı bir kahve projesinin de bilinmeyen bir 
nedenden ötürü hayata geçirilemediği söylenir.

Beyazıt-Şehzadebaşı ve Fatih arasında çok eskiden 
beri ulaşımı sağlayan tarihî yol, inşasına 1961 yılında 
başlanan ve 1962’de bitirilen, üniversite girişinin altın-
daki tünele sokulur. Bu yeni düzenleme ile üniversitenin 
abidevi girişi ile onun hemen yanı başındaki Eczacılık 
Fakültesi binası meydanın doğal uzantıları olmaktan 
çıkmış, vaktiyle Seraskerliğin bir parçası olan Dişçilik 
Okulu’nun ön cephesi de yıkılmış ve özgünlüğünü kay-
betmiştir. Bugün Beyazıt Kitaplığı’nın bir parçası olarak 
kullanılan bu bina, son dönemde eski cephe düzeniyle 
yeniden restore edilmiştir.

1960’lı yılların ortasında meydana yeni bir sakin daha 
gelir yerleşir. Bu, Beyazıt Hamamı’yla Medresesi ara-
sında kalacak biçimde, meydanın güney ucuna kon-
durulacak olan İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Merkez 
Kütüphanesi’dir. Kütüphane, 1964 yılında açılan bir ya-
rışma neticesinde projeleri kabul gören Mimar Sandor 
Hadi, Sevinç Hadi ve Hüseyin Basçetinçelik tarafından 
tasarlanmıştır.  Bina, kompozisyon itibarıyla “çevresiyle 
uyumlu” olarak değerlendirilen kitaplık, inşaat ve mal-
zeme kullanımı yönünden ise üstünkörü ve başarısız 
görülerek eleştirilmişti. 

binası 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne tahsis edilir. 
Üniversitenin eski merkez binası olarak eskiden Zeynep 
Hanım Konağı kullanılıyordu. 1942 yılında sebebi meç-
hul bir yangınla bu konağın büyük bir kısmı kullanılmaz 
hâle gelir. 1945 yılında tamamen yıkılan konağın yerine 
Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat’ın birlikte hazırladıkları 
bir projeyle günümüzün Fen-Edebiyat Fakülteleri binası 
yapılır. Yeni yapılan fakültelerin Beyazıt civarının doku-
sunda biçimsel ve boyutsal olarak değişikliklere neden 
olmuştur. Çünkü söz konusu proje, bina topluluğunun in-
şaatının yanı sıra çevresindeki dokuyu da değiştirebilecek 
bir düzenlemeyi de kapsıyordu. Fakat proje tasarlandığı 
gibi uygulanmayınca beklenmeyen sonuçlarla karşılaşıl-
dı. Fakülte binalarının yapılması silsile hâlinde yolların, 
binaların ve meydanın çehresini günümüz İstanbul’un-
daki Beyazıt görüntüsünü hatırlatacak şekilde değiştirdi. 
Buna göre Sedad Hakkı Eldem’in önerdiği projenin aksine 
genişliği için 10 - 10,5 metre olması gerektiği söylenen 
tramvay yolu 30 metre kadar genişletilir. Bu da başka es-
tetik ve işlevsel problemlere yol açar. Meydanın boydan 
boya koca bir kavşak olmaktan başka bir işlevi kalma-
mış; seviyesi indirildiği için üniversitenin anıtsal kapısının 
yanı sıra Fuat Paşa Konağı’nın da Vezneciler Caddesi ile 
arasında da metrelerce kot farkı oluşmuştu. Bu arada 
meydanın öteden beri süsü olan asırlık ağaçlarının da bu 
düzenlemeye kurban gittiklerini de söylemek gerek.

Beyazıt Meydanı gün geçtikçe artan araç trafiği ve geli-
şi güzel park edilen araçların varlığı yüzünden yayalara 
geçit vermez hâle gelir. Bir zamanlar etrafında insanların 
kaynaştığı, oturduğu ya da birilerini beklediği o meşhur 
Haydar Bey Havuzu da 1950’lere gelindiğinde trafiğin 
düğümlendiği kalabalık bir kavşağa dönüşmüştür artık. 

Beyazıt Meydanı’nda havuz ve tramvay, 
Yusuf Çağlar Arşivi.

Beyazıt’tan Laleli’ye doğru Divanyolu, 
W. Müller-Wiener 1960, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü, Nr: KB 02575. 



Havadan Beyazıt Meydanı, Foto: Halit Ömer Camcı.



Beyazıt Çarşıkapı, 1976, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R 9177.
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Beyazıt Meydanı’nın doğal ve ayrılmaz peyzaj unsur- 
larından olan kahvehaneleri de meşhurdu bir zamanlar. 
Evliya Çelebi’nin anlattıklarına bakacak olursak, ilk defa 
Kanuni zamanında Beyazıt Camii avlusunda namazı bek-
leyen cemaate kahve servisi yapan ocakçılarla başlar 
meydandaki kahvecilik ve kahvehane geleneği. İstan-
bul’unun sadece günlük folklorunda değil fikir ve kültür 
hayatında da önemli bir yeri olan Küllük Çınaraltı Kahve-
leri de işte bu geleneğin devamı niteliğinde idi. Çınaraltı, 
Beyazıt Camii’nin etrafını kuşatmış çınar ve atkestanele-
rinin altına kurulmuş bir açık hava kahvesi niteliğindeydi 
daha çok. Öğretmenler Bahçesi ve Akademi olarak da 
anılan Küllük ise semtin gayriresmî kültür ve ilim mer-
kezi olarak tanınırdı. Devrin hocalarının, edebiyatçı ve ay-
dınlarının buluşma ve uğrak yeri olarak şöhret bulan bu 
kahve o vakitler Beyazıt Camii’nin hazire duvarına bitişik 
Emin Efendi Lokantası’nın hemen yanındaydı. Bu kahve 
ve onun hemen arkasındaki cami haziresine bitişik küçük 
çarşı 1957-1958 yılları arasında yapılan düzenlemeler 
sonucu ortadan kalkmıştır.

Göreceli olarak kenarda kalmış olsa da meydanın önemli 
unsurlarından biri de Sahaflar Çarşısı’dır. Önceleri Kapalı-
çarşı’nın ilk nüvesini teşkil eden Sandal ve Cevahir Bedes-
tenleri’nde bulunan sahaflar, 1894 İstanbul depreminden 
sonra Kapalıçarşı’nın da depremde zarar görmesi üzeri-
ne bugün “Sahaflar Çarşısı” olarak adlandırdığımız yere 
geldiler. Bu çarşı, Kapalıçarşı ile Beyazıt Camii arasında 
uzanan ve eski devirlerde “Hakkâklar” yani “Mühürcüler 
Çarşısı” olarak bilinen mevki idi. Buraya zaman içinde bazı 
sahaflar da yerleşmeye başlamışsa da, ağırlık uzun süre 
hakkâklarda oldu. II. Meşrutiyet döneminden itibaren çar-
şıdaki hakkâklar, Kapalıçarşı’nın yolunu tutarken, onların 
boşalttığı alandaki sahaf sayısı her geçen gün arttı ve so-
nuçta çarşı, Sahaflar Çarşısı olarak anılır oldu. Bunun ya-
nında sahafların bir kısmı da Beyazıt Camii’nin avlusunda 
satış yapmaya devam etti. 

Çarşının bir kısmı 1950 yılında meydana gelen yangınla 
tahrip oldu. Yapılan tahkikat sonrasında yangının 4 nu-

BeyaZıT Meydanı’ndaKİ dİĞeR 
eSeRleR SİMKeŞhane
Kaynaklarda fetihten sonra II. Mehmet’in, Roma ve Bi-
zans’ın meşhur Tauri Forumu’nun güneyinin bugün Ordu 
Caddesi ile bölünmüş kısmında, para basmak amacıyla, 
Osmanlı’nın İstanbul’daki ilk darphanesini kurduğundan 
söz edilir.  İşgal ettiği alanda bir zamanlar Forum’un bir 
parçası sayılan zafer takının bulunduğu söylenir. Nitekim 
kazılar sonucu bunun doğru olduğu da ispatlanmıştır.

Doğuda Darphane Sokağı’yla, batıda ve bitişiğinde ise 
Seyyid Hasan Paşa Külliyesi’nin bir parçası olan Hasan 
Paşa hanı ile komşu olan Simkeşhane’nin güney sınırını 
Sekbanbaşı ve devamı olan Kalaycı sokakları oluşturur. 

İnşa tarihi olarak kitabesinde miladi 1463 yılı geçer. Bu-
nunla beraber,  kimi kaynaklarda 1470-75 yılları olarak 
gösterilen bir başka tarih daha var ki, bu tarih muhteme-
len daha sonraki yıllarda Darphane-i Amirenin Topkapı 
Sarayı’nın birinci avlusuna taşınma veya yeniden inşa 
tarihidir. 

Fatih vakfiyelerinde “darphane ismiyle şöhretşiar olan 
dâr” ve “Dar-ı Amire” olarak adı geçen binanın vakfiyesine 
kayıtlı sekiz dükkândan oluşan bir de çarşısı bulunmak-
tadır. Bu çarşı günümüzde tepeden tırnağa yenilenmiş 
olan, binanın komşusu Sekbanbaşı Yakup Ağa Mesci-
di’nin hemen yanındadır. 

Fetihten sonra alanın bir kısmına yaptırılan Sekbanbaşı 
Yakup Ağa Mescidi’nin yanı sıra Fatih de darphanesinin 
yanına yaklaşık aynı tarihlerde bir de Darphane mesci-
di inşa ettirmiştir. Simkeşhane’nin doğusunda bulunan 
Darphane Sokağı da, anlaşılacağı üzere, adını Fatih’in 
yaptırdığı bu Darphane binasından almaktadır.

maralı saatçi dükkânında bulunan mangaldan sıçrayan 
bir kor sebebiyle çıktığı tespit olunmuştu. Dükkân sahibi 
ihmalinden dolayı sorgulanmış ve tevkif edilerek cezae-
vine gönderilmişti. Yangın sonrasında 15 dükkân tama-
men, 5 dükkân da kısmen yanmıştı. Yangın sonrasında 
yapımına başlanan yeni Sahaflar Çarşısı 3 Ekim 1952’de 
bizzat vali ve belediye başkanı Fahreddin Kerim Gökay’ın 
katılımıyla düzenlenen bir tören sonrası hizmete açıl-
dı. Yeniden imar edilen çarşıda, sahaflardan çok cüzi bir 
miktar talep edilerek dükkânlar kiraya verilmişti. Ancak 
ilerleyen günlerde bir dizi aksama baş gösterdi. Öncelikle 
mezat salonu ve kahvehane zamanla dükkâna dönüştü-
rüldü. 1970’lerin sonlarında Beyazıt Meydanı’ndaki işpor-
tacılardan bazılarına geçici olmak koşuluyla çarşı içinde 
yer gösterildi. Ancak bu satıcılar çarşı içinde inşa ettikleri 
barakalar kanalıyla buranın müdavimi hâline geldiler.  Bu-
gün çarşının neredeyse tamamı kitap-kırtasiye şeklinde 
organize olmuş yazma kitap satışı bitmiştir. 

Eskiden Çınaraltı’ndan Kapalıçarşı istikametine doğru 
giden bir koridorun iki tarafına birbirine yaslanmış ahşap 
barakalardan oluşan çarşı 1950 yılındaki yangında kül 
olur. Sonra yeniden inşa edilir. Bugünkü görünümü o yan-
gın sonrası inşaatın bakiyesidir. 

Beyazıt Meydanı,  eskiden olduğu gibi, Cumhuriyet dö-
neminde de siyasi olaylara tanıklık etmiştir. Özellikle, 27 
Mayıs 1960 darbesinden önce mevcut iktidarı protesto 
eden gösterilerin çoğu bu meydanda düzenlenmiştir.  İh-
tilalin ardından adı “Hürriyet Meydanı” olarak değiştirilen 
meydan yetmişli yıllardan seksenlere kadar da çoğunluk-
la öğrenci gösterilerinin yapıldığı bir meydan olarak ün-
lenmişti. Meydanın ismi 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 
yeniden “Beyazıt Meydanı” olarak değiştirilir. 

Seksenli yıllardan doksanlara apolitik bir hüviyette gelen 
meydan doksanların ortasında bir kez daha siyasi göste-
rilerin sahnelendiği meşhur alanlardan biri hâline gelmiş-
ti. Gösteriler dışında meydan daha çok işportacıların ayak 
üstü mallarını sattığı, hafta sonları da eski kitapların yer 
tezgâhlarında sergilendiği bir açık pazar yeri olarak kulla-
nıldı bir müddet. Daha sonra bu işporta ve kitap tezgâh-
larından temizlense de meydan yüzyıllardan beri yaptığı 
tanıklığa devam ediyor hâlâ.

Geçmişte İmparatorların, padişahların ve paşaların yanı 
sıra halkın da ilgi odağı olan Beyazıt meydanı, idamlar-
dan, gösterilerden askerî törenlere ve halk eğlencele-
rine kadar uzun tarihinde pek çok olaya tanıklık etmiş 
ve etmeye devam etmektedir. Nitekim Türkiye Diyanet 
Vakfı’nca yaklaşık 30 yıldır tertiplenen Ankara Kocate-
pe ve İstanbul Sultanahmet Camii avlusundaki ‘Türkiye 
Kültür ve Kitap Fuarı’nın İstanbul ayağının bundan sonra 
Beyazıt’a taşınması düşünülüyor. Bunu da hem meyda-
nın köklü tarihine hem de Beyazıt Camii’nin avlusunda 
bir zamanlar açılan ramazan sergilerine yapılan açık bir 
gönderme sayabiliriz.

Evliya Çelebi “kale misali” nitelemesiyle bu darphaneden 
söz açmıştır. Para basımı için Topkapı Sarayı’nın birinci 
avlusuna inşa edilen Darphane-i Amire binası kullanılma-
ya başlanınca eski Darphane binası terk edilir. Uzun süre 
metruk duran bina zelzele ve yangınlardan sonra iyice 
harap hâle gelir. Nihayet 1707 yılında IV. (Avcı) Mehmet’in 
eşi III. Ahmet’in validesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan 
tarafından yaptırılan, çehresini büyük ölçüde değiştiren, 
tadilat ve ilavelerle Simkeşhane-i Amire olarak nerdeyse 
yeniden inşa edilir. Binanın mimarı Baş mimar Mehmet 
Hadikatü’l-Cevami’de ise binadan söz edilirken banisinin 
Gülnuş Emetullah Valide Sultan olduğu ve bu yerin sim 
(bir ipliğe gümüş veya altın tel sarma işlemi, sim çekme) 
amacıyla inşa edildiğinden bahsedilir. Ayrıca, bu binanın 
ortasında üst üste bulunan iki mescit mekânına da de-
ğinen Hadika, alttakinin Fatih’e, üsttekinin ise Emetullah 
Gülnuş Valide Sultan’a ait olduğunu da bildirmiştir.

Bir çarşı ve bir handan oluşan yeni Simkeşhane Binası bir 
iç avlu etrafında üç katlı olarak tasarlanmıştı. Giriş katın-
da dışarıya dönük 30 dükkân ve 34 odası bulunan binanın 
birinci ve ikinci katlarında da 64 oda bulunuyordu. İç av-
lusunda bir de mescite sahip olan Simkeşhanenin Ordu 
Caddesi’ne bakan cephesinde bir Sıbyan Mektebi ve Lale 
devrinin mimari özelliklerini yansıtan bir de çeşme ve se-
bili vardı. 

Halk arasında “sırmakeş” diye söylenen Simkeş gümüş-
ten yapılan tel ve ipliklerin genel adıdır. Bina bu mamulle-
rin üretimine tahsis edilmiştir. Burada üretilen altın veya 
gümüş simi askerî üniformanın yanı sıra kumaş, kemer, 
çanta, ayakkabı gibi sivil kıyafetlerinde de süsleme olarak 
kullanılıyordu.  Ürünleri yastık, örtü, minder ve bohça gibi 
gündelik kullanım eşyalarında da kullanılan bu zanaat 
kolundaki üretim, bu kabil Avrupa mamulatının Osmanlı 

Beyazıt Meydanı, Kartpostal, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_48.

Beyazıt’ta sahaflar, Foto: 
Yusuf Çağlar, 1991.



Beyazıt Kulesi ve meydan, Yusuf Çağlar Arşivi.
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ülkesini işgal etmesinden sonra durma noktasına gelir. 

1867 yılında devlet desteğiyle kalkındırılmaya çalışılsa 
da sektör, 1900’lü yılların başında iflas eder, 1917 yılın-
da da Simkeşhane simkeşçiler tarafından tamamen terk 
edilir. 1926 yılından sonra Simkeşhane harap ve bitap bir 
binadır artık. 

Bu tarihten bin dokuz yüz ellili yıllara kadar muhtelif 
esnafın yerleştiği harabe bir han görünümüyle gelmeyi 
başaran bina meşhur “1957 düzenlemesinde” Beyazıt 
Meydanı çevresinde yapılan köklü değişikliklerden de 
nasibini almıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, Divanyolu 
ve onun devamı niteliğindeki Yeniçeriler ve Ordu caddele-
rinin genişletilmesi esnasında, zaten harap durumda olan 
binanın, ön cephesi tıraşlanmıştır. İstanbul Şehir Kütüp-
hanesi Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanı Prof, Dr, Bedir 
N, Şehsuvaroğlu’nun şahsi gayret himmetleriyle Simkeş-

gir kulenin inşa yılı ise 1828’dir, Banisi II, Mahmut olan 
kulenin mimarı Osmanlı’nın son dönem İstanbul’unda 
birçok eserler bırakan Balyan ailesinin bir üyesi olan Se-
nekerim Balyan’dır,  Bu kule, Senekerim Kalfa’nın İstan-
bul’da bilinen tek eseri olarak bilinir. 

Kulenin kâgir ilk versiyonunda tepe kısmı geniş saçaklı bir 
külah ile örtülü idi, Bugünkü sekiz planlı yuvarlık pence-
reli üç kat ise 1849 yılında eklenmiştir, 1894 yılındaki dep-
remde hasar gören ve aslına uygun olarak yeniden tamir 
gören kulenin üstüne bundan evvel 1889 yılında bir de 
gövde diktirilmişti, Mimarı üslubu Osmanlı baroku olarak 
tasarlanmış kulenin ana gövdesi ve duvarı kâgir; içeride-
ki merdivenleri ise ahşaptan mamuldür. Tarihî Yarımada 
silüetinin dikkat çeken bir parçası olan kule tabandan kö-
şeleri yumuşatılmış kesik bir piramit kaide üzerinde yük-
selir, Geniş bir tablo sonrasında önce soğan şeklinde bir 
başlangıç yapar sonra dilimli bir gövdeyle yukarıya doğru 
devam eder. İşlevsel olarak, nöbet katı, işaret katı, san-
cak katı olmak üzere üç bölümden oluşan Beyazıt Yangın 
Kulesi’nin yüksekliği 85 metre olarak ölçülmüştür.  Gön-
der (bayrak direği) de sayılacak olursa boyu 100 metreye 
kadar ulaşıyor. Kuleye 256 ahşap basamakla çıkıldığını 
söyleyenler olduğu gibi basamak sayısının 249 ya da 250 
olarak sayanlar da var. 179 ya da 180 basamakla kule 
gövdesinin çanak biçimindeki katına ulaşılıyor ki, burası 
aynı zamanda gözetleme yeridir. 50 metrekarelik daire-
sel biçimli gözetleme katı yarım daire şeklinde kemerli 
13 adet pencereyle çevrilidir ve her bir pencereden İstan-
bul’un neredeyse ayrı bir semti görülebilecek şekilde ta-
sarlanmıştır. Bu katın üzerinde bulunan kısımda ise geniş 
bir ilave teras yer almaktadır. Sonradan eklenen; oranlı 
bir küçülme ile üst üste yinelenmiş katlar da birbirine 
benzer planlara sahiptir. Bu küçük katlara ulaşmak için 
de 80 basamak daha tırmanılması gerekmektedir. 

Söylendiğine göre, vaktiyle İstanbul yangınlarını tulum-
bacılara haber vermek için üç yangın kulesi kullanılırmış: 

hane’nin yeniden ihyası için çalışmalar başlatılır, Projeye 
göre Simkeşhane ve Hasan Paşa, hanından arta kalanlar 
aslına uygun tadil edilerek kütüphane yapılacaktır. 

Projenin mimarlığını da Yüksek Mimar İlban Öz üstlenir. 
Kendi ifadesine göre; 1966 yılında önce oturulmayacak 
hâlde olan Simkeşhane binasının mülkiyet durumunun 
kayıtlardan çıkarılmasıyla işe başlayan mimar, projeye 
1966 yılında başlanıldığını ve Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek kurulunun 11.11.1968 tarih 3839 sayılı 
kararı ile onaylandığını söyler. Ödenek yokluğu ve ben-
zer zorluklar nedeniyle binanın tadilat ve tamiratı 1978 
yılında ancak tamamlanmıştır bu arada. 1980 yılında da 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Halk Kütüp-
hanesi ve Derleme Müdürlüğü tabelası altında hizmete 
girer. Günümüzde de aynı hizmetini sürdürmektedir. Kırk 
dokuz yıllığına İstanbul Belediyesi’nden kiralanan binanın 
tamiri sırasında, artık olmayan ön kanadının yerine ve ba-
tısına zafer takının kalıntıları sergilenmek üzere yerleşti-
rilmiştir. Avlusu da, teras şeklindeki dükkânlardan oluşan 
şimdiki pasaja dönüştürülmüştür. 

BeyaZıT yanGın KuleSİ
Kule, bugün İstanbul Üniversitesi merkez kampüsünün 
bahçesindedir. Yaklaşık olarak aynı yerde, Roma ve Bi-
zans devrinde Tetratsion adında, uzaktaki yangınları gö-
zetlemek için yapılmış bir kulenin varlığından söz edilir. 
Bir şekilde ortadan kalkmış olan bu kulenin yerine, 1749 
yılında, Paris’te eğitim gören mimar Kirkor Amira Balyan, 
Osmanlı’nın ilk yangın gözetleme kulesini diker. Banisi 
Hüseyin Ağa olan bu kule ahşaptır. 

İlk kule 1756 Cibali yangınında yanınca yerine yeni bir ah-
şap kule yapılır, Vaka-i Hayriye’nin neticesinde Tulumbacı 
Ocağı da kaldırılınca bu ikinci kule de, ocağın anımsatıcı-
larından olduğu gerekçesiyle, yıktırılır, Meşhur Hocapaşa 
yangını sonrası üçüncü kez ve yine ahşaptan yaptırılan 
kuleyi bu sefer de yeniçeri taraftarları yıkar. Bugünkü kâ-

Beyazıt Yangın Kulesi’nden İstanbul manzarası, 
Foto: Sinan Ceco, 2008.

Beyazıt Yangın Kulesi, İÜK, Nr:90476/39.

Beyazıt Yangın Kulesi, Foto: Sinan Ceco, 2008.
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Beyazıt, Galata ve İcadiye yangın kuleleri. Bunlardan Be-
yazıt Kulesi yapılmadan evvel yangınları gözlemek için 
Süleymaniye Camii’nin minarelerinin kullanıldığı söylenir.  
Eskiden kuleye Harik (yangın) Köşkü veya Harik Kulesi de 
denilirdi. Kule görevlileri de köşklü veya dideban olarak 
anılırlardı. Yangın veya benzer afetler kuleye gündüzle-
ri bayrak ve sepet, geceleri ise fener asılmak suretiyle 
haber verildiği gibi,  kimi zaman köşklülerin yaptığı top 
atışlarıyla, diğer semtlere, duyuruldukları da olurdu. Kule 
uzun bir müddet geceleri farklı renklerde aydınlatılarak 

İstanbullulara ertesi günün hava tahminin duyurulması 
için de kullanıldı, 1997 yılında başlayan restorasyon-
lardan iki yıl evvel kalkan bu uygulama,  iki yıl süren 
çalışmalardan sonra kule eskiden olduğu gibi yangın 
gözetleme, meteoroloji ve yol durumunu bildirmek 
amacıyla kullanılmaya başlayınca 2010 yılında İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle tekrar başla-
mıştır. Günümüzde hâlen yangın gözetleme görevinin 
yanı sıra meteorolojik gözlem yapma görevini de sür-
dürmektedir.
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Bugün, kısaca ’’Kapalıçarşı’’ adıyla tanımlanan 
mimari bütün, çevresindeki pek çok anıt ese-
rin kalbinde, büyük bir ticari alan olarak yak-
laşık 600 yıldır işlevini sürdürmektedir. Tarihî 
Yarımada veya Suriçi olarak bilinen en yoğun 

yerleşme alanında, tarihten gelen “çarşı” sıfatını sürdüren 
kasaba büyüklüğündeki alan, Nuruosmaniye, Beyazıt ve 
Tahtakale arasında başlı başına bir semt gibidir. İstan-
bul’da yaşayanlar kadar, şehre dışarıdan gelenlerin de 
ilgi odağı olan örtülü sokaklar dokusu, diğer anıtlara göre 
kent belleğinde çok işlevli psiko-sosyal bir çekim merkezi 
olmuştur. Farklı işlevleri üzerinde toplayarak başlı başına 
bir tarih yaratan ve aynı zamanda tarihteki büyük olaylar-
dan da payını alan bu merkez, başka şehirlerdeki benzer-
lerinden ayrılan özelliklere de sahiptir.

Eski adıyla Büyük Çarşı (Çarşu-yı Kebir)’nın, Tarihî Yarıma-
da’nın odak noktalarından biri olması, Suriçi’ni, Galata-Pe-
ra, Boğaziçi, Üsküdar ve Kadıköy’den farklı kılmakta, eski 
kentin bu kesimini vazgeçilmez bir ziyaret alanı konumuna 
sokmaktadır. Yabancı gezginlerin ziyaretlerini yaya olarak 
yapmaları ve bu yürüyüşün en az yarın gün sürmesi, Ka-
palıçarşı’yı kısa ziyaretle yetinilen bir anıt-eser olmanın 
ötesine taşımaktadır. Birkaç bin metrekarelik ‘’kapalı’’ bir 
mimari bütün, yaz ve kış koşullarında mekânın çekiciliğini 
arttırmakta, ayrıca gösterişli cepheleri, sokaklar boyunca 
uzayan derin tonozlar daha ilk bakışta mimari etkiyi algı-
lama fırsatını da vermektedir. Giderek hızla azaldığı hâlde, 
ürün çeşitliliği ortamın ekonomik değerini arttırmakta, 
özellikle işlenmiş değerli maden ve taş zenginliği başlı 
başına bir kriter oluştururken, bu ortamda yer alan iki bü-
yük bedesten kendi içlerinde farklı kimlikler sunmaktadır.
Çarşının konumu, özellikle yabancılar için, Ayasofya, 
Sultanahmet, sahaflar ve Süleymaniye gibi merkezlere 

yürüme mesafesinde bulunduğu kadar, Beyazıt, Mercan, 
Çarşıkapı, Mahmutpaşa ve Cağaloğlu arasındaki ulaşımda 
canlı bir geçit işlevi de sunmaktadır. Özetle, sadece ticari 
değil, fakat zengin bir gezi seremonisi de sunan çarşının 
yabancı ziyaretçi profili, Yakın Doğu ve Asya ülkeleri kadar 
Batılı gezginleri de çeken bir kültür sitesi olduğunu gös-
tererek, sıradan alışveriş merkezilerine göre farkını belir-
ginleştiriyor. 

Bedestenler
Bizans günlerinde semtin tarihî topografyası bir başka 
deyişle çarşının bugünkü durum planının fetih öncesinde 
hangi yapılarla örtüştüğü sorusunun irdelenmesi, Cevahir 
Bedesteni’nin bir Bizans yapısı olduğu şeklindeki, bilinen 
eski tartışmalardan dolayı değil; çarşısının mimari bün-
yesinde karşılaşılacak devşirme malzeme dolayısıyla bir 
anlam ifade edecektir.  Forum Konstantini  (Çemberlitaş’ın 
çevresindeki meydan ile Forum Tauri (Beyazıt Meydanı)’yi 
birleştiren Mese Caddesi’nin kuzeyinde kalan bölgede yer 
alan bedestenler, plan şeması, örme köfeki ayaklar, kemer 
formları ve kubbe strüktürü bakımından herhangi bir Bi-
zans yapısında rastlanmayan özelliklerle öne çıkıyorlar. 
Bir başka değişle mimarlık tarihinin verileri bedestenler 
için açıklayıcı gözüküyor. Buna karşılık çarşının cadde ve 
sokaklarındaki bazı menolit sütun gövdeleri, daha eski bir 
Bizans çarşı yapısına işaret edecek sayıda değil. 
 
Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alandaki yoğun ve yaygın 
ticaret hayatının başlatıcısı sayılan iki bedesten, kuruluş 
günlerindeki ticari işlevleri dolayısıyla, gerek kütle kom-
pozisyonu gerekse mimari karakter olarak çarşı bütü-
nünden ayrıldığı gibi tonozlu sokaklarla kuşatılmış olmak 
onları diğer Osmanlı bedestenlerinden de ayırır. Bugünkü 
durum planını gösterdiği bir başka gerçek şudur:  Bizans 

KAPalıÇaRŞı

*Prof.Dr. Selçuk MüLAYİM*

*Sanat Tarihçisi,
M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

Kapalıçarşı, S. Güner 1970'ler?, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R32783.
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günlerinden bu yana Mese/Divanyolu, Tavukpazarı ile 
Mahmutpaşa Çarşısı’na bağlayan Nuruosmaniye Cad-
desi’ni esas alan ana arterler göz önüne alınmış, bu ana 
doğrultulara uygun davranılmıştır. Her bir bedesten ölçe-
ğindeki etkileyici geometrik netlik karşısında her iki yapı, 
konturlarında 10 derecelik bir açıyla farklı istikamet ka-
zanırlar. Bu açı, her iki yapının öteden beri var olan Mese 
ve Nuruosmaniye Caddesi akslarını  göz önüne alarak inşa 
edildiğini anlatıyor. 
 
C. Gurlitt, Osman Nuri, E. H. Ayverdi ve M. Cezar’ın sür-
dürdükleri tartışma ve irdelemeler Cevahir Bedesteni’nin 
bir Bizans eseri olup olmadığı konusu üzerinde yoğun-
laşmaktaydı. Yapının doğu kapısı üzerinde yer alan kartal 
figürü, binanın başka kesimlerinde benzeri ya da yakın 

Bedestan-ı Atik olarak da kullanılan isim, Bu tarihlerden 
itibaren değişir. Daha eski olan ve artık bütünüyle kuşatıl-
dığı için derinlerde kalmış olan bu yapıya İç Bedesten de-
nildiği gibi buradaki esnafın iştigal sahası da değiştiğinden 
buraya Cevahir Bedesteni de denmiştir. 

Her iki bedestenin, Fatih’in buyruğu ile yapıldığı, mevcut 
Bizans yapılarından dönüştürülmediği, Tursun Bey, Krito-
vulos ve Ducas’ın ortak ifadeleriyle doğrulandığı gibi yapı 
tipi olarak daha eski tarihli Bursa Yıldırım Beyazıt Bedeste-
ni ile özellikle Edirne Çelebi Sultan Mehmet Bedesteni’nin 
örnek alındığı, plan şeması ve mimari doku özellikleriyle 
de belirtilmektedir. Ducas, theatron olarak adlandırdığı 
yapıyı elbise satış yeri olarak açıkladığı gibi, “bedesten” 
kelimesini de kullanır. Tarihî kaynakların ilk belgeledikleri 
İç Bedesten’den on yıl kadar sonra, Fatih’in Trabzon sefe-
rini izleyen yıllarda, İstanbul’da yeni bir yapılaşma hamlesi 
başlar. Bu süreçte, bir yandan Fatih Külliyesi (1463-1471) 
yapılırken, Suriçi’nin ikinci büyük bedesteni de tamamlanır. 
Vakfiye kaydı 1478’de tamamlandığına göre, Bedesten-i 
Cedid ya da bazen Kervansaray-ı Cedid olarak ifade edilen 
bu ikinci bedesteni inşası 1470’lerde bitmiş olmalıdır. 
 
Yeni yapılan bedesten (Brdesten-i Cedid) daha sonra 
çevrede büyük bir site hâlinde genişleyecek olanın doğu 
sınırını belirlerken, mücevher ve işlenmiş değerli maden 
ürünlerinin satışı, güvenlik nedeniyle iç bedestene alın-
mış, kumaş-giysi sektörü yeni binaya aktarılmıştır. Bu 
işlev değişikliği nedeniyle küçük bedestenin, 1520’den 
sonra Bezzaziye-i Suğra adıyla anıldığı fakat 18. yüzyıl-
dan itibaren “sandal denilen bir kumaş türü dolayısıyla 
buraya artık Sandal Bedesteni denildiği anlaşılıyor. Ne var 
ki, 20. yüzyılın başlarından itibaren endüstriyel üretim ve 
konfeksiyon atölyelerinin Mahmutpaşa-Sultanhamam 
bölgelerinde canlanmasıyla, bonmarşelerin Beyoğlu’nda 
yoğunlaşmasıyla yeni bir dönüştürme işlemine girişilmiş, 
1914’te Mimar Kemalettin Bey’in onarım ve tadilatlarıyla 
bu yapı Mezat Salonu’na dönüştürülmüştür.

Her iki bedesten ve belirli ticari fonksiyonları üstlenen 
hanların Saray’a yakın bir alanda kurulup canı tutulmaları 
sağlanırken 1570’li yıllarda sarayın Sarayburnu sırtlarına 
taşınmasıyla, çarşıların konumları yeni boyutlar kazan-
mıştır. Ancak gözden kaçırılmaması gereken husus şu-
dur ki; iki bedestenin peş peşe inşa edilmesiyle başlayan 
süreç çevreyi de etkilemekte, bu yapıların dış yüzlerine 
bitişik sıralanmış olarak tasarımlanan dükkân hacimleri 
çevrede oluşturdukları sokaklarla yeni alanlar yaratmak-
ta, büyüyen ticari mekânlar dizisi yuvarlanan kartopu ör-
neğinde olduğu gibi, yeni ivmeler kazanmaktadır. 

Örtülü Caddeler ve Sokakları 

Bedestenler ve hanlar dışında, dikdörtgen adalar teşkil 
edecek şekilde omuz omuza bitişik duran dükkânlar di-
zisi, yönleri bedesten kapılarını göz önüne almak üzere, 
yaklaşık bir ızgara planına göre yerleştirilmiştir. Oluşan 

cadde ve sokaklar her esnafa özgü, belirli bir ürün çeşi-
dinin aynı anda bulunabileceği özel pazarlar hâlinde ge-
lişmiştir. Batılılar bu tür bir shopping-center’ı şehirdeki 
diğer pazar yerleri, özellikle Mısır Çarşısı’ndan ayırabilmek 
üzere buraya Grand Bazaar veya Covered Bazaar adını 
vermişlerdir. 30.702 metrekarelik canlı bir ticaret alanı 18. 
yüzyılda Çarşû-yı Kebir veya Sûk-ı Kebir adlarıyla anılıyor-
du. 20. yüzyılın başlarında Çarşû-yı Kebir yaygınca benim-
senmiştir. Bugün oldukça tekdüze, fakat kimi zaman akıl 
almaz derecede egzotik kesitler sergileyen sokaklarda, 
ortalama insan gözünün algıladığı manzara; fazlasıyla ör-
selenmiş, geçirdiği birkaç ağır hasardan sonra, farklı ame-
liyatlarla güçlükle toparlanmış bir insan bedenini anım-
satmaktadır. Ulaşım ilkelerine uymayan garip sapmalar, 
bozuk açılarla birbirine kavuşturulmuş sokaklar, farklı 
zamanlarda yapıldığı anlaşılan tadil ve ilavelerdeki keyfi-
lik yanında, üst üste birkaç katman hâlinde uygulanan ka-
lemişleri, atmosferi kiçleştirmiş, her nasılsa bedestenlerin 
örtü sistemleri bu keşmekeşten kurtulmuştur. İlginçtir ki 
her türden aykırı uygulama, âdeta günah keçisine çevri-
len 1894 depreminden sonraki tamirata bağlanmaktadır. 
Oysa belgelere dayalı bilgiler ile gözlem ve analizler, mün-
ferit müdahâlelerin meşhur depremden önce ve sonra hep 
gündemde olduğunu gösteriyor. 

Çarşı içinde gözlenen müdahâleler, 1894 gibi oldukça geç 
bir tarihteki tek bir olaya bağlı olsaydı, çarşının her yanın-
da tek türden bir kalemişi tadilatını kabul edebilirdik. Ama 
sokak derinliklerindeki ayrıntılar birkaç farklı uygulamay-
la karmaşık resimler sunuyor. Yazılı ve görsel kaynaklara 
göre, başlangıçta dükkânların ahşap strüktürlerden ibaret 
oldukları, hatta ticaret erbabını kendilerine ayrılan sınırlı 
alan içinde, sergi ve kerevetlerde satış yaptıkları düşünül-
mektedir. Bedestenler çevresindeki ortama hızla canlılık 
kazandırmak üzere, üstleri örtülü de olsa bir sabit pazar 
kurulmuş olması akla yatkın gelmektedir. Zaman içinde 
ilan edilen ferman, tamim kanun ve uyarılarla dükkânların 
kâgire dönüştürülmesi istendiğinden bu süreç doğrulan-
makta, her yangından sonra yok olan dükkânların yerine 
kâgir birimlerin yapıldığını anlayabilmekteyiz. 
 

örnekleri bulunmayan bir mermer kabartma bloktur. Ta-
sarım, üslup ve arşitektonik düzen bakımından spolie ol-
duğu anlaşılan bu uygulama üzerinde fazlasıyla uzatılan 
tartışmalar, arkeolojik sondajlara dayanmadığı gibi, birinci 
elden kaynaklar ve vakfiye kayıtlarını göz ardı eden pole-
miklere dönüşmüştür. 
 
Önce iki bedesten daha sonra da bunların çevresinde sıra 
dükkânlar ve hanların yapılmasını gerekli kılan başlıca 
düşünce, bu alandan elde edilecek gelirin başka kurum-
lara aktarılmasıyla bir çeşit döner sermaye işletmesini 
hayata geçirmekti. Ayasofya Camii, imaret ve hamam 
gibi halkın ortak kullanımına yönelik kurum ve tesislerin 
giderlerini karşılarken bir yandan da şehrin iş ve ticaret 
imkânlarını genişleten bu sistemin kazanç sağlayan ayağı 
ilk bedestenin kuruluşuyla gerçekleşti. Durum planındaki 
ana eksenlerle örtüşen mimarisi, geniş bir ticari alanın or-
tasındaki konumu, büyük kâgir binanın yapılaşma listesi-
nin en başında yer alması gerektiği izlenimini verdiği gibi, 
dönemin ana kaynakları da Cevahir Bedesteni’nin yapılar 
topluluğunun ilk unsuru olduğunu doğruluyor. 
 
Fatih döneminin başlıca kaynakları sayılan Tursun Bey, 
Kritovulos ve Ducas’ın ifadelerine göre 1457’de tamam-
lanan bedesten ile çevresindeki inşaat süreci başlar. Bu 
kâgir kütlenin tamamlanmasından sonra çevredeki sıra 
dükkânların yapılmaya başlandığı, bu ilk yapılaşmanın 
1460/61 kışında tamamlandığı anlaşılıyor. 
 
1547 yılındaki vakfiye senedinde Bezzazistan/Bezzaziye 
adlarıyla anılan yapı için 18. yüzyıla kadar “Cevahir” adı 
kullanılmamıştır. 1472’de Bezzaziye-i Sultaniye, ikinci be-
desten yapıldıktan sonra ise Bezzaziyetü’l-Atik, 1520’de 
Bezzaziyetü’l-Kübra adları kullanıldı. 18. yüzyıla kadar 

Kapalıçarşı, 1890’lar, İÜK, Nr: 90475-0042.

Kapalıçarşı’dan bir bölüm, 
Foto: Halit Ömer Camcı, 2008.
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Havadan Kapalıçarşı, Foto: Halit Ömer Camcı, 2004.
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te, her onarımda aynı dikkat ve özem gösterilmedi. 
      
21 Şubat 1803’te Mahmutpaşa Tarakçılar’daki yangın çar-
şının dış kabuğunu teşkil eden ahşap aksamlı sergi, ke-
penk ve sundurmaları küle çevirdi. Ancak, 25 Mayıs 1807 
günü Kabakçı Mustafa Ayaklanması sürecinde, çarşının 
o güne kadar yaşamadığı olaylar oldu. Şehrin genelinde 
süren yağma, talan ve yıkım hareketi çarşıya da yöneldi. 
Bu arada yine bazı tahribat ile “kepenk kapatma” olayları 
yaşandı. 1826 yılındaki büyük Hasan Paşa Yangını, yeni-
liklere karşı çıkan Yeniçerilerle yandaşlarının başlattığı bir 
kundaklama hareketiydi. Sirkeci’den başlayan yangın Su-
riçi’nin üçte birini yakarak ilerlerken çarşı içine de sirayet 
etmişti. Bu ve benzeri tahribat sonunda, şehrin en büyük 
ticari alanlarından birini hemen hayata döndürmek üzere 
hızla yapılan onarımlarda aynı özen gösterilmediyse de 
Şehremaneti ve Vakıflar İdaresi bu cazip ve canlı alışveriş 
merkezini açık tutmaya çalıştı. Ortam, genellikle yılın her 
mevsiminde yabancılar için çekim merkezi olmaya devam 
etti. 1869 yılında İstanbul’da bulunan İngiltere veliah-
tı (Galler Prensi) Albert Edward 5 Nisan günü çarşıda ve 
Sandal Bedesteni’nde dolaştı, alış-veriş yaptı. 

25 Haziran 1894 günü Marmara çevresini şiddetle vuran 
hareket-i arz İstanbul’daki en sağlam yapıları bile hırpala-
dı, bu darbeni çürüttüğü binaların bir kısmı da 28 Haziran 
günü tekrarlanan zelzele ile hasar gördü. Kapalıçarşı da 
dâhil olmak üzere pek çok yapı enkaz hâline geldi. Yüzyılın 
en büyük ve yıkıcı depremi, 474 ölü ve 482 yaralı bıraktı. 
Bu depremin fotoğraflara yansıyan sonuçları Kapalıçarşı 
için, mimarlık tarihi, yapı teknolojisi, strüktür ve malzeme 
analizlerine fırsat veren bir ortam yaratmıştı.
      
Büyük depremin sonuçlarından biri olarak bazı yapıların 
(Astarcı Hanı ve Kepeci Hanı) tamamen yıkıldığı görül-
müş, Kalpakçılar ve Bat Pazarı’nı örten tonozun batı ke-
simde çöktüğü ve yenilendiği anlaşılmıştır. E. H. Ayverdi, 
Çadırcılar Caddesi’nin de tonozla örtülü olduğunu, dep-
remde çöken bu örtünün bir daha yenilmediğini belirtir. 
1894 sonrası onarım ve yenilemelerin önemli bir kısmı, 
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Fahri Bey’in tam yetkili yöne-
timinde ve Petraki Kalfa’nın nezaretinde yürütülmüştür. 
Unutulmaması gereken bir başka husus şudur: Deprem 
sonrası yıllar önemli ölçüde İtalyan mimar Raimondo 
D’Aranco’nun Başmimarlık dönemine rastlamakta, 1893-

İstanbul’a gelen ve gözlemlerini günlükler hâlinde kay-
deden gezginlerin Kapalıçarşı’ya ait notları değerli bilgiler 
vermektedir. Hans Dernschwam, 1553 yılındaki günlüğün-
de “iki büyük yapı var ki padişah bunları taştan yaptırmış 
ve çatısını kemerlerle ördürtmüş…” şeklinde bir gözlemini 
kaydeder. Bu ifadelerden, tamamen kâgir olan sadece iki 
yapı olduğunu, bunların, Dernschwam’ın ziyareti sırasın-
da mevcut olan Büyük ve Küçük Bedestenler olduğunu 
anlıyoruz. Çarşı bütününe ait sıra hacimlerin hiç değilse 
kısmen ahşap olduğunu da bu ifadelerden anlıyoruz.  Der-
nschwam’dan kısa bir süre sonra gündeme giren Matrakçı 
Nasuh (ölm. 1564)’un eserinde yer alan minyatürlerde kır-
ma çatıların kırmızı renkle gösterilmiş olması kiremit örtü 
fikrini doğruluyor. Ancak, 1564 yılındaki bir hükümle, çarşı 
örtüsünün kısmen kâgire dönüştürüldüğü anlaşılmakta, 
1489 ve 1491 yıllarına ilişkin vakıf muhasebe kayıtlarında, 
onarım için, çarşı tuğlası, yarım tuğla ve çok sayıda örtü 
kiremitinden söz edilmektedir. Bu malzemenin hangi ke-
simler için tahsis edildiğini bilemiyoruz. 1489 ile 1490 yıl-
ları arasındaki onarımda, Bodrum Kervansarayı ve Meyve 
Kapanı ile başka kesimler de onarıma dâhil edilmiş, top-
lam 37 adet dıraht (ahşap) dükkân ile odanın onarımı da 

yapılmıştı. Matrakçı’nın eserinde yer alan kırmızı kiremit 
örtülü çarşı minyatürlerinin yapıldığı tarihten kısa bir süre 
sonra (1608-19) İstanbul’a gelen Polonyalı Simeon, dük-
kânların kâgir duvarlı, ahşap çatılı olduklarını belirtir.
 
Yukarıdaki gözlem ve kayıtlardan anlaşılması gereken 
şudur: 16. yüzyılda, Kapalıçarşı sıra dükkânlarının duvar-
ları kısmen kâgire dönüştürülmüştü fakat çatıların çoğu 
ahşaptı. 1651 ve 1701 yılındaki yangınlardan sonra, dük-
kânların kâgir yapılması ve üstlerinin tonozla örtülmesi 
istendiğine göre, peyderpey kâgire dönüştürme işlemi 
önemli ölçüde tamamlanma sürecine girmiş, yangın ris-
ki karşısında, cadde ve sokaklar büyük ölçüde bugünkü 
şeklini almıştı. Ne var ki bir yandan tahribat ve yıkım, öte 
yandan yenileme işlemleri 18. yüzyıl boyunca hiç durmadı. 
1750 yılında Mercan’dan başlayıp çarşı içine de sıçrayan 
yangın büyük hasara sebep olduğu gibi, yeniçeri yağmaları 
da çarşıya zarar vermekteydi. 1766 yılındaki depremden 
sonra, çarşının onarımı Hassa Başmimarı Mehmet Ağa’ya 
havale edilmişti. Yenilenen çarşı 1791 yılındaki yangınla 
kısmen zarara uğradı. 19. yüzyıldaki hasar ve onarımlar 
çarşı bütününde ciddi değişikliklere yol açmamakla birlik-

Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye Kapısı, 
1890’lar, İÜK, Nr: 90859-0009.

Kapalıçarşı Kuyumcular Caddesi, 1894 depremi sonrası, 
Atatürk Kitaplığı, Alb_184-01_015
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1909 yılları arasında İstanbul’daki bazı önemli yapılara imzası-
nı atan bu mimarın hasar gören kamu binaları arasında Kapalı-
çarşı’da da çalıştığı bilinmektedir.
      
Büyük deprem sonrası onarım ve inşa işleri Nafia Nazırı Mah-
mut Celaleddin Paşa nezaretinde sürdürülürken, masraflar 
Hazine-i Hümayun tarafından karşılanmış, bütün harcamalar 
esnafa paylaştırılarak taksitler hâlinde alınmıştır. Deprem son-
rası hasarı tespit eden komisyon, Ticaret ve Nafia Nezareti Fen 
heyetidir. Yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla dükkânlar özel 
mülkiyete dönüştürülmüştü. 

Yenileme projesine ilişkin ayrıntılar bugünkü plana da ışık tut-
ması bakımından önemlidir. Yenileme projesinde, Mahmutpaşa 
başındaki kapı ile Kılınççılaar yönündeki kapının biraz içeri alı-
narak inşa edilmesi düşünülmüş fakat bu kesimdeki esnaf, ta-
mir masrafları kendilerince ödenmek üzere söz konusu kapıla-
rın eski yerlerinde yapılmasını sağlamışlardır. Çarşının yeniden 
inşası için kurulan komisyonun hazırladığı projelerden birinde, 
Kuyumcular Caddesi’nin metal örtü ile kapatılması öngörül-
müştü. Görüşmeler sonunda böyle bir örtünün yaz aylarında 
sıcağı içeriye yansıtacağı, kış aylarında yağmurun çıkaracağı 
gürültünün rahatsızlık vereceği düşünülerek bu çözümden 
vazgeçildi.
      
1954 yılındaki büyük yangına kadar geçen altmış yıllık süre 
oldukça hareketli yaşanmış, 1911’deki iki yangın sokak içle-
rine sirayet etmemiştir. 10 Temmuz günü Çarşıkapı’da başla-
yan yangın Vezneciler’e kadar hasar bırakırken, 23 Temmuz 
yangını Mercan-Beyazıt arasındaki yüzlerce dükkânı ortadan 
kaldırmıştır. 1954 yılı, 26 Kasım yangını 1500’den fazla dükkânı 
ortadan kaldırdıktan sonra kapsamlı bir onarım yapılmıştır. 
      
İç Mekân Plastiği 
Kapalıçarşı mekânlarında en çok oynanan, farklı görsel belge-
lerde hep değişen unsur iç mekân süslemeleridir. Dönemin mo-
dasına göre sil baştan yenilenen, bu yüzden de her aşamada 
tarihten gelen izleri örten kalemişi uygulamalar restorasyon 
önerilerini de çıkmaza sokmaktadır.  
      
En azından 18. yüzyıl, belki de 17. yüzyıldaki enteryörü anlatan 
“Rourge” imzalı meşhur gravür başvurabileceğimiz en eski bel-
gelerden biridir. Yayaların ve atlıların serbest döşenmiş taşlar 
üzerinde birlikte gezindikleri ortamda, kemer ayaklarını birbiri-
ne bağlayan gergi demirleri 1894 öncesindeki durumu açıkça 
sergiliyor. Her şeyin ötesinde dikkati çeken şey, büyük takviye 
kemerlerinin yüzeylerini oluşturan alternatif renkli tezyinattır. 
Büyük Osmanlı camilerinde de kemerlere uygulanan ve yüz-
yıllar boyunca en kalıcı olan bu unsurlar dışındaki yüzeyler en 
çok değiştirilen süsleme alanları olmuştur. Gravürlerde açıkça 
görülmektedir ki, kemeri oluşturan taş blokları temsil etmek 
üzere iki farklı renkle almaşık bir düzen elde edilmiştir. Mısır 
Çarşısı için de geçerli olmak üzere büyük tonozlu örtülerde 
üçlü arşitektonik etkiyi sağlayan görsel uygulama budur. Böy-
le bir uygulama için, kemerin taş ya da tuğla örgülü bir içyapıya 
sahip olması sonucu değiştirmemektedir. 

Kapalıçarşı'nın planı, Yusuf Çağlar Arşivi.
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Kapalıçarşı’nın içerisinden bir görüntü, Foto: Halit Ömer Camcı, 2008.
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Hatta bu imitasyon desenleme çoğu kez tuğla örgülü alt 
yapıyı örten sıva üzerine uygulanmış, kemer üzengilerine 
alttan bağlanan bitkisel kompozisyonlu konsolla düzen-
leme tamamlanmıştır. 
      
1900’lü yıllara doğru, çoğu kesimde yeniden inşa edilen 
tonoz ve kemerlerde almaşık desen terk edilmiş, kemer 
karnında ve yan yüzeylerde rumili bir desen uygulanmış, 
tonoz pencerelerinin etrafını dolaşarak pencere alt çiz-
gileri hizasında tonoz boyunca devam eden dört dilimli, 
bitkisel dolgulu bir kompozisyon çarşı boyunca işlenerek 
sürdürülmüştür. Dönemin Osmanlıcılık akımına da gön-
derme yapan bu yeni dekor 1954 yangınına kadar öylece 
kalmıştır. Yangından sonra, çarşı 1959’da yeniden açıl-
dığında takviye kemerlerindeki alternatif renkli kemer 
taşı imitasyonlu görüntü tekrar ortaya çıkmıştır. Ancak 
bu uygulama da kısa süre sonra değiştirilerek, 20. yüzyıl 
başlarındaki dekorasyona dönülürken, çivit mavisi zemin 
üzerine kiremit kırmızısı ve beyaz ile uygulanan kalemiş-
leri tercih edilmiştir. 
      
Örtülü çarşı geleneğinin en önemli temsilcisi olan Kapa-
lıçarşı, bir imparatorluk başkentinde insanların yaşadığı 
toplumsal olayları beş yüz yıla yakın yaşadıktan sonra, 
cumhuriyet Türkiye’sinin en büyük şehrinde bütün canlılığı 
ile yaşamını sürdürürken, çok işlevli olduğu kadar anlam 
yüklü bir ortam sunmaktadır.
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Foto: Halit Ömer Camcı, 2008.

220



Kapalıçarşı içerisindeki çeşme, Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_6537. Kapalıçarşı esnafı, Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_860

Kapalıçarşı’da esnaf ve vatandaşlar, Kartpostal, Önder Kaya Arşivi. Kapalıçarşı giriş kapısı, Kartpostal, Önder Kaya Arşivi.



225224 www.fatih.bel.tr

ıı. BeyaZıT CaMİİ ve KüllİyeSİ    

Prof.Dr. Semavi eYİCe*

*Sanat Tarihçisi

Beyazıt Yangın Kulesi'nden Beyazıt Camii, Foto: Sinan Ceco, 2008.
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Beyazıt Camii, İstanbul’un merkezi bir yerinde, 
şehrin Bizans devrindeki en büyük meydanı 
olan Forum Theodosiacum veya Forum Tau-
ri’nin bir köşesinde Sultan II. Beyazıt tarafın-
dan inşa ettirilmiştir. Külliye bir cami, türbe, 

aşhane-imaret, sıbyan mektebi, tabhaneler, medrese, 
hamam ve kervansaraydan ibarettir. Bütün bu yapılar Fa-
tih Camii ve Külliyesi’nden farklı olarak onun gibi tama-
men simetrik bir esasa göre değil, fakat şehrin ortasın-
daki bu araziye dağınık bir biçimde yerleştirilmiştir. Cami, 
cümle kapısı üstünde hattat Şeyh Hamdullah tarafından 
celi-sülüs ile yazılan Arapça kitabesine göre 906 Zilhic-
cesi sonunda (Temmuz 1501) yapımına başlanmış ve 
911’de (1505) tamamlanmıştır.

Ayvansarayi Hadîkatü’l-cevâmi` adlı eserinde (I, 200), 
aynı semtte bulunan Mimar Hayreddin Camii vesilesiyle, 
bu caminin banisinin Sultan Beyazıt mimarı olduğunu bil-
dirdiğinden, uzun süre Beyazıt Camii ve Külliyesi’nin Mi-
mar Hayreddin’in eseri olduğu kabul edilmiştir. Sonraları, 
Laleli Camii karşısında cadde kenarında Merdivenli Mes-
cit adıyla tanınan küçük bir hayratı olan Mimar Kemaled-
din’in Beyazıt Camii’nin mimarı olabileceği hususunda de-
ğişik bir görüş ileri sürülmüştür. Nihayet bazılarına göre 
ise Beyazıt Camii’nin yapımında her iki mimarın da ça-
lıştıklarına ihtimal verilmektedir. Bu hususta Rıfkı Melûl 
Meriç tarafından ise çok değişik ve yeni bir görüş ortaya 
atılmıştır. 1958’de basılan makalesinde, İstanbul Beledi-
yesi Kütüphanesi’nde Muallim M. Cevdet Bey yazmaları 

arasında bulunan 0.71 sayılı belgeye dayanarak caminin 
yapım tarihini biraz farklı vermiş, buna göre inşaata 3 Re-
bîülâhir 906’da (27 Ekim 1500) başlandığı ve 14 Cemâzi-
yelevvel 911’de (13 Ekim 1505) tamamlandığı ve Sultan 
II. Beyazıt tarafından ilk namazın Cemâziyelevvel’in ilk 
yarısında kılındığı anlaşıldığı gibi, mimarının da Ya`kub 
Şâh b. Sultan Şâh adında bir usta olduğu öğrenilmekte-
dir. Mimarın halifeleri de Ali b. Abdullah ile Yusuf b. Papas 
adındaki sanatkârlardır. Aynı belgeye göre bina nazırı Mir-
livâ Mustafa Bey’dir. İnşaatta İstanbul yeniçeri cemaati 
çalışmış, pencerelerin madeni parmaklıkları Sertopçuyan 
Bali Bey ve topçular kethüdâsı Atmaca Bey idaresinde 
Topçular Ocağı tarafından dökülmüş, nakışlar Nakkaş-
lar cemaati sanatkârları eliyle yapılmış, avize zincirleri 
Derviş Mehmet adlı usta tarafından imal edilmiştir. Aynı 
belgede, cami tamamlandıktan sonra buraya Kur’an-ı 
Kerim’ler, halılar, seccadeler, kandiller, askılar, fenerler, 
mumlar, cüz mahfazaları, rahleler, avizeler, Kur’an kese-
leri ve daha pek çok eşyanın kimler tarafından verildiği 
de kayıtlıdır.

Külliyenin bir unsuru olan medresenin inşasına cami bit-
tikten sonra 912 (1506) başlarında başlanmıştır. Bu inşa-
atta bina emini Solakoğlu Ali ve kâtibi Hacı Ali’dir, mimarı 
ise Yusuf b. Papas’tır. İnşaat 20 Rebîülevvel 913’te (30 
Temmuz 1507) tamamlanmıştır. Külliyenin parçalarından 
sıbyan mektebi de aynı tarihlerde tamamlanarak tedrisa-
ta başlanmıştır. Camiye 3 Recep 911’de (30 Kasım 1505) 
su verilmiştir.

Beyazıt  Camii, Kartpostal, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_934.

Beyazıt Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.



Havadan Beyazıt Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2008.
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Beyazıt Camii’nin Arapça vakfiyesi (VGMA, Defter 2113; 
tercümesi: Defter 2148), Rumeli kazaskeri Mevlânâ Ab-
durrahman Çelebi tarafından düzenlenmiştir. Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü’ndeki Türkçe vakfiye ise Cemâziyelevvel 
911 (Ekim 1505) başlarında yazılmıştır. Vakfiyelere göre, 
külliyeye gelir sağlamak üzere Selanik’te ve Bursa’da 
birer büyük kervansaray yapılmıştır. Bunların vakfiye ta-
rihinden iki üç yıl sonra yapıldıkları tespit edilmektedir. 
Bursa’daki kervansaray (şimdi Pirinç Hanı) Muharrem 913 
(Mayıs 1507) ile Rebîülevvel 914 (Temmuz 1508) arasında 
inşa edilmiştir. Ayrıca Selanik’te bir bedesten, bir başha-
ne, bir hamam ile esasları ‘’kâfir yapısı’’ olan iki hamam 
daha vakfedilmiş, Edirne’de Kaleiçi’nde Yemişkapanı Ker-
vansarayı da camiye vakıf kaydolunmuştur. Vakfiyesinden 
anlaşıldığına göre Beyazıt Camii ve Külliyesi’nin gayet ka-
labalık bir hizmetli kadrosu vardır.

Beyazıt Camii’nin inşaatı bittikten pek az sonra, 915’te 
(1509) İstanbul’da pek çok binayı harap eden, kırk beş 
günlük bir müddet içinde zaman zaman tekrarlanan ve 
‘’küçük kıyamet’’ denilen bir zelzele olmuş, herhâlde bu 
sırada binada da bazı hasarlar meydana gelmiştir. Fakat 
bu tahribatın ne derecede olduğu bilinmemekle beraber 
caminin kubbesinin ‘’dağılıp pare pare olduğu’’ Künhü’lah-

yangınlarından Beyazıt Camii ve çevresi de zarar görmüş-
tür. 1683’teki bir yangında minare külahları tutuşmuş, 
1741’de de diğer bir yangın caminin etrafındaki dükkânları 
yok etmiştir. 1156 Ramazanında (Kasım 1743) minareler-
den birine yıldırım isabet etmesi üzerine tutuşan külah 
‘’bir mum gibi’’ yanmıştır. Doğu tarafındaki kapı üstünde 
bulunan kitabe hattat Mustafa b. Mehmet’in imzasını ve 
1212 (1797-98) yılını taşıdığına göre Beyazıt Camii bu yıl-
larda bir tamir görmüş olmalıdır. Caminin kıble tarafında 
Sultan II. Beyazıt’ın türbesinin bulunduğu hazireye XVIII 
ve bilhassa XIX. yüzyıllarda pek çok kişi gömülmüş, ayrıca 
hazire duvarı köşesine Sadrazam Reşit Paşa için İsviçreli 
mimar G. Fossati tarafından Tanzimat üslubunda bir türbe 
yapılmıştır. Bu hazirenin seçilmesindeki sebep, herhâlde 
Reşit Paşa’nın babası Mustafa Efendi’nin Sultan II. Beya-
zıt vakıfları rûznâmçecisi oluşudur. Caminin tabhaneleri-
ne bitişik olarak sonradan ilave edilmiş ahşap eklemeler 
1920’den sonra sökülüp kaldırılmış, 1950 yıllarında da iç 
avlu döşemeleri yenilenmiş, minarelerde bazı tamirler ya-
pılmıştır.
 
İstanbul’un Bizans devrindeki tarihî topografyası hakkın-
da araştırma yapanlardan bazılarının iddiasına göre Be-
yazıt Camii’nin yerinde evvelce Hagia Anastasia Kilisesi 
bulunuyordu. Fakat bu görüşü kuvvetlendirecek sağlam 
bir dayanak yoktur. Cami yapıldığında etrafı selatin ca-
milerinin hepsinde olduğu gibi geniş bir dış avlu ile çevrili 
bulunuyordu. Bugün bu dış ihata duvarından hiçbir iz yok-
tur. Caminin esas avlusu dışarıya üç kapı ile bağlantılıdır. 
Bunlardan ortadaki Eski Saray tarafında olduğundan sa-
ray kapısı, soldaki imaret kapısı, sağdaki ise meydan ka-
pısı olarak adlandırılmıştı. Bu kapıların dış yüzleri abidevi 

bâr’daki bir kayıttan öğrenilmektedir. Vakıflar başmimarı 
Ali Saim Ülgen’den şifahi olarak öğrenildiğine göre cami-
nin iki yarım kubbesinden biri ahşaptır. Eğer bu doğru ise 
yarım kubbelerden birinin 1509 veya daha sonraki bir zel-
zelede çöktüğü, ardından da ahşap olarak onarıldığı kabul 
edilebilir. Ancak bu hususun önce doğruluk derecesinin 
araştırılması gereklidir.

Mimar Sinan’ın eserlerinin adlarını veren Tuhfe-
tü’l-mi`mârîn’den, Beyazıt Camii’nin XVI. yüzyıl içerisin-
de onun tarafından bir kemer inşa edilerek desteklendiği 
öğrenilmektedir. Bu kaynakta, ‘’... ve İstanbul’da Merhum 
Sultan Beyazıt’ın cami-i şerifi bir kemer-i cedidle istihkâm 
bulmuştur, fî sene 981 (157374)’’ denilmektedir. İstanbul 
kadısı ile hassa mimarbaşısına (Mimar Sinan) gönderilen 
5 Cemâziyelâhir 988 (18 Temmuz 1580) tarihli bir yazıdan 
öğrenildiğine göre, Beyazıt Camii mütevellisinin talebi 
üzerine, ‘’türbe bağçesinin çarşu cânibinde’’ vakfa gelir 
sağlayacak beş adet dükkânın inşası için keşif yapılma-
sı istenmiştir. Evliya Çelebi’nin yazdığına göre Beyazıt 
Camii’nin etrafında XVII. yüzyılda geniş bir dış avlu vardı. 
Aslında üstü açık olan şadırvan havuzu Sultan IV. Murat 
(1623-1640) tarafından etrafına dikilen sekiz sütun üze-
rine oturan bir kubbe ile örtülmüştür. İstanbul’un büyük 

bir görünümdedir. Methal açıklığı mukarnaslı mermerden 
muhteşem bir nişin içinde açılmıştır. Burmalı bir çerçeve ile 
sınırlanan kapıların tepelikleri zengin profilli tomurcuklar 
ile taçlanmıştır. Kare biçimli harim avlusu içeride yirmi dört 
kubbeli revaklarla çevrilmiş olup mermer döşeli avlunun 
ortasında şadırvan bulunur. Avlu mermerlerinin araların-
da geniş kırmızı porfir taşı levhâlâr görülür. Bunların Bi-
zans devri lahitlerinden kesilmiş ve yontulmuş olmaları 
kuvvetle muhtemeldir. Şadırvanın, IV. Murat tarafından 
yaptırıldığı bildirilen kubbe ve saçağını taşıyan yeşil so-
maki sütun gövdeleri de devşirme parçalardır. Bunların 
altlarında prizma biçimindeki kaidelerin de Bizans sütun 
başlıkları olup yontulmak suretiyle üstleri düzlendikten 
sonra kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Revaklardaki sütun 
gövdeleri de çeşitli renk ve cinsten taşlardandır. Devşirme 
olan bu gövdelerin üstlerindeki başlıklar mukarnaslı Türk 
başlıklarıdır. Revak kemerleri de beyaz ve kırmızı mermer-
den yapılmıştır. Avlu revaklarının yedi kubbesi son cemaat 
yerine aittir. Buradaki cümle kapısı klasik devir Osmanlı 
mimarisinin muhteşem bir eseridir. Ahenkli bir biçimde 
taştan işlenmiş kordonlarla bölünen kapı nişi mukarnaslı 
bir başlığa sahiptir. Esas kapı kemeriyle mukarnaslı bölüm 
arasında ise yapının kitabesi yer almaktadır. Cümle kapısı 
kanatları zengin surette işlenmiş, altın yaldızlı madenden 
kaboşonlar ile süslenmiştir.

Caminin içi kare şeklinde olup dört payeye oturan dört 
büyük kemer Aydın Yüksel’in ölçüsüne göre 16,78 m. ça-
pındaki kubbeyi taşır. Bu ana kemerlerden ikisinin içlerine 
demir kenetler konulmak suretiyle desteklendikleri tespit 
edilmiştir. Harimin ana mekânı, kıble ekseni üzerinde iki 
yarım kubbenin desteklediği ana kubbe ile örtülmüştür. İki 

Beyazıt Camii’nin meydana açılan kapısı, Sebah Joaillier’in 
fotoğrafından fotokart, Yusuf Çağlar Arşivi.

Bartlett’in çizimiyle Beyazıt Camii avlusu, Julia Pardoe, 
The Beauties of the Bosphorus, London-1838-61.
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Beyazıt Camii kubbesi, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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yandaki tali mekânlar ise dörder bölüm hâlinde olup bun-
ların her biri küçük birer kubbe ile örtülüdür. Bu yan bö-
lümlerden de dışarı açılan birer kapı vardır. Sağdaki bölüm 
dizisinin kıble duvarına komşu olan sonuncusu içinde, on 
devşirme sütun üstüne oturan bir hünkâr mahfili yapılmış-
tır. Dıştan bir merdivenle ulaşılan bu mahfil şebekeli bir 
korkuluğa sahiptir. Çeşitli renklerdeki sütunların başlıkları 
zengin biçimde mukarnaslı olarak işlenmiştir. Mahfilin al-
tındaki ahşap tavanın da aslında altın yaldızlı ve nakışlı 
olduğu tespit edilmiştir. Bu mahfilin simetriği olan köşe-
de duvar içinde bir merdivenin varlığı belirlenmiştir. Mih-
rap, minber, müezzin mahfili ile giriş duvarına konsollar 
üzerine oturan kadınlar mahfili itinalı taş işçiliğine sahip 

ve kubbeli dörder hücreleri vardı. Böylece bunlar ‘’âyende 
ve revende’’nin (gelen giden) kısa süreli olarak barınma-
sına, misafir edilmesine mahsus mekânlardı. Sonradan 
(XVI. yüzyıl ortaları) bu gelenek ortadan kalktıktan son-
ra tabhanelerin ana bölümleri, esas cami ile aralarındaki 
duvarlar kaldırılarak bunlar namaz mekânlarına katılmış, 
ortada kapalı avlu geleneğini yaşatan kubbe fenerleri de 
kaldırılarak buralara Türk mimarisine uymayan garip ve 
gülünç kümbetler yapılmıştır. Evliya Çelebi de, ‘’Camiye 
muttasıl yemin ve yesarında müsafirin için iki adet tab-
hane bina olunmuş’’ dedikten sonra, ‘’ba`dehu mezkûr 
tabhaneleri camiye ilhak idüp cami-i şerif iki cihetten tevsi 
olundu’’ cümlesiyle bu olayın en azından kendi yaşadığı 
yıllardan önce veya o sıralarda cereyan ettiğini belirtir. 
Beyazıt Camii tabhaneli veya zaviyeli camilerin en büyük 
örneklerinden biri olarak sanat tarihinde ayrı bir yere sa-
hiptir.

Beyazıt Camii’nin minareleri ise Osmanlı devri Türk mima-
risinde çok değişik bir sistem uygulanarak tabhanelerin en 
dış köşelerine yerleştirildiğinden aradaki açıklık 79 met-
reyi bulmaktadır. Taştan olan minarelerden 1953-1954’te 
tamir edilen sağdaki orijinal süslemesini zamanımıza ka-
dar korumuştur. Soldaki minare gövdesinde hiçbir renkli 
süslemenin olmayışına karşılık şerefe çıkmaları altında 
ötekinde olduğu gibi sarkıtmalı mukarnaslar vardır. Bu mi-
nare gövdesinin bilinmeyen bir tarihte bir yenileme gördü-
ğüne işaret sayılmalıdır. Fakat bu minareler bilhassa kürsü 

kısımlardandır. Bunlardan bilhassa minberin dantela gibi 
işlenmiş olması kayda değer bir özelliktir. Kapı ve pencere 
kanatları da devrinin ahşap işçiliğinin en güzel örneklerin-
den sayılabilir. Beyazıt Camii’nin ana mekânının bir esas 
kubbeyi iki yarım kubbenin desteklemesine dayanan sis-
temi Ayasofya’nın örtü düzenine benzediğinden, bu yapı-
nın Ayasofya’nın ilhamı ile yapılmış onun bir benzeri, hatta 
taklidi olduğu yabancı yazarlar tarafından devamlı olarak 
tekrarlanmışsa da Ayasofya’daki statik zayıflığın burada 
olmayışı, Beyazıt Camii’ni yapan mimarların başka merhâ-
lelerden geçerek bu neticeye ulaştıklarını gösterir. Beyazıt 
Camii Edirne’deki Üç Şerefeli, İstanbul’da birinci Fatih ve 
Atik Ali Paşa camilerinde uygulanan gelişmelerin tabii bir 
sonucu olarak meydana getirilmiş bir eserdir.

Tabhaneler: Erken Osmanlı devrinde zaviye mahiyetin-
de olan tabhaneler birçok durumda ayrı binalar olarak ya-
pılırken vezir camilerinde caminin iki yanına bitişik, kubbeli 
birer veya ikişer mekân hâlinde inşa edilmiştir. Bu yüzden 
de esas görevleri hiç araştırılmaksızın böyle dinî binalara 
‘’ters T tipi camiler’’ gibi anlamsız bir ad takılmıştır. Hal-
buki büyük selatin camilerinin birkaçında bu tabhanelerin 
vezir camilerinde de olduğu gibi ana ibadet mekânının iki 
yanına bitiştirildikleri görülür ki bunlardan biri de İstan-
bul’daki Beyazıt Camii’dir. Burada caminin iki yanına ba-
ğımsız birer kitle hâlinde tabhaneler inşa edilmiştir. Dışa-
rıda girişleri olan bu yapıların ortada, evvelce üzerlerinde 
aydınlık fenerleri olan kubbeli birer kapalı avlu mahiyetin-
deki orta bölümleri ile buna açılan iki taraflarında ocaklı 

kısımlarının mimarisi ve süslemesi bakımından önemli 
ve hemen hemen eşsizdir. Başlı başına birer mimari var-
lık olarak tasarlanmış olan bu kürsülerin köşelerinde 
stalaktitli başlıklı yarım sütunlardan başka minareye 
geçit veren ve dıştan irtibatlı âdeta abidevi karakterde 
kapılar da vardır. Bu kapılar renkli mermerlerle çerçeve-
lenmiş böylece zengin bir görünüm almıştır. Kürsülerin 
yukarı bölümlerinde ise kırmızı, beyaz ve yeşil renkler-
de kare panolar yapılmış olup bunlardan meydana ba-
kanların geometrik şebeke motifleriyle süslenmesine 
karşılık yanlarda kufi hatla, ‘’satrançlı’’ denilen (hatt-ı 
ma`kılî) yazı ile girift biçimde dört ‘’elhamdülillah’’ ya-
zılmıştır. Kapıların üstlerinde de aynı hatla İhlas suresi 
işlenmiştir.

Türbeler: Sultan II. Beyazıt’ın türbesi ölümünden 
sonra oğlu Yavuz Selim tarafından caminin kıble 
tarafındaki boş yere inşa ettirilmiştir. Her bir kenarı 
5,35 m ölçüsünde sekizgen biçiminde olan ve köfeki 
taşından yapılan türbenin üstünü sağır kasnaklı bir 
kubbe örter. Her cephede altlı üstlü iki pencere vardır. 
İki renkli taşlardan yapılan kapı kemeri üstündeki 
kitabe yerine boya ile besmele yazılmıştır. Çok zengin 
oymalar ile işlenmiş, geçmeli kapı kanatları ayrıca 
altın yaldızlı madeni kaboşonlarla süslenmişse de 
maalesef bunların çoğu çalınmıştır. Türbenin içindeki 
kalem işi süslemeler geç devrin barok üslubundadır. 
Beyazıt’ın sandukası tek olarak ortada bulunur. 

Cornelius Gurlitt’in çiziminden Beyazıt Camii, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 10608.

Beyazıt Yangın Kulesi’nden Beyazıt Camii, 
Foto: Sinan Ceco, 2008.

Beyazıt Camii minaresinden meydan, 
Yusuf Çağlar Arşivi.

Beyazıt Camii kapı kitabelerinden biri, 
Encümen Arşivi, 1940.
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Beyazıt Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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Pencerelerdeki ahşap kapaklar orijinaldir. Bu türbenin 
yakınında daha ufak ölçüdeki diğer bir türbe ise Sultan Be-
yazıt’ın kızı Selçuk Hatun’a (Sultan) aittir. Aynen padişa-
hınki gibi bu da her cephesi 3,65 m ölçüsünde olmak üzere 
sekiz köşeli ve kubbelidir. Selçuk Sultan 1508’de ölmüş ve 
türbenin vakfiyesi de aynı tarihlerde tanzim edilmiştir. Çok 
sade olan türbenin içinde geç devrin kalem işi nakışları 
vardır. Türbede sadece Selçuk Sultan’ın sandukası bulun-
maktadır.

Medrese: Beyazıt Külliyesi’nin medresesi caminin uza-
ğına bağımsız bir bina hâlinde yerleştirilmiştir. Vakfiyeler-
de adı geçmediğinden ve 7 Muharrem 912 (30 Mayıs 1506) 
tarihli bir belgeden, medresenin yapımına cami inşaatı 
bittikten sonra başlandığı, mimarının Yusuf b. Papas, bina 
emininin Solakoğlu Ali, kâtibinin de Hacı Ali olduğu öğre-
nilmektedir. Her üçüne de 913’te (1507) çeşitli hediyeler 
ihsan edildiğine göre inşaat bu tarihte bitmiş olmalıdır. 
1509’daki zelzelede büyük ölçüde zarar görmüş ve hatta 
tamamen yıkılmıştır. Fakat felaketin hemen arkasından 
tamir edilmiş ve şehrin en önemli medreselerinden biri 
hâline gelmiştir. Genellikle şeyhülislamların ders verdik-
leri bu medresede Zenbilli Ali Efendi, İbn Kemal gibi meş-
hur zatlar hocalık yapmışlardır. Medresenin çok bakımsız 
durumda olması yüzünden 1911 ve 1915’te raporlar ya-
zılmış, ancak 1940’lı yıllarda büyük ölçüde tamir görerek 
1943’te Belediye Şehir Kütüphanesi yapılmıştır. Kırk yıl bu 
şekilde hizmet ettikten sonra Belediye Kütüphanesi bura-
dan çıkmış ve medrese günümüzde Vakıflar Hat Sanatları 
Müzesi olmuştur.

Beyazıt Medresesi evvelce önündeki meydandan taş örü-
lü bir duvarla ayrılmıştı. Meydana açılan klasik üslupta bir 
kapısı vardı. Burası kütüphane yapıldıktan sonra bu duvar 
indirilmiş ve derzleri boşluklu taş kaplanmış, bu da şiddet-
li tenkitlere yol açmıştır. İstanbul’da 1956-1959 yıllarında 
yapılan büyük istimlakler sırasında Beyazıt Meydanı da 
oyulduğunda bu duvar bütünüyle ortadan kaldırıldığından 
medrese açıkta kalmıştır. Medrese 44x36,60 m. ölçüsünde 
olup iç avlunun etrafını üç taraftan kubbeli revaklar sarar. 
Bu revakların kemerleri genellikle olduğu gibi sütunlara 
değil kare taş payelere oturmaktadır. Cümle kapısının tam 
karşısındaki kenarda yer alan dershane - mescidin üstü 
7,40 m. çapında bir kubbe ile örtülüdür. Medresenin her 
tarafında kesme taş kullanılmış olmasına karşılık ders-
hane-mescit taş ve tuğla şeritleri hâlinde inşa edilmiştir. 
Medresenin cümle kapısı sivri kemerli büyük bir eyvanın 
içinde açılmıştır. Bu eyvanın da tepeliğinde camideki gibi 
taştan tomurcuk dizileri sıralanır. Revakların arkasında 
her biri ocaklı, dolaplı ve dışa penceresi olan kubbeli yirmi 
odası vardır. Avlu ortasında ise bir şadırvan bulunur. Halk 
arasında bu medreseye, cephesi önünde eskiden beri du-
ran bir havuzdan dolayı Havuzlu Medrese denilirdi; havuz 
1956 yılı istimlaklerinde yok edilmiştir.

Sıbyan Mektebi: Caminin kıble tarafında, hazirenin de 
ilerisinde olan sıbyan mektebi vakfiyeye göre yetim ve 
fakir çocuklara şart koşulmuştur. 20 Rebîülevvel 913’te 
(30 Temmuz 1507) muallim ve halifesine ücret tahakkuk 
ettiğine göre mektep bu tarihte faaliyete geçmişti. İhmal-
ler sonucu çok harap duruma düşen bu küçük eser 1960’a 
doğru Vakıflar tarafından tamir ettirilmiş, fakat mimarisine 
uymayan bir işe tahsis edilerek Hakkı Tarık Us Kütüphane-
si yapılmıştır. Bu tahsisin yanlışlığı aradan yıllar geçtikten 

Beyazıt Medresesi şadırvanı, 
Encümen Arşivi, 1940.

Beyazıt Camii, iç genel görünümü, Foto: Sinan Ceco, 2008.

Djelal Essad, Constantinople de Byzance a Stamboul, Paris 1909
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Beyazıt Camii içi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Nr. 1606.
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Beyazıt Camii avlusu, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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sonra anlaşılmış bulunuyor. Beyazıt Külliyesi’nin sıbyan 
mektebi, önünde dört sütuna ve iki yan duvara dayanan 
bir sundurması olan yan yana bitişik ikisi de kubbeli çifte 
mekândan ibarettir. Bunlardan soldaki geniş bir eyvanla 
dışarı açılır. Buradan geçilen ikinci kubbeli mekân ocaklıdır 
ve esas mektep kısmıdır. Bu bina İstanbul’un sıbyan mek-
tepleri arasında tamamen değişik bir plan düzeni gösteren 
bir yapı olarak çok dikkat çekicidir. Eyvanlı kanat, Asya ve 
eski Anadolu Türk mimarilerinin geleneğini sürdüren bir 
elemandır. Erken Osmanlı mimarisi Orta Asya’dan beri ge-
len eyvanı, üstünü kubbe ile örtmek, fakat bir cephesini 
kemerle dışarı açmak suretiyle bir süre kullanmıştır. Be-
yazıt Sıbyan Mektebi de bu prensibin İstanbul’daki son ve 
nadir bir örneğidir. 

İmaret ve Kervansaray: Vakfiyede ‘’imaret, matbah-
lar ve kilerler’’ olarak tarif edilen Beyazıt Külliyesi’nin aş-
hane-imareti ile kervansarayı caminin sol tarafında inşa 
edilmiştir. Aşhane-imaret, ortası şadırvanlı bir avlu etra-
fındaki kubbeli mekânlardan meydana gelmiştir. Arkadaki 
büyük bacalı mekânların mutfak olduğu anlaşılır. Evvelce 
avlunun ortasında yer alan şebekeli fıskiyeli şadırvan kal-
dırılarak buraya günümüzde avluyu örten modern çatıyı 
taşıyan beton direk oturtulmuştur. Avluyu çeviren kubbeli 
mekânların tam olarak esas görevleri bilinmezse de bun-
ların erzak ambarı, tartı yeri, fırın, mutfak, yemek dağıtma 

yeri ve yemekhane (me’kel) oldukları anlaşılmaktadır. Bu 
binanın soluna bitişik olarak altı bölümü kubbelerle ör-
tülü kervansaray bulunmaktadır. İki taş payenin taşıdığı 
kemerlere oturan eş ölçüdeki altı kubbe kurşun kaplıdır. 
Kervansaray veya han olarak adlandırılan bu büyük yapı-
nın Eski Saray tarafındaki yan cephesine XIX. yüzyılın or-
talarında, şimdi üniversite merkez binası olan Seraskerlik 
binası yapıldığında, Misafirhane-i Askeri adı verilen askerî 
lojman eklenmiştir. Seraskerlik bahçe duvarı altındaki 
dükkânlar ile (Bakırcılar Çarşısı) aynı üslupta olan bu taş 
bina sonraları Dişçilik Yüksek Okulu olmuş ve boşaltıldık-
tan sonra 1960 yıllarına doğru İstanbul Belediyesi tarafın-
dan yıktırılması için büyük gayret harcanmıştır; neticede 
yarı cephesinden bir kısmının kesilmesi suretiyle binanın 
kalanı kurtarılmıştır. Beyazıt aşhane-imareti 1301’de 
(1883/84) Sultan II. Abdülhamit tarafından umumi kütüp-
hane yapılmıştır. Bu vesile ile esas binanın meydana ba-
kan cephesine XIX. yüzyılın ‘’karma’’ (eklektik) üslubun-
da taştan bir kaplama ‘’giydirilmiş’’, kapı ve pencerelerin 
biçimleri bu üsluba uydurulmuş ve kapısı üstüne Sultan 
II. Abdülhamit’in tuğrası altına, ta`lik hatla yazılmış man-
zum iki tarih kitabesi konulmuştur. Aşhane-imaretin sa-
ğındaki bölümler, kitap hacmi gittikçe artan kütüphanenin 
yer ihtiyacını karşılamak üzere, sonraları 1947-1955 yılları 
arasında restore edildiği gibi askerî misafirhanenin kurta-
rılan parçası da uzun gayretlerden sonra Beyazıt Kütüp-
hanesi’ne tahsis edilmiştir.

diğer yapılar: Beyazıt Camii ile aşhane-imaret ara-
sındaki boşlukta Sultan II. Mahmut tarafından ahşap bir 
Kasr-ı Hümayun yaptırılmıştır. Ayni divanındaki manzum 
tarih kitabesinden 1225 (1810) yılında inşa ettirilmiş oldu-
ğu öğrenilen bu zarif bina harap bir hâle gelmekle beraber 
zamanımıza kadar ulaşmıştı. Zemin katının üstünde bir 
asma kat, bunun üstünde de çifte sıra pencereli, dışa şah-
nişin çıkmalı esas kasır bulunuyordu. Türk sivil mimarisinin 
İstanbul içindeki bu son değerli örneği ne yazık ki 1933’e 
doğru İstanbul Belediyesi tarafından yıktırılarak ortadan 
kaldırıldı. Ressam A. Ziya Akbulut (ö. 1938) tarafından son 
hâliyle kasrı avludan tasvir eden yağlı boya tekniğinde 
yapılmış tablo, şimdi Dolmabahçe Resim ve Heykel Mü-
zesi’nde bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi Beyazıt Külliyesi’nde bir de muvakkithane 
bulunduğunu bildirir. Bugün bu binanın yeri tespit edileme-
mektedir. Aynı şekilde yine Evliya Çelebi’nin ‘’Sebilhane-i 
Sultan Beyazıt Veli’’ olarak adlandırdığı sebilin de yeri bi-
linmiyor. Tarih beytinden III. Murat zamanında yapıldığı an-
laşılan sebilin şimdiki rektörlük binası ile eczacılık fakül-
tesi arasındaki sokağın başında olduğu ileri sürülmüştür. 
İstanbul’un Kırım Harbi yıllarında 1855’e doğru Robertson 
adında bir İngiliz tarafından çekilen ilk fotoğraflarında, 
meydanda caminin sağ minaresi hizasında fark edilen, 
XIX. yüzyılda hâkim olan ‘’empire’’ üslubunda tek katlı bir 
binanın belki de Beyazıt Muvakkithanesi olabileceği bir 
ihtimal olarak düşünülebilir. İkinci bir ihtimal de Sultan II. 
Beyazıt vakıfları mütevellisi tarafından 1800-1805 yılları 
arasında Kulekapulu Seyyid Hasan eliyle çizdirilen su yolu 
haritasında meydan ortasında işaretlenen Fincancı Kollu-
ğu’nun (Karakol) bu bina olmasıdır. 
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Beyazıt Camii avlu, Encümen Arşivi, 1940.

Beyazıt Camii, Foto: Sinan Ceco, 2008.
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SaRAy-ı aTİK’Ten haRBİye neZaReTİ’ne 
ve İSTanBul ünİveRSİTeSİne

Banu BİLGİCİoğLU*

* Sanat Tarihçisi

Beyazıt Meydanı ve eski Seraskeriye Kapısı, Foto: Sinan Ceco, 2008.
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Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) İstanbul’un 
fethinden sonra, bugün Beyazıt Camii ile Sü-
leymaniye Camii arazilerini de içine alan ve İs-
tanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile üniversitenin 
bazı bölümlerinin de üzerinde bulunduğu alana 

ilk sarayını inşa ettirmiştir.
 
Saray, Bizans devrinde Forum Tauri adıyla bilinen ve üze-
rinde daha küçük bir alanı kaplayan Teodosius Forumu 
bulunan bölgede kurulmuştur. Eski Saray’ın kuruluşuyla 
ilgili ilk bilgileri dönemin tarihçileri Kritovoulos, Dukas ve 
Tursun Bey verir. Fatih tarihini yazan Kritovoulos, İstan-
bul’un fethinin ardından Fatih’in bazı imar faaliyetleriy-
le birlikte, şehrin en güzel yerinde sarayını yaptırarak 
1455’te tamamlandığını belirtir. Dukas ise padişahın 8,  
belki daha fazla stadionluk (1 stadion= 184,87 m) yer ayı-
rıp içinde sarayının inşa edildiğini söyler. Çeşitli kaynaklar 
çevre duvarlarının uzunluğunun 1 veya 2 mil tuttuğunu ve 
dört kapısının bulunduğunu belirtir. Tursun Bey ise konuy-
la ilgili daha kapsamlı bilgi vermektedir. Padişahın iki deni-
ze ve iki karaya bakar yer seçip burada duvarları dört kö-
şeli sağlam bir saray yaptırdığını, bir kısmını harem-i has 
için ayırıp bir kısmını da kendi istirahatı ve içoğlanlarına 
ayırarak kasırlar, köşkler yaptırdığını saray alanının bazı 
yerlerinin divan ve taht için bir tarafında av sahası olarak 
ayrılıp çeşitli av hayvanlarıyla doldurulduğunu belirtir.   
 
Giovanni Maria Angiolello ve Giovantonio Menavino gibi 
iç oğlan olarak bizzat sarayda hizmet görmüş olanlar da 
saray bahçesindeki av hayvanları ile nadide kuşların var-
lığına dikkat çekmişlerdir. Sarayın yapılışından etraflıca 
bahseden İbn Kemal, padişahın İstanbul şehrine tahtı-
nı getirmeye karar verdikten sonra sarayın şehrin içinde 
hem kara hem de denize bakan çok geniş bir arazi üze-
rinde, bir orta avlu etrafında yüksek çatılı binalar hâlinde 
inşa edildiğini ifade eder. Burada belirtilen orta mekândan, 
kuruluşundan beri Eski Saray’ın avlu etrafında geliştiği 

düşüncesi ortaya çıkar. Fatih’in bu sarayı belirli bir planda 
tasarlayarak yaşamsal alanlarla devlet işlerinin yürütül-
düğü birimlerin ayrı düzenler içinde ele aldığı açıkça an-
laşılmaktadır.  
 
Eski Saray çeşitli tarihlerde büyük yangınlar geçirmiştir. 5 
Şubat 1540 gecesinde tamamen yanmış, eskisine oran-
la daha güzel bir şekilde yeniden yapılmıştır. Ancak daha 
önceleri arsasına Beyazıt Camii inşa edilmiş bulunan sa-
ray alanı bu sefer biraz daha küçülmüş, bir kısmı üzerine 
Süleymaniye Külliyesi inşa edilmiştir. Fatih’in, bu sarayın 
varlığına rağmen yeni bir saray yaptırma sebebi her za-
man merak konusu olmuştur.  XVI. yüzyıl tarihçileri buna 
büyük ölçüde değinir. İbn Kemal Fatih’in yönetim merkezi-
nin şehir ortasında olmasını uygun görmediğini, Gelibolulu 
Mustafa Ali ise Galata’da oturan ecnebilerin İslam padişa-
hının düşmandan korktuğu için şehrin ortasında oturduğu 
söylentisini yaydıklarını, ayrıca padişahın şehir içinde otur-
masının büyük hükümdarların şehir dışında yerleşmesi 
geleneğine ters düştüğü iddiasına yer verir. 
 
Eski Saray’a ait en eski tasvir bugün Giovanni Andrea Va-
vassore’nin 1520’de yayımlanan, 1470- 1506 yılları ara-
sında yapıldığı sanılan İstanbul haritasındadır (Resim-1). 
İç içe iki duvarla çevrildiği görülen sarayda asıl yapılar 
ikinci surun içinde toplanmıştır. Dış surun içinde çeşitli ya-
pılarla Teodosius Sütunu görülür. Saray’ın da işaretlendi-
ği ikinci resim Matrakçı Nasuh’un 1537 yılındaki İstanbul 
tasviridir (R-2). Burada da asıl yapılar ikinci duvarın içinde 
yer almıştır. XVI. yüzyıla ait diğer bir tasvir 1584-1585 yı-
lındaki Hünername’nin I. cildindeki İstanbul minyatürün-
dedir (R-3). Viyana Österreichische Nationalbibliothek’teki 
bir albümde (Codex Vindobonensis, nr. 8626) yer alan 1588 
yılındaki İstanbul panoramasında saray binaları önceki 
resimlerden farklıdır (R-4). Sık ağaçların çizildiği alanda 
kiremit çatılı binalar görülür. Yapılardan biri Beyazıt Camii 
tarafında kurşun örtülü, diğeriyse Süleymaniye Camii ta-

rafında kiremit örtülü piramidal sivri çatılıdır. Bu sivri çatılı 
yapının Alay Köşkü olduğu tahmin edilmektedir. 1559 yı-
lında yapılan Melchior Lorich panoramasıyla (R-5) bunun 
benzeri olan ve yaklaşık aynı tarihlere rastlayan Dilich’in 
(R-6) resminde yapıların bir kısmı görülür. İki resimde de 
sarayın çevre duvarları Haliç yönünde üçgen oluşturmuş, 
ana binalar iç duvarın arkasında toplanmıştır. Yüksek ta-
sarlanan binalar dışında daha alçak tutulan hizmet bina-
larıyla kubbeli yapılar mevcuttur. 
 
Eski Saray’ın XVII. yüzyıla ait resimlerine rastlanmamakla 
birlikte dönemin yazılı kaynakları günümüze ulaşmıştır. Bu 
yüzyılda sarayla ilgili en ayrıntılı bilgiyi Evliya Çelebi verir. 
Evliya Çelebi sarayın 12.000 arşın uzunluğunda bir surla 
çevrili olup burçsuz kulesiz dört köşe bir bina olduğunu 
kaydeder. İçinde meydanların, harem dairelerinin, havuz 
ve şadırvanların yer aldığını, mutfaklar, özel kiler ve çalı-
şanlar için odalar yapıldığını etrafında muhtelif sarayların 
bulunduğunu, dört tarafının umumi yollarla çevrilerek üç 
kapısı olduğunu bildirir. Bunlardan Divan Kapısı doğuya, 
Beyazıt Kapısı güneye, Süleymaniye Kapısı batıya bakar. 
Eski Saray’ın XVIII. yüzyıldaki durumunu gören İnciciyan, 
sarayın etrafının 1 mil uzunluğunda, gayrı muntazam, 8 
köşeli yüksek bir surla çevrilip 4 kapısı bulunduğunu söy-
ler.   Sarayın XVIII. yüzyılın bazı İstanbul panoramalarında 
Haliç tarafından çizilen resimleri mevcuttur. Eski Saray’ı 
da içine alan 1710 Yıllı Cornelius Loos (R-7) ile Choiseul 
Gouffier’in çizdiği 1776-1780 Yıllı panoramalar, belge nite-
liği taşımasından dolayı dikkate değerdirler. Her iki resim-
de de sarayın önemli pavyonunun Süleymaniye tarafında 
yoğunlaştığı gözlenir. Saray 1786’da Fr.Kauffer tarafından 
düzenlenen şehir planında da Süleymaniye ve Beyazıt 
camilerine kadar uzanan geniş bir alana yayılmış olarak 
gösterilmiştir.

İstanbul’un bu ilk hanedan sarayının XV- XVI. yüzyıllardaki 

durumuna ilişkin arşiv belgelerine rastlanılmamıştır. Öte 
yandan XVII- XVIII ve XIX. yüzyılın ilk yıllarına ait belgeler 
genel durumu dışında, saray kompleksi içindeki bina isim-
lerini bildirmesi açısından çok önemlidirler. Bu belgelerde 
yapılan tamiratlar,  oluşan masraflar ve yeniden inşa ola-
cak yapılarla ilgili pek çok bilgiler mevcuttur. XVII. ve XIX. 
yüzyıl belgelerinde karşımıza çıkan yapı adlarından ba-
zıları şunlardır;  Meydan-ı kebirdeki Sultan Beyazıt Kasrı 
(II. Beyazıt dönemi), Sultan Murat Kasrı (III.Murat ya da IV. 
Murat dönemi), Sultan Süleyman Camii’ne karşı olan ka-
sır, Horanda Hamamı, Haremdeki Şehsuvar Kadın’ın kah-
ve ocağı, Teberdar Ocağı ve hamamı, Baltacılar Koğuşu, 
Yalı Köşkü (1754’te yeniden inşa olmuştur), Alay Köşkü, 
Harem’deki Zerduzyan odaları, yazıcı efendilerinin ma-
kamları, zabitlerin yeri, Konuk Sofa, Taht-Hümayun, Ağa 
Odası, Harem-i Hümayun ağalarının hastane ve hamamı, 
helvahane, Aşçılar Ocağı, Aş Kapısı bunlardan bazılarıdır.  
Yeni Saray’daki bazı yapı isimleri Eski Saray’da da karşımı-
za çıkması dikkat çekicidir. Çoğunluğu yangınlar sonucun-
da tahrip olan bu saray kaderine terk edilmeyerek devamlı 
yenilenmiştir. XVIII. yüzyılda yoğun tamiratla birlikte yeni 
yapılaşmaların sürdüğü ve bina inşalarının XIX. yüzyıl baş-
larında da devam ettiği anlaşılıyor. Padişahların mevcut 
yapılarla yetinmeyerek yeni binalar yapmalarından saray-
daki varlıklarını kuvvetle hissettirdiklerini görüyoruz. Eski 
Saray hakkındaki genel kanı, Yeni Saray yapıldıktan sonra 
padişahların buraya olan ilgilerinin azaldığı yönündeydi; 
fakat tarihî kaynaklar ve belgeler bunun tam aksi olduğu-
nu göstermektedir.
  
Eski Saray’ın geniş bir alanda tasarlanmış olması, bir kıs-
mının av sahasına ayrılmasına diğer bir kısmının da cirit ve 
çeşitli spor gösterilerinin yapılmasına olanak sağlamıştır. 
Süleymaniye Camii yapılıncaya kadar sarayın kuzeybatı 
bahçesi çok geniş olduğundan, spor alanının bir kısmının 
bu bölgede olduğu sanılır. Diğer spor alanıysa hasbahçe-

İstanbul Üniversitesi giriş kapısını eski hali, 
Yusuf Çağlar Arşivi.

Beyazıt meydanındaki havuz ve İstanbul Üniversitesi giriş 
kapısı, Encümen Arşivi,1930’lar.

Beyazıt Meydanı, Encümen Arşivi, 1930’lar.
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nin güneyinde Beyazıt Camii tarafındaydı. Buraya Beyazıt 
(güney) ve Mercan (doğu) kapılarından giriliyordu. Bu alan 
haremden yüksek bir duvarla ayrılmaktadır.  II. Mahmut 
zamanında İstanbul’a gelen Miss Julia Pardoe’nun kita-
bındaki resimde çadır kurup talim yapan Asâkir-i Mansû-
re askerleriyle bahsedilen duvarın bir kısmı görülür(R-8). 
Helmut Graf von Moltke 1835’te sefiriyle birlikte Serasker 
Hüsrev Paşa’ya yaptığı ziyareti anlatırken“… Bu büyük za-
tın ikametgâhı Marmara Denizi’ne güzel manzarası olan 
büyük ahşap bir binadır. Önünde geniş talim alanı, arkasın-
da iki piyade alayı için bir kışla vardır” diye bahsettiği yer, 
bir zamanlar cirit oynanan alan olmalıdır. Cirit oyunları atlı 
ve yaya olmak üzere iki türlüdür. R. E. Koçu atlı cirit oyunu 
için çok geniş bir alanın gerektiği, bu nedenle İstanbul’da 
nadiren cirit oynandığını belirtir. Kaynaklara göre bu saray-
da her iki oyun da oynanmıştır. Şu hâlde sarayda atlı cirit 
için son derece uygun bir alanın olduğu söyleyebiliriz. Sa-
rayın dış bahçesinde cirit ve çeşitli spor karşılaşmalarıyla 
eğlenceler düzenlenir, padişahlar buradaki köşklerden bi-
rinde gösterileri izlerdi.
 
XVIII. yüzyıla ait bazı tarihî kaynak ve ruznamelerde sara-
yın spor alanına “Tepebaşı” denilmektedir. Dinî bayramla-
rın üçüncü günü padişahın saraya gelip buradaki sultan-
larla bayramlaşması adetti. Bayramın ikinci günü Gülhane 
resmî, üçüncü günü de sarayda cirit seyrinin âdetten oldu-
ğuna dair arşiv belgeleri bulunmaktadır. Bazı ruznameciler 
dinî bayramların üçüncü günü padişahların bu saraydaki 
gösterileri izlemesine “Eski Saray Günü” olarak adlandı-
rırlar. Attarzade Lebîb Efendi 3 Şevval 1203/ 26 Haziran 

1789’da III. Selim’in buraya gelişini ve yapılan spor gös-
terilerini ayrıntılarıyla anlatarak, gösterileri padişahın 
izniyle halkın da izlediğini belirtmektedir. Bu spor göste-
rileri öylesine önem ve süreklilik arz etmiştir ki bunların 
seyri için ayrı ayrı kasırlar köşkler inşa edilmiştir. III. Ahmet 
gösterileri Meydan Köşkü’nden, III Selim’in de meydan-
daki Kasr-ı Cedîd ve Cirid Kasrı’ndan izlediği kaynaklarda 
yer almaktadır. III. Selim tıpkı III. Ahmet gibi burayı sık sık 
ziyaret edip yapılan gösterileri büyük bir memnuniyetle 
izlemiştir. Soğuk ve yağışlı havalarda gösteriler Topkapı 
Sarayı’ndaki Gülhane ya da Ağa Bahçesi’nde yapılırdı. Bu-
radaki cirit ve spor oyunlarının bayram günleri dışında da 
yapılarak padişahların bunları izlemeye geldiklerini kay-
naklar vurgulamaktadır.  Atlı cirit oyunun yanı sıra menzil 
ciridi de Eski Saray’da oynanan oyunlar arasındadır. Menzil 
ciridi atmada başarılı olan padişahlardan IV. Murat’ın Eski 
Saray’dan attığı ciridin Beyazıt Camii minaresi dibine düş-
tüğü Nâimâ Tarihi’nde ve Evliya Çelebi’de kayıtlıdır. 
 
Eski Saray’daki Harem teşkilatının durumu hakkında ilk 
zamanlarla ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir görüşe 
göre başlangıçta Topkapı Sarayı’nın harem dairesi yok-
tu; padişah burada iç oğlanlarıyla yaşıyor, zaman zaman 
Eski Saray’daki haremine gidip geliyordu. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın daima padişahın yanın-
da olmak istemesi nedeniyle harem, ancak XVI. yüzyılın 
ortasında Yeni Saray’a nakledilmiş olduğu ileri sürülmüş 
olmakla beraber yeni yorumlar Topkapı Sarayı’nda da 
başlangıçtan beri haremin bulunduğu doğrultusundadır. 
Promontorie 1475’te haremdeki kadınların yüz ellisinin 

Şimdi İstanbul Üniversitesi olan Seraskerlik binası, Yusuf Çağlar Arşivi.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 

Foto: Sinan Ceco, 2008.
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Yeni Saray’da, iki yüz ellisinin ise Eski Saray’da oturdu-
ğunu söyler. Tursun Bey’in Yeni Saray’ı anlattığı bölümde, 
Fatih’in eski bir şekil almış olan Eski Saray’ı iffet sahibi 
kadınların kalesi olmasına emir verdiğini belirtmesi önem-
lidir. Neşrî, Yeni Saray bahsinde harem kelimesini iki kez 
iki ayrı yer için kullanmıştır. Gelibolulu Âli Mustafa Efendi 
de Eski Saray’ın hastalara, kadınlara ve hizmetçi zümre-
sindeki hizmetten alakasını kesenlere kaldığını ve bundan 
sonra Saray-ı Cedîd’in imarına başlandığını belirterek, bu 
birimin kuruluşundan itibaren Yeni Saray’da da mevcut 
olduğunu düşündürür. Evliya Çelebi ise, ilk zamanlarda 
Yeni Saray’da harem bulunmayıp padişahların haftada 
iki kez Yeni Saray’dan Eski Saray’a giderek o gece orada 
kaldığını yazar. Zamanla ölen ve iktidardan düşen padişa-
hın tüm mensupları kadınları, kızları, valide sultanlar ve 
cariyeleri harem dairesinden alınarak Eski Saray’a gön-
derilmesi âdet olmuştur. Buraya gönderilen kadın efen-
dilerin padişah olacak oğulları yoksa yaşamlarının geri 
kalanını burada tamamlar; kadın efendilerin oğullarından 
biri tahta çıkarsa törenle valide Sultan olarak Yeni Saray’a 
dönerlerdi. Eski Saray, kadınlar için Topkapı Sarayı’ndan 
sonra ömürlerinin sonuna dek yaşayacakları yer olarak 
belirlenmişse de, genç ve zengin kadınların derecelerine 
göre devlet ricalinden kimselerle evlenmeleri sonucunda 
saraydan ayrılmaları mümkün kılınmıştır.   
 
Payitahtın bu ilk sarayı kuşkusuz hem törensel, hem siya-
si önemi olan bir yerdir. Şehirdeki saltanat törenlerin odak 
noktalarından biri olması, burayı Osmanlı başkentinde 
sahnede tutan unsurlar olarak görülür; valide alayı, beşik 

alayı, sur-ı hümayunlar. Önceleri padişah kızları buradan 
gelin giderdi. Kanuni sonrası dönemde padişah kızlarının 
düğünleri büyük bir ihtişamla burada kutlanılmıştır. Zaman 
zaman padişah ailesi, hane halkının tümü düğün töreni 
için Eski Saray’a geçerdi. Şenlikler sırasında önde gelen 
devlet adamları, dinî erkân ve bunların haremleri resmen 
kabul edilerek ağırlanırdı. 1586’da İbrahim Paşa ile III. Mu-
rat’ın kızı Ayşe Sultan, 1593’te Fatma Sultan ile Kaptan-ı 
Derya Halil Paşa burada evlenmiştir. XVII. yüzyılın ortala-
rında gelin sultanların hâlâ Eski Saray’dan çıkarak Dama-
tın konağına gittiği görülür. Sonraki tarihlerdeyse sultan 
düğünleri babalarının sağ olup olmadıklarına göre değiş-
mektedir. Sultan padişahın kızıysa Yeni Saray’dan alına-
rak Damatın konağına götürülür, değilse yani padişahın 
kardeşi ya da yeğeniyse Eski Saray’dan alayla Damatın 
konak ya da sarayına götürülürdü. Bu durum muhtemelen 
XVII. yüzyıl. sonlarında değişmiştir. Çünkü Naîmâ, Sultan 
İbrahim’in (1640-1648) kızı Fatma Sultan’ın Fazlı Paşa ile 
nikâhlandığında (14 Mart 1646) devlet büyüklerinden baş-
ka Nişancı Paşa ve tüm vezirlerin gelin alayında bulunup 
nahıllar eşliğinde gelinin Eski Saray’dan aldığını, padişahın 
töreni saray köşkünden izlediğini belirtir.
 
Padişah kızlarının düğünlerinin törensel coşkusu yanında, 
şehzadelerin sünnet düğünlerinin heyecanı daha büyük 
yaşanmıştır. Eski Saray’daki ilk sünnet düğünü Fatih Sul-
tan Mehmet’in şehzadesi Cem ve II. Beyazıt’in büyük oğlu 
Abdullah için 1472’de yapılan sur-i hümayundur. 1480’de 
Fatih’in torunları Sultan Şehinşah, Ahmet, Korkut, Mah-
mut, Âlem, Selim ve Oğuz Han için yapılan sünnet düğü-

nü bir öncekine göre daha gösterişli kutlanmış ve bir ay 
sürmüştür.  1582’de III. Murat’ın şehzadesi III. Mehmet’in 
(1595-1603) sünnet düğünü eğlenceleri Eski Saray’da 
başlamış, buna yalnız kadınlar katılmıştır. Eğlenceler İb-
rahim Paşa Sarayı’nda devam etmiştir. 18 Eylül 1720’de 
III. Ahmet’in dört şehzade için yaptırdığı ve bütün ayrıntıla-
rıyla anlatılan sünnet düğünü, hem kültür tarihi hem de bu 
sarayın iç düzeni hakkında bazı bilgiler vermesi açısından 
önemlidir. 
  
Raşid Tarihi’nde Sadrazam İbrahim Paşa adına düzenle-
nen ve belki daha önce de uygulanan ramazan ve kurban 
bayramlarının son gününde yapılan ayrı bir sadrazam 
bayram alayıyla karşılaşıyoruz. Sadrazam bugünlerde 
düzenli ve kalabalık maiyetiyle yeniçeri ağasının davetlisi 
olarak Eyüp’e gider, Eyüp Camii’nde namaz kılıp ziyarette 
bulunduktan sonra, önceleri Nakkaş Paşa ve Eyüp’teki 
Kara Mustafa Paşa Yalısı’nda, sonraları ise Ağakapısı’n-
da verilen ziyafete geçerlerdi. Sadrazam, vüzera ve dev-
let ricaliyle birlikte çalgılar eşliğinde yemeklerini yiyip bir 
süre dinlendikten sonra paşa ve alay erbabı Eski Saray’ın 
Süleymaniye Camii karşısındaki Alay Köşkü altında atın-
dan inip, padişahı (III. Ahmet) üç kez selamlayıp padişahın 
ihsan buyurması ardından oradan ayrılarak sarayına dö-
nerdi.  
 
Eski Saray’da padişah, sadrazam ve devlet erkânını bir 
araya getiren eğlenceli saltanat törenleri dışında, dinî tö-
renlerde de bu durum söz konusudur. 1141/ 1729 yılında, 
Hz. Muhammet için okunan mevlitte padişah, sadrazam 
ve tüm devlet erkânı hazır bulunmuştur.
 
1826’da seraskerlik makamına devrine kadar önemini ko-
ruyan Eski Saray aynı tarihte Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılma-
sından sonra seraskerliğe tahsis edilmiş, içindeki kadınlar 
Topkapı Sarayı’na, Eyüp Çifte Saraylar’a nakledilmiştir. 
Serasker paşalar teşkilatıyla birlikte bir süre, sarayın ka-
sır ve müştemilatında oturmuş ve bu makam daha sonra 
Harbiye Nezareti’ne çevrilmiştir. 19. yüzyıl ortalarına ait 
fotoğraflardan saray yapılarının yenilendiği, Fatih döne-
mine ait sadece surlarının mevcut olduğu anlaşılmaktadır.  
Barok mimari üslubun ağırlıklı görüldüğü ve bir kısmı kâgir, 
çoğunluğu ahşap olan bu yapılar topluluğu içinde Beyazıt 
Yangın Kulesi,  Serasker Konağı, Süleymaniye Kışlası (Sarı 
Kışla), Bekirağa Bölüğü, hastane, kitabet dairesi, cepha-
nelik, hamam, depolar, mutfaklar, ahırlar ve nöbet kulübe-
leri yer almaktadır.  Çevre duvarları üzerindeki üç kapıdan 
biri olan Nizamiye Kapısı, Beyazıt Meydanı’na açılıyor idi. 
1827’de yaptırılan bu kapı dört cephesinde eğrisel saçak-
ları ve kıvrık dilimli kubbesi ile simgesel bir değer kazan-
mıştır.  1865 Hocapaşa yangını sonrasında çevre duvarları 
yıkılarak yenilenmiştir. Ahşap Serasker Konağı’nın yıkıl-
masından ardından 1864-1866 yıllarında Fransız mimar 
Bourgeois tarafından tasarlanılan ve bugün İstanbul Üni-
versitesi Rektörlüğü tarafından kullanılan bina yapmıştır. 
Bina yapılışından itibaren Harbiye Nezareti olarak işlevini 
sürdürmüş, ancak Cumhuriyet’le birlikte bakanların Anka-

ra’ya gitmesiyle Darülfünun buraya taşınmıştır ve burası 
1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.
 
Harbiye Nezareti binası, bir bodrum kat üzerinde üç kat-
lı gelişerek dikdörtgen planlı ve kâgir bir yapıdır. Dönemi 
içerisinde İstanbul yapılarının en büyüklerinden olup dört 
cephenin aksında birer kütlesel çıkmaları mevcuttur. Si-
metrik, aksiyal planlı yapıda her cephede girişler mev-
cuttur. Binanın asıl giriş kapısı güney cepheden sağlanır. 
Cephelerdeki eşit aralıklı pencere sıralarının oluşturduğu 
sıradanlığı, eksenlerdeki iki kademeli çıkmalar kırmakta-
dır. Ana girişteki çıkma ve köşe pilastırları taş kaplı olup 
diğer cepheler sıvalıdır.  Ana girişten ulaşılan kare planlı, 
cam örtülü orta avlu, yapının merkezini oluşturur. Avlunun 
her iki yanında doğu-batı doğrultusunda simetrik anıtsal 
iki merdiven bulunmaktadır. Bezemelerinden ötürü  “Mavi 
Salon”, “Pembe Salon” olarak adlandırılan salonlar ve 
hünkâr dairesi, içtimai salon, kabul salonu duvar ve ta-
vanları zengin tezyinatlarla süslüdür.    
 
Harbiye Nezareti’nin üç kapısından en gösterişli olanı, 
Barok mimari üslubundaki eski kapının yerine yapılan ve 
Beyazıt Meydanı’na açılan anıtsal kapıdır. Mercan yönün-
deki kapı kapalı olup Vezneciler yönündeki yaya ve araç 
girişine açıktır. Bazı müellifler, zafer takı şeklinde tasarla-
nan bu kapı ve iki yanındaki binaların mimarının Bourge-
ois olduğunu ifade ederler. Başka bir görüş de Londra’ya 
tahsile gönderilen ilk öğrencilerden mühendis Bekir Pa-
şa’nın, Abdülmecit döneminde (1839-1861), Yedikule’de 
inşa edilmek üzere hazırladığı şehir giriş kapısı planlarına 
göre yapıldığını vurgulamaktadır. Eklektik üslubun hâkim 
olduğu kapının iki tarafında iki katlı kuleler bulunmakta 
ve burası üç açıklıklı bir zafer takı şeklinde tasarlanmıştır. 
Orta açıklığı daha yüksek ve geniş at nalı kemerli olup çift 
sütuna oturmakta, yanlardaki açıklıklar ise daha alçak ve 
yuvarlak kemerlidir. 1865 yılında yapılan celi sülüs kitabesi 
Şefik Bey’e aittir. Öncesinde Abdülaziz’in tuğrası bulunan 
oval madalyonda “TC” harfleri bulunmakta ve altında “İs-
tanbul Üniversitesi” yazısı yer almaktadır. Giriş kapısının 
iki yanında bulunan ve birbirinin aynı olan köşklerden batı-
daki Biniş Dairesi olarak inşa edilmiş, eskiden rektörlük ve 
senato binası olarak kullanılırken bugün Atatürk İlkeleri 
ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne tahsis edilmiş; Şehzadeler 
Dairesi olan doğudaki ise “Profesörler Evi” olarak kullanıl-
maktadır. Köşkler revaklı girişleri ve eyvanlı köşe odaları 
ile geleneksel sivil mimari özelliklerini sergilerler. Eklektik 
unsurların yer aldığı cephede pencerelerin bir kısmı ikili 
gruplar hâlinde olup üçgen kemerlerle tasarlanmış, mey-
dana bakan güney cephedeki çokgen çıkma üzerindekiler 
ise at nalı kemerlerle şekillendirilmiştir. Köşklerin saçak-
ları palmet dizileriyle son bulur.   
 
İstanbul’un fethinin hemen sonrasında Fatih Sultan Meh-
met tarafından kurulan İmparatorluk sarayı işlevselliğini 
tamamlamasının ardından yerini Harbiye Nezareti’ne bı-
rakmış, bu süreç İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasıyla 
tamamlanmıştır. Darülfünun’un kapanmasının ardından 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'ndaki odalardan biri, Foto: Sinan Ceco, 2008.
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Türkiye’nin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi 1 
Ağustos 1933 tarihinde resmen kurulmuştur. Aslında 
burası, geleneksel anlamda II. Mehmet’in (Fatih) İs-
tanbul’da kurmuş olduğu ilk medresenin devamı sa-
yılmaktadır. Eğitim ve öğretim alanında İstanbul Da-
rülfünun’un yeniliklere cevap verememesi, devrimlerin 
gerisinde kalması köklü değişime gidilmeyi zorlamıştır. 
Bilimsel çalışmalara yön verecek, laik üniversite öğre-
timine geçişte çağdaş öğretim kurumunun tesisi hedef 
alınmıştır. Bu amaçla 1930’da Cenevre Üniversitesi 
tarafından seçilip önerilen Prof. Albert Malche, Türki-
ye’ye davet edilmiş, kendisinden Darülfünun’un yeni-
den düzenlenmesi hususunda bir rapor hazırlanması 
istenilmiştir. Malche’nin 1932’de Maarif Vekâleti’ne 
sunduğu raporunda, mevcut hâliyle Darülfünun’un ye-
tersizliği, bilimsel değerlerde eser yayımlanmaması, 
gibi konuları vurgulayarak çağın gerekliliğini karşıla-
yamaz olduğunu belirtmiştir. Rapor sonrasında, 5 Ma-
yıs 1933’te toplanan hükûmet, Darülfünun’un kapatıl-
masıyla ilgili tasarıyı TBMM’ye sunulmuş ve 31 Mayıs 
1933’te Darülfünun ve bağlı kuruluşlar lağvedilmiştir. 
1 Ağustostan itibaren İstanbul Üniversitesi’nin açıl-
ması için Maarif Vekâleti görevlendirilmiştir. Üniver-
sitenin açılmasıyla doğrudan ilgilenen Maarif Vekili 
Reşit Galip Paşa,  aralarında Rüştü Uzel, Avni Başman, 
Osman Horasanlı, Prof. Kerim Erim ve Prof. Malche’nin 
de bulunduğu bir komisyon kurar. Rektörlüğe Dr. Neşet 
Ömer’i uygun gören komisyon, öncelikle dört fakülte-
nin açılmasına karar vererek, Tıp Fakültesi dekanlığı-
na Dr. Tevfik Sağlam, Edebiyat Fakültesi dekanlığına 
Fuat Köprülü, Hukuk Fakültesi dekanlığına Tahir Taner 

ve Fen Fakültesi dekanlığına da Kerim Erim getirilir. 
Yeni üniversitede Darülfünun’un öğretim üyelerinden, 
Avrupa’da öğrenim gören genç kuşaklardan ve ya-
bancı profesörlerden oluşmasına ilişkin kanun hükmü 
yer almaktadır. 18 Kasım 1933’te Maarif Vekili Yusuf 
Hikmet’in açılış konuşmasıyla üniversitenin dört fa-
kültesinde dersler başlar. Darülfünun kadrosundan 61 
öğretim elemanı yeni üniversite kadrosuna alınırken, 
82 öğretim elemanı dışarıda bırakılmıştır.   
 
Kuruluşunun ilk yıllarındaki eğitimine, Darülfünun bi-
nalarında devam eden İstanbul Üniversitesi, başlan-
gıçta Beyazıt Meydanı çevresinde gelişme gösterir. 
Harbiye Nezareti’nin ana binası, köşkleri, kışlası, ahırı 
ile Zeynep Hanım Konağı üniversiteye tahsis edilmiş-
tir. Fen ve Edebiyat fakülteleri 1942 yılında yanana 
değin Zeynep Hanım Konağı’nda idi. Fen Fakültesi’nin 
bazı enstitüleri Beyazıt ve Yerebatan’da başka binala-
ra yerleşmiştir. Seraskerliğin eski at ahırlarından biri 
üniversitenin büyük konferans salonuna tahsis edil-
miş, Diş Hekimliği ve Eczacılık okulları Beyazıt Mey-
danı’ndaki eski jandarma dairesine yerleşmişti. Bugün 
İstanbul Üniversitesi’nin sembolü Beyazıt’taki merkezi 
yerleşkedir ve bunun en ünlü bölümü ise ana kapısıdır 
(R-9).     
     
Çağdaş eğitimin öncülerinden olan İstanbul Üniversi-
tesi şehrin farklı yerleşkelerinde bulunan yirmi fakülte 
dışında üç bölüm, sekiz yüksekokul, on altı enstitü, 
atmış bir uygulama ve araştırma merkezi, devlet kon-
servatuarı ile farklı alanlarda öğrenci yetiştirmektedir.

Seraskerlik Kulesi, Abdullah Freres, İÜK, Nr. 90819-73

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’ndan bir detay, 
Foto: Sinan Ceco, 2008.
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İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda Kırmızı Salon, Foto: Sinan Ceco.
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BeyaZıT devleT KüTüPhaneSİ 

Mürsel DüZeNCİ*

Tarihçe

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan 
sonra yaşanan gelişme ve yenileşme ça-
balarının içinde halkın eğitimi de önemli 
yer tutmaktaydı. Devletin son yüzyılı içeri-
sinde başlayan ekonomik, sosyal ve siyasi 

gelişmeler ile beraber yaşanan yaygın eğitim faaliyetlerini 
destekleyecek yeterli koleksiyona sahip kütüphanelerin 
olmaması imparatorluğun başkenti için bu anlamda bü-
yük bir eksiklikti. İstanbul’da millî nitelikte bir kütüphane 
kurmak için devrin ileri gelenleri çeşitli semt ve yapılar-
da bulunan, yeni yayın sağlama, mevcut koleksiyonlarını 
geliştirme imkânından yoksun kalan ve hizmet veremez 
durumdaki kitaplıkları bir merkezde toplayarak toplumun 
geneline, daha kapsamlı hizmet verebilir büyük ve merke-

zi bir kütüphane kurmak için çalışma yapmışlardır. Böyle 
bir kütüphane için başkent İstanbul’da merkezi bir yerde 
bina arayışına girişilmiş, yapılan fikir alış verişleri sonucu, 
yer için, padişah Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Sultan II. 
Beyazıt’ın 1506’da yaptırmış olduğu Beyazıt Külliyesi’nin, 
imaret kısmı uygun bulunarak restorasyon çalışmalarının 
başlatılması kararlaştırılmıştır. Devlet eliyle geniş kitlele-
re hizmet sunabilen, ülkede basılan bütün eserlerin topla-
nabileceği, satın alma ve bağışlarla sürekli zenginleşecek 
bir kütüphane kurma düşünce ve ideali ile yola çıkılan bu 
proje başta kütüphane için şahsi bütçesinden pay ayıran 
Sultan II. Abdülhamit olmak üzere, dönemin Maarif Nazırı 
Mustafa Paşa gibi idealist bir eğitimci ve daha o yıllarda, 
“Memlekette nahiyelere kadar kütüphaneler kurulmalı-
dır” diyen Sadrazam Sait Paşa gibi önemli devlet adamla-
rının katkılarıyla hayat bulmuştur. 

*İktisat Tarihi  (MA)

Beyazıt Devlet Kütüphanesi eski giriş kapısı, Encümen Arşivi, 1940'lar.
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Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Encümen Arşivi, 1940'lar.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi okuyucu salonu ve kütüphanenin eski müdürlerinden 
İsmail Saip Sencer, Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_113.
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24 Nisan 1952 tarihinde kütüphanenin bir bölümünde Tür-
kiye’de ilk “Çocuk Kütüphanesi” açılmıştır maalesef bu 
bölüm daha sonra yine yer darlığı nedeniyle 1961 yılında 
kapatılmıştır.
      
