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Sunufl

Ü sküdar, ‹stanbul’umuzun Asya k›tas›ndaki en eski yerleflim birimidir. Tarih boyunca pek
çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapan ilçemiz, Fetih’ten önce bir ‹slâm flehri olmakla ‹stan-
bul’un fethine de tan›kl›k etmifltir.

Fetih’ten sonra, özellikle devlet ricalinin ikamet için en çok tercih etti¤i yer olan Üskü-
dar, gerek devlet adamlar›, gerekse ahaliden di¤er kimseler taraf›ndan vücuda getirilen
eserlerle üzerinde tarih hazineleri bar›nd›ran, devâsâ bir kültür flehri kimli¤i kazanm›flt›r. 

Üsküdar, bugün bile hayat›n her alan›na nüfuz eden derin bir tarihî dokuya sahiptir: fieh-
rin dört bir yan›na yay›lm›fl camiler, tekkeler, türbeler, mektep ve medreseler... Çeflmeler,
sebiller, hamamlar... Görkemli saraylar, köflkler ve yal›lar›n yan› s›ra s›cak yuvalar hüvi-
yetindeki mütevaz› evler... Korular, mesireler, bahçeler... Hattâ tafl iflçili¤i ve hat sanat›-
n›n emsalsiz numuneleriyle dolu birer aç›k hava galerisi hükmündeki mezarl›klar.

fiehrin bizden önceki sâkinleri olan ecdad›m›z bu flehirdeki kültür varl›klar›n› hangi me-
deniyet ve millete ait olursa olsun en iyi flekilde koruyarak bize emanet etme¤e çal›flt›lar.
Onlar gibi, bu dokunun korunarak gelecek nesillere aktar›lmas› konusunda hassasiyet
göstermek, flehrin bugünkü sakinleri olarak bizim için de önemli bir sorumluluktur.

Belediye olarak, Üsküdar’›m›z›n tarihî kimli¤ini oluflturan bu dokunun unsurlar›n› günü-
müz insanlar›na tan›tmay› da kendimiz için ayn› derecede önemli bir vazife say›yoruz. Bu
sebeple göreve geldi¤imiz günden bu yana yapt›¤›m›z imar, infla, tamir, bak›m, yenileme
ve düzenleme çal›flmalar›n›n yan› s›ra gerek görsel gerekse yaz›l›, çeflitli belgesel yay›nlar
haz›rlad›k.

Say›n Mehmet Nermi Haskan’›n elinizdeki eseri ise Üsküdar’›m›z› en eski ça¤lardan bu-
güne, bütün yönleriyle tan›tan, sahas›nda yap›lm›fl en kapsaml› ve güncel çal›flmad›r. Sa-
y›n yazar›n uzun y›llar›n› vererek, büyük bir titizlikle haz›rlad›¤› eser; genifl bilgi birikimi-
nin yan› s›ra zengin görsel içeri¤i ile de Üsküdar’›m›z›n tarihî kimli¤inin tan›t›m›nda çok
önemli bir bofllu¤u dolduracakt›r.

Bu vesile ile haz›rlanmas› pek büyük emek, çaba ve fedakârl›klar gerektiren bu eseri, bü-
yük bir özveriyle vücuda getiren yazar Say›n Mehmet Nermi Haskan Beyefendi’ye; eserin
günyüzüne ç›kmas› için gerekli maddî kayna¤›n temini konusunda gösterdi¤i çabalar
sebebiyle Say›n Tuncer Gülcü Beyefendi’ye ve nihayet eserin, “Alt›n fiehir” Üs-
küdar’›m›za yarafl›r bir titizlikle haz›rlanarak okuyucuya ulaflmas›nda eme¤i bulunan di¤er
zevata Üsküdarl›lar ve kültür camiam›z ad›na en derin flükranlar›m› sunuyorum.

Sayg›lar›mla.

Y›lmaz Bayat
Üsküdar Belediye Baflkan›





Önsöz

K âbe topra¤› say›lan ve bu yüzden “Belde-i Tayyibe” denilen, güzel ve tarihi Üsküdar
hakk›nda bugüne kadar baz› kitaplar yay›nland›. Fakat, bunlar›n hiç biri gerçek Üsküdar’›
yans›tm›yordu. Bir k›sm› efsanelere dayand›r›lm›flt›. Ço¤u yaz›lar ise, makale fleklinde ve
masa bafl›nda kaleme al›nm›flt›. Merhum, ‹brahim Hakk› Konyal› Beyefendi’nin eseri bir
dereceye kadar ihtiyac› karfl›l›yordu. Fakat oradaki kitabeler de Osmanl›ca olarak
yaz›lm›flt›. Bugünkü neslin bunu okumas›na imkân yoktu. Zaten kendi ifadesine göre de,
eser aceleye getirilmiflti.

Bu yüzden çal›flmama, dolaflarak ve mevcut kitabeleri yerinde, tekrar tekrar okuyarak bafl-
lad›m. Di¤er yandan da arfliv çal›flmalar› yapt›m. Üsküdarl› oldu¤um için de beldeyi çok
iyi biliyor ve tan›yordum. Bu yüzden girmedi¤im hiç bir yer mevcut de¤ildir.

Bu arada, bir aç›k hava müzesi olan Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n mevcut adalar›n› tarad›m.
Topra¤a gömülü olanlar hariç bütün flâhideleri okudum. Bunu kitab›mda görmek
mümkündür. Bu çal›flmalar›m on seneden fazla sürdü. Bu müddetin sonunda, haz›rlamak-
ta oldu¤um ‹stanbul Tekkeleri adl› eserim için, baz› fleyh flâhidelerinin resimlerini çek-
mek icab etti. Fakat ne yaz›k ki, yar›dan fazlas›n›n yok edildi¤ini hayretle gördüm ve çok
üzüldüm. D›fl ülkelerin hiç bir mezarl›¤›nda bu flekilde haz›rlanm›fl flâhideler mevcut
de¤ildir. Bunlar yaln›z Osmanl›’ya has sanat eserleridir. Bu yüzden korunmalar› lâz›md›r.
Bu yap›lmad›¤› takdirde, gerek hat ve gerekse tafl sanat›n›n bu eflsiz numuneleri yok olup
gidecektir.

Eserde yaln›z “nefs-i Üsküdar” anlat›lm›fl ve onun ayr›lmaz parçalar› olan bölgeler
hakk›nda aç›klamalarda bulunulmufltur. Kitap hacminin çok geniflleyece¤i düflüncesiyle
Üsküdar’a ba¤l› oldu¤u halde Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy ve Kandilli
beldeleri yaz›lmam›flt›r.

Bu eserin bas›m›na büyük gayret sarf eden ve çok titiz bir çal›flma yapan Say›n Süleyman
Nevzat Özdemir Beyefendi’ye, eseri ilk defa Üsküdar Belediyesi yetkililerine götürüp
tan›tan Say›n Veli Saylam Beyefendi’ye, gayretlerini hiç bir zaman esirgemeyen Say›n
Mustafa U¤ur Beyefendi’ye, her zaman kendisinden büyük yak›nl›k gördü¤üm ve eserin
bas›lmas› için çok emek sarf eden Say›n Ahmet Tevfik Bozömer Beyefendi’ye, eserin
bas›m› için gerekli maddî deste¤i sa¤layan Say›n Tuncer Gülcü Beyefendi’ye ve Üsküdar’a
bunun gibi bir çok de¤erli hizmetler ifa eden de¤erli Belediye Baflkan› Say›n Y›lmaz Bayat
Beyefendi’ye sonsuz teflekkürlerimi ve sayg›lar›m› sunar›m. 

Mehmet Nermi HASKAN





E serin yay›na haz›rl›¤› konusunda bir kaç not:

1- Eser, say›n yazar›n tasnifine uygun olarak öncelikle tematik olarak bölümlere ay›r›lm›fl
ve ard›ndan her bölüm içindeki konular, bafll›klar›n alfabetik s›ras› ile ifllenmifltir. 

2- Eserin vücuda getirilmesi uzun y›llar gerektirdi¤inden kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›kan
bilgi - mevcut durum ayr›l›¤›n›n giderilmesi amac›yla yay›na haz›rl›k aflamas›nda eser bafl-
tan sona gözden geçirilerek olabildi¤ince bilgilerin güncellenmesine çal›fl›lm›flt›r. Ancak
her nas›lsa dikkatten kaçm›fl eski bilgiler ile kitap okuyucunun eline ulafl›ncaya kadar ge-
çen sürede olas› de¤iflikliklerin kitaba yans›t›lamam›fl olmas›n›n hofl görülece¤ini umuyo-
ruz.

2- Eserin yaz›m›nda genel olarak bugünkü söyleyifle ve Türk Dil Kurumu ‹mlâ K›lavu-
zu’ndaki esaslara uyulmufltur. Bununla birlikte, al›nt›lardan ve tarihî metinlerin transk-
ripsiyonundan kaynaklanan yaz›m farkl›l›klar›na rastlanacakt›r: Ahmet, Ahmed; Mah-
mut, Mahmud; Abdülhamit, Abdulhamîd; kaptan›derya, kaptan-› derya; reisülküttap, re-
isü’l-küttab; darüflflifa, darü’fl-flifâ gibi. 

Al›nt›larda kaynak metne sad›k kal›nmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Arfliv vesikalar›, kitabeler gibi tarihî metinlerde de do¤ru telaffuzu sa¤layaca¤› düflünül-
dü¤ü düzeyde transkripsiyon yap›lm›flt›r. Bu esnada okunuflu güçlefltirecek flekilde metnin
iflaretlere bo¤ulmamas›na özen gösterilmifltir.

3- Metin, olabildi¤ince farkl› okumalara imkân verecek tarzda flekillendirilmeye çal›fl›l-
m›flt›r: Kitabeleri gözden geçirmek isteyen okuyucunun di¤er metinlerden kolayl›kla ay›rt
edebilmesi ya da kimi zaman kronolojik olarak haz›rlanan listelerin kolayl›kla takip edi-
lebilmesi gibi.

4- Say›n yazar›n titizli¤ine uygun olarak, eserde bilgilerin olabildi¤ince çok görsel malze-
meyle desteklenmesine çal›fl›lm›flt›r. Bu esnada imkânlar nisbetinde, foto¤raf, plân, kroki
gibi görsel malzemenin ilgili oldu¤u konu içeri¤i ile ayn› sayfalara denk getirilmesine özen
gösterilmifltir.

5- Her konuya iliflkin kaynakça, konunun sonuna eklenmifltir. Bundan baflka say›n yaza-
r›n tercihine uygun olarak gerekli görülen yerlerde metnin içinde de -parantezle ay›r›lmak
ve italik dizilmek suretiyle- kaynaklara at›flar yap›lm›flt›r.

Konu sonunda ve metnin içinde geçen kaynakçalarda kimi zaman eser adlar› k›salt›larak
verilmifltir. Bunun kar›fl›kl›klara sebep olmas›n› önlemek üzere 3. cildin sonuna eserin ta-
mam› için geçerli ayr›nt›l› bir kaynakça listesi eklenmifltir.

6- Eserin tamam› için geçerli karma indeks 3. cildin sonunda yer almaktad›r. ‹ndekse ilifl-
kin aç›klamalar için indeks bölümünün bafl›na bak›n›z. 

Eser Hakk›nda
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Yüzy›llar Boyunca
Üsküdar





I- TAR‹H BOYUNCA
ÜSKÜDAR’IN ‹S‹MLER‹

Üsküdar, tarihin muhtelif devirlerinde de-
¤iflik isimler alm›flt›r. ‹lk ça¤daki ad›

KHRYSOPOL‹S’tir. Onbinlerin Dönüflü adl›
eserinde Ksenophon, (M.Ö. 40l-400) Üskü-
dar’dan ‘Khrysopolis’ diye bahseder. “Alt›nc›
gün Kalkhedonia’dan Khrysopolis’e vard›lar,
ganimetleri satt›lar ve orada yedi gün kald›lar”
(Anabasis, 6. kitap, s. 304) Herodotos (M.Ö.
484-420) kendi tarihinde Khrysopolis ismin-
den hiç bahsetmemifltir. Yaln›z, Kad›köy’den
dört yerde söz etmektedir. (Herodot Tarihi, s.
615) “Dareios, Susa’dan ç›kt›, üzerinde köprü-
nün kurulmufl oldu¤u Bosphoros’daki Kalkhe-
don’a geldi. (Herodot Tarihi, s. 255)

Strabon (M.Ö. 64-M.S. 21) Co¤rafya adl› kita-
b›nda “Marmara’dan Karadeniz’e do¤ru aç›l›n-
ca, sol tarafta Byzantion’a komflu k›s›mlar -bu-
ralar› Thrakial›lara aittir ve buraya Pontus’un
sol taraf›ndaki k›s›mlar denir- sa¤ tarafta Khal-
kedon’a (Kad›köy) komflu k›s›mlar kal›r.” de-
mektedir. Ayn› kitab›n IV-VIII. bölümlerinde
de “Pontus’un a¤z›nda Megaral›lar taraf›ndan
kurulmufl olan Kalkhedon ve bir köy olan
Khrysopolis ve Kalkhedon’lar tap›na¤› bulu-
nur.” denmektedir. (s. 3) M.S. 920 y›l›nda
Anadolu’nun Tarihi Co¤rafyas› adl› kitab›nda
Leo Phokas, “Bosphor’un üstündeki
CHRYSOPOL‹S’ten kaçarak buraya gelmiflti”
diye Üsküdar’dan bahseder. (s. 155) l8. As›rda
‹stanbul isimli kitab›nda P. G. ‹nciciyan, Khri-
sopolis ismi konusunda flunlar› kaydeder: “Üs-
küdar’›n eski ad› olan KHR‹SOPOL‹S’in

menfleine dair muhtelif rivayet ve mütalâalar
vard›r. Baz›lar›na göre, ‘Khrista ve Agamem-
non’un o¤lu Khrisos, K›r›m’a giderken burada
ölüp defnedildi¤inden kendi ad› verilmifltir’
denmektedir. Di¤er bir faraziyeye göre ise, ‹ran
hakimiyeti esnas›nda (M.Ö. 513’ten sonra) fle-
hirlerden toplanan alt›n burada biriktirildi¤in-
den, ona Khrisopolis yani ‘Alt›n fiehir’ ad› ve-
rilmifltir.”

Pers kral› Dareios (Daryüsreios), ‹skit Seferi’n-
den dönerken bugünkü Befliktafl veya Kabatafl
taraf›ndan Üsküdar’a geçmifl ve bu sefer esna-
s›nda elde etti¤i hazineleri burada yapt›rm›fl ol-
du¤u mahzenlerde saklam›flt›. Bundan dolay›
flehre ‘Alt›n fiehir’ anlam›na gelen HR‹SO-
POL‹S ad› verilmifltir.

Kâmusü’l-âlâm’da “Scutari” fleklinde yaz›lm›fl
olan Üsküdar’›n ismi hakk›nda flu bilgileri bul-
maktay›z: “Üsküdar eski bir flehir olup, ism-i
kadîmi (Hrisopolis) yani ‘Alt›n fiehir’ yahut
‘Alt›n fiehri’ idi. Bir rivayete göre Agamem-
non’un o¤lu Hrisis taraf›ndan kurulmufltur.
‘Hrisis flehri’ anlam›na gelen Hrisopolis den-
mifltir. K›zkulesi, Üsküdar’›n Bizans abidele-
rinden kalm›fl yegâne bakiyedir. Kulenin bu-
lundu¤u sahil, eskiden, Atina’l› General Cha-
ris (Kharis)’in kar›s› Damalis’in orada medfun
bulunmas› sebebiyle DAMAL‹S BURNU ad›-
n› tafl›r. (P. G. ‹nciciyan, ‹stanbul Tarihi, s.
298) Küçük Asya Tarihi’nde “Yolcular sandal-
larla Bosphorus’u geçerler ve ekseriya DAMA-
L‹S’te karfl› sahile ç›karlard›.” ve “Conrad, kar-
fl›ya DAMAL‹S’ten geçerek M.S. 1113 sene-
sinde ‹mparator Constantinople’den DAMA-
L‹S’e ulaflm›flt›.” denmektedir. (Küçük Asya
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Tarihi, s. 202, 224-228)

Buradan da anlafl›laca¤› gibi, DAMAL‹S yal-
n›zca K›zkulesi karfl›s›ndaki sahilin ad›d›r. Fa-
kat zamanla Üsküdar’› da içine alan bir isim
haline gelmifltir.

Sokrat’a göre ise (Kilise Tarihi); “Atina’l› ku-
mandan Viadis taraf›ndan surla çevrilen bir
mevkide, Karadeniz’den gelen gemilerden on-
dal›k al›rlard›.” Bir rivayete göre de flehir, son-
radan orada SKUTAR‹ON (yani kalkan) imal
edilip sat›ld›¤›ndan dolay› SKUTAR‹ ad›n› al-
m›flt›r. Fakat Üsküdar’›n hiç bir zaman suru ol-
mam›flt›r. Sokrat’›n kitab›nda ad› geçen yer
Kad›köy olmal›d›r.

Roma devrinde Üsküdar’›n ad›, SCUTAR‹
olarak geçmektedir. Bu devirde SCUTUM
(yani kalkan) tafl›yan SCUTAR‹ denilen Ro-
ma askerlerinin burada bir k›fllas› oldu¤u da bi-
linmektedir.

Evliya Çelebi ise Seyahatname’sinde flöyle de-
mektedir:

“As›l ismi ‘Eski Dar’d›r ki, meflhur bir yanl›fl
olarak ‘Üsküdar’ derler. Üsküdar denilmesinin
sebebi de Seyyid Battal Gazi’nin Üsküdar Bah-
çesi yan›nda Harun Reflid’in çad›r› önünde
yapt›rarak oturdu¤u Dar (yer) dolay›s›ylad›r.

Tarihçi Semavi Eyice, ‹stanbul’un Mahalle ve
Semt Adlar› Hakk›nda Bir Deneme adl› makale-
sinde flunlar› yazmaktad›r:

“Bir tak›m adlar vard›r ki, flimdiki halde birer
problem mahiyeti arzetmektedir. Bunlar›n ara-
s›nda Üsküdar, Koska, Tahtakale, Avratpazar›,
Feriköy, Pangalt› vs. yi saymak mümkündür.
Üsküdar’›n bat› yay›nlar›nda yerleflmifl izah›,
Skoutarion’dan geldi¤idir. Halbuki bunu ha-
berci, ulak anlam›na gelen Farsça-Türkçe kar›-
fl›m› ‘ÜSKÜDAR’ kelimesine ba¤lamak ve
böylece Türk devrinde do¤mufl bir ad olarak
kabul etmek de mümkündür. Ancak evvelce
KHRYSOPOL‹S denilen bu yerin hiç de¤ilse
XII. yüzy›lda SKOUTAR‹ON ad› ile tan›nma-
ya bafllam›fl oldu¤u anlafl›l›yor. Nitekim, Dör-
düncü Haçl› Seferi ile ‹stanbul’a gelen Ville-
hardouin buraya ESCUTARRE demektedir.
Ancak, bu iki fikri ba¤daflt›rmak kabildir. fiöy-

le ki, daha Bizans devrinde menflei Farsça’dan
gelen Üsküdar ad› buraya verilmifl olabilir.”

Ayn› makalenin dipnotunda belirtilen bir bafl-
ka önemli bilgi de, Üsküdar ad›n›n antik ça¤a
ba¤lanan ilgi çekici, hatta belki de do¤ru olan
bir izaha göre Roma devrinde ‘SCUTUM’ ya-
ni kalkan tafl›yan SCUTAR‹ denilen Roma
askerlerinin burada bir k›fllas› oldu¤udur. (Ok-
çular=Sagittari - Hafif kalkanl›lar= Cetrati)

Üsküdar ismine ilk defa olarak Charles Texi-
er’in Küçük Asya Tarihi’nde rastlamaktay›z.
Yazar bu kitab›nda, ‹mparator Vallens’›n as-
kerlerinin SKÜTAR‹YEN ad› verilen k›fllalar-
da kald›klar›n› yazmaktad›r. Buradaki SKÜ-
TAR‹ sözcü¤ü baz›lar›na göre Farsça ASKAN-
DAR (Karargâh-Konak yeri) kelimesinden or-
taya ç›kmakta, baz›lar›na göre de kalkan sö-
zünden gelmektedir. Nitekim bu askerlere
‘Kalkan tafl›yan askerler’ ad› veriliyordu.

Samiha Ayverdi ise, Bo¤aziçi’nde Tarih adl› ese-
rinde flu bilgileri verir:

“Üsküdar’›n ad› üstüne biribirini tutmayan id-
dialar her kitapta her kaynakta bir baflka kal›-
ba bürünmüfl. Biri ç›km›fl, Khrista demifl, güya
ki, Agamemnon’un o¤lu Chrysos veya Hirise-
is, K›r›m’a giderken, bir rivayete göre de kahin
olan k›z kardefli ‹figenia’y› ziyaret etmek üzere
Yoros’a giderken bu mevkide ölüp defnedildi¤i
için ismi de köye yadigâr kalm›fl demifl. Bir bafl-
kas› ç›km›fl, Bizans zaman›nda Latinlerin
SKUDAR‹UM demelerinin sebebi, SKUTA-
R‹ yani kalkanl› askerler k›fllas› ve ESKÖTER
SARAYI’ndan kinayedir, demifl.”

Kalkanl› askerlere SKUTAR‹OS’lar denildi¤i
gibi Komnenos’lar (Xl-XV. as›r) ça¤›ndan beri
de burada SKUTAR‹ON adl› bir saray›n mev-
cut oldu¤u bilinmektedir.

Bütün buraya kadar söylediklerimizden de an-
lafl›laca¤› gibi Üsküdar’›n ça¤lar boyunca dört
ismi olmufltur:

1- Antik Ça¤’da
2 - Roma Devri’nde
3 - Bizans Dönemi’nde
4 - Osmanl› Devri’nde
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II- YÜZYILLAR BOYUNCA
ÜSKÜDAR SAK‹NLER‹

Üsküdar tarih içinde bir çok milletin istilâ-
s›na u¤ram›flt›r. Bu hususu ana bafll›klar

halinde inceleyelim:

1- Eski tafl (Paleolithique) Devri:

fiehir bu devirde iskân edilmemifltir ve bu dev-
re ait hiç bir bilgiye sahip de¤iliz.

2- Cilâl› tafl (Neolithique) Devri:

Bu devre ait hiç bir bilgiye malik de¤iliz. ‹hti-
mal ki, Üsküdar bu devirde de iskân edilme-
miflti.

3- En Eski Ça¤lar:

Bu devirlerde Üsküdar’a yak›n çevrelerde otu-
ranlar baz› Trak kabileleri idi. Onbinlerin Dö-
nüflü adl› eserinde Ksenophon flöyle der: “Bi-
tinya Trakya demektir. (Anabasis fihrist, Thra-
kia, s. 388) Bu Trakya, Pontus’un a¤z›ndan
bafllar, sa¤a do¤ru Herakleia’ya (Karadeniz
Ere¤lisi) kadar var›r.” (s. 281)

4- Hitit (Eti) Devri:

(M.Ö. 4000-1200) Üsküdar ve dolaylar› Trak-
lar›n Rumeli’ye geçifli sebebiyle boflalm›flt›,
meskun de¤ildi.

5- Fenikeliler Devri:

M.Ö. 1000 y›llar›nda Kad›köy, Fikirtepesi’nde
Fenikeliler KALHEDON kentini kurmufllard›.

‹kinci olarak da Moda Burnu’nda bir kent da-
ha kurmufllard›. Bu iki kent Fenikelilerin Ka-
radeniz k›y›lar›nda kurduklar› kentlere gitmek
için bir durak, bir eksikliklerini tamamlama
yeriydi. Fenikeliler’in Üsküdar sahillerinde de
baz› tesisleri vard›. Sahilden K›zkulesi’ne do¤-
ru uzanan s›¤l›k k›sm› büyük tafllarla doldura-
rak bir mendirek meydana getirmifllerdi. Bu sa-
yede bugünkü Salacak sahilinin oldu¤u yerde
bir liman elde etmifllerdi. Burada ticaret iske-
leleri ve tersaneleri vard›. Di¤er bir limanlar›
da flimdiki vapur iskelesinin yerinde idi. O de-
virlerde bu k›s›m bir koy idi. Körfez, Mihrimah
Camii’nin önünden bafll›yarak flimdiki Kara-
o¤lan Soka¤›’n›n bulundu¤u yere kadar uzan›-
yordu. Son yap›lan kanal çal›flmalar›nda da gö-
rüldü¤ü gibi Gülnufl Emetullah Valide Sultan
Camii’nin ambarlar› önü ve Balaban Tekke-
si’nin deniz taraflar›n›n geçmiflte deniz oldu¤u,
ç›kan kum, midye, istiridye kabuklar›ndan an-
lafl›lm›flt›r. Bu çal›flmalarda ayr›ca kay›k ba¤la-
maya yarayan bir çok da kaz›k meydana ç›k-
m›flt›r.

M.Ö. 1200 y›llar›nda Traklar’›n bir kolu da
Haliç sahilinde Unkapan› ile Eyüp aras›na yer-
leflmiflti. ‹stanbul içinde kurulan ilk kent bura-
s›d›r. Fakat bu kentin ad› bilinmemektedir.

6- Akalar Devri:

Aka krallar›n›n en büyüklerinden olan Aga-
memnon, Peloponnes’te Argolis’in kuzey do-
¤usunda yapt›rm›fl oldu¤u Mikenai fiatosu’nda
oturuyordu. Agamemnon, kardefli Sparta Me-
nelaos’un güzel kar›s› Helena’n›n, ‹lion ad›n›
tafl›yan Truva kalesinde oturan Kral Primos’un
o¤lu Paris taraf›ndan kaç›r›lmas› üzerine Tru-
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va’ya karfl› büyük bir sefer tertiplemifl ve bu ka-
leyi on y›l süren kuflatmadan sonra zapt ve tah-
rip etmifl, Primos’u da öldürmüfltü. Bu harple-
rin M.Ö. 1190-1180 seneleri aras›nda oldu¤u
san›lmaktad›r. (Ege ve Yunan Tarihi s. 65-82)

M.Ö. 1200 dönemi Akalar›n en güçlü oldukla-
r› devirdir. Bu husus bütün Ege bölgesinden
baflka, bir taraftan Makedonya ve Bo¤azlar’a
kadar yay›lan Aka keramikleri ve sanat eserle-
rinin tafl›d›¤› bir örnek üslûptan anlafl›lmakta-
d›r. (Ege ve Yunan Tarihi, s. 82)

Kuzeyden Yunanistan’a inip ve bir çok savafl-
lardan sonra ‹yonya’ya yerleflen Akalar’›n
(Akhun) bir kolu M.Ö. 675 y›l›nda Fikirtepe
ve Moda’daki iki Fenike kentini ele geçirdi.
Bahariye (Mühürdar)-Moda kesimine yerleflti.
Az zamanda Gebze’den Bo¤aziçi’ne kadar olan
bölgeyi ele geçirdiler. Küçük bir Kalhedon
devleti kurdular. Üsküdar ve dolaylar› da bu
yeni devletin topraklar› aras›na kat›ld›. Ana-
dolu’dan gelen halk bu yerlere öbek öbek yer-
lefltirildi.

Megaral›lar ‹stanbul Bo¤az›’na kadar ilerleye-
rek M.Ö. 680 y›l›na do¤ru Kalkhedon (Kad›-
köy) ve bu flehirden 17 sene sonra Marmara ile
Haliç aras›ndaki burun üzerinde Bizantiyon’u
(‹stanbul) kurmufllard›r. (Ege ve Yunan Tarihi,
s. 166)

M.Ö. 405’te Atina donanmas› Çanakkale Bo-
¤az›’nda Spartal›lar’a yenilmiflti. Bu sayede Bi-
zantiyon’la Kalkhedon’u ele geçiren Spartal›-
lar Bo¤azlara ve oradan yap›lan hububat sevki-
yat›na tamamen egemen olmufllard›. (Ege ve
Yunan Tarihi, s. 338)

7 - Pers Dönemi:

Pers kral› Dareios, ‹skit Seferi’nde (M.Ö. 513)
ordusuyla ‹stanbul Bo¤az›’ndan geçmifltir. Ya-
k›n do¤unun en dikkate de¤er hükümdarlar›n-
dan biri olan I. Dareios M.Ö. 522-486 y›llar›
aras›nda hüküm sürmüfltür. Pers krall›¤›n› o za-
man›n en güçlü bir devleti haline getirdi ve bu
devletin hemen hemen 200 y›l yaflamas›n› sa¤-
lad›. (Ege ve Yunan Tarihi s. 255) Dareios’un,
‹skit Seferi’nden sonra Bo¤azlar’›n, Strimon’a
kadar uzanan Trakya’n›n ve Marmara denizi-
nin kuzey ve Karadeniz’in bat› k›y›lar›n›n Pers
devletine kalmas›, ‹yonlar’›n Karadeniz kolo-
nileriyle olan ticaret iliflkileri için bir engel ol-

maya bafllam›flt›. Ayn› zamanda bu sefer, Ön
Asya ile Avrupa aras›nda yap›lan ulafl›m›n Bo-
¤azlar’dan geçmesine yol açmak suretiyle ‹yon-
ya ekonomi alan›n›n büsbütün daralmas›na
yol açm›flt›. Bizantiyon’un, Kalkhedon ve Mar-
mara Ere¤lisi’ni Pers boyunduru¤undan kurtar-
mak için yapt›klar› bir sonuç vermemiflti.

M.Ö. 476’da Atina donanmas›, Ege’nin kuzey
bölgelerini güven alt›na ald›kdan sonra Rus-
ya’dan Atina’ya ithal edilen hububat için bü-
yük önemi olan Bo¤azlara bir sefer yapt›lar ve
baflta Bizantiyon olmak üzere oradaki flehirle-
rin Atina deniz birli¤ine girmesini sa¤lad›lar.
(Ege ve Yunan Tarihi, s. 300)

Atina donanmas› Çanakkale Bo¤az›’nda Ki-
nossema’da ve ondan sonra Alkibiades’in yar-
d›m›yla Abidos’ta iki önemli zafer kazand›.
(M.Ö. 411 sonlar›) M.Ö. 410 y›l›nda Alkibi-
ades, Marmara Denizi’nde Kizikos aç›klar›nda
Peleponnes donanmas›n› büyük bir yenilgiye
u¤ratt›, bir y›l sonra ise Bizantiyon ve Kalkhe-
don’u zaptetmek suretiyle Bo¤azlar›n kontro-
lünün tekrar Atina’ya geçmesini sa¤lad›.

Bizansl›lar bu k›y›lar üzerindeki buruna DA-
MAL‹S (‹nek) BURNU ad›n› vermifllerdi.
Damalis, Bizans’› kuflatan Atinal› general
Charis (Hares)’in kar›s›d›r. Donanmas› ile ge-
lip bu sahilde karargâh kuran generalin han›-
m› burada ölmüfl ve buraya gömüldü¤ünden,
fiemsi Pafla, Ayazma ve Salacak aras›ndaki
bölgeye onun ad› verilmiflti. Damalis’in K›zku-
lesi’ne gömüldü¤ü de rivayet edilmektedir.
Belki de Khrisos da buraya gömülmüfltür.

M.Ö. 340 tarihinde Makedonya kral› Philip de
Marmara Ere¤lisi’ni ve Bizantiyon’u kuflatm›fl-
t›. Fakat bunda kal›c› bir baflar› gösterememifl,
Makedonya donanmas› Kalkhedonya aç›kla-
r›nda ma¤lup olmufltu. (Ege ve Yunan Tarihi, s.
403)

8- Büyük ‹skender Devri:

‹skender, M.Ö. 334 y›l› bafl›nda, Çanakkale
Bo¤az›’n› geçmifl ve 334/333 k›fl›n› Frigya fle-
hirlerinden Gordion’da (Sakarya üzerinde
Yass›höyük) geçirmiflti. Bu arada Kalkhedonya
ve Hrisopolis’teki Pers hakimiyeti de sona er-
mifltir. ‹skender M.Ö. 13 Haziran 323’de Ba-
bil’de ölmüfl ve arabayla ‹skenderiye’ye getiri-
lerek gömülmüfltür. Bu beklenmedik ölümden
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sonra bir tak›m kar›fl›kl›klar ç›kt› ve bu arada
memleket bir kaç satrapl›klara bölündü ve
Marmara yöresi Leonnatos’un idaresine geç-
mifl oldu. Bu kar›fl›kl›k 300 y›l sürmüfltü.

9- Bitinya Krall›¤› Devri:

M.Ö. 280 y›l›ndan bafllayarak Bitinya, Pontus 
ve Kapadokya gibi prenslikler birer birer ba-
¤›ms›zl›klar›n› ilân etme¤e bafllad›lar. Bitinya
Krall›¤›, Yunan kültürünü az çok benimsemifl
olan yerli prenslerden Zipoites taraf›ndan
M.Ö. 280 - 255 tarihlerinde kuruldu. Bu dev-
letin hudutlar›, ‹stanbul Bo¤az›, ‹zmit Körfezi
ve Sakarya ile s›n›rlanan bölgeyi içine al›yordu
ve bu yerler Traklar’la meskun idi. (Ege ve Yu-
nan Tarihi, s. 472)

10- Roma ‹mparatorlu¤u Devri:

M.Ö. 200 tarihlerinde Romal›lar, Makedonya 
kral› Philip’i ma¤lup ettiler. Philip, Yunanis-
tan ve Anadolu’daki bütün topraklar›n› terk
etti. M.Ö. 191’de, Roma Donanmas›, Ani-
bal’in idare etti¤i Suriye Donanmas›n› ma¤lup

etti ve Romal›lar 191’de Anadolu topraklar›na
ayak bast›. M.Ö. 175 tarihinde do¤u Akdeniz
tamamen Roma’n›n hakimiyetine geçti.

M.Ö. 131 y›l›nda Bergama’daki ayaklanmay›
bast›rmak için Anadolu’ya giren Roma ordusu,
gerçek anlam›yla buras›n› iflgale geliyordu. Ni-
tekim M.Ö. 129 tarihinde Bergama Krall›¤› or-
tadan kald›r›larak yerine Asya Eyaleti kuruldu.
(Mahmut Gol, Pontus, s. 61)

M.Ö. 89-88 y›l›nda da ‘bütün Anadolu’yu içi-
ne alan tek ve millî bir Anadolu devleti kur-
mak isteyen Pontus kral›’ ile ‘bütün Anado-
lu’yu egemenli¤i alt›na almak isteyen Roma
‹mparatorlu¤u’ aras›nda ölüm kal›m savafllar›
bafllad›. (Pontus, s. 67)

Bu dönemde Kalkhedonya ile Skütariyon ve
dolaylar› Pontus hakimiyetine girmiflti. M.Ö.
63 y›l›nda Pontus kral› büyük Mihirdad’›n ölü-
mü ile devleti ortadan kalkm›fl ve bu yerler
tekrar Roma’n›n hakimiyetine girmifltir. (Pon-
tus, s. 107) Bu olaydan sonra Üsküdar 458 se-
ne Roma’n›n hakimiyetinde kalm›flt›r.

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar Sakinleri

23

Ayazma sahilinde

deniz hamam›.

Buras› Tafl ‹skele ad›

ile ünlü idi. 



11- Bizans Devri:

M.S. 395 tarihinde Roma ‹mparatorlu¤u’nun,
Arkadyüs ve Honoryüs aras›nda ikiye bölünme-
si ile Hrisopolis de Do¤u Roma ‹mparatorlu-
¤u’nun, yani Bizans’›n hakimiyetine girmifl oldu.