Koleksiyon yapısı 
Kütüphanenin koleksiyon açısından böylesi zenginleş-
mesindeki en önemli gelişme 1934 yılı Haziranında kabul 
edilen  “Basma, Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu”dur.  
Dönemin gelişmiş ülkelerinde çok daha eski tarihlerden 
itibaren yapılan bu çalışma ülkemizde ancak 1934 gerçek-
leşmiştir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi eski müdürlerinden 
Muzaffer Gökman’ın “Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Kanunu ve Atatürk’e Ait Bir Hatıra” adlı makalesinde, 
kanununun hazırlanması için Atatürk’ün emir verdiğini 
belirtmektedir. İlk Derleme Müdürü olan Selim Nüzhet 
Gerçek’e dayandırdığı hatıra yazısında “Çankaya’da mem-
leket davalarının ele alındığı bir toplantıda konunun kitap 
ve yayımlara geldiğini,  kitap ve kütüphanecilik hakkında-
ki konuşmalar sırasında Atatürk’ün yanında bulunanlara 
yeni yayımların takip edilip edilemediğini ve bunların tam 
olarak kütüphanelerimizde bulunup bulunmadığını öğren-
mek istediğini ve ülkemizde bu konuda bir çalışma yapıl-
madığını öğrendiğinde ise yabancı ülkelerin bu konuda na-
sıl bir yöntem izlediğini sorduğunu” belirtmiştir. Atatürk’e 
Fransızca’da “Depot legal” denilen devlet nüshası ile il-
gili uygulama anlatılmış bunun üzerine Atatürk, böyle bir 
kanunun memleketimizde uygulanması konusunda geç 
kalındığını belirterek bu kanunun bir an önce hazırlanma-
sını ve acilen Meclis’ten geçirilmesini emretmiştir. Türkiye 
bilim dünyası ve kütüphaneciliği için önemli bir adım olan 
olan bu karar, 2527 sayılı Basma Eser ve Resimleri Der-
leme Kanunu adıyla kanunlaştırılarak 21.6.1934 tarihinde 

kabul edilmiştir. Kanun maddesinin amacında Basma Yazı 
ve Resimleri Derleme Kanunu ile diğer yollardan kütüpha-
neye intikal eden fikir ve sanat ürünlerinin eksiksiz olarak 
toplanması, yerleştirilmesi, düzenlenmesi, yararlanmaya 
sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmak üzere elverişli 
ortamlarda saklamaktır.” denilmektedir. 

27 Eylül 1882 tarihinde başlatılan restorasyon çalış-
maları Maarif Nazırı Mustafa Paşa ve Sadrazam Sait 
Paşa tarafından sıkı denetim altında tutulmuş ve hızlı 
bir inşaat sürecinden sonra 24 Haziran 1884 tarihinde 
Kütüphane-i Umum-i Osmani adıyla hizmete açılmıştır. 
      
Bu açılış ile o dönemde İstanbul’un değişik semtlerine 
dağılmış ve işlevini kaybetmiş vakıf kütüphanelerine 
karşı, Osmanlı aydınının özlem duyduğu ve tamamen 
yerel özelliklere sahip merkezî bir kütüphane kurulmuş 
oldu.1 Millî izler ve hisler taşıyan kütüphanenin ismi, 
kütüphanecilikle ilgili literatürde “Kütüphane-i Umu-
mi”  olarak geçmekte ise de, bazı yayımlar ve kaynaklar 
ondan “Millî Kütüphane” diye bahsetmiştir. Bu nitelen-
dirme tümüyle olmasa da görece olarak doğru kabul 
edilebilir. Hâlâ kütüphanenin giriş kısmında yer alan ki-
tabesindeki tam ismi “Kütüphane-i Umumî-i Osmâni”dir. 
Dönemin şartları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısı 
da dikkate alınarak düşünüldüğünde “Millî Kütüphane” 
tanımı kısmen yerine oturmuştur.  İzleyen yıllarda de-
ğişik merkezlerde kurulan “umumi kütüphanelerin” hiç 
birisinde böyle bir ifade yoktur. 
     
1885 yılındaki kayıtlarda Beyazıt Kütüphane-i Umumi, 2 
Temmuz 1934 tarihinde yayımlanan 2527 sayılı Basma 
Eser ve Resimleri Derleme kanununda “İstanbul Umumi 
Kütüphanesi” şeklinde geçmiştir.2  
      

Bazı yazılı kaynaklarda Maarif Kütüphanesi ve Beyazıt 
Genel Kütüphanesi isimleriyle de anılan bu kütüphane 
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’ndeki 30.7.1962 
tarihli ve 1214 sayılı yönetmelikle “Beyazıt Devlet Kü-
tüphanesi” adını almıştır. 
      
Kütüphane (Hicri 1301/24 Haziran 1884) yılı Ramazan 
aynının ilk günü dönemin önemli devlet adamları, ilim 
adamları ve halkın katılımıyla hizmete açılmıştır.  Kü-
tüphane bina olarak hizmete açıldığında raflara yerleş-
tirilen ilk yayın “Naima Tarihi” adlı eserdir.  Kütüphanenin 
kuruluş yıllarını takip eden zamanda koleksiyon olarak 
devamlı bir büyüme göstermiş, üçüncü yılında 4164 
kitap sayısına ulaşmıştır. Bu sayı, kuruluşunun 30. yı-
lında 23.320 sayısına yükselmiştir. Matbaanın, Osmanlı 
İmparatorluğu’na girişinden harf devrimine kadar geçen 
200 yılda, 30 bin kadar kitabın yayımlandığı gerçeği dü-
şünüldüğünde ve günümüzde derleme kütüphaneleri 
hariç, devlete ait birçok kütüphaneye bu hızda kitabın 
girmediği dikkat alındığında bu kütüphanenin önemi or-
taya çıkmaktadır. Kütüphane hızlı yayın girişi nedeniyle 
çeşitli dönemlerde yer darlığı sorunu yaşamıştır. Böyle 
sorunların baş gösterdiği dönemlerde, 5.9.1948 tarih ve 
3/7998 sayılı, 25.10.1953 tarih ve 4/1704 sayılı olmak 
üzere 2 ayrı Bakanlar Kurulu kararı ile külliyenin imaret 
kısmının diğer bölümleri de kütüphaneye tahsis edil-
miştir.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde bulunan 
1609 tarihli yazma Mesnevi.

Üniversite önünden Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 
Foto: Yakup Türkoğlu, 2007.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin Sebah Joaillier tarafınden çekilen resmînden yapılan kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_4553.
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Bu amaca hizmet etmek üzere ülkenin genel durumu 
göz önünde bulundurularak 5 nüshanın toplanacağı 
bildirilmiş ve bu 5 nüshadan biri için Beyazıt Devlet Kü-
tüphanesi uygun görülmüştür. Derleme kanunu ülkede 
basılan kitap, dergi, gazete vb. yayımların birer nüs-
hasının kütüphaneye gelmesi ile derme hızlı bir artış 
göstermiş ve günümüzde de yayın hayatının canlılığı-
na paralel olarak artış seyrini devam ettirmiştir.
      
Derleme, bağış ve satın almalarla büyüyen koleksiyon 
sayısı günümüzde 1.000.000’un biraz üzerindedir. Yıllık 
olarak 500.000 dolayında kullanıcısı olan kütüphane-
deki kitaplardan 11.120 adedi yazma, yaklaşık 40.000 
adedi Arap harfli basma, 66.389 adedi diğer dillerde 
yazılmış eserlerdir. Çeşit olarak süreli yayın sayısı 
26.386’dir. Ayrıca 34.641 adet kart postal ve fotoğraf, 
165 adet banknot, 2157 adet pul, 550 adet taş plak, 
393 harita, 7.055 adet afiş, 3.500 adet görme engel-
lilere hizmet için sesli kitap bulunmaktadır. Aynı anda 
yaklaşık 400 kişi kütüphaneden yararlanabilmektedir.3

Kütüphane koleksiyonunda 11.120 yazma olmak üzere 
50 binin üstünde Arap harfli nadir eser bulunmaktadır. 
Yazmaların 1569’ u eski harfli Türkçe, 9107’si Arapça, 
444’ü Farsçadır. 1928 Harf Devrimi’nden önce bası-
lan kitapların; 18 bin 976’sı eski harfli Türkçe, 8059’u 
Arapça, 271’i Farsça ve 636’sı ise diğer dillerdedir. 
Arap harfli nadir matbu kitaplardan 15 bin civarında 
eser Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’nden gelmiştir. Hakkı 

tüphane-i Umumi’nin açıldığı tarihte ikinci, müahharen 
birinci Hafızı Kütüb oldu. Vefatına kadar hizmet etti.” 
Bilgisi yer almaktadır.5 Kütüphanede sırasıyla İsmail 
Saib Sencer, Prof. Dr. M. Necati Lugal, Muzaffer Gök-
man, Saadettin Nüzhet Ergun, Hasan Duman, Yusuf 
Tavacı, Abdullah Güven, Şerafettin Kocaman Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi’nin idareciliğini yaptı. Şu anda Ay-
ten Şan bu görevi sürdürmektedir.

Tarık Us Kütüphanesi koleksiyonda yer alan Osmanlı 
dönemi süreli yayımları bu kütüphane çatısı altında 
birleştirilmiş ve kütüphanenin zenginliği ve önemi bir 
kat daha artmıştır. Kütüphane koleksiyonunda bulu-
nan yayımları kullanıcı hizmetine sunmanın yanı sıra 
açık oturum, panel, konferans, söyleşi, çeşitli sergiler, 
kurslar, film gösterimleri ve “Kütüphanelerde eğitim 
ve kültürel faaliyetler yönetmeliği” kapsamında bir 
çok etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır.
      
Kütüphanedeki nadir eserlerden yararlanmak isteyen 
okuyucular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser 
Çalışma Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma yö-
netmeliği çerçevesinde nadir eserlerden yararlanabil-
mektedir4. Günümüzde hem bina olarak hem yönetim 
olarak yenilenme çalışmaları geçirmekte olan Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi, ülkemizde uluslararası ölçüde-
ki kataloglamanın ilk uygulama alanı bulduğu yerdir. 
Kart katalog sistemine geçen kütüphane için 1942 yı-
lında iki adet 48 gözlü fiş dolabı yaptırılmıştır. Bugün 
bile kolay kolay gerçekleştirilemeyen kütüphanenin 
matbu kataloğunun hazırlanması da o dönemler için 
önemli aşamalardır.

Beyazıt devlet Kütüphanesi yöneticileri
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin ilk yöneticisi Hat-
tat Hasan Tahsin Efendi’dir. Kütüphane kayıtlarında 
bu yönde hiçbir bilgiye rastlanamamakla beraber bir 
eserde 1851’de Tokat’ta doğduğu, Beyazıt’taki Kü-

Dipnotlar

1 Çavdar, R. Tuba. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Osmanlı Kü-
tüphanelerinin Gelişimi.”
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 1995. İstanbul: İstanbul Üni-
versitesi. s. 54.
2 Keseroğlu, Hasan. (1990).”Kütüphanelerin amaçları erekleri ve 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi”.
Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan içinde (90-99) Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Derneği. s.94.
3 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Tanıtım Katalogu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayımları, s.9.
4 (age.), s.9.
5  İnal, İbnülemin Mahmut Kemal: Son Hattatlar-İstanbul: Millî 
Eğitim Basımevi, 1970.

Beyazıt Meydanı ve Kütüphanesi, 
Atatürk Kitaplığı, Alb_117/17.
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Çarşıkapı semtinde yer alan külliye Sadra-
zam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tara-
fından 1683 yılından önce inşa ettirilmeye 
başlanmış fakat ölümü üzerine oğlu Ali Bey 
tarafından 1102 (1690-91) yılında Mimar 

Hamdi’ye tamamlattırılmıştır. Medrese, dershane-mes-
cit, sıbyan mektebi, sebil, su deposu, dükkânlar ve za-
manla oluşan hazireden meydana gelen külliyede med-
rese içinde bir de kütüphane bulunuyordu. 1837 ve 1894 
depremlerinde harap olan yapı 1842-43, 1861-63, 1895 
yıllarında tamir görmüştür. 1918 yılında yapılan bir tes-
pitte medresenin yangınzedeler tarafından işgal edildiği 
kaydedilmiştir. 1953-54 yıllarında yapılan yol genişlet-
me çalışmaları sırasında dükkânları yıktırılmış, sebil ve 
hazire doğuya taşınmış, avlu kapısı da geriye alınmıştır. 
Son olarak 1960-64 yılları arasında Vakıflar tarafından 
restore edilen yapıda sebil dükkân olarak kiraya verilmiş, 
külliyenin diğer bölümleri ise İstanbul Fetih Cemiyeti ve 
Yahya Kemal Enstitüsü ile Kubbealtı Akademisi Kültür ve 
Sanat Vakfı’na tahsis edilmiştir.

Cadde yönündeki avlu duvarında yer alan kapı üzerinde 
dört satır hâlinde talik hatla yazılı olan iki beyitlik kita-
be baninin ölümünden bahsetmekte olup ebcet hesabı 
ile1095 (1683) yılını verir. Avlunun kuzey doğusunda 
yer alan dershane-mescit sekizgen bir plana sahiptir. 
Kesme köfeki taşından inşa edilmiş olan yapının üzeri 
pandantiflerle geçişi sağlanan dıştan sekizgen kasnaklı 
bir kubbe ile örülüdür. Batı yönde yer alan giriş cephesi 
önünde mukarnas başlıklı sütunlara oturan sivri kemer-
li ve meyilli çatılı revak mevcuttur. Yay kemerli kapının 
kemer köşe dolgularında rumilerden oluşan bir süsleme 
mevcuttur. Üstte yer alan sülüs hatlı kitabe yedi beyit-
ten oluşur. Ebcet hesabıyla 1102 (1690-91) yılını veren 
kitabe külliyenin tamamlanması hakkında bilgi vermek-
tedir. Çift sıra pencere düzenine sahip yapıda alt sıra 
pencereler sivri hafifletme kemerleri altında köfeki taşı 
alınlıklı, mermer söveli ve dikdörtgen açıklıklı, üst sıra 
pencereler ise sivri kemerli açıklıklıdır. Yalnızca mihra-
bın sağında yer alan alt pencere kapatılmış ve dolap nişi 
hâline dönüştürülmüştür. 

MeRZİFOnlu KARA MuSTaFa PaŞa KüllİyeSİ

Yard. Doç. Dr. A.Vefa ÇoBANoğLU*

*İ. Ü. Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, 
Encümen Arşivi, 1933. 
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şından almaşık örgülü olup çift sıra pencerelidir. Alt sıra 
pencereler tuğladan yuvarlak hafifletme kemerleri altın-
da dikdörtgen açıklıklı, üst sıra pencereler ise tuğladan 
yuvarlak kemerlidir. Medrese avlusuna bakan kuzey ve 
batı cepheleri ise tamamen kesme köfeki taşı kaplıdır. Bu 
yönde alt sırada dolap nişleri yer aldığından pencere açıl-
mamış olup yalnızca batı cephede üst sırada sivri kemerli 
pencerelere yer verilmiştir. Güney yönde cephe ortasında 
basık kemerli, mermer söveli kapıyla ulaşılan yapının ku-
zey duvarında bir ocak nişi vardır. Mektebin güneyinde yer 
alan küçük avlunun batısındaki su deposunun duvarında 
iki sivri kemerli niş içinde çeşmeler, güney yönünde ise 
hela birimi bulunmaktadır. Sıbyan mektebinin güneyba-
tı köşesinde yer alan su deposu, kesme köfeki taşından 
inşa edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş 
olan dikdörtgen planlı yapı beşik tonoz örtülüdür. Kuzey 
cephesinde üstte sivri kemerli küçük bir açıklığı bulunan 
su deposu batı cephesine son yıllarda açılan bir kapı ile 
kalorifer birimi hâline getirilmiştir. 
 
Külliyenin doğu köşesinde yer alan sebil, beş cepheli 
olarak düzenlenmiş olup üstü sekizgen kasnaklı kurşun 
kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Avlu duvarı üzerindeki yay 
kemerli bir kapıdan sonra ulaşılan sebilin asıl kapısı mer-
mer olup yine yay kemerlidir. Mukarnaslı başlıklı altı mer-
mer sütuna oturan ve sivri kemerli düzenlenen cepheler-
de alınlıklar boş bırakılmıştır. Başlıkların hizasından yay 
kemerli mermer levhâlârla cepheler ikiye bölünmüştür. 
Metal şebekeler merkezleri birbirine bağlanan eksenleri 
kaydırılmış altıgenlerden oluşan geometrik kompozis-
yonludur. Her şebekede altta altı su verme açıklığı vardır. 
 
Vaktiyle cadde üzerinde ve dershane-mescidin de kuze-
yinde yer alan hazire yerinden taşınmış olup bugün doğu 
yönde yer almaktadır. Kare bir alanda mukarnaslı başlıklı 

sütunlara oturan ve her yönde üçer sivri kemerli olarak 
düzenlenen üzeri açık sekizgen kasnaklı hazirede bugün 
yirmi yedi kabir mevcuttur. 

Taşınmadan önce bu kabirlerin sayısının yüzden fazla 
olduğu bilinmektedir. Hazirenin dışa açılan doğu cephe-
si mukarnaslı başlıklı mermer sütunlarla bölümlenmiş 
olup aralarda girift geometrik kompozisyonlu metal şe-
bekeler vardır. Solda devam eden şebekeli cephede ise 
volütlü geç devir başlıklar bulunmaktadır. Vaktiyle külli-
yede caddeye bakan kuzey cephede kapının sağında dört, 
batı yönde ise sekiz olmak üzere on iki dükkânın mevcut 
olduğu bilinmektedir. Yol genişletilmesi çalışmalarında 
bunlar yıktırılmıştır. Batı cephede bu dükkânların tonoz 
örtülerinin izleri olan tuğla kemerler bugün hâlâ görüle-
bilmektedir.
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Mihrap, beş kenarlı niş şeklinde olup mukarnas yaşmak-
lıdır. Üstte tek satır hâlinde sülüs hatlı mihrap ayeti yer 
alır. Oldukça harap durumda olan yapıda kubbe, mihrap 
ve kapı, pencere, dolap alınlıklarında bozulmuş olan geç 
devir kalem işlerinin izleri görülmektedir. Dışta yapının 
doğu cephesinde pencerenin sağında derin bir niş içinde 
mermer bilezikli bir kuyu vardır. Mihrap duvarında ise du-
rumu tam olarak anlaşılamayan bazı izler bulunmaktadır. 
Yapı vaktiyle halka açık bir mescit olarak uzun süre kul-
lanılmıştır. 
 
Külliyenin batı ve güney sınırını teşkil eden L şeklinde sı-
ralanmış on birimden oluşan medrese odaları önünde yine 
on birimli U şeklinde düzenlenmiş revaklar vardır. Kuzey 
yönünde revak arkasında medrese odaları yoktur. Revak 
cepheleri kesme köfeki taşı, medrese odalarının batı ve 
kuzey cepheleri taş-tuğla almaşık örgülüdür. Baklavalı 
başlıklı dokuz mermer sütuna oturan sivri kemerli revak-
lar ile medrese odalarının üzerleri pandantiflerle geçişi 
sağlanan kubbelerle örtülüdür. Yalnızca iki kolun kesiştiği 
köşede yer alan oda dikdörtgen planlı olup güneyde kub-
be, kuzeyde beşik tonoz örtüye sahiptir. Köşe odası tek 
kapı ile diğer odalar ise basık kemerli kapı ve ikişer dik-
dörtgen pencere ile revaka açılır. Kapı ve pencere söveleri 
köfeki taşındandır. Her odada kapıların karşısında üzeri 
yuvarlak kemerli olarak düzenlenen ocak nişi ile bunun 
iki yanında birer dolap nişi mevcuttur. Ocak bacaları dışta 
köfeki taşından sekizgen gövdeli ve dilimli kubbeciklidir. 
Medresenin güney kolundaki dolap nişleri açılarak pen-
cere hâline getirilmiştir. Yalnızca köşe odasının güneye 
açılan iki penceresi orijinaldir. Uzun kolun kuzey ucunda 
yer alan odanın da yenilenmiş olan kuzey duvarında iki 
dikdörtgen pencere sonradan açılmıştır. Medresenin gü-
neyde yer alan kısa kolunun ucunda helalar bulunmak-
tadır. Kuzeydeki revak kolunun doğu cephesinde küçük 

bir kuş köşkü yer alır. Vaktiyle avluda bulunan şadırvan 
günümüze kadar gelmemiştir. 
 
Avlunun güneydoğusunda yer alan sıbyan mektebi dik-
dörtgen planlı olup üzeri ahşap tavanlı kurşun kaplı bir 
çatıyla örtülüdür. Medrese avlusundan kısmen tecrit 
edilen yapının güney yönündeki girişi önünde küçük bir 
avlusu vardır. Güneydoğu yöndeki avlu duvarı üzerinde 
yer alan küçük bir kapı ile dışa bağlanan yapının doğu 
ve güney cepheleri iki sıra tuğla bir sıra kesme köfeki ta-

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, 
Encümen Arşivi, 1938.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kabir taşı, 
Encümen Arşivi, 1938.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’nden pencere 
detayı, Encümen Arşivi, 1933. 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliye kapısı, Encümen Arşivi, 1938.
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Seyyİd haSan PaŞa KüllİyeSİ

Sadrazam Seyyid Hasan Paşa tarafından inşa 
edilmiş olan külliye iki ayrı yapılar toplulu-
ğundan oluşmuştur. Sultan II. Beyazıt Hama-
mı’nın arkasında Vezneciler’de yer alan med-
resenin oluşturduğu grupta sıbyan mektebi, 

sebil, çeşme ve dükkânlar bulunmaktadır. Güneyde 
Ordu Caddesi’nin üzerinde ise hanın oluşturduğu grup-
ta iki çeşme, fırın ve dükkânlar yer almıştır. Külliye Mi-
marbaşı Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Med-
rese, sebil ve çeşme üzerinde yer alan kitabelere göre 
külliyenin bu bölümünün inşası 1158 (1745) yılında 
tamamlanmıştır. Esasını hanın oluşturduğu diğer yapı 
grubunun inşası banisinin sadrazamlık görevinden azli 
ile yarım kalmış ve Sultan I. Mahmut tarafından 1160 
(1747) yılında tamamlatılarak kendi vakfına alınmış 
fakat “Hasan Paşa Hanı” adı değiştirilmemiştir.

Yrd. Doç. Dr Ahmet Vefa ÇoBANoğLU*

*İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü
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293292 www.fatih.bel.tr

Hafif eğimli bir arsa üzerinde fevkani olarak ele alınan 
medrese bir sıra taş, iki sıra tuğla malzemeyle inşa 
edilmiş almaşık örgülü duvarlara sahiptir. Cephelerde 
dışa açılan dikdörtgen pencereler tuğladan sivri ke-
merli alınlıklı olup kesme taş sövelidir. Yapı üstte tuğ-
ladan iki sıra kirpi saçak ile çevrelenmiştir. 

Batıya bakan ön cephede eğimden kazanılan alt kat 
kesme taş kaplanmıştır. Eksenden sağa kaymış kapı 
yuvarlak kemerli açıklığa sahiptir. Kapı üzerinde 1158 
yılını veren şair Nimet’e ait dokuz beyitli talik hatlı 
mermer kitabe Hocazade Seyyid Ahmet tarafından ya-
zılmıştır. Üzeri beşik tonoz örtülü bir koridordan sonra 
merdivenlerden çıkılarak medresenin fevkani avlusu-
na ulaşılır. Girişin üzerinde yer alan ve önü iki sütuna 
oturan kemerle avluya açılan bir eyvan gibi ele alınmış 
olan bu birimin zemini medresenin diğer birimlerinden 
yüksek tutulmuş olup üzeri aynalı tonozla örtülmüş-
tür. Batı yünde cepheye açılan iki pencereli bu birimden 
güneyde yer alan dershane/mescit mekânına yuvarlak 
kemerli bir kapı ile geçilmektedir. Kapının üzerinde iki 
satırlık bir kitabe mevcuttur. Kare planlı dershane/
mescidin üzeri içten yivli tromplarla geçişi sağlanan, 
dıştan sekizgen kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Üç yöne 
ikişer pencere, batı yönde ise üç pencere ile dışa açılan 
mekân cephede kesme taş konsollarla hafif öne çıka-
rılmıştır. Köşeye yerleştirilmiş olan mihrabın üzerinde, 
tromplarda, kubbede kalem işi süslemeler bulunmak-
tadır. Kubbe göbeğinde İhlas suresi, kubbe eteğinde 
Nur suresi, trompların köşelerinde oluşturulan pan-
dantiflerde de Allah, Muhammet, Dört Halife, Hasan ve 
Hüseyin yazıları vardır. Trompları oluşturan kemerlerin 
altı bitkisel formlu zarif konsollarla dolgulanmıştır. 
Kalem işleri yenilenmiş olmakla birlikte devrinin sanat 
üslubunu aksettirmektedir. Dershane/mescidin eski-
den namaz vakitlerinde dışarıdaki cemaate de açık ol-
duğu bilinmektedir. Dershane/mescit mekânının güney 
cephesinde köşeye yakın bir konumda iki yanı minareli 
ve iki kademe konsollarla çıkma yapan zarif bir kuş 
köşkü yerleştirilmiştir.
 
Avlu güney hariç diğer üç yönde yivli başlıklı mermer 
sütunlara oturan tuğla örülü sivri kemerli açıklıklara 
sahip revaklarla çevrelenmiştir. Revakların üzeri doğu 
ve batı yönde aynalı tonoz, kuzey yönde ise pandantif-
lerle geçişi sağlanan kubbelerle örtülüdür. Revakların 
arkasında doğu, batı ve kuzey yönde sıralanmış med-
rese odaları yer almıştır. Bu odalardan kuzey ve doğu-
dakiler pandantiflerle geçilen kubbelerle örtülmüştür. 
Batıda ön cephede yer alan iki oda ise aynalı tonozlu-
dur. İçeride dolap ve ocak nişleri bulunan odalar yuvar-
lak kemerli kapı ve dikdörtgen açıklıklı birer pencere ile 
avluya açılmaktadır. Bu kapı ve pencerelerin çoğunun 
üzeri sivri kemerli alınlıklı olup içlik denilen camlarla 
dekorlanmıştır. Odaların dışa açılan pencereleri vardır. 
Kuzeydoğu köşede yer alan ve helâ olarak düzenlen-

miş olan dikdörtgen planlı birim kuzey ve doğu yönde 
iki kare pencereli olup üzeri filgözü denilen açıklıklara 
sahip aynalı tonoz ile örtülmüştür. Avluda var olduğu 
bilinen şadırvan günümüze ulaşmamıştır.
 
1892 yılında tamir gören medresenin 1914 yılında şa-
dırvan, çamaşırhane, gusülhane ve abdesthanelerinde 
tamire ihtiyaç duyulduğu, yapılan teftiş heyeti rapo-
runda belirlenmiştir. 1949 yılında Ekrem Hakkı Ayverdi 
tarafından esaslı bir onarım geçiren yapıda avlunun 
güney yönündeki üç pencere açılmıştır. Daha sonra 
1990 yılında tekrar tamir gören yapı şimdi İstanbul 
Üniversitesi, Avrasya Araştırmaları Enstitüsü olarak 
faaliyetini sürdürmektedir.
 
Medresenin kuzeybatı köşesinde yer alan sıbyan mek-
tebi simetriğindeki dershane/mescit mekânı gibi kub-
be ile örtülmüştür. İçten pandantiflerle geçiş sağlanan 
kubbe dıştan sekizgen kasnaklıdır. Sıbyan mektebi 
batıda üç, kuzeyde ise bir pencere ile dışa açılmıştır. 
Mektebin doğusunda yuvarlak kemerli kapı ile geçilen 
bir sahanlık mevcuttur. Kuzeyde küçük pencereden 
ışık alan bu sahanlıktan yuvarlak kemerli bir kapı ile 
medresenin avlusuna bağlantı olmakla birlikte mekte-
bin asıl kapısı ön cephede altta sebil ile çeşme arasın-
da yer almıştır. Yuvarlak kemerli açıklıklı olan kapının 
üzerinde etrafı bitkisel motifli bir çerçeve ile sınırlanan 
üç kartuş hâlinde düzenlenmiş celi kitabeler bulun-

Seyyid Hasan Paşa Külliyesi'nden detaylar, Encümen Arşivi, 1939.

Külliyenin 1158/1745 tarihinde Sadrazam 
Seyyid Hasan Paşa tarafından yapıldığını gösteren 
kitabe, Encümen Arşivi, 1939. 
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maktadır. Aynı zamanda sebile de geçiş sağlayan ka-
pıdan bir koridor ile ulaşılan merdivenlerle üst katta 
mektep önünde yer alan sahanlığa ulaşılmaktadır.  
 
Sıbyan mektebinin altında yer alan sebil ve yanındaki 
çeşme, devrin barok anlayışını yansıtan itinalı örnek-
ler olarak dikkat çekicidir. Mermer malzemenin kul-
lanıldığı cephede sebil dışa taşkın beş cepheli olarak 
ele alınmıştır. Kademeli yuvarlak kemerli pencereler 
arasında yer alan akantus yapraklı başlıklara sahip 
sütunlar altta ve üstte köşeli pilastırlar olarak de-

Medresenin cephesinde ikisi kapının sağında, üçü de 
solda olmak üzere beş tane yuvarlak kemerli açıklığa 
sahip dükkân bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı olan bu 
birimlerin üzerleri beşik tonoz örtülüdür.
 
Sultan II. Beyazıt Hamamı’nın karşısında Ordu Cadde-
si üzerinde yer alan han bugün restore edilmektedir. 
Vaktiyle bir bodrum kat üzerinde iki katlı revaklı avlulu 
olarak inşa edilmiş olan hanın eski fotoğrafları Corne-
lius Gurlitt tarafından yayımlanmıştır. Buna göre ön 
cephesi alt katta kesme taş üstte ise bir sıra taş, iki 
sıra tuğla dizilerinden oluşan almaşık örgülüdür. Alt 
sırada yer alan yuvarlak kemerli dükkânların iki katlı 
düzenlendiği ve bazılarının kemer içlerinin daha sonra 
örülerek doldurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Hanın 
kuzeye bakan cephesinde eksende yer alan kapının iki 
yanında kitabelerinde Sultan I. Mahmut’un adını veren 
birer zarif barok çeşme yer almıştır. Üst katta kapının 
üzerindeki mekân taş konsollarla öne doğru çıkma 
yapmıştır. Yapının iki yan cephesi arkaya doğru açılarak 
devam etmektedir. Doğudaki cephe arkada kırılarak 
daralmakta, güney cephe ise içbükey bir kırılma ile ka-
vis yapmaktadır. Açı yaparak genişleyen veya daralan 
cephelerde üst katlar taş konsollarla desteklenen ka-
demeli üçgen çıkmalarla hareketlendirilmiştir. Böylece 
içerdeki mekânların giderek büyüyen dörtgen planları 
muhafaza edilmiştir. Avluya göre genişleyen planda 
güney ve batı yönde iç koridorlar oluşturulmuştur. Al-
maşık örgülü cephelerden batıdakinde ön cephedeki 
gibi alt sıra dükkânlarda farklı müdahâleler olmuştur. 
Dikdörtgen planlı avlunun ortasında bir şadırvan yer 

vam ettirilmiş, her bir cephe iki yanda içbükey, ortada 
dışbükey olarak dalgalandırılmıştır. Bu düzenlemeye 
uygun şekilde ele alınan dalgalı formlu madeni şebe-
keler girift bitkisel kompozisyonludur. Altta sütunlu 
ve kemerli formda beşer su verme açıklığı vardır. İki 
yanda duvarla birleşen kenarlar sebil yüksekliğinde 
bir niş gibi içbükey hareketle ele alınmıştır. Cephelerde 
dörder satır hâlinde düzenlenmiş talik hatlı on beyitlik 
kitabe 1158 (1745) yılını verir. 

Aralarda yer alan pilastırların üzerine şemse motif-
leri işlenmiştir. Sebilin yanındaki kapıdan sonra sola 
dönülerek sebilin içine geçilmektedir.  İçerde basık bir 
kemerle ikiye bölünmüş olan mekânda öndeki sebil 
çıkıntısının arkasında aynalı tonozlu bir birim oluştu-
rulmuştur. Duvarda sivri kemerli niş içinde ele alınmış 
barok bir çeşme vardır. Çeşme aynası iri yaprak formu 
altında etrafı “C-S” kıvrımlı, ortası oval madalyonlu 
arma benzeri bir motif ile süslenmiştir.  Nişin üzerinde 
basık bir alem formu içinde üç satır hâlinde düzenlen-
miş zarif kitabe yer almıştır. 
 
Sebilin sağında cephede yer alan çeşme iki yanda yivli 
başlıklara sahip birer sütun ile sınırlanmış niş şeklinde 
ele alınmıştır. İçte ikinci bir sütunlu düzenleme bulun-
maktadır. Sütunlar üstte köşeli plastır olarak devam 
etmiştir. Cephede “C-S” kıvrımlı dalgalı kemerin içi iri 
bir istiridye kabuğu ile dolgulanmıştır. Çeşmenin üze-
rinde üstte 1158 (1745) yılını veren Maşa-Allah yazısı 
ile altta banisinin adını veren iki satırlık kitabe yer al-
mıştır.

almaktadır. Kesme köfeki taşı payelere oturan tuğla-
dan yuvarlak kemerli iki katlı revaklar taş korkuluklu 
olup beşik tonoz örtülüdür. Odalar dikdörtgen açıklıklı 
pencere ve yuvarlak kemerli kapılarla revaka açılmak-
tadır. Mekânların dışa açılan pencereleri tuğladan sivri 
kemerli alınlıklı ve dikdörtgen açıklıklı sövelidir. 
 
1894 depreminde üst katı kısmen hasar gören yapının 
önce bu katı yıktırılmış, 1956-1957 yıllarında caddenin 
genişletilmesi esnasında ön cephe ile birlikte yapının 
yarısına yakın kısmı yıktırılarak yok edilmiştir. Yakın 
zamana kadar süpürgeci esnafının kullandığı han yan-
gın ve ihmallerle iyice harap olmuştur. İnşa edildiği yıl-
larda hanın içerisinde yer alan fırın, ürünlerinin lezzeti 
ile İstanbul’da ün salmıştır. 1956-1957 yıkımlarından 
sonra yakın bir yere taşınmış olan bu fırın şehrin en 
eski ticari müessesesi olarak 1980’li yılların sonuna 
kadar faaliyetini sürdürmüştür.
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1990’lı yılların başında “Zenit” marka bir fotoğraf 
makinesiyle çekilmiş olmalı bu kare. Rus malı ol-
duğundan mıdır nedir, biraz hantal görünüşlü bu 
makinelerin Çınaraltı’nda ikinci eline mutlaka rast-
lardınız. 

 
“Fotoğrafı kim çekti?” sorusuna henüz cevap bulamadım. 
Fotoğrafın kurgusu içinde büründüğüm “düşünen adam” 
pozuna bakılırsa; sahaflara birlikte gittiğimiz arkadaş-
lardan biri olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, “Çalışma Ekonomisi” yüzünden yarım dönem 
uzamıştı. Bu hâlin rahatlığı kadar kaygısı da vardı üzerim-
de. Elimde duran ve fotoğrafın pozuna derinlik katan ki-
tabın Mehmet Âkif / Hayatı-Eserleri ve Yetmiş Muharririn 
Yazıları olduğunu söyleyebilirim. Sayfalarını, kemik saplı 
bir bıçak marifetiyle açtığımı hatırlıyorum. Arka kısımda 
görünen ve ileriye doğru sıralanan binalardan birinin ze-
min katında Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı kuruluydu. O 
yıllarda çarşının hatırı sayılır sahaflarından Enderun’un 
dükkân girişinde satışa sunduğu ucuz kitaplardan biri de 
Eşref Edib’in Mehmet Âkif’i olmuştu. Bir solukta, maceralı 
biyografik bir roman gibi okuduğum bu kitabın kahrama-
nı olan Mehmet Âkif’in de Küllük ismiyle nam salan bu 
mekânda bir zamanlar dönemin istidatlı genç muallim 

KüllüKnaMe’ye daİR

Yusuf ÇAğLAR*

*Yazar, Koleksiyoner

Koleksiyoner Yusuf Çağlar, Beyazıt’ta, 1991.
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“Sanmayın âvâre bülbüller gibi güllükdeyiz 
Biz yanık bir kor gibi akşam sabah küllükdeyiz 
Yaz gelir, süsler güneşler Bâyezid meydânını 
Bunda, şairler Fuzûlî’nin okur divânını 
Bunda, Nef ’î yükselir, Bâkî geçer, Nâbî düşer 
Söylenir lâkin Nedim bir şairi fevkalbeşer 
Bunda, haccü’l-ekbere verdi karar İbnü’l-emin 
Bunda, takrir etti ilmünnâsı ezber Mükrimin 
Bunda, almıştır Melûl Rıfkı icâzet payesi 
Bunda, Bâkî’ye hayat verdi melâmet sâyesi 
Bunda, giymiştir Ahunt kaftânını Doktor Nihad 
Bunda, iman eylemiştir Kant’a Şemseddin Reşat 
Bunda, almıştır felekten şimdi Kâzım Nâmi kâm 
Bunda, gönderdik müderris Macid’e içden selâm 
Bunda, tetviç etti Yunus Emreyi Burhan Umit 
Bunda, oldu Cânib’e candan Selim Nüzhet mürit 
Bunda, sivrildi sakalı ordinaryüs Kesler’in 
Dinledik mânâsını Ekrem Besim’den seslerin 
Bunda, Rayhenbah lojistik ilmini neşreyledi 
Bunda, bir akşam Şekip Tunç ben GâzÂliyim dedi 
Bunda, can verdi yeni mâbûduna Hilmi Ziya 
Bekledik hicran ile durduk Peyâmî’den Sefa 
Bunda, Sadettin Nüzhet Sâmih’e örmüştü tuğ
Bunda, öğrendik büyük üstat Ferit Kam’dan Tuyuğ 
Bunda, vahyoldu Kilisli Rif ’at’a Remzî fülûs 
Bunda, çakmıştır Haberci Rasim’e Ken’an Hulus 
Bir zamanlar bunda kurdu Hüsnü Hâmit konferans 
Re’yini Haydar Niyazi verdi ilk önce avans 
Bunda, sakindir Yürük bakmaz muhite karşı sert 
Gılgameş efsânesinden vazeder Doktor Bosert 
Bunda, Rıdvan Nafiz’e etti maiyyet iktida 
Bunda, ummuştu Ali Haydar Elifbadan vefa 

Bunda, almıştır Reşat Nuri gönüllerden haraç 
Bunda, giydirdi bize Şevket Aziz tılsımlı taç 
Berlinin ufkundan alsın Avni Başman son hızı 
Bay Cevad oldu maârif ufkunun bir yıldızı 
Bunda, yazmıştır doçentler Köprülü destanını 
Bizde, şâmânî olup andık ilâhın tânını 
Bunda, Şemseddin Günaltay şîre vermişti cevâz 
Almadık lâkin doçent Lûtfi Ömer’den imtiyâz 
Çarşılı oğlu gönül yaylasına kurdu otağ 
Bir tekerrürdür dedi tarih, Akdes yazdı çağ 
Sadri Ethem bunda kalmıştı bizimle baş başa 
Bunda, Nurullah Atak eş dostu tutmuştur taşa 
Bunda, çekmiştir palavra tarzına Behnân set 
Hep Emin Ali’den almıştır alev Âteş Memet 
Bunda, ilhamlar derer geldikçe Galip Bahtiyar 
Zanneder Avnî Yağız Hristostadır çamlar arar 
Bunda, rüzgârlar yeşil dallarda cazsız rakseder 
Yorgun akşamlar bize Ahmet Refik’ten bahseder 
Bunda, ses verdi susan mızrabına Mesut Cemil 
Bunda, Tevfik nâyına nefheyledi bir başka dil 
Bunda, yâroldu bize candan Salâhettin Topay 
Bunda, taktık şevkile Mahmut Ok’a bir kutlu yay 
Bunda, îlânı reşâdet etti doktor Rahmetî 
Bunda, sâbit oldu Ragıp Özdem’in kudsiyyeti 
Bunda, almıştır müfettiş Kadri Balzak’tan ruûs 
Takmadı hür göğsüne Cafer Kılıç zılfî arûs 
Bunda, olmuştur Vefa iklimine Osman Emîr 
Bunda, Safvet Şâv’a oldu bahtiyarlık destegîr 
Bunda, pey sürdü Ziya Fahri matâi şöhrete 
Bunda, konmuştur doçentlik tâcı şişman Nusret’e 
Bunda, hatmetti gönül destanını Halit Oguz 

ve edipleriyle söyleştiğini henüz bilmiyordum. 
 
Beyazıt Camii’ni hilal gibi üniversite kapısından yola 
doğru çepeçevre kuşatan bu mekânın bir ucu Sahaflar 
Çarşısı diğer ucu ise Küllük’tü. Ortada kalan kısım ise 
Beyazıt Meydanı’na doğru büyükçe bir kavis çiziyordu. 
Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı tarafına; Küllük ise, Beya-
zıt’ın türbe kapısı tarafına bakan kısımda ziyaretçileri-
ni ağırlayıp uzun sohbetlere vesile oluyordu. 
 
Küllük hakkında yazılan makalelerin pek çoğu, bu ede-
biyatçı mekânını tarif etmek ve bir sınır içine alabilmek 
çabasına düşüyor. Bazı makaleler Küllük müdavimle-
rinin, küçük bir çay ocağı önünden caminin meydana 
bakan giriş kapısına yakın duvara kadar yayılıp otura-
bildiklerini ve gönüllerince söyleştiklerini kayda geçirir. 
Elbette “Küllük” bahsinin müdakkik araştırmacıların-
dan olan Emin Nedret İşli’nin Ocak 2006’da Kitaplık 
için kaleme aldığı “Edebiyatçıların Buluştuğu Yer: Kül-
lük Kahvesi” makalesi bize bu sınırı ve Küllük’ün yerini 
tarif açısından önemli bir kaynak oluşturur. Makale-
de şimdiye kadar Küllük hakkında yazı kaleme almış 
isimleri de zikreder: “Küllük kahvesi bir edebiyatçı 
mekânı olarak sadece düz yazılarda gorülmez. İçinde 
Küllük’ten söz eden veya Küllük için yazılmış şiirler de 
vardır. Sıtkı Akozan’ın “Küllükname”si, Adnan Arda-
ğı’nın “Küllükteki Kedi”, Feyzi Halıcı’nın “Küllük Kah-
vesi”, Rıfat Ilgaz’ın “Beyazıt Kahvelerinde” isimli şiir-
leri burayı anlatır. Beşir Ayvazoğlu, Oktay Akbal, Bedri 
Rahmi Eyuboğlu, Salâh Birsel, Cavit Yamaç, Salim Rıza 

Kırkpınar, Halit Fahri Ozansoy, Şevket Rado, Sadri Er-
tem, Ömer Faruk Toprak, Mina Urgan, Rakım Ziyaoğ-
lu, Ali Birinci, Hilmi Büyükşekerci, Hüsamettin Bozok, 
Neriman Hikmet, Mehmet Kaplan, Hikmet Feritun Es, 
Adnan Özyalçıner gibi aydınlar, yazarlar, araştırmacılar 
Küllük Kahvesi üzerine yazılar yayımlamışlardır. Bura-
nın unutulmamasında büyük paylardan biri de Nevzat 
Sudi Odyakmaz’a aittir. İlk baskısını 1987 yılında yap-
tığı 2004’te genişletilmiş üçüncü baskısı yayımlanan 
Küllük Anıları isimli eseriyle kendi anılarından yola 
çıkarak bu mekânın âdeta geniş bir tarihini kaleme al-
mıstır. Eleştirmen Fethi Naci, kitabın ilk baskısı üzeri-
ne yazdıgı yazıda “Küllük Anıları’nı okuyun; şairler, ya-
zarlar hakkında başka kitaplarda pek bulamayacağınız 
bilgiler bulacaksınız pek kısa olsa da,” demektedir.

Küllük Kahvesi, hakkında yayımlanmış yazılarla büyük 
bir külliyat oluşturacak zenginliğe sahip bir edebiyatcı 
mekânıdır. İstanbul’da Küllük kadar üzerinde durulmuş 
başka bir edebiyatçı uğrak yeri çok azdır.”
 
Küllük’ü sakin ve salaş bir kahve olmaktan çıkarıp bir 
edebiyatçı mekânı hâline getiren şey elbette müda-
vimlerin hatırı sayılır fakülte hocaları yanında dönemin 
meşhur edebiyatçılarından oluşmasıdır. 

“Küllük’ün müdavimleri kimlerdi?” sorusuna ise Sıtkı 
Akozan’ın 1936’da kaleme aldığı ve bir şiir kitabı ola-
rak yayımladığı Küllükname isimli eserinde şöyle ce-
vap verir:

Küllük’ün uzaktan görünümü, Yusuf Çağlar Arşivi.

Küllüğe giden yol, Yusuf Çağlar Arşivi.



Sıtkı Akozan'ın "Küllükname" isimli eseri, Yusuf Çağlar Arşivi.
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Çaldı İbrahim Alâeddin bize telsiz kopuz
Bunda, yükseldi Velilik burcuna bay Ercüment 
Bunda, olmuştur hayatın sırrına Ağâh Levent 
Bunda, anlattı Fatin yıldızların esrarını 
Bunda atmıştır Niyazi son dübârâ zarını 
Bunda Necmettin Halil’e saçdı yıldızlar ışık 
Bunda Yunus Kâzım’a sundu çiçek bir sarmaşık 
Bunda konmuştur Hamamcıoğlu İhsan’ın adı 
Yazmamışsa küllüğü Hikmet Feritun atladı 
Bunda bir şair unutmuş kendini ey Akozan 
Yani küllükte bu yıl bir pastural destan yazan 
Vermesin varsın Mühürdaroğlu yaylasında yer 
Bunda bir mahmur sabahın kahvesi dünya deger
Şimdi Tevfik Kut şefoldu beldenin irfânına 
Tıktı ot bir hamlede cehlin o korkunç çânına 
Muhsin Ertugrul, neden bu sahneyi ihmal eder 
Oynasın Darülbedayi böyle zengin bir eser

Takmadık şîrin henüz kır saçına elmas tarak
Gerçi tuttuk Hâmid’e mazmun için hayli çanak
Biz ne Yahya’dan Kemâl umduk, ne Mithat’tan Cemâl
Hikmeti nazmeyleyen şairde kaldı ihtimâl
Sormasın tarih, neden san’atta cansız kalmışız
Biz lisânın sazını hep başka telden çalmışız
Yusuf ’un sönmüş ziyası çekmeden Orhan’a seyf
Aldı Fâruk sazını tâ Çamlıbelde çattı keyf
Derleyüp birbir dökülmüş san’atın yaprağını
Böyle örmüştür Necip Fâzıl örümcek ağını
Bir nazar boncuğu asdık Akif ’in Ehrâmına
Belki “Ezherde” bugün temcit okurlar nâmına
Ey Habib’im, şîre kurban olma İsmâil gibi
Gelmiyor dertli “ferâtın” böyle sözlerle dibi
Kim diyormuş, Fazıl Ahmet’den vezin meşkeyledik
Biz Hasan Âli gibi sönmez gönüller peyledik
Zâfımız yok kimsenin hiç iltifatü nâzına
Belki bir aşkın tel olduk örselenmiş sâzına
Bâyezid havzu gibi taştıkça söyler Kırtıpil
Taktı Kudsi arkadan şeytana bir kallâvi zil
Senmisin Tâhir dedi, ya ben miyim ey hoşmakal
Mevlevî, Divrikli’den bir nükte etmiştir suâl

Şiirin mısraları arasında bazı isimlerin lakaplarıyla 
veya farklı benzetmelerle yer aldığını görmek müm-
kün. Hâlâ meraklıları için bir araştırma konusu olan 
“Küllükname” şiirindeki isimlerin listesini Prof. Dr. Ali 
Birinci’nin Yaz 2001 tarihli Müteferrika Dergisi’nde ya-
yımlanan “Kesriye’li M. Sıtkı ve Küllükname’si” isimli 
makalesinden öğreniyoruz. İşte Küllükname’de adı ge-
çen 127 isimden bir kısmı: İbnülemin Mahmut Kemal 
İnal, Mükrimin Halil Yinanç, Rıfkı Melûl Meriç, Abdül-
bâki Gölpınarlı, Ali Nihad Tarlan, Kâzım Nâmi Duru, Ali 
Cânip Yöntem, Selim Nüzhet Gerçek, Mustafa Şekip 
Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Peyami Safa, Sadettin Nüzhet 
Ergun, Sâmih Rifat, Kenan Hulusi Koray, Reşat Nuri 
Güntekin, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ahmet Refik Altı-
nay, Mesut Cemil Tel, Neyzen Tevfik Kolaylı, İbrahim 
Alâeddin Gövsa, Ercüment Ekrem Talu, Agâh Sırrı Le-
vent, Muhsin Ertuğrul, Abdülhak Hâmid Tarhan, Yahya 
Kemal Beyatlı, Mithat Cemal Kuntay, Nâzım Hikmet, 
Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nâfiz Çam-
lıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Menmet Âkif Ersoy, İsma-
il Hâbib Sevük, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi 
Tecer, Tahirül Mevlevi Olgun, Ahmet Muhip Dranas, 
Halit Fahri Ozansoy, Velid Ebuzziya, Nizamettin Na-
zif Tepedelenlioğlu, Hakkı Sühâ Gezgin, Reşat Ekrem 
Koçu, Ahmet Caferoğlu, Yaşar Nâbi Nayır, Sabri Esat 

Kızmasın Salih, zekidir yazmadık bir sonne biz
Kâzım’a kalmış sevinçten en sonu bir deste “iz” 
Noldu bilmem ki, bu yıl Tevfik Yalıner münfeil 
Küllüğe hasret çeker gurbette ögretmen Cemil 
Sordular Ahmet Muhip’den öz şiir üstâdı kim 
Fahreder Halit, demiş lâkin bugün üstât benim 
Etmesin beyhûde üstadlar bize şerhi mutûn 
Şimdi genç şairlere çalmakta Behçet erganûn 
Ördü hicvin göğsüne şimdi Cemal Nadir çelenk 
Gelmemiş, Burhan Felek, Osman Cemal’e karşı denk 
Bekleriz her vak’adan meydana çıksın bir eser 
Vermedi Vâ-Nû çıkan son şaheserlerden haber 
Gözlük altından Refik Ahmet Velid’e yan bakar 
Caymasın korkar Zaman bu; Ethem İzzet can atar 
Vurdu bu ahzu atâya Abidin Daver çekiç 
Susmuyor artık, Nizamettin Nazif korkar mı hiç 
Dönmedi hâlâ seyahattan edib Hakkı Sühâ 
Şimdi Turhan Tan, fikir meyvasına biçti paha 
Şimdi dalgındır kalem parmaklarında ellerin 
Mazhar Osman vurdu bent bazusuna şairlerin 
Etmesin dostlar sakın Ekrem Reşit’ten intizar 
Küllüğün tarihini bir gün Reşat Ekrem yazar 

San’atın tarihini şerh etmedi nazmen Suût 
Çizdi Mazhar şimdi Yusuftan Zelihaya hudut 
Kürsüde hergün Dekart’tan vazeder Mehmet Efe 
Caferoğlu Ahmeti koyduk bu yıl tekrar defe 
Akibet Enver Ziya hür boynuna taktı nişan 
Çıktı bu aslan doçent bay Mükrimin’den kahraman 
Feylesof Vehbi, diyorlar Paskal’ın bir peykidir 
Bay Sabahattin büyük Runsar gibi tiryakidir 
Bizde ilmin ağzına taktı çene Kâzım Esat 
Diş geçirdi bilgiye erkekçe İsmail Suat 
Pek mi dar gelmiş doçent esvabı doktor Sâibe 
Dar demiş, lâkin onu hiç kimseye etmez hibe 
Duymasın belki Yaşar Nâbî eder sonra merak 
Sabrile yaptırdı Ander şâirane bir frak 
Kırmamıştır not, bu yıl, attı doçent Hıfzı Dokuz 
Imtihanda kimleri bombarduman etmiş Yavuz 
Vecdile Hilmi Ömer çaldı Budizmin çânını 
Söyledi Yusuf Ziya asrın yeni imânını

Süslü marpuçlar dudaklarda çizerken besteler 
Sandı “külkeşti musallâ” küllüğü Doktor Riter 
Bunda ilhamın nesîmî san’atı yelpazeler 
Canlı mazmunlar verir fikre, hayali tazeler 
Bunda leylaktan demetler bağlıyorken ilkbahar 
Sahneye çapkın akasya dalları konfet sağar 
Bunda bir “Nef ’î” gibi tahmis okur her nargüle 
Rengi benzer çayların billûr kadehlerde güle 
Erguvanlar, her sabah genç başlara sünbül döker 
Gölgelerde fırçasız bir Çallı İbrahim güler 
Süslüyorken türlü yıldızlarla etrafı gece 
Kıskanır bu ihtişamı görse yüksek Çamlıce 
Bir demet güldür, takılmış göğsüne İstanbul’un 
Ey saba, sen de konakla birgün uğrarsa yolun

10 Mayıs 1936”

Siyavuşgil, Çallı İbrahim...

“Küllüğün tarihini bir gün Reşat Ekrem yazar” mısra-
sıyla Küllükname şairi Sıtkı Akozan’ın vurguladığı Kül-
lük tarihinin yazılması bahsi ise akim kalmıştır.

Yaklaşık yirmi yıl önce Beyazıt Camii’nin türbe kapısı 
yakınındaki bir çay bahçesinde çekilmiş  fotoğrafın, çok 
zaman sonra  Küllükname yazarı Kesriyeli Mehmet Sıt-
kı Bey’in terekesinden bazı belgelerin ve fotoğrafların 
içinde kendine yer bulacağını hiç düşünmemiştim doğ-
rusu. Bu biraz da geçtiğimiz aylarda sahaflarda denk 
gelen imzalı “Küllükname” kitabının bereketi olmalı.

Zira bu küçük şiir kitapçığı sayesinde Sıtkı Bey’e im-
zalanmış meşhur edebiyatçı portreleri de dâhil oldu 
kütüphaneye. Sonra devasa bir Sıtkı Akozan portresi... 
Şiir çalışmalarının yer aldığı defterler, kartvizit ve daha 
pek çok belge ise Küllükname yazarının çalışmaları ve 
hayatı hakkında bizlere ipuçları verecek nitelikte.
 
Bu yazı vesilesiyle, muhtelif zamanlarda mecmuaların 
sayfaları arasında güzel hatıralar olarak saklı kalmış 
Küllük tarihçesinin artık bir kitap cesametine kavuş-
ması isteğimizi küllük koleksiyonerlerine arz ediyoruz.

“Küllükname” isimli eserin yazarı Sıtkı Akozan’ın 
kartviziti, Yusuf Çağlar Arşivi.

Ali Canip (Yöntem), Sıtkı Akozan, İbrahim Alaaddin 
(Gövsa)’nın da aralarında bulunduğu Küllük 
müdavimleri, Yusuf Çağlar Arşivi.



LALELİ SEMTİ 

07
Pervititch Haritaları’nda Laleli Semti, 1936, Atatürk Kitaplığı Arşivi, Nr: 912.563.
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B
eyazıt ve Aksaray arasında, yarımadanın 
Roma döneminden kalan yollarından birisi 
olan ve bugünkü ismiyle Ordu Caddesi’nin iki 
tarafında bulunan semtin adıdır. Güney kıs-
mında ise tarihî kaynaklarda “Koska” olarak 

adlandırılan bölge bulunmaktadır.

Osmanlı dönemine göre, Roma ve Bizans dönemlerinde 
bu semt daha önemli bir kent bölgesiydi. Kent merke-
zinden Yedikule’ye giden ana yol, bölgenin ortasından 
geçiyordu. Türk döneminde ağırlık Beyazıt-Edirnekapı 
yoluna geçince, Laleli bölgesi önemini bir ölçüde yi-
tirmiştir. Tauri Forumu ile Bous Forumu arasındaki bu 
semtte, ana yol üzerinde, kesin yeri saptanmamış ol-
makla birlikte, Kapitol bulunuyordu. Bunun büyük bir 
olasılıkla Koska’da olduğu düşünülebilir. Ana yol üzerin-
de ve yolun kuzeyinde olduğu düşünülen “Amastrianon 
Forumu” da Laleli semtinin sınırları içinde önemli bir 
kent odağıydı. Varlığını en az 10. yüzyıla kadar korumuş 
olan Amastrianon’un güneyinde önemli yapılar vardı. 
Daha güneyde, yani Marmara kıyılarında, Heptaskalon 
Limanı bulunuyordu (Kuban: 1994, 187).

lalelİ SeMT TaRİhİ

Dr. Y. Mimar Aras NeFTÇİ*

*İstanbul Teknik Üniversitesi

Laleli ve çevresi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 7444’ten detay.



Laleli Semti ve Külliyesi Havadan Görünüş, Foto: Halit Ömer Camcı.
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der Laleli” veya inşaat belgelerinde “Laleli çeşme kur-
bunda yeniden inşa olunan cami-i hümayun”, şeklinde 
geçmektedir. Bu bilgiler bölgenin o dönemde adının La-
leli olarak bilindiğini açıkça göstermektedir. Belgelerde 
caminin adı da “Sultan Mustafa Camii”, olarak padişaha 
atfediliyordu. Bununla birlikte bazı kaynaklarda semt 
adının Laleli Baba’dan geldiği söylenmektedir. Ressam 
Hüsnü eserinde “...Laleli Sultan Süleyman muasırı süle-
hadan bir meczuptur, elyevm kapunun bulunduğu ve çeş-
me olan mahâlde hasırdan bir kulübede sakin olmakla o 
semt Laleli diye şöhret bulmuş ve Camii şerif ile Türbede 
o isimle yad olunmaktadır.” der (Ressam Hüsnü, Bedayii 
Asar-ı Osmaniye, 1335: 83). Bu ifadeden Laleli Baba deni-
len zatın Sultan III. Mustafa devrinde yaşamadığı anlaşılır 
ki ikisine ait olduğu söylenen diyaloğun bir şehir efsanesi 
olarak kabul edilmesi gerekir. Caminin temel atma, açılış 
merasimlerinde ve cami ile ilgili diğer belgelerde semtin 
adı “Laleli” olarak geçmektedir.

Bizans döneminde bu bölge Filadelfion olarak adlandırıl-
mıştır. Külliyenin bulunduğu, Mese’nin Havariyun Kilise-
si’ne doğru uzanan kolunun bugünkü Laleli bölgesinde 
bu noktadan ayrıldığı kabul edilmiştir. Gerçek konumu bir 
varsayımdır.

Filadelfion’un bugünkü Beyazıt Meydanı ile Atatürk Bul-
varı arasında, Çemberlitaş’la Beyazıt’taki Theodosius Tâ-
kı’nı birleştiren çizgi ile Edirnekapı ve Markianos Sütunu’nu 
birleştiren çizgilerin kesişme noktası olan Laleli Camisi’nin 
yerine tekabül ettiği söylenebilir (Kuban,1996: 84).

Tauri Forumu ile Fous Forumu arasındaki bu semtte, 
Mese üzerinde, kesin yeri saptanamamış olmakla beraber, 
Kapitol bulunuyordu. Bunun büyük bir olasılıkla Koska’da 
olduğu düşünülebilir. Mese üzerinde ve yolun kuzeyinde 
olduğu düşünülen Amastrianon Forumu da Laleli semti-
nin sınırları içinde önemli bir kent odağıydı. Varlığı en az 
10. yüzyıla kadar korunmuş olan Amastrianon güneyinde 
önemli yapılar vardı (Kuban,1998:173).

Bugünkü Laleli semti, Roma ve Bizans döneminde sahip 
olduğu önemli konumu, Osmanlı devrinde ‘Laleli’ III. Mus-
tafa külliyesi inşasına kadar kaybetmiştir. Semtin yerleşim 
alanı tarih boyunca, deprem ve yangınlarla sık sık yıkılmış 
ve ihtiyaca bağlı olarak burada yeni inşaatlar yapılmıştır. 
Hadika’da, Kızıltaş adının eskiden burada sırt hamallarının 
dinlendikleri kızıl bir somaki seki taşından kaynaklandığı 
anlatılır. 

“18. yüzyılın sonundaki yangın tamirlerinden sonra I. Dün-
ya Savaşı’na gelene kadar Laleli’nin kent içi işlevlerinde 
bir değişiklik olmamıştır. Fakat 1918 yangınından sonra 
bölge sokakları ortogonal (ızgara planlı) bir biçimde plan-
lanmıştır. Bu yeni adalarla Cumhuriyet döneminin büyük 
apartmanları yapılmış ve kentin orta sınıfına, eski ailele-
rine ve profesyonel sınıflarına mensup aileler bu semtte 
oturmuşlardır. Laleli’nin 20. yüzyılın birinci çeyreğindeki 
en önemli yapısı Mimar Kemaleddin Bey’in 1918 Cibali 
yangınında açıkta kalmış aileler için yaptığı Harikzedegân 
apartmanlarıdır. Bağış yolu ile sağlanan paralarla 1919-
1922 Mütareke yıllarında Laleli Külliyesi’nin o dönemle-
re yıkılmış bulunan medresesinin arsasına inşa edilen bu 
toplu konutlar, 1980’lerde restore edilerek otele dönüştü-
rülmüştür. Kemaleddin Bey’in bu gösterişli yapıları çevre-
deki yeni kâgir apartmanlarla birlikte Beyoğlu bölgesinin, 
Nişantaşı ve Şişli’nin yeni mimarı üsluplara bağlı prestijini 
Suriçi’ne taşımışlardır.” (Kuban: 1994, 189).

Tarihî Yarımada sınırları dâhilinde, yolların açılması ve 
yeni binaların yapılması sonucu birçok tarihî eser ya yok 
olmuş, özgünlüğünü yitirmiş veya inşa edildiği çevresinin 
özelliğini kaybetmiştir.

laleli İsmi
Laleli Camii’nin temel atma merasimini anlatan belgenin 
başlığında “vaz’ı esası cami-i hümayun mevhibet makrun 

Laleli’de yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bazı 
eserler, Encümen Arşivi, 1946. 

Beyazıt’tan Koska’ya inen cadde, 1971, Rifat Behar Arşivi.

310



313312 www.fatih.bel.tr

yükselişi dikkat çekmektedir (Cerasi,  1999:266). 

Laleli Camii ve Külliyesi, Batılılaşma dönemi mimarisinin 
özgün örneklerinin başında gelmektedir. Yeni üslup bu 
dönemde tüm yapılar için geçerli idi. Yapıya uygulanan 
detaylar, geçiş elemanları, süslemeler, genel görünüş ve 
kütle kompozisyonuna yeni boyutlar kazandırmıştır. İnşa-
at defterlerinde ve belgelerde inşaat yapım süreci, yönte-
mi daha önceki uygulamaların benzeridir. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Topkapı Sarayı Arşivi ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde külliye ile ilgili pek 
çok belge mevcuttur. Bu belgelerde külliyenin inşaatına 
başlanmadan önce padişahın isteklerine göre (cami ya-
pımında kullanılan taş tuğla dâhil) külliyenin oluşumu 
ve caminin özelliklerini belirtilmiştir. Öncelikle arsa ve ev 
istimlakleri ile külliye için gerekli olan arsa düzenlenmesi 
yapılmıştır. Hafriyatla elde edilen molozlar ile Langa’da 
deniz doldurulmuştur (Bugün Yenikapı bölgesinde yapılan 
kazılarda belki bu molozlar yine başka yere nakledilmiş-
tir). Oluşan arsalar satılarak burada bir de mahalle kurul-
muştur. Satın alınan tüm inşaat malzemeleri (taş, renkli 
taşlar, tuğla kireç, alçı, horasan, demir, prinç tel, bakır, 
cam, çini, altın, yaldız, gümüş, süsleme için kullanılan bo-
yalar, tefrişat için alınan halı, perde, püskül ve kandiller) 
miktarları ve malzemenin alındığı tarih kaydedilmiştir. İn-
şaatta çalışan usta ve esnafın isimleri ile geldikleri gün ve 
aldıkları paraları dahi bu belgelerde bulmak mümkündür. 
Çalışma grupları taşçılar, taş zımparalayanlar, horasancı-
lar, duvarcılar, sıvacılar, hamamcılar neccarlar, doğramacı-
lar, lağımcılar, rençberler ve çiniciler olarak geçmektedir.

Caminin temel atma ve açılış törenleriyle ilgili, birbiri-
ne benzer, fakat detaylarda farklılık gösteren bilgiler 
Sultan III. Mustafa devrini anlatan Tarihi Cülus-i Sultan 
Mustafa (III), Hâkim Tarihi, Tarih-i Vasıf gibi kaynaklarda 
yazılmaktadır. 

lalelİ KüllİyeSİ
18. yüzyılın başlıca eserlerinden olan Laleli Camii ve Külli-
yesi, mimari üslubu ve ilginç detaylarıyla özgün bir örnek-
tir. Eğimli bir araziye yerleştirilen külliye yapıları konumu 
ve mekânların başarılı düzenlenmesiyle kendine has bir 
tasarım anlayışı karşımıza çıkmaktadır.

18. yüzyılın başlarında “Lale Devri”nde mimaride değişi-
min başladığı Sultan III. Mustafa devrinde yapılan büyük 
imar faaliyetleri programında ele alınan Laleli Külliyesi H. 
1173-1174 (1795-1763) yılları arsında inşa edilmiştir. Kül-
liye, cami, hünkâr mahfili, çarşı (bodrum katın çarşı olarak 
yapıldığı belgelerde geçmektedir), imaret ve darüzziyafe 
(ihtiyaç sahiplerine yemek pişirme ve yedirme yeri), med-
rese, muvakkithane (namaz vakitlerini belirlemek için mu-
vakkitin bulunduğu yer), sebil, çeşme, hacet penceresin-
deki duvar çeşmesi, su havuzu, türbe, türbedar odası ve 
mezarlıktan (hazire) oluşan külliyede medrese hariç diğer 
birimler günümüze kadar gelmiştir.

Külliyenin mimarı Hâkim Tarihi’nde Kara Ahmet Ağa ola-
rak geçmektedir. İnşaat sürecinde hacca gittiği için yerine 
mimar Mehmet Tahir Ağa görev almıştır. Bu süreci yazan 
geç tarihli belgelerde mimar olarak Kara Ahmet’in adı Hacı 
Ahmet Ağa şeklinde de yazılmıştır. 

İmparatorluğun ekonomik bakımdan tam anlamıyla sıkın-
tıya girmediği bu dönem son parlak dönemdir. Mimaride 
yaşanan değişim, toplum yaşantısına da aksetmeye baş-
lamıştır. Özellikle, 22 Mayıs 1776’da İstanbul’u yerle bir 
eden büyük depremin (Cezar,1963:389-390) izleri, büyük 
harcamalarla kısa sürede giderilmiştir. Harap olan birçok 
eser Laleli Külliyesi’nin de banisi olan Sultan III. Mustafa 
tarafından yeniden onarılmıştır. 

Laleli Camisi platformunda da görüldüğü gibi, kentin ya-
pısal karakterini oluşturan özellikler içinde Marmara’ya 
inen teraslara yerleşen yapılar ve bu terasları birbirle-
rine bağlayan büyük merdivenler, kent fizyonomisinin 
önemli ögeleriydi. Beyazıt-Aksaray arasında kalan eski 
yapıların, örneğin, Hasan Paşa Hanı’nın (1745), Ragıp 
Paşa Külliyesi’nin (1763) Laleli Külliyesi’nin (1763) plat-
formlar üzerine oturdukları ve deniz taraflarında yüksek 
istinat duvarları ve bodrumlar olduğu görülmektedir (Ku-
ban,1998:174-175). Bölgenin ticari ihtiyacını karşılamak 
için,  Laleli Camii bugünkü hali ile bir çarşı camii olarak çar-
şı üstünde yükselmektedir. Aslında caminin bu yükselişi, 
Beyazıt’a doğru yükselen tepenin eğimine yani yamaca, 
bir platforma oturtulmasından kaynaklanmaktadır (Ögel, 
1988:562).

Yapı kompleksleri içinde kalsa ve kısıtlı ölçüde olsa dahi, 
kent perspektifi ilk kez ortaya çıkmıştır. Örneğin, Laleli 
Külliyesi’nde, çıkış merdivenleri ve ikinci derece binalarla 
çerçeve içinde alınmış kapılar; ögelerin üslupsal hetero-
jenliği, kütlelerin kent mekânı ile doğrudan bağlantısı, bi-
naların bir tür düzensizliği ve eksen dışına kayması ayrıca 
caminin görüntüsünün ucunda daha belirgin ve karmaşık 

Laleli Camii Planı, Çizim: Betül Bakır.

Laleli Camii iç mekân 1996, Foto: Aras Neftçi.



Laleli Camii Kıble cephesi,1995, Foto: Aras Neftçi.
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Buradan anlaşıldığına göre; caminin iç boyutları, mihrap 
sofası hariç, uzunluğu 24 (18.2 m), genişliği 19 (14,40 m) 
ziradır. Padişahın emirleri gereğince caminin yapım tekni-
ği, Horasan kireç kullanılarak taş ve tuğladan, kâgir yapı 
olarak yapılması istenmektedir. Bu caminin yapılan ilk çi-
ziminde uzunluğu 27 (20,5 m), genişliği 24 (18,2 m) zira içi 
büyük sütunlu olup iki tarafı (yan cepheleri) 9’ar pencereli 
tasarlanmış iken daha sonra revizyon yapılarak duvarları 
beşer pencereli yapılması istenmektedir. Tulan 24, arzan 
19 zira boyutlarının üzeri çizilip ve duvarların pencere 
sisteminin yeniden düzenlenmesi ve caminin tasarımın-
da padişahın direk müdahâle ettiğinin işaretidir. Böylece 
belgede caminin yapılan ilk resmînden (çiziminden) bah-
sedilmektedir, buna benzer bilgileri diğer belgelerde de 
rastlamaktayız.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’indeki bir belgede (EV-HMH 
/5226) iki sene zarfında planların çizimi için bir miktar 
para ayrıldığını görmekteyiz: “Beray-ı baha-i defatir-i 
mutanavvi’a (çeşitli defterler) ve kâğıt ve kalem ve mü-
rekkeb beray-ı kuyudat-ı ebniye-i hümayun (Padişah’a 
ait binaların kayıtlar için) ve resm-i (planların çizimi için) 
cami-i şerif der 1173 (1760) ve sene-i 1174 (1761) ber 
mucibi defter-i müfredat (inşaat malzemelerin kaydedil-
diği defteri) ser kırtasiye (kırtasiyeci başına) 129 kuruş  36 
akça ödenmiştir”. 

Cami ve avlusunun bodrum katı çarşı olarak kullanıl-
dığı, Topkapı Sarayı Arşivi’ndeki tarihsiz bir belgedeki 
(3185/26); “Şadırvan avlusunun tahtına (altında) dahi de-
kakin (dükkânlar) yapılmak üzere cami-i hümayuna mü-
başeret olunduğu esnade (başlandığında) resmî yapılup 
(çiziminin yapıldığını)” ifadesinden cami inşaatının devam 

Laleli Külliyesi’nin yapılacağı arsanın alımı ile ilgili bel-
gede “Ali Ağa bin Murtaza ve sermimaranı hassa (Hassa 
Mimarları başı) elhac Ahmet Ağa bin Hasan huzurunda 
Kirkor veledi Marko nam (isimli), ikrarı tam (kesin kabu-
lu) ile iş bu akdi meclisi şer’i olunan bostanda izni mü-
tevelli ile kendi malım ile ektiğim meyve aşcarı müsmire 
ve gayrimüsmire sebzeleri ve ihdas eylediğim bir adet 
su dolabı ve tahta oda ve bir ahur ve bir adet sundur-
ma 320 kuruşa meclisi şer’i şerif huzurunda vekil elhac 
Ahmet Ağa yedinden tamamen iştira olunmuştur 24 Ş. 
1173 (11. 04. 1760 Cuma)”.                                              

Metinde, cami ve medrese arsasının alımı için Marko oğlu 
Kirkor tarafından işletilen ve mülkiyeti Arif Efendi’ye ait 
olan arsa için toplanan heyet ve şahitler huzurunda arsa 
ve üzerindeki her şeyden vazgeçildiği anlatılmaktadır. Bu 
arsanın özelliği verimli bir bostan oluşudur, çünkü içinde 
meyvalı meyvasız ağaçlar, sebzeler ve kendi yapımı olan 
su dolabı,  tahta kulübe, ahur ve sundurma için adı geçen 
meclisin vekili sermimar elhac Ahmet Ağa eliyle 320 kuruş 
ödenerek satın alınmıştır.

Topkapı Sarayı Arşivi, E 3185/99 no’lu tarihsiz belgede 
caminin boyutları ile ilgili rakamlar verilmektedir. Belge 
şöyle başlamaktadır. “Bu camii şerifin derunu mihrap so-
fasından ma’da tulan 24 arzan 19 zira olup duvarları emru 
hümayun buyrulduğu üzere taş ve tuğla ve horasan kireç 
ile kâgir yapılmak üzere nizam verilmiştir. Bu camii şerif 
evvel yapılan resim üzere tulan 27 arzan 24 zira ve deru-
nu kebir sütunlu ve tarafeyninde evvelden 9’ar penceresi 
olup şimdi beşer penceresi olmak üzere duvarları emri hü-
mayun buyrulduğu üzere taş ve tuğla ve horasan kireç ile 
kâgir yapılmak üzere nizam verilmiştir”. 

Laleli Camii son cemat yeri ve merkezi kubbe, 
1998, Foto: Aras Neftçi.

Laleli Camii kubbeleri, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.



Laleli Külliyesi, 1994, Foto: Aras Neftçi.
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mekâna dönüştüreceği bu şemayı tümüyle geleneksel bir 
tutumla yorumlamıştır (Ögel, 1988:567, şekil 13). Sekiz-
gen kare planın uzunluğuna gelişmesi, mihrap sofası ve 
cümle kapısı yönünde eklenen yarım kubbelerle sağlan-
mıştır. Mihrap sofası cami hariminden bir basamakla yük-
seltilmiştir. 

İki yanda birer mermer sütun ile sınırlandırılmış olan mih-
rap mermerden yapılmıştır, üstte çok dilimli bir taç ile 
sonlanmıştır. Mihrapta farklı renkte taşlar kullanılarak 
ve dönemin üslubunu yansıtan süslemeler ve plastırler 
kullanılarak elde edilen hareketlilik dikkat çekicidir. Klasik 
formda olan mermer minber, barok dönemine özgü detay-
lar bulunmaktadır. 

Camiyi cümle kapısı yönünde iç hacimde “U” şeklinde çev-
releyen mahfili ince 14 sütun tarafından taşınmaktadır ve 
o yönde bulunan serbest ayaklardan bağımsızdır. Cümle 
kapısının iç tarafında sağda ve solda iki kapı vardır. Bu-
radan merdivenlerle galeri katına çıkılır. Galerinin kuzey 
taraftaki çıkması mahfil olarak hünkâra tahsis edilmiştir 
ve galerinin diğer kısmından kafesle ayrılmıştır. Merkezi 
kubbeyi destekleyen sekiz adet ayağın batı yönündeki iki-
si hariç duvarla birleşiktir. 

Batılılaşmayla birlikte uygulanmaya başlanan yuvar-
lak, basık ve “S” kıvrımlı kemerlere Laleli Camii’nde de 
rastlamaktayız. Özellikle kubbeyi taşıyan sekiz kemerin 
hafif sivriliği olup kemerler yuvarlak forma sahiptir. İçteki 
mahfili taşıyan kemerler ve giriş kapılarının tüm kemerleri 
tam yuvarlaktır. Mahfil kemerlerinde gergi demiri vardır. 
Caminin mihrap eksenine dik olan eksende yarım kubbe 
yoktur. Burada yer alan kemerlerin dış köşeleri içbükey bir 
yüzeyle yumuşatılarak özgün bir örnek sergilenmektedir.
Merkezi kubbe yüksek kasnaklı olup sekiz payanda ile 
desteklenmektedir. Beden duvarlarının üstünde duvar kö-
şelerine birer tane gelecek şekilde toplam altı adet ağırlık 
kulesi görünümünde kuleler vardır

Dışardaki (revaklı avlu) cemaate imamın namaz dualarını 
yüksek sesle duyurmak için, cami içi mahfille bağlantılı 
balkon şeklinde kesme taştan yapılmış iki mükebbire yer-
leştirilmiştir.

18 kubbe ile örtülü revaklı avluya 3 kapıdan girilmektedir. 
Geniş ve yüksek merdivenlerle çıkılan bu avlu, dörtgen 
şeklinde olup cami iç hacminden büyüktür ve tam orta-
sında sekizgen planlı bir şadırvan vardır. Örtüsü ise sekiz 
sütun tarafından taşınmaktadır. Birbirlerine “S” kıvrımlı 
kemerlerle bağlıdır. Dış yan sofalar cami harimine eklen-
diğinde revaklı avluyla aynı genişliğe sahip olur. 

Biri mihrap ekseninde diğer ikisi yan cephelerde yer alan 
revaklı avlunun taç kapıları birbirlerine benzer ve yuvarlak 
kemerlidir. Doğu ve batı kapıları üstte yatay bir kornişle 
iki kademeye ayrılmıştır. Kuzey kapısı ise kornişlerle üçe 
bölünmüştür. Ana girişte Kelime-i Şehadet, yanlarda ise 

ettiği sırada (özellikle çarşı kısmında) düzeltmeler yapıldı-
ğını ve projeye yansıtıldığını görmekteyiz.

Güneybatı yönünde topografik eğime sahip bir arazi üze-
rinde kurulmuş geniş bir platforma çapraz olarak kıble 
yönünde yerleştirilmiş olan cami, geniş bir dış avlu ta-
rafından çevrelenmektedir ve oturduğu platforma dört 
kapıdan ulaşılmaktadır. Kapılara, ikisi güney, diğeri batı 
tarafından olmak üzere merdivenlerle çıkılmaktadır (tür-
be yanında bulunan giriş ise rampalıdır), kuzey yönde ise 
direk giriş bulunmaktadır.

Kütle Kompozisyonu
Laleli Camii, zemine kemerleri ve ayakları olan bir altyapı 
sistemiyle oturtulmuştur. Bu yüksek subasmandan dolayı 
bina bir kat daha yükselmiş izlenimini vermektedir. Yatay-
da belirgin kornişlerle bölünen yapı, basamaklı olarak yu-
karıya doğru daralmaktadır. Yan mahfiller dışarıya yerleş-
tirilerek uzunlamasına dikdörtgen ve hareketli dış mekân 
elde edilmiştir. Camiyi dolaşan belirgin yatay profiller cep-
heleri katlara ayırmaktadır. Daha önce pek uygulanmayan 
bir özellik olarak revaklı avlu ile cami kütlesi birbirinden 
kesin hatlarla ayrılmamış olup aksine aralarında yumuşak 
geçişlerle sağlanmıştır.

Plan şeması ve mekânlar
Plan olarak uygulaması sürdürülen bir Mimar Sinan plan 
şemasına sahip olan Laleli Camii sekiz destekli merkezi 
kubbe düzenindedir. Sekizgen bir taşıyıcı sistemi, Edir-
ne’deki Selimiye Camisi’ndeki gibi, çeperlerden uzaklaş-
tırılarak serbest bir hâldeyken elde eden mimar, barok 

yüksek olup penceresizdir. Kuzey ihata duvarı aynı za-
manda istinat duvarıdır. Doğuya bakan duvarda hazirede 
bulunan Beyhan Sultan’ın mezarına bakan ve iki yanında 
çeşme olan bir hacet penceresi açılmıştır. Avluyu dışa 
bağlayan kapı ve sebile açılan pencere de bu duvar üze-
rindedir. Güneye bakan avlu duvarında ise altı adet pence-
re açılmaktadır. Avlu içinde hazire vardır. Bu hazire, batıda 
bulunan türbedar evini  türbe  kapısına bağlayan yaya yolu 
ile ikiye ayrılmaktadır. Avlu kapısı, yuvarlak kemerli olup 
köfeki taşından yapılmıştır. Bu kapı caminin dış avlusunu 
Ordu Caddesi üzerindeki dış avlu kapısına bağlayan ram-
palı yolda sebile yakın bir konumda  yer almaktadır. Türbe 
ongen planlı olup tek kubbeyle örtülüdür. Her cephede iki 
sıra hâlinde birer pencere vardır, ongen planlı türbe dört-
gen planlı revakla birleşmektedir. Cadde üzerindeki alt 
sıra pencereler basık yuvarlak kemerlidir. Türbenin içinde 
köşeler dolap, Kademi Saadet yeri, mihrap ve mermer pa-
nolarla değerlendirilmiş ve bunların arasında kalan duvar 
yüzeyleri de 16. yüzyıl İznik çinileri ile kaplanmıştır (Bu 
çiniler Üsküdar sarayından sökülerek elde edilmiştir). Ka-
demi Saadet için ayrılan 5. köşeye duvar yüzeyinden dışa 
taşan ve dış yüzeyi yuvarlak hatlar çizen bir yuva yapılmış 
ve içine etrafı gümüş levhâlârla kaplı Nakş-i Kadem-i Sa-
adet yerleştirilmiştir. 

Türbenin içinde ikisi büyük altısı küçük toplam sekiz ah-
şap sanduka vardır. Büyük sandukalar türbeyi yaptıran 
Sultan III. Mustafa ve oğlu Sultan III. Selim’e aittir. Diğer 
küçük sandukalar, Sultan III. Mustafa’nın çocukları Şeh-
zade Mehmet, Hibetullah Sultan, Mihrişah Sultan, Şerife 
Havva Sultan, Fatma Sultan ve Beyhan Sultan’lara aittir. 

ayet hakkedilmiştir. Her kapının iki yanına yüksek kaideleri 
ve volutlu başlıkları bulunan gömme sütunlar yerleştiril-
miştir. Taç kapılar tümüyle mermerden imal edilmiştir.

Kuzey yönde hünkâr rampası bulunmaktadır. Giriş kapı-
sının kemeri yuvarlak olup kemerle üst korniş arasındaki 
yüzeyde Barok dönem süslemeleri işlenmiştir. Üst kata 
götüren rampanın orta geniş kısmın basamakları seyrek 
olup yüksekliği azdır. Sağ ve sol tarafına ise dar rampalar 
yerleştirilmiştir. Rampanın bittiği yerde hünkâr dairesine 
merdivenli bir sahanlıktan geçilir.

Yapının altındaki çarşı, caminin ve revaklı avlunun planına 
göre şekillenmiştir. Cami ve avludaki ayak ve duvarların 
çarşıdaki devamı belirgin biçimde görülmektedir. Mihrap 
yönündeki iki ayak hariç diğer altı ayak, köşeleri pahlan-
mış kare kesitli ayak olarak devam etmektedir. Caminin 
kubbe ile örtülü orta mekânı, altta dört kare kesitli ayak-
la desteklenmiştir. Birbirlerine kemerlerle bağlanan bu 
ayaklar yine kemerlerle duvar payelerine bağlanmıştır.

Caminin dış avlusunda kuzeybatı köşede yer alan imaret, 
doğu ve güney cepheleri caminin dış avlusuna bakma-
maktadır. Hareketli bir kütle imajı veren, kareye yakın dik-
dörtgen planlı, iç avlulu bir yapıdır. Doğu ve kuzey cephe-
leri hariç, diğer yönlerde düz ve hareketsiz görünüm vardır. 
Doğu cephesinden bir taç kapı ile giriş yapılmaktadır.

Dikdörtgen bir avlu içerisinde yer alan türbe, içinde bulun-
duğu avlunun  Ordu Caddesi yönündeki cephesi üzerine 
yerleştirilmiştir. Kuzey ve batı yönündeki ihata duvarları 
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Laleli Camii’nden bir kesit, 
Encümen Arşivi, 1941.

Laleli Camii şadırvanı, 
Encümen Arşivi, 1941.

Laleli Camii, Encümen Arşivi, 1941.

Laleli Camii kapısı ve sebili, 
Yusuf Çağlar Arşivi.



Laleli Camii, Atatürk Kitaplığı, Alb_315-51.
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Yuvarlak sekizgen dilimli plan şemasına sahip olan sebilin 
beş dilimi dışarıya pencereyle açılmaktadır geniş mermer 
saçakları vardır ve üzeri bir kubbeyle örtülüdür. Kuzey 
yönde yer alan kapıdan girdikten sonra önce kareye yakın 
bir ön mekâna ulaşılır. Burada kapının solunda bir niş sa-
ğında ise hazireye açılan bir pencere vardır. Karşı duvarda 
yer alan ikinci bir kapı ile sebil içine geçilir. 

Medrese
Günümüzde yerinde olmayan yapını bulunduğu mekânda, 
bugün “Merit Otel” olarak kullanılan Harikzedegan apart-
man blokları yükselmektedir. Külliyenin doğusunda yer 
aldığı bilinen medrese ile cami arasında bugün Fethi Bey 
Caddesi bulunmaktadır. Temeli padişah tarafından 1760 
yılında atılan medresenin dokuz odası ve bir dershanesi 
vardı.

Caminin kuzeyinde dış avlu duvarına bitişik olarak yer 
alan ve duvar örgüsünden bazı yerlerinin sonradan ilave 
olduğu anlaşılan bir yapı daha vardır. Mumhane olarak 
tanınan bu yapı, önde açık avlu ile arkada aynalı tonoz 
örtülü kapalı bir mekândan oluşmaktadır. Tonozlu mekân 
önündeki avlu dışında yandan yuvarlak kemerli bir kapı ve 
üç yuvarlak kemerli pencere ile de caminin dış avlusuna 
açılmaktadır.

Laleli haziresinin kuzeydeki bölümü, taşla kaplı bir yolla 
güneydeki bölümden ayrılmaktadır. Bu yol her iki bölümle, 
taş babaları olan demir korkulukla ayrılmaktadır. Hazirede 
ağırlıkla kadınlar gömülmüştür. Defnedilen 29 şahsın me-
zar taşlarındaki isimleri aşağıda sırasıyla yazılmıştır. 

Adilşah Kadın, Sultanın Kutulu ustası Hanife Usta, Efen-
dimizin cariyesi Safderun Hatun, Şehinşah cariyelerinden 
Hüsnü Cenan Hatun, Devletlu Kethüda kadın tarafından 
merhuma Fidan Hatun, Şevketlu efendimizin Kethüdayı 
merhume-i Şerefnaz Kadın, Devletlu ikinci kadın efendimiz 
oda kalfası Sahba Kalfa, Efendimizin vekil ustası Rehber 
Hatun, Efendimizin Hüsnigir ustalık hizmetinde Bedricihan 
Usta, Kabudan Hüseyn Paşa’nın hemşiresi Gülhayr Hanım, 
Efendimizin kiler kalfası Pembe Kalfa, Aliyyezade Ahmet 
Bey, Selim cariyesi Fatma Kalfa, Nevslib Hanım, Sultan 
Mustafa han hazretlerinin kerimesi ismetlu Şah Sultan 
hayr pakizeleri Şerifehavva, Ayşe Hanım, Kethüda kadın, 
Kethüdayı Valide Sultan Mahmut Bey, Sultan Selim cari-
yelerinden merhume Dılsız Nefise Hatun, Sultan Selimin 
üçüncü kadını Tab’ı Safu Kadın, Sultan Selim hazretlerinin 
Ağ hasse-i hümayunlarından müderresin kiramdan Meh-
met Münif bey halilesi Fatma Kadın, Sultan Selimin altıncı 
kadını Hüsnümah Kadın, Kethüda def’i gam Kadın, Sultan 
Selimin hazinedarlarından Makbule Kalfa.

Laleli Camii ve Sebili, 1995, Foto: Aras Neftçi.

Bugün yerinde bulunmayan Laleli Medresesi’ne ait bir 
çizim, Encümen Arşivi.
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ise Kütüphane, Sıbyan mektebi, Meşruta (hafız-ı kütüb 
evi), dükkânlar, çeşme, sebil ve hazireden oluşmaktadır.

Girişten sonra yer alan geniş avlunun ortasında kütüpha-
ne yükselmektedir, giriş kapısından bir tonozlu geçitten 
hemen sonra, fevkani yapı olan sıbyan mektebinin mer-
diveni başlamaktadır. Avlunun güney yönünde duvar çeş-
mesi yerleştirilmiştir, çeşmenin solunda ise abdest mus-
lukları ve helalar bulunur. Avlunun kuzey tarafında, Ragıp 
Paşa’nın kabrinin üstü kubbe ve taşıyıcısı olan sütunların 
arasında madeni şebekeleri olan türbesi, aile efradı ve 
yakınlarının mezarları bulunmaktadır. Mezar grubunun 
güneyinde ise tek katlı iki odalı meşruta binası yerleşti-
rilmiştir.

Kütüphane binası avlunun ortasında bir bodrum kat üze-
rinde yükselmektedir, yapı okuma salonu, ara mekân ve 
revaklı giriş kısmalarından oluşmaktadır. Sağında ve so-
lunda yedişer mermer basamak bulunan bir merdivenle 
tek gözlü revaka ulaşılır. Revaktan ulaşılan ara mekân 
içinde mihrap bulunmaktadır ve mescit olarak kullanıl-
maktadır, giriş mekânından bir kapıydan kubbeyle örtülü 
olan okuma mekânına geçilir. Okuma yeri, kare planlı olup 
her kenarı 14 metredir. Ana kubbeyi taşıyan sütunların 
araları ise devrinin üslubunu yansıtan süslü tunç şebe-
keler ile çevrilidir. Kitaplar bu alanda camekânlı ahşap 
dolaplar içinde bulunmaktadır. Batılı yazarlar eserlerinde 
yapının koleksiyonlarından övgüyle bahsetmişlerdir (To-
derini, 1789; Krafft, 1842; Flügel, 1865).  “Hazine-i Kütüp” 
adı verilen bölümü ayıran süslü tunç şebeke ile de yapı 

Semtin diğer eserleri

Ragıp Paşa Kütüphanesi (Külliyesi)  
Sultanın külliyesinin inşaatı başladıktan kısa bir süre son-
ra çağının aydın devlet adamlarından biri olan Koca Ragıp 
Paşa, Mısır ve Suriye’deki görevleri sırasında  topladığı 
değerli kitaplarını korumak ve topluma mal etmek için 
bir kütüphane oluşturmak istemiştir. Osmanlı Devleti’nde 
Sultan III. Osman ve III. Mustafa döneminde memuriyet-
ten sadrazamlığa kadar önemli vazifelerde bulunan dev-
let adamı ve şair Koca Ragıp Paşa, 18.yüzyılın en büyük 
devlet adamlarından birdir. Aynı zamanda usta bir şair ve 
tarihçi olarak kendini kabul ettirmiş olan Ragıp Paşa 1699 
yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı şiirde kullandığı 
“Ragıp” mahlasıyla tanındığından daha sonraki yıllarda 
“koca” sıfatı ile beraber bu isimle anılmıştır. Paşa, İran, 
Şam ve Bağdat’ta çeşitli görevler almıştır. Avrupa ülke-
leriyle yapılan savaş ve müzakerelerde yoğun gayret ve 
faaliyetleriyle Osmanlı diplomasisine hayati bir canlılık 
kazandırmıştır. İlk valiliği Mısır’dır. Aydın muhassıllığı, Say-
da valiliği, Hâlep valiliği yapan paşa, 20 Mart 1757’de de 
sadrazamlığa getirilmiştir. Hayatının sonuna doğru hasta-
lanmış 24 ramazan 1176 (8 Nisan 1763) tarihinde vefat et-
miş ve yaptırdığı kütüphanenin haziresinde defnedilmiştir. 

Laleli Koska’da yaptırdığı özgün müstakil kütüphane, 
külliye uygulamalarından birisidir. Osmanlı mimarisinde 
Barok üslubunda tasarlanan bu yapıda döneminin ayrıntı-
larına rastlamaktayız. Örneğin, Batı menşeli çiniler kütüp-
hanenin iç duvarlarını süslemektedir. Külliyenin birimleri 

1176 (01.03.1763) bi avnillahil melikil Mennan”.

Bahsedilen yıllarda tamamlanan külliyenin 10 sayfalık 
inşaat defterinde 80 hafta süren inşaatın ayrıntıları yazıl-
mıştır. İnşaat sürecinde arsa istimlaklerinden başlayarak, 
ahşap, kereste, demir, çivi, çilingir aletleri, demir kirişler, 
madeni aksam, kilit, kurşun, pencere demir kapağı, taşla-
rın türleri, tuğla, kireç ve benzeri malzemelerin miktarları, 
tüm bunlara ait fiyatlar ve kullanıldığı yerler yazılmıştır. 
Çalışma grupları ise, ameleler, suyolcuları, taşçılar, çi-
lingirler, dökmeciler, kazgancılar, kurşuncular, doğrama-
cılar, camcılar ve bunlara ait ödemeleri de görmekteyiz. 
Defterde dekorasyon elemanları olarak, camlar, kaşiler 
(batı menşeli fayanslar), boya türleri, altın varak, ahşap 
avizeler, halı ve perdelerin kullanıldığı ayrıca inşaatın tüm 
aşamalarıyla ilgili bilgiler de verildiği anlaşılmaktadır. 
Batılılaşma akımının başlangıcında yer alan bu yapının 
inşaat defteri binayı değişik açılardan tanımaya yardımcı 
olmaktadır.    

Malzeme seçimi belli standartlar çerçevesindedir. 
Bunun başlıca örneği kereste alımlarında görülür. Ke-
restelerin cinslerinin yazılıp boyutlarının yazılmadığı 
kayıtta, kullanılan terminoloji sayesinde kaynaklara 
başvurarak malzemelerin boyutları ve kullanım alan-
ları hakkında bilgi ediniriz. 

Ahşap donanımlarda değişik yerlerde farklı ahşaplar kul-
lanılmıştır. Örneğin hafızı kütüb (kütüphaneci) evinde yük-
lük ve dolap kapaklarında ıhlamur, çerçevelerde gürgen, 
kubbe camlarının çerçevelerinde ise karaağaç kullanıl-

oldukça dikkat çekmiştir. Seyahatnamelerde sıkça bahse-
dilen bu bölüme ait bir de gravür mevcuttur. (D’Ohsson, 
1788; Ferrario, 1867). 

İslami bilimler başta olmak üzere, tarih, edebiyat ve di-
ğer Şark ilimlerini kapsayan konularda, çoğunluğu Arapça 
eserlerin yer aldığı koleksiyonlarda, toplam 1274 yazma, 
1704 eski harfli basma eser vardır. Yeni harfli derleme sa-
yısı 9000 civarındadır. Bugünlerde restorasyon çalışmala-
rından dolayı kitaplar Süleymaniye Kütüphanesine geçici 
olarak taşınmıştır (Koç, 1994, s.298). 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan bir defterde (EV- 
HMH, 5303) kütüphane inşaatının başlangıcından tamam-
landığı güne kadar, hangi semtte yapıldığını, yapı türleri, 
çalışma grupları, kullanılan malzeme türleri ve benzeri 
bilgileri görmek mümkündür. Defterin baş paragrafı bu 
cümleyle başlar “Hâlen mesnedi aray-ı sadrı a’zamı ve 
şerefrihtayı vekâlet yesserellahu taala mayuridü ve ma-
yeşa’ü devletlu inayetlu marhemutlu veliyyül ni’am kesi-
rül kerem efendimiz hazretlerinin mahmiye-i İslambul’da 
Koska kurbunda Nişancı Kemal Mahallesi’nde vaki mü-
ceddeden bina ve ihya buyurdukları kütüphane-i münif ve 
mekteb-i şerif ve hane ve dekakin ve çeşme ve sebil ve 
ma’i leziz mecrasına olan mahallerin dahi müceddeden in-
şası ve ebniye-i sairesiyçun iktiza eden ecnası keraste ve 
mesamir ve ahcar-ı mutenavvia ve mühimmat-ı sairesiyle 
tamam 80 haftalık verilen icarat-ı amele gerek nakliye –i 
mühimmat-ı mezburin ve sair bil cümle vaki olan masa-
rıfının defteridir ki bervechi ati zikr olunur tarihi bed’i 15 
Muharrem 1175 (16.08.1761)  İtmam müyesseri 15 Şaban 

Ragıp Paşa Kütüphanesi, Encümen Arşivi, 1943.

Ragıp Paşa Kütüphanesi kapısındaki kitabede Beyyine 
Suresi üçüncü ayeti, “O sahifelerde dosdoğru hükümler 
vardır.” celi sülüs hattıyla yazılıdır. 
2008, Foto: Aras Neftçi.
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Ragıp Paşa Kütüphanesi içmekân, 2010, Foto:Aras Neftçi.
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Bukalı dede(hoşkadem) Mescidi
Hadika’da, Şehzadebaşı’nda Belediye Sarayı’nın arkasın-
da bulunan Hoşkadem Camii banisinin sekbanbaşı Meh-
met Ağa olduğu ifade edilmektedir. 

Fatih devrine ait eserin minberi Tuğcuzade el-hac Ahmet 
Ağa tarafından konulmuştur. Harap bir hâlde iken belediye 
sarayının yapımı sırasında –ki 1955-60 arasında olmalıdır- 
tamir edildi. Yapı 1977 yılında da bir tamir daha geçirmiştir. 
Ancak bugünkü binasında ilk yapıdan bir eser görülme-
mektedir. Kâgir yapılı ve ahşap bir çatısı bulunan mabedin 
5 metre yüksekliğindeki duvarları moloz taşından yapıl-
mıştır. İç kısmının ebatları ise 10,60x 7,00 m olup tek şe-
refeli bir minaresi vardır. Önüne ahşap bir bölüm ilave edil-
miştir. Haziresinde 18. yüzyıla ait güzel bir kabir taşı vardır. 
Mabedin banisi Sekbanbaşı Mehmet Ağa’nın da burada 
defnedildiği zikredilmektedir. Yakınında Şeyhülislam Meh-
met Efendi ve Kâzım Ağa medreseleri ile defterdar sebili 
vardır. Hâlen bir imamla bir müezzini olan caminin vakit 
namazlarında ortalama 30 kadar cemaati bulunmaktadır. 

Kâtip Sinan Camii 
Kâtip Sinan Camii, İstanbul’un fethi sonrası ilk yapılan ca-
milerdendir. II. Beyazıt’in Matbah-ı Amire kâtibi Sinan Bey 
tarafından 1496’da inşa edilir. Camiyi ziyaret edenlerin 
dikkatini ilk çeken dıştan bakınca fark ettikleri kubbe ke-
narındaki Kâtip Sinan’ın kabridir. Dünya üzerinde bir başka 
camide böyle bir farklılığa rastlamak mümkün değildir. 
Anlatılanlara göre Kâtip Sinan vefatından sonra cami 
bahçesine defnedilir. Ertesi gün sabah namazı kılmak için 
camiye gelenler, gördükleri manzara karşısında hayrete 
düşer. Çünkü hazretin naaşı yerinden çıkmış kubbenin ke-
narında durmaktadır. Olayı çözemezler ve naaşı tekrar ye-
rine yerleştirirler. Bu olay iki defa daha olur. Çaresiz kalan 
caminin imamı ve cemaat, işin içinde bir keramet olduğunu 
düşünüp naaşı oradan indirmeyip kubbe kenarını sanduka 
hâline getirir. 

Bodrum ( Mesihpaşa) Camii
Eski bir Bizans kilisesi olup cami olarak kurucusu olan Me-
sih Paşa Camii olarak anılır.  Sadrazam Mesih Ali Paşa’nın 
kiliseyi camiye dönüştürmesi 1501 yılındaki vakfiyesi göz 
önüne alındığında bu tarihlere yakın bir zamanda olma-
lıdır. Caminin Bodrum Camii olarak da anılmasının sebebi 
altında bulunan büyük su sarnıcından kaynaklanmaktadır. 
Cami, 1911’de Mercan’dan Laleli’ye kadar uzanan yangın-
da harap olmuş ve uzun yıllar öylece kalmıştır. 1950’li yıl-
larda bilgisizce yapılmaya başlanan ancak yarım kalan bir 
restorasyon denemesi geçirmiştir.1986 yılında bir dernek 
tarafından retorasyon ve ihyası gerçekleştirilmiştir (Eyice: 
DBİA,II, s.263-64).

Bodrum Camii Sarnıcı
Bodrum Camii’ni yanında eski bir su sarnıcı bulunur. Sar-
nıç aslında çapı dıştan 30 metreyi bulan bir duvarla çev-
rili olan Roma dönemine ait yuvarlak bir yapının içerisine 

Taşhan
İstanbul’un Suriçi ticaret alanı olan hanlar bölgesinin dı-
şında olan hanlarından birisidir. Laleli külliyenin kuzeyinde 
yer almaktadır ve Laleli külliyesinin inşaat belgelerinde 
külliyenin birimi olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlan-
mamaktadır. Taşhan olarak tanınmakla beraber farklı bilgi 
kaynaklarında Sipahiler, Çukur Çeşme, Katırcıoğlu Hanı 
adlarıyla da anılmaktadır. Kitabesi olmayan hanın, 1763 
yılında padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli 
Camii Vakfı olduğu ve ulufelerini almaya gelen sipahilerin 
barındırılması için yaptırıldığı ve adının bu yüzden Sipahi-
ler Hanı olarak anıldığı kayıtlarda bulunmaktadır. Bir 18. 
yüzyılın ikinci yarısı eseri olan hanın adı Hadika’da, Katır-
cıoğlu Hanı olarak geçmektedir. 

Fethibey Caddesi üzerinde bulunan, yuvarlak giriş cephesi 
olan hanın diğer cepheleri taş-tuğla almaşık duvar tek-
niğiyle yapılmıştır. Revakın ayakları kesme taştan olup 
kare kesitlidir. Üç adet farklı boyutta avlusu olan han, iki 
katlı olup ahırlara tahsis edilen bodrum katı ise en büyük 
avlunun alt kısmındadır. 18. yüzyıl mimarisi tarzında inşa 
edilen hanın pencere ve kapıları yuvarlak kemerli olup sa-
çağıyla, silmeleriyle, bacasıyla, kuş eviyle ve yapım tek-
niğiyle dönemin özelliğini yansıtmaktadır. İstanbul’un üç 
avlulu ilk hanlarından birisi olup ana giriş kapısından ince 
uzun bir koridorla, doğu yönünde bulunan büyük avluya 
ulaşılır. İki katlı revaklı avlu revakları beşik tonozludur; 
odaların örtüsü ise aynalı tonozdur. Batı yönünde ikinci 
avlulu bölümle bunun da güneyinde üçüncü avlulu bölüm 
yer almıştır. Pencereler dikdörtgen, kapılar ise yuvarlak 
kemerli açıklıklıdır. Yapı bugün çarşı olarak kullanılmakta-
dır ve yapılan son restorasyonda epey değişikliğe uğramış 
ve batı cephesinde ek bir kapı açılmıştır.

Kaynakça:

Altuğ, Kerim, İstanbul’da Bizans Dönemi sarnıçlarının kentin tarihsel 
Topografyasındaki Dağılımı, İTÜ Mimarlık Tarihi doktora tezi (hazır-
lık aşamasında)
Doç. Dr. Gülgün Köroğlu, İstanbul’daki Bizans İmparatorluk Sarayları, 
13 Aralık 2006 tarihinde Osmanlı  Bankası Arşiv ve Araştırma Merke-
zi’nde yapılan konuşma metnidir.
Eyice, Semavi, “Bodrum Camii”, DBİA,1994, C.II, s. 263-64
Eyice, Semavi, “Bodrum Camii Sarnıcı”, DBİA,1994, C.II, s. 264-65
Koç, Havva “Ragıp Paşa Kütüphanesi”, DBİA, İstanbul 1994, c.VI, s. 
297-98.
Kuban, Doğan, “Laleli”, DBİA, 1994, C.V, s. 187-189. 
Müller-Wiener, W., Bildlexikon zur Topografie Istanbuls,1977, 240-242.
Naumann, R., Bodrum Camii (Myrelaion) Kazısı, İstanbul Arkeoloji 
Müzesi Yıllığı, 1966, 13-14.
Rice, D.T.,”Excavations at Bodrum Camii”, Byzantion, VII, 151-174.
Striker, C., The Myrelaion (bodrum camii) in Istanbul, Princeton Uni-
versity Press, 1981.
Wulzinger, K., Byzantinische Baudenkmaler zu Konstantinopel, Hanno-
ver, 1973, 98-110.

mıştır. Dükkân ve diğer yerlerde kepenk, kapı ve trabzan-
larda gürgen, kütüphanenin büyük kapısında ceviz ağacı 
kullanılmıştır.

Cam çeşitleri farklı şekil ve boyutlarda olup “zira” ile öl-
çülmektedir. Genellikle dökme cam veya Venedik’ten it-
hal edilen camlardır. Kütüphanenin okuma salonunun iç 
duvarları ithal çiniler (kâşiler) ile kaplıdır. Duvarlar ve örtü 
sistemini kalem işi ile süslemek için kullanılan boyaların 
türleri ve hazırlanmasında katkısı olan hammaddelerin 
renkleri ayrıntısıyla yazılıdır. Şebekeler ve yazıları altınla 
kaplamak için altın varak ve tel kullanılmıştır. Okuma sa-
lonunda bulunan on üç adet ahşap oyma avize için püskül 
ve işçilik parası ve birçok amaç için kullanılan aletler, kü-
rek, Kırım keçesi, mısır keteni, halı, perde vb. kalemlerin 
fiyatları yazılıdır. Külliyenin ihtiyacı olan malzemeler (ke-
reste, tuğla, taşlar vb.) İstanbul’un değişik yerlerinden 
(Ayazma, Langa ve Yenikapı) kayık ve arabalarla taşın-
mıştır. 

Kemal Paşa Camii ve Türbesi
Laleli Camii’nin yukarısında, eski Ağa Yokuşu’nun başla-
rındadır. Hadika’da, caminin banisinin Kemal Paşa olduğu-
nu ve orada metfun bulunduğunu yazar. 

Kemal Paşa, Süleyman Bey’in babası ve İbni Kemal’in 
büyük babasıdır. 1476 yılında  Amasya muhafızı olan ve 
II.Beyazıt’e lalalık yapan, 1478’de de Tokat sancakbeyli-
ği görevinde bulunmuş olan Süleyman Bey, meşhur alim 
ve tarihçi Şeyhülislam İbni Kemal’in babasıdır. İstanbul’a 
ilk yerleşenlerdendir. Vakıf tahrir defterinde, Kemal Paşa 
Türbesi Mahallesi olarak kaydedilen bu mahallede, iki 
mescit vardır. Bu mescitlerin hiçbirinin Kemal Paşa tara-
fından yapılmadığını söyleyen Ekrem Hakkı Ayverdi, Kırı-
mioğlu Mevlânâ Seydi Ahmetoğlu tarafından bina ettirilen 
yapının, Kemalpaşa Mescidi olarak bilindiğini, dolayısıyla 
Hadika’nın bu konuda yanıldığını belirtir. İkinci mescit ise 
Kemalpaşa’nın azatlısı Ahmet Bey tarafından yapıldığı 
için, belki de efendisinin adıyla Kemalpaşa olarak anılmış-
tır. Çünkü Kırımi Muhiddin Mescidi, 1916’da evkaf listesinin 
yıkık camileri arasında yer almaktadır. Hâlbuki bugünkü 
mescidin 1904 yılından beri mevcut olduğu bilinmektedir. 
Bugünkü cami yenidir. Kâğıt üzerine yazılmış bir levhada: 
“İş bu cami-i şerif bade’l-harik devletlü Hasan Fehmi Paşa 
Hazretleri’nin halilesi Zeynep Ferite Hanımefendi tara-
fından müceddeden inşa edilmiştir 1320” denilmektedir. 
Hasan Fehmi Paşa, Sultan Hamit devri nazırlarındandır. 
Paşanın konağı bu mescite çok yakındır. 

Cami mihrabı önünde 6x6 metre ebadında, farklı tezyina-
tıyla dikkat çeken türbe, h.1322 yılında yapılmış olup için-
de h. 1326 (M.1910)  yılında vefat eden Hasan Fehmi Paşa 
ile zevcesi yatmaktadır. Duvarları kâgir, çatısı, ahşap ve 
minaresi tek şerefeli olan Kemal Paşa Camii’nde, hâlen bir 
imam ve bir müezzin olmak üzere 2 görevli bulunmaktadır. 
Ortalama olarak cuma namazlarında 150, vakit namazla-
rında 20 cemaati bulunmaktadır.

yapılmıştır. Bu yuvarlak binanın bir mezar binası olarak 
yapılmaya başlandığı ancak tamamlanamadığı sanılmak-
tadır. Bir başka görüşe göre de İmpparator I. Romanos Le-
kapenos  (hd.920-944) sarayını yaptırıp sonra aynı yerde 
Mirelaion Manastırı’nı kurduğunda bu kalıntını içi tonoz-
larla kapatılarak sarnıç hâline getirilmiştir. Uzun yıllardır 
içerisine çöp atılan sarnıca girmek mümkün değildi. 1992 
yılında sarnıç çarşı yapılmak üzere temizlenmiştir. (Eyice: 
DBİA,II, s. 264-65).

ankaravi Medresesi
Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi (görev süresi 1686-
1687) Ankaravi (ö. 1098/1687) hicri 1028’de (M. 1619) 
Ankara’da doğdu. Ankaravi veya Engûrî diye anılır. Ya-
şadığı devrin âlimleri yanında yetişti. Birçok medresede 
eğitim gördü ve daha sonra aldığı görevlerde yüksele-
rek medreselerde hocalık yaptı. Farklı şehirlerde kadı-
lık, kazaskerlik görevini yürüttü. Nisan 1685 ikinci defa 
Rumeli kazaskerliğine ve ertesi yıl Çatalcalı Ali Efen-
di’nin yerine Şeyhülİslamlığa getirildi. Şeyhülİslamlığı 
esnasında IV. Mehmet’in saltanatı süresinde yaşanan 
devlet meselelerini çözmeye çalıştı, Şeyhülislamlığı bir 
yıl bir ay beş gün sürmüştür. Çarşamba semtinde Kovacı 
Dede Camii haziresine defnedildi. 

Mehmet Emin Efendi ulema arasında din ilimlerinde mü-
tehassıstı. Kaynaklarda vakur, doğru sözlü, iyiliksever, ol-
gun ve müşfik bir kişi olarak nitelenir. Ankara’da bir cami 
ile bir dershane yanında yirmi dört çeşme, bir hamam, bir 
kervansaray ve bir mektep yaptırdığı gibi, Belediye Sarayı 
ile Hoşkadem Mescidi arasında bulunduğundan Hoşka-
dem Medresesi adıyla da anılan bir medrese inşa ettirmiş-
tir (Tahsin Özcan, DİA. c. 28 s. 241).

Osmanlı dönemi klasik mimari üslubunun son örnekle-
rinden olup giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre 1119 H./ 
1707 M. yılında inşa edilmiştir. Dörtgen avlu etrafında yer-
leştirilmiş yapının 14 talebe odası ve bir dershanesi vardır. 
Zeminden yükseltilmiş olan dershane ana giriş kapısıyla 
aynı eksende olup buraya merdivenle çıkılmaktadır. Med-
resenin dış duvarında pencere bulunmaması, yapının daha 
önceden başka binalarla çevrili olmasından dolayıdır.

Üç kol üzerinde yerleştirilen hücrelerden güney kol üze-
rinde yer alan dört tanesi diğerlerinden daha büyüktür. 
Kuzey kol üzerinde beş hücre dizilmiştir. Zemin kattaki on 
üç hücreye ek olarak, girişin üstünde merdivenle ulaşılan 
küçük bir hücre yer alan yapıda helalar güneybatı köşede-
dir (Zeynep Ahunbay, DBİA, C.I, s. 275). Bina günümüzde 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından faaliyet mer-
kezi olarak kullanılmaktadır.

Çukurçeşme
Zemin seviyesinden alt kotta bulunan ve kırk çeşme su 
yolundan beslenen çeşmenin kitabesi yoktur. Kâzım Çe-
çen’in “Kırkçeşme” kitabında şehir içi dağıtım planında 
336 numara ile kaydedilmiştir (Çeçen, s. 204). 

Ankaravi Medresesi, Encümen Arşivi, 1938.

Taşhan, Encümen Arşivi, 1939.

Bodrum Camii yangından sonra, Encümen Arşivi,1936
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Şehzadebaşı, H. Högg, 1960, Alman Arkeoloji Enstitüsü, KB10802.
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Evliya Çelebi’ye göre Şehzadebaşı, İstanbul’un 
ortasıdır. Mimar Sinan bunu, caminin avlu du-
varının güneybatı köşesine yerleştirdiği porfir 
silindir taşla simgelemiştir.  Malik Aksel bu il-
ginç vurgulamayı, anılarına “İstanbul’un Orta-

sı” adını vererek yinelemiştir. Kuruluşundan ancak yüzyıl 
sonra 1960’ta tasarımlı bir hizmet binası yaptırma olanağı 
bulan İstanbul Belediyesi de Şehzadebaşı’nı, yani İstan-
bul’un ortasını tercih etmiştir.

Bugünkü sınırlarıyla; İstanbul Büyükşehir ana hizmet bina-
sı ile Şehzadebaşı Külliyesi arasından Beyazıt Meydanı’na 
kadar Şehzadebaşı caddesinin iki yanını kapsar. Kuzeyinde 
Bozdoğan (Valens) Su kemeri, Vefa semti, doğusunda Eski 
Saray duvarı ve İstanbul Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, 
güneyinde aynı üniversitenin Fen ve Edebiyat fakülteleri, 
güneybatısında Laleli, batısında Saraçhane, Fatih Parkı, 
Atatürk Bulvarı ile çevrilidir. İstanbul’un fethinden sonra 
kurulan Türk mahallelerinden Kalenderhane, Balabanağa, 
Vefa ve Vezneciler’le aynı semti paylaşır.  

ŞehZadeBaŞı SeMT TaRİhİ

Necdet SAKAoğLU*

*Tarihçi, Yazar
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İstanbul’un birçok semti gibi Şehzadebaşı’nın uzun Fi-
ladelfiyon (Philadelphion) adını taşıdığı uzun mazisini 
İstanbul’un paganlık ve Hristiyanlık kültürlerinde ge-
çirmiştir.  Ancak son beş yüzyılda “Şehzadebaşı” adıyla 
Türk-İslam kimliği söz konusudur.  Bu ad,  ana ögesi olan 
camiden; dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman’la hasekisi 
Hürrem Sultan’ın ilk çocukları -Sultan Süleyman’ın ta-
nımlamasıyla “şehzadeler güzidesi”  Manisa sancakbeyi 
Şehzade Mehmet’tendir (1521- 1543). Oğlunun ölüm ha-
berini Estergon seferi dönüşünde alan Sultan Süleyman,  
şehzadenin naaşını İstanbul’a getirtip inşaatı başlamış 
olan selatin külliyenin haziresine gömdürmüş;  Mimar Si-
nan’dan, türbeyle birlikte külliyenin onun adına tamam-
lanmasını istemişti. Vefa-Vezneciler arasındaki semt, o 
tarihten beri Şehzadebaşı’dır. 

Önce “Şehzade”ye ulanan “baş” sözcüğü üzerinde dur-
mak gerekir:  Saraçhanebaşı, Çarşıbaşı, Tepebaşı, Ha-
malbaşı, Kuyubaşı, Tarlabaşı... örneklerindeki ‘baş’ söz-
cüğü, topografik bir tanımlamadır; semtin yücelti, kavşak, 
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İBB çatısından Şehzade Camii, Foto: İbrahim Usta, 2012.
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meydanlık, pazaryeri oluşunu işaret eder. Bu, topografik 
konumu açısından Şehzadebaşı için geçerlidir. Ancak bu 
sözcükte bütün padişah oğullarının en seçkini sayılmış bir 
şehzadeye de atıf vardır. Bu, Bursa’da şehzade türbeleri-
nin bulunduğu Muratiye’de değil, İstanbul’da adına türbe 
ve cami yapılan ilk şehzade; Kanuni Sultan Süleyman’ın 
oğlu Şehzade Mehmet’tir. Yani “Şehzadebaşı”, hem to-
pografik hem anısal bir vurgulamasıdır. 

Semtin simgesi Şehzadebaşı Camii’nin de bir özelliğinden 
söz edilebilir:  Sinan, “selatin” (padişahlara özgü) tarzında 
tasarlayıp geliştirdiği camilerin ilk örneğini,  Sultan Süley-
man’ın emriyle oğlu şehzade Mehmet için yapmış ve buna  
“çıraklık eserim” demiştir. 

İstanbul’un bu seçkin semti, Roma- Bizans İstanbul’unun 
da başat noktalarındandı. Ayasofya -Hipodrom (Atmey-
danı)  kavşağında başlayıp Surlar’a uzanan anayol Mese 
(Uluyol), Konstantinus Sütunu (Çemberlitaş)– Phoros 
Theodsiu Tauros’tan (Beyazıt Meydanı) geçip bu Phila-
delphion’da iki kola ayrıldığından burası önemli bir kav-
şaktı. Bizans yüzyıllarında burada Khalkhun Tetrapylon 
(:İki Elli Sütun) ve  Synthetos Kion (:Örme Sütun) denen iki 
anıt vardı. İdam mahkûmları hakaret amacıyla bu anıtların 
altından geçirilerek Amastrion meydanında infaz edilirdi. 
Türklerin Uluyol adını verdikleri Mese burada ikiye ayrılır,  
bir yol, Fatih- Edirnekapı, diğeri Aksaray-Topkapı yönünde 
devam ederdi. 

Filadelfiyon denen semtin, Bizans çağında Laleli ve Aksa-
ray’a doğru bir eğlence muhiti olduğu Bizans tarihçilerinin 
bir rivayetidir ki suyundan mı toprağından mı Osmanlı pa-

yitahtının eğlence dünyasının uzak bir gelecekte burada 
odaklanması şaşırtıcıdır. 

1453’ü Fethi izleyen yıllar düşünüldüğünde Şehzadebaşı 
semti, o dönemin nirengileriyle Vezneciler tarafında baş-
langıç noktası;  İstanbul’a gelen Kalenderi tarikatı derviş-
lerinin yerleştikleri, eski Bizans kilisesinden çevrilme Ka-
lenderhane Camii; nihayeti de Roma-Bizans harabeleriyle 
dolu aşağı yukarı bugünkü Fatih Parkı idi. 
 
Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) kare planlı bir sûrla 
çevrili  –sonraları Eski Saray denen-  ilk sarayını ve kış-
laları bu civarda yaptırmıştı. Önünde Osmanbaba Türbesi 
bulunan Yeniçeri Fodla Fırını, Kalender Camii’nin karşısın-
daydı. Ağa Kapısı, İlk Yeniçeri Kışlası (Eski Odalar) ve Ace-
mioğlanlar Ocağı, kışlalarının Birler Kapısı ve Kırkdördün-
cü Orta Kapısı, Kışla Hamamı (Acemoğlu Hamamı), semtin 
başlıca yapılarıydı. Buradaki geniş meydanlık, Yeniçeriler-
le Acemioğlanlarının yaşam alanları, gezip dolaşma ve 
belki talim yerleriydi.  

Kalender Camii ile Bozdoğan Su kemeri arasında başka 
kilise ve manastırlar vardı.  Şehzadebaşı Camii yapılmaz-
dan on yıl önce, Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil-i Se-
fer-i Irakeyn’deki İstanbul betimlemesinde; Eski Odalar, 
Bozdoğan Kemeri ile esmer renkte gösterilmiş kilise ve 
manastırlar, Beyazıt tarafındaki Eski Saray seçilmektedir. 
1544-1548 yıllarında yapılan Şehzade Camii ve Külliyesi 
de buradaki bir kilisenin temelleri üzerine yapılmış olma-
lıdır.  

Mimar Sinan’ın en faal dönemini kapsayan Kanuni Sultan 

Damat İbrahim Paşa Sebili, Kartpostal, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_2057.

Şehzade Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.



Şehzadebaşı'nda Haşim İşçan Geçidi kazısı sırasında çekilmiş bir fotoğraf, 1965, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr:KB2803.
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Süleyman (1520-1566) dönemi Şehzadebaşı’nın da açılım 
yıllarıdır. Bozdoğan Kemeri’nin sağlı sollu iki tarafında, 
dördüncü tepeyi paylaşan Şehzadebaşı ve Süleymaniye, 
Sinan’ın tanımlamasıyla biri çıraklık öteki kalfalık eseri 
iki büyük külliyedir. Bu açıdan dördüncü tepe, diğer tepe-
lerden daha şanslı konumda cazibe merkezi olagelmiştir. 
Baba-oğul külliyelerinden ayrıca, bu çevrede daha birçok 
cami, mescit, medrese, mektep, kütüphane, hamam, çeş-
me, sebil yapıldığı gibi Uluyol’un, Beyazıt’tan Fatih’e uza-
nan ve Şehzadebaşı’ndan geçen kesimi, yüzyıllar boyunca 
ulema, rical, tüccar-esnaf zümrelerinin yerleştiği aydınlar, 
saygınlar, zenginler semti; Türk-İslam kültür merkezi ol-
muş;  payitahtın en güzel ev ve konakları burada yapılmış-
tır. 1550’lerden itibaren medrese semtleri Fatih, Saraçha-
ne, Aksaray, Zeyrek ile Unkapanı ile yarışan semt, Çarşı’yı 
Kebir’e (Kapalıçarşı), Paşakapısı’na yakınlığı nedeniyle de 
cazip Şehzadebaşı, ikinci bir parlayış şansını, III. Ahmet’in 
(1703- 1730), Damatı Nevşehirli İbrahim Paşa’nın sadra-
zamlığında (1718-1730) – Lale Devri’nde- yakaladı. Bunun 
bir nedeni, Şehzadebaşı’nın,1707 Vezneciler Çarşısı, 1716 
Saraçhane, 1718 Cibali yangınlarında Zeyrek, Süleymani-
ye, Vefa,  Eski Odalar-Acemioğlanlar kışlası, Çukurçeşme, 
Laleli, Aksaray’la birlikte harap olmasıydı.

Nevşehirli İbrahim Paşa, bu semtleri yangın yeri perişan-
lığından kurtarmak için 1720’de Şehzadebaşı odaklı bir 
imarı kampanyası başlattı. Kendisi ve eşi Fatıma Sultan, 
bu kampanyanın öncüsü olarak Şehzadebaşı Camii’nin ara 
sokağı ile Vezneciler’e giden yolun kesiştiği köşede darül-
hadis, kütüphane, hazire (türbe) ve sebilden oluşan döne-
min üslubuna uygun bezemeli bir külliye (Kütüphaneyle 
aynı avluyu paylaşan darülhadis daha sonra minare ek-
lenerek camiye çevrilmiştir.); külliyeye vakfedilmek üzere 
de Şehzadebaşı Camii-Vezneciler arasındaki anayolun iki 
yanına, önleri revaklı, bir tarafta 37, diğer tarafta 45 dük-
kândan oluşan, günümüzün pasajlarını andıran bir arasta 
yaptırdılar.  Kentin bu işlek güzergâhını, kışın yağmurda 
yağışta, yazın güneşte kullanan İstanbullular, Yerebatan, 
Binbirdirek örneği,  bu arastaya da kemerli sütunlu revak-
larından dolayı   “Direklerarası” demişler (Günümüzün 
modern Levent Çarşısı, Direklerarası örneğinde bir tasa-
rımdır). Direklerarası’nın kâgir dolayısıyla yangına karşı 
güvenli sıra dükkânlarında ilk zamanlar değerli kumaşlar, 
ibrişim, şal, ipek, gelinlik kızlar için çeyizlik öte beri, bü-
rümcük, hilali satan, gergedan ve kukadan kahve ve yazı 
takımları, çini kâseler, kupalar,  yasemin ve gül ağacından 
çubuklar, klasik çalgılar satılan dükkânlar görülse de gi-
derek kahvehane, söyleşi ve eğlence mekânları arastası-
na dönüşmüş. 

Şehzadebaşı’nın anayolu olan Direklerarası’nın zamanla 
bir eğlence merkezine dönüşmesi için bir başlangıç tarihi 
saptanabilmiş değildir. Bunun; Aksaray, Vezneciler, Süley-
maniye medreseleri gençlerinin, ocaklıların, taşralı bekâr-
ların -tıpkı bugünkü gençler gibi- boş zamanlarında sokak 
yarenliği için Direklerarası sıra dükkânlarında çayhane, 
kahvehane, hayalhane, meddah, söyleşi arayışlarıyla baş-

ladığı bir tahmindir. Zamanla alanını Beyazıt Meydanı’na 
kadar genişleten bu arayışa eklenen son halka Küllük 
olmuştur denebilir. Buna karşılık, Beyazıt Meydanı’ndan 
Aksaray Meydanı’na, Şehzadebaşı merkezli “piyasa” ge-
leneğinin başlangıcı için, 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın imha-
sını izleyen, II. Mahmut’un (1808- 1839) İstanbul’u zapt u 
rapta aldığı; eski Ağakapısı’nın yerine Seraskerliğin geçtiği 
1830’lu yıllar önerilebilir. II. Mahmut’un ıslahat düzeninde 
Şehzadebaşı -Beyazıt arasında asker- sivil kalabalıkları 
yoğunluk kazanınca Direklerarası’ndaki pazarlama ve iş 
yaşamı da daha hızlı değişir; kahvehaneler çoğalır. Günü-
müzdeki gibi, sokaklara taşmalar başlar. 

Bunu, o tarihlerdeki “yasak”lar belgeliyor. Örneğin, Seras-
ker Hüsrev Paşa 1834 yılında ramazan ayı girmezden ya-
yımladığı uzun ilannamede özetle şöyle demiş: “Herkes, 
cami avlularında vesair yerlerde vakit geçirmelerine engel 
yoktur. Şu kadar ki Kapalıçarşı’dan, Beyazıt ve Şehzade-
başı’na doğru, Direklerarası’nda (gündüzleri)  kahveci ve 
çaycı dükkânlarında oturulması yasaktır. Geceleri ise cad-
delerde iskemleyle sokak ortalarında ve halkın gelip geç-
mesine mâni olacak surette oturulmayacaktır. Arabalarla 
sokak aralarında dolaşıp arabalı arabasız gelen geçen 
kadınlara insanlığa aykırı hareket edenler olursa cezalan-
dırılacaktır. Arabalar, Beyazıt ve Şehzadebaşı’nda sokak 
ortalarında durmayıp gezeceklerdir”. 

Bu uzun ve ayrıntılı “tembihat”tan, 19. yüzyılda payitaht 
İstanbul’un yaşadığı toplumsal açılımın haddi hududu; 
“piyasa” denen gezintilere, Şehzadebaşı merkezli tiyatro, 
kanto, çayhane etkinliklerine ramazan’da iftardan sonra 
izin verildiği öğreniliyor. Önemli bir başka şey daha öğre-
niliyor: Kadınlara, namaz kılmak ve vaaz dinlemek için o 
devirde Sultanahmet, Şehzade ve Laleli camileri tahsis 
edilmiş! Akşam gezinti saatlerinde erkekleri neden bu-
ralar akın ettiği de anlaşılıyor. Osman Cemal Kaygılı, 19. 
yüzyılda II. Mahmut’ın getirdiği Islahat, oğlu Abdülme-
cit’in ilan ettiği Tanzimat’la önceki asırların bir geleneği 
olan çarşı, iskele ve meydanlardaki çalgılı kahvehane ve 
meydan şairleri geleneğinde bir gevşeme yaşandığını ya-
zar.  Ali Rıza Bey ise Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı’nda: 
“Saraylıların sıkça seyir yerlerinde gezmeleri Abdülmecit 
Han zamanında başladı. Devletliler gezmeye çıktıkça “art 
arabası” tabiriyle maiyetlerinde sekizer onar saray araba-
larıyla kalfalar da bulundurulurdu. Seyir yerlerinden baş-
ka kandil akşamları, ramazan günleri Çarşı içi (Kapalıçarşı) 
Sultan Beyazıt Meydanı, Direklerarası, saray arabalarıyla 
dolmaya başladı. Zevk ve neşe terakki etti. Saray halkı 
kalbe keder ve zihne gam getirecek şeylerden kaçınırlar, 
gam kasavet istemezlerdi” demektedir.   Devamla: “İstan-
bul’un çarşı ve iskele meydanlarında kış geceleri, ekseriya 
cuma (hafta tatili)  gecesi, en çok da ramazan geceleri, fa-
aliyetleri artan çalgılı kahveler ki buralarda meydan şair-
leri, mâni, semai, koşma, destan, kalenderi okuduğundan 
semai kahveleri; gönüllü tulumbacıların bir tür lokalleri ol-
duğundan tulumbacı kahvesi denen bu çalgılı kahvelerin 
meşhurları Şehzadebaşı’daydı.  Çukurçeşme’deki en nam-

lısını işleten Kâtip Mahmut, kahvehanesini diğer çalgılı 
kahvehanelerden daha renkli süsleyip donatırmış. Burada 
zamanın ünlülerinden Topkapılı Latif klarnet çalarmış. Bu 
ve Aksaray’daki Kadayıfçı Ali Kahvehanesi’nde semtin saz 
söz meraklıları toplanır; meydan şairlerinin söz, saz, uyak 
ve atışmalarını dinler, müdahâlelerde de bulunurlarmış. 
Maltalı koşması söylenirken kahvenin içi inim inim inler-
miş” diye aktarıyor.      

Şehzadebaşı -Direklerarası’nın (İbrahim Paşa Vakıf Re-
vaklı Çarşısı) İstanbul eğlence dünyasına merkez olu-
şunda bir etken, 1870’lerde İstanbul’da (Suriçi’nde) Güllü 
Agop’a verilen Türkçe tiyatro imtiyazının 1880’de Tuluat 
tiyatrosuna yenik düşmesidir. Bu, Türk sahne hayatının 
gelişmesinde Direklerarası’nın önemli bir girişimidir. Bi-
lindiği üzere Türk tiyatro çalışmaları Beyoğlu’nda Şark 
tiyatrosunda başlamış, bir süre sonra Güllü Agop süf-
lörlü piyes oynamak imtiyazı alarak Gedikpaşa Osmanlı 
Tiyatrosu’nu kurmuş; buradan başka yerde Türkçe piyes 

oynama olanağı kalmamıştı. Gerçi bu tiyatro, Direklera-
rası’nda da birtakım temsiller verdi; Mınakyan Tiyatrosu 
da bu ad altında çalışmıştı. Güllü Agop’la geçinemeyen 
kimi aktörler ayrı gruplar oluşturup Direklerarası’ndaki 
daracık kahvehanelere sahneler kurdular ve süflörsüz pi-
yes, yani tuluat (taslağa dayalı, metinsiz) oynamaya baş-
ladılar. Böylece Şehzadebaşı Türk tiyatrosunda tuluatın 
doğduğu yer oldu.

1880’lerde birçok kumpanya, buradaki kahvehaneleri ki-
ralayarak ortaoyunu, tuluat ve tiyatro sahnelemeye baş-
ladılar. Bu gösterilere rağbet artınca girişimciler çarşının 
karşı sırasına tiyatro binaları yaptılar. Şehzadebaşı’ndan 
çok Direklerarası diye ünlenen İstanbul’un bu renkli gös-
teri-eğlence merkezinde, Fevziye Kıraathanesi’nde Ferah 
Tiyatrosu’nda ve diğerlerinde incesaz takımları icrayı 
ahenk ederken her gün yeni kantolar, düettolar, tuluat 
ve yerli yabancı tiyatrolar;  ortaoyunu Karagöz, meddah, 
cambaz sergilemeleri vardı.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sebili, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_5112.

Direklerarasından bir görünüm, Atatürk 
Kitaplığı, Alb_184-02_016.

Şehzadebaşı ve Bozdoğan Kemeri, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr:KB10760.
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Şehzadebaşı, H. Högg, 1960, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB10868.
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II. Abdülhamit’in (1876-1909) baskıcı yönetiminde her 
çeşit gösteri ve sahneleme sıkı denetim ve sansüre tabi, 
siyasi içerikli oyunlar hepten yasak olsa da ramazan ge-
celeri, her gösteri merkezinin önündeki keman, davul ve 
nefesli sazlardan bir çağrı bandosuyla Direklerarası’nın 
şenliğine rağbet olmayıp ağırlık sazlı sözlü fasıl ve kon-
serlerdeydi.

Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Bir Zamanlar İstanbul Ha-
yatı’nda, yaşadığı ramazan gecelerini ne güzel anlatır: 
“Ramazan gecelerinde en ziyade kalabalık olan mahaller 
Aksaray, Divanyolu, Tophane, Şehzadebaşı, Direklerarası, 
Galata’da Çeşme Meydanı gibi caddelerdir. Bu caddeler-
deki kahvehanelerde, çaycı dükkânlarında ve tulumbacı 
kahvelerinde büyük hazırlıklar görülür ve ramazan gece-
leri dükkânların içerisi dışarısı hıncahınç dolar. Kahve işle-
tenler bellerinde önlük peştamal, ellerindeki maşaları şa-
kırdatarak dört tarafa seğirtip: -Buyurun ağalar, buyurun 
dedik!” diyerek mütemadiyen müşteri davet ederler. Bir 
taraftan da çubuk kahve ve nargile ve ateş yetiştirmeye 
koştururlar.(...) Daha sonraları açılan kıraathanelerde ra-
mazan geceleri asrın en güzel sazende, hanendelerinden 
ince sazlar bulundurulmaya başlandı. (...) Beyazıt ve Fatih 
camilerinin içi ve dışı halkımızla hıncahınç dolu olduğu gibi, 
Sultanahmet, Şehzade ve Laleli camileri de kadın taife-
leriyle dolar. Gün boyu önce Kapalıçarşı içi sonra Beyazıt 
Meydanı daha sonra Şehzadebaşı, Direklerarası caddeleri 
kadın erkek yayalar ve arabalardan geçilmez bir hâlde ka-
labalık olur. Zeynep Hanım Konağı’ndan Şehzade Karako-
lu’na kadar arabalar yayalar devamlı piyasa ederler. Gün-
düzleri cami ziyaretleri, bedesten ve cami sergilerini seyir 
ve temaşa. Yaşlıların ve ağırbaşlıların, Kalpakçılarbaşı, 
Beyazıt ve Şehzadebaşı gibi caddeleri gezip tozmaları, 
gençlerin eğlenmelerine vesile olur. (...) Geceleri kahveha-

nelerde toplanıp sohbet ve kâh oyunlara rağbet ve gezip 
tozmak için kalabalık mahallere gidilir.  Aksaray, Şehzade-
başı, Tophane gibi caddelerde, ramazan geceleri insan bir 
cereyana kapılır, âdeta hendese ile adım atmak zaruri gö-
rünür.(...) Büyük caddelerde ve bazı boş arsalarda  derme 
çatma barakalarda pandomim ve at cambazı, tiyatroların 
mızıkaları ortaoyunu zurnaları, hovarda kahvelerinin  dar-
buka, çifte nağra, klarnet patpartıları... hayale, karagöze 
davetler ve lakırdılar işitilir”. O dönemde, Recaizade Mah-
mut Ekrem’in Araba Sevdası gibi roman–öykü ve anılarda, 
gündüzleri o kadar hareketli olmayan ama özelikle rama-
zan geceleri, omuz omuza burun buruna Şehzadebaşı-Di-
reklerarası’nı dolduran kalabalıklar,  piyasa âlemleri çokça 
işlenmiştir. Yakın semtlerden yürüyerek gelenlere karşılık 
uzak semtlerden, konak ve kira arabalarıyla Yeni Köp-
rü’den, Divanyolu’ndan, yokuşlardan art arda sökün eden-
ler, günümüzdeki trafik tıkanıklarından farksız izdihamlara 
neden olurlarmış. Zarif konak arabalarında ipek feraceli 
yaşmaklı hanımları teşhis etmek ve tebessümleşmek için 
hovardalar, çapkınlar, hatta şık beyler bu ağır ilerleyişi bir 
fırsat sayarlarmış. Kira arabalarıyla Şehzadebaşı’na ge-
len hafifmeşrep kadınlar da bu izdihamda yeni sevgililer 
ararlarmış! Direklerarası’ndaki bu garip ilişkiler dönemin 
romanlarında çokça işlenmiştir. 

Gazete haberleri ve el ilanlarındansa Şehzadebaşı’nda 
Mınakyan ekibinin Shakespeare’in Otellosu’nu başarıyla 
temsil ettiği; Şems Tiyatrosu’nda,  Moliere’den adapte 
edilmiş Ayyar Hamza komedisinin oynandığı; Kavuklu 
Hamdi, Abdürrezzak, İsmail efendilerin Handehane-i Os-
mani’de tuluat sergiledikleri, Mesire-i Efkâr Tiyatrosu’nda 
sahnelenen piyesler öğreniliyor. Benliyan’ın Osmanlı Ope-
ret Kumpanyası’nda 1887’de sahneye konan temsiller 
uzun zaman devam etmiş. İzleyen yıllarda Şevki ve Kel 

Damat İbrahim Paşa Sebili, Şehzadebaşı, 
Abdullah Freres, İÜK, 90839/36.

Karlı bir günde İBB ve Şehzadebaşı Camii, Yusuf Çağlar Arşivi.
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Hasan Efendi’lerin kumpanyaları öne çıkmış.  

1908 Meşrutiyeti’nden sonra Direklerarası’nda ortaoyunu, 
tuluat, çeviri-adaptasyon tiyatro,  en ileri ama kısa dö-
nemini yaşar. İbrürrefik Ahmet Nuri, Musahipzade Celal, 
komik-i şehir Naşit öncülüğünde Sahne-i Heves, sonra 
Sanayi-i Nefise Tiyatroları kurulur.  Şehzadebaşı Leta-
fet Apartmanı karşısındaki Osmanağa Tiyatrosu’nda da 
gençler Mürebbi-i Hissiyat adlı bir grup oluştururlar. Pa-
ris’te tiyatro eğitimi alarak gelen Burhaneddin (Tepsi) 
Bey’in girişimleri, yine Şehzadebaşı’nda Dârü’t-temsil-i 
Osmani’nin, Odeon Tiyatrosu’nun, Darülbedayi’nin, ilk 
tiyatro kulübünün kuruluşu da etkili olur. Hilal ve Turan 
sinema ve tiyatrosunun, birkaç kıraathanenin, 1950’lere 
değin yaşaması ise 1830’lar başlangıç alındığında Şehza-
debaşı tarihinde 120 yıllık bir süreci işaret eder. 

İstanbul’un bu seçkin semti, son coşkulu ama kısa döne-
mini II. Meşrutiyet yıllarında (1908-1918) yaşadı. Kantolar, 
operetler, tiyatrolar, ortaoyunları, canbazhaneler, fasıllar, 
taşralardan akın eden göstericiler için Şehzadebaşı, Be-
yoğlu’ndaki alafranga eğlence kültürüne karşılık alaturka 
eğlence-sahne yaşamının merkezi ve bir mektepti. 

Şehremaneti (Belediye) 1914’te tiyatro ve müzik alanın-

sıra sütun, kemer ve revakları mevcut, ortadaki yol fay-
tonlarla canlı; 1931’deki fotoğrafta ise kemerler revaklar 
sökülmüş sözde, tramvay için yol genişletilmiştir.  

Bu sönüşe karşın Şehzadebaşı, 1950’lere değin kent 
görgüsünün yaşadığı, İstanbul Türkçesinin konuşulduğu 
seçkin semtlerdendi. Malik Aksel’in tanımlamasıyla hâlâ 
“İstanbul’un ortası” idi. İstanbul Büyükşehir Belediye bi-
nası da özellikle buraya yapılmıştı. Bugün Şehzadebaşı 
için artık aynı tanımlamayı yapmak mümkün değil!
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Dipnot
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da eğitim verecek gösteriler de sunacak Darülbedayi’yi, 
1917’de de müzik bölümünü ayırarak Darülelhan’ı bura-
da kurdu. Bu iki sanat okulunda yöneticilik, öğretmenlik 
yapanlar, buralarda yetişenler mesleklerini de Direklera-
rası’nda icra ederek uzmanlaşıyorlardı. Ekrem Reşit-Ce-
mal Reşit (Rey) kardeşler başta olmak üzere Kel Hasan, 
Kavuklu Hamdi, Hazım Körmükçü, Dümbüllü İsmail,  Şa-
ziye Moral, Necdet Mahfi Ayral, Bedia Muvahhid, Şevkiye 
May, Feriha Tevfik, Behzat Butak Vasfi Rıza Zobu ve daha 
birçokları, Direklerarası’ndan İstanbul Şehir Tiyatrosu’na 
geçen ünlülerdir.  

Yazık ki süreç, Osmanlı Devleti’nin çöküşü, İstanbul’un 
felaketler yaşadığı bir dönemle çakışmıştır. I. Dünya Sava-
şının getirdiği kıtlık, yokluk, salgın, İstanbul’a akan Balkan 
göçleri, bu semti de kasıp kavuran yangınlar, Şehzadebaşı 
geleneklerini unutturup birtakım yıkımlar başlayınca bu-
radaki yaşam tarzı hızla sönmeye yüz tutmuştur.  

1881’de ve 50 yıl sonra 1931’de çekilen iki fotoğraf  yan 
yana getirildiğinde Şehzadebaşı’na kimlik kazandıran iki 
mimari eserden, Sinan’ın Şehzade Mehmet için yaptığı za-
rif külliyenin olanca görkemiyle ayakta iken Nevşehirli İb-
rahim Paşa’nın eseri Direklerarası’nın daha 1930’larda yok 
edildiği görülüyor.  Eski fotoğrafta Direklerarası, iki taraflı 

Şehzadebaşı ve Damat İbrahim Paşa Sebili, 
Abdullah Freres, İÜK, 90819/66.

Ayşe Sultan Çeşmesi, Şehzadebaşı, Encümen Arşivi, 1944.
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Şehzadebaşı semtinin en mühim eseri hiç şüphe-
siz semte de adını veren Kanuni Sultan Süley-
man’ın oğlu şehzade Mehmet için Mimar Sinan’a 
yaptırdığı Şehzade Külliyesi’dir. Semt bu külliye 
etrafında şekillenmiş ve gelişmiştir.

 
Şehzadebaşı’nın bir diğer önemli yapısı, Vezneciler’de 
Bozdoğan Kemeri’nin 16 Mart Şehitleri Caddesi’ni kestiği 
köşede olan Kalenderhane Camii’dir. Eski bir manastırın 
fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihte 
katkıları olması ya da imparatorlukta öteden beri bazı hu-
zursuzluklar çıkardıkları için kontrol altında ve bir arada 
tutulmaları amacıyla Kalenderi dervişlerine zaviye olarak 
tahsis edilmiş sonradan camiye çevrilmiştir. (Göyünç, s. 
486) Caminin ne tarafında olduğu bilinmeyen manastırın 
keşiş odaları XV. yüzyılda zaviye olarak hizmet vermiştir. 
Harim kısmı ise tevhithane-semahane olarak kullanılmış-
tır. (Eyice, s. 251) Vakfiyesinde zaviye olarak tanımlanan 
yapının “taife-i dervişan”a ve fukaraya hizmet edeceği bil-
dirilmiştir. Bu hizmeti de “mürşid-i ârif, ahval-i ehl-i süluka 
vâkıf” bir şeyhin fakirleri irşad etmesi için üstleneceği bil-
dirilmiştir. (Kuban, s.397) Zaviyede Fatih Sultan Mehmet 
Vakfiyesi’nde yer alan kayıtlarda burada sema edildiği ve 
mesnevi okunduğu da anlaşılmaktadır.

ŞehZadeBaŞı SeMTİnİn 
TaRİhİ eSeRleRİ

Fatih GüLDAL*

*Tarihçi, Yazar

Kalenderrhane Camii, Çizim: Galanakis, A.G. 
Paspatis, Byzantinai Meletai, 1877.



Ebulfazl Mahmut Efendi Medresesi, Encümen Arşivi, 1935.

Kalenderhane Camii ve kubbe detayı, Foto: Fatih Güldal, 2012.



Kalenderhane Camii, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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Eyice’ye göre Kalenderhane fetihten sonraki ilk mevlevi-
hanedir. (Eyice, 251) Ayvansarayi, verdiği bilgide caminin 
kiliseden münkalib olduğunu, bir zaman sonra Darü’s-sa-
ade Ağası Beşir Ağa tarafından geniş bir tamir gördüğü 
ve vakfının genişletildiğini yazarken, büyük kapısında 
Arpa Eminin Mustafa Efendi tarafından bir mektep inşa 
edildiğini söyler. (Ayvansarayi, s.228) Caminin geniş bir ta-
mirata ihtiyaç duyması binanın 1718,1720,1727 yıllarında 
meydana gelen deprem ve yangınlardan zarar gördüğü-
nü gösterir (Kuban, s. 397). 1844 yılında çıkan yangından 
sonra tekrar tamir gören caminin minberi orijinal değildir. 
1955 yılına kadar ibadete açık olan cami sonraları terk 
edilmiş ve birilerine barınak olmuştur. Beşir Ağa’nın cami-
nin yakınına bir medrese inşa ettirirken içerisine de ahşap 
bir hünkâr mahfili koydurmuştur (Eyice, s. 252). Caminin 
müştemilatı sayılan medresenin 15 hücreden oluştuğu 
19. yüzyılda faal olmakla birlikte içerisinde üç kişinin kal-
dığı, 1918 yılında çıkan yangında bazı felaketzedelerin bu-
rada ikamet ettiği anlaşılmaktadır. 1935 yılında yıktırılan 
medresenin arsasına konservatuar yapılması planlanmış 
ancak bu gerçekleşmeyerek bu arsanın bir kısmına öğ-
renci yurdu yapılırken diğer bir kısmı da uzun süre minibüs 
durağı olarak kullanılmıştır (Kütükoğlu, s. 141). Arpa Emi-
nin Mustafa Efendi tarafından yaptırılan mektep, kesme 
köfeki taşından ve tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı 
ahşap kırma çatı ile örtülü mektebin üstte sivri kemerli 
bal petekli, altta ise dikdörtgen yapılı lokma parmaklıklı 
pencereleri vardır. Kare figürlü ahşap tavanı bulunan mek-
tep yakın zamanda restore edilmiştir. Arpa Emini Mustafa 
Efendi ve ailesinin olduğu hazire, kesme taş duvarlarla 
sınırlandırılmıştır (http://envanter.gov.tr/anit/kentsel/de-
tay/8617). Etrafında uzun süre kazı çalışmaları yapılan 
Kalenderhane Camii bugün ibadete açık bir şekilde hizmet 
vermektedir.

damat İbrahim Paşa Külliyesi
Damat İbrahim Paşa, Nevşehir’de tahminen 1662 yılında 
doğmuş, yakın akrabası olan saray kâtiplerinden birinin 
yardımıyla saraya girmiştir. Daha sonra hızlı bir şekilde 
yükselen paşa, Avusturya seferinde orduyu dağılmaktan 
kurtardığı için Sultan III. Ahmet’in güvenini kazanmıştır. Bu 
tarihten sonra sultanın yanından ayırmadığı İbrahim Paşa, 
Şehit Ali Paşa’dan dul kalan III. Ahmet’in kızıyla evlendiri-
lerek dâmâd-ı şehriyârî oldu. 1718 yılında sadrazam olan 
paşa, başta İstanbul’da olmak üzere Anadolu’nun birçok 
yerinde hayır eserleri inşa ettirdi. Lale devrinin en önemli 
siması hâline gelen Damat İbrahim Paşa Partona Halil İs-
yanı ile görevinden alındı ve 1730 yılında isyancıların isteği 
ile idam edildi. Cesedi İstanbul sokaklarında dolaştırılan 
paşanın naaşı parçalanarak ortalığa atıldı (M. Münir Akte-
pe, s. 441-442). 

Şehzadebaşı Caddesi ile Dede Efendi Caddesi’nin kesiş-
tiği köşede cami/darülhadis, çeşme, sebil, kütüphane ve 
çarşıda oluşan külliyenin banisi Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa’dır. Külliyeye ait yapılar paşanın 1718-1730 yılları 
arasında sadareti sırasında yapılmıştır. Caminin üstündeki 

1132/1719-1720 yılını gösteren kitabeden burasının aynı 
zamanda darülhadis olduğu anlaşılır. Hadika’da İbrahim 
Paşa Dârü’l-Hadisi Mescidi adıyla yazılmıştır. Yine Ayvan-
sarayi, mescidin darülhadisin dershanesi olduğunu söyler. 
Ayrıca “fevtinde mescit-i mezbûre müceddeden minare 
binâ ve minber vaz’ıyla..” ifadesinden yapının ilk bina edil-
diğinde minare ve minberinin olmadığı anlaşılır (Ayvansa-
rayi, s. 81). Vakfiyesinden külliyenin çarşısıyla birlikte 1729 
yılında bittiği anlaşılmaktadır. Çok geniş bölgelerden gelir 
getirici evkafı bulunan külliyenin Direklerarası olarak ad-
landırılan ve Veznecilere doğru ilerleyen cadde üzerinde 
yer alan birçok dükkânın gelirlerine sahip olduğu da bilin-
mektedir.
 
Cami: Dikdörtgen biçimindeki bir alan üzerinde kurul-
muş olan külliyenin iki caddenin birleştiği köşede sebili ve 
çeşmesi vardır. Bunun hemen arkasında ise cami bulunur. 
Doğan Kuban’ın müstakil bir cami olarak ele almadığı ya-
pıyı Semavi Eyice farklı değerlendirmiştir. Caminin kıble 
duvarı ve yan cephesi önünde her biri aynalı tonozlu, yedi 
bölümlü iki revak vardır. Cam, kare biçimindedir ve üstün-
de yaklaşık on metre çapında bir kubbe bulunur. Eyice’ye 
göre bugün görülen minare yeni olmakla birlikte caminin 
orijinal minaresi de buradadır (Eyice, s. 444). 
 
Cami mimari üslubu ve süslemeleriyle Lale devri mi-
marisinin İstanbul’daki önemli anıtlarından biridir (Ku-
ban, s. 548).
 
darülhadis/Medrese: Mübahat Kütükoğlu’nun 1914 
yılında hazırladığı listede verdiği bilgilere göre medresenin 
üçü muhdes baraka ile on yedi odası bulunmaktadır.(Kü-
tükoğlu, s. 77) Avluyu çeviren revaklar ve odalar kubbeli-
dir. On üç kubbeli odadan sebilin sırasında olan üç tanesi 
dikdörtgen planlı ve üstleri aynalı tonozlarla örtülüdür. 
Bu odaların önlerinde revak yoktur. Bu odaların boyutları 
ve eyvanın varlığı burasınını bir yazlık dershane ve belki 
de müderris için bir daire olabileceği tahmin edilmektedir 
(Kuban, 548).
 
Kütüphane: 1720 yılında devrin ileri gelen devlet adam-
ları tarafından açılan kütüphanede vakfiyesine göre beş 
hafız-ı kütüb görevlendirilmiştir. Haftanın üç günü açık 
olan kütüphanedeki görevliler nöbetleşe bulunmakta ve 
yaptıkları iş karşılığı günde 15’er akçe almaktaydılar. Ki-
tapları kataloglama ile görevli bir katib-i kütüb ise günlük 
on akçe ücret almaktaydı. Kütüphanede ayrıca bir mücel-
lit, bir bevvab bir de ferraş bulunmaktaydı. Kitaplara düş-
künlüğü ile tanınan Damat İbrahim Paşa vakfiyesinde kü-
tüphane dışına kitap verilmemesi yazılmıştır. 1914 yılında 
kütüphanedeki kitaplar Sultan Selim’de tesis edilen kü-
tüphaneye 1918 yılında ise bugün bulunduğu Süleymani-
ye Kütüphanesi’ne taşınmıştır. Koleksiyonda 1171 yazma 
4 adet de basma eser bulunmaktadır (İ.E. Erünsal, s. 449). 
 
Sebil ve Çeşme: Külliyenin iki caddenin birleştiği köşe-
sinde yer alan sebilin, beş açıklıklı pencerelinde baklavalı 

dövme demir şebekeleri vardır. Pencerelerin üstünde yazı 
kuşağı dolaşır. Tarih manzumesinin son beytinde “Reşîdâ 
müjde edip teşnegâna söyle târihîn/ Sebîl-i ayn-ı İbrahim 
Pâşâ’dır için sahha” ibaresi vardır (Kumbaracılar, s. 33).    
İ.Hilmi Tanış’ın çalışmasında Darülhadis Çeşmesi olarak 
geçen çeşme ise dış kapının yanında bulunur. Çeşmenin 
üzerinde biri Râşid’in iki kıtalık, diğeri Tâibin dört kıtalık iki 
kitabesi vardır. Birincinin tarih beyti: “ Zebân-ı lülesi der 
teşneye târih için Râşid/ Su iç bu çeşme-i Dâmad İbrâhîm 
Pâşâdân 1133/1720” şeklindedir. İkincisinin tarih beyti 
ise: “Zülâl-i birr ü ihsânından İbrâhîm Pâşâ’nın / İçüb şâd 
eylen ervâh-ı ıtâş-ı ehl-i imânı 1133/1720” şeklindedir 
(Tanışık, I, s. 328).

Burmalı Mescit:
Şehzadebaşı’nda Şehzade Camii’nin dış avlu duvarının az 
ilerisinde bulunmaktadır. Yuvarlak gövdeli minaresinin dış 
yüzünün burmalı biçimde şerefeye kadar uzanan çubuklar 
hâlinde örülmüş olması dolayısıyla bu adı almıştır. Hadi-
ka’ya göre banisi Mısır kadılarından Mevlânâ Emin Nu-
reddin Osman Efendi’dir. Ve mescidin haziresinde bulunan 
mezar taşında 961/1554 yılında öldüğü yazılıdır. Mescidin 
vakfiyesi 902/1497 yılını taşımaktadır. Kare planlı ve düz 
çatıyla örtülü yapının son cemaat yeri bir sıra kesme taş 
ve üç sıra tuğla, harimin yan duvarları kesme taş, avlu du-
varları ise moloz taş örgüsüyle inşa edilmiştir. Dört mer-
rmer sütunlu son cemaat yerindeki sütunlarla başlıkları 
devşirme malzemedendir.  

Mescidin çevresi 1911 yangınında kül olması nedeniyle 
cemaatsiz kalmıştır. 1928 yılında çıkarılan bir kanunla 
kadro dışı bırakılmış, dolayısıyla yıkılmaya terk edilmiştir. 
Encümen arşivinde yer alan 1935 yılında çekilen fotoğraf-
larında harap bir vaziyette olduğu, çevresinin ve içinin mo-
lozlarla dolu olduğu ve minaresinin külahının bulunmadığı 
görülmektedir. Atatürk Bulvarı’nın buradan geçeceği dü-

Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Encümen Arşivi, 1942.

Burmalı Mescit, Encümen Arşivi, 1935.



Burmalı Mescit, Foto: Arzu Ünal, 2012.

Burmalı Mescit'in banisi Emir Nureddin'in kabri ve mescidin minaresinden detaylar, Encümen Arşivi, 1935.
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şünülerek bir dönem yıkılması düşünülen bu ilginç mina-
reli cami bundan vazgeçilince Semavi Eyice’nin bildirdiğine 
göre marangoz atölyesi olarak kiraya verilmiştir. Nihayet 
1961 yılında mescidin sanatsal değeri fark edilip restore 
edilmiştir. Minaresinin tarzı nedeniyle İstanbul’da tek olan 
bu mescit bugün ibadete açık olarak hizmet vermektedir 
(Eyice, s. 444).

Camcı ali Mescidi:
Veznecilerde Kuyucu Murat Paşa Medresesi karşısında, 
bugün otobüs durağı olarak kullanılan mahâlde bulun-
maktaydı. Hadika’ya göre caminin banisi kabrinin nerede 
olduğu bilinmeyen Ali Çelebi’dir. 

Caminin minberini şeyhülislam Pirizade Sahip Mehmet 
Efendi koydurmuştur. Caminin adıyla anılan bir de mahal-
lesi vardır. Camcı Kara Ali adına düzenlenen 913 (1508) 
yılında hazırlanan vakfiyesinde gelirleri camiye ayrılmış 
dükkânlar ve bazı mülkler görülmektedir. Bu vakfın yıllık 
geliri 980 akçe olarak belirtilmiştir. Caminin banisinin vak-
fından daha evvel tarihli başka vakfiyelerinin de olması 
dikkat çekici bir husustur. 892 (1487) yılındaki Gülçiçek 
Hatun’unun, 894 (1489) yılındaki Abdullah kızı Tuti’nin ve 
901 (1496) yılındaki Bahşayiş b. Hamza’nın vakıfları buna 
örnektir. Bu vakfiyelerin şartlarında vakıf gelirlerinin cami-
nin onarımı için harcanması, fukaralara yardım yapılması, 
arta kalan gelirden imama günde bir cüz okuması şartıyla 
aylık yirmi akçe verilmesi, arta para kalırsa bununla da 
caminin vakıflarından olan dükkân içindeki küpün su ile 
doldurulması yer almaktaydı. Mescit muhtemelen tamir 
geçirmiş olmalıdır. Nitekim Tahsin Öz’e göre binanın esası 
18. yüzyıla ait olup daha sonra depremden zarar görerek 
1930 yılında duvarları kâgir, çatısı ahşap olarak yenilen-

mescit birçok insanın hatıralarını yaşattığı bir yer olarak 
tarihe karışmıştır.

ebu’l- Fazl Mahmut efendi Medresesi
Şehzadebaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği dört 
yol ağzında, büyük ihtimalle bugünkü İstanbul Büyük Şe-
hir Belediye binasının önündeki havuz ve otopark alanına 
tEsatüf etmekteydi. İlerisinde İbrahim Paşa Hamamı da 
bulunan Ebu’l-Fazl Mahmut Efendi Medresesi’nin yerini 
19. yüzyıl Osmanlı haritalarında ve Pervititch’in sigorta 
haritalarında net olarak tespit edebilmekteyiz.

Banisi Mahmut Efendi’dir. Mahmut Efendi, Sicilli Osma-
ni’deki kayıtlara göre Mehmet Zuhuri Efendi’nin oğludur. 
Galata ve İstanbul kadılığının yanı sıra Anadolu ve Rumeli 
kazaskerliği de yapmış âlim bir zattı. 1653 yılında vefat 
etmiş olan Mahmut Efendi’nin bu medresesinden başka 
mektebi ile hayratları da vardır. Şehzadebaşı’nda bugün 
bulunmayan mektebinin içinde metfundur.  

“Cây-ı tahsîl-i ‘ulum ola bu zîbâ medrese” ve “Mübarek 
eylesin Rahman bu medrese-i zîbâyı” mısralarından med-
rese inşasının 1666–67 yılında bitirildiğini anlıyoruz. 1687 
yılında ise haric itibarıyla saniyesi tesis olunup ilk müder-
ris tayin edilmiştir. Prof. Dr. Semavi Eyice’ye göre medrese, 
kare biçimli planı ve muntazam işlenmiş kesme taşlarla 
kaplanmış gövdesi ile gösterişli bir görümde olup iç av-
lusunu dört taraftan baklava başlıklı mermer sütunlara 
dayanan sivri kemerli revaklar çeviriyordu. Mescithane 
tezyini fevkalade olmakla birlikte klasik dönem Türk sa-

miştir. 19. yüzyılda inşa edilip Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
“Tanzimat üslubu” olarak adlandırdığı, batı mimarisine 
yaklaşan görünümüyle mescidin Unkapanı’ndaki Süley-
man Subaşı Camiiyle büyük bir benzerlik gösterdiği söy-
lenebilir.

Mescidin cadde üzerindeki minaresi caminin yıkıldığı tarih 
olan 1958 yılından on yıl kadar önce ortadan kaldırılmış-
tır. Bu tarihten birkaç yıl önce mescidin avlusuna minber 
ve minarelerin taklidi şeklinde ahşap, salaş, son derece 
ilkel bir minare yapılmıştır. Bu çirkin görüntü klasik devir 
minber-minare üslubunun o dönemde ne hâle geldiğinin 
önemli bir kanıtı olmuştur. Minare üzerinde incelemeler 
yapan Semavi Eyice bu çirkin görüntüyü bir çizimle, mina-
relerle ilgili yazdığı makalenin sonuna eklemiştir. Ayrıca 
mescidin yıkılırken çekilen görüntüsü de yine aynı müel-
lifçe bir başka yerde yayımlanmıştır. 

Mescit, 1264(1848) yılında Mühendishane öğrencile-
ri tarafından çizilen İstanbul Camileri haritasında 254 
numarada gösterilmiştir. Pervititch’in 1935 yılı sigorta 
haritasında Vezneciler caddesinde çorap fabrikasının 
yanında ismiyle işaretlenmiş olarak görülmektedir. 
Günümüzün değerli edebiyatçılarından Prof.Dr. Orhan 
Okay çocukluk hatıralarını anlattığı kitabında cami ile 
ilgili hatıralarını Vezneciler’den bahsederken şöyle ak-
tarmaktadır: “Bu dükkânlar arasında bir de Camcı Ali 
Mescidi vardı. 1955’ten sonraki yol çalışmaları sırasın-
da pek çok eser gibi yıkılan bu tarihî mescitte genç Hacı 
Muzaffer Ozak’ın müezzinlik yaptığını, imam bulunma-
dığı zamanlar gür sesiyle hutbe de okuduğunu biliyo-
rum”. Böylece bugün -otobüs durağı gibi- tarihî eserin 
yıkılmasını gerektirmeyecek nedenlerden dolayı yıkılan 

natının az rastlanır örneklerindendi. 

Mübahat Kütükoğlu’nun vakıf kayıtları üzerinde yap-
tığı tetkiklerde, medresenin 11 odasının bulunduğu ve 
1792’de burada 13 kişinin kaldığı tespit edilmiştir. Yine 
bu bilgiler çerçevesinde depremlerde zarar gören binanın 
1885 ve 1900’de tamir edildiğini anlamaktayız. 1869’da bir 
mezun ve 24 talebenin bulunduğu medrese, 1914 yılında 
hayli harap vaziyette iken bu tarihten sonra kadro dışı bı-
rakılmıştır. 

Tüm haraplığına rağmen yine de 1918 yılında ihtiyaç sahibi 
bazı kimselere barınak olmuştur. Önce tramvay hattı için 
bir kısmı yıkılan medrese, 1954 yılında yol genişletme ça-
lışmaları nedeniyle tamamen ortadan kaldırılmıştır. Aynı 
yıl içerisinde Eski Eserleri Koruma Encümeni’nin aldığı ka-
rarda, yıkıma izin verilirken mevcut tezyinatının mümkün 
mertebe nakledilerek korunması kararı alınmıştır.

Mahmut Efendi’nin medrese yıkılırken sökülen mezar ta-
şının Şehzadebaşı Camii haziresine götürüldüğü söylen-
mişse de ilgili araştırmacıların yaptıkları tetkiklerde bu taş 
bulunamamıştır. 

Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
Gürcü Mehmet Paşa, 1651 yılında sadrazam olana kadar 
Şam, Diyarbakır, Erzurum, Maraş ve Anadolu valilikleri 
yaptı. 1652 yılında azledilerek tutuklandı, ardından affedi-
lerek Ohri sancağına gönderildi. 1653 yılında tekrar İstan-
bul’a gelse de çeşitli sebeplerden dolayı yine taşraya gön-

Veznecilerde Camcı Ali Mescidi, Encümen 
Arşivi, 1941.

Haşim İşcan Geçidi inşaat sırasında, 1960, 
Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 2795.

367



Ebulfazl Mahmut Efendi Medresesi, Encümen Arşivi, 1940’lar.
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derildi. Tedbirli ve taşra idaresinde başarılı gibi görünse de 
sadrazamlığı pek başarılı geçmemiştir. Tarihçi Naima’nın, 
Mehmet Paşa’yı iki davarı suya götürüp getiremez diyerek 
küçümsemesi sadrazamlığının neden kısa sürdüğü konu-
sunda bilgi verebilir.   Sadrazamlığı konusundaki eleştirile-
ri bir yana bırakırsak yaptırdığı çeşmeler İstanbul’da uzun 
yıllar insanlara hizmet etmiştir. Şehzadebaşı ile Saraç-
hane arasında, Beyazıt’tan Fatih’e uzanan cadde üzerin-
de, Marmara tarafında bugün bulunmayan İbrahim Paşa 
Hamamı’nın arkasında bulunuyordu. Bu çeşme, kesme 
taştan yapılıp klasik Türk mimarisinin güzel bir örneğiy-
di. Kitabesinin altında sivri kemerli bir niş bulunmaktaydı. 
Çeşmenin üçer mısralı dört satıra hak edilen kitabesinin 
tarih mısraı şöyledir: 

Gürcü Paşa hazreti kâimakam/ Ol Mehmet nâm Mahmu-
tu’l- safat/ Su gibi aksa ayağına nola
Teşne-gân-ı selsebilu’l-sikât/ Zatıdır ser çeşme-i cûd u kerem/  
Bahr-ı ihsan muhit-i kainat
Şerbet-i âb-ı Zülal lütfidir/‘Âleme sermâye-i feyz-i hayât/ 
Hayriçun bir çeşme bünyâd itdi kim
Vasfını işrab ider ‘azb-i kırat / Dedi Hâtifa mantıki tarihini / 
Oldu cari çeşme-i ab-ı hayat 1035)”  

Gürcü Mehmet Paşa’nın 1035 (1625) yılında yapılan bu 
eseri yanında bulunduğu İbrahim Paşa Hamamı’yla birlik-
te yol çalışmaları esnasında yıkılarak ortadan kaldırılmış-
tır. Paşanın her ne kadar bu çeşmesi günümüze ulaşmasa 
da yine Fatih ilçesinde kendi adıyla anılan iki çeşmesi bu-
lunmaktadır. Bunlardan biri Keçeciler Caddesi’nde Meh-
met Şemseddin Efendi Türbesi’nin karşısında diğeri ise 
Halıcılar Caddesi Hakperest Sokağı’nda olup ikisi de harap 
vaziyettedir. 

acemoğlu hamamı
Bazı kaynaklarda Acemioğlanlar Hamamı olarak da ge-
çen eser, Kapıkulu Ocağı’na asker yetiştirmek için kurulan 
Acemi Ocağı’na hizmet amacıyla yaptırılmıştı. Fatih Sul-
tan Mehmet bu ocak için Şehzade Camii’nin karşısına dü-
şen Eski Odalar ile Vezneciler arasında kalan bölgede bir 
kışla yaptırmıştı. Otuz odadan oluşan bu askerî binada bir 
de Orta Cami adıyla acemioğanların ibadet edebilmeleri 
için bir mescit yer alıyordu. Bu komplekste yer alan ha-
mam, Türk kışla hamamları arasında çok önemli bir yere 
sahip olup günümüze kalan tek eserdir. Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından onarılan hamama 1717’de camekân 
bölümü eklenmiştir.  

Hamamın odun ihtiyacı yeniçeri ocaklarında olduğu gibi 
gemi hizmetlerinde çalışan Acemioğlanlar tarafından 
sağlanır; banyo yapmak için para vermeyen görevliler tı-
raş olmaları hâlinde bir akçe öderlerdi. Sonraları hamamın 
işletmesi ocak harici kimselere verilmiştir ki Rumeli’den 
gelen Süleyman Ağa adlı kişi 18. yüzyıl sonlarında bu işle 
iştigal ediyordu.  Anlatıldığına göre Süleyman Ağa’nın 
1778’de, kurban bayramının ilk günü bir çocuğu olmuş ve 
oğluna İsmail adını vermiştir. Bu çocuk daha sonra Türk 

musikisinin en önemli isimlerinden biri olacak İsmail Dede 
Efendi’dir. Babasının hamam işletmesinden dolayı “Ha-
mamizade” unvanıyla da anılan Dede Efendi Mevleviliğe 
intisaplıdır. 
Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kaldırılmasından sonra 
Acemoğlu Hamamı çarşı esnafına hizmet eder hâle geldi. 
Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde güzel 
bir çizimi olan hamam beş bölümden meydana gelmek-
teydi. Camekân bölümünü geçtikten sonra tuvalet ve te-
mizlik kısmıyla kurnaların yer aldığı ılıklık bölümü gelirdi. 
Sıcaklık kısmında kare biçimli bir göbek taşı ve toplam 
yedi kurna yer alırdı. Üzeri büyük bir kubbe ile örtülü olan 
bu alandan dikdörtgen ve iki kurnalı ayrı bir mekâna geçi-
lirdi. Bunlardan başka kurnaların da yer aldığı yapıyı ikisi 
küçük biri büyük bir kubbe örtmekteydi.  Önceleri önündeki 
yapıdan dolayı görünmeyen hamam, 1958 yılında çevre-
sindeki binaların yıkılması üzerine rahat görünür hâle gel-
miştir. O dönemlerde sahibi, tanınmış sinemacılardan Ra-
sim Bey’dir. Uzun bir dönem hizmet veren hamam bir süre 
sonra bakımsızlıktan kapatılmış daha sonra ılıklık kısmı 
yıkılarak arsasının yanına bugün büyük bir otel yapılmıştır. 
Caddeden görülmesi mümkün olmayan hamamın varlı-
ğından bile haberdar olmak mümkün değildir. Bazı tarih-
çiler askerî binalarımızdan elde kalan son eserlerden biri 
olması nedeniyle buranın Yeniçeri Müzesi olarak düzenle-
nip turizme kazandırılabileceğini söylemektedirler. Ancak 
yanında yükselen büyük oteli gördüğümüzde bunun artık 
çok da mümkün olmayacağı açıktır. 

Rüstem Paşa Türbesi:
Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın eşi 
olan Rüstem Paşa’nın türbesi Şehzade Camii haziresi 
içerisinde bulunmaktadır. Türbe içerisinde paşadan başka 
oğlunun da lahdi yer alır. Kubbe doğrudan doğruya duvar-
ların üzerine oturtulmuştur. İçerisi altlı üstlü ikişer, toplam 
17 pencere ile aydınlatılmıştır. Sivri kemerli pencerelerin 
tümü dikdörtgen silmelerle çerçevelenmiştir. Türbenin 
giriş revakı, altı adet, baklava başlıklı, birbirlerine kemer-
lerle bağlı, beyaz mermerden sütunlarla oluşturulmuştur. 
Bu revakın üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Giriş kapısı dik-
dörtgen bir niş şeklindedir, kırmızı ve beyaz taşların alter-
natif olarak sıralandığı yuvarlak kemeri bulunmaktadır. İki 
kanatlı kapısı kündekâri tekniğindedir. Girişin üzerindeki 
mermer zemine celi-sülüs yazılı kitabesi yerleştirilmiştir 
(Okçuoğlu, s. 377).

Süsleme bakımından oldukça zengin olan türbenin içerisi, 
XVI. yüzyıl çinileri ile kaplıdır. Pencere üzerinde mavi zemin 
üzerine beyaz renkte celi-sülüs hatla yazılmış, Bakara 
suresinin 255. ayeti ile Zümer suresi çepeçevre dolaşmak-
tadır. 

Mustafa Paşa Türbesi:
Şehzade Camii haziresinde bulunan Paşa, vezirlik yapmış 
ve Damat-ı padişahi olmuş bir devlet adamıdır. Ölüm yılı 
Hadika’da 1020(1611-1612), olarak verilmiştir. Destarî 
lakaplı paşanın türbesi kesme taştan inşa edilmiş olup 

dikdörtgen planlıdır. İçte iki sivri kemerle üç birime ay-
rılan bina ortada pandantiflerle geçişi sağlanan dıştan 
sekizgen kasnaklı kubbe, yanlarda ise birer aynalı tonoz 
ile örtülmüştür. Cephe ortasında basık kemerli bir kapı bu-
lunmaktadır. Kapı kemeri üzerinde altı beyitlik bir kitabe 
vardır. Caddeye bakan cephede pencerenin alınlığında beş 
satır hâlinde yine sülüs hat ile yazılı on beyitlik bir kitabe 
bulunur. Türbe pencereleri arasında bulunan çiniler devrin 
kaliteli ürünlerinden uzaktır. Türbe içerisinde paşanın ve 
hanımının ahşap, iki kız ve bir oğluna ait üç mermer kitabe 
bulunmaktadır.

Belediye Sarayı 
Şehazadebaşı’nda Atatürk Bulvarı’yla Sehzadebaşı Cad-
desi’nin kesiştiği yerde bulunan belediye sarayı bugün 
gerek yapılırken yıkılan bazı tarihî yapılar gerek mimari 
tarzının beğenilmemesi nedeniyle bazı tartışmaların oda-
ğında olsa da inşasına karar verilip proje yarışması açıl-
dığında büyük ilgi görmüştür. Yarışmaya katılan projeleri 
değerlendiren jüri heyetinde; dönemin Vali ve Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın seyahatte ol-
ması nedeniyle onu temsilen yedek üye Sedat Erkeoğlu 
(Belediye Reisi Muavini- Yüksek Mimar), hasta bulunan 
Yüksek Mimar Samim Oktay yerine de yüksek mimar Ay-
dın Boysan, jüri başkanı olarak Ord. Prof. Emin Onat, jüri 
başkan yardımcısı olarak da yüksek mimar Orhan Alsaç 
bulunmaktaydı.  1953 yılında yapılan yarışma sonucunda 
mimar Nevzat Erol’un projesi birinciliğe layık görülmüştür. 
 
Bina, bazı araştırmacılara göre yapı Türk mimarlığın-
da etkisini 1950’li yıllardan başlayarak gösterecek 
olan uluslararası üslubun ilk örneklerinden biridir. 
Saray yüksek ve dikdörtgenler prizması biçimindeki 
büro kitlesi ve yine yatık bir dikdörtgen prizma olan, 

başkanlık ve toplantı hacimlerine ayrılmış iki ana kit-
leden oluşmaktadır. Afife Batur’a göre belediye sarayı 
hemen karşısında bulunan Şehzade Külliyesi’ne göre 
boyutlandırılmasına dikkat edilmiş, günümüzün ölçü-
lerine göre abartılı olmayan mimarisiyle inşa edildiği 
tarihî çevre ile belki doğrudan ilişki kurmamış ancak 
onu geriye de itmemiştir. İlerleyen yıllarda yeni bir bele-
diye sarayı yapılması için bazı yarışmalar açılmış olma-
sına rağmen bu projeler gerçekleşmemiştir. Başta Prof. 
Dr. İlber Ortaylı olmak üzere bazı tarihçiler yapının Türk 
mimarlarına yakışmayan bir bina olduğunu söylemek-
tedirler. 

Kadı hüsameddin-Çamaşırcı hacı Mustafa-18 
Sekbanlar Camii ve Şehitliği
Mabet Kanuni Sultan Süleyman devri kadılarında Hü-
sameddin Hasan Çelebi tarafından yaptırılmıştır. İnşa 
yılıkapı üstündeki Türkçe yazılmış kitabesinde 1540 
olarak yazılıdır. 1755 senesinde yanan cami Çamaşırcı 
Hacı Mustafa Efendi’nin gayretleri neticesinde ihya edil-
miştir. Orijinal kapı ve pencere doğramaları değiştirilen 
caminin tuğladan yapılmış tek şerefeli minaresi soğan 
külahlıdır. Kareye yakın planlı olan mescit, kâgir, ahşap 
çatılı küçük bir yapıdır. Mescidin hemen yanında İstan-
bul’un ilk şehitliklerinden biri olarak kabul edilen On 
Sekiz Sekbanlar Şehitliği mevcuttur. Fetih sırasında bu 
bölgede şehit olan on sekiz asker bu hazirede gömülü-
dür. Şehitlikte metfun onsekiz sekbandan sadece Ham-
za bin Hızır’ın ismi biliniyor. Diğer on yedi askerin adı 
belli değildir. Sekban Hamza bin Hızır’ın kabir taşında 
şu ibareler yazılıdır: Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî/ Kethüdâ-yı/ 
Şühedâ-i Sekbanen/ Hamzâ bin Hızır/ Hazretlerinin rû-
huna Fatiha/857 (1453). Hazire günümüzde taş tuğla 
almaşık örgülü bir duvar ile çevrelenmiştir.

Acemoğlu Hamamı, Encümen Arşivi, 1941.

Saraçhane ve Şehzadebaşı’nın havadan görünümü,
H. Şahenk 1950, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R32.789.



Havadan Belediye Sarayı, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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Mimar Sinan’ın mimarbaşı olması imparatorluktaki her 
yapı etkinliğinin baş sorumlusu olması hassa başmimarı-
nın temel görevinin sultan ve ailesi için yapıların tasarımı-
nı inşa edilen ve uygulaması olduğunu unutturmamalıdır. 
Bu bağlamda en büyük tarihsel sorun Şehzade Külliye-
si’nin Şehzade Mehmet için yapılıp yapılmadığı sorunu-
dur. Kanuni’nin Hürrem Sultan’dan olan ilk oğlunun genç 
yaşta ölmesinin Sultan Süleyman’ı çok etkilediği biliniyor. 
Fakat başka şehzadeleri de olan sultanın bir şehzade için 
bir külliye inşa ettirmesi olanaksızdır. Şehzadenin naaşı-
nın bu külliyenin içinde yapılması ve Kanuni’nin bu yapıyı 
oğluna bırakarak kendisine yeni bir külliye yaptırması Os-
manlı tarihçilerinin tartışmadıkları bir sorundur. Olasılıkla 
bu sultanın iradesinin kesinleştiği ve üzerinde hüküm yü-
rütülmeyen tarihî bir sorun olarak kalmıştır. 
 
Şehzade Külliyesi, Fatih Külliyesi ve Beyazıt Külliyesi ara-
sında Beyazıt Meydanı ile Fatih arasında İstanbul’un hem 
Haliç’e hem de Marmara’ya bakan en güzel platosunda 
yapılanmıştır. Bu külliyenin Şehzade Mehmet’in ölümü 
ve cesedinin Manisa’dan getirilip gömüldüğünü anlatan 
tarihçi Peçevi, oradaki ihtiyarların o sırada caminin te-
mellerinin yer üstüne çıktığını yazar. Bu 1-2 yıllık bir ça-
lışma gerektirir. 1548’de açılan caminin inşaatının 1541’de 
başlamış olduğu söylenebilir (Kıble kapısındaki Farsça 
kitabede inşaatın H. 951 (1544)’de başladığı ve H. 931 

(1548)’de bittiği yazılıdır. Şehzade Camii Haziran 1553’te 
toprak üzerine çıkmış, Şehzade Mehmet ise Eylül 1553’te 
ölmüştür. Peçevi “Rahmetli cenazesi getirilip de yakınına 
gömüldüğünden onun adı verilerek bina tamamlandı.” de-
mektedir.
 
Tasarım açısından Şehzade, Sinan’ın sanatında, Ayasofya 
şemasının bazilikal şemasını aşarak kubbeli örtüye en uy-
gun strüktüral şema olan merkezî planlı bir kurguyu seç-
mesi ve getirdiği yeniliklerle yaratıcılığını ilk dile getirdiği 
yapıdır. 
 
Tezkiret Ül-Bunyan’da inşaatın başlangıcı Haziran 1543 
olarak verir. Kanuni annesi Hafsa Hatun’a, kızı Mihrimah 
Sultan’a iki cami yaptırmış; babası Selim’in camisinden 
daha görkemli bir külliyeyi oğlu için yaptırması pek ola-
naklı değildir. Kaldı ki Kanuni tahta geçeli yirmi iki yıl ol-
muştu ve hastaydı. 
 
Şehzade Camisi birçok işlevi içeren bir külliyenin içinde 
Sinan’la birlikte başlayan imparatorluk üslubunun ilk 
yapısıdır. Bu üslup Sinan’ın kubbeli bir örtü sistemini ege-
men olduğu anıtsal ibadet mekânının tasarımı üzerine 
kuruludur. Sinan’ın bu bağlamda, kendi otobiyografisinde 
de açıkça belirttiği, üç yapı karar mimarda olduğu zaman 
yapılan tasarım modelinin Şehzade ve Edirne Selimiye’de 

Şehzade Camii, Foto: Sinan Ceco, 2008.

Şehzade Camii kubbeleri, Foto: Fatih Güldal, 2012.
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olduğu gibi merkezî planda olduğunu gösterir. Olasılıkla 
Şehzade’de Sultan Süleyman kararı Sinan’a bırakmıştı.
 
Kubbe Rönesans mimarisinde Bramante, Leonardo, Mic-
helangelo’da gördüğümüz gibi, merkezi planlı bir geomet-
rik biçim olarak mutlak simetrik bir alt yapı istiyordu. Mer-
kezi planlı yapı Batı’da ya da Doğu’da Hristiyan ortamında 
haç formunun simgeselliğini vurgular. 
 
Bu Bramante ya da Michelangelo’nun S. Pietro’su, ya da 
Todi’deki S. Maria Della Consolazione ya da Leonardo’nun 
merkezi planlı kilise eskizleridir. Fakat bu tasarımda ister 
Doğu’da ister Batı’da olsun Hristiyan kiliselerini üzerinde 
bir kare platforma oturan bağımsız kubbe yoktur. Sinan’ın 
camilerinde taşıyıcı sistem ne kadar komplike olursa ol-
sun ibadet mekânı, bütün İslam camilerinde olduğu gibi 
enine boyuna gelişmiş, dörtgen ya da kare olabilir. Fakat 
Sinan, çıraklık eserim dediği Şehzade’yi ve ustalık eserim 
dediği Selimiye’yi kare bir plan üzerine tasarlamıştır. 
 
Sinan, bütün yapılarında kendinden öncekilerin deneme-
lerini değerlendiren bir sanatçıdır. Teknik olarak kullanıla-
bilen bütün verileri yadsımaz. Üç şerefeli, Eski Fatih, Üs-
küdar Mihrimah camileri merkezi planlı tasarımlar değildi. 
Fakat merkezi planlı bir mekân tasarımının bütün ögele-
rini içeriyorlardı. 
 
Bu yapıda kullanılan modüler planlamanın İstanbul’da 
Beyazıt Camisi ile başladığı söylenebilir. Beyazıt’taki gibi 
Şehzade de biri kapalı, diğeri açık iki kare ögeden oluşur. 
Fakat orta açıklığın daha büyük olması için Beyazıt’taki 
yan sahınların kubbe altındaki orta sahının yarısı olarak 

tasarlandığı şemayı kullanmamıştır. İbadet mekânı orta-
daki dörtgen çardağı (baldaquin) simetrik olarak destek-
leyen dört yarım kubbe ve köşelerde küçük kubbelerle 
tamamlanmaktadır. Bu Bizans mimarisinde çok küçük 
şapellerde bazen kullanılan “quincony” adı verilen plan 
modeline uyar. Fakat Bizans mimarisinde bu boyutta kul-
lanılmamıştır. Türk mimarisinin özgünlüğü kubbe, yarım 
kubbe, çeyrek kubbe gibi sadece küresel kubbe ögelerin-
den oluşan örtü ögelerini kullanmasıdır. Bu Hristiyan mi-
marisinde yoktur. Örtüde kubbe ile birlikte değişik tonoz 
türleri kullanılmıştır. 
 
Burada ilginç bir kültürel çelişki vardır. Türkler tek cidarlı 
küresel kubbeden vazgeçmeyerek panteon Ayasofya çiz-
gisindeki Roma geleneğini izlemişlerdir. Bu Akdeniz gele-
neğidir. Oysa Avrupa Orta Çağ’da sivri kubbe profilini ve çift 
cidarlı kubbe konstrüksiyonunu Roma geleneğinden değil, 
İran geleneğinden alarak sürdürmüştür. Bu Rönesans’a ve 
sonraki Avrupa mimarisine geçmiştir. Batı mimarisi bu tu-
tumu ile Sultaniye’de Olcaytu Hüdabend’e, Semerkant’ta 
Timur, Hint-Moğol geleneklerine paralel bir gelişme gös-
terir. Brunelleschi’nin Floransa Katedrali ya da San Pietro 
İran’a paralel bir kubbe üslubu sergilerken Türk camileri 
Roma-Bizans Akdeniz geleneğine paralel bir uygulama 
ile kendilerini İran’dan ve Doğu’dan Selçuk ve Memluk üs-
luplarından ayırmışlardır fakat Sinan ve onu izleyen Türk 
mimarları istedikleri mekânsal bütünlüğü sağlamak için 
küresel ögelerle oynamışlar, özellikle örtünün eğrisel ta-
şıyıcılarıyla taşıyan duvar ve ayaklar arasına yerleştirilen 
ekzedralarda saf küresel profilden daha basık profillere 
dönüştürülmüştür. Sinan’ın bu ilk büyük sultan yapısı 
onun yeni bir cami üslubu yaratan yeniliklerini birçoğunu 

Şehzade Camii’nden kubbe detayı,
Foto: Sinan Ceco, 2008.

Şehzade Camii, M. İranian 1880’ler, İÜK, 
Nr: 779-19-0017.

Şehzade Camii’nin iç genel görünümü, Foto: Sinan Ceco, 2008.



İBB çatısından Şehzade Camii, Foto: İbrahim Usta, 2012.
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içerir. Fakat Sinan’ın Ayasofya’dan etkilenmediği pandan-
tif yerine tromplarla geçmişle ilgisini kesmemesinden de 
anlaşılır. Sinan bütün büyük cami tasarımlarında kubbeyi 
boyut olarak büyütme isteğine kapılmadan mimari öge-
lerin biçimleri ile oynayarak anıtsal etkiyi arttırabilmiştir. 
 
Yıldırım’ın Mudurnu Camisi (20 m çap), II. Murat’ın Üç Şe-
refeli Camisi’ne  (26 m çap) göre sadece 19 m çapı olan 
Şehzade, o camilere göre çok güçlü bir iç mekân etkisine 
sahiptir. Dış mimaride yan revaklar o zaman kadar yapılan 
camilerde olmayan bu yeni cephe düzeniyle eski dönemin 
masif duvar etkisini ortadan kaldırmışlardır. Üst yapının 
ağır plastik etsinin revakların gölgesinde kalması tasarı-
mın en etkili kontrastlarından biridir. Minarelerin kaidele-
ri bu revak dizisi içine katılarak bundan önceki bağımsız 
minare kulesi de tasarımın bütünlüğü içinde onunla bü-
tünleşerek ortadan kalkmıştır. Cami içinde örtü ile taşıyıcı 
altyapı arasında kurulan uyum, dış cephe tasarımında re-
vak motifinin getirdiği önemli yenilik ve üst yapı şekillen-
mesinde kubbenin diyagonellerine gelen ağırlık kulelerinin 
güçlü plastiği bu yapıyı pek çok ayrıntısıyla büyük bir mi-
mari tasarım düzeyine çıkarır. 
 
Şehzade’nin bir başka özelliği revaklı avluda revak yük-
sekliğinin bütün kenarlarda aynı tutulması ile II. Beyazıt 
Camisi’ndeki dinginliğin bu camide de korunmasıdır. Şeh-
zade’nin alçakgönüllü bezemesi, özellikle taş oymasının 
kullanıldığı yerlerde Doğu’dan gelen bezeme geleneğini 
sürdürür. Yivli kubbeler, minarelerin geometrik fakat ar-
kaik karakterli bezemeleri, polikromi, minare şerefelerinin 
mukarnasları camiyi Anadolu Orta Çağı’nın taş oyma ge-
leneğini sürdüren bir vurgudur. Ayın şey İstanbul’daki diğer 
sultan camilerinde yoktur. Şehzade’nin mihrap, kıble ka-
pısı ve minberinin mermer oyma bezemeleri Osmanlı taş 
oyma işçiliğinin klasik mükemmelliğe eriştiğini gösterir. 
Fakat IV. Murat döneminde önemli bir tamir geçiren yapı-
nın özellikle birçok kez yenilenen boyalı bezemenin özgün 
bezeme ile ilişkisi kalmamıştır. 

Şehzade Mehmet’in Türbesi
I544 yılında yapılan bu türbe ölçüleri, bezemesi ve 
yivli kubbesiyle Sinan’ın mimarisinde İran ve Orta As-
ya’ya referans veren bir tasarımdır. Oranlarıyla ve ta-
sarım özgünlüğü açısından Kanuni Türbesi’yle birlikte 
en güzel türbesidir. Burada kullanılan tarihsel ögeler 
Osmanlı mimarisinde Doğu referansının duygusallık 
ifadesi olarak kullanıldığını göstermektedir. Mermer, 
terrakotta ve breş taşı zengin bir malzeme gösterisidir. 
Zengin silmeli kirişler üzerinde gösterişli palmetlerden 
oluşan bir süsleme dizisi alt yapıyı tamamlar, onun 
üzerinde yivli tambur yine benzer bir akant dizisi ile 
sonlanır ve yivli bir kubbeyi çevreler. Sekizgen alt yapı 
silindirik köşe pilastrlarıyla kuvvetle vurgulanmıştır. 
Türbe kapısının iki yanında ‘cuerda seca’ tekniği ile yapıl-
mış panolar vardır. Sarı ve yeşil renklerin egemen olduğu 
bu çini bezeme türbenin içinde de kullanılmıştır. Altın yal-
dızla yazılmış lacivert yazı şeritleri türbe içini çepeçevre 

dolaşırlar. Pencere vitrayları ve pencere kapaklarının işçili-
ği türbenin o çağın teknik ve estetik açıdan en üst düzeyde 
işçiliğini yansıtırlar. 

Külliye
Külliye, caminin doğu tarafında geniş bir dış avlunun 
çevresine yerleşmiştir. Medrese üç tarafı odalarla 
çevrili giriş cephesinde sadece revaklar vardır. Ders 
hane mihraplı olarak mescit ödevi de görebilir. H. 953 
(1546/47) yılındaki bu medresenin camiden önce bi-
tirilmesi Şehzade Mehmet’in ölümünden önceki bir 
programın varlığına işarettir. Medresenin güneyine 
yerleştirilen tabhanenin iki bağımsız bölümü bir orta 
sofaya açılan dört odadan oluşur. Orta sofanın fenerli 
aydınlıkları ve giriş açıklıklarını örten aynalı tonozlar 
etkileyici orta mekânlar yaratırlar. Bu tabhanelere bi-
tişik ahırlar vardır. 

Külliyenin bugün bir yolla diğer ögelerden ayrılmış 
olan imarethanesi kuşkusuz aynı avlu içindeydi. İma-
ret, yemekhane, ambar, kiler ve mutfaktan oluşur.  Bir 
avlunun bir tarafında mutfak ve depolar diğer tarafına 
yemekhane yerleştirilmiştir. Orta avluya açılan bir hela 
bloku vardır. Mutfak bacalı ocaklara açılan fenerli dört 
kubbe ile örtülüdür. Bu imaretin yanında kubbe ile ör-
tülü bir oda olan sıbyan mektebi vardır. 

Şehzade Mehmet Türbesi'nin minareden görünümü, 
Foto: Sinan Ceco, 2008.

Şehzade Camii, Foto: Sinan Ceco, 2008.
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bul Müftülüğü ile İstanbul Üniversitesi’ne bağlı botanik 
bahçesinin bulunduğu kısmı içine alarak Haliç’e bakan 
tepelere kadar uzanarak semtin büyük bir kısmını kap-
lamaktaydı3. Bu dönemde, Tahtakale Hamamı’nın batı-
sından itibaren Süleymaniye eteklerini ihtiva eden Hacı 
Timurtaş Mescidi Mahallesi4 ile Mehmet Paşa Mescidi 
Mahallesi (Hoca Gıyaseddin Mescidi Mahallesi5), Molla 
Hüsrev Mahallesi6 ve Samanviren Mescidi Mahallesi7 
Eski Saray’ın etrafındaki meskûn mahallerdi. 
       
Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin, Kanuni Sultan Sü-
leyman devrinde 1550–1557 yılları arasında inşasıyla 
bölge XVI. yüzyıldan sonra bu adla anılır olmuştur. Eski 
Saray’ın arazisinin önemli bir kısmı hem Süleymaniye 
Camii hem de Yeniçeri ağalarının ikameti için Haliç’e na-
zır tepenin üzerine inşa edilen Ağa Kapısı’na geçmiştir. 
Bu dönemde Molla Hüsrev, Süleymaniye, Samanviren, 
Kâtip Şemseddin mahalleleri Süleymaniye semtinin sı-
nırları içindeydi8. XVII. yüzyılda “mahalle-i Mimar Sinan” 
ve Mahalle-i Sultan Süleyman’ın9 kayıtlarda yer alma-
sıyla semt günümüzdeki adıyla anılmaya başlamıştır. 
Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Camii ve etrafındaki 
medreseler, darülhadis, Darüşşifa, darülkurra, imaret, 
hamam, kervansaray-tabhane, arasta, çarşı gibi yapılar, 
Fatih’in eski sarayının bulunduğu sahanın Haliç tarafı-
nı yerleşim açısından ulemanın, medrese talebelerinin, 
yeniçerilerin, halkın günlük hayatının geçtiği bir alana 
dönüştürmüştür. 

Bir mahalle olmasının yanında, çevresindeki 
birkaç mahalleyi de içeren şekilde semt ola-
rak da anılan Süleymaniye, günümüzde ma-
halle olarak, kuzeyde Demirtaş, kuzeybatıda 
Hoca Gıyaseddin, batıda Molla Hüsrev, gü-

neyde Beyazıt, doğuda Mercan mahalleleriyle çevirilidir. 
Semt olarak ise bu sınırla çevirili sahanın dışında Demir-
taş, Hoca Gıyasettin,  Molla Hüsrev mahallelerinin bir 
bölümü ile Süleymaniye Mahallesi içinde kalan İstanbul 
Üniversitesi’nin merkez binasının arkasındaki kısımları 
içerir1. 
      
Süleymaniye Semti, İstanbul’un üçüncü tepesinde yer 
alır ve burada yerleşimin V.yüzyıldan itibaren gerçek-
leşmeye başladığı düşünülmektedir. Semt, Osmanlı 
döneminde, Eski Saray (Saray-ı Atîk-i Amire) ve Kanuni 
Sultan Süleyman’ın kendi adına inşa ettirdiği cami ve 
etrafındaki binalarla anılmıştır. Semtin şimdiki ismiyle 
kaynaklarda geçmeye başlaması XVI. yüzyıldan son-
radır. Bu yüzyıldan itibaren idari açıdan Beyazıt ve Vefa 
Nahiyeleri arasında bölüşülen semtin mahalleleri 19. 
yüzyılda da Beyazıt Nahiyesi sınırları içerisinde bulun-
maktaydı2.

Fetihten sonra 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet tara-
fından semtin olduğu yerde inşa ettirilen Eski Saray, gü-
nümüzdeki İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu yerden 
başlamakta, Süleymaniye Camii ve Külliyesi’ni, İstan-

SüleyManİye SeMT TaRİhİ

Ali GÖZeLLeR*

*Tarihçi, Dolmabahçe Sarayı 

Süleymaniye sokaklarındaki ahşap dokuyu yansıtan bir fotoğraf, 
A.M.Schneider 1931, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R3314.
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larında Süleymaniye Camii ve bağlı yapılarından başka, 
devlet binalarının yer aldığı günümüzdeki İstanbul Üni-
versitesi’nin bulunduğu alanda Harbiye Nezareti, Kışla-i 
Hümayun, Süleymaniye Kışlası, Cephanelik gibi askerî ya-
pılar, askerî ahırlar, hastane, tamirhane gibi ek hizmetleri 
gören birimler vardı13. Harbiye Nezareti binası, kurumun 
Ankara’ya nakledilmesiyle 1924 senesinde Darülfunûn’a 
tahsis edilmiştir. Günümüzde İstanbul Üniversitesi rektör-
lük binası olarak kullanılmaktadır14.
      
20. yüzyıl başında (1329h.) Beyazıt Dairesi’ne bağlı Sü-
leymaniye’nin mahallelerini, Dâru’l-Hadis Mahallesi15, Sü-
leymaniyye (el-ma‘rûf) 16, Suhte Hatîb Muhyiddin, Şem-
seddin Molla Güranî,17 Sarı Beyazıt,18 Kâtib Şemseddin19, 
Voynuk Şucâeddin20 teşkil etmektedir. 
      
Haritalar üzerinden Süleymaniye’deki topografik gelişimi 
ele alan bir çalışmada XX. yüzyıl başındaki haritalarla gü-
nümüzdeki Süleymaniye silüeti karşılaştırması yapılmış, 
bu hususta sadece askerî lojistik binalarının ve Süley-
maniye çıkış kapısındaki kışla dışında kamusal bazda çok 
fazla değişim olmadığı ortaya konulmuştur21. 
      
Örneğin, semtteki Takvimhane Caddesi, Besim Ömer Cad-
desi, Yorgancı Sokağı Yorgancıbaşı ve Prof.Cavit Orhan 
Tütengil sokaklarına, Kaptanpaşa Mektebi Sokağı Prof. 
Ümit Yaşar Sokağı’na, Taş Odalar Sokağı Baharlı Soka-
ğı’na, Arabzade Sokağı, El-Maruf Sokağı’na, Tiryakiler 
Çarşısı Sokağı Prof. Sıddık Sami Onar Caddesi’ne, Dökme-
ciler Caddesi Mimar Sinan Caddesi’ne, Bab-ı Fetva Cad-
desi Fetva Yokuşu’na, Samanveren-i evvel Sokağı önce 

li Ahmet Paşa Sokağı’dır23. Günümüzde semtte yerleşim 
sınırlıdır. Çoğunlukla eğitim binaları ve iş yerlerinin bulun-
duğu görülmektedir. 1990 yılında semtin merkezi kabul 
edebileceğimiz Süleymaniye Mahallesi’nde 258’i kadın ol-
mak üzere 869 nüfus varken, 2008’de aynı mahallede 105 
kişinin yaşamakta olduğu tespit edilmiştir24.  

Süleymaniye Camii ve Külliyesi
Semte ismini veren cami, Kanuni Sultan Süleyman tara-
fından 1550–1557 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptı-
rılmıştır. İnşa edilecek saha Eski Saray arsasından ifraz 
edilip, düzeltilmiş ve 13 Haziran 1550 tarihinde ilk taşın 
konulmasıyla inşasına başlanmıştı25. Cami ile birlikte et-
rafına bir darülhadis, dört medrese, bir darüşşifa, imaret, 
tabhane ve tıp medresesi (daruttıb), hamam, mektep de 
yapılmıştır. Caminin minaresinin ikisi üçer, ikisi ikişer şe-
refelidir. On şerefe onuncu padişah olduğuna işarettir. Pa-
dişahın ve eşi Hürrem Sultan’ın türbeleri mihrap önünde-
dir26.  Caminin 15 Ekim 1557 tarihindeki açılış merasiminde 
Kanuni, altın kaplı anahtarları Mimar Sinan’a vererek açılı-
şı bizzat mimarının açmasını uygun bulmuştu27. 

Cami, tarihinde birçok defalar tamir görmüştür. Bunlardan 
birisi 1862 yılındadır. İçerisindeki tamiratın tamamlanma-
sıyla şubat ayında açılış merasimi yapılmıştır. Son olarak 
cami 2007-2010 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından restore edilmiştir28.
      
Süleymaniye Medreseleri
Caminin batı tarafında dış avlu duvarlarına paralel olarak 
Evvel, Sani medreseleri ile Sıbyan Mektebi ve Tıp Medre-
sesi yer alır. Doğu tarafında ise Salis ve Rabi medreseleri 
bulunur. Darülhadis ise caminin kıble yönündedir.
      
Külliyenin bir parçası olan medreseler zamanının en yük-
sek eğitim veren kurumu olup müderris ve talebe yev-
miyeleri de kabarık olunca “ulemanın ve talebenin kibarı 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu civardaki paşa 
saraylarını da zikredersek, Süleymaniye’nin XVI. yüzyıldan 
sonraki biçimini tasavvur edebiliriz10. 
      
Erken dönem esnafına dair dönemlere dair çok daha ay-
rıntılı bir tasviri yapamazsak da, XVIII. yüzyıl sonundaki 
işyerlerinin durumunu ortaya koyacak bilgilere ulaşabil-
mekteyiz. 10 Temmuz 1793 tarihinde yapılan detaylı tef-
tişten Süleymaniye ile Ağa Kapısı civarında 102 işyerinin 
bulunduğunu öğreniyoruz. Defterin kapağındaki ifade, 
semti yeniçeri bölgesi içerisinde nitelemektedir. Bu teftişe 
göre bölgede; berber, kahveci, duhani, doğramacı, çörekci, 
çubukçu, manav, terzi, çilingir, bıçakçı, çamaşırcı, muhal-
lebici, ekmekci, destari, dökmeci ve kazancı dükkânları ile 
19 odalı bir Hilal isimli bir han da bu semtte yer alıyordu. 
İşyerlerinin ekserisi berber ve kahveci dükkânlarıdır. 

Daha ayrıntılı bir ifadeyle belirtmek gerekirse 23 kahveci, 
12 berber, 32 dökmeci, 10 kazancı dükkânı semtte hizmet 
vermekteydi. Dükkânların arasında kahveci ve berber dük-
kânlarının sayısı fazla olduğu görülür.  Dökmeci ve kazan-
cılar, iki ayrı işkolu ortak başlık altında kaydedilmiştir. Bu 
dükkânlardaki çalışanların ekserisini bekârlar oluşturu-
yordu ve ikamet yeri de yine bu dükkânlardı11.1826 yılında 
yeniçeriliğin ilgasını müteakip Ağa Kapısı, Şeyhülislam’ın 
ikametine tahsis edilmiş; Eski Saray yıktırılmış ve yerine 
mimar Abdülhamit Efendi tarafından Seraskerlik binası 
olarak “Daire-i Umur-ı Askeriye” binası yapılmıştır. Seras-
kerlik’in Harbiye Nezareti’ne dönüştürülmesinden sonra, 
ahşap olan bu bina yıktırılarak yerine 1864–1866 arasında 
Harbiye Nezareti binası inşa edilmiştir12. XIX. yüzyıl orta-

Samanveren sonra da Samancı Sokağı’na, Siyavuş Paşa 
Sokağı Şeftali Sokağı’na dönüştürülmüştür. 
      
Sokaklardaki isimlendirmenin yanında semtteki kamu bi-
nalarından bir kısmının işlevi de değişmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde Eski Saray’ın olduğu yerin II. Mahmut 
döneminde inşa edilen Seraskerlik binasıyla askerî bir 
alana dönüşmüştü. Cumhuriyet sonrasında Harbiye Neza-
reti’nin İstanbul’dan Ankara’ya nakli ile bu sefer aynı yer-
deki binalar İstanbul Üniversitesi’ne tahsis edilerek eğitim 
binası hüviyetini almıştır. Maliye Nezareti binası Askerî 
Tıbbiye ve sonra Eczacılık Fakültesi’ne, Medresetü’l-Ku-
dat İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ne, 
Süleymaniye Medreseleri Evvel ve Sani bölümleri Sü-
leymaniye Kütüphanesi’ne, darüşşifa ve daruttıb binaları 
Süleymaniye Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne, Süleymaniye 
Kışlası’nın olduğu bölüm İstanbul Üniversitesi’ne çevril-
miştir22.
      
Semtin ahşap evlerden oluşan geleneksel mimari doku-
su 1970’lere kadar korunmuştur. Sonrasındaki yangın ve 
tahribatlara karşın, eski özelliklerinin bir kısmını muhafa-
za eden Şükrü Baba Sokağı, Tirendaz Sokağı, Onaltı Mart 
Şehitleri Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Sokağı, Kirazlı 
Mescit Sokağı, Yoğurtçuoğlu Sokağı, Ayşe Kadın Hamamı 
Sokağı, Vefa Caddesi, Namahrem Sokağı, Hoca Gıyâsed-
din Sokağı, Ayrancı Sokağı ve Mehmet Paşa Sokağı gibi 
sokaklara hâlâ rastlanmaktadır. İçlerinde korunmuşluk 
açısından en önemlileri Kirazlı Mescit Sokağı ve Kayseri-

Süleymaniye Camii minaresinden bir 
görüntü, Atatürk Kitaplığı, Krt_4843.

Süleymaniye Camii, Kartpostal, 
Önder Kaya Arşivi.

Süleymaniye Camii önünde dilenciler, Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_843.
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gusulhanenin inşasıyla yetinilmesi belirtiliyor, Evkaf-ı Hü-
mayun Nezareti’nce Alem Dağı’nda yeni bir bimarhanenin 
tesis kurulacağı ifade ediliyordu35. Bimarhane, 1910’da 
Askerî Matbaa olarak kullanılmaktaydı. Bu durumu 1972 
yılına kadar sürmüştür ve o tarihten beri yatılı kız Kur‘an 
kursu olarak kullanılmaktadır.36

      
Darüşşifa ile Tıp Medresesi’ni ayıran, Süleymaniye Külli-
yesi’nin köşesindeki sokak Tiryaki Çarşısı’nın bulunduğu 
caddeye açılırdı ve bu iki yolun kesiştiği köşede dârü-
lakâkir tabir edilen ilaç deposu bulunmaktaydı. Burada 
İstanbul’daki diğer hastanelerin ilaç ihtiyacı da karşılan-
maktaydı37.
      
Süleymaniye Külliyesi’nin kuzey cihetinde, daruttıb ve 
Darüşşifa ile bağlantılı başka bir yapı da tabhane idi. Has-
taneden çıkıp da iyileşme aşamasındaki hastaların veya 
taşradan gelip iş buluncaya kadar barınma ihtiyacı olan 
fakirlerin sığındıkları bir yerdi. Burası temiz havalı odaları, 
geniş bahçesi, nefis içecek ve yiyeceklerle hastaların güç-
lendikleri bir mekândı38. Tabhanenin restorasyon çalışma-
ları devam etmektedir.

Osmanlı Devleti’nde tabipler ulema sınıfı içerisindeydiler. 
Tıp eğitimi öncesi klasik medrese eğitimi alırlar ve sonra 
Süleymaniye Tıp Medresesi’nde ihtisas yaparlardı. Med-
resenin ders günleri ve saatleri tam olarak bilinmiyorsa 
da, Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı Süleymaniye 
medreselerinde haftanın dört günü, günde beş ders oku-
tulmasını şart koşmuştu. Osmanlı eğitim sistemine göre 
haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Cuma) ile bayram gün-
leri tatildi. Öğrenciler belirli alanlarda şöhret kazanmış 
isimlerin kitaplarını geleneksel yöntemle okumaktaydılar. 
Müderrislerin tıpla ilgili kanunları ve kaideleri kolaylaştı-
rarak öğretmeleri beklenmekteydi. Tıp ve cerrahi eğitim-
de haftada iki gün nazari ve ameli dersler yapılmaktaydı. 

o muhitte cem oldu”. Medrese eğitimine Süleymaniye 
medreselerinin açılmasıyla dört yeni aşama eklendi. Bu 
aşamalar, aynı zamanda müderrislerin derecelerini de 
tayin ediyordu. Süleymaniye talebesi icazet almış, ancak 
bir mesleğe dâhil olmadan daha yüksek eğitim görmek 
isteyen gençlerdi. Bu talebelere danişmend, Süleymaniye 
müderrislerine de kibar-ı müderrisin denirdi. Genç yaşta 
müderris olan bir isim, Cevdet Paşa’dır29. 1869’da Süley-
maniye medreselerinin öğrenci sayısı 482 idi30.
      
Süleymaniye medreseleri Evvel, Sani, Salis, Rabi, Darül-
hadis, Darüttıp ile bir sıbyan mektebinden müteşekkildir. 
Bu medreselerin ilk dördünün 1914 ve 1918 yıllarındaki 
yani yirminci yüzyıl başındaki durumlarına dair bazı bilgile-
re ulaşabilmekteyiz. 1914 yılında genel olarak hepsi tami-
re ihtiyaç duyacak şekildeydi. Evvel ve Sani medreseleri, 
I.Dünya Savaşı sonucunda 1918’de Osmanlı askerlerinin 
kullanımına geçmişti. Salis Medresesi’nin talebesi bulun-
muyordu ve buranın kütüphane olacağı belirtiliyordu. Rabi 
Medresesi ise harik zedegânın işgali altındaydı31. Evvel, 
sani medreseleri ile sıbyan mektebi günümüzde Süley-
maniye Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Süleymaniye Tıp Medresesi (Daru’t-Tıp) ordu ve sivil ku-
rumlar için hekim yetiştirmek amacıyla Süleymaniye Ca-
mii’nin batısında Tiryakiler Çarşısı dükkânlarının üzerinde, 
dârüşşifa ile birlikte yapılmıştır. İnşa yılı tahminen 1553–
1559 olan medreselerle aynı zamanda yapılmış olduğu 
tahmin edilmektedir. Sıralı 12 hücre olarak çifte medrese 
özelliği gösterir32. 
      
Daruttıb ile birlikte yapılan Darüşşifa (Bimarhane) de, 
Süleymaniye külliyesinin batı köşesinde bulunuyordu ve 
Osmanlı hastaneleri arasında ilk sırada yer almaktaydı. 
Bu bina kendisinden evvel inşa edilen Fatih ve Haseki 
bîmarhanelerinden daha geniş ve düzenliydi33. Öğrenciler 
haftada dört gün nazari ders gördükten sonra uygulamalı 
derslerini burada yapmaktaydılar. 40–50 yataklı olan ve 
30 civarında geniş bir çalışan kadrosu bulunan dârüşşifa-
nın Osmanlı’daki diğer darüşşifalardan farkı, içerisinde bir 
asabiye servisinin bulunmasıydı34. 1842 yılında Bezmiâ-
lem Valide Sultan Hastanesi’nin açılışıyla, bimarhanedeki 
akıl hastalarının dışındaki bütün hastalar bu hastaneye 
nakledilmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında akıl hastanesi 
olarak kullanılmış bimarhanenin başhekimliğini 1858–
1865 yılları arasında İtalyan asıllı Dr. Mongéri (1815–1882) 
yapmıştır. 1865’te kolera salgını sırasında bir süre karan-
tina olarak kullanılmış ise de sonrasında gene akıl hasta-
nesi olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Ancak 1873’te 
ortaya çıkan ve koleraya benzeyen bir enfeksiyon salgını 
üzerine hastalar Üsküdar’da Toptaşı Bimarhanesi’ne nak-
ledilmiştir. 
      
Yirminci yüzyıl başında bimarhanenin tamiratıyla ilgili, 
akan mahallerin onarımı, rutubetten bozulan duvarların 
ıslahı gibi hususlara yoğunlaşılarak çamaşırhanenin, etüv 
mahallinin ve bir de dışarıdaki karakolhane mahalline bir 

Süleymaniye Camii önünden Müftülük binasına giden yol, 
Foto: Fatih Güldal, 2012.

Süleymaniye Çeşmesi, Kartpostal, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_5665.
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Nazari olan medrese binasında, ameli dersler ise Da-
rüşşifada yapılmaktaydı.

      
Süleymaniye Tıp Med-

resesi’ne bilinen en son 
tayin 1852-1853 yılında yapıl-
mıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren medrese yavaş 
yavaş etkinliğini kaybetmiştir. 
1914 yılında Daru’l-Hilafe-

ti’l-Aliyye içerisine alındığında 
tamire muhtaç bir durumdaydı. 

1918’de yangın mağdurları tara-
fından kullanılmış, 1928 yılında 15 

odası İstanbul Vilayeti Daimî Encümeni tara-
fından müzayedeye konulmuştur. 1944-1945 
yıllarında Dr. Lütfi Kırdar’ın valiliği ve belediye 
başkanlığı zamanında onarılarak 1946 yılından 
itibaren Süleymaniye Doğum ve Çocuk Bakı-
mevi olarak kullanılmaya devam etmiştir39.

darülhadis
Caminin kıble tarafında, Mimar Sinan Cadde-
si üzerindedir. 1914 yılında 15 kadarı hariçte 
toplam 45 talebesi vardı. Medrese tamire 
muhtaç durumdaydı. Alt tarafında dökmeci 
dükkânları olduğundan onların dumanı ve 
gürültüsü talebeleri etkileyecek şekil-
deydi. 1918’de ise darulhadisin muhterik 
olduğu kaydedilmiştir40.

Mülazımlar
Süleymaniye’de Dökmeci Medre-
sesi’nin arkasındaydı. 1914 yılında 
harap bir hâldeydi ve iskâna uygun 
değildi. 1918 yılında, bir kısmı ha-

rap diğer kısmın- da harik zedegânın işgali altındaydı41.

Sıbyan Mektebi (Mekteb-i edebiye)
Mahalle çocuklarının eğitim aldıkları sıbyan mektebi külli-
yenin batı köşesinde yer alan iki katlı kâgir bir yapıdır. Sü-
leymaniye sıbyan mektebi, 1838’de Mekteb-i Ulum-ı Ede-
biye adı verilerek ilk rüşdiye mektebi olmuş ve kaydolan 
öğrencilere aylık bağlanmıştır42. Mekteb-i Edebiye, daha 
sonra 15 Ocak 1855 yılındaki padişah iradesiyle Muallim-
hane-i Kuzzat’a dönüştürülmüştü43. 1952’de Süleyma-
niye Kütüphanesi bünyesinde çocuk kütüphanesi olarak 
düzenlenmiş ve hâlen kütüphane olarak işlevini devam 
ettirmektedir.

Süleymaniye Kütüphanesi
1914 yılında İstanbul vakıf kütüphanelerindeki 10.000 ci-
varında yazma Yavuz Selim’deki Medresetü’l-Mütehassı-
sın’da toplanmış ve daha sonra 1918’de Süleymaniye’de 
Evvel, Sani medreselerinin Süleymaniye Umumi Kütüp-
hanesi adıyla açılmasıyla buraya taşınmıştır. 1924’te 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle medreselerdeki, 

1925’te de tekke, zaviye ve türbelerin kapatılışıyla da bu-
ralardaki yazma ve basma eserler Süleymaniye, Millet ve 
Beyazıt kütüphanelerine taşınmaya başlanmıştır. Süley-
maniye, 1961 yılında yazma eserler merkezi olmuştur.
Kütüphanede günümüzde 115.000 civarında kitap bulun-
makta, bunun 67.000 kadarını yazma eserler oluşturmak-
tadır. Atıf Efendi, Hacı Selim Ağa, Köprülü, Nuruosmaniye 
ve Ragıp Paşa kütüphaneleri de, Süleymaniye Kütüpha-
nesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermektedir44.

Süleymaniye  Su yolları
İstanbul’un su ihtiyacı karşılayan su yollarından Cebe-
ciköy-Ayasofya hattı, fetihten önce mevcut ve kullanılır 
hâlde iken fetihte bakımsız kalmış, fetih sonrasında eski 
mecrası Mimar Sinan tarafından tamir edilmiştir. Ayrıca 
yeni su yolu hatları inşa edilmiştir45. 
      
Süleymaniye Camii’nin suyunun temini için yapılmış olan 
Süleymaniye su yolları Halkalı sularının en büyüğüydü ve 
bu su yolundan İstanbul’un 80 yerine su verilmekteydi. Su 

şama doğru, bütün civar sokaklardan tiryakilerin buraya 
geldikleri görülürdü. Soluk, kederli yüzleri, insanda mer-
hamet hissi uyandırırdı. Her biri, birer sedir üzerine otura-
rak -kendi tiryakiliklerinin derecesine göre tesbit edilmiş 
miktarda- hapları alırlar ve üzerine bir bardak soğuk su 
içerlerdi. Sonra bir müddet orada kalarak keyfin gelmesi-
ni beklerlerdi. Bir saat kadar sonra, tiryakilerin yüzlerinde 
garip hareketler belirir, sonra akıllı bir insanın malik ola-
mıyacağı marazi bir saadet içinde, evlerine dönerlerdi” 52.
      
Tam yeri Süleymaniye Camii’nin karşısında ve medresele-
rin altında olan otuz beş dükkândan ibaret bu sıra kahve-
lerin her biri en fazla 15 kişi alabilecek şekildeydi ve ağzına 
kadar tiryakilerle dolu olurdu. Tiryakiler, bazıları daha önce 
esnaflık yapmış bazıları vezir ve valilerin maiyetinde taş-
rada bulunmuş yaşlanınca da evlerinde oturan kimselerdi. 
Afyonun tesiriyle zayıf, çelimsiz, en ufak gürültü ve sesten 
ürken bu tiryakiler, kahvelerde sessiz ve sakince oturur-
lardı. Tiryaki Çarşısı’ndaki kahveleri diğer semtlerden ayı-
ran nokta buranın gece ikilere kadar açık olmasıydı53. 
      

yolu 1905 yılında akmaktayken, harap olduğu için 1930 
yılında artık akmamaktaydı. Bu su yolu, Aypah ve Çınar 
isimli iki koldan oluşur ve bu kollar da Küçükköy yakın-
larındaki Çiçoz çiftlikteki kubbede birleşirlerdi. Çiçoz Çift-
lik’ten Süleymaniye’ye kadar olan kısım başlangıçta isale 
hattı iken, sur içindeki kısım zamanla dağıtım şebekesi hâ-
line gelmiştir. Süleymaniye Camii, imareti, medreseleri ve 
diğer hayratına cereyan bu su yolunun sur dışındaki Çınar 
ve Kadife isimli iki kolu 1820’de tamir görmüştür. Kâzım 
Çeçen, Süleymaniye Camii ve külliyesi için yapıldığından 
başlangıçta yalnızca bazı mescit, hamam ve vakıf gibi te-
sislere su verilmiş olacağını, ancak sonradan eklemelerle 
şehir içinde birçok hane, konak, çeşme ve hamama veril-
diğini bunun da su yolunun erken harap olmasına sebep 
olduğunu ifade etmektedir46. 
 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’un nüfusu-
nun çoğalmasına bağlı olarak su ihtiyacı artmış ve Mimar 
Sinan tarafından bazı yeni su kaynakları toplanarak Kurt 
Kemeri ismiyle inşa ettiği kemer üzerinden geçirilerek 
Eyüp’te İslam Bey Mahallesi’nde yeni kubbeye kadar su 
yolu üzerindkei Cebeciköy ve Balıklı Dere önlerinde inşa 
ettiği süzgeçten geçirerek İstanbul’a 110 lüle su isalesine 
muvaffak olmuştur. Daha sonra ilave edilen sularla lülele-
rin miktarı 201,5’a ulaşmıştır. Ancak XIX. yüzyıl sonlarında 
mecralarındaki bozukluk nedeniyle bu miktar yerine an-
cak elli, altmış lüle su gelmekteydi47. 

SeMTİn TaRİhİ eSeRleRİ

Süleymaniye Meydan Çeşmesi
Tiryaki Çarşısı’nın baş tarafında, Caddesi ile Prof. Sıddık 
Sami Onar Caddesi kavşağındaki meydandadır. 1792’de 
yaptırılmıştır. Çeşme köfeki taşından örülmüş, ayna taşı 
ile tekne ve dinlenme taşları beyaz mermer kullanılmıştır. 
İki köşe ve ön yüzünde celi sülüsle yazılmış kitabesi su ve 
çeşmeyi öven ayetlerle bezenmiştir. 1943 çeşmenin suyu 
akmaktaydı48.  Hâl-i hazırda restorasyonu devam etmek-
tedir.

Tiryaki Çarşısı
Semtin ibadet ve eğitim mahallerinin iç içe geçtiği bir nok-
tada, afyon müptelalarının müdavimi olduğu bir mekân 
vardı: Tiryaki Çarşısı. Burası Seğirdim Caddesi’nin küçük 
bir kısmını teşkil etmekteydi49. Hammer’in bir eserinden, 
şehrin kahvehanelerinin en meşhurlarının Süleymaniye’de 
olduğunu ve tiryakilerin burada toplandığını öğreniyoruz50. 
Reşat Ekrem Koçu ise, bu çarşıda “afiyoncular” yani bu 
işin ticaretiyle uğraşanların toplandığını ve kendilerinin de 
umumiyetle afyonun tiryakisi olduğunu ifade eder51.
      
Çarşıyla ve tiryakilerin davranışlarıyla Dallaway’ın tasvi-
rinde daha açık bir şekilde karşılaşırız: “Afyon satış yeri, 
Süleymaniye Camii yanında idi. İstanbul Türklerinde afyon 
iptilası, şarap memnuiyeti kaldırıldıktan sonra çok azal-
mıştı. Tiryaki çarşısında büyük bir ağacın gölgesinde ufak 
dükkânlar, bunların her birinin önünde birer sedir vardı. Ak-

Süleymaniye Kütüphanesi girişi, Encümen Arşivi, 1941.

Yanan kandilleriyle Süleymaniye Camii, Kartpostal, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_4842. Müftü, M. De FERRIOL,Estampes representant 

differentes,Paris-1714.



Süleymaniye Kütüphanesi, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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sadece eskilere, evvelki hükümdarlığın emeklilerine kal-
mıştır. Ayrıca bu alanda yaptığı önemli bir değişiklik, saray 
alanının vezirleri adına yaptığı saraylar ve geniş cami inşa-
atlarına ayrılmasıyla daralması olmuştur62.
      
IV. Murat döneminde büyük çaplı bir tamirat gördü. III. Se-
lim devrinde 1 Mayıs 1792’de harem ağalarının bir kısmı, 
11 Aralık 1793’te ise helvahane ve aşçı ocakları kısmı 
yandı. 1826’da Vaka-i Hayriye’den sonra Eski Saray, se-
raskerlik makamı olarak tahsis edildi ve saray olmaktan 
çıktı63.

diğer Saraylar ve Konaklar
Osmanlı döneminde Süleymaniye civarında yaptırılan 
vezir sarayları günümüze ulaşmamıştır. Bunlar Siyavuş 
Paşa, Lala Mustafa Paşa, Pir Mehmet Paşa-yı Karamani 
ve İsmihan Sultan saraylarıdır. Süleymaniye’den Haliç’e 
inen yamaçta Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş olan 
Sadrazam Siyavuş Paşa Sarayı’nın 300 odası, 1500 pen-
ceresi, 15 hamamı, 3 fırını vardı. Sarayın etrafı Fatma 
Sultan Medresesi, Kepenekçizade ile Mollazade evleri ve 
iki halka açık yol ile çeviriliydi. Sadrazamın maiyetindeki 
Kethuda Bey, Çavuşbaşı ve Re’îsü’l-küttâb’ına mahsus 
mekânların da bulunduğu bu saray 1688 yangınında hasar 
görmüş, 1693-1697 tarihleri arası tamir edilmişse de gü-
nümüze kalmamıştır64. 

Vezirlerin Süleymaniye civarında ikametleri, Kayseri-

Süleymaniye’de Saraylar ve Konaklar

eski Saray
İstanbul’un alınışını müteakip Fatih Sultan Mehmet 
(1451-1481), Evliya Çelebi’nin ifadesiyle “Pozantin Kıral 
binası bir deyr-i kadim”in yerine bugünkü İstanbul Üniver-
sitesi’nin bulunduğu mahalde 1454-1458 yılları arasında 
bir saray yaptırdı. Sınırları günümüzde Beyazıt Meyda-
nı’ndan başlayarak Süleymaniye Camii ve külliyesini, İs-
tanbul Müftülüğü binasını, İstanbul Üniversitesi Botanik 
Bahçesi’ni içine alan sahayı kaplamaktaydı. 1458’de kul-
lanılmaya başlanan bu saray Topkapı Sarayı yapılmaya 
başlanmasına kadar Fatih Sultan Mehmet’in ikametgâhı 
oldu. Ancak bununla birlikte Kanuni dönemine kadar ha-
rem halkının bir kısmı burada kalmaya devam etti. 1540 
yangını ile Eski Saray’da ahşap binaların çoğu yanınca ha-
rem halkı bütünüyle Yeni Saray’a nakledildi. Eski Saray bu 
tarihten sonra ölen padişahın cariyelerinin, annesi, kadın-
ları ve kızlarının yaşadığı bir yer hâline geldi. 
      
Hammer, Eski Saray’ın fethin gerçekleştirildiği yıl baş-
layıp dört yılda bitirildiğini yazmaktadır. Mutfak, kiler, iç 
harem muhafızı ağaların odaları, dış harem muhafızları 
Bostancılar ve Baltacıların odaları yaptırıldı.  Eski Saray’ın 
arazisi ilk olarak güney kısımdan Beyazıt Camii inşası için 
güneyden, daha sonra da Süleymaniye Camii ve külliyesi 
inşası için kuzeyden istimlak edildi61. Kanuni Sultan Süley-
man devrinde Harem Yeni Saray’a nakledilmiş, Eski Saray 

li Ahmet Paşa’nın ve Ferit Paşa’nın konakları örneğinde 
XIX. yüzyılda da sürmüştür. Ferit Paşa’nın günümüze 
ulaşmayan ahşap konağı Odun Kapısı ve Fetva Yokuşu 
üzerindeydi. Ferit Paşa Konağı günümüze ulaşmamış-
tır65. Molla Hüsrev Mahallesi’nde Kayserili Ahmet Paşa 
(1806-1878)’nın konağı, kâgir bir bodrum üzerine ampir 
üslubunda inşa edilmiş ahşap bir yapıdır. 1976’da yıkım 
ruhsatı alınmış iken müdahâle edilerek yıkımdan kurtarıl-
mıştır. 1986-1987’de restore edilmiştir. 2006 yılından iti-
baren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koruma Uygulama 
ve Denetim Müdürlüğü olarak varlığını korumaya devam 
etmektedir66. Demirtaş Mahallesi’ndeki Hayriye Hanım 
Konağı, günümüzde otel olarak kullanılmaktadır. Semtin 
günümüze ulaşmayan diğer konakları şunlardır; İbrahim 
Efendi Konağı, Hâlet Efendi Konağı, Ethem Paşa Konağı, 
Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa’nın Bakırcılar mevkiindeki 
konağı, Revani Çelebi Konağı, Serasker Rıza Paşa Konağı, 
Akif Mehmet Paşa Konağı, Kaptan Paşa Konağı67.

Süleymaniye’de Cami, Mescit ve Mektepler

Mimar Sinan Türbesi ve Sebili
Semte ismini veren cami ve külliye ile burada başka bi-
nalar inşa eden Mimar Sinan’ın türbesi, Mimar Sinan Cad-
desi ile Fetva Yokuşu’nun kesiştiği yerdedir. Süleymaniye 
Camii’nin doğu duvarının yanında Haliç tarafında Mimar 
Sinan’ın evi bulunmaktaydı. Evin üçgen biçimindeki arsa-
sında Sinan’ın türbesi yer alır. Etrafı yüksek çevre duvar-
larıyla sıralı türbenin ziyaret penceresinin üzerinde hattat 
ve şair Sâ‘î Çelebi’ye ait sülüs yazılı bir kitabe bulunur. 
1588 yılında vefat eden Mimar Sinan’ın vefatı için Sâ‘î Çe-
lebi “geçti cihandan bu dem de pir ü mimaran Sinan/Rûhi 
içün Fatiha ihsan ede pir ü civan” mısralarıyla H. 996 (M. 
1588) yılını düşürmüştür. Türbe küçük ölçekli ve müteva-
zıdır. Etrafında bazı aile üyelerinin mezarı vardır. Türbenin 
kuzey ucundaki sebil, sade görünümlüdür.  Türbe ve sebil 
1922’de tamamen yenilenmiştir68.

Mehmet Paşa Camii (hoca Gıyaseddin Camii)
Süleymaniye’de Hoca Gıyaseddin Mahallesi’nde Mehmet 
Paşa Yokuşu’ndadır. Banisi Akşemseddin’in yeğeni Gıya-
seddin Mehmet Efendi (v.1521)’dir. Paşa Çelebi lakabıyla 
anılan Gıyaseddin Mehmet Efendi Eyüp müderrisliği ve 
Amasya müftülüğünde bulunmuş, sonra bu görevi de bı-
rakarak emekli olmuştur. Sonradan Kudüs Medresesi’ne 
görevlendirilmişse de yola çıkmadan vefat etmiştir. Kabri 
mescidin mihrabı önündedir. Darussaade Ağası Beşir Ağa, 
minber koydurmasıyla mescit, cami hüviyeti almıştır. Cami 
1958, 1982 ve 1994 yıllarında onarımlar görmüştür70.

Kâtib Şemseddin Kasım Camii
Cankurtaran Mescidi olarak da bilinen cami, Fetva Yoku-
şu Caddesi ile Namahrem Sokağı’nın birleştiği noktada 
bulunmaktadır. Sultan II. Beyazıt’ın Sırkâtibi Şemseddin 
Kasım tarafından yaptırılmıştır. Banisi de burada metfun-
dur71. Uzun süre harap hâlde olan cami, kare planlı ve be-
tonarme olarak 1982 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Mimar Sinan Türbesi restorasyon sırasında, 
İ.Hakkı Konyalı Arşivi.

Mimar Sinan Türbesi, İ.Hakkı Konyalı Arşivi.

Mimar Sinan türbesi, Foto: Fatih Güldal, 2012.

Süleymaniye, Gulmez Kardeşler 1890’lar, İÜK, 
Nr: 779-17/0012.
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Kaptan-ı derya İbrahim Paşa Camii ve Sebili
Kaptan Paşa Sebili olarak tanınmış olan camii ve sebil, 
Süleymaniye Mahallesi’nde Besim Ömer Caddesi ile Prof. 
Ümit Yaşar Doğanay Sokağı’nın kesiştiği noktada bulun-
maktadır. Aslında sokağın önceki ismi Kaptan-ı Derya 
Sokağı idi. Cami, sebil ve hamam olarak Hicri 1130 (M. 
1717/1718) yılında Kaptan-ı Derya Kethüda İbrahim Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Cami ve hamam bir süre üniver-
site kütüphanesi ve okuma salonu olarak kullanılmıştır. 
Bir ara mektep olarak da kullanılmış, hamamı yıkılarak 
Mimar Kemalettin tarafından Medrese-i Kuzat yapılmıştır 
ve bu bina günümüzde İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Eski Müzeler Mü-
dürü Halil Edhem de bu binada mektep olarak kullanıldığı 
zaman bir süre eğitim almıştır. Osmanlı devletinin resmî 

matbaacılığı da bu binada yapılmıştır. Kapısının üzerinde 
Dâru’t-Tabâ‘ati’l-Amire ibaresini havi mermer levha daha 
sonra Babıhümayun’un altındaki Matbaa-i Amire’nin kapı-
sına takılmıştı. 
 
Cami 1987’de restore edilerek yeniden ibadete açılmış, 
1999 depreminde zarar gördüğünden tamir edilmiştir. Ca-
minin haziresinde Rumeli Kazaskeri Mollacık-zade el-Hâc 
İshak Efendi’nin kabri bulunur. 
 
Sebil lale süslemeli, yelpaze kemerlidir. Beş gözlü ve altı 
klasik başlıklı direk üstüne kubbelidir. Günümüzde büfe 
olarak kullanılmaktadır. Sebil kitabesinde banisinin cö-
mertliğinden bahsedilir; “fî sebîlillah su gibi malını etdi 
sebîl/ o sebîl ve Cami‘ ve hamâmı hayrât eyledi” 69. 

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sebili, Encümen 
Arşivi, 1941.

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Camii, Encümen Arşivi, 1941.
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1914’te hazırlanan bir rapora göre o tarihte 18 adet hüc-
resi vardı. Binası zemine bitişik, pencereleri avlusuna ba-
kan, havalandırma ve aydınlatma açısından gayr-i müsait, 
ahşap, bazıları iki bazıları birer kişilik 18 odası olup tamire 
muhtaç bir hâldeydi. Çamaşırhanesi iyi durumda ise de 
diğer temizlik mekânları sağlık açısından uygun bir hâlde 
değildi. Avlusunda suyu akan bir şadırvan ve bitişiğinde 
de halka açık bir camisi yani Kirazlı Mescit bulunuyordu. 
Raporu tanzim eden kişi harap durumu ve mahalle ara-
sında binalarla kuşatılmış ilme müsait olmayan durumu 
hasebiyle talebe iskânına ve yeniden inşaya pek uygun 
olmayacağı belirtilmiştir. Medresenin iki müderrisi vardı: 
Süleymaniye dersiâmlarından Akçaabatlı Hafız Mustafa 
Efendi ve Mersinli Ahmet Efendi. Birisi dışarıda diğerleri de 
medrese de ikamet eden toplam 25 talebesi vardı. Zaten 
rapora göre de bu toplam sayı, ikamet edebilecek talebe 
sayısıyla aynıydı. 
      
21 Aralık 1918’de, yani dört yıl sonrasındaki durumu 
tespit için eklenen kayıt şu şekildedir; “Harikzedegân 
tarafından işgal edilmiştir”. Bu durumda medresenin 
belirtilen tarihte eğitim dışında kullanılmakta olduğu 
anlaşılmaktadır74. Medrese daha sonra belediye tara-
fından yıktırılmıştır.Cenderecizade Muhittin Çelebi Türbesi

Cenderecizade Şemseddin Efendi Türbesi olarak da bilinir. 
Süleymaniye’de Kirazlı Mescit Sokağı’nda İstanbul Üni-
versitesi Yabancı Diller Fakültesi’nin önündedir. II. Beyazıt 
dönemi defterdarlarından Cenderecizade Muhiddin Çelebi 
adına inşa edilmiştir. 1972’de onarım gören türbe, son ola-
rak 2011 yılında restore edilmiştir.

deveoğlu Mescidi (hoca hamza Mescidi)
Süleymaniye’den Haliç’e inen yamaçta Kepenekçi Soka-
ğı’nda Siyavuşpaşa Medresesi karşısında bulunan mes-
cidin banisi Şeyh Hoca Hamza’dır. Bu zat 1651’de vefat 
ettiğine göre, bu tarihten evvel yapılmış olmalıdır. Mes-
cidin duvarları taş ve tuğla ile örülü oluş çatısı ahşaptır. 
Minaresi de tuğladır. Banisi Hoca Hamza hazirede met-
fundur. Minberini Damat İbrahim Paşa koydurmuştur. Cami 
civarındaki (1108) 1696 yılında yapılan çeşmeden dolayı 
Deveoğlu ismini almıştır72. Cami günümüzde işlevini sür-
dürmektedir.

Kirazlı Mescit (Süleyman Subaşı Mescidi)
Kirazlı Mescit ve Taş Tekneler sokaklarının birleştiği köşe-
de bulunmaktadır. Bu isimle anılmasının sebebi, önceden 
burada kiraz ağaçları bulunmasından dolayıdır. Mescidin 
banisi Karcı Süleyman Subaşı’dır. Vakfiyesi Aralık 1586 
yılını taşır. Avlusunda sonradan belediye tarafından yık-
tırılan medresesi bulunmaktaydı. Caminin sokak tarafın-
da Reisülküttap Mehmet Sait Efendi’nin hemşiresi Şerife 
Ayşe Sıdıka Hanım adına yaptırılmış 1257 yılında yaptırıl-
mış bir çeşmesi vardır73. 

Süleyman Subaşı Medresesi
Kirazlı Mescit’in yakınında inşa edilen medresenin Mi-
mar Sinan’ın eserleri arasında sayılmaktadır. 2 Ağustos 

tarafından satılmıştır78.

Sefer ağa Çeşmesi
Bozdoğan Kemeri arkasında Kirazlı Mescit Sokağı ile Ko-
vacılar Caddesi’nin kesiştiği köşebaşında yer alan çeşme, 
hicri 1029 (M. 1619/1620) yılında Sefer Ağa tarafından 
klasik tarzda yaptırılmıştır. Sivri kemerinin içinde bozulan 
ayna taşının yanında bir taş yuvası vardır. Suyu akmamak-
tadır. Hemen önünde büyük bir ağaç bulunduğundan kita-
besi güç okunur hâle gelmiştir. Tarih mısrası şöyledir: “Ya 
ilahi ola bu çeşme hemîşe cârî” (1029). Yakın zamanda 
restore edilen çeşme iyi durumdadır ve suyu akmaktadır79.

Siyavuş Paşa  Medresesi
Süleymaniye Camii’nin doğusunda, Odun Kapısı Yokuşu’n-
da Kepenekci Sokağı’nda Devoğlu Çeşmesi ve Hoca Ham-
za Mescidi’nin karşısında yer alan medrese, II. Selim’in 
Damatı Kanijeli Siyavuş Paşa tarafından, doğum sırasında 
vefat eden eşi Fatma Sultan için yaptırılmıştır. Bu nedenle 
medreseye Fatma Sultan Medresesi de denir. Medresenin 
inşa tarihi tam olarak bilinmemekteyse de, vakfiyesi 1590 
yılını göstermektedir. Mimarının Davut Ağa olduğu tahmin 
edilmektedir. Toplam 15 hücresi olan medrese, arazideki 
eğim nedeniyle iki katlı olarak yapılmıştır.
      
1914 yılında 4’ü baraka olarak sonradan yapılmış toplam 
19 hücresi vardı. Güneş görmediğinden havadar ve aydın-
lık değildi. Tamir edildiği takdirde güzel bir medrese olaca-
ğı düşünülmekteydi. O tarihte müderris kadrosu Ankaralı 
Refî‘ Efendi, Rizeli Rasim Efendi ve Erzurumlu Salih Nâzım 
Efendi’den oluşuyordu. Birinci Dünya Savaşı’nın son yılın-
da, 1918’de medresenin 3 odası Hilal-i Ahmer ve diğer 3 
odası Osmanlı askerleri tarafından kullanılmaktaydı ve 
geri kalanı da harap hâldeydi. 1970’lerde medresenin bazı 
odalarında aileler barınıyordu ve dershanesi de işyeri ola-
rak kullanılıyordu. 2007’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 
Mimarlık Müzesi kurulması kaydıyla Mimarlık Vakfı’na 
tahsis edilen medresenin kazı ve temizlik işleri 2009 yı-
lında tamamlanmıştır. Restorasyon çalışması hazırlıkları 
devam etmektedir75.   

emîr hoca Medresesi
Süleymaniye civarında, Bozdoğan Kemeri ile Kirazlı Mes-
cit civarında, Molla Hüsrev Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan bu medresenin eğitimini Süleyman Subaşı Medrese-
si’nin müderrisleri devam ettiriyordu. 1914 Ağustos’unda 
4’ü yanmış 4’ü de yıkılmaya meyilli 8 odası vardı. Binası-
nın hava, ışık ve temizlik cihetlerinden kullanılmaya uygun 
değildi ve yangında yıkılmaya yüz tutmuştu. Bu sebepler-
den dolayı iskân edilemeyecek ve yeniden ihyaya müsait 
olmayan bir biçimdeydi. O tarihte 15 kadar talebesi vardı 
ve yangın sonrası 10 kadarı medrese dışında ikamet edi-
yordu. Nitekim dört yıl sonrasında medresenin “muhterik” 
olarak nitelendirilerek, eğitim görülemez durumdaydı76.

İbrahim Kethüda Medresesi
Tam yeri bilinmemektedir. Ancak yerinin Süleymaniye ci-
varında Şeyh Vefa Mahallesi’nde olduğu biliniyor. 1914 
yılında ikisi geniş, diğerleri birer kişilik 8 odası vardı. Ay-
dınlık, havadar olması yönlerinden gerekli özelliklere sa-
hip olsa da, avlusunun ufak, temizlikle ilgili kısımlarının 
tamir ihtiyacından dolayı öğrencilerin ikametine uygun 
değildi. Gerekli tamirat yapıldıktan sonra ise bu mümkün 
görülmüştür. O tarihte 8’i dışarıda, geri kalanı medresede 
ikamet eden toplan 20 talebesi vardı. 1918 yılında ise ha-
rikzedegânın işgali altındaydı77.

nevruz (nevres) Kadın Mektebi
Kirazlı Mescit Çeşmesi’nin bitişinde Tımarhane’nin karşı-
sında yer alan bu sıbyan mektep 20.yüzyıl başında Evkaf 

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sebili 
kitabesi, Encümen Arşivi, 1941.

Hoca Hamza Camii, Encümen Arşivi, 1941.

Hoca Hamza Camii, Encümen Arşivi, 1941.Hoca Gıyaseddin Camii, Encümen Arşivi, 1941.



1899 yılında Seraskeriye Kulesi'nden çekilen bu fotoğrafta Süleymaniye, Vefa ve Şehzadebaşı'nın ahşap 
dokusu belirgin bir şekilde dikkat çekmektedir, Sébah-Joaillier 1899, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R25098.
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Kara Mustafa Çeşmesi
Süleymaniye altında Kepenekçi Sinan Camii yakınındadır. 
Sadrazam Kamaniçe Fatihi Kara Mustafa Paşa kendi sa-
rayının altında 1677 yılında yaptırılmış bir duvar çeşme-
sidir. Kitabesinin vefatından sonra konulduğu “Ruhları için 
Fatiha” ibaresinden anlaşılıyor. Tekne taşı parçalanmış ve 
musluğu koparılmış olan çeşme bakımsız bir durumdadır. 
Kitabesi kemerinin üzerine konulmuştur. Tarih mısraı “Şifa 
olsun gel ab iç çeşme-i Musaffadan” 1215 (M. 1800) şek-
lindedir80.

abdullah ağa Çeşmesi
Süleymaniye civarında Kirazlı Mescit Sokağı’nda Cende-
recizade Şemseddin’in türbesi yanındaki mezarlığın duva-
rındadır. Kesme taştan Türk klasik üslubunda yapılmıştır. 
Hâlen muattaldır. Üzerindeki iki satırlık kitabe şöyledir:

Ve mine’l-mâ’i külle şey’in hayy 
Allahümme ecirni mine’n-nâr
Ve edhilne’l-cennete maa’l-ebrar 
Çeşme-i Abdullah Ağa Ali Efendizade
1105 (M.1693) 81.

devoğlu ali ağa Çeşmesi
Süleymaniye altında Kepenekci Sokağı’nda bulunan 
çeşme, Hoca Hamza Camii’ne bitişiktir, bu yüzden Hoca 
Hamza Camii Çeşmesi olarak da isimlendirilir. Üzerin-
de besmele-i şerif, “ve mine‘l-mâ’i külle şeyin hayy” ve 
“el-hamdülillahi rabbi’l-‘âlemîn” ayeti kerimelerinden 
sonra Arapça şu tarih mısraı vardır;
“ve ammet ni‘amün minhu feden liismail” 1108 (M. 1696)” 
82. Çeşmenin teknesi ve setleri haraptır, suyu mevcut de-
ğildir.

hatipzade ahmet ağa Çeşmesi
Süleymaniye civarında Hocahamza Camii yakınında mer-
divenli yokuşun ortalarındadır. Dergâhâli serçavuşların-
dan Ahmet Ağa’nın ruhu için yaptırıldığı üç satırlık kita-
besinden anlaşılmaktadır. Hâlen muattaldır. Kitabe şudur;

Sahibü’l-hayr serçavuşan-ı dergâhıÂli esbak
Merhum ve mağfur hatipzade Ahmet Ağa ruhiyçün
ElFatiha Fi 17 B. Sene 1192 (M. 1778) 83.

ali efendi Çeşmesi
Süleymaniye kurbunda Sarı Beyazıt ve Mehmet Paşa 
camileri arasındadır. Büyük ruznamçe Kalemi başhalifesi 
merhum Ali Efendi vakfın hayratı olduğu üç satırlık kita-
besinden anlaşılmaktadır.
      
Hüvelhayyülbaki Sahibülhayrat velhasenat Büyük ruzname-
ci kaleminin sabıka baş halifesi Merhum ve mağfur Ali Efendi 
vakfının hayratıdır ruhu şerifiyçün Fatiha 1228 (M. 1813).

Tonoz kemerli hazinesinin cephe sıvaları dökük ve ta-
mire muhtaç bir hâldedir. Suyundan civar halkı fayda-
lanmaktadır84.

Şerife ayşe Sıddîka hanım Çeşmesi
1257 (M.1841): Süleymaniye civarında Kirazlı Mescit Ca-
mii’nin köşesindedir. Kitabesi 1841 yılını taşımaktadır. 
Çeşmenin yüzü kabartma süslerle bezelidir. Mermer kapı 
haznesi, tekne ve ayna taşları yepyeni ve suyundan halk 
istifade etmektedir. Mehmet Rıfat imzalı iki satırlık kitabe-
sinden Mehmet Şeyda Efendi merhumun hemşiresi tara-
fından yaptırıldığı anlaşılmaktadır;
Ve-sekāhüm rabbuhüm şarâben tahûrâ
Sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât Mehemmed Seydâ Efendi 
merhumun hemşîre-i muhteremeleri Şerife Âyişe Sıddîka Ha-
nım’ın hayrâtıdır 1257 (1841 M.) 85.

valide Kethüdası Çeşmesi
1120 (M.1708): Süleymaniye civarında Dökmeciler Hama-
mı kurbundadır. Bir evin altında kalmış ve bugün muslu-
ğu koparılmış, sudan mahrum hâlde bulunan bu çeşmeyi 
yaptıran Valide Kethüdalarından Elhac Mehmet Ağa’dır. 
Ayna taşının üst ve kitabesinin altı kısmındaki kabartma 
ve oyma yelpaze şeklindeki tezyinatiyle güzel bir görünü-
şe malik olan çeşmenin Şair Şehdiye ait iki kıtalık kitabe-
sinin tarih beyti şudur:

Şehdiya bu hayr içün tarihtir
Cuyibari Çeşmei ayni hayat
110 (M.1708) 86.

Abdullah Ağa Çeşmesi, Encümen Arşivi, 1941.

Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden Süleymaniye Camii ve civarı,
H.Högg 1960, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB10714.
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Müftülük binasından Süleymaniye'nin genel görünümü, A.Eckstein 1937, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 13167.
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Süleymaniye Camisi bağlamında yüzyıllar boyun-
ca oluşan yazılı  mitos, külliyenin yabancı res-
samların tablolarında  görülen  görkemli  silüeti  
ve yapının Kanuni Süleyman dönemini simgele-
yen en büyük yapı kompleksi  olması  Sinan’ın bu 

ünlü yapısını  İstanbul’un mührü yapar. Süleymaniye Kül-
liyesi, sultanların yaptırdıkları büyük külliyelerin, sultan 
vakıfları olarak kent bütünündeki sosyal işlevlerini açıklar. 
Osmanlı yapı teknolojisinin ve Sinan’ın anıtsal yapı tasa-
rımının da en önemli göstergelerinden biridir. Ömer Lütfi 
Barkan tarafından yayımlanmış olan “inşaat defterleri” 
böyle bir yapı şantiyesinin örgütlenmesi, inşaat teknik-
leri ve malzemeleri konusunda Osmanlı mimarisinin en 
önemli compendiumdur. “Süleymaniye inşaat defterleri”n-
de bu örgütlenme ve ilgili yapı ekonomisi ayrıntılı olarak 
belgelenmiştir (1553-57).