M.S. 260 tarihinde, Gothlar Karadeniz’in bat›
sahillerini takip ederek, karadan bir ordunun
deste¤inde Byzantion’a geldiler. Burada ordu-
lar gemilere bindiler ve Calcedon’a (Kad›köy)
geçtiler. Calcedon karfl› koymadan teslim oldu
müdafileri ise kaçt›. ‹stilâc›lar buradan ‹zmit
ve Bursa’ya giderek ya¤ma ettiler. Bu olaylar
s›ras›nda belki Üsküdar da ya¤ma edilmifltir. O
s›ralarda Üsküdar, Kad›köyü’ne ba¤l› bir köy
idi. (Roma ‹mparatorlu¤u Tarihi s. 135)

Daha sonralar› Roma ‹mparatorlu¤u içindeki
iktidar mücadelesinde ‹mparator Constanti-
nus, Bizans’›n destekledi¤i rakibi Licinius’u
M.S. 20 Eylül 323 tarihinde Khrysopolis (Yal-
d›zl› fiehir) civar›nda ma¤lup etti. Bizans’a s›-
¤›nm›fl olan Licinius buray› terk ederek kendi-
sini müdafaa için Küçük Asya sahillerine geç-
miflti. Roma ‹mparatoru Constantinus, Byzan-
tion’u bir tarafa b›rakarak Chrysopolis (Üskü-
dar) yak›n›nda karaya ç›kt›. Ve orada bütün
ordusu ile kendisini bekleyen Licinius’u buldu.
Üsküdar muharebesinde yenilen Licinius sa-
vafltan sonra ‹zmit’e kaçt›. Daha sonra Byzan-
tion ve Calcedon (Kad›köy) teslim oldu. (Ro-
ma ‹mparatorlu¤u Tarihi, s. 270)

M.S. 324’te Roma ‹mparatoru Constantinus
Roma’dan baflka bir yerde ve merkezî durumda
olmak üzere bir baflflehir ar›yordu. Önce Nifl’i,
Sofya’y› ve sonra Troia’y› düflünmüfltü, fakat
sonunda Byzantion üzerinde karar k›lm›flt›. Bi-
zans, M.Ö. 660 y›l›nda kuruldu¤una göre 990
sene sonra Roma ‹mparatorlu¤u’nun baflflehri
olmufltur.

Bizans’ta inflaat M.S. 324 y›l› bafllar›nda baflla-
m›fl ve 330 y›l›, 2 May›s›nda büyük e¤lenceler-
le aç›l›fl töreni yap›lm›flt›. fiehrin resmi ad›,
‘Roma Nova’ olmufltu. Kuzey milletleri ise ona
‘Miklagard’ yani ‘Büyük fiehir’ diyorlard›. (Ro-
ma ‹mparatorlu¤u Tarihi s. 275-273)

26 Ocak 447 tarihinde Üsküdar fliddetli bir yer
sars›nt›s› ile sallanm›fl bu esnada Üsküdar ve
‹stanbul büyük hasar görerek surlar›n 67 kule-
si y›k›lm›flt›.

Bizansl›lar döneminde Üsküdar, önemli bir ti-
caret ve konaklama merkezi olmufltur. Bu ara-
da de¤iflik tarihlerde Persler’in ve Araplar’›n
istilâs›na u¤ram›fl ve ya¤ma edilmifltir.

609 tarihinde ‹ran, 710’da Araplar, 782 tari-
hinde Harunü’r-Reflid, 1101-1102’de Haçl›lar,
1147’de Fransa Kral› Lui ile Alman ‹mparato-
ru Konrad, 1203’de gene Haçl›lar Üsküdar’dan
geçtiler.

590-628 tarihleri aras›nda, ‹ran Sasanî ‹mpa-
ratorlu¤u’nun bafl›nda  II. Husrev bulunuyor-
du. 602 de Mauricius’un öldürülmesi üzerine
intikam almak için Bizans’a savafl açt›. Bu sa-
vafl saras›nda Pers ordular›, ‹stanbul’un karfl›-
s›ndaki Kad›köy’e kadar geldiler. 609 y›l› ola-
rak gösterilen bu iflgal ve ya¤maya Üsküdar’›n
da u¤ram›fl oldu¤u muhakkakt›r. Baz› tarihler-
de bu olaylar›n 616’da meydana geldi¤i kabul
edilir.

Suriye valisi bulunan Muaviye, K›br›s Seferi’ni
müteakib, Bizans’a karfl› ‹stanbul’u hedef alan
ilk seferi düzenlemifltir. Abdullah kumanda-
s›ndaki ‹slâm donanmas› ile Bizans deniz kuv-
vetleri aras›nda Fenike k›y›lar›nda 655 y›l›nda
cereyan eden Direkler Muharabesi’nde ‹mpa-
rator Konstans’›n a¤›r ma¤lubiyeti ve Bizans
donanmas›n›n imhas› Müslümanlara ‹stanbul
deniz yolunun aç›lmas›n› temin etmiflti. Mu-
aviye halife iken, o¤lu Yezid taraf›ndan idare
edilen ve ileri gelen sahabeler ile birlikte mefl-
hur Sahabe Ebu Eyyüb el-Ensarî’nin kat›ld›¤›
668/669 seferi ‹stanbul’un muhasaras› ile neti-
celenen ilk ‹slâm teflebbüsüdür. Muaviye’nin
668 y›l›nda Fazala kumandas›nda gönderdi¤i
kuvvetler Kad›köy’de k›fllamakta idi. Yezid,
669 bahar›nda flehre karfl› devam eden tazyik-
ten baflar› elde edemeyince, Arap ordular› ha-
life taraf›ndan geri ça¤r›ld›.

715 y›l›nda, Halife Velid taraf›ndan Mesleme,
kara ve deniz ordular›n›n bafl kumandan› ola-
rak ‹stanbul üzerine gönderildi. Fakat bir bafla-
r› kazanamadan geri dönmek zorunda kald›.
781 tarihinde Halife el-Mehdi, o¤lu ve veliah-
d› Harun’u ‹stanbul muhasaras› için görevlen-
dirdi. Ordu ‹zmit yak›nlar›ndaki Bizans kuv-
vetlerini ma¤lub ettikten sonra Üsküdar’a ka-
dar sokulmufltu. (‹slâm Ansiklopedisi, MEB Ya-
y›nlar›, c. 5/2 s. 1173 ve sonras›, ‹stanbul Ensti-
tüsü Dergisi II, s. 213-259)
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Bu k›sa izahattan da anlafl›laca¤› gibi, ‹stanbul
Araplar zaman›nda befl defa muhasara alt›na
al›nm›flt›r. (Türkler ise sekiz defa muhasara et-
mifllerdir.) Araplar›n kuflatmalar› s›ra ile 1-
655 y›l›nda, 2- 668 y›l›nda, 3- 674 y›l›nda, 4-
715 y›l›nda, 5- 782 y›l›ndad›r. Bu kuflatmalar
zaman›nda Üsküdar’›n ismi hâlâ Chrysopo-
lis’tir. Büyük Türk seyyah› Evliya Çelebi Arap-
lar›n bu son kuflatmas› hakk›nda flu bilgileri
vermektedir:

“‹stanbul, eski zamanda Emevîler ve di¤er pa-
diflahlar taraf›ndan yedi defa kuflat›lm›flt›r. Bu
kuflatmalar›n baz›lar›nda ise haraç al›narak fe-
tihsiz geri dönüldü. Fakat Peygamberimizin
hicretinin 245’inci (M. 859) senesinde, He-
rakl adl› kral›n Konstantiniyye’de ölmesi üze-
rine Eleni kral oldu. Abbasîlerden Halife Ha-
run Reflid 150.000 asker ile Üsküdar’dan geçe-
rek ‹stanbul’u kuflatt›. Nihayet ‘fetihsiz dön-
mek ay›pt›r’ diye bir s›¤›r derisi geniflli¤inde
yer al›p Silivri Kap›s› yak›n›nda, Koca Musta-
fa Pafla Camii yerinde bir kale ve müslüman
mahallesi yap›p, kale içine bin kadar muhaf›z
koyarak her sene kafirlerden 50.000 alt›n ha-
raç olmak üzere peflin üç y›ll›k haraç al›p Ba¤-
dat’a döndü. Bu s›rada Seyyid Battal Gazi üç
bin kadar bahad›r›yla Üsküdar’da pusuda yat›p
kafirlerden ganimet ve haraç alarak, üzerine
musallat olmazd›. Fakat Battal Gazi ‹stan-
bul’da ‹slâmlar›n toptan flehid edildiklerini
duyunca, içine gayret atefli düflüp hemen o an-
da Kuzgunca, Çnegelse (herhalde Kuzguncuk
ve Çengelköy olacak) flehirlerini Kartal, Dar›-
ca kasabalar›n› ya¤ma ederek ele geçirdi¤i üç
bin kadar düflman askerini k›l›çtan geçirdi.
Oradan Ba¤dat’a gidip Harun Reflid’e ‹stan-
bul’daki ‹slâmlar›n ac›nacak hallerini anlat›r.
Seyyid Battal Gazi’nin -ki mübarek isimleri
Hüseyin Gazi o¤lu Cafer’dir- Üsküdar’da de-
niz k›y›s›nda K›zkulesi’ne karfl› bir tepede ça-
d›rlar›n› kurup (bu tepe Ayazma Camii ile Sa-
lacak plaj gazinosunun üzerinde bulundu¤u te-
pedir. Eskiden burada Ayazma ‹skelesi ad›yla
an›lan ve esas› Fenikelilere kadar dayanan bir
iskele bulunuyordu) orada muhaf›z kal›r, yedi
sene sükunetle yaflay›p oralarda ba¤ ve bahçe-
ler yetifltirirdi. fiimdi o ba¤lara, Battal Gazi
Ba¤lar›, Âl-i Bahad›r Ba¤lar›, Gazi Köyü Ba¤-
lar› derler. Yanl›fl olarak Kad›köy Ba¤› da di-
yorlar.

‹flte bu yedi sene zarf›nda ilk defa olarak Üskü-
dar’› ve Kad›köyü’nü Battal Gazi imar etmifltir.

Sonralar› Battal Gazi fiam’a memur olunca
Kanador (Bizans imparatoru) denilen kral Ka-
d›köyü’ne sa¤lam bir kale bina etmifltir ki, hâ-
lâ bu hakirin ba¤› içinde burçlar›n›n temelleri
görülür. Sonra Üsküdar’›n kara taraf›na ta
Çaml›ca Da¤lar›’na kadar bir hendek açt›r›r.
Topra¤›n› iç yüzüne kapat›p kap› yerleri falan
b›rak›r. Çaml›ca Da¤› üzerinde bir karakol ku-
lesi, Toygar Tepesi’nde, Yass›tepe’de (Toptafl›
ve Zeynep Kâmil Hastahanesi’nin üzerinde bu-
lundu¤u tepe), Piyale Pafla Tepesi’nde (Tunus
Ba¤› ve Çiçekçi Dura¤›’n›n oldu¤u yerler), da-
ha baflka oniki yerde büyük karakollar yapar.
Üsküdar’›n dört taraf›na 40.000 kadar bekçi
tayin eder. (Kalkanl› süvariler k›fllas› belki de
bu zaman infla edilmifltir.) Üsküdar’› bu suret-
te eli alt›na ald›ktan sonra Battal Gazi’nin kor-
kusundan deniz yüzünde büyük bir kule yapt›-
r›p, Üsküdar tekfurunun k›z›n› ve di¤er k›y-
metli ve lüzumlu insan› içine koydurur. O ku-
leye Pirgos Tiskuris derler ki, K›zkulesi demek-
tir.

Bu s›rada Battal Gazi de fiam’› feth ederek, Üs-
küdar’›n böyle tahkim edildi¤ini iflitince yan›-
na 700 serdengeçti gazi al›p gelir ve birdenbire
Üsküdar’› basar. Oradan kay›kla K›zkulesi’ne
geçip, kral›n k›z›n›, hazinesini ve di¤er lüzum-
lu fleyleri al›p Üsküdar’a döner. Üsküdar bah-
çesi yerinde iki rekat namaz k›l›p: ‘‹lâhî, bura-
y›, Muhammed ümmetine nasib et ki, mamur ol-
sun!’ deyu dua edip yalvar›r. Sonra Üsküdar’a
dokunmadan ganimetlerini al›p Medâyin (‹-
ran) flehrine yönelir. Sonra Battal Gazi’nin
aya¤›n›n kerameti olarak Kanator kral› Üskü-
dar’› öyle mamur etmifltir ki, güya bir cennet
bahçesi olmufltur.” (Evliya Çelebi, Seyahatna-
me, 2/169)

Battal Gazi Emevî ordular›n›n 717-740 y›llar›
aras›ndaki Anadolu Seferi’ne kat›lm›fl ve Af-
yonkarahisar yak›n›ndaki Akroinon’da (Seyit-
gazi) flehid olmufltur. Menk›belere göre Battal
Gazi, Emevî kumandan› Mesleme’nin Bizans’›
kuflatmas› s›ras›nda (715 y›l›) flehre girer, Aya-
sofya’y› gördükten sonra, oradan k›ymetli bir
haç alarak ç›kar.

1071 Malazgirt Seferi’nden sonra, 1075 sene-
sinde Kutalmuflo¤lu Süleyman, ‹znik’i zaptet-
mifl ve buraya yerleflmiflti. Bu esnada, Bizans’›n
u¤rad›¤› buhrandan ve zay›f imparator Mika-
el’e karfl› ç›kan isyanlardan faydalanarak sürat-
le devletini geniflletmifl ve kuvvetlendirmiflti.
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Bizans Rumeli ordusu 1075’te toptan ayaklan-
d› ve bu ordunun kumandan› N. Bryenrios E-
dirne’de, 1077 tarihinde imparatorlu¤unu ilân
ederek ‹stanbul üzerine yürüdü. ‹mparator, bu
tehlikeli durumda hapisten ç›kard›¤› Russel’i,
Alexis ile birlikte ona karfl› gönderdi. Tam bu
s›rada Anadolu’da bulunan Bizans askerlerinin
kumandan› N. Botaniates de harekete geçti ve
Alpaslan’dan kaçan, Bizans’a s›¤›nan Sel-
çuk’un torunu el-Basan ile birleflerek Kütah-
ya’dan ‹zmit’e do¤ru ilerledi. Fakat Türklerden
korktu¤undan ancak geceleri sapa yollardan
hareket ediyordu. ‹znik havzas›nda, Sakarya 
k›y›s›nda (Atzula mevkii) Selçuk kuvvetleri
taraf›ndan sar›lmak tehlikesine maruz kalan
N. Botaniates müttefiki bulunan el-Basan’›
amcazadesi Süleyman’a gönderdi. Bir tak›m
menfaatler karfl›l›¤›nda ve herhalde maksad›n›
da anlad›ktan sonra onu ikna etti. Bu sayede
imparatorlu¤unu ilân eden N. Botaniates, Bi-
tinya’da ‹znik hükümdar› olan Kutalmuflo¤lu
Süleyman’dan 2000 kiflilik kuvvetten baflka as-
ker yard›m› vadini alarak ‹stanbul’a do¤ru ha-
rekete geçti. Oradaki taraftarlar›n›n da yard›-
m› ile 1078’de Bizans taht›na oturdu.

Yeni imparator ile birlikte giden Türk askerle-
ri Üsküdar’da çad›rlar›n› kurarak bir bayram
flenli¤i içinde e¤leniyor, flark› söylüyor ve ‹s-
tanbul’da itibar görüyorlard›. (Osman Turan,
Selçuklular Zaman›nda Türkiye, s. 55)

Rivayete göre, Kutalm›flo¤lu Süleyman ve ma-
iyyetindeki devlet ricali ve askerleri, ilk defa
Büyük Çaml›ca Tepesi’nden ‹stanbul’u ve Üs-
küdar’› görmüfller ve seyretmifllerdir. ‘Türk at-
lar›n›n suland›¤› yerler art›k Türklerindir’ dar-
b› meseli çok k›sa bir dönemde yerine gelmifl
ve k›sa bir süre sonra art›k ‹stanbul ve Üsküdar
ebediyen Türkün olmufltur.

1080 y›l›nda, Bizans’ta eksik olmayan taht
kavgalar› Süleyman fiahtalmuflo¤lu Süleyman’a
yeni bir f›rsat ve imkân haz›rlad›. Nitekim, ‹s-
tanköy’deki malikanesinde oturan N. Melisse-
nos da yeni imparator Botaniates’i tan›m›yor,
Adalar Denizi sahillerine kadar yay›lan Türk-
lerin baflbu¤lar› ile temas ederek taht› ele ge-
çirme¤e çal›fl›yordu. Bu teflebbüslerinde mu-
vaffak olmak için, Süleyman fiah ile ittifak ya-
parak Frikya’da ve Galata’da henüz Bizansl›la-
r›n elinde kalan flehirleri de Selçuklular’a tes-
lim ediyordu. Bu siyaset de¤iflikli¤i Süleyman
ile Botaniates’in aras›n› açt› ve imparator,

1080 senesinde Anadolu’ya bir ordu sevketti.
Bu ordu ‹znik’in muhasaras›na karar verdi. fie-
hirdeki Türk garnizonu Bizansl›lar› oyalarken
Süleyman ile Melissenos da ilerliyorlard›. Bi-
zansl›lar muhasaray› b›rakarak kaç›nca Türk
Ordusu, Melissenos ile birlikte Kad›köy’e gelip
yerleflti. Fakat ondan daha mahir ve erken
davranan Alexios Komneos 1081’de impara-
torlu¤unu ilân etti. Bu durum Türklerin her
tarafa yay›lmalar›na ve henüz ele geçmemifl
yerleri almalar›na yard›m etti. Filhakika Süley-
man fiah süvarilerini ve piyade askerlerini
Marmara ve Karadeniz sahillerine, Bo¤azlara
kadar gönderiyor, her taraf› iflgal ediyordu. Az
bir gayretle Bo¤az’› geçebilir, onlar› bu yerler-
den kimse atamazd›. Bo¤az’daki kasabalarda
korkusuzca yaflad›klar›n› gören Bizansl›lar ne
yapacaklar›n› flafl›rm›fllard›. Türkler, Bo¤az’›,
gümrük dairelerini ve geçifl resimlerini de
kontrolleri alt›na alm›fllard›. Art›k ‹stanbul
Bo¤az› Selçuklular ile Bizansl›lar aras›nda hu-
dut olmufltu. Yeni imparator Alexis bir kaç ge-
ce bask›n› ile Türkleri bo¤azlardan uzaklaflt›r-
may› denedi ise de bunu baflaramad›. Bu du-
rumda Süleyman fiah ile anlaflmaya mecbur ol-
du. Bu sebeple Selçuk sultan›na mühim bir
miktarda para veya vergi vererek, Türkler bo-
¤azlardan, hudut olarak çizilen Drakon (Dra-
gos-Orhan Tepe) suyuna kadar çekilmek sure-
tiyle, 1081 y›l›nda bir anlaflmay› imzalamaya
muaffak oldu. Bu anlaflma gere¤ince Üsküdar
ve Kad›köy havalisi de Türk kuvvetleri tara-
f›ndan boflalt›lm›fl oldu.

Dragos suyu, Kad›köy’ün hemen do¤usunda,
bugünkü Maltepe-Kartal aras›nda ve hayvanat
bahçesinin yan›ndan akan deredir ki, flimdiki
ad› Kireçhane Deresi’dir. (Osman Turan, Sel-
çuklular Zaman›nda Türkiye, s. 61)

Haçl› Seferleri Dönemi:

XI. as›rda, Selçuklular Anadolu ve Suriye’ye
hakim olmufl bulunuyorlard›. Bu devirde Av-
rupa H›ristiyan âlemi, Türklerin elinde bulu-
nan Kudüs’ü almak için Haçl› Seferleri ad› ile
seferler düzenlemeye bafllam›fllard›. Bu seferler,
1094 tarihinden 1270 tarihine kadar sürmüfl-
tür.

Bir kaç asilzade ile beraber, papaz ve keflifl, bir
çok haydut ve fahifle ile kar›fl›k 60 binden faz-
la eflkiya alay› 1096 senesinin ilk bahar›nda
Fransa’dan ve Almanya’dan hareket ettiler.
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Bunlar›n arkas›ndan 200.000 nüfus daha yola
ç›kt›. Görülmemifl derecede vahflet sergileyen
bu güruh bir çok H›ristiyan flehir ve kasabala-
r›n› ya¤ma etmifl ve kiliseleri yak›p y›km›fllar-
d›. Bunlar ‹stanbul önlerine geldikten sonra,
sur d›fl›ndaki bahçeleri, saraylar› ve kiliseleri
ay›rdetmeksizin ya¤ma ettiler. Bu duruma flafl›-
ran ‹mparator Aleksi kendilerine, Türklerin
kontrolünde bulunan Bo¤aziçi’nin Anadolu
sahillerini zaptetmelerini tavsiye etti.

Bunun üzerine vahfli haçl›lar güruhu Üskü-
dar’a geçti ve buras›n› derhal ya¤ma ettiler.
Bu esnada Üsküdar, tarihinin en müthifl ya¤-
ma ve talan›na maruz kald›. Müverrih F.
Funck Brentano diyor ki: “Reislerinden ayr›-
l›nca hiç bir intizam tan›m›yorlard›. Türk ço-
cuklar›n› yakalay›p, piflirmek için parça parça
kesiyorlar veyahut kaz›klara geçiriyorlard›.
Büyüklere de akla hayale gelmeyen iflkenceler
yap›yorlard›.”

Birinci Haçl› Seferi’nden 48 sene sonra, 1144
tarihinde Üsküdar ikinci defa Haçl› ordular›-
n›n talan›na u¤ram›flt›r. Bu seferde, birinci se-
ferde oldu¤u gibi Haçl› güruhu kay›k ve gemi-
lerle Üsküdar iskelelerine tafl›nm›fl ve flehirde
bir çok taflk›nl›klar yapt›ktan sonra Haydarpa-
fla-‹brahima¤a-Ayr›l›k Çeflmesi aras›nda bulu-
nan genifl bir çay›rl›kta toplanm›flt›. Bu seferin
bafl›nda Fransa K›ral› VII. Lui ile Almanya ‹m-
paratoru III. Konrat bulunuyordu.

Dördüncü Haçl› Seferi’nde, Haçl› Donanmas›
‹stanbul’a gelince, ilk önce Kad›köy ile Üskü-
dar aras›ndaki, imparatorun Haremus Saray›’n›
ya¤ma etmekle ifle bafllam›fllard›. Bu esnada fle-
hir de ya¤madan nasibini alm›flt›. Evlere, kili-
selere ve dükkânlara durmadan tecavüz edil-
miflti. Haçl›lar birkaç gün, Üsküdar ve Kad›-
köy havalisinde kendilerine çeki düzen verdik-
ten sonra, ‹stanbul’a hücum ederek flehre gir-
diler. Fakat tutunamad›klar›ndan etraf› atefle
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verip çekildiler. fiiddetle esen rüzgar dolay›s›y-
la yang›n, Yald›zl› Kap›’dan, (Yedikule’de) Ay-
vansaray veya Kabristan Kap›s› denilen yere
kadar olan sahay› tahrip etti.

Rumlar, yapt›klar› ç›k›fllarda baflar›l› olama-
d›klar›ndan, ‹mparator o gece hazinesini ala-
rak ufak bir gemi ile Trakya’ya kaçt›. Bu durum
üzerine 9 Nisan 1204 tarihinde ‹stanbul, Haç-
l›lar taraf›ndan zapt edildi. fiehri alan Haçl›lar,
görülmemifl bir flekilde ya¤ma ve talan ettiler.
Bu tahribattan kiliseler dahi kurtulamam›flt›r.
Bu suretle ‹stanbul’da bir Lâtin ‹mparatorlu¤u
kurulmufl oldu. Üsküdar ve Kad›köy de yeni
kurulan bu Latin ‹mparatorlu¤u’nun idaresin-
de kalm›flt›r. 57 sene süren bu devlet 1261’de
y›k›larak bölge yeniden Bizans ‹mparatorlu¤u’-
nun eline geçmifl oldu.

1086 tarihinden, Birinci Haçl› Seferi’nin bafl-
lang›c› olan 1094 senesine kadar Üsküdar ve
havalisi Türk kontrolünde bulunuyordu. Türk-
ler bu tarihte buradan çekilme¤e mecbur kal-
m›fl ve bu bölge ancak Osmanl› ‹mparatorlu¤u
devrinde tekrar Türk idaresine girmifltir.

12- Osmanl› Dönemi:

1347 veya 1348 tarihinde Orhan Gazi Bizans
Prensesi Teodora ile evlendikten bir sene son-
ra, kar›s› ve o¤ullar› ile beraber kay›n pederi
Bizans ‹mparatoru Alt›nc› Yoannis Kantasku-
zinos’un davetlisi olarak Üsküdar’a gelmiflti.
Üsküdar’da bir müddet oturan Orhan Gazi,
imparatorla beraber Çaml›ca ve havalisindeki
ormanlarda av yapm›fllard›. Bu münasebetle
bir çok ziyafetler ve flenlikler tertib edilmiflti.
Bu arada imparator, k›z› Teodora’y› ve Orhan
Gazi’nin baflka han›mlardan olmufl olan dört
o¤lunu da yan›na alarak ‹stanbul’a, imparator-
luk saray›na götürmüfltü. Burada üç gün kal-
d›ktan sonra geri dönmüfllerdi. Bu müddet zar-
f›nda Padiflah emniyet mülahazas›yla ‹stan-
bul’a geçmemifl Üsküdar’da kalm›flt›.

1352 tarihinde Venediklilerle Cenevizlilerin
aras› aç›lm›flt›. Cenevizliler Orhan Gazi’nin
müttefiki idi. Her iki ‹talyan devleti Bo¤azi-
çi’nde bir deniz harbine giriflmifl ve bu harpte
Orhan Bey izledi¤i siyaset gere¤i Cenevizlilere
yard›m etmiflti. Bu siyasetin bir neticesi olarak
Padiflah, Üsküdar ve Kad›köy havalisine bir
süvari kuvveti göndererek Bo¤aziçi’nin strate-
jik yerlerini iflgal etmiflti. Bu fetih olay› ‹stan-

bul’un fethinin 100 sene öncesine tesadüf et-
mektedir.

1347 veya 1348 senelerinde Kocaeli yar›mada-
s›, küçük ve büyük Çaml›calar Osmanl› Türk-
lerinin kontrolünde veya elinde idi. Türklerin
bu hakimiyeti Üsküdar’›n flimdiki Do¤anc›lar 
tepesine kadar ilerlettikleri anlafl›lmaktad›r.
Deniz k›y›lar›na yerleflememelerinin sebebi
her halde Bizans donanmas› idi. Bizansl›lar›n
bu hakimiyeti 1329 tarihinde yap›lan Peleka-
non Muharebesi ile kazan›lm›flt›. Bu harp 29
Haziran 1329’da flimdiki Gebze’nin güneybat›-
s›ndaki ovada yap›lm›flt›. O s›rada Bizans’ta,
dede ile torun iki Andronikoslar müfltereken
saltanat sürüyorlard›. Türklerin Bo¤aziçi k›y›-
lar›na kadar ak›nlar tertib etmesinden usanan
imparator genç Andronikos, ‹znik kuflatmas›n›
da duyunca, 1329 y›l› haziran›n›n sonlar›nda
bir k›s›m askerlerini toplayarak Üsküdar’a geç-
ti ve flimdiki Haydarpafla Çay›r›’nda ordusunu
toplad›. Kendisi de bizzat ordunun bafl›nda ola-
rak Pelekanon ovas›na geldi ve karargâh›n›
kurdu. Herhangi bir bozgun ihtimaline karfl›,
kaçanlar› toplayabilmek için deniz kuvvetleri
de k›y›dan orduyu takip ediyordu. Yap›lan mu-
harebede, impratorun yaral› olarak bir hal›
içinde geri çekilmesi ile bozgun büyük bir pa-
nikle sonuçlanm›flt›. Andronikos’un karargâh›
ve hatta erguvânî imparator çad›r› dahi Türk-
lerin eline geçti. Neticede Prens Kontakuze-
nos maktul düfltü.

Böylece ma¤lup Bizans ordusu denizden ve ka-
radan Üsküdar’a çekilirken, imparator da, bu-
günkü Yelkenkaya’daki kaleden bir gemiye
bindirilerek ‹stanbul’un yolunu tuttu. Netice-
de, Bizans’›n iste¤i ile bafllayan sulh görüflme-
leri için ilk toplant› Göztepe’de Androni-
kos’un av köflkünde olmufltur ki bu köflk, flim-
diki Merdivenköyü Tekkesi’nin (fiahkulu
Bektâflî Tekkesi binas›) bulundu¤u yerde idi.
Sultan Orhan sulh flartlar› aras›nda bu köflkü
de istiyor ve buras›n› bir Ahî Dergâh› haline
sokuyordu.

Bir fütüvvet yolu, terbiyevî bir esnaf kuruluflu
olan Ahîler o ça¤larda Osmanl›lar›n beflinci
kolu idiler, yani yabanc› ülkelerden onlar saye-
sinde haber sa¤larlard›. Bu tekkenin fleyhlerine
de resmen Bizans’› gözetlemek vazifesi verildi-
¤inden kendilerine Gözcü Baba deniyordu.
Bugünkü Göztepe isminin de buradan geldi¤i
kabul edilmektedir.
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Bu Ahî Dergâh› teflkilât› gözetleme vazifesini,
kademeli bir surette yerine getiriyordu. ‹lk gö-
zetleme noktas› Üsküdar ile Çaml›ca aras›nda
bulunan Tophanelio¤lu mevkiinde idi. Bu ifli,
as›l ismi unutulmufl olan Gül Baba yerine geti-
riyordu. Gül Baba’n›n kabri yak›n zamanda,
Bo¤az Köprüsü çevre yolu yap›m› s›ras›nda ye-
rinden kald›r›lm›fl ve tafl› Burhaniye Çeflmesi
yan›na konulmufltur. ‹kinci gözetleme noktas›
Göztepe’deki Gözcü Baba hazîresinin bulun-
du¤u tepede idi. Üçüncü nokta ise, ‹çeren-
köy’de bulunuyordu. Bu görevi de, halen kabri
ziyaret edilmekte olan Ali Baba yap›yordu.
Bunlar birbirleriyle atefl yakmak suretiyle ha-
berlefliyorlard›. Bu sayede Üsküdar sahillerinde
olan bir olay pek k›sa bir zamanda ‹znik veya
Bursa’ya duyuruluyordu.

Orhan Gazi Pelekanon zaferinden sonra bir
kaç kere daha Merdivenköyü’ne gelmifltir.

1356 y›l›nda Orhan Gazi’nin Teodora’dan
do¤mufl olan o¤lu fiehzade Halil, ‹zmit Körfe-
zi’nde kay›kla gezerken Foça Ceneviz korsanla-
r› taraf›ndan yakalan›p Foça’ya götürülmüfltü.
Araya giren ‹mparator Yuannis bu çocu¤u kur-
tarmak için istenen fidyenin yar›s›n› vermiflti.
fiehzade Halil’i kurtarmak için Kad›köyü’ne
gelirken, Orhan Be¤, Merdivenköyü’nden geç-
miflti. (‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tari-
hi, I/135)

Üsküdar ve havalisi, 1351 tarihinde Türkler’in
eline geçti¤ine göre, bu tarihten 1402 Ankara
muharebesine kadar Osmanl›lar›n elinde kal-
m›flt›r. Bu tarihte, Osmanl› Devleti büyük bir
sars›nt› geçirdi¤inden, baz› yerler gibi Üsküdar
da Bizans’l›lar›n eline geçti.

1402 Ankara Muharebesi’nde Türkler Timur 
ordusuna ma¤lup olduktan sonra Y›ld›r›m’›n
büyük o¤lu ve Veliaht Emir Süleyman Anado-
luhisar›’na s›¤›nmak üzere kaçarken Merdi-
venköyü civar›ndan geçmiflti.

Dukas, Emir Süleyman’›n imparatorla ‹stan-
bul’da muahede yapt›¤›n› söylüyor ve terk etti-
¤i yerleri göstererek flöyle diyor: “‹stanbul civa-
r›ndaki Pendik’ten Mukaddes A¤›z’a (Üskü-
dar’la Sarayburnu aras›) ve Mukaddes
A¤›z’dan Varna’ya kadar olan Karadeniz sahil-
lerindeki bütün kaleleri verdi.”

Bu arada da ‹stanbul ve Üsküdar çevresindeki

Türkler katliama u¤ram›fllard›. Bektâflî inanç-
lar›na göre bu flehitler 40 erenlerdir. fiahkulu
Baba, Yörük Baba, Sancaktar Baba, Balc› Ba-
ba, Mansur Baba, Semerci Baba, Gözcü Baba,
Mah Baba, Gül Baba, Garipçe Baba, Buhur
Baba, Eren Baba, Kartal Baba ilh. Bütün bu
isimler buradaki Bektâflî Babalar›n›n lâkaplar›
idi. Bu arada Merdivenköyü civar›nda flehid
düflenler Gözcü Baba Tepesi’ne defnediliyor-
du. Tekke civar›nda flehid olan Mah Baba tek-
keye, Eren ve Kartal Babalar da flehid oldukla-
r› yerlere gömüldüler. Türkler, k›sa bir zaman
sonra buralar› tekrar ele geçirmifltir.

Y›ld›r›m Bayezid, devrinde Timurtafl Pafla o¤lu
Yahfli Bey’i, bir miktar askerle, Karadeniz sahi-
linde olan memleketleri feth etmesi için gön-
derdi. Yahfli Bey var›b fiile havalisini ald›. Y›l-
d›r›m da Kocaeli üzerinden ‹stanbul fethine
azimet ettiler. ‹skender Bo¤az› (Bo¤aziçi) adl›
yere vas›l olduklar›nda burada bir kale yapt›r-
d›lar. Bu hisara bugün, Güzelcehisar (Anado-
luhisar›) denmektedir. (Müneccimbafl› Tarihi,
I/141)

IV. Andronikos, 1376 tarihinden 1379 y›l›na
kadar üç sene saltanat sürmüfl ve bu müddet
zarf›nda, babas› V. Yoannis ve iki o¤lu, Ane-
mas zindanlar›nda kalm›fllard›r. V. Yoannis,
Sultan I. Murad’a, Alaflehir kalesini vaad edin-
ce bunlar› kurtarmaya karar vermifl ve Vene-
diklilerle anlaflm›flt›. Venedikliler, Haziran
1379 tarihinde onlar› bu zindandan kaç›rmay›
baflarm›fl ve do¤ru Üsküdar’a geçerek orada on-
lar› bekleyen fiehzade Bayezid’e iltica etmifller-
di. (‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Ta-
rihi Kronolojisi, I/62, ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Tarihi, 1/144)

Çelebi Sultan Mehmet bizzat ordusunun ba-
fl›nda Hereke, Gebze, Dar›ca, Kartal ve Pendik
taraflar›n› zaptetti¤i gibi, Timurtaflo¤lu Umur
Bey de elindeki kuvvetlerle fiile ve havalisini
al›yordu.

Çelebi Sultan Mehmet’in bu s›ralarda Merdi-
venköyü’nde kald›¤› ve tekkeyi yeniden ihya
etti¤i söylenir. (‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Os-
manl› Tarihi, I/372, Bedi fiehsuvaro¤lu, Göztepe,
s. 16)

1411 y›l›n›n tarihi olaylar› aras›nda bir de, Üs-
küdar Anlaflmas› vard›r. Bu anlaflma, Bizans
‹mparatoru I. Manuel Paleologos ile Çelebi
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Sultan Mehmet aras›nda yap›lm›flt›r. ‹mpara-
tor, Edirne’de padiflahl›¤›n› ilân etmifl olan
Musa’ya karfl›, Çelebi Mehmet’e yard›m etmifl-
ti. Kendisine asker verdi¤i gibi ordusunu da
Rumeli Yakas›’na geçirme¤i üzerine alm›flt›.
Buna mukabil Mehmet Çelebi de, ‹stanbul ve
Selânik civarlar›n› terke r›za göstermiflti. Bu
arada Kartal, Pendik ve Gebze Bizansl›lara
terk edildi.

Musa Çelebi’nin fliddetinden korkan ve Os-
manl› hanedan› aras›ndaki saltanat mücadele-
sinden istifade etmek isteyen Manuel, flehirde
az kuvvet bulunmas›ndan dolay›, ‹stanbul’un
Musa’n›n eline geçmesinden korktu¤u için
Bursa’da bulunan Mehmet Çelebi’ye haber
gönderdi ve yan›na davet etti. Bunun üzerine
Mehmet Çelebi Gebze kad›s› Fazlullah’› elçi
olarak gönderdi, neticede görüflüp anlaflt›lar.
Padiflah Üsküdar’a gelip ‹mparator’la görüfltü.
Çelebi Mehmet, Musa ile yapt›¤› muharebeyi
kaybedince ‹stanbul’a s›¤›nd›. ‹mparator gemi-
leriyle Çelebi Mehmet’i tekrar Üsküdar’a ge-
çirdi. (‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tari-
hi, I/147-341)

Aradan bir sene geçince, 1412 tarihinde 30
bin kiflilik bir ordu ile yine ‹mparator’un gemi-
leriyle Üsküdar’dan Rumeli’ye geçti.

1420 tarihinde Sultan Çelebi Mehmet, ‹stan-

bul yolu ile Anadolu’ya geçmek üzere geldi.
Dolmabahçe ve Tophane sahillerine gelerek
burada üç s›ra kürekli kad›rgada bulunan im-
parator taraf›ndan karfl›land› ve konuflarak
Hrisopolis yani Üsküdar’a geçtiler, imparator
kad›rgadan ç›kmad›. Çelebi Sultan Mehmet,
karaya ç›karak çad›ra indi ve akflam olunca
maiyyetiyle beraber ‹zmit taraf›na hareket etti.
(‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, s.
372)

Burada dikkat edilecek bir husus da Üsküdar’a
o tarihlerde hâlâ Hrisopolis denmesidir. Çele-
bi Mehmet Üsküdar’a kad›rga ile geldi¤ine gö-
re ya flimdiki araba vapurlar› iskelesinin bulun-
du¤u yerde, fakat biraz daha iç tarafta bulunan
iskeleye veya Ayazma Camii’nin ön taraf›nda
bulunan iskeleye yanaflm›fl olmal›d›r. Buradan
hareket eden Çelebi Mehmet Do¤anc›lar Te-
pesi’ndeki çad›r›na gelmifltir.

1444 Varna Meydan Muharebesi’nden evvel
Sultan II. Murad, 40.000 kifli ile Rumeli tara-
f›na geçmek istemifl fakat Çanakkale Bo¤az›
Haçl› donanmas› taraf›ndan tutuldu¤u için,
derhal ‹stanbul’a hareket etmiflti. Sultan Mu-
rad, Üsküdar’dan geçerek Güzelcehisar’a (A-
nadoluhisar›) geldi. Veziriazam Çandarl› Halil
Pafla, beraberinde top oldu¤u halde bir k›s›m
kuvvetle Rumelihisar›’n›n bulundu¤u Kayalar
mevkiine gelip, her bir nefer için bir duka alt›-
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n› verilmek üzere Ceneviz gemileriyle 20 Ekim
1444 tarihinde Rumeli sahiline geçmiflti. (‹s-
mail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, s. 434)

1452 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet, Karaman
Seferi’nden dönüflte Çanakkale Bo¤az›’nda
Frenk gemilerinin bulundu¤unun haber veril-
mesi üzerine yine babas› gibi Üsküdar’dan ge-
çerek Anadoluhisar›’na gelmifl ve babas›n›n
geçti¤i yerden Rumeli sahiline indi¤i s›rada
flimdiki Rumelihisar›’n›n yap›lmas›n› emret-
mifltir.

Üsküdar her ne kadar 1352 tarihinde Türk-
ler’in eline geçmiflse de bu uzun ömürlü olma-
m›fl, 1402 Ankara Muharebesi’nden hemen
sonra elimizden ç›km›flt›. Çelebi Mehmet za-
man›nda Türk atl›lar› gerçi Çaml›ca tepelerine
hatta Do¤anc›lar’a kadar gelebiliyorlard›, fakat
bu kesin ve kal›c› bir yerleflme de¤ildi. Yaln›z
gözetleme yerleri tesis edilmiflti. Kesin yerlefl-
me ‹stanbul’un fethinden sonra olmufltur. Yal-
n›z 1352 tarihinden 1452 tarihine kadar geçen
bir as›rl›k zamanda Türkler bu havalinin kont-
rolünü hiç bir zaman ellerinden b›rakmam›flt›r.

Fetih Sonras› Dönem:

‹stanbul’un 29 May›s 1453 tarihinde Türkler
taraf›ndan fethedilmesinden sonra Üsküdar,
h›zla geliflmeye bafllam›fl ve bu arada 91 cami
veya mescit, 51 tekke, 12 hamam, 11 kervan-
saray, 2 imaret, 7 medrese, 260 çeflme, 5 iskele
(büyük), 2 darüflflifa, 2 menzilhane, tabhane,
s›byan mektebi, kütüphane, darülhadis, sebil,
ve posta teflkilât› ile bir çok padiflah, sultan,
pafla ve devlet ricali saray›, yal› ve köflkleri ile
süslenmifltir.

Bütün Osmanl› tarihi döneminde Anadolu’ya,
Hicaz, M›s›r, ‹ran, Irak, Kafkasya, Suriye üzeri-
ne yap›lan seferlerde bir konak ve toplanma
mahalli olmufltur. Bu seferlere ç›kan Padiflah
ve serdarlar burada son haz›rl›klar›n› tamamla-
m›fllard›r. (Konaklama yerleri ve yollar› hak-
k›nda ileride malûmat verilecektir.)

27 Nisan 1481 tarihinde Büyük Fatih, o zama-
na kadar görülmemifl, muazzam toplarla dona-
t›lm›fl 300.000 kiflilik ordusunun bafl›nda Üs-
küdar’a geçmifl ve Do¤anc›lar tepesindeki
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muhteflem ota¤›na inmiflti. Padiflah›n ota¤› da-
ha k›fl›n Üsküdar’da kurulmufltu. Fakat Fatih
Sultan Mehmet hasta idi. Burada bir kaç gün
kald›ktan sonra hareket etmifl, Gebze yak›n›n-
daki Sultan Çay›r›’nda Hakk’›n rahmetine ka-
vuflmufltu. 3 May›s 1481 tarihinde vefat eden
Fatih’in mübarek nafl› bir arabaya konarak Üs-
küdar’a getirilmiflti. Buradan da bir saltanat
kay›¤› ile Topkap› Saray›’na nakledilmiflti.

Fatih Sultan Mehmet’in Üsküdar’a bu ilk geçi-
fli de¤ildi. Bundan evvel de, 1461 tarihinde
Trabzon Fethi için ve 1473’de Uzun Hasan’a
karfl› açt›¤› seferlerde Do¤anc›lar’daki ota¤›na
inmiflti. Bu 1473 seferinde bir sald›r›ya karfl›,
Üsküdar ile Sarayburnu aras›nda bir zincir ger-
direrek Bo¤az’› kapatm›flt›. Bu sayede bir Haç-
l› donanmas›n›n ani sald›r›s›na karfl› koymak
istemiflti.

21 May›s 1481 tarihinde de, Fatih’in o¤lu Ba-
yezid-i Veli, tahta geçmek için dört bin atl› ile
Üsküdar’a gelmifl buradan ‹stanbul’a geçerken
yeniçeriler saltanat kay›¤›n›n etraf›n› sarm›fllar
ve kendisinden cülûs bahsifli istemifllerdi.

Fatih devrinde Üsküdar yeniden kuruldu de-
nebilir. Salacak’ta kendi ad›yla an›lan bir mes-
cit yapt›rm›fl ve Üsküdar’›n ilk mahallesi orta-
ya ç›km›flt›r. Üsküdar bu zamana kadar bir asra
yak›n Türk kontrolünde bulunmas›na ra¤men
daimi bir yerleflme olamam›flt›r. Buran›n Bi-

zans ahalisi de fetihten çok önce bu yerleri
terk ederek bir k›sm› Rumeli Yakas›’na ve bir
k›sm› da Mora, Ege adalar›na gitmifllerdi. Uzun
seneler buralar› ›ss›z kalm›fl ve bundan dolay›
Üsküdar’da Bizanl›lara ait tek bir eser bize in-
tikal etmemifltir.

Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’›n flenlenmesi
için, Anadolu’dan Türk halk›n› getirterek bu-
raya yerlefltirmifltir. Fatih’in buradaki ikinci
eseri eski Zincirlikuyu, flimdiki ‹skele Meyda-
n›’nda yapt›rm›fl oldu¤u Bedesten’dir. Bununla
da çarfl›n›n geliflmesini sa¤lam›flt›r.

Bundan sonra Üsküdar h›zla geliflmeye baflla-
m›fl, 1455’te infla edilen Salacak Mescidi’nden
sonra yine ayn› tarihte Toygartepe’de Durbali
Mescidi, 1460 senesinde Hamza Fakih Camii,
1471 de de Rum Mehmet Pafla Camii yap›l-
m›flt›r. Bu camilerle beraber etraflar›nda ma-
halleleri de kuruldu¤undan beldenin nüfusu
gitgide artm›flt›r.

23 Nisan 1514 y›l›nda Yavuz Sultan Selim,
fiah ‹smail üzerine yürümek için de yine bura-
dan geçmiflti. Yavuz, nisan›n 20’sinde Beflik-
tafl’tan Üsküdar’a geçmifl ve burada üç gün kal-
d›ktan sonra hareket etmiflti. Aradan iki sene
geçince Yavuz Sultan Selim, M›s›r Seferi için
5 Haziran 1516 tarihinde muhteflem saltanat
kay›¤› ile Üsküdar’a geçmifl ve Do¤anc›lar’daki
flahane ota¤›na fleref vermiflti.
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Yavuz’un vefat›ndan sonra, saltanat nöbeti
kendisine gelen Kanunî Sultan Süleyman, va-
li bulundu¤u Manisa’dan 30 Eylül 1520 tari-
hinde Üsküdar’a vas›l olmufl ve bir yeniçeri k›-
tas› taraf›ndan selâmland›ktan sonra, yan›nda-
kilerle beraber gemilerle Topkap› Saray›’na
geçmifl ve Osmanl› taht›na cülûs etmiflti. Ara-
dan bir sene geçince de Kanunî, Rodos Seferi-
’ne gitmek için 16 Haziran 1522 tarihinde Üs-
küdar’a geçmifl ve buradaki ota¤›nda iki gün
kald›ktan sonra, Ba¤dat yolu ile hareket etmifl-
ti. fiah ‹smail, Rodos’un al›nmas›ndan sonra
‹stanbul’a 500 kiflilik bir tebrik ve sefaret heye-
ti göndermiflti. Üsküdar’a gelen bu heyetten
20 kadar› elçi ile beraber ‹stanbul taraf›na ge-
çirilerek di¤erleri Üsküdar’da al›konulmufl ve
a¤›rlanm›flt›r. Bu sefaret heyetinin bafl›nda fiia
ulemas›ndan Tacüddin Hasan Halife bulunu-
yordu. ‹ran elçileri Üsküdar’a yaklaflt›klar› za-
man bir k›s›m cebecilerle, topçular kendi a¤a-
lar›yla beraber Üsküdar’a geçirilerek elçi alay›
Tekke mevkiinde (Merdivenköyü fiahkulu
Tekkesi) karfl›lan›p Üsküdar’a getirilerek ora-
da haz›rlanan kona¤a indirildiler. Elçiyi hükü-
met nam›na çavuflbafl› karfl›lar ve kendisine
mihmandar tayin edilirdi. Bundan sonra tersa-
neden gönderilen kad›rga ile elçi ‹stanbul tara-
f›na geçirilip, Eminönü’nde yeniçerilerden bir
müfreze sefiri karfl›lay›p kendisi ve maiyyetine
gönderilen atlara bindirilerek ikametine ayr›-
lan kona¤a götürülürdü.

Kas›m 1543 tarihinde Üsküdar ‹brahim A¤a
çay›r›nda hazin bir merasimle, Kanunî Sultan
Süleyman’›n k›ymetli o¤lu fiehzade Meh-
met’in cenazesini karfl›lam›fllard›. fiehzade
Mehmet, Manisa’da vali iken vefat etmifl ve
bir arabayla buraya getirilmifl ve yine burada
tabuta konularak Üsküdar iskelesinden bir sal-
tanat kay›¤› ile ‹stanbul’a geçirilmifltir. Nama-
z›, Bayezid Camisi’nde k›l›nan fiehzade Meh-
met’in nafl› fiehzadebafl› ad› verilen camiin av-
lusundaki muhteflem türbesine gömülmüfltür.
Türbe sonradan infla olunmufltur.

29 Mart 1548 tarihinde Kanunî, ikinci defa
‹ran Seferi’ne ç›kmak için Üsküdar’a geçmiflti.
Bundan sonra Kanunî’nin di¤er o¤lu fiehzade
Cihangir de 27 Kas›m 1553 tarihinde Halep’te
vefat etmifl ve oradan bir araba ile Üsküdar’a
getirilmifl ve buradan ‹stanbul’a nakledilerek
a¤abeyi fiehzade Mehmet’in yan›na defnedil-
mifltir.

28 A¤ustos 1553 tarihinde de Kanunî, Nahç›-
van Seferi’ne ç›kmak için Üsküdar’a geçmiflti.
Aradan iki seneye yak›n bir zaman geçtikten
sonra bu seferden dönerken 31 Temmuz
1555’te Üsküdar Saray›’na gelmifl ve burada
bir kaç gün dinlenmiflti.

5 Haziran l559 tarihinde yine Kanunî, kendi-
ne bafl kald›ran o¤lu fiehzade Bayezid’e karfl›
yürümek için Üsküdar’a geçmiflti. Yan›nda ye-
niçeriler ve di¤er kap›kullar› ile Rumeli ordu-
su da bulunuyordu. Sadrazam Sokollu Mehmet
Pafla ve di¤er vezirler de maiyyetinde idi. Ka-
nunî’nin bu flekilde Üsküdar’a geçiflinden kor-
kan Bayezid Anadolu’dan ‹ran’a kaçm›fl ve bu
son durum üzerine de Sultan Süleyman, Üskü-
dar üzerinden ‹stanbul’a dönmüfltü.

30 A¤ustos 1566 tarihinde de, Kanunî’nin Zi-
getvar Seferi’nde vefat› üzerine, tahta davet
edilen fiehzade Selim vali bulundu¤u Kütah-
ya’dan hareketle Üsküdar’a vas›l olmufltu. II.
Sultan Selim olarak tahta geçecek olan flehza-
de önce Kad›köyü’ne gelmifl ve buradan ‹stan-
bul muhaf›z› ‹skender Pafla’ya haber göndere-
rek ne için ça¤r›ld›¤›n› sormufltur. Buradan
Üsküdar’a geçmifl ve burada haz›rlanan salta-
nat kay›klar›yla ve yan›ndakilerle Topkap› Sa-
ray›’na geçerken ilk önce K›zkulesi’nden ve
ondan sonra Tophane’den at›lan cülus topla-
r›yla selâmlanm›flt›r.

4 May›s 1576’da II. Sultan Selim’in vefat› üze-
rine, tahta ç›kan III. Murad’› tebrik için bu ta-
rihte ‹ran’›n Revan valisi Tokmak Han Üskü-
dar’a gelmiflti. Yan›nda 250 kiflilik maiyyeti ve
500 deve yükü hediye ve eflya getirdi¤i söyle-
nir. ‹ran elçisini Rumeli Beylerbeyi Siyavufl
Pafla 2500 kiflilik muhteflem bir alayla Üskü-
dar’a geçip karfl›lam›flt›. ‹lk karfl›lay›c›lar da
fiahkulu Tekkesi’ne kadar gitmifllerdir. O gün
Üsküdar çok müstesna bir gün yaflam›fl ve bu
olay uzun y›llar Üsküdar halk›n›n dilinden
düflmemiflti. Siyavufl Pafla’n›n kap›s›ndaki hal-
k›, alt›n ve gümüfl tak›ml› atlar›, sorguçlu ve
gümüfl asal› çavufllar›, müteferrikalar› ve sipa-
hileriyle Üsküdar ve ‹ranl›lar›n gözlerini ka-
maflt›rm›flt›. Kaptan-› Derya K›l›ç Ali Pafla’n›n
bayraklarla donatt›rd›¤› 30 muhteflem kad›rga
ile ‹stanbul’a geçilirken, K›zkulesi’nden ve
Tophane’den at›lan toplarla selâmlanm›flt›.

5 Nisan 1578 tarihinde, Gürcistan ve fiirvan
Seferi’ne serdar olarak atanan Lala Mustafa
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Pafla K›br›s fatihidir ve kabri de Eyüp Sultan
Türbesi’nin sa¤ taraf›nda ve camiin Bostan ‹s-
kelesi’ne aç›lan kap›s›n›n yan›nda bulunmak-
tad›r. Pafla, Üsküdar’da 23 gün kalarak son ha-
z›rl›klar›n› tamamlam›fl ve 28 Nisan’da Erzu-
rum’a hareket etmifltir. Azlinden sonra (6 Ara-
l›k 1582) bazen Üsküdar’daki kona¤›nda has-
ret çekerek vakit geçirmifltir.

Ferhad Pafla, 28 Mart 1583 tarihinde do¤u ser-
dar› olarak Üsküdar’daki karargâh›na gelmiflti.
Pafla burada 10 günden fazla kald›ktan sonra,
yan›nda bulunan 60.000 asker, 300 top, 400
çavufl ve 10.000 inflaat amelesiyle yola ç›km›fl-
t›. Ferhad Pafla’n›n yan›nda ayr›ca iki milyon
akçenin oldu¤u da söylenir.

17 Aral›k 1583. Bu tarihte, III. Murad’›n o¤lu
fiehzade Mehmet, vali olarak atand›¤› Manisa
vilâyetine gitmek için Üsküdar’a geçmiflti. Ya-
n›nda 1500 asker vard›. Kendi ve askerleri ka-
y›klarla gelerek Üsküdar ‹skelesi’ne yanaflm›fl-
lar ve bu esnada büyük bir karfl›lama merasimi
yap›lm›flt›. Toplama mahalli Do¤anc›lar Mey-
dan› oldu¤undan veliaht muhteflem bir ata bi-
nerek gösteriflli ve mutantan bir flekilde ota¤›-
na gelmiflti. Çok parlak bir merasimle u¤urla-
nan fiehzade Mehmet, baflta Sadrazam Siyavufl
Pafla olmak üzere bütün devlet ricali, ulema,

vüzera ve Üsküdar’›n bütün tekke erkân› tara-
f›ndan ‹brahim A¤a Çiftli¤i’nde kurulan ota¤›-
na kadar büyük bir debdebe ile götürülmüfltü.

fiehzade, Saraydan Vezir ‹skelesi’ne giderken
de, iki s›ra dizilen ihtiram k›tas› taraf›ndan se-
lâmlanm›fl, Kaptan-› Derya K›l›ç Ali Pafla’n›n
refakat›yla iskeleden hareket ederken selâm
toplar› at›lm›fl ve Üsküdar’daki ota¤›nda da el
öpme merasimi yap›ld›ktan sonra Manisa’ya
hareket etmiflti.

15 Ekim 1584’de Sadrazam Özdemiro¤lu Os-
man Pafla, K›r›m ‹syan›’n› bast›rmak için ser-
darl›kla ‹stanbul’dan Üsküdar’a geçmifl ve Pa-
fla, buradaki karargâhta 18 gün kald›ktan son-
ra Kastamonu’ya do¤ru hareket etmiflti.

8 Nisan 1586 tarihinde serdar Ferhat Pafla,
ikinci defa Do¤u Seferi’ne hareket için Üskü-
dar’a geçmiflti. Serdar-› ekremlerin hareketle-
rinde eski âdet oldu¤u üzere, Pafla, kaptan-›
derya baflterdas›yla Üsküdar’a geçmifl, bütün
vüzera ve ulema taraf›ndan parlak merasimle
u¤urlanm›fl ve burada, karargâh›ndaki serdar-
l›k ota¤›na inerek son haz›rl›klarla meflgul ol-
mufl ve 10 gün kadar kald›ktan sonra da hare-
ket etmiflti. Ferhat Pafla’n›n yan›nda 5 bin ye-
niçeri, sipahi ve silâhdarla, 1000 topçu, 1000
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cebeci ve 1000 top arabac›s›ndan mürekkeb
bir kuvvet bulunmakta idi.

Safevî fiehzadesi Haydar Mirza, elçilik görevi
ile 28 Ocak 1590 tarihinde Üsküdar’a gelmiflti
ve parlak bir flekilde karfl›lanm›flt›. Bu muhte-
flem karfl›lama Pendik’te bafllam›fl ve Üskü-
dar’da da tekrarlanm›flt›. Yine bu tarihten üç
gün evvel Do¤u Seferi’nden dönen Ferhat Pa-
fla, yine ayn› yerde parlak bir flekilde karfl›lan-
m›flt›r.

Safevî fiehzadenin ‹stanbul’a gelifli, bu flehrin
tarihinde çok mühim bir gün say›l›r. Hükümet
ad›na karfl›lamaya memur olan Anadolu Bey-
lerbeyi Sokolluo¤lu Hasan Pafla “Üzengi A¤a-
lar› ve Bölük A¤alar› ve Çavuflbafl› ve Cebeci-
bafl› neferleriyle ve âlât-› bezm-ü rezm ile mü-
kemmel Üsküdar taraf›ndan da karfl›lanm›fl” ve
“yeniçeri ve kap›kulu da, iskelede haz›r u âmâ-
de” durmufltur. ‘Rûz-› Haflr’ e benzetilen seyir-
ci kalabal›¤›n›n “Er ve avrat farkolmayacak”
bir dereceyi bulmas›ndan dolay› güçlükle yol-
lar aç›l›p Safevî Türklerinin o küçük flehzadesi
‹stanbul’a geçirilmifl, kad›rgalar Üsküdar’dan
‹stanbul’a gelinceye kadar akflam olmufl, ‹stan-

bul taraf›nda da caddeler, sokaklar, evler ve
dükkânlar erkek ve kad›n seyircilerle dolup
taflm›flt›.

12 Ocak 1593 tarihinde, Osmanl›lara s›¤›nan
Gilân hakimi Han Ahmet maiyyetiyle Üskü-
dar’a gelmiflti. Han Ahmet, ilk önce Bafldefter-
dar ve Niflanc› taraf›ndan ‹zmit’te, sonra da
Üsküdar’a gelip flahane bir merasimle karfl›lan-
d›.

E¤ri Seferi’nde ordu vaizli¤ine tayin olunan
‘Yayabafl›zâde ‹lyas o¤lu H›z›r Efendi’ fiemsi
Pafla Camii ile tekkesinin meflhur vaizi ve ayr›-
ca kibar-› meflâyihinden idi. Bu mümtaz alim
sözkonusu muharebede, yüz müridiyle beraber
flehid olmufl ve mübârek nafl› Tatarpazarc›¤›’n-
dan (Bulgaristan’da) getirilip, orada bulunan
Dülbentzâde Camii hazîresine defnedilmifltir.
E¤ri Seferi’ndeki Haçova Meydan Muharebesi,
26 Kas›m 1596 tarihinde olmufl ve Türklerin
zaferleriyle son bulmufltur.

4 A¤ustos 1599 tarihinde Koca Sinan Pafla,
Anadolu’daki isyanlar› bast›rmak için Üskü-
dar’a geçmifl ve buradaki karargâh›ndan a¤us-
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tos sonlar›nda hareket etmifltir. Sinan Pa-
fla’n›n, Do¤anc›lar’da bir camii ve bu camiin
civar›nda bir kona¤› vard›r.

Senelerden beri Anadolu’da sürüp giden ve bu
yüzden birçok flehirleri, kasabalar› ve köyleri
harab etmifl olan Celâlî isyanlar›n›n baz› ele-
bafl›lar› yakalanm›fl ve idam edilmifllerdi. Va-
tan flairimiz Nam›k Kemal’in roman kahrama-
n› 8 fiubat 1603 günü Süleymaniye Camii av-
lusunda toplanan yeniçerilere, sipahilerin hak-
lar›ndan gelmeleri için ferman gönderilmesi
üzerine, yap›lan tenkil harekât›nda sipahilerin
kâtibi bulunan Cezmi, bu hadise günü kendisi-
ne bir tabut haz›rlatarak içine girmifl ve Üskü-
dar’a naklettirdikten sonra uflaklar›yla beraber
atlay›p kaçarken bir da¤ bafl›nda uflaklar›n›n
paras›na göz koymalar› neticesinde kahbece
öldürülmüfltür. Bu olaylarda en büyük rolü oy-
nayan Sadrazam Yemiflçi Hasan Pafla da 16
Ekim 1603 tarihinde idam edilerek Üsküdar’da
Karacaahmet Mezarl›¤›’na gömülmüfltür.

15 May›s 1604 tarihinde do¤u serdarl›¤›na ata-
nan Ca¤alo¤lu Sinan Pafla, maiyyetiyle Üskü-
dar’a geçmifl ve karargâh›na yerleflmifltir. Bu
harp Safevîlere karfl› aç›lm›flt›r. ‹ran harbleri
sürüp gitmifl fakat bir netice al›namam›flt›. Bu-
nun için Sinan Pafla’dan sonra, Ferhat Pafla
do¤u serdar› olarak 25 Haziran 1606 tarihinde
Üsküdar’daki karargâh›na gelmifl ve burada
haz›rlaklar›n› tamamlad›ktan sonra, Bursa üze-
rinden Konya’ya hareket etmifltir. 15 Haziran
1607 tarihinde de Kuyucu Murat Pafla Celâlî
isyanlar›n› bast›rmak için Üsküdar’a geçmifltir.
2 Temmuza kadar haz›rl›klar›n› tamamlayan
Murat Pafla, bu tarihte hareket etmifltir. Bu s›-
rada ünlü Celâlîlerden Kalendero¤lu bütün
Anadolu’ya hakim vaziyete gelmifl, hatta Ku-
yucu Murat Pafla’y› ma¤lup etmeyi tasarlayarak
“Üsküdar’dan berüsünü Osmanl›’ya feragat it-
tirmek” suretiyle ‹mparatorlu¤u paylaflmaya
kadar gitmiflti. Bu durumda Üsküdar’›n muha-
fazas›na ehemmiyet verilmifl ve Had›m Yusuf
Pafla’y› muhaf›zl›¤a memur etmifltir.

Üsküdar bu tarihlerde en heyecanl› günlerini
yaflam›flt›r. Bu s›rada yani 18 Aral›k 1608’de
Kuyucu Murat Pafla, merasimle karfl›lanarak
Üsküdar’a gelmifltir. Bu merasim s›ras›nda 400
Celâlî bayra¤› teflhir edilerek flehre girildi¤i
söylenir. Kuyucu Murat Pafla, 15 Haziran 1609
tarihinde bu isyanlara karfl› tekrar Üsküdar’a
geçmifl ve Haydarpafla Çay›r›’nda karargâh›n›

kurmufl ve âsilerle haberleflen Karaman Beyler-
beyi Zülfikar Pafla ile Silifke’ye hakim olan
Muslu Çavufl burada bir çad›r içinde idam edil-
mifllerdir.

Veziriazam Nasuh Pafla, kendi sadaret döne-
minde, ‹stanbul’da bulunan köpekleri Üskü-
dar’a ve baflka yerlere sürmüfltür. Büyük tarih-
çi Naimâ tarihinde “Garaib-i ahvaldendir ki,
vezareti vaktinde ‹stanbul’da olan köpekleri
Üsküdar vesair yere tard etmek ferman idip ka-
y›k kay›k köpekleri karfl›ya geçirip b›rakm›fllar-
d›r.” diyor.

15 Haziran 1617 tarihinde de Veziriazam ve
Serdar›ekrem Halil Pafla -Kabri Aziz Mahmud
Hüdâyî hazretleri hazîresindedir- ‹ran Seferi-
’ne gitmek için Üsküdar’a geçmifl ve karargâh›-
na yerleflmifltir. Hatta bu s›rada Hüdâyî Efen-
di’nin kendisine bir h›rka giydirdi¤i ve sefer es-
nas›nda s›rt›ndan ç›karmamas›n› tavsiye etti¤i
söylenir.

9 fiubat 1621’de ‹stanbul’da efli görülmemifl bir
fliddetli k›fl olmufltur. Bu s›rada Haliç tama-
men, dondu¤u gibi Sarayburnu ile Üsküdar
aras›ndaki k›s›m da buz tuttu¤undan, Üskü-
dar’dan ‹stanbul’a yaya gidip gelenlere rastlan-
m›flt›r.  Naimâ, tarihinde; “Günlerin garib
olaylar›ndand›r ki, bu sene k›fl›nda, Ocak ay›-
n›n 24. gününden 8 fiubat gününe kadar azim
kar ya¤›p k›fl›n fliddetinden bafltan bafla deniz
donup ancak ak›nt› ortas›nda bir küçük nehir
miktar› yer aç›k kalm›fl idi. Ay›n 9. günü ki,
Hamsînin onbiri idi, Sarayburnu ile Üsküdar
aras› cümle buz tutup, Galata’dan ‹stanbul’a ve
Has-Bahçe’den Kireç kap›s›na piyade olarak
adam geçti¤ini görenler rivayet ederler. Ol se-
bepten deniz vas›talar› kesilip zahîre gelme-
mekle, yetmifl dirhem ekmek bir akçeye ve
etin okkas› onbefl akçeye sat›l›p, buz çözülüp
gemiler gelinceye kadar fiyatlar yükselmekte
devam etti.

Hicretin 121. senesinde bir kere daha böyle ol-
du¤u kefere tarihlerinde ve Cenâbî tarihinde
yaz›l›d›r. Hatta ol zaman, Üsküdar’dan ‹stan-
bul’a araba geçip, Kefe’den tüccar geldi¤ini ya-
zarlar. Haflimî Çelebi, k›fl›n bu fliddetinin keli-
me ve mana olarak tarihini böyle dedi:

“Yol oldu Üsküdar’a bin otuzda Akdeniz dondu” 

demektedir.
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1622 y›l›n›n May›s ay›nda zuhur eden yeniçeri
isyan›nda, II. Sultan Osman taht›n› ve hayat›-
n› kaybetmifl ve bu arada Üsküdar çok korkulu
günler yaflam›flt›r. Aziz Mahmud Hüdâyî Efen-
di’nin tekkesine s›¤›nm›fl olan Veziriazam Di-
lâver Pafla’y› getirtmek için bir kaç kere Bos-
tanc› gönderilip ve dergâh›n kap›lar› tutularak
Pafla al›nm›fl ve Topkap› Saray›’na getirilmiflti.
Bundan sonra Dilâver Pafla ve Darüssaâde a¤a-
s› Süleyman A¤a âsi yeniçerilere teslim edile-
rek müthifl bir flekilde parçalanm›fllard›.

Genç Osman’›n âsi askerler taraf›ndan Yedi-
kule’de flehid edilmesi üzerine onun kan dava-
s›n› güden ve Erzurum’da isyan eden ve bulun-
du¤u bölgedeki bütün yeniçerileri idam ettiren
Abaza Mehmet Pafla’n›n yola getirilmesi için
28 May›s 1624 tarihinde Veziriazam Çerkez
Mehmet Pafla Üsküdar’a geçmiflti. Yirmi günde
haz›rl›klar›n› tamamlayan Sadrazam Erzurum’a
do¤ru yola ç›km›fl, fakat Mehmet Pafla bu ten-
kil iflinde baflar›l› olamad›¤›ndan onun yerine
Halil Pafla Veziriazam olmufl ve bu isyan› bas-
t›rmak üzere 4 Aral›k 1626 tarihinde Üskü-
dar’a geçmiflti. Hüdâyî hazretlerini ziyaret
eden ve onun hay›r duas›n› alan Halil Pafla, ya-
n›nda Rumeli ve Anadolu askerleriyle, yeniçe-
ri ve sipahilerden oluflan büyük bir ordu götü-
rüyordu. Fakat buna ra¤men baflar›l› olamay›n-
ca azl olunmufl ve Husrev Pafla Sadaret ve ser-
darl›¤a getirilmiflti. Abaza gailesini baflar›yla
bast›ran Pafla, 9 Aral›k 1629 tarihinde, Üskü-
dar’a dönmüfl ve parlak bir merasimle karfl›lan-
m›flt›. Bu merasimde Pafla’n›n önünde, Kars
valisi Köse Sefer Pafla taraf›ndan esir edilmifl
olan Safevî kumandan› fiemsi Han da yürütül-
müfltü. Üsküdar’›n bütün ahalisinin alk›fllay›p
seyretti¤i bu parlak merasimden sonra Hüsrev
Pafla, Kaptan-› Derya baflterdas›na bindirilmifl
ve K›zkulesi ile Tophane’den at›lan toplarla ‹s-
tanbul’a u¤urlanm›flt›.

‹syan hareketleri bir taraftan Anadolu’yu kas›p
kavururken di¤er taraftan da, ‹stanbul’da yeni-
çeriler tam bir ayaklanma halinde idiler. 10
fiubat 1632 tarihinde ve IV. Murat zaman›nda
kazan kald›ran kap›kulu askerleri, padiflah›
ayak divan›na davet ederek 17 devlet erkân›-
n›n kendilerine teslimini istemifllerdi. Bunlar
aras›nda Sadrazam Haf›z Ahmet Pafla da vard›.
Sultan›n, sevgi ve takdirini kazanm›fl olan Pa-
fla, onun izniyle bir kay›¤a binerek Üsküdar’a
kaçm›flt›. Burada herhalde Hüdâyî Dergâh›’na
s›¤›nan Haf›z Pafla, Padiflah›n ikinci bir emriy-

le geri dönmüfl ve Topkap› Saray›’nda âsi as-
kerlerle dö¤üflerek flehid olmufltu.