SüleyManİye KüllİyeSİ

Prof. Dr. Doğan KUBAN*

*Mimarlık Tarihçisi

Haliç sırtlarında eski sarayın kuzeydoğuya inen bahçeleri 
bir külliye için gerekli alanlara sahip olmadığı için Süley-
maniye Külliyesi değişik kotlarda büyük payanda duvar-
larıyla desteklenen teraslara oturur. Evliya Çelebi’nin 
“Tahtakale, Siyavuş Paşa Sarayı, Yeniçeri Ağası Sarayı, 
Küçükpazar Sarnıcı, Ağa Mektebi, İmaret (Süleymaniye 
İmareti, Kurşunhane ve Bimarhane) sedlerinin hepsi Sü-
leymaniye’nin sedleridir,” sözleri bu büyük teraslama ve 
payandalama çalışmasını anlatmaktadır.
 
Süleymaniye Külliyesi’nin toplumsal işlevini Süleymaniye 
Vakfiyesi açıklar. Camiyi çevreleyen geniş avluların batı-
sındaki yüksek  terasta  Evvel ve Sani medreseleri ve bir 
Tıp Medresesi yapılmıştır (Bu medrese bugün yoktur). Av-
luların doğusundaki meyilli arsada Salis ve Rabi medrese-
leri ve kuzeydoğu köşesine Sinan’ın mezarı vardır. Arsanın 

Süleymaniye Camii'nin avlusu, Abdullah Freres, 1880'ler, İÜK, Nr: 90819-0064.
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çok meyilli olması nedeniyle bu dört medresenin altların-
da dükkân sıraları yapılmıştır. Öğretim amaçlı olarak külli-
yenin güneyde cami avlusunu sınırlandıran bir darülhadisi 
(özgün biçimini yitirmiştir) ve bir sıbyan mektebi vardır. 
Süleymaniye Medreseleri ve darülhadisi Osmanlı öğretim 
sisteminde en üst kurumlardı.    
 
Daha düşük bir kotta meyilli bir arsada inşa edilen şifaha-
ne Tıp Medresesi’nin kuzeyindedir.  Darüşşifa ile aynı te-
rasta imaret ve tabhane vardır. Darüşşifa,  imaret, tabha-
ne ve bunların altındaki kervansaray, o çağ için büyük bir 
sosyal hizmet kompleksi oluştururlar.  Caminin güneyinde 
mihrap duvarı arkasındaki hazirede Kanuni’nin ve Hürrem 
Sultan’ın türbeleri vardır. Arka avludaki küçük kubbeli ya-
pının darülkurra olabileceği ileri sürülmüştür. Fakat buna 
dair bir belge yoktur. Bu yapının türbedar odası olması 
muhtemeldir. Camide medreselerin altlarında arastalarda 
(dükkân sıraları), 18 bekâr odası ve külliyenin en alçak ko-
tunda bir erkekler hamamı vardır.   
 
Osmanlı’nın mimari düzen anlayışı en gelişmiş hâliyle Sü-
leymaniye Külliyesi’nin tasarımıdır. Bu yapının inşaat ve 
kullanım sürecinde Osmanlı-İslam uygarlığının en çarpı-
cı ve öğretici gösterisi vardır. Sultanın emri ile inşaattan 
Müderris ve Nâzır Mehmet Bin Mehmet; Yapı Emini Si-
nan Beg;  Kâtip Halil ve Ser Mimaran-ı Dergâh-ı Âli Sinan 
sorumlu  idiler.  Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede 

Haziran 1550’de cami inşaatına başlandığı, 16 Ağustos 
1556’da kubbenin tamamlandığı yazılıdır. 1557’de cami 
bitmiş ve 4 Ekimde namaza açılmıştır. Buradaki tarihler 
caminin toprak üzerindeki bölümünün yapılmasına ilişkin-
dir. Evliya Çelebi, yapının toprak üstüne çıkmasının üç yıl 
sürdüğünü ve toprak üzerindeki inşaatın temel ve plat-
formlarının yerleşmesi için bir yıl beklendiğini yazar. Buna 
göre yapı, Şehzade Camii’nin bitiminden bir yıl önce temel 
kazılarıyla başlamıştır. 
 
Bu inşaatta hassa mimarları dergâhı ögeleri, kapıkulu 
ocakları, ücretli serbest ustalar ve işçiler ve donanma-
nın forsaları çalışmışlardı. Evliya Çelebi, temel inşaatında 
ayağı bağlı 3000 forsanın çalıştığını yazar. Barkan, çalışan-
ların %55’inin serbest, %39’unun acemioğlanı, %5,25’inin 
esirler olduğunu hesaplamıştır. Yaz aylarında işçi mevcu-
du 3000’e ulaşıyordu.   Taşçı, marangoz ve camcıların ço-
ğunluğunun Müslüman olmasına karşın, lağımcı, demirci 
ve ocaklarda taş kesenlerin çoğunluğu Hristiyan’dı. İnşaat 
süresince önemli bölümleri örneğin büyük kemerlerin ta-
mamlanması gibi nedenlerle yapılan törenlerde sorumlu-
lara ödüller veriliyor, hilatler giydiriliyordu.
 
Sinan’ın kalfalık yapıtım dediği Süleymaniye Camisi ta-
sarımı Ayasofya Kilisesi ile bir karşılaştırma bağlamında,  
Osmanlı mimari tarihinin gelişme süreci içinde ve Sinan’ın 
mimari tasarımının gelişmesi içinde değerlendirilebilir. Er-

Süleymaniye Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.

Süleymaniye Camii’nden bir detay, B. Kar-
gopoulo 1880’ler, İÜK, Nr: 90763-0023.
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Süleymaniye Camii kubbesi, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.



Havadan Süleymaniye Külliyesi, Foto: Halit Ömer Camcı.
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ken Avrupa yazımın da Ayasofya’nın  kopyası olarak de-
ğerlendirilmiştir. Bu yargı her iki yapıda da orta sahınların 
(ya da neflerin)  bir orta kubbe ve iki yarım kubbe ile örtü-
lü olmalarıdır. Fakat analitik bir değerlendirme yapılınca, 
aradan geçen bin yıl içinde kubbeli yapının statik dengesi 
konusunda uygulamaya bağlı deneyimlerin taşıyıcı siste-
mi, payanda ögelerinin dağılımı ve boyutlandırılmasının 
örtü ögelerinin, galerileri, revakların, özellikle aydınlat-
manın tümüyle değişik bir mekân kurgusu yarattığı gö-
rülebilir. Ayasofya tasarımı, MS 6. yüzyıldaki Hristiyan mi-
marisinin kubbeli bazilika geleneği içinde yapılan büyük ve 
özgün, fakat strüktür olarak gelişmemiş bir ilk denemeydi. 
Ayasofya sistemindeki taşıyıcıların kesitleri, Süleyma-
niye’ye oranla iki kat daha fazladır. Dünyanın en güzel iç 
mekânlarından biri onu ayakta tutmak için, yapının ya-
şamı boyunca yapılan duvar ve payanda yığınıyla ayakta 
durmaktadır. Ayasofya içe dönük bir kubbeli bazilikadır. 
Süleymaniye, iç tasarımı ile olduğu kadar strüktürünün 
dış şekillenmesiyle ise dışa dönük bir tasarımdır. Şehzade 
Camii’nde Ayasofya’yı aklına getirmeden merkezi planlı 
bir tasarım yapan Sinan, bu kez aynı sultana yapacağı ya-
pıda daha eski bir modele, kendi isteğiyle değil padişahın 
arzusuyla dönmüş olmalıdır. Fakat Osmanlı mimarisinin 
14. yüzyıldan sonra geliştirdiği geometrik o bezemesel 

niteliği ağır basmayan, yalın, aydınlık ve dış mekânla iliş-
kisi görsel olarak devam eden mekân kavramı Süleyma-
niye’de de sürmektedir. Dış tasarım dikdörtgen prizmatik 
altyapı üzerinde, yarım küreler, değişik boyutta silindirler, 
kemerler gibi yalın geometrik biçimleriyle belirli ögelerin, 
Le Corbusier’nin deyimiyle, ışık altında gerçekleştirdikle-
ri bir sanatsal kompozisyondur. Sinan, kendinden önceki 
camilerin sağır, dolu kütle karakterini, bir galerisi motifi ile 
önce Şehzade’de ve sonra Süleymaniye’de ortadan kaldı-
rarak, yeni bir cephe tipolojisi yaratmıştır. O zamana kadar 
olmayan yan girişler, merdivenler, saçaklar, abdest mus-
lukları örneğin II. Beyazıt Camisi ile karşılaştırıldığı zaman, 
Sinan’ın ulaştığı tasarım ustalığını sergilerler.    

Süleymaniye’de minareler altyapı yerine üstyapının par-
çası olmuştur. Avlu ile harim arasında daha yüksek, av-
lunun kuzey tarafında daha alçak tutularak altyapının 
kubbeli örtü ile bütünleşmesinde avluyu tümel kompozis-
yonun parçası yapmıştır.  
 
Orta Çağ’dan bu yana fazla değişmeyen medrese tipolojisi 
Sinan’da da devam eder. Terasları ve kademeli revakları 
ile Salis ve Rabi Medreseleri, Osmanlı mimarisinde kendi 
başlarına bir tipoloji oluştururlar. Külliye yerleşmesinin 

Süleymaniye Camii detay, 
Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.

Süleymaniye Camii'nin minaresinden bir görünüm, Sébah-Joaillier vor 1900, 
Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: 7350.
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Süleymaniye Camii, Foto: Sinan Ceco, 2012.



Grelot'un çizimiyle Süleymaniye Camii, Grelot Guillaume. Relation nouvelle d´un voyage de Constantinople Paris 1680.
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kuzeyindeki darüşşifa, mutfak, yemekhane, imaret, ta-
bhane ve kervansaraydan oluşan imaret, öğrencilere ve 
gelip gidenlere de hizmet veriyordu. Bir dizi kubbeyle 
örtülü yemekhane ve ona bitişik, dört kubbeli ve or-
tasında tek bir taşıyıcı olan mutfak, klasik dönemdeki 
benzer yapılarda kullanılan modüler planla tasarlan-
mıştır. Fodla fırını, kiler ve ambarlar revakların arkasına 
dizilmiştir. Bitişik tabhane, revak hacimlerinde Sinan’ın 
yaptığı ufak mekân oyunlarıyla zenginleşir. Örneğin 
Sinan’ın Kanuni için tasarladığı türbe, II. Murat’ın Bur-
sa’daki türbesi gibi çevre koridorludur. Fakat bu bir kori-
dor olmaktan çok biçimsel bir yaklaşımı belirler. Mezarın 
etrafında bir çevre koridoru fikri antik mimaride, erken 
Hristiyanlıkta ve peygamberin göge çıktığı kaya üzeri-
ne inşa edilen Kubbetü’s-Sahra’da uygulanmıştır. Bir 
temel yapı tipolojisi olarak Kanuni Türbesi, Spalato’da 
Diocletiano’nun sarayındaki mozolenin planına benzer. 
İçerideki çevre koridoru dışında yapı çevresinde de bir 
revak dolaşmaktadır. 

Fakat şemaların benzerliğine karşın bu iki yapı tasa-
rımları birbirlerinden çok farklıdır. Kanuni’nin türbesi 
mekânsal ve plastik yorumları ve ışık kullanımı ile ta-
mamen değişik bir kimlik taşımaktadır. Merkezdeki sü-
tunların taşıdığı kubbe ile duvarlara oturan kubbe çift 
cidarlı bir örtü oluşturarak görkemli bir dış yapı silüeti 
yaratır.  İç kubbeyi taşıyan ayaklara oturan sekiz kemer 
üçlü pencerelerle açılarak türbenin içi ışığa boğulmuş-

tur. Her kenarına üç büyük pencere açılmış olmasına 
karşın etkili bir kütle olarak yükselen türbenin eteğin-
de ince sütunlara dayalı alçak ve gösterişsiz bir ahşap 
saçak ilgi çekici bir uygulamadır. Görkemli üstyapı bir 
revak üzerinde kaldığı için kütlesel bir etki yaratmaz.  
Böylece üstyapı bağımsız bir geometrik düzen olarak 
sunulmuştur.     
 
Camilerin bezenmesinde mimarlar, bezeme alanlarının, 
sınırların saptar. Bezemenin içeriğini nakkaşlara, hattat-
lara, çini ustalarına bırakırlar. Sinan’ın hiçbir yapısında 
bezeme eğilimi güçlü değildir. Bu nedenle ne yazılarda 
ne çini kaplamada ya da kıble duvarındaki vitraylarda, 
dönemlerinin en büyük sanatçılarının işi olmasına kar-
şın, abartılı bir bezeme uygulaması vardır. 
 
Süleymaniye’nin, Tezkiretü’l-Bünyan’da sözü edilen 
bir kitabe programı vardır. Örneğin, caminin büyük 
kubbesi Nur suresiyle süslenmiştir. Avlunun kıble 
duvarında Besmele ve Ayete’l-Kürsi, mihraptaki çini 
madalyonlarda Fetih suresi yazılıdır. Kıble duvarında 
kalan özgün vitraylı pencereler, Sarhoş İbrahim diye 
bilinen bir ustanındır. Yüzyıllar içinde Süleymaniye 
doğal ve insani nedenlerle birçok özgün bezemesini 
kaybetmiştir. Kubbe bezemeleri de özgün değildir. Sü-
leymaniye Camii’nin Sinan’ın hiçbir yapısında olmayan 
üç katlı taçkapı Osmanlı mimarisinde sadece bir kez 
denenmiştir.    Süleymaniye Camii kubbeleri, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.

Süleymaniye Camii’nde abdest alan insanlar, 
1880’ler, İÜK, Nr: 779-19/0009.
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yılları arasında restore edilmiştir. Medresede İstanbul 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü faaliyetine devam et-
mektedir. Külliyeye ait sıbyan mektebiyle bazı dükkânlar 
bugün Pîrî Mehmet Paşa Vakfı’na geçmiş bulunmaktadır.
 
Üçgen biçiminde bir arsa üzerinde inşa edilen ve medrese 
ağırlıklı küçük külliyeler grubu içinde yer alan bu külliyede 
yapılar medreseye bitişik olarak düzenlenmiştir. Cephede 
dükkânlar arasında yer alan basık kemerli kapı ile med-
reseye geçiş sağlanmaktadır. Yamuk dikdörtgen planlı 
avluda giriş yönü hariç diğer üç yönde baklavalı başlıklara 
sahip mermer sütunlara oturan sivri kemerli revaklar av-
luyu “U” biçiminde çevrelemektedir. Revakların arkasında 
güneydoğu yönü dışında diğer iki yönde “L” şeklinde sıra-
lanan medrese odaları vardır.
 
Avlunun güneydoğu yönünde dershane mescit odası yer 
almaktadır. Önünde bulunan revak birimleri diğerlerinden 
farklı olarak dikdörtgen şeklinde olup üzerleri aynalı to-
nozla örtülmüştür. Burada farklı şekilde ele alınan revak 
cephesi de mermerle kaplanmıştır. Dershane mescit kare 
planlı olup üzeri pandantiflerle geçişi sağlanan kubbe ile 
örtülmüştür. Mermerden basık kemerli kapı ile geçilen 

Eminönü’nde Vezneciler Caddesi üzerinde yer 
alan külliye medrese, dershane, mescit, türbe, 
sebil, sıbyan mektebi ve dükkânlardan oluş-
maktadır. Külliye, I. Ahmet devri sadrazamla-
rından Kuyucu Murat Paşa tarafından yaptı-

rılmıştır. Murat Paşa’nın 1020 (1611) yılında Diyarbakır’de 
vefat ederek İstanbul’a getirildiği ve daha önceden yaptır-
dığı medresesi yanındaki türbesine gömüldüğü bilinmek-
tedir. Türbenin kapısı üzerinde bulunan ayet kitabesinden 
başka yapıda bir kitabe mevcut değildir. Bir kaynaktan 
medresenin Muharrem 1019 (Nisan 1610) tarihinde ta-
mamlandığı anlaşılmaktadır. Bazı araştırmacılar yapıyı 
devrin başmimarı Sedefkâr Mehmet Ağa’ya mal etmişler-
dir. Ancak Mehmet Ağa’nın başmimarlığı devrinde yapılan 
külliyenin bu mimarın eseri olduğu kesin değildir.
 
1782 yılındaki büyük yangında türbenin zarar gördüğü 
ve 1869’da yapılan bir tespitte medresenin faal olduğu 
bilinmektedir. 1894 depreminde sıbyan mektebi yıkılmış, 
23 Temmuz 1911 tarihindeki Uzunçarşı yangınında külliye 
kısmen harap olmuştur. 3 Ocak 1919’da yapılan bir tes-
pitle medresenin yangınzedeler tarafından işgal edildiği 
anlaşılmaktadır. Harap durumda olan külliye 1943-1950 

KuyuCu MuRAT PaŞa KüllİyeSİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇoBANoğLU*

*İ. Ü. Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi

Kuyucu Murat Paşa Külliyesi'nden bir kesit, Encümen Arşivi, 1940.
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Kuyucu Murat Paşa Külliyesi'nin Fen Fakültesi bahçesinden görünümü, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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önünde mukarnaslı başlıklara sahip mermer sütunlara 
oturan ve üç sivri kemerli olarak düzenlenmiş bulunan sa-
kıf yer alır. Çift sıra pencere düzenine sahip olan yapıda alt 
sıra pencereler dikdörtgen açıklıklı, üst sıra pencereler ise 
kemerli olarak düzenlenmiştir. Kapının bulunduğu cephe-
de bir alt pencere sebile, karşısındaki duvarda altlı üstlü 
birer pencere dershanemescide açılmaktadır. İki yan cep-
hede ise altlı üstlü ikişer pencere ile dışa açılan mekânda 
iki adet dolap nişi mevcuttur. Türbede Sadrazam Kuyucu 
Murat Paşa, Abaza Mehmet Paşa ve Cigalazade Sinan Pa-
şa’nın oğlu Mehmet Paşa’nın metfun olduğu bilinmektedir. 
Bugün türbe bakıma muhtaç bir durumdadır.
 
Külliyenin güneydoğusunda türbeye bitişik şekilde yer-
leştirilen mermer kaplamalı sebil dışa taşkın beş cepheli 
olarak düzenlenmiştir. Vaktiyle bir köşe başı sebili olan 
yapıya basık kemerli kapı ile geçilmektedir. Kurşun kaplı 
ahşap bir kubbe ile örtülü olan yapının mukarnaslı baş-
lıklı mermer sütunlara oturan sivri kemerli cephelerinde 
geometrik kompozisyonlu metal şebekeler bulunur. Se-
bil içinden türbeye bakan dikdörtgen açıklıklı bir pencere 
vardır. Kapının karşısındaki köşede mermer su haznesiy-
le kuyu mevcuttur. Sebilin suyu vaktiyle Süleymaniye su 
yolundan sağlanmaktaydı. Yapı günümüzde bakımsız bir 
hâldedir.
 
Vezneciler Caddesi’ndeki iki dükkânın üzerinde fevkani 
olarak düzenlenmiş sıbyan mektebi külliyenin kuzeybatı-
sındaki köşede yer almaktadır. Kesme köfeki taşından inşa 
edilen yapı kare planlı olup pandantiflerle geçişi sağlanan 
dıştan sekizgen kasnaklı kubbe ile örtülmüştür. Cadde 
üzerinde dükkânlar arasında bulunan dikdörtgen açıklıklı 
bir kapı ile mektebe geçiş sağlanmıştır. Kare planlı olan 
mektep odası karşılıklı iki duvarda açılan çift sıra pence-

192, plan 51, Vezneciler (Balaban).
Mehmet Genç – Mehmet Mazak, İstanbul Depremleri, Fotoğraf ve Belge-
lerle 1894 Depremi, İstanbul 2000, s. 42, 55. 
Mustafa Cezar, “Osmanlı Devrinde İstanbul Yapılarında Tahribat Ya-
pan Yangınlar ve Tabii Afetler”, Türk San’atı Tarihi Araştırma ve  
İncelemeleri, İstanbul 1963, C.I, s.347-348.
Mübahat S. Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara 
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mekânda eksenden sağa kaydırılmış bir mihrap nişi var-
dır. Çift sıra pencere düzenine sahip mekânın yan duvar-
larında ikişer dolap nişi bulunmaktadır. Mihrabın solunda 
altlı üstlü birer pencere türbeye, kapının iki yanındaki birer 
pencere ise revaka açılmaktadır. Yapıda kubbe ortasında 
ve kubbe eteğinde yer alan kalem işleri son olarak 1995 
yılında yenilenmiştir. Yeşil ve kırmızı renklerin kullanıldığı 
kalem işlerinden kubbe ortasındaki desen az görülen zik-
zaklı bir madalyon kompozisyonu gösterir.
 
Medrese odaları on dört adet olup üzerleri pandantiflerle 
geçişi sağlanan kubbelerle örtülüdür. Revaklardan 
dershane mescit önündeki üç birimden başka uzun 
koldaki bir birim de aynalı tonoz örtüye sahiptir. Diğer 
on bir birim pandantiflerle geçişi sağlanan kubbelerle 
örtülmüştür. Odalarda dolap ve ocak nişlerinin yanı sıra 
avluya ve dışa açılan pencereler vardır. Yalnızca kuzeydeki 
kısa kolda dışa açılan pencereler mevcut değildir. Kısa 
kolda ortadaki odanın revaka açılan penceresi diğerlerine 
göre daha dar tutulmuştur. Bu pencerenin solunda bir niş 
açılmıştır ve altında bir kuyu bulunmaktadır. Bu kolda en 
uçtaki birim hela olarak düzenlenmiş olup üzeri aynalı 
tonozla örtülmüştür. Tonozda açılan fil gözü pencerelerle 
mekânın havalandırılması ve aydınlatılması sağlanmıştır. 
Medrese avlusunun üzeri bugün alçı tavan ve sundurma 
ile kapatılmış, zemini de betonlanmıştır. Avlu ortasında 
olması gereken şadırvan hakkında bilgi yoktur.
 
Medresenin güneydoğusunda yer alan türbe dershane-
mescide bitişik olarak ele alınmıştır. Kesme köfeki taşın-
dan inşa edilen yapı kare planlı olup üzeri bugün ahşap 
tavanlı ve kurşun kaplı dört meyilli bir çatı ile örtülüdür. 
Vaktiyle bu üst örtünün kubbeli olduğu bilinmektedir. Gü-
neydoğuda sağa kaydırılmış olan basık kemerli kapının 

relere sahiptir. Alt sıra pencereler dikdörtgen açıklıklı, üst 
sıra pencereler sivri kemerli olarak düzenlenmiştir. Sıbyan 
mektebinin medrese ile birleştiği yerde büyük yuvarlak 
kemerli derin bir niş vardır. Yapının kuzeybatı cephesinde 
duvar ortasında bir ocak nişi ile iki yanında birer dikdört-
gen dolap nişi bulunmaktadır. Mektep içinde son yıllarda 
yapılmış olan ve orijinalliği olmayan yoğun kalem işleri 
vardır. Yapı bugün altındaki bir dükkânla beraber büfe ve 
kafeterya olarak kullanılmaktadır.

Külliyenin Vezneciler Caddesi’ne bakan cephesinde on 
üç adet dükkân yer almaktadır. Dışarıya tuğladan yuvar-
lak kemerlerle açılan dükkânlar beşik tonozla örtülüdür. 
Cephe, kemer aralarında taş ve tuğlanın alternatif olarak 
kullanılması ile oluşan almaşık duvar örgüsüne sahiptir. 
Son yıllarda restore edilmiş olan dükkânlar Vakıflar idare-
si tarafından kiraya verilmiştir.
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Tarih Bölümü

ağa Kapısı 

Günümüzde İstanbul Müftülüğü olarak kul-
lanılan binanın yerinde 1826 yılına kadar 
yeniçeri ağalarının ikametgâhı ve görevle-
rini yaparken kullandığı binaya Ağa Kapısı 
denilmekteydi. Kaynaklarda saray, konak 

gibi farklı şekillerde nitelendirilmiştir. İlk inşa tarihi kesin 
olarak bilinmemekle beraber Hammer, Kanuni Sultan Sü-
leyman devrinde olduğunu ifade etmektedir. Bulunduğu 
yer itibarıyla buradan bütün İstanbul görülmekte ve ilk 
yangın alarmı da buradan verilmekteydi. 
      
Ağa Kapısı’ndan tarihlerde ilk bahsedilmesi, 1622 yılında 
Sultan II. Osman’ın tahttan indirilme hadisesiyledir. Pa-
dişah, ayaklanma başlayınca Ağa Kapısı’na sığınmıştır. 
1651 yılı civarında Ağa Kapısı etrafı yüksek duvarlarla 
çevrili ahşap yapılar topluluğu hâlindeydi. 

İstanbul yangınlarının gözetlendiği yer olmasına karşılık 
kendisi de zaman zaman yangına maruz kalmıştır. 1660 
yılında tamamen yanınca yeniden tamir edilmiş, 1749 se-
nesindeki Küçükpazar yangınında da ikinci defa yanmıştır.  
Bu yangın sonrası tamir edilirken ayrıca bir Yangın Köşkü 
inşa edilmiştir. Burada yangın izleme işini yapan görevlile-
re köşklü tabiri kullanılmaktaydı. 1771 ve 1782 yıllarındaki 
diğer yangınlarda da zarar gören Ağa Kapısı, II. Mahmut 
döneminde 1816-1817’de büyük çaplı bir tamir görmüştür.
      
Ağa Kapısı, sadece Yeniçeri Ağası’nın bir konutu olarak 
değil, Yeniçeri Ocağı’nın teşkilat yapısını barındıran bir 
yapı olarak değerlendirilmelidir. Bu niteliği gösteren bina-
ların belli başlıları şunlardır; padişaha mahsus daire-i hü-
mayun, yeniçeri ağalarına mahsus Tekeli Köşk, yaz ve kış 
çarşamba daireleri, kul kethüdası dairesi, birinci, beşinci 
ve vekilharç ve topçu ve arabacı ve sair zabitan odaları, 
Matbah ocakları, ekmekci odaları, kârhaneli kışlaları ya-

zıcı efendiler dairesi, cami, karakulak ağa dairesi, yangın 
köşkü ve bu köşkün tahtında kârhaneli kışlakları. 
      
Yeniçeri ağaları, sadrazama yılın belirli günlerinde ziyafet 
vermesi usuldendi57. Örneğin; Ramazan Bayramı akabin-
deki ziyafete sadrazam da icabet etmiş, Ağa Kapısı’na ge-
lişinde mutat tören biçimiyle ocak ricalinden karşılamakla 
görevli olanlar Eski Saray duvarına kadar sıralanmışlar, 
Yeniçeri ağası kapı dışında Süleymaniye Camisi’nin orta 
kapısı mukabilinde karşılamış, Kaptan-ı Derya Ahmet 
Paşa’da davetli olduğundan karşılanarak Tekeli Köşkü’ne 
geçmişlerdir. Başlangıçta Yeniçeri ağasına ağalık hilati 
giydirilmiş, ocak ricaline kapı halifesine varıncaya kadar 
mertebelerine göre hilatler giydirilmiş ve sohbet, müzik 
dinleme, oyun seyri ve yemekle vakit geçirilmiş, dönüş 
sırasında tekrar ağaya samur, kethüda ve diğer hizmet-
çilere hilatler giydirilmiştir. Sadrazam, sekbanbaşı ağadan 
başlayarak hizmeti geçen her ocaklıya kapıcılara varana 
kadar mertebelerine göre altın ihsan etmiştir.

Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da ilgası ile Ağa Kapısı Meşihat 
Dairesi olarak şeyhülislama tahsis edilmiştir. Ancak Hoca-
paşa’da çıkan bir yangında Babıâlide yanınca, burası tamir 
edilene kadar Ağa Kapısı Babıâli’ye tahsis edilmiş, Me-
şihat 22 Ekim 1827’de eski Ağa Kapısı’na yerleşmiştir59. 
Şehrin asayiş ve inzibat işleri de yeni kurulan Seraskerlik 
makamına verildi. Ağakapısı’ndaki ahşap yangın kulesi 
yıktırılarak Seraskerlik binasının yanında kâgir bir yangın 
kulesi yapılması kararlaştırıldı. Bu kulenin inşası bitene 
kadar yangın gözetleme işi geçici bir süreyle Süleymani-
ye Camii minarelerinden birinden yapılmıştır. Yeni yangın 
kulesi Seraskerlik Binası’nın bahçesine bugünkü Beyazıt 
Yangın Kulesi’nin olduğu yere inşasıyla, minarede geçici 
olarak yaptırılan sundurma ve sancak sütunu kaldırılmış-
tır. Ağakapısı ise, Şeyhülislam sarayı olarak tamir ve tefriş 
edilmişti. 

Brindesi'nin çizimiyle Yeniçeriler, Jean Brindesi, Anciens Costumes de Costantinople, Paris 1855.
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Eski Ağakapısı şimdiki müftülük binası, Foto: Fatih Güldal, 2012.
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münazaası”nın2 teşkil ettiği şahsi meselelerinin hallinde 
nihai çözüm olarak başvurdukları ve çoğu zaman ölümle 
neticelenen arbedelerden, kavgalardan bahsedilir. Bu ça-
lışmamıza konu olan dönem, yeniçeri ocağının tamamen 
bozulmuş olduğu ve asli fonksiyonunu yitirdiği bir zaman 
dilimidir. Bu zaman diliminin sınırları, 18. yüzyılın son çey-
reği ile 19. yüzyılın ilk çeyreği arasında elli yıllık bir süreyi 
ihata eder. Yarım asırlık bu tarih diliminde zaman zaman 
yeniçeriler, nefs-i İstanbul’un, Eminönü’nün yegâne ha-
kimi olmuşlardır. İstanbul onlardan sorulmuştur, düzeni 
onlar belirlemişlerdir. Bu dönemde yeniçerilerin etkileri 
iki önemli noktada tezahür etmektedir: Bir defa ocak asli 
görevini yerine getirmekten uzaktır. Ülke savunmasında 
yetersiz kalmıştır. Her yıl ulufe adı altında ödenen maaş, 
binlerce kese paraya baliğ olmakta ve devletin hazinesi, 
“sefere gitmez, kolluk beklemez; devletin bir ednâ işine 
yaramaz nüfûs-ı zâide” olan yeniçerilerce kemirilmektedir.

Savaş esnasında barut kokusundan rahatsız olan, top ve 
humbara sesinden ürken; düşmanın bir adi hücumu karşı-
sında çareyi sağa sola savuşmakta bulan yeniçeriler, za-
bıtasız ve rabıtasız bir kuru kalabalıktır.3 Küçük Kaynarca 
Muahedesi’yle neticelenen 1768 Osmanlı-Rus Savaşı bu 
yetersizliğin tescilidir. Osmanlı Devleti, onur kırıcı bir an-
laşmaya mecbur edilmiştir. Yeniçerilerin ülke topraklarını 
savunmadaki bu yetersizliği devletin belgelerine, “düş-
men ile cenge tutuştukta düşmen yüzünü görmeden firar 
ârını irtikap eden bîâr taifesi” olarak yansımıştır.4

yeniçeriler ve eminönü
Eminönü, “nefs-i İstanbul’dur”, İstanbul’un kendisidir. Os-
manlı tarihinde İstanbul denince, Eminönü’nün ilçe olduğu 
dönemdeki idaritaksimatta Eminönü ilçesinin, dolayısıyla 
belediyesinin sınırları içinde kalan bölge anlaşılır. Saltanat 
başkentinin merkezidir; saray bu bölgededir. Hükûmet, 
Bab-ı âli ve nezâret/bakanlık binaları, Bahriye Nezareti 
hariç, buradadır. Yeniçeri ismiyle bütünleşen iki meydan; 
Atmeydanı ve Etmeydanı nefs-i İstanbul’da yer alır. Ye-
niçerilerin karargâhı, komuta merkezi Ağa Kapısı Eminö-
nü’nün sınırları içindedir. Vak’a-yı Hayriye’den sonra ku-
rulan Asakir-i Mansûre Seraskerliği’ne tahsis edilen Eski 
Saray, Saray-ı atika nefs-i İstanbul’dadır. 1 Yönetici sınıfı, 
ulema ve payitahtın kalburüstü taifesi burada oturur. 

Yeniçeri ocağının, kuruluşundan kaldırılış yılı olan 1826’ya 
kadar geçen dört buçuk asırlık süre içinde nefs-i İstanbul, 
yeniçerilerin büyük çapta pek çok isyanlarına tanık ol-
muştur. Bu isyanlar neticesinde hükümdarlar tahttan indi-
rilmiş, katledilmiş, devlet adamları idam edilmiş ve hükû-
metler değiştirilmiştir. Resmî kroniklerimizde, yeniçerilerin 
büyük çaptaki bu isyanları dışında halk ile ilişkileri, toplum 
üzerindeki tesirleri; ırza, mala ve cana kastetmeleri; çe-
teleşerek iç güvenliği ihlal edici eylemleri ve âdeta birer 
“vak‘a-yı âdiye”den sayılan gündelik zorbalıkları pek göze 
çarpmaz. Bu kaynaklarda, nadir de olsa ocak mensupla-
rının birbirleriyle didişmeleri, daha çok konusunu “fâhişe 

Yeniçeriler, Bilder aus dem türkischen 
Volksleben, Avusturya Millî Kütüphanesi, 

Nr.135840.

Van Mour'un çizimiyle Yeniçeri, M. De Ferriol, Recueil De Cent Estampes representant 
differentes Nations Du Levant, Paris 1714.
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İkinci olarak, İmparatorluk topraklarını savunmadaki bu 
yetersizlikleriyle beraber, yeniçeriler, halk üzerinde baskı 
kurmuşlardır; cana, mala ve ırza tecâvüz etmişlerdir. Soy-
gun yapmışlardır. Çarşı-pazar esnafını dolandırmışlardır 
ve bütün bunlar, bu dönemde münFerit birer olay olmanın 
ötesinde, iç güvenliği ihlâl edici bir boyuta ulaşmış olma-
sıdır. Yeniçeri ocağının bu durumu halkta bir infialin oluş-
masına sebep olacak, bu infial zaman içinde toplumsal 
bir nefrete dönüşecektir. Sınır boylarında düşman yüzünü 
görmeden firar eden bîâr taifesi yeniçeriler, yine devletin 
belgelerinin diliyle, “fukarâ vü zu‘afâyı tekdîr ü ta‘cîzden 
hÂli” olmayan eşkıyâdır, bir eşirrâ topluluğudur.5 Zaten 
ocağın kaldırılması olayının, “vak‘a-yı hayriyye” veya 
“vak‘a-yı hasene” olarak adlandırılmasının temelinde bu 
toplumsal münâferetin psikolojisi yatmaktadır.6

Acaba, devletin “eşkıyâ gürûhu, eşirrâ taifesi” dediği yeni-
çeriler neler yapıyordu? Somut örneklerle sorunun cevabı 
ile konuyu açmak gerekir:

Eminönü, sadece İstanbul’un değil, dünyanın önemli bir 
limanına ev sahipliği yapmaktadır. Bu limana İmparator-
luk coğrafyasının muhtelif bölgelerinden gemiler mal ge-
tirmekte, İstanbul’dan dışarıya mal taşımaktadır. Bu ge-
milere, yeniçeri ortalarının7  her biri, kendi orta nişanlarını 
koymak suretiyle âdeta tüccar gemilerini aralarında pay 
etmişlerdir. Yeniçerilerin bu eylemleri, yeniçerilerin diliyle 
“balta asmak” deyimi ile adlandırılıyordu. Böylece gemi-
ler İstanbul’a geldikçe, hangi ortanın nişanını taşıyorsa o 
ortaya haraç vermek zorundaydı. Bu haraç, gemi başına 
her sefer için, devrin değer ölçüleriyle 70-80 kuruş arasın-
da değişmekle beraber, bazen geminin taşıdığı emtianın 
büyük bir kısmına el koymaya kadar varabiliyordu. Balta 
asmak fiili sadece gemilere uygulanmıyordu. Devlet bina-
larına varıncaya kadar, yeni inşaatlara da bu nişanlar ko-
nulur; güya buralarda çalışan usta ve amelenin bina sahibi 
tarafından istediği gibi kullanılmasının önüne geçilir; buna 

eksik altın bozdurmak, sarraflardan para istemek ve zorla 
almak; bakkallardan kumanya talep etmek ve meccanen 
karınlarını duyurmak gibi izac edici, halkı sindirici hareket-
ler ve baskılar yüzünden, 1810 yılının Haziran ayı ortala-
rına gelindiğinde, esnaf çareyi dükkânlarını kapatmakta 
bulmuş; dükkânlar günlerce kapalı kalmıştır.

Eminönü’nün Tahtakale semti daha çok Yirmialtı ve Yir-
miyedinci Orta yoldaşlarının faaliyet alanıdır. Yirmialtıncı 
Orta’ya mensup bir yeniçeri, Yirmiyedinci Orta’ya semer 
vermiştir. “Semer vermek” veya “semer devirmek”, ye-
niçeriler arasında, bir orta mensubunun diğer bir ortaya 
geçişinin adıdır ve ocak mensuplarınca hoş karşılanma-
makla beraber sıklıkla meydana gelen olaylardandır. 
Semer devirme olayı iki orta mensuplarını karşı karşıya 
getirmiş, büyük bir kavgaya sebep olmuştur. Tahtakale ve 
çevresinde dükkânlar yağmalanmış, atılan kurşunlardan 
birçok kişi yaralanmış, sokak temizleyicilerden biri ölmüş-
tür. 1811 yılı ocak ayında meydana gelen bu olay, bir cuma 
gününe tesadüf etmiştir. Sultan II. Mahmut, cuma namazı 
için Fatih-Fener sırtlarındaki Fethiye Camii’ne gidecektir. 
Dolayısıyla deniz yolu tercih edilmiştir: Padişah, saltanat 
kayığı ile Fener’e kadar gidecek oradan camiye çıkacaktır. 
Ancak yeniçerilerin sebep olduğu kavga henüz yatıştırıla-
madığından, güvenlik gerekçesiyle cuma selamlığı güzer-
gâhı değiştirilmiş, II. Mahmut Fethiye’ye karadan gitmek 
zorunda kalmıştır. 9

Zaman zaman, yeniçerilerin haddi aşan taşkınlıkları, esnaf 
ile yeniçerileri karşı karşıya getirmiştir. 24 Eylül 1811’de 
genç bir kız, yaşlı bir hanım yakınıyla Beyazıt civarında, 
alış-verişe çıkar. Genç kız bir ara yakını olan hanımı kaybe-
der; bulmak için koşuştururken, önüne Ellialtı Orta men-
suplarından bir yeniçeri çıkar ve kızı silahla tehdit ederek 
alıp götürmek ister. Genç kız, diğer bir yeniçeriden yardım 
talebinde bulunur. Yeniçeri, “eğer bir kuruş verirsen seni 
kurtarırım” der. Genç kızın üzerinde para yoktur; çaresiz 
feryat etmeye başlar. Çarşı esnafı, olay mahallinde top-
lanır, Beyazıt Kolluğu müdahâle eder. Kolluk mensupları, 
“yoldaşları ile bir ilişkisi vardır” diye kızı tacizci yeniçeri ile 
beraber Ağa Kapısı’na götürür. Bu, genç bir kızın isminin 
lekelenmesi için yeterli bir sebeptir. 10

Hiç şüphesiz Eminönü en trajik ve kanlı olaylara, 1807-
1808 yıllarındaki taht değişiklikleri sırasında sahne oldu. 
Sultan III. Selim’in başlattığı ıslahat programı Nizam-ı 
Cedid, literatüre Kabakçı İsyanı diye geçen yeniçeri isyanı 
ile sona erdi. Islahat programları her zaman kurulu düzeni 
rahatsız etmiştir. Çünkü kurulu düzenden nemalananlar, 
düzenin değişmesini istemezler. Düzenin değişmesi de-
mek, nema kaynaklarının kuruması demektir. Nizam-ı Ce-
did programı da böyle olmuştur. Programa, “şerîat elden 
gidiyor” diyerek karşı çıkan yeniçeriler, III. Selim’i, 29 Mayıs 
1807 tarihinde tahttan indirmiş, yerine IV. Mustafa’yı ge-
çirmiştir. Böylece isyanın önde gelenleri devlet yönetimine 
hâkim olurlar. Sultan Selim devri devlet adamlarının bir 
kısmı idam edilir, bazısı da görevlerinden azledilerek İs-

karşılık çalışanların ücretlerinden belli bir miktar alınırdı ki, 
zaten asıl amaç da bu idi.

Yeniçeriler arasında “balta asmak” yüzünden zaman za-
man kanlı kavgalar çıkar; bu kavgalar, devletin başkentin-
de tedhiş atmosferi oluştururdu. Zulüm derecesine varan 
yeniçerilerin bu gaspçılıkları ve zorba tavırları, esnafı ciddi 
anlamda huzursuz eder, devletin üç temel rüknü zikredile-
rek; “bu beldede padişah, sadrazam ve şeyhülislama rağ-
men yeniçerilerin mal sahiplerinden daha fazla gemilere 
hükmetmeleri” şikâyet konusu olurdu. 

Bu tür şikâyetlerin sıklaştığı bir sırada, Sadrazam Alem-
dar Mustafa Paşa’nın emriyle, 1808 yılının Ekim ayı orta-
larında, yeniçerilerin şiddetli tepkisine rağmen, İstanbul 
limanında bulunan ticaret gemilerinin orta nişanları sö-
külmüştür. Sadrazamın bu cesur hareketine karşı yeniçe-
rilerin itirazı, “bir şeyleri birilerinden korumak-kollamak” 
adına kayda değerdir: Galata tarafında toplanan yeniçe-
riler, “bizler manavlık, küfecilik ve rençberlik yapacak de-
ğiliz. Kendi gücümüz, kendi nam ve bıçaklarımızın darbı ile 
gemilerden payımızı alarak geçimimizi sağlıyor ve gemileri 
“hıfz u hirâset ile âharın şerrinden koruyarak himâye edi-
yoruz” gibi ifadelerle tepkilerini dile getirmişlerdir. Ancak 
sadrazamın dik duruşu karşısında yeniçeriler bunu sineye 
çekmek zorunda kalmışlardır. 8

Bu hadise, Alemdar Vakası olarak literatüre geçen, iki 
padişahın ve sadrazamın ölümüyle beraber, tecrübeli pek 
çok devlet adamının katliyle sonuçlanan yeniçeri isyanın-
dan sadece bir ay kadar önce meydana gelmiştir ve isya-
nın tetikleyici sebeplerinden biridir. 

Yeniçerilerin zulmü, elbette yalnızca balta asmakla sınır-
lı değildir. Çarşı ve pazarlarda beğendikleri malları, malın 
değerinin üçte birini vermek suretiyle esnafı bizar etmek-
teydiler. İstanbul’un muhtelif semtlerinde sarraflara 

tanbul’dan uzaklaştırılır. Nizam-ı Cedid taraftarlarının bir 
kısmı isyan sırasında Tuna boylarında ordu ile bulunduk-
ları için ölümden kurtulmuşlardır. Ancak saltanat değişik-
liği sonrası bunların da hayatları tehlikeye girince, Sadaret 
Kethüdası Mustafa Refik ve Reisülküttap Galip efendiler 
ordudan firar ederek Alemdar Mustafa Paşa’nın yanına sı-
ğınırlar.11  Ramiz Abdullah ise azledilerek Kavala’ya sürül-
müştü. Şumnu’dan sürgün mahalline giderken, Filibe’de 
Alemdar Mustafa Paşa’nın adamlarından Ahmet Efendi 
tarafından alınarak Rusçuk’a götürülür. Daha önce Alem-
dar Mustafa Paşa, Sadaret Mektupçusu Tahsin Efendi’yi 
beraberinde Silistre’den Rusçuk’a götürmüştü. 

Böylece Nizam-ı Cedid ricali olarak ta bilinen III. Selim ta-
raftarı bu beş kişi Rusçuk’ta bir araya gelmiş oldu. Burada 
Sultan III. Selim’i tekrar tahta çıkarmak için Alemdar Mus-
tafa Paşa’yı ikna ederek riyasetinde bir cemiyet oluşturur-
lar. Rusçuk’taki bu “gizli cemiyet” mensuplarına tarihlerde 
Rusçuk Yaranı denilmiştir.12 Cemiyeti mensupları aynı za-
manda Nizam-ı Cedid’in tatbikatında görev yapmış devlet 
adamlarıdır. Bu bakımdan, bu şahıslar için Nizam-ı Cedid 
ricali deyimi de kullanılır. 

Rusçuk yaranı’nın Saray darbesi       
Alemdar Mustafa Paşa, aslen Rusçuklu olup Rusçuk mu-
hafazasına memur yeniçerilerden Hacı Hasan adında bir 
şahsın oğludur. Kendisi de gençliğinde Yeniçeri Ocağı’nın 
Kırkikinci Ortası’na yazılmış; zaman içinde, cesareti ve 
gözü pekliği ile arkadaşları arasında temayüz ederek 
bayraktar olmuştur. Bundan dolayı Kırkikinci Orta yolda-
şı Mustafa, Bayraktar veya Alemdar Mustafa diye şöhret 
bulmuştur. 

Rusçuk Ayanı Tirsinikli İsmail’in öldürülmesinden sonra 
onun yerine Rusçuk Ayanı olan Alemdar Mustafa, ge-
rek Sırp isyanları esnasında, gerek Osmanlı-Rus Savaşı 
(1806) sırasında gösterdiği yararlılıklarla devletin dikka-
tini çekmiş, III. Selim Alemdar’a vezaret rütbesiyle Silistre 
valiliği ve Tuna seraskerliği görevini vermek istemiştir. 

Yeniçeriler, Bilder aus dem türkischen Volksleben, 
Avusturya Millî Kütüphanesi, Nr.135840.

Ahmet Cevad’ın albümünden Yeniçeriler, 
Ahmet Djevad, Etat Militaire Ottoman 

Albüm, Paris 1882.
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Alemdar Mustafa Paşa, ordu ile beraber maiyeti kuvvetle-
riyle, 1808 Temmuz ortalarında Edirne’den hareketle Da-
vutpaşa’ya gelmiştir. 28 Temmuz sabahı erkenden beş bin 
kişilik özel kuvvetiyle İstanbul’a, Bab-ı âli’ye hareket eder. 
Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa ile baş başa görüşerek 
sadaret mührünü kendisinden alır ve sabık sadrazamı bir 
ata bindirerek Davutpaşa’ya gönderir, kendisi de saraya 
gider. Bu sırada IV. Mustafa, tebdîl binişi ile Çırağan Sara-
yı’na gitmek üzeredir. Alemdar’ın saraya ani gelişi haberi 
kendisine ulaştığında henüz saltanat kayığına binmemiş-
tir. Gezi iptal edilir ve padişah saraya geri döner.

Sultan ııı. Selim’in Şehit edilmesi
Alemdar Mustafa Paşa, sekban askeriyle beraber Bab-ı 
Humayun’dan Topkapı Sarayı’na dâhil olmuş ve divan yeri 
önünde durmuştur. Alemdar, Silahdar Ahmet Bey’i ve Da-
russaade Ağası Mercan Ağa’yı getirterek Mercan Ağa’ya 
hitaben; “gerek Anadolu, gerek Rumeli ahalisi ve ocak-
ların tamamı Sultan Selim’in hilafetlerini istemektedirler. 
Bizim de, orduyu herkesin ittifakıyla İstanbul’a getirmemi-
zin sebebi, Sultan Selim’i tahta çıkarmaktır. Derhâl sabık 
sultanı hilafet tahtına davet ederek alıp getiresin. Eğer bir 
kılına zarar gelirse sen bilirsin” diyerek Darussaade ağası-
nı görevlendirmiştir. Mercan Ağa, sarayın Araba Kapısı’n-
dan Sultan IV. Mustafa’nın huzuruna girer. 

Sultan Selim’in dışarıya çıkarılacağını, kendisinin de kafesi 
teşriflerini tebliğ ettiğinde, IV. Mustafa “olmaz, tîz darus-
saade ağası bendolsun” diye emredince, Mâbeyinci İbra-
him Bey derhâl darussaade ağasını bir odaya kapatmıştır. 
Şeyhulİslam Arif Efendi padişahın yanında bulunmaktadır. 
IV. Mustafa’nın ayaklarına kapanarak “kendilerinin kafesi 
teşrîf ve Sultan Selim’in bi’s-sıhhati ve’l-âfiye” dışarıya 
çıkarılmasını ister. Bunun üzerine Sultan Mustafa rıza 
gösterecek iken, Başçuhadar Fettah Ağa “razı olmayınız” 
diye işaret etmiştir.

Alemdar, Sultan Selim’i tekrar tahta 
çıkarıl- ması için teşebbüse 

geçmiştir ama IV. Musta-
fa’nın adamları daha erken dav-

ranırlar. Başçuhadar dışarı çıkarak, 
musahiplerden Fîrûz ve Cevher ağalar, 
beraberinde birkaç bostancı ile Hazine 

Vekili Nezîr Ağa’nın delale-
tiyle Sultan Selim’in daire-
sine girmişlerdir. Ancak bu 

sırada, III. Selim, herhâlde 
aldığı haber üzerine, kurtulmak 

ümidi ile bulunduğu dairenin kubbesine 
çıkmıştır. 13  Buradan Ağalar Dairesi’ne 

inmesi gerekirken tekrar dairesine 
inince, “ol hâin-i dîn ü devlet ve kâfir-i 

küfrân-ı nân-ı ni‘met olan mel‘ûn-
lar” üzerine hücum ederler ve 

boğazına urgan takarak 
boğmaya çalışırlar, 

ancak urgan kopmuştur. Dadı kadın adındaki bir cariye 
de bunlara yardım etmektedir. Tekrar ip getirip yine 
boğazına takarlar; bir ucundan Başçuhadar Deli Fet-
tah, diğer ucundan “elleri nişanlı” bir bostancı tutup 
çekmeye başlarlar. III. Selim, “aman bana kıyma” diye 
“ol eli nişanlı olan bostancının yed-i nâ-pâkını” öpmüş, 
fakat bostancı merhamet etmemiştir. 

Nihayet, III. Selim, lobud ile darbedilerek ve birkaç ye-
rinden de şişlenerek şehit edilmiştir. Sırkâtibi, suikast-
çılar ile Sultan Selim arasındaki bu mücadeleyi, Sultan 
II. Mahmut’un bizzat gördüğünü ve kendisine nakletti-
ğini ifade etmektedir.

Tahtta bulunan IV. Mustafa’nın dışında Osmanlı tah-
tının yegâne vârisi olarak Şehzade Mahmut kalmış-
tır. Suikastçılar, Selim’in katliyle uğraşırken, Şehzade 
Mahmut’u, lalası Anber Ağa bir odaya kaçırır ve adam-
larından birkaç harem ağasını silahlandırarak muha-
faza altına alır. Alemdar Mustafa Paşa, geçen iki saat 
içinde kendisine bir haber gelmeyince, Babussaade 
de sıkı sıkıya kapatılmış olduğundan, Sultan Selim’e 
bir zarar gelebileceği düşüncesiyle, odun ambarından 
baltalar getirterek Babussaade’yi kırmaya çalışır, fa-
kat kapı çok sağlamdır, kırılması mümkün olmamıştır. 

Kapıyı açmak için dama adam çıkartmış, adamlar Se-
ferli Kethudası’nın odası üzerinden Ağalar Dairesi’ne 
inmiş, içeriden dolaşarak kapıyı açmışlardır. Paşa 
askeriyle içeriye girerek Arz Odası önüne geldiğinde, 
Darussaade Ağası karşısına çıkmış ve “ Sultan Selim 
Efendimiz dâr-ı bekâya rıhlet eylediler” deyince paşa, 
“kanı cenaze, göreyim ve mübarek kademine yüzler 
süreyim; kâfir arap en sonunda edeceğin bu muydu, tîz 
varup cenazeyi getir” diye bağırır. Darussaade Ağası 
da birkaç baltacı ile Selim’in cenazesini bir şilte üzerin-
de Kuşhane’den çıkartarak Arz Odası’nın önüne koyar. 

Alemdar, Sultan Selim’in yüzündeki örtüyü kaldırmış, 
hayatında kendisini görmediği için, etrafındaki devlet 
ricaline, “Sultan Selim bu mudur?” diye sormuş, “evet 
budur” cevabını alması üzerine, paşanın kızgınlıktan 
gözleri kan çanağına dönmüş, bu cinayetin içoğlanla-
rınca işlendiği zannıyla “ bre gidi kâfir-i küfrân-ı nân-ı 
ni‘met içoğlanları, böyle dağ-menendi gâzî bir padişa-
ha kâfir bile kıymaz; urunuz şu kahbelere, Enderun-ı 
Humayun içinde asla zî-rûh kalmasun” diye etrafa 
emirler yağdırmıştır. 

Birinci İmam Ahmet Efendi, paşanın ayaklarına kapa-
narak“aman efendim, ağaların medhali yokdur, anlar 
tavuk mesabesindedirler, padişah-ı âlemin cemalini 
binişden binişe görürler. Kaldı ki, Sultan Selim merhu-
mun mahall-i süknâsı kangı tarafta olduğunu dahi bil-
mezler, bir kaşık kanlarına girmeyiniz” diye yalvararak 
Alemdar’ın sarayda bir katliam yapmasına engel olur.  

Brindesi’den Yeniçeri detayı, Jean Brindesi, 
Anciens Costumes de Costantinople, 

Paris 1855.

Brindesi'nin çizimiyle Karakullukçu, Çorbacıbaşı, Bostancı ve Şatır, Jean Brindesi, Anciens Costumes de Costantinople, Paris 1855.
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Allom'un çizimiyle Sultanahmet Camii'nde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışını tasvir eden gravür, Thomas Allom, 
Constantinople Ancienne et la Moderne, London 1840.
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Şehzade  Mahmut’un Tahta Çıkışı ve 
Saltanatının İlk Günü

Şehzade Mahmut, 4 Cemaziyelâhir 1223/ 28 Temmuz 
1808 Perşembe günü tahta çıkmıştır. 14  İlk icraat olarak 
Darussaade Ağası Mercan Ağa’ya ibka kürkü giydirmiş, 
Seferli Kethudâsı Recep Paşazade Mehmet Bey’e samur 
kürk giydirerek silahdar tayin etmiştir. Yeni cülusun ilanı 
için, geleneğe uygun olarak sofada toplar atılmış; Sefer-
li ağaları Arz Odası önünde sevinç gözyaşları ile mehter 
çalmaya başlamışlardır. Bir tarafta Sultan Selim’in cena-
zesi durmakta, diğer tarafta Enderun, Alemdar’ın askeriy-
le dolmuş bulunmaktadır. Daha sonra Alemdar Mustafa 
Paşa gelmiş, huzura girerek sadaret kaymakamlığına ta-
yin edilmiştir. 

Cüluslarda, önce Enderun ağalarının biat etmesi âdet 
iken, akşam yakın olduğundan, bu geleneğe uyulmamış, 
biat için öncelik Enderun dışındakilere tanınmıştır. Sultan 
Mahmut, Arz Odası’na geçmiş, Babussaade önüne konu-
lan halis altından hükümdarlık tahtına oturarak biatları 
kabul etmiştir. Merasimden sonra Sultan Mahmut tekrar 
Arz Odası’na döndüğünde, Alemdar gelerek; “şevketlü 
hünkârım, ahÂli-yi Divan, kulunuzdan Sadr-ı a‘zam ol-
maklığımı matlûb ediyorlar, bâkī emir efendimindir” de-
yince kendisine sadaret kürkü giydirilmiştir. Yeni Padişah, 
Hırka-i Şerif Odası’na giderek burada Enderun ağalarının 
biatını kabul etmiş, geceyi geçirmek üzere Sünnet Oda-
sı’na geçmiştir. IV. Mustafa, biat merasimi sona erinceye 
kadar Mabeyn-i Humayun’da kalmış, hal edildiğini kabul-
lendikten sonra, eski mekânına, Şimşirlik’e dönmüştür. 
 
ııı. Selim’in defni ve Katline Karışanlar ile diğer 
Bazı Şahısların İdamları

Sultan Selim’in şehit edildiği gün, vakit müsait olmadığın-
dan, Babussaade dışında bir çadır kurularak naaşı bura-
ya konulmuş;15 5 Cemâziyelahir 1223/ 29 Temmuz 1808 
Cuma günü seher vakti, Arz Odası’nda Sultan II. Mahmut, 
Sadrazam, Şeyhülislam, mevcut bulunan vezirler, ka-
zaskerler, kadılar 16 ve saray ağalarıyla beraber Sultan 
Selim’in cenaze namazını kılmış; cenazenin, babası III. 
Mustafa’nın Laleli Camii’nin yanındaki türbesine defne-
dilmesini emretmiş; Sultan Selim, babasının sağ tarafına 
defnedilmiştir.

RuSÇuK yaRAnının SOnu

alemdar vakası
26 Ramazan 1223/15 Kasım 1808 Salı günü gecesi, Kadir 
Gecesi olması hasebiyle, II. Mahmut Ayasofya Camii’ne 
gitmiş, burada namaz kıldıktan sonra saraya dönüş esna-
sında Ayakapı’da yangın olduğu haberi gelmiştir. Yangının 
olduğu haberi aslında asılsız bir haberdir; yeniçeriler tara-
fından etrafa yayılan bu asılsız haberin amacı, Sadrazam 
Alemdar Mustafa Paşa’yı dışarı çıkartarak suikast düzen-
lemektir. Fakat yeniçerilerin bu planından, saray ve Bab-ı 

âli haberdar olmuştur. Nitekim, haber üzerine, padişah, 
yangın yerine gitmeyi kararlaştırmışken, sonradan vaz 
geçmiş; Alemdar ise yangın haberine “yangına gideyim 
de beni helak ederler miydi” diye gülüp geçmiştir. Kendine 
çok güvendiğinden, herhangi bir tedbir almamış, asilerin 
elebaşılarını yakalatıp idam edeceğine “kuvvet-i kâhirâ-
nesine mağrûr” olup haremine çekilmiştir. Ruzname’ye 
göre, Alemdar Mustafa Paşa, “kahredici gücüne fazla gü-
vendiğinden, yeniçeri serkerdelerini tesbit ederek bertaraf 
etmemekte” kusur etmiştir.17 

Yangın haberi tertibinin tutmadığını gören yeniçeriler, 
tahminen gece saat altıda, yetmiş-seksen kadar kişilik 
bir grupla Süleymaniye’de Ağa Kapısı’nı basmış, Yeniçeri 
Ağası Mustafa Ağa’yı yatağından kaldırarak kapının önün-
de “lime lime i‘dâm” etmişlerdir. 

alemdar’ın Ölümü
Yangın haberiyle “Sadrazam’ı gafil avlayarak öldürmek” 
tertipleri tutmayınca, ramazanın başından beri mevcut 
olan bu niyetlerini gerçekleştirmek için bin kadar yeniçeri, 
saat sekiz buçukta Bab-ı âli’yi basmışlardır. Bab-ı âli’de 
bulunan sekban askerleri teslim olmamışlar, yeniçerilere 
karşı direnmişlerdir. Tüfek seslerinin sadrazamın haremin-
de duyulması üzerine cariyeleri, dışarıda hizmetliler kavga 
ediyorlar diye Alemdar’ı uyandırmışlardır. Alemdar, kavga 
edenlerin hizmetliler olmadığını söyleyerek, kendisi için 
abdest suyu hazırlamalarını emretmiş, abdest aldıktan 
sonra sokak üzerinde olan odasından, sekban askeriyle 
kavga eden yeniçerilere kurşun atmaya başlamıştır. 

Yeniçeriler bunun üzerine Paşa Kapısı’nı dört bir yandan 
ateşe vermişler; alevler etrafı sarınca Alemdar, kurtuluş-
tan ümidini kesmiş; hareminde bulunan elli altı 

Brindesi'nin çizimiyle ocaklarına yemek götüren yeniçeriler, Jean Brindesi, Anciens Costumes de Costantinople, Paris 1855.

Yeniçeriler, Collin, Deux Annees Constantinople et en 
moree 1825-26, London 1828.
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cariyesinin her birinin başını bir şal ile örttürerek, harem 
bahçesinin için de bulunan kuleye yerleştirmiştir. Kendisi 
de kule kapısı önünde durmuş; “fülân kışlağın çorbacısını 
çağırınız, çend sohbet söyleyim, ba‘dehu teslim olurum” 
diyerek çorbacı gelince kulenin içine alarak öldürmüş, 
“fülân çorbacıyı çağırın”, o da gelince onu da kulenin içinde 
öldürmüştür. Bu yolla oniki çorbacıyı kule içinde öldüren 

Alemdar, bu şekilde başa çıkamayacağını anladığından; 
harem kethüdası vasıtasıyla Kırkiki Bölüğü’nün odabaşı-
sını çağırtmıştır. Odabaşı geldiğinde Alemdar, “bana Kır-
kiki’nin yoldaşı Alemdar Mustafa derler, lâkin sizler gibi 
padişah haini değilim. Ancak bu arada ellialtı cariyelerim 
var, evvel Allah, sonra sana teslimdir. Bunlar avret makū-
lesi olmağla, bir şeyden haberleri yoktur. Eğer bunlara 
ihanet ederseniz, Rûz-ı cezâ’da da‘vâcınız hazret-i Allah 
azîmü’ş-şân olsun” demiş ve cariyelerin hepsini odabaşı-

ya teslim ederek göndermiştir. 

Alemdar bu işlerle meşgul iken, beş yüzden fazla 
yeniçeri kulenin üzerine çıkarak kuleyi yıkmaya 
başlamışlardır. Paşa, cariyeleri gönderdikten 
sonra kulenin kapısını iyice kapatmış, “düşmene 

göz göre göre teslim olup zelil ve sefil ölmekden 
ise kendü kendüyü helak etmek evladır” diye içeride 
bulunan bir varil baruta ateş vermiş, kuleyi havaya 

uçurarak üzerinde biriken beş yüzden fazla ye-
niçeri ile birlikte kendisi de ölmüştür. Paşanın 
ölümü, Salı günü saat üçte meydana gelmiştir. 
Nizam-ı Cedid Defterdarı Behic Efendi Bab-ı 

Âli’deki yangını gördükten sonra, sonun ne-
reye varacağını tahmin ederek, etraf han-
larda bulunan sekbanlardan birkaç yüz kişi 
toplamış ve Rumeli tarafına kaçmıştır. 
                

Mustafa Refik efendi’nin Kona-
ğı’na Baskın

Alemdar Mustafa Paşa’nın 
öldüğü anlaşılınca, birkaç yüz ye-

niçeri Sadaret Kethudası Mustafa Refik 
Efendi’yi öldürmek için konağını basmış-
lardır. Ancak konaktaki köleler ve sekban 
askerleri, daha önceden haberdar olduk-
larından silahlanmışlar, gerekli tedbirleri 
alarak yeniçerilere karşı koymuşlardır. 
Konağa giremeyeceklerini anlayan yeni-
çeriler, Yalı Köşkü’nden getirdikleri top ile 
konağı dövmeye başlamışlardır. Konak 
kapısı top gülleleriyle yıkıldıktan sonra 

yeniçeriler içeriye girmişler, bir kısmı kona-
ğı yağmalarken, bir kısmı da Refik Efendi’yi 

yakalayarak konak önünde bıçak darbeleriyle 
öldürmüşlerdir. Fakat Refik Efendi’nin ölümü ko-
lay olmamış, “zâtında şecî‘ ve bahadır bir zat-ı 
melek-haslet olmağla, şehit oluncaya kadar 
yirmiden mütecaviz eşkıyâyı bi’n-nefs helak” 

ettiğini, sırkâtibi, konak baskını sırasında konakta 

bulunup kurtulan bir şahsın ifadesine dayanarak kaydet-
miştir.

Kadı abdurrahman ve Ramiz Paşa
Alemdar Mustafa Paşa, 27 Cemaziyelâhir 1223/ 20 Ağus-
tos 1808 tarihinde yazdığı bir mektup ile Kadı Abdurrah-
man Paşa’yı İstanbul’a davet etmişti. Bu davete uyan Ab-
durrahman Paşa, 14 Şaban 1223/ 5 Ekim 1808 Çarşamba 
günü, Sultan Selim devrinde talim görmüş olanlardan 
topladığı üç bin tüfekçi askeriyle Üsküdar’a gelmiş, üç 
gün sonra da Bab-ı Âli’ye çağrılarak kendisine Kütahya 
Sancağı ile Anadolu Seraskerliği verilmişti. 18

Ramiz Abdullah Paşa medrese tahsili görmüş, ilmiye 
sınıfından yetişmişti. Kudüs nâipliğinde bulunmuş; İs-
tanbul-Mahmutpaşa Mahkemesi’nde görev yapmıştır. 
Mısır’ın Fransa tarafından işgali sırasında (1798) Mısır 
ordusuna kadı olarak tayin edilmiş, bu görevi esnasında 
orduda bulunan devlet ricalinin dikkatini çeken Ramiz 
Abdullah, küçük ruznamçe mansıbıyla mülkiye sınıfına 
geçmiştir. Daha sonra önemli hizmetlerde bulunan Ramiz 
Abdullah Efendi Humbarahane ve Hendesehane nazırı 
oldu. Başmuhasebeci iken, Rusya seferi (1806) sırasında 
orduda görevlendirildi. Sultan III. Selim’in hal‘i esnasında 
Ramiz Abdullah ordu ile Şumnu’da idi. Sultan Selim ta-
raftarlarının tasfiyesi başladığında, azledilerek Kavala’ya 
sürüldü. 

Ancak Filibe’de, Alemdar Mustafa Paşa’nın kethudâsı, 
Ramiz’in de arkadaşı olan Köse Kethuda Ahmet Efendi, 
Ramiz Abdullah Efendi’yi mübaşirin elinden alarak Rus-
çuk’a götürdü. Alemdar Mustafa Paşa ordu ile beraber 
İstanbul’a geldiğinde Ramiz Abdullah da beraberinde idi. 
Alemdar Mustafa Paşa sadrazam olunca, Ramiz Abdul-
lah vezaret rütbesiyle önce Silistre valiliğine atandı. Fa-
kat yeni sadrazam, İstanbul ahvalini bildiği, devlet tecrü-
besine sahip ve esasen en çok güvendiği adamlarından 
biri olduğu için Ramiz Abdullah Paşa’nın İstanbul’da kal-
masını daha uygun olacağına karar vermiş, onu kaptanı 
deryalığa atayarak yanında alıkoymuştu. 

Olayların hızla tırmanışı üzerine, Üsküdar’da bulunan 
Kadı Abdurrahman Paşa maiyetinde bulunan sekban 
askerlerinin binbaşılarını toplamış, Kur‘an’dan Hucûrat 
suresi 9. ayetin bir bölümünü okuyarak; “padişah-ı İslamı 
muhâfaza, dostuna dost ve düşmen-i bedhâhına düşmen 
olmak ve hurûc ala’n-nâs eden bağîler ile mukātele et-
me”nin Allah’ın emri olduğunu ifade ile “sizler de ez-dil 
ü cân bu emre imtisâl eder misiniz” diye sorduğunda, 
binbaşıların tamamı, “padişahımızın râh-ı humayununda 
bezl-i vücûd etmek farîza-i zimmetimizdir; her ne kim 
tedbîr ederseniz, semi‘nâ ve eta‘nâ” diyerek yekvücut ve 
emre hazır oldukları cevabını vermişlerdir.

Paşa, adamlarının her hususta bağlılıklarını bildirmeleri 
üzerine “bu takdîrce, bir kerre istîzân etmek dahi lâzime-
dendir” diye hareket için padişahın iznini almak maksadıy-

Brindesi’nin çizimiyle Karakullukçu, 
Jean Brindesi, Anciens Costumes de 

Costantinople, Paris 1855.

Sultan II. Mahmut.
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günü cümlesi taşra çıkup ırzınızı pâymâl, mallarınızı gârât, 
Hanelerinizi ihrâk bi’n-nâr ederek Âsitâne-i aliyye’yi hâk 
ile yeksân edecekler” diye propagandaya başlamışlardır. 
Bu propaganda yeniçerilerin işine yaramış, halkın bir kısmı 
evlerine çekilmiş, bir kısmı da yeniçerilere katılmıştır.

II. Mahmut, geceyi Sünnet Odası’nda geçirmiş, paşalar da 
Arz Odası’nın önünde oturmuşlar; zaman zaman bahçe 
içini ve kapıları dolaşarak askerleri teftiş etmişler, uyanık 
olmaları için ikaz etmişlerdir. Saat dört buçukta IV. Musta-
fa’nın vefat haberi gelmiş; Ruzname’nin kaydına göre “Hü-
dâvendigâr-ı sabık Sultan Mustafa Han efendimiz füc’eten 
dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya rıhlet” buyurmuştur. Bu kaydın 
dışında Ruzname’de sabık padişahın ölüm keyfiyeti ile ilgi-
li ayrıntı verilmediği gibi herhangi bir yorum da yoktur.

Sekban askerleri gecenin parolası olarak “balta” kelime-
sini, yeniçeriler ise “sabah”ı kullanmışlardır. Ruzname, pa-
şaların, gece teftişi boyunca rastladıklarına selam yerine 
“balta” dediğini, balta diye cevap veremeyenleri tekdir 
ettiklerini kaydetmektedir.

Çarşamba günü seher vakti, saat bir buçukta, yeniçeriler 
Cebehane’ye “hınzîr-sıfat guluv” hücum ettiklerinde, Ce-
behane’de bulunan üçyüz kadar sekban askeri, Binbaşı 
Osman Ağa komutasında savaşa başlamıştır. Diğer taraf-
tan saraydan Ocak Ağası Gazi Süleyman Ağa da, dört-beş 
yüz asker ve çarha toplarıyla Bab-ı Humayun’dan dışarı 
çıkmış, askerini üç kola ayırarak yeniçerileri, üzerlerine 
“salkım gülle fındık” yağdırarak Atmeydanı’na kadar sür-
müştür. Ruzname, Sekban askerinin, meydanda mevcut 
yeniçerilere saldırılarını, “eşkıya melunlarına bir giriş giriş-
tiler ki, bir vechile tabir olunmaz” sözleriyle anlatmaktadır. 
Süleyman Ağa askerinin bir kolu da Esma Sultan Sarayı 
önüne kadar gitmiş, yeniçeriler ise, büyük bir pamuk çu-
valını seyyar bir siper gibi kullanarak adım adım ilerlerken 
ateş etmektedirler. Topçular, bu pamuk çuvalına bir gülle 
atınca, çuval dağılmış, arkasındaki yeniçeriler açıkta kal-
mışlar, aralarında biri topa saldırarak ele geçirmek istemiş; 
ancak yakalanmış ve saraya götürülerek idam edilmiştir.

Bu sırada Yedikule Arnavutlarından altı bin kişiyi aşkın 
bir kuvvet yeniçerilerin yardımına gelmiştir. Saraya bağlı 
askerlerin tamamı ise iki bin sekiz yüz kadardır ve bir ta-
raftan yardım ümidi de bulunmamaktadır. Şartların yeni-
çerilerin lehine değişmesi, saray askerlerinin gerilemesine 
neden olmuş, adım adım gerileyen saray kuvvetleri Saray 
Meydanı’na kadar gelmişlerdir. Yeniçeriler Ayasofya Ca-
mii’ne gelmiş, çarpışmalar yarım saat sürmüştür. Burada 
Esma Sultan Sarayı’na giren yeniçeriler, sarayda bulunan 
Eski Saray baltacılarını da yanlarına alarak içeriden saray 
kuvvetlerinin üzerine kurşun yağdırmışlardır. Bu şartlar 
altında Saray’a bağlı askerlerin dışarı çıkamadıkları gibi 
pek çoğu da şehit olmuştur. Saray kuvvetleri, bu durum 
karşısında top ile saray penceresine maytap atarak sara-
yı tutuşturunca yeniçeriler dışarı çıkmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Dışarıda şiddetli çarpışmalar meydana gel-

miş, Ruzname’nin ifadesiyle “ta‘rif kabul etmez 
bir azim ceng” olmuştur. Yeniçeriler bu çarpış-
malar sırasında başta Cebehane olmak üzere pek 
çok evi ateşe vermişler, bir kısım yağma yapar-
ken birtakımı da çarpışmayı sürdürmüştür. Sa-
ray kuvvetleri içeri girerek Bab-ı humâyun’u 
kapatmışlardır. Yeniçeriler kapı önünde top-
lanmışlar, Yalı Köşkü’nden top getirterek 
Bab-ı Humayun’u topa tutmuşlar; fakat 
kapı sağlam olduğundan top atışlarının 
bir tesiri olmamıştır. Sırkâtibi’nin ifa-
desine göre, yeniçeriler topun 
ağzını havaya kaldı-
rarak humbara gibi 
içeriye gülle atmış-
lar, bu güllelerden 
biri “üzerlerinden aşarak 
Balık Kapısı hizasında” denize 
düşmüştür.

Ocak Ağası Gazi Süleyman Ağa, 
dört-beş yüz miktarı topçu ve 
sekban askeriyle Soğukçeş-
me’den dışarı çıkmak üzere 
iken, Bab-ı Humayun’da bulu-
nan askerin zaafiyet haberi gel-
miş, bunun üzerine iki yüz kadar 
topçu ve sekban askerini ayıra-
rak Hazine-i Humayun ağala-
rından İsmail Ağa komutasında 
Soğukçeşme’den çıkmalarını 
tenbih etmiş, kendisi de üçyüz 
kadar askerle Bab-ı humâyun’a 
imdada gitmiştir. Askerler, Sü-
leyman Ağa’nın kuvvetlerini 
görünce, gücünü toplaya-
rak kapıyı açmış ve dışarı 
çıkarak yeniçerilerin top- l a r ı n ı 
ele geçirmişler, tekrar içeriye girmişlerdir. Daha önce Aya-
sofya Camii’ne giren sekbanlardan üçü minareye çıkarak 
yeniçeriler üzerine ateş etmektedirler. Bunu gören yeni-
çeriler, bir cesedi hasıra sararak minarenin merdiveninde 
tutuşturmuşlar; yanan cesedin kokusundan bunalan sek-
banlar teslim olmuşlar ve hemen öldürülmüşlerdir.

Yeniçerilerden birkaç kişi minareye çıkmış, Darbhane Mey-
danı’nda ve kale bedenleri üzerinde bulunanlara ateş ede-
rek pek çok kişiyi yaralamışlar; birçok kişiyi de öldürmüş-
lerdir. Bu durumu gören Kadı Paşa, hal çaresi olarak Çizme 
Kapısı önüne top getirterek peş peşe Ayasofya minaresi-
ne üç gülle isabet ettirince, minarede bulunan yeniçeriler 
kaçmaya mecbur olmuşlardır. Bedenler üzerinde bulunan 
sekban askerleri, Saray Meydanı’nda bulunan yeniçerilere 
kurşun yağdırarak epey zayiat vermişlerdir. Daha sonra 
tekrar Bab-ı Humayun açılmış, saraya bağlı askerler kapı 
önünde tabur olarak yeniçerileri beklerken; dört-beş yüz 
kadar yeniçeri ve “üç adet yezidi bektaşilerden”  ellerinde 

la, yeğeni Ahmet Efendi’yi sandal ile saraya göndermiş, 
ancak Ahmet Efendi bostancıların korkusundan buraya 
çıkmaya imkân bulamamıştır. Bir saat kadar deniz üze-
rinde durduktan sonra, bir şekilde Balıkhane’ye çıkarak 
Hırka-i Şerif Odası civarına kadar gelmiştir. Burada Si-
lahdar Recep Paşazade Mehmet Bey’e rastlayarak, Kadı 
Abdurrahman Paşa’nın izin isteğini iletmiş, izin verilmiştir. 
İzin verilse de verilmese de müdahâle edeceklerini önce-
den kararlaştırmış olmalıdırlar ki, Kaptan-ı derya Ramiz 
Abdullah Paşa Tersane’de bulunan bir miktar askerini brik 
tabir edilen bir savaş gemisine bindirerek Çöplük İskelesi 
önünde demirletmiş, halk yeniçerilere boyun eğdiği takdir-
de İstanbul’u topa tutmalarını emretmiş, bu emrini diğer 
savaş gemilerine de duyurarak Tophane’ye çıkmıştır.

İzin haberi ulaştığında, Kadı Abdurrahman Paşa, sekban 
askerini mavnalara doldurmuş, önce Tophane’ye giderek 
Ramiz Paşa ve topçu askerleriyle istişarede bulunduktan 
sonra Balıkhane’ye yanaşıp karaya çıkmış, ardından Ra-
miz Paşa da topçu ve Tersane’deki talimci askeriyle be-
raber Balıkhane Kapısı’ndan Saray’a dâhil olarak Sünnet 
Odası’nda II. Mahmut’un huzuruna girmişlerdir. Paşalar 
ikindiden sonra Saray’a geldikleri için akşam yakın oldu-
ğundan dışarı çıkılmamış; gece boyunca sekban askerleri 
duvarlar üzerinden, gördükleri yeniçerilere ateş etmekle 
yetinmişlerdir.

yeniçerilerin Saraya arabulucu Göndermeleri
Sabah namazında sonra Sünnet Odası’na yerleşen padi-

şah, namazları Hırka-i Şerif Odası’nda kılmış, Sünnet Oda-
sı’nda oturmuştur. İkindiden sonra yeniçeriler, Köstendili 
Tahir Efendi’yi ricacı olarak padişaha göndermişler, “bizim 
garazımız ancak Sadr-ı azam Mustafa Paşa’nın i‘dâmı idi. 
Zîrâ ki ol zorba idi; padişahın haremine girdi. Binâen-a-
leyh anın i‘dâmı lazım gelüp bu kâra şürû‘ ettik. Yohsa 
padişah-ı âlem-penâh efendimizin, bizler kelbden alçak, 
hınzîr-sıfat köpeğiyüz. Cürmümüzü afv buyursunlar” diye 
taleplerini iletmişlerdir. Ancak paşalar, “eşkıyâ mel‘ûnla-
rının cürm-i bî-pâyânlarının şimden sonra afvı kılıçtır. Zîrâ 
ki anlar, imâmlarına adem-i itâ‘atda olup re’y-i Humayuna 
muhâlefetle ehl-i cehâletden” oldukları gibi, onlara yar-
dım edenler, boyun eğenler de onlar gibidirler. Dolayısıyla 
cezaları da ölümdür. Onlarla sonuna kadar savaşacağız 
diyerek Tahir Efendi’yi göndermişler, Enderun mensupla-
rının da silahlanmalarını tembih etmişlerdir.

27 Ramazan/16 Kasım 1808 günü akşamdan sonra Mav-
nacı Mustafa adında bir binbaşı, altı yüz kadar sekban 
askeri ile Soğukçeşme’den dışarı çıkarak rastladıkları ye-
niçerileri katletmişler, Mürekkepçiler Kapısı’na kadar ka-
rakollarda ve kahvelerde asılı bulunan yeniçeri nişanlarını 
balta ile kırmışlar, Cebehane’yi zabtederek üç yüz kadar 
sekbanı muhafaza için bıraktıktan sonra saraya dönmüş-
lerdir.

Yeniçeriler, sekbanların bu hareketlerini görünce telaşa 
kapılarak etrafa adam göndermişler ve “ey ahâli-yi İslam-
bol, Enderun-ı Humayun’a segbân askeri aldılar, yarınki 

Ahmet Cevad’ın albümünden Yeniçeri Ocağı’na et taşı-
yan yeniçeriler, Ahmet Djevad, Etat militaire ottoman 

Albüm, Paris 1882.
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birer büyük bayrak ile; “yürüyün yoldaşlarım, Hacı Bek-
taş-ı Veli uyandı ve Sultan Süleyman dahi merkadinden 
kalkup size dua ediyor, gayret ediniz yoldaşlar” naralarıyla 
hücuma geçmişlerdir. Topçular topu ateşlediklerinde gül-
le; “Hacı Bektaş-ı Veli gibi bir kibar-ı evliyaullaha ve nesl-i 
pak-i Osmani’den Sultan Süleyman”a iftira eden bektaşi-
lerin üzerine isabet etmiş, üçünü de öldürmüştür. Bir müd-
det çarpışmadan sonra saray askerleri, tekrar içeri girerek 
kapıyı kapatmışlardır.

Aynı gün saat birden sekize kadar Bab-ı Humayun’dan üç 
defa dışarıya hücum edilmiş, yeniçeriler üç binden fazla 
kayıp vermişler; saray askerlerinden ise yüz on yedi kişi 
ölmüş, on sekiz sekban ile altı topçu yaralanmıştır. Diğer 
taraftan, Soğukçeşme’den iki yüz miktarı sekban ve topçu 
askeri, dört çarha topu ile çıkan İsmail Ağa, önüne çıkan 
yeniçerilerle savaşarak Bahçekapı’da I. Abdülhamit Tür-
besi’ne kadar gitmiş; çarpışmalardan, ev ve dükkânlar-
dan atılan kurşunlardan askerlerinden elli-altmış kada-
rını kaybetmiştir. Bu durumun farkına vardığında, askerin 
korkarak firara teşebbüs edebilecekleri düşüncesiyle geri 
dönmüş, fakat içeri girmeden Soğukçeşme’de kapı önün-
de beklemişler, gelen yeniçerilerle savaşmışlardır. Ayrıca 
Alay Köşkü’nde ve bedenler üzerinde bulunan Enderun 
ağalarından yirmi-otuz kadar kişi de, etrafı gözeterek, 
çevre evlerden meydanda olan saray askerlerine kurşun 
atıldıkça, duman çıkan pencerelere kurşun yağdırarak as-
kerleri korumuşlardır.

Arnavut binbaşı, birkaç yüz sekban ve topçu neferiyle 
Otluk Kapı’dan dışarı çıkmış, o tarafta yeniçeriler bulun-
madığından, Ahırkapı semtine doğru giderek rast geldik-
leri yeniçeri taraftarlarıyla çarpışmış, geri dönerek kapıyı 
kapatmıştır. Bab-ı Humayun’daki askerin zafiyet haberini 
duymuş olan binbaşı ve askerleri bunların imdadına gi-
dince, Otluk Kapısı’nda asker kalmamıştır. İkinci kapıcı bu 
fırsattan yararlanarak bostancı ve özellikle hasekilerin 
tamamı yeniçeri gayreti güttüklerinden kapıyı açmış, bir 
yandan da “yeniçeriler, Otluk Kapusu’nun altından hatab 
sokup kapuyu açup altı-yedibinden mütecaviz yeniçeri 
girüp bağçe içini zabt ettiler, ben gücile tahlîs-i cân edüp 
size haber vermeğe geldim. Varınız şimden sonra başınızın 
çâresini görünüz” diye bağırarak askerleri telaşlandırmış 
ve iç daireye kadar gelmiş, askerler ve Enderun mensup-
larını korkuya düşürmüştür. 

Gazi Süleyman Ağa bu sırada Bab-ı Humayun’da bulun-
maktadır. Bu haberi kendilerine ilettiklerinde, at ile sürat-
le Ağalar Dairesi’ne gelmiş ve; “Padişah-ı İslam Sultan 
Mahmut Han efendimizin uğur-ı Humayunlarında ve din-i 
mübin yolunda şehit olmak temenni edenler, dönmemek 
şartıyla gelsünler” deyince, bütün ağalar ve Ağalar Dai-
resi’nde bulunan askerler gayrete gelmiş; Süleyman Ağa, 
Sofa’da, ağaları asker içinden ayırarak Sofa Camii’nde, 
Çadır Köşkü’nde ve Üçüncü Yeri’nde tüfeklerle beklemele-
rini, yeniçeriler hücum ettikleri takdirde kurşun atmalarını 
tembih etmiştir. Bu tedbiri aldıktan sonra Süleyman Ağa, 

süratle bahçe içine inmiş ve Fil Kapısı’ndan dışarı çıktı-
ğında, içeriye giren yeniçeri taraftarlarının henüz altmış 
kadar olduğunu görmüştür. Bunların üzerine üç-beş yüz 
kurşun attıklarında pek çoğu ölmüş, bir kısmını da kılıçtan 
geçirmişlerdir. Böylece ikinci kapıcının ihaneti de ortaya 
çıkmış olduğundan, bunu da “bıçak üşürerek paralamak” 
suretiyle cezalandırmışlardır. Daha sonra üç top ile dışarı 
çıkılmış; Otluk Kapı’nın açıldığı haberi yeniçeriler arasında 
yayılmış olduğundan, Saraçhane Meydanı’nda toplanmış-
lardır. Üzerlerine top ve tüfek atılarak Gazi Süleyman Ağa, 
yalın pala atıyla bunların arasına dalmış, önüne geleni öl-
dürmeye başlamıştır. Çarpışma saray askerlerinin lehine 
devam ederken Süleyman Ağa’ya bir kurşun isabet etmiş, 
pazısından yaralanmıştır. Yaralandığını kimseye sezdirme-
den savaşa devam eden Süleyman Ağa’nın vücudundan 
akan kanın farkına varan askerleri, komutanlarını alarak 
tedavi için Ağalar Dairesi’nde Serhengân Meşkhanesi’ne 
yatırmışlardır.

Komutanları yaralanınca başsız kalan askerler, yeniçe-
riler karşısında tutunamamış,  geriye çekilmek zorunda 
kalmış; içeriye girerek kapıları kapatmışlar, kale bedenleri 
üzerinde ateşe devam etmişlerdir. Bu çarpışmada saray 
taraftarlarından elli yedi kişi ölmüş, yirmi beş kişi de ya-
ralanmıştır. Yeniçerilerden ise, sırkâtibinin ifadesine göre 
binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.  

İsmail Ağa, Soğukçeşme’den dışarı çıkıp geri döndük-
ten sonra, Kaptanı Derya Ramiz Paşa tarafından çağ-
rılmış, saraya el humbarası, cephane gönderilmesi ve 
Ağa Kapısı’na top atışlarının devamı için Tersane’ye 
gönderilmiştir. İsmail Ağa, el humbarası ve gerekli cep-
haneyi saraya gönderdikten sonra gemilere giderek top 
atışlarına kumanda etmeye başlamıştır. Gemilerden 
atılan toplar, Ağa Kapısı’nı ve civarda bulunan bazı 
evleri tahrip etmiş; kadınlar sokağa dökülerek “behey 
padişah haini kâfirler, nedir bu sizin ettikleriniz şeyler? 
Cihanı haraba verdiniz, sizin ihanetiniz sebebiyle cüm-
lemiz helak oluyoruz, Allah belanızı versün” diye feryat 
edince yeniçeriler; kendilerine karşı bir halk ayaklan-
masından korkarak top atışlarının sona erdirilmesi ça-
relerini aramaya başlamışlardır. Büyük bir ümitsizliğe 
kapılan yeniçeriler; “el-emân, el-emân, ey padişah-ı 
zeman; haddimizi bildik, cürmümüze muterif olduk. 
Toplar mayna olmasıyla can-bahş olsunlar” diye feryat 
ederek Saraya elçi göndermişler ve bundan sonra “şap-
ka giyiniz” şeklinde bir ferman çıksa şapka da giyecek-
lerini ifade etmişlerdir.

Bunun üzerine II. Mahmut top atışlarının durdurulma-
sını emretmiştir. Emir gemilere ulaştığında, gemilerde 
bulunan Nasuhzade Ali, Ebru, Arnavut İbrahim ve Şük-
rü kaptanlar ile Liman Reisi Kaşto, top atışlarının ke-
silmesiyle neticenin yeniçeriler lehine olacağını tahmin 
ederek İsmail Ağa’yı gemiden tersaneye çıkarmışlar, bir 
tarafa saklanmasını salık vermişler, kendileri de bir fili-
kaya binerek kalyoncunun19  yanına kaçmışlardır. İsmail 

Brindesi'nin çizimiyle Baş Çavuş, Kol Ağası, Kapıcıbaşı ve Orta Çavuşu, Jean Brindesi, Anciens Costumes de Costantinople, Paris 1855.
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Ahmet Cevad'ın albümünden yeniçeriler, Ahmet Djevad, Etat militaire ottoman Albüm, Paris 1882.
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Ağa ise önce saraya dönmek istemiş, fakat iskeleler-
deki kayıkçıların tamamı yeniçeri taraftarı olduğundan, 
“padişah taraflısı olarak” ellerine geçme ihtimaline karşı, 
saraya gitmek yerine babasının evinde saklanmayı tercih 
etmiş ve bayram gecesine kadar dışarı çıkmamıştır.

Top atışlarının durdurulmasının yeniçerileri rahatlattığı ve 
yeniden toparlanma fırsatı kazandırdığı anlaşılmaktadır. 
Bu durum aynı zamanda saray güçlerinin çözülmesine de 
sebep olmuştur. Saltanat kayıklarında sandalcılık yapan 
Beşiktaşlı Otuzbir İbrahim ile Sandalcı İmam adındaki 
kayıkçılar, arkadaşları olan Beşiktaş bostancılarından 
beş yüzden fazla kişiyi başlarına toplayarak Ok Meydanı 
üzerinden ansızın Humbarahane’yi basarak ele geçirmiş-
ler, “kendilerine humbara ve cephane vermedi” diye hum-
baracbaşıyı idam etmek istemişlerdir. Ancak humbaracı-
lar, humbaracıbaşıyı teslim etmemişler, kışlaları önünde 
kendileri öldürmüşlerdir. Daha sonra Otuzbir İbrahim ve 
arkadaşları Tersane’yi de ele geçirmişler; İstanbul tarafı-
na haber göndererek birkaç bin yeniçerinin Tersane’ye gel-
melerini sağlamışlardır. Tersane işgal edilmezden önce,  
İnce Bey ile Bahriye Defterdarı Ali Efendi Rumeli tarafına 
kaçarak canlarını kurtarmışlardır.

Sultan II. Mahmut, beş vakit namazını cemaatle Hırka-i 
şerif Odası’nda kılmış, bu süre zarfında hareme gitmemiş, 
Sünnet Odası’nda ikamet etmiştir. Eski Kaptanıderya Sa-
lih Paşa ile Çarhacı Ali Paşa da Enderun’a gelerek askere 
komuta etmişlerdir. Padişahın emriyle Enderun ağaları si-
lahlarını bırakmışlar, saat on birden sonra yine padişahın 
emriyle askerler de çarpışmaları bırakarak sadece kapıları 
muhafazaya başlamışlardır. Bu arada Sultan IV. Musta-
fa’nın naaşı Şimşirlik’ten çıkarılmış, Zülüflü Baltacılar 
Ocağı önünde gasledilerek kefenlenmiş, tabut ile Divan 
Yeri’ne konulmuştur. Yangın gittikçe şiddetlenmiş, Sulta-
nahmet ve Ayasofya civarı yanmaya başlamıştır. 

17 Kasım 1808 Perşembe günü (28 Ramazan 1223), yeni-
çeriler Tersanelilerle beraber iki-üç bin civarında bir kuv-
vetle Tophane’ye gelmişler, mevcut yüz kadar topçuyu 
etkisiz bırakmak suretiyle Tophane’yi işgal etmişlerdir. 
Buradan yüz elli kadar isyancı mavnalarla Üsküdar’a 
geçmişler; ahaliden de yanlarına aldıkları adamlarla be-
raber sayıları bine ulaşan grup Üsküdar Kışlası’na hücum 
etmişlerdir. Kışlada Arnavut Binbaşı Bekir Ağa adında bir 
subayın komutasında üç yüz kadar sekban askeri bu-
lunmaktadır. Bekir Ağa hazır beklemektedir. Yeniçerilerin 
geldiğini görünce, atına binmiş ve yalın pala çarpışarak 
Büyük İskele’ye kadar inmiştir. Ancak yanında beş-altı 
süvari kalmış, bunlar da kimi can havliyle camiye, kimi 
caminin minaresine kaçmıştır. Bekir Ağa bu hali görünce, 
halktan biraz asker toplarım ümidiyle Çamlıca’ya doğru 
gitmiş, kışlada başsız kalan sekbanlar, iki-üç saat kadar 
kendilerini savunduktan sonra cephaneleri tükendiğinden, 
bunlar da yanlarına birkaç adet top alarak kışlalarını terk 
etmişlerdir. Askerin firar ettiğini gören yeniçeriler, Kadı 
Abdurrahman Paşa’nın konağına yönelmişler ve konağı 

yağmaya koyulmuşlardır. Çamlıca’dan eli boş dönen Bekir 
Ağa, askerlerinin firarından habersiz olarak kışlaya gel-
miştir. Konak yağmasından sonra yeniçeriler tekrar kış-
laya dönerek, kışlayı dört bir tarafından ateşe vermişler; 
Bekir Ağa aman dileyerek dışarıya çıktığında, ağayı, aman 
vermeden bıçaklarla katletmişlerdir. 20 
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VEFA SEMTİ

10

Pervititch Haritalarında Vefa Semti, 1934,Atatürk Kitaplığı Arşivi, Nr: 912.563.    
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Günümüzde İstanbulluların zihinlerinde 
daha ziyade bozasıyla, lisesiyle, fut-
bol takımıyla yahut ismini aldığı Şeyh 
Ebul Vefa hazretlerinin türbesiyle yer 
edinmiş bir semt olan Vefa, bir taraftan 

Bozdoğan Kemeri ile Küçükpazar semti, diğer taraftan 
ise Unkapanı’nı Aksaray’a bağlayan Atatürk Bulvarı ile 
Süleymaniye semti arasında kalan bölgede yer almak-
tadır. Bizans döneminde de varlığı bilinen semt, Os-
manlı döneminde Unkapanı ve Küçükpazar gibi ticaret 
merkezlerine yakın olması hasebiyle ticaret erbabının, 
Süleymaniye Külliyesi’ne yakın olması hasebiyle ise 
ilim erbabının uğrak yerlerinden biri hâline gelmiştir. 
Günümüzde ise semt daha çok kış gecelerinde bir kış 
içeceği olan bozanın tadına bakmak isteyen İstanbul-
luların, üniversite öğrencilerinin ve Anadolu’dan göç 
ederek İstanbul’da ekmek peşine düşmüşlerin uğrak 
yeridir.  

Semte İsmini veren alim “Şeyh ebü’l vefa”
Osmanlı devri alimlerinden olan Şeyh Vefa, kesin 
olarak bilinemeyen bir tarihte Konya’da dünyaya gel-
di. Tam adini, kendisinin yazdığı bir eserde Mustafa 
b. Ahmet es-Sadri el-Konevi şeklinde yazar ve Vefa 

olarak bilindiğini de belirtir1. Bazı kaynaklarda ismi 
Muslihuddin Mustafa olarak geçse de bu ismi daha 
sonraları aldı. En yaygın olarak kullanılan ismi ise 
şiirlerinde mahlas olarak kullandığı ve mühründe de 
tercih ettiği isim olan “Vefa”dır. Eş-Şekayik isimli ese-
rin mütercimi olan Mecdi Efendi bu lakabı annesinin 
ismi olduğu için tercih ettiğini belirtmektedir2.   
 
İlk tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra, Os-
manlı başkenti Edirne’de bulunan Debbağlar Camii 
imamı Şeyh Müslihiddin’e talebeliğe devam etti. Din 
ve fen ilimlerinde kendisini iyi derecede yetiştirdi. Hac 
vazifesini yerine getirmek için Antalya’dan bindiği gemi 
korsanlar tarafından saldırıya uğrayınca, kız kardeşi ve 
arkadaşları ile birlikte esir edilerek Rodos’a götürüldü. 
Karamanoğlu İbrahim Bey’in ödediği fidye ile serbest 
kalan Şeyh Vefa bu dönemden sonra İstanbul’a yerleş-
ti3. Fatih Sultan Mehmet, devrin meşhur tarikatların-
dan olan Zeyniyye tarikatına mensup Şeyh Vefa4 için 
bugün kendi ismiyle anılan cami ile birlikte tevhithane 
ve bir çifte hamam inşa etti. Şeyh Vefa, 1490 senesi ra-
mazanında vefat etti. İsmi ile anılan caminin sol tarafı-
na defnedildi. Sonradan sultan II. Beyazıt tarafından 
yeşil kubbeli bir türbe yapıldı5.    

veFa SeMT TaRİhİ

Ahmet APAYDıN*

*Tarihçi, Mimar Sinan Üniversitesi 
Yüksek Lisans Öğrencisi

Havadan Vefa semti, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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Vefa Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2010.



Vefa’dan bir görünüm, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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Geçmişten Bugüne vefa
Varlığı Bizans dönemine dek uzanan semtin Bizans 
devrindeki ismi Sphorakios’tur. Bu isimin beşinci yüzyılda 
yaşayan ve aynı zamanda semti kuran bir alime ait olması 
dikkat çekicidir6. Semt Bizans döneminde kentin en önemli 
meydanlarından biri olan Tauri Forumu’na7, I. Constanti-
nus, II. Leon gibi imparatorların saraylarına ve kentin en 
işlek caddelerinden olan, Harisius ya da Andronopolis 
Kapısı’na (Edirnekapı) giden Mese’ye8 yakınlığı sebebiyle 
Bizans’ın hemen hemen her devrinde soyluların ve varlıklı 
ailelerin yaşadığı bir yer olmuştur. Bizans’ın son evresinde 
kentteki nüfus azalması etkilerini bu muhitte de göster-
miştir9.
 
Bizans döneminde semtin dinî yönü de mevcuttur. Bir Orta 
Çağ efsanesine göre I. Constantinus döneminde şehre ge-
tirilen Ayios Stefanos’u taşıyan konvoy, bu semte geld-
iğinde atlar gitmemiş bunun üzerine ceset indirilerek bu 
semte defnedilmişti. Üzerine de bir kilise inşa edilmişti10. 
Diğer bir rivayet ise Bizans’ın son imparatoru olan Justini-
anos’un gizlice Vefa Meydanı’na gömüldüğüdür. 1850’lere 
dek üzerinde hiçbir yazı bulunmayan bir mezar Rumlar 
tarafından ziyaret edilmiştir11.

Müslümanların İstanbul’u fethinden sonra şehri bir har-
abe hâlinde bulan Fatih Sultan Mehmet Vefa’ya yakın 
bir muhitte bulunan şehrin üçüncü tepesi üzerine İstan-
bul’daki ilk sarayını inşa ettirdi. Fetih sonrasında şehri 
iskân ve imar etmek isteyen sultan, Anadolu’dan ve Ru-
meli’den halkın bir kısmını İstanbul’a getirtti. Evliya Çelebi 

bir geminin kalafatlanması sırasında çıkan yangındır. 
Bu yangında Vefa’nın içinde bulunduğu büyük bir bölüm 
yanarak yok olmuştur15. 17 Temmuz 1718 tarihinde ise 
Cibali Kapısı dışında başlayan yangın da ilk kez Davut 
Ağa’nın “nev-icad” isimli tulumbası kullanılmasına 
rağmen alevlerin önü alınamamış, Unkapanı başta olmak 
üzere Vefa ve Şehzadebaşı büyük oranda yanmıştı16.  
 
Semtin yapısını tamamen değiştiren yangın ise 1918 
yılında yaşanan Fatih Yangını’dır. Bu yangın Vefa’da 
bulunan ahşap yapıları tamamen yok etmiş, medrese, 
mektep, sebil, kütüphane ve çeşmeleri ise büyük oran-
da tahrip etmiştir. Bu yangından sonra semt büyük 
oranda günümüzdeki şeklini almıştır. 

vefa’nın ahşap evleri
Vefa, bünyesinde bulundurduğu ve günümüz İstanbul’un-
da çok az muhitte örneklerine rastlayabileceğimiz sivil 
mimari örneği ahşap konaklarıyla da dikkat çekmektedir.  
 
Evliya Çelebi İstanbul’da ekabir saray ve konaklarının 
sıklıkla görüldüğü yerlerden bahsederken “Süleymaniye 
Camii, Şehzade Camii ve Vefa Meydanı civarındadır” der. 
Nitekim Vefa Meydanı’nda yer alan Pertev Paşa Sarayı 
ile meydana yakın bir yerde bulunan Tersane Emini İbra-
him Efendi Sarayı bunların en bilinenleriydi17.  Bu iki saray 
dâhil, Vefa’da bulunan bir çok saray yahut köşk günümüze 
ulaşamadı. 
 
Pertev Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, ve 
Sultan II. Murat dönemlerinde yaşamış ve Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında ikinci vezir olarak Zigetvar sefer-
ine katılmıştı. Pertev Paşa’nın Vefa’da Molla Hüsrev Ma-
hallesi’nde, Vefa Meydanı’na bakan büyük bir evi olduğu 
bu evi çocuklarına miras olarak bıraktığı Eyüp’te türbesi-
nin bulunduğu H. 890 yılındaki vakfiyesinde yazılıdır.
 
Vefa semti içinde bulunan tarihî ahşap konaklardan 
günümüze ulaşanlardan biri de 19. yüzyıl devlet adam-
larından Kayserili Ahmet Paşa Konağı’dır. 1873’te Bahri-
ye Nazırı olan paşa Sultan Abdülaziz’in 1876’da tahttan 
indirilme olayında rol oynamıştır. Konak Osmanlı sonrası 
dönemde el değiştirerek yeni sahibi tarafından uzun yıllar 
bekâr odaları şeklinde kullanılmış, 1970’lerde yıkılma ruh-
satı alınarak yıktırılmak istenmiş hatta bir kısmı yıkılmıştır. 
Son anda yapılan müdahâle ile konak tamamen yıkılmak-
tan kurtarılmıştır. 1978’de istimlak edilen konak restore 
edilerek günümüzdeki şeklini almıştır. Günümüzde yapı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimler tarafın-
dan kullanılmaktadır. 
 
Konak kârir bodrum üzerine yükselen ahşap bir yapı olup 
zemin kat üzerine aynı planda yapılmış iki kat ile birlikte 
üç katlıdır. En soldaki kapı harem girişidir. Diğer kapılardan 
biri konağın esas selamlık kapısı olup zemin kat sofası-
na açılırken, ikinci kapı bir merdiven vasıtasıyla ikinci kata 
bağlanıyordu. 

meşhur seyahatnamesinde o sırada İstanbul’a gelenlerin, 
geldikleri yerlere göre nerelere yerleştirildiklerini anlattığı 
bölümde Tire’den gelenlerin Vefa’ya yerleştirildiklerini nak 
leder12. Fatih İstanbul’da yaptırdığı bu ilk sarayı terk edip 
Sarayburnu üzerine yeni bir saray (Topkapı Sarayı) inşa 
ettirdikten sonra da Vefa Meydanı’na saray atları için bir 
ahır inşa ettirdi13. 
 
Fatih Sultan Mehmet, Vefa karşısında Zeyrek Semti’nin 
arka tarafına, İstanbul’un dördüncü tepesi üzerine kendi 
adına bir külliye inşa ettirdi. Fatih’ten sonra tahta geçen 
oğlu II. Beyazıt ise külliyesini inşa etmek için Vefa’ya yakın 
bir muhiti seçmişti. Beyazıt’in torunu Kanuni Sultan Süley-
man da yine meşhur külliyesini Vefa’ya bitişik bir muhite 
inşa etti. Fatih devrinden itibaren saraççı, demirci, bakırcı 
ve börekçi benzeri esnafın da Vefa civarında yoğunlaşması 
ile Vefa, ulemanın, esnafların, tüccarların ve tasavvuf ehli-
nin yaşadığı bir semt hâline geldi14.  
 
Semtin tarihi her ne kadar çok eski tarihlere dek uzansa 
da, semtin genel görümü sürekli değişmiştir. Bundaki 
en önemli etkenler ise öncelikle yangınlar, sonrasında 
ise Osmanlıların küçük kıyamet diye isimlendirdikleri 
depremler olmuştur. İstanbul, hem Bizans hem de 
Osmanlı döneminde en fazla zararı yangınlardan 
görmüştür. Özellikle Osmanlı döneminde, depremlerin 
ortaya çıkaracağı felaketlerden çekinen halkın ev inşa 
etmede daha ziyade ahşabı tercih etmelerinin bir neticesi 
olarak Osmanlı İstanbul’u pek çok kez büyük oranda 
yanmıştır. Bunlardan belki de en büyüğü 1633’de Cibali’de 

Konağın dış görünüşü 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı 
mimarisinin modalarından olan ampir üslubunun güzel 
bir örneğidir. Konağın iç süslemelerinde ise batı etkisini 
görmek mümkündür. Konak istimlak edilmeden önceki 
dönemde kötü kullanımı nedeniyle iç süslemeler yer yer 
zarar görmüştür18. 

vefa’nın Meşhurları
Her dönem İstanbul’un en uğrak yerlerinden biri olan 
Vefa semtinden nice meşhurlar gelip geçmiş, kimileri bir 
süre burada yaşamış, kimileri ise semtin bir köşesinde 
ebedi uykularına çekilmiştir. Öncelikle bu şehrin fatihi, 
Sultan Mehmet’in bu semtin sokaklarından geçtiğine 
ve onun oğlunun ve torunlarının onun adım attığı yerle-
rde dolaştıklarına hiç şüphemiz yok. Sonrasında ise bu 
semtin sokaklarından Akşemsettin, Molla Gürani, Hızır 
Çelebi, Şeyh Ebü’l-Vefa gibi alimlerin ve Evliya Çelebi, 
Eramya Çelebi gibi seyyahların geçtiklerinden de nere-
deyse eminiz. 
 
17.yüzyılın ünlü mimarlarından Kasım Ağa bu semtte, 
Kalenderhane Camii yakınlarında bir evde oturuyordu19. 
17.yüzyılın Türk ilim dünyasının meşhur siması ve pek çok 
eserin müellifi Katip Çelebi ise ebedi uykusuna Vefa’da 
çekilenlerdendir20.
 
18. yüzyılda Vefa’yı yaşamak için tercih edenlerden biri ise 
bir sadrazam. Sadrazam Ali Paşa Enderun’da yetişmiş, 
rikâbdar, çuhadar, silahdar unvanlarını alarak vezirliğe 
yükseltilmiş ve Sultan III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan ile 
evlenerek saraya damat olmuştur. Tayyarzade Ahmet 
Ata’nın Tarih-i Ata’da naklettiğine göre Ali Paşa bugün 
Vefa Lisesi avlusunda bulunan ve kendi adıyla bilinen 
kütüphanenin bitişiğindeki konakta yaşıyordu21.     
 
Vefa 19. yüzyılda özellikle devlet ricalinin oturmak için 
tercih ettikleri mekânlardan olmuştur. Mecellenin yazarı 
ünlü devlet adamı ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa bir süre 
Vefa’da kiraladığı evde oturmuştur22. Aynı yüzyıl içerisinde 
oturmak için Vefa semtindeki konaklardan birini tercih 
eden diğer bir devlet adamı ise Sultan Abdülaziz’in tahtan 
indirilme olayında başrolde yer alan dört kişiden biri olan 
Rüştü Paşa’dır. Paşa Vefa’da yer alan konağında oturmak-
ta ve zaman zaman Mithat Paşa, Avni Paşa ile konağında 
buluşarak yapacakları kanlı darbenin planlarını yapmak-
taydı23. Diğer bir devler adamı ise aynı dönemin Bahriye 
Nazırı Kayserili Ahmet Paşa’dır. 
 
İhtifalci Mehmet Ziya, Vefa yangınından önce Vefa’da 
Kovacılar Caddesi üzerinde Bahriye Nezareti mühimme 
müdürü merhum Hafız İsmail Efendi’nin büyük bir ahşap 
evinin  bulunduğu hemen bitişiğinde ise tahminen üç buçuk 
arşın eninde, üç arşın uzunluğunda bir yerde Hançerli Sul-
tan adıyla bilinen bir kadının mezarının bulunduğunu ve 
kitabesinin de okunabildiğini yazmaktadır. Yangında zarar 
gören mezarın kitabını neşrettiği 1920’de yakınındaki Re-
cai Efendi Sıbyan Mektebi’nin hizasında bulunduğunu be-

Ekmekçiler Medresesi, Foto: 
Halit Ömer Camcı, 2006.
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lirtmektedir24. 1956 yılında bu mezarın yerinden kaldırıl-
ması gerekli görülmüştü. Bunun üzerine Cemaleddin 
Server Bey (Revnakoğlu), mevzii tarihin korunması, ileride 
arandığı zaman kolayca bulunması ve İstanbul’un tarihini 
araştıracak olanları şaşırtmaması için, bu hatunun kabrin-
den alınacak kemiklerin, Şeyh Vefa Türbesi haziresine 
veya Burmalı Mescit önündeki tarihî kabristana kaldırıl-
masını teklif etti. Bunun “tarih ve ananade bilinen bir yerin 
tarih boyunca muhafaza edilmiş olması bakımından” çok 
lüzumlu olduğunu ayrıca belirtmekteydi25. 

veFa’da TaRİhî eSeRleR

Şeyh ebü’l vefa Külliyesi
Vefa semtine ismini veren Şeyh Vefa için Fatih Sultan 
Mehmet döneminde yapımına başlanan ve zamanla 
parçaları tamamlanan külliyedir. Günümüzde Vefa Cad-
desi ile Darülhadis Sokağı arasında kalır. Cami ve hamam 
Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış26, Fatih vakfi-
yesinde adına rastlanamayan medrese ise Fatih’ten sonra 
ve muhtemelen Sultan II. Beyazıt tarafından yapılmıştır27. 
Fatih Sultan Mehmet cami ve hamamı inşa ettirmekle 
kalmamış, caminin giderlerinde kullanmak üzere vakfiye-
sinden bir miktar para da tahsis etmiştir28.   
 
Külliyenin camii ve hamamı yıkılmış, türbe, şeyh odası, bir 
çeşme ve medresenin duvarları günümüze ulaşmıştır. Fa-
tih devrinde yapılan cami muhtemelen 1766 depreminde 
hasar görmüş, ikincide barok üslubunda inşa edilmiştir. 
Ancak ikinciye yapılan bu cami de 1894 depreminde zarar 
görmüştür29. Son olarak 1909 yılında geçirdiği yangın 
neticesinde kullanılamaz hâle gelmiştir. Cami 1912 yılında 
yeniden inşa edilmek üzere yıkılmış, araya I. Cihan harbi-
nin girmesiyle yeniden inşa edilememiştir. 1990’lara kadar 
boş bir arazi hâlinde olan caminin yerine bu yıldan son-
ra yapılan teşebbüslerle yeni bir cami inşa edilmiş, 1994 
yılında ibadete açılmıştır. Babası gibi Şeyh Ebü’l-Vefa haz-
retlerine büyük ilgi duyan II. Beyazıt de babasının inşa et-

tirdiği caminin yanına medrese, mutfak ve bir kütüphane,  
Şeyh Vefa’nın vefatından sonra ise defnedildiği yerin üzer-
ine bir türbe inşa ettirmiştir.  
 
Cami külliyenin merkezinde yer almaktadır. Medrese ise 
caminin kuzeyinde “U” şeklinde bir yapı olarak bulunmak-
taydı. Külliyenin bir parçası olan kütüphanenin müstakil 
bir bina mı, yoksa medresenin bir bölümü mü olduğu bilin-
memektedir. 

vefa Kilise Camii
Vefa Kilise Camii’nin dışında, Molla Gürani Camii yahut 
Molla Şemsettin Camii olarak da bilinir. İstanbul’da bu-
lunan diğer kilise camilerinden ayırt edilebilmek için Vefa 
Kilise Camii olarak adlandırılmıştır30. 
 
Yapı Bizans döneminde Hagios Theodoros Kilisesi olarak 
bilinmektedir. Doktor Paspatis, bu kiliseye kâhin ve kâşif 
anlamına gelen Phanerotis de denildiğini yazmaktadır. 
Kilisenin bu isimle meşhur olması, bir şey kaybeden 
kimsenin bulmak için bu azizden yardım istemesinden 
dolayıdır31. Yapı 10. ve 11.yüzyıllara ait olup dört sütun 
üzerine müstenit, kubbeli ve bir nartekslidir32. Latin isti-
lasından sonra İstanbul yeniden Bizans hâkimiyetine gird-
iğinde yapıda birtakım restorasyonlar yapılmış, binanın gi-
riş kısmına üç kubbeli bir giriş holü ilave edilmiştir. Fetihten 
sonra Fatih devri ulemasından ve Fatih Sultan Mehmet’in 
hocası olarak da bilinen Şeyhülislam Şemseddin Ahmet 

Vefa Camii haziresi.

Vefa Kilise Camii, Encümen Arşivi, 1940.

Vefa Kilise Camii, Encümen Arşivi, 1940.

Vefa bölgesi yangın yerini gösterir harita, 
Atatürk Kitaplığı, Hrt_Gec_001443.
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açılan kapısı iptal edilmiştir. Kovacılar Caddesi tarafında 
olan hücrelerin caddeye bakan birer penceresi mevcutken, 
diğer taraftaki hücreler avluya açılan pencerelerle 
aydınlanmaktadır. 2012 yılında restorasyonuna başlanan 
medresede restorasyon çalışmaları sürmektedir.
 
Recai Mehmet efendi Sıbyan Mektebi ve Sebili
Kovacılar Caddesi üzerinde yer alan yapı Sultan III. Mus-
tafa döneminin (1757-1774) reisülküttablarından Recai 
Mehmet Efendi tarafından 1775 yılında yaptırılmıştır. 
Dönemin mimarbaşı Mehmet Tahir’in mektep ve sebilin 
de mimarı olma ihtimali vardır41. Üstü mektep altı se-
bil ve çeşme olan yapı ayrıca cephesinin rokoko beze-
meleriyle kendi türünün dikkat çekici örneklerindendir. 
16.yüzyıldan sonra külliyelerin bir ögesi olarak karşımıza 
çıksa da bağımsız olarak yapılanların sayısı özellikle Lale 
Devri’nden sonra artmıştır. 
 
İki katlı yapının zemin katı mermerle kaplıdır. Giriş kapısının, 
çeşmelerin ve sebilin bulunduğu bu kısımdan sonra gelen 
ve mektebin bulunduğu birinci kat ise taş ve tuğla karışımı 
bir duvar örgüsüne sahiptir42. Yakın bir dönemde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mektep 
şuanda kütüphane olarak hizmet vermektedir.

atıf efendi Kütüphanesi
Vefa Caddesi üzerinde, Şeyh Vefa Camii’nin bitişiğinde 
18. yüzyılda kurulmuş bir vakıf kütüphanesidir. Divanyo-
lu’nda II. Mahmut Türbesi’nin karşısında yer alan Köprülü 
Kütüphanesi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin bağımsız bir 
binaya sahip ikinci kütüphanesidir43.  
 
Kütüphane şair ve defterdar Atıf Mustafa Efendi tarafın-
dan yaptırılmıştır44. Defterdar Atıf Mustafa Efendi önce 
hazırladığı vakfiyelerle kütüphanenin gelir kaynaklarını te-
min etmiş, sonrasında da 1740-1741 yıllarında hazırladığı 
birkaç vakfiye ile kütüphaneyi kurmuştur45. Kütüphanenin 
dış giriş kapısı üzerinde 1872 yılındaki “Dârü’l-Kütüb-i 
Atıf” yazılı levha ile okuma salonu girişinin sağ duvarında 
mermer levha üzerine kabartma sülüs yazı ile hazırlanmış 
vakfiyenin bir özeti bulunmaktadır. Kütüphane planı, yapısı 
ve konumu ile dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca şeh-
rin eski sokak topografyasına uydurulmuş görünüşüyle 
eski İstanbul’un Türk ev mimarisinin günümüze kadar 
gelebilmiş nadir örneklerinden olup46 görülmeye değerdir. 
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra kütüphane dışarıya kemer-
lerle açılan bir bodrum üstüne oturtulmuştur. Bu da üsteki 
kütüphanenin altında sürekli hava cereyanını sağlayarak 
kitapları rutubetten korumaktaydı. Ancak ne yazık ki bu 
kemerlerin arası kapatıldığı için günümüzde bu özelliği 
devam etmemektedir47.  
 
Atıf Mustafa Efendi’nin hazırladığı vakfiyeye göre Atıf 
Efendi, kütüphanesinde üç hafız-ı kütüb, bir şeyhülkurrâ, 
bir su yolcu, bir mücellit ve bir marangoz görevlendirmişti. 
Bu üç hafız-ı kütübe, kütüphanenin yanında kendileri için 
yapılan evlerde oturmak şart koşulmuştu. Ayrıca haftanın 

beş günü sabahtan akşama kadar görev yapmaları da 
mecburiydi. Bunların dışında hafız-ı kütüblerin diğer bir 
görevi de kütüphanede kılınacak namazlarda imamlık 
ve müezzinlik yapmalarıydı48. Kütüphanede birçok eserin 
tek veya nadir nüshâlârının yanında önemli sayılabilecek 
sayıda müellif hattıyla yazılmış kitaplar da mevcuttur. 
Günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağlı bir birim 

ya da kısaca Molla Gürani tarafından camiye çevrilmiştir33. 
Apsis duvarı oyularak mihrap yaptırılmış ve sağ tarafına 
bir minare eklenmiştir. Minarenin gövdesi Türk minare mi-
marisinin ilgi çekici bir örneği olarak yivlidir34. 
 
Ayvansarayî, 18.yüzyılda kaleme aldığı Hadika’t-ül 
Cevami isimli eserinde mescit iken Mehmet Eminzade 
Hüseyin Ağa’nın oğlu müderris Abdurrahman Efendi 
tarafından minber koyularak camiye dönüştürüldüğünü 
yazar35.Bu mabedin ulemadan Molla Gürani tarafından 
camiye çevrilmesi, az yakınında başka bir caminin yine 
aynı devir ulemasından Molla Hüsrev’e ait olması ve yine 
bir sokak aşağısında aynı dönemde yaşamış ve oldukça 

değer verilmiş bir âlimin, Şeyh Ebü’l-Vefa’nın külliyesinin 
bulunması semtin özellikle o dönemde İslami bir merkez 
olduğunun bir göstergesidir36.

Molla hüsrev Mescidi
Kovacılar Caddesi ile Taştekneler Sokağı’nın birleştiği 
yerde, Vefa Lisesi’nin karşısında yer almaktadır. Kapısının 
kenarında yer alan çeşmenin uzunca teknesinden dolağı 
Taştekneler Mescidi olarak da bilinen yapının banisi Fatih 
devri ulemasından Molla Hüsrev Mehmet Efendi’dir. Mol-
la Hüsrev şeyhülislam iken 1480 yılında vefat etmiş ve 
Bursa’da bulunan medresesinin haziresine defnedilmiştir. 
1460 yılında yapıldığı bilinen mabet çeşitli zamanlarda ta-
dilatlar geçirmiş, özellikle Sultan II. Abdülhamit zamanın-
da esaslı bir tamirden geçmiştir. Bina kâgir olup minaresi 
tuğladan, çatısı ahşaptır37. 
 
Encümen arşivindeki tutulan 1941 yılında hazırlanan 
dosyada binanın 1910’larda Tarakçılar Kâhyası Musta-
fa Efendi’nin eşi Halise Hanım tarafından tamir edildiği 
yazmaktadır. Aynı dosyada 1893 depremine mukave-
met eden minaresinin kuzey cephesinin tamire muhtaç 
olduğu bildirilmiştir. Minare fetih döneminden kaldığı için 
kıymetlidir. Caminin yakınında taştan bir darülkurra old-
uğu ve o yıllarda kiraya verildiği yine aynı dosyadaki bil-
gilerde geçmektedir.
 
Banisi Molla Hüsrev tarafından mescide bir vakfiye hazır-
lattırılmıştır. Vakfiyeye göre mescidin yıllık 72603 akçelik 
bir geliri vardı38. 

ekmekçizade ahmet Paşa Medresesi ve Türbesi
Medrese Vefa Lisesi’nin karşısında Kovacılar Caddesi’nin 
Taştekneler Sokağı ile birleştiği köşede yer alır. Sultan I. 
Ahmet dönemi defterdarlarından Ekmekçizade Ahmet 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. Medresenin inşa kitabe-
si yoktur. Ahmet Paşa 1606’da defterdar olmuş göre ve 
1618’de vefat etmiştir. Paşa vefat ettiğinde türbesi hazır 
olduğuna göre külliye muhtemelen bu tarihler arasın-
da yapılmıştır. 17.yüzyıl başlarında hassa mimarbaşı 
Sedefkâr Mehmet Ağa olduğuna göre, külliyeyi tasar-
layanın o olma ihtimali yüksektir39.  
 
Medrese dikdörtgen planlı bir avluyu çevreleyen revak-
ların gerisinde “U” biçiminde dizilen hücreler ve “U”nun 
açık kalan ucuna dershane gelecek şekilde tasarlanmıştır. 
Medresenin girişi dershanenin girişinde değil, yanında 
uzun eksenin ucundadır. 
 
Avlunun diğer ucunda dershanenin güneybatısına, ders- 
hane ile aynı ölçülerde türbe yerleştirilmiştir. Taştekneler 
Sokağı üzerinde bulunan küçük bir bahçeden ulaşılan tür-
benin ana cephesi Kovacılar Caddesi üzerindedir40. 
 
İnşa edildiğinde 17 hücreli olan medresenin türbe 
bitişiğindeki ilk hücresi cadde tarafından açılarak bir 
dükkâna çevrilmiştir. Bu değişiklik için hücrenin avluya 

Ekmekçizade Ahmet Medresesi, 
Encümen Arşivi, 1938.

Recai Efendi Sıbyan Mektebi, 
Encümen Arşivi, 1943.

Atıf Efendi Kütüphanesi, 
Encümen Arşivi, 1941.



Molla Gürani Camii, Foto: Sinan Ceco, 2012.



Vefa semti ve Vefa Lisesi, Foto: Halit Ömer Camcı, 2007.
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vefa lisesi
Şehzade Külliyesi’nin bitişiğinde yer alan okul, 
İstanbul’un en eski ortaöğretim kurumlarındandır. 1872 
yılında, Eminönü Halk Eğitim Merkezi’nin bulunduğu 
yerde Dersaadet İdadi-i Mülkiye-i Şahane adıyla eğitime 
başlayan okul, kısa süre içinde gelişti ve Divanyolu’nda 
Sultan Mahmut türbesi yanındaki binaya geçti. Ardından 
1881 yılında bugün de eğitime devam ettiği Vefa’daki 
Mütercim Rüştü Paşa Konağı’na taşındı. Bu tarihten 
sonra Vefa İdadisi adını aldı56.  
 