Safevîlere karfl› sefere ç›kmak üzere Veziriazam
ve Serdar›ekrem Taban›yass› Mehmet Pafla, 15
Ekim 1633 tarihinde Üsküdar’a geçmifl ve bu-
rada son haz›rl›klar›n› tamamlad›ktan sonra 22
Ekimde ‹zmit’e hareket etmiflti. Haz›rl›k iflleri-
ni bizzat kontrol eden padiflah dört vezirin ih-
malini gördü¤ünden -ki, bu dört vezir, Ça¤al-
zade Mahmut Pafla, Niflanc› Yusuf Pafla, Mos-
tarl› Mustafa Pafla ve Civan Kap›c›bafl› Semiz
Mehmet Pafla’lard›- bunlar›n mallar›n› müsa-
dere ve kendilerini sürgün etti. Daha sonra
Üsküdar’da askerin geçit törenini seyretmifl ve
arkadan ‹zmit’e hareket etmiflti. (‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, 3/192)

24 A¤ustos 1634 tarihinde de Genç Osman fa-
cias› üzerine Erzurum’da isyan etmifl ve bu du-
rumunu alt› sene sürdürmüfl olan Abaza Meh-
met Pafla idam edilmiflti. Pafla, Padiflah›n ken-
disini idam ettirmesinden kuflkuland›¤› için
Anadolu’ya kaçmaya karar vermifl ve bunun
için de Üsküdar’da gizlice 40-50 atl› haz›rla-
m›flt›. ‹dam› üzerine bu atl›lar da yakalanm›fl
ve sorgular› s›ras›nda Paflan›n bu gizli niyetini
beyan etmifllerdi. (Tarih-i Naimâ, 3/1277; ‹s-
mail Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi
Kronolojisi, 3/360)

Yine bu devirde yani A¤ustos 1634 tarihinde
bütün ‹stanbul’da oldu¤u gibi Üsküdar’da da
içki ve tütün yasa¤› konmufltu. Bu yasa¤› bü-
yük bir titizlikle takip eden IV. Sultan Murat,
bu yasa¤a uymayan bir çok kimseyi de katlet-
tirmekten çekinmemiflti. (‹smail Hami Danifl-
mend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi Kronolojisi, 3/360;
‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi,
3/191; Tarih-i Naimâ, 3/1219)

Sultan IV. Murat, sürüp gitmekte olan ‹ran
harplerine bir son vermek için 10 Mart 1635
tarihinde Revan Seferi için Üsküdar’a geçmifl-
ti. Padiflah›n ota¤› daha kara k›fl içinde 21 flu-
batta Do¤anc›lar’da kurulmufltu. Parlak bir
merasimle ‹stanbul’a u¤urlanan Sultan IV.
Murat, saltanat kay›¤›na binerek kaptanpafla
baflterdas›n›n refakatinde; Sarayburnu’ndan,
Tophane’den ve K›zkulesi’nden at›lan toplar
aras›nda Üsküdar büyük iskelesine gelmiflti.
(‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi
Kronolojisi, 3/361; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Tarihi, 3/195; Tarih-i Naimâ, 3/1285)
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Burada, yak›n tarihlere kadar duran ve halen,
iskeledeki Mihrimah Sultan Camii avlusunda
bulunan binek tafl›ndan at›na binerek ve iki s›-
ra dizilen yeniçeri ve sipahi askerlerinin ara-
s›ndan, peykleri ve solaklar›yla ilerleyerek Do-
¤anc›lar’daki muhteflem ota¤›na gelmifl ve isti-
rahate çekilmifltir. (‹smail Hami Daniflmend,
‹zahl› Osmanl› Tarihi Kronolojisi, 3/361; ‹smail
Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, 3/195; Tari-
h-i Naimâ, 3/1285)

Sultan IV. Murat burada 18 gün kalm›fl ve son
haz›rl›klar da tamamland›ktan sonra 18 Mart
1635 tarihinde ‹zmit’e do¤ru hareket etmifltir.
Bu seferi parlak bir zafer ile kapayan ve bu ara-
da Revan Kalesi’ni de fetheden Sultan, 26
Aral›k 1635’de ‹zmit’ten kad›rga ile gelerek,
flimdiki Selimiye K›fllas›’n›n yerinde bulunan
Üsküdar (Kavak) Saray›’na yerleflmiflti. Gece-
yi bu sarayda geçiren Sultan Murat, ertesi gün
bir fatih gibi ‹stanbul’a girmifl pek parlak ve
muhteflem bir surette karfl›lanm›flt›.

Naimâ Tarihi’nde “1045 senesi Recebinin on
beflinci gecesi ‹zmit’ten kad›rgalara binip
Emir-gûne o¤lu yan›nda oldu¤u halde Üskü-
dar’a geldiler. Bütün ulema, ayan ve askerler
devlet erkân› el öpüp padiflah›n fethini tebrik
ettiler. O gün ve ertesi perflembe günü büyük
alay tembih olunup bütün asker ‹stanbul’a ge-
çip, saâdetlu Padiflah fiuhut Kap›s› denmekle
tan›nan kap›dan muhteflem görünüfllü alay ile

‹stanbul’a girdiler.” denmektedir. (Tarih-i Na-
imâ, 3/1317; ‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl› Os-
manl› Tarihi Kronolojisi, 3/367)

K›sa bir süre sonra, Safevî fiah›, Erivan kalesi-
ni kuflatarak zaptetmifl ve bu yeni durum üzeri-
ne de Veziriazam Bayram Pafla, 7 Mart 1637’de
Üsküdar’a geçmifl ve burada 13 gün kald›ktan
sonra 20 Mart 1637 tarihinde de ‹zmit’e hare-
ket etmiflti. Bu seferin hedefi Ba¤dat flehri idi.
(‹smail Hami Dan›flmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi
Kronolojisi, 3/370; Tarih-i Naimâ, 3/1368)

8 Nisan 1638 tarihinde de Sultan IV. Murat,
yine parlak bir merasimle Üsküdar’a geçmiflti.
Yan›nda, fieyhülislâm Yahya Efendi ile sadaret
kaymakam› ve kaptan›derya olan Kemankefl
Kara Mustafa Pafla ve Padiflah›n en yak›n mu-
sahibi vezir Silâhtar Mustafa Pafla ile onun ak›l
hocas› ve Sultan Murat’›n mutemedi Ruznâm-
çeci ‹brahim Efendi ve Musahib Deli Hüseyin
Pafla ve Kazaskerler de beraber gidiyorlard›.
(‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi,
3/199; ‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl›
Tarihi Kronolojisi, 3/372; Tarih-i Naimâ,
3/1371)

Naimâ, “Ordu-yu Hümâyun Üsküdar’a geçip,
perflembe günü büyük alaylar ile Gazi Padiflah,
Üsküdar taraf›na geçtiler. Ol gün kendileri ej-
derha gibi bir ata binip, bafllar›na demir mi¤fer
giyip, üzerine bir k›rm›z› sar›k ve sar›¤›n ucunu
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arkadan mübarek omuzlar›na sark›t›p, bu flekil-
de Arap k›yafetinde, sahabe-i kiram süvarileri-
ne benzemek isteyip, demir mi¤ferlerine hü-
kümdarca sorguç tak›n›p bir heybetle aya¤›
üzengide idi ki, görenler Allah’›n inayeti se-
ninle olsun dediler!” demektedir.

Sultan Murat, Üsküdar’da bir ay kald›ktan
sonra hareket etmifltir. Bu sefer esnas›nda ve
Ba¤dat’›n fethinde büyük yararl›l›klar gösteril-
mifl ve dönüflte tekrar ‹zmit’ten kad›rgalara bi-
nilerek Üsküdar Saray›’na gelinmiflti. Ayakla-
r›ndan rahats›z olan Padiflah burada iki gün is-
tirahat ettikten sonra 12 Haziran 1639 tarihin-
de yine parlak bir flekilde ‹stanbul’a geçmiflti.
Bu sefer s›ras›nda esir edilmifl olan 22 Safevî
han› zincirler içerisinde Üsküdar sokaklar›n-
dan geçirilerek büyük iskeleye getirilmiflti. (‹s-
mail Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi
Kronolojisi, 3/384; Tarih-i Naimâ, 3/368, 370)

1643 senesinde Üsküdar tarihinin en heyecan-
l› ve korkulu günlerini yaflam›flt›. Sadrazam
Kara Mustafa Pafla ile aralar› aç›k olan Nasuh
Paflazade Hüseyin Pafla, Mustafa Pafla’y› maka-
m›ndan uzaklaflt›rmak ve yok etmek için Si-
vas’tan ‹stanbul üzerine harekete geçmiflti. Bu
kuvveti püskürtmek için Sadrazam›n gönder-
di¤i askeri ‹zmit civar›nda yenilgiye u¤ratan
Hüseyin Pafla, Haziran ay›nda Bulgurlu’ya ka-
dar ilerlemiflti. ‹stanbul’da bulunan Kâtip Çele-
bi, “Emma azîm galebe ve heybet ile görünüb
ol gün Üsküdar’a birkaç atlusu hücum eylese
beride periflanl›k mukarrer idi. Üsküdar’a güzar
idüp asker ve serdar› bir hamle ile târumâr it-
mek mümkün idi.” demektedir.

Hüseyin Pafla korkusu ile Üsküdar’daki bütün
dükkânlar kapat›lm›fl ve herkes bir köfleye gi-
derek saklanm›flt›. Pafla, Bulgurlu Da¤›’ndaki
(Küçük Çaml›ca Tepesi) karargâh›nda gaflet
ile mühr-i hümâyunu beklerken, Kara Mustafa
Pafla, ‹stanbul’dan Üsküdar’a asker ve top ge-
çirmifl ve hatta Sultan ‹brahim de Üsküdar Sa-
ray›’na gelmiflti. Askerlerin bafl›na da Gürcü
Mehmet Pafla serdar tayin olunmufltu. (‹smail
Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi Krono-
lojisi, 3/590; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl›
Tarihi, 3/210)

Naimâ, tarihinde “saâdetlü padiflah dahi Üs-
küdar bahçesine var›p orada durdular. Nasuh
Paflazâde dahi askeriyle gelüp Bulgurlu tarafla-
r›nda Seyran Tepesi denilen yere kondu. Sa-

bahleyin erkenden, beri taraftan veziriazam as-
kere ‘Koma!’ dedi. Küme küme cenk için yürü-
düler, me¤er gecenin sonlar›na do¤ru Nasuh
Paflazâde bu tehlikeli durumdan can›n› kurtar-
mak ümidiyle çad›r›n› ve tüm a¤›rl›¤›n› b›rak›p
birkaç güvendi¤i adam› ile kaçm›flt›.” demek-
tedir. (Tarih-i Naimâ, 4/1571)

Ayn› olay›n bir tekrar› da 1649 senesinde Gür-
cü Nebi vakas›nda görülmüfltür. 28 Ekim 1648
tarihinde meydana gelen bu vakada yeniçeriler
baz› anlaflmazl›klardan dolay› sipahileri Sulta-
nahmet Meydan›’nda kanl› bir flekilde k›l›çtan
geçirmifllerdi. Bunun intikam›n› almak için
Ni¤de mütegallibesi ve sipahi zorbalar›ndan
olan Gürcü Nebi, buradan hareketle, yeniçeri-
leri cezaland›rmak gayesi ile ‹stanbul’a yürü-
müfltü. Veziriazam Kara Murat Pafla’n›n ku-
mandas›ndaki ‹stanbul kuvvetleri ile Küçük
Çaml›ca Tepesi ile Üsküdar aras›ndaki yerde
Altûnîzâde ve civar›nda yap›lan muharebeyi
kaybeden Nebi geri çekilmifl ve Üsküdar yine
korkulu günler ve saatler yaflam›flt›. Bu kanl›
muharebe 17 Temmuz 1649 tarihinde olmufl-
tur. (‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl› Osmanl›
Tarihi Kronolojisi, 3/414)

Naimâ Tarihi’nden: “Onbin kadar adam ile Üs-
küdar’a geldi¤i ‹stanbul’da konuflulmaya baflla-
n›p, sipahilere yemin verdirilip anlaflma vaki
olmufltu. ‘Gürcü Nebi’nin Padiflaha karfl› bafl
kald›rmakla isyan› mukarrer olmufltur’ deyu
bütün milletin harekete geçmesi emrolundu.
‘Ad› geçen flakinin hakk›ndan geline’ deyu
tekrar eyaletlere emirler gönderilip, dar-› dev-
letten Tavukçu Pafla serdar tayin olunup Üs-
küdar’a geçirildi. (Tarih-i Naimâ, 4/1945)

1655 y›l› fiubat›n›n 25. günü yine Anado-
lu’dan Sadrazam ‹bflir Mustafa Pafla, Üsküdar’a
gelmiflti. Pafla, ‹zmit’e geldi¤i zaman Padiflah
divan halk›n›n teflvikiyle onu sadrazaml›ktan
uzaklaflt›rmak istemifl, fakat Murat Pafla’n›n za-
man›nda müdahalesiyle muvaffak olunama-
m›flt›. Gelen sadrazam› di¤er devlet erkân› ile
beraber karfl›lamak Divan halk›n›n da görevi
idi. Fakat bunlar ‹bflir Pafla’n›n korkusundan
“Bilhassa Reis ve Çavuflbafl›, Üsküdar’da karfl›-
lay›p daha ileriye gitmeyeler” diye hatt› hümâ-
yun ç›kartm›fllard›. (Tarih-i Naimâ, 4/2534)

Reisülküttab ile Çavuflbafl› Sar› Mahmut mec-
buren karfl›lamaya gittiler. Ertesi gün gümrük
emini meflhur Hasan A¤a ile bölük kâtibi Ka-
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lender Mehmet Efendi dahi beraber gittiler.
Gümrük emini k›ymetli münasib hediyeler ve
filori ile dolu kesecikler getirip, ilk a¤›zda, ‹b-
flir’in yan›nda en büyük mevki sahibi olan
Abaza Hasan A¤a’ya Üsküdar’dan on keselik
bir mülk, mükellef saray hibe edip, sat›fl ve pa-
ras›n› ald›¤›na dair senedini önüne koydu. Di-
¤er ileri gelenlere de hediyeleri da¤›t›ld›.

“Vezir ‹zmit’te birkaç gün istirahat edip, ora-
dan hareketle Hereke, Gebze, Tuzla yoluyla
Maltepe’ye geldi. 24 fiubat günü alay tenbih
olundu. ‹stanbul’da olan sipahiler atlar›yla ve
yeniçeriler de Üsküdar’a geçip vezir güruhu-
nun öncüleri dahi Üsküdar’a ulaflt›. 25 fiubat
Perflembe günü Maltepe’de veziri karfl›lamak
için Kulkethüdas› Mustafa A¤a kap›s›nda
mumculara hitab edip:

“Yar›n hepiniz silâhl› olarak Üsküdar’da alaya
haz›r bulunas›z. Haz›r olmayan› ve gelmeyeni
Vallah bo¤ar›m.” diye uyar›da bulundu. Ve yi-
ne ayr›ca Odabafl› ve Çorbac›lar› da uyarmaya
bafllad›lar. (Tarih-i Naimâ, 6/2539)

Bu taraftan yeniçeri a¤as›, mumcular, kârhâne-
liler, kethüda, za¤arc›, samsuncu, turnac›, ha-
sekiler ve gedik sahipleriyle karfl›lamaya gitti-

ler. Ayr›ca müftü, vezirler ve Rumeli ve Ana-
dolu kazaskerleri ve di¤er devlet büyükleri Üs-
küdar’a geçip Bostanc›bafl› Köprüsü’ne do¤ru
vard›lar. Önce dergâh-› âlî kap›c›bafl›lar› var›p
bulufltular. Sonra yeniçeri a¤as› var›p bulufl-
tukta at›ndan indi. Vezir dahi inip piyade gö-
rüfltüler. Yine atlar›na binip di¤erleriyle at üze-
rinde görüfltü.

Alay›n ilerisinde kap›c›bafl›lar, arkas›nda ocak
a¤alar›, arkas›ndan kazaskerler, arkas›ndan ve-
zirler tertib üzre gelip, vezirlerden Koca Yusuf
Pafla ile Dellal Mustafa Pafla, ‹bflir’in iki taraf›-
na yanafl›p sohbet ederek geldiler.

Nihayet fieyhülislâm efendi beyaz elbiselere
bürünmüfl olup, vezir ile at üzerinde görüfltük-
ten sonra Yusuf Pafla ve Mustafa Pafla ileriye
gittiler.

Veziriazam merih y›ld›z› gibi safi k›rm›z› elbise-
lere bürünüp, endam›ndan yi¤itlik âsâr› görü-
lürdü. Vezirin arkas›nda kafadarlar› Abaza ve
Kürt Mehmet ve Beyzâde Alisi ve di¤erleri bü-
tün sipahiler ile kat kat saf olmufllard›.

Üsküdar’›n üstünde Nuh Pafla Saray› ki, Ayfle
Sultan hazretleri’nindir, oraya bütün ayan ile
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indiler. Ayfle Sultan, ‹bflir Pafla’n›n nikahl›s›-
d›r. Büyük ziyafet tertib etmifller idi. (Tarih-i
Naimâ, 6/2541)

Ertesi gün seher vakti cumartesi günü müftü ve
kazaskerler ve azledilmifl olanlardan Balizâde,
Hocazâde, Sun’î, ‹mamzâde, Kemalzâde, ‹sme-
tî fieyhzâde ve tarikat mensublar› ve müderris-
lerden altm›fl nefer büyük bilginler ve muhte-
rem vezirler fevkalâde süslü olarak büyük alaya
haz›r olup seherle beraber toplar at›l›p, en bü-
yük süs ve saltanat ile Üsküdar’dan ilerleyip,
fieyhülislâm Ebu Said Efendi’nin kay›¤› ile E-
yüp’e geçip...” (Tarih-i Naimâ, 4/2543)

3 A¤ustos 1730 tarihinde de, III. Sultan Ah-
met Do¤u Seferi’ne gitmek üzere ‹stanbul’dan
Üsküdar’daki karargâh›na gelmiflti. Daha ön-
ce, 17 Temmuz 1730’da da, Sultan›n Do¤u Se-
feri’ne ç›kaca¤› ve bu hususta gereken asker ve
malzemenin zaman›nda istenilen yerlerde ha-
z›r bulundurulmas› için kad› ve naiblere, ket-
hüda yerlerine fermanlar gönderilmiflti. Tabii
bu arada Üsküdar kad›s›na da baz› haz›rl›klar
yapmas› için emir verilmiflti. Üsküdar içinde
büyük bir faaliyet bafllam›fl ve 27 Temmuz da
ç›kar›lan 20 Tu¤-u Hümâyun Do¤anc›lar Mey-
dan›’na getirilerek dikilmiflti.

Üç gün sonra da, Cirmen Beyi kendi kuvvetle-
riye gelip Üsküdar taraf›na geçti. ‹stanbul’daki
birlikler ve Rumeli taraf›ndan gelen muhtelif
kuvvetler k›s›m k›s›m durmadan Anadolu Ya-
kas›’na naklolundu. Nihayet, 3 A¤ustos Per-
flembe günü, Enderun-u Hümâyun A¤alar› da
Üsküdar’daki ordugâha vas›l oldular.

Her iflin tamamlanmas›ndan sonra, Padiflah›n
Ota¤-› Hümâyun’a gitmesi zaman› gelmiflti.
Üsküdar’a geçifl ve bilhassa burada dört saat
devam eden resmi geçit çok debdebeli ve ihti-
flaml› olmufltur. ‹stanbul’da bulunup da bu me-
rasime ifltirak eden yabanc› devlet elçileri bu
ihtiflaml› geçiti raporlar›nda etrafl› olarak an-
latm›fllard›r.

Sultan Ahmet, ay›n üçüncü günü sabah saat
sekizde Topkap› Saray›’ndan ç›karak evvelâ E-
yüp Camii’ne gitmifl, burada cülûs merasimle-
rinde oldu¤u gibi k›l›ç kuflanm›fl, sonra saraya
avdet ile o¤ullar› ve damad› veziriazam ‹bra-
him Pafla ve di¤er vezirlerle ö¤leye do¤ru Yal›
Köflkü’nden saltanat kay›¤›na binmifl ve Top-
kap›, Tophane ve K›zkulesi’nden at›lan selâm

toplar› aras›nda Üsküdar büyük iskelesi önün-
de durarak donanman›n geçit resmini seyret-
miflti.

Afla¤›daki k›s›m Ahmet Refik Bey’in Lâle Devri
adl› eserinden al›nm›flt›r (s. 108):

“Padiflah›n Üsküdar’a geçmesi pek tantanal›
olmufltu. Saltanat kad›rgas›yla Yal› Köflkü’n-
den hareket ederek Bo¤aziçi’ne do¤ru aç›ld›.
Bu deniz alay›n› seyretmek için sahillere dol-
mufl ‹stanbul halk›n› selâmlam›flt›. Bütün do-
nanma gemileri Üsküdar sahili boyunca ilerle-
yerek padiflah›n önünden dört saat süren bir
resmi geçit yapm›flt›.

Karaya ç›kan padiflah›n önünde tu¤lar çekili-
yor, Üçüncü Ahmet, uzun sorguçlu peyklerin
ortas›nda at üstünde gidiyordu. Arkada saray›n
ileri gelen erkân›, padiflah›n k›ymetli tafllarla
süslü k›l›c›n›, yedek sar›¤›n›, abdest ibri¤ini ta-
fl›yordu. O gün, Aka¤alar ve Harem a¤alar› da
z›rhlar ve mi¤ferler giymifllerdi. Bunlar, davul
ve zurnalarla geçiyorlard›. Daha sonra fleyhü-
lislâm›n, ulema ve devlet erkân›n›n, iço¤lanla-
r›n›n silâhlarla geçtikleri görülüyordu. Alaya
en ziyade renk veren, iço¤lanlard›. Hemen bü-
tün o¤lanlar z›rhlar üzerinde ipekli sarg›lar sar-
m›fllar, omuzlar›na alt›nlar, sedefler ve inciler-
le süslü silâhlar alm›fllar, kadifeli ve s›rmal› ok-
danl›klar›na, yald›zl› oklar doldurmufllard›.
Alay, bütün parlakl›¤›, olanca debdebesiyle
Üsküdar’dan geçti.”

Do¤ruca annesi ad›na yapt›r›lm›fl olan Yeni
Valide Sultan Camii’ne gitmifl ve ö¤le namaz›-
n› cemaatle birlikte k›ld›ktan sonra validesi
Gülnufl Emetullah’›n türbesini ziyaret etmiflti.
Geçit resminde bulunduktan sonra Ota¤-› Hü-
mâyuna gelip tebrikleri kabul etmifltir.

Bu muhteflem alay›, Venedik elçisi Orazio Bar-
toloni ile ‹ngiltere elçisi Kinnoubl Üsküdar’da
bir evden beraberce seyretmifllerdir. (Münir
Aktepe, Patrona ‹syan›, s. 94)

Padiflah›n Üsküdar’a geçmesiyle beraber ordu-
ya kat›lacak olan esnaf da Üsküdar’daki karar-
gâha geçirilmifl, fakat III. Sultan Ahmet’in Üs-
küdar’dan hareket edememesi hasebiyle bura-
da kalm›flt›. Bu hal bir müddet sonra esnaf›n
galeyân›na sebep oldu. Çünkü, ‹stanbul esnaf›-
n›n yapt›¤› masraf, verdi¤i vergi flöyle dursun,
bizzat orduya ifltirak eden orducular›n al›fl verifl
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yapamad›klar›ndan, kendi keselerinden zarar
ettikleri görülüyordu. Padiflah›n sefere isteksiz
oluflu buradaki askerin k›sa zamanda da¤›lma-
s›na sebep olmufl ve Üsküdar’daki ordugâhta,
her türlü esnaf iflsizlikten masraf›n› dahi ç›ka-
ramaz duruma gelmiflti.

Sultan Ahmet bu sefere gönülden gitmek iste-
medi¤inden, 57 gün burada oyalanm›fl, kendi-
si gibi devlet erkân› da karargâh› bofl b›rak›p,
Üsküdar saray ve yal›lar›nda vakit geçirmifller-
di. ‹flte bu esnada, 28 Eylül tarihinde meflhur
Patrona Halil ihtilâli meydana gelmifl ve padi-
flah acele o gece, devlet erkân› yan›nda oldu¤u
halde Üsküdar Saray›’ndan Topkap› Saray›’na
geçmifl, fakat yine de 1/2 Ekim tarihinde taht-
tan indirilmesini önleyememiflti. (‹smail Hami
Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi Kronolojisi,
4/38; Münir Aktepe, Patrona ‹syan›, s. 135)

Sultan III. Ahmet, Üsküdar’da bulundu¤u bu
zamanda, her sene yap›lmas› âdet olan meflhur
mevlid gününü, devlet erkân› ile birlikte Yeni
Valide Camii’nde yapt›rm›flt›. (Münir Aktepe,
Patrona ‹syan›, s. 133)

Bu merasim s›ras›nda bütün ‹stanbul halk› Üs-
küdar sokaklar›na dolmufltu. Bu münasebetle
yap›lan yine ananevi bir ordu-esnaf alay›, hün-
kâr alay› kadar muhteflem oldu. Tak›m tak›m
asker ocaklar›, her oca¤›n mehterhanesi (M›z›-
kas› ve bandosu) pür silâh seferli esnaf, fleyhü-

lislâm efendinin ard›s›ra ulema efendiler, diva-
n-› hümâyun erkân›, bu davetlilerin hepsinin
kap›lar›ndaki kullar›, yaran meclislerinin kimi
sakisi, flerbetdar›, kimi çubukdar› nevcivan iç
o¤lanlar›, altlar›nda s›rmal› e¤erler, gümüfl
üzengiler, bayraklar ve tu¤lar aras›nda geçtiler.
(Reflat Ekrem Koçu, Patrona Halil, s. 126)

‹lerideki k›s›mlarda Üsküdar’›n yol güzergâ-
h›ndan ve ordu esnaf alaylar›ndan ayr›ca bah-
sedilecektir.

fiem’danizâde Süleyman Efendi, Mûri’t-Tevarih
adl› eserinde, ‹brahim Pafla’dan flöyle bahset-
mektedir: “Bu vezir mirasyedi meflrebdir. Gece
ve gündüz zevk ü sürûr icad eder ve kendünün
müteallikât›n›n sefâs›na kanaat etmeyip halk›
aldatacak fley lâz›md›r deyu dü¤ünlerde At-
meydan› ve Sultan Mehmet (Fatih Camii),
Bayezid avlular› ve Yenibahçe (Vatan Cadde-
si) ve Yedikule ve Bayrampafla ve Eyüp ve Ka-
s›mpafla ve Tophane ve Sâdâbât ve Dolmabah-
çe ve Bebek ve Göksu ve Çubuklu ve Beykoz
ve Üsküdar’da Harmanl›k nam mahallerde do-
laplar ve beflikler ve atl›kar›ncalar ve sal›ncak-
lar kurdurup rical ü nisa ve mahlut ve kad›n-
c›klar sal›nca¤a binip inerken güzel yi¤itler ka-
d›nlar› kuca¤›na al›p sal›nca¤a koyup ç›kar›p
kad›nlar›n sal›ncakta uçkurlar› meydanda hofl
sada ile flark›lar ç›¤›rtt›¤›nda nakîsatü’l-akl nis-
vân taifesi mail olup kimi zevcesinden izinle,
kimi izinsiz, izn-i âmd›r diyerek seyrana gelip
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ve cebren seyr akçesi al›p olmaz ise talak taleb
eder... Tatlik avratlar›n yedinde gibi olup ehl-
i ›rz diyecek her mahalde befl hatun kalmad›.”
(Münir Aktepe, Patrona ‹syan›, s. 44)

Patrona ayaklanmas›ndan 77-78 sene sonra,
Kabakç› Mustafa isyan› meydana gelmifl ve bu
arada 17 Kas›m 1808 günü Kand›ral› Mehmet
ismindeki zorba, erkân› ile beraber tersane ile
limandaki gemileri zaptettikten sonra Üskü-
dar’› basm›flt›. Birçok evleri ya¤malay›p genç
k›z ve o¤lanlar›n ›rz›na geçilmifl ve bu arada da
Nizam-› Cedid askerinin bulundu¤u Selimiye
K›fllas›’n› da yakm›fllard›. (‹smail Hami Danifl-
mend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi Kronolojisi, 4/98)

Cevdet Pafla, Tarih-i Cevdet’te (9/48) flunlar›
yazmaktad›r:

“Yine ayn› Cuma günü Üsküdar’daki serkefller
gürûhu Selimiye K›fllas›’na hücum ettiler. Bir
miktar asker ile k›fllan›n korumas›na memur
olan Binbafl› Mustafa A¤a, top ve tüfek ile mü-
dâfaaya geçip pek çok eflkiyây› öldürdü. Fakat
eflkiyâ âdetleri üzere k›fllay› atefle verince sek-
banlar kar›flt› ve Binbafl› da flehid oldu. K›fllay›
yakt›ktan sonra Ocak a¤as› ile Binbafl›lar›n ev-
lerini ve onlar›n yan› s›ra ‘Kurunun yan›nda
yafl da yanar’ meselince komflular›n›n da evle-
rini bas›p ya¤malad›ktan sonra yakt›lar. Kad›
Pafla’n›n kira ile oturdu¤u evi de ya¤malamak-
la kalmay›p yakt›lar.

Bu konak eski sadrazamlardan ‹smail Pafla’n›n
kona¤› olup yetimlerine kalm›flt›. ‹smail Pafla,
Sultan Selim devrinde yeniçerileri Kad› Pafla
aleyhine tahrik etmiflti. Daha sonra ‹stanbul’a
getirilen Kad› Pafla onun kona¤›n› kiralay›p
ikamet etmiflti. ‹smail Pafla fedakâr› olan yeni-
çeriler kona¤›n› yakmakla yetimlerine büyük
zarar verdiler.”

Bu olaydan iki gün evvel Kad› Abdurrahman
Pafla 22 yük akçe getirmiflti. Askerin ayl›klar›
olan bu paray›, fesle taksim ettiler. Baz› esna-
f›n evlerini ya¤ma edip yakt›lar ve bu esnada
pekçok insan öldü. Yeniçerilerle bölükbafl› sa-
b›k usta Arnavut ve askerleri k›yas›ya dö¤üfltü-
ler. Sonunda Arnavut usta vuruldu. Bafl› kesi-
lerek Et Meydan›’na gönderildi. (Yayla ‹mam›,
s. 105)

Bostanc›bafl› Haf›z ‹smail Pafla, 14 Kas›m 1806
tarihinde sadrazaml›ktan azlolunarak Kon-

ya’ya gönderilmifl ve buran›n valili¤i s›ras›nda
vefat etmifltir. Kendisi Sultan Selim’e ve Ni-
zam-› Cedid’e karfl› idi.

Kad› Pafla’n›n esas ismi Abdurrahman Pafla’d›r.
Nizâm-› Cedid taraftarl›¤› ile ünlüdür. III. Se-
lim’in emri ile Karaman Beylerbeyi iken, yan›-
na Nizâm-› Cedid askerini alarak 2 Haziran
1806 tarihinde Üsküdar’a gelip, k›sa bir müd-
det kalmak için inflaat› yeni bitmifl olan Seli-
miye K›fllas›’na yerleflmiflti.

Kad› Pafla eski fleyhülislâmlardan Minkârîzâde
Yahya Efendi’nin torunlar›ndan ve Mevaliden
Mehmet Efendi’nin o¤lu olup ilmiye mesle¤in-
dendir. (Cevdet Pafla, Tarih-i Cevdet, 9/55)
Yahya Efendi Üsküdar’da kendi medresesi ya-
n›ndaki aç›k türbede medfundur. Kad› Abdur-
rahman Pafla 15/16 Kas›m 1808 gecesi Sultan
II. Mahmud’un emri ve fieyhülislâm Salih
Efendizâde Es’ad Efendi’nin fetvas› ile IV.
Mustafa’y› yan›ndaki cellatlara bo¤durtmufltu.
Fakat Alemdar Mustafa Pafla’n›n Bâb›âli’de öl-
dürülmesi üzerine ‹stanbul’da duramayan Kad›
Pafla o¤lu Abdullah Bey, Alanya ve Beyflehir
sancaklar› mutasarr›f› bulundu¤u için o tarafa
kaçarak Alanya kalesine kapanm›fl ve iki bin
asker toplam›flt›. Ocakl›n›n teklif ve israr› ile
verilen Fermân-› âli gere¤ince Teke müteselli-
mi Hac› Mehmet a¤a kaleye onbin askerle hü-
cum ederek 5-6 ay kadar kuflatt›ktan sonra Ka-
d› Pafla ile o¤lu Abdullah Pafla’y› ve büyük o¤-
lu müderrislerden Mehmet Beyi Nisan 1809
bafllar›nda idam etti. (Cevdet Pafla, Tarih-i
Cevdet, 9/57)

Bafl› kesilen Kad› Pafla’n›n talihsiz kellesi Kon-
ya üzerinden Üsküdar’a, buradan da Topkap›
Saray›’na getirilmiflti. Bafl, orta kap›n›n önüne
konulunca flehir yerinden oynad›. Bütün halk
ve yeniçeriler oraya kofluyor ve meydandaki
bafla tükürüyordu. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
gelece¤ini kurtarmak için çaba harcam›fl olan
bu k›ymetli bafla küfrediliyor, birço¤u da saka-
l›n› yoluyor ve üzerine tükürüyordu. O kadar
tükürülüyordu ki, kelle tamamiyle tükürükle
buland›, sakal›ndan bir k›l bile kalmad›. (Georg
O¤ulukyan’›n Rûznâmesi, III. Selim, IV. Musta-
fa, II. Mahmut ve Alemdar Mustafa Pafla, s. 46)

Daha önce Kad› Pafla bütün devlet ricalinin
haz›r bulundu¤u Kâ¤›thane ziyafetinde bulun-
mufltu. Burada, Rumeli ve Anadolu paflalar› ile
yedi Ocak A¤alar›n›n (yeniçeri, cebeci, topçu,
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toparabac›, la¤›mc›, humbarac›, kap›kulu süva-
risi) hepsi de Sekban-› Cedid ad› alt›nda tek-
rar ihya olunan Nizam-› Cedid’i kabul etmifl,
ahitnamesini imzalam›fllar ve mühürleri ile
tasdik etmifllerdi. Sonra bütün ocakl›lar›n bir-
lik halinde ifltirakiyle bir alayla Üsküdar k›flla-
s›na 18 Ekim 1808 tarihinde tu¤ götürüldü ve
ocak ‘Sekban Oca¤›’ diye adland›r›ld›. (Georg
O¤ulukyan’›n Ruznamesi, III. Selim, IV. Musta-
fa, II. Mahmut ve Alemdar Mustafa Pafla, s. 37)

Büyük ocaklar›n davul, alem (bayrak) ve tu¤-
lar› vard›. Yeni kurulan ve sekizinci ocak olan
Sekban-› Cedid Oca¤›’n›n da de¤erini yükselt-
mek maksad›yla kulkethüdas›, za¤arc›, turnac›
ve saksoncubafl›lar vesair ocak a¤alar›, Harbiye
naz›r› (Umur-u cihadiye), camilerde ders ve-
ren hocalar (Ders-i âmlar), baz› fleyhler ve bü-
yük cami vaizleri, Bâb›âlî’de toplan›p yüksek
vekaletten verilen davul, alem ve tu¤lu büyük
bir merâsimle Üsküdar’a getirdiler. Orada ayn›
flekilde törenle karfl›land›lar. (Cevdet Pafla, Ta-
rih-i Cevdet, 9/15)

Bu arada bütün Üsküdar ahalisi ve tekke fleyh-
leri, dervifller tören k›yafetleri ve alemleriyle
Üsküdar iskelesinde toplanm›fllard›. Tekbir ve
ilâhîlerle ilerleyerek, Selimiye K›fllas›’nda bek-
leyen Kad› Abdurrahman Pafla’n›n yan›na git-
tiler. K›fllan›n ortas›ndaki genifl meydanda va-
iz efendiler taraf›ndan dualarla k›flla alan›na
getirilen tu¤ as›larak törene son verildi.