1910 yılında meydana gelen yangında evleri yanarak 
evsiz kalan aileler okula yerleştirildi. Bu tarihten son-
ra eğitim Vezneciler’de bulunan Saffet Paşa Konağı’nda 
devam etti. Bu yıllarda Vefa Sultanisi’ne çevrildi. Okul, 
Balkan Savaşı sırasında da bir süre hastane olarak 
kullanılmış; 1917 yılından sonra Vefa’daki kendi bi-
nasına yerleşmiştir. Bir süre ortaokul, bir sürede Yük-
sek Öğretmen Okulu olarak kullanılan bina 1949’da bu 
okulun kapatılmasıyla Vefa Lisesi’ne verilmiştir. Okul 
1995 öğretim yılından itibaren Vefa Anadolu Lisesi 
statüsünde devam etmektedir57. 
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olarak çalışan kütüphanede 3228 yazma esere bulun-
maktadır. Eserlerin tamamı dijital ortama aktarılmıştır. 

Şehit ali Paşa Kütüphanesi
Günümüzde Vefa Lisesi’nin avlusunda bulunan 
kütüphane Sadrazam Ali Paşa tarafından 1715’te 
bağımsız bir şekilde yaptırılmıştır. Enderun’dan çıkma 
Ali Paşa çeşitli görevlerin sonunda vezirliğe kadar yük-
selmiş ve III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan ile evlenerek 
saraya damat olmuştur. Paşa 1716’da katıldığı seferde 
şehit düşmüş ve Belgrat’ta Kanuni Sultan Süleyman 
Camii avlusuna kanlı giysileri ile defnedilmiştir49.  
 
Ali Paşa bu Avusturya seferine katılmadan önce bütün 
kitaplarını daha önce konağından ayırarak oluşturduğu 
kütüphanesine vakfetmiştir. Ancak onu çekemeyen 
bazı hasımları Şeyhülislam Ebu İshak Efendi’yi de et-
kilemişler ve paşanın kitaplarının felsefe, astroloji, şiir 
ve tarihe ait olduklarını ve vakfının caiz olmayacağına 
dair fetva çıkartarak kitaplarının dağılmasına sebep 
olmuşlardır50.
 
Kütüphanenin kuruluş tarihine Ayvansarayi’de 
“Dârü’l-kütüb-i zibâ ihyâ-yı Alî Paşa” ebced hesabıy-
la 1122/1710-1711 yılı düşürülmüştür51. Asıl kitaplık 
bölümünde bulunan kapı içi kitabesinde:

“Sadrü’l-vüzera mihr-i şahenşeh-i dâna-dil
Bu buka’a-ı vâla-yı lillah idicek ihya
Tarihini geldi hatif böyle didi Rahmi
Darü’l-kütüb-i ziba ihya-yı Ali Paşa 
1127”52

1127/1715 yangını sahası içerisinde kaldığı için bu afet-
ten etkilenmiştir. Avlu kapısı dış kitabesinin yangında 
elden çıktığını, yerine konan ikinci kitabe belirtir:

Bu kütüphaneyi yaptırdı rızaenlillah
Asr-ı Han Ahmet-i salis de o sadrü’l-vüzera 
Seng-i tarihini ihrak-ı şikest itdikte
İtdi Asım ana bir beyt-i mücevher inşa
Talib ol gel bu bina-yı Ali Paşa yapmış
Yüce bir darü’l-kütüpdür ki âliyü’l-a’la
1127”53

 
Boş hâlde bırakılmış bodrumun üzerinde kütüphane 
binası yükselecek şekilde inşa edilen yapının cephe- 
lerinde köfeki taşından söveleri olan pencereleri bulun-
maktadır. Yapı bodrum, zemin ve zemin üzerinde yükse-
len bir kattan oluşur. İki merdiven mevcuttur. Biri zemin 
kata, diğeri ise asıl kütüphanenin bulunduğu birinci kata 
çıkar. Merdiven altında bir mihrabın bulunması buranın 
zaman zaman namaz kılmak için kullanıldığı fikrini ver-
mektedir54. 
 
Kütüphanenin içi, özellikle okuma salonu, çinilerle, alçı 
ve mermer şebekelerle süslüdür. Çinilerde mavi, mor, 
yeşil ve sarı renkler hâkimdir. Kütüphanenin içi oldukça 
aydınlıktır. Yapı 1894 depreminde harap olmuş, 1971’de 
onarıma alınmıştır. Öncelikle dış cephe sonrasında da iç 
cephe onarılmıştır. 1933’te 2843 yazma ve 65 basmadan 
oluşan koleksiyonu Süleymaniye Kütüphanesi’ne taşın-
mıştır. Günümüzde Vefa Vakfı ve Vefalılar Derneği binası 
olarak kullanılmaktadır55.

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi’nin dışarıdan 
görünümü, Encümen Arşivi, 1943.
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dükkân ve 1005 nefere sahip olduğunu belirtir ve bozanın 
sarhoşluk verecek kadar içilmesinin haram olduğunu fa-
kat sarhoş etmeyecek kadar içmenin de mübah olduğunu 
belirtir. Zaten boza da bir diğer mayalanmış içecek türü 
olan şaraptan bu yönüyle ayrılmaktadır. Darı irmiği su ve 
şekerden mamül olan boza, şarabın aksine alkol içermez 
fakat çok miktarda tüketildiğinde eskilerin deyimiyle “se-
kir verir” (sarhoşluk verir).
 
Esnaf grubu hakkında bilgileri verdikten sonra bozanın 
faydalarından da bahseder Evliya Çelebi; “Kararında içi-
lirse” diye başlar anlatmaya ve bedene kuvvet verdiğini, 
kan dolaşımını hızlandırdığını, açlığı bastırdığını ve hamile 
kadınların içtiğinde sütünün bol olacağını ifade ederek de-
vam eder… 17. Asırdaki meşhur bozacılardan da bahset-
mektedir ve şu ifadeleri kullanır; “…Ayasofya Çarşısı’nda, 

Bozanın geçmişteki yolculuğunu binlerce yıl ön-
cesine götürmek mümkündür mutlaka. Ancak 
bilinmesi gereken şudur ki bu besleyici tahıl 
içeceği geçtiğimiz yüzyıl içerisinde lezzet ve 
yoğunluk açısından son noktaya ulaşmıştır ve 

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentindeki en rağbet edi-
len içeceklerden biri olmuştur.
 
Mayalanarak yapıldığından, içki yasağı devirlerinde veya 
içkiye tövbe edipte içkisiz yapamayanlar, sarhoşluk veren 
sert bozalar içerlerdi. Bu nedenle bir dönem bozacılar, 
meyhanecilerle bir tutulurdu.
 
17. Asra dair önemli bilgiler veren ünlü seyyahımız Evli-
ya Çelebi de uzun uzun bahseder bozadan ve bozacılar-
dan. İstanbul esnafları bahsinde, bu esnaf grubunun 300 

veFa BOZaSı

Sinan CeCo*

*Tarihçi, Yazar

Vefa Bozacısı'nın tarihî dükkânından bir görünüm, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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yıllarda mahalle aralarında seyyar bozacılık yaptı. Daha 
sonra 1876 yılında Vefa semtinde bir dükkân açtı.

Boza, İstanbul’da tüketilen içecekler arasında üst sıra-
larda yer alıyordu fakat İstanbul’da yaygın olarak daha 
sulu bir kıvama sahip boza biliniyordu. Oysa Sadık Efen-
di’nin geldiği yerde bozanın kıvamı daha koyu ve daha 
lezzetliydi. Ayrıca İstanbul’da boza ahşap fıçılarda imal 
ve muhafaza ediliyordu. Bu da bakteri oluşmasına ne-
den oluyor ve kötü bir koku yayıyordu. Bu nedenle Sadık 
Efendi, sattığı bozaları kendi imal etmeye başladıktan 
sonra fıçı yerine, mermer küp kullanmaya başladı. Bak-
teri ve koku yapan ahşap fıçı yerine, mermer küp kullan-
mak daha sağlıklıydı ayrıca mermer küpün soğuk tutma 
özelliği sayesinde bozanın ekşimesi de önleniyordu.  

Böylece Vefa’da satılan boza yeni kıvamı ve muhafaza 
edilen mermer küpleriyle pek beğenildi ve Vefa Bozacı-
sı’nın ünü kısa zamanda tüm İstanbul’a yayıldı.

1918 yılındaki büyük Fatih yangını bir süre bu işlet-
menin duraksamasına neden olsa da Sadık Efendi’nin 
oğlu İsmail Bey’in babasına yardımcı olmasıyla bozacı 
eski yerinde işlemeye devam etti. Babasının vefatın-
dan sonra ise tüm sorumluluğu üstlenen İsmail Bey, 
soyadı kanununun çıkmasıyla Vefa soyadını aldı ve 
daha sonra da üretimi fabrika ortamında gerçekleşti-
rerek bu lezzeti İstanbul’un kış geleneği hâline getir-
di ve bozanın adı da kendisi de İstanbul’a miras oldu: 
Vefa Bozası! Öyle ki İstanbul’un en uzak semtlerinde 
boza satan bozacılar dahi, “Vefa’nın boozaaa!...” diye-
rek boza satmaya başlamışlardı…
 

At Meydanı başında, Kadırga Limanı’nda, Aksaray’da ve 
daha nice malum yerdedir. Beyaz üzeri kaymaklı bozadır 
ve içen kişi hayat bulur, on çomça (kepçe/ölçü birimi) içil-
se yine sekir vermez, zira içine Kuşadası pekmezi ve üze-
rine darçın, karanfil, zencefil, Hindistan cevizi serpeler…”
 
Evliya’nın da anlattığından yola çıkarak bozanın tarifinin 
bugünkünden biraz daha farklı olduğunu çıkarmak müm-
kündür. Peki ya boza, bugün tadına aşina olduğumuz hâ-
line ne zaman ve nasıl geldi? Bu sorunun cevabı için de 
19. yüzyılı incelemek gerekmektedir…
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun yüzyılı olarak nite-
lendirilen bu yüzyıl özellikle Rumeli’deki Osmanlı tebaa-
sı için felaket yüzyılı olmuştur denebilir. Çeşitli dönem-
lerde çok ciddi göçler vermiştir Rumeli. Şüphesiz bunlar 
içerisinde en önemlisi 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi 
sırasında yaşanan göçlerdir. Fakat Rumeli’den Doğu’ya, 
özellikle de İstanbul’a doğru gerçekleştirilen göçleri bu 
savaşın öncesinden başlatmak gerekmektedir zira böl-
gede yaşayan insanlar için savaş hâli daha öncesinden 
başlamaktadır. İşte İstanbul’daki bozanın kaderini de-
ğiştiren olay da, Rumeli’den İstanbul’a bir göçle başlar. 
1870’lerin başında, bugün Kosova’nın ikinci büyük kenti 
olan Prizren’den İstanbul’a Sadık isminde bir genç gel-
miştir. Uzaktan bakıldığında Prizren’den veya Rumeli’nin 
diğer bölgelerinden gelen göçmenlerden pek de bir farkı 
yoktu aslında. Fakat zaman, Sadık ismindeki bu kişinin 
ismini anılmaya değer kıldı.

O dönem İstanbul’da bozacıların çoğu Arnavut idi ve 
Prizren’den gelen Sadık Efendi’de İstanbul’a geldiği ilk 

Vefa Bozacısı'ndan bir görünüm, Foto: Sinan Ceco, 2012.

Üstte; Vefa Bozacısı’nın 1876’daki kurucusu
Hacı Sadık Efendi, altta; Hacı Sadık Efendi’nin torunu
Sadık Vefa.



Vefa Bozacısı'nın tarihî dükkânından bir görünüm, Foto: Sinan Ceco, 2012.
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Pervititch Haritalarında Gedikpaşa semtinin bir bölümü, 1922,Atatürk Kitaplığı Arşivi, Nr: 912.563.
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kusunun izlerinin gözlemlendiği Gedikpaşa, semte kimli-
ğini katan tarihî yapıların çoğunu muhafaza etmiş olma-
sına rağmen, 1970 yılı sonrası küçük sanayi atölyelerinin 
yoğunlukta olduğu bir semt olarak günümüze ulaşmıştır. 
      
Semtin Konumu
Gedikpaşa semti, Eminönü ilçesi semti iken 2008 yılında 
çıkarılan bir kanun** ile Fatih ilçesine katılmıştır. Gedik-
paşa, Emin Sinan, Küçük Ayasofya, Kadırga, Şahsuvar, 
Muhsine Hatun, Nişanca, Mimar Keramettin ve Beyazıt 
mahalleleri ile çevrilidir. Semt, Mimar Hayrettin Mahallesi 
sınırları içinde kalır.1 Gedikpaşa, Bizans Dönemi’ne ait ünlü 
Kadırga Limanı’nın kuzeyinde yer alır.2 Mimar Hayrettin 
Mahallesi’ni merkez aldığımızda, Gedikpaşa semti, Beya-
zıt’tan Kumkapı’ya inen dört ana cadde*  arasında kalan 
bölgedir. 
      
Gedikpaşa Semti’ne İsmini veren 
Gedik ahmet Paşa
Gedikpaşa semti, adını, Fatih döneminin (1451-1481) sad-
razamı ve kaptan-ı deryası Gedik Ahmet Paşa’nın 15.yüz-
yılda yaptırmış olduğu çifte hamamdan almıştır. Aynı isim-
li cami ve medrese günümüze kadar gelememiştir. 3  
      

Giriş
İstanbul’un en eski sur içi yerleşimlerinden biri olan Gedik-
paşa semti, Mimar Hayrettin Mahallesi sınırları içerisinde 
yer alır. Osmanlı Dönemi yerleşmelerinden biri olan bu 
tarihî semt, fetih sonrası Rum ve Ermeni nüfusu ağırlık-
lı bir yerleşim iken, Cumhuriyet dönemi sonrası Türklerin 
ağırlıklı olduğu bir yer olmuştur. Mahallede yer alan, cami, 
kilise ve diğer önemli yapılar tarih boyunca bölgenin barın-
dırdığı farklı din ve kültürlerin izlerini günümüze taşımıştır. 
Bizans dönemine ait pek bilgi bulunmayan bu semtin, Ta-
rihî Yarımada içerisinde bulunması, denize ve Kadırga Li-
manı’na yakınlığı nedeniyle yerleşme ve ticarette önemli 
bir konumda olduğu düşünülmektedir. Gedikpaşa semti, 
camisi, sıbyan mektebi, hamamı ve çeşmeleriyle klasik 
Osmanlı mahallesi olarak meskûn olmuştur. Fetih sonra-
sı, Fatih’in nüfus politikaları çerçevesinde getirilen Rum ve 
Ermeni nüfusun bir bölümü buraya yerleştirilmiştir. Semt-
te bulunan Ermeni Kilise ve Okulları bunu doğrular nite-
liktedir. Gedikpaşa tarihî kimliğine, sanatı da eklemiş, sur 
içinin ilk tiyatrosu olan Gedikpaşa Tiyatrosu da bu semtte 
açılmıştır. 17, 18 ve 19.yüzyılda, İstanbul’un genelini etki-
leyen yangınlar, bitişik nizamda ahşap evlerden meydana 
gelen bir yerleşme olan Gedikpaşa’yı da etkilemiş, çoğu 
yapıyı kullanılamaz hâle getirmiştir. İstanbul’un tarihî do-

GedİKPaŞa SeMTİ ve TaRİhİ

Sezgül KARCıoğLU*

*Tarihçi, Marmara Üniversitesi İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü MA.

Gedikpaşa Yokuşu, A.M.Schneider 1943, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 01295.
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adama yanaşır ve neden böyle davrandığını sorar. Aşçı-
nın yanıtı hazırdır. “Niçin küfretmeyeyim,” der. “Sabahtan 
beridir gezerim, bir parça et bulamadım koca İstanbul’da. 
Ben olsaydım et doldururdum şehri,” diye söylenir. Fatih 
ertesi gün bu adamı saraya getirtir ve şehremini tayin 
eder. İstanbul, bu ağa nedeniyle, artık yaz kış bol et yer. 
Ağa da ödüllendirilir ve sonra sadrazam tayin edilir. Sad-
razam Gedik Ahmet Paşa olur o günden sonra!”

Dönemin İstanbul’unda et önemli bir besin maddesiydi, 
bu yüzden et ile ilgili sorun olduğunda hemen halledilirdi. 
Bu sorunu halleden, Gedik Ahmet Paşa, Fatih’in emriyle 
1480’de Osmanlı donanmasının başında İtalya’ya git-
miştir. 
      
Gedik Ahmet Paşa, Fatih’in en iyi kumandanlarından biri 
iken öldürülmüştür. Onu ölüme getiren olay, iki şehza-
de arasında kalmasıdır. Fatih’in son yıllarında, Şehzade 
Beyazıt ile Cem arasında taht tartışmaları olmuş, buna 

den sonra semt sadece çalışma mekânı hâline gelmiştir. 
1960’lara kadar Rum ve Ermeni kundura ustaları ve sa-
tıcıların çoğunlukta olduğu semt, İstanbul’a hızla göçün 
yaşanmasıyla Türk nüfusu da Gedikpaşa’da artmış, sa-
nayi Türklerin eline geçmiştir. Semti gözlemlediğimizde 
tarihî yapı olarak kabul edebileceğimiz Rum ve Ermeni 
evlerinin bodrumları, işyerleri olarak kullanılmaktadır. 
Semtte ikamet eden aileler ise, bu işyerlerinin artma-
sıyla semti terk etmiştir. Gedikpaşa semti, geleneksel 
ayakkabı ve saya atölyeleri ile beraber yeni bir kimlik 
kazanmış, yerleşme nüfusu da bu atölyelerde çalışan 
gençlerin konakladığı bekâr odaları ile sınırlı kalmıştır. 
Semtteki bekâr odaları ciddi bir işçi nüfusunu barındır-
ması, yaya ulaşım ve ucuz barınma maksatlıdır. Gedikpa-
şa’da özellikle ayakkabı ağırlı işyerlerinin bu semti tercih 
etmesi de, merkezi iş alanına yakın olması konumundan 
dolayıdır. 13   
      
Gedikpaşa bölgesinde toplanmış olan ayakkabı üretimi 
ve satışı yapan dükkânların Organize Sanayi Bölgesi’ne 
taşınması planlanmış ama alt yapı eksikliği dolayısıyla 
bu kaydırılma gerçekleşmemiştir. Gedikpaşa esnafı, dük-
kânlarının ticaretin merkezi olan Beyazıt ve çevresindeki 
hanlara olan yakınlığı nedeniyle bu taşınmaya karşı çık-
maktadır. 14 
      
Tarihî Yarımada içerisinde önemi bir konuma sahip olan 
semt için, Gedikpaşa  Kentsel Yenileme Projesi başlatıl-
mıştır.15

Ahmet Paşa Sırbistan’da doğmuştur. “Gedik” lakabı, 
Âşıkpaşazade’ye göre kale açmak, kale tamir veya inşa 
etmek maharetinden kaynaklıdır. II. Murat döneminde iç 
oğlanı olarak saraya giren Gedik Ahmet Paşa, II. Mehmet 
zamanında askerî rütbeyle Rum beylerbeyliği yapmıştır. 
İlk askerî başarısı, 1461’de Koyulhisar’ı fethetmesidir. 
1473 yılında meydana gelen, Osmanlı’nın zaferiyle so-
nuçlanan Otlukbeli Savaşı’nda önemli rol oynamıştır. 4 
Gedik Ahmet Paşa, Mahmut Paşa’nın idamından sonra, 
1473 yılında Fatih’in sadrazamı olarak göreve başlamış-
tır. Venedikliler karşısındaki başarılarına rağmen, Fatih, 
İskenderiye üzerine göndermek istemiş, Gedik Ahmet 
Paşa bu vazifeyi kabul etmeyince5  1478’de azledilmiştir. 
Gedik Ahmet Paşa’nın sadrazam oluşuyla ilgili şöyle bir 
hikâye vardır6:
      
“Fatih bir gün, sadrazam Mahmut Paşa ile Fatih Cami-
si’ne yakın Karaman Mahallesi’nde gezerken, bir yeniçeri 
aşçısının bağıra çağıra dünyaya küfrettiğini duyar. Sultan 

bağlı olarak kutuplaşmalar ortaya çıkmıştır. II. Beyazıt, 
Gedik Ahmet Paşa’nın Cem taraftarı olduğundan şüphe-
lenmiş, Ahmet Paşa’yı hapse attırmıştır. Gedik Ahmet 
Paşa’nın hapsedilmesi, kapıkullarının ayaklanmasına 
neden olmuş, bunun üzerine Gedik Ahmet Paşa serbest 
bırakılmış, vezirliği geri verilmiştir. 1481-1482 yılları 
arasında II. Beyazıt ve Cem arasında yaşanan rekabet 
savaşı devam etmiş, Cem’in yenilmesiyle, II. Beyazıt 
hareketlerinden endişe ettiği Gedik Ahmet Paşa’yı da 
aradan çıkarma kararı alınmıştır. Bunun üzerine, devlete 
çok faydalı hizmetler yapmış olan Gedik Ahmet Paşa, 18 
Kasım 1482 tarihinde Edirne’de öldürülmüştür. Kabrinin 
yeri belli değildir. 7 

       
Gedik Ahmet Paşa için, Sicill-i Osmanî’de şöyle bilgi var-
dır: 8  
      
“Yeniçerilerdendir. Şecâ’at ve besâleti ümerâ silkine duhu-
le sebeb olmuşdur. İshak Paşa’ya damat olarak hidemat-ı 
harbiyesi ve vezaret ve sardarlık mansıblarına isal edildi. 
Bosna ve İşkodra ve Konya muharebelerinde yararlık göster-
di. 1473’de Sadr-ı a’zam oldu. 1477 ‘de azl ve haps edildi. 
1479’da kapudan olup sonra yine serdar oldu. 1482’de idam 
edildi. Fatih Hazretleri fütuhatı çok olmağla cürümlerini afv 
ederler idi. Sâdık ve gayyur idi.”

Gedikpaşa Semti Tarihi
Gedikpaşa ve çevresinde hakkında Bizans dönemine 
ait pek yazılı belge yoktur, Bizans kalıntılardan anla-
şıldığı üzere, semtte çok eskiden beri yerleşim vardır. 
İstanbul’un fethinden sonra da, Gedikpaşa, ilk yerleşim 
mekânlarından biri olmuştur. 9 Fatih, 1459 yılında şehrin 
değişik yerlerinde vakıflarla imaretler, imar merkezleri 
oluşturmak istemiştir. Bu hayır tesislerine gelir temin 
etmek üzere ise, hamam, çarşı ve han gibi ticari tesisler 
yaparak vakfetmiştir. Aynı şekilde zamanla vezirler de 
bugün İstanbul’un belli başlı mahallelerini teşkil eden 
siteler kurmuşlardır. Bunların en önemlilerinden biri, 
Gedik Ahmet Paşa Mahallesi’dir.10İskânda Müslüman, 
Hristiyanlar ve Museviler farklı mahallelerde toplan-
mışlardır. Rumlar, Edirnekapı çevresinde toplanırken; 
Ermeniler, Gedikpaşa ve Samatya’da konumlanmışlardır. 
11 II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden sonra, olası 
bir Rum isyanını önlemek için, Bursa’dan getirttiği Er-
menileri şehrin değişik yerlerine ve Gedikpaşa bölgesine 
yerleştirmiştir. 17.yüzyılın başında Anadolu’da meydana 
gelen Celali İsyanları’ndan kaçarak İstanbul’a göç eden 
Ermeniler de bu semte yerleşmiştir. 1. Dünya Savaşı sı-
rasında Ermeni nüfusu semtte artmış, 1922’den sonra 
azalmaya başlayarak, bir bölümü Beyoğlu, bir bölümü 
de Fransa’ya gitmiştir. 1970’lere gelindiğinde semtte sa-
dece 300 Ermeni hanesi kalmıştır. 1960’lardan sonra Ge-
dikpaşa semtindeki evler, yerini işyerlerine bırakmıştır. 12

      
Günümüzde, Gedikpaşa Semti’ndeki yoğun ayakkabı 
ve çanta sanayisi göze çarpmaktadır. Gedikpaşa semti, 
tarih boyunca ikamet alanı olmasına rağmen, 1970’ler-

Pervititch, Gedikpaşa-Kumkapı, Pafta 1.
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şa’nın bir mülkünü göstermektedir. Bu kayda göre, Ahmet 
Paşa’nın orada bir mülkü olduğu, belki de bir evi olduğu 
anlaşılmaktadır. Hamam, İstanbul’un en eski ve en güzel 
çarşı hamamlarından biridir. Özellikle hamamın erkekler 
bölümü haşmetli ve havalıdır. 22

      
Hamamın ön avlusundan geçilerek girilen hamamın ca-
mekânı*, çok büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Soğukluk 
kısmı da büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Sağdaki kubbeli 
bir aralıktan uzunca bir koridora girilir, bu koridorun so-
nunda iki hela vardır. Bu kubbeli aralığın yanında kubbeli 
tıraşlık bölümü vardır. Ilıklık üç eyvanlı kubbelidir. Ilıklığın*  
solunda ve bir eyvan kemer içinde iki hela daha vardır. Ilık-
lık kapısı karşısında, üzeri kubbeli eyvan bir kemerin al-
tındaki kapıdan harareye girilir. Hararede büyük bir kubbe 
altında köşeleri pahlı, dört yüzlü bir göbek taşı bulunmak-
tadır. Hararenin dört köşesinde, kubbeli halvet ve bun-
ların arasında kubbeli üç sofa vardır. Erkekler kısmında 
27 kurna varken, daha küçük olan kadınlar kısmında ise, 
21 kurna vardır. Kadınlar kısmının ılıklığı tek kubbelidir. 23   
Kubbelere farklı farklı şekiller uygulanmıştır, eyvanlar gö-
ğüslemeli, halvetler halka halka kademelidir. Sıcaklık üç 
eyvanlı, dört kubbelidir, eyvanlardaki göğüslemeler üze-
rine kubbeler oturtulmuştur. Kadınlar kısmının soğukluğu, 
erkekler kısmından on metre kadar geridedir. 24 Gedikpaşa 
Hamamı, İstanbul’da meydana gelen 1588 ve 1660 yan-
gınlarında büyük zarar görmüştür, 1725 yılında hamam 
civarında başlayan yangın, 1752 yılındaki Sabuncu Hanı 
yangını, 1865 Hocapaşa yangını da hamamı etkilemiştir. 25

      
Gedikpaşa Hamamı’nın külhanı, evsizlerin barınması 

Gedikpaşa’da Tarihî yapılar

Gedikpaşa hamamı
Gedikpaşa Hamamı, Gedikpaşa Caddesi ile Emin Sinan 
Hamamı Sokağı’nın birleştiği köşede, Gedikpaşa Camii 
(Divani Ali Camii) yakınındadır. Cümle kapısı, Emin Sinan 
Hamamı Sokağı üzerindeyken, külhan kapısının açıldığı 
sokağa, Külhanbeyler Sokağı denmiştir. Gedikpaşa Ha-
mamı, çifte hamam olarak Fatih Dönemi’nde, 1474 sene-
sinde, Gedik Ahmet Paşa’nın Afyon’daki camii ve medre-
sesine vakıf olarak yaptırılmıştır. 16 Hamam, eski Kadırga 
Limanı’nın 250 metre kuzeyinde yer alır ve denizciler için 
yapılmış olduğu sanılmaktadır. 17 Evliya Çelebi Seyahat-
namesi’nde, Gedikpaşa Hamamı’nın zaimlere (zeamet sa-
hiplerine) verildiğinden bahseder. 18 
      
Hamamın inşa tarihini belirten kitabesi günümüze ulaş-
mamıştır. Tâcizade Sâdi Çelebi tarafından Münşeat’ta ve-
rilen metin şöyledir19; 
      
“târih-i Hamâm-ı Ahmet Paşa der şehr-i Konstantiniyye…
hayr be-yed-i Ahmet”

“hayr be-yed-i Ahmet” ibaresinin karşılığı, ebced hesabına 
göre 1474-1475 yılını hamamın inşa tarihini verir. 20

      
İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde hamamın vakıf oldu-
ğu yazıyorken, neresi için tahsis olduğu belirtilmemiştir. 
İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne göre,21 Emin Sinan Ma-
halle’sinde bir başkası tarafından vakfedilen bir binanın 
sınırlarında “Vakf- Hamam-ı Ahmet Paşa”yı ve Ahmet Pa-

Havadan Gedikpaşa ve çevresi, 
Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.

Gedikpaşa Hamamı, 2012.



527526 www.fatih.bel.tr

luğunu kunduracı esnafı oluşturmaktadır.31 Cami avlusuna 
son zamanlarda imam ve müezzin meşrutası yapılmıştır. 
Minarenin petek kısmı ve külahı 1965-1966 yılları arası bir 
depremde yıkılmıştır. 32 Cami günümüzde ibadete açıktır.
      
Divan-ı Ali Camisi inşa edilirken, cami ile birlikte aynı ta-
rihlerde inşa edilen sıbyan mektebi, Divan Kâtibi Ali Bey 
tarafından caminin karşısına yaptırılmıştır. İki katlı inşa 
edilen mektebin üst katı mektep olarak kullanılıyorken, 
alt kısımları ise dükkân olarak kullanılmaktaydı. 19.yüzyıl 
konut mimarisinin özelliklerini yansıtan mektep, günü-
müzde imam evi olarak kullanmakta, mektebin alt katı ise 
dükkân fonksiyonunu devam ettirmektedir.33

Gedikpaşa Silahtar Mehmet efendi 
Sıbyan Mektebi
Gedikpaşa, Kadırga’ya inen yol üzerinde, Silahtar Mektebi 
Sokağı’nda bulunmaktadır. Mektebin kitabesinde; “sene 
1175/Sultan Mustafa Hazretlerinin silahdarı sahibü’l 
hayrat/ve’l-hasenat merhum el-hac Mehmet Efendi’nin 
mektebi” yazmaktadır. Kitabesinden anlaşıldığı üzere 
mektebin banisi, Sultan Mustafa’nın silahtarı Bahçıvan-
zade Mehmet Efendi’dir. 1761-1762 yılında yapılan mek-
tebin üzeri ahşap örtülü, taş ve tuğla hatıllı olarak inşa 
edilmiştir. Uzun kenarındaki alt sırada dikdörtgen söveli, 
üst sırada da yuvarlak kemerli beşer penceresi bulunmak-
tadır. Encümen arşivinde mektebin 1762 tarihli vakfına ait 
bilgiler bulunmaktadır. 

Ocak 1913 tarihinde 55 talebenin eğitim gördüğü mektep, 
Turgut Kut’un yayımladığı 1923-28 yılları arasında dü-
zenlenen vakıf listesi cetveline göre polis lojmanı olarak 
kullanılmıştır. Encümen Arşivindeki 727 numaralı dosyada 
1946 yılında binanın durumu incelenmiş ve binanın kötü 
olan durumu fotoğraflandırılmıştır. Günümüzde mektep 
harap vaziyettedir. Ahşap çatısı yok olmuş, pencereleri 
içeriden duvarla örülmüş durumda, binaların arasında sı-
kışıp kalmıştır. Mektebin bahçesi olan yer ise otopark ola-
rak kullanılmaktadır. 34 

Gedikpaşa Ortaokulu
Tiyatro Caddesi’nde bulunan bu okul, 9.yüzyılda Fransız 
papazları tarafından Ermeniler arasında Katolik mezhe-
bini yayma amacıyla kurulmuştur. Okul, 1.Dünya Savaşı 
sırasında kapatılıp, rüştiye mektebi olarak kullanılmış, 
1918’de Fransızlara geri verilerek, 1935’te Maarif Vekâ-
leti’ne devredilerek önce Kumkapı Ortaokulu, 1962’den 
sonra ise Gedikpaşa Ortaokulu adını almıştır. 1972’de yı-
kılma tehlikesi geçiren binada eğitime son verilmiş, bina 
restore edilmiştir. 35 Günümüzde yapı, İstanbul Valiliği İl 
Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İSMEP) 
binası olarak kullanılmaktadır. 
      
Gedikpaşa Kethuda Canfeda Kadın ve haznedar 
Şevkmihal usta Çeşmesi
İlk yaptıran 1780 yılında Harem Kethüdası Canfeda Ha-
tun’dur. Gedikpaşa Camii karşısında olduğundan Gedikpa-

Zemân-ı devletinde köhne evkaf oldu nevreste
Ki ez-cümle bu çeşmesar icrâsı ne hoş oldu
Mukaddem bir içim su bulunmaz idi bunda bir haste
Hayat-ı câvidan buldu mahallat cümleten ez-ser
Harab- âbâd iken ma’mûr idince Şevkinihal Usta
Selâmi geldi bir hâtif didi cevher gibi tarih
Safâ-yâb ber-beka ola sarayda Haznedar Usta”
Miladi,1847
      
Çeşmenin 13 Temmuz 1887 tarihinde, yol genişletme 
sırasında yıkılıp tekrar inşa edildiği belirtilmektedir. 39Gü-
nümüzde ise çeşme hâlâ ayaktadır. Muslukları olmayan 
çeşmenin teknesi sağlamdır ve yol seviyesinin altında 
kalmıştır. 

Seyyit İbrahim Oğlu Ömer Çeşmesi
Gedikpaşa-Kumkapı arası Tayyareci Kemal Sokağı ba-
şında bulunan çeşme, çukurda bulunmaktadır. Tuğla ile 
örülmüş içerlek bir pencereye benzeyen kemerinin altında 
görünen çeşme hâlen harap şekildedir. Kitabesi şöyledir: 40

      
“Sahibülhayrat velhasenat Esseyit İbrahim Oğlu Ömer”
Miladi, 1820
Gedikpaşa ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi

açısından oldukça müsait tarzda yaptırılmıştı. Özellikle 
17.yüzyıl sonlarında terk edilmiş 10-15 yaşındaki erkek 
çocuklar toplanır, 23-24 yaşlarına kadar külhanlarda barı-
nırlardı. Bu konumuyla diğer hamamlardan farklı yere sa-
hiptir. Külhanbeyliğinin kaldırıldığı sırada, Gedikpaşa Ha-
mamı’nda, kırk külhanbeyi bulunmaktaydı. 26 O dönemler 
Gedikpaşa Hamamı’nda sabaha kadar sazlı sözlü, köçekli 
rindler meclisi kurulurmuş. Üsküdarlı Âşık Sarkis’in Gedik-
paşa Hamamı ile ilgili manzumesinden iki kıta şöyledir: 27

      
“Ermen şahlar ararsan, Gedikpaşa Hamamı,
 Külhana varıp hemen çak ahbara selâmı,
El ayak dökümüne, kaş göz nakşına baki
Hoş gör biraz kubadça okur ekser kelâmı.
Buyur efendim, paşam, buyurun benim ağam,
Hanende, sâzendeler, rakkaasan cümle tamam,
Küşâdedir rindâne ta be sabah bu hamam,
Bu âşık-ı kemtere düştü işte ilâmı.”
      
Gedikpaşa Hamamı günümüzde hâlâ işlevini sürdürmek-
tedir.
      
Gedikpaşa Camii ( divan-ı ali Bey Mescidi) 
ve Sıbyan Mektebi
Cami, Mimar Hayrettin Mahallesi’nde Gedikpaşa Caddesi 
ile Cami Sokağı’nın birleştiği köşede bulunur. Cami yakı-
nında Gedik Ahmet Paşa’nın yaptırmış olduğu Gedikpa-
şa Hamamı bulunmaktadır, bu yüzden Gedikpaşa Camii 
olarak da bilinir. Mescidin banisi,  Divan Kâtibi Ali Bey’dir. 
28Vakıf defterlerine göre, Beyazıt Camii nahiyesinde yer 
almaktadır. İstanbul’un en eski camilerinden biri olan bu 
caminin vakfiyesi, 1462 yılında, Molla Hüsrev tarafından 
tanzim edilmiştir. 29 Hadikatü-l Cevâmi’ye göre, minberi 
Sâlih Ağa adında bir hayırsever tarafından konulmuştur. 30 
Duvarları kâgir ve çatısı ahşaptır. Avlu kapısının üzerinde 
bulunan kitabesine göre, camii yanmış ve Bedesten’den 
Hacı Ali adında biri tarafından 1868 yılında tamir ettiril-
miştir. 

Kitabe şöyledir: 

“Bu Divani Ali Bey Camii mamur iken evvel
Muahhar yandı asâr-ı imarı nâ-bedid oldu
Bedestâni Hacı Ali olup bani-i sanisi
Bunu İmara şimdi sarf ve ikdâmı mezid oldu
Senih-ı inşasına terkim olundu tam bir tarih
Yapıldı serteser bu mabed-i âli cedid” 
      
Avlu mihraba göre caminin arka kısmında yer alır. Avlu 
duvarının dışında bir kuyu, avludan içeri girildiğinde ise 
tuvalet ve şadırvan karşımıza çıkar. Son cemaat yerinin 
üstünde kadınlar mahfili vardır. Buraya sol taraftaki mer-
divenden çıkılır. Caminin tek şerefesi sağ arka yanındadır. 
Caminin içerisine girildiğinde göze çarpan mimari özellik 
yoktur. Sonradan geçirdiği tadilatlar ile betonarme bir kim-
lik kazanmıştır. Mihrap ve minber mermerdendir. Caminin 
mihraba göre sağında mezarlığı vardır. Cemaatin çoğun-

şa Çeşmesi olarak da bilinir. Kitabesi sokak cephesinde-
dir. Sonradan harap olmuş ve I. Abdülmecit’in haznedarı 
Şevkinihal usta tarafından 1847 yılında imar edilmiştir. Bu 
tamire ait beş beyitlik ikinci kitabe, maliye mektubi odası 
ketebesinden Ahıskalı Selami Efendi’ye aittir. 36

      
“Sahibülhayrat velhasenat merhum kethüda
Canfeda Kadın Aleyhirrahmetü vel-gufran”
Miladi, 1780
      
Çeşme, mermer dikdörtgen ve kare bölümlemelerden olu-
şan cephe düzenlemesine sahiptir. Cephe, köşeleri kavra-
yan dikdörtgen sütunlarla sınırlanmıştır.37 Çeşmenin cep-
hesinde kabartma girlandlar, rozetler ve güneş motifleri 
vardır. Çeşmenin, basık bir kemer altındaki ayna taşı geniş 
bir sutaş ile çevrilidir. Barok motiflerle süslü çeşmenin 
teknesinde bir girland, sedlerinde ise rozetler mevcuttur. 
Çeşmenin cephesinde, kemerin üzerinde oval bir güneş 
motifi içerisinde Abdülmecit’in tuğrası altında bir kitabe 
daha vardır. 38  

“Eb-ül hayrat olan Abdülmecit Hanı kerim Mevlâ
Müeyyed kıl makam-ı şevket- ârâsında peyveste
Ehal-i Enderun yekser olubdur muhyi-i hayrat

Silahtar Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi, 
Encümen Arşivi, 1943.
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kayıtlarda Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mekte-
bi olarak geçmektedir. Kilisenin, Sultan Abdülmecit’in fer-
manıyla kurulmuş “Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi 
Vakfı” adı altında bir vakfı vardır. 

Vakfın günümüzde kilise binası haricinde mülkü bulunma-
maktadır. Kilisenin en alt katı 1950’li yıllarda Anadolu’dan 
gelen kimsesiz ya da yoksul Ermeni çocukların yatakha-
nesi olarak düzenlenmiş, Gedikpaşa Yetimhanesi olarak 
kullanılmıştır. Daha sonra, mekânın çocuklara uygun ol-
madığı gerekçesiyle, 1962’de Tuzla’da bir yetimhane yapı-
mına başlanmış, yapım tamamlanınca Gedikpaşa Yetim-
hanesi’ndeki çocuklar Tuzla Yetimhanesi’ne taşınmıştır. 46

      
Kilisenin yakınında 1928 yılında47 bir okul açılmış, Ge-
dikpaşa Yetimhanesi’nde barınan çocuklar da bu okulda 
eğitim görmüşlerdir. Cumhuriyet’in ilanıyla beraber, okul 
Kumkapı Şakir Efendi Çeşme Sokak’a taşınmıştır. 1946 
yılında okulun binası kilise vakfı tarafından satın alınmış-
tır. 48 Gedikpaşa İncirdibi Ermeni Protestan İlkokulu olarak 
bilinen okula 1980 sonrasında Millî Emlâk’a49 devredilmiş, 
binası yıktırılmış, şimdi ise otopark olarak kullanılmakta-
dır. 50

Gedikpaşa Surp hovhannes avedaraniç ermeni 
Kilisesi
Gedikpaşa’da, 1827 yılında ahşap olarak inşa edilen kilise, 
Patrik III.Istepanos Zakaryan tarafından ibadete açıldık-
tan 22 yıl sonra, 18 Aralık 1849 tarihinde yanmıştır. Kilise, 
yangın sonrası tekrar inşa edilmiştir. Başbakanlık Osmanlı 

Gedikpaşa’da Bali Paşa Yokuşu üzerindedir. Kilisenin asıl 
adı Aziz Şehitler Kilisesi’dir. Kilise binasının temeli 1 Ka-
sım 1830 tarihinde şapel (kilisecik) olarak yapılmıştır. Ki-
lisenin yer aldığı arsa, 1880 yılında Ermeniler tarafından 
satın alınınca yeni bir kilise yapılmak istenir. Kilise inşaatı 
için Osmanlı hükûmetinden izin alınamayınca41, bu mekân 
terk edilmiş, ibadetler Emmanuel Kilisesi ve Gedikpaşa 
Amerikan Okulu’nda yapılmıştır. İzin, Padişah V. Mehmet 
Reşat zamanında, 18 Mayıs 1911 yılında alınmıştır. 42  

İznin ardından, mimar Isdepan İzmirliyan tarafından ki-
lisenin yapımına başlanmış, ancak Birinci Dünya Savaşı 
nedeniyle inşaat işleri durmuş, savaş sonrasında yeniden 
kurulan bir yönetimle 16 Ocak 1921’de törenle ibadete 
açılmıştır. 43

      
Dış görünüş açısından mimari bir karışım olarak nitelendi-
rebileceğimiz kilisenin ön cephesi gotik tarzda yapılmıştır. 
Sonraki yıllarda, Ermeni kilise mimarisi görünümüne uy-
gun çan eklenmiştir. Çift kollu merdivenle çıkılan kilisenin 
ana giriş kapısı üzerinde kitabesi vardır, ibadethane dik-
dörtgen planlıdır. Kilise tonozla örtülüdür ve içi çok sade 
bir yapıya sahiptir. Kilisenin bodrumunda toplantı salonu 
ve galerisi vardır. 44 Kilise üç katlıdır, ibadetler günümüz-
de giriş katındaki salonda yapılmaktadır, ayrıca salonların 
dışında alt katta hizmetçiler için odalar bulunmaktadır. 
Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi, İstanbul’da Ermeni 
Protestan tarafından yapılan üç kiliseden biridir. Günümü-
ze kadar gelen kilisede ibadet hâlâ devam etmektedir. 45 
Gedikpaşa Ermeni İncil Kilisesi olarak bilinen kilise, resmî 

Gedikpaşa yangınları
Gedikpaşa, yangınları ile ünlü bir semttir. 17, 18 ve 19.yüz-
yıllarda, İstanbul’un pek çok yöresi gibi bitişik düzende 
ahşap evlerden meydana gelen bir yerleşme olan Gedik-
paşa, dar sokakları ve dik yokuşları bu yangınların büyü-
mesine engel olamamıştır. 57 
      
22 Temmuz 1719’da Gedikpaşa çarşısında bir sabun atöl-
yesinde başlayan yangın, şiddetli kuzey rüzgârının da 
etkisiyle kontrolden çıkarak, Kumkapı ve Kadırga’yı da 
etkisine almıştır. O dönemde söndürme çalışmaları kova-
larla su dökme ya da dağılımı durdurma amacıyla yıkım 
şeklindeydi. Yıkımı da genellikle yeniçeriler yapardı. Yan-
gını önlemek için yeniçeriler, Ermeni Kilisesi ve Rum Pat-
rikhanesi’nin arkasındaki Ermeni evlerini yıkmak isteyince 
kolluk görevlileri ile Tanrı’nın kiliseyi koruyacağını ileri sü-
rerek yıkıma karşı çıkan Ermeni sakinler arasında tartışma 
çıkmış, yangın büyümüş, kiliseyi yakarak ilerlemiştir. Bu 
yangın ile Gedikpaşa ve çevresi büyük zarar görmüştür. İs-
tanbul’u perişan eden bu yangından sonra önleyici tedbir-
ler alınmış, fermanlar yayımlanmış, binaların yüksekliği, 
sokakların darlığı, çıkma ve saçak konusu, sur yakınında 
bina yapılması gibi konuların üzerinde durulmuştur. 9 Ma-
yıs 1925 gecesi, Gedikpaşa Hamamı yakınındaki evlerden 
birinde bir yangın çıkmış, tüm söndürme çabalarına rağ-
men Gedikpaşa Hamamı ve Mescidi yanmıştır. 58 1753 yılı 
Ocak ayında, Gedikpaşa’da yine büyük bir yangın çıkmıştır. 
Yangın, sur haricinde Kumkapı’ya kadar olan tüm kısmı 
yakmıştır. Gedikpaşa yangınında, Gedikpaşa halkı büyük 
korku ve şaşkınlık ile kurtarabildikleri eşyaları ile Beyazıt 
Meydanı’na dolmuştur. Aynı yıl, Beyazıt ve birçok semtte 
de yangınlar olmuştur. 59

      
1828 yılında büyük Hocapaşa yangınından dört gün son-
ra, Gedikpaşa’da Fuat Paşa Konağı’nda da yangın çıkmış, 
konak kısa bir süre içerisinde kül olmuştur. Yangına Fuat 
Paşa’nın yazı odasındaki, şömineden sıçrayan bir kıvılcım 
sebep olmuş, konağın sakinleri canlarını zor kurtarmışlar-
dır. Konak ile beraber, kıymetli eşyalar da yanmıştır. 60 

      
1902’de Çarşıkapı’da bir yangın çıkmış, bir gün bir gece 
sürmüş, çarşı etrafını, Çemberlitaş civarını, Mahmut Paşa, 
Kapalıçarşı, Gedikpaşa ve Kadırga’yı kül etmiştir. 61

      
Gedikpaşa’da Gündelik yaşam

Gedikpaşa Tiyatrosu
İstanbul’da sur içi bölgesine inşa edilen ilk tiyatro bina-
sı, Gedikpaşa Tiyatrosu’dur. 62  Tanzimat döneminde inşa 
edilmiş tiyatro yapısı, Gedikpaşa Tatlıkuyu Sokağı’ndaydı. 
Sonradan tiyatronun anısına, bugünkü Beyazıt tramvay 
durağının hizasından Kumkapı’ya doğru inen caddeye Ti-
yatro Caddesi ismi verilmiştir. 63 

Gedikpaşa Tiyatrosu önceleri cambazhane sirk, pando-
mim, opera ve bale gösterileri için kurulmuştur ve 1859’da 
dönemin hükûmeti, İstanbul Tiyatrosu adıyla tanıyarak, on 

Arşivlerinde51 kilisenin tekrar inşa edilmesi için istenen izin 
tarihi 23 Temmuz 1871 olarak geçer. Patrik Nerses Varja-
bedyan tarafından 27 Haziran 1876 tarihinde tekrar ibade-
te açılmıştır. Kilise, 1895 yılından sonra bakımsız kalmış, 
1950-1951 yıllarında tekrar bakıma alınmıştır. İstanbul’u 
yakıp yıkan yangınlar, Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilise-
si’ni de vurmuş, 22 Aralık 1972’de çıkan bir yangınla kilise 
yanmıştır. Yangın sonrası kısmen onarılmıştır. 1986’da ise 
ciddi bir onarım geçirmiş, bu onarımla kilisenin dışı boyan-
mış, çatı yeniden aktarılmış, mermerler cilalanmış, cam, 
çerçeve ve kapılar bugünkü görünümünü almış, absid altın 
varakla kaplanmış ve bütün pencerelere vitray takılmıştır. 
Onarım sonrası kilise görkemli bir tören ile ibadete açıl-
mıştır. 52 Günümüzde kilisede ibadetler devam etmektedir.
      
Kilisenin hemen yanında Surp Mesropyan Karma Ermeni 
İlkokulu bulunmaktaydı. 23 Ocak 1947 yılında ahşap bi-
nası kâgir olarak yeniden inşa edilen okulun, 1950 yılında 
Mesrobyan Ortaokulu Öğrenciler Birliği kurmuştur.53 30 
Nisan 1961 tarihli bir gazete yazısından okulun bina enka-
zının satışa çıkarıldığını öğreniyoruz. 54

Gedikpaşa Tebhirhanesi
Tebhirhaneler, bugün işlevini kaybetmiş olsa da geçmi-
şin önemli sağlık kurumlarıydı. Kolera, çiçek, su çiçeği, 
veba, kızıl, kızamık, tifo, tifüs, dizanteri, difteri, verem, 
lohusa humması ve boğmaca gibi bir zamanların bula-
şıcı hastalıklarına yakalananların giysi ve eşyalarının 
tebhirhaneye getirilir ve burada basınçlı su buharı ile 
dezenfekte edilirdi. Tebhirhaneler kirli ve temiz olmak 
üzere iki bölüme ayrılmıştı. Hastalık haberi geldiğinde, 
adrese en yakın tebhirhanenin kirli bölümünde çalışan 
görevli, resmî kıyafetleriyle ilgili adrese gidiyor, özel 
iş elbiselerini giyerek vazifelerini yerine getiriyorlardı. 
Hastalıklı evde bulunan eşyalar da tebhirhanenin bula-
şık bölümüne getirilip dezenfekte ediliyordu. 1893 yılın-
da İstanbul’da yaşanan kolera salgınında Pasteur Ens-
titüsü’nden gelen Dr. Andr Chantemesse’in, İstanbul’da 
incelemeler yapmış, sonrasında yazmış olduğu rapora 
göre İstanbul’da üç tebhirhane açılmasını önermiştir. 
Bu raporun müzakere tarihi, Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivleri’nde 24 Kasım 1893 olarak geçer. 55 Müzakere ne-
ticesinde hemen harekete geçilip, ilk olarak Gedikpaşa 
Atikali Paşa Mahallesi Camii Sokağı’nda Eczacı Alek-
sandiridis ile Kunduracı Nikoli’ye ait olan arsa istimlak 
edilmiş, 17 Aralık 1893’de Gedikpaşa Tebhirhanesi ku-
rulmuştur. Gedikpaşa’dan sonra Tophane ve Üsküdar 
tebhirhaneleri de kurulmuştur. 

Arşiv belgelerinde Gedikpaşa Tebhirhanesi’nin, Gedik-
paşa Camii Sokak numara 24’te ikamet ettiği belirtilir. 
Tebhirhaneler önemini kaybettikten sonra, tebhirhane 
binası bir süre bakırcılar esnafı tarafından kullanılmış, 
Bedrettin Dalan’ın İstanbul belediye başkanlığı sıra-
sında (1984-1989) belediye tarafından dükkân karşı-
lığı, müteahhide verilmiş, yıkılıp yerine iş hanı yapıl-
mıştır. 56

Gedikpaşa Ermeni İncil Kilisesi, 
Foto: Betül Özgür, 2012.
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ro yıktırılmıştır. 69 1908 yılından sonra yıktırılan tiyatronun 
bulunduğu arsaya, mühendis mektebi yapılması kararlaş-
tırılırken, 1931 yılında Azakoğulları (Tevfik Azakoğlu ve 
Kardeşleri) sinema yapmak için bu arsayı almış, yirmişer 
dairelik iki apartman ve daha sonra bir garaj yaptırmıştır. 
Yapılan Azak Sineması’nın, dört yüz kişi alan bir parteri, 
on locası, yüz kişilik balkonu vardır. Sinemada ikinci sınıf 
ve eski filmler oynatıldığından, seyircileri orta halli halk ve 
çocuklardı. Garajın üzerine yaptırılan tuğla döşeli yazlık 
sinema ise, sadece yaz gecelerinde çalışırdı. Azak Sine-
ması’nın bahçesinde, tiyatro grupları müsamereler verir, 
düğün gibi eğlenceler de yapılırdı. Sadi Tek, Muammer 
Karaca, İsmail Dümbüllü temsillerinde bahçe ve balkon 
tıklım tıklım dolardı. 70 28 Mart 1939 tarihinde tiyatro 
sanatçısı Karakaş onuruna düzenlenen bir gala müsa-
meresinde, İstanbul’un en seçkin ve Sahibinin Sesi mües-
sesesinin musikişinaslarından dokuz kişilik saz heyeti ve 
üç sanatçı bayan okuyucuların katılımıyla sunulan Büyük 
Konser’in ardından Karakaş ve arkadaşları tarafından beş 
perdeden oluşan “Otello Faciası” ile İsmail Dümbüllü ve 
kumpanyası tarafından “Gizli Odalar” komedisi temsil 
edildi. Müsamere otuz kişilik Hilal Bando heyetinin çalgı-
sıyla sona erdi. 71 
      
1961 yılında ise aralarında Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, 
Adile Naşit, Tevfik Gelenbe gibi sanatçıların bulunduğu, 
Şehir Tiyatroları’ndan ayrılan bir grup sanatçı yazlık sine-
manın altındaki garajı tiyatro salonu hâline getirmişlerdir. 
Fakat kısa bir süre sonra kapanan tiyatro ve sinemanın 
bugün yerlerinde iş hanları ve otel*  bulunmaktadır. 72 
      
Gedikpaşa arabacılar Kahvehanesi
Divanyolu üzerinde ve Gedikpaşa’ya inen sokağın karşı-
sında bulunan kahvehane, II. AbdulHamit devri sonunda, 
İstanbul’un en meşhur tulumbacı kahvelerinden biriydi. 
Sabahçı kahvesi olarak da çalışırdı. Üsküdarlı halk şairi 
Destancı Vasıf Hoca, ramazan aylarında burada “çalgılı 
kahve” düzenlerdi. Kendisine ait manzumeyi de el ilanı 
şeklinde bastırmış, çırakları eliyle, Beyazıt ve çevresindeki 
camilerin teravih çıkışındakilere dağıttırırdı. 73 
      
Gedikpaşa kahvesi buyur efendim bura,
Canla başla koşarak uşaklar selam dura,
Üç nefer bıçkın çırak pek alımlı çalımlı,
Samur kaşlar güzellik fermanlarından tura.
      
Başlarında dalfesler, gömlekleri helali,
Bu şehri İstanbul’un seçme üç mah cemali,
Fermene kuşak pantol tumubacı kesimi,
Topuk nümayişine alkış tutar ehali.
      
Destan semai koşma, sazın da mükemmeli
Aynalı, avizeler astılar gelin teli,
Ramazanı şerife hazırladım, süsledim,
Misafirini kiram heman teşrif etmeli.
Bizden velinimete hizmet ile ikramdır.
Bizce para, pul değil, gönül almak meramdır

beş yıllık tekel vermiştir. 64 1868’de yapılan tadilatla ahşap 
bir binaya dönüştürülmüştür. 1870 yılında saraydan aldı-
ğı 10 yıllık imtiyazla Türkçe oyun sergileme yetkisi alan 
Agop Vartovyan (Güllü Agop), bir dönem Gedikpaşa Tiyat-
rosu’na, kendi tiyatro topluluğunun ismi olan Osmanlı Ti-
yatrosu adını vermiştir. 65  Gedikpaşa Tiyatrosu’nun Hayal 
Dergisi’nde yayımlanan sadece bir resmî vardır. Görgü ta-
nıklarının anlattığına göre, tiyatroya tuğla örme direkleri 
ve fenerleri olan bir kapıdan girilmekte, sol tarafında bir 
gazino bulunmaktadır. Tiyatronun mermer sütunlu kapıla-
rı bulunmakta, mermer merdivenler ile yukarı çıkılmakta-
dır. Üç kat locası olan tiyatronun, perdeleri kapalı olan en 
büyük locası padişaha ayrılmıştır. Sahnesi oldukça büyük 
olan tiyatronun ortasından cam bir avize sarkmaktadır. Ti-
yatronun dışı ise ahşaptır. 66

      
Açılan Osmanlı Tiyatrosu’nun, “Ruzname-i Ceride Hava-
dis” te çıkan resmî ilanı şöyledir:
      
“Gedikpaşa Tiyatrosu geçen hafta küşad olunup gûna gûn 
operalar ve ayak oyunları icrasına bed olunmuş ve önümüz-
deki çarşamba gecesi dahi saat iki buçuk raddelerinde yine 
açılıp ve görülmedik surette mehtaplar yakılıp birinci faslında 
Berber oyunu, ikinci faslında Davalato denilen meşhur ayak 
oyunu oynanacak ve ondan sonra dahi beher gece mezkûr ti-
yatroda icra-yı lu’biyat kılınacaktır.”
      
Bu ilandaki Berber Oyunu, Âli Bey’in Geveze Berber adlı 
oyunu olduğu tahmin edilmektedir. 1867 Ramazan ayı tek 
tük Türkçe verilen temsiller ile geçmiştir. 67  
      
1872-1873 yılları Gedikpaşa Tiyatrosu’nun parlak dö-
nemidir. Tiyatro seyircileri genellikle Harbiye ve Tıbbiye 
öğrencileri ve subaylar olması basında da memnuniyet 
yaratmıştır. Telif oyunlarda büyük gelişmeler gözükür-
ken, tiyatroda Türk yazarların oluşturduğu, dil ve drama-
turgluk çalışmaları yapan tiyatro komitesi de bu dönem 
kurulmuştur. Gedikpaşa Tiyatrosu 1876’da bozulmaya, 
gerilemeye başlamıştır. Pandomima toplulukları artmış-
tır. 1877 Türk-Rus savaşıyla beraber tiyatroda,  savaşa 
uygun düşen vatanseverlik oyunları sergilenmiştir. 1880 
yılı Güllü Agop’un on yıllık tekelinin hem de Gedikpaşa 
Tiyatrosu’nun kira sözleşmesin bittiği yıldır. Gedikpaşa 
Tiyatrosu’ndan ayrılan Güllü Agop, kendi topluluğu olan 
Osmanlı Tiyatrosu’nu 1884’te Mınakyan ile birleştirmiş, 
tiyatro hayatı Şehzadebaşı’na kaymıştır. 1884 yılında Gül-
lü Agop’tan boşalan Gedikpaşa Tiyatrosu, Fasulyeciyan 
tarafından kiralanmıştır. Fasulyeciyan, Şehzadebaşı’nda 
temsiller veren Mınakyan ve Güllü Agop’un topluluğu ile 
rekabet edememiştir. 68 Gedikpaşa Tiyatrosu 1884’te yıkıl-
mıştır. Ahmet Mithat Efendi’nin Çengi ve Çerkez Özdenleri 
adlı oyununda, hanedana karşı ayaklanmayı teşvik edici 
sözler bulunduğu yolunda söylemler saraya ulaşmış, ge-
len emir üzerine 400 belediye çavuşu binayı çevirmiş ve 
bir gecede yıkmıştır. 1886 yılındaki bir başka görüşe göre, 
tiyatronun büyük kubbesi aşağı düşmüş, seyircilerden ya-
ralananlar olmuş, bunun üzerine uğursuzluk sayılıp, tiyat-

Gedikpaşa Camii, A.M.Schneider 1943, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 0390.
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kimselere “Külhan Beyi” denirdi.” Çoğu günümüze gele-
meyen bu yapılar günümüzde iş yerleri ve iş hanları hâline 
getirilmiştir.
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Tiyatrosu, hamamı hem mescidi şerifi,
Bir de çalgılı kahve dört başıyla tamamdır.
      
Üsküdarlı Vasıf’ım derbeder kalenderimi
Amma kahvecilikde menem diğer nist derim,
Allah kabul eylesin ibadet duanızı,
Teravihden sonra sizi de burada beklerim. 74 
     
Gedikpaşa Arabacılar Kahvehanesi günümüze kadar ge-
lememiştir. Salâh Birsel, Gedikpaşa Tiyatrosu girişinde bir 
başka kıraathaneden bahseder ve bu kıraathane de günü-
müze kadar gelememiştir. 75 
      
Gedikpaşa Meyhaneleri
Gedikpaşa sokak aralarında sıkça meyhanelerine rastla-
nan bir semtti. Büyük Müsellim ve Küçük Müsellim adında 
iki mükellefi ve iki gedikli meyhanesi vardı. Gedikpaşa’nın 
en meşhur meyhanelerinden biri, Küçük Müsellim’in sahibi 
olduğu, Garbis meyhanesiydi. Arkasında bahçesi olan bu 
meyhaneye, Neyzen Tevfik de uğrardı. Garbis öldükten 
sonra meyhane eski şöhretini kaybetti. 1950’li yıllardan 
sonra İstanbul’da içkili lokantaların açılmış olması Gedik-
paşa meyhanelerini bitirmiştir.
      
Geçen asır sonlarında yaşamış halk şairi Âşık Razi Gedik-
paşa meyhanesini şöyle anlatır; 76

“İki koca meyhane, birinde meyle bâde,
Birinde mahbub uşak, bir işmara uşak
Gedikpaşa demişler, güzellerle doludur
İblisi meleknüma, nice yüz haramzade
Kaküllünden topuğa, türlü nümayiş çalım,
Nice haliülizar, hat âver, ruyisâde
Meşheri mehâsin ki tazgahının başında,
Çakıp çakıp verirler gönülleri mazade
Gel bir cur’a nûş eyle, ol akıldan âzade
Şu âhuyi vahşinin kadehi çeşmi ile
Ey Râzii derbeder, âşıki şûride dil,
Felekten kam almaya Haygas’ın yeter sâde”
      
Gedikpaşa Odaları ve Beyleri
Gedikpaşa yakınlarında, Bekârhane-i Gedikpaşa denilen, 
bekâr odaları vardı. Bu odalara Külhan Odaları da 
denirdi. O dönemde işsiz güçsüz gezenler de bu odada 
yatarlarmış. Külhanbeylik deyiminin buradan geldiği de 
söylenmektedir. Her birinin iki yüzer adamı olan bekâr 
odaları, gençlerin başıboş, yersiz yurtsuz sokaklara 
bırakılmayarak, nizamlı bir hayata alışmalarını sağlayan 
bir düzendi. 77 Evliya Çelebi, At Pazarı’nda kırk bekârhane 
olduğundan, bunun yedi tanesinin Gedikpaşa bekârhanesi 
ve Unkapanı yakınlarında olduğundan bahseder.78 Evliya 
Çelebi Gedikpaşa beylerinden ise şöyle bahseder: 

“İstanbul’a gelen evli, bekâr, yaşlı, genç, her bekâr uşağı-
nın aylık ya da yıllık ücret karşılığında kaldığı odalardan 
biri de Gedikpaşa’da idi. Gedikpaşa Hamamı külhanında 
( ateş yakılan bölüm) kalan bu kimselerin başında kalan 
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KUMKAPI SEMTİ
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Tarihî Yarımada’nın Marmara denizi kıyısın-
daki semtlerinden biri olan Kumkapı’nın 
doğusunda Kadırga, kuzeyinde Gedikpaşa, 
batısında da Yenikapı yer almaktadır. Güne-
yi ise sahil yolu ile demir yolu ve Marmara 

denizi ile kuşatılmıştır. 
      
Bizans döneminde “küçük iskele” anlamına gelen 
“Kontoskalion” adını taşıyan bölgenin bu adı fetihten 
sonra Rumlar tarafından bir süre daha kullanılmıştır. 
1819’da çıkan bir yangında, Bizans döneminde kara 
içine sokulan ve önde bir mendirekle koruma altına 
alınan Kontoskalion Limanı’nda İmparator VIII. Mihael 
Paleologos tarafından 1263’te yaptırılan bir tersane 
duvarının temeli ortaya çıkmıştır.1 Eski limanın zamanla 
dolması ve yerini kente kum getiren gemilerin yüklerini 
boşalttığı iskelelerin alması nedeniyle semtin bu isimle 
anılması muhtemeldir. Bir başka düşünceye göre 
de yakınındaki Samatya’nın Bizans’taki isminin kum 
anlamına gelmesi, bu iskelenin bulunduğu bölgenin 
muhtemelen kumsal olması nedeniyle semte bu adın 
verilmiş olabileceğidir.2 

Güney oNGUN*

*Tarihçi, Mimar Sinan Üniversitesi 
Yüksek Lisans Öğrencisi

KuMKAPı SeMT TaRİhİ

Kumkapı, G.Berggren, 1880, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R 29329.
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Bölgeye dair ilk bilgiler Bizans döneminde burada Kon-
toskalion Limanı’nın yer aldığı şeklindedir. Kentin doğal 
limanı olan Haliç’in şehrin ihtiyaçlarını karşılayamaması 
nedeniyle yaptırıldığı düşünülen bu limanın ilk yapım tari-
hiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.3 Bizans dönemine ait 
bir diğer bilgi ise 5. yüzyılda II. Teodosius tarafından yap-
tırılan deniz surlarının kapılarından biri olan, o dönemki 
adıyla Kontoskalion Kapısı’nın (Kum Kapısı) Marmara 
surlarının başlıca kapılarından biri olmasıdır. Osmanlı 
döneminde önemini kaybeden liman bir süre kadırgalar 
için tersane olarak kullanılmış, 16. yüzyılda doldurularak 
yerleşime açılmış ve bu tarihten sonra semtin denizle 
bağlantısını iskeleler oluşturmuştur. Liman kapatıldıktan 
sonra da semtin denizle ilişkisi devam etmiştir. 19. yüz-
yıla kadar Osmanlı donanması, denize açılmadan önce 
Kumkapı açıklarında demirlemiş, semtin en önemli geçim 
kaynağı kayıkçılık ve balıkçılık olmuştur. Bunun yanında 
Osmanlı döneminde semtin Topkapı Sarayı’na olan fiziki 
yakınlığı, dinî ve eğitim kurumlarıyla önemli bir yer oldu-
ğu bilinmektedir.4 Kum Kapısı aynı zamanda Yedikule’den 
Ahırkapı’ya doğru ilerlendiğinde Marmara surları kapıla-
rından beşincisini oluşturmaktaydı.5   
      
Bizanslıların başkentlerinde kayda değer bir Ermeni 
nüfusunun barınmasına izin vermemeleri sebebiyle 
semt bu devirde Rum ağırlıklıydı ve Ermeniler, Galata 
gibi tam da şehir içi sayılmayan yerlere yerleştirilmişti.6 
Buna karşılık Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) fetihten 
sonra uyguladığı iskân politikası doğrultusunda şehre 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirttiği Ermenilerin bir 
bölümünü Kumkapı’ya yerleştirmiş ve semt yakınındaki 
Samatya’dan sonra Ermeni nüfusunun yoğun olarak 

lüman nüfustan geriye kalan muhtelif Osmanlı eserleri 
arasında Kazgancı Mescidi, Nişancı Mehmet Paşa Camii, 
Tavaşi Süleyman Ağa Camii, Behram Çavuş Mescidi, Sa-
raç İshak Mescidi ve Tekkesi, Halil Çevgan Çeşmesi, Ça-
dırcı Mescidi, Nişancı Hamamı ile Muhsine Hatun Mescidi 
ve Tekkesi sayılabilir. 

Mimari yapısı 
Tarihi boyunca Kumkapı, şehrin birçok semti gibi yangın-
lardan büyük zararlar görmüştür. Tarihçi Çamiçyan, Kum-
kapı’da 1645 yılında büyük bir yangın çıktığını, binlerce 
hane ile birlikte Rumların dört kilisesi ile Ermenilerin Surp 
Asdvadzadzin kilisesinin yandığını söyler. Kömürciyan, 
1660 yılında çıktığını söylediği, Surp Asdvadzadzin’in 
de mucize eseri kurtulduğunu belirttiği yangında başta 
Kumkapı olmak üzere İstanbul’da 5000 hanenin yok ol-
duğunu ifade etmektedir. İstanbul’da meydana gelen en 
büyük yangınlardan biri de Eminönü ilçesini neredeyse 
yok eden 1865’teki Hocapaşa yangınıdır. Bu yangında 
Nişanca Mahallesi ve Çifte Gelinler bölgesi büyük ölçü-
de yok olmuştur. Bu durum, 19.yüzyılda çıkarılan Ebniye 
Nizamnamesi’nin de etkisiyle, konut mimarisini etkile-
miştir. Önceleri ahşap konutlardan oluşan semtin sivil 
mimarisi, yerini yangınlar açısından daha dayanıklı olan 
kâgir yapılara bırakmıştır. Sokak yapısı da bu değişim-
den etkilenmiş ve bu süreçte oluşan, birbirini dik kesen 
belirli genişlikteki sokaklar, sokak aralarında bulunan ve 
zaman içinde kâgirleşen yapı adaları ile günümüze kadar 
gelmiştir. 
 
Ancak alınan bu tedbirlerin yangın afetine karşı çok da 
başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bir belgeden Mart 1917 
tarihinde meydana gelen yangın sonucunda Kumkapı’da 
yaklaşık üç bin kişinin evsiz kaldığını ve devletin bu va-
tandaşlara yardım yapmak için harekete geçtiğini görü-
rüz.12

      
Cumhuriyet sonrası dar yerleşim düzeni nedeni ile tek 
katlı evler yerlerini yavaş yavaş iki, üç hatta dört katlı, 
çıkmalı, genellikle küçük bir arka bahçesi bulunan ya-
hut taşlıklı kâgir yapılar ve bunların sıralandığı evlere 
bırakmıştır. Günümüzde ise bu yapıların yerini betonar-
me apartmanlar almıştır. Ayrıca semtte nüfus yoğunlu-
ğunu 1950-60’lara kadar gayrimüslimlerin oluşturması, 
bu semtteki yapılarda hayli yoğun süslemeli cepheler, 
balkon korkulukları ve benzeri mimari ögeler ile kendini 
göstermiştir.13 Göze Üner, Kumkapı’daki kentsel değişimi 
20.yüzyılın ilk yarısında yapılmış Pervititch haritaları üze-
rinden incelediği tezinde, bu mimari planların temelinde 
19.yüzyıl ile birlikte yoğun şekilde hissedilen Batılılaş-
manın da etkisinin olduğunu belirtmektedir. Aynı tezde, 
son 50 yıldır İstanbul’daki sosyal yapı değişikliklerinin 
Kumkapı’ya da yansıması neticesinde semtte niteliksiz 
betonarme yapıların inşa edildiği, tescilli bazı yapıların-
sa kötü restorasyonlar nedeniyle özelliklerini bütünüyle 
kaybettikleri; kâgir yapılara niteliksiz, gelişigüzel eklenti-

yaşadığı bölgelerden biri hâline gelmiştir. Bunda, 
daha önce Samatya’daki Surp Kevork Kilisesi’nde 
bulunan patriklik makamının 1641’de Kumkapı’daki 
Surp Asdvadzin Kilisesi’ne (Meryem Ana Kilisesi) 
taşınmasının rolü büyüktür. Tarihe “Kumkapı Patırtısı”7 
adıyla geçen olayların başladığı yer olan ve Patrikhane 
Kilisesi olarak da bilinen yapı, bünyesinde açılan okul 
ve kitaplıklarla birlikte Ermeni cemaati açısından bir 
kültür merkezi işlevi görmüştür. Burada 17.yüzyılın 
sonundan 19.yüzyılın ilk yarısına dek çeşitli dinî kitapların 
basıldığı üç matbaa da hizmet vermiştir.8 Dinî kitapların 
yanında siyasi ve tarih kitaplarının da bu matbaalarda 
basıldığı görülmektedir.10 Ekim 1894 tarihli bir belgede 
Kumkapı’daki Ermenistanlılar matbaasında bastırılan 
“Ermenistan Tarihi” adlı eserin sakıncalı bulunduğu ve 
hakkında tahkikat yapıldığı anlaşılmaktadır.9

      
İstanbul tarihiyle ilgili önemli bir çalışma yapan Eremya 
Çelebi Kömürciyan (1637-1695) 17.yüzyılda Kumkapı’da 
dört kilise olduğunu ve bunların üçünün Rumlara 
ait olduğunu söyler. 1660 yılında çıkan yangında 
teselligâhları olarak nitelendirdiği Surp Asvadzadzin 
Kilisesi’ne mucize eseri bir şey olmadığını da ekler.10 
Semtteki diğer bir Ermeni kilisesi olan Surp Harutyun’un 
yanında, bölgenin 20. yüzyıla kadar yoğun nüfusa sahip 
diğer topluluğu Rumlara ait iki Ortodoks kilisesi, Ayia 
Kiryaki ve Panayia Elpida da bulunmaktadır. Burada 
mukim Rumlarla beraber, fetihten sonra kentin gelişimine 
katkı sağlamaları için getirilen Rumların yerleştirildiği 
semtler arasında Kumkapı da vardır.11 
      
Semtte Rum ve Ermeni nüfusa göre sayıları az olan Müs-

ler yapıldığı, tek aile için planlanan konutların bölgedeki 
nüfus yoğunluğu ve yoksulluk nedeniyle çok sayıda aile 
tarafından kullanıldığı ifade edilmektedir.14 
 
Meyhaneler diyarı Kumkapı 
Marangozluk, demircilik, kuyumculuk, terzilik, sarraflık 
ve fırıncılık gibi mesleklerin de icra edildiği -19.yüzyılın 
ilk yarısına kadar ulaşımı ekseriyetle kayıklarla sağla-
nan- Kumkapı’nın tarih boyunca en önemli geçim kay-
nağı, denizle olan ilişkisi itibarıyla kayıkçılık ve balıkçılık 
olmuştur. Gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer 
olması itibarıyla da meyhaneleriyle anılan bir semt hâline 
gelmiştir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Kumkapı’yı 
balık satıcıları esnafı15 ile meyhanecilerin16 bulunduğu 
semtler arasında göstermiş ve genel itibarıyla bu durumu 
“meyhane olan yerlerde elbette balık pazarları vardır, zira 
neşe, şenlik yemeğidir”17 şeklinde ifade etmiştir. Yine Se-
yahatname’de Müftü Yahya Efendi’nin (Şeyhülislam Yah-
ya Efendi) İstanbul’u III. Murat’a çeşitli vasıflarıyla övdüğü 
beyitlerde, “Bursa kaplıcasında Edirne Tunca Nehri’nde/
Stanbul Kumkapısı’nda deniz malikleri oynar” şeklinde 
bir bahis vardır.18 

İstanbul’un geçmişteki meyhane kültürü üzerine araş-
tırmalar yapan Vefa Zat, Eski İstanbul Meyhaneleri adlı 
eserinde Kumkapı’daki eski balıkçı meyhanelerini şu şe-
kilde anlatmıştır:

“Balıkçı meyhaneleri küçük mekânlardı. Tavanları ge-
nellikle ağlarla dekor edilirdi. Bir köşelerinde küçük bir 
içki tevzi tezgâhı, tezgâhın yanında da küçük mutfakları 
bulunurdu. Bazılarında mutfakların kapıları bile olmazdı. 
Balıkçılar kendilerine ayırdıkları nevaleleri meyhaneciye 
verir, meyhaneci de istenen tarzda balıkları hazırlardı. 
Meyhanecinin bütün kazancı birkaç meze türünden, sa-
latadan ve rakıdan gelirdi. 

O da hemen gelmez, balıklar satıldıktan sonra sağa sola 
ödenecek borçlar ödenir, geriye kalan paranın bir kısmıy-
la meyhaneciye olan borç kapanırdı. Bu meyhanelerde 
bakkal defteri gibi hesap tutulur, tutulan hesabın tutarı 
ne olursa olsun balıkçının verdiği miktar hesabın kapan-
masına yeterli olurdu. Osmanlı dönemindeki koltuk mey-
haneleri gibi balıkçı meyhaneleri de genellikle ruhsatsız, 
yani kaçak olarak çalışırdı. Sanki balıkçıların özel içkili 
lokantaları gibi işletilirlerdi.”19 

Meyhanelerle ilişkileri bu şekilde olan ve genellikle Kum-
kapısı dalgakıranının arkasındaki barınaklarda yaşayan 
balıkçılar, tuttukları balıkların bir kısmını bu meyhane-
lerde yer, kalanını Eminönü’deki Balıkpazarı’na götürüp 
satarlardı. Kumkapı’nın bu meşhur balıkçı meyhaneleri 
arasındaysa Düzoğlu, Yeni Meyhane, Karabıçak ve Küçük 
Samsun’un yanı sıra Tayyar Baba’nın balıkçı meyhanesi, 
Çamur Şevket’in yeri, Minas Usta’nın meyhanesi, üçün-
cü kuşak tarafından işletilen Kumkapı’yla özdeşlemiş 
mekânlardan Kör Agop’un yeri sayılabilir.20 

Aya Kiryaki Rum Kilisesi, 
Encümen Arşivi, 1963.
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Kör agop Restoran 
Meyhaneleri ile meşhur Kumkapı’nın en bilindik ve eski 
meyhanesi Kör Agop Restoran’da 1938’den beri ailede 
devam eden meyhanecilik geleneği sürdürülmektedir. Bir 
gözünün kör olmasından dolayı Kör Agop olarak anılan 
Agop İnciyan tarafından açılan ve bugüne kadar Kumka-
pı’da 16 yer değiştiren meyhaneyi bugün ailenin üçüncü 
kuşağı işletmektedir. Kör Agop Restoran, Kumkapı’daki 
meyhane geleneğinin zenginliğini yansıtan yeme içme 
kültürüyle bu geleneğin temsilciliğini sürdürmektedir.21 

Kumkapı Balık hali
Bizans ve Osmanlı zamanında Balıkpazarı adı altındaki 
su ürünleri hali, önceleri Sarayburnu’na, sonra Eminö-
nü ve Unkapanı’na, bir yangından sonra kısa süreliğine 
Azapkapı’ya ve 1983 yılında hâlen faaliyet gösterdiği 
Kumkapı’ya taşınmıştır. 1350 metrekarelik alana kurulan 
iki katlı bir binada hizmet veren halin alt kısmı satış için 
kullanılmaktadır. Her sabah İstanbulluların ihtiyacını kar-
şılamak üzere görücüye çıkan balık hâlinde el değiştiren 
ürün miktarı 100 ile 300 ton arasındadır. Ayrıca her gün 
çeşitli Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç yapılmakta-
dır.22 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin artan nüfusu 
ile orantılı olarak balık ihtiyacını karşılayacak daha büyük 
bir yere ihtiyaç duyulmasından hareketle buradan taşın-
ması için çalışmalar yapılmaktadır.23 

Kumkapı’nın yakın Geçmişi 
ve Bugünü 
Kumkapı’da -bölgeye altı farklı yerden geldikleri için “altı 
cemaat” diye anılan ve daha sonra bu sayının “on iki ce-
maat”e yükseldiği24 -Ermeni toplumunun izlerinin eski 
dokusunun günümüzde devam ettiğini söylemek güçtür. 
17.yüzyılın ikinci yarısından 20.yüzyılın ortalarına kadar 
Ermeni ve Rum kültürlerinin ortak etkileşiminde varlığını 
sürdüren semti, 19.yüzyılda Galata ve Pera’nın gayrimüs-
limler için sosyal ve kültürel bir merkez hâline gelmesiy-
le, varlıklı olanlar terk etmiş ve burada geriye çoğunlukla 
küçük esnaf ve zanaatkârlar kalmıştır.
  
20.yüzyılla birlikte savaşlar, azınlıklara yönelik yüklü ver-
giler, 6-7 Eylül Olayları gibi vakalar nedeniyle Rumlar ve 
daha sonra Ermeniler de yoğun olarak bölgeden ayrılmış 
ve semt özellikle 6-7 Eylül Olayları’ndan sonra semt, 
Anadolu’dan göç alarak Müslüman kimliği kazanmıştır.25 
Semtte göç dalgası yıllar boyu devam etmiş, 1990’larda, 
Doğu Bloku’nun çökmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sından sonra bu blokta yer alan Bulgaristan, Romanya, 
Moldova, Rusya gibi ülkelerin vatandaşları Kumkapı’yı 
çalışmak, ülkelerinden getirdiği kimi eşyaları, el emek-
lerini satmak için mesken tutmuşlardır. Yine 1990’lar-
dan itibaren Kumkapı ülkenin doğusundan göç almış ve 
Kürtler de semt sakinleri arasındaki yerini alıp geçimle-
rini daha çok inşaat işçiliği ve garsonluk gibi işlerle sağ-
lamaya çalışmışlardır. 2000’li yıllarda Balkanlar’dan ve 
Rusya’dan gelen göçmenlerin ülkelerine dönmelerinin ar-
dından onların boşluğunu Somali, Sudan, Kongo, Eritre, 

anılmıştır. Sofia Limanı, yalnızca Kumkapı’daki Kadırga 
Limanı bölgesini değil, aynı zamanda doğuya, Küçük Aya-
sofya’ya kadar uzanan düz kıyı şeridini de kapsıyordu. So-
fia Limanı’nda yapılan son büyük restorasyon VIII.Mihael 
(1261-1282) ve II.Andronikos Paleologos (1282-1328) 
dönemlerinde olmuştur. Liman, Bizans’ın sonuna dek 
imparatorluk donanmasının ana üssü idi. Geç dönemde, 
9.yüzyılda faaliyetine son verilen limanın bir bölümü, ter-
sane ve askerî malzeme deposu olarak kullanıldı. 
      
Sofia Limanı, şehrin Osmanlılarca fethinden (1453) son-
ra da hem liman hem de askerî malzeme deposu olarak 
kullanılmaya devam etti. Limanın bu dönemdeki adı Ka-
dırga Limanı’dır. 1513’te, Osmanlı donanmasının merkez 
üssü, Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’ye nakledildikten 
sonra limanın faaliyetine son verildi ve 1570’te, civarda 
bir sarayı ve camii bulunan ve limandan yükselen kötü 
kokulardan rahatsız olan Sokollu Mehmet Paşa’nın emri 
üzerine dolduruldu.31 Günümüzde bu limanın üzerinden 
sahil yolu ve demir yolu geçmektedir. 

Surp asdvadzin ermeni Patrikhane Kilisesi 
Kumkapı Şarapnel Sokağı’nda bulunan mabet Ermeni 
Patrikhane Kilisesi olarak kullanılmaktadır ve Meryem 
Ana’ya ithaf edilmiştir. Kiliseye Patrikhane Kilisesi adının 
verilmesinin nedeni daha önce Samatya’da bulunan Pat-
rikhane’nin 1641 yılında Kumkapı’daki bu kiliseye taşın-
masıdır. 
      
Surp Asdvadzin Ermeni Patrikhane Kilisesi, dinî bir mer-
kez olmasının yanı sıra kültürel bir merkez olmasıyla da 
İstanbul Ermenileri için özel ve önemli bir yer teşkil et-
mektedir.

Surp harutyun ermeni Kilisesi
Kumkapı’nın güneybatı bölümünde, eskiden liman bölge-
si olduğu bilinen ve Bizans surlarının dışında kalan dolgu 
alanda, Çakmaktaşı Sokağı’nda yer alır. İstanbul’daki Er-
meni Gregoryen kiliselerinden olan yapı, bakımlı durum-
dadır ve ibadete açıktır. İlk olarak 19.yüzyılın ilk yarısında, 
sur dışında ahşap bir şapel olarak inşa edildiği bilinen 
yapı, 1855 yılında kâgir olarak yenilenerek günümüzdeki 
kilise yaptırılmıştır. Surp Harutyun Kilisesi, tek nefli bazili-
ka tipinde, dikdörtgen planlı, kırma çatılı sade bir yapıdır.32

Panayia elpida Kilisesi 
Kumkapı Gerdanlık Sokağı’nda yer alan kilise Meryem 
Ana’nın ölümüne ithaf edilmiştir. Kilisenin yapımının Bi-
zans dönemine uzandığı, 15.yüzyıl başlarında “Elpis ton 
Apelpismeon” olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Kilise-
nin tarihine dair tanıklıklardan biri 18 Mart 1576 tarihinde 
burada Rum patriğinin yönettiği ayine katılan Alman sey-
yah, ilahiyatçı ve araştırmacı Gerlach’tır. Bunun yanında 
kilise, 1583’teki ve 1604’teki kilise kayıtlarını tutan Orto-
doks belgelerinde yer almıştır.33 

Kilise tarihi boyunca birçok yangın geçirmiştir ve bu yan-

Nijerya, İran, Irak, Filistin, Sri Lanka gibi ülkelerden, çalış-
mak yahut başka bir ülkeye göç etmek üzere Türkiye’ye 
gelenler doldurmuştur. Kaderin bir cilvesi sayılabilecek 
şekilde, Kumkapı’yı terk eden Ermenilerin yerini de günü-
müzde ekonomik nedenlerle Ermenistan’dan Türkiye’ye 
çalışmaya gelen binlerce Ermeni ikame etmektedir.26 
Öyle ki çarşamba günleri Kumkapı’da kurulan semt paza-
rını, uzunca bir süredir Ermenistan’dan gelen göçmenlerin 
açtığı tezgâhların süslemesi gazetelerde “Kumkapı semt 
pazarının küçük bir Ermenistan’ı andırdığı” şeklinde yer 
almıştır.27 Kumkapı’da günümüz nüfusunun çoğunluğunu 
konfeksiyon işleri, kuyumculuk gibi serbest mesleklerle 
uğraşan Müslümanlar oluşturmaktadır. Ermeni ve Rum 
varlığı, yoğunluğu 19.yüzyıla göre çok az olsa da bura-
daki Bezciyan gibi okullara ve dinî kurumlara bağlı olarak 
devam etmektedir. Günümüzde yapıların çoğu konut ol-
makla birlikte Kumkapı Meydanı çevresinde balık lokan-
taları ve meyhaneler çoğunluğu oluşturmaktadır.28  
    
1872 yılında inşa edilen Sirkeci-Halkalı sahil demir yolu 
hattı semtin denizle olan ilişkisini değiştiren ilk fiziksel 
müdahâle olur. Ulaşımı bu döneme kadar daha çok de-
nizden sağlayan semte trenle de ulaşma fırsatı doğar. 
1956’da inşa edilen ve 20.yüzyılın sonunda genişletilen 
Marmara sahilindeki karayolu ile iskeleler ortadan kal-
karak Kumkapı, denizden tamamen kopuk bir semt hâ-
line dönüşmüştür. Sahil yolunun güneyinde kalan balık 
hâline yakınlığının etkisiyle semt, balıkçı meyhaneleriyle 
taşıdığı ününü özgün biçimde olmasa da günümüze dek 
sürdürmüştür.29   
      
Bununla birlikte son zamanlarda Galata, Balat gibi semt-
lerde olduğu gibi, Kumkapı’daki tarihî evler de restore 
edilmeye başlanmıştır. Semtte az sayıda kalan eski esnaf 
ve gayrimüslim azınlık mensupları ise bir anlamda semtin 
geleneksel yapısını yansıtan birer simge durumdadır.30

      
Şehrin yegâne balık hâline sahip, “meyhane ve eğlence 
cumhuriyeti” olarak da anılan semt, günümüzde yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak mekânları arasındadır. 

TaRİhî MeKânlaRı

Sofia limanı 
Bugünkü Kumkapı mevkiinde bulunan liman tarih boyun-
ca İulianos’un Limanı, Kantoskalian ya da Kontoskelion 
Limanı, Osmanlı döneminde ise Kadırga Limanı olarak 
anılmıştır.
 
Konstantinopolis’in giderek büyümesi neticesinde ihti-
yaçlarını karşılamak adına kurulan büyük limanlardan biri 
olarak İmparator İulianus döneminde (361-363) yapılmış 
ve onun adını taşımıştır. I.Anastasios (491-518) dönemin-
de liman temizlenmiş ve büyük bir mendirekle korunaklı 
hâle getirilmiştir. Liman, II. İustinos (565-578) ve karısı 
Sofia’nın 570’lerin ikinci yarısında başlattıkları sanılan 
yoğun restorasyon faaliyetine atfen Sofia Limanı olarak 

gınların tarihleri ile ilgili bilgilerde birbiriyle çelişen kayıt-
lar bulunmaktadır. Bir kaynakta 1655 olarak yangınla ilgili 
olarak verilen bir tarihî İstanbul’daki Bizans yerleşmeleri 
konusunda uzman olan İngiliz arkeolog Janin 1660 olarak 
gösterir ve kilisenin 1680’de yeniden inşa edildiğini ifade 
eder. Mabet, Fransız seyyah ve gravürcü Kauffer’in 1776 
yılında yayımlanan haritasında “Panayia tis Elpidos” adı 
ile gösterilmiştir. 19.yüzyılın başında tarihçi Hammer 
tarafından Kumkapı’da Kadırga Limanı’nda gösterilen 
yapı, şehremaneti tarafından hazırlanan 1875 yılındaki 
krokide “Rum Kilisesi” olarak yer almıştır.34 1895 yılında 
yeniden inşa edilen kilisenin mimarlığını Vasilios Tsilen-
tis üstlenmiştir.35 
      
Etrafı yüksek duvarlarla çevrilen yapının avlusuna ah-
şap bir kapıdan girilmektedir. Avlunun güneydoğusunda 
Ayios Yeoryios Ayazması, kuzeydoğusunda 1957 yılında 
eğitim vermesi sonlandırılmış bir okul, doğusunda ve ba-
tısındaysa yönetim ve sosyal yaşam birimleri bulunmak-
tadır. Doğu-batı ekseninde ve Yunan haçı biçiminde olan 
yapının ana naosu kubbeyle örtülmüş ve ana mekânda 
pandantiflerle geçiş sağlanmıştır. Düzgün kesme taşla 
inşa edilen yapının özellikle batı cephesinde detaylı taş 
süslemeciliği kullanılmıştır.36 Kilise, Rum Ortodoks kilise-
lerinin eklektik üsluptaki çarpıcı örneklerinden birisidir.37 

ayia Kiriaki Kilisesi 
Kumkapı Kadırga Liman Caddesi’nde bulunan kilise Azi-
ze Kiryaki’ye ithaf edilmiştir. Zengin bir Hristiyan ailesinin 
kızı olan ve pazar günü doğduğu için kendisine bu anlama 
gelen “Kiriaki” ismi verilen azize, Hristiyan olmaları nede-
niyle işkence gören ve kafaları kesilen aile üyeleriyle aynı 
kaderi paylaşmıştır. Adına ithafen inşa edilen kilisenin 

Aya Kiryaki Rum Kilisesi, 
Encümen Arşivi, 1963.
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haritalarından anlaşıldığına göre çeşme 1920’lerde bu-
gün bulunduğu yere taşınmıştır.48

Behram Çavuş Camii
Kumluk Sokağı’nda yer alan caminin banisinin, Sadrazam 
Tavil Mehmet Paşa döneminin çavuşbaşılarından Behram 
Çavuş olduğu ifade edilmektedir.49 Bugün niteliksiz yapı-
larla doldurulmuş küçük bir avlunun içinde ibadete açık 
bir şekilde bulunmaktadır. Caminin duvarında yenilenmiş 
kitabesiz bir çeşme bulunmaktadır.

Çadırcı Mescidi 
Kadırga Caddesi ile Gedikpaşa’nın kesiştiği yerde Bali-
paşa Yokuşu üzerinde Çadırcı Camii Sokağı’nda bulunan 
mescit, Çadırcı Ahmet Çelebi adıyla da bilinmektedir. 
Banisi Ahmet Ağa olan yapının “Vakf-ı Hacı Ahmet b. 
Abdüllahü’l Hayam” ismi ile kaydedilen vakfiyesi 1489 
tarihlidir.50 Ahmet Ağa’nın kabrinin yeri bilinmemektedir. 
Mescide yapımından sonra eklenen minberini solakbaşı-
lardan “Samurkaş” lakabıyla tanınan Mehmet Ağa koy-
durmuştur. 1764 yılında vefat eden Mehmet Ağa’nın kabri 
Halıcı Hasan Mescidi civarındadır.51 

Kâgir ve fevkani olan caminin tuğla minaresi tek şere-
felidir. Yapı arsasına yamuk bir şekilde oturtulmuştur. 
Kıblesi yanlış olan camideki bu hata hâlâ içeriden düzel-
tilmekte ve cemaat buna göre saf tutmaktadır. Caminin 
kıble duvarı ile yan duvarları birbirine dik olmadığı için, 
yapı tam bir dikdörtgen değildir.52 Eski Eserleri Koruma 
Encümeni Arşivi’ndeki cami ile ilgili 1250 numaralı dos-
yada eserin 1936 yılında kadro harici olarak itibar edildi-
ğinden kiraya verilmesinde bir mahzur olmadığına karar 
verildiği yazılıdır.

varlığından 16. ve 17.yüzyıllarda semti ziyaret eden sey-
yahlar bahsetmiştir. 1730’da, geçirdiği yangın nedeniyle 
onarılan kilise 1865 yılında bir yangın daha geçirmiş ve 
1894 yılında da Zoğrafyon Rum Lisesi, Ruhban Okulu gibi, 
şehirde önemli yapılara imza atan Periklis Fotiadis tara-
fından yeniden inşa edilmiştir.38  

Bir avlu içinde yer alan ve etrafı duvarlarla çevrili olan 
bu yapıya merdivenlerle ulaşılır. Kuzey ve güneyde bu-
lunan merdivenler nedeniyle “Merdivenli Kilise” olarak 
da anılan yapının avlusu etrafında yönetim birimleri, 
toplantı mekânları ve bir kütüphane bulunmaktadır.39 
      
Kilise doğu-batı doğrultusunda merkezi planlı bir yapı-
dır. Ana naosta örtü sistemi yüksek kasnak üzerine otu-
ran kubbe biçimindedir. Yapının kuzey ve güneyinde her 
ikisine de altı basamakla ulaşılan kare kesitli çan kule-
leri yer almaktadır. Ayia Kiriaki Kilisesi şehirdeki eklektik 
mimari üsluba sahip en çarpıcı kiliselerden biridir.40 

nişancı Mehmet Paşa Camii 
Kumkapı semtinin kuzeybatı ucunda Türkeli Caddesi 
üzerinde yer alır. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet’in son 
sadrazamı Karamani Mehmet Paşa tarafından 1475’te 
yaptırılmıştır. Daha sonraki bir depremde yıkıldığı için 
yeniden inşa edildiği bilinmektedir. Ahşap ve iki katlı 
son cemaat yerinin, caminin harim bölümünden ku-
zey-güney ekseninde genişlemesiyle yapı, “T” biçimli 
bir plana oturmaktadır ve kırma çatı ile örtülüdür. İç 
mekânında yapılan niteliksiz onarımlar sonucunda öz-
gün dekoratif elemanlar ve bezemeler kaybolmuştur.41

Caminin mezarlığının arkasında bugün mevcut olmayan 
Yunus Bey Sıbyan Mektebi mevcuttu. Bu mektebin fev-
kani ve tahtani birer dershanesi ile müştemilatı sairesi 

vardı. Ağustos 1906 tarihli bir belgede mektebin kalfa-
lığının Abdüllatif Efendi’ye tevdi edildiği bildirilmektedir.42 
1909 yılındaki bir diğer belgede ise okulun muallimi Yusuf 
Bey’in vefatı üzerine oğlu İbrahim Bey muallimliğe atan-
ması ile ilgili bir yazı vardır. Şubat 1913 tarihinde yapılan 
teftişte mektebin Balkan muhacirlerinin iskânı için kulla-
nılması nedeniyle bir an önce temizliğinin yapılarak eğiti-
me açılmasının lüzumu bildirilmiştir.43 1920’li yıllarda ise 
mektebin yanmış ve harap bir durumda olduğu anlaşıl-
maktadır.44

 
Bundan başka kayıtlarda bugün olmayan ama bir dönem 
öğrencilere hizmet veren iki sıbyan mektebinden daha 
bahsedilmektedir. Bunlardan biri Dülbentçi Hüsameddin 
Mektebi olup 23 Ocak 1913 yılında yapılan teftişte fevka-
ni bir dershane ve tahtani bir taamhaneden ibaret olduğu 
görülmüştür. Okulun 90 kadar mevcudu vardır. Mektep-
lerden bir diğeri olan Hekim Sinan Mektebi, Kumkapı’da 
o dönemin Dülbentçi Mahallesi’nde bulunmakta olup 65 
mevcudu vardır. 15 Ocak 1913 yılında bu okula giden mü-
fettişler mektebin mütevelliyesinin 15 seneden beri ka-
yıp olduğunu not etmişlerdir. Okulun muallim-i evvel’inin 
mütevelliyeden senede 30 kuruş vazifesi vardır. Mektep 
bir dershane bir muallim odası ile altında bir yemekhane-
den ibarettir. Muallim-i evvelin ismi Ali Efendi’dir.45 Okul 
1920’lerde yanmış ve sadece arsası kalmıştır.46

nişancı Mehmet Paşa Camii Çeşmesi
Kumkapı’da Türkeli Caddesi üzerinde Nişancı Mehmet 
Paşa Camii yanında bulunan bu çeşmenin klasik tarzda 
kesme taştan yapıldığı anlaşılmakta ise de yapılan tamir-
lerde şekli bozulmuş, cephesi sıva ile örtülmüştür. Ayna 
taşının sonradan konduğu ve teknesinin şeklinin değişti-
rildiği görülmektedir. Çeşmede kitabe yoktur.47 Pervititch 

Mihrap duvarı önünde, doğu cephesinin bir bölümünü 
çevreleyen bir hazire bulunan cami son olarak 1952-1953 
yılları arasında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onarıl-
mıştır.53   

Saraç İshak Mescidi ve Tekkesi 
Kumkapı Caddesi’nde Mithat Paşa Caddesi ile Molla Bey 
Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alır. Banisi Saraç İshak Bin 
Abdullah olan mescidin inşa tarihi bilinmemektedir. Fakat 
vakfiyesinin yılının 894/1488 olması sebebiyle bu yahut 
buna yakın bir tarihte inşa edildiği söylenebilir. Saraç İs-
hak’ın 953/1546 yılındaki vakıf tahrir defterine göre bu 
mescit için 30.000 akçe, çeşitli yerlerde dükkânlar, evler, 
arazi ve mezra, imam ve müezzin için ayrıca evler vakfe-
dilmiştir. Mescidin çeşitli dönemlerde ve 1956 ve 1975’te 
çeşitli tamirler gördüğü bilinmektedir. Yaklaşık olarak 
10x10 metre boyutlarında olup çatılı ve saçaklı olan mes-
cit bugünkü hâliyle yeni bir binadır.54 
      
Mescidin “derununda” 19. yüzyılın ikinci yarısında bir Rıfai 
tekkesi inşa edilmiş ve tekke 1925’e kadar varlığını sür-
dürmüştür.55  

Muhsine hatun Mescidi ve Tekkesi
Muhsine Hatun Mahallesi’nde, İbrahim Paşa Yokuşu ile 
Çifte Gelinler Caddesi’nin kavşağında yer almaktadır. 

Kanuni Sultan Süleyman devri (1520-1566) sadrazam-
larından Makbul (Maktul) İbrahim Paşa’nın eşi Muhsine 
Hatun tarafından 1532’de Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. 
Mahmut Celalleddin el-Hulvi’nin Lemazat-ı Hulviyye adlı 
eserinde, burada bulunan kiliseden bozma bir mescidin, 
Kanuni tarafından İstanbul’a davet edilen Gülşeniliğin 
kurucusu Şeyh İbrahim Gülşeni’nin Mısır’a dönerken pa-
dişahın ricası üzerine İstanbul’da bıraktığı halifesi Şeyh 
Hasan Zarifi Efendi’ye tahsis edildiği, giderleri miri hazi-
neden ödenen bu tesisin mihrap duvarı önündeki boş bir 
arsaya bir yeniçeri tarafından, derviş hücreleri olan bir za-
viye yaptırıldığı ve vakıflar tahsis edildiği yazılıdır.56  Yine 
bu kaynakta bu mescit-zaviyenin bir depremde yıkıldığı, 
Şeyh Zarifi Efendi’ye olan sevgisinden ve derin saygısın-
dan dolayı, Muhsine Hatun’un aynı yerde bir cami, caminin 
önündeki yere bir zaviye ve etrafına derviş hücreleri yap-
tırdığı, bu yapıya vazife ve vakıf tahsis edildiği de belirtil-
miştir. Yapının adı Mimar Sinan’ın eserlerinin dökümünü 
içeren Tezkiretü’l Enbiya, Tezkiretü’l Bünyan ve Tuhfe-i 
Mimarin’de İbrahim Paşa Zevcesi Mescidi yahut Muhsine 
Hatun Mescidi olarak zikredilmiştir.57 18.yüzyıldaki esaslı 
onarıma kadar, yapıdaki izlerden yola çıkılarak, caminin 
çeşitli onarımlar geçirmiş olduğu düşünülmektedir. 1885 
tarihindeki kayıtlara göre tekkenin terk edilmiş olduğu, 
1889 yılındaki kayıtlarda ise yerinin arsa olarak belirtil-
mesinden 19. yüzyılın sonunda çok harap durumda veya 
tamamen yıkılmış olduğu anlaşılmaktadır. M. Baha Tan-
man’ın belirttiği üzere caminin günümüzdeki hâliyle, 19. 
yüzyılın sonunda tekrar inşa edildiği anlaşılmaktadır.58 

Aya Kiryaki Kilisesi’nden detaylar, 
Encümen Arşivi, 1963. 

Behram Çavuş Camii Çeşmesi, 
Encümen Arşivi, 1962.

Behram Çavuş Camii, Encümen Arşivi, 1962.
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Günümüzde cami olarak kullanılan mescit-tevhitha-
ne ve şadırvan dışında kalan tekke bölümleri ortadan 
kalkmıştır. 

Tavaşi Süleyman ağa Mescidi 
Babayigit Sokağı’nda bulunmaktadır. Günümüzde ba-
kımlı durumdadır ve ibadete açıktır. 17. yüzyılın sonunda 
Tavaşi Süleyman Ağa tarafından yaptırılmıştır. Caminin 
giriş bölümündeki eklemeler ve cephe kaplamalarındaki 
değişiklikler, 20.yüzyılda onarıldığını ortaya koymaktadır. 
Bir bodrum kat üzerinde yığma tek katlı olarak yükselen 
dikdörtgen planlı yapı, kırma çatı ile sonlanmaktadır. Ca-
minin batı köşesine bitişik ahşap minaresi özgündür. Sivri 
kemerli pencere açıklıklarıyla sade cephe görünümüne 
sahip bir yapıdır.59

nişancı hamamı
Nişancı Mehmet Paşa Camii Sokağı ve Türkeli Sokağı 
arasında Nişancı Mehmet Paşa Camii’nin karşısında yer 
alır. Fatih Sultan Mehmet’in son sadrazamı olan Mehmet 
Paşa tarafından bugünkü caminin yerinde bulunan eski 
cami ile birlikte 1475’te yaptırıldığı düşünülmektedir.60  
Bir çifte hamam olarak yaptırılan Nişancı Hamamı’nın 
özellikle ön cephesinde, camekân kısmının yan duvarla-
rında ve örtü sistemi gibi yapının temel unsurlarını oluş-
turan bölümlerinde, onarımlar esnasında büyük değişik-
likler yapılarak özgünlüğü yitirilmiştir. Buna örnek olarak 
pencerelerin örülmesi ve camekânın üst kısmının kiremit 
çatı ile kapatılması verilebilir. Planı klasik Türk mimarisi-
nin hamamlarında gözlemlenen geleneksel formlara uy-
gundur. İstanbul’un en eski hamamlarından biri olan yapı 
bugün işlevini sürdürmeye devam etmektedir.61 

hüsmen ağa Çeşmesi 
Kumkapı’da İbrahim Paşa Yokuşu’ndaki Muhsine Hatun 
Camii’nin bulunduğu sokaktaki  bu çeşme klasik tarzda 
kesme taştan yapılmış olup kemerinin ortasına kadar 
toprak altında kalmıştır. Çeşmenin biri yapılışı, diğeri ta-
miri ile ilgili iki kitabe kemerini üstünde yer almış bulun-
maktadır:62 

“ Vece’alna minel mâi külle şey’in hay
 Sâhib-ül hayrat vel-hasenat merhum
 Şakir Efendinin ruhiyçün Veznedar Hüsmen Ağanın selame-
tine” (1273)
“ Bâni-i sanisi Hadice Ra’na
Hanımın rûhuna Fatiha” (1322)

halil Çevgân Çeşmesi 
Nişancı Hamamı Sokağı’nda köşe başında yer alır. Klasik 
döneme ait bu meydan çeşmesi Halil Çevgân tarafından 
vakfedilmiştir. 999/1590 tarihli altı beyitlik kitabesi çeş-
menin orta yüzünde kemerin altında olup Fedayî İsmail 
Bey’e aittir.63 Kitabenin tarih mısrası bir eksikle şöyle dü-
şülmüştür: 

“Bu fedayi dedi tarihin anın 
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Aynî Hasan Halili Çevkân”64

      
Çeşme kesme taştan üç yüzlü olarak yapılmıştır. Her 
yüzünde sivri kemerli bir niş, aynataşı ve su teknesi yer 
alan, üstü de kesme taştan bir çatıyla örtülmüş olan65 
çeşme günümüzde bakımsız ve harap durumdadır.66

Kanuni Süleyman Çeşmesi
Çifte Gelinler Caddesi ile Tavaşi Çeşmesi Sokağı’nın ke-
siştiği köşede, Muhsine Hatun Camisi karşı çaprazındaki 
apartmanının köşesinde bulunmaktadır. Bugün suyu ke-
sik olan çeşme bakımsız durumdadır. Yazıtında, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın çeşmelerinden biriyken yangında 
harap olduğu ve 1872 yılında yeniden yaptırıldığı belirtil-
mektedir:

“Çıktı âb-ı lûle-i târihten gördüm Münir
Oldu câri iç bu sâfi çeşmeden âb-ı hayat”67

  
arapzade abdurrahman efendi Çeşmesi
Kumkapı’da Behram Çavuş Camii’ne çıkan sokağın ba-
şındadır. III.Ahmet’in başimamı olan ve Rumeli kazaskeri 
iken ölen Arapzade Abdurrahman Efendi tarafından yap-
tırılmıştır. Yapıldığı yıl belli değildir.68 Üzerindeki kitabe 
tamir kitabesi olup şunlar yazılıdır: 

“Cennet-mekân Sultan Ahmet Han-ı Sâlis tâbe serâhu haz-
retinin asrında İmâm-ı Evvel Şehriyârî ve bi’l-fi’l Rumili Ka-
ziaskeri iken irtihâl ve irtikâ iden Arab-zade merhum-ı ma-
gfur Abdurrahman Efendi’nin ihyâsına muvaffak oldukları 
çeşmeleridir”69

Cüce Mehmet ağa Çeşmesi
Bugün sadece haznesinin bir bölümü kalan bu çeşmenin 
kitabesinin tarih beyti şöyledir:

“Ehli cennet dediler tarihini 
Kad bena aynen tüsemma selsebil 990/1590”70
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Kumkapı sahili, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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liği yaptığını öğrenince gayza geldi ve şehir içindeki bu Er-
meni manastırını yıktırarak buradaki papazı hakaretlerle 
kovdurttu ve şehirde Ermenilere ait ne kadar kutsal eşya 
varsa bunları şehrin meydanlarında yaktırdı. Bu tarihten 
sonra şehirdeki tüm Ermeni ve Süryaniler Ortodoks olma-
ya zorlandılar ve Ermeniler, Osmanlı hâkimiyetine değin 
bir daha İstanbul içerisinde bir kiliseye sahip olamadılar.2

 
1204 öncesinde Venedikliler, Bizans içerisinde imtiyaz-
lı bir konumda bulunuyor ve vergi muafiyetlerine kadar 
varan geniş ayrıcalıklarla şehir ticaretinde önemli bir rol 
oynuyorlardı. 1204 senesinde kutsal toprakları kurtarmak 
üzere yola çıkan haçlı ordusu şehre geldiğinde Venedikli-
ler, ellerinde bulundurdukları bu imtiyazlı mevkii korumak 
ve daha büyük ayrıcalıklar kazanmak düşüncesiyle İstan-
bul’un işgal edilmesinde haçlılara yardım ettiler. Başken-
tini İznik’e taşıyan Bizans ise İstanbul’un geri alınması için 
Venediklilerin rakibi olan Cenevizliler ile anlaşarak şehrin 
geri alınması hâlinde kendilerine verilecek çeşitli ticari 
imtiyazlar vaadiyle onlardan yardım istedi. 1261’de şeh-
rin geri alınmasıyla birlikte de Bizans, Cenevizlilere olan 
vaatlerini yerine getirmeye başladı ve 1267’de şehrin va-
roşlarından olan Galata semti tamamıyla Cenevizlilerin 
kullanımına terk edildi. 

“Kumkapı’da dört kilise vardır. Bunların üçü Rumlara aittir 
ve evimizin yakınında bulunur. Bu üç Rum kilisesinin civarın-
da Ermenilere ait tek bir kilise vardır. Bu kilise, gurbetzedelerin 
ve bizim teselligâhımız olan Surp Asdvadzadzin Kilisesi’dir.”1

 

Üç yüz otuz senesinde İmparator Büyük 
Konstantin’in eliyle resmî açılışı yapılan İs-
tanbul’da neredeyse kurulduğu ilk günden 
itibaren her daim bir Ermeni nüfus var ol-
muştur. Dünyanın merkezi olarak tasarla-

nan bu yeni şehir, Ermeniler ve Ermeni tarihi için de önemli 
bir yer işgal etmiş, hatta bugüne kadar kullanılagelen 
Ermeni Alfabesi’nin temelleri de yine bu şehirde atılmış-
tır. Süryani Mikhael’in “Vekayiname”sinde kaydettiğine 
göre İstanbul’un kadim halklarından biri olan Ermenilerin 
on ikinci yüzyıl öncesinde şehrin içinde “Armenion” isimli 
bir kiliseleri vardı. Bu kilisenin başında bir Ermeni papa-
zı bulunuyordu ve kilisenin mali ve idari işlerini ise şehrin 
önde gelen Ermeni zenginlerinden oluşan bir komisyon 
yönetiyordu. Kendilerine ait kiliseleri olmayan Süryaniler 
de ibadet için yine bu kiliseyi tercih ediyorlardı. Antakya-
lı Simnota isimli bir Süryani papazının kaydettiğine göre 
İmparator Birinci Aleksisos (1081-1118) imparatorluğun 
doğusundaki Ermeni halkın Bizans’a karşı Türklerle iş bir-

SuRP aSdvadZadZİn KİlİSeSİ ve OSManlı 
dÖneMİnde İSTanBul eRMenİ PaTRİKlİĞİ

Saro DADYAN*

*Tarihçi, Yazar

Van Mour'un çizimiyle Ermeniler, M. De Ferriol, Recueil De Cent Estampes representant differentes Nations Du Levant, Paris 1714.
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Semtin etrafını surlarla çeviren ve konaklarını burada inşa 
eden Cenevizliler, kısa sürede Galata’yı bir ticari koloni 
hâline dönüştürdü.3 Bu semtin bir cazibe merkezi hâline 
gelmesiyle birlikte de Kırımlı, özellikle de Kefeli Ermeni 
tüccarlar da bu semtte yer almaya başladılar ve kendi 
kiliselerini inşa etmek üzere Cenevizlilerden bir arazi sa-
tın aldılar. 1391 senesinde buraya inşa ettirdikleri Surp 
Sarkis Kilisesi, ruhani anlamda Klikya Gatağigosluğu’na 
bağlanarak bu manastırın başına geçecek başpiskopos 
Klikya tarafından tayin edildi. Bu yeni kilise artık İstanbul 
Ermenileri için Ermenice deyimiyle bir “Araçnortluk” yani 
“Başpiskoposluk” hâlini almıştı ve 1453 senesinde şehir 
Osmanlılarca fethedildiğinde de bu ruhani liderliğin başın-
da Mardiros isimli bir piskopos bulunuyordu. 4

 
İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden son-
ra Fatih Sultan Mehmet, şehrin mamurlaştırılması yani o 
günkü tabirle “şenlendirilmesi” adına Anadolu’nun çeşitli 
şehirlerinden halklar getirterek şehir nüfusunu arttırmaya 
yöneldi. O sırada İstanbul’a gelen yahut getirilen halklar 
arasında büyük çoğunluğunu sanatkârların, zanaatkârla-
rın, zenginlerin, âlim ve tüccarların oluşturduğu bir Erme-
ni nüfus da mevcuttu.5 Osmanlı’nın eliyle şehre getirilen 
ilk Ermeni nüfus, Samatya, Kumkapı, Narlıkapı, Beyoğlu, 
Gedikpaşa ve Galata semtlerindeki evlere ve odalara yer-
leştirildiler. Şehre ilk gelen Ermenilerin şehrin başlıca altı 
semtine yerleştirilmeleri nedeniyle de uzun müddet Erme-
niler, “Altı Cemaat” olarak anılmış ve bu söylem devletin 

birbirinden kıymetli tasvirleri ile dikkatleri çeken bu kili-
senin İstanbul Konsüllerinden birine de ev sahipliği yap-
tığı söyleniyordu.11 Altındaki ayazmadan dolayı Türklerin 
“Sulu Manastır” olarak isimlendirdikleri bu kilise fetihten 
sonra Rumlardan alınarak Ermenilere tahsis edilince iki 
halk arasında husumete neden oldu. Bu tarihten sonra 
yaşanan çatışmalardan dolayı da mabet, “Kanlı Kilise” 
olarak anılmaya başlandı ve bu hadiselerle birlikte kilise 
kapatıldı.12 Franz Babinger’in yayımladığı 1478 yılındaki 
bir fermandan Sulumanastır’da kiliseye ait binaların ve 
odaların harap hâlde olduğu öğrenilmektedir.13 İncicyan 
ve Eremya Çelebi de kilisenin Ermenilerin ricaları üzerine 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından cemaate iade edildi-
ğini ve kilisenin genişletilerek bu tarihten sonra patriklik 
binası olarak kullanıldığını kaydediyorlar.14 On yedinci yüz-
yılın ikinci yarısında İstanbul’u ziyaret eden Stochove de 
bu kilise ile ilgili şu gözlemlerini kaydediyor:
 
“Şehirde, Ermenilere ait duvarlarla çevrili büyük bir mahal 
mevcuttur ki patrikhaneleri oradadır. Kiliseleri küçük ve ale-
lade bir şeydir, fakat geniş bir holü vardır ki burada Hristiyan 
imparatorlar zamanında bir konsül toplanmıştır. Holün du-
varlarında, bu konsüle iştirak eden ruhani reislerin tabii bü-
yüklükte resimleri bulunmakta, içlerinde çok garip kıyafetlere 
girmiş olanlar görülmektedir. Kapının üst tarafında, bir impa-
rator ile imparatoriçenin ve diğer iki kadının mozaik resimleri 
vardır. Bu resimler sanki henüz yapılmış gibi hiç bozulmamış 
bir hâlde kalmıştır. Ermenilerin söylediklerine göre, Sultan Sü-
leyman, bu resimlere çok alaka gösterir, onları sık sık görmeye 
gelir ve o kadar beğenirmiş ki sarayına naklettirip yerleştirme-
yi arzu edermiş, fakat canlı mahlûk resmî yapmayı men eden 
dinlerinden dolayı bu arzusunu yerine getirememiş”15

 
İki asra yakın bir süre Ermeni Patrikliği olarak kullanılan 
Peribleptos kilisesi Ermeniler tarafından da önce “Mer-
yem Ana” anlamına gelen Surp Asdvadzadzin ismiyle 
daha sonra da bugünkü şekliyle Surp Kevork olarak ad-
landırıldı. Gerek kutsallığı, gerekse de güzelliği ve zen-
ginliğiyle herkesin dikkatini çeken kilise, her daim Rum 
ve Ermeni cemaatleri, arasında bir çekişme nedeni oldu 
ve kilise defalarca ya iki cemaat arasında el değiştirdi ya 
da devlet eliyle kapatıldı. 1640 senesinde Sultan İbrahim, 
kiliseyi Rum cemaatine tahsis edince Ermeni Patrikliği de 
Samatya’dan ayrılarak bugün bulunduğu Kumkapı’daki 
Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ne taşındı. 1643 senesinde 
ise Samatya’daki kilise Rumlardan alınarak tekrar Ermeni 
cemaatine iade edildi. Kilisenin Ermenilere iadesi Rumlar 
arasında öyle bir öfkeye neden oldu ki bu olaydan iki yüz 
yıl kadar sonra Rum Patriği Konstantinos, kaleme aldığı 
eserinde, Sultan İbrahim’in hareminde Şivekâr Sultan 
isminde Ermeni bir kadın olduğundan ve padişahın bu 
kadının sözlerine kanarak kiliseyi Ermenilere iade ettiğin-
den bahsediyordu.16 Fakat kilisenin iadesinden sonra da 
Ermeni Patrikliği bir daha Samatya’ya geri dönmeyerek 
faaliyetlerine Kumkapı’da devam etti. Bununla birlikte 
Samatya da her zaman ikinci bir merkez konumunda oldu. 
Yangın, deprem gibi bir afet neticesinde Kumkapı kullanı-

resmî belgelerinde dahi kullanılmıştır.6 Bir Ermeni din ada-
mı ve tarihçisi olan Mikail Çamiçyan, 1786’da yayımlanan 
“Ermeni Tarihi” isimli eserinde Fatih Sultan Mehmet’in, 
Bursa Ermenilerinin ruhani lideri olan Hovagim’i ve onun 
beraberindeki halkı 1461 senesinde İstanbul’a getirterek 
Samatya’daki Hagia Panahagia Peribleptos Kilisesi’ni Er-
menilere verdiğinden ve Hovagim’i Anadolu ve Rumeli’de-
ki tüm Ermenilerin patriği ilan ettiğinden bahsetmektedir.7 
 
Topografik şartlar nedeniyle sahilinde kum biriken ve 
Rumcada “kum” anlamına gelen “Psamathia” adı ile anı-
lan8 Samatya semti, fetihten sonra Ermeni nüfusun en 
yoğun olduğu bölgelerden biri hâline geldi. Fatih Sultan 
Mehmet, Karaman tarafından getirilen Ermenileri Samat-
ya’da iskân etmiş, önce semtin etrafındaki ormanlarda 
çadırlar kuran Ermeniler, daha sonra semtin çevresine 
inşa ettikleri bin kadar eve yerleşmişlerdir.9 Samatya tarih 
boyunca Bizans için en kutsal semtlerden birisi olagel-
miştir. İmparatoriçe Helen, Kudüs’ten getirdiği Hz. İsa’nın 
çarmıhıyla beraber İstanbul’a bu semtten girmiş ve bu-
raya bir saray, ihtiyarlara mahsus bir ev ve bir manastır 
inşa ettirmiş, haçın gömülü bulunduğu toprağın üzerin-
deki çiçekleri de saksılar içinde koruyarak bu semtte inşa 
ettirdiği manastıra yerleştirmişti.10 1031 yılında İmparator 
Üçüncü Romanos tarafından burada Meryem Ana’ya at-
fen “Hagia Panahagia Peribleptos” adı verilen görkemli 
bir kilise inşa edildi ve Üçüncü Romanos ile Üçüncü Nike-
feros da bu kilisenin avlusuna defnedildi. Geniş holleri ve 

lamaz hâle gelince patriklik geçici olarak Samatya’ya ta-
şındı. Doğal afetlerin yanı sıra bazı siyasi meselelerde de 
Samatya sığınılan ikinci bir merkez rolünü üstlendi. Örne-
ğin, 1655-1658 yıllarında patrik tayin edilen fakat Erme-
ni cemaatinin sivil liderleri olan Amiraların onaylamadığı 
Edirneli Tovmas, Amiralardan çekindiği için asıl patrikha-
ne olan Kumkapı’ya ayak basamayarak vefat edene kadar 
Samatya’da ikamet etti.17 Fakat bu gibi istisnai durumla-
rın dışından Kumkapı, 1643’ten günümüze değin İstanbul 
Ermeni Patrikliği olarak kullanıldı ve sadece Ermeni tari-
hinde değil, Osmanlı tarihinde de birbirinden önemli roller 
oynayıp, bir birinden önemli vakalara ev sahipliği yaptı. 
 
İstanbul’da Ermeni nüfusun en yoğun oldu-
ğu semtlerden bir tanesi olan Kumkapı’nın, 
Bizans dönemindeki adı “Kondoskali” 
yani “Küçük İskele” idi ve bu semt önemli 
bir liman semtiydi. 1263 yılında İmparator 
Mikhael Paleologos burada yontma iri taş 
bloklardan bir tersane yaptırmış ve bu yapının 
kalıntıları 1819’daki yangından sonra gün 
yüzüne çıkmıştı.18 İstanbul Ermeni Pat-
rikliği’nin Kumkapı’ya taşındığı 1641 
senesinde semtte Hagios Niko-
laos, İoannes Prodromos, Hagia 
Kyriake ve Panagia isimlerindeki 
Rum kiliseleri bulunuyordu.19 
Ermenilerin “Surp Asdvadza-
dzin” yani “Aziz Meryema-
na” olarak isimlendirdikleri 
patriklik kilisesinin de 
esasında bir Rum kilisesi 
olduğu ve fetihten sonra 
Fatih Sultan Mehmet’in 
eliyle Ermenilere veril-
diği zannedilmektedir. 
Zira kilisenin altında Aziz 
Theodoros’a atfedilmiş 
bir ayazma ve ayazmanın 
içinde atının üzerinde Aziz 
Theodoros’u ve kucağın-
da Hz. İsa’yı taşıyan Meryem 
Ana’yı betimleyen kabartma bir 
mermer mevcuttur. Bu mermer 
kabartmanın altındaki tarihsiz 
kitabeyi Kevork Pamukciyan, 
“Aziz Toros’un iş bu resmî, Taşçı 
Garabed Kalfa’nın, oğullarının ve 
eski ve yeni geçmişlerinin hatı-
rasıdır” şeklinde okumuştur ve 
adı geçen Taşçı Garabed Usta 
nedeniyle bu kitabenin on seki-
zinci asrın ortalarında yazılmış 
olabileceğini tahmin etmekte-
dir.20 J. Mordtmann da Bizans 
devrindeki Kumkapı’dan bah-
sederken “Acacius ve Mét-

Ermeni din adamları kilise kıyafetleriyle, 
Saro Dadyan Koleksiyonu.