Alemdar Pafla’n›n asi yeniçeriler taraf›ndan
Bâb›âlî’de sar›lmas› ve askerin buray› atefle ve-
rip yakmas› s›ras›nda Üsküdar’da oturan Kad›
Pafla bir müdâhalede bulunamam›fl, yaln›z mü-
dâfaa için Selimiye K›fllas›’ndaki Sekban-› Ce-
did askerine cephane da¤›tt›rm›fl ve karfl› taraf-
taki yang›n› seyrederek iflin sonunu beklemeye
bafllam›flt›. (Cevdet Pafla, Tarih- i Cevdet, 9/30)

Yeniçerilerin Bâb›âlî bask›n›ndan sonra, Sa-
ray-› Hümâyun’u da basaca¤› ve bu esnada II.
Mahmut’u da öldürerek IV. Mustafa’y› tekrar
tahta ç›karacaklar› endiflesiyle, emekli olup
Üsküdar’da oturan Kaptan-› Derya Salih Pafla
ile Çarhac› saraya ça¤›r›lm›fl ve Kad› Pafla’n›n
haz›r kuvvetleriyle Sarây-› Hümâyuna gelme-
leri için irade-i seniyye ç›kartm›flt›. Kad› Pafla
ikindiye yak›n askerlerini kay›k ve mavnalara
bindirerek Ah›rkap› ve Bal›kl› kap›lar›ndan
saraya gelmifl ve savunma tertibat› alm›flt›.
(Cevdet Pafla, Tarih-i Cevdet, 9/36)

Alemdar Mustafa Pafla’n›n sadareti zaman›nda
III. Selim’in taht›ndan indirilmesi olay›na ka-
r›flm›fl yeniçerilerin ileri gelenleri yakaland›k-
lar› yerlerde idam olunmufltu. Bu s›rada Üskü-
dar’a hakim vaziyette bulunan 59 ortas› (Bö-
lük) day›lar›ndan 14-15 kiflinin bafllar› Üskü-
dar Meydan›’nda kesilmifl ve bunlar›n cesetle-
ri üç gün orada kalm›flt›. Cesetlerin kollar› üze-
rinde onlar›n mensup olduklar› ortalar›n ifla-
retleri vard›. Bunlar› gören yeniçerilerin yü-
rekleri kan a¤l›yordu. (Georg O¤ulukyan’›n
Ruznamesi, s. 46)

Bu bahse son vermeden önce ‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›’n›n Alemdar Mustafa Pafla adl› ese-
rindeki (s. 174) Sultan II. Mahmut ruzname-
sinden bir bölümü buraya almakta fayda var-
d›r:

“Perflembe günü olaylar›: Yeniçeri eflkiyalar›
tersaneli melunlar› ile seher vakti tersaneden
kalk›p koflarak Tophane’ye vas›l olduklar›nda
Tophane-i Amire’de topçu olarak henüz yüz
asker var yok idi. Yeniçeriler ve tersaneliler iki
üç bin eflkiya ile vard›klar›nda kolayl›kla Top-
hane- i Amire’yi dahi zapt ettikten sonra yü-
zelli kadar yeniçeri eflkiyalar› mavnalara binip
Üsküdar’a geçtiler. Üsküdar yerlisi dahi bilâ
tereddüt tabi olup birleflerek bir kaç bin hay-
dut Üsküdar k›fllas› üzerine hücûm ettiler. K›fl-
lada mevcut olan üçyüz kadar sekban askeri ve
serdarlar› olan Arnavut Bekir A¤a nam›ndaki
kimse evvelce toplar› haz›r edip tetikte bekler-
mifl. Ans›z›n yeniçeri zuhur ettiklerinde muha-
rebeye bafllam›fllar ve binbafl›lar› olan Bekir
A¤a, at üzerinde yal›n pala cenk ederek arkas›-
na bakmay›p büyük iskeleye kadar indi¤inden
ancak yan›nda süvarilerden befl alt› asker kal-
m›fl. Üç befl asker o kadar eflkiyan›n yan›nda
hiç mesabesinde oldu¤undan, onlar dahi can-
lar›n› kurtarmak için, kimisi minareye, kimisi
camiye kaçt›¤›ndan, Bekir A¤a bu hali gördü-
¤ünde ahaliden biraz asker tutmak için Çaml›-
ca yolunu tutup gitti. K›fllada olan üçyüz kadar
sekban askeri iki üç saat kadar cenk ettikten
sonra binbafl›lar›n› kaybettiler, cephaneleri de
tükenince birkaç adet top at›p firar ettiler.

Askerler firar ettikten sonra bütün eflkiya Kad›
Abdurrahman Pafla’n›n kona¤›na gelip ya¤ma-
ya koyuldu. Ahaliden biraz asker toplamak
için Çaml›ca taraf›na giden Bekir A¤a kimseyi
toplamay›p, k›fllada olan askerin dahi firar›n-
dan haberi olmamakla geri k›fllaya gelip içeri-
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ye girdi¤inde, eflkiya melunlar› dahi Kad› Pa-
fla’n›n kona¤›n› ya¤ma edip tekrar k›flla taraf›-
na gelmifllerdi. Biçare Bekir A¤a askerin firar›-
na muttali olur olmaz melunlar dört taraf›ndan
k›fllay› atefle verdiler. Bekir A¤a pencereden
bafl›n› ç›kart›p ‘Aman yoldafllar ›rz›n›za düfltüm
beni kurtar›n›z’ diye feryat etti. O amans›zlar
ac›m›fl gibi görünerek afla¤› indi¤inde a¤ay› b›-
çak darbeleriyle flehid ettiler. K›flla dahi yana-
rak kül oldu.”

Saat yedide yeniçeriler Kad› Pafla’n›n kona¤›-
n›n bulundu¤u Selimiye Mahallesi’ni atefle
verdiler. (Georg O¤ulukyan’›n Ruznamesi, s.
45)

Bu büyük yang›ndan Selimiye Camii de zarar
görmüfltür. Bu s›rada, 25 ve 59 yeniçeri ortala-
r› aras›nda Üsküdar’da büyük bir kavga ç›kt›.

Üsküdar’a hakim vaziyete gelmifl olan 59’lar›n
hepsi de hammal idiler ve halk yeniçerilerin
içinde ‘Hammalbafl›’ diye adland›r›lm›fl olan
reisleri ‹brahim Kahya’dan çok korkuyordu.
Üsküdar’daki kavga üç saat sürdü. Neticede
25’ler galip gelerek üç dört kifliyi öldürdüler,
birço¤unu da yaralad›lar. Bunun üzerine ham-
mal kafilesi kaçt›, galip gelenler de bütün kah-
vehane ve odalar› basarak ya¤ma ettiler ve y›k-
t›lar. Bu esnada Kapudan Pafla ve yeniçeri a¤a-
s› üzerlerine gelince hepsi ald›klar› herfleyi b›-
rak›p kaçm›fllard›. Yeniçeri a¤as›, ad› geçen
hammalbafl›y› tutarak götürmüfl ve tazyik et-
tikten sonra bo¤mak istemiflse de ocakl›lar bu-
na karfl› gelmifl, adam› a¤an›n elinden alm›fl-
lard›. O da Üsküdar’a geçmiflti. Padiflah ise, bu
esnada tekke mabeyninden kavgay› dürbünle
seyrediyor ve bütün yeniçerilere lanet okuyor-
du. (Georg O¤ulukyan’›n Ruznamesi, s. 53)
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III- EVL‹YA ÇELEB‹’YE GÖRE
ÜSKÜDAR

Eski fiehir ve Daimi Olarak Mamur
Olan Üsküdar’›n Cami, Medrese,
Han, Hamam ve Di¤er ‹brete fiayan
Eserleri:

‹stanbul eski zamanda Emevîler ve di¤er pa-
diflahlar taraf›ndan yedi defa kuflat›lm›flt›. Bu

kuflatmalar›n baz›s›nda Galata ve baz›s›nda ‹s-
tanbul’un bir k›sm› fetholunur baz›lar›nda ise
haraç al›narak fetihsiz geri dönülürdü. Fakat
Peygamberimizin hicretinin 245 inci senesin-
de Herakl adl› kral, Konstantiniye’de ölüp, ye-
rine Elina (Eleni) kral olunca Abbasîlerden
Halife Harunü’r-Reflid yüzelli bin asker ile Üs-
küdar’dan geçerek ‹stanbul’u kuflatt›. Nihayet
‘fetihsiz dönmek ay›pt›r’ diye bir s›¤›r derisi ge-
niflli¤inde yer al›p, Silivrikap›s› yak›n›nda Ko-
ca Mustafa Pafla Camii yerinde bir kale ve
Müslüman mahallesi yapm›flt›r. Kale içinde de
bin kadar muhaf›z koyduktan sonra her sene
kafirlerden ellibin alt›n haraç olmak üzere pe-
flin üç y›ll›k haraç ald› ve Ba¤dad’a döndü.
Sonra Elina isimli kafir isyan ederek, Müslü-
manlar›n hepsini flehit etti. Bu s›rada Seyyid
Battal Gazi üç bin kadar bahad›r›yla Üskü-
dar’da pusuda yat›p kafirlerden ganimet ve ha-
raç alarak, üzerine musallat olmazd›. Fakat
Battal Gazi, ‹stanbul’da ‹slâmlar›n böylesine
ac›mas›zca toptan flehid edildiklerini duyunca,
içine gayret atefli düflüp hemen o anda Kuzgun-
ca, Cnegelse, (Kuzguncuk ve Çengelköy olma-
l›) flehirlerini Kartal, Dar›ca kasabalar›n› ya¤-

ma etti ve ele geçirdi¤i üçbin kadar insan› k›-
l›çtan geçirdi. Oradan Ba¤dad’a gidip Haru-
nü’r-Reflid’e ‹stanbul’daki ‹slâmlar›n ac›nacak
hallerini birer birer anlatt›. Halife olup bitene
müthifl bir flekilde k›zarak ikiyüz bin asker ile
‹stanbul’u tekrar muhasara etti. Üç gün cenk
edilerek onsekiz bin kafir k›l›çtan geçirildi.
Yirmibin kadar› da esir al›nd›. Tekfur adl› kral
da eli kolu ba¤l› olarak Harunü’r-Reflid’in hu-
zuruna getirilerek halifenin emriyle Ayasofya
çanl›¤›na as›ld›. Hesaps›z ganimet al›narak ve
yap›lan kaleye onbin muhaf›z b›rak›larak Ba¤-
dad’a geri dönüldü.

Seyid Battal Gazi -ki mübarek isimleri Hüse-
yin Gazi o¤lu Cafer’dir- Üsküdar’da deniz k›y›-
s›nda K›zkulesi’ne karfl› bir tepe üzerine çad›r-
lar›n› kurup orada muhaf›z kald›. Yedi sene sü-
kunetle durup oralarda ba¤ ve bahçeler yetifl-
tirdi. fiimdi o ba¤lara Battal Ba¤lar›, Âl-i Baha-
d›r Ba¤lar›, Gazi Köyü Ba¤lar› ad› verirler ki,
yanl›fl olarak Kad›köyü Ba¤› da diyorlar.

‹flte bu yedi sene zarf›nda ilk defa olarak Üskü-
dar’› ve Kad›köyü’nü Battal Gazi imar etmifltir.
Sonralar› Battal Gazi fiam gazalar› için memur
olunca Kanator denilen kral, Kad›köyü’ne sa¤-
lam bir kale bina ettirmifltir ki, hâlâ bu hakîrin
ba¤› içinde burclar›n›n temelleri görünür.
Sonra Üsküdar’›n kara taraf›na, ta Çaml›ca
Da¤lar›’na kadar bir hendek açt›r›r. Topra¤›n›
içyüzüne kapat›p kap› yerleri falan b›rak›r.
Çaml›ca Da¤› üzerinde bir karakol kalesi, Toy-
gar Tepesi’nde, Yass›tepe’de, Piyale Pafla Tepe-
si’nde daha baflka oniki yerde büyük karakollar
yapar. Üsküdar’›n dört taraf›na k›rkbin kadar
bekçi tayin eder. Üsküdar’› bu suretle eli alt›na
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ald›ktan sonra Battal Gazi’nin korkusundan
deniz yüzünde büyük bir kule yapt›r›p Üsküdar
Tekfurunun k›z›n› ve di¤er k›ymetli ve lüzum-
lu insan› içine koydurur. O kuleye de Pirgos
Tiskuris derler ki, K›zkulesi demektir.

Bu s›rada Battal Gazi de fiam fethini bitirerek
Üsküdar’›n böyle tahkim edildi¤ini iflitince ya-
n›na yediyüz serdengeçti gazi al›p gelir ve bir-
denbire Üsküdar’› basar. Oradan kay›kla K›z-
kulesine geçip, kral›n k›z›n›, hazinesini ve di-
¤er lüzumlu fleylerini al›p Üsküdar’a gelir. Ora-
da Üsküdar bahçesi yerinde iki rek’at namaz
k›l›p; ‘‹lâhî! Buray›, Muhammed ümmetine
nasib et ki, mamur olsun!’ deyu dua edip yal-
var›r. Sonra Üsküdar’a dokunmadan ganimet-
lerini al›p ‹ran’a do¤ru Medayin flehrine yöne-
lir. Sonra Battal Gazi’nin aya¤›n›n bereketi
olarak Kanator kral› Üsküdar’› öyle mamur et-
mifltir ki, güya bir cennet bahçesi olmufltur.
Üsküdar fetihten sonra Fatih zaman›nda da
imar edilmifltir. Fakat as›l tam mamur hale ge-
tirilmesi Kanunî Sultan Süleyman Han zama-
n›ndad›r. Günümüze kadar, Battal Gazi’nin
duas› bereketiyle mamur olmaktad›r.

Üsküdar, yedi da¤›n dere ve tepesi üzerine ku-
rulmufl, dokuzbin kadar ba¤l›, bahçeli, yal›l›
evler ve di¤er imaretlerle süslü büyük bir flehir-
dir. As›l ismi Eskidar’d›r ki, meflhur bir yanl›fl
olarak Üsküdar derler. Üsküdar denilmesinin
sebebi de Seyid Battal Gazi’nin Üsküdar bah-
çesi yan›nda, Harunü’r-Reflid’in çad›r› önünde
yapt›rarak oturdu¤u dar (yer) lerdir.

Üsküdar, mukaddes bir belde olup bütün Ana-
dolu, Arap, Acem, Hind, Sind ülkelerinin ge-
çididir. Bu bak›mdan liman› gayet büyük bir
flehirdir. ‹stanbul’dan alt› mil mesafe uzakl›k-
tad›r. Ama Karadeniz ak›nt›s› fliddetli oldu-
¤undan bütün kay›klar evvelâ Befliktafl denilen
yere var›r, oradan Üsküdar’a yönelirler. Bu su-
retle mesafe dokuz mil olmufl olur. Saraybur-
nu’ndan Eyüb ise on mildir. Ve denizinde
ak›nt› yoktur. Fakat Üsküdar’a geçmek çok
güçtür. Bilhassa lodoslu havada çekinmek ge-
rektir. fiehirde yetmifl mahalle ‹slâm, onbir
mahalle Rum ve Ermeni, bir de Yahudi mahal-
lesi vard›r Frenk yoktur. fiehrin etraf›nda kale
dahi yoktur. fiehir ahalisinin fleyhülislâm tara-
f›ndan tayin olunan hakimi beflyüz akçe paye-
siyle getirilen mollad›r ki, yüz adam› ile hükü-
met eder. Bütün eyaleti köylerdir. Befl naibi
vard›r. Senevî k›rkbin kurufl geliri olur. ‹çinde

Yeniçeri Oca¤›’ndan bir oda olup, çarfl›s› için-
de yeniçeri ile kulluk bekler. Sipahi kethüda
yeri (vekili), cebeci ve topçu oca¤› ihtiyârlar›
vard›r. Ayan ve eflrâf›, ulema ve salihleri, bü-
yük fleyhleri pek çoktur. Fakat fetva sahibi
olan fleyhülislâm› ‹stanbul’dad›r. Üsküdar’da
nakîbü’l-eflrâf› (kaymakam) vard›r. Subafl›s›,
alt›yüz mütevellisi mevcuttur ki büyük dük-
kânlar› vard›r. ‹çinde, büyük hanedân›n; Sala-
cak’ta Ayfle Sultan Saray›, Atik Valide Sultan
Saray›, Hanzâde Sultan Saray›, Do¤anc›lar ya-
k›n›nda Hac› Pafla Saray›, Ak-Mehmed Pafla Sa-
ray›, Nazif Paflazâde Saray›, Cinci Hoca Saray›,
Arslan A¤a Saray› gibi en seçkin saraylar› bulu-
nur. Bunun yan›nda daha nice büyük ve mun-
tazam saraylar vard›r.

Mübarek Camileri:

Mihrimah Sultan Camii: ‹skele bafl›ndad›r. Sul-
tan Süleyman h. 954 (m. 1547) senesinde yap-
t›r›p sevab›n› k›z› sultan merhumun ruhuna hi-
be etmifltir.

Deniz k›y›s›nda olup, avlusuna iki taraftan tafl
merdiven ile ç›k›l›r. Ortas›nda ç›narlarla süslü
yerler bulunup, d›flar›s›nda yan sofalar› üzerin-
de sütunlarla yap›lm›fl bir kubbesi vard›r. Birer
flerefeli iki tane de minaresi mevcuttur.

Orta Valide Sultan Camii: Atpazar› yak›n›nda
tarifi imkâns›z bir hay›rd›r. Üçüncü Murad’›n
annesi yapt›rm›flt›r. Bir bay›r üzerinde olup gü-
ya nûrdan bir kubbedir. Üç yanlar›nda cemaat
tabakalar› ve kandil tabakalar› vard›r. Burada
da çeflitli billûr cam ve pencereler bulunur.
Camiin yan kubbeleri olup hele büyük kubbe-
si çok yüksektir. D›fl avlusu içinde ç›nar ve ›h-
lamur a¤açlar› mabede ayr› bir hava verir. Sa¤
ve solunda birer flerefeli iki minaresi vard›r. Bi-
nalar› bafltanbafla mavi kurflun ile nurlu olup
Mimar Sinan’›n sa¤lam olarak yapt›¤› binalar-
dand›r.

Kösem Valide Sultan Camii: Bu Kösem Valide
Sultan, I. Ahmed Han’›n hatunu, Osman
Han’›n, Dördüncü Murad’›n ve ‹brahim
Han’›n analar›d›r. Sultan Ahmed’den beri ye-
di padiflah zaman›nda ifl görüp bu camii sa¤l›k-
lar›nda kendi nefisleri için yapt›rm›fllard›r. Bir
bay›r üzerinde havadar bir yerde, bir büyük
kubbeli, d›fl sofal›, haremli, minareli, ayd›nl›k
bir camidir. K›ble kap›s› üzerindeki tarihi flu-
dur:
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“Tamâm olunca dedi himmetiyle tarihin Hatif
Bu câmi’de olan tâat ola makbul-i sübhani”

Sultan Ahmed Camii: Hünkârbahçesi yak›n›n-
da taz›c›lar içindedir. Bir minareli, eski tarz bir
camidir.

Dördüncü Murad Camii: Hünkârbahçesi kena-
r›nda bir alçak minareli hünkâr camiidir.

Birinci Selim Camii: Fener Bahçesi’nde bir has
camidir. Umum için de¤ildir. Fakat lâtif bir ca-
midir.

Dördüncü Murad Camii: ‹stavroz Bahçesi’nde
parlak bir has camidir.

Dördüncü Mehmet Camii: Çaml›ca Bahçesi’n-
de binas› sa¤lam bir camidir.

Üsküdarî Mahmud Efendi Camii: fiehir içinde-
dir. Arslan A¤a Camii, fiemsi Pafla Camii, de-
niz k›y›s›nda küçük bir camidir. Ama o kadar
flirindir ki uzaktan gören bir süslü köflk zanne-
der. Mimar Sinan yap›s›d›r.

Mescidlerinden Hac› Pafla Mescidi en seçkinidir.

Medreseleri:

Mihrimah Sultan Medresesi, Orta Valide Medre-
sesi, fiemsi Pafla Medresesi’dir ki, bunlar hep
Mimar Sinan binas›d›r. Bir de Kelime Hatun
Medresesi vard›r.

Darü’l-kurralar›:

Valide Darü’l-kurras›, Esmihan Sultan Darü’l-
kurras›, fiemsi Pafla Darü’l-kurras› ve türbesi,
Hac›-pafla Darü’l-kurras› ve türbesi. Bu binalar
hep Mimar Sinan’›n eseridir.

‹maretleri:

Mihrimah Sultan ‹mareti: ‹skele bafl›ndad›r. Ay
ve sene, sabah ve akflam, gelene ve gidene, sa-
raylarda oturanlara her gün iki defa birer bak›r
tepsi ile herkese birer tas bu¤day çorbas›, birer
ekmek ve her gece birer mum ve her at bafl›na
bir yem sadakas› vard›r. Üç günden fazla misa-
fir kalana vermezler. Vakfedenin flart› böyle-
dir.

Orta Valide ‹mareti: Bu da evvelki tertip üzere

olup cuma gecesi zerdesi, pilâv› fakirlere, yafll›
ve gençlere bolca verilir. Cami hademeleri
olan sekizyüz adam gelip muayyen r›zklar›n›
al›rlar. Büyük bir vak›ft›r.

Yeni Valide ‹mareti: Bu da evvelki hay›r mües-
seseleri gibi olup belki daha fazlad›r. Selâtin
bahçesi önünde zaiflere, miskinlere ve di¤er
misafirlere nimetleri boldur.

fianl›, Gönlü Yaral› Tekke
Dervifllerinin Vas›flar›:

Üsküdar’da k›rkyedi kadar tekke vard›r.

Hazreti Mahmud Efendi Tekkesi: Halvetiye ta-
rikat›n›n biricik tekkesidir. Gece ve gündüz
üçyüz fukaras› ilâhî zikretmekle meflgullerdir.
Her birinin birer köflede hücresi vard›r. cuma
namaz›ndan sonra öyle sultanî tevhid olur ki
duyan afl›klar kendinden geçer.

Abdülkadir-i Geylani Tekkesi: Bu da öyledir.
Dutcuzâde Tekkesi: Bu da Halvetî tekkesidir.
Karacaahmet Sultan Tekkesi: Mezarl›k için-
dedir.

Hac› Bektafl-› Veli Tekkesi: Kaya Sultan Yal›s› 
dibinde Öküz Liman›’nda bir küçük dervifl ba-
r›na¤›d›r.

Miskinler Tekkesi: Cadde üzerinde flehir d›fl›n-
da bir tekkedir. Bütün miskinler burada kal›p
sadakalarla geçinirler. fiehir içinde bir miskin
haber al›nsa derhal aman vermeyip tekkeleri-
ne getirirler. ‹sterse ayan ve eflraftan olsun, hiç
dinlemezler. Ellerinde padiflah emriyle cebren
al›p evine götürürler. Çünkü cüzzam illeti bu-
lafl›c›d›r diye flehir içinde durmak yasakt›r. O
yüzden her flehrin d›fl›nda ayr›ca miskinhane-
ler vard›r ki, miskinler (cüzzaml›lar) kimse ara-
s›na kar›flmay›p ayr›ca bulunurlur. Fakat Ara-
bistan ve M›s›r’da cüzzaml› adam çoktur. ‘Ka-
ba illetidir’ diye eli-aya¤› dökülmüfl adamlar ile
bir yerde yeyip, yat›p kalkarlar. Allah’›n hik-
meti sülâleye sürüp, torunlar›n›n bile kafl ve
kirpikleri dökülür.

Hamamlar›:

Sultan Hamam›, iskele çarfl›s›nda.

Çavufl Hamam›, çarfl› içinde gayet ferah, hava-
s› hofl, yap›s› hofl bir hamamd›r. Sevimli, dil-
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ber, temiz dellaklar› ve mavi pefltemallar› var-
d›r.

Orta Valide Hamam›, Atpazar› yak›n›nda gönül
aç›c› bir mübarek hamamd›r. Bütün halvetleri
temizdir.

Kösem Valide Hamam›, hepsinden sonra yap›l-
d›¤› için bir ibretle seyredilecek yap›l›flta, lâtif
bir hamam, hofl görünüfllü bir binad›r. Üskü-
dar’da de¤il, ‹stanbul’da bile benzeri yoktur.

Cinci Hamam›, Cinci Hoca saray› yak›n›nda
ab-› hayat sulu, lâtif bir hamamd›r. Vesaire bu
hamamlardan baflka flehirde sekizyüz kadar sa-
raylar, hamamlar vard›r ki, baz›s›na mahalle
halk› çoluk çocuklar›yla girip safa ederler.

Kervansaraylar›:

Onbir kadar misafirhaneleri vard›r. Birisi iske-
le bafl›ndaki camiin iki taraf›nda, deniz k›y›s›n-
da yüzer ocakl›, yüzer tavla at al›r kervansaray-
d›r ki, sa¤lam bir kaleyi and›r›r. Bafltanbafla
kurflun ile kapl›d›r ki, gelip gidene minnetsiz

bir evdir. Mihrimah Sultan’›n hayrat›d›r.

Orta Valide Kervansaray›: Bu da, cami ve ima-
reti yan›ndad›r. Yüzer ocakl›, biner beygir al›r
misafirhanedir. Bunun yan›nda develi¤i de
vard›r.

Kösem Sultan Misafirhanesi: Âyân›n ve büyük-
lerin yatmalar› için tahsis edilmifl mamur bir
yüksek sarayd›r. Hâlâ içinde kethüda Arslan
A¤a oturmakta idi. Bildiklerimiz bu hanlard›r.

Saraylar:

Koca Mehmet Pafla Saray›: Süleyman Han›n
veziridir. Mimar Sinan yap›s›d›r.

Do¤anc›lar Saray›, Hac› Pafla Saray›, Piyale Pafla
Yal›s›, Mimar Sinan yap›s›d›r.

Kara ve Deniz Tüccarlar› ve Cihan
Seyyahlar› Hanlar›:

Hepsi beflyüz kadar hand›r. Ama kurflunlu de-
¤il. Herbiri k›rkar, ellifler ocakl› hanlard›r. Ba-
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z› sene üç ayda bir ulufe için sipahi taifesi gelip
otururlar. Fakat hepsinin kap›lar›nda zincirler
çekilmifltir. Herbirinin hanc›lar› ve kap›c›lar›
vard›r.

Sebilhaneler:

Alt› adet yoldan geçenler ve susam›fllar için se-
bil vard›r.

Çeflmeler:

Üsküdar Çeflmesi: Çok de¤erli büyük bir hay›r-
d›r.

Kara Mustafa Pafla Çeflmesi: Cuma pazar› için-
de yeniçeri kullu¤u yan›ndad›r. Tarihi:

“Mahallinde yap›ld› çeflme-i âb-› hayât-efzâ”

Sultan Çarfl›s› Dükkânlar› Vas›flar›:

Tamam› ikibin altm›fl dükkând›r. Bedestan›
yoktur. Bununla beraber bütün k›ymetli eflya
bulunur. Çünkü burada çeflitli sanat erbab›
vard›r. Tertip üzere her esnafa ait çarfl›s› yok-
tur. Sanat sahipleri kar›fl›kt›r. Hatta debba¤ha-
nesi bile iki yerdedir. Dörtbin kadar üzüm ba¤-
lar›, üçyüz adet gülistan› vard›r ki, herbirinde
nice bin renk ve çeflitli çiçek has›l olur.

Üsküdar Mesirelerinin Vas›flar›:

fiehrin her köflesi gezinti yeridir. Padiflahlara
mahsus bahçeler ki, cennet gibidir. Birer yol
ile seyrolunsa herbiri bir seyir yeri ve yar› dün-
yad›r.

Büyük Çaml›ca Mesiresi: Göklere bafl kald›rm›fl
bir yüksek da¤›n ta tepesinde bir tekke idi.
Orada padiflah›m›z kendilerine mahsus Cihan
Ba¤› ad›yla bir büyük bahçe tanzim ettirdi ki,
orada olan köflke hakîrin tarihi flöyledir:

“Dedim Evliya bu kâha tarih
Mübarek ola kasr›n padiflah›m”

Küçük Çaml›ca Mesiresi: Büyük Çaml›cadan
biraz afla¤›da, çimenlik, av yeri, ç›nar a¤açla-
r›yla süslü bir vadidir.

Kalam›fl Burnu Gezinti Yeri: Kad›köy Ba¤lar›y-
la, Fenerbahçe aras›nda bir körfez içinde beyaz,
kumsal bir denizdir. Bütün dilberler, sad›k

afl›klar, orada deniz melikeleri gibi Adem me-
lekleri yüzerler.

Kad›köy Ba¤lar› Gezinti Yeri, Haydarpafla Ba¤›,
Âl-i Bahad›r Ba¤lar›, Secah Ba¤lar› hep emsâl-
sizdir. Piyale Pafla Havuzu, Kaya Sultan Bahçe-
si’nde denize bakan bir tepe üzerinde bir alçak
köflk....... Bir büyük havuz var ki, içinde kay›¤›,
büyük bal›klar› vard›r.

Do¤anc›lar Meydan› Seyr Yeri: Padiflahlar Üskü-
dar’a göçtükleri vakit bütün do¤anc›lar (av ku-
flu besleyenler) buraya göçerler.

K›zkulesi: Deniz içinde karadan bir ok menzili
uzakl›kta dörtköfle bir sanatl› yüksek kuledir.
Yüksekli¤i tam seksen zira’d›r. Etraf› ikiyüz
ad›md›r. ‹ki tarafa bakan bir demir kap›s› var-
d›r. ‹çinde yedi kat odalar› ya¤murdan toplan-
m›fl âb-› hayat gibi sarn›ç suyu vard›r. Kale a¤a-
s› Çelebi Hoca, yüz neferi denizde, yedi bafll›
ejder gibi k›rk adet balyemez toplar› ve mazgal
delikleri ve mükemmel cebhane vard›r.

Salacak Denizi Gezinti Yeri: Burada dahi bütün
dilberler temmuz ay›nda denizde çimerler.

fiemsi Pafla Seyr Yeri: Burada da bütün âfl›klar
ikindiden sonra gelip giden kay›klar› seyredip
hava al›rlar.

Sar› Kad› Mesiresi, ulu ziyaret yeridir.

Kay›fl P›nar› Mesiresi, a¤açl›k içinde bir tatl› su-
dur.

Alemda¤› Gezinti ve Av Yeri: Acaip av âlemi
olur.

Halk›n Kazanc›:

Üsküdar ahalisi birkaç s›n›ft›r. Bir s›n›f›, aske-
rî s›n›f›n›n ayan ve eflraf›d›r ki, çeflitli k›ymetli
kumafllar giyerler. Bir s›n›f› ulema ve salihler-
dir. Bir s›n›f› fakirli¤e kanaat etmifl, Kisudar
Mahmut Efendi fukaralar›d›r ki, pek çoktur.
Bir f›rkas› gemiciler, kay›kç›lar, bir f›rkas› sa-
nat ehlidir. Bu s›n›f›n elbiseleri iktidarlar›na
göre kapama, dolama, feracedir. Bu halk›n ço-
¤u Anadolu taraf›ndan gelme ve lisanlar›
Türktür. ‹çlerinde ehl-i dil fasih, beli¤ bilgin
ve flairleri vard›r. ‘Tebriz’ flehrinden gelenlerde
ise -bu flehrin suyu ve havas›n›n güzelli¤inden
dolay›- birçok güzelleri vard›r ki, Üsküdar’da
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emsali yoktur. Yiyeceklerinden has ve beyaz
pidesi, tand›r kebab›, kayma¤›, hora üzümü,
karanfilli üzüm flerbeti meflhurdur.

Büyük Evliyan›n, fierefli fieyhlerin,
Muhterem Bilginlerin Ziyaret Yerleri:

Hazreti fiüca’ Baba: Battal Gazi’nin arkadaflla-
r›ndan büyük ve keramet sahibi bir zatt›r. Ba¤
çapalar iken y›lan zehirleyip ölmüfltü. fiüca’
Ba¤lar› içinde gömülüdür.

Âsûmânî Dede Mezar›: Tarikat ehli bir meczub
imifl. Her vakit gökyüzüne bak›p söylenir, çe-
flitli hallerin vukua gelece¤inden haber verir-
mifl. Selim Han Acem Seferi’ne giderken “Yü-
rü Selim! ‹smailî imamlar yoluna ç›ld›r ç›ld›r
demeden kurban edip gavrine var!” buyurur-
lar. Hakikat Selim Han, fiah ‹smail’i Ç›ld›r
sahras›nda bozup, askerini k›l›çtan geçirdikten
sonra Gavri üzerine (M›s›r hükümdar›) gidip
M›s›r’› fetheder. Âsûmânî Dede hazretlerinin
inci tanesi sözleri do¤ru ç›kar. Kendileri Kara-
ca Ahmet Sultan Tekkesi yan›nda gömülüdür.

fieyh Hazret Mahmud Efendi: Herkesin ziyaret
yeridir. Tekkesinde gömülüdür. ‹flte ölümüne
tarih olarak Veysi güftesi:

“Veysî ki, olmufltur lügazda bî-bedel
Tayîn-i sâl-i fevtine tarihdir gazel” (Sene 1037)

Allah’›n hikmeti Sultan-› fiuara (flairler sulta-
n›) Veysi Efendi, Mahmud Efendi’ye inanan-
lardan olmakla, senenin bafl›nda Mahmud
Efendi vefat edip, birkaç ay sonra da Veysi
Efendi vefat etti¤inden, Mahmud Efendi için
yazd›¤› tarih, kendisine de vefat tarihi olmufl-
tur. Merhum Mahmud Efendi hazretleri, Ana-
dolu’da Sivrihisar kasabas›nda sivrilip ortaya
ç›km›fl, ulema zümresine girmifl sonralar› kad›-
l›k mesle¤ine intisab etmifltir. Bir gece rüyas›n-
da cehennem atefllerini seyretmifl, korku ve
dehflet içinde uyanarak bütün var›n› yo¤unu
da¤›tarak Bursa’da Üftade Efendi’den feyz al-
m›flt›r. Ad› geçen fleyhten tarikata ait herfleyi
ö¤renip, fleyhlik seccadesine oturma¤a memur
buyurulmufl. Sonra Üsküdar’da bir yer al›p
oturmufltur. Hülâsâ, yedi padiflah elini öpmüfl-
tür. Sultan Ahmed, at›n›n özengisi yan›nda pi-
yade yürümüfltür. Yüzyetmifl bin müride izin
vermifltir. O asr›n hakikat s›rlar› hazinesine
ulaflan, marifetlerin çeflmebafl›, mücahede

mihrab›n›n ›fl›¤›, müflâhade erbab›n›n gören
gözü idi. Vas›flar› anlat›lamayacak kadar çok,
hay›r iflleri binden fazlad›r. Yüz adet tasavvufa
ait eserleri, ilâhî beyitleri vard›r. Mahlaslar›
Hüdâyî idi. Allah’a hamdolsun ben kendileri-
nin sohbeti ile müflerref oldum. Ve beni h›rka-
s›n›n ete¤i ile örtüp ‘manevi evlâd›m›z olsun!’
demifllerdir. Hudutsuz vaaz ve nasihatlarda bu-
lunup, mübarek ellerini öperek murad›ma er-
di¤im için iftihar ederim.