Kendine has kıyafetleriyle bir Amira, 
Lithographie de Camille Rogier, Paris 1847, 
Rehaussée et gommée.
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rophanes” ile “Chrysanthos ve Euphémia” adlı kiliselerin 
yerinde Ermeni Patrikhanesinin bulunduğunu kaydetmek-
tedir. Kilisenin tam olarak hangi tarihte Ermenilere verildi-
ği bilinmemekle beraber 1480 senesinde kaleme alınmış 
bir mezamir kitabının muhtırasında “Bu kitap 1480 yılın-
da İstanbul’da Çarkhapan Surp Asdvadzadzin kilisesin-
de yazılmıştır” ibaresi mevcuttur. Kumkapı’daki kilisenin 
fetihten hemen sonra Ermenilere verilmesi ve yine Fatih 
Sultan Mehmet döneminde Samatya’daki kilisenin cema-
atten alınması Kanuni Sultan Süleyman’ın Samatya’yı 
iade etmesine değin Kumkapı’nın patriklik kilisesi olarak 
kullanılmış olabileceği zannını uyandırmıştır.21

 
1641’de patriklik makamının Kumkapı’ya taşınmasından 
kısa bir süre sonra, 1645’te Kumkapı’da büyük bir yangın 
çıkmış ve birçok kiliseyle beraber Surp Asdvadzadzin de 
neredeyse tamamıyla yok olmuştur. Mikael Çamiçyan, Er-
meni Tarihi isimli eserinde bu yangınla ilgili şöyle bir anek-
dot kaydetmektedir:

“1645 senesinde David’in patrikliğinin ikinci yılında, İstan-
bul’da Kumkapı denilen yerde büyük bir yangın zuhur etmiş 
ve binlerce hane ile Rumların dört kilisesi ve Ermenilerin 
Surp Asdvadzadzin kilisesi yanmıştı. Yangından bir ay ka-
dar sonra, padişah Sultan İbrahim, Kara Mustafa’nın hâlefi 
olan Sadrazam Civan Mehmet Paşa’nın refakatinde yangın 
yerini görmek üzere oraya gelir. Padişah, kilise harabelerinin 
yanından geçerken, yarı yanmış tasvirleri görünce, sadraza-
ma bunların ne olduğunu sorar. Sadrazam: ‘Ermeni ve Rum 
kullarınızın mabetleridir’ der. Padişah, şimdiye kadar niçin 
yapılmadıklarını sorunca sadrazam, ‘İradenizi bekliyorlar’ 
cevabını verir. Padişah saraya döndükten sonra, bu kiliselerin 
derhâl inşa edilmesi için bir ferman lütfeder ve Hristiyanlar 
buna son derece sevinirler. Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilise-
sinin inşası sırasında ihtiyar, genç, kadın, erkek, bütün halk, 
rençper gibi çalışarak inşa malzemesi taşımakta büyük gayret 
göstermiştir.”22

horan ve gerek üç horanın kemeri kâmilen yıktırılmıştır. 1769 
senesinde, yangına karşı bir tedbir olmak üzere, bütün camii 
ve kiliselerde havuzlar yapılmasına dair irade-i seniyye çıkmış 
olduğundan kilisenin yanında büyük bir duvar yapılmış, fakat 
yüksekliği, verilen müsaadeyi geçtiği için duvar, hükûmet tara-
fından yıktırılmıştır.”25

 
İstanbul Ermeni Patrikliği tarihindeki altın dönemi de yine 
Hovhannes Golod’un patriklik yıllarında yaşadı. Osmanlı 
idaresinde gayrimüslim cemaatlere kendi iç işleri için bir 
anlamda özerklik tanınıyor, onların kilise, eğitim, aile hu-
kuku gibi meselelerine gerekmedikçe devlet müdahâle 
etmiyor ve bu konuda otorite olarak patrikhaneyi ve do-
layısıyla patriği tanıyordu. Gayrimüslimler, kendi ruhani 
reislerini kendileri seçmekte serbesttiler ve devletin de bu 
seçimi uygun görüp berat vermesine üzerine patrikler ya-
hut hahambaşı göreve başlardı. Bu ruhani reisler, cemaat-
lerinin idaresinde tek başına karar almazlar bir komisyon 
ile beraber çalışırlardı. Fakat Ermeni Patrikhanesi’nin idari 
düzeniyle Rum Patrikhanesi’ninki birbirlerine taban taba-
na zıttır. Rum patrikhanesinde bugün de olduğu gibi kilise 
hiyerarşisinin en üst kademesinde yer alan metropolitler-
den müteşekkil Sen Sinod Meclisi patriğin başkanlığında 
cemaatlerini idare ederlerdi. Patriğin olmadığı dönemler-
de de cemaatin yönetimini yine bu meclis üstlenirdi. Fa-
kat Ermeni Patrikliğinde bu şekilde ruhani bir kurul yoktu, 
İstanbul Ermeni Patrikliği’nin tarihindeki ilk ruhani meclis 
1847 gibi çok geç bir tarihte kurulabildi. Ermeni cemaati-
nin içerisinde “Amira” olarak isimlendirilen sarraf, mimar 
ve barutçu gibi Osmanlı sarayına yakın varlıklı bir zümre 

Kısa sürede tekrar inşa edilen Surp Asdvadzadzin kili-
sesi, bu sefer yangına karşı alınan önlemler sayesinde 
14 Temmuz 1660 günü başlayan ve üç gün kadar süren 
yangından kurtulabildi. Fakat 5-6 Temmuz 1718’deki Bü-
yük Gedikpaşa yangınına dayanamayarak tamamıyla kül 
oldu. Bununla birlikte gerek İstanbul Patriği Hovhannes 
Golod’un, gerekse de Kudüs Patriği Kirkor’un çabalarıyla 
bir sene gibi kısa bir sürede tekrar inşa edildi. Hassa Mi-
marları Kayserili Hacı Melidon Araboğlu ve Kayserili Sar-
kis Kalfalar tarafından yetmiş gün gibi kısa bir sürede bir 
ana kilise ve iki yanında iki şapellik bir kompleks olarak 
yeniden inşa edildi ve 13 Aralık 1719 günü ibadete açıl-
dı.23 1719’da kilisenin inşasının hemen ardından baş mu-
ganni Saatçıbaşı Yusuf Çelebi’nin başkanlığında Meryem 
Ana Teganni Heyeti kuruldu.24 İncicyan da Coğrafya isimli 
eserinin İstanbul bölümünde bu yeni kilise ile ilgili şunları 
kaydetmektedir: 

“Şehrin içinde üç Ermeni kilisesi vardır. Bunlardan birincisi 
Kumkapı’da bulunan patrikhane kilisesi olup üç kısımdan 
ibarettir. Ortadaki kısım, kilisenin bütününe verilen ad ile 
Surp Asdvadzadzin olarak isimlendirilmiştir. Kadınlara 
mahsus olan güney tarafındaki kısım üç horanlıdır (mihrap) 
ve Surp Hagop adını taşır. Kuzey tarafında bulunan üçüncü 
kısım Surp Sargis adını taşır, halk ise ona ‘Dış Kilise’ der… Ki-
lise 1718’de gene yanmış ve 1719 senesinde patrik Hovhannes 
Golod’un zamanında yapılmıştır. Patrik Hagop da, dış kilise-
deki üç horandan Surp Nigoğos’u yaptırmış, tezyin etmiş ise 
de, bu inşaat bahanesiyle 1767 senesinde Sultan Üçüncü Mus-
tafa devrinde ve patrik Grigor’un zamanında, gerek adı geçen 

mevcuttu ve Ermeni cemaatini bu zümreye mensup kim-
selerin oluşturduğu on-on iki kişilik sivil bir meclis patriğin 
başkanlığında yürütürdü. Bu kimselerin Osmanlı sarayına 
yakın olması sayesinde de cemaatin ihtiyaçları kolaylıkla 
karşılanabiliyor ve bu kimseler saraydaki nüfuzlarını kul-
lanarak istedikleri kararları aldırabiliyorlardı. Hovhannes 
Golod’un patriklik yıllarına denk gelen 1724 senesinde de 
böyle bir vaka yaşandı: O sene Osmanlılar Erivan’ı fethe-
dince, Ermeni kilisesinin en tepesinde bulunan Eçmiadzin 
Gatoğigosluğu da doğal olarak Osmanlı hâkimiyetine 
geçmiş oldu. Bunun üzerine cemaatin idaresini sağlayan 
siviller, yani Amiralar, Babıâli’ye başvurarak Eçmiadzin 
Gatoğigos’nun bundan sonra İranlılar tarafından değil 
Osmanlılar tarafından seçilmesini istediler. Amiraların bu 
isteği Babıâli tarafından kabul gördü ve bir müddet kilise 
hiyerarşisinin en tepesindeki Eçmiadzin Gatoğigoslarını, 
hiyerarşinin en altında yer alan İstanbul Patrikhanesi seç-
ti. Hatta bu uygulamanın ilk örneği olan Gatoğigos Urfalı 
Garabed beratını, İstanbul Patriği Hovhannes Golod’un 
elinden aldı.26

Bununla birlikte cemaat içerisindeki bu sivil otoritenin za-
man zaman İstanbul patriklerini zor durumda bıraktığı da 
oluyordu. Zira Amiralar, cemaatle ilgili her türlü kararda 
patriğin kendilerine danışmasını ve onaylarını almasını 
bekliyorlardı. Eğer patrikler buna yanaşmazsa da Osmanlı 
sarayındaki nüfuzlarını kullanarak “Millet artık onu iste-
miyor!” diyerek patrikleri görevden aldırıp kendi istedikleri 
isimleri patriklik tahtına çıkarabiliyorlardı. Patriklerin sivil-
ler tarafından görevden alınması ilk defa 1612 senesin-

İlk İstanbul Ermeni Patriği Bursalı Hova-
gim, Şoğagat, Temmuz-Aralık 1962, s. 60

İstanbul Patriği Hovhannes Golod, Şoğagat Temmuz-Aralık 1962, s. 66. Ermeni Patrikhanesi, Foto: Halit Ömer Camcı, 2010.

Eçmiadzin Gatoğigosluğu, Pars Tuğlacı, İs-
tanbul Ermeni Kiliseleri, İstanbul 1991, s.27
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de yaşandı, Hoca Asdvadzadur başkanlığındaki bir grup 
Patrik Kirkor’u istifaya zorlayarak yerine Birinci Zakarya’yı 
getirdiler. Hatta Zakarya’nın patriklik beraatı da Sadrazam 
Nasuh Paşa’dan bizzat Hoca Asdvadzadur’un eliyle alın-
dı. Bu gibi olaylar tarih boyunca yaşanmaya devam etti, 
1649’da Sadrazam Melek Ahmet Paşa’nın sarrafı Amidli 
Mağakya Çelebi başkanlığındaki siviller patrik Aravelkli 
Tavit’i görevden aldırdılar daha sonra ise “patrikliğe muk-
tedir bir isim olmadığı” gerekçesiyle on bir ay gibi bir süre 
cemaati kendileri idare ettiler. Aynı şekilde 1655-1659 yıl-
ları arasında Ermeni cemaati Hoca Ruhincan başkanlığın-
da 24 kişiden oluşan bir sivil meclis tarafından, 1689-1692 
yılları arasında ise Hamamcı Şahin başkanlığındaki siviller 
tarafından idare edildi.27

 
İstanbul Ermeni Patrikliği’nin tarihi boyunca karşılaştığı 
en büyük sorun ise mezhep değiştirmeler yani Katolikliğe 
geçiş oldu. Papalığın 1622’de Congregatio de Propaganda 
Fide isimli misyoner okulunu kurmasıyla beraber Osmanlı 
gayrimüslimleri arasındaki mezhep değiştirme hareketleri 
de ivme kazandı. 1640 senesinde bu misyoner kolejinden 
yetişen isimlerden bir tanesi olan Clement Galano İstan-
bul’a geldi. Ermeniceyi çok iyi bilen ve daha önce Kafkasya 
bölgesindeki Ermenilerin mezhep değiştirmeleri için çalı-
şan Galano, öncelikle Galata’daki Ermeni çocuklarına ders 
vermeye başladı, daha sonra ise Patrik Erivanlı Giragos 
tarafından patrikhaneye kabul edilerek derslerine patrik-
hane okulunda devam etti. Erivanlı Giragos’tan sonraki 
patrik Sivaslı Haçadur döneminde de mevkiini korumayı 

Mahmut tarafından Ermeni patriğine Katolikliğe dönen-
ler için ceza uygulama hakkı verildi ve patrikle berabe-
rinde çalışan ruhbanları Latinlerin saldırılarından koru-
mak için bu kimselerin davalarının Divan-ı hümayun’da 
görülmesi uygun görüldü.30 Üçüncü Selim dönemine 
denk gelen 1800 senesinde ise David isimli bir rahip çe-
şitli yetki ve imtiyazlarla donatılarak mezhep değiştiren 
Ermeni halka nasihatlerde bulunması için Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerine gönderildi ve aynı sene mezhep de-
ğiştirme, padişah fermanıyla yasaklandı. Rahip David, 
ilk başlarda bir başarı sağladıysa da bu uygulama fazla 
uzun ömürlü olmadı.31 Katoliklerle Ortodoksların gerçek 
anlamda uzlaşmaları için ilk ciddi adım Patrik Hovhan-
nes Çamaşırcıyan tarafından atıldı. 3 Temmuz 1810’da 
bir uzlaşmaya varılması adına Katoliklerin önde gelen 
sivil ve ruhanileri patrik tarafından bir toplantıya davet 
edildi. Uzlaşmanın sağlanması için isteklerini bir rapor 
hâlinde sunan Katolik heyeti başta Papa’nın önceliği-
nin tanınması olmak üzere çeşitli teolojik farkların gi-
derilmesini talep ettiler. Çamaşırcıyan ise bu taleplerin 
incelenmesi üzerine dokuz din adamı ve sekiz sivilden 
oluşan bir komite tayin etti. Komite, çalışmaları netice-
sinde bu taleplerin kabulünün Vatikan’a boyun eğmek 
demek olduğu kanısına vardı ve uzlaşma çabaları ken-
diliğinden sona erdi. İkinci uzlaşma girişimi ise Patrik 
Edirneli Boğos’un eliyle oldu. Amiraların da dâhil oldu-
ğu bir komisyona hitap eden Patrik Boğos Ortodoks ve 
Katolik öğretilerinin ortak noktalarının vurgulandığı bir 
konuşma yaptı. Toplantının sonunda her iki cemaatin 
temsilcilerinin katılacağı bir komisyonun toplanması 
ve uzlaşmanın sağlanması kararı alındı fakat Katolik-
ler kendi temsilcilerini göndermeyince ikinci girişim de 
sonuçsuz kaldı.32

başaran Galano bu sayede Düzyan, Tıngıryan ve Kılcıyan 
gibi aristokrat ailelerle de yakınlık kurmayı başararak 
onları Katolikliğe döndürmeyi başardı. 1643 senesinde 
Sivaslı Haçadur görevden alınarak yerine daha tutucu bir 
isim olan Aravekli Tavit İstanbul Patriği tayin edildi. Yeni 
patrik Galano’yu patrikhanede barındırmayarak onu bir 
hain olarak ihbar etti ve tutuklanmasını sağladı. Daha 
sonra Fransız elçisinin yardımlarıyla kurtulmayı başaran 
Galano Roma’ya geri dönerek Urbanus Misyoner Koleji’n-
de dersler verdi ve Ermeniler arasında çalışacak misyo-
nerler için kitaplar kaleme aldı. Galano’dan sonra da tarih 
boyunca misyonerler Osmanlı topraklarına gelerek gerek 
İstanbul’daki gerekse Anadolu ve Rumeli’deki Ermeniler 
arasında mezhep değiştirme faaliyetlerinde bulundular ve 
bu sorun neredeyse on dokuzuncu yüzyılın ortalarına de-
ğin İstanbul Ermeni Patrikliği’nin uğraştığı en büyük sorun 
oldu.28

 
Mezhep değiştirme sadece cemaat içerisindeki bir ça-
tışma olarak kalmadı, Osmanlı’da bu soruna müdâhil 
olarak mezhep değiştirmelerin önüne geçmek için birçok 
çareye başvurdu. Neredeyse tahta oturan her padişah, 
mezhep değiştirmeyi yasakladığına dair fermanlar verdi. 
Mart 1702’de Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin tavsiyesi 
üzerine Sultan İkinci Mustafa, Latinlere karşı olmasıyla 
tanınan Tokatlı Avedik’i İstanbul Patriği tayin etti. Tem-
muz 1702’de ise Kudüs Patrikliği ile İstanbul Patrikliği 
birleştirilerek her iki makamın sorumluluğu da Avedik’e 
bırakıldı. 1703’teki Edirne Vakası’nda Patrik Avedik’in en 
büyük hamisi Şeyhülislam Feyzullah Efendi öldürülünce 
Avedik’te önce Yedikule Zindanı’na hapsedildi, sonra-
sında ise Fransız Elçisi Fériol’un yönledirmeleri üzerine 
Avrad Adası’na sürgün edildi. Fakat Aralık 1704’de affe-
dilerek tekrar patrik tayin edildi. Bu sefer de Katolikliğin 
önüne geçmek için çalışmalarda bulununca Fransız elçisi 
Fériol’un baskıları neticesinde Şubat 1706’da azledilerek 
Bohça Adası’na sürgün edildi. Daha sonra Patrik Avedik, 
Kudüs’e gönderilmesi için Sadrazam Çorlulu Ali Paşa’dan 
ricacı olmuş ve Fériol’un tüm itirazlarına rağmen bu ricası 
da kabul edilmiştir. Fakat Avedik’in tekrar İstanbul’a dö-
nerek patrik olmasından korkan Fériol, Sakız Adası’nda 
patriğin kaçırılmasını sağlamış ve Avedik önce Norman-
diya’daki Mont Saint-Michel Manastırı’na, sonrasında ise 
Paris’teki Bastille Zindanı’na hapsedilmiştir. Tarihe “Demir 
Maskeli Adam” olarak geçen Patrik Avedik 1710’da Kato-
lik inancını kabul etmeye mecbur kalmış ve 1711’de vefat 
ederek Saint Suplice Kilisesi’ne defnolunmuştur. Patrik 
Avedik’in hikâyesi, sürgünlere, işkencelere, hapislere hat-
ta adam kaçırmalarına kadar varan mezhep çatışmaları-
nın ne dereceye vardığının güzel bir göstergesidir.29

 
Ermeni Patrikhanesi ile Katolikler arasındaki çekişme ve 
uzlaşma çabaları iki asra yakın bir süre devam etti. İlk ola-
rak 1745 senesinde Birinci Mahmut, Katolik mezhebine 
geçen Ermenilerin tespit edilmesi ve bu kimselerin ıslah 
edilmesi adına Ermeni patrikhanesinde bir komisyon ku-
rulmasına dair ferman verdi. Bunun yanı sıra yine Sultan 

İki cemaat arasındaki son uzlaşma çabaları ise bizzat 
Osmanlı sarayının emriyle gerçekleşti. Bir asra yakın bir 
süredir Darphane’nin idaresini ellerinde bulunduran Düz-
yan Ailesi’nin yalılarının altında gizli bir kilise bulunması 
ve burada ayinlerin yapıldığının tespit edilmesi bunun yanı 
sıra darphanede çeşitli yolsuzlukların da yaşanması neti-
cesinde ailenin dört mensubu idam edildi, diğerleri ise sür-
güne gönderildi. Bu olaydan sonra 18 Ocak 1820’de Patrik 
Boğos’a uzlaşma çalışmalarına yeniden başlanması emri 
verildi, ayrıca cemaatin önde gelen isimlerinden Hassa Mi-
marı Kirkor Amira Balyan’dan ve Darphane-i Amire Emini 
Kazaz Artin Amira Bezciyan’dan da bu çalışmalara yar-
dımcı olmaları istendi. Çalışmaların yapılması için Ermeni 
patrikhanesinden ikisi ruhani üç üyenin, Katolik Ermeniler 
olan Mıkhitaristlerden ise dört üyenin katıldığı bir komis-
yon oluşturuldu. Üç aya yakın bir süre hem bu komisyon 
çalışmalarını yürüttü, hem de Balyan’ın ve Bezicyan’ın 
konaklarında çeşitli toplantılar düzenlendi. Nihayetinde 
de bir uzlaşmaya varılarak iki mezhebin ortak paydaları-
nın işlendiği “Hıraver Siro” yani  “Sevgiye Davet” isimli bir 
risale 2 Nisan 1820 günü kabul edildi. 19 Nisan 1820 günü 
ise Kumkapı’daki patriklik kilisesinde düzenlenen büyük 
bir törenle yedi Mıkhitarist rahibi patrikhaneye kabul edilip 
Ermeni rahiplerine mahsus cüppeleri giydiler.33 
 
Fakat patrikhanenin aldığı bu radikal karar, gerek cemaat 
içerisindeki mutaassıp çevrelerde gerekse de Latin Kato-
lik taraftarları arasında kızgınlığa neden olarak büyük bir 
infial yarattı. 20 Ağustos 1820, Pazar günü patrikhanenin 
önünde toplanan Ermeni ahali “Sen bizi Katolik mi yapa-
caksın?” diyerek patrikhaneye saldırdılar. Patrik Boğos, 
yakındaki bir Türk evine sığınarak linç edilmekten son 
anda kurtuldu fakat patriği bulamayan öfkeli ahali patrik-
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lik binasındaki eşyaları parçaladı ve bu isyan nihayetinde 
kolluk kuvvetlerinin olaya müdahâle etmesiyle bastırıla-
bildi. Halkın bu şekilde ayaklanarak kendi kiliselerini bas-
ması, kendi din adamlarına hakaret etmesi Osmanlı sara-
yında da büyük bir infiale neden oldu. “Reaya makulesinin 
böyle cemiyet ile kenisa basmaları devletçe hazmolunur 
hâl değildir” diye tepkisini ortaya koyan İkinci Mahmut, 
olayın üzerine gidip en iyi şekilde araştırılmasını ve suçlu-
ların en ağır cezalara çarptırılmalarını emir verdi. Nihaye-
tinde tutuklanan ve sorguya alınan isimlerden bazılarının 
ihtida ederek Müslüman olmalarına rağmen idamlardan 
ve sürgünlerden kurtulamadılar. Olayın baş tertipçilerin-
den görülen Kayserili Papaz Sakallı Karabet ve Sakaoğlu 
Kirkor patrikhane kapısının önünde, pabuççu kabzımalı 
Agop, Irgad Pazarı’nda, kahveci Samatyalı Deli Bağdasar 
ise Samatya’daki kahvesinin önünde asılarak idam edil-
di. İdam mahkûmlarının boynuna asılacak yaftada bizzat 
İkinci Mahmut’un direktifiyle “Milletin esafilini tahrik edüp, 
Patrikhane basmak” yazıldı. Bu isimlerden başka daha bir-
çok kimse suçlu görülerek çeşitli yerlere sürgün edildiler.34

 
Kanlı bir şekilde neticelenen bu isyanın ardından Ermeni 
cemaati içerisindeki Katolik-Ortodoks çatışmasını bir ni-
hayete erdirmeye karar veren Sultan Mahmut, bu sefer 
1827 Navarin Hadisesi’nden sonra Avrupalı elçilerin İs-
tanbul’u terk etmesini bir fırsat bilerek başkentteki Kato-
liklerin memleketlerine ve çeşitli adalara sürgün edilme-
sine karar verdi. 18 Ağustos 1826 günü başlayan Büyük 
Hocapaşa Yangını’nda Kumkapı’daki patriklik kilisesi de 
virane hâline döndüğünden Sultan Mahmut Katoliklerin 
sürgününe karar verdiği sırada Ermeni Patrikliği Samat-
ya’daki Surp Kevork Kilisesi’nde bulunuyordu.35 Katolik 
cemaatinin önde gelen isimleri Patrik Boğos tarafından 

biz onları buraya çekerdik, yalnız şimdi Rusya gibi büyük 
bir devletin hâkimiyetine girdiğinden buradaki Ermenile-
rin Rusya’ya meyletme tehlikesi vardır. Eğer böyle bir şey 
olursa Osmanlı, Ermenilerden soğur, bunun yanı sıra dev-
letin tüm hazinesi ve memurların tüm servet ve paraları 
Ermeni sarrafların elindedir. Osmanlılarca en mühim şey 
olarak kabul edilen ırz ve namus dahi Ermeni ayvazlarına 
emanet ediliyor. Eğer bu emniyet zedelenirse Ermeniler 
büyük zarara uğrar, Osmanlı dahi zarara uğrar. Bu yüzden 
Eçmiadzin’in nüfuzunu kırmamız gerek, her sene gönde-
rilen alayların kaldırılmasını kabul ettirdim,  siz de bu ko-
nuda bize yardımcı olunuz” dedi.39 İstanbul’u Eçmiadzin’in 
ruhani hâkimiyetinden kurtarmaya çalışan Kazaz Artin, 
bunun için daha çok Kozan’daki Klikya Gatoğigosluğu’na 
yöneldi. Hatta İstanbul’u ayrı bir Gatoğigosluk yani baş 
patriklik olarak yeniden teşkilatlandırmayı düşündüyse 
de bunu gerçekleştiremedi. 
 
İkinci Mahmut döneminde 1821 Yunan İsyanı ile Rumla-
rın gözden düşmesiyle birlikte Ermeni cemaati büyük bir 
yükselişe geçerek kelimenin tam manasıyla altın çağını 
yaşadı. Padişaha yakın amiralar sayesinde kiliseler ona-
rıldı hatta eskisinden de büyük bir şekilde yeniden inşa 
edilebildi, yeni okullar kuruldu ve 1832 senesinde Surp 
Pırgiç Hastanesi hizmete başladı. 1839’da Sultan Mah-
mut’un vefat ederek yerine Sultan Abdülmecit’in çıkması 
ve 1839’da Tanzimat Fermanı’nın, 1856’da da Islahat Fer-
manı’nın ilanıyla birlikte imparatorluğun genelinde oldu-
ğu gibi Ermeni cemaatinin içerisindeki güç dengeleri, idari 
ve sosyal hayat da büyük oranda değişti. Bu fermanlarla 
birlikte imparatorluk tarihinde ilk defa olarak Müslüman 
ve gayrimüslimlerin eşitliklerinden söz edilmeye başlandı. 

Samatya’da toplanarak padişahın sürgün kararı kendile-
rine burada tebliğ edildi ve Ortodoksluğa geri dönmeleri 
ve Katolik semtlerinden Ermenilerin yoğun bulunduğu 
semtlere taşınmaları hâlinde sürgün kararının kalkacağını 
tebliğ etti. Fakat Katoliklerin büyük çoğunluğu mezhep 
değiştirmeyi kabul etmeyince İstanbul’daki mülklerine 
devlet tarafından el konarak sürgüne gönderildiler. Daha 
sonra ise Fransız ve Avusturya elçilerinin girişimleri ne-
ticesinde Katolik Ermenilerin affedilerek İstanbul’a dön-
melerine müsaade edildiği gibi 1830’da Ermeni Patrikha-
nesi’nden tamamen ayrılarak bağımsız bir cemaat olarak 
kabul edildiler.36

Ağustos 1826’da yanan Kumkapı’daki Ermeni Patrikliği’nin 
yeniden inşasına ise ancak Şubat 1828’de Darphane-i 
Amire Emini Kazaz Artin Amira Bezciyan’ın İkinci Mah-
mut’tan aldığı fermanla başlanabildi. Bu fermanın alınma-
sıyla ilgili de günümüze kadar ulaşan bir rivayet mevcut-
tur. Hikâye edildiğine göre, Sultan Mahmut bir gün Kazaz 
Artin’i huzuruna çağırtmış ve padişahın adamları kendisini 
Yenikapı’daki hamamda bulmuşlardı. Bu durumdan haber-
dar olan Sultan Mahmut da Kazaz Artin huzuruna girince, 
“Artin hamam rahat mıydı?” diye nüktede bulundu. Bunu 
bir fırsat olarak gören Kazaz Artin ise, “Efendimiz, Kum-
kapı’daki kilisemiz viran bir hâlde bulunduğundan Pazar 
duası her tarafı açık soğuk bir yerde ve yağmurun altında 
yapılıyor. Ayinlerimiz gereğince duaya başı açık bir şekilde 
katıldığım için nezle oldum, onun için hamama gitmiştim” 
cevabını verdi. Sultan Mahmut ise bir ferman yazılmasını 
emrederek Kumkapı’daki kilisenin eskisinden daha büyük 
bir şekilde yeniden inşa edilmesini emretti. Kazaz Artin de 
bu lütufkârlığa karşı hemen padişahın ayaklarına kapandı 
ve daha sonra bir hizmetçisini patrikhaneye göndererek 
durumdan patriği de haberdar etti.37

 
Şubat 1828’de Kirkor Amira Balyan ve M. Devlet Gara-
bed’in mimarlığında inşaatına başlanan patriklik komp-
leksi bugünkü hâliyle üç kilise ve üç şapel olarak inşa 
edildi. Ayrıca patrikhanenin yanına bugün de eğitimine 
devam eden fakat 1828’den kalan bina olmayan Bezciyan 
Mektebi inşa edildi. Ekim 1828’de kilise ibadete açıldı ve 
Kazaz Artin Amira Bezciyan da vefat ettiğinde buraya def-
nedilmek üzere Sultan Mahmut’tan ayrı bir ferman daha 
almayı başardı.38 Nitekim 1832’deki vefatında da alınan 
ferman ve vasiyeti üzerine Surp Harutyun Şapeli’ne def-
nedildi. Ermeni Patrikliği’nin yeniden inşa edildiği 1828 se-
nesinde cemaat içerisindeki idari düzende de değişiklikler 
yaşandı. Osmanlı padişahı her sene nasıl kutsal toprak-
lara surre alayları gönderiyorsa, Ermeni cemaatinin önde 
gelen isimleri olan Amiralar da her sene Ermeni Kilisesi’nin 
en büyük ruhani merkezi olan Eçmiadzin’e alaylarla hedi-
yeler gönderirler ve karşılığında “miron” adı verilen kutsal 
yağ alınır ve piskoposlar burada takdis edilirdi. Fakat 1828 
Türkmençay Antlaşması ile beraber Eçmiadzin, Rus hâki-
miyetine geçince Kazaz Artin, Reisülküttap Akif Paşa’ya 
giderek, “Eçmiadzin, eskiden Osmanlı İmparatorluğu’na 
nazaran zayıf bir ülke olan İran’ın elinde bulunduğundan 

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği eşitlik ve ıslahat fikirleri ile 
birlikte asırlardır Ermeni cemaatini yöneten amiraların ikti-
darı da artık sorgulanmaya başlandı. Tanzimat Fermanı ile 
birlikte o güne kadar vergilerin toplanmasında kullanılan 
iltizam sisteminden de vazgeçildi ve Mart 1840’ta Ermeni 
halkının vergilerinin toplanarak hazineye teslim edilmesi 
işinden İstanbul Patrikliği sorumlu kılındı. Cemaat içerisin-
deki değişen bu mali politikanın ve cemaate getirilen yeni 
mali yükümlülüklerin ardından yirmi dört kişilik bir idare 
meclisi kuruldu ve Osmanlı Ermenilerinin tarihinde bir ilk 
olarak bu mecliste amiralardan başka çeşitli alanlarda fa-
aliyet gösteren zanaatkârlar da yer aldı.40 Bunun yanı sıra 
yine Tanzimat Fermanı ile birlikte patriğin elindeki yargıla-
ma ve cezalandırma hakkı da alınarak bunun yerine daha 
çok aile hukuku ile ilgili meselelerin görüşülmesi adına 
dört amira ve dört ruhaniden müteşekkil olan “Tadasda-
nagan Khorhunt” yani “Adliye Komisyonu” kuruldu.41

 
1847’de ise Mustafa Reşit Paşa’nın sarrafı Mıgırdiç Amira 
Cezayirliyan’ın girişimleriyle Ermeni Patrikliği içerisindeki 
ruhani ve idari işlerin ayrılarak idarenin iki meclis tarafın-
dan sağlanmasına karar verildi. 7 Mayıs 1847 günü Hari-
ciye Nazırı Ali Paşa Ermeni Patriği Matteos’u ve cemaatin 
önde gelen isimlerini Emirgan’daki kasrına davet ederek 
onlara Sultan Abdülmecit’in verdiği fermanı okudu ve 
bundan böyle Ermeni cemaatinin idaresinde sivil meclis-
ten başka bir de ruhani meclis kurulduğunu, sivil meclisin 
yirmi kişiden oluşacağını ve millet işlerini takip edeceğini, 
ruhani meclisin ise on dört kişi olacağını ve ruhani mesele-
lerle ilgileneceğini ve her iki meclisin de başkanının patrik 
olduğunu ilan etti. Bu fermanın ardından Ermeni cemaati-
nin yeni idare düzeni 20 Mayıs 1847’de Babıâli tarafından 
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da onaylanarak ilk defa olarak ruhani meclis kuruldu ve 
1860 senesine kadar Ermeni cemaatini patriğin başkanlı-
ğında bu iki meclis yönetti.42 O güne kadar Ermeni cemaati 
ile Osmanlı sarayı arasındaki ilişkileri amiralar sağlarken, 
ruhani kurul kurulmasıyla birlikte Ermeni cemaati de 
Rumlarda olduğu gibi logofetlik sistemini kabul ederek 
sarayla patrikhane arasındaki ilişkileri patriğin kapıkethü-
dası olan bir sivil yürütmeye başladı.
 
Tanzimat Fermanı’nın ardından İstanbullu Ermeni gençle-
ri de Avrupa’da yüksek tahsile gönderilmeye başlandı ve 
Avrupa’da tahsil gören, Avrupa medeniyetiyle ve kültü-
rüyle tanışan o devre hâkim fikir akımlarından etkilenen 
bu yeni kuşakla birlikte Ermeni cemaati içerisinde “Genç 
Ermeniler” olarak anılan yeni bir zümre doğdu. Avrupa’daki 
idari ve sosyal düzenden büyük oranda etkilenen ve hatta 
1848 devrimine şahit olan Genç Ermeniler arasında kendi 
cemaatleri içinde bir şeyler yapma ve kendi halklarını da 
Avrupa’daki düzeye yükseltme dürtüsü doğdu. Öğrencilik 
yıllarında başta Paris’te olmak üzere çeşitli kültür dernek-
leri kurdukları gibi İstanbul’a döndüklerinde de 1853 se-
nesinde patrikhane bünyesinde “Usumnagan Khorhunt”u 
yani  “Eğitim Komisyonu”nu kurdular. Kendisine Académie 
Française’ı referans alan eğitim komisyonu, dilde bir re-
form yapılması, Ermenice gramer, lügat ve dilin doğru kul-
lanımını destekleyici kitapların yayımlanması, çevirilerin 
yapılması gibi konularda çalışacaktı.43 O sırada Osmanlı 
İmparatorluğu’nun içerisinde yeni yeni teşkilatlanmaya 
başlayan ve hazırladıkları nizamnamelerle cemaat içe-
risindeki yetki ve sorumlulukları kesin şekilde belirleyen 
Protestanlardan etkilenen Eğitim Komisyonu, Babıâli 

metnin akıbeti hakkında bilgi istedi. Patrikhanenin kaça-
mak cevaplar vermesi üzerine de patriklik binasına giren 
ahali eşyaları parçalamaya başladı ve bu saldırı kolluk 
kuvvetlerinin olaya müdahâle etmesiyle durdurulabildi. 
Bu olayın ardından çalışmalara hız kazandırılarak 17 Mart 
1863’de nizamname onaylandı. Ermenice ismi “Azkayin 
Sahmanatrutyun Hayots” yani “Ermeni Millî Anayasası” 
Osmanlıca ismi ise “Nizamname-i Millet-i Ermeniyan” 
olan metin 23 Mart 1863’de de Sultan Abdülaziz tara-
fından onaylanarak resmîyet kazandı. Yeni nizamname 
gereğince sekseni İstanbul’dan, kırkı taşradan ve yirmisi 
ruhanilerden seçilen yüz yirmi kişilik bir meclis vücuda ge-
tirilerek cemaati 20 Eylül 1863’te çalışmalarına başlayan 
bu parlamento idare etti.45

 
Çalışmalarına başlayan bu ilk meclisin ömrü fazla uzun 
ömürlü olmadı. 1866’da siviller ile ruhaniler arasında 
sorunlar yaşanınca Nizamname rafa kaldırılarak meclis 
feshedildi. Fakat 1868’de Eçmiadzin Gatoğigosu, Papa’yı 
taklit ederek İstanbul’da bir temsilcisini atamak üzere 
girişimlerde bulununca Babıâli, Osmanlı Ermenileri üze-
rindeki yetkili tek kurumun İstanbul Patrikliği olduğunu 
söyleyerek 1869 senesinde nizamnameyi tekrar yürürlü-
ğe koydu. 1891 senesine kadar çalışmalarına devam eden 
meclis, 1891’de Ermeni sorunun hız kazanmasıyla bera-
ber Sultan Abdülhamit tarafından feshedildi ve nizam-
name de ikinci defa olarak rafa kaldırıldı. Sultan Abdül-
hamit’in saltanatının son yıllarına kadar devam eden bu 
durum 1908’de meşrutiyetin iadesi ile beraber sona ererek 
nizamname tekrar yürürlüğe konuldu ve meclis çalışma-
larına tekrar başladı. 1916 senesinde ise Babıâli, “Ermeni 
Patrikliği ve Gatoğigosluğu Nizamnamesi” adıyla yeni bir 
metin kaleme alarak 1863’teki metni iptal etti. Bu yeni 
nizamnameye göre Klikya ve Ağtamar Gatoğigoslukları 
ile Kudüs ve İstanbul Patriklikleri birleştiriliyor ve Osmanlı 
Ermenilerinin ruhani merkezi olarak Kudüs kabul ediliyor-
du. Bu sayede dünyada sadece iki Ermeni ruhani önderliği 
bırakılıyor ve Eçmiadzin ile olan bütün ilişkiler de kesili-
yordu. Yeni nizamnamenin kabulünün ardından Klikya Ga-
toğigosu Sahak Khabayan Osmanlı Ermenilerinin yeni ru-
hani lideri olarak Kudüs’e gitti ve İstanbul Patriği Zaven ise 
Bağdat’a gönderildi. Yeni nizamnameyle birlikte asırlardır 
Osmanlı Ermenilerinin liderliğini üstlenen ve devletle ce-
maat arasında bir köprü vazifesi gören İstanbul patrikliği 
yeni nizamnamenin yirmi dördüncü maddesi gereği artık 
alelade bir piskoposluktan ibaretti ve bu ruhani makamın 
başında Piskopos Gabriel Cevahirciyan bulunuyordu. Bu 
idari düzen iki yıldan fazla bir süre devam ettikten sonra 
Aralık 1918’de Sultan Vahdettin, 1916’daki metni feshe-
derek 1863 Nizamnamesi’ni tekrar yürürlüğe koydu ve Za-
ven Efendi Bağdat’tan geri dönerek tekrar İstanbul Erme-
ni Patriği olarak idareyi ele aldı. Sultan Vahdettin’in iade 
ettiği 1863 Nizamnamesi ise Cumhuriyet’in ilanına kadar 
geçerliliğini koruyabildi.46 İstanbul Patriği Zaven Der Yeğ-
yayan’ın yurtdışına çıkmasının ardında 20 Aralık 1922’de 
cemaatin idaresini “Patriklik Kaymakamı” sıfatıyla Baş-
piskopos Kevork Arslanyan üstlendi. Yeni cumhuriyetin 

baştercümanı Hagop Gırcikyan’ın da yönlendirilmesiyle 
Ermeni cemaati içerisinde herkesin yetki ve sorumluluk-
ların belirleneceği, cemaat idaresindeki idari düzeni kayda 
bağlayacak bir nizamname için çalışmaya başladılar. İki 
yıl kadar süren çalışmaların neticesinde 1855’te bir nihai 
metin hazırlanarak cemaatin önde gelen isimlerine ta-
nıtıldı fakat o sırada cemaat içerisindeki tutucu isimlerin 
etkisiyle bu metin ölü doğarak rafa kaldırıldı.44 Fakat Er-
meni cemaati içerisindeki bu çalışma kesilmeden devam 
etti. 1857’de ikinci bir taslak hazırlanarak cemaat önde 
gelenleri tarafından kabul edildi ve onaylanmak üzere Ba-
bıâli’ye gönderildi. Bu metinde Babıâli tarafından reddedi-
lince bu sefer üçüncü bir metin için çalışılmaya başlandı. 
1860’ta cemaat idaresi tarafından üçüncü metin kabul 
edilerek bu sefer bir emrivaki ile Babıâli’nin onayı beklen-
meksizin uygulamaya geçildi. O güne kadar cemaat idare-
sini sağlayan sivil ve ruhani meclisler feshedilerek cemaa-
ti yeni kurulacak bir parlamentonun idare etmesine karar 
verildi. Fakat bu gayrıresmî durum fazla uzun sürmedi, 
İstanbul patrikliği kabul gören nizamnameye dayanarak 
Kudüs patrikliğine Kudüs rahipler topluluğundan olmayan 
isimlerin tayin edilmesine çalışınca kızılca kıyamet koptu. 
Ermeni Kilisesi’nin en üst kademesinde yer alan Eçmia-
dzin Gatoğigosluğu da Kudüs’ten yana tavır alınca bazı 
yerlerde kargaşalar, kavgalar hatta kanlı olaylar görüldü. 
Bunun üzerin Babıâli duruma müdahâle ederek 1860’daki 
nizamnamenin değerlendirilmesi için bir komisyon ku-
rulmasına karar verdi. Fakat komisyonun çalışmaları bir 
hayli uzadı ve bir türlü nihai bir karara varılamadı. Bunun 
üzerine 1 Ağustos 1862 günü birkaç yüz kişi patrikhaneye 
yürüyerek nizamnamenin niye uygulanmadığını sordu ve 

güvenini kazanabilen ve devlet erkânıyla yakın ilişkiler 
kuran Arslanyan, 1927’de Mesrob Naroyan’ın patrik seçil-
mesine değin idareyi elinde bulundurmayı başardı.47

Kumkapı Bezciyan ermeni Okulu
On dokuzuncu yüzyıl öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’n-
daki gayrimüslim cemaatler içerisinde birkaç istisna dışın-
da bugünkü anlamıyla devamlı ve teşkilatlı okullardan 
bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte cemaatin 
yoğun olduğu bölgelerdeki çocuklara kilise binalarında 
çeşitli eğitimler verilmiştir. Din adamlarının semtlerindeki 
çocukları etraflarına toplayarak verdikleri bu iptidai eği-
timler, dil ve din bilgisi ve hesaptan ibarettir. 1641 senesin-
de patriklik merkezinin Samatya’dan taşınmasıyla birlikte 
İstanbul Ermenilerinin merkezi konumuna yükselen Kum-
kapı, doğal olarak Ermeni eğitim hareketlerinin de öncü-
sü konumuna yükselmiş ve bugünkü Bezciyan Ermeni 
Okulu’nun nüvesi olarak kabul edebileceğimiz ilk devamlı 
derslikler Patrik Hovhannes Golod’un eliyle 1719 senesin-
de bu semtte vücuda getirilmiştir. Nitekim Hovhannes Go-
lod’un hâlefi, Hagop Nalya da patriklik tahtına çıktığı 1741 
senesinde okulu yeniden düzenlemiş, seminer kısmı ilave 
ettirmiş ve “Mayr Tıbranotz” ismiyle eğitime devam et-
mesini sağlamıştır. Bu okuldan ve vücuda getirilen zengin 
kütüphanelerden başka Kumkapı’daki patriklik kilisesinin 
bünyesinde on yedinci asrın başında bir de matbaa kurul-
muş ve bu kurum da 1825 senesine kadar faaliyetlerine 
devam etmiştir. 
 
1789 senesinde Sultan Üçüncü Selim’in, gayrimüslim 
cemaatlerin de kendi içlerinde resmî mektepler açması-
na müsaade etmesinin ardından cemaatler içerisindeki 

Kumkapı’daki İstanbul Ermeni Patrikliği, 
Saro Dadyan Koleksiyonu.

Bezciyan Ermeni Okulunun eski bir fotoğrafı, 
Bezciyan Ermeni Okulu Arşivi.
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eğitim hareketleri de bir ivme kazanmış ve Kumkapı’daki 
okul da daha verimli bir hâle dönüştürülmüştür. 1826’daki 
Büyük Hocapaşa Yangını’nda patriklik binaları ile birlik-
te bu okul da yanarak yok olmuştur.1828 senesinde ise 
Darphane-i Amire Emini Kazaz Artin Amira Bezciyan’ın 
Sultan İkinci Mahmut’tan aldığı fermanla bugünkü patrik-
lik kompleksiyle beraber okul da yeniden inşa edilmiştir. 
Padişahtan ferman almaktan başka üç milyon kuruşluk 
inşa masrafının yarısını da Osmanlı Ermenileri tarihinin en 
büyük filantropu olan Kazaz Artin karşılamıştır. Bu tarih-
ten günümüze değin de okul, Amira’nın adıyla “Bezciyan” 
adıyla anılmıştır. Bunun yanı sıra 1828 senesinde ilk defa 
olarak yine Kazaz Artin Amira’nın başkanlığında patrikha-
nede bir eğitim komisyonu kurulmuş ve cemaat içerisin-
deki eğitim hareketleri sistemli bir şekilde yürütülmeye 
çalışılmıştır. 
 
Birinci Dünya Savaşı döneminde eğitime ara veren okul, 
1916-1917 yıllarında yaşanan yangınlar neticesinde kul-
lanılmaz bir hâle gelmiştir. Aralık 1924’te Tanakine Ek-
nayan ve Hovhannes Tavşancıyan’ın maddi yardımlarıyla 
bugünkü kâgir bina inşa edilmesiyle 1925 senesinde okul 
eğitime devam etmiştir. Eğitim hayatına ilkokul seviyesin-
de başlayan okul, 1945’te Millî Eğitim Bakanlığı’nın verdi-
ği izinle ortaokul seviyesine yükseltilmiştir. Daha sonra ilk 
ve ortaokulların birleştirilmesi neticesinde okul bugünkü 
sistemle yine bir ilkokul olarak eğitim hayatına devam et-
mektedir. 
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Giriş
“Kadırga Limanı” olarak da bilinen Kadırga, tarihî Bizan-
tion’a kadar uzanan ve semt tarihi araştırmaları bakımın-
dan önemli bir liman semttir. Bu tarihî semtle ilgili bugü-
ne kadar yapılan müstakil bir çalışma bulunmamaktadır. 
Daha ziyade Bizans ve fetih sonrası İstanbul tarihi çalış-
malarında rastladığımız bilgiler de oldukça kısıtlıdır. Pek 
çok araştırmacı Kadırga semtini, Kadırga Limanı eksenin-
de konu almıştır.  
      

Kadırga semti bize, Bizans, Osmanlı ve günü-
müz Kadırga’sı olmak üzere üç farklı pano-
rama sunar. Bizans’ın İulianus Limanı’ndan, 
İstanbul’un Kadırga’sına kadar gelen  tarih-
sel süreçte, semtin değişen sosyolojik ve 

demografik yapısı farklı medeniyetlerin aynı coğrafyada 
nasıl bir kültür mirası bıraktıklarının da ipuçlarını verir.   
      
Güneyde Kennedy Caddesi ile Marmara denizine açılan 
Kadırga, doğusunda Ahırkapı, Cankurtaran, batısında 

Kumkapı, kuzeybatısında Gedikpaşa ve kuzeydoğusun-
da Sultanahmet semtleri ile çevrelenmiştir. Bir yarım ay 
şeklinde denize paralel uzanan Kadırga Limanı Caddesi, 
sağına Küçük Ayasofya Mahallesi’ni, soluna da Şehsuvar 
Bey Mahallesi’ni alarak semtin şimdiki yerleşimini şekil-
lendirmiştir.
      
İstanbul’un fethiyle birlikte iskân politikası kapsamında 
Müslüman nüfus daha ziyade merkezde toplanmış, Er-
meni ve Rumlar gibi gayrimüslim nüfus da Galata, Has-
köy, Balat, Kumkapı, Gedikpaşa ve Kadırga semtlerine 
kaydırılmıştır. Bu semtlerde varlığını koruyan sivil mimari 
örnekleri bu iskân politikasının günümüze ulaşan etkisini 
göstermektedir. Semtin ticari hareketliliği de Kadırga Li-
manı Caddesi ile kesişen Piyer Loti Caddesi’nden yukarı 
doğru çıktıkça artmaktadır. Kadırga, Kumkapı ve Gedik-
paşa’da açılıp kapanan kepenkler bu bölgedeki ticari 
hareketliliğin çok uzun asırlar boyu süregeldiğinin de bir 
habercisi gibidir.
      

KAdıRGa SeMT TaRİhİ

Aydın ÇAKıRTAŞ *

*Araştımacı, Yazar, Kütüphaneci

Küçük Ayasofya Camii, Akın Kurtoğlu Arşivi.
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Küçük Ayasofya Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, So-
kullu Mehmet Paşa Sarayı, Esma Sultan Sarayı, Esma 
Sultan Namazgâhı, Helvacıbaşı İskender Ağa Mescidi, Ka-
dırga Hamamı, Kadırga Viladethanesi, Aya Hagia Kyriaki 
Kilisesi, Fransız Hapishanesi ve Özbekler Tekkesi, semtin 
tarihsel kimliğini bugüne taşıyan önemli tarihî yapılardır. 
Bu tarihî yapılardan bazıları günümüze kadar varlığını ko-
ruyamamış, kimisi de metruk bir durumda kalmıştır.
      
29 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5757 sayılı kanun-
la, Tarihî Yarımada’nın iki ilçesi, “Fatih” adı altında tek bir 
ilçeye dönüştürülmüş, böylelikle Eminönü Belediyesi sı-
nırlarında yer alan Kadırga semti, Fatih Belediyesi sınırla-
rına dâhil olmuştur. 
 
2006’da Bakanlar Kurulu’nun kararı gereğince Tarihî Ya-
rımada da başlatılan yenileme çalışmaları daha ziyade 
Süleymaniye semti ve çevresini kapsamış ve yeterli dönü-
şüm sağlanamamıştır. Bu noktada yerel yönetimlerin de 
katkısıyla Kadırga semtinin, ilan edilen yenileme alanla-
rına dâhil edilmesi, tarihsel dokunun korunması bakımın-
dan son derece önemlidir.
 
1. Kadırga İsmi:
Kadırga, Latince ‘dörtlü’, quadrige ve ‘yürütmek’ manası-
na gelen agere sözcüklerinden Türkçeye geçmiştir. Türk-
lerin kullandıkları, hem yelkenle hem de kürekle yürüyen 
muharebe gemileri için kullanılmıştır. Eskiden bu gemiler-
de mahkûmlar ve esirlerin ayakları bağlanarak, kürek çek-
tirilmek suretiyle kaçmaları ve isyan çıkarmalarının önüne 
geçilirdi. “Kürek Cezası” ve “Kürek Mahkûmu” tabiri bura-
dan gelmektedir.1 Roma’dan sonra Bizans ve ardından bü-
tün Akdeniz devletleri kadırgalardan kurulu donanmalar 
vücuda getirmişlerdir.2

 
Bizans’ta “Portus Novus” “Yeni Liman” olarak adlandırılan 
bölge, Fatih döneminde de bir süre etkinliğini liman ve ter-
sane olarak devam ettirdiği, büyük kadırgaların demirledi-
ği bir liman olmasından dolayı da3 “Kadırga” diye anılmaya 
başlanmıştır.4 Semtin adının Kadırga olarak anılmasıyla 
ilgili bir rivayet de bu limanın dibinde yer aldığı söylenen 
batık ve üç güverteli çektirilerdir. Bu rivayeti aktaran, 16. 
yüzyılda İstanbul’a gelen Fransız tabiat bilgini Pierre Gil-
les’tir.5

 
2. Bizantion ve Konstantinus Kentinin limanla-
rına Genel Bir Bakış:
Kuruluş tarihi İÖ 695’e kadar giden Bizantion Akrapolisi’nin 
eteğinde çok iyi korunmuş bir liman vardı. Haliç (Keras), 
7.5 km uzunluğunda Akdeniz’deki en güvenli iç limandı.6 
      
Megara kolonisinin kurduğu bu kent antik çağ tarihi bakı-
mından bir anlam ifade etse de, arkeolojik anlamda yeterli 
veriler olmadığı için bu yerleşimin hayali bir rökonstriksi-
yonun yapılması bile olanaklı değildir.7 Bizantion’un Yunan 
kentleriyle olan ticari ilişkileri ise Batı’da Neorion ve Do-
ğu’da Prosforion limanları sayesinde yapılıyordu. Neorion 

İstanbul’un fethinde gemiler kızaklar üstünde çekilerek 
Haliç’e indirilmişti. İstanbul başkent olunca da burada 
gemi imalatının gerçekleştirilmesi istendi. Bunun için iki 
yer bulunmaktaydı. Birisi, Konstantinapolis’in ilk tersa-
nesinin bulunduğu Marmara kıyısındaki Kadırga Limanı, 
diğeri Haliç’teki tersane yeriydi. Fatih evvela Kadırga Li-
manı’nda gemi imalatını başlattı.19 Kuban’ın, Babinger’e 
dayandırdığı 1462 tarihli bir belgede20 de limanın tersane 
olarak kullanıldığını destekleyen bilgiler yer almaktadır. 
1515’te Haliç’te inşa edilen Galata Tersanesi’nden sonra 
yavaş yavaş işlevini kaybeden21 Kadırga Limanı, bir süre 
küçük gemilere terk edilmiştir.22 1550’de İstanbul’a gelen 
Gyllius’un ifadesine göre, liman duvarlarla çevrilmişti ve 
ortada kalan su birikintisi ile civar evlerin kadınları burada 
çamaşırlarını yıkarlardı.23

      
Venedik balyoslarının verdiği bilgiye göre Kadırga Lima-
nı’ndaki eski donanma tersanesi de yoğun görevler üst-
lenmiş, 1499’dan itibaren eski sadrazam Herseklioğlu 
Ahmet Paşa’nın idaresine geçmiştir.24 
      
Ekrem Hakkı Ayverdi de, limanın Fatih devri sonlarında 
dolmaya başladığını, nitekim II. Beyazıt devrinde, liman 
sahası üzerine Yahya Paşa Mescidi gibi birçok binaların 
yapıldığını da nakletmektedir.25

      
Fatih ve II. Beyazıt dönemlerinde Türk gemi imalatının ana 
merkezi Gelibolu idi. Haliç Tersanesi’ni asıl kuran padişah 
Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yavuz’un Haliç’te oluştur-
duğu tersaneden sonra Gelibolu tersanesi ikinci plana 
düştü. Ancak 16. yüzyıl sonlarına kadar Gelibolu’da gemi 
imalatı sürdürülmüştür.26

      
Fetih sonrası erken devir kentsel gelişime bakıldığında 
kentin belli başlı noktaları tarihsel yerleşimlerini fetihten 
sonra da muhafaza etmişlerdir. Erken dönemin konut ve 
anıtsal alanları Ayasofya ve Edirnekapı (Harisius) hattın-
da yoğunlaşırken, en yoğun konut yerleşimleri Haliç’in 
güney yamaçlarında yer almış, Kadırga semtinin de yer 
aldığı Marmara kıyılarında ise Rum ve Ermeni mahalleleri 
yoğunluk göstermiştir.27 Fetihten başlayarak, Ermeniler 
Marmara kıyılarına yerleşmiştir.28 Bugünkü Kadırga ve 
komşu semtlerinde görülen sivil mimari örnekler semtin 
tarihsel arka planını özetler niteliktedir.
      
Kadırga Limanı ve civarının yavaş yavaş eski cazibesini 
kaybetmesinin bir nedeni de II. Mehmet dönemiyle birlikte 
oluşan sur dışına yerleşme eğilimidir. Bu nedenle, Haliç’te, 
Boğaziçi’nde ve Üsküdar’da yeni mahalleler kurulmuştur.29 

      
İlk Türk tersanesi, Galata’nın dışında Kasımpaşa civarın-
da açılmıştır. Bizans dönemine ait bir ekharthesis’in de 
bulunduğu bu bölgede sultanın tarafından birkaç göz ter-
sane ve bir divan hane-i Kapudan Paşa ve bir cami inşa 
ettirildiğini Evliya Çelebi de aktarmaktadır.30 I. Selim döne-
minde (1512-1521) Osmanlı donanması önemli başarılar 
gösterince Galata surlarından itibaren Aynalıkavak Köş-

Limanı’nın bugünkü Sirkeci bölgesine denk düştüğü kabul 
edilse de, kesin yerini belirleyecek bir bilgi bulunmamak-
tadır.8

      
Bizantion ve Konstantinapolis’in limanları geçen yüzyıllar 
içinde varlığını kaybederek geride fiziki bir ipucu bırakma-
mıştır.9 Belki de topografik anlamda incelenmeye değer 
konulardan birisi de hiç şüphesiz Bizantion’dan bugüne 
İstanbul Limanları’dır.
      
Günümüzde olduğu gibi tarihî dönemlerde de limanların 
kentin ticari hayatına çok önemli katkıları olmuştur. Özel-
likle eski fotoğraflar ve gravürler incelendiğinde limanlar-
daki karmaşalar gözlenebilmektedir. Konstantinapol’ün 
limanları da aynı karmaşadan nasibini almış, Venedik ve 
Cenevizli tüccarların Akdeniz’e, oradan da dünyaya açılan 
kapıları olmuştur.
      
3. Kadırga limanı (İulianus limanı):  
Haliç kıyılarından Marmara kıyılarına doğru geldiğimizde 
Bizans’ın buradaki en eski limanı Çatladıkapı sınırlarında 
yer alan ve adını Bukoleon Sarayı’ndan alan Bukoleon 
Limanı’dır. Liman, Büyük Saray’ın özel limanı olduğu için 
çeşitli heykellerle süslenmiştir. 1532’de, Pietro Zen’in Os-
manlı Sarayı’na gönderdiği bir mektuptan bu limanda yer 
alan ve dövüşen hayvanları betimleyen heykellerin varlığı 
anlaşılmaktadır.10 
     
İulianus Limanı (Sofia Limanı) olarak bilinen bugünkü 
Kadırga Limanı’nın ise, 4. yüzyıla kadar Büyük Saray’ın 
denizle doğrudan bağlantısı olmadığı için inşa edildiği tah-
min edilmektedir.11 Yapımına İmparator İulianus tarafın-
dan başlanan limanın yapım etkinliklerinin 7. yüzyıla ka-
dar devam ettiği, İulianus mu yoksa II. İustinos tarafından 
mı bitirildiği meçhuldür.12 Grelot, İmparator Theodosius, 
Arcadius ve ardıllarının forsalarını bu limanda barındırdık-
larını söylemektedir.13

 
Ayasofya ve Hipodrom’dan denize inen yolun üzerinde bu-
lunan Büyük Saray’a yakınlığından dolayı İulianus Limanı 
Bizans’ın her döneminde cazibesini muhafaza etmiştir.14

 
IV. Haçlı Seferi ve Latin istilası öncesinde Konstantina-
pol’e gelen Novgorot Başpiskoposu Antuan’ın, fırtınalı 
günlerde bu limanda 200-300 kadar kürekli geminin ba-
rınabildiğini ifade etmesi15 İulianus limanının önemini gös-
termektedir. Limana ait en eski görsel belgeler Cristoforo 
Buondelmonti’nin haritası ile Hartmann Schedel’in bir İs-
tanbul panoramasıdır.16

      
Tarihin hemen her döneminde deniz ticaretinin merkezi 
olarak Bizans’ın son dönemine kadar kullanılan Kadır-
ga Limanı, II. Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra da 
bir süre küçük gemilere iskele olmuştur.17 Bu tarihlerden 
sonra limana gelen ziyaretçiler limanı hâlâ Conduschalli 
diye anmışlardır. Burası tersane ve donanmanın demirle-
me yeri olarak hizmet etmeye devam etmiştir.18

kü’ne kadar tonoz ve çatı örtülü yaklaşık 150 atölye inşa 
edilmiştir.31 
      
4.Kadırga Meydanı, Mahalleleri ve Sokakları: 
Kadırga Meydanı, bugünkü Kadırga Limanı Caddesi’ne pa-
ralel uzanan, Cömertler Sokağı ve Şehsuvar Bey Sokağı ile 
Cinci Meydanı’na ulaşan çok geniş bir alanı kapsamakta-
dır. Bugün bu sahanın içerisinde, Kumkapı Polis Karakolu, 
Kadırga Parkı, Esma Sultan Çeşmesi ve Namazgâhı, Bos-
tancıbaşı Ali Ağa Camii, Küçük Ayasofya Camii ve Med-
resesi, Kadırga İlkokulu, Kadırga Öğrenci Yurdu, Kadırga 
Endüstri Meslek Lisesi ve basketbol sahâlârı mevcuttur.
      
Giovanni Andrea Vavassore’nin 1520 tarihli kuşbakışı pa-
noraması ile Hünername ve Şehinşahname albümlerin-
deki İstanbul minyatürlerinde de görüldüğü üzere, etrafı 
surlarla çevrili olan bu küçük köy zamanla dolmuş, denize 
bağlanan geçit de kapanarak limanın yerini bir meydan 
almıştır.32 Kumkapı ile Çatladıkapı arasında bulunan bu 
meydan eskiden atların koşturulmasına müsait genişlik-
te bir saha idi. Kömürciyan, bu meydan sınırları içine giren 
ve Cinci Meydanı olarak bugüne ulaşan muhitin ok ve cirit 
atışlarına tahsis edildiğini zikreder ve meydanı “Cindi Mey-
danı” şeklinde telaffuz eder.33 1311 yılındaki bir Osmanlı 
arşiv belgesinde de “Cündi Meydanı” olarak geçmektedir.34 
Karagözcülerin, tuluatçıların ve cambazların hünerleri-
ni sergiledikleri bu meydan, 1950’lere kadar İstanbul’un 
başlıca bayram yerlerinden biriydi. Şimdi bu civarda bir 
stadyum ve yukarısında Kadırga Meydanı civarında da bir 
park vardır. Günümüzde bu bölgede yer alan spor tesisleri 
de eskiden beri bu bölgenin spor alanları için müsait bir 
alan oluşturduğu fikrini güçlendirmektedir.
      
Eremya Çelebi, 17. yüzyılda bu gibi büyük sahâlârda yapı-
lan cirit oyunlarını Tavarnier’den şu ifadeyle nakleder:
      
“Saray hastahanesinin biraz aşağısında (zira saray sahası iki 
tarafı hafif meyilli bir zemin üzerindedir), bahçelere açılan ve 
Bahçekapısı denilen büyük kapı önümüze çıkar. Münhat kıs-
ma hakim bir yükseklikte olan bu yerden çok güzel bir mevki-
ye gidilir ki padişah burasını daimâ temiz ve düzgün tutturur. 
Saray büyükleri, her zaman ve bilhassa Cuma günleri cami-
den çıktıktan sonra burada cirid talimleri yaparlar. Bu saha, 
kapıdan takriben ikiyüz adım ileridedir ve talim günlerinde 
burada 1500 kadar adam toplanır. Bu adamlar oyunu idare 
eden Cirid-Beyi’nin müsaadesi olmadan buraya giremezler. 
Müsabaka alanına girenlerin sayısı ekseriya bin kadar olur.”35

 
Yine Eremya Çelebi’ye göre, 17. yüzyılda Kadırga Meydanı 
ahşap kulübelerde oturan Çingene çilingirlerle meskûndu. 
Rivayete göre, gece gündüz kötülük düşünerek dolaşan 
birtakım adamlar, Çingene kadınlar vasıtasıyla bazı güzel 
kadınları aşıklarıyla buluştururlardı. Bölgede yaşayan nü-
fuzlu Türkler tarafından durumdan haberdar olan Sadra-
zam Köprülü Mehmet Paşa da bu kulübeleri yıktırmış ve 
Çingeneleri başka muhitlere dağıtmıştır.36 Köprülü’nün bu 
davranışının, Kadırga semtinin itibarını korumak arzusun-
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dan kaynaklandığı, ayrıca bu bölgede hanedan mensup-
larının, üst düzey bürokratların ve ulemanın da yaşadığı 
anlaşılmaktadır.37 

Eremya Çelebi’nin yukarıdaki rivayette naklettiği “güzel 
kadınlar” ifadesi ansiklopedik bir kaynakta38 “Müslüman 
kadınlar!” şeklinde aktarılmış, aynı yanlış ifade bir başka 
kaynakta tekrarlanmıştır.39 Bizans devrinde kent halkının 
yoğun olarak yaşadığı limanın üst taraflarında, “Ta Pro-
bou”, “Ta Braıdou”, “Ta Basılıkou”, “Ta Dareiou” isimlerini 
taşıyan küçük semtler ya da mahalleler vardı.40

      
1913-1914 yıllarını alan Alman Mavileri41 ve ‘Secteur 
Emin Sinan-Kadırga Plan Cadastral d’Assurances’ isimli 
1923 yılındaki sigorta haritaları incelendiğinde Kadırga 
semtinde değişime uğrayan cadde ve sokak isimleri orta-
ya çıkacaktır. 
 
Günümüz yerleşimi bakımından Fatih Belediyesi’ne bağlı 
muhtarlıklar incelendiğinde42, Kadırga’da sadece Şehsu-
var Bey Mahallesi ve Küçük Ayasofya Mahallesi’nin ko-
numlandığı görülür. Ancak arşiv kayıtları tarandığında bu 
mahallelere ilaveten; Emin Sinan Mahallesi43, Bostan-ı Ali 
Mahallesi44, Nakilbend Mahallesi, Kadırga Limanı Mahal-
lesi45, Katib-i Sinan Mahallesi46 ve Mehmet Paşa Mahalle-
si47 Osmanlı dönemi Kadırga’sında yerleşimi şekillendiren 
mahalleler olmuştur. 
      
Kadırga’nın önemli yerleri olan Kadırga Limanı Caddesi ile 
Kadırga Hamamı Sokak Ermeni ve Rum sivil mimari do-
kusunun gölgesinde daha ziyade televizyon tamircileri, 
ayakkabıcılar ve toptancılar gibi küçük sanayi esnafının 

      
Hadîkatü’l Cevâmi’deki bilgiye göre, caminin önünde 36 
hücreli ve avlusuna üç kapıdan girilen bir zaviye vardır. 
Caminin şadırvanı ile mektebi Sadrazam Ahmet Paşa ta-
rafından 1153/1740’ta yeniden yaptırılmıştır.51 Ayvansara-
yi’nin 36 olarak ifade ettiği hücre sayısı bugün 24’tür. Bu 
zaviye sonradan medreseye çevrilmiştir.52

      
Caminin güneybatı köşesinde, ana yapıdan ayrı duran 
minare barok üslubun özelliklerine sahiptir. Muhtemelen 
1750’lerden sonra yapılmıştır. 
      
Caminin avlusuna üç taraftan açılan kapılarla girilmekte-
dir. Kilise camiye çevrilirken binanın batı cephesinde kla-
sik Osmanlı mimarisine uygun güzel bir son cemaat yeri 
revakı yaptırılmıştır. Muntazam kesme taştan inşa edilen 
ve sivri kemerleri altı sütuna dayanan revak beş bölüme 
ayrılmıştır. Her bölümün üzeri bir kubbe ile örtülmüştür.53

      
Erken Hristiyan döneminin merkezi planlı ve çevre dehlizli, 
galerili yapılarının en güzel örneklerinden biri olan Sergios 
ve Bakhos Kilisesi, cami hâline getirilirken ana mekân o 
çağın Osmanlı sanat üslubunda elemanlarla bezenmiştir. 
Bunlardan mimari bünyeye ait olanlar, yeni açılan pence-
reler, yeniden biçimlendirilen kapılar, alt katın ve galerinin 
döşemesindeki altıgen tuğlalar ve kubbeyi taşıyan büyük 
payelerin köşelerindeki kum saati şeklindeki sütunçeler-
dir.54

      
Camiye çevrilen bu kilisenin duvarlarında benzerlerinde 
olduğu gibi mozaiklerin kaplı olduğu tahmin edilmektedir. 
Ancak bugün böyle bir tezyinatın varlığını gösteren bir iz 
yoktur. Belki de duvarlardaki sıva ve badanaların altında 
duvar resimlerinin kalıntıları durmaktadır. 

yoğunluğunu taşırken, Kadırga Limanı Caddesi’nin Sulta-
nahmet ve Küçük Ayasofya’ya uzanan taraflarında da yer-
li ve yabancılara hizmet eden otellerle Tarihî Yarımada’nın 
turizm yoğunluğunu paylaşır. 
      
Su Terazisi Sokağı, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni; Ka-
dırga Hamamı Sokağı, Kadırga Hamamı’nı; Özbekler So-
kağı, Özbekler Tekkesi’ni üzerlerinde taşıyan önemli so-
kaklardır. Ayrıca Kadırga Limanı Caddesi ile kesişen Piyer 
Loti Caddesi, Pertev Paşa Caddesi, Katip Sinan Yokuşu ve 
Gedikpaşa Caddesi Kadırga’yı Beyazıt’e ve Çemberlitaş’a 
çıkaran önemli güzergâhlardır.
      
5. Kadırga’daki Tarihî yapılar:
      
Küçük ayasofya Camii:
Cankurtaran ile Kadırga semtleri arasında, Marmara sur-
larının içinde yer alan Küçük Ayasofya Camii, II. Beyazıt 
döneminde (1481-1512) Darüssaade Ağası Hüseyin Ağa 
tarafından Sergios ve Bakhos Kilisesi’nden cami ve zavi-
yeye dönüştürülmüştür.48

      
I. İustinianos tarafından 530’da yaptırılan kilise II. Beya-
zıt döneminde camiye tebdil edilirken bazı değişiklikler 
ve ilaveler yapılmış, avlusunun etrafına zaviye hücreleri 
eklenmiştir. Hüseyin Ağa’nın türbesi de bu zaviyelerin ku-
zeyindedir.49 

Küçük Ayasofya Camii’nin, İstanbul Vakıfları Tahrir Def-
teri’ne göre, 913/1507 yılındaki bir vakfiyesi mevcuttur. 
Caminin evkafı olarak, yakınındaki çifte hamamla, iki han 
gösterilmiştir.50 

      
Yapının içini dolaşan bir friz yüzeyinde, kabartma harfler-
le, İustinianos ve eşi Teodora’nın adları verilerek, kilisenin 
Sergios’a sunulduğunu anlatılır. Bu yazılar 6. yüzyıl Bizans 
hat sanatının ve mermer işçiliğinin güzel örnekleridir.55

      
Bugün iç duvarlar, kemer ve tonozlar ile büyük kubbede 
kalem işi nakışlar mevcuttur. Mihrap bölümünde uzanan 
hat şeridi klasik karakterdedir, sade biçimli mihrap damarlı 
mermerden yapılmıştır. Minber de tamamen mermerden 
yapılan güzel bir 16. yüzyıl başı eseridir. Müezzin mahfeli 
de mermerden sade klasik bir üslupta yapılmıştır. Günü-
müzde mevcut olmayan sıbyan mektebinin minare yakı-
nında zaviye hücrelerinden daha büyük olan yapı olduğu 
bilinmektedir. Eski resimlerde bu mektebin ahşaptan ikinci 
bir katının olduğu görülmektedir.56 Millî Kütüphane’de bu-
lunan bir yazma teftiş defterinde mektebin adının Hüseyin 
Ağa Mektebi olduğu, fevkani ve ahşap iki dershaneden ay-
rıca tahtani bir küçük odadan ibaret olduğu belirtilmekte-
dir. 1913 Haziranında yapılan teftişte mektebin muallim-i 
evvelinin Ahmet Efendi olduğu ve hazine-i evkaftan aylık 
seksen kuruş maaş aldığı, muallim-i saninin ise evkaftan 
maaş almadığı tespit edilmiştir. Bu tarihte okulun 25 mev-
cudu bulunduğu ve yaklaşık altı adet sıra ile bir yazı tahta-
sına ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.57

      
Caminin güney tarafındaki hazirede Osmanlı dönemine ait 
çok değişik tipte mezar taşları vardır.58

      
Sokollu Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi:
Çok sayıda vakfı olan Kanuni Sultan Süleyman dönemi 
veziriazamlarından olan Sokollu Mehmet Paşa’nın külli-
yelerinden üç tanesi İstanbul’da bulunmaktadır. Her üçü-
nün de mimarı Sinan’dır.

Küçük Ayasofya Camii, Kartpostal, Önder 
Kaya Arşivi.

Küçük Ayasofya Camii, Encümen Arşivi, 1939.
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Kadırga semtindekini Sultan II. Selim’in kızı olan eşi İsmi-
han (Esma) Sultan adına 1571’de inşa ettirmiştir. Azapka-
pı’daki külliyeyi kendi adına yaptırmış olduğu, tüm eserle-
rin adlarını içeren vakfiyesinde şöyle belirtilmiştir:
 
“Konstantiniyye civarında Galata surunun ebvab-ı 
pür-sürûrundan Azebler Kapusu dimekle meşhur kapu 
haricinde derya kenarunda bir cami-i dilküşa binâ itdiler, 
mahruse-i mezburede Kadırga Limanı kurbünde binâ idüp 
halilesi Sultan hazretlerine ihdâ itdikleri cami, ardında 
otuz hücreli bir zaviye ki, her hücreye yevmi üçer akça ta-
yin itmişlerdir.”59

 
Şehit Mehmet Paşa yokuşunda yer alan külliyenin kita-
besinde geçen:

Küffar-ı haksarın yıkub kenisesini Bir mabed eydikim şeh-
rin seramedidir  ifadesi, caminin eski bir kilise binası yerine 
yapıldığını göstermektedir. 60

 
Bazı yabancı sanat tarihçileri bu ifadeden hareketle Ka-
dırga Sokollu Camii’nin eski Hagia Anastasia Kilisesi’nin 
camiye çevrilmiş şekli olduğunu iddia etmiştir. Ancak söz 
konusu kilisenin başka bir yerde olduğu anlaşılmıştır.61 
Sokullu Camii’nin bir kilisenin yerine yapıldığı kapı kitabesi 
ile sabittir. Ancak, bu kilisenin adının ne olduğu, cami ya-
pılmadan önceki fiziksel durumunun nasıl olduğu ile ilgili 
bir şey söylemek zordur.62 
      
Mimar Sinan, Sokollu Mehmet Paşa Camii ve Medresesi’ni 
arazinin yüksek bir yerinde inşa ederek Kadırga Hama-
mı’nın iri cüssesinin şehir dokusundaki etkisini aşacak şe-
kilde tasarlamış olması Sinan’ın yapı ve yer ilişkisi kurma 
fikrinin bir tezahürüdür.63

      
Meyilli bir araziye inşa edilmiş olan caminin son cemaat 
mahalli tarafında medrese, mihrap tarafında zaviye binası 
bulunmaktadır.64

      
Cami-medrese avlusuna yan cepheden veya kıble aksı 
üzerindeki abidevi kapıdan girilir. Medrese revakları bak-
lavalı, cami revakları ise stalaktitli sütun başlıklarına 
sahiptir. Merkezî kubbe, camiyi oluşturan ve enlemesine 
genişleyen dikdörtgen kaidenin dört köşesine yerleştirilen 
dört yarım kubbeyle oluşturulmuş altıgen kaide üzerinde 
yükselmektedir.65 
      
Orta kubbeli mekân, giriş cephesinde kadınlar mahfe-
li merdivenlerini içine alır şekilde genişletilmiş ve girişin 
iki yanındaki iki ayağı örten sivri tonozla giriş mekânının 
üzerinde kadınlar mahfelini iki ayrı kısma ayıran bir mekân 
oluşturulmuştur. Minber, vaiz kürsüsü ve müezzin mahfeli 
gibi kadınlar mahfili de, narin mermer sütunların ve renkli 
mermer kemerlerin keskin çizgileriyle cami içinde âdeta 
bağımsız bir şahsiyet gibi yer almaktadır.66

 
Sokollu Mehmet Paşa Camii, 16. yüzyıl çini sanatının 

ahşap harem dairesi dışında kâgir bir yapı olarak inşa edil-
miş, tekkenin içerdiği diğer bölümler, ortak bir taban oluş-
turan zemin katın üzerinde, birbirleriyle bağlantılı bağım-
sız kitleler olarak tasarlanmıştır. Zemin katın batısında 
Şehit Mehmet Paşa Yokuşu üzerinde de mescit-tevhitha-
neden bağımsız olarak tasarlanmış minare yükselmekte-
dir. Bunların güneyinde, zemin katta mutfak-kiler-taam-
hane grubunu, birinci katta meydan odasını, ikinci katta da 
mescit-tevhithaneyi barındıran kitle yer alır. Cümle kapısı 
minare manzumesinin kuzeyinde ise cadde üzerinde üç 
katlı selamlık, bunun arkasında Türkistan’dan gelen sey-
yah dervişlerin hücrelerini barındıran, misafirhane niteli-
ğindeki bina bulunur.77 
 
Zemin katın güneydoğu kesimi, altta su haznesi, üstte 
fevkani avlu olarak değerlendirilmiş, söz konusu avludan 
meydan odasına, bunun üzerindeki mescit-tevhithaneye, 
derviş hücrelerine geçit sağlanmıştır. Cümle kapısı, neo-
gotik üslupta bir sivri kemerin içine alınmış olan dikdört-
gen bir açıklıktan oluşmaktadır. 1305/1887’de lento ile 
sivri kemerin arasındaki alınlığa II. Abdülhamit’in yenileme 
kitabesi yerleştirilmiştir.78

 
Kareye yakın yamuk bir plan arz eden mescit-tevhithane 
duvarları tuğla ile örülmüş, kalkan duvarları ile kısmen 
gizlendiği anlaşılan ahşap çatı yangında ortadan kalkmış-
tır. Buhara Tekkesi’nin, geleneksel plan şemalarıyla Batı 
kökenli inşaat tekniklerini ve I. Ulusal Mimarlık Akımı’na 
bağlanan birtakım ayrıntıları kaynaştıran ilginç tasarımı 
gibi, Şehit Mehmet Paşa Yokuşu üzerindeki ana cephe-
sinin düzenlemesi de tamamen kendine özgü bir nitelik 
sergilemektedir. Sonuçta, inşa edildiği 1887 yılı göz önüne 
alındığında, Özbekler Tekkesi’nin, I. Ulusal Mimarlık Akı-
mı’nın, şimdiye kadar tanınmamış öncü yapılarından birisi 
olduğu söylenebilir.79

müstesna örneklerini barındırır. Özellikle kıble duvarın-
da merkezi kubbe pandantiflerinde, minber külahında ve 
pencerelerin üstlerinde çini tezyinat ile müzeyyendir. Kub-
be kasnağındaki 16. asra ait bezemeler dikkate şayandır.67

 
Göz seviyesindeki pencereler dış dünya ile olan irtibatı 
sağlar. Bol ışıklı ve güneşli son cemaat-medrese avlusun-
dan içeriye girildiğinde insanı koruyan kubbelerin, yarım 
kemerlerin, pencereli duvarların zengin tezyinatı ibadet 
için gelenlerin mutluluğunu ziyadeleştirir. 68

Özbekler Tekkesi (Buhara Tekkesi):
Küçük Ayasofya Mahallesi Şehit Mehmet Paşa Yokuşu’n-
da, Sokollu Külliyesi’nin yanı başındadır. “Buhara Tekkesi” 
olarak da bilinen tekke Nakşibendiliğe bağlı, İstanbul’da 
bulunan aynı türdeki diğer tekkeler gibi daha ziyade “Öz-
bekler Tekkesi” adıyla tanınmaktadır.69 
      
Özbekler Tekkesi, Özbek kökenli şeyhlerin Osmanlı Devle-
ti ile Orta Asya hanlıkları arasındaki ilişkilerde oynadıkları 
önemli siyasi, diplomatik ve kültürel rollerden dolayı, İs-
tanbul’daki Özbek tekkeleri içinde en önemlisi denilebilir.70 

Tekke, 1104/1692’de inşa ettirilmiş, II. Abdülhamit’in 
buyruğu üzerine 1305/1887’de yenilenmiş, bugünkü 
mescit-tevhithane bölümü de, Buhara emirinin ileri ge-
len koşbeyi Astankul Bey tarafından 1318/1900’de inşa 
ettirilmiştir. Bu süreç, yapının üzerinde bulunan kitabeler 
tarafından belgelenmektedir.71

Padişahlar 18. yüzyıldan itibaren bu tekkenin şeyhlerini, 
Çağatay Türkçesini bilmeleri, ayrıca Orta Asya’yı ve bu 
yörenin âdetlerini iyi tanımaları nedeniyle Osmanlı Devleti 
ile söz konusu hanlıklar arasında olağanüstü elçi olarak 
görevlendirmeyi âdet edinmişlerdir.72 Bu yönüyle tekke, 
devletin diplomatik misyonları bakımından son derece 
önemli bir işlev görmüştür.

Siyasi işlevinin yanında, Orta Asya kavimlerinin kültür ge-
leneklerinin korunduğu ve yaşatıldığı bir kuruluş olarak da 
ayrıca önem atfedilebilir. Nitekim Alman şarkiyatçısı Mar-
tin Hartmann, Çağatay dili ve kültürü üzerine yayımladığı 
eserlerinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmını Buhara 
Tekkesi’nden derlemiştir. Aynı şekilde bu tekkenin en ünlü 
şeyhi olan Süleyman Efendi 19. yüzyılın sonlarında bir Ça-
ğatayca-Osmanlıca sözlük73 ile Ahmet Yesevî’nin şiirleri-
nin çevirisini74 yayımlamıştır.75

      
Cumhuriyet döneminin başlarında tarikatların lağvedilme-
sinden sonra Özbekler Tekkesi, Türkistan Gençler Birliği, 
Türkistanlılar Talebe Yurdu gibi birtakım kuruluşları bün-
yesinde barındırmış, harem dairesinde son şeyh Abdur-
rahman Efendi (ö. 1953), ailesiyle ikamete devam etmiştir. 
Daha sonra harem bölümü yanmış, mescit-tevhithane de 
bakımsız kalarak harap olmaya başlamıştır.76

 
Özbekler Tekkesi, günümüze ulaşmamış olan kuzeydeki 

1956’da yanan ve günümüze kadar bir harabe olarak var-
lığını sürdürmüş olan Özbekler Tekkesi, 2006-2008 yılla-
rında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 
edilip bir tasarım merkezi olarak kullanıma açılmıştır.80

esma Sultan Sahil Sarayı (Kadırga Sarayı):
Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a Sokollu 
Külliyesi ile aynı tarihlerde yaptırılan iki saray vardır. Birisi 
Ayasofya Sarayı adıyla da tanınan Sokollu Mehmet Paşa 
Sarayı’dır ki, kimi kaynaklarda iddia edildiği gibi81 Kadır-
ga’da değil; Hipodrom’un güneyinde denize inen yamaç-
larda Kabasakal Sina Ağa Mahallesi’nde, İskenderpaşa 
Türbesi yakınında bulunur.82

İkincisi ise, Kadırga’daki en büyük hanedan sarayı olarak-
kaynaklara geçen ve II. Selim’in kızı ve Sadrazam Sokollu 
Mehmet Paşa’nın eşi olan Esma Sultan tarafından Mimar 
Sinan’a yaptırılmıştır.83 Babıali’nin 1755’te bir yangında 
yok olması üzerine sadrazamlık makamının geçici olarak 
Kadırga Sarayı’na taşındığı bilimektedir.84

İntifalci Mehmet Ziya Bey, Esma Sultan Sarayı’nın Kauf-
fer’in planına göre eski Sophiana Sarayı’nın bulunduğu 
yerde inşa edilmiş olduğunu söyler.85 Adı geçen saray 
Kumkapı Nişancı civarındaki İbrahim Paşa Camii’nin gü-
neydoğusunda; Celal Esat Bey’in planında ise Cündi Mey-
danı’nda görülmektedir.86

19. yüzyıl haritalarında Kadırga Limanı’nda “Esma Sultan 
Sarayı” diye işaretlenmiş olan bu yapı ile Topkapı Sarayı 
arşivinde bulunan mimari planlar arasında kurulan ilişki, 
bu sultan efendinin kimliğini de gündeme getirmiştir. Sa-
rayın 1860’lara kadar bu isimle haritalarda gösterilmesi, 
18. yüzyıl sonrasında yaşayan Esma Sultan’ları yani III. 
Ahmet’in kızı Esma Sultan ile I. Abdülhamit’in kızı Esma 

Özbekler Tekkesi, Foto: Betül Özgür, 2012.
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Sultan’ı çağrıştırıyordu. Bu karışıklığı gidermek için kendi-
lerine “Büyük” ve “Küçük” lakapları verilmiştir.87

Sarayla ilgili karşımıza çıkan en eski belge, Büyük Esma 
Sultan’ın 1743’te ilk eşi Adana Valisi Yusuf Paşa ile Ka-
dırga Sarayı’nda evlendirilmesini konu almaktadır. Kısa 
süre sonra dul kalan Büyük Esma Sultan yine bu saray-
da bir başka Adana Valisi Yusuf Paşa işe evlenir. Yine 
1757’de dul kalan Büyük Esma Sultan bu kez Rumeli 
Beylerbeyi Muhsinzade Mehmet Paşa ile aynı sarayda 
izdivaç eyler. Büyük Esma Sultan’ın 1788’de vefatının 
ardından mirası yeğenleri arasında pay edilir. Bunlardan 
Emine Sultan’ın kısa bir süre sonra vefatıyla saray Hi-
betullah Sultan’a geçmiş olmalıdır. 1788-1803 arasında 
saray boş kalmış ve harap olmuştur. Saray muhtemelen 
1865 yılında meydana gelen Hocapaşa yangınında ta-
mamen yok olmuştur. 16. yüzyılın son çeyreğinde inşa 
edilen sarayın iç mekân yerleşimiyle ilgili bilgiler, iki 
yüzyıl sonrasının arşiv kayıtlarına dayanmaktadır. 1767 
depremi sırasında yanan saray tamir edilmiştir. Bu tami-
re ilişkin arşiv kayıtları ile 1803’te Hibetullah Sultan’ın 
düğünü öncesinde tamir edilmesi için keşif sırasında 
hazırlanan planlar ve hesap defterleri sarayın iç mekânı 
hakkında tafsilatlı bilgiler içermektedir.88

      
Saray, bugün örneklerini yalnızca Topkapı ve İbrahim 
Paşa saraylarında görebildiğimiz 16. yy saraylarının kla-
sik düzenine sahiptir. Üç avlu etrafında yer alan daireler, 
sarayın enderun (iç) ve birûn (dış) halkıyla harem halkı-
na ayrılmıştır. Jacques Pervititch’in 1923 yılında yaptığı 
sigorta haritasında işaret edilen bazı sokak isimleri ile 
duvar kalıntıları 1803 keşif planıyla karşılaştırıldığında, 
sarayın tam sınırlarını tespit etmek mümkün olmaktadır. 
Bugünkü “Sarayiçi Sokağı” günümüzde hiçbir izi kalma-
yan saraya tanıklık etmektedir. Batı yönünde Bali Paşa 
Yokuşu, doğuda Akar Çeşme Sokağı ile sınırlanan Kadır-
ga Sarayı’nı, kuzeyden güneye Sarayiçi Sokağı çevreler. 
Meydana bakan cephede bir giriş kapısı ile iki tarafta, 
Bali Paşa ve Akar Çeşme sokaklarına açılan iki yan kapı 
bulunuyordu.89 Belki de, günümüze kadar varlığını koru-
yamamış ancak haritalarda yapılan incelemeler netice-
sinde yerleri belirlenebilen, arşiv kayıtları ile de mimari 
özellikleri hakkında malumat edinilebilen bu tür tarihî 
yapıların maketlerinin yapılarak görsel anlamda kayıt 
altına alınmaları kültürel mirasımızı ziyadeleştirecektir.
      
esma Sultan Çeşmesi ve namazgâhı:
Kadırga Meydanı’nda yer alan çeşme ve namazgâh 18. 
yüzyıldan bugüne varlığını koruyan önemli tarihî yapılar-
dandır.
      
III. Ahmet’in kızı Muhsinzade Mehmet Paşa’nın eşi Esma 
Sultan tarafından 1196/1781’de yaptırılmıştır.90

      
Yontma taştan inşa edilen Esma Sultan Çeşmesi mermer 
tekneli olup dört cepheli çeşme türündendir. Zemini, mey-
danın şimdiki zemininden aşağıdadır. Meydanın sonradan 

doldurulmuş olduğunu ispatlar niteliktedir. Namazgâh 
kısmına mermer merdivenle çıkılır.91 Doğu ve batı cephe-
lerinde musluk düzenlemesi yer almaktadır. Dikdörtgen 
prizma gövdenin doğu ve batı cephelerindeki musluklar 
az derin bir niş içerisine alınarak dönemin akantus yaprağı 
motifiyle tezyin edilmişlerdir. Bezemeli niş köşeliklerinin 
üzerinde yer alan dikdörtgen panoda altışar beyitlik bir 
kitabe bulunmaktadır.92

      
Çeşmenin Kumkapı yönüne bakan cephesindeki kitabenin 
tarih beyti şöyledir:

Didi Tevfîk âbın nûş idüb atsana tarihin
Bu zîbâ çeşmeden iç besmeleyle afiyet bâdâ
1193
      
Küçük Ayasofya’ya bakan taraftaki kitabenin tarih beyti 
de şöyledir:

Didi itmâmına tevfîk-i duâ-gû târîh
Dil-küşâ kıldı bu nev çeşmeyi Esma Sultan
(Ketebe Mehmet Şevki gufira lehü 3 Şaban 1193)93

      
Hazne gövdesi temelde kare planlı başlamakta, kitabe 
düzeyinde kareye dönüşmektedir. Kuzey ve batı köşeleri-
ne birer müsenna kurna yerleştirilmiştir. Kurnalar ters çan 
biçimindeki desteklere oturmakta, destek başlangıcını da 
birer yaprak örgesi belirlemektedir.94

Günümüzde etrafı demir korkuluklarla çevrilidir ve kilitli 
tutulmaktadır.
      
Mehmet efendi Çeşmesi:
Küçük Ayasofya Camii Sokağı’nda yer alan çeşme, 
talik hat ile yazılı kitabesinden de anlaşıldığına göre 
1118/1706’da Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiş-
tir. Hakkında başka bir malumat yoktur. Kitabesinin tarih 
beyti şöyledir:
      
Teşne-leb Hamdî didi târihin
Çeşme-i mâ-i hayat oldu revân95

      
Duvarları moloz taştan, üzeri tonoz örtülü bir hazne 
önünde yer alan ve kesme köfeki taşından yapılmış olan 
çeşme sivri kemerli bir niş şeklinde düzenlenmiştir. Yol 
seviyesinin yükselmesiyle biraz aşağıda kalan mermer 
teknenin önü kırık olmayıp oval kesildiği anlaşılmakta-
dır. Aynataşı sade olan çeşmede, kemer kilit taşı üzerin-
de bir çarkıfelek motifi vardır. 96 
      
Kemerin üzerinde şair Hamdi’ye ait dört satır hâlinde 
talik hatla yazılı dört beyitlik bir mermer kitabe bulun-
maktadır. Kitabenin son satırında iki kartuş arasında 
1118/1706 yılı yazılıdır. Üstteki satırlarda kartuş arala-
rında rozet çiçekleri, dallar, stilize yapraklardan oluşan 
süslemeler vardır.97

      
Çeşmenin sağ üst köşesinde yarısı dışa çıkıntı yapacak 

Esma Sultan Çeşmesi ve Namazgahı, Encümen Arşivi, 1937.

Esma Sultan Çeşmesi ve Namazgahı, 
Encümen Arşivi, 1937.
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biçimde yerleştirilmiş bulunan bir mezar taşı dikkat 
çeker. Muhtemelen geç bir tarihte yapılan tamirat es-
nasında yerleştirilmiştir. Üstte ve yanlarda silmelerle 
çerçevelenmiş olan çeşmenin bugün suyu akmaktadır.98

      
Tevfik Bey Çeşmesi:
1282/1856’da inşa ettirilen çeşme, Sokollu Mehmet Paşa 
Camii ve Kurubalık Hamamı alt tarafındaki sokaktadır. 
Babüssaade Ağası Bosnalı Ahmet Ağa mütevellisi Hatice 
Hanım tarafından 1308/1890 tarihinde tamir geçirmiştir. 
İlk banisi, Buğdaycıbaşı Seyyit Emin Efendi’nin oğlu Tev-
fik’tir. Zeki Efendi zevcesi Hatice Hanım’ın iki bin kuruş 
vasiyetinin bu çeşme masraflarına ilave edildiği hakkında 
ayrıca bir satırlık mahkûk bir yazı daha vardır. Teknesi yol 
seviyesindedir. Kemeri müdevvir ve etrafının taşları kıs-
men erimiştir. Görünüşü ihtişamlıdır.99

      
Kitabesinin tarih mısraı şöyledir:
“Bu çeşme-i Tevfik’ten aktı hemen bu âb-ı nap” (1282/1865) 

acem Konağı:
Şehsuvar Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi üzerinde yer 
alan yapı, Kadırga eşrafının naklettiği şifai rivayetlere 
göre “Acem Konağı” diye anılır. Mimar Muharrem Oral’ın 
uhdesinde 1990’lı yılların sonunda restitüsyonu yapılmış 
ve restorasyon çalışmaları için Anıtlar Yüksek Kurulu’n-
dan alınan onayla aynı yıllarda restorasyon çalışmaları 

tamamlanmıştır.

19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin 
edilen konakla ilgili kayıtlı bir belge mevcut değildir. Günü-
müzde Eminönü Hizmet Vakfı tarafından kullanılmaktadır.  
      
yahya Paşa Mektebi:
Kadırga’da, Kadırga Karakolu karşısındadır.100 Banisi, Üs-
küp’te cami ve imareti, Lofça’da hamamı olan II. Beyazıt 
devri ricalinden Bosna Sancak Beyi, Rumeli Beylerbeyi ve 
sonra vezir olan meşhur Yahya Paşa’dır. Muallimhane’nin 
vakfiyesi 912/1506 tarihlidir.101 Bu mektep hicrî 1320 tarihli 
bir arşiv vesikasında “Gazi Yahya Paşa İbtida-i Mektebi” 
şeklinde geçmektedir.102 Mektebin bugün, altı dükkân, 
üstü okuldur, basımevi olarak kullanılmaktadır.103 
      
Kadırga hamamı ve Çeşmesi:
Kendi adını taşıyan Kadırga Hamamı Sokağı ile Piyer Loti 
Caddesi’nin kesiştiği yerdedir. Güneyinde Kadırga Limanı 
Caddesi vardır. Banisi, II. Beyazıt dönemi (1481-1512) ve-
zirlerinden Yahya Paşa bin Abdülhay’dır.104 

Çifte hamam olarak bugün erkek ve kadınlara hizmet 
eden Kadırga Hamamı, kapısındaki Latin harfleriyle 
olan bilgilendirmede, Mısır Valisi olan Yahya Paşa’nın 
1154/1741’de inşa ettirdiği yazılıdır.105 Hamam, 1948 ve 
1952 yıllarında tamir geçirmiştir.106 Hamam bugün de 
özellikle İstanbul’a gelen turistlerin uğrak noktaların-
dan biridir. 
      
Hamamın köşesinde kitabesiz ve aynı döneme ait oldu-
ğu düşünülen klasik tarzda bir çeşme vardır. 1963 yılında 
yapılan kontrolde kısmen kot altında kalsa da suyunun 
aktığı bildirilmektedir. 
      
Çardaklı hamam:
Küçük Ayasofya Caddesi’ne paralel uzanan Kaleci So-
kağı’nın üzerinde yer alan Çardaklı Hamam II. Beyazıt 
döneminde yaşayan Kapı Ağası Hüseyin Ağa tarafından 
909/1503’te yaptırılmıştır. Vakfiyesinden yıllık gelirinin 
Küçük Ayasofya Camii’ne aktarıldığı anlaşılmaktadır.107   
      
Çardaklı Hamam 979/1571 ve 983/1575’te Mimar Ömer 
bin Veli tarafından, 1009/1600’de de Mehmet bin Üveys 
tarafından tamir edilmiştir. 1917-1918’de faaliyette olan 
hamamın ne zaman özel mülkiyete geçtiğine dair malu-
mat yoktur. J. Pervititch’in 1924 yılında yaptığı sigorta 
planında ise sadece kadınlar kısmının soyunma yeri harap 
olarak işaretlenmiştir. Mermer döşemeleri ve kurnaları 
sökülen hamam daha sonra sahibi tarafından kapatılarak 
depo ve atölye olarak kullanılmıştır.108

      
Çardaklı Hamam 953/1546 yılındaki İstanbul Vakıfları Tah-
rir Defteri’nde “Çifte Hamam” olarak kayıtlıysa da, 1976’da 
yapılan incelemede kadınlar kısmının sonradan ilave edil-
diği tespit edilmiştir. Erkekler kısmının kadınlar hamamına 
bitişik duvarındaki örülerek kapatılmış pencereler bunun 

delilidir.109 Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Polis Mektebi 
müdürlerinden Mustafa Galip Bey’den aktardığına göre 
hamam, 1918’de açık ve işler hâlde bulunuyordu. Hamam 
vakıf eseri olmasına rağmen birtakım hilelerle şahıs mül-
kü hâline getirilmiş ve daha sonra hamamın birçok ortağı 
olmuştur. Ortakların hisselerini ellinde toplayan bir hanım, 
burayı hamam olarak değil de depo olarak kiraya verdiği 
için bu önemli tarihî eser 1935-40 arasında depo, doku-
ma atölyesi ve sonra tekrar depo hâline getirilmiştir.110 
Kitabesinin altında bulunan bir Bizans levhası Çardaklı 
Hamamı’nın Bizans dönemi ile ilişkilendirilmesine neden 
olmuştur. Hamamın mermer parçaları sökülüp satılırken 
kapı üzerindeki işlemeli Bizans levhasının benzeri olan 
ikinci bir levha 24 Mayıs 1944’te Ayasofya Müzesi’ne ve-
rilmiştir.111 Hamamın kadınlar camekânı kare biçimindedir 
ve kubbesi yıkılmıştır. Erkekler kısmının cemekânı, kadın-
lar kısmının camekânından daha geniştir. Aydınlık fenerli 
kubbeye geniş üçgenlerle geçilmiştir. Erkekler kısmı kub-
beli, üç bölümlü ılıklık kısmından sonra bir geçitle sıcaklı-
ğa açılır. Geçidin iki tarafında kubbeli birer halvet hücresi 
vardır. Bunların üstünde, duvar içinden çıkılan birer hücre 
daha bulunuyordu ve geçidin üzerindeki eyvan bir balkon 
biçiminde sıcaklığa açılıyordu. Bu balkonun çardağı an-
dırması nedeniyle yapıya Çardaklı Hamam denilmiştir.112 
Mukarnaslı kubbe geçişinden, kubbesinden, eyvanların 
yarım kubbesinin dilimli süslemelerinden anlaşıldığına 
göre hamamın üst yapısı bir Osmanlı eseridir. Sadece 
Bizans döneminden kalma temellerin ve duvarların bir 
kısmı kullanılmış, örtü sistemi olarak Osmanlı üslubu 

ile tamamlanmıştır.113 Eser bugün harap bir hâlde bu-
lunmaktadır.

Bostancıbaşı ali ağa Camii (Bostan Mescidi):
Avlusuna Kadırga Limanı Caddesi ve Kadırga Meydanı ta-
rafından girilen Bostan Mescidi, Ayvansarayi’ye göre Bos-
tancıbaşı Ali Ağa b. Abdüşşekûr tarafından 966/1558’de 
yaptırılmıştır. Camii, “Bostan Mescidi”, “Bostani Ali Camii”, 
“Bostanali Camii” adlarıyla da bilinir.114 Baninin şehit oldu-
ğunu ve kabrinin bilinmediğini, minberini mihrap önünde 
metfun olan Reisü’l-Küttâb Şâmi-zade’nin koydurmuş 
olduğunu ifade eden Ayvansarayi, Şeyhülİslam Ebussud 
Efendi imzalı vakfiyeyi gördüğünü aktarır.115 
      
Kadırga Meydanı’nda yer alan mescit kare planlı, kâgir 
ve çatılı bir yapıdır. 1922’de Mimar Kemaleddin Bey ta-
rafından bu yapıya, 6,20 metre derinliğinde altta dört ve 
üstte beş penceresi olan bir son cemaat yeri eklenmiştir. 
Duvarlar moloz taşıyla olan ilave son cemaat yerine kadar 
muntazam işlenmiş iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taş ile 
yapılmıştır. Minaresi sağda ve giriş kapısı içerdendir. Pen-
cereler içeride biraz daha genişletilmiştir. Söveleri köfeki 
taşından, sivri kemerleri taş ve tuğla olarak işlenmiştir.116

Mihrap klasik ölçülerde, mukarnaslı ve boyalıdır. Yeni olan 
minber ve kürsü ahşaptan yapılmıştır. İki yan duvarlara 
dayalı altı adet kare ahşap ayak üzerindeki yüksekçe olan 
mahfil son cemaat yerine doğru genişletilmiştir. Mahfili 
taşıyan ahşap ayaklar arasında, muhtemelen Mimar Ke-
maleddin Bey’in tamiri sırasında konulmuş Bursa kemer-
leri bulunur.117

Esma Sultan Çeşmesi, 
Encümen Arşivi, 1937.

H. Glück tarafından çizilen  
Çardaklı Hamam’ın planı. 

Çardaklı Hamam’ı gösterir Pervititch haritası.

Kadırga Hamamı kapısı, Encümen Arşivi, 1963.
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Kitabe olarak, cümle kapısı üzerinde boya ile yazılmış 
olan, “İnnessalâte…”118 ayeti mevcuttur. Mihrap önünde 
çimentodan yapılmış kabirde bir taş bulunmamakla bir-
likte, Hadîka’nın bahsettiği Şâmi-zade’nin kabri olma ih-
timali kuvvetlidir.119

      
helvacıbaşı İskender ağa Mescidi:
Su Terazisi Sokak ile Katip Sinan Camii Sokağı’nın ke-
siştiği yerdedir. Kanuni Sultan Süleyman devri ağaların-
dan olan Helvacıbaşı İskender Ağa’nın şahsiyeti ile ilgili 
bilgi bulunmamaktadır. Hadika’ya göre bir mektebi ve 
altında da kabri bulunmakta ve 945/1538 yılında vefat 
ettiği bilgisi verilmektedir.120 Bugüne sadece Helvacıba-
şı İskender Ağa’nın, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin 
yukarısında yer alan mescidi vardır. Bugün harap moloz 
taş duvarları ve şerefesine kadar yıkık tuğla minaresi 
kalmıştır. Sultan Hamit Albümleri’ndeki fotoğraflara ba-
kıldığında burasının aşağı yukarı 100 yıldır aynı şekilde 
olduğu, minaresinin peteği, çatısız sıvalı beden duvar-
larının durduğu anlaşılmaktadır. Etrafında harpuştalı 
ve lokmalı demir parmaklıklı pencereleri olan bir ihata 
duvarı vardır.121   
      
Bugün son derece bakımsız ve metruk bir şekilde ye-
niden ihya olmayı bekleyen Helvacıbaşı İskender Ağa 
Mescidi’nin bugün yerinde duran üç beyitlik kitabesinde-
ki tarih beyti şöyledir:

“ Didi şîrîn hadîs itmânına tarihini – Mescit-i İskender oldu 
ehl-i dîne dilkûşa 953/1546” 122

Yer yer tuğla karışığı ve moloz taş duvarları olan yapı, dış 
ölçüleri itibarıyla 965x13,50 m ebadındadır. Son cemaat 
yerinin sol kısmına gelen cümle kapısının mermer söve-
si ve kemeri ile Hadika’nın bahsettiği üç satırlık celi sülüs 
kitabe durmaktadır. Cümle kapısı sağında bulunan iki pen-
cere arasında beş kenarlı bir mihrap bulunmaktadır. Mina-
reye son cemaat yerinden ve mahfil katından ulaşılmak-
tadır. Avluda mescidin solunda 1311/1893 tarihli ve celi 
sülüsle, “Mehmet Paşa yokuşunda Jandarma Karakol-
hanesi” yazılı bir kitabe yer almaktadır.123 Zira Pervititch 
haritalarında 4 numaralı paftada caminin hemen yanında 
bir karakolhane olduğu görülür.
      
helvacıbaşı İskender ağa Mektebi:
Helvacıbaşı İskender Ağa’nın mektebinin mescidinin kar-
şısında olduğu söylenmekte ise de, bugün mescidin karşı 
sırasında apartmanlar vardır. Hadika, mektebinin altında 
olduğunu söylediği kabir taşında “İskender-i mu’tekif 945” 
olarak kaydedildiğini bildirmektedir.124

      
Rüstem Paşa Sarayı:
Kanuni dönemi paşalarından olan Rüstem Paşa’nın, Top-
kapısı dışı, Üsküdar, Cağaloğlu ve Kadırga’da saraylarının 
olduğu bilgisi Mimar Sinan tezkeresinde geçmektedir. 
      
Mimar Sinan tezkeresinde “Kadırga Limanı’nda Rüstem 
Paşa Sarayı” şeklinde kayıtlı olan bu saray hakkında baş-
ka bir bilgi mevcut değildir.125

      
Kadırga Botanik Bahçesi:
Osmanlı dönemi İstanbul bahçeleri genellikle çiçek ve 
meyve bahçeleridir. Bu yetiştirilen bitkiler hakkında pek 
çok araştırma ve yayın yapılmıştır. Doğrudan öğretim 
ile ilgili botanik bahçelerinin kurulmasına 1839’da açılan 
Mekteb-i Tıbbiye ile başlanmıştır.126

      
İstanbul’un ilk botanik bahçesi Galata Sarayı Botanik 
Bahçesi’dir. 1839’da bugünkü Galatasaray Lisesi’nin bu-
lunduğu yerde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane binası-
nın bahçesinde kurulmuştur.127

      
Kadırga Botanik Bahçesi ise 1892’de Mekteb-i Tıbbiye’nin, 
Kadırga semtindeki Menemenli Mustafa Paşa Konağı’na 
taşınması ile oluşmuştur. Dönemin nebatat hocası Dr.E-
sat Şerafeddin (Köprülü) burada bir botanik bahçesi kur-
muştur. Bu bahçeden, okulun Haydarpaşa’ya taşınmasına 
kadarki süreçte tıp ve eczacılık öğrencilerinin eğitimi için 
yararlanılmıştır. 1926’da eczacı ve dişçi mekteplerinin 
Beyazıt Meydanı’ndaki yeni binaya geçmeleri üzerine bu 
bahçe de terk edilmiştir.128

      
Kadırga viladethanesi (viladethane):
İstanbul’daki ilk modern doğum kliniği olan Kadırga Vi-
ladethanesi, Besim Ömer Akalın’ın girişimiyle ilk olarak 
1892’de, Topkapı Sarayı Bahçesi’nde bulunan Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane’nin botanik bahçesi arkasındaki küçük 
bir binada hizmete başlamıştır.129 Viladethane (doğumevi) 

adıyla tanınan bu klinikte, bakıma muhtaç yoksul gebeler 
doğum yapmışlar, tıp öğrencileri de uygulamalı dersler 
görmüşlerdir.

1909’da, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye ile birleştirilerek Tıp Fakültesi adı altında Hay-
darpaşa’ya taşınması üzerine, Viladethane de Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye’nin Kadırga’daki binasına nakledilmiştir. 
Tıp Fakültesi’ne bağlanan ve Besim Ömer Paşa tarafından 
yönetilen klinik bu dönemde, Kadırga Viladethanesi adıyla 
anılmıştır.130

      
1925-1928 arasında Viladethane’de 1.615 doğum, 727 
ameliyat yapılmasına karşılık Haydarpaşa’daki Viladet-
hane’de 579 doğum, 635 ameliyat gerçekleştirilmiştir. 
1928’de Kadırga’daki Viladethane Haydarpaşa’ya nakle-
dilerek buradaki kadın hastalıkları kliniği ile birleştirilmiş-
tir.131

      
Fransız hapishanesi:
Fransız Hapishanesi, Fransa tarihinde kapitülasyon, bizde 
ise uhud-u atik yahut imtiyaz-ı mahsusa denen anlaşma-
ya istinaden suçlu olan Fransız tacirlerini yargılayıp ce-
zalarını çekmeleri maksadıyla 1850’de Kadırga semtinde 
yaptırılmıştır.132

      
1914 tarihine kadar Hapishane olarak hizmet etmiş olan 
bina, kapitülasyonların kaldırılmasıyla birlikte lağvedil-
miştir. Bu tarihten sonra Cumhuriyet’in ilanına kadar va-
lilik ahırı olarak kullanılmış, zamanla da metruk bir hâlde 
bırakılmıştır.
      
1999-2000 yılları arasında rölöve projeleri hazırlanarak 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü ta-
rafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak kültür ve 

Çardaklı Hamam, Foto: Betül Özgür, 2012. 

Kadırga Hastahanesi, Servet-i Fünûn, 25 Ağustos 1910.

Bostani Ali Camii kapısı, Foto: Betül Özgür, 2012. 
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sanat merkezi hâline getirilmiştir.

İki katlı eski yapıda 20 oda, 130 kişilik tiyatro salonu, ser-
gi ve konferans salonu, misafir odaları, mutfak, hamam, 
teras ve bu yapıların çevrelediği bahçesiyle çok amaçlı bir 
kültür merkezi hâline getirilmiştir.133  

Dipnot

1Celal Esat Arseven, “Kadırga”, Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Millî 
Eğitim Basımevi, 1947. Kadırgalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 1946, 2.c, s.129.
2 Vehbi Ziya Dümer, “Kadırga”, Türk Ansiklopedisi, Ankara: Millî Eği-
tim Bakanlığı, 1974, s. 95.
3 Haldun Hürel, İstanbul’u Geziyorum Gözlerim Açık, İstanbul: Dhar-
ma Yayımları, 2005, s.273. ; Ahmet Uçar, İstanbul’un Sokak İsimleri 
Tarihi, İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010, 
s.389.
4 Tülay Artan, “Kadırga”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstan-
bul: Tarih Vakfı Yayımları, 2003, s. 366.
5 Tülay Artan, agm, s.366.
6 Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent Tarihi, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı, 2000, s.17.
7 Doğan Kuban, (age.), s.17. 
8 Doğan Kuban, (age.), s.21.
9 Doğan Kuban, (age.), s.56.

10 Doğan Kuban, (age.), s.61.
11 Doğan Kuban, (age.), s.61.
12 Doğan Kuban, (age.), s.61-62. ; Tülay Artan, a.g.m., s.365.
13 Josephus Grelot, İstanbul Seyahatnamesi, çev. M. Selen, İstanbul: 1998, 
s. 67.
14 Tülay Artan, a.g.m., s.365.
15 Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi, İstanbul: Kutulmuş 
Basımevi, 1952, s. 96. 
16 Tülay Artan, a.g.m., s.366. 
17 Eramya Çelebi Kömürciyan, (age.), s.97.
18 Wolfgang Müller-Wiener, Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Limanları, 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayımları, 2003, s.45.
19 Mustafa Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul, İstanbul: EKAV Yayımları, 

Kadırga Viladethanesi, Servet-i Fünûn ,
25 Ağustos 1910.

Eski Fransız Hapishanesi, Foto: Betül Özgür, 2012.

Kadırga ve çevresini gösteren bir Osmanlıca harita, 1875, Atatürk Kitaplığı, Hrt_003146.



Kadırga Liman Meydanı Mahallesi, A.M.Schneider 1943, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB01629. 



603602 www.fatih.bel.tr

96 Ahmet Vafa Çobanoğlu, “Mehmet Efendi Çeşmesi”, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi, c.5, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 1994, s.359.
97 Ahmet Vefa Çobanoğlu, a.g.m., s.359.
98 Ahmet Vefa Çobanoğlu, a.g.m., s.359.
99 İ.H.Tanışık, (age.), s.267.
100 Özgünel Aksoy, Osmanlı Devri Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnce-
leme, İstanbul: İTÜ, 1968, s.73-74.
101 İ. Aydın Yüksel, Osmanlı Mimarisinde II. Beyazıt Devri V, İstanbul: 
İstanbul Fetih Cemiyeti, 2006, s.298.
102 BOA, 04/Za/1320 (Hicrî), DN:682, GN:43, FK:MF.MKT.
103 İ. Aydın Yüksel, (age.), s.298.
104 İ. Aydın Yüksel, (age.), s.298.
105 İ. Aydın Yüksel, (age.), s.298.
106 İ. Aydın Yüksel, (age.), s.298.
107 Semavi Eyice, “Çardaklı Hamam”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo-
pedisi, c, 2, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 1994, s. 471.
108 Semavi Eyice, a.g.m., s.471.
109 Semavi Eyice, a.g.m., s.471.
110 Reşat Ekrem Koçu, “Çardaklı Hamam”, İstanbul Ansiklopedisi, VII, 
s. 3750.
111 Semavi Eyice, a.g.m., s.471.
112 Semavi Eyice, a.g.m., s.471.
113 Semavi Eyice, a.g.m., s.472.
114 Emine Naza, “Bostancıbaşı Ali Ağa Camii”, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 1994, s.307.
115 Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l-Cevâmî, Matbu Nüsha, 1.c., İstan-
bul: 1281, s.61.
116 İ. Aydın Yüksel, (age.), s.70.
117 İ. Aydın Yüksel, (age.), s.70.
118 Kur’ân-ı Kerim, Nisa Suresi 103. âyetin sonu: “…Çünki namaz, 
müminler için üzerine vakitleri belli bir farzdır.
119 İ. Aydın Yüksel, (age.), s.70.
120 Hadikatü’l-Cevâmî, Matbu, 1.c., s.88. ; İ. Aydın Yüksel, Osmanlı Mi-
marisinde Kanuni Sultan Süleyman Devri VI, İstanbul: Fetih Cemiyeti, 
2004, s.193.
121 İ. Aydın Yüksel, (age.), 194.
122 İ. Aydın Yüksel, (age.), 194.
123 İ. Aydın Yüksel, (age.), 194.
124 Hadikatü’l-Cevâmî, Matbu, 1.c., s.88. ; İ. Aydın Yüksel, (age.), s.194.
125 İ. Aydın Yüksel, (age.), s. 482.
126 Turhan Baytop, “Botanik Bahçeleri”, Dünden Bugüne İstanbul Ansik-
lopedisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 2003, s.311.
127 Turhan Baytop, a.g.m., s.311. 
128 Turhan Baytop, a.g.m., s.312.
129 Nuran Yıldırım, “Viladethane”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklope-
disi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 1994, s.389.
130 Nuran Yıldırım, a.g.m., s.389.
131 Nuran Yıldırım, a.g.m., s.389.
132 Ayşenur Önal, (age.), s.26.
133 Ayşenur Önal, (age.), s.27.

2002, s.87.
20 Ayrıntılı bilgi için bkz. Babinger, F. Mehmet the Conqueror and His 
Time, haz. W. C. Hickman, çev. R. Mainheim, Bolingen Series XCVI, 
Princeton, 1978. 
21 Ed. Sercan Özgencil Yıldırım, Kentin Anlam Haritaları Gravürlerde 
İstanbul, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008, s.223. 
22 Tülay Artan, a.g.m., s.366.
23 Eramya Çelebi Kömürciyan, (age.), s.97.
24 Wolfgang Müller-Wiener, (age.), s.45.
25 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri IV, İstanbul: 
İstanbul Fetih Cemiyeti, 1989, s.625.
26 Mustafa Cezar, ag.e., s.87.
27 Doğan Kuban, (age.), s.208.
28 Doğan Kuban, (age.), s.281.
29 Doğan Kuban, (age.), s.209.
30 Evliya Çelebi Seyehatnamesi, Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının 
Transkripsiyonu, I, haz. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul: Yapı Kredi 
Yayımları, 1995. s.177. ; Doğan Kuban, (age.), s. 209.
31 Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, 
Şehrin İskânı ve Nüfusu, Ankara: 1958, s.69.
32 Tülay Artan, a.g.m., s.366.
33 Eremya Çelebi Kömürciyan, (age.), s.98.
34 BOA, 13/Ş/1311 (Hicrî), DN:196, GN:52, FK:  MF.MKT.
35 Eramya Çelebi Kömürciyan, (age.), s.99.
36 Eremya Çelebi Kömürciyan, (age.), s.4.
37 Tülay Artan, a.g.m., s.366.
38 Tülay Artan, a.g.m., s.366.
39 Ayşenur Önal, İstanbul’un Semtleri Kadırga, İstanbul: İBB Kültür 
İşleri Daire Başkanlığı, 2003, s.7.
40 Ahmet Uçar, (age.), s.389.
41 Bkz. Alman Mavileri 1913-1914 I. Dünya Savaşı Öncesi İstanbul 
Haritaları  1-3 cilt, yay.haz. İrfan Dağdelen, İstanbul: İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2006.
42 http://www.fatih.bel.tr
43 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin kataloğundaki bir belge özetinde 
yanlışlıkla Emin Sinan Mahallesi “Emin Şaban” olarak aktarılmıştır. 
Doğrusu kanaatimce Emin Sinan Mahallesi’dir. Zira başka hiçbir 
belgede “Emin Şaban Mahallesi” bulunmamaktadır. Bkz. BOA, 25/R 
/1324 (Hicrî) DN:936 GN:11 FK: MF.MKT. Ayrıca başka bir belgede 
daha ziyade Gedikpaşa sınırları içerisinde yer alan Emin Sinan Ma-
hallesi Kadırga semtine dâhil edilmiştir. Bkz. BOA, 18/Z /1316 (Hicrî) 
DN:446 GN:14 FK: MF.MKT.
44 BOA, 05/B /1323 (Hicrî) DN:1003, GN:70, FK:DH.MKT.; BOA, 
01/R /1311 (Hicrî) DN:148 GN:45 FKodu: DH.MKT.; BOA, 20/C 
/1312 (Hicrî) DN:320 GN:31 FK: DH.MKT.; BOA, 29/Z /1263 
(Hicrî) DN:5 GN:1 FK: A.}DVN.MHM.; BOA, 20/C /1312 (Hicrî) 
DN:320 GN:31 FK: DH.MKT.; BOA, 20/C /1312 (Hicrî) DN: 320 
GN:31 FK: DH.MKT.; BOA, 10/Za/1324 (Hicrî) DN:1136 GN:81 
FK: DH.MKT. 
45 BOA, 01/N /1277 (Hicrî) DN:162 GN:56 FK: A.}DVN.
46 BOA, 07/Ra/1278 (Hicrî) DN:366 GN:71 FK: A.}MKT.NZD.
47 BOA, 29/L /1319 (Hicrî) DN:2585 GN:96 FK: DH.MKT.
48 Semavi Eyice, “Küçük Ayasofya Camii”, Dünden Bugüne İstanbul An-
siklopedisi, c.5, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 1994, s.146. 
49 Semavi Eyice, a.g.m., s.147.
50 Semavi Eyice, a.g.m., s.147.
51 Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Hadikatü’l-Cevami’, haz. A.N. Galitekin, 

İstanbul: 2001, s.252.
52 Semavi Eyice, (age.), s.147.
53 Semavi Eyice, (age.), s.148.
54 Semavi Eyice, (age.), s.148.
55 Semavi Eyice, (age.), s.148.
56 Semavi Eyice, (age.), s.148.
57 Mekâtib-i Umumiye Talebesine Mahsus, Millî Kütüphane, Yz. A1120, 
s. 61.
58 Semavi Eyice, (age.), s.148.
59 Mustafa Cezar, (age.), s.130.
60 Mustafa Cezar, (age.), s.131.
61 Mustafa Cezar, (age.), s. 132.
62 Mustafa Cezar, (age.), s. 132. ; Wolfgang Müller-Wiener, İstanbul’un 
Tarihsel Topografyası, İstanbul: Yapı Kredi Yayımları, 2007, s.461.
63 Turgut Cansever, Mimar Sinan, İstanbul: Klasik Yayımları, 2010, 
s.309.
64 Mustafa Cezar, (age.), s.132.
65 Turgut Cansever, (age.), s.315.
66 Turgut Cansever, (age.), s.317.
67 Turgut Cansever, (age.), s.319.
68 Turgut Cansever, (age.), s.319.
69 Thierry Zarcone, “Buhara Tekkesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo-
pedisi, c.2, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, İstanbul: 1994, s.325.
70 Thierry Zarcone, a.g.m., s.325.
71 Thierry Zarcone, a.g.m., s.325.
72 Thierry Zarcone, a.g.m., s.325.
73 Lügat-ı Çağatay ve Türki-i Osmâni, 1928.
74 Divân-ı Belâgat-Unvân Sultanü’l-Arifin Hoca Ahmet Yesevî, 1299.
75 Thierry Zarcone, a.g.m., s.325.
76 Thierry Zarcone, a.g.m., s.326.
77 M. Baha Tanman, “Buhara Tekkesi-Mimari”, Dünden Bugüne İstan-
bul Ansiklopedisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 1994, s.326.
78 M. Baha Tanman, a.g.m., s.326.
79 M. Baha Tanman, a.g.m., s.327.
80 Ayrıntılı bilgi için bkz. www.istanbultasarimmerkezi.org 
81 Ayşenur Önal, (age.), s.19.
82 Tülay Artan, “Sokollu Mehmet Paşa Sarayı”, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 2003, s.35.
83 Tülay Artan, “Esma Sultan Sahilsarayı”, Dünden Bugüne İstanbul An-
siklopedisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 2003, s.210.
84  Tülay Artan, a.g.m., s.210.
85  İhtifalci Mehmet Ziya Bey, İstanbul ve Boğaziçi, İstanbul: Bika, 2003, 
s.12.
86  İhtifalci Mehmet Ziya Bey, (age.), s.12.
87 Tülay Artan, a.g.m., s.210.
88 Tülay Artan, a.g.m., s.210.
89 Tülay Artan, a.g.m., s.211.
90 Ayla Ödekan, “Esma Sultan Meydan Çeşmesi ve Namazgâhı”, Dün-
den Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.3, İstanbul: Tarih Vakfı Yayımları, 
1994.
91 İhtifalci Mehmet Ziya Bey, (age.), s.12.
92 Ayla Ödekan, a.g.m., s.208. ; Sennur Sezen, Öyküleriyle İstanbul Anıt-
ları, İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2010.; Ömer Faruk Yılmaz, Asırlar 
Boyunca Eminönü, c.3, İstanbul: Eminönü Belediyesi, 2003, s. 258. 
93 İftihalci Mehmet Ziya Bey, (age.), s.13.
94 Ayla Ödekan, a.g.m., s.208.
95 İ.H.Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, C.I, İstanbul 1943, s.106.



605www.fatih.bel.tr604

rak geçer. Sokollu’nun ölümünden sonra karısı tarafından 
yaptırılmış olması muhtemeldir. Sokollu Sinan’dan iki yıl 
önce öldüğü için İsmihan Sultan’ın tekkeyi yine Sinan’a 
tasarlattığı düşünülebilir.
 