Mevlânâ Mehmed Emin: Bedrüddinzâde den-
mekle meflhurdur. Do¤du¤u yer fiirvan topra-
¤›nda fiemahi kalesidir. Üsküdar’da Karaca
Ahmed Sultan Tekkesi yak›n›nda yat›p, mezar
tafl›ndaki tarihi fiahabi Efendi güftesiyle flöyle-
dir:

“Menzil-i fî hayatillah.” (Sene 1036)

Maarif denizinin tek adam›, mânâ mahzeni bir
fiirvanl› idi.

Konrapal› Hayrüddin Efendi: Halim ve selim bir
zat idi. Bunlardan baflka daha niceleri vard›r.
Fakat bildiklerimiz bunlard›r.

Kad›köy ‹mareti:

Hicretin ........ senesinde ‹stanbul tekfuru Ka-
nator (?) kral›, Seyid Battal Gazi’nin korku-
sundan bu adaya kale, büyük kiliseler yapt›r›p,
birçok insanlarla imar etti. Sonra Fatih hazret-
leri, kalesini y›k›p flehrini darüssaâde a¤alar›na
has yapt›. Hâlâ sekizyüz odad›r. Bir mahalle
Müslüman, yedi mahalle Rum keferesidir. Al-
t›yüz ba¤›, deniz k›y›s›nda yelde¤irmenleri var-
d›r. Terzi Mustafa A¤a Yal›s› hepsinden ma-
murdur. Çarfl›s› içinde bir minareli dört köfle
kiremitli bir camii vard›r. Darüssaâde a¤alar›n-
dan Osman A¤a yapt›rm›flt›r. K›ble kap›s› üze-
rindeki tarihi flöyledir:

“Nâm-› pâk-i bâni-i hayrâta âsâr› tamâm
Dediler tarihini bil câmi-i Osman’d›r.”

Baflka camii yoktur. Bir hamam›, yüz dükkân›
vard›r. Liman›nda bal›¤› çoktur.

Allah’a hamdolsun, ‹stanbul’un Anadolu tara-
f›nda Kavak Bo¤az›’ndan buraya kadar dokuz
parça kasaba faydal› ve muhtasar bir flekilde
yaz›ld›.
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Üsküdar
Cami ve Mescitleri





Üsküdar’da, tarihin kaydetti¤i 107 cami ve-
ya mescit bulunmakta idi. Mabetlerin ço-

¤u mescit olarak yap›lm›fl sonradan, bir hay›r
sever taraf›ndan, cami haline getirilmifltir. Bir
mescidin cami olabilmesi için baz› flartlar›n ye-
rine getirilmesi lâz›md›r. Bunlar, elde bir ‘Sa-
kal-› fierîf’in bulunmas› ve bunun için de bir
minber yap›lmas›d›r. Bu yüzden herkes mescit
yapabilir fakat cami yapamazd›.

Üsküdar mescit ve camilerinin bir k›sm› tekke
olarak yap›lm›flt›r. Bir k›sm› da ilk önce cami
olarak yap›ld›¤› halde sonradan tekke haline
getirilmifltir. Bu yüzden baz› mabetler ilk yap›l-
d›¤› flekliyle, mescit veya cami olarak kaydedil-
mifltir. Fakat bunlardan baz›lar› tekke camii ol-
mufllard›r. Bunun için camiler listesinde ad›
geçmeyen mabedi tekkeler listesinde aramak
icap etmektedir.

Kaydedilen bu 107 mabedin bugün yaln›z 92
adedi ibadete aç›kt›r. Di¤erleri zamanla yok ol-
mufl, yol yap›m› veya meydan geniflletilmesi s›-
ras›nda y›kt›r›lm›flt›r. Yaln›z son senelerde y›k-
t›r›lan onüç mabet yeniden yapt›r›lm›flt›r ki,
bunlar 92 adedinin içindedir.

fiimdi öncelikle Evliya Çelebi’nin Kaydetti¤i
camiler olmak üzere Üsküdar Camileri’ni alfa-
betik s›raya göre inceleyelim:

EVL‹YA ÇELEB‹’YE GÖRE
ÜSKÜDAR CAM‹LER‹

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Üskü-
dar’daki camilerden yaln›z 10 tanesinin is-

mini vermifltir. Oysa onun devrinde 1630-
1656 tarihlerinde Üsküdar’da 55 mabed vard›.

Eserinde ad› geçen camiler flunlard›r:

1. Mihrimah Sultan Camii.

2. Orta Valide Camii: Evliya Çelebi ‹stanbul
Cevlânlar›’na 1631 tarihlerinde bafllad›¤›na
göre, mabedin bu s›ralarda bu isimle an›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Çelebi, camiin yerini tarif
ederken ‘Atpazar› yak›n›nda’ demektedir. Bu
durumda, camiin ve semtin ‘Toptafl›’ ad›n› al-
mas› bu tarihten sonra olmufltur.

3. Kösem Valide Camii: Çinili Cami ismi ile
ünlü bu eflsiz mabet 1640 tarihlerinde yap›ld›-
¤›na göre Evliya Çelebi, eserini bu tarihten
sonra yazm›fl olmal›d›r.

4. Sultan Ahmet Camii (1603-1617): Kavak sa-
ray› bahçesine yap›lm›flt›r.

5. IV. Mehmet Camii (1648-1687): Küçük
Çaml›ca Suyu yan›na yap›lm›flt›r.

6. Üsküdarî Aziz Mahmud Efendi Camii.

7. Arslan A¤a Camii: Abdi Çelebi ve Kumru
Mehmet Efendi Camii adlar› ile de bilinir.

8. fiemsi Pafla Camii.

9. Kelime Hatun Camii: Bu isimle bilinen bir
mabet yoktur. Bunun Gülfem Hatun Camii ol-
du¤u san›lmaktad›r.

10. Hac› Mehmet Pafla Mescidi: Bu mabet flim-
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diki Do¤anc›lar Camii’nin bulundu¤u yerde
veya civar›nda idi. (Hac› Ahmet Pafla Türbesi
bahsine bak›n›z.)

Kaynak: (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçe-

si, 2/172-173)

ABDURRAHMAN A⁄A CAM‹‹
(PAfiAL‹MANI CAM‹‹)

Cami, Pafla Liman› mevkiindedir. Krokide
yerini görebilmek için Hüseyin Avni Pafla

Çeflmesi bahsine bak›n›z.

Hadîka yazar› cami hakk›nda flu bilgiyi ver-
mektedir:

“Bânisi, Sultan III. Mustafa’n›n silâhtarl›¤›nda
bulunmufl olan Abdurrahman A¤a’d›r. Cami
içinde as›l› levhada gördü¤ümüz tarih, mabe-
din inflaat›n›n tamamland›¤› s›rada düflürül-
müfltür. Düflürülen bu tarih fiair Fehmî’nindir:

Fehmî hâtiften dinledi bî-bedel târih kim
Secdegâh olsun Resûlün ümmetine bu mekân. 

1180 (1766-67)

Abdurrahman A¤a, Üsküdar’da Dedeler (Mis-
kinler) Tekkesi yan›ndaki Yan›k Ömer Kap›s›
civar›nda bulunan husûsî hazîrede medfundur.
Vefat tarihi 1184 (1770)’tir.

Camiin yak›n›nda, sonradan baz› hay›r sahip-
leri bir çeflme (Hüseyin Avni Pafla Çeflmesi ye-
rinde) ile bir namazgâh infla eylemifllerdir. Ya-
n›nda bir Bektâflî Tekkesi dahi kurulmufltu.
1241(1826 sonlar›) tarihinde bütün Bektâflî
tekkelerinin tahribinde bu zaviye de y›k›lm›fl-
t›r.

Bektâflî Tekkesi’nin yan›nda alt› göz hubûbat
ambar› yapt›r›l›p, Nizam-› Cedid Karakolu da
tahsis olundu. Yirmi sene sonra Asâkir-i Man-
sûre tayin olundu. Bu camiin mahallesi yok-
tur.”

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki 25 C. 1184
(14. 10. 1770) tarihli bir arzda “Üsküdar’da, Ö-
küz Liman›’nda Silâhdar Abdurrahman A¤a
Camii Vakf› tevliyeti (idaresi) Abdurrahman
A¤a’n›n büyük o¤lu Selim Bey’e” verilmesi Ba-
bu’s-saâde A¤as› Mustafa A¤a taraf›ndan rica
edilmektedir.

Mabedin yan›ndaki Zahîre Ambarlar› yerinde,
Abdurrahman A¤a vakf›ndan bir bostan bulu-
nuyordu. Ambarlar bu bostan için yap›lm›flt›r.
(Muallim Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri No:
23839-25807)

Pafla Liman› Camii, 1248 (1832) tarihinde
Sultan II. Mahmut taraf›ndan flimdiki flekliyle
tamir edilmifltir. Bu tamir için meflhur Pertev
Pafla flu tarihi söylemifltir:

Mustafa Han’›n silâhdar› yapub bu camii
Eskimifldi eyledi tecdîd an› flâh-› cihân
Söyledi berceste bir târîh Pertev esselâ
K›ld› nev bünyân bu dil-cû ma’bedi Mahmûd Hân

(1248)
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Pertev Pafla, naz›m ve nesirdeki kudretiyle ta-
n›nm›fl bir vezirdir. Edirne’de, ‹stanbul yolu
üzerinde Seyyid Celâl Türbesi yan›nda gömü-
lüdür. (Hayat› için Küçük Selimiye Camii
bahsine bak›n›z.)

Cami fevkânî olup alt kat› bodrumdur. Yedi
basamakl› tafl bir merdivenden ahflap olan son
cemaat yerine, sol taraftaki bir merdivenden
de hünkâr mahfiline ç›k›l›r. Mabet, dikdört-
gen fleklinde y›¤ma tafltan yap›lm›flt›r. Çat›s›
ve minberi ahflapt›r. Sa¤daki minaresinin ka-
idesi kesme tafl olup, üst k›sm› tu¤lad›r. Üzeri
çimento ile s›vanm›flt›r. Kaidesine sonradan
bir günefl saati yap›lm›flt›r. Bunun hemen al-
t›nda:

“Resemehu Ali, müezzin-i Cami-i Cedîd der-Üs-
küdar”

yaz›s› okunmaktad›r.

Camiin yan›nda Yar›mca Baba Bektâflî Tekke-
si bulunuyordu. Bu konu hakk›nda tekke bah-
sine bak›labilir.

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Yar›mca Ba-
ba Tekkesi’nden, “Hac› Bektafl-› Veli Tekkesi,
Kaya Sultan Yal›s› dibinde, Öküz Liman›’nda
bir dervifl kona¤›d›r” diye bahseder. Buna göre
ve Seyahatname’nin de 1630 tarihlerinde ya-
z›lmaya baflland›¤› göz önüne getirilirse, tekke,
Abdurrahman A¤a Camii’nden yaklafl›k ola-
rak en az 170 sene evvel yap›lm›fl olmal›d›r.

Hünkâr mahfiline ç›kan tafl merdiven 1965 ta-
rihinde kald›r›lm›flt›r. Mabet, alt-üst pencere-
lerden ›fl›k al›r. Cami sahn›na bakan hünkâr
mahfili kafesli olup hiç bir yerinde kitâbe yok-
tur.

Hüseyin Avni Pafla, camiin sa¤ ilerisinde ve
yol afl›r› yerde bulunan meflhur sahilhanesini
yapt›r›rken, Yar›mca Baba Tekkesi Mezarl›¤›’-
n›n tamam›na yak›n bir k›sm›n› ald›¤› fetva
gere¤ince ortadan kald›rtm›fl ve yerine çeflme-
sini yapt›rm›flt›r. (Bu hususta daha genifl bilgi
için, Serasker Hüseyin Avni Pafla Sahilhanesi
bahsine bak›n›z.)

Camiin sol taraf›ndaki küçük mezarl›kta Sad-
razam Mithat Pafla’n›n ablas›, Harputlu Tosun
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Pafla’n›n efli S›d›ka Han›m gömülüdür. Kendisi
1918 tarihinde ‹hsaniye’de Tosun Pafla Soka¤›
üzerinde bulunan muhteflem kona¤›nda vefat
ederek vasiyeti gere¤ince bu mezarl›¤a gömül-
müfltür. Di¤er flâhidelerle beraber yok olmufl-
tur. (Tosun Pafla Kona¤› bahsine bak›n›z.)

Camiin önünde ve yol afl›r› yerdeki küçük ka-
y›khane Abudurrahman A¤a’n›n hay›r eseridir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/182) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. 1/156) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 2/297)

(M. Larus, 2/332) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman

Türkçesi, 2/174) (Uzunçarfl›l›, Mithat Pafla ve Taif Mah-

kumlar› s. 128) (‹nal, Son Sadrazamlar, s. 491) (Gezi No-

tu) (Pertev Pafla Divan›, s. 38) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 147)

(Sicill-i Osmânî, 3/322) (Erdem Yücel, Kuzguncuk, TTOK

Belleteni, Kas›m/Aral›k 1975)

A⁄A CAM‹‹
(MALATYALI ‹SMA‹L A⁄A CAM‹‹)

Cami A¤ahamam› mevkiinde, fiair Nailî
Sokak ile Dönmedolap Soka¤›’n›n birlefl-

ti¤i yerdedir. Bu konuda Hadîka yazar› bize flu
bilgiyi vermifltir: “Bânisi, Aka¤alardan Darü’s-
saâde A¤as› olan Malatyal› ‹smail A¤a’d›r. Ya-
k›n›nda çifte hamam› ve bir âlî çeflmesi dahi
vard›r. Bâb-› Hümâyun’a yak›n bir imareti ve
bir tekkesi dahi vard›r. Bu hayr› yapt›rma¤a,
Enderun-› Hümâyun’da içkiler a¤as› iken mu-

vaffak olmufltur. Camiin yap›l›fl› 1045 (1635)
tarihindedir. A¤an›n kabri, kendi vilâyeti olan
Malatya’dad›r. Camiin mahallesi yoktur.”

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde ve 1191
(1777) tarihli bir berata göre, ‹smail A¤a’n›n
Malatya’da da bir camii vard›r.

Baflka bir rivayete göre ‹smail A¤a’n›n kabri
Malatya’da de¤il, Rodos Adas›’nda Kumburnu
taraf›ndaki Murat Reis Camii hazîresindedir. Fa-
kat tafl› yok olmufltur. Hazîre girifl kap›s›n›n ke-
meri üzerinde üç s›ra halinde haz›rlanm›fl bir ki-
tâbesi vard›r ki, okunabilen k›s›mlar› flunlard›r:

Kapu a¤as› ‹smail A¤a
Olub fieyhü’l-harem olmufltu. ‹zze-i
saâdetle ........... olub itti
Medine’den ......... Allah’a ibadet
M›s›r’dan vas›l olunca Rodos’a
Hüda’n›n emrile itdi r›hlet
.......... hakka olursa
Karin-i hur u g›lman yeri Cennet
fiimdi murâd diler âna târîh
O ........... makam›n ide Allah Cennet

Sene 1049 (1639)

Üsküdar’daki camii hazîresine de sonradan bir
makam tafl› konmufltur. Kitâbesi fludur:

Sâhibu’l-hayrat ve’l-hasenât
Esbak bâbü’s-saâde a¤as›
Malatyal› ‹smail A¤a’n›n
Ruhuna Fatiha. 1050 (1640)

Zamanla harap olan mabet, Sultan II. Abdül-
hamit’in askerî ricalinden fievket Pafla taraf›n-
dan onar›lm›flt›r. Bunu belirten kitâbesi d›fl ka-
p› üzerindedir:

Befl vaktin cemâatle salât oldukça eda
‹de gufrân bâni-i evvel ve sâniye Hüda
Esas›n bin on sekizde yapd› ‹smail A¤a
Ba’dehu eyledi ihya camiin fievket Pafla

1320 (1902)

Kitâbeden camiin 1018 (1609) tarihinde ya-
p›lm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bu tamir s›ras›nda cami kap›s› önündeki çefl-
me, camiin cephe duvar› içine al›nm›fl, harap
olan flad›rvan› kald›r›lm›fl ve yan›ndaki kuyu
da kapat›lm›flt›r. Çeflme camiden sekiz sene
sonra yap›lm›flt›r. Böyle oldu¤una göre Hadîka
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yazar›n›n camiyi 1045 tarihinde yap›lm›fl gös-
termesi do¤ru de¤ildir.

Cami, kesme tafltan ve ahflap çat›l› olarak ya-
p›lm›flt›r. Kesme tafltan olan sa¤daki minaresi-
nin flerefesinden itibaren üst k›sm›, 1926 da
y›ld›r›m düfltü¤ü için y›k›lm›fl ve 1974 de ona-
r›lm›flt›r.

Sahn› 60 m2 olan bu küçük mabedin yekpâre
mermerden yap›lm›fl güzel bir minberi vard›r.
Cami alt üst pencerelerden ›fl›k al›r. Mihrab›
nifl fleklindedir. Minare taraf›nda bir pencere
ve onun yan›nda da türbeye aç›lan bir kap›
vard›r. Minare, türbenin dört duvar› üzerinde
yükselmektedir. Klâsik demir parmakl›kl› tek
penceresi ise avluya bakmaktad›r. ‹çindeki tek
ahflap sanduka kald›r›lm›flt›r. Buraya defin ya-
p›l›p yap›lmad›¤› belli de¤ildir.

Camiin hazîresinde pek az tafl vard›r. Bir kad›n
kabrinin arkas›nda, fieyh Mehmed Efendi’nin
demir parmakl›k içindeki flâhidesi molla sar›k-
l›d›r. Kitâbesinin bir örne¤i de mezarl›k duva-
r›na yerlefltirilmifltir:

“fiâm-› flerifte kâim ‹mamü’l-Azam evlâdlar›ndan
ve dergâh-› feyz-i Gülflenî seccâde-niflîni es-seyyid
efl-fleyh Mehmed ibni’s-Seyyidü’fl-flerif efl-fleyh
Emin Sa’düddin Efendi 1285 (1868)” fiam-› fle-
rif’te Kaymere’de kâin el imamü’l-ârifü’r-Rabba-
nî / Ve’l gavsü’l-kebîr es-saranî Ebu’l-mevakib
ve’l-fütûh evlâdlar›ndan / Hazret Sa’düddin el-Ci-
bavî el-Hüseynî efl-fleyh’in evlâdlar›ndan / ve han-
kâh-› feyz-i ‹ktinahî seccâde-niflîni el-merhum / es-
seyyid efl-fleyh Mehmet ibni’s-seyyidü’fl-flerif efl-
fleyh Emin Sa’düddin / Teveffî.

25 Zilhicce 1285 (8 Nisan 1869)

Mabedin güney ve bat› yönünde bulunan genifl
mezarl›¤›n›n büyük bölümü bugün park olmufl-
tur.

fievket Pafla, 26 fiubat 1336 (1920) tarihinde
Üsküdar’da vefat etti. Kabri, Aziz Mahmud
Hüdâyî Efendi Camii hazîresindedir. fiâhidesi
için bu cami bahsine bak›n›z.

A¤a Camii Önündeki Mezarl›kta Gömülü
Olanlar:
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1022 (1613). Sungur Mustafa Pafla.

1044 (1634). Hace Hatun. (Kitâbesi çok si-
liktir.)

1148 (1735). Sadak Hasan A¤a.

1158 (1745). Ümmügülsüm Han›m.

1180 (1766). Hekim Abdullah Çelebi.

1184 (1770). Sokollu ‹smail Efendi.

1188 (1774). Haffafhane’de Dikici Ahmet
Usta.

1195 (1781). Kazmac› Küçük Ahmet Befle.

1196 (1782). Sakabafl› Mehmet A¤a.

1218 Ramazan 27 (Ocak 1804). fiahin Pafla-
n›n k›z› Zeliha Han›m. (Sicill-i Osmânî,
3/134-135 fiahin Ali Pafla, öl. 1203 Ra-
mazan / Haziran 1789-Gelibolu; Tarih-i
Cevdet, Sabah Gazetesi Yay. 4/343)

1223 (1080). Hac› Osman A¤a’n›n efli, evlâ-
d›na doyamayan fierife Nefise Hatun.

1226 (1811). Mütevelli Ali Efendi’nin k›z›
fierife Rukiyye Han›m.

1227 L. 21 (Ekim 1812). Kahveci Kara Ah-

met A¤azâde Süleyman A¤a’n›n 23 ya-
fl›nda vefat eden o¤lu Ethem A¤a.

1228 (1813). Gençli¤ine doymayan Eyyüb o¤-
lu Emin A¤a’n›n o¤lu Seyyid Mustafa
A¤a.

1228 Rebiyülevvel (1813). Laz Memifl Pa-
fla’n›n Yörük Alemdar› Âsitâne Yeni
Cami-i fierif avlusunda kahveci Alem-
dar Kara Ahmed A¤a. Memifl Pafla,
1203’de Alman harbinde flehid olmufl-
tur. (Sicill-i Osmânî, 4/512)

1230 (1815). dokuzuncu bölük oda bekçisi
Mehmet A¤a.

1239 (1823). Üsküdarî Kahveci Kara Ahmed
A¤a’n›n efli Hatice Hatun.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/214) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 111) (Sicill-i Osmânî, 1/352) (Konyal›, Üsküdar Ta-

rihi, 1/83) (Z. Çelikkol, Rodos’taki Türk Eserleri, s. 34, Re-

sim 31) (C. Rodoslu, Rodos ve ‹stanköy Adalar›nda Gömü-

lü Tarihî Simalar, s. 73)
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AHMED‹YE CAM‹‹

Ahmediye semtinde eski Ahmediye Cad-
desi’nde Yeni Gündo¤umu Caddesi ile

Esvapç› Soka¤›n birleflti¤i köflededir. Her iki
yola aç›lan avlu kap›lar› vard›r. Arazinin mey-
linden dolay› sokak taraf›ndaki kesmetafl ve ki-
tâbesiz kap›s›ndan merdivenle avluya ç›k›l›r.
Üsküdar’› süsleyen 18. yy. Türk yap› sanat›n›n
en güzel örneklerinden say›lan bu külliye bir
cami, bir medrese, bir kütüphane, bir sebil ve
iki çeflmeden oluflmaktad›r.

Gündo¤umu Caddesi’ne aç›lan istalaktitli, en-
lice bir kornifl alt›nda büyük bir kitâbe tafl› var-
d›r. Onun alt›nda, etraf› kabartma çiçek nak›fl-
l› ve kenar› dantelâl› kemerli mermer kap›,
kendi bafl›na bir sanat eseridir.Dört sat›r halin-
de yaz›lm›fl olan kitâbesi fludur:

Emînzâde cenâb-› Hac› Ahmed
Sütûde-menkabet A¤a-y› zî-flân
Bu nâzik-ter mahallin Üsküdar’›n
‹düb müsta¤rak-› na’mâ-y› ihsân
Yapub câmi bu Kepçe Mescidi’ni
Getürdü su idüb atflâna reyyân
Binâ itdi bir a’lâ dershâne
Bu yolda sarf idüb mâl-i firâvân
Okunsun ilm-i din f›kh u ferâiz
Ehâdis-i Nebi tefsîr-i Kur’an
Olub hayrat› makbûl-i ‹lâhî
Mu’ammer ide an› Rabb-i Rahmân
Müzehheb nusha-i ikbali tâ haflr
Ola vâreste asîb-i devrân
Didi bir ehl-i dil târîh-i sâlin
Zehî tahsîlgâh-› ilm ü irfân.

Kitâbenin alt›nda rakam yaz›l› de¤ildir.

Söz konusu mermer kap›ya mektep veya tekke
kap›s› denirdi. Soka¤a aç›lan kap›ya da kütüp-
hane kap›s› ad› verilmiflti. Caddeye aç›lan ka-
p›n›n sa¤ taraf›nda 1134 (1722) tarihli muhte-
flem bir çeflme, sol taraf›nda ise yine ayn› tarih-
te yapt›r›lan, Lâle Devri’nin en güzel sebille-
rinden biri bulunmaktad›r. Kap›dan üzeri to-
noz kemerli bir koridora girilir. Sa¤ taraf›nda-
ki bir merdivenle dershaneye ç›k›l›r. Soldaki
bir kap›dan da sebile girilir. Koridordan külli-
yenin avlusuna geçilir. Hemen sol baflta abdest
musluklar› mahalli vard›r. Müteaddid çeflme-
ciklerin önünde dört mermer sütunun tafl›d›¤›
bir revak ve bunun yan ve gerisinde ise medre-
se odalar› bulunmaktad›r.

Kare plânl› cami y›¤ma tafltan, soldaki minare-
si ise tamamen kesme tafltan yap›lm›flt›r. fiim-
diki camiin yerinde ahflap Kefçe Dede Mescidi
bulunuyordu. Bu camiin ön taraf›ntaki son ce-
maat yeri ve onun üzerindeki ahflap meflruta
y›k›lm›flt›r. Bu yerin eski kemerli kap›s›, cami
cephesinde hâlâ görülmektedir.

Camiin sa¤ köflesindeki kemerli kap›dan iba-
det sahn›na girilir. Kap› üzerinde 20 m›sral› ve
1134 tarihli Arapça bir kitâbe bulunmaktad›r
ki tarih beyti fludur:

Felle hüsnü Ahmed bin el-Emîn kad
Bena câmi’en lea kefin müceddeden

1134 (1721)
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Bu kitâbenin üzerinde ve bir madalyon içinde
flu kitâbe vard› ki, bugün mevcut de¤ildir:

25 L. sene 1277
Muvaffak oldu Ali Efendi ta’mirine târîh
Hem ihyâ etdi câmi-i flerîf-i Ahmediyye’yi

Mabet 6 May›s 1861 tarihinde ihya edilmifltir.

Yukar›daki kitâbe Kavsarazâde Selim Efendi
taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Kendisi 1129 Safer’inde
Niflanc› oldu. 1138 (1725)’te Fetva Emîni olup
sonra Mekke kad›s› oldu. 1138 Zilhicce’sinin
11’inde (A¤ustos 1726) vefat etti. Kabri Kara-
caahmet Mezarl›¤›’nda 1. Ada’da ve A Bölü-
mü’ndedir.

Mabedin tek kubbesi sekiz yüzlü ve her yüzün-
de bir pencere bulunan bir kasna¤a oturtul-
mufltur. Kubbe ve duvarlar› nak›fllarla bezeli-
dir. Mermer nak›fll› vaiz kürsüsü çok güzeldir.
Nak›fll› ve oymal› minberi ise bir flaheserdir.
Külah›n›n kenar›na bir hadis-i flerif yaz›lm›fl
mihrab›na da bir Kâbe resimli çini yerlefltiril-
mifltir.

Külliyenin bânisi Ahmet A¤a için Sicill-i Os-
mânî’de flu bilgi vard›r: ‹zmirli Ali Pafla’n›n
kardeflidir. Tahsilden sonra ‹stanbul gümrük-
çüsü oldu. 1117 (1705)’te silâhdar, sonra sipa-
hiler a¤as› ve baflbaki kulu ve 1127 (1715)
Muharrem’inde tekrar silâhdar a¤as› olup ayn›
y›l›n Receb’inde azl edildi. fiaban’›nda sipahi-
ler a¤as› ve tekrar gümrükçü olarak 1128 Ce-

maziyelâhirinde (May›s 1716) paflal›kla Erzu-
rum beylerbeyi’si oldu. O sene fievval’inin
dördünde (21 Eylül) rütbesi kald›r›larak Arflu-
va Kal’as›na gönderilmifltir. 1129 (1717)’da
çavuflbafl› olup sonra Darphane emini ve 1134
fiaban’›nda (May›s 1722) tekrar çavuflbafl›,
1135’te tekrar Darphane emini olup 1139
(1726)’da Tersane eminli¤ine getirildi. Sonra
I. Ahmet’in kemerlerine bina emini oldu.

Ahmet A¤a 1143 (1730) tarihinde vefat et-
mifltir. Kabri cami ile dershane aras›ndaki ha-
zîrededir. Hazîrenin Gündo¤umu Caddesi’ne
bakan yüzü, mermer sütunlu ve flebeke demir-
lidir. Buran›n alt› penceresi vard›r. Lâhdinin
kavuksuz, köfleli bir sütun fleklindeki bafl tafl›na
flu kitâbe yaz›lm›flt›r:

El-Fatiha
“Dirî¤a Hac› Ahmed sâhibu’l-hayrât Eminzâde
Ki terk-i âlem-i fâni idüb azm itdi ukbâya
R›zâ-y› Hakk’a mal ü can›n bezl eyledi merhûm
Ki bilmifldi cihân bâki de¤il a’lâ vü ednayâ
Neflîmensâz-› firdevs berîn olub Hüdavenda
Resûl-i Ekrem olsun Cennet-i âlâ’da hem-saye
Bu m›sra’la didi târîh-i fevtin geldi bir dâ’i
Eminzâde cihândan göçdü tâ firdevs-i a’lâya”

Sene 1143

Caddeden okunmas› için bu kitâbenin ayn›s›
ayak tafl›n›n d›fl yüzüne de yaz›lm›flt›r. Üçüncü
pencere önündeki lâhdinin flâhideleri, servi ve
sarmafl›k gülü kabartmalar› ile bezenmifltir.
Hazîrede kendinden baflka flu zevat›n flâhidele-
ri vard›r:

947 (1540). Türbe içinde 9 dilim sikkeli flâ-
hide:

Sâhibu’l-hayrat / Merhum Kefçe Dede ruhuna
Fatiha / sene 947

1145 (1732). Lâhit. ‹ki flâhidede de ayn› yaz›
var. Kimin k›z› oldu¤u belirtilmemifl:

Didi bir m›sra ile hâtif-i gaybî târîh
K›la Hakk Fat›ma’n›n câyini firdevs-berîn

1145

1146 1733). Servi kabartmal› muhteflem lâhit.
Kitâbesi fludur:

Göçtü bir zât-› melek-haslet A¤a-y› zîflân
Bezm-i gülzâr-› fenâdan olub ukbâya revân
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‹de mahflerde flefâ’at ana Fahr-i Âlem
Cilve-gâh› ola yâ Rab an›n kasr-› cinân
Ç›kd› bir mülhem-i gaybî didi Feyzî tarih
Meskenin Cennet-i me’vâ ola Abdurrahmân

1146

1147 (1734). Eminzâde el-hac Ahmed
A¤a’n›n .......... Hadice Hatun.

1153 fievval 4 (Aral›k 1740). Eminzâde Mah-
mud A¤a.

1153 (1740). ‹shak Molla. Bekaya na-murâd
giden.

1156 (1743). Eminzâde Ahmed A¤a’n›n efli
Fat›ma Kad›n.

1159 Zilkade 13 (Kas›m 1746). Kâtibî flâhide-
li lâhit. Eminzâde Ahmed A¤a’n›n o¤lu
Osman A¤a.

1159 fievval 20 (Kas›m 1746). Çiçekli lâhit.
Eminzâde Ahmed A¤a’n›n o¤lu Emin
Muhammed A¤a.

1172 (1758). Lâhit. fiâhidesinde rakamdan
baflka yaz› yoktur.

1174 (1760). Ahmediye Camii imam› Hasan
Efendi.

1175 (1761). Lâhit. Eminzâde Ahmed
A¤a’n›n o¤lu Abdullah A¤a’n›n k›z› Ay-
fle Han›m.

1175 (1761). Kerîme-i vâk›f Emetullah Ha-
tun.

1176 (1762). Eminzâde Ahmed A¤azâde Ab-
dullah A¤a’n›n k›z› Ayfle Han›m.

1179 (1765). Abdurrahman A¤a’n›n k›z›n›n
k›z› Fat›ma Han›m.

1180 (1766). Eminzâde Abdullah A¤a’n›n o¤-
lu Mustafa Bey.

1180 (1766). Eminzâde torunu ‹brahim A¤a.

1183 (1769). Niflanc› es-seyyid Ali Efendi’nin
k›z› fierife Ümmügülsüm Han›m. (Ayn›
pehle tafl›nda üç flâhide vard›r.)

1191 Zilka’de 12 (Aral›k 1777). Sancak-› fie-
rif bekçilerinden Abdullah A¤a.

1197 (1783). fiehiden vefat eden Ümmügül-
süm Monla.

1199 (1784). Yusuf A¤azâde Ömer Bey.

1212 (1796). ‹slimyeli Hac› Salihzâde el-hac
Mustafa.

1214 (1799). Ahmediye ‹mam› olup derdine
derman bulamayan Osman Efendi.

1215 Rebiyülâhir 15 (Eylül 1800). Ulema sa-
r›kl›. Eflrâf-› kuzât-› kirâmdan sab›ka Üs-
küdar naibi Bosnevi ‹brahim Efendi.

1219 Cemaziyelevvel 5 (A¤ustos 1804), Mer-
hum es-seyyid Mustafa Pafla’n›n hazne-
dar› Mustafa A¤a’n›n annesi fierife Fat›-
ma kad›n.

1222 Cemaziyelevvel 11 (Temmuz 1807). Lâ-
hit. Rumeli eflrâf-› kuzât›ndan ser-levhai
yemin el-hac Zihni Mustafa Efendi.
(Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî, 2/344)
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1222 (1807). Meflayih-i a’zamdan delâilci el-
hac Osman Efendi’nin efli Rabia Monla.

1225 (1810). Mustafa Edib Efendizâde el-hac
Mehmed fiemseddin Efendi. (Hakk›nda
bkz. Sicill-i Osmânî, I/317)

1228 fievval (Ekim 1813). Kâtibi sikkeli. Ha-
c› Ye¤en Pafla’n›n harem kethüdas› Ah-
med A¤a.

1229 Rebiyülâhir (Nisan 1814). Büyük molla
sar›k, tu¤ba a¤aç kabartmal› nefis yaz›:

Hâlâ mesned-ârâ-y› Sadr-› Rumili
Mekkî Efendizâde Mustafa Âs›m Efendi’nin
Kethüdas› olub sab›ka mektubcu
Eflrâf-› kuzât-› kirâmdan Mehmed Emin Efendi.
(Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî, I/421)

1229 Rebiyülâhir (fiubat 1815). Adana voy-
vodas› silâhflorân-› hazreti flehriyarî
Mehmed A¤a’n›n efli Hadice bint-i’fl-
fieyh es-Seyyid ‹brahim er-R›fâî.

1230 (1815). Mevâlî-i A’zamdan fierifzâde
Torunu Mustafa Edib Efendi’nin k›z› fie-
rife Zekiye Han›m.

1232 Gurre-i Muharrem (Kas›m 1816). Abânî
sar›kl›. Cihanbeyli Ömer Befle.

1234 Ramazan 27 (Temmuz 1819). efl-fleyh
Es-seyyid el-hac ‹brahim Efendi’nin efli
Dilruba Kad›n.

1234 (1818). Ulema sar›kl›. Âlim-i fâz›l Sey-
yid ‹brahim Efendi.

“Hem meflâyih-i R›faiyye’den ol kâmil-i âgâh
Rûh-› kudsîsi ola firdevse emr-i ‹brahim makâm”

Kubbe Tekkesi fleyhi ‹smail Hilmi Efen-
di bu zat›n halifesi idi.

1236 (1820). Dîvân-› Hümâyun çavufllar›n-
dan ‹brahim A¤azâde Burgazl› Ali A¤a.

1236 (1820). Sadr-› Rumili Mustafa Edib
Efendi’nin efli Fat›ma Han›m.

1236 Zilkade 25 (A¤ustos 1821). Sab›ka sadr-
› vâlâ-y› Rumili reisü’l-ulemâ el-âlim fie-
rifzâde torunu el-hac Mustafa Edib Efen-
di. (Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî, I/317)

1243 Cemaziyelevvel 10 (Kas›m 1827). Mey-
ve gümrükçüsü silâhflorân-› hassadan el-
hac Mustafa A¤a.

1248 (1832). Fesli. Teberdar Halil Efendi’nin
o¤lu Teberdar At›f Efendi.