Sinan dörtgen çardağı Şehzade’de, sekizgen çardağı Edir-
ne Selimiye’de ve altıgen çardağı Kadırga Sokollu camileri 
tasarımlarında kendi sanatının  eşit yükseklikte zirveleri 
olarak gerçekleştirmiştir. Caminin yapıldığı yerde bir kilise 
yıkıntısı olduğu caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede 
yazılmıştır. Yapının çok meyilli bir arsada tasarlanması 
şadırvan avlusu çevresinde tasarlanan medreseye ilginç 
bir plan kazandırmıştır. Avlu kotundan 5 metre aşağıda 
olan girişten çıkan merdivenin üzerinde medresenin kub-
beli ders odası yerleştirilmiştir. Sinan burada son cemaat 
yerinin daha yüksek revakı ile diğer revakları birleştirmek 
için yan girişler üzerine müezzin ve kayyum odaları yerleş-
tirerek revak kotları arasındaki uyumsuzluğu ortadan kal-
dırmıştır. Bu odaların medrese odalarının kubbelerinden 
daha yüksek olan kubbeleri camilerdeki revaklı avluların 
Selimiye’de bile rahatsız edici olan iç uyumsuzluğunu or-
tadan kaldırmıştır. 
 

Sinan’ın en önemli ve duyarlılıkla tasarladığı yapı-
larından biri Sadrazam Sokollu ve eşi II. Selim’in 
kızı İsmihan Sultan için Kadirga Limanı Mahalle-
si’nde yaptığı camidir. Bir medrese ile bütünleşen 
bu caminin arkasında bir de tekke yapılmıştır.

 
Sinan merkezi kubbe örtülü altıgen çardak (baldaquin) 
strüktürü birçok vezir camisi için kullanmıştır. Bunların 
içinde en başarılısı ve ünlüsü Kadırga Sokollu Camisi’dir. 
Bu camiden önce yaptığı altıgen çardaklı Beşiktaş’ta Si-
nan Paşa (1555) Topkapı’da Kara Ahmet Paşa (1559), 
Babaeski’de Sadrazam Semiz Ali Paşa, Fındıklı’da Molla 
Çelebi (1561-62) camileri bu yapıdaki olağanüstü geo-
metrik soyutlamanın adım adım erişilmiş bir son aşama 
olduğunu açıkça gösterirler. İmparatorluğun en zengin dö-
neminde Sultanın II.Selim’in kız kardeşi ve eniştesi vezir-i 
azam için yapılan bu külliye, mimari uygulama ve bezeme 
açısından, o dönem idarecilerinin isteklerini ve dönemin en 
yüksek yapı  standartlarını en iyi sergileyen bir yapıdır.
 
Yapının arkasında daha yüksek bir kotta inşa edilen ilginç 
tekke Hadikat-ül Cevami de İsmihan Sultan Tekkesi ola-

SOKOllu CaMİSİ ve KüllİyeSİ

Prof. Dr. Doğan KUBAN*

*Mimarlık Tarihçisi

Sokullu Mehmet Paşa, Ressam: Ayetullah Sümer (1905-1979), Deniz Müzesi Koleksiyonu.
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Cami girişinden avluya çıkan merdivende birkaç basamak-
tan sonra avlu şadırvanı ve cami cephesi algılanmaya baş-
landığı için bu düzenleme bu yapıya Osmanlı mimarisinde 
başka eşi olmayan bir mekân-algısal bir özellik kazandırır. 
Merdiven mekânının zenginliği  tonozlu örtüsünün renkli 
alçı bezemesi ile de vurgulanmıştır. Avlunun son cemaat 
yeri yanlarında da girişleri vardır.
 
Kubbeli ve geniş saçaklı ve on iki sütun üzerinde yükselen 
şadırvan örtüsü açık bir havuzu örter. Bu şadırvanın temel 
tasarımının Sinan’a uzandığı söylenebilir.
 
Sinan bu camide altıgen çardağın taşıyıcıları ile caminin 
dış mekân çeperlerini birleştirerek Osmanlı cami mimari-
sinde kubbe ile örtülü en bütüncül dörtgen mekânı ger-
çekleştirmiştir. Fakat bu mekân altıgenin geometrik özel-
likleri nedeniyle ibadet mekânını mihraba paralel olarak 
genişletir. Bu mihraba paralel genişleme yan taşıyıcıların 
daha belirgin ve poligonal biçimleriyle de vurgulanmak-
tadır. Bütün bu geometri uygulamalarında Sinan’ın biyog-
rafisinde kendisine verilen “çağının Öklid”i adına layık bir 
geometri ustalığı vardır. 
 
Caminin taçkapı nişi ve ondan girilen galeri altındaki alan 
geniş bir giriş sofası oluşturur. Sofadan geçildiği zaman 
kubbenin ve köşe tromplarının tümüyle örttüğü ibadet 
mekânı bütünüyle kavranır. Bu vizyon Sinan’ın bütün ya-

pılarında gerçekleştirmeye çalıştığı tümel mekân tasav-
vurunun,  Edirne Selimiye Camisi’nden sonra en güzel ör-
neğidir. Mekânın yanlarında çok alçak ve mümkün olduğu 
kadar gösterişsiz tasarlanmış galeriler mekânın bir bütün 
olarak algılanması için mimarın bütün ögeleri bilinçli ola-
rak boyutlandırdığını kanıtlamaktadır.
 
Caminin mihrap duvarı çini kaplaması bezeme tasarı-
mının güzelliği ve çini desenleri, renk uyumu açısından 
klasik çini bezeme uygulamalarının en başarılı örnekle-
rinden biridir. Klasik dönemde özellikle camilerdeki çini 
bezeme uygulamaları arasında bu duvardaki bütüncül 
tasarımı bulmak zordur. Bu çini bezeme pandantifleri de 
içererek kubbe eteğine kadar yükselir. Mermer mihrap 
nişinin iki yanında o çağın en güzel çinili pano tasarımı 
vardır. Bunların üzerindeki kemer dolgusu içinde altı vit-
raylı pencere vardır. Fakat ne bu vitraylar ne de kubbe-
nin boyalı bezemesi özgündür.

Medrese
Cami ile ortak avlu çevresinde on altı hücre ve cami gi-
rişi üzerindeki dershaneden oluşan Sokollu Medresesi 
planı klasik medrese tipolojisinin bir örneğidir. Caminin 
yan girişlerin medrese revaklarından bir duvarla ayrıl-
maları, dershane oranları ve revakların kaş kemerleri 
gibi bezemesel ayrıntılarda Sinan’ın tasarımlarındaki 
titizliği sergiler.

Sokollu Mehmet Paşa Camii, Foto: Mustafa Yılmaz, 2010.

Sokollu Mehmet Paşa Camii, İÜK, Nr. 90763_77.
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Zaviye
Bazen Sokollu’nun bazen İsmihan Sultan’ın 
yaptırdığı söylenen bu zaviyenin Hadikatü’l- 
Cevami’de Şeyh Nureddinzade için Sokollu 
tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bu zaviye, 
klasik dönem Osmanlı mimarisinin özgün ta-
sarımlarından biridir. Camiden daha yüksek 
bir platformda yapılmıştır. Bahçesi camiden 
bir duvarla ayrılmıştır. Yapının güneydoğu ana 
girişinde anıtsal bir kapısı ve buradan girilen 
ilginç tonoz örtülü güzel bir giriş sofası vardır. 
Bunun karşısındaki büyük tevhithane merkezi 
bir kubbe ile örtülüdür. Bu tevhithanenin iki 
tarafında kubbealtından revaklarla ayrılmış 
hücreler vardır. Bu bölümden iki katlı revaklı 
avlunun güney cephesinde 19. yüzyılda yapıl-
mış bir şeyh konutu vardır.

Sokollu Camii’nin avlusundan bir görünüm, 1890’lar, 
Atatürk Kitaplığı, Nr: ALB_000055/11.
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Sokollu Mehmet Paşa Camii, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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MAHMUTPAŞA 
SEMTİ

14
Pervititch Haritaları’nda Mahmutpaşa, 1940, Atatürk Kitaplığı Arşivi, Nr: 912.563.
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Mahmutpaşa, Suriçi İstanbul’unun Ha-
liç’e bakan yamacında, şehrin ikinci 
tepesinde yer alan Kapalıçarşı ile Mı-
sır Çarşısı arasında uzayan yokuş ve 
civarındaki meşhur alışveriş muhitinin 

adıdır. İstanbul’un pek çok semti gibi keskin sınırlara sahip 
olmayan, Mahmutpaşa diye anılan bölgeyi tarif edecek 
olursak; güneyinde Mahmutpaşa Külliyesi ile Nuruosma-
niye; kuzeyinde, Sultanhamam; batısında Daye Hatun Ca-
mii ve doğusunda, Hoca Kasım Günani Camii ve Yeşildirek 
ile mahdut bir semt olarak anabiliriz. 
 
Mahmutpaşa denilince ilk akla gelen yokuşu, Kapalıçar-
şı’nın Mahmutpaşa Kapısı’ndan itibaren bir yay çizerek 
Haliç’e doğru inen ve üzerinde yer alan pek  çok han, dük-
kân, ardiye, atölye ile şehrin yerli halkının uygun fiyatla-
rından dolayı rağbet gösterdiği bir alışveriş merkezidir. 
Günün erken saatlerinden itibaren alışveriş kalabalığı ile 
hareketlenen semt, gündüz yoğun nüfusu ve iş hacmine 
rağmen içinde yaşayanı olmayan bir yerdir. 
 

MahMuTPaŞa SeMT TaRİhİ

Nida Nebahat NALÇACı*

*İstanbul Araştımacısı, Yazar

Seraskerlik Kulesi'nden Mahmutpaşa ve civarı, İÜK, Nr:90751-19.
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Süleymaniye Camii minaresinden Mahmutpaşa ve civarı, Foto: İbrahim Usta, 2012.
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Semtin halk arasında meşhur olan “Mahmutpaşa işi” de-
yiminin yaygınlaşmasına sebep olan ünü, Galata, Karaköy 
ve İstiklal Caddesi gibi alternatif alışveriş muhitlerinin or-
taya çıkmasından sonra yayılmıştır. Önceleri, liman ile Ka-
palıçarşı arasındaki aktif bir ticaret merkezi iken zamanla 
şehrin sakinlerinin giyim-kuşamı “uygun fiyatla” satıldığı 
bir çarşı olmuştur. 
 
Reşat Ekrem Koçu bu değişimi işportaya düşen ayna ve 
tarak üzerinden anlatır. “Meşrutiyetten evvel ayna, tarak, 
ayrı ayrı işportaya kadar inmiş değildi, yalnız firkete küçük 
çocukların elinde yirmişer tanelik kâğıt paketler içerisinde 
on paraya satılırdı. Ayna, tarak ise Mahmut Paşa’nın bü-
tün boyunca yolun iki kenarını dolduran seyyar sergilerde 
diğer birçok eşya ile beraber satılırdı; iki tarafında iki tahta 
kolu olan bu seyyar sergiler,  yokuşun bir yerinde bir ‘kaç 
saat kaldıktan sonra daha aşağıya inmek veya daha yu-
karıya çıkmak üzere yerinden kalkardı.” Cümleleri ile hem 
semtin seyyar hâlini hem de Mahmutpaşa’nın rakiplerine 
yenilişini özetler.1

Semte İsmini veren Maktûl-adnî Mahmut Paşa
Semte adını veren Mahmut Paşa, Fatih Sultan Mehmet’in 
vezirlerinden, Bosna fatihi devlet adamıdır.2 Kaynaklarda 

dolanmasına tahammül edemeyen padişah, onu evvela 
Yedikule’ye kapattırır. Bir süre sonra da idam edilmesini 
emreder. Halk tarafından çok sevilen ve ‘veli, âlim, fazıl, 
âkil, kâmil, ulema dostu, fukara koruyucusu’ olarak anı-
lan7 Mahmut Paşa kendi yaptırdığı külliyesindeki türbesi-
ne, padişahın da katıldığı cenaze namazından sonra def-
nedilir.8 Külliyenin etrafından semt de o tarihten itibaren 
Mahmutpaşa olarak anılır. 

Geçmişten Bugüne Mahmutpaşa
Mahmutpaşa semti, Bizantion dönemine ait ikinci sur sis-
teminin sınırlarında, Konstantinopolis’in Neorion Limanı9 
hizasında kalmıştır. Neorion Limanı’nın ise eskiden beri 
tersaneyle ilgili işlerde çalışan zanaatkârların bulunduğu 
bir meydanı vardı.10

 
Neorion, aynı zamanda imparatorlukların çevresine rıh-
tımlar inşa ettikleri gerçek bir ticari limandı. Bu nedenle, 
Konstantin Forumu ile liman arasında kalan bölge çok er-
ken zamandan beri ticari trafiğin de aktif olduğu bir yerdir. 
Çeşitli yangınların yol açtığı hasara ve liman havuzunda 
zamanla çamur birikmesine rağmen Neorion, önemli bir 
liman olmaya devam etmiş olmalı ki 7. yüzyılda gemile-
rin rahatça yanaşması için dibi bir tür kepçeyle kazılarak 
derinleştirildi.11

 
5. yüzyılda kaleme alınmış ve Konstantinopolis’i on dört 
bölgeye ayırarak her bölgedeki forum, tiyatro, kilise, saray 
ve hamamların yanı sıra hane ve sokak sayısını kaydeden 

doğum yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler çelişkilidir. Fakat ço-
cukken esir olarak Edirne’ye getirildiği ve bir süre eğitil-
dikten sonra Edirne Sarayı’na takdim edildiği bilinmekte-
dir. Çalışkanlığı ve zekâsı ile dikkat çeken Mahmut Paşa 
saray eğitiminden sonra Şehzade Mehmet’in (II. Mehmet) 
hizmetine verilir.  II. Mehmet’in cülusundan sonra ocak 
ağası, İstanbul’un fethinde gösterdiği yararlılıktan dolayı 
fetihten sonra da vezir rütbesi alır.3 
 
1454 yılında Zağanos Paşa’nın azlinden sonra sadrazam 
olmuştur. Bu görevinin yanında, 1456 yılında Belgrad Ku-
şatması sırasında şehit olan Dayı Karaca Paşa’nın hâlefi 
olarak Rumeli Beylerbeyliği de kendisine tevdi edilmiştir. 
1454-1467 yılları ve 1473-1474 yılları olmak üzere vefatı-
na kadar iki defa sadaret makamına getirilen paşa bu süre 
zarfında pek çok deniz ve karar seferinde hem orduyu hem 
donanmayı başarıyla yönetmiştir.4 
 
Ölümüne kadar pek çok savaşa iştirak eden Mahmut Paşa, 
Mora, Sırbistan, Bosna, Eflak, Sinop-Amasra-Trabzon, 
Karaman, Midilli, Arnavutluk, Eğriboz seferlerinde büyük 
başarılar gösterdi. Mahmut Paşa’nın ordu komutanlığı ya-
nında önemli elçilik görevinde de bulunmuştur. Evliya Çe-
lebi İstanbul muhasarası sırasında sünnet-i Resul üzere 
Bizans’a gönderilen nameyi onun götürdüğünü kaydeder.5 

 
Önceleri sultanın gözde vezirlerinden biri olan Mahmut 
Paşa’nın zamanla II. Mehmet ile arası açılmıştır. Örneğin 
1468 yılındaki Karaman seferi sonrası, takip etmekle gö-
revlendirildiği Karamanoğlu Pir Ahmet’i yakalamakta ba-
şarılı olamaz. Karaman ilindeki esnaf ve sanatkârların İs-
tanbul’a göç ettirilmesi ile görevli iken de tehcir sırasında 
biraz esnek davrandığı da rivayet edilir. Gözden düşmesine 
sebep bir başka olay ise, Otlukbeli Savaşı öncesinde Uzun 
Hasan için çıkılacak seferde yaşanmıştır. Padişah, ordunun 
başkomutanlığına Mahmut Paşa’ya teklif eder fakat o da 
Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa’nın sevk edilmesini teklif 
eder. 
 
Fakat Mahmut Paşa’nın aleyhine kullanılan tüm bu olay-
lar sultanın çok sevdiği ve veliahtı olarak gördüğü Şeh-
zade Mustafa ile arasındaki gerginlik kadar etkili olmaz. 
Rivayete göre Mahmut Paşa ile şehzade arasındaki ger-
ginlik Mahmut Paşa’nın küçük eşinden kaynaklanmak-
tadır ve eşi ile şehzadenin arasında bir bağ olduğundan 
şüphe eden paşa, şehzadeyi tesirini sonradan gösteren 
bir zehirle zehirletmiştir. Şehzade ise ölmeden evvel lalası 
vasıtasıyla babasına gönderdiği vasiyetnamede bu duru-
mu bildirmiş ve şayet kendisi ölürse kendisini zehirleten 
Mahmut Paşa’nın yaşatılmamasını istemiştir.6 Bununla 
birlikte birçok kaynakta bu olay yerine paşanın ölüm se-
bebi olarak arkasından çevrilen saray entrikaları ve dedi-
kodular gösterilir. 
 
Şehzade vefat ettiği sırada Mahmut Paşa ikinci sadare-
tinden de azledilmiştir ve taziye için İstanbul’a geldiğin-
de padişah tarafından oldukça soğuk karşılanır. Ortada 

Notitia isimli esere göre Mahmutpaşa’yı da içine alan VI. 
Bölge’de Neorion Limanı, Senato, Sycenam merdivenleri 
bulunmaktaydı. 5 mahalleden oluşan bölgede 22 cadde, 
484 hane, 1 değirmen, 9 hamam, 17 fırın bulunmaktaydı.12 
 
Limanın arkasında kent alanının 1204’teki Latin istilasına 
kadar Ceneviz imtiyaz bölgesi oldu. 1261’de şehir tekrar 
Bizanslılara geçince Latin koloniler kendilerine bir daha bu 
limanlarda yer edinemediler ve bölge daha çok gemicilikle 
ilgili işlevler için aktif bir yer olarak anıldı. 
 
Yine Notitia, limanda buğday ve yağ için beş büyük ambar 
yapıldığını yazar. İçinde hücrelerin bulunduğu çok büyük 
ve yüksek dikdörtgen yapılar olan bu ambarlardan üçü-
nü Constantinus, Valens ve I. Teodosius inşa ettirmiştir.13 

Çoğu büyük yangın bu limanda başlamış, eski rıhtım, 462 
yangınında bütünüyle yok olmuştur.14 
 
İstanbul’un fethinden sonra şehirde yoğun bir imar hare-
keti başlatan II. Mehmet, kendi devlet adamlarına külli-
yetli vakıflar kurdurur. Bu vakıflar sayesinde şehrin yeni 
mahalleleri kısa sürede mamur olur. Türk devri İstanbul’u-
nun ilk vezir vakfı ise Mahmut Paşa tarafından kurulur. 
 
Kritovlos tarihinde zikredilen, Mehmet’in vezirlerine, her 
birinin kendi seçtiği mekânda “saraylar ve çarşılar ve ta-
pınaklar inşa etmeleri” için verdiği komut üzere inşa edi-
len külliyeler, Fatih’in vakfettikleri ile beraber, İstanbul’un 
ilk nahiyelerininin merkezlerini oluşturur.15 Mahmut Paşa 

Mahmut Paşa Yokuşu, Kartpostal, 
Önder Kaya Arşivi.

Rüstem Paşa Medresesi, Encümen Arşivi, 1937.



Mahmutpaşa Yokuşu, 1960, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: 10738.
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Külliyesi Ayasofya ve Eski Saray arasındaki vadiye ve bu-
radaki ticari dokuya bir Osmanlı karakteri kazandırmıştır. 
 
Mahmut Paşa, 1463-1474 yılları arasında tamamlanan 
külliyeye bir cami, hamam ve camiye gelir getirmesi için 
kurulan 100 odalı, büyük kervansaray (bir dönem için 
Kurşunlu Han adıyla anılmış bugünkü Kürkçü Hanı, bir 
hamam, bir medrese, bir imarethane ile şimdiki röperle-
re göre Cağaloğlu tarafına düşen günümüze ulaşmamış 
bir saray, caminin avlusuna gene kendi adıyla bilinen ve 
çoktan yıkılmış bulunan mahkeme binası ve hâlen yerinde 
duran çeşmeyi inşa ettirdi.16

 
Baş vezirin imar, iskân ve ikamet için tercih ettiği semt kısa 
zamanda devletin önde gelenlerinin de yaşadığı bir yer 
hâline geldi. Örneğin Barbaros Hayrettin Paşa’nın burada 
selamlıklı ve haremli büyük bir konağı mevcutmuş17 Rüs-
tem Paşa da 1557 yılındaki vakfiyesine göre, konağının 
yakınında Çaşnigir Hanı yaptırdığı kaydedilmiştir.18 Evliya 
Çelebi de seyahatnamesinde Vezir Salih Paşa’nın sarayı-
nın bu muhitte olduğunu söyler.19 Semtteki medreseler 
ve günümüzde yeri tam olarak tespit edilemeyen fakat 
varlığından sicil kayıtları20 sayesinde haberdar olduğumuz 
Mahmutpaşa Mahkemesi de semt sakinleri arasında ule-
manın da olduğuna işaret eder. Zaten pek çok mahkeme 
naibi ya da müderrisin Sicill-i Osmani’ye göre de Mahmut 
Paşa Külliyesi’nin haziresinde dinlendiği kayıtlıdır.21 Fakat 
semt zamanla, zadegân muhiti olma özelliğini kaybetti, 
daha çok ticaret bölgesi olarak anıldı.
 

Yangınlar bu değişimin en büyük sebebiydi. Kimi zaman 
burada başlayan, kimi zaman da başka semtlerde başla-
yıp Mahmutpaşa’ya ulaşan yangınlardan ötürü semtteki 
konaklar, saraylar zamanla başka yerlere taşındı. Bunla-
rın yerlerini ise yangına daha dayanıklı malzemeler ile inşa 
edilen hanlar ve dükkânlar aldı. 
 
Bizans’ta olduğu gibi Osmanlı devrinde de aktif bir ticaret 
alanı olan semt kıyıdaki gümrük emaneti ve gümrük de-
posundan sonra emtianın en kısa sürede depolanıp ticari 
dolaşıma çıkabileceği hanların mahalliydi. Bunun yanında 
köle-esir ticaretinin gözetiminden sorumlu pençik emini-
nin makamı buraya yakındı.22

 
Mahmutpaşa semtinde cemiyetin her kesiminden insanı 
görmek mümkündü. Evliya Çelebi bu renkliliğe seyahat-
namesinde zaman zaman değinir. Esnaf alaylarından bah-
settiği bölümde, pek çok mizancıların, cebecilerin bekâr 
odası da bu muhitte idi.23 

Rüstem Paşa Külliyesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri ve Damatı Rüstem Paşa 
tarafından Hoca Hanı ve Rüstem Paşa sokaklarının ke-
siştiği yerde inşa edilmiştir. Vakfiyesinde paşanın kendi 
konağı yakınlarında olduğu anlaşılan24 medrese Mimar 
Sinan eseridir. Kare içine yerleştirilmiş sekizgen planlı bir 
yapıdır. Rüstem Paşa’nın Tahtakale’de yaptırdığı mescit 
ile medrese arasındaki mesafe, ticaretin yoğun olduğu bu 
bölgede daha o zaman bile imar için yeterli sahanın bulun-
madığına işaret eder.
 
Mimar Sinan bu eserinde, Osmanlı mimarlığında ilk kez 
Amasya’da, Kapı Ağası Medresesi’nde (1488-1489) uygu-
lanan sekizgen planlı avlu düzenini tekrar etmekle birlikte 
konuyu kendi yorumuyla değerlendirerek yeni bir çözüm 
arayışına girmiştir.25 Haliç’e doğru uzanan medrese küçük 
farklar dışında, güneybatı-kuzeydoğu eksenine göre si-
metrik sayılabilir. Çevreyi harap eden yangınlar bu yapıya 
da zarar vermiş, muhtelif zamanlarda tamirat geçirdiği 
için yer yer ilk zamanki mimari özelliklerini kaybetmiştir. 
1869’da işler durumda olan medrese 1914’te harap fakat 
işler durumdadır. 1918’de yangınzedeler tarafından işgal 
edilen yapı, Cumhuriyet döneminde önce kimsesizler yur-
du, 1966’dan sonra ise bir süre üniversite öğrencileri için 
yurt olarak kullanılmıştır. Tasarım cesareti ve özgünlüğü 
açısından övgüye değer olan bu görkemli uygulama, inşa 
sırasındaki zorluklardan dolayı pek tekrar edilmemiştir.26 

Mahmutpaşa’daki diğer Tarihî eserler 
(Semtteki hanlar için bk. “Eminönü Hanları”)
Mahmutpaşa semtinde, Bizans döneminden günümü-
ze kalmış tek mimari yapıt, Cemal Nadir Sokağı’ndaki 
Bizans altyapısıdır. Wiener Wolfgang Müller, iki ihtimal 
üzerinde durmuştur. Ona göre bu yapı Botaneiates Sa-
rayı ya da Citerne de Jesus’un kalıntılarıdır. Müller ya-
pının Osmanlı zamanında zindan olarak kullanıldığını 
da belirtir.36

Mısırlı Osman ağa Çeşmesi: 
Aslında vüzeradan Güzelce Mahmut Paşa tarafından 
(ö.1606) tarafından yaptırılan tek yüzlü meydan çeşmesi, 
1622 senesinde Mısri Osman Ağa tarafından onarıldığını 
belirten kitabeden mütevellit Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi 
olarak anılır. Bani Mahmut Paşa, isim benzerliğinden do-
layı Hemen yukarısındaki külliyeye adını veren,  Sadra-
zam Mahmut Paşa (ö.1474) ile karıştırılmışsa da çeşme 
kitabesindeki “Çünki devletle cülus eyledi Sultan Ahmet” 
mısrası asıl banisini belli eder. 

daye hatun Mescidi
Tarakçılar Mescidi de olarak anılan mescit, II. Mehmet’in 
sütannesi (dâyesi) Ümmü Gülsün Hatun tarafından inşa 
ettirilmiştir. Demirkapı’da da bir mescidi bulunan Daye Ha-
tun’un asıl vakfı Edirne’dedir. Kendisi de bu mescidin av-
lusunda metfundur. Türbesinin bir zamanlar yerinde olan 
kitabesindeki “fi’l-yevmi’l-tâsi min şehri’s–safer / Sene 
ihdâ ve tis’in ve semân mi’e” beyti kendisinin 13.02 1486 
tarihinde vefat ettiğini teyit eder.37 Mescit, 1970’e kadar 
harap durumda iken, 1971 senesinde halkın yardımlarıyla 
yeniden inşa edilmiştir. Tek kubbeli, fevkani olan yapından 
günümüze sadece beden duvarları ve minarenin kaidesi 
ulaşmıştır.38

 
Mahmut Paşa tarafından külliyenin biraz aşağısında yap-
tırılan, fakat günümüze ulaşamayan Servili Mescit39 de 
semtin klasik dönem mescitlerinden biriydi. Bugünse en 
azından ismi Servili Mescit Sokağı’nda anılmaktadır. 
 
Yeri belli olmayan ama varlığı bilinen başka bir mescit de, 
“Mahmutpaşa kurbünde bulunan, Güzelce Kasım Paşa 
Vakfı tarafından inşa edilen ve akar olarak Galata’da bir-
takım bahçeleri bulunan” mescittir.40
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MahMuT PaŞa KüllİyeSİ
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*Mimarlık Tarihçisi

Havadan Mahmut Paşa Külliyesi, Foto: Halit Ömer Camcı, 2007.
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Hanı, İstanbul’da en eski tarihli handır. Hamamı da Fa-
tih’in yaptırdığı Tahtakale Hamamı ile hemen hemen 
aynı tarihlidir. 1753’deki Çarşı yangınında büyük tahri-
bata uğrayan külliyenin medresesi yok olmuş,  sadece 
dershanesi kalmıştır.
 
Mahmut Paşa’nın Cami-zaviye tipolojisinin gelişmesi 
içinde özellikle medrese odalarının koridorlar üzerindeki 
tasarımları,  giriş sofasının iki yanında ki kubbeli eyvanları 
ve 10 metre çapında iki kubbeyle örtülü görkemli ibadet 
mekânı ile özgün bir tasarım çabasına işaret ederler.  

Sultanlar ve vezirleri İstanbul’u bir İslam kentine 
dönüştüren kuruculardır. Mahmut Paşa Külliyesi 
yapıldığı yıllarda (1463-1474) fetihten sonra en 
büyük yapı kompleksi idi.  Mahmut Paşa, Murat 
Paşa ve Rum Mehmet Paşa gibi sadrazamlar 

yapılarında zaviye tipolojisini sürdürmüş ve onların kül-
liyelerinde cami ve zaviye işlevi birlikte öngörülmüştür.
 
Mahmut Paşa külliyesi bir zaviye-cami, medrese, 
sıbyan mektebi, imaret, hamam,  han (Kürkçü Hanı) 
ve Mahmut Paşa’nın türbesinden oluşuyordu. Kürkçü 

Mahmut Paşa Külliyesi, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.

629628



631630 www.fatih.bel.tr

Mahmut Paşa Camii içi, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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Caminin zengin derleme malzeme ile yapıldığı söyle-
nebilir.  Özellikle yangında zarar gören son cemaat yeri 
sütunlarının 6 tanesi 16.yüzyılda deskripsiyonlarını 
yapan Pierre Gilles (Gyllıus)’a göre antik kökenlidir. Bu 
antik sütunlar 1753 yangınında zarar görmüşler ve taş 
bir gömlekle kaplanmışlardır.
  
Hadikatü’l- Cevami’nin burada da bir kilise olduğu ve 
caminin onun üzerine oturduğu ifadesi doğru olamaz. 
Kuşkusuz, İstanbul’da bütün yapılar 1000 yıllık bir 
kentteki yapı kalıntıları üzerine inşa edilmişlerdir. Fa-
kat yapı fetihten önceki mimari üslubu devam ettirir. 

Külliyenin cami den sonra önemli ögesi çifte hamam-
dır. Sultanın ve sadrazamının hemen hemen aynı za-
manda iki büyük çifte hamam yaptırmaları Bizans’ın 
çarşı bölgesinin kısa sürede yeniden yapılandığını ve 
çevrede konutların da varlığını gösterir. Mahmut Paşa 
ve Fatih’in yaptırdığı Tahtakale hamamları birbirlerine 
yakın büyüklüktedir. Her ikisinde de erkekler soğuklu-
ğu 17 metre açıklığında büyük tromplu bir kubbe ile 
örtülüdür. Olasılıkla her iki yapı da aynı ustanın işidir. 

Erkekler sıcaklığına çift eyvanlı ilginç bir ılıklıktan ge-
çilir. Bir kubbe ve yarım kubbe ile örtülü ılıklıkta yarım 
kubbe yivlidir.  

Sıcaklık iki eyvanlı ve beş nişli bir sekizgen olarak ta-
sarlanmıştır.  Yapı 1753 yangınında uğradığı tahribat 
nedeniyle çok tamir gördüğü için özgün yapımına iliş-
kin ayrıntı kalmamıştır.  

Mahmut Paşa Türbesi küçük boyutları ve sekizgen 
planı ile basit, geleneksel bir yapıdır. Fakat yapının 
yangından önce mozaik çini bir kaplaması olduğu anla-
şılmaktadır. Olasılıkla bütün türbe pencereler arası ve 
üstünde olduğu gibi, firuze ve lacivert renkli poligonlar 
ve yıldızlardan oluşan klasik bir çini süsleme işidir. Bu 
mozaik çini kaplama Mahmut Paşa’nın türbesine Os-
manlı türbe mimarisinde özel bir yere kazandırır.

Türbenin pencere altlarına kadar köfeki taşı ile kaplan-
ması yangında bu bölümdeki mozaik çini bezemenin 
yok olması nedeni ile olmalıdır.

Mahmut Paşa Camii, 
Foto: Halit Ömer Camcı, 2007.

Mahmut Paşa Camii kubbe detayı, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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Mahmut Paşa Camii Kubbeleri, Foto: Halit Ömer Camcı, 2012.
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MERCAN SEMTİ

15

Seraskeriye Kulesi'nden Mercan ve civarı, Sébah-Joaillier um 1900, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 25101.
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Eminönü’nde “Hanlar Bölgesi” olarak bilinen 
bir alan üzerine yayılan Mercan semtinin ba-
tısında, Fuat Paşa Caddesi; güneyinde, Mer-
can Caddesi ve onun güneydoğu yönündeki 
uzantısı konumundaki Çakmakçılar Yokuşu; 

doğusunda, Fincancılar Yokuşu ve Mahmutpaşa semti ile 
kuzeyinde Tahtakale bulunmaktadır.  
     
Mercan, hâlihazırda, başta çanta ve kemer olmak üzere 
deriden mamul pek çok ürünün piyasaya sunulduğu bir 
ticaret merkezidir. Bu yönüyle de tarihsel misyonuna uy-
gun bir durum arz eder. Zira bölgenin tarihi, Fatih Sultan 
Mehmet devrine kadar çıkarılır. Mercan’ın hemen yakının-
da bulunan Kapalıçarşı’daki ticari muhit ile ortak bir ge-
lişim çizgisi bulunmaktadır. Nitekim Mercan semtindeki 
yapı ya da sokak isimlerine bakıldığında bu durum açık bir 
şekilde gözlemlenebilir1. Misalen Mercan Camii’nin diğer 
adı Örücüler Camii olup 1942’de yıkılan Piri Mehmet Paşa 
Camii’nin diğer adı Terlikçiler Mescidi idi2. Yine civardaki 
Çakmakçılar Yokuşu, Örücüler ve Yağlıkçılar caddeleri de 

bu hususiyeti belgeler niteliktedir.

Eski zamanlardan beri Mercan, daha ziyade deri ve deri-
den mamul işlerin yapıldığı bir mekân olagelmiştir. Evliya 
Çelebi, seyahatnamesinde burada kalabalık bir pabuççu 
esnafının varlığından bahseder. Muhtemelen rakamlar 
abartılı olmakla birlikte Mercan’da yaklaşık 4000 neferlik 
ve 7 bekârhanelik bir pabuççu esnafı olduğu Seyahatna-
me’de zikredilir. Çelebi, bunların Kanuni Sultan Süleyman 
eliyle kendilerine hükmedilmemesi konusunda bir fer-
mana sahip olduklarını, kendi mensuplarını kendilerinin 
yargılayarak cezalandırdıklarını söyler. Hatta, Evliya’ya 
inanmak gerekirse bu esnaf, idam gerektiren suçları dahi 
kendisi infaz ederek maktulü işyerlerinin ortasında bulu-
nan “Kümsek Dede”nin mezarı civarına gömerlermiş. Aynı 
zamanda şehir halkının ve yeniçerilerin dahi korktuğu bu 
esnaf örgütüne mensup bekâr uşakları, öyle anlaşılıyor ki 
gerek Kanuni ve gerekse IV. Murat devirlerinde şehir içinde 
çıkan birtakım huzursuzluklarda devlet erkânı tarafından 
da kullanılmışlardır.  

hanlaR BÖlGeSİnde 
BİR TİCaReT MeRKeZİ: MeRCan 

Önder KAYA*

*Tarihçi, Yazar

Mercan Ali Paşa Konağı ve civarı, Clara Erskine Clement, Constantinople-City of Sultans, Boston 1895.
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KOnaKlaR SeMTİ MeRCan
Öte yandan Mercan, sadece bir ticaret merkezi değil aynı 
zamanda seçkin şahısların bir ikamet merkezi de olagel-
miştir. Daha II. Beyazıt devrinde vezir-i azam Çandarlı İbra-
him Paşa’nın kendi adını taşıyan cami civarında bir konak 
sahibi olduğu biliniyor. Nitekim Fatih’in inşa ettirdiği ve 
Topkapı Sarayı’nın yapımı bitene kadar bir müddet de ika-
met ettiği Eski Saray, bu civara son derece yakındı. Ayrıca 
semt, hem Bab-ı Âli, hem Sahaflar Çarşısı, hem de Darül-
fünun’a yakın bir mevkidedir. Bu da seçkin şahısların böl-
gede ikamet etmesine vesile olan bir diğer faktör olma-
lıdır. İstanbul’da sıklıkla çıkan yangınlar, bu konaklara da 
önemli oranda zarar vermişti. Misalen 1792’de Odunkapı-
sı’nda çıkan yangın, hızla çevreye yayılarak Mercan’daki 
Uzunçarşı’ya kadar ulaşmış ve bu sırada pek çok ekâbir 
konağı mahvolmuştu3.
      
Bu simaların ilk akla geleni aynı zamanda Mercan do-
ğumlu olan Sadrazam Mehmet Emin Âli Paşa’dır. Âli Paşa 
1815’te Mercan Camii’nin karşısında bir evde dünyaya 
gelmişti4. Henüz 15 yaşında iken kalemiyeye intisap etmiş 
ve sonrasında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın himaye-
sine mazhar olmuştu. Hariciyenin çeşitli kademelerinde 
görev aldıktan sonra sadarete kadar yükselmiş, Keçeci-
zade Fuat Paşa ile birlikte Tanzimat devrinin en önemli 
bürokratları arasındaki yerini almıştı. Âli Paşa’nın Mercan 
semti ile irtibatı sadece doğumu vesilesi ile değildir. Paşa, 
ikbal devrinde de Mercan’da bir konakta yaşamayı tercih 
etmiştir. Lakin bu konak bütün eşyası ve Âli Paşa’nın bin 
bir emekle vücuda getirdiği kütüphanesiyle birlikte yan-
mıştır. 1865’e gelindiğinde Sultan Abdülaziz’in emriyle söz 
konusu yapının bulunduğu arazi üzerinde bedeli hazine-

ince sesi ile onlara refakat ederdi. Çalınan parça bitince 
İbnülemin bir iki “ah”tan sonra, bestekâr hakkında bilgi 
verir, hikâyeler anlatır ve bu uzayan hikâyeler arasında sa-
zendeler sigara içme fırsatı bulurlardı. Fasıl tekrar başlar, 
arada bir çay ikram yapılırdı. Nihayet musiki faslı Kur’an-ı 
Kerim’den okunan bir aşırla ve Fatiha’yla sona ererdi.” 
      
Konağın içini ise aynı yazar şu satırlarla tasvir eder: “Oda-
larının ve salonlarının duvarları, tavanlara kadar ünlü 
hattatların levhâlârı, vazolar, hatıra resimleri ve müzelik 
eşyalarla doluydu. İbnülemin’in çalışma odası ikinci katta, 
bahçeye bakardı. Misafir salonu, sokağa bakan ve hiçbir 
zaman açılmayan pencereleriyle, çalışma odasının bitişi-
ğindeydi. Buraya kendisinden başka kimse giremezdi. Bu 
konakta seksen yıla yakın olmak üzere her katta musiki 
toplantısı yapılmış, edebiyat sohbetleriyle güncel konular 
konuşulmuştur”8. 
      
İbnülemin, Son Asır Türk Şairleri adlı çalışmasında yer 
alan biyografisinde Rumi 1286 senesinde Mercan semtin-
de doğduğunu belirtir. Konak, II. Meşrutiyet döneminde 10 
Temmuz 1911’de Mercan’da çıkan ve bölgeyi cehenneme 
çeviren yangın sırasında fırsattan istifade eden bazı kişi-
lerce yağmalanmış ve içeride bulunan bazı değerli eserler 
çalınmıştır. İbnülemin, hayatı boyunca biriktirdiği ve kona-
ğında bulunan zengin kitap, hat, gazete, resim ve diğer ko-
nulardaki koleksiyonunu İstanbul Üniversitesi’ne bağışla-
mış, evi de 24 Mayıs 1957’deki ölümünden sonra kendi 
adını taşıyan bir vakfa dönüştürülmüştür9. Gelgelelim bu 
konak 10 Nisan 1964’te ne yazık ki İbnülemin’in vasiyeti 
hilafına arsasına tamahen yıktırılmış ve yerine hâlihazırda 
faal olan İbnülemin Han adında bir iş merkezi inşa olun-

den ödenmek suretiyle üç katlı bir konak inşa edilerek Âli 
Paşa’ya hediye edilmiştir. Paşanın 1871’deki ölümünden 
sonra konak, vârislerine verilmeyerek önce Meşihat dai-
resi yapılmış, sonrasında ise Sultan Abdülmecit’in büyük 
kızı Fatma Sultan’a tahsis edilmiştir5. II. Abdülhamit, bu 
yapıyı Sultan Abdülaziz’in kızları olan Saliha ve Nazime 
sultanların ikametine tahsis etmiş, ilerleyen yıllarda bu 
iki farklı sultan başka mekânlara geçince de burası böl-
genin adını ölümsüzleştiren bir eğitim yuvası olan Mercan 
İdadisi’ne verilmişti. Sonrasında Harbiye Nezareti’ne tah-
sis edilen bina, 10 Temmuz 1911 yangınında feci şekilde 
harap olmuştur6. Bu tarihten sonra “Yanık Saraylar” adı ile 
anılan yapı, harabe hâlini 1950’lere kadar muhafaza et-
miş, Menderes döneminde ise bakiyesi yıktırılarak üzerine 
barakalar inşa olunmuştur. 1980’lerde aynı mevkide çok 
katlı bir otopark yapılmış olup hâlihazırda da arazi üzerin-
de bu otopark bulunmaktadır. Âli Paşa’nın bölgedeki tek 
hatırası bu saray değildir. Yine Fuat Paşa Caddesi’nden 
Mercan Caddesi’ne inen yolun köşesinde yer alan şirin bir 
mabet de Âli Paşa Camii adını taşır. Fakat Âli Paşa, cami-
nin asıl banisi olmayıp yapıyı ihya eden şahıstır.     
      
Mercan’da ikamet eden ünlüler arasında bir diğer önemli 
şahsiyet de pazartesi akşamları gerçekleştirdiği musiki 
meclisleri ile adından sıklıkla bahsettiren İbnülemin Mah-
mut Kemal Bey’dir. Kendisi Beyazıt’tan Mercan’a giden 
güzergâhta, Mühürdar Emin Paşa Sokağı’nda, 13 numa-
ralı konakta oturmuştur7. Bu konak, içinde gerçekleştiri-
len meclislerden dolayı bazı kaynaklarda “Darü’l-Kemal” 
yani “Olgunluk Evi” olarak da anılır. Taha Toros, “Mazideki 
Cennet” adlı çalışmasında bu meclislerden birini şu cüm-
lelerle ifade eder: “Sazendeler şarkılar söylerler, üstat da 

muştur. Vakıf da bu hanın en üst katında faaliyet göster-
meye devam etmektedir. Konağın yıkımı Şinasi Akbatu 
beyefendi tarafından fotoğraflarla görüntülenmiştir10. 
      
Mercan’da İbnülemin’in konutuna yakın bir yerde olduğu 
zannedilen bir diğer önemli konak da Şeker Ahmet Paşa’ya 
aittir. Sultan Abdülaziz’e yaverlik yapan ve son derece 
yetenekli olduğu resim sanatı konusunda Fransa’da bilgi 
ve görgüsünü arttıran paşa, yabancı dile olan hâkimiyeti 
sayesinde misafirin-i ecnebiyye yani yabancı konuklar 
teşrifatçılığına getirilmişti11. Paşa, Türk resim sanatında 
bir “ilk”in de altına imzasını atmış ve 1872’de Mekteb-i 
Sanayi’de, başkentin ilk resim sergisini açmıştı. Paşaya 
“Şeker” denmesinin sebebini ise onun hakkında Osmanlı 
Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde oldukça hoş bir yazı 
kaleme almış olan Şerif Abdülkadirzade Hüseyin Haşim 
Bey’den öğreniyoruz12. Hüseyin Haşim Bey’in anlattığına 
göre Şeker Ahmet Paşa, Sultan Abdülaziz’in yaverliğini 
yaptığı yıllarda, Sultan Aziz, huzurunda bulunan bir 
görevliye “Bana yaver Ahmet’i çağırın” diye emir vermiş, 
görevli de hangi Ahmet’i çağıracağından tam emin 
olamadığı için gayriihtiyari o sırada huzurda bulunan 
Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’ye dönmüştü. Görevlinin 
şaşkınlığını fark eden şehzade de gülümseyerek: “Şeker 
Ahmet’i” diye açıklama getirmişti. Padişah bu lakabın 
sebebini sorduğunda da kendisinin pek hoşsohbet bir kişi 
olup sözlerinin şeker kadar lezzetli olması sebebiyle bu 
lakabın verildiği söylenmiş, bu kez de padişah gülmüştü. 
Sonrasında paşanın lakabı “Şeker” olarak kalacaktır. 
      
Paşanın Mercan’daki konağının yapım yılı 1873’tür. O ta-
rihlerde 32 yaşında olan bu kıymetli ressam, henüz kola-

Mercan Âli Paşa Sarayı, Kartpostal, 
Önder Kaya Arşivi.

Süheyl Ünver’in çizimiyle, Mercan İdadisi, 
Antika Dergisi, Nisan 1985.



Seraskeriye Kulesi'nden Mercan ve civarı, Sébah-Joaillier um 1900, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 25101.
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ğası olduğu bir sırada Türk resim tarihinin ilk sergisini bu 
konakta hazırlamıştı. Ne yazık ki konağın yeri tam olarak 
tespit edilememektedir. Ayrıca şu ana kadar konağın 
gerek içeriden ve gerek dışarıdan bir görseline de ulaşı-
lamamıştır. Konağın Mercan Ağa Camii’ne inen yollardan 
birinde ve İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in konağının 
yakınlarında olduğu tahmin ediliyor. Bundan dolayı bu 
mahâldeki sokaklardan biri, Şeker Ahmet Paşa’nın adı-
nı taşıyor. Paşa, son nefesini de konağından Tepebaşı’na 
gitmek için yola çıktığı sırada Mahmutpaşa Yokuşu üze-
rinde bulunan Bosnalı Osman Bey’in dükkânının önünden 
geçerken vermiştir. 1906’da hayatını kaybeden Paşa, Eyüp 
Sultan Türbesi yakınlarında toprağa verildi. 

Beden eğitimi muallimliğini Selim Sırrı Tarcan ve Fars 
edebiyatı öğreticiliğini de Necati Lügal yapmıştır14.

Türk Eğitim tarihi hakkında kaleme aldığı abidevi eserinde 
Osman Nuri Ergin, mektebin açılış yılını 1877 olarak verir15. 
Mektep, Osmanlı-Rus Savaşı’nın çıktığı günlerde eğitime 
başlar. Okul, başlangıçta Mekteb-i Mülkiye yani Siyasi Bi-
limler Fakültesi’ne öğrenci yetiştirmek amacıyla açılan bir 
idadi konumunda olup eğitimin verildiği yer de Mekteb-i 
Mülkiye binasının içindeydi. 

Bilindiği üzere Mülkiye Okulu 1909 yılına kadar Cağa-
loğlu’nda, bugün Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak kul-
lanılan binada hizmet vermişti16. 19. yüzyılın sonlarında 
askerî okullar ve meslek yüksekokulları öğrencilerini 
kendilerine bağlı idadilerden temin ediyorlardı. Bu se-
beple Mekteb-i Mülkiye için de sonradan Mercan İdadisi 
adıyla anılacak olan mektep teşkil edilmişti. Mekteb-i 
Mülkiye, devletin idare kademelerinde hizmet verecek 
görevlilerin, çağdaş bir eğitim sisteminden geçmesi ve 
gerekli mesleki eğitimi almaları için 1856’da kurulmuş-
tur. İdadi, 1900 senesine kadar Mülkiye ile birlikte yü-
rümüş ancak bu tarihten sonra Mülkiye’nin binasından 
çıkarılarak Mercan Sarayı’na taşınmıştır. 

Bu tarihten sonra da önce Mercan İdadisi, sonrasında ise 
Mercan Sultanisi olarak anılmaya başlanacaktır. Okulun 
bu tarihten sonra Mekteb-i Mülkiye ile de doğrudan bir 
bağı kalmayacaktır17. 20. yüzyıl başlarında Mercan Mek-
tebi’nden mezun olan bazı önemli şahsiyetlerin neredeyse 
hiçbiri Mülkiye Mektebi’ne intisap etmeyecektir. Fuat Köp-
rülü, Orhan Seyfi Orhon, Refik Koraltan hukuk fakültesi-
ne, Falih Rıfkı Atay ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı Edebiyat 
Fakültesine, ülkemizin iki önemli ruh ve sinir hastalıkları 
uzmanı Fahri Celal Göktulga ile Rasim Adasal’ın yanı sıra 
Süheyl Ünver Mekteb-i Tıbbiye’ye, Remzi Oğuz Arık ile ge-

Konak hakkında bu mekânı ziyaret etme fırsatı da bulan 
Hüseyin Haşim Bey’den bazı bilgiler edinebiliyoruz. Onun 
anlatımına göre paşa, Sultan Abdülaziz’e yaver olduk-
tan sonra resim çalışmalarına pek fırsat bulamadığı için 
Mercan’daki konağının hemen bitişiğine yazının kaleme 
alındığı 1911 yılında hâlen mevcut bulunan bir atölye inşa 
ettirerek burada büyük meyve tabloları çizmeye başla-
mıştır. Böylece ev, saray ve atölye arasında mekik doku-
ma derdinden kurtulmuştu. Yine paşa, ölümünden kısa bir 
süre öncesinde bu atölyedeki resimlerini sanatseverlerin 
beğenisine de açmıştır. Atölyesine bitişik bir biçimde inşa 
ettirdiği ve mimarisi şark, döşemesi ise garp tarzında olan 
bir salonda da İstanbul’a yolu düşen önemli misafirleri 
ağırlamıştır. Hüseyin Haşim Bey’in ifadesine göre bu misa-
firliklerin bir sonucu olarak salonda pek çok hükümdar ve 
diğer önemli zevatın kendi el yazıları ile paşaya imzalan-
mış fotoğrafları da asılıydı13.         
      
Mercan’la Özdeşleşen Güçlü Bir eğitim Kuru-
mu:  Mercan İdadisi
Mercan İdadisi her ne kadar bugün artık ismi unutulmuş 
olsa da, gerek Osmanlı’nın son ve gerekse de Cumhuri-
yet’in ilk dönemlerine damgasını vuran pek çok önemli 
ismin yetiştiği bir mekteptir. Mezunları arasında Mehmet 
Fuat Köprülü, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Orhan Seyfi Or-
hon, A.Süheyl Ünver, Muhsin Ertuğrul, Nihat Sami Banarlı, 
Remzi Oğuz Arık, Falih Rıfkı Atay ve Refik Koraltan ilk akla 
gelen isimlerdir. 

Okulun hocaları da en az mezunları kadar şöhretli kişiler-
dir. Okulun yarım asırlık tarihinde görev yapan bu eşhas 
arasında bir dönem müdürlük görevini Hüseyin Cahit Yal-
çın, edebiyat öğretmenliği vazifesini Celal Sahir Erozan, 

çen yüzyılda yetişen en önemli Karagöz sanatçılarından 
Ragıp Tuğtekin de muallim mektebine girerler18.   
      
Mektebin eğitim verdiği kendine has binalardan biri Mer-
can’daki Mehmet Emin Ali Paşa’nın sarayıdır. Okulun bu 
saraya tam olarak ne zaman geçtiğini bulamadıysak da 
Osmanlı arşivinde 27 Cemaziyelevvel 1327/16 Haziran 
1909 tarihli bir belgede okul binasının Maarif Nezareti’nce 
tez elden boşaltılarak Erkân-ı Harbiye-i Umumiye İda-
resi’ne teslimi emredilmekteydi. Bu tarihten sonra bina, 
askerî amaçla kullanılmış ancak 10 Temmuz 1911 tarihli 
yangında yanmıştır. İskeleti 1950’lere kadar bölgede ka-
lan saraya, halk arasında “Yanık Saray” ya da  “Sultan Sa-
rayları” denilmekteydi.
     
İdadi mezunları içinde okul hakkında en kapsamlı bilgileri 
Süheyl Ünver’in anılarında buluruz. Âli Paşa Sarayı’ndan 
sonra İdadi’nin taşındığı bina yine Mercan’da bulunan eski 
sadrazamlardan İbrahim Ethem Paşa’ya ait Kantarcılar 
semtindeki konaktı. İbrahim Ethem Paşa, Sultan II. Mah-
mut’un 1829’da batıya ilk gönderdiği talebelerden olup 
sonrasında devlet hizmetine girerek sadaret makamına 
kadar yükselmiştir. Paşanın konağı Mercan İdadisi’nin yeni 
durağıdır. 

Elimizde Süheyl Ünver’in bu binaya ait bir çizimi bulun-

Seraskerlik Kulesi’nden Mercan İdadisi’nin 
yanıp yok olmuş hali, Önder Kaya Arşivi. 

Mercan İdadisi tarafından verilmiş 1911 tarihli 
aferin belgesi, Önder Kaya Arşivi.

Âli Paşa Sarayı yıkılmadan önce, 
Encümen Arşivi.

Mercan İdadisi tarafından verilmiş 1908 tarihli 
aferin belgesi, Önder Kaya Arşivi.
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maktadır. Merhum profesör pek çok meziyetinin yanı sıra 
değerli bir arşivci de olduğu için hatıralarında şükranla yad 
ettiği okulunun bir suluboya resmini yapmıştır19. 

Esasen sulu boya resim konusundaki yeteneklerinin or-
taya çıkmasına da yine Mercan İdadisi vesile olmuştur. 
Kendisinin burada okuduğu yıllarda resim hocalığını ya-
pan Kemal Bey, Süheyl Ünver’i Üsküdarlı Hoca Ali Rıza ile 
tanıştırmış ve bu vesile ile kendisi de ondan dersler alma-
ya başlamıştır. Süheyl Ünver henüz bir sene okumuşken 
1913’de son derece harap olan Ethem Paşa Konağı, yıkıl-
ma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve okul kısa bir süre 
sonra Vefa İdadisi’nin salonuna taşınmıştır. 

Aynı yılın sonundaysa bugün İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin bulunduğu yerde olan Osmanlı vezirlerinden Zihni 
Paşa’nın kışlık büyük konağına taşınıldı. Bu bina sonradan 
Maarif Nezareti tarafından satın alınacaktır.
      
Mercan İdadisi’nin de tıpkı Galatasaray, İstanbul, Vefa İda-
dileri gibi I. Dünya Savaşı’nda cephelere pek çok öğrencisi-
ni gönderdiği biliniyor. Bu öğrencilerden birinin, Türkiye’nin 
en önemli hukukçularından Sıddık Sami Onar olduğunu 
İlber Ortaylı’nın, Milliyet gazetesinde çıkan bir makale-
sinden öğreniyoruz. Okul binası 1919’dan sonra İstanbul 
Erkek Lisesi’ni de bir süreliğine misafir etmiştir. 
      
Okul hakkında bulabildiğim son malumat ise 1 Eylül 
1926’da Fatih Gelenbevi İdadisi ile birleştirilerek 3 yıllık bir 
ortaokul hâline getirildiğidir. Bu tarihten sonra ise okulun 
nam-u nişanından sadece mezunlarının biyografisi vesile-
si ile bahsedilir olmuştur.     
 
MeRCan’daKİ dİnî yaPılaR

Mercan ağa Camii
Semte adını veren Mercan Ağa Camii, Kapalıçarşı’nın Örü-
cüler Kapısı’nın hemen çıkışında yer alır. Cami, bu konumu 
dolayısıyla Örücüler Camii adıyla da bilinir. Banisi Fatih 
devri ricalinden Mercan Ağa olmakla birlikte, kendisinin 
kimliği net değildir. Bazı kaynaklarda Mercan Ağa’nın Da-
rüssaade Ağası olduğu ifade olunsa da Hadikatü’l Ce-
vami’deki bi kayda göre cami, büyük bir yangın geçirmiş 
1702’de Darüssaade Ağası Nezir Ağa tarafından esaslı bir 
şekilde onarılmıştır20. 

Onarımın nedeni ise yapının bilhassa 17. yüzyılda çeşitli 
defalar yangına maruz kalmasıdır. Gerçekleşen onarımlar 
caminin orijinal kimliğini önemli ölçüde kaybetmesine ne-
den olmuştur. 1950’lerde yapılan onarım ise 18. yüzyıldan 
kalma pek çok mimari özelliğin yok olmasına sebebiyet 
vermiştir21. Caminin haziresinde Darüssaade Ağası Mer-
can Ağa’ya ait bir mezar taşı bulunmaktadır. Mercan Camii 
hâlihazırda Örücüler ve Tığcılar sokakları arasında bir ge-
çiş yeri olarak da kullanılmaktadır. Caminin avlusunda bir 
de kütüphane bulunmaktadır. Cami, Çandarlı İbrahim Paşa 
Camii ile birlikte bilhassa Cuma namazlarında bölgede en 

âli Paşa Camii:
Fuat Paşa Caddesi ile Mercan Caddesi’ni birbirini bağlayan 
köşe üzerinde yer alan caminin bir diğer adı da Yakup Ağa 
Mescidi’dir. Zira caminin ilk banisi Eski Saray ağalarından 
Yakup Ağa’dır. Bilindiği üzere bugünkü İstanbul Üniversi-
tesi Merkez Kampüsü olarak kullanılan alan üzerinde, Fa-
tih Sultan Mehmet tarafından bir saray inşa olunmuştu. 
Sonrasında Fatih’in Topkapı Sarayı’nı inşa ettirmesiyle de 
bu alan “Eski Saray” olarak anılmaya başladı. Gözden dü-
şen cariyeler, eşleri ölen hanım sultanlar buradaki saraya 
nakledildikleri için mekân tarihe “Gözyaşı Sarayı” olarak 
da geçmiştir. Saraya yakınlığından dolayı mescit, daha 
ziyade Eski Saray halkı ile özdeşlemişti. Zira Eski Saray 
halkının cenazeleri genellikle burada kılınırdı. Mescidin ilk 
yapım tarihi konusunda net bir bilgi olmasa da banisi Ya-
kup Ağa’nın Edirnekapı’da bulunan mezar taşından hare-
ketle ölüm yılı olan 1547’den önce inşa olunduğu tahmin 
edilebilir22. Söz konusu yapı, ilerleyen yıllarda ciddi tah-
ribata uğramış ve bunun sonucunda 1869’da Sadrazam 
Mehmet Emin Âli Paşa tarafından fevkani üslupla yeniden 
inşa olunmuştur. Yapının mimarı İtalyan Bariori’dir23. Cami 
sekiz köşeli olup altında bugün dönerci dükkânı faaliyet 
gösteren bir de sebili bulunmaktadır. Yapının en değerli ve 
sanatkarane yanını ise kitabesi oluşturur. İç giriş kapısının 
hemen yanına konan kitabe, dönemin ünlü hattatlarından 
Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin kaleminden çıkmadır.

Mercan Ağa Camii Çeşmesi. Üzerinde İnsan 
Suresi 21. ayeti “Rableri onlara tertemiz bir içe-
cek içirecektir” yazılı, Foto: Fatih Güldal, 2012.

Âli Paşa’nın portresi,  İbnülemin Mahmut 
Kemal İnal, Son Sadrazamlar, İstanbul 1940.

Âli Paşa Camii, Kartpostal, Atatürk Kitaplığı, Krt_4557.



Mercan Tuğcular Caddesi'nin 1298/1880-81 yılındaki bir haritası, Atatürk Kitaplığı, Hrt_5572.
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Saman veren-İ evvel Camii 
(Saman emini hoca Sinan Camii)
Caminin girişi, Mercan’da Uzunçarşı Caddesi üzerindedir. 
Yapı bugün dükkânların arasında kalmış olup dikkatli ba-
kıldığında fark edilebilmektedir. Son derece küçük fakat 
bakımlı ve temiz bir mabettir. İç mekân 90 metrekare civa-
rındadır. Caminin yan tarafına muhtemelen cuma nama-
zındaki yoğunluk sebebiyle bir ek yapı inşa olunmuş vazi-
yettedir. Çok sayıda pencereye sahip olduğu için iç mekân 
gayet güzel ışık almaktadır24. 

Hadika’daki kayda göre yapının banisi Saman Emini Hace 
Sinan’dır. Kendisi aynı zamanda Çukurçeşme Mescidi’nin 
de banisi olup buraya defnolunmuştur25. Saman Veren 
Camii’nin minberini ise Midilli’de gömülü olan Sadrazam 
Maktul Mustafa Paşa koydurmuştur. Mabedin bulunduğu 
bölge, yakın zamana kadar Saman-ı Viran-ı Sanî adıyla 
anılmaktaydı.  
 
Caminin bulunduğu alan eski dönemlerde semtin en yo-
ğun yerleşim yerlerinden biri olup bir aile muhiti hüviyeti 
taşımaktaydı. Zira cami ile aynı adı taşıyan semtte 28 Ra-
mazan 1253 / 25 Aralık 1837 ve 22 Ramazan 1269/9 Ha-
ziran 1853 tarihlerinde meydana gelen yangınların ilkinde 
11, ikincisinde ise 4 ev yanarak kül olmuştu26.

Çandarlı atik İbrahim Paşa Camii
Fincancılar Caddesi ile Uzunçarşı Caddesi arasında ka-
lan camiye adını veren Çandarlı İbrahim Paşa, Osmanlı 
Devleti’ne kuruluş ve yükseliş dönemlerinde birçok vezir 
veren köklü bir aileden gelmektedir. Paşanın babası Fatih 
tarafından siyaset edilen Halil Paşa’dır. Bilindiği üzere Ha-
lil Paşa, Fatih’in tahta ilk geçişi sırasında onun lalası olan 
devşirme kökenli Zağanos Mehmet Paşa ile sürtüşmüş 
ve bu durum Balkanlar’da beliren Haçlı tehdidi de vesile 
kılınarak II. Murat’ın tahta yeniden geçmesi ile sonuçlan-

medrese ve bir de Uzunçarşı üzerinde sıbyan mektebi inşa 
olunmuştu. Ancak her ikisinden de bugüne bir iz kalma-
mıştır30.

Bezaz-ı Cedid Camii
Uzunçarşı Caddesi ile Havancı Sokağı’nın kesişim nokta-
sında yer alan Bezaz-ı Cedid Camii’nin banisi Hadika’daki 
kayda göre Bezzaz-ı Cedid Ali Paşa’dır. Kendisi Enderun’da 
sırkatipliği yapmış ve sonrasında vezirlikle çerağ edilmiş-
tir. Öldükten sonra da yaptırdığı bu caminin haziresine 
gömülmüştür. Minberi, devlet ricalinden Mehmet Emin 
Ağa tarafından konulmuştur. Merkezi bir tek kubbe ve 
yanlarda yer alan 4 yarım kubbeye sahip mabedin mimarı 
ise bilinmemektedir. Cami Bezaz-ı Cedid mahallesinden 
başlayan 1911 yılındaki yangın sırasında büyük ölçüde 
zarar görmüş31, 1922 yılında da Evkaf Vekâleti tarafından 
kadro dışı bırakılmıştır. Yapı, Cumhuriyet döneminde ön-
celeri mesken sonradan da işyeri olarak kullanılacaktır. II. 
Dünya Savaşı’nın başlarında önce kâğıtçı, sonra da iplik 
boyahanesi olarak faaliyet gösterir. 1957-58 yılında tekrar 
mescit olmasına karar verilmiş, 1965’te de ciddi bir tami-
rat görmüştür. Cami 200 metrekareden geniş bir alana ya-
yılmış olup fevkanidir. Yani altında işyerleri bulunmaktadır. 
Bu sebeple camiye merdivenlerle çıkıldığı için yapı “Mer-
divenli Mescit” olarak da bilinir. Caminin, tarihsel süreçte 
pek çok defa yangına maruz kaldığı biliniyor.

Ekrem Hakkı Ayverdi, caminin adındaki “cedid” ibaresin-mıştı. Muhtemelen genç şehzade II. Mehmet yaşananları 
ilerleyen yıllarda unutmamış ve İstanbul’u fethettikten 
sonra Bizans’tan rüşvet aldığı ithamıyla Çandarlı Halil 
Paşa’yı katlettirmişti27. Halil Paşa’nın mal varlığı müsade-
re edildiği gibi, bir süreliğine çocukları da gözetim altında 
tutulmuştur. Gözetim altında bulunanlar arasında sonraki 
yıllarda Mercan’da bir cami inşa ettirecek olan Çandarlı’nın 
küçük oğlu İbrahim de vardı. Nitekim daha Fatih zamanın-
da Halil Paşa’nın ailesine iade-i itibar verilmiş, II. Beyazıt 
de devletçe el konulan mallarını yeninden aileye bağışla-
mıştı. Bu durum Halil Paşa’ya yüklenen yüz kızartıcı suç-
lamaların pek muteber olmadığını akla getirmektedir.

İbrahim Paşa da tıpkı ailenin diğer fertleri gibi önce ilmi-
ye sınıfına intisap etti. Babası, Fatih tarafından siyase-
ten katledilmesine rağmen, İbrahim Paşa’yı 1460 yılında 
Edirne kadısı olarak görüyoruz. Fatih’in güvenini kazanmış 
olmalı ki aynı İbrahim Paşa 1473’teki Otlukbeli savaşında 
bu sefer şehzade Beyazıt’ın lalası olarak savaş alanında 
yerini alır. 1485’te Rumeli kazaskerliği payesini kazanan 
Çandarlı İbrahim, bir yıl sonra ilmiyeden ayrılarak II. Beya-
zıt tarafından üçüncü vezirliğe getirildi. 1498’in sonlarına 
doğru ise Hersekzade Ahmet Paşa’nın yerine vezir-i azam 
oldu. Paşanın 1499’daki İnebahtı kalesinin kuşatılması es-
nasında vefat ettiği ve buraya defnedildiği biliniyor28. 
      
İznik, Bursa, Edirne ve Kastamonu’da pek çok hayır eser-
leri inşa ettiren İbrahim Paşa, Mercan’da Uzunçarşı civa-
rında kendi konağının bulunduğu bir yerde adını taşıyan 
bir de cami yaptırmıştı. Yapının mimarı bilinmiyor. Ca-
minin inşasına 1492’de başlanmış ve iki-üç yıl içinde bi-
tirilmiştir.29 Çatılı bir yapı olan cami, sekiz mermer sütun 
üzerine oturan bir son cemaat yerine sahip olup otuzdan 
fazla penceresi ile iç mekânı gayet güzel bir şekilde ışık 
almaktadır. Zaman içinde harap olan cami, 1965’te bölge 
halkının maddi katkılarıyla onarılmıştır. Cami ile birlikte bir 

den hareketle bir yapının “yeni” diye adlandırılabilmesi için 
eskisinin olması lazım geldiğini ancak İstanbul’da başka 
bir “bezaz” camisi olmadığını söyler. Ona göre yapı, Bur-
sa’da aynı isimle inşa olunan bir cami ile bağlantılıdır32.  

haMaMlaR
Örücüler (Sırt) hamamı 
Örücü esnafı, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Bunların 
işleri bir Keşmiri şal, dülbent, atlas, hârâ ve ihram türü eş-
yaları sıçan delse veyahut bir tür afet etse bunlar o yara-
lanan yerleri örüp kaybederler, asla bilinmez, sanatlı iştir” 
ifadeleriyle tavsif edilir. Çelebi, esnafın 10 dükkânı ve 35 
neferi olduğunu, pirlerinin de aynı zamanda Hz Osman’ın 
cesedini yıkayıp cenaze namazına imamlık yapan Atâullah 
Habeşi olduğunu kaydeder. Musahipzade Celal, Cumhuri-
yet devrinin ilk zamanlarında bu çarşıda artık başka mes-
lek gruplarının faaliyet gösterdiğini, ancak bir kaç sanat-
kârın hâlâ çarşıda örücülük yaptığını belirtir33. 

Örücüler Hamamı, Kapalıçarşı’nın Örücüler Kapısı’nın he-
men çıkışında yer aldığı için bu isimle anılır. Mercan Ağa 
Camisi’nin karşısına denk düşer. Hemen arkasında yer 
alan Caferiye Han’ın üst katından hamamın mimari de-
tayları da görülebilir. Bunun dışında dar bir sokak arasında 
sıkıştığı için dikkatli bakılmadığı takdirde fark etmek hayli 
zordur. Mehmet Nermi Haskan, “İstanbul Hamamları” 
adlı eserinde bu yapıya “Sırt Hamamı” denildiğini söyler. 
Gerekçe olarak da sırt hamallarının yıkanmak için daha 
ziyade burayı tercih ettiğini ifade eder34. Evliya Çelebi Se-
yahatnamesi’nde de eser bu isimle anılır. Fatih devri eser-
leri hakkında kıymetli bir eser kaleme alan Ekrem Hakkı 
Ayverdi ise bu denli kesin bir dil kullanmamakla birlikte, 
Sırt Hamamı ile Örücüler Hamamı’nın aynı yer olabilece-
ğini belirtir. Zaten vakfiyeden anlaşıldığına göre hamam, 
Mercan’daki Samanveren Camii yakınında bulunmakta-
dır35. Hamam, Şinasi Akbatu tarafından Fatih Camii Vakfı 
arasında gösterilir36.   

Çandarlı Atik İbrahim Paşa Camii, Encümen 
Arşivi, 1963.

Bezzaz-ı Cedid Camii, Encümen Arşivi, 1940.
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TüRBeleR

has yunus Bey Türbesi
Mercan’da bugüne ulaşan tek türbe Has Yunus Bey 
türbesi adını taşımaktadır. Süleymaniye’den inen yo-
kuş ile Fuat Paşa Caddesi’nin köşesinde yer alan bu 
türbe, İstanbul’un fethinin 500. yılı kutlamaları bağla-
mında yeniden elden geçirilerek restore edilmiştir. 

Söz konusu türbenin Fatih devrinin üçüncü Kaptan-ı 
Derya’sı olan Has Yunus Bey’e ait olduğu söylenmek-
tedir. Ancak türbenin eski adının “Hacı Yunus Baba 
Türbesi” olması37 ve Has Yunus Bey’in katl emrinin 
Edirne’de bulunan Fatih Sultan Mehmet tarafından 
verilmesi bu türbenin zaman içinde yanlış anlamlan-
dırılan bir mekân olduğunu ortaya koymaktadır. Zira 
aslen Katalan ya da İspanyol olduğu kaynaklarda zik-
redilen Yunus Bey’in38 son faaliyet sahası Enez olup 
burada da kendi adına bir türbesi bulunmaktadır. Se-
mavi Eyice, kaleme aldığı bir makalesinde söz konusu 
türbe hakkında ayrıntılı malumat verir39. Hâsılı kelam 
söz konusu türbe kuvvetle muhtemeldir ki Has Yunus 
Bey’e ait değildir. 

Has Yunus Bey, 1455-56 yılları arasında donanma 
kaptanlığı yapmış, bu süreç içinde Ege adalarının ba-
zılarının ve Enez’in fethini temin etmiş, ancak Sisam 
Adası’na yaptığı bir seferde yirmiden fazla Osmanlı 
gemisini kadırgaya yakalandığı için kaybetmesi ve bu-
gün için çok da ayrıntılı bilgimizin olmadığı başka ge-
rekçelerle idam olunmuştur. Mezarını son faaliyet yeri 
olan Enez’de aramak daha akla yakındır. İhtimaldir ki 
kellesi sultana gösterilmek üzere Edirne’ye de getiril-
miş olabilir. 
      
Osman dede yatırı
Mercan Camii’nin 50 metre kadar ilerisinde, girişi Çak-
makçılar Yokuşu’na bakan Evliya hanın içinde bir yatır 
şeklindeki mezar hakkında pek bir bilgi bulunmamak-
tadır. Han’ın girişinde hemen sağ tarafta camekân-
la çevrili küçük bir odacık olan makamın girişinde, 
mekânda 17. yüzyılda ölmüş olan Osman Dede’nin 
yattığı yazmaktadır. 

Makam hakkında Hakkı Göktürk, İstanbul Ansiklo-
pedisi için kaleme aldığı bir yazısında Han’ın 1967’de 
bekâr uşaklarına mahsus bir otel olarak işletildiğinden 
bahseder. Binanın içindeki türbede ona göre Pabuççu 
Osman Dede adında bir zat yatmaktadır. Bu zat ina-
nışa göre Fatih Sultan Mehmet ile birlikte İstanbul’a 
giren fetih askerlerinden biridir. Fatih, bölgede Pabuç-
çu esnafının organizasyonunu ona havale etmiştir. 
Öldükten sonra da hayatı boyunca çalıştığına inanılan 
taşhanın içine defnedilmiştir40. Hanın mimarisi yakın 
dönem izlerini taşır. Muhtemelen hanın yerinde başka 
bir iş merkezi vardı ve bu han da onun yerine ikame 
olunmuştu. Yine muhtemeldir ki han adını, içinde yatan 
Osman Dede’den almaktadır.  

ÇeŞMeleR

Mirahur hasan ağa Çeşmesi
Has Yunus Paşa Türbesi’nin hemen yakınındadır. Lale dev-
rinden kalma bir çeşmedir. Bir dönem çeşmenin su haz-
nesi, dükkân olarak kullanılmışsa da sonrasında yeniden 
restore edilmiştir. Tanışık, çeşmenin daha önce Çakmak-
çılar civarında Giritli Mustafa Paşa Han’ın ilerisinde oldu-
ğunu ancak 1937’de bu mevkiye nakledildiğini bildirir41. 
Çeşme, kesme taştan yapılmış olup kitabesi Galatalı şair 
Hafız tarafından kaleme alınmıştır. Yapının 2009’da cephe 
temizliği gerçekleştirilmiştir.

Beşir ağa Çeşmesi
Bölgede Lale devrinde inşa edilen çeşmelerden biri diğeri 
de Beşir Ağa çeşmesidir. Bu çeşme Kapalıçarşı’nın Mercan 
Kapısı’nın dışında Mercan Camii’ne giden sokak üzerinde-
dir. Hâlihazırda yanında Kızlarağası Han bulunmaktadır42. 
Yapıda üç adet kitabe bulunmaktadır. Kurnanın hemen 
üzerinde yer alan kitabe, çeşmenin asıl banisi Beşir Ağa’ya 
ait olup 1140/1727 yılına tarihlidir. En üstte bulunan kita-
be saray kethüdalarından Mahcube Kadın’a aittir. Çeşme 
kurnasının hemen sol yamacındaki bir diğer tamir kitabe-
sinin sahibi ise esbak Medine kadısı Çırpanlı Mehmet Sait 
Efendi’dir. Çeşme, kullanılır durumdadır.
      
Mercan Mahallesi Çeşmesi
İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in Fuat Paşa Caddesi’nin 
alt tarafında kalan ve yıkılan konağının tam karşısında 
yer alır. Yukarıda da belirtildiği üzere bugün bu konağın 
yerinde İbnülemin İş Merkezi vardır ki, çeşme de bu iş 

Mirahur Hasan Ağa Çeşmesi, 
Encümen Arşivi, 1939.

Beşir Ağa Çeşmesi, Encümen Arşivi, 1945.



Süleymaniye Camii minaresinden Mercan ve çevresi, Foto: İbrahim Usta, 2012.



657656 www.fatih.bel.tr

merkezinin giriş kapısının tam karşısındadır. Etrafı teks-
til dükkânları ile çevrili olduğu için dikkatli bakılmayınca 
gözden kaçabilir. Çeşmenin 1291/1874 yılı kitabesinden 
anlaşıldığı kadarıyla çeşmenin ilk banisi Mehmet Ağa olup 
sonrasında Murat isminde bir kişinin himmeti ile yeniden 
imar olunmuştur. Tanışık, kitabesinin düşmek olduğundan 
bahseder ancak kitabe bugün de yerindedir43. Çeşmeden 
bugün de istifade edilebilmektedir. 

Mercan hanları
Mercan, “Hanlar Bölgesi” olarak adlandırılan Eminönü, 
Mahmutpaşa, Çemberlitaş gibi mevkilerin tam ortasında 
kalır. Yukarıda da belirtildiği gibi Mercan günümüzde de 
ticari önemini koruyan bir bölge olduğu için, buradaki belli 
başlı tarihî hanlara değinmekte fayda vardır. Han, tica-
ret, zanaat ve bazen de bu iki uğraşa bağlı olarak ikamet 
fonksiyonlarını icra etmek için inşa olunan yapılara verilen 
genel isimdir. Mimari biçimleri ve fonksiyonları itibarıyla 
kervansaraylarla bazı benzerlikler gösterseler de kervan-
saraylar şehirler arası uzun mesafeler göz önüne alınarak 
tasarlanmış olup hanlar şehir içi ticaret göz önüne alına-
rak inşa edilirler44. Mercan’daki hâlihazırda var olan hanlar, 
inşa ediliş tarihleri itibarıyla 16.-20. yüzyıl arasındaki farklı 
periyotları kapsar. Bu hanların belli başlıları şunlardır:
      
Kızılay Şerif Paşa hanı
Uzunçarşı Caddesi’ne Kapalıçarşı istikametinden girildi-
ğinde ilk hanlardan biridir. Yapım tarihini tespit edemedi-
ğimiz han, Kavalalı ailesinden Sait Halim Paşa’nın hanımı 
Tarendil Hanımefendi tarafından 17 Nisan 1930’da Türkiye 
Hilaliahmer Cemiyeti’ne yani Kızılay’a bağışlanmıştır. La-
kin Han’a adını veren Şerif Paşa’nın tam olarak künyesine 
ulaşmam mümkün olmadı. Kanımızca söz konusu Şerif 
Paşa, Hıdiv ailesine damat olan Kürt Mehmet Şerif Paşa 

olmalıdır. Kendisi 1890’da Sadrazam Sait Halim Paşa’nın 
kız kardeşi Emine Halim Hanım’la evlenmişti. Bilindiği 
üzere Şerif Paşa, bir müddet İttihatçılarla ortak hareket 
etmiş, ancak sonrasında kişisel nedenlerle hem cemiyet-
ten ayrılmış, hem de imparatorluk içindeki Kürt Milliyetçi-
liğine yönelik bazı teşebbüslerin önde gelen hamilerinden 
biri olmuştur. Fransa’da kaldığı günlerde yakışıklılığından 
dolayı Fransızlar kendisini “Beau Şerif” yani “Güzel Şerif” 

Mercan Mahalle Çeşmesi kitabesi, 
Encümen Arşivi, 1945.

Büyük Valide Han, Encümen Arşivi, 1937.

Mercan Mahalle Çeşmesi, Encümen Arşivi, 1945.
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olarak anmışlar, İstanbul basınında Süleyman Nazif de bu 
ifadenin okunuşundan yola çıkarak istihzai biçimde paşa-
ya “Boş Herif” demiştir45.
      
İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanan “Geçmiş-
ten Günümüze İstanbul Hanları” adlı eserde 19. yüzyılın 
sonu ve 20. yüzyıl başları göz önüne alındığında Şerif Paşa 
Han’da daha ziyade Ermeni kökenli tacirlerin bulunduğu 
gözlemlenir. Burada bulunan ticaret erbabı komisyoncu-
luk, fesçilik, basmacılık, manifaturacılık, sarraflık, terzilik 
gibi alanlarda faaliyet göstermekteydiler46. Bugün ise han 
içinde daha ziyade askıcı, takım elbiseci, üniforma satıcısı 
gibi meslek kolları faal vaziyettedir.
      
Han, tarihsel süreç içinde bölgedeki pek çok ticaret mer-
kezi ile aynı kaderi paylaşarak birkaç büyük yangın geçir-
miştir. 27 Cemaziyevvel 1325/26 Temmuz 1907 Cuma ge-
cesinde hanın alt katında çıkan yangın 15 ve 16 numaralı 
odalardaki eşyaların yanmasına sebebiyet vermişse de 
yangın çok büyümeden kontrol altına alınmıştır47. 
      
Kilit han
Uzunçarşı Caddesi ile Tacirhane Sokağı arasında uzanan 
bu hanın mimarı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Hanın 
kitabesi de yoktur. Ceyhan Güran, İstanbul hanları üzerine 
yaptığı kapsamlı çalışmasında kullanılan yapı malzeme-
lerinden yola çıkarak hanın Bizans devrine kadar uzanan 
mimari özellikler taşıdığını, Osmanlı döneminde ise bu-
günkü yapının, mevcut kalıntılar üzerine inşa olunduğunu 
söyler48. Hanın ana girişi Uzunçarşı Sokağı üzerindedir. İki 
katlı bir yapı olan Kilit Han, bir de orta avluya sahiptir. Bina 
bir ticaret hanı olarak kurgulandığı için zemin kat depola-

tır. Günümüzde Caferiye Han’da giyim, güvenlik malzeme-
si, etiketçi, şapkacı gibi meslek alanlarında faaliyet göste-
ren dükkânlar bulunmaktadır. Handa 85 dükkân yer alıyor.  
       
Büyük valide han
Mercan’ın en tanınmış hanı hiç şüphe yok ki Büyük Valide 
Han’dır. Han, kitabesiz olup cumbalı ön cephesi Çakmak-
çılar Yokuşu’na bakar. Bu cepheye bakan yüzünde karşı 
komşusu Büyük Yeni Han’dır. Yapı iki katlı ve üç avlulu 
hanlar grubuna girer. Han, özellikle o vakte kadar İstanbul 
han mimarisinde tEsatüf olunmayan üç avlu özelliği ile 
ayrıca dikkat çekicidir. Mimari açıdan dikkat çeken bir diğer 
özelliği de hana giren hayvanların barınabilmesi için üçün-
cü avluda bir rampa ile inilen ahır alanının yapılmış olma-
sıdır. Eski hanlarda genel itibarıyla bu tarz bir ahır alanına 
tEsatüf olunmaz51. Hanın ikinci avlusu da 63-66 metre 
ebatlarındaki ölçüleri ile geniş bir meydan hüviyeti taşır. 
20. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan bazı çalışmalarda 
hanın içindeki dükkân sayısı 1. ve 2. avlularda toplam 153; 
3. avluda ise 57 oda şeklinde verilir. Ancak günümüzde 
bu odaların bazıları daha fazla gelir getirmesi amacıyla 
bölünmüştür. Büyük Valide Han’ın bir parçası olan Küçük 
Han’ın (Han-ı Sagir) ise bir bölümü 1926’da çökünce geri 
kalan kısmının büyük bir bölümü de tehlike arz etmemesi 
için yıktırılmıştır. Öte yandan Büyük Valide Han’ın bazı bö-

ra, üst kat ise bürolara ayrılmıştı. Bugün ise gerek alt ve 
gerek üst katlar özellikle çantacı esnafı tarafından büro 
olarak kullanılmaktadır. Ancak dükkânlar doğal hâllerini 
kaybetmiş vaziyettedir49. Hanın üst katından Mercan oto-
parkının bulunduğu alana geçmek mümkündür.  
      
Caferiye han
Mercan Caddesi üzerinde bulunan ve bölgenin en köklü 
hanlarından birisi olan Caferiye Han’ın yapım yılı 1888’dir. 
Yapının ismi, bir zamanlar burada da İran kökenli tacir-
lerin etkin olduğu fikrini akla getiriyor. Hanın içinde uzun 
zamandır faaliyet gösteren esnaf da bunu doğruluyor. Ca-
feriye Han’da Osmanlı döneminde, daha ziyade İranlı halı 
tacirleri faaliyet göstermekteydi. Han’ın üst katları dük-
kân ve ikametgâh alt kısmı ise ahır olarak kullanılıyordu. 
Caferiye Han dışında İranlı esnafın Mercan ve çevresindeki 
başka hanlarda da ikamet ettiklerini biliyoruz ki, bunların 
başında yine Mercan’daki Valide Han ve Bekçibaşı Han ile 
Çemberlitaş’taki Vezir Han gelmekte idi. Ayrıca Hacı Nazif 
Ağa Hanı, Büyük Yıldız Han, Sultan Odaları Hanı ve Süm-
büllü Han da İranlıların ticari faaliyetleri için tercih ettikleri 
diğer mekânlardı50. 
      
Han, Âli Paşa Cami’nin yan tarafından aşağı doğru inen 
Mercan Caddesi’nin hemen üzerinde yer alır. Han’ ın giriş 
kapısı da buradır. Caferiye Han, 19. yüzyılda inşa olunan 
nadir geniş açık avlulu hanlardan biridir. Bu özelliği sebe-
biyle de klasik Osmanlı hanlarını hatırlatır. Yapı üç katlı 
olup hâlihazırda bu özelliğini korur. Ancak hemen belirte-
lim ki giriş katındaki vitrin düzenlemesi sebebiyle ön cep-
hesi epey bozulmuştur. Meyilli bir arazi üzerine kurulmuş 
olan han, plan itibarıyla bu eğimli araziye uyum sağlamış-

lümleri de 6 Ağustos 1322/19 Ağustos 1906’da yıkılmıştı. 
Anlaşılan o ki hanın eskiden beri en büyük sorunu bakım-
sızlıktır.  Bu sorun yazık ki hâlihazırda da devam etmekte-
dir. Pek çok dükkânın kapısına kilit vurulmuş vaziyettedir. 
Yine pek çok han odası da gayrikanuni şekilde daha küçük 
odacıklara bölünmüş ve hanın asli dokusu ciddi oranda 
tahribata uğramıştır. Halbuki han, 1951’de kurulmuş olan 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tara-
fından koruma altına alındığı gibi, 1982’de eski eser olarak 
tescil edilmiştir52.
      
Hanın baniyesi Osmanlı padişahlarından Sultan IV. Murat 
ve İbrahim’in anneleri olan Kösem Valide Sultan’dır53. Han, 
Kösem Valide’nin Üsküdar’da inşa ettirdiği külliyeye gelir 
getirmesi için inşa olunmuştur. Evliya Çelebi’deki bir kayda 
göre hanın bulunduğu arazinin üzerinde Cerrah Mehmet 
Paşa’nın sarayı bulunmaktaydı. Lakin bu saray o dönem-
lerde yıkılmış olduğundan Kösem Valide Sultan, saray ka-
lıntılarının üzerinde söz konusu hanı inşa ettirmiştir. Hanın 
ortasında bir de cami yaptırılmıştır. Tarihçi Naima Mustafa 
Efendi’deki bir kayda göre Kösem Valide Mahpeyker Sul-
tan, torunu IV. Mehmet ve gelini Hatice Turhan Sultan’ı 
bir suikast ile kaldırmaya karar verip de başarısız olunca 
bu girişimi hayatı ile ödemiş ve bunun sonrasında Valide 
Han’daki odalarda sakladığı 20 sandık filorin değerindeki 
serveti devlet hazinesine aktarılmıştı. Bu konu hakkında 
Naima şunları söyler: “Mercan çarşısında bina eylediği han 
ki Valide Hanı dedikleri muazzam handır. Ol handa yirmi 
sandık florini bulundu, anı dahi miriye aldılar”54.      
      
Günümüzde Valide Han’ın bazı yerleri son derece izbe bir 
görünüm sergilemektedir. Hatta hanın bazı kısımlarında 
aydınlatma bile bulunmamaktadır. Yürürken taşlık zemi-
nin azizliğine de uğrayabilmektesiniz. Han, tüm bakımsız-
lığına rağmen yine de tarihsel açıdan kıymetini korumak-
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tadır. Bazı odaların kapıları son derece orijinaldir. 
      
Handa faaliyet gösteren meslek kollarına da göz ata-
cak olursak; daha ziyade giyim ve kuyumcu atölyeleri ve 
şapkacılar göze çarpmaktadır. Son zamanlarda ise hana 
hediyelik gece lambası imal eden esnaf da yerleşmeye 
başlamıştır. Bazı odaların depo olarak kullanıldığı han, bir 
zamanlar dokumacılık sektörü ile de sivrilmişti. Burada 
geleneksel dokuma makineleri özellikle üst katı mekân 
tutmuştu. Ancak 1990’lardan itibaren imalathanelerin 
Suriçi’nden çıkarılması sürecinin başlamasının da etki-
siyle, tezgâhlar hanı hızla terk etmişlerdir55.Han, bilhas-
sa 20. yüzyılın başlarına kadar İstanbul’da yaşayan İran 
kolonisinin merkezi olarak bilinirdi. İçindeki esnafın büyük 
bir kısmını İranlılar oluştururdu. Bunların da ekseriyeti 
Tebriz, Hoy, Selmas gibi bölgelerden gelen Azeri kökenli 
İranlılardı. Bu sebeple de bazı çalışmalarda hanın sakin-
leri buraya “Burası Han değil, küçük bir ülkedir” demek-
tedirler56. Han, İranlılar açısından sadece bir ticari merkez 
değil, aynı zamanda İran’da hayata geçirilmesi planlanan 
anayasal reformların da örgütlendiği bir mekân olagel-
mişti. Nitekim 1907’de bu han içinde kurulan “Encümen-i 
Saadet-i İraniyan-ı Mukimin-i İstanbul” adındaki cemiyet, 
1909’da İran’ın ikinci kez anayasal bir düzene geçmesin-
de önemli roller oynamıştı57. Yine aynı şekilde Valide Han, 

uzanıyor. Lakin ahşap cami, İstanbul’daki yangınlardan 
kurtulmayı başaramamış; en son 1947’de yanan mabet, 
halı ticareti ile uğraşan İranlı tacirlerden Hacı Mehmet 
Naki Şefizade tarafından yeniden inşa ettirmiştir. Bu ko-
nuyla ilgili bir kitabe caminin iç kısmında hâlen görülebilir. 
Camide hem Şii hem de Sünni usulü ile namaz kılan Müs-
lümanlara rastlanabiliyor. Ancak burada hemen dikkati 
çeken husus, caminin içine girildiğinde sol tarafta kalan 
“Mühür” adı verilen bir dizi taştır. Bilindiği üzere Caferiler, 
Kerbela toprağından yapılan bu küçük taşlara alınlarını 
koymayı önemsiyorlar. Böylelikle Hz. Hüseyin’in kanının 
akıtıldığı o kutsal toprakları da yad etmiş oluyorlar.    
      
Büyük Valide Han’ın tarih içinde oynadığı en önemli rol-
lerden biri de matbaacılık alanındadır. İstanbul’un bilinen 
ilk korsan kitapları bu hanın dehlizvari koridorlarında te-
sis edilen matbaalarda basılmıştır. Bu kitapların bir kısmı 
ihtilalci fikirlere sahip muzır yayınlar, bir kısmı ise bilhas-
sa ulema nezdinde basılıp basılmaması sürekli tartışma 
konusu edilen dinî yayınlardı. Osmanlı Devleti’nde dinî 
yayımların matbaada basımı konusu 19. yüzyıla kadar 
hassas bir konu olma özelliğini korumuştur. Babıâli’nin 
tasvip etmesine rağmen Fetvahane bu tarz yayınların 
matbaada basımına sıcak bakmıyordu. İşte tam da bu 
noktada Büyük Valide Han’da İranlıların açtığı matbaa-
lar devreye girmiş ve Kur’an-ı Kerim burada basılmaya 
başlanmıştır. Yine Ahmet Rasim’in de belirttiği gibi devr-i 
istibdadda hükûmetçe sakıncalı görülen pek çok kitap 
ya da risale bu handaki matbaada basılarak el altından 
satışa sunulmuştur. 
      
Öte yandan hiç şüphesiz burada basılan kitaplar, yayıncı-
ları da mağdur etmekten geri kalmıyordu. Yayıncılar çareyi, 
kitaplarının yasal yollardan basıldığını belirtmek için yayı-
nın iç kapağına mühür vurmakta ve mühürsüz nüshâlârın 
sahte olduğu ibaresini koymakta bulmuşlardır. Lakin İranlı 
matbaacılar bu durumu da taklit etmeye kalkacaklardır. 
Her ne kadar mühür yerine kullandıkları ibarenin aslı ile 
alakalı olmasa da mührün altındaki “mühürsüz nüshâlâr 
sahtedir” ibaresini aynen kullanmışlardır. Osmanlı arşivle-
rinde Valide Han’da basılan korsan kitaplarla ilgili belgeler 
de mevcuttur. Bunlardan 5 Rebiyülevvel 1313/26 Ağustos 
1895 tarihli bir belgede Zühdü Efendi’nin Arapça üzerine 
kaleme aldığı “El-Müşezzeb” adlı eserin, Valide Han’da 
bulunan Ahter Matbaası’nca taklit olarak hazırlandığını 
tespit edildiği ve baskı işleminin derhâl durdurularak ba-
sılan kitaplara da el konulması emrediliyordu.           

MeRCan OdalaRı
Mercan, tarihsel süreç içinde bekâr odaları ile de tanın-
mıştır. Bu odalarda bölgede terlik ve ayakkabı imalatı ya-
pan ve “kavvafiye” adı ile bilinen meslek grubuna mensup 
bekâr gençler kalırlardı. Evlenen kişiler artık bu odalarda 
barınamaz ve şehrin bir semtinde hane açmak durumunda 
kalırlardı. Burada “oda”dan kasıt genel itibarıyla imalat-
hane ve dükkânların üst katlarıdır. Böylelikle buralarda 
yatan gençler, hem belli bir disiplin içinde yaşıyor hem de 

İstanbul’daki İranlıların Muharrem ayinlerini başlattık-
ları mekân olarak da bilinmektedir58. Burada başlatılan 
ayinler Üsküdar’da Seyyid Ahmet Deresi’ndeki İranlılar 
Mezarlığı’nda sonlanmaktaydı. Ayinler son derece kanlı 
olabilmekte, üstelik törenlere katılanlar zaman zaman bir 
dizi taşkınlığa da sebep olmaktaydılar. Nitekim özellikle 
Sultan II. Abdülhamit döneminde gerek şehrin asayişin-
den sorumlu merciler ve gerekse de İran elçileri, törenler 
öncesinde sıklıkla uyarılmışlardır59. Kaldı ki bu törenlere 
tEsatüf eden yabancıların izlenimleri de ayrıca dikkate şa-
yandır. Bunlardan biri olan Amerikalı Dorina Neave, davul-
ların sesinden ve ayine katılanların kafalarına vurdukları 
bıçak darbelerinden oldukça etkilenmiş ve bayılacak nok-
taya gelmiştir. Neave, kaleme aldığı hatıralarında 4 sayfa 
kadar bu törenler sırasındaki izlenimlerine yer verir60.  
       
Hanın avlusundaki mescit ise İstanbul’da İranlıların en 
tanınan ibadet yerlerinden birisi durumundadır. Handa 
bugün hemen hiç İranlı kalmamasına rağmen, gerek o 
civarda faaliyet gösteren gerekse de iş için yolu Mercan 
cihetine düşen Caferi kökenli vatandaşlarımız namazlarını 
burada eda etmeye özen göstermektedirler. Hâlihazırda 
hafta sonları dışında Iğdırlı bir Caferi imam burada namaz 
kıldırmaktadır. Esasen avlunun tam ortasında bulunan 
bu mescidin kökleri, Han’ın yapılışı ile aynı zamana kadar 

ticarethaneye göz kulak oluyorlardı. Gençlerin bu odala-
ra dışarıdan misafir ya da hemşehri getirmeleri kesinlikle 
yasaktı61. Gençler mesai bittikten sonra akşam yemeğine 
kadar dinlenir, akşam yemeğini takiben biraz sohbet et-
tikten sonra yataklarına çekilirlerdi. Bekârların başında 
20. yüzyıl başlarına kadar odabaşılar bulunur ve onların 
asayişinden öncelikle bu kişiler mesul tutulurdu. Yakın za-
mana kadar bazı dükkân ve imalathanelerin üst katında 
bekâr gençlerin yatıp kalması adeti yaşamıştır. Bu durum 
zaman zaman yangınlara da âdeta davetiye çıkarmıştır. 
Misalen 17 Zilkade 1269/4 Eylül 1869 Çarşamba günü 
Zincirli Han’ın üst katında kuyumcu esnafının odalarından 
birinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınmış ve 
bölge büyük bir badireden kurtarılmıştı.
      
Mercan odalarındaki gençlerin kuvvetleri ve ahlaki fazilet-
leri bazı kaynaklarda da zikrolunur. Misalen Evliya Çele-
bi’deki bir kayda göre Kanuni Sultan Süleyman serkeşlik 
yapmaya kalkan yeniçerileri Mercan odalarındaki gençler-
le korkutmuş ve onları, edepsizliklerine devam etmeleri 
durumunda onları Mercan odalarının pabuççu bekârlarına 
kırdırmakla tehdit etmiştir62. Bunu duyan gençler toplana-
rak Topkapı Sarayı’na gelmiş ve padişahın emrine amade 
olduklarını belirtmişlerdir. Bu anlatımın doğruluğu su gö-
türse dahi Mercan odalarındaki gençlerin şehir folklorunda 
hatırı sayılır anıları olduğu rahatlıkla çıkarılabilir.
      
Mercan’daki bekâr odalarının çok önemli konukları da ol-
muştu. 18. asrın sonlarında Yeğen Mehmet Paşa Belgrad 
serdengeçtiliği yaptığı sırada başı derde girince soluğu 
İstanbul’da almış ve bir müddet Mercan’daki bekâr oda-
larında saklanmıştı. 17. yüzyılda zındıklıkla itham edilen 
Lari Mehmet Efendi de bu odalardan birinde yaşıyordu. 
valİde han’ın  İRAnlılaRı ve 
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Farsça kitabesi, Foto: Önder Kaya, 2012.
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MuhaRReM TÖRenleRİ

Temelleri Osmanlı padişahı IV. Murat zamanında ve bu 
hükümdarın annesi Kösem Valide Sultan tarafından 
atılan Mercan’daki Valide Han, Cumhuriyet’in ilk yılları-
na kadar İstanbul’da yaşayan İranlıların en önemli ticari 
merkezlerinden biri olma konumunu devam ettirmiştir. 
Hanın 1948 yılındaki durumu ise Akşam gazetesi mu-
habirlerinden Cemaleddin Bildik’in bir yazı dizisine konu 
olmuştur. Bildik, kaleme aldığı yazısını daha ziyade Er-
nest Momboury’nin İstanbul gezi rehberi kitapçığı ile o 
dönemde Valide Han’ın odabaşılığını yapan Ahmet Ba-
hadır’ın sözlü şahitliğine dayandırmış, bunlara kişisel 
gözlemlerini de eklemiştir. Bildik’in verdiği malumata 
göre üç bölümden oluşan hanın 1. ve 2. avlusunda ikisi 
cami odası olmak üzere 153 oda bulunmaktaydı. 3. avlu 
da ise 57 oda bulunmakta olup toplamda oda sayısı 
210’u buluyordu. Lakin 3. avludaki 57 oda harap olduğu 
için handa 151 oda kullanılmaktaydı. 3. avludaki odaların 
kullanılmama sebebini ise Gönül Cantay’ın bir makale-
sinden öğreniyoruz. Zira “Han-ı Sagir” olarak da adlan-
dırılan bu avlu, Mart 1926’da çökmüştür. Hatta bu olay 
dönemin gazetelerinde de ses getirmiştir. 22 Mart 1926 
tarihli Cumhuriyet gazetesinde hem yıkılan kısmın hem 
de enkaz altında kalarak can veren işçinin bir fotoğrafı 
yayımlanmıştır. Yine gazete yaşanan gelişmeler hak-
kında şunlar söylenmektedir: “Dün sabah saat 10.40’ta 
Mercan’da Valide Han derununda “İç Han” namıyla ma-
ruf mahâlde feci bir kaza olmuş, şehremaneti tarafından 
icra ettirilen hedmiyat (yıkımlar) esnasında gayrimemul 
(beklenmeyen) bir mahallin birdenbire yıkılması ile üç 
amele ifadeye gayri muktedir bir hâlde yaralanmış, diğer 
bir amele vefat etmiştir.”  

      
Biz yine Bildik’in yazısına dönelim: Handa kullanılan 153 
odanın 86 sahibi bulunmaktadır. Bunların dördü İran’da 
geri kalanları ise İstanbul’da yaşamaktadır. Cemaleddin 
Bildik, 27 yıldır hanın odabaşılığını yapan Ahmet Baha-
dır’ın verdiği bilgiye nazaran buranın 1921’e kadar İranlı-
larca ikametgâh olarak kullanıldığını ancak bu yıl içinde 
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vilayetçe alınan bir kararla bu durumun yasaklandığını 
söylemiştir. Sonrasında han odaları 6-7’şer liralık be-
dellerle kiraya verilmiştir. Yine odabaşının ifadesine göre 
151 oda devede kulak kabilinden sadece 2890 liralık bir 
gelir getirmektedir. Oda kiraları da 1948’e gelindiğinde 
10, 15 ve 30 liraya yükseltilmiş olup ortalama kira bedeli 
22 lira kadardır. Han, bakımsız olmakla birlikte, o tarih-
lerde vızır vızır işlemektedir. Handaki dükkânlara bakıl-
dığında ise genellikle çuvalcı, terzi, kumaşçı, şapkacı gibi 
meslek grupları burada ticari faaliyet göstermekteydi. 
      
Ahmet Bahadır, kendisi ile yapılan röportajın yayımlan-
dığı 8 Şubat 1948 tarihli nüshada İstanbul’daki İranlılar 
tarafından Valide Han’dan başlatılan Muharrem ayinleri-
ne dair bilgiler vermektedir. Onun anlatımına göre 10 Mu-
harrem’de başlayacak ayinlerden bir gün önce hana 15-
20 kadar bileyici gelmekteydi. Bu kişiler, sayıları 40-50 
kadar olan ve ayine kan akıtıcı olarak katılacak kişilerin 
kullanacakları bıçak ve hançerleri bileylerdi. Aynı şekilde 
ayin sırasında hayati bir tehlikeyi en az seviyeye indirmek 
amacıyla bileyicilerle beraber doktorlar da hana gelir, ya-
şanacak olaylar sırasında sırtlarını topuz ya da başlarını 
hançerlerle yaralayacak kişilere müdahâle için hazır bu-
lunurlardı. Doktorlar ayin sırasında sadece yaraları sarar, 
akan kanları silmezlerdi. Bu kanlar, ayinin sonlandığı Üs-
küdar Seyyid Ahmet Deresi’nde silinirdi. Bıçak ve hançer-
lerle kan akıtacak kişiler ana-babaları tarafından “kan 
akıtmalığa” verilir yani Hz. Hüseyin’in aşkı için bu göreve 
adanırlardı. Öte yandan bir de sopa ucuna takılmış zincir-
li topuzlarla sağ ve sol omuzlarının üzerinden aşırtarak 
sırtlarına vuran kişiler vardı. Bunlar siyah bir elbise giyer 
ve elbiselerinin arkasında topuzun vurulacağı yeri açıkta 
bırakırlardı. Kafile, bu şekilde mersiyeler okuyarak Çem-
berlitaş’taki Vezir Han’a kadar yürür, burada çok kısa bir 
süre kaldıktan sonra doğrudan Galata Köprüsü’ne inerek 
Üsküdar cihetine geçerdi. Üsküdar’da yeniden toplanan 
kalabalık, en önde kan akıtıcılar olduğu hâlde Karacaah-
met’teki Seyyid Ahmet Deresi’nde bulunan İranlılar Me-
zarlığı’nın yolunu tutardı. Ayin burada sona erer ve kan 
akıtıcıların kanları burada temizlenirdi.             
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bir işçiliğin ve sanatın kullanıldığı bu dönemde ahşa-
bın taş ve mermere tercih edilebilir bir malzeme olarak 
kullanılması mümkün görülmemektedir. Bilim insan-
ların ortaklaştığı, adlandırmanın “Tahte’l-kal‘a”dan 
geldiği ve bu tanımlamanın ise kale altına karşılık gel-
diğidir. Bu kabule göre Tahtakale, bölgede bulunan bir 
kale, kule ya da saray yapısının konumuna göre seviye 
olarak altta kalmasından bu ismi almış olmalıdır. 
 
Osmanlı’nın İstanbul’daki ilk saray yapısı olan ve Eski 
Saray olarak tanımlanan, günümüzde İstanbul Üniversi-
tesi Rektörlüğü’nün ve bazı fakültelerinin konumlandığı 
alan bu adlandırmanın temel verilerinden birini oluştur-
maktadır. Fatih Sultan Mehmet’in şehri alışından hemen 
sonra başlayan saray imar faaliyetinin 1455 yılında kıs-
men tamamlandığı düşünülmektedir. Eski Saray’ın bu-
lunduğu bölge Bizans’ın önemli forum alanlarından biri 
olan Forum Tauri’de bulunmaktaydı ve bu inşa alanında 
bir yapılar grubu bulunmaktaydı. 

Tahtakale Mahallesi, Fatih ilçe sınırları dâ-
hilinde Mısır Çarşısı, Cemil Bilsel Caddesi 
ile Mercan ve Rüstem Paşa mahalleleri 
arasında bulunmaktadır. Bizans’ta Ve-
nediklilerin ticaret kolonisi olarak şekil-

lenen bölge Osmanlı devrinde de ticaret merkezi ol-
maya devam etmiş ve bu sürekliliği günümüze kadar 
taşımıştır.
 
Kesintisiz bir yaşama tanıklık etmiş Tahtakale’nin 
isimlendirilmesinin etimolojik kökenleri ile ilgili bir-
çok rivayet bulunmaktadır. Doğrudan bir algılamanın 
neticesi olarak bazı aktarımlarda tahta bir kulenin 
varlığından söz edilmiştir. Bu rivayete göre tekerlek-
li seyyar bir kulenin varlığından bahsedilmekte ve bu 
hareketli durumun bir güvenlik kullanımı yarattığın-
dan söz edilmektedir. Bir diğer aktarımda ise tahta bir 
kuleden yahut kaleden bahsedilmektedir. Fakat bu iki 
sav da inandırıcılıktan oldukça uzaktır. Mimaride usta 

TahTaKAle SeMT TaRİhÇeSİ

İ.Umut ÇeLİK* 

*Tarihçi, MA

Uzunçarşı Caddesi ve Yavaşça Şahin Camii, 1960, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: Kb 10821.
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1458 yılında inşa faaliyeti büyük ölçüde tamamlanan 
sarayın yaklaşık bir mil uzunluğunda bir duvarla çev-
relendiği bilgisi aktarılmaktadır. Topkapı Sarayı’nın in-
şasından sonra Eski Saray olarak adlandırılan yapının 
bulunduğu hâkim konum, etrafındaki yapılar için bir 
konumlanma hâli oluşturmuştur. Bu anlamda bu sur 
duvarlarının aşağı ya da alt tarafı için bir ifadeden Tah-
takale ismi şekillenmiş olabilir. Bir diğer kurgu ise Bü-
yük Valide Han ile ilişkilendirilebilir. Kaynaklar, Bizans 
devrinde kullanılan bir zindandan söz etmektedir. Pra-
itorion olarak adlandırılan bu zindan Vigla’da bulun-
maktaydı. Bazı kaynaklar da Eminönü-Yemiş iskelesi 
hattının gerisinde konumlanan bu yapının bugünkü Bü-
yük Valide Hanı’nın yerinde bulunduğu dile getirilmiştir. 
Büyük Valide Hanı’nın, Han-ı Sagir olarak adlandırılan 

Bu sebeple burada şekillenen bir ticaret mahallesi bu 
isimle tanımlanmış olabilir. Tahtakale isminin İstan-
bul dışında da kullanıldığı bilinmektedir. Bu anlamda 
Bursa ve Edirne gibi önemli yerleşimlerde de bu isme 
rastlamaktayız. Özellikle Bursa’daki Tahtakale kadim 
izleri taşımaktadır. Ortaya atılan bu görüş bilimsel 
olarak bizce daha anlamlı durmaktadır. Öte yandan 
semtin Arapça adını telaffuzda zorlanan Türklerin sa-
dece ses benzerliğinden dolayı tahta kuleyi düşünmüş 
olmaları ihtimali geçerliliği zayıf da olsa yapılan de-
ğerlendirmeler arasındadır.  Bizans İstanbul’unda li-
mana olan yakınlık ve konumlanma bölgenin kesintisiz 
canlılığının en önemli nedeni olmuştur. 1453 öncesinde 
asıl ticari hat Mese ile Haliç arasında konumlanmak-
taydı. Osmanlı öncesi bu tabloda Tahtakale, Galata ile 

üçüncü avlusunda yer alan ve Bizans karakteri taşıyan 
bir kule yapısının Vigla’nın gözetleme kulesi olduğuna 
dair bir görüş bulunmaktadır. Aynı bölge için sunulan 
bir başka görüş ise Evliya Çelebi aktarımını referans 
alarak Kösem Sultan’ın burayı yaptırmadan önce aynı 
yerde bulunan bir saray yapısını ortadan kaldırdığını 
aktarır. Bu savda Kösem Sultan Cerrahbaşı Mehmet 
Paşa’nın sarayının yerine hanı inşa ettirmiştir. Her iki 
aktarımda da bir çevreleme duvarı ya da kale algısı 
devreye girmektedir. Bu algı Tahtakale isminin şekil-
lenmesinde diğer görüşler olarak sıralanabilir. Netice 
olarak asıl olan Tahtakale adlandırılmasının nereden 
geldiğinin kesinlik kazanamadığıdır. Anadolu için gü-
venli olan kale surlarının gölgesinde yoğunlaşan ti-
caret algısı böyle bir isimlendirme için geçerli olabilir. 

İstanbul arasındaki bağlantıyı sağlayan Porta Perema 
(Balıkpazarı Kapısı) karşısında önemli bir bölgeydi ve 
Venediklilerin kontrolündeydi. Venediklilerin kontrolü 
altındaki günümüz Tahtakale sınırlarında balyozun 
ikametgâhı da bulunmaktaydı. Tahtakale’de bulunan 
iskele sonrasında da önemini devam ettirmiş ve Yemiş 
İskelesi olarak adlandırılmıştır.  Latinler ise buradaki 
iskeleyi Scala Sycena (Galata İskelesi) olarak adlan-
dırmışlar ve onlarda buraya Balıkpazarı Kapısı demiş-
lerdir. Günümüz Tahtakale’sinin kadim zamanlardan 
kalan ve günceli yakalayan sokaklarında bunu hisset-
mek hiç de zor olmamaktadır. 

İstanbul’un alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet, 
Anadolu ve Rumeli’den beş bin aile getirterek İstanbul’a 

Tahtakale ve civarı, Sébah-Joaillier um 1900, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 25101’den detay.
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yerleştirmiştir. Bunlar içinde Gazze ve Remle’den ge-
lenler Tahtakale’ye, Kıptiler Haliç kıyılarına, Arnavut-
lar Silivrikapı’ya, Safed’den gelen Yahudiler Hasköy’e 
yerleştirilmişlerdir. Fetih sonrasında Tahtakale ve çev-
resinde bulunan Bizans dönemi mekânlar işlevlerini 
yitirmemiştir. Yeni idari yapı ve iktidar kendi algısına 
göre bir yapılaşmaya başvurmuştur. 

Bu yapılanma sürecinde vakıf kültürü ve organizas-
yonu önemli bir yere sahipti. Balıkpazarı kapısının he-
men ardında yer alan ve bir Mimar Sinan yapısı olan 
Tahtakale Hamamı Ayasofya’ya vakfedilmiştir. Bölge-
nin önemi Kanuni Sultan Süleyman döneminde artar. 
Çünkü başta büyük sultanın önce oğlu Mehmet adına 
yaptırdığı Şehzade Külliyesi, ardından kendi adına inşa 
ettirdiği Süleymaniye Külliyesi, Haliç’ten buraya gide-
cekler için Tahtakale’den geçmeyi zorunlu kılmaktadır. 
Bir de bunların üzerine yönetimin kudretli Sadrazamı 
Rüstem Paşa’nın cami ve ticari yapıları eklenince böl-
ge büyük bir potansiyel hâline gelmiştir. Haliç’te bulu-
nan ticaret bölgesinde, eski sahil yolunun Uzunçarşı 
ile birleştiği yerde yapılan önemli cami yapı bölgenin 
tarihsel kimliğini kuvvetlendirmiştir. Tahtakale Mahal-

lesi, Balkapanı ve Kızılhan Sokağı olmak üzere iki ana 
güzergâh bulunmaktadır. Balkapanı Sokağı, Tahtakale 
ile Hasırcılar Sokağı arasında kalan bölümdür. Karakol 
Sokağı ve Kahveciler Çeşmesi Sokağı ile kavşak nok-
taları vardır. Kızılhan Sokağı ise Hasırcılar Caddesi ile 
Asmaaltı Caddesi’ni bağlayan sokaktır. Mimar Sinan 
eseri Rüstem Paşa Külliyesi bu yönde bulunmaktadır.
 
Tarih boyunca depolama, alış-veriş gibi limana bağımlı 
faaliyetlerin şekillendirdiği Tahtakale’de konumlanan 
belli başlı hanların ilki olarak bir 16.yüzyıl yapısı olan, 
ticaretin merkezi ve payitahtın erzak deposu Balkapa-
nı Hanı ve devamında Çukur Han, Papazoğlu Hanı, Kızıl 
Han, Burmalı Han, Halil Hanı, Tamburacı Han, Mustafa 
Paşa Han, Silahtar Han, Kurukahveci Hanı, Kanza Hanı, 
Sarıoğlu Han, Bokurt Han, Yemiş Hanı sıralayabiliriz. 

Yaşamın olanca hızla aktığı Tahtakale birçok dinî ya-
pıyı da bünyesinde barındırmaktadır. Bunların içerisin-
de Rüstem Paşa Camisi, Timurtaş Mescidi, Hacı Davut 
Mescidi, Yavaşça Şahin Paşa Camii sıralanabilir. Bunlar 
dışında Hatice Sultan Çeşmesi ve Tahtakale Çeşmesi 
bölgenin sivil mimari unsurlarıdır. 

Yavaşça Şahin Camii, Akın Kurtoğlu Arşivi.

Hasırcılar Caddesi, H.Högg 1960, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: KB 10717.
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TahTaKAle
Fatih ilçe sınırlarında bulunan bir mahalle olan Tah-
takale Mahallesi, Balkapanı ve Kızılhan Sokağı olmak 
üzere iki ana güzergâh ile tarif edilebilir. Mahalle Mısır 
Çarşısı’nın güneybatısında, Mercan Mahallesi, Rüstem 
Paşa Camii ve Hasırcılar Caddesi arasında kalmıştır. 
Tahmis Caddesi ise Tahtakale’nin doğu sınırını oluş-
turmaktadır. Bu sınırdan girildiğinde karşımıza ilk ola-
rak Hatice Sultan Çeşmesi çıkacaktır.

hatice Sultan Çeşmesi
Fatih ilçesi Tahtakale mahallesinde, Mısır Çarşısı Tah-
mis Sokağı köşesinde konumlanmıştır. Çeşmenin üze-
rinde Sünbülzade Vehbi tarafından yazılmış bir kitabe 
bulunmaktadır. 
Vehbi su gibi dilcû tarihin etti inşat
“Âb-ı zülâli cari kıldı Hatice Sultan” 1221/1806 

Kitabeye göre çeşmenin banisi III.Selim’in kız kardeşi 
Hatice Sultan’dır.

19.yüzyıl mimarlık ve estetik algısının izlerini taşıyan 
çeşmenin, hazne ve diğer unsurları ile ilgili sağlıklı veri-
ler bulunmamaktadır. Bölgenin getirim değerinin yüksek 
olması yapısal müdahâlelere neden olmuştur. Üç birimli 
dikdörtgen formda bir ön cepheye sahip çeşmenin inşa-
sında beyaz mermer kullanılmıştır. Yüksek bir tezyinatın 
kullanıldığı çeşme cephesi altın yaldızlıdır.

Yatay eksende silmelerle bölümlenmiş çeşme, hareketli 
bir saçak ile çevrelenmiştir. Çeşmenin musluğunun takılı 
bulunduğu aynataşı, bezemelerle donatılmış bir perde 
görünümündedir.  

Ayna taşında bulunan ve sanat tarihi terminolojisinde 
“Rokoko” süsleme olarak tanımlanan bu bezeme prog-
ramı aşağı doğru ters sarkıtılmış iki çiçekten oluşan bir 
püskülle sonlandırılmıştır. Ayna taşının hemen üzerinde 
çeşmenin kitabesi bulunmaktadır. Orta hacmin dışında 
yanlarda da kuzu çeşmeleri andıran iki birim bulunmak-
tadır.

Hatice Sultan Çeşmesi, Encümen Arşivi, 1936.

Hasırcılar Caddesi, Foto: Fatih Güldal, 2012.
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Günümüze ulaşabilen çeşme Avrupa sanatının estetik 
algısıyla yerel algıyı harmanlayabilmiş ve özgün bir du-
rum yaratabilmiştir. Bu anlamda Hatice Sultan Çeşmesi 
İstanbul’da Batılılaşma devrinde yapılmış barok üslup 
ve rokay bezeme özellikleri taşıyan yapıların önemlile-
rindendir.  
 
Timurtaş Mescidi
Fatih ilçesi Tahtakale Mahallesi Hallaç Abdurrahman 
Sokağı sınırları içinde konumlanan yapı, Demirtaş Mes-
cidi ve Hacı Timurtaş Mescidi olarak da adlandırılmakta-
dır. 15.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen yapının kita-
besi bulunamamıştır. Mescidin banisi ticaret ve zanaatın 
hâkim bölgede yaşamış zanaatkar Timurtaş Ağa’dır. Ti-
murtaş Ağa, Tahtakale Hamamı’nın arkasında mescidi 
inşa ettirmiştir. Mescidin minberinin ise Mahzenci Hacı 
Ağa (Ahmet) tarafından yaptırıldığı aktarılmaktadır.

Mescit iki dükkân içeren kubbeli bir zemin üzerinde inşa 
edilmiş, zarif tek minareli bir yapıdır. Yapıya tek bir kapı-
dan merdivenle çıkılmaktadır. 17 penceresi ve alt katta 
bir şadırvanı mevcuttur. Mescit yaklaşık 60 metrekarelik 
bir alanı kaplamaktadır. Cephe örgüsünde bir sıra kesme 
taş iki sıra tuğla kullanılmıştır. Küçük bir alanı kaplayan 
mescidin çatı hizasına kadar taş ve tuğla, devamında 
ise köfeki taşı kullanılmış şerefesiz küçük bir minaresi 
bulunmaktadır. Yapının üzeri çatı örtülüdür. Minarenin 
ezan okumak için kullanılan dört penceresi bulunmak-
tadır. Mescite sonradan beton üzeri ahşap kaplı bir bö-
lüm ilave edilmiştir. Yapının güney cephesinde dikdört-
gen planlı içten köşeli bir mihrap bulunmaktadır. Sivri 

kemerli mihrap bitkisel çini bezemelerle çevrelenmiştir. 
Mihrabın her iki yanında üstte iki pencere bulunur. Doğu 
ve batı cepheleri simetrik olan mescidin ahşap bir min-
beri ve vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Kadınlar bölümü 
müezzin mahfilinin üzerinde inşa edilmiş olup 7 pencere 
ile aydınlatılır. Bu bölümün batısından minareye geçiş 
sağlanmaktadır. Vakfiyesi ile ilgili 1467 (H.872) yılını 
gösteren bir kayıt bulunmaktadır. Günümüzde ibadete 
açık mescit zaman içinde birçok tahrip olmuş özellikle 
bölgede sıklıkla yaşanan yangınlardan zarar görmüştür.

Şeyh davut Mescidi
Hacı Davut ya da Yazma Kapısı Mescidi olarak da ad-
landırılan yapı Tahtakale Mahallesi’nde bulunan diğer 
bir Osmanlı mimari yapısıdır. Mescidin banisi Fatih 
Sultan Mehmet’in meşalecibaşısı Davut Ağa’dır. Davut 
Ağa aynı zamanda bir de han yaptırmıştır. Tahtakale 
mahallesindeki bu sokak bu sebeple Şeyh Davut Ağa 
Hanı Sokağı olarak adlandırılmaktadır. Mescit bu kü-
çük sokak içinde bulunmaktadır. Önceleri aktif bir yapı 
iken zamanla kaderine terk edilen mescit 90’lı yıllara 
doğru tekrar onarılmıştır. Mescit günümüzde ibadete 
açıktır.15.yüzyıl Osmanlı mimarisinin bir örneği olan 
mescidin içinde yoğun çini bezemeleri dikkat çekmek-
tedir. Mihrap, bitkisel ve geometrik çini motiflerin yanı 
sıra çini yazı kuşaklarıyla çevrelenmiştir. Mescidin mi-
naresi bulunmamaktadır. Dönem ruhunun en küçük 
sokaklarda bile gezindiğinin delillerinden biri olan, an-
cak dış cephe restorasyonunun pek de orijinal özellik-
ler taşıdığı söylenemeyecek yapının banisi Şeyh Davut 
Ağa’nın türbesi de burada bulunmaktadır.

Timurtaş Mescidi, 2012.

Osmanlı son döneminde bir hamam, kartpostal, 
Atatürk Kitaplığı, Krt_2034.
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yavaşça Şahin Külliyesi
İstanbul’un kuşatılması uzun hazırlıklar sonrası 2 Ni-
san günü başlar. Güçsüz Bizans kudretli Osmanlı ordu-
ları karşısında oldukça çaresizdir. Fakat yine de uzun 
bir direniş göstermeyi başaracaktır. Kuşatmanın uzun 
sürmesi sürekli bir çözüm arayışını da beraberinde 
getirmektedir. Sultan Mehmet ve komutanları Haliç’e 
bir donanma indirmeye karar verirler. Bu strateji doğ-
rultusunda Yavaşça Şahin Mehmet Ali Paşa,  Osmanlı 
gemilerini karadan denize indirten komutandır. Gemiler 
Haliç’e indirirken, onun adamlarına verdiği, “Aman ya-
vaşça, yavaşça” komutlarının sonradan kendisine lakap 
olarak kaldığı rivayet edilmektedir. Dönem tarihçilerinin 
de onayladığı bu savaş taktiğinde Mehmet Ali Paşa’nın 
komutlarıyla 70 gemi Haliç’e indirilir.

yavaşça Şahin Camii
Fatih ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde Yavaşça Şahin So-
kağı’nın başında yer almaktadır. Uzunçarşı yokuşunun 
üzerinde bulunan 15.yüzyıl külliyesi, cami, mektep, çeş-
me ve hazireden oluşmaktadır. Külliyenin banisi Meh-
met Ali Paşa’dır. Bu külliye dışında Şehremini Baruthane 
Caddesi üzerinde bulunan Nazmi Tekkesi Mescidi’nin de 
banisinin Mehmet Ali Paşa olduğu aktarılmaktadır.

Cami, kare planlı ve tek kubbelidir. Yapının doğu cephe-
si sağır bırakılmıştır.  Cami dört köşe bir harem, bölmeli 
bir son cemaat yeri ile bir minareden oluşmaktadır. Bu 
küçük kubbe yaklaşık 8 metre çapındadır. Kuzeybatıda 
bulunan minare ince uzun gövdeli ve tek şerefeli olup 
tuğla ile örülmüştür. Yapı, 5 alt, 4 üst ve kubbe kasna-

ğında 4 pencere ile aydınlanmaktadır. Yavaşça Camii’n-
de kesme taşlar tuğla hatıllarla birlikte örülmüş olup 
yapının ana duvarlarına ikişer, kubbe ile duvarların geçi-
şini sağlayan ikinci katın yüzlerine ise birer sivri kemerli 
pencere yerleştirilmiştir. Beş musluklu bir abdest alma 
yeri bulunan caminin, Vakıflar İdaresi’nde kiralık dükkân 
olarak kullanılan taş bir mektebi vardır. Caminin harim 
kısmı sekizgen kasnaklı bir ana kubbe ile örtülüdür. 
Trompların üst kısımlarında ve kasnaklardan kubbeye 
geçiş yerlerinde kırmızı tuğla ile örülmüş kirpi saçaklar 
bulunmaktadır. 
 
Yapının orijinal kurulumunun günümüzde bir hayli de-
ğiştiği düşünülmektedir. Mescite cephenin sağındaki 
kapıdan girilir. Önceleri bu ana girişin üzerinde iki kub-
besi bulunan revaklı bir son cemaat yeri bulunmaktaydı. 
1950’li yıllarda cami onarım görmüş ve caminin bazı bi-
rimleri yok olmuştur.

Cami günümüzde yol seviyesinin yükselmesiyle çukur-
da bir görünüme sahiptir. Bu görünüm içersinde göze 
çarpan ilk birimlerden biri caminin banisi Yavaşça Şahin 
Paşa’nın mermer sandukalı kabridir.
 
yavaşça Şahin Sıbyan Mektebi
Osmanlı eğitim sisteminin ve algısının en önemli bile-
şenlerinden biri olan sıbyan mektepleri, belli bir mes-
lek öncesi kişilere ilk eğitimlerini vermek üzere hazır-
lanmıştı. Buradan sonra eğitime devam etmek isteyen 
kişiler medreselere gitmek zorundaydı. Yavaşça Külli-
yesi’nin bir birimi olan mektep binası cami ve hazireyi 

Yavaşla Şahin Camii, 2012.
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bir “L”nin iki ayağı gibi düşünürsek, mektep yapının tam 
köşesinde yer almaktadır. Tuğla ve taş sıralı duvarları 
ile sade bir mimari görünüm taşımaktadır.
 
Özgün hali tek katlı olan yapıya günümüzde bir de asma 
kat ilave edilmiştir. Dışta kiremit kaplı bir çatısı olan yapı 
içeride tonoz bir örtü sistemine sahiptir. Osmanlı top-
lumsal hayatında bir sosyal kimlik alanı oluşturan kül-
liyeler bağlamında yapının bir eğitsel işlevi bulunmak-
tadır. Günümüzde, Vakıflar tarafından kiraya verilen yapı 
züccaciye dükkânı olarak kullanılmaktadır.

yavaşça Şahin Çeşmesi 
Yavaşça Külliyesi içerisinde bütünü tamamlayan bir 
çeşme bulunmaktaydı. Ne yazık ki çeşmeden günümü-
ze sadece bir tuğla kemer kalmıştır. Bugün suyu hâlâ 
mevcut olan çeşmenin kitabesinden öğrendiğimize göre 
bu kitabe banisine ait olmayıp tamir kitabesi olarak ha-
zırlanmıştır. Harap olan ve Behram Ağa tarafından tamir 
edilen çeşmenin kitabesi şöyledir:

1. Hafız-ı gencine-i …….ciHan / Hazret-i Ağa-yı behrâm-ı 
nâm ü fen/gûş idüb bu çeşmeyi kılmış harab
2. Pek lüzum var iken hükm-i zemîn / Padişaha celb ile hayır 

dua / eylmekçün hâtır-ı İslamı şen
3. Sûret-i inşada tecdîden itdürüb / eyledi tecdîd-i harât-ı 
gühen / tarh u tarzı öyle dil-cû oldu kim
4. Âb-ı safâdan içmeden seyreyleyen / hayrolub feyz-i safâ-
dan lâlevar / siyanesinden kalmaz asar-ı hazen
5. Ol Kerîmü’ş-şân’ın olsun dâima /…..halkı gibi bahtı ha-
sen / ömrün efzûn eyleyüb Hakk, görmesin
6. Sâye-i Şâhane’de rûy-mehn / bi’l-bedîhe yazdı tarihin ka-
lem / “mâ-i Kevser iç bu a`lâ çeşmeden” 1526

yavaşça Şahin haziresi
Hazirede bulunan en erken mezar taşı Yavaşça Şahin 
Mehmet Ali Paşa’ya ait olup 870/1465 yılına tarihlen-
dirilmiştir. Mehmet Ali Paşa’dan sonra ilk defin Bartınlı 
İmameci Karadedeoğlu el-Hac Feyzullah Ağa’dır. Bu de-
fin 1812’ye tarihlenmektedir. Bu anlamda iki defin ara-
sında 347 yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır. Bu ikinci 
definden sonra birbirini takip eden yıllarda hazire hızla 
dolmaya başlamıştır. Hazireye defnedilenlerin hemen 
hepsi bölge esnafı olmuştur. Önemli tarihsel bir kimliğe 
sahip Yavaşça Mehmet Ali Paşa’nın yanında yer bulma 
hali hem manevi hem de sınıfsal anlamlar taşımaktadır. 
Burası bu anlamda mesleki hüviyeti ağır basan bir hazire 
olarak tanımlanabilir.

Kaynakça

BARIŞTA H.Örcün,“Hatice Sultan Çeşmesi”,Dünden Bugüne İstan-
bul Ansiklopedisi,C.4,Tarih Vakfı Yayımları,İst.,1994,s.18-19.
BİLGİLİ Bekir,İstanbul’un Sokak İsimleri Tarihi,Avrupa Kültür 
Başkenti Yay.,İst.,2010.
CANTAY Gönül, “Balkapanı Han”, Dünden Bugüne İstanbul Ansik-
lopedisi, C.2,Tarih Vakfı Yayımları,İst.,1994,s.30-31.
DEMİRCİ Kasım,Payitaht-ı Zemin Eminönü I,Eminönü Belediyesi 
Yay.,İst.,2008.
DİŞÖREN N.Esra, “Timurtaş Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi,C.7,Tarih Vakfı Yayımları,İst.,1994,s.271.
DOĞRU Mehmet,Eminönü Camileri,Türkiye Diyanet Vakfı 
Eminönü Şubesi,İst.,1987.
GÜLENAZ Dr.Nursel,Batılılaşma Dönemi İstanbul’da Hanlar ve 
Pasajlar, İ.T.O Akademik Yayımlar, İst., 2011.
MORTAN Kenan-KÜÇÜKERMAN Önder, Çarşı, Pazar,Ticaret ve 
Kapalıçarşı, İş Bankası Yay., Ankara, 2007.
NAZA Emine, “Yavaşça Şahin Camii”,Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, C.7,Tarih Vakfı Yayımları, İst., 1994, s.443-444.
UĞURLU Tala, İstanbul,Tahtakale’de Yavaşça Şahin Haziresi, Mar-
mara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enst.Türk Sanatı Ana Bilim 
Dalı,Yayımlanmamış Y.L.Tezi, İst., 2007.

İSTANBUL,“Tahtakale”,Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 
C.7,Tarih Vakfı Yayımları, İst.,1994, s.191-192.
SOM Deniz, Tepe Tepe İstanbul, Günizi Yayıncılık, İst., 2001.
OSKAY Ünsal, “Tahtakale Sokakları,Rüstem Paşa Camii Önleri ve 
Bir Pazar Günü Gezintisi”,İstanbul Sokakları,100 Yazardan 100 
Sokak, YKY Yayımları, İst., 2008.
YILMAZ Ö.Faruk, Asırlar Boyunca Eminönü II, Eminönü Belediye 
Başkanlığı,İst., 2003.
ZİYA Mehmet, İstanbul ve Boğaziçi I, İst., 1336.
ERGİN O.Nuri, Mecelle-i Umur-i Belediyye c.I., İst., 1922.
YILMAZ H.Fehmi, “Zindanlar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo-
pedisi, C.7, Tarih Vakfı Yayımları, İst., 1994, s.561-562.
“Balkapanı Han”, İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi,Tercüman 
Gazetesi Kültür Yayımları, c.2, İst., 1982.
TANIŞIK İ.Hilmi, İstanbul Çeşmeleri I,T.C Maarih Vekilliği Antikite 
ve Müzeler Müdürlüğü Yay., İst., 1943.
WIENER W.Müller, İstanbul’un Tarihsel Topografyası,Y.K.Y Yayım-
ları, İst., 2001.
KOÇU R.Ekrem, “Balkapanı Hanı”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 
Yayımları, c.4, İst., 1960.
Yay Haz: DANKOFF Prof. Dr. Robert – KAHRAMAN Seyit Ali – 
DAĞLI Dr. Yücel, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, YKY Yayımları,İst.

Yavaşça Şahin Camii Haziresi, 2012.

681



683682 www.fatih.bel.tr

Bu makalede** özellikle 16.yüzyılda Tahtakale’nin İstan-
bul halkı için oynadığı rolden ve Evliya Çelebi ile diğer 
kaynaklardaki bilgilerden; ayrıca bir ticaret merkezi olan 
Tahtakale’nin İstanbul halkı için öneminden de bahsedi-
lecektir. Tahtakale, Bizans döneminde de Venedik kolonisi 
iken bir ticaret merkeziydi. “Bu dönemde de burada bir 
balık ve bir baharat pazarı bulunmaktaydı”.1  İstanbul’un 
Türkler tarafından alınmasıyla da aynen Bizans dönemin-
de olduğu gibi ticaret bölgesi olmayı sürdürmüştür. Es-
kiden Tahtakale’den Zeytinyağı İskelesi’ne değin mevcut 
mağazaların İslam tüccarlarına ait olduğunu Balıkhane 
Nazırı Ali Rıza Bey söylemektedir. 2 Çevresindeki hanlar, 
hamamlar, Yemiş İskelesi, Fatih Sultan Mehmet Vakfi-
yelerinde geçer: “Biri dahı Mahmiyye-i Kostantıniyyede 
Taht-ı Kal’e mahallesinde Yemiş Kapanı dimekle maruf 
handır. Süflî on bir bâb ulvî on altı bab hücerâtı hâvîdür. 
Han-ı mezbûra muttasıl on altı dükkân vardur ve cümle-
si vakf-ı Şerifdendür”. 3 Yine aynı vakfiyede ve aynı yerde 
sayılan hamamların ilki Tahtakale’deki meşhur hamamdır. 
Hamam iskeleye yakın bir yerdedir. Bu hamam, 1989 se-

nesinde çarşı olmak üzere projesine başlanmış 1994 se-
nesinde de bitirilmiştir. 4 Tahtakale’de, Tahtakale Arapları 
olarak anılan zümre ise fetihten sonra Remle’den gelen 
Araplardır. 5 
 
Bu canlı ve her zaman hareketli bir ticaret merkezi olan 
yer 16.yüzyılda da gelişmeye devam etmiş ve her türlü 
insanın gerek alışveriş için, gerekse eğlenmek, gezinmek 
için gittiği bir semt olmuştur. İşte 16. yüzyılın önemli si-
malarından olan ve Türk edebiyatında Anadolu sahasın-
da ikinci tezkire yazarı olarak tanınan Latîfî (ö.990/1582) 
Risâle-i Evsâf-ı İstanbul adlı bir eser yazarak İstanbul’un 
Ayasofya Camii’ni, Fatih Camii ve Semâniye medreseleri-
ni, görkemli saraylarını, Fatih imaretini, konak ve köşkle-
rini, Galata, Kâğıthane ve Eyüp semtlerini ama bu arada 
Tahtakale’yi de uzun uzun anlatmıştır. Latîfî bu eserini 
931/1524-25 yılında kaleme almıştır. Eser, bir mukaddi-
me ve altı fasıl üzerine yazılmıştır. Latîfî’nin mukaddime 
kısmında verdiği bilgiye dayanarak onun Kastamonu’dan 
İstanbul’a geliş nedenlerinden birinin de bu şehrin şöh-

laTîFî’nİn evSâF-ı İSTanBul adlı eSeRİnde 
TahTaKAle’de GünlüK hayaT

Prof. Dr. Günay KUT*

*Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi. 

Latifi'nin bir minyatürü, Tezkire-i Şuera, Millet 
Kütüphanesi, AEtrh, 772.

682



Süleymaniye Camii minaresinden Tahtakale ve civarı, Foto: İbrahim Usta, 2012.



reti olduğu ve dolayısıyla gelecek arayan genç insanları 
âdeta cazibesine tutsak ettiği söylenebilir. Yazılış tarihinin 
ve telifinin anlatıldığı bu kısmı bugünkü Türkçe ile şöyle 
aktarabiliriz: “Bu şöhreti her yeri kaplayan şehri dolaşmak 
gezmek herkes tarafından coşkuyla arzu edilir. Ben de 
gençlikte gezip dolaşmak isteği ile uzun uzun yollardan 
düşe kalka İstanbul’a vasıl oldum. Âdeta Hazret-i Âdem 
gibi cenneti gökte ararken yerde buldum. Öyle garip, du-
yulmadık-işitilmemiş şeyler gördüm ki kimse benzerini 
görmemiş olduğu gibi bir örneğinin de olduğu hakkında 
bilgi vermemiştir.” 6 Latîfî’nin kendi anlatımıyla 929/1522-
23’te İstanbul’a geldiğini ve 931/1523-25’de de Evsâf-ı 
İstanbul’u yazdığını biliyoruz. Eserini yazdığı 931’de 35 
yaşında olduğunu söylediğine göre İstanbul’a geldiğinde 
33 yaşlarındadır. Kastamonu’dan ilk kez ayrıldığını ve İs-
tanbul’u görmek hevesiyle koşa koşa İstanbul’a geldiğini 
ve şehrin büyüklüğü, kalabalığı ve hareketliliği karşısında 
onu tanıtma amacıyla böyle bir eser ortaya koyduğunu 
yine kendi ifadesinden anlıyoruz. 
 
Bu eser altı fasıldan oluşmaktadır. Eserde uzunca bir mu-
kaddimeden sonra, birinci fasılda şehrin surlarının yapı-
lışı ve kurucusunun adı ile Kostantiniyye olarak anıldığı, 
857’de de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği, 
ikinci fasılda kalabalıklığı, genişliği ve güzelliği, hırsızının 
ve hilekârının çokluğu, üçüncü fasılda Sarây-ı Amire, Di-
van-Hane-i hakanî, bağ ve bostanlar, dördüncü fasılda 
Ayasofya ve Fatih Sultan Mehmet Camii ve imaret-i Amire 
beşinci fasılda bedesten, çeşitli mallar, evler ve köşkler ve 
esnaf, altıncı fasılda Tahtakale, Galata, Tophane, Kâğıtha-
ne ve kasaba-i Hazret-i Eyyûb-i Ensarî anlatılır. 

Eserin üslubu süslü nesir olarak nitelendirilebilir. Nesir 
olarak kaleme alınmışsa da yer yer manzum parçalarla 
yazarın duyguları anlatılmıştır. Eser yazma eser ihtiva 
eden kütüphane kartoteklerinde Evsâf-ı İstanbul olarak 
kaydedildiği gibi Risâle-i Ta‘rîf-nâme-i İstanbul, Ta‘rîf-nâ-
me-i İstanbul gibi adlarla da kayıtlıdır. 

Tahtakale’nin anlamı üzerinde genellikle iki rivayet vardır:
Tahta kale veya Tahte’l-kale. Kale kelimesi dışında tahta 
ve taht kelimelerinin yazılışları Arap harflerinde farklılık 
gösterir. Tahta, Farsça olup bildiğimiz tahta anlamında-
dır ve “ĥı” ile yazılır. Tahtakale de tahtadan yapılmış kale 
demektir. Taht ise Arapçadır. “Alt” demek olan bu kelime 
“ha” ile yazılır.  Tahte’l-kale’nin anlamı da kale altı demek-
tir.  Kaynaklarda özellikle Latîfî’nin Evsâf-ı İstanbul adlı 
eserinde kelimenin altıncı faslın başlığında kırmızı mürek-
keple “Fasl-ı sâdis sıfat-ı Tahta kale” olarak yazıldığını 
fakat metinde tahte’l-kale şeklinde geçtiğini tespit edi-
yoruz. Maalesef eldeki nüshâlâr; devrine ait olmadığından 
ibarenin Tahtakale mi yoksa Taht-ı kale mi olduğu hakkın-
da bizi bir sonuca ulaştıramamaktadır. Konunun tarihçiler 
ve filologlarca açıklığa kavuşturulması, ibare hakkındaki 
varsayımlara bir kesinlik getirecektir. Ayrıca Fatih Sultan 
Mehmet Vakfiyeleri’nde taht-ı kal’e şeklinde yani “kale 
altı” anlamına ama Farsça izafeyle yazıldığını görüyoruz. 

Tekrar Tahtakale’nin on altıncı yüzyıldaki yaşantısına 
dönecek olursak, Latîfî’nin öncelikle Tahtakale’yi nasıl 
anlattığına bir bakalım. Metni bugünkü Türkçeyle diliçi 
serbest çeviriyle veriyorum: “Tahtakale zarafet sahibi zeki 
insanların ve irfan ehli sohbet arkadaşlarının toplandığı ve 
âdeta kaynağı olduğu yerdir. Tahtakale İstanbul’un tahtı-
dır. Her tarafında görülmesi gereken acayip şeyler ve sey-
redilmesi gereken garip olaylar cereyan eder.” (İstanbul 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 3751. 40a). Bu tanım-
lamadan Tahtakale’nin her zaman canlı, cıvıl cıvıl ve ha-
reketli bir topluluğu olduğunu anlıyoruz. Latîfî sözlerine 
devam ederek bu semtte kimi kişilerin tarihten hikâyeler 
anlattığını, dinleyenlerin kimilerinin uyuduğunu, kimileri-
nin hokkabaz ve kukla oynatıcılarının gösterilerini şaşkın-
lık ve hayranlıkla seyrettiğini ve Tahtakale’nin iç açıcı, gam 
dağıtıcı bir yer olduğunu söyler. 
 
Bu arada Latîfî mensur biçimde anlattığı kısmı keser ve 
bu gösteri oyunlarının sıkıntı giderici ve gönül eğlencesi 
olduğunu bir beyitle okuyucularına iletir. Esrarkeşleri mi, 
sarhoşları mı; masura deliğinden Mısır’ı mı yoksa iğne 
deliğinden Hindistan’ı mı gösterenleri mi istersiniz? Hepsi 
ama hepsi Tahtakale’de bulunmaktadır. Tahtakale öyle bir 
yerdir ki her sınıftan insanı kendine cezbeder. Bu sadece 
on altıncı yüzyılda değil belki başından beri böyleydi. Buna 
bir örnek verecek olursak 15.yüzyılda ünlü fakat ayyaş 
bir şairi yine Latîfî’den ama bu kez onun tezkiresinden 
aktaralım: “Melîhî adlı şair Sultan Mehmet’in özel mecli-
sine kabul edilmiştir. Fakat ayyaş ve mey-peresttir. Fatih 
Sultan Mehmet bunu işitince getirip önünde tövbe ettirir. 
Melîhî, sözünü tutmak için çok gayret sarf eder bazen 
boza, bazen afyon içer ama hiçbirinden zevk almaz; bu-
nun üzerine yine de şarap içmez ama hokne yaptırır. Mest 
ve perişan bir hâlde Tahtakale’ye gelir. Bu arada padişah 
Melîhî’nin durumunu öğrenmek üzere adamlarını onu 
aramak için gönderir. Adamlar onu her yerde ararlar ama 
bulamazlar, aramadıkları bir yer kalmıştır o da Tahtakale. 
Sonunda onu Tahtakale’de çevresine alay eden insanlar 
toplanmış bir hâlde bulurlar. Melîhî ise farkında değildir ve 

Âferinler şarâb-ı gül-renge
La’net olsun bozaya vü benge

beytini okumaktadır. 7 

İşte Tahtakale böyle bir yerdi.  Yine 16. yüzyılın önemli ve 
renkli tezkirelerinden olan Âşık Çelebi’den de Tahtaka-
le’nin şairlerin uğrak yeri olduğunu öğrenmekteyiz. Âşık 
Çelebi, Mesîhî, NiHanî, Sabûhî, Kadri Efendi, Kandî ve 
Zâtî’nin hayatlarını anlatırken Tahtakale’den ve onların 
hayatındaki yerinden de söz eder.8 Kandî’nin hayat hikâ-
yesinde Tahtakale helvasından, İshak Çelebi’nin hayat 
hikâyesinde Tahtakale’de Şerbetçi Bekir’in kadayıfından, 
Sabûhî’nin hayatında Tahtakale’de sokakta dilim dilim 
kavun satılmasından ve Tahtakale meyhanelerinden 
özellikle Efe Meyhanesi’nden söz edilmesi de Tahtaka-
le’nin şairlerin ve yazarların toplandığı bir yer olduğunu 
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gösterir. Latîfî, “sıfat-ı lu’bet-bâzân-ı Tahte’l-Kale” yani 
Tahtakale oyuncu, hayalci ve kuklacılarının tanımlanma-
sı başlığı altında, Tahtakale’deki seyirlik oyunları anlatır: 
Yalancı yılan satıcıları, yılan yutanlar, muska yazanlar, ge-
lecekten haber veren yalancı müneccimler, kâse-bâzlar, 
hokkabâzlar, tasbâzlar bütün maharetlerini gösterirlerdi. 
Sözün kısası bütün eğlenceler Tahtakale’deydi.  Her tür-
lü eğlencenin mevcut olduğu ve bu eğlencelerin yanı sıra 
her türlü sınıftan insanın toplandığı, kiminin sırf seyir için 
kiminin aradığını bulmak için geldiği bu kozmopolit mekân 
sadece Latîfî’nin dikkatini değil kimi seyyahların da dik-
katini çekmiş olmalı ki bunları anılarında anlatmışlardır. 
Prof. Metin And’ın 16. Yüzyılda İstanbul Kent Saray Gün-
lük Yaşam adlı eserinde bu konunun gündeme geldiğini 
görüyoruz. Prof. And’ın Lubenau’dan şunları aktarmıştır: 
“Tahtakale’de Beyazıt Camisi yakınındaki açıklık bir alan-
da her tür oyuncu, izleyenleri eğlendirirdi. Bunlar arasında 
profesyonel şarlatanlar, hikâye anlatanlar, pandomimciler, 
sihirbazlar, ip cambazları, ata binenler ve maymun, at ve 
keçi eğiticileri vardı. Çeşitli ülkelerin yerel giysileri içindeki 
komedyenler garip oyunlar sunarlardı. Ellerinde kastan-
yete benzer kısa çubuklar tutan kadın ve erkek dansçılar 
dans ederlerdi. Şarkıcılar, güreşçiler ve eskrimciler de var-
dı. Kısacası her tür gösteriye rastlanıyordu. Bu alan çev-
resinde erkek çocuklarının takla atmayı, elleri üzerinde 
yürümeyi, kılıç, ok-yay kullanmayı, mızrak ve gülle atmayı 
ve hokkabazlık yapmayı ve her tür oyun ve beceriyi öğren-
dikleri evler vardı. Lubenau ok atmayı öğrenen bir çocuğu 
izlediğini ve çocuğun bir çanı ortasından deldiğini gördü-
ğünü yazıyor.” 9 

Tekrar Latîfî’nin Tahtakale anlatılarına dönecek olursak 
yeni bir konu ile karşılaşırız. Yine Tahtakale’nin günlük 
hayatından sahneler canlı, hareketli bir dille anlatılır. Bu 
bölümün başlığı Sıfat-ı Et’ime-i Tahte’l-Kale’dir. Yani bu 
bölümde Tahtakale’nin seyyar satıcıları ve yemekleri 
anlatılmaktadır. Kullandığımız İstanbul Üniversitesi T.Y. 
3751 numaralı yazmanın 42a yaprağında yer alan bu bö-
lümde anlatılan yemekler, yiyecek nesneler (matâ’im ve 
me’kûlât) ve hazmı kolaylaştırıcı içecekler ve tatlılar ol-
mak üzere üçe ayrılarak anlatılmıştır. Tahtakale’nin he-
men her köşesinde bu tür yiyecek ve içecekler bulunan 
sofralar muhtemelen dükkânlarda ve seyyar olarak da 
sokaklarda satılmaktadır. Çeşit çeşit nimetleri meliklerin 
bile özlediği yiyecekleri Tahtakale’nin her bir köşesinde 
bulmak mümkündür. Bir tarafında şeker satıcıları mı der-
siniz, diğer tarafında türlü çeşit kand-i nebat satan kan-
nâdlar mı dersiniz, güzellerin çene çukuruna benzer elma 
şekerleri mi, ayvalar mı, şekker-i mükerrerden yani tekrar 
kaynatılarak şekerden yapılan fil, at, keklik (kebk) ve ak-
baba (kerkes) şekilleriyle tablaları ve sofralarının önü süs-
lenerek satılmaktadır. Göze hoş gelen gerek görünüşüyle 
gerek lezzetiyle insanların iştihasını körükleyen ve ağız-
ları sulandıran nefis helvalar, sükkerî börekler ve revganî 
çörekler, yağlı çevirmeler, kavurmalar, turşular, her türlü 
sarhoşluğun ağızda bıraktığı acı tadı ortadan kaldırıcı şer-
betler, zerdeler hepsi işte Tahtakale’dedir.

Latîfî, Tahtakale’nin bu canlı ve hareketli hayatının yanı 
sıra her türlü rezaletin de yapıldığı bir yer olduğunu da ifa-
de ederek Tahtakale bahsini bitirir.
 
Latîfî’nin, bu eserini 931/1524-25 yılında yazdığı hâlde 
neden kahveden bahsetmediğine gelince, kahvenin he-
nüz şöhret bulmadığını ya da henüz kahvenin Türkiye’ye 
gelmediğini söylemekle yetinmemiz gerekiyor. Çünkü 
kahvenin Türkiye’ye gelişi tarihi üzerinde birkaç rivayet 
bulunmaktadır. Kimi kaynaklar kahvenin 910/1504-1505 
tarihinde, kimileri Kanuni döneminde, kimileri 925/1519 
yılında Yavuz Sultan Selim’in (918/1512-926/1520) Mısır 
Seferi’nden sonra Müslüman tüccarlar tarafından şehre 
getirildiğini kaydederlerse10 de Galipa en doğrusunu Pe-
çevî söylemiştir. Peçevî, kahvenin geliş yılını 962/1554-
55 olarak vererek Hâlep’ten Hakim, Şam’dan Şems adlı 
iki kişinin gelip Tahtakale’de büyük birer dükkân açarak 
kahve satmaya başladığını yazar.11 Eğer 931 yılında kahve 
mevcut olsaydı, özellikle ilk dükkân’ın Tahtakale’de açıl-
mış olması nedeniyle Latîfî’nin Tahtakale’nin yiyecek ve 
içecek kısmında bundan muhakkak bahsetmesi gerekirdi. 
Çünkü kahvenin Türkiye’ye gelişi, kahvehanelerin açılışı, 
daha sonra yasak edilişi üzerine pek çok konuşulmuş ve 
çeşitli kaynaklarda söz edilmiştir.12 Hatta Kâtip Çelebi’nin 
Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ahak adlı eserinde kahvenin ya-
saklanması ile ilgili bir bölüm de bulunmaktadır.13 Mükey-
yifât sınıfına sokulan kahve daha sonraları münazara adı 
verilen eserlere de konu edilmiştir.14 Latîfî’nin Evsâf-ı İs-
tanbul adlı eserinde mevcut olmayan, anlatılmayan diğer 
önemli bir konu da Rüstempaşa Camii’dir. Binanın yapılış 
tarihi belli olmamakla birlikte tarihçiler 1561 yılı üzerin-
de birleşmişlerdir. Yani kısaca söyleyecek olursak Tah-
takale’de Uzunçarşı’nın sonunda Sinan Paşa tarafından 
yapılan bu cami Osmanlı döneminin en süslü camisidir ve 
Fatih dönemindeki Hacı Halil Mescidi’nin yerine yapılmış-
tır.15 Demek ki Latîfî eserini yazdığı tarihte Tahtakale’de 
ne kahve mevcuttu ne de ünlü Rüstem Paşa Camii.  
 
Latîfî’den hemen hemen bir yüzyıl sonra Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnâme’sine göz attığımızda yine Tahtakale’nin po-
püler bir mekân olduğunu ve 16.yüzyıldaki gibi hareketli 
ve eğlenceli bir yer olarak insanları kendine çeken çeşitli 
özellikleri olduğunu görürüz. Tahtakale Arapları, Esnaf-ı 
şerbetçiyân, esnaf-ı ısıcak pâlûdeciyân, tahmisçiler, es-
naf-ı çiçekçiyân, esnaf-ı attâran-ı yahûdîyân, esnaf-ı 
nakılcıyân-ı sûr-ı Hümayun başlıkları altında verilen bil-
gilerde bu esnafın Tahtakale’de mesleklerini icra ettikle-
rini anlıyoruz. Meselâ şerbetçi esnafı anlatılırken Evliya 
“ammâ Tahtakale’de Bülbül Ermeni şerbeti âdemi bülbül 
edip hayat verir” demekte, pâlûdecilerin de işyerlerinin 
Tahtakale yakınında olduğunu söyleyerek “Kış günleri 
azîm kazanlar ile palude pişirdiklerini” söylemektedir.  Ay-
rıca yine Evliya’nın verdiği bilgilerden İstanbul için gerekli 
olan kahvenin Tahtakele’de dövüldüğünü ve bu iş yerinde 
yüz yerde gedikli dibeklerin olduğunu, bunlarda kahve 
dövülürken havan gürültüsünden sanki gök gürler gibi 
insanı dehşete düşüren bir gümbürtü çıktığını anlatarak 

Latifi'nin eserinin Süleymaniye Kütüp-
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bir vakiyye yani bir okka kahvenin üç akçaya satıldığını 
öğreniyoruz. 16

 
Tahtakale’de kahve, kahvehanelerin varlığı, bu mekânda 
toplanan keyif verici maddelerin satılması ile ilgili süre-
cin yirminci yüzyıla kadar sürdüğünü de biliyoruz. Buna 
bir tanık olarak Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey’in (1842-
1928) Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı adlı eserindeki 
“Esrarkeş denilen adamlar daima vakitlerini kendilerine 
mahsus kahvehanelerde geçirirlerdi. Esrar kahveleri, 
Tahtakale, Tophane, Silivrikapısı, MevleviHane kapısı 
civarında bir de İshakpaşa’ya inen yokuşta idi.” 17 söz-
lerini gösterebiliriz. İstanbul’un fethinden sonra Tah-
takale’ye iskân edilen Araplarla ilgili bilgiler ve onların 
etkinlikleri döneminde olduğu kadar 19. yüzyıla kadar 
sürmüştür. Eski İstanbul Hatıraları’nda çocukluğunda-
ki bir surre alayını anlatan Sadri Sema şöyle diyor: “Bu 
alayın daha eğlenceli bir tarafı vardı. Başı çıplak, bal-
dırı çıplak birtakım Tahtakale hinoğlu hinleri ellerinde 
küflü, paslı kılıçlar, kalkanlar surre kafilesinin ortasında 
sözüm ona kılıç, kalkan oyunları yaparlar, yanlarındaki 
kılıksız, kıyafetsiz yamaklar da ha babam ha darbuka 
çalarlardı.” 18  Yine 1908 Hürriyet Şenliklerini anlatırken 
de “Kim geri kaldı bu şenliklerden? Rüfailer dünbelekle-
rini çaldılar, Mevleviler düdüklerini öttürdüler; Tahtaka-
le Arapları kılıç, kalkan oynadılar”19 demektedir ki bu da 
Tahtakale’deki geleneğin devamını göstermektedir. Bu 
tip insanların 16. yüzyılda da Tahtakale’de toplandıkla-
rını yine Latîfî’nin Tahtakale ile ilgili olarak verdiği bil-
gilerden öğreniyoruz (43a). Bu arada hepimizin severek 
içtiği ünlü kahvenin asıl mekânının Kurukahveci Meh-
met’in dükkânının Tahtakale’de olduğunu söyleyelim. 
 
Tahtakale’nin diğer şöhretli bir yeri de Fatih dönemi va-
kıflarından olan hamamdır. Hamamın şöhretli olması ile 
ilgili yine kaynaklarda bulduğumuz bilgiler şunlardır. Bu 
hamam öyle bir hamamdır ki hanende ve sazendeleri ile 
şöhret bulmuştur. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey “Tah-
takale’deki kadınlar hamamında Natır Esma’nın sedası 
tiz ve pürüzsüz kadın sesini şimdiye değin dinlemediği-
mi söylersem mübalağaya haml olunmamalıdır. Bir kına 
gecesinde idi. Bu kadın hamam oyununda kilci rolüne 
çıkmıştı. Kil satarken meşhur kuzuya-ki ‘şu karşıki dağ-
da bir kuzu meler’ güftesindedir- ne kadar yanık oku-
muştu. Yaz mevsimi sabaha yakın kadının gür ve parlak 
sedası karşıki dağlarda aksettikçe dinleyenler üzerinde 
ne büyük tesirler hâsıl etmişti. Yıldız Kamer kolbaşı da 
güzel zurna çalardı. Dediğim gece zurna ile Esma’ya re-
fakat etmişti.” 20  demektedir. Ayrıca Tahtakale’de sa-
dece şarkıcı veya çalgıcıların değil kadın çengilerin de 
bulunduğunu ve sanatlarını icra ettiklerini de anlatan 
Ali Rıza Bey, Bu çengilerin orta oyuncuları gibi çeşitli 
kollara ayrıldığını ve kolbaşı ve muavini ile birlikte bir 
kolun on iki kadından oluştuğunu bunların içinde kırk 
yaşını geçmiş yosmaların da bulunduğunu söyleyerek 
bu toplulukların da yine Tahtakale’deki kadınlar hama-
mından tedarik edildiğini anlatır. 21 

Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri adlı eserde de 
sünnet ve evlenme merasimlerinde, dostların eğlence 
toplantılarına köçek getirmek isteyenlerin Tahtakale 
semtindeki Kadı Han’ın altındaki Kadılar Kahvesi denen 
bir kahvehanede bulunan kolculara müracaat edildiğine 
dair bir bilgi bulunmaktadır. 22   
 
Tahtakale 16.yüzyıldan itibaren çok canlı, kalabalık ve 
hareketli olması yanı sıra her türlü eğlencenin ve se-
fiHane yaşantının da gerçekleştiği bir mekândır. Bunu 
Latîfî de Tahtakale’yi anlatırken belirtmiştir. 23 Tahta-
kale’nin bu dönemde âdeta İstanbul’un bir eğlence mer-
kezi olduğunu da söyleyebiliriz.
 
İstanbul,  bir dönemde yangınlarıyla da meşhurdur. 
Bundan Tahtakale de nasibini almış; 1070/1660 yılın-
da çıkan ve üç gün süren yangında Tahtakale de yan-
mıştır. “Harîk-i kebîr” yani büyük yangın adıyla anılan 
bu yangın kereste mağazalarından çıkmış Beyazıt’tan 
Süleymaniye’ye kadar olan bütün mahalleler yanmıştır. 
24 Bu yangın sırasında Rüstem Paşa Camii bir hayli hasar 
görmüştür. 25 
 
Latîfî’nin Risâle-i Efsâf-ı İstanbul adlı eseri 1977 yılında 
İstanbul Fetih Cemiyeti yayımları arasında yayımlan-
mıştır. Nermin Suner (Pekin) tarafından hazırlanan eser 
Latin harfleriyle basılmışsa da Latîfî’nin dilinin inşa tar-
zına yakınlığından olsa gerek pek çok yanlış okuma ve 
tespitlerle çıkmış olduğu için tekrar ele alınarak mevcut 
yazmalarıyla karşılaştırılması ve tenkitli bir metninin 
hazırlanması gereğini belirtmek isterim. Nermin Su-
ner’in tespit ettiği beş nüshanın dışında da nüshâlârın 
araştırılması gerekir. Arkeoloji Müzesi’nde kayıtlı olan 
nüshasındaki Latîfî’nin ifadesinden, eserini 982/1574-
75 yılında tekrar gözden geçirerek III. Murat’a sunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu girişimini özellikle III. Murat’ın tahta 
çıkışı vesilesiyle yapmış olmalıdır. 
 
Son olarak eserin 16.yüzyılın ilk yarısında telif bir eser 
olarak yazılması ne kadar önemliyse İstanbul’la ilgili 
olması da o denli önemlidir. Bu makalede sadece eserin 
altı faslından altıncı fasıldaki Tahtakale’yi anlatmaya ve 
Tahtakale’nin dün de bugün de ticaret merkezi olduğu, 
aranılan her türlü malzemenin orada bulunduğu, ka-
labalığı ve hareketli bir yer olarak İstanbul için önemli 
bir mekân olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Eserin anlatım 
tarzına gelince, Latîfî, eserini keşke Âşık Çelebi’nin üs-
lubuyla yazsaydı… 

** Bu makale 25 Kasım 2007 yılında Şehir ve Medeniyet Kültür Oca-
ğı Vakfı tarafından düzenlenen Süleymaniye Ulusal Sempozyumunda 
sunulan bildirinin yeniden düzenlenmiş halidir.

Latifi'nin Ta'rifname-i İstanbul adlı eseri, Ali Emiri 
Efendi tarafından bizzat istinsah edilen nüshası, Millet 
Kütüphanesi, 908.
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Tahtakale'den bir görüntü, Foto:Arzu Ünal, 2012.
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Bizans döneminde, Tarihî Yarımada’nın Haliç kıyısındaki 
bu bölgeye “Armatiu”, geç Bizans döneminde ise “Platea” 
veya “Plateia” isimleri verilmiştir. Muhtemelen Haliç’in en 
düz alanları burada olduğu için bölgeye düzlük anlamına 
gelen Platea ismi uygun görülmüştü.  İstanbul surlarının 
Haliç boyunca uzanan kısmındaki kapılarından biri olan 
Platea Kapısı (Porta Platea) da muhtemelen Osmanlı 
dönemindeki Unkapanı veya Unkapanı Kapısı’na tekabül 
ediyordu. Buondelmonti’nin Messa Kapısı olarak isimlen-
dirdiği bu kapı İstanbul’un eski planlarında Porta de la Fa-
rina (Un Kapısı) olarak da geçer. Dolayısıyla un ticaretinin 
Bizans döneminden beri bu bölgede yapıldığı, Venedik-
lerle II. Andronikos Paleologos arasındaki 1324 yılındaki 
bir yazışmadan da Rabia adı verilen bir buğday pazarının 
burada bulunduğu anlaşılmaktadır1. 

Bugün Haliç kenarında Atatürk Bulvarı’nın 
doğusunda kalan Unkapanı ve Küçükpazar 
semtleri, tarih boyunca İstanbul’un iaşesi açı-
sından önemli bir ticaret alanı olmuştur. Yakın 
döneme kadar da İstanbul Manifaturacılar 

Çarşısı merkezli olmak üzere bu canlılığını korumuştur. 
Batıda, Cibali ve Zeyrek; doğuda, Süleymaniye; güneyde, 
Vefa semtleri ile çevrilen bu iki semt takriben Üç Mihrablı 
Cami hizasındaki bir hat ile birbirinden ayrılır. Bizans döne-
minden beri buğday ticaretinin öne çıktığı semte Osmanlı 
döneminde uncu esnafının yanı sıra kuyumcu, sirkeci, aki-
deci, sağrıcı gibi pek çok ticaret erbabı yerleşmiş, Evliya 
Çelebi, Sülün Muslu Paşa, Şeyh Ahmet Buharî, gibi döne-
min önemli devlet adamları, ilim erbabı ve tasavvuf ehli 
kişiler burada ikamet etmişlerdir.

unKAPanı ve KüÇüKPaZaR 
SeMT TaRİhÇeSİ

Şükriye Pınar YAVUZTüRK ÖZYALVAÇ*

*Tarihçi, Doktora Öğrencisi

Atatürk Köprüsü'nden Unkapanı ve civarı, 1950'ler?, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R 35585.
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Unkapanı semti Osmanlı döneminde Atatürk Köprüsü’nün 
iki tarafına yayılmıştı. Unkapanı Kapısı, Atatürk Köprü-
sü’nün batı tarafında kalıyordu ve kapının üstünde bulu-
nan horoz şeklindeki bir resme atıfla kapı Horozlu Kapı 
adıyla da anılıyordu2. Semtte üstü kurşun kaplı, sonradan 
üzeri kiremitle kaplanmış büyük ve taştan bir un deposu 
bölgenin en önemli yapıları arasındaydı. Semtin kıyı ke-
simleri Osmanlı dönemi boyunca iş yerlerinin, dükkânla-
rın, depoların yoğun olarak bulunduğu ticari bir merkez 
özelliği gösterirken, konutlar şehrin iç kesimlerine doğru 
konumlanmıştır. Özellikle, Atatürk Bulvarı’nın bulunduğu 
alanda pek çok ahşap konak, ev ve mescitler yapılmıştı. 
Sınırları İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’ne dayanan 
ve bu bahçenin sahil şeridine uzanan, Müslüman ve Rum-
larla beraber nüfusunun büyük bir kesimini Yahudilerin 
oluşturduğu Küçükpazar semti de ticaret alanları ile mu-
hite yakınlık göstermekteydi3. Çoğunluğunu Müslümanla-
rın oluşturduğu Unkapanı semti ise bugünkü Atatürk Bul-
varı’nın batısı, Abdülezel Paşa Caddesi’nin güneyi, Haydar 
ve Zeyrek’e doğru ahşap ev ve konakların bulunduğu bir 
yerleşme bölgesi olmuş, bulvarın doğusunda Yavuz Sinan 
mahallesi tarafı da bir başka konut bölgesi olarak ortaya 
çıkmıştır. Hâlen yer yer görülen eski ve harap ahşap ev-
lerin yerini giderek ticarethaneler, işyerleri, atölyeler, am-
barlar almaya başlamıştır4. 

İstanbul’un Fethi ve horosî dede 
Fatih’in askerleri İstanbul’u almak üzere şehrin etrafın-
da toplandığında, bu orduda yetmiş yedi adet mazınne-i 
kirâme denilen büyük velilerden Akşemseddin, Sivasî 
Kara, Molla Güranî, Hz. Emir Buharî, Molla Fenarî, Cübbe 
Ali gibi ulu sultanlar vardı. Bunlar arasında Horosî Dede 
de bulunuyordu. Fatih bu sultanlardan himmet rica edip 
“İstanbul devletinin yarısı sizin, yarısı Müslüman gazilerin 

un ve Kapan
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaptırılan cami, 
medrese, imaret vb. vakıf müesseselerinin masraflarını 
karşılamak üzere bunların yanlarına kapanlar inşa ettiri-
lirdi. Örneğin, Orhan Bey zamanında Bursa’da tartı işlerinin 
yapıldığı Emir Hanı ile Ulu Cami’nin batı tarafında Kapan 
Hanı adlı yapı bu maksatla yapılmıştır. Fetihten sonra 
Fatih Sultan Mehmet, iskân politikası gereği imparatorlu-
ğun pek çok yerinden getireceği halk için şehrin ekonomik 
fonksiyonlarının da bir an önce düzene girmesini istedi-
ğinden Haliç’teki ticaretin yeniden canlılık kazanması yo-
lunda kapan işlerini düzenlemek, ticaret erbabı arasındaki 
sorunları gidermek üzere Unkapanı’nda “Ehl-i hiref divan-
hanesi” adıyla bir bina yaptırtmıştır8. 

Ticaret gemilerinin iskelelere getirdikleri hububat satın 
alındıktan sonra tartılmak üzere semtte “kapan” adı ve-
rilen büyük terazi ve kantarlara götürülür, bölgedeki kadı 
naibinin nezaretinde kethüda, yiğitbaşı gibi esnaf temsil-
cilerinin de hazır bulunmasıyla tartılırdı. Kapanlar, devle-
tin önemli gelir kaynaklarından biri olduğu için buradaki 
işlemler devlet adına emin, naib, kethüda gibi memurlar 
tarafından yapılır, mallar ağırlık, kalite ve çeşitlerine göre 
tasnif edilip kapan defterine kaydedilirdi. 

Kaydı yapılan hububat, kapan naibinin izni olmadan 
kapan dışına çıkarılmaz ve esnafa dağıtılamazdı. Dağı-
tım işi ancak yine adı geçen kişiler huzurunda vergi ve 
narha tabi tutulup fiyatı belirlendikten sonra yapıla-
bilirdi. Söz konusu işlemlerin yapıldığı kapanlar, satın 
alınan malların ismiyle beraber kullanılageldiğinden 
zamanla, tartı aleti ismi olmaktan çıkmış ve unkapanı 
(kapan-ı dakik), kontrol altındaki zahire ticaretinin ya-
pıldığı bölgenin adı olmuştur9. 

ve dörtte biri hakîrin olup ganimet mallarıyla her birinize 
birer zaviye, türbe, imaret, mektep, medrese, darülhadis 
medreseler yapayım” diyerek vaatlerde bulunmuştur5.  
Horosî Dede, kuşatma sırasında Osmanlı askerlerinin Un-
kapanı’ndan şehre girmesinde önemli katkıları olmuştur. 
Bu nedenle Unkapanı Kapısı’nın Horozkapısı adıyla anıl-
dığı söylenir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi kapının dış 
eşiğinden içeri girerken sol taraftaki üst eşiği üzerindeki 
horoz resmîne nispetle de kapıya Horozlukapı denilmiştir. 

Horosî Dede, Türk-i Türkân Hoca Ahmet Yesevî hazretleri-
nin dervişlerinden olup Hacı Bektaş-ı Veli ile Horasan’dan 
gelmiştir. Evliya Çelebi’ye göre bu yaşlı zat Fatih’le İstan-
bul’a gelirken İslam ordusu içinde gece gündüz yirmi dört 
saatte yirmi dört kere horoz sesi çıkarıp “Kalkın ey gafil-
ler” diye gazileri uyandırdığı için Horoz Dede ismiyle maruf 
olmuştur. Evliya Çelebi’nin dedesi Yavuzer Sinan, Sağrıcı-
lar Çarşısı içinde kendi ismiyle anılan camiyi Horosî Dede 
ve onun gibi Allah dostlarının anısına yaptırmıştır. Daha 
sonra Horosî Dede Horozkapısı’nda vefat edince Yavuzer 
Sinan tarafından Unkapanı kapısı dışında cadde üzerinde 
bir sofaya defnedilmiş, yanında bir de abdesthane mus-
lukları yapılmıştır6. 

Şehrin Osmanlı hâkimiyetine geçmesinin ardından Haliç’in 
iki kıyısında, kuzeyde Karaköy’den Kasımpaşa’ya; güney-
de, Eminönü’nden Unkapanı’na geniş bir alanda Bizans 
dönemi ticaret ağının yoğun bir şekilde devam ettiği görü-
lür. Buralardaki iskelelere gemiler demirler, deniz veya ka-
rayoluyla gelen mallar boşaltılır ve depolanırdı. Unkapanı 
semtinin de fetihten sonra ticari işlevi değiştirilmemiş, 
Karadeniz’in ve Akdeniz’in çeşitli yerlerinden buğday, arpa 
ve darı mahsulü getiren birçok geminin Unkapanı İskele-
si’nde demirlemiştir7.  

İstanbul’un İaşesi
Yönetim merkezi olması dolayısıyla İstanbul’un iaşesi ve 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda fethin ilk yılların-
dan itibaren titizlik gösterilmiştir. Özellikle ekmek sorunu 
en ehemmiyetli konulardan biri olmuş, imparatorluğun 
çeşitli yerlerinden İstanbul’a gelecek hububatın satışı ve 
sevki konusunda ciddi önlemler alınmıştır. Örneğin gemi-
lere yüklenen zahire, yolda satılmasın diye gemi içlerine 
hisar erleri koyma mecburiyeti getirilmiş, ara iskelelerde 
yük bozma ve İstanbul’a gelecek zahireyi satmak yasak-
lanmış, kaptan paşaya, sahil kaptanlarına ve Donanma-yı 
Humayun’dan ayrılan gemilere İstanbul’a zahire getiren 
gemileri beraberlerinde götürmek vazifeleri verilmişti10.

İstanbul’un iaşesi için gerekli zahirenin temininde özel 
sektörü, büyük ölçüde kapan tüccarları temsil ediyordu. 
Kapan tüccarları dışında diğer tüccarların da İstanbul’a 
zahire getirebilmesine karşılık, öncelik alım hakkı kapan 
tüccarlarına tanınmıştı. Ancak onların yetersiz kalmaları 
durumunda başka tüccarların devreye girmesine izin ve-
riliyordu. Bu da kapan tüccarlarının İstanbul zahire tica-
retinde önem arz eden konumunun bir göstergesiydi. III. 
Selim dönemine gelindiğinde İstanbul ahalisinin ekmek 
ihtiyacını karşılamak ve devlet dairelerinin ihtiyaçlarını 
sağlamak için Zahire Nezareti kurulduğunu görüyoruz. Bu 
nezaretin İstanbul dışından zamanında ucuz zahire satın 
alan “mübayaacıları” vardı ve bunlar Unkapanı’ndaki Ka-
pan Naibi’ne bağlıydı. Tüccarlar arasında anlaşmazlık söz 
konusu olduğunda, davaya Kapan Naibi bakardı. Zamanla 
köylünün, zulüm yaptığı gerekçesiyle mübayaacılardan 
şikâyetçi olmasının yanı sıra 1840 yılında Avrupa devlet-
leriyle yapılan ticaret anlaşmaları ile mübayaacılık kaldı-
rılmış, ticaret işlerinin mahkemelerde görülmeye başla-
masından sonra da Unkapanı’ndaki naiplik kaldırılmıştır. 

Azapkapı’dan Haliç panoraması, 
Sébah-Joaillier um 1900, 

Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: 26093.
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1840 yılında zahire satın alma usulünün kaldırılması, de-
ğirmenci ve ekmekçi esnafı gediklerinin de kaldırılması 
anlamına geliyordu. Bundan sonra isteyen kişilere bulun-
dukları yerin ihtiyacına göre yazın iki ve kışın dört aylık za-
hireyi ambarlarında bulundurmaları şartıyla değirmen ve 
fırın açma izni verilecekti11.

17. yüzyılda unkapanı esnaf 
Unkapanı ve Küçükpazar zahire alışverişinin yapıldığı bir 
ticaret merkezi olmanın ötesinde navluncu, sağrıcı gibi 
bugün adı unutulan veya ortadan kalkan pek çok esna-
fa ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyıl İstanbul’unda 1100 
sınıf sanat erbabının bulunduğuna dikkat çeken Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’si, bu konuda önemli bir belge 
niteliği taşır. 

Unkapanı’nın önde gelen esnafı, semtin un depolarının 
çokluğundan da anlaşılacağı üzere uncu esnafıydı. Bun-
ların İstanbul’da toplam 400 dükkânı bulunmakla beraber 
çoğu Unkapanı’nda dükkân açmıştır. Müslümanların yanı 
sıra bu işi yapan gayrimüslimlere de rastlanır ve bunlar 
kendilerini Müslüman uncu esnafından ayıran “manlifke” 
isimli çok ince bir şapka giyerlerdi12.

Bir diğer esnaf buğday ve arpa navluncuları esnafıdır. Bu 
işi yapanlar gemilerle gelen buğday ve arpayı alıp depolar, 
sonra satışını gerçekleştirirlerdi. Evliya Çelebi bu esnaf, 
gemicilerin getirdiği buğdayları ucuz alıp depolayarak kıt-
lık vaktinde kırat ile satarlardı13.  

Unkapanı iç tarafında Azebler Mahallesi’nde padişaha 

Kuyumcu kalemkârları esnafının son ustaları da Unkapa-
nı’ndadır. Bu esnafın öyle maharetli ustaları vardır ki ku-
yumcuların ve cevahircilerin işlerine güzellik verip kalem, 
savak, çeşitli mineler ve bukalemun nakışlarıyla ürünleri 
tezyin ederlerdi. Unkapanı’ndaki ustanın ismi Simitçioğlu 
Urum Mihayil’di. Bu zatın saray tarafından tanınmasının 
ardından mineli saat zarflarını, kılıç ve hançerlerde olan 
becerilerini dostluk için Hint padişahına, Acem şahına ve 
farklı ülkelerin bilginlerine götürüp oralardan bu Miha-
yil’e hediyeler gelirdi. Unkapanı’nda bir diğer usta Ermeni 
Haçator idi19. Herkesin yapmaya kâdir olmadığı sarı pirinç 
boruculuğu işi Unkapanı’ndaki bir dükkânda mutaassıp 
Kiryazi isimli bir Rum tarafından icra edilirdi. Pirleri Acem 
borusunu icat eden Efrâsiyab’tır20. 
 
Tüfekçiler esnafı; Unkapanı dışında, Odunkapısı’nın iç yü-
zünde, Divanyolu’nda ve daha başka  yerlerde toplam 400 
dükkânı olan bir esnaf zümresiydi. Bu işi yapanların büyük 
işyerleri Unkapanı Kapısı yakınındaydı. Bunların işi demir-
cilik olduğundan pirleri Hz. Davut’tur. Peygamber asrında 
tüfek olmadığından sahabeden pirleri yoktu21. Ateşli silah 
yapan ve barut imal eden bu tüfekhanenin bulunduğu 
bölgede bir de Mimar Sinan tarafından yapılan Tüfekhane 
Camii isimli bir ibadet yeri vardı22.

Cevahir kuyumcuları esnafı; Unkapanı’nda bu esnafın 
dükkânlarında kolayca tahmin edilebileceği gibi insanları 
hayran eden la’l, yakut, zebercet, elmas, firuze gibi değerli 
taşlar bulunurdu. Evliya Çelebi, cevahir kuyumcuları es-
nafından bahsederken bu işi yapan bir kişiden şu şekilde 
bahseder: 

“Unkapanı’nda merhum babamın öğrencisi Laz Ali, Sultan 
Murat Han’ın cevahir tahtında sanatlar gösterip bir cevahir 

özel sirkecibaşı esnafı vardı. Fatih döneminden beri 
bu dükkânlar padişah için kırkar, ellişer yıllık sirke şi-
şeleri ile süslenmiştir. Çekebi’ye göre yüzlerce Bartın 
ve İngiliz fıçıları, her birinin içine onar, on beşer adam 
sığar büyüklüktedir. Mora’nın ardıç ağacı fıçıları ve Al-
man fıçıları da anlatılmaz. Enez ve Mağrib’in, Atina’nın 
büyük küplerinde otuz-kırk yıllık sirkeler vardır. Bu iş 
yerlerinde adam sığacak büyüklükte sırça şişeler için-
de gül sirkesi, amber sirkesi, hurma sirkesi, köknar sir-
kesi, misket sirkesi, elma sirkesi ve daha yüzlerce renk 
meyvelerden sirkeler yapılırdı14.

İstanbul’da 70 işyeri olsa da övgüye layık çok az akideci 
esnafı vardır. Bunlar Ayasofya Çarşısı’nda Akideci Fenâyi, 
Kasımpaşa’da Dede Bey, Üsküdar’da Sun’i Çelebi ve Un-
kapanı’nda Mevlevi Ahmet Çelebi’dir. Bu şahısların aki-
delerinin özelliği beş sene dursa da bozulmadan kalabilir, 
Yemen akiki gibi taptaze dururdu15. 

Unkapanı yolu üzerinde Servi Fırını karşısındaki Pehlivan 
Şüca Tekkesi, Güreşçi Pehlivanlar Esnafı’nın sık uğradığı 
iki tekkesinden biridir. Diğeri ise Zeyrek Yokuşu ayağında 
Pehlivan Demir Tekkesi’dir. Bu esnafın piri Hz. Mahmut 
Pir-i Yâr-ı Veli’dir16.

Unkapanı’ndaki bir diğer esnaf 12 dükkânı bulunan 
sağrıcılardır. Bunlar şehir haricinde ölen hayvanların 
derilerini yüzer, sağrı kısmını alırlardı, diğer kısımlarını 
da kalburcu esnafına verirlerdi17. Unkapanı’nın içinde bir 
çarşısı olan sağrıcıların pirleri Ahî Ervan dedesi Şeyh Si-
raceddin Lahsevî’dir18.

sanatlı taht yapmıştır ki, on sekiz padişah elçileri geldikte bu 
taht üzere Gazi Murat Han oturup azamet ve ihtişamını bu 
taht ile gösterir, böyle ibret verici bir tahttır”.23. 

Kuyumcubaşı esnafı (Zergerân); Bu kuyumcular esnafına 
Sultan I. Selim ve Sultan Süleyman Han şöhret vermiş-
tir. Çünkü bu iki padişah Trabzon şehrinde doğup ikisi de 
kuyumculuk işini öğrenmişlerdi. Hatta Unkapanı’nın iç yü-
zünde kuyumcu Rum Kostanta adlı bir esnaf da Süleyman 
Han’ın ustası idi24. 

Tatlı bozacılar esnafı; Tekirdağ’ın darısından bir tür be-
yaz süt gibi boza yaparlardı ve bu boza bir kâse bula-
maç şerbeti andırırdı. Öyle koyu olurdu ki pek çok defa 
denemek için yağlıklara konulmuşsa da bir damla ak-
mamıştır. Evliya Çelebi “Hamile kadınlar içse karnındaki 
yavruları sağlam ve düzgün olup doğurduktan sonra 
içse sütü çok olur” diyerek bu bozayı övmektedir. Ay-
rıca İstanbul’da övülen bozacılar Ayasofya Çarşısı’nda, 
Atmeydanı başında, Unkapanı’nın iç yüzünde Azebler 
Hamamı önünde Usta Ahmet bozası ve Küçükpazar’da 
Mehmet Paşa Hamamı önündedir25. 

unkapanı ve Küçükpazar’da yaşayan 
Meşhur İsimler
İstanbul’un İlk Kadısı hızır Bey 
İstanbul’un ilk kadısı unvanına sahip Hızır Bey, Sivrihi-
sar’da doğmuş, ilk tahsilini babası Emir Arif Celaleddin 
Efendi’den almıştır. Bursa’daki bir medresede okuduktan 
sonra Sivrihisar’da medresede müderrisi olmuş, ardından 
aynı kazanın kadılığına atanmıştır. Fatih’in huzurunda ya-
pılan ilmi toplantılarda başarılı olmuş ve zekâsı ve İslami 
ilimlere olan vukufiyeti ile dikkat çekmiştir. İlerleyen yıl-
larda da Bursa’daki Çelebi Mehmet Medresesi müderrisli-

Unkapanı Karakolu, H.Şahenk-1940, Alman 
Arkeoloji Enstitüsü, Nr: 2848.

Unkapanı ve Süleymaniye Camii, 
Römmler&Jonas, İÜK, Nr: 90479/14b.
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ğine, daha sonra İnegöl kadılığına atanmıştır. 
 
Hızır Bey İstanbul’un fethinden sonra Fatih tarafından 
İstanbul kadılığına getirilerek şehrin güvenliği ve imarıyla 
ilgili sorumluluklar kendisine verilmiştir. İleri görüşlü, açık 
fikirli ve Türkçe, Arapça ve Farsça şiir söyleme yeteneğine 
sahipti. Unkapanı’nda kendi adıyla anılan bir cami yaptıran 
ve İstanbul’da kadılık görevi esnasında 1459 yılında vefat 
eden Hızır Bey, istimlaklerle ortadan kaldırılan Voynuk Şü-
caüddin Mescidi’nin haziresine defnedilmişti. Hızır Bey’in 
ayrıca Bursa’daki hocasının kızından olan Yakup (Bursa 
kadısı), Ahmet (Bursa müftüsü) ve Sinan olmak üzere üç 
oğlu ve Hacı Kadın ile Fahrünnisa adlarında iki kızı vardı26. 

Sülün Muslu Paşa
Sülün Muslu Paşa’nın Azepler Camii çarşısında bir sarayı 
olduğunu Evliya Çelebi’den öğrenmekteyiz. Nalıncı Memi 
Dede Tekkesi’nin yanında ve Haraccı Mescidi’nin karşısın-
da bulunan sarayın mimarisi hakkında bir malumatımız 
yoktur. Ancak Evliya Çelebi’nin tarih vermeden aktardığı 
bilgiye göre Sülün Muslu Paşa Sarayı’ndan çıkan büyük 
bir yangın, saray da dâhil olmak üzere Unkapanı’nda Vefa 
Meydanı’na kadar geniş bir alanı tahrip etmiş, pek çok 
eserin harap olmasına neden olmuştur27.

Şeyh ahmet Buharî
Fani meşrep, tasavvuf ehlidir. Hiç evlenmemiş olan Şeyh 
Ahmet Buhari vefatından sonra Unkapanı yakınında evi-
nin yanında, Sultan III. Murat’ın yaptırdığı türbeye defne-
dilmiştir28. 

unkapanı Meczupları

Şeyh hz. nalıncı Memi dede ve Tekkesi 
Fazıl ve kâmil bir mürşid olan Hz. Nalıncı Dede hayatı bo-
yunca Unkapanı’ndaki Azepler Camii çarşısında bir dük-
kânda nalıncılık yapmış, yaz kış nalın giydiği için de Nalıncı 
Dede diye anılmıştır. Nalıncı Dede’nin vefatının ardından 
cenaze namazında hazır olan Sultan III. Murat, Nalıncı 
Dede’nin naaşını hanesinin bulunduğu yere defnetmiş ve 
buraya kubbeli bir tekke ile bir çeşme yaptırmıştır. Bu tek-
ke, Sülün Muslu Sultan Sarayı’na bitişik Haraccı Mescidi 
karşısındadır.

Evliya Çelebi’nin aktardığına göre bir gün Sülün Muslu Sa-
rayı’nda çıkan bir yangın Unkapanı’ndan Vefa Meydanı’na 
kadar tüm alanı yakıp çöle çevirmiş, yangın Eskiodalar’da 
son bulmuştu. Nalıncı Dede’nin dükkânı tamamen tah-
tadan olmasına rağmen bir levhası bile zarar görmeden 
yangını atlatmıştır. İçinde büdelâ-meşrep, yumuşak huy-
lu Nalıncı Memi Dede hazretlerinin türbedarı olan Nalın-
cı Hüseyin Çelebi: “Benim dedem dükkânıdır, ben bunda 
yanarım içinden çıkmam” diye ateş içinde kalıp nalıncı 
yorganlarını dükkândan dışarı atarken yer yer elbisesi ve 
sakalı yanmıştı. Yangın alanında bir tek bu dükkânın kal-
mış, bütün halk şaşkına dönmüştü. Adı geçen Hüseyin 
Çelebi, sanki yangın görmemiş gibi o şiddetli ateşte, o 
yoğun dumanda dükkânda oturup nalın işlemişti. Soran-

yıp iflâs eder. Kapani Mehmet Efendi oturduğu tekkesi saha-
sında, ana yola bakan bir pencere içinde defnedilmiştir30. 

Kapani deli Sefer dede
Candan bir âşık, seçkin bir büdelâ idi. Unkapanı’nda mah-
zeninde vefat etmiş ve Horosî Dede yanına defnedilmiştir. 
Kapani Deli Sefer Dede bir gün Unkapanı’nda Ekmekçi Ali 
Çelebi’nin şiddetle yanan ekmek fırınına girip uyur. Sonra 
çıkıp yüzlerce kişiyle vedalaşarak Unkapanı’nda kendini 
denize atar, kaybolur. Deli Sefer Dede, yedi yıldan sonra 
Cezayir’den Kara Hoca ve Ali Peçenoğlu kalyonları ile İs-
tanbul’a gelerek Unkapanı’na yerleşir, ancak dilsiz olmuş-
tur. Kara Hoca ve Ali Peçenoğlu adamları, “Yedi sene önce 
bu Kapani Sefer Dede’yi, Septe Boğazı’ndan dışarı okya-
nus üzere bir balığa binip yüzerken gemimize aldık, uygun 
hava ile Cezayir’e gelirken geldiğimizde balık da limana 
girdi, kenara düşerek öldü. Ölüsünü Sefer Dede ricasıyla 
gömdük” diye anlatırlar31. 

Semtte yer alan eserler
Bizans döneminde de buğday ticaretinin yapıldığını öğ-
rendiğimiz semtte Bizans dönemine ait iki yapıdan ha-
berdarız. Birisi Evliya Çelebi’nin sonradan hamam hâline 
getirildiğini naklettiği Azepler Hamamı, diğeri de bir su 
sarnıcıdır. İstanbul fethinin hemen ardından ise daha Fatih 
döneminde, dönemin ileri gelen askerleri ve alimleri tara-
fından kısa aralıklarla pek çok cami inşa edilmiştir. Bu ter-
cih bize bölgenin önemi hakkında ipucu verir. Aşağıda daha 
ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız bu camilerden ilki İstan-
bul’un ilk kadısı Hızır Bey (vf. H.863/1458-59) tarafından 
yaptırılan Hacı Kadın Camii’dir. Yine vakfiyesinden 1457 
yılından evvel inşa edildiğini öğrendiğimiz erken tarihli 
camilerden biri Hoca Halil Efendi tarafından inşa ettiril-
miştir. Azepler Camii de fetihten hemen sonra yapılmıştır. 
Ayrıca 1460 yılında ulemadan Sarı Beyazıt, 1469’da Hoca 
Hayreddin Efendi, 1484’te Fatih’in alemdarlarından Yavuz 
Ersinan, tarihi bilinmemekle beraber Fatih dönemi asker-
lerlerinden Voynuk Şucauddin, 1571’de Süleyman Subaşı 
kendi ismiyle anılan camilerini yaptırmışlar ve bölgenin 
kısa zamanda mamur hâle gelmesinde öncü olmuşlardır. 
Bunun yanı sıra 1787 yılında I.Abdülhamit’in kadınlarından 
Şebsefa Hatun’un yaptırdığı cami ve mektep gibi daha pek 
çok cami, hamam, medrese, sıbyan mektebi ve çeşmelerin 
inşası bölgede yoğun bir yerleşimin olduğunu haber verir.

unkapanı Sarnıcı
Bizans döneminde su ihtiyacının çoğu Çukurbostan gibi 
devasa açık sarnıçların yanı sıra yapıların altında bulunan 
kapalı sarnıçlardan sağlanmıştır. İstanbul’da sıkça kar-
şımıza çıkan bu sarnıçlardan biri de Unkapanı’nda 1961 
yılında temel atmak için yapılan hafriyat sırasında ortaya 
çıkarılmıştır. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın beşinci 
blokunun altında kalan bu su yapısının, pek çok sarnıçta 
olduğu gibi bir binaya altyapı teşkil ettiği düşünülmek-
tedir. Bu sarnıç 8,55x8,05 m ölçülerinde kareye yakın bir 
plana sahiptir. Su basıncına dayanıklı olması için duvarları 
kalın, kuzey ve güney duvarlarına dıştan, doğu ve batı du-
varlarına içten yarım takviye payandaları yapılmıştır.  

lara: “Benim dedemin postu döşendiği dükkândır” diye 
gülümseyerek cevap vermişti. Yangından sonra dükkân 
kıymetlendiğinden, Küpeli adlı bir Yahudi aktar bu dükkâ-
nı mütevellisinden birkaç akçe fazla vererek kiralayınca 
Nalıncı Hüseyin Çelebi’yi dükkândan çıkarır. Dükkânın asıl 
sahipleri Yahudi’nin dükkâna girmesinden hoşlanmazlar. 
Sonunda Yahudi dükkâna girmek için kepenkleri açayım 
derken kepengi zapt edemez ve kepengin başının üstüne 
düşmesiyle ölür. Merre Hüseyin Paşa ağalarından bir vezir 
ağası ve Hacı Subaşı olay yerine gelerek keşif yapar ve Ya-
hudi’nin cesedini o mübarek dükkândan kaldırırlar. Dükkân 
yine Nalıncı Hüseyin Çelebi’ye verilir29. 

Şeyh hazreti Kapani Mehmet efendi 
(Melâmiler Sultanı)
Giysüdâr Mehmet Efendi olarak da tanınan bu zat Kon-
ya’da Erlizade hazretlerinden el aldıktan sonra ilahî cez-
beye erişmiş, meczup ve harabâti erenlerinden olmuştu. 
Evliya, Boşnak dilini çok güzel konuşan bu meczubun cis-
mini şöyle tanımlar: “Yalın ayak, başı kabak olup kâkülleri 
büklüm büklüm, salkım saçak ve dağınık şanlı bir derviş 
olduğundan Giysudâr lakabıyla ünlü bir kimse idi.” Unka-
panı’nda 40 yıl oturmuştur. Evliya Çelebi doğduğunda sağ 
kulağına Sunullah Efendi, sol kulağına da küpe için Giy-
südar Mehmet Efendi ezan okumuştur. Evliya Çelebi aynı 
semtte oturduğundan her gün bütün hâllerine ve yüzlerce 
keşif ve kerametine şahit olduğunu söyler ve aşağıdaki 
olayı anlatır: 

Kapani Mehmet Efendi bir gün Sultan Murat’a varıp, 
“Murat Çelebi, Unkapanı’ndan Sülün Muslu Sultanı, üç gün-
den sonra iflas etse gerek, ona elli kese yardım eyle, evini tamir 
edip borcuna versin” diye rica eder. 
Murat Han: “N’ola?” diye cevap verir. 
Kapani bu cevabı çok yerde söyler. Allah’ın hikmeti üçüncü 
gün Muslu Sultan Sarayı’nda yangın çıkar. Sultan yalın ayak 
kaçıp canını zor kurtarır, bir anda büyük mal kaybına uğra-

2,5 m yüksekliğe sahip yapıdaki üçerli üç sütun sırası dört 
nef oluşturmakta, bu nefler beşik tonozla örtülmektedir. 
Bu tonozun orta kısmından açılan delik ise yukarıdaki yapı 
için su alınan kısımdır. Sütunların farklı üsluplarda ve ölçü-
lerde olması bunların devşirildiklerini yahut ihtiyaç fazlası 
olduklarını göstermektedir. Çoğu yayvan çanak tarzındaki 
sütun başlıklarının kimisi korint tarzındadır. Sarnıç, bugün 
için etrafı duvarla örülerek kapatılmış bir vaziyette koru-
ma altına alınmıştır32.

hızır Bey Mescidi/hacı Kadın Cami
Bugün İMÇ bloklarının hemen arkasında yer alan cami 
Hacı Kadın Caddesi ile Hızır Bey Camii Sokağı’nın birleşti-
ği noktadadır. Bulunduğu mahalleye ismini veren caminin 
banisi döneminin tanınmış âlimlerinden ve İstanbul’un 
ilk kadısı Hızır Bey’dir. Bursa’da Sultan Murat Medresesi 
müderrisi olan Hızır Bey fetihten sonra İstanbul’a kadı 
tayin edilerek, şehremini vazifesi ile görevlendirilmiş-
ti. Hadika’ya göre Hızır Bey’in babası Calaleddin Efendi, 
Nasreddin Hoca’nın oğludur. Caminin Hacı Kadın ismiyle 
anılmasının nedeni ise; Kocamustafapaşa’da bir camisi 

Nalıncı Memi Dede kabir sandukası, 
Encümen Arşivi, 1941.

Nalıncı Memi Dede Türbesi, Encümen Arşivi, 1941.

Hızır Bey Mescidi, Encümen Arşivi, 1941.

Hızır Bey Mescidi, Encümen Arşivi, 1941.
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olan İskenderpaşa’nın Hacı Kadın ismindeki kızının Un-
kapanı’nda yaptırdığı çifte hamama yakınlığı sebebiyledir. 
Dolayısıyla Hacı Kadın’ın bu mescit ve minberiyle alakası 
olmamıştır33. E.H.Ayverdi ise Hızır Bey’in Hacı Hatun de-
nilen Sultan Hâtun isimli kızına nisbetle bu ismi taşıdığını 
söyler34. Mescidin minberi Kazasker Abdurrahman Efendi 
tarafından koydurulmuştur. Bir bodrum üstünde yükselen 
fevkani caminin çatısı kiremit örtülü, duvarları yer yer tuğ-

hoca hayreddin Cami/üç Mihraplı Cami
/Kazancılar Cami 
Küçükpazar’da Eminönü’ne doğru giden Ragıp Gümüşpala 
Caddesi üzerindeki bu cami, İstanbul’un en eski camilerin-
den biri olma özelliği taşır. Kazancılar Mahallesi’nde bu-
lunması hasebiyle Kazancılar Mescidi ismiyle de bilinir39. 
Caminin banisi, II. Mehmet’e hocalık yapmış, dönemin ule-
masından Hoca Hayreddin Efendi’dir ve caminin inşasına 
H.874 (1469-1470) yılında başlamıştır. Yapının Üç Mihraplı 
Cami ismiyle anılması, Hoca Hayreddin Efendi’nin, gelini-
nin ve Fatih’in eklettirdiği kısım ve mihraplar nedeniyle-
dir40. 

Evliya Çelebi’nin, “duaların kabul olduğu yerdir” diye ta-
nımladığı caminin inşası sırasında meydana gelen şu 
hikâyeyi nakleder: “Bu cami yapılırken Molla Hayreddin 
mutemet gibi bakarken bir leylek kuşu gelip “Lak lak” diye 
feryat eder. Hemen Molla Hayreddin hazretleri sinirlene-
rek “Bre var hey kuş İstanbul’dan taşra feryat eyle” de-
yince Allah’ın emriyle inci gibi sözleri etkisini gösterir ve 
bütün leylekler İstanbul içinden kalkıp başka köy ve ka-
sabalara giderler. Bugüne kadar İstanbul’da leylek yerleş-
mesi şöyle dursun damlar üzerinde bile bir fert görmemiş-
tir. Bu sözü edilen Kazancılar Camii öyle bir nefes sahibi 
ulu sultanın yapımıdır41.”

Sonradan eklenen iki kısım zamanla yıkılmış ve II. Abdül-
hamit döneminde yeniden ve çatılı olarak yaptırılmıştır. 
Bu nedenle bu iki bölümün kubbeli olup olmadığı bilinme-
mekle beraber ilk kısım kubbelidir. Sonradan camekânla 
kapatılan son cemaat yeri ise iki kubbelidir ve buradaki 
kapıdan harime girilir. Harimin üstü Türk üçgenleriyle geçi-
len yüksek bir kubbe ile örtülüdür. Mihrap yönü ile beraber 
her üç cephede iki sıra hâlinde dizilmiş dörder penceresi 
vardır. Kadınlar mahfili bulunan caminin duvarları belli bir 
yüksekliğe kadar mermerle kaplanmış, mihrapların üçü 
de aynı tarzda boyanarak süslenmiştir. Caminin ahşap bir 
minberi ile bir de vaaz kürsüsü vardır. 1956 yılında meyda-
na gelen depremde yıkılan ve yeniden yapılan minare ise 
silindir gövdelidir42. 

Caminin banisi Hoca Hayreddin Efendi’nin ve gelininin ka-
birleri mihrabın arkasındaki hazireye defnedilmiştir. Hoca 
Hayreddin Efendi’nin mezar taşı üzerinde “Hû-Ebu’l-Feth 
Sultan Muhammet Han Hazretlerinin üstadlarından sâ-
hibu’l hayrat ve’l hasenât merhum ve mağfur Hoca Hay-
reddin hazretlerinin ruhuna ek-fatiha. Sene 880” yazarken 
yanındaki küçük mezar taşında  “Yâ Hu, Hoca Hayreddin 
Efendi hazretlerinin gelini ve mihrab-ı sâlis sâhibesi mer-
humenin ruhuna lillahil-fatiha 880” yazılıdır43. 

Softa hatip Cami/Bodrum Mescidi
/Saatçi yokuşu Cami
Softa Hatip Camii’ni Hadika’dan, Fatih ulemasından Hay-
reddin Efendi’nin Süleymaniye yakınında (Küçükpazar’da) 
inşa ettirdiğini öğreniyoruz. Altında bulunan bodrum dola-

lalarla döşeli moloz taştandır. İç kısmı günümüzde tama-
men yenilenen caminin kısa minaresi kalın gövdeli, şerefe 
altı mukarnaslı ve sivri külahlıdır35. Caminin banisi Hızır 
Bey H.863 (1458-59) yılında vefat etmiş ve caminin yakı-
nında bulunan, günümüze ulaşamamış Voynuk Şücaüddin 
Mescidi’nin mihrabı gerisine gömülmüştür36. 

atlamataşı Cami/hoca halil attar Mescidi
Bugün Tahtakale’deki Rüstem Paşa Camii’nin yerinde bu-
lunan Halil Attar Mescidi’nin banisi Unkapanı’nda da ikinci 
mescidini inşa ettirmiştir ve 1457 yılında iki mescidine or-
tak bir vakfiye hazırlamıştır. Bu vakfiyede mescidin araba-
cılar içinde olduğunu kaydeder37.  Unkapanı değirmeni de 
denen beylik değirmeninin hemen yakınında Atlamataşı 
Caddesi’nde bulunan cami bu nedenle Atlamataşı, Hoca 
Halil Attar ve Arabacılar isimleriyle anılmaktadır. Minberini 
Cemşid Çavuş koydurmuştur. Cami zamanla tahrip oldu-
ğundan, tamirlerle tamamen yenilenmiştir. 
 
Kareye yakın bir plana sahip olan mescit zamanla tahrip 
olduğu için minaresi, harim ve son cemaat yeri tamir edil-
miş, mescidin soluna bir bölüm ilave edilerek, kuzeydeki 
abdest musluklarının bulunduğu avlu yenilenmiştir. Yeni-
lenen son cemaat yerinden dikdörtgen söveli kapı açıklığı 
ile mescite geçilir. Mescidin içten ahşap tavanı, dıştan dört 
yöne meyilli ve kiremit kaplıdır. Moloz taş ile inşa edilmiş 
mescidin güney ve batıda ikişer, kuzeyde ise üç alt iki üst 
penceresi vardır. Kuzeydoğu köşede olması gereken dör-
düncü pencere ise kapı hâline getirilmiş, buradan içteki 
ahşap mahfile çıkış sağlanmıştır. Ahşap olan bu mahfil 
beş ağaç direkle taşınmaktadır. 
 
Yapının mihrap nişi mermer levhâlârla kaplı, minberi ah-
şap, vaaz kürsüsü ise mermerdendir. 1939 yılında tamir 
gören kare kaideli, silindirik gövdeli, külahı kurşun kaplı 
minare ise caminin kuzeybatısındadır ve kaide içinden ca-
miye geçişi sağlayan bir bölümü vardır38.

yısıyla da Bordum Mescidi ismiyle anılmıştır. Saatçi Yoku-
şu Sokağı ile Bodrum Sokağı’nın kesiştiği yerde bulunan 
caminin bodrumu Bodrum Sokağı tarafındadır44. 

1964 ve 1982 yıllarında tadilatlar gören cami kiremit çatı 
ile örtülü, harimi kare planlıdır. Cami, toplam sekiz pen-
cereyle aydınlatılmıştır ve içerisi pencere hizasına kadar 
fayanslarla kaplanmıştır. Kürsüsü ahşaptandır. Kapalı son 
cemaat yerinin içinde kalan, üst kısmı da oyulmuş çatıdan 
çıkarılan bodur, tek şerefeli bir minareye sahiptir ve bu şe-
refenin altı tuğla ile balıkdişi tezyinatlıdır. 
 
Camiye ismini veren bodruma ise son cemaat yerinden 
12 ahşap basamaklı merdivenle inilir. İlk kat 1961 yılında 
odunluk olarak kullanılmıştır. Buradan kemerli bir geçit 
ve üç basamak taş merdivenle de ikinci kata inilir. Burası 
korkuluksuz bir balkon gibi alt katı görmektedir. 10 basa-
mak taş merdivenle inilen üçüncü katta ise merdiven kar-
şısında iki göz tuvalet, sağ dip tarafta abdest almak için iki 
musluklu mermer bir su hazinesinden ibaret olan şadırvan 
vardır. Şadırvan ile tuvaletler arasında kemerli bir kapı da 
mescidin inşa edildiği yamaç altında bir bahçeye açılır45.

Atlamataşı/Halil Attar/Arabacılar Mescidi 
adlarıyla anılan cami, Encümen Arşivi, 1963.

Atlamataşı/Halil Attar/Arabacılar Mescidi 
adlarıyla anılan cami, Encümen Arşivi, 1963.

Softa Hatip Mescidi, Encümen Arşivi, 1941.
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yavuzer Sinan Cami/Sağrıcılar Cami
Atatürk Bulvarı’ndan Eminönü’ne dönen caddenin he-
men başında Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Yavuz Sinan 
Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alır. Fatih’in alemdarla-
rından Yavuz Er Sinan tarafından yaptırılmıştır. Vakfiyesi 
1484 tarihli cami Sağrıcılar adıyla da anılır. 
 
Evliya Çelebi Yavuzer Bey’in dedesi olduğunu söyler ve 
caminin yapımını şu şekilde anlatır: “O asırda büyük dede-
miz Yavuzer Bey Fatih’in sancakbeyliği hizmetindeydi. İs-
tanbul’un fethinde bulunup Unkapanı’nın iç yüzünde Sağ-
rıcılar Camii zemininde olan yapıları ganimet malları ile 
alışmıştır. Fetihten sonra bir cami ve 100 dükkân yaptırıp 
camiine vakfetmiştir. Bu hakirin İstanbul içinde (Unkapanı) 
doğduğu evimizi gaza malından dedemiz yapmıştır. Yaptı-
ğı caminin dükkân ve evlerin beratları Fatih’in tuğrasıyla 
ve hüccet-i şeriyelerin imzaları Emir Buhari hazretleri im-
zasıyla imzalanmış olup hâlâ soyundan olmamız cihetiyle 
anılan mütevellilik elimizde olup istediğimiz gibi muta-
sarrıfız. O yüzden daima vakıfnamelerimize bakıp Fatih’in 
padişahlık tarihlerini ve ortaya çıkışlarını iyi biliriz46.”Yapı 

1862, 1905, 1960 yıllarında onarımlardan geçmiş, yol kotu 
zamanla yükseldiğinden aşağıda kalmıştır. Girişe birkaç 
basamakla çıkılan caminin giriş kapısı mihrap ekseninden 
sola kaydırılmıştır. Giriş kapısının solunda bir, sağında iki 
mermer sütunla son cemaat yeri oluşmuştur. 
 
Almaşık örgülü ve 100 metrekare kadar genişliğe sahip 
cami 18 pencere ile aydınlanır. İçeride duvarlar pencere 
hizasına kadar fayansla döşenmiş, üst taraf badana ile 
boyanmıştır. Mihrap, mermer kaplı yarım yuvarlak bir 
niş hâlindedir. Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşaptır. Ha-
rim girişinin hemen sağından kadınlar mahfiline spiral 
bir merdivenle çıkılır, bu merdivenin altındaki kapıyla 
da silindir gövdeli olan minareye geçiş sağlanır. Cami-
nin haziresi mihrap yönündedir ve bani Yavuzer Sinan 
burada metfundur. Ayverdi yeni bir taşta şu “Hû dost, 
Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin merhum Yavuz 
Er Sinan rûhiçûn Fatiha” yazılı olduğunu kaydeder47. 
Ayrıca hazirenin caddeye bakan cephesindeki iki pen-
cereden biri neoklasik üslupta olup küçük bir çeşme 
olarak düzenlenmiştir48. 

Yavuzer Sinan Camii, Encümen Arşivi, 1936.

Yavuzer Sinan Camii, 2010.
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voynuk Şücauddin/arabacılar Camisi
Fatih döneminde yaptırılan camilerden olan bu yapının ba-
nisi Voynuk Şücauddin İbrahim’dir. Hadika’ya göre fevkani 
olan kârir caminin çatısı ahşaptır. 1958 yılında Manifatu-
racılar Çarşısı’nın yapılması için satılan arazide bulunan 
cami 1956 yılında sebepsiz yere yıktırılmıştır.49 Caminin 
karşısında bir de mektebi vardı. 

Bani Voynuk Şücauddin İbrahim Efendi ile Hacı Kadın Ca-
mii’nin banisi olan Hızı Bey, bu caminin mihrap önüne denk 
gelen hazireye defnedilmişlerdir. Ayrıca Hadika mekte-
bin altında da şair Necati Efendi’nin de metfun olduğunu 
kaydeder ve yılını 1509 olarak verir. Söz konusu kabirler 
ile Voynuk Şuca Mektebi, cami gibi istimlakler sırasında 
yıktırılmıştır. Mahallesi ise Hacı Kadın mahallesine ilave 

edilmiştir. Caminin karşısında yer alan Kâtip Çelebi’nin 
kabrinden de kırık bir mezar taşı parçası kalmışsa da çarşı 
yapılırken Kâtip Çelebi için bugün cadde tarafından görü-
lebilen sembolik modern bir mezar yapılmıştır50.

Süleyman Subaşı/unkapanı Camisi
/Kara Çelebizade Camisi
Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan bu caminin banisi 
Süleyman Subaşı’dır. 1571 yılında Unkapanı Köprüsü’nün 
hemen başladığı yerde51 inşa ettirilen cami çeşitli tarihler-
de onarımlar görmüştü. Bu onarımlardan biri 17. yüzyılda 
Kara Çelebizade’ye aittir. Çelebizade’nin yeniden yaptırdığı 
cami mahzenli, iki katlı, büyük bir kubbe ile örtülmüştü. 
Ayrıca altı dükkân, ince uzun bir minaresi vardı52. Bir son-
raki onarımda fevkani ve duvarları kesme taştan, çatısı 
ise ahşap olup 19. yy mimari üslubunu yansıtan bu cami 
Atatürk Köprüsü inşa edildikten sonra önündeki meydan 
yapımı sırasında yıktırılmıştır53. 

Şebsefa hatun Camisi 
Atatürk Bulvarı’nın Hacı Kadın Caddesi ile kesiştiği nokta-
da bulunan bu caminin banisi I.Abdülhamit’in kadınların-
dan Fatma Şebsefa Hatun’dur. Giriş kapısının üzerindeki 
kitabeye göre 1787 yılında barok üslupta ve kubbeli ola-
rak inşa edilmiştir. Kubbe kasnağında pencereli olarak ya-
pılmıştır. Sütunlara dayanan son cemaat yerinin üzerinde 
bir de mahfil bulunmaktadır. Caminin minaresi tek şerefe-
lidir. Caminin sol tarafında klasik tarzda, tonoz örtülü bir 
sıbyan mektebi ile imam ve müezzin için meşrutası vardır. 
Baniye Şebsefa Hatun caminin haziresine defnedilmiştir54.  

Şebsefa Hatun Camii, Encümen Arşivi, 1941.

Süleyman Subaşı Mesicidi, 
Encümen Arşivi, 1941.

Havadan İMÇ blokları, Foto: Halit Ömer Camcı, 2010.
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haraçcı Kara Mehmet Mescidi
Unkapanı Köprüsü’nün hemen batısında Hisaraltı So-
kağı’ndadır. Sülün Muslu Sultan Sarayı ile yan yana55 
duran mescidin banisi Hoca Kara Mehmet Muhyiddin 
bin Ali Bey Ül-Haracî’dir. Vakfiyesi 879 sonları (1475 
başı)’dır. Harap olan mescit 1959 yılında tavanı be-
tonlaştırılmış, minare ibkaa edilmiş, duvarlar daha 
ince olarak moloz taşıyla yenilenmiş ve önüne bir son 
cemaat yeri eklenmiştir. Ayverdi kesme taş kaideli ve 
gövde kalınlığından minarenin zamanından olduğunu 
düşünür. Minarenin ise sonradan sıvandığı için aslı-
nı anlayamaz. Minarenin aslının tuğladan yapıldığını 
Evliya Çelebi’den öğreniyoruz.  Ayrıca tuğla minarenin 
en tepesindeki kapısı üzerinde beyaz tuğla ile kırmızı 
tuğla üzerine, yapı ustası tarafından kûfi hat ile tuğ-
ladan bir “Lâ ilâhe illallâh, Muhammetün Resûlullâh” 
yazılmıştır56.

hasanâbad Tekkesi/niznâm-âbâd Tekkesi
IV. Murat zamanında Unkapanı’nda Perviz Ağa adlı 
bir ağanın eli açık ve zengin kölesi Hasan adlı bir köle 
tarafından yapıldığı için İstanbul zarifleri bu tekkeye 
Niznâm-âbâd Tekkesi demişlerdir. “Niznâm” Rusça’da 
“bilmem” demektir. Günümüze ulaşamayan bu tekke 
her yeri gören bir tepe üzerinde bahçe içindeydi ve ha-
yırsever sahibi her aybaşında gezinti sevenleri çağırıp 
hanende ve sazendeler ile ziyafetler verirdi57.

Tüfekhane Mescidi
Kanuni döneminde Mimar Sinan tarafından Tüfekhane 
karşısında inşa edilen cami yıkılmış ve arsası satılmıştır58. 
Yeri tespit edilememekle beraber 1918 Şehir Rehberi’nde 
Tüfekhane Caddesi’nin Unkapanı Köprüsü’nün batısında 
yer alması nedeniyle caminin de bu bölgede olması kuv-
vetle muhtemeldir59. 

Kantarcılar Mescidi
Küçükpazar’da bulunan bu mescidin banisi Fatih Sultan 
Mehmet döneminde yaşamış Sarı Timurci Mevlânâ Muhid-
din Efendi’dir. Bu nedenle bu adla da anılır. Hadika’ya göre 
mescidin minberini Kadızade Mehmet Efendi 1688’de koy-
durmuştur.60 Alt kısmında dükkânların bulunduğu cami, 
bir sıra kesme taş, iki sıra tuğladan almaşık düzende inşa 
edilmiştir. Cami 1848 ve 1895’te tamir görmüş, son olarak 
1967-1968 yıllarında aslına uygun olarak yenilenmiştir.61

azebler Camisi/elvanzade Camisi 
Yeşil Tulumba Sokağı’nda Fatih döneminin ulemasın-
dan Sinan Efendi tarafından 1519 yılında yaptırılmış, 
minberini Üskübî Ali Ağa koydurmuştur62. Yüksek du-
varlı, geniş bir avlu içinde ahşaptan dörtgen planlı, ki-
remit örtülü olarak inşa edilmiştir. Caminin arkasındaki 
hazirede Azeb Baba isimli bir zat bulunduğu için cami 
bu isimle de anılmıştır63. Evliya Çelebi’ye göre halk 
arasında Şeftali Camii olarak bilinmesinin sebebi ise ya-

pıldığı sene mihrap duvarı dışında yetişen ve her şeftalisi 
dört okka gelen bir şeftali ağacı nedeniyledir. Cami, Sülün 
Muslu Sultan Sarayı’nda çıkan yangının çevreye sıçrama-
sı ve büyümesiyle yanmıştır64. Yangından sonra yeniden 
imar edilen cami Atatürk Bulvarı için yapılan istimlak ça-
lışmaları sırasında yıkılmıştır65.

azepler hamamı
Azepler Camii’nin karşısında Fatih döneminde inşa edil-
miştir. Evliya Çelebi İstanbul’da inşa edilen ilk hamamın 
Irgat Hamamı, ikincisinin de Azepher Hamamı olduğunu 
kaydeder. Ona göre bu yapı bir Bizans eserinin mimarisi 
değiştirilerek hamama çevrilmişti. Camiyle beraber ha-
mam da istimlakler sırasında yıkılmıştır66. 

hacı Kadın hamamı
Hamam yukarıda adı geçen Hacı Kadın Caddesi ile Hızır 
Bey Sokağı’nın kavşağındaki Hızır Bey/Hacı Kadın Ca-
mii’nin hemen arkasında yer alır. Kocamustafapaşa’da ca-
misi olan İskender Paşa’nın kızı Hacı Hatun (vefatı: 1540) 
tarafından yapılmıştır. İnşa edildiğinde tek olan hamama 
daha sonra kadınlar kısmı ilave edilerek çifte hamama 
çevrilmiştir. Caddeden girilen hamama, beş basamakla 
inilen camekânın dört cephesinde soyunma odaları vardır. 
Üst kattaki odaların önünde ise ahşap korkuluklar bu-

lunur. Kahve ocağının solundaki kapı ılıklığa açılır ve 
ılıklığın sol tarafta barok bir çeşme görülür. Burası iki 
kubbeli olup çeşme ve tıraşlık bölümlerinin üzeri yarım 
kubbe ile örtülmüştür. Sağda ve giriş tarafında bir siv-
ri kemerli kapı ile geçilen yerde bir tuvalet, çeşmenin 
yanında da üç kurnalı, yarım duvarlı keselik bulunur. 
Bunun karşısındaki eyvanda bir niş ve altı kurna vardır. 
Eyvan bir küçük kubbe ve bir sağır yarım kubbe ile ör-
tülmüştür. Eyvanın içinde ve sağ tarafta beş kurnalı ve 
kubbeli bir halvet vardır. Sıcaklığın büyük kubbesi bir 
kirpi kasnağa oturtulmuştur. Kubbesi altında da sekiz 
yüzlü göbek taşı bulunmaktadır67. 

Kemankeş hamamı
N.Haskan, Evliya Çelebi’nin “Kemankeş hamamı Atıcı-
lara tahsis edilmelidir” sözünden yola çıkarak eserin 
Unkapanı civarında olduğunu düşünür. Ona göre Atıcı-
lar Kulübu Unkapanı’nda yer alıyordu68. 

Mehmet Paşa hamamı
Hamamın Küçükpazar yakınında bulunduğunu kayde-
den Evliya Çelebi, İstanbul’da hamamların çoğunlukla 
çift olarak yapılırken bu hamamın tek olarak yapıldığı-
nı anlatır. Kadınlar için öğle vaktinden sonraki zaman 
tayin edilmişti69. 

Azepler Mescidi Şadırvanı, Encümen Arşivi, 1940.

Azepler Hamamı, Encümen Arşivi, 1940’lar.
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ahmet ağa Çeşmesi 
Encümen arşivi70 kayıtlarından Kapan tüccarı Kapani 
Hacı Hafiz Ahmet Ağa tarafından 1817 yılında inşa 
ettirildiğini öğrendiğimiz çeşme zamanında Dekovili 
Sokağı’nda bulunurken bugün deniz tarafında Ragıp 
Gümüşpala Caddesi’ne bakar şekilde park içinde 
kalmıştır. 
 
Mermerden yapılmış çeşme hazneli ve dört cepheli olup 
cephelerin her biri üstü yuvarlak kemerli ayna taşı ile iki 
yanında ikişer sütunla tezyin edilmiştir. Yapının köşeleri 
ise yuvarlatılarak birer niş yerleştirilmiştir. Lülesi ve 
teknesi bulunmayan, suyu akmayan çeşmenin ana 
cephedeki kitabesi şu şekildedir: 

Bihamdillah muvaffak itdi Bâri
Bu cây-i dil- küşayı kıldı  âbad 

Hasodabaşı Hasan Ağa’nın olub himmeti
Çeşme-i dilcû-yı binâ itmekde kılmış gayreti
Bu tarîkin vâsi‘içun hedm olub oldu binâ
Teşnegâ(n) benevâ-yı? sîrab ider bu hey’i 
Gevher târihini yazdı âta itdü? emla
Âb-ı gûş iç gelüb bu çeşmeden bul himmeti 

Evliya Çelebi’nin de çeşmeye şu şekilde tarih 
düştüğünü görüyoruz: 

Evliya Çelebi bu âb-ı nâbı nûş edip târih dedi
Bir içim su mâ sana kim şâd ola cân Hasan72

Kaptan-ı derya Köse ali Paşa Sebili
1658 yılında Sadaret kaymakamlığından Kaptan-ı 
Deryalığa tayin edilen Köse Ali Paşa, Unkapanı 
Kapısı’nın iç tarafında kalan sebili kendi adına 

Rıza-ullah için sahibü’l- hayrat
İmameyn aşkına eyledi icad
Kapani Hacı Hafız Ahmet Ağa
İlâ yevmü’l-kıyam namı ola yâd
Bu tam tarihi görüb didi Kenzî
Kıl ervah-ı şehit-i Kerbela şâd    
sene1233(1817)

hasodabaşı hasan ağa Çeşmesi
Bu çeşme istimlakle yola kalbedilen Halil Attar Mescidi’nin 
de bulunduğu Arabacılar Mahallesi’ndeydi. Mermer 
ve köfeki taşından yapılmış hazneli çeşme tarzında 
Hasodabaşı Hasan Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. 
H.1184/M.1770 yılında Atatürk Bulvarı’nın çalışmaları 
başlayınca geriye taşınmış, Manifaturacılar Çarşısı’nın 
inşaatı üzerine de Hacı Kadın Camii yanına taşınmasına 
karar verilmiştir. Çeşmenin kitabesi şu şekildedir71:

H.1083/M.1672 yılında yaptırmıştır. Evliya Çelebi 
sebile şu tarihi düşmüştür: 

Verince Evliyâ Çelebi teşnelere su
Dediler târîhini yâ Gânî Hû   sene 1083(1672)73  

unkapanı değirmeni 
İstanbul’da 1840’lı yıllara kadar rüzgâr, su ve at ile çalışan 
değirmenler kullanılırken, bu yüzyılın sonundan itibaren 
buharla ve elektrikle çalışan yeni tesisler kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu büyük tesislerden biri de Unkapanı’nda 
kurulan “Unkapanı Değirmeni”dir.  19.yüzyılın sonlarında 
inşa edilen yapı çeşitli nedenlerle oluşan bozulmalar ve 
onarımlar sonucu değişerek günümüze kadar gelebilen 
eserler arasındadır. “Beylik Değirmeni”, “Belediye 
Değirmeni” ismiyle de kaynaklarda karşımıza çıkan ve pek 
çok binadan oluşan yapı 1870’li yıllarda inşa edilmiştir. 
 

Cibali'den Unkapanı ve Haliç manzarası, Sébah-Joaillier um 1900, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: 9218.
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Unkapanı’na gelen buğday, değirmenin dört kapısından 
biri olan kuzeydoğu cephesindeki kapıdan içeri alınır, bu-
radan depolara taşınırdı. Bu yapı, değirmen binası, depo 
binaları, fırın, yatakhane binası, dükkânlar, bacalar ve sar-
nıçtan oluşan bir kompleksti. Kompleksin esasını teşkil 
eden değirmen, buharla çalışan diğer değirmenlerde oldu-
ğu gibi beş katlı, beşik çatılı ve üçgen alınlıklıdır. Değirmen 
binasının bulunduğu yerde bugün İMÇ blokları bulunmak-
tadır. 
 
Değirmen binasının yanında depo olarak kullanılan iki ve 
dört katlı iki ek bina vardı. Bu depolar da değirmen bina-
sı gibi almaşık tuğla duvarlı, üçgen alınlıklı ve beşik çatılı 
inşa edilmişlerdi. Bugün depo binalarından yalnızca ku-
zeybatı cephesindeki binanın duvarları ayaktadır. Değir-
men binasının yanında tek katlı inşa edilmiş bir fırın binası 
bulunuyordu. Bin metrekare büyüklüğündeki yapı, orta 
bölümü depo ve servis binaları, kenarda kalan bölümleri 
ise avluyla bağlantılı bir şekilde üç bölümden oluşuyordu. 
Pişirme işlerinin yapıldığı fırından günümüze güneydoğu 
duvarının tamamı ile güneybatı ve kuzeydoğu duvarlarının 
bir bölümü ulaşmıştır. 

bu yapı demir halkalarla birbirine bağlanmış ve üzerine 
kalın kalaslar çakılmış dev fıçılardan oluşuyordu. Nişancı 
Mehmet Paşa ise bu köprünün fıçılardan değil, yan yana 
demirlenmiş ve kirişlerle birbirine bağlanmış gemilerden 
oluştuğunu söyler. Bu mobil köprü, 1453’te Konstanti-
nopolis düştüğünde hemen kaldırılmamış orduların Altın 
Boynuz’un bir tarafından diğerine geçebilmesi için kulla-
nılmıştır.
 
16. yüzyılda yeni bir köprü yapımı için girişimlerde bulunul-
duysa da hayata geçirilememiş 19. yüzyıla kadar Haliç’te 
ulaşım kayıklar vasıtasıyla sağlanmıştır. 19. yüzyıla gelin-
diğinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Unkapanı-Azap-
kapı arasında bir köprü yaptırılmıştır. Unkapanı’nda inşa 
edilen bu ilk köprünün strüktürü ahşap, taşıyıcı sistemi 

Kompleksin güneydoğusundaki iki katlı binanın da zemin 
katı depo olarak kullanılırken üst katı yatakhane olarak 
kullanılıyordu. Bu binada sarnıç ve bir baca vardır. Unka-
panı değirmen kompleksinin kuzeyine sonradan bir de üç 
katlı lojman binası eklenmiştir. Lojmanın zemin katında 
değirmenin ana kapılarından biri vardı. Bu lojmanın kuzey-
batı cephesi İMÇ blokları yapımı sırasında yıkılmıştır
 
Unkapanı Değirmeni 1940 yılında devlet tarafından satıl-
mış ve özel mülkiyet tarafından işletilmiştir. İMÇ’nin ya-
pımı sırasında değirmen yıkılmış, 1980’li yıllarda yapılan 
ihâle ile Unkapanı Değirmeni, Ticaret Borsası tarafından 
satın alınarak otopark olarak kiraya verilmiştir74.

unkapanı Köprüsü
Tarih boyunca iki yakasını birleştirmek için Haliç’te pek çok 
köprü yaptırılmıştır. Bilinen ilk köprü I.Jüstinianus tarafın-
dan inşa ettirilmiştir. 6. yüzyıla tarihlenen ve Eyüp-Sütlüce 
arasında olduğu tahmin edilmekle beraber yeri tam olarak 
bilinemeyen bu köprünün ismi “Aghios Khalinikos Köprü-
sü”ydü. Fatih’in İstanbul’u fethi sırasında da Haliç’te bir 
köprü yapıldığı bilinir. Ayvansaray-Kasımpaşa arasındaki 

sürekli sal biçimde ve iki noktasında küçük deniz taşıtları-
nın ulaşımına olanak veren geçit gözleri vardı. Geçiş ücreti 
alındığı için “Hayratiyye” ismi verilen köprü 3 Eylül 1836 
tarihinde ulaşıma açılmıştır. Köprü Cisr-i Atik ismiyle de 
bilinmektedir. 
 
Köprünün yerine, 1853 yılında Galata Köprüsü model 
alınarak yeni bir köprü inşa edilmiş, iki ucuna muntazam 
yollar yapılmıştır. 19 Mart 1853’te Abdülmecit tarafından 
ulaşıma açılan köprüye 1864 yılında “Mahmutiye” adı ve-
rilmiş, ücretsiz olan köprü 1282 (1865-66) yılından itibaren 
arabalar ve hayvanlar için ücretli hâle getirilmiştir. 
 
1870’lerde köprünün yenilenmesi yeniden gündeme gelin-
ce bu amaçla “Forges and chantiers de la Mediterraneé” 

Unkapanı Köprüsü'nün Azapkapı ayağı, Sébah-Joaillier um 1900, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Nr: R33797.
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isimli bir Fransız şirketiyle Galata’ya, “Wells and Taylor” 
adlı İngiliz firmasıyla da Unkapanı’na demir konstrüksi-
yonlu bir köprü yapılması için anlaşmalar yapılır. İşlerin 
neredeyse bitirildiği anda ani bir değişiklikle Fransızlara 
yaptırılan köprünün, Unkapanı-Azapkapı arasındaki Mah-
mutiye köprüsünün yerine konulması için hazırlıklara baş-
lanır. Unkapanı’na nakledilen köprünün resmî açılışı Eylül 
1872’de yapılmış ve sökülen Mahmutiye Köprüsü mezada 
çıkarılıp satılmıştır. Bu ilk demir köprü 1912’ye dek Unka-
panı-Azapkapı arasında ulaşımı sağlamıştır.
 
Galata-Eminönü arasına konulan İngilizlerin inşa ettiği 
1877’de yapılan köprü ise 1912 yılında, tasarlandığı yer 
olan Unkapanı-Azapkapı aksına taşınmış Atatürk Köp-
rüsü’nün yapımına dek (1936) kullanılmıştır. Köprünün 12 
Şubat 1936 gecesi çıkan fırtınada parçalanması üzerine 
1930 yılında projesi tamamlanan “Gazi Mustafa Kemal 
Köprüsü” hayata geçirilmiş ve inşası 1940 yılında tamam-
lanmıştır. Bu köprü günümüzde Atatürk Köprüsü adıyla 
hizmet vermektedir75. 

atatürk Bulvarının açılışı 
1964 yılında Atatürk Bulvarı’nın açılmasıyla Unkapanı 
semti ikiye bölünmüştür. Istimlaklerle Azepler (Elvanza-
de) Cami ve Hamamı, Papaszade Cami76, Voynuk Şücaüd-
din Camii, Tüfekhane Mescidi, Hoca Teberrük Mescidi (İMÇ 
Bloklarının olduğu yerde) ve Süleyman Subaşı (Unkapanı) 
Camisi yıkılmış, semtin bu kesimdeki konut bölgesi orta-
dan kalkmış, alt ve üst geçitlerle bölgede bir yol ağı kav-
şağı oluşturulmuştur. Ayrıca Abdülezel Paşa Caddesi’nin 
başındaki keresteciler buradan taşınmış, 1986 yılında 
Eminönü’ne doğru uzanan zahire ve gıda toptancıları kal-
dırılıp Rami’ye taşınarak boşalan yerler park alan hâline 
getirilmiştir. Ticari işlevi yavaş yavaş kaybolmaya başla-
yan Unkapanı semti, günümüzde ağırlıklı olarak bir trafik 
kavşağı ve yol ayrım noktası hâline gelmiştir77. 
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Kısa adı UNESCO olan “Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu”, Evliya Çele-
bi’nin dünya kültür mirasına olan katkısından 
dolayı 2011 yılını Dünya’da” Evliya Çelebi Yılı” 
olarak ilan etti. Evliya Çelebi’mizin doğumu-

nun 400. yıldönümü münasebetiyle alınan bu güzel karar 
üzerine başta ülkemizde olmak üzere dünyanın farklı yer-
lerinde büyük seyyah Evliya Çelebi ile ilgili çeşitli etkinlik-
ler düzenlendi.

evliya Çelebi Kimdir?
Evliya Çelebi’nin hayatı ile ilgili tafsilatlı bilgilere sahip 
değiliz. Gerçek adının ne olduğu, nerede ve ne zaman öl-
düğü, mezarının nerede bulunduğu hâlâ tartışılan konu-
lardır. Elimizdeki sınırlı bilgileri Seyahatname’sinden öğ-
renmekteyiz. Buna göre 25 Mart 1611 (Hicri 10 Muharrem 

1020)’de İstanbul’da Unkapanı’nda dünyaya gelen Çele-
bi’nin ataları Kütahyalı olup soyu kendi ifadesine göre 
Hoca Ahmet Yesevi’ye dayanır. Doğduğu sırada baba-
sının meclisinde, başta Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi 
Abdi Dede, Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Doğani Dede 
olmak üzere yetmiş büyük âlimin bulunduğunu söyler. 
Babası saray kuyumcubaşısı Derviş Mehmet Zıllî; anne-
si ise daha sonra en büyük hamisi olacak olan, Sadra-
zam Melek Ahmet Paşa’nın akrabası ve saraydan çıkma 
bir hanımdır. Eserinde erkek ve kız kardeşleri olduğunu 
söyler. Yine Seyahatname’nin ilk cildinde aile kabrista-
nının bugün artık yerinde olmayan Kulekapısı Mevlevi-
hanesi mezarlığında, yani bugünün Kasımpaşa’sındaki 
tersanenin arkasında Şişhane Yokuşu’nda olduğunu ifa-
de eder. İhtifalci Mehmet Ziya’ya göre bu mezarlık 1909 
yılında yok edilmiştir.

unKAPanı’ndan KıTalaRA BİR GeZGİn
Seyyah-ı âleM MuSâhİB-İ Benİ adeM: evlİya ÇeleBİ 

Fatih GüLDAL*

*Tarihçi, Yazar

Evliya Çelebi'nin gezdiği yerleri gösterir harita, Fatih Mehmet Can-Fatih Güldal arşivi.
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“Evliya” isminin Çelebi’mizin gerçek adı olup olmadığını 
bilmiyoruz. Bazı araştırmacılar bu lakabın çok saygı duy-
duğu hocası Evliya Mehmet Efendi’ye atfen kendisine 
verildiğini söyleseler de Seyahatname’nin hiçbir yerinde 
Çelebi, başka bir adının olduğundan bahsetmez.

eĞİTİM hayaTı
Evliya Çelebi, ilk eğitimini babasından ve babasının Unka-
panı’ndaki kuyumcu dükkânında Simyon adındaki gayri-
müslim işçiden Yunanca ve Latince öğrenerek almıştır. Ar-
dından Fil Yokuşu’nda bulunan Şeyhülislam Hamdi Efendi 
medresesinde Ahfeş Efendi’den yedi sene dönemin belli 
başlı ilimlerini öğrenir. 

Bundan başka Seyahatname’nin çeşitli yerlerinde eği-
timiyle ilgili kısa notlar geçer. Buna göre Mevlânâ Sadî-
zade Efendi’den on bir sene  darülkurrasında İslam Tarihi 
ve Kur’an-ı Kerim öğrenimi görmüştür. Mevlânâ Mustafa 
Efendi’den Ferişte Lügati’ni tetkik etmiş ayrıca Çarşam-
ba Pazarı’nda Tavaşi Mehmet Ağa Camii’nde Yahya Efen-
di’den müezzinlikle ilgili dersler almıştır. Bunların yanında 
adını da taşıdığı Evliya Mehmet Efendi hayatındaki en 
önemli hocasıdır. Hafızlığını bu hocadan yapan Evliya, çok 
güzel Kur’an okumasının bu dönemde aldığı iyi eğitimden 
kaynaklandığını her fırsatta söyler.

BİR KuTlu Rüya 
Evliya Çelebi, içerisinde büyük bir seyahat arzusu olduğu-
nu özellikle evlerine gelen, sohbetlerine katıldığı mühim 
zatlardan dinlediği menkıbelerle bu isteğinin katbekat 
arttığını ve her an seyahat arzusuyla yanıp tutuştuğunu 
söyler. Seyahate başlamasını ise gördüğü bir rüyaya atfe-
der. Nitekim dönemin anlayışında rüya metaforunun öne-
mi büyüktür ki insanlar mühim birtakım faaliyetlerine bu 
tarz manevi işaretler bekleyerek başlar.  

Buna göre Evliya Çelebi, bir gece kendini bugün Eminö-
nü’nde bulunan ve birkaç yıl önce restore edilen Ahi Çelebi 
Camii’nde görür. Sabah namazı sırasında caminin içinde 
başta Hz. Muhammet (s.a.v.) olmak üzere diğer peygam-
berler, sahabeler, evliyalar ve âlimler bulunmaktadır. Sa’d 
b. Ebi Vakkas, Evliya’yı yanına alır ve camideki herkesi tek 
tek tanıtır. Neden burada olduklarını anlattıktan sonra Çe-
lebi’ye müezzinlik yapmasını ve daha sonra Peygamber 
Efendimizin elini öperek ondan şefaat dilemesini telkin 
eder. Güzel bir şekilde müezzinlik yapan Evliya’yı, Sa’d b. 
Ebi Vakkas kolundan tutup Hz. Muhammet (s.a.v.)’in hu-
zuruna getirerek tanıtır. Bu sırada “Şefaat ya Rasulallah” 
diyeceğine heyecandan “Seyahat ya Rasulullah” deyiverir. 
Peygamber Efendimiz de tebessüm ederek “Allah’ım; şe-
faati, seyahati ve ziyareti sağlık ve selametle kolaylaştır” 
diyerek Evliya’ya dua eder. Rüyasını yorumlattığı Kasım-
paşa Mevlevihanesi Şeyhi Abdullah Dede, kendisine ki-
taplar hediye ederek seyahate İstanbul’dan başlamasını 
söyler. Böylece Evliya Çelebi’nin elli yılı aşkın seyahat ma-
cerası başlamış olur.

ve SeyahaT…
Evliya Çelebi, Osmanlı coğrafyasını bir baştan diğer başa 
gezer. Bununla da yetinmez devletin sınırları dışına da 
çıkar. Doğuda İran’ı batıda Orta Avrupa’yı gezer. Kuzeyde 
Azak Denizi’nin üstünü, oradan Kafkasları kateder. Güney-
de Nil Nehri’ni takip ederek Sudan, Habeşistan dolayla-
rına gider. Seyahatname’de Amsterdam’a kadar gittiğini 

“acele etsem yedi saatte!”
     
Evliya için eğitimde vardığı 
son nokta saraya ayak bas-
masıyla olur. 5 Mart 1636 
tarihinde Kadir Gecesi’nde 
Ayasofya Camii’nde yapılan 
törende müezzinlik yapar ve 
kendi anlatımına göre sesi 
çok beğenilerek padişahın hu-
zuruna davet edilir. Sultan IV. 
Murat’ın “kaç saatte hatm-i 
şerif edebilirsin?” sorusuna  
“padişahım acele etsem yedi 
saatte ederim, ancak açık 
ve gizli nağme olmasın için 
sekiz saatte Allah’ın izniyle 
hatmederim” cevabı beğenilir 
ve bizzat padişah tarafından 
Hasodabaşı’na teslim edile-
rek saraydaki eğitim hayatı 
başlar. Burada musiki, hat, 
Arapça ve Kur’an tilaveti ko-
nusunda dersler alır.  Hoş 
sohbet olması, derin bir mu-
siki ve genel kültüre sahip ol-
ması Sultan IV. Murat’a nedim 
olarak hizmet etmesini de 
sağlamıştır.

Ahi Çelebi Camii, Encümen Arşivi, 1958.

Münif Fehim’in çizimiyle.

Evliya Çelebi’nin rüyasında Peygamber Efendimizi gördüğü 
Ahi Çelebi Camii, Encümen Arşivi, 1958.



Evliya Çelebi’nin İstanbul ile ilgili anlattığı bazı gözlemlerini tasvir eden harita, M. Fatih Can - Fatih Güldal Arşivi.



743742 www.fatih.bel.tr

dar ve kendi ifadesiyle riyasız bir İstanbul 
efendisidir. Kafkaslarda gezerken güvenlik 
amacıyla yanında beslediği köpekler için 
kendisini eleştirenlere: “Vallahi kardeşler 
ben vaiz, nasihatçi, derviş ve şeyh değilim. 
Halktan bir adem, seyyah ve insan dos-
tu garip bir kimseyim” demiştir. Başından 
geçenleri çoğu zaman himayesi altında 
olduğu kişilere anlattığı için seyahatname 
birçok garip ve komik olayla doludur. Bura-
daki amacı şüphesiz bu on ciltlik koca ese-
rin daha rahat bir şekilde okunmasını sağ-
lamaktır. Ancak anlattıklarının da gezdiği 
yerlerden derlediği folklorik bilgiler olduğu 
hatırdan uzak tutulmamalıdır. 

Seyahatnamede her gün sakal tıraşı oldu-
ğunu, tehlike anında kaçmanın da yiğitlik-
ten olduğunu, sıkıntılı durumlarda nüktey-
le, şakayla ortamı yumuşatmanın hayat 
kurtaracağını söyleyen Çelebi’nin, bugüne 
kadar çizilmiş asık yüzlü, sert bakışlı ve 
uzun sakallı resimleri onun kendisi için 
yaptığı tanımlar ile uyuşmamaktadır. Aynı 
zamanda yaşlı, sakallarına ak düşmüş çi-
zimler ömrünün tamamını aksiyon çerisinde 
geçirmiş birisi için insan zihninde bıraktığı 
imaj adına doğru bir tespit değildir. 

söylese de bu ifade ilim adamlarınca şüpheli bulunur. Bu 
süreçte yüzlerce şehri gezer, savaşlara katılır, ölüm tehli-
keleri atlatır. Gezdiği yerlerin, şehirlerin, kasabaların idari 
yapılarını, halkın gelenek göreneklerini, bölgede yetişen 
mahsulleri, toplumun yaşayış tarzını öğrenebildiği kada-
rıyla en ince ayrıntısıyla aktarır. 

İnsanların sağlıklarından yüz renklerine, kıyafetlerinden, 
karakterlerine kadar tüm ayrıntıları yazar. Bunu yaparken 
kendince bir sıralama yapar. Din adamlarından başlayıp 
toplumun en alt katmanındaki insana kadar tasvir eder. 
Aslında Çelebi’nin neredeyse her şehir için uyguladığı bir 
şablonu vardır. Muhtemelen bu formatı ziyaret öncesi ha-
zırlar ve gezi esnasında doldurur. Bilgisine ulaşamadığı 
şeyleri daha sonra doldurmak üzere boş bırakır. Nitekim 
seyahatnamede doldurulmayıp boş bırakılan birçok yer 
vardır. Bu hazır şablon şüphesiz ona vakit kazandırır ve zi-
yaret ettiği yerlerdeki unsurların unutulmasını önler. Not-
larını önce müsvedde şeklinde tuttuğu, daha sonra kitap 
hâline getirdiği anlaşılmaktadır. Nitekim bazen bir yerden 
birkaç kez geçtiğinden kitaba son seyahatini alır. Burada 
şehre daha önce geldiğini ve bazı notlar tuttuğunu belirtir. 
Evliya Çelebi katettiği bu inanılmaz coğrafya için seyahat-
lerin çoğunu devlet görevlisi olarak gerçekleştirir. Başta 
akrabası olan Sadrazam Melek Ahmet Paşa olmak üzere 
birçok vali, vezir ve paşanın himayesinde ve onların verdiği 
görevleri icra etmek üzere seyahat eder. Bu resmî görev-
leri icra ederken bir yandan da seyahatnamesini yazar. Bu 

görevler; ulaklık, vergi kayıtları tutan bir maliyeci,  dinî 
bilgisinin yeterliliği dolayısıyla vakıf denetçisi, maiyetinde 
olduğu bürokratlara nedimlik, bazen de ganimet malları-
na refakatçiliktir. 

SeyahaTnaMe…
Tamamı on cilt olan Seyahatname, Anadolu, Suriye, Me-
zopotamya ve Hicaz ile Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkas-
lar ve Kuzey Afrika tarihinin en önemli kaynaklarındandır. 
Bu bölgelerin 17. yüzyıl sosyokültürel tarihleri yazılırken 
Seyahatname’den yararlanmamak büyük bir eksiklik olur. 
Bu durumun farkında olan birçok ülke tarihçileri Seya-
hatname’nin ilgili bölümlerini kendi dillerine çevirmişler 
ve kaynak olarak kullanmışlardır. Türk kültür tarihinin en 
mühim eserlerinden biri olan Evliya Çelebi Seyahatname-
si uzun yıllar hak ettiği ilgiyi gerek okurlardan gerek ilim 
dünyasından görmemiştir. Evliya Çelebi’yi ve Seyahatna-
mesi’ni Türk ilim dünyasına tanıtan, yazdığı Osmanlı Tarihi 
ile dikkat çeken Avusturyalı şarkiyatçı J.Von Hammer ol-
muştur. Kendisi Evliya’nın özellikle Balkanlarla ilgili ver-
diği bilgileri tarihinde kullandığı gibi müstakil eserler ile 
de Çelebi’yi ilim âlemine tanıtmıştır. Evliya’nın, çağdaşları 
tarafından bilindiğine dair elimizde bir kanıt olmamakla 
birlikte ilerleyen yıllarda ülkemizde tanınmış ama yazdı-
ğı devasa eser ilim mahfilleri tarafından hep tebessümle 
karşılanarak hafife alınmıştır. Nitekim yakın döneme ka-
dar Seyahatname dendiğinde insanların aklına “damdan 
dama atlarken donan kedi” ya da “fil doğuran kadın” gibi 
Evliya’nın yazdıklarının merakla okunması için sıkça baş-
vurduğu ancak verdiği önemli bilgilere gölge düşürmeyen 
mübalağalı tarzı gelmektedir. Bununla birlikte on yılı aşkın 
bir zamandan beri gerek yerli gerek yabancı ilim adamları 
seyahatnameyi karşılaştırmalı olarak kritik ederek, bu on 
ciltlik devasa çalışmanın ne kadar mühim bilgiler içerdiğini 
gözler önüne serdiler. Hiç şüphe yok ki Seyahatname, sa-
dece İslam dünyasında değil tüm dünya için eşi olmayan 
büyüklükte bir eserdir. İlim adamlarının ortak kanaati bu 
zamana kadar bu derece mufassal bir seyahatnamenin 
yazılmadığıdır. 
 
Evliya Çelebi’nin eserini nasıl ve ne zaman yazdığı da tartı-
şılan bir konudur. Bu soruların cevaplarını yine Seyahatna-
me’den bulmak mümkündür. Nitekim bazı noktalarda gez-
diği yerleri anlatırken “kırk bir yıldır seyyah-ı âlem”, “elli bir 
yıldır seyyah-ı âlem” gibi notlar düşmesi onun eserini önce 
müsvedde olarak hazırladığı ancak kitap hâline ömrünün 
son yıllarında getirdiği anlaşılmaktadır. Seyahatname’nin 
ilk cildi İstanbul’u anlatır. Onuncu cildi ise ömrünün son 
yıllarını geçirdiği ve ikinci başkent olarak gördüğü Mısır’a 
hasredilmiştir. Diğer ciltler ise batıdan doğuya kuzeyden 
güneye kadar geniş bir coğrafyayı ele alır. Eserini İstan-
bul’a meşhur harem ağası Beşir Ağa’nın getirttiği söylenir. 

yOllaRda BİR ÖMüR…
Evliya Çelebi’nin 1684 ya da daha sonra vefat ettiği söy-
lenmektedir. Karakter olarak nüktedan, hazırcevap, ente-
lektüel, yeniliklere açık, hayattan zevk almasını bilen, din-

“yolculuk bir fersah da olsa, cehennemden 
bir parçadır” 

Farklı iklim ve coğrafyalarda dolaşan Evliya Çelebi 
birçok kez hayati tehlike atlatmıştır. Savaşlara bizzat 
katıldığını, eşkıyalarla cenk ettiğini biliyoruz. Nitekim 
kendisi iyi bir güreşçi ve cirit oyununu iyi icra eden 
bir sporcuydu. Seyahatname’nin bir yerinde güzer-
gâhlarının dağlık ve sapa olduğu bir noktada seksen 
kilometreyi altı saatte kat ettiğini bildiriyor. Dola-
yısıyla Çelebi saatte yaklaşık 13 km katetmektedir. 
Şüphesiz bu hız zamana ve yere göre değişiklik arz 
edecektir. Ancak kesin olan şudur ki Çelebi iyi bir at 
binicisidir. Karadeniz’de gemisinin batmasıyla birlikte 
geçirdiği hayati tehlike onu çok etkilemiş ve deniz 
yolculuklarından kaçınmıştır. Aşırı soğuk dolayısıyla 
gözünde meydana gelen hastalık ve attan düşmesi 
sonucu geçirdiği rahatsızlık çetin seyahat şartlarının 
sadece bazılarıdır. 

Dönemin ulaşım ve coğrafi şartları düşünüldüğünde 
seyahatlerin hiç de kolay olmayacağı anlaşılacaktır. 
Nitekim Evliya, tüm seyahat arzusuna rağmen işin 
zorluğunu belirtmek adına “Yolculuk bir fersah da 
olsa, cehennemden bir parçadır” sözünü sık tekrarlar. 
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