1251 (1835). Eflrâf-› kuzâtan Muhyiddin Efendi.

1252 (1836). Silivri ayan› Mehmed Said Bey.

1253 (1837). Ahmediye Camii imam› el-hac
Halil Efendi.

1266 Ramazan 26 (A¤ustos 1850). Tirebolu
kazas›, Ya¤l›dere nahiyesinden Harevek
Tekkesi’nden Hac› Abdullah Halife ev-
lâd›ndan Ali fieynzâde Ömer fieyh.

1268 Receb 18 (May›s 1852). Mekke-i müker-
reme kazas› teflrifatç›s› Na’im Efendizâde
faziletlü el-hac Mehmed Sa’id Efendi.
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1275 Ramazan 27 (Nisan 1859). Mekke-i mü-
kerreme kad›s› Mustafa Edib Efendizâde
müteveffa el-hac Mehmed fiemseddin
Efendi’nin o¤lu el-hac Mehmed Nazmi
Bey. (Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî,
I/317, Edib Mustafa Efendi.)

1279 Ramazan 28 (Mart 1863). Hâssa-i hü-
mâyun jurnal kalemi ketebesinden Si-
vasl› el-hac Mehmed Nuri Efendi.

1285 Receb 7 (Ekim 1868). Meflayih-i selâtin-i
a’zamdan Lâleli Cami-i fierifi cum’a fley-
hi ve Ahmediye Cami-i fierifi imam›
ulemâü’l-muhakkikîn efl-fleyh es-seyyid
el-hac Haf›z Hasan ‹lmi Efendi.

1288 Cemaziyelevvel 18 (A¤ustos 1871). El-
hâc Mehmed Sa’id Efendi.

1295 Muharrem 8 (12 Ocak 1878). Meflayih-i
selâtin-i a’zamdan Ahmediye Camii
imam› merhum el-hac Hasan Efendi’nin
efli fierife Hadice Han›m.

1314 Safer 23 (A¤ustos 1896). Ahmediye ca-
mi-i flerifi hatibi Burhanüddin Efendi.

1316 fievval 3 (fiubat 1899). Tarikat-i aliyye-
i Rifaiyye meflayih-i kirâm›ndan Kefçe
Dede Dergâh-› fierifi post-niflîni efl-fleyh
es-seyyid el-hâc Mahmud Raci Efendi.
(Ayn› kabirde üç flâhide vard›r. Kitâbesi
imzal›d›r.)

1176 (1762). Müderris ve Üsküdar mollas› ve
Divan flairi Emin Mehmed Efendi’nin
muhteflem yaz›s›z lâhdi bir zamanlar zi-
yaretgâhd›.

Camiin ilk vaizi, kerametine inan›lm›fl, seçkin
kiflili¤i olan, Ruhu’l-Beyân Tefsiri yazar› ‹sma-
il Hakk› Bursevî Efendi idi. 1137 (1724)’te ve-
fat etmifl, Bursa’da, Tuzpazar› civar›ndaki Cel-
vetî Dergâh›’na gömülmüfltür. Birçok eseri
vard›r.

Mabedin alt›nda ve Gündo¤umu Caddesi üze-
rinde bir de muvakk›thanesi vard›r. Bunun sol
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taraf›nda mermer bir sadaka tafl› bulunmakta-
d›r.

Mir’at-i ‹stanbul yazar› diyor ki:

“Ad› geçen cami 1301(1883). tarihinde pek
güzel bir surette tamir edilerek yenilenmifl ve
kap›s› bâlâs›na flu tarih nakfl edilmifltir:

‹mamü’l-müslimîn Sultân-› dîn Abdülhamid Han’›
Hüda zevalmen taht-› hümâyununda k›lsun pîr
Cihân âbâdân olmada ahdinde ez-cümle
Bu câmi dahi oldu sâyesinde hüsn-i sûret-gîr
Binâ-y› âsmân durdukça ol mühr-ü cihân-tâb›n
Fürû¤-› re’yini te’yîd-i istisvâb ide takdîr
Düflürdü bir güzel m›sra’la bî-bedel târîh
Bu a’lâ ma’bedi Sultân-› âlem eyledi ta’mîr

1301

‹flbu cami-i flerifte Rifaî ayini icra olunur.”

Bu kitâbe bugün mevcut de¤ildir.

Bu güzel manzumenin mimar›, Kayserili Meh-
med A¤a’d›r. Lâle Devri bafl mimar› olan Meh-
med A¤a için, Emetullah Valide Sultan Camii
bahsine bak›n›z.

Melek lâkab›yla an›lan Eminzâde Ahmed
A¤a’n›n bu külliyeden baflka Üsküdar’da ve
Kas›mpafla’da birer çeflmesi daha vard›r. Ayr›-
ca, Draman civar›nda 1729 Balat yang›n›nda
yanan Hamâmî Muhiddin Mescidi’ni yeniden
infla ettirmifl ve minber koyarak cami haline
getirmifltir. Bu camiin yan›na bir de mektep

yapt›rm›flt›r. Her ikisinin masraflar› külliyesi-
nin gelirlerinden temin edilmiflti. Mektep bu-
gün mevcut de¤ildir.

Bundan baflka Kas›mpafla’da, Sirkeci Musli-
hüddin’in Zincirlikuyu ismi ile an›lan camiin
akar› olarak De¤irmen Arka Sokak üzerinde
yapt›rd›¤› çifte hamam› Eminzâde sat›n alm›fl
ve Ahmediye Camii’nin akar› haline getirmifl-
tir. Hamam da bugün mevcut de¤ildir.

Kaynaklar: (Sicill-i Osmânî,1/245, 408, Emin Mehmed

Efendi; 3/3; 3/55-56 Selim Efendi) (Türk Dili ve Ed. Ans.

7/498 Selim Efendi) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/180, Kesmeka-

ya Mescidi 2/135-136, 206) (Mehmed Tahir, Osmanl› Mü-

ellifleri, I/120) (Ekrem Koçu, ‹stanbul Ans. I/319, 378)

(Bursal›, ‹. Hakk›, Kitabu’l-Hitab, s. 258) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 107-111) (M. Erdo¤an, Kayserili Mehmed A¤a, s.

17) (S. Nüshet Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 658, fievki

Efendi) (Hocazade Ahmet Hilmi, Ziyaret-i Evliya, ‹stanbul

1325, s. 141)

AHMET ÇELEB‹ CAM‹‹

Mabet, Aç›ktürbe Sokak ile Hüdayi Mah-
mud Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve ikinci

soka¤›n sa¤ köflesindedir. Tam karfl›s›nda Min-
kârîzâde Yahya Efendi Medresesi ve Türbesi
vard›. Sokak ismini bu aç›k türbeden alm›flt›r.
Cami hakk›nda Hadîka’da flu bilgi vard›r:

“Bânisi Ahmet Çelebi ad›nda bir hay›r sahibi
olup mihrap önünde medfundur. Mescidin ya-
p›l›fl tarihi 975 (1567)’dir. Ahmet Çelebi’nin
bir ahflap mescidi dahi Âsitâne (‹stanbul) ya-
k›n›ndad›r. Camiin mahallesi vard›r.”

Mir’at-i ‹stanbul’da ise flu bilgi vard›r:

“Ahflaptan ufak bir minaresi vard›r. Karfl›s›nda
Minkârîzâde Türbesi mevcuttur. Camiin civa-
r›nda bir hane alt›nda muattal bir çeflme mev-
cuttur.”

Cami, 2 Eylül 1763 gecesi ç›kan büyük Üskü-
dar yang›n›nda yanm›flt›r. Befl kola ayr›lan
yang›n 18 saat sürmüfltü. 1181 (1767) tarihin-
de yeniden yapt›r›ld›.

Mabet, 29 Zilhicce 1211 (14 Haziran 1789)
tarihindeki Aç›ktürbe yang›n›nda tekrar yan-
m›flt›r.
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Mabedin duvarlar› kârgir, çat›s› ve minaresi
ahflapt›r. Ahmet Çelebi’nin flâhidesi mihrap
önündedir. Örfi serpufllu tafl üzerinde flu kitâbe
vard›r:

Hüve’l-Bâkî. Sâhibu’l-hayrat merhum el-hac
Ahmed Çelebi ruhiçün el-Fatiha. 975 (1567)

Bu tafl›n sonradan konuldu¤u san›lmaktad›r.

Bu kabrin ayak ucunda, duvara dayal› olarak
bir kitâbe vard›r. Üzerinde flu yaz› yaz›l›d›r:

Bu mescid-i flerifin bânisi merhum el-hac Ahmet
Çelebi ruhiçün el-Fatiha. 8 fiaban 1181 (30 Ara-
l›k 1767)

Bu kitâbe mabedin ikinci defa yap›ld›¤› s›rada
konmuflsa da, vefat tarihi yanl›fl yaz›lm›flt›r.
Küçük hazîrede, 2. ordu muhasebecisi olup
1336 (1920)’de ölen Rüfltü Bey’in ve tarih k›s-
m› gömülü olan Ali Efendizâde Can Ömer
Efendi’nin flâhideleri vard›r.

Eski bir muallim ve ‹ttihatç› olan camiin 40
senelik imam› Ahmet Çitli Efendi bu mabedin
Milli Mücadele’de vatanperver Üsküdarl›lar›n

gizli merkezlerinden biri oldu¤unu, yats› na-
maz›ndan sonra yaln›z kendisinin imzalad›¤›
mazbatalarla Anadolu’ya 2000 asker ve 400 su-
bay kaç›r›ld›¤›n› söylemektedir.

Semt halk›ndan olup, Sultan Vahdettin’in ri-
yasetinde toplanan Saltanat fiuras›’nda Sevr
Antlaflmas›’n› imzalamayan tek muhalif kifli
olan Topçu Feriki Ali R›za Pafla merhum da bu
camiin cemaatleri aras›nda s›k s›k görülen si-
ma idi. Pafla’n›n kona¤›, Aç›ktürbe Sokak üze-
rinde ve bu cami s›ras›nda ve biraz afla¤›da bu-
lunmaktad›r. Karn› patlak tabir olunur biçim-
de yapt›r›lm›fl bu ahflap binan›n ikinci kat› eli
bö¤ründelerle d›fla taflmal› idi. Bugün yerine
apartman yap›lm›flt›r. Asalet ve cesaretin tim-
sali olan Ali R›za Pafla, 19 Ramazan 1339 (Ma-
y›s 1921)’de vefat etti. Kabri, Fatih Camii ha-
zîresindedir. Kabir tafl›ndaki kitâbe fludur:

Âyândan topçu feriki Ali R›za Pafla, Gürcistan’›n
Atabek Hanedan›’ndan Mehmet Meded Bey’in
o¤ludur. Meflhur Sevr Antlaflmas›’n› Saltanat fiu-
ras›’nda red ile yegâne muhalif kalm›flt›r. ‹flte her
zaman bu tarihî vak’ay› yâd ile merhûmun rûhu-
nu da bir dua ile flad etmelidir. 19 Ramazan 1339
(27 May›s 1337)
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Merhum Dr. Suphi Ezgi Bey de bu mahallenin
sakinlerinden olup Aç›ktürbe Soka¤›n Tahri-
riye Arkas› Sokak ile birleflti¤i yerde bulunan
ahflap, cumbal› ve sar› badanal› evde, 1869 ta-
rihinde do¤mufltur. Soka¤a sonradan onun ad›
verildi.

Cami ile beraber yap›ld›¤› san›lan Ahmet Çe-
lebi Çeflmesi 19. yy. sonlar›nda y›k›lm›flt›r.

Ahmet Çelebi’nin bir mescidi de, Cibali civa-
r›nda, Abdülezel Pafla Caddesi ile Ayakap›
Caddesi’nin birleflti¤i yerde olup sonradan ifl-
yeri haline gelmifltir. Alt› türbedir. 1528 tarih-
li Sicil Defteri’nde, Saray Bosna’da “Üsküdar’l›
Ahmed Çelebi” adl› bir zat›n camii oldu¤u gö-
rülmektedir. Mabet, 1313 (1895) tarihinde,
Evkaf Naz›r› Galip Pafla zaman›nda tamir edil-
mifltir. Bir sene evvel, büyük zelzelede harap
olmufltu.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/214) (E.

Koçu, ‹stanbul Ans. I/347 ve 2/2, 708) (M. Cezar, ‹stanbul

Yang›nlar›, Türk Sanat› Tarihi Araflt›rma ve ‹ncelemeleri,

I/362) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 63) (Konyal›, Üsküdar Tarihi,

I/86) (Sicill-i Osmânî, I/192, 200, Ahmed Çelebi) (Osm.

Arfl. Evkaf ‹d. Katalo¤u, s. 74) (Osm. Arfl. Evkaf Defteri II,

s. 903, No 16227) (S. Ar›kan, S›r Kâtibi Ahmet Efendi

Ruznamesi, s. 253)

ALACA M‹NARE MESC‹D‹
(MURAT KAPTAN MESC‹D‹)

Mescit, Alaca Minare Soka¤› ile Kartal Ba-
ba Caddesi’nin birleflti¤i yerde ve soka-

¤›n sa¤ köflesindedir. Karfl›s›nda Hac› Dede
Nakflibendî Tekkesi Camii ve hazîresi vard›r.
Bu mescit Kanunî devri kaptanlar›ndan Murad
Reis taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Hadîkatü’l-Ce-
vâmi’de flu bilgi vard›r:

“Bânisi Hoca Murad nam kapudan olub mer-
kadi ve tarih-i vefat› malûm de¤ildir. Mürûr-›
eyyâm ile minaresi harâb oldukta Sultan Mah-
mûd Hân-› evvel hazretlerinin valideleri Sali-
ha Sultan hazretleri müceddeden bina ve ihya
buyurmufllard›r. Mescid-i mezbûr mukabilinde
tarik-i Nakflibendiye’den el-hac ‹brahim Efen-
di’nin tekkesi vard›r ki Alaca Minare Tekyesi
denmekle maruftur. Mahallesi yoktur.”

Murat Reis’in yine Üsküdar’da ve bu camiden
200 m. ileride Tahtaravanc› Soka¤› ile Çinili
Mescit Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde bir mescidi
daha vard›r. (Hayat› için bu mabet bahsine ba-
k›n›z.)

Murat Reis 1012(1603) tarihinde vefat etti¤i-
ne göre mescidi bu tarihten evvel yapt›rm›fl ol-
mal›d›r. Mescit zamanla harap olmufl ve Sul-
tan I. Mahmut’un (1730-1754) annesi Saliha
Sultan taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›flt›r. Sali-
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ha Sultan, 21 Eylül 1739 tarihinde vefat etti-
¤ine göre ibadetgâh yap›l›fl›ndan takriben 130
sene sonra yenilenmifltir.

Arakiyeci Hac› Mehmet Efendi Mahallesi hu-
dutlar› içinde bulunan mabet, 1310 (1892-93)
tarihinden evvel yanm›fl veya y›k›lm›fl oldu-
¤undan, Mir’at-i ‹stanbul adl› eserin sahibi “ ‹fl-
bu mescidin bugün yaln›z harap bir minaresi
kalm›flt›r” demektedir. Muntazam kesme tafl-
tan yap›lm›fl minaresinin kaidesi bugün de
mevcuttur. Arsas› elan bofltur.

Tayyarzâde Atâ Bey, ünlü tarihinde, Alaca
Minare Camii’nin “Eski Valide ve Ak-yap› ve
Nuhkuyusu civar›ndaki Moravî Kuyusu mev-
kiinde” oldu¤unu beyan etmektedir.

Bu civarda bulunan, Kap›a¤as› Yakub A¤a
Medresesi ve muhteflem çeflmesi, ak kesme tafl-
tan yap›ld›¤› için Akyap› ad› ile meflhur idi.
Moravi Kuyusu ise, çeflmenin önünde ve yol
afl›r› yerde köflede olup, elan mevcuttur.

Alaca Minare Mescidi’nin minare kaidesi Ha-
ziran 1990 tarihinde yol geniflletilmesi baha-
nesiyle kald›r›ld›. Bugün bir kuyu ve biri büyük
di¤eri küçük kitâbesiz iki abdest teknesi kal-
m›flt›r.

Bu s›rada, Kas›ma¤a Sokak ile Pazarbafl› Sokak

aras›nda ve Kartalbaba Caddesi üzerindeki A-
tik Valide Sultan Camii’nin suyunu temin
eden ve vaktiyle içinden Tafldelen Suyu akan,
devrinden kalma maksem de izi kalmamacas›-
na yok edildi.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/217) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 94) (Sicill-i Osmânî, 1/47; 4/355) (Atâ Tarihi III, ‹s-

tanbul 1292, s. 26)

ALTUN‹ZÂDE CAM‹‹

Cami ayn› isimle bilinen semtte ve Küçük
Çaml›ca Caddesi ile Tophanelio¤lu-Ko-

fluyolu’nun birleflti¤i yerdedir. Küçük Çaml›ca
Caddesi’ne aç›lan mermer avlu kap›s›n›n üze-
rine üç sat›r halinde yaz›lm›fl flu kitâbe vard›r:

Râh-› Hak’da hayr idüb Altûnîzâde eyledi
Ma’den-i cûd ü sehâs›ndan nisâr sîm ü zer
Yapd› bir câmi’ ki oldu câmi-i nûr-› mübîn
K›t’a-i elmâsdan resm-i latîf ü hûb-ter
Seng-i târîhi mücevher olsa flâyând›r Senih
Oldu ‹smail Efendi ma’bedi hayru’l-eser

Ketebe Râk›m 1282 (1865)

Kitâbe, fiair Senih Süleyman Efendi taraf›n-
dan haz›rlanm›flt›r. Kabri, Üsküdar’da Küçük
Selimiye Camii hazîresindedir. Kitâbe yazar›
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hattat, Küçük Rak›m Efendi 1283 (1866) tari-
hinde vefat etti.

Kitâbenin üzerine bir madalyon içine Besme-
le-i flerîf hak edilmifltir.

Camiin k›ble duvar› üzerinde ve d›fl tarafta, üç
sat›r halinde haz›rlanm›fl flu kitâbe vard›r:

Ricâl-i rütbe-i ûlâdan ‹smail Efendi’dir
‹den bu mevki’i âsâr-› hayrât› ile teflkîl
Husûsen eyledi islâhla bu camii inflâ
Harîm-i kalb-i pâkinde olub nûr âyeti kandîl
Didim intâk-› hâkla Âs›m’a târîh-i itmâm›n
Yap›ld› hasbeten-lillah beytullah-› ‹smail

1282 (1865)

Kitâbe, fiair Âs›m Mustafa Bey taraf›ndan ha-
z›rlanm›flt›r. Kendisi 1320 (1902)’de Trab-
zon’da vefat ederek, ‹maret Mezarl›¤›’na gö-
mülmüfltür.

Kare plânl› mabet, kârgir olup tek kubbelidir.
Kubbe dört kemer üzerine oturtulmufltur. Alt
üst pencerelerden ›fl›k al›r. Sa¤ taraftaki mina-
resi, alemine kadar kesme tafltand›r. Son ce-
maat yerindeki üç kap›dan sahna girilir. Ka-
d›nlar mahfili balkon fleklindedir. Minber ve
vaiz kürsüsü, cilâl› mermerden yap›lm›fl olup
kabartma desenlerle bezenmifltir. Duvarlar›nda
Hattat Sami Bey’in emsalsiz levhalar› as›l›d›r.
Mabedin duvarlar› ve kubbesi renkli, el ifli fle-
killerle süslenmifltir.

Minberindeki sancak camiin en k›ymetli hat›-
ras›d›r. ‹smail Efendi, 93 Harbi diye bilinen
1877-78 Osmanl›-Rus Harbi bafllay›nca, va-

tanseverli¤in en güzel örne¤ini göstererek, bir
gönüllü tabur teflkil etmiflti. Bu taburun iaflesi-
ni, mühimmât›n›, elbiselerini kendisi temin
etmifl ve geride kalan asker ailelerinin bak›m›-
n› da üstlenmiflti. Sancak, bu gönüllü Altûnî-
zâde Taburu’nun sanca¤›d›r.

‹smail Efendi camiin yan›na bir Rüfldiye mek-
tebi, bir hamam, muvakkithane, çeflme ve ca-
mie vak›f olarak bir s›ra dükkân yapt›rm›flt›r.
Bugün dükkânlar›n büyük bir k›sm› ile mektep
y›k›lm›fl olup, hamam ise harabe halindedir.

Kendisinin fiehzadebafl› civar›nda, Onsekiz
Sekbanlar Sokakta bir camii daha vard›r. Kad›
Hüsâmeddin Camii diye bilinen bu mabet, Al-
tûnîzâde taraf›ndan 1285(1868) tarihinde ye-
niden yapt›r›lm›flt›r.

Sonradan Pafla olan ‹smail Efendi’nin babas›
altuncu esnaf›ndan olup, kendisi dahi nakkafl
idi. Devlet binalar›n›n yap›m›n› üzerine alm›fl
ve bilhassa Dolmabahçe Saray›’n›n inflas›nda
bina emini olmufltu. Bu yap›m s›ras›nda göster-
di¤i iyi yönetim ve do¤rulu¤undan dolay› mü-
kafaten fiûrâ-y› Askerî Azal›¤›’na memur bu-
yurulmufltu. 1277 (1860)’tan sonra bu görev-
den afv ile ticaret hayat›na at›lm›fl ve çok zen-
gin olmufltu. ‹yi ahlâk›ndan dolay› 1294
(1877)’de rütbe-i bâlâ ve 1295 (1878)’de de
vezirlik verilerek pafla olmufltu. 2 Cemaziye-
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levvel 1305 (16 Ocak 1888)’de vefat etti. Lâh-
di camiin mihrab› önündeki küçük hazîrede-
dir. Tafl›ndaki yaz› nefis olup Hattat ‹lmî Efen-
di’nindir:

Bu civâr›n bâ’is-i imâr›
Ve ihyâs› ve cami-i flerîfin dahi
Bânîsi olub hayr ü hasenât›
Meflhur olan Meclis-i A’yân
A’zâs›ndan müflîr ü kirâmdan
Altûnîzâde es-seyyid ‹smail Zühdü
Pafla’n›n ruhi çün Fatiha

Sene 1305 fî 2 Cemaziyelevvel

Bafl tafl›n›n yan yüzüne de, caddeden okunabil-
mesi için, ayn› kitâbe yaz›lm›fl ve tarih rakam›-
n›n yaln›z ilk iki rakam› hak edilmifltir. Bun-
dan da lâhdin Pafla taraf›ndan hayatta iken ha-
z›rland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Hattat ‹lmî Efendi 1342 (1923)’te vefat etmifl-
tir. Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤› 8. Ada’da
Çiçekçi Dura¤› civar›nda o¤lu ‹smail Hakk›
Altunbezer’in sofas›ndad›r.

Paflan›n köflkü, camiin karfl› köflesinde idi. Ya-
k›n zamana kadar duran bu ahflap ve büyük
köflk, torunu taraf›ndan iflçi sigortas›na sat›la-
rak yerine hastahane yap›lm›flt›r.

Hazîredeki di¤er flâhideler flunlard›r:

Bu hâk içre yatan Nevres Habibe / Afife mükrime
gayet edibe / Dirîga genc iken bu genc-i ismet / Fe-

nâdan eyledi firdevse rihlet / Habibullah ana k›l-
sun flefa’at / Güher-vefl fevtine târîh-i ra’nâ / An›
Re’fet bu güne k›ld› imlâ / Habibe Han›m’a Rab-
bim Te’âlâ / ‹de kasr-› cinân› dâr ü me’vâ 1309

Altûnîzâde ‹smail Zûhdi
Paflan›n haremi Habibe Nevres
Han›m’›n rûh-› pâkine el-Fatiha

Sene 1309 Receb 27 yevm-i cum’a
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Di¤er bir flâhide:

“Altûnîzâde ‹smail Pafla merhûmun hemfliresi fie-
rife Emine Han›m 1308 C. evvel”

Sikkeli bir flâhide üzerindeki yaz› da fludur:

“Tarîkat-i âliyye-i Celvetiyye
Meflâyihînden Altûnîzâde Cami-i
fierifi imam-› evveli es-seyyid
el-hâc Ahmed Mümtâz Efendi

1314”

Kaynaklar: (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 2/752) (M. Tahir,

Osmanl› Müellifleri, 2/44, 369) (T. Öz, ‹stanbul Camileri,

2/4) (S. Eyice, ‹stanbul Minareleri, Türk Sanat› Tarihi, s.

73) (Mir’at-i ‹stanbul s. 55) (‹nal, Son Hattatlar, s. 290)

(Sicill-i Osmânî, 1/387; 2/322) (A. Gövsa, Meflhur Adam-

lar, 4/1603)

ARAK‹YEC‹
HACI MEHMET A⁄A MESC‹D‹

(KAPIA⁄ASI MESC‹D‹)

Mescit, Toptafl› Caddesi ile Harmanl›k So-
ka¤›n birleflti¤i yerde ve soka¤›n sol kö-

flesinde idi. Tam karfl›s›nda, Kap›a¤as› Yakup
A¤a’n›n, 1089 (1678) tarihinde yapt›rm›fl ol-
du¤u ve yüzy›llar boyunca ‘Ak-yap›’ ad› ile
meflhur, mektep ve ve muhteflem çeflmesi ve
Toptafl› Caddesi ile Kas›ma¤a soka¤›n birleflti-
¤i yerde de Harmanl›k Namazgâh› bulunmak-
ta idi.

Mescit, Arakiyeci (Takkeci) Hac› Mehmed
A¤a taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bu zat, 950
(1543)’te vefat etti¤ine göre, mabet bu tarih-
ten evvel yap›lm›fl olmal›d›r. Mescit, 200 y›l
kadar sonra Reisü’l-küttab Abdullah Efen-
di’nin (Abdi Efendi) minber koymas› ile cami
haline gelmifltir. Damat ‹brahim Pafla’n›n mü-
hürdar› da olan Abdi Efendi 2 Safer 1178 (1
A¤ustos 1764) tarihinde “Saray-› Padiflâhî”de
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kahve içerken vefat etmifltir. Kabri, bu mesci-
din hazîresinde iken flimdi mevcut de¤ildir.
Hadîka yazar›, Arakiyeci Mehmet A¤a’n›n
mihrap önüne gömüldü¤ünü kaydetmifltir.
Mir’at-i ‹stanbul yazar› ise, Kap›a¤as› Yakup
A¤a Mektebi’nin bahçesinde gömülü oldu¤u-
nu belirtmifltir:

Mezar tafl›nda flu ibare bulunmaktad›r:

“Cami-i flerif bânisi Arakiyeci el-hac Mehmed
A¤a’n›n ve kâffe-i ehl-i îmân›n ervâh›na el-Fatiha.

950”

Bu tafl bugün mevcut de¤ildir.

Hadîka yazar› tafl›, 1765 tarihlerinde camiin
mihrab› önünde gördü¤üne göre flâhide bilin-
meyen bir tarihte mektebin bahçesine nakle-
dilmifl demektir.

Mabet, 1171 (1757) tarihinde Cidde’de vefat
eden Sadrazam Mehmet Pafla taraf›ndan tamir
ettirilmifl ve bir müddet sonra 1200 (1785)’li
tarihlerde de Cerrahî tekkesi olmufl ve daha
sonra fieyh Mehmed Arif Dede Tekkesi ad›n›
alm›flt›r.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Evkaf Defteri’nde ve
22 fievval 1180 (23 Mart 1767) tarihli bir ve-
sikada “Nall› Mescid’e (Bâb›âlî Mescidi), Üs-
küdar’da Kap›a¤as› Çeflmesi nezdinde kâin
mescidde Reisü’l-küttâb Hac› Abdi Efendi’nin
vaz etti¤i evkaftan cüzhanl›k cihetinin, müte-
velliye Zeliha Han›m’la vakf›n naz›r› Reisü’l-
küttâb Ömer Efendi’nin arzlar› mucibince tev-
cihi istenmektedir. 25 Zilkade 1193 (3 Ocak
1779) tarihli bir takrirden de, Reisü’l-küttâb
Hac› Abdi Efendi’nin bu mescidindeki cuma
müezzinine yeniden berat verilmesi arzu edil-
di¤i anlafl›lmaktad›r.

Ömer Efendi, 13 Cemaziyelevvel 1197 (16 Ni-
san 1783) senesinde vefat etmifltir. Kabri, eski
Haydarpafla Mezarl›¤›’nda olup tafl› mevcuttur.

Cami, çok harap durumda iken 1930 tarihle-
rinde y›k›lm›flt›r. Yeri yak›n zamana kadar arsa
halinde iken üzerine tek katl› bir meflruta ya-
p›lm›flt›r. Yakub A¤a Mektebi de Arakiyeci
Mescidi haline getirilmifl ve 1987 y›l›nda da
bir minare yap›lm›flt›r. (Arif Dede Efendi tek-
kesi bahsine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/218) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 127) (Sicill-i Osmânî, 3/410 Abdi Efendi; 3/594,

4/243, Mehmed Pafla) (Daniflmend, Kronoloji, 4/613, Hac›

Abdi Efendi) (M. Aktepe, fiem’danizâde Tarihi II/A, s. 63)

(Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri s. 650, 904,

1026, 1852)

AfiÇIBAfiI CAM‹‹

Cami, eski ad› Kuyubafl› olan flimdiki Kap›-
a¤as› mevkiinde ve ‹nadiye Camii Soka¤›

üzerindedir. Mabedin iki yan›ndan Mehmet
Çavufl Soka¤› ile Aflç›bafl› Mektebi Soka¤› geç-
mekte ve bu yollar aras›ndaki camiye de k›sa
ç›kmaz sokaklar ile gidilmektedir. Hemen kar-
fl›s›nda Aflç›bafl› Mezarl›¤› da denilen Karaca-
ahmet kabristan›n›n l0. Ada’s› ve Zeliha Ha-
n›m Sebili kitâbesi vard›r. Sol taraf›ndaki
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mektepten eser kalmam›flt›r.

Mabet, Hadîka yazar›n›n verdi¤i bilgiye göre,
Sultan IV. Mehmet’in (1648-1687) aflç›bafl›s›
Mehmet A¤a taraf›ndan yap›lm›flt›r. A¤a, “Sa-
at-i Selâmet” terkibinin karfl›l›¤› olan 1062
(1652)’de vefat ederek avlu kap›s›n›n sol tara-
f›nda ve ileride bir hâcet penceresinin arkas›-
na gömülmüfl ve pencerenin üzerine de, bugün
yeri bofl olan, flu kitâbe konulmufltur:

Sab›ka Aflç›bafl› merhûm ve ma¤fûr
Mehmet A¤a ruhiyçün el-Fatiha.

Mehmet A¤a’n›n kabir tafl› bugün de mevcut
olup granit bir sütundur. Üzerinde yaz› yoktur.

Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Mecmua-y› Teva-
rih adl› eserinde Mustafa A¤a Mektebi’nin
“Aflç›bafl› Pervane Mehmet A¤a’n›n Mahalle-

si’nde” oldu¤unu bildirmektedir. “Mehmet
Pervane’nin” ismini tafl›yan kitâbe ise 998
(1589-90) tarihli olup Karacaahmet Türbe-
si’nin sol taraf›ndaki mezarl›k duvar› üzerinde-
dir. Yan›nda Eski Sarayl› Raziye Han›m’a ait
999 (1590-91) tarihli bir kitâbe daha vard›r.
Bu durumda Aflç›bafl› Camii’nin en geç 1585
tarihlerinde yap›lm›fl olmas› icap eder.

Sultan III. Ahmet devrinde (1703-l730) yine
Aflç›bafl› olan Selim A¤a “Kesret” tarihinde
minber koyarak mescidi cami haline getirmifl-
tir. Selim A¤a’n›n kabri Karacaahmet Mezarl›-
¤›’n›n Nuhkuyusu Caddesi’ne aç›lan Harman-
l›k kap›s›n›n sol taraf›nda ve Hint Elçisi Me-
zarl›¤›’ndad›r.

Vefat›na flu tarih düflürülmüfltür:

Göçtü bu dâr-› fenâdan itdi ukbaya sefer
Cennet içre ola yâ Rab meskeni ba¤-› irem
Aflç›-bafl› Hac› Selim A¤a fevt-i tarihi
Bin yüz yi¤irmi sekiz Cennet’e basd› kadem

1128

Selim A¤a, 1716 tarihinde vefat etmifl ve min-
beri de 1711 senesinde vaz eylemifltir. Selim
A¤a’n›n ç›ra¤› Saliha, Hint Elçisi Yusuf
A¤a’n›n yan›nda medfundur. (Fi l8 Ramazan
1127)

Camiin karfl›s›ndaki Karacaahmet Mezarl›-
¤›’nda ve yol kenar›ndaki set üzerinde, Hindis-
tan’a elçi olarak gönderilen Salim Mehmet
Efendi’nin yan›nda bulunup orada 6 sene ka-
lan Ya¤l›kç› Esnaf›’ndan Yusuf A¤a’n›n kabri
vard›r. Kabir tafl›na göre 18 Rebiyülâhir 1167
(fiubat 1754)’te vefat eden Yusuf A¤a, Aflç›ba-
fl› Selim A¤a’n›n ç›ra¤› olup Ya¤l›kç›zâde Sad-
razam Mehmet Emin Pafla’n›n da (öl. 1769)
babas›d›r.

Mabedin ‹nadiye Camii Soka¤› boyunca uza-
nan avlu duvar› iri kesme tafltan yap›lm›flt›r.
Kemerli kapas›n›n sa¤ taraf›nda iki, sol taraf›n-
da ise, klâsik demir parmakl›kl› alt› penceresi
vard›r. Küçük hazîresinde befl kabir görülmek-
tedir. Kap›n›n sa¤ taraf›nda ve pencerenin al-
t›nda kitâbesi olmayan bir sebil teknesi bulun-
maktad›r.

Cami, kesme tafl bir kaide üzerine oturtulmufl
olup ahflapt›r. Minaresinin de ahflap oldu¤u
söylenir. 1943 de y›kt›r›lan mabedin yerine bir
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kaç küçük bina yap›lm›flsa da 1989 tarihinde
yeniden ihya edilmifltir.

Aflç›bafl› Mehmed A¤a’n›n Vefa’da, Tafltekne-
ler Soka¤›’n›n bafl›nda bir çeflmesi vard›r.

Hazîredeki flâhideler flunlard›r:

1259 (1843). Aflç›bafl› Camii imam› Haf›z el-
hac Abdullah Efendi’nin o¤lu ‹brahim
Edhem Efendi ve di¤er o¤lunun.

1265 (1848). Karacaahmet imam›n›n o¤lu
Mehmed Efendi ve tarih k›sm› gömülü
olan Çukurçeflme’de Kestel Camii flerifi
imam› ve tarikat-i aliyye-i Nakflibendiy-
ye’den Haf›z Mustafa fiakir Efendi.

1306 (1888). Saray-› Hümâyun a¤avat›ndan
ve tarikat-i Kadiriyye’den Mehmed
fiemseddin A¤a.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/223) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 114) (T. Öz, ‹stanbul Camileri 2/6) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. 2/1137) (F. R. Unat, Osmanl› Sefirleri ve Sefaret-

nameleri, s. 82-83) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, I/300)

(Sicill-i Osmânî, I/409 M. Emin Pafla; 3/3 Salim Mehmet

Efendi; 4/664 Yusuf A¤a) (Baflbakanl›k Osmanl› Arfl. M.

Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri III, No: 20705-23471)

ATPAZARI
OSMAN EFEND‹ MESC‹D‹

Mescit, Atpazar› semtinde, eski Atpazar›
Caddesi, Yeni Toptafl› Caddesi ile Bey-

girciler Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve köfledeki
1141 (1728) tarihli Genç Mehmet Pafla Çefl-
mesi’nin arkas›nda idi. Civar›nda Hayreddin
Çavufl Mescidi’nin arsas› ve türbesi yan tara-
f›nda ise Saçl› Çelebi Halil Efendi’nin aç›k
türbesi vard›r.

Hadîka’da flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi Osman Efendi, Hüdâyî Mahmud Efen-
di hazretleri asitanesinin fleyhlerindendir. De-
de Çelebi ad›yla maruf fieyh Mehmet Sabûrî
Efendi’nin 1130 (17l8) tarihinde vefat etmesi
üzerine bu dergâha fleyh olmufltur. Bilecikli’dir.
Atpazar› yak›n›nda yeni bir cami yapt›rm›flt›r.
Mescidin yap›m›na Behifltî adl› flair bu tarihi
demifltir:

Cenâb-› mürflid-i âgâh-› dil Osman Efendi kim
Odur esrâr-› kenze mazhar ârif-i billâh
Yapub bu dil-güflâ âlî makam› sa’y idüb hayre
‹rüb tevfîk-i Rabbanî olubdur ana lûtfullah
Yap›ld› hamdü lillah kudsiyân›n Kâbe-gâh› hem
Makarr-› ehl-i takvâ âfl›kân-› hakka menzil-gâh
Zehi hâlet virir bir câmi-i pür-feyz-i ra’nâd›r
Olur vâk›f ledün ilmine bunda salikân-› râh
Gelüb bu tekyenin tâk›nda kandil-vefl fleb ü rûzân
Durub devr-i devâm› bunda görse encüm ile mâh
Hemîfle bunda tâ’at-gîr olan ehl-i kulûbu Hakk
Vücûd›n feyze müsta¤rak ide hem s›rr›na âgâh
Behifltî ihtitâm›na didi bir ehl-i dil târîh
Mahall-i tâ’at ü’l-ebrâr cây-› evliyâ ullah

1133(1720)

fieyh Selâmi Ali Efendi’den ahz ü inâbet ve hi-
lâfet alan Osman Efendi 1140 (1728) tarihin-
de vefat etmifltir. Kabri, Hüdâyî Aziz Mahmud
Efendi Türbesi yan›ndaki fieyhler Mezarl›-
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¤›’nda ve Reisü’l-hulefâ fieyh Mak’ad Ahmed
Efendi Türbesi’ndedir.

Mabedin duvarlar› y›¤ma moloz tafl›ndan olup
küçük minaresi ve çat›s› ahflapt›. Kap› karfl›s›n-
da medrese tarz›nda yap›lm›fl dervifl hücreleri
vard›. Bugün yeri park olarak kullan›lmakta-
d›r. Osman Efendi, semtinden dolay›, Atpaza-
rî lâkab›yla ünlü idi. Hadîka yazar›, “Mehmed
Sabûrî Efendi’nin 1130’da vefat etmesi üzerine
Hüdâyî Dergâh›’na fleyh oldu” demektedir.
Oysa, Silsile-i Celîle-i Celvetiye’de Sabûrî
Efendi’den sonra o¤lu ‹smail Efendi’nin fleyh
oldu¤u görülmektedir. ‹smail Efendi çok küçük
olmas›ndan ona vekalet etmifl olabilir. Zaten
kendi tekkesini 1133’de yapt›rd›¤›na göre, Hü-
dâyî fieyhi olarak pek az kald›¤› ve asaleten de
atanmad›¤› için de buradan ayr›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r.

Âyin günü cuma olan Celvetî Tekkesi’nin
Mecmua-y› Tekaya’ya göre, 1885 tarihlerinde-
ki fleyhi Mustafa Efendi idi. Mustafa Efendi
1305 (1887) tarihinde vefat etmifltir. Kabri,
‹nadiye’de Tavaflî Hasan A¤a Camii hazîresin-
dedir. Sikkeli flâhidesindeki kitâbesi fludur:

Tarikat-i alliyye-i Halvetiyye’den Atpazarî efl-
fleyh Osman Efendi tekyesi fleyhi ve Tavaflî Hasan
A¤a Mahallesi imam› efl-fleyh Hac› Haf›z Musta-
fa fiükrü Efendi.

Osman Efendi’nin torunu efl-fleyh Seyyid
Mehmed Efendi, ‹stanbul’da Karamanî Meh-
met Pafla Camii diye bilinen Sünbüliye’den
Koruk Tekkesi’nde 41 sene fleyhlik yapm›flt›r.
12 Ramazan 1189 (Kas›m 1775) tarihinde ve-
fat etmifltir. Kabri, Koruk Tekkesi fleyhi ve ka-
y›n pederi fieyh Mehmed Fahri Efendi’nin ya-
n›ndad›r.

1256 (1840) tarihli tekkeler listesinde ad› ol-
mad›¤›na göre bu tarihten evvel yanm›fl veya
y›k›lm›flsa da bir müddet sonra yeniden yap›l-
m›flt›r. Pervitij’in 1930 tarihli sigorta harita-
s›nda yeri, arsa olarak gösterilmifltir. Ayn› yer,
1340 (1921) tarihli camileri tasnif eden defter-
de beflinci s›n›f camiler aras›nda gösterilmifltir.
Bu tarihte dört duvar halinde idi.

Mabedin arsas›na bir oto tamircisi yerleflmifl
iken, yapt›¤› hizmetlerden dolay› Mimar Sinan
gibi ismi ‹stanbul’la özdefllenen Semiha fiakir 
Han›mefendi taraf›ndan 15. 8. 1984-23. 12.
1985 tarihleri aras›nda, yeniden yap›lm›flt›r.
Yaln›z ad›, Hac› Bedel Mustafa Efendi Camii
olmufltur. Hac› Bedel’in bu camiyi ihya etti¤i
ve Çanakkale harpleri s›ras›nda da flehit düfltü-
¤ü söylenmektedir.

fiimdiki mabet kare plânl› ve tek kubbelidir.
Kubbesi sekiz yüzlü bir kasna¤a oturtulmufltur.
Mermer söveli ve kemerli kap›s›n›n tak›na bir
âyet-i kerime hak edilmifltir. Bu kap› önünde,
dört sütunlu ve üç kubbeli bir revak vard›r. Alt
üst pencerelerden ›fl›k al›r. Minberi mermer
olup mihrab› Sümerbank’›n nefis çinileri ile
kaplanm›flt›r.

Sa¤daki minaresi, mabet gibi kesmetafl ile kap-
lanm›flt›r. fierefesinin alt› sark›tl›d›r. Minare
kaidesine konulan bir levhada cami-i flerifin
merhum Hac› ‹brahim fiakir’in efli Hac› Semi-
ha fiakir taraf›ndan yap›ld›¤› yaz›l›d›r.

K›ble taraf›ndaki sekiz yüzlü flad›rvan›n üstü,
sekiz mermer sütunun tafl›d›¤› sivri bir kubbe
ile örtülmüfltür. Gerek mabet ve gerekse flad›r-
van nefis eserlerdir.

Hac› Bedel’in bu mabet civar›nda ayr›ca bir
mektebi vard›.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/219) (Mir’at-i ‹stanbul

s. 125) (Gezi Notu) (Atilla Çetin, ‹stanbul’daki Tekke, Za-

viye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar Der. 13/588) (R.
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130l tarihli Dersaâdet ve Bilâd-› Selâse Nüfus-› Umumiyesi-

ne Mahsus ‹statistik Cetveli içindeki Tekkeler k›sm›, Millet

Küpüt. ‹statistik k›sm› No: 117) (Cemaleddin Server Revna-

ko¤lu Arflivi, Divan Edebiyat› Müzesi, Dosya No. 86) (‹s-

tanbul Kültür ve Sanat Ans. Tercüman Yay. 4/2318) (‹stan-

bul Vak›flar Bafl Müdürlü¤ü’ndeki 1341 Tarihli Esami-i Te-

kaya Defteri, S›ra No. 216) (Âsitâne-i Aliyye’de ve Bilâd-›

Selâsede Kain Tekkeler, ‹stanbul 1256) (Ahmed Münib

Efendi, Mecmua-y› Tekaya, ‹stanbul, 1307) (Sicill-i Osmâ-

nî, 3/427, Osman Efendi) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliya,

Süleymaniye Kütüp. Yazma ba¤›fllar No: 2307, 3/22 fieyh

Osman Efendi) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/229)

AYAZMA CAM‹‹

Cami, Ayazma ad›yla bilinen semtte, Res-
sam Ali R›za Bey ve Mehmet Pafla De¤ir-

meni sokaklar› aras›ndad›r. Bölgeye ad›n› ve-
ren ayazma, bu isimli lokantan›n hemen arka-
s›ndaki bir evin bahçesindedir. Mehmet Pafla
De¤irmeni Soka¤›’n›n sol taraf›nda bulunan
bu su, kesmetafl ve tu¤la hat›ll› olarak yap›lan
bir mahzenden ç›kmaktad›r.

Hadîka yazar›, bu mabet hakk›nda flunlar› söy-
lüyör:

“Bânisi Sultan III. Mustafa’d›r. Camiin, di¤er
padiflah camileri gibi levaz›mât› mükemmeldir.

Müstakil muvakkithanesi dahi vard›r. Yan›nda
bir mektep ve bir tek hamam dahi bina olun-
mufltur. 1189 (1775) tarihinde padiflah hazret-
lerinin vefat›ndan bir sene sonra abdest mus-
luklar› taraf›na bir kap› dahi zam ve ilâve k›-
l›nm›flt›r. Sultan Mustafa, bu camii annesi
Mihriflah Emine Sultan ve a¤abeyi fiehzade
Sultan Süleyman’›n ruhlar› için yapt›rm›flt›r.
Valide Sultan 1145 (1732) senesi vefat eyle-
dikte ‹stanbul Yeni Cami Türbesi’ne gömül-
müfltür. Karfl›s›ndaki çeflme, Valide Sultan’›n-
d›r. fiehzade Süleyman dahi ayn› y›lda vefat
ederek bu türbeye gömülmüfltür. Yafl› 23’e var-
m›flt›... Bu camiin mahallesi vard›r.”

Cami, daha ziyade Valide sultanlar›n yazl›¤›
olarak bilinen Ayazma Saray›’n›n önüne veya
bahçesinin bir k›sm› üzerine yapt›r›lm›flt›r.

Osmanl› Arflivi’ndeki 15 Zilkade 1203 (7
A¤ustos 1789) tarihli bir tezkerede “Sultan
Mustafa’n›n Üsküdar’da Ayazma Saray› saha-
s›nda bina eyledi¤i cami” denmektedir. (M.
Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri IV, No: 32004)

Muharrem 1197 (Aral›k 1782) tarihli bir ilâm-
dan da Ayazma Camii’nin, Ayazma Saray›
Meydan›’nda yap›ld›¤›n› ve bu camiin akar›
olarak da burada bir çörekçi f›r›n›n›n tesis edil-
di¤ini ö¤reniyoruz. Bundan dolay› ‹mrahor
semti, tarihî çörekçi f›r›nlar› ile ünlü idi. Bu f›-
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r›nlardan sonuncusu 1989 tarihinde kapand›.
(Osmanl› Arflivi, M. Cevdet Tasnifi Evkaf Def-
teri IV, No: 27878) Sultan III. Mustafa, 30
Ekim 1757’de tahta geçer geçmez 1732 tari-
hinde vefat eden annesi Mihriflah Kad›n ile
ayn› tarihte vefat eden öz kardefli fiehzade Sü-
leyman’›n ruhlar›n› flad etmek için infla ettir-
mifltir. ‹nflaat iki y›l befl ayda, yani 1760 tari-
hinde tamamlanm›flt›r. Mabede, Mihriflah Va-
lide Sultan Camii ad› verilmiflse de, semtin ad›
ile an›lm›flt›r.

fiem’danizâde Süleyman Efendi tarihinde di-
yor ki:

“Üsküdar’da Ayazma nam mahalde, 24 zirâ’ tûl
(takriben 200 m.) ve l7,5 zirâ’ arz ve 35 zirâ’
yükseklik ve 99 pencere ile bina buyurduklar›

cami-i flerif ve mabed-i latîf, Gümrük emini ‹s-
hak A¤a marifetiyle tekmil olunmakla Mihri-
flah tesmiye olunup evâhir-i cümade’l-ûlâ’da
(Ocak 1761) cum’a namaz› için Sadrazam Ra-
g›p Pafla ile müfti-i enam Veliyüddin Efendi
gelip cum’a namaz›n› k›ld›lar, hediyeler ihsan
eylediler. Do¤rusu mermer tafllar›n›n fleffafl›¤›
ve mihrap minberinin gösterifli hiç bir camide
yoktur. Ve minaresi alemine var›ncaya kadar
67 zirâ’ (55 m.)dir.”

Camiin Ressam Ali R›za ve Mehmet Pafla De-
¤irmeni Sokaklar›na aç›lan üç avlu kap›s› var-
d›r. Harpufltal› yüksek kap›lar birer tak halinde
olup, mabet gibi kesme tafltand›r. Arazi meyil-
li oldu¤undan cümle kap›s›na, Selimiye Ca-
mii’nde oldu¤u gibi, kesmetafl korkuluklu ve
iki tarafl› bir rampa ile ç›k›l›r. Bu kap›lar›n iç
ve d›fl al›nlar›na ayetler yaz›lm›flt›r. ‹ki yan ka-
p›lar›n duvarlar›na da birer kufl evi yap›lm›flt›r.

Mabedin önünde, sekiz ince mermer sütunun
tafl›d›¤› üç kubbeli bir revak vard›r. Ortadaki
beflik kubbedir. Son cemaat yerinin etraf›, som
mermer bir korkulukla çevrilmifltir. Cümle ka-
p›s›n›n iki yan›nda ikifler pencere ve bu pence-
relerin aras›nda, üzerinde ayet yaz›l›, mihrap-
ç›klar vard›r. Üstte ve kap›n›n iki taraf›nda bi-
rer selâ köflkü yap›lm›flt›r. Arazinin meylinden
dolay›, son cemaat yerine, yar›m daire fleklin-
de, oniki mermer basamakla ç›k›l›r.

Mermer cümle kap›s›n›n iki yan›na, dört köfle,
sütun kabartmalar› yap›lm›flt›r. Bunlar›n üzeri-
ne, hilâlli alemler yerlefltirilmifltir. Bu sütunla-
r›n aras›nda, iki k›s›mdan oluflan kitâbe yer
al›r. Bu kitâbenin üst k›sm›, befl sat›r halinde
ve düz yaz› fleklindedir ki, o da fludur:

1- Eâz›m-› selâtîn-i izâm efhar-› havâkîn-i kirâm
imam-› ehl-i sünnet ve cema’at mukteda-y› kevâ-
kib-i sipihr-i hilâfet hâdimü’l-Haremeynü’fl-fierî-
feyn bâsitü’l-adl-i beyne’l-haf›keyn es-Sultan
Mustafa Han

2- ‹bn-i’s-Sultan Ahmed Han ibni’s-Sultan Meh-
med Han halled-Allahü devlete bî inkirâzü’z-ze-
mân ve ebede selâtiye ilâ âhirü’d-devrân hazretle-
ri iflbu cami-i flerîf ve ma’bed-i münîfi hasbeten li
vechillâhi’l-kerîm

3- Ve taleben li-merdâtü’r-Rabbi’r-Rahîm müced-
deden binâ ve ihyâ buyurub bu hayr-› cesîmlerinin
sevab›n› vâs›le-i rahmet-i Rabbü’l-âlemîn olan Vâ-
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lide-i muhteremeleri merhûme ve ma¤fûretün-lehâ
Mihriflah Emine Hatun tâbe seraha ile

4- Câlis-i serîr-i Cennet olan birader-i ekberleri
merhûm ve ma¤fûrun-leh fiehzade Sultan Süley-
man aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufrân›n rûh-i pür-fü-
tûhlar›na hîbe ve ihda buyurmalar› ile cenab-›
Hakk ü Feyyâz-i Mutlak bu misüllü

5- Nice müberrât-› cezîleye mazhar eyliye! Âmin.
Sene erba’ ve seb’in ve mi’ete ve elf.

Bu sat›r›n iki taraf›na bir ayet-i kerime yaz›l-
m›flt›r.

Bu yaz›n›n alt›nda, iki sat›r halinde haz›rlan-
m›fl flu kitâbe bulunmaktad›r:

Mukteda-y› ehl-i sünnet cami’-i mecmû’-i hayr
K›ld› çün bu ma’bed-i zîbay› infla bî-riyâ
Sadr-› asr› bendesi Râg›b didi târîhini
Cami-i ra’nâ binâ-i fiah Sultan Mustafâ

1174 (1760)

Kitâbenin fliir k›sm›n› yazan sadrazam Koca
Rag›p Pafla, Osmanl› sadrazamlar›n›n en de-
¤erlilerinden birisidir. 11 Ocak 1757’de veziri-
azam olmufl ve Saliha Sultan ile evlendirilmifl-
tir. Osmanl› divan flairlerinin içerisinde önem-

li bir yere sahip olan Rag›p Pafla, 1176
(1763)’de vefat etmifltir. Kabri, Lâleli’deki kü-
tüphanesinin bahçesindedir.

Kitâbeyi ta’lik hatla yazan ve alt›na “Ketebehu
ed-dai Veliyüddin ufiye anhü” diye imza atan
fieyhülislâm Veliyüddin Efendi 1182 (1768)
tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Eyüp’te Niflan-
ca’da fieyh Murat Efendi Tekkesi avlusundaki
aç›k türbededir. Kütüphanesi ve Ç›rp›c› Çay›-
r›’nda çeflmesi vard›r.

Mabet, tamamen kesme tafltan yap›lm›flt›r.
Tek kubbesi, köfle troplar› yard›m› ile dört ke-
mer üzerine oturtulmufltur. Köflelerine pence-
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reli, a¤›rl›k kuleleri yap›lm›flt›r. Kubbe ete¤in-
de 16 pencere bulunmaktad›r.

Camiin sa¤ cephesinde bir, k›ble taraf›ndaki
cephesinde ise üç kufl evi vard›r. Sa¤ tarafta ve
abdest musluklar›n›n üzerinde bulunan kufl
evi, konsollar üzerine bindirilmifl olup pek gü-
zeldir. Sa¤ cephesinin köflesine, halen iyi du-
rumda bulunan fakat, tarih rakam› olmayan
bir günefl saati yap›lm›flt›r. Bu, o devrin seçkin
muvakkitlerinden fieyh Abdullah Efendi’nin
eseridir. Sa¤daki minarenin alemine kadar
kesme tafltand›r.

Cami sahn›ndaki hünkar mahfili, yedi yuvar-
lak ve bir kal›n dört köfle mermer sütun üzeri-
ne oturtulmufltur. Etraf› som mermer bir kor-
kuluk ile çevrilmifltir.

Minberi tafl iflçili¤inin bir flaheseridir, tama-
men matkap ile oyularak yap›lm›flt›r. Aralar›-
na siyah oltu tafl› süsler yerlefltirilmifltir. ‹ki ya-
n›nda bulunan bombeli ve oymal› kabartmalar
emsâlsizdir. Sol taraf›ndaki, 1877-78 Osmanl›-
Rus Harbi esnas›nda, camiye asker yerlefltiril-
di¤i s›rada kazaen k›r›lm›flt›r. Minber köflkü-
nün pembe renkli mermer sütunlar› pek güzel-
dir.

Taç fleklindeki mihrab›n iki yan›nda kabartma
sütunlar ve bunun iç k›sm›nda ve esas mihrap
girintisinin iki yan›na, bordo renkli mermer
sütunlar konmufltur ki, mihraba ayr› bir güzel-
lik vermektedir. Aln›na da mihrap ayeti yaz›l-
m›flt›r.

Kubbe göbe¤ine Çâryâr-› Güzîn’in isimleri hak
edilmifltir. Mabed alt ve üst pencerelerden ›fl›k
al›r. ‹kinci s›ra pencerelerin üzerine vitray flek-
linde Esmaü’l-hüsna yaz›l›d›r. Bu nefis yaz›lar
Hattat Seyyid Mustafa A¤a’n›n eseridir. D›fl
çeflme kitâbesi de onundur. K›ble duvar›n›n
sol köflesinde, dö¤me demirden yapma bir kasa
bulunmaktad›r.

Mabedin büyük çember kandilli¤ine, örümcek
tutmamas› için yüzlerce devekuflu yumurtas›
as›lm›flt›. Bugün bunlar kald›r›lm›flt›r. Oysa bu
yumurtalar cami sahn›na ayr› bir görünüm ve-
riyordu.

Camiin cümle kap›s›ndan baflka, iki yan kap›-
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dan da girilmektedir. Sa¤ taraftaki kap› sonra-
dan aç›lm›fl olup, avludan 13 basamakla ç›k›l-
maktad›r. Merdivenin önünde ve camiin cep-
he duvar›nda 9 musluklu abdest mahalli bu-
lunmaktad›r. Sol taraftaki kap› ise, hünkar
mahfilinin alt galerisine aç›lmaktad›r.

Minaresi, 1289 (1872) ve 1299 (1881) tarihle-
rinde y›ld›r›m ve f›rt›nadan y›k›lm›fl ve yap›lan
tamir s›ras›nda yüksekli¤i azalt›lm›flt›r.

17 Safer 1311 (30 A¤ustos 1893) tarihli bir di-
lekçe ile de minarenin yeniden yap›lmas› is-
tenmifltir. (Osmanl› Arflivi Evkaf ‹daresi Katalo-
¤u I, s. 26)

Cami avlusunda ve mabedin sol taraf›nda ol-
dukça büyük yang›n havuzu bulunmaktad›r.
Kesme tafl ve tu¤la hat›ll› olarak yapt›r›lan bu
havuzun ön yüzünde kitâbesiz bir çeflmesi var-
d›r. Sultan Abdülmecid zaman›nda yap›lm›fl-
t›r.

Hünkâr mahfili, Camiin sol taraf›nda yer al-
m›flt›r. En alt geçit de say›lmak flart› ile üç kat-
l›d›r. En alt geçit, ön avluyu bir merdiven yar-
d›m› ile üst avluya ba¤lamaktad›r. Bu k›s›mda
iki mahzen bulunmakta ve dört köfle bir sütun
ve tonoz kemerler yard›m› ile üstteki iki kat›
tafl›maktad›r. Hünkâr mahfiline, iki tarafl›
mermer dörder basamakla girilir. Kemerli ka-
p›s›n›n üzerine flu ibare yaz›lm›flt›r yaz›lm›flt›r:

“Yâ müfettihe’l-ebvâb ifteh lenâ hayre’l-bâb”

Buradan dik bir merdiven yard›m› ile üst kat-
taki hünkâr›n dinlenme odas›na, yandaki bir
koridordan da orta galeriye geçilir. Bu galeriye
camiin yan kap›s› aç›lmaktad›r. Galerideki 18
adet dört köfle mermer sütun, üstteki hünkâr
mahfili galerisini tafl›maktad›r. Padiflah›n na-
mazdan evvel ve sonra dinlenmesi için yap›l-
m›fl olan oda konsollar yard›m› ile az bir flekil-
de de olsa, Mehmed Pafla De¤irmeni Soka¤›’na
tafl›r›lm›flt›r. Odan›n çat›s› kurflun kapl› olup
üzerine bir alem yerlefltirilmifltir. 12 sütunun
tafl›d›¤› uzun, beflik kubbeli galeri yard›m› ile,
cami sahn›na bakan hünkâr mahfiline gelinir.
Buradaki çinilerin bir k›sm› yok olmufltur.
Hünkâr mahfili kap›lar›n›n hatlar› Seyyid Ab-
dullah’›nd›r. Bunlar 1171 (1758) tarihlidir.

Camiin avluya bakan cümle kap›s›n›n sa¤ tara-
f›nda ve Ressam Ali R›za Bey Soka¤›’n›n sol

taraf›nda ve avlu duvar›n›n köflesindeki mu-
vakkithanenin hangi tarihte y›kt›r›ld›¤› belli
de¤ildir. (Mektep ve hamam› için Ayazma
S›byan Mektebi ve Ayazma Hamam› bahisle-
rine bak›n›z.)

Üsküdar’›n ziyneti olan camiin mimar›, Meh-
met Tahir A¤a; bina emini ise, gümrük emini
‹shak A¤a’d›r. Mimar Mehmet Tahir A¤a, Os-
manl› Mimarîsi’ne bu camiden baflka Lâleli,
Fatih, Zeynep Sultan, Beylerbeyi, Emirgân, ‹n-
cirliköy camileri gibi, mabetlerle, Yeni Valide
Han›, Çarflamba’da Murat Molla, Koska’da
Koca Rag›p Pafla Kütüphaneleri, çeflmeler, se-
biller ve s›byan mektepleri kazand›rm›flt›r.
Kabri ve ölüm tarihi belli de¤ildir.

‹shak A¤a’n›n Beykoz ve Kireçburnu’nda çefl-
meleri vard›r. Beykoz Onparmak Çeflmesi
onundur. 3 Ramazan 1176 (18 fiubat 1763)de
vefat etti. Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda,
8. Ada’da takriben Küçük Selimiye Camii’nin
karfl›s›ndad›r.

Ayazma Camii ile beraber, 40 adet yast›k do-
kuma ifl yeri ve bir lonca, bir de bükücü ifl yeri
yap›lm›flt›. Basmahane ve çarfl›s›, bugün Ayaz-
ma ‹lkö¤retim Okulu’nun bahçesi olarak kul-
lan›lan ve etraf› demir parmakl›k ile çevrilmifl
bulunan yerde idi. Buras›, Mehmet Pafla De¤ir-
meni ve Tulumbac›lar sokaklar› ile çevrili olan
aday› kaplamaktad›r. Arasta çarfl›s› fleklinde
yap›lan dükkânlar›n bir k›sm› bugün de mev-
cuttur. Üzerleri tonoz çat›l›d›r. Meflhur Üskü-
dar Çatmas› burada dokunurdu.
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Topkap› Saray› Arflivi’nde 1137 No’da kay›tl›,
Ayazma Camii ‹nflaat Defteri’nde s›van›n içine,
100 tanesi 77 kurufltan 8750 yumurta, okkas›
35 kurufltan 626 okka bal ve 1080 kuruflluk c›-
va kar›flt›r›ld›¤› yaz›l›d›r.

Teflrifatç› Akif Mehmet Efendi’nin Sadrazam
Rag›p Pafla’n›n iste¤i üzerine kaleme ald›¤› Ta-
rih-i Cülûs-› Sultan Mustafa adl› k›ymetli bir
eseri vard›r. Bugün, Es’ad Efendi (Süleymani-
ye) Kütüphanesi’nde ve 2108 numarada kay›t-
l› olan bu kitapta Ayazma Camii ile ilgili flu
bilgiler vard›r:

“.......Üsküdar’da fierefâbâd nam sahil-saray-›
hümâyun kurbünde Hadîka-i Ayazma den-
mekle ma’ruf Atik Fatma Sultan Saray› emlak-
› hümâyundan olma¤la mahall-i merkum sah-
n›nda cami-i flerif binas› tasmim ve etraf›nda

vaki ebniyeli ve ebniyesiz arazinin fürüht olun-
mas› ferman buyurulma¤›n binyüzyetmiflbir se-
nesi Zilhiccesinin onüçüncü günü vekil-i ket-
hüday-› bevvâbîn-i flehriyarî Mustafa A¤a bu
hidmet-i celileye memur ve Haremeyn Müfet-
tifli Mehemmed Refi Efendi ve ser-mi’maran-›
hassa ma’rifetleriyle mahall-i mezbur keflf-i
mesaha olundukda arazi-i mezkur seksen dokuz
bin dokuz yüz iki zira’a bali¤ olundu¤u defter-i
rikab-› hümâyuna arz olundukda cami-i flerif
binas›na kifayet edecek arsadan ma’ada olan
arazinin befl yüz z›ra’›na yevmî bir akçe mü’ec-
cele ve beher zira’a yetmifler akçe icare-i
mu’accele ile talibine icar olunmak üzere izn-i
hümâyun buyurulma¤la hidmet-i merkumeye
mübafleret esnas›nda mümaileyh Mustafa A¤a
Tuna sahilinde cem’ine me’mur olma¤›n hid-
met-i mezkure hâlâ (268-a) sadrazam-› daver-i
ekrem re’fetlü Ra¤›p Pafla Efendimiz hazretle-
ri’nin s›hr-› muhteremleri olub mirahur-› ev-
vel-i flehriyarî izzetlü Hüseyin A¤a hazretleri-
nin uhde-i itmamlar›na tefviz buyurulmufl iken
a¤a-y› mumaileyh hakk›nda dahi derya-y› ina-
yet-i Husrevanî temevvüç ve rütbe-i aliyye-i
vezaret ile Rakka Eyaleti ihsan-› hümâyun bu-
yurulma¤›n hidmet-i merkume hâlâ ‹stanbul
gümrük emini olan Seyyid ‹shak A¤a’n›n düfl-
› ihtimam›na tahmil buyurulma¤la flehr-i mer-
kumun ondokuzuncu perflembe günü mahall-i
merkumda cami-i flerif mahalli ta’yin ve sa’at
onikide esas› hafr›na bed’ ü flürü olundukdan
sonra arazi-i mezkurenin füruhtuna dahi mü-
bafleret ve yetmifliki senesi Muharreminin yir-
mibirinci perflembe günü esas hafr› tamam al-
ma¤la yevm-i mezburda muhtar olan sa’at-›
nehar bir buçukda iken med’uvven mevcüd
bulunan meflayihden Hüdâyî Mahmud Efendi
fieyhi hazretleri du’a ve kurbanlar zebh oldu¤u
gibi vaz-› esasa mübafleret ve mihrab-› flerif ma-
halli ta’yin oldukdan sonra fieyh Efendi haz-
retlerine bir sevb sof ferrace ilbas olunmufltur.

Bu eyyamlarda cami-i flerif evkaf›ndan olmak
üzere cami-i flerif havalisine esnaf-› müteferri-
ka nakl ü iskân (268/b) olunmak için Üsküdar
Kad›s›’na hitaben flerefyafte-i sudur olan hatt-
› hümâyun-› flevket-makrun Üsküdar Mahke-
mesi’nde cümleye isa’at ve fi’lhakika mahall-i
merkum eltaf-› emkineden olma¤la herkes ta-
lib ve matlublar› mikdar arazi ifltira ederler.

Üç befl ay zarf›nda k›rk aded mikdar› hane ve
sahil-seraylar bina ve ihya ve yüzden müteca-
viz dekakin dahi infla.
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Ve cami-i mezbur semtinde vaki Do¤anc›lar
Meydan› ta’bir olunan mahal dahi emlak-› hü-
mâyundan olma¤›n haremeyn müfettifli ve bi-
na-emini ma’rifetleriyle mesaha olundukda
otuzbin zira’ arsa-i hali-ye olma¤›n cami-i flerif
evkaf›na zamm ü ilhak ve Tevk›’i kalemiyle
e¤erçi tashih olup lâkin el-iyazu bi’llah ba’z›
ihrak zuhurunda meydan-› mezkur ibadullaha
cay-› selâmet olmak mülahazas›yla ala-halihi
terk olunmas› emr-i hümâyun buyurulub an-
cak ez-kadim Do¤anc›lara mahsus olan harabe
han taraf-› vakfdan ve Üsküdar ve Gekbûze
menzilcilere tahsis ve iki bab menzilhane ve
ondört odal› bir bab han ve on adet dükkân bi-
na ve kezalik flahincilere mahsus olan han-›
harab arsas›na dahi bir bab çarkç› kârhanesiy-
le bir bab (269-a) ya¤hane ve iki bab dükkân
ile bir bab hane ve icareteyn-i ma’lümeteyn ile
icar olundu¤undan ma’ada befl on seneden be-
rü ekser-i nas›n müptelâ oldu¤u enfiye ta’bir
olunan duhan gubar› bir mahalle merbut ol-
may›b ve câ-be-câ furuht edenler içine ba’z-›
fley’i katub ol vechile dima¤a mazarrate zâhir
olmakdan nafli erbab›ndan dört nefer kefere
vakf-› hümâyuna senev-î binsekizyüz gurufl
vermek üzere ta’ahhüd etmeleriyle binyüzyet-
mifliki senesi Zilkadesinin onbeflinci günü fle-
refyafte-i sudur olan hatt-› hümâyun mucibin-
ce bir bab enfiyye kârhanesi bina ve icad eyle-
dikleri enfiyye darü’l-harbden gelen enfiyye-
den a’la idü¤ü ehline hüveyda oldu¤undan
gayr›

Birecik sükkân›ndan yirmibefl neferden müte-
caviz çatma yast›kç›lar onbefl seneden berü Üs-
küdar mahallat› aras›nda sakin ve sa’ir esnaf
misüllü nizamlar› olmad›¤›ndan nafli evkaf-›
mezbur arazisinde merkumlar içün k›rk bab
kârhane bina ve cümlesi iskân ve içlerinden
Mehemmed Usta nam kimesneyi kethüda ol-
mak üzere iltica etmeleriyle ba-ferman-› ali
nasb u ta’yin ve arsa-i mezkurenin atik ebniye-
sinden tûlen k›rk zira’ (269-b) ve arzen otuz zi-
ra’ kârgir duvarl› bir mahall olma¤la an›n dahi
sakf› tecdid ve iki tabaka olmak üzere ta’mir
olunduktan sonra Yenikapu ve Fazl› Pafla Sara-
y›’nda olan basmac›lardan hariç ba’z-› mahal-
lerde perakende bulunan mücessem basmac›-
lar›n cümlesi han-› merkumda sakin olma¤a
talib ve beher flehr üçeryüz gurufl icare-i müec-
cele ve otuzbin gurufl mu’accele verme¤e mü-
te’ahhid olmufllar iken mah› inayet-i flehinflâ-
hiden otuzbin mu’accele in’am ve flehriyye al-
t›yüz gurufl verme¤e müte’ahhid olmalar›yla

yetmifl üç senesi Saferinin on yedinci günü fle-
refyafte-i sudur olan hatt-› hümâyun-› inayet-
makrun mucibince on nefer ustabafl› ve otuz
nefer usta ve yüz nefer miktar› kalfa ile bir es-
naf-› mücessem olma¤›n cümlesi han-› mez-
kurda iskân olunub elhas›l havali-i cami-i flerif
de vaki musakkafatdan senevî yirmisekiz kese
akçe husule gelüb.

Ve cami-i flerif tûlen yirmi iki zira’ ve arzen on-
yedi buçuk zira’ ve kilid tafl›ndan zemire dek
otuzyedi buçuk zira’ kaddi olub bi-tevfîkihi
Subhanehu ve teâlâ iflbu bin yüz yetmifl dört
senesi fia’ban-› flerif-i gurresinde resîde-i hüsn-
i hitam olma¤la (270-a) flehr-i mezburun ibti-
da cum’as› namaze bed’ olunmak irade-i hümâ-
yun buyurulma¤›n yevm-i mezburda re’fetlü
Sadrazam hazretleri kuflluk vakti Gülflenâbâd
nam Sahilsaray-› Hümâyun’a teflrif ve sema-
hatlü fieyhülislâm Efendi hazretleri dahi Re-
isü’l-küttâb Efendi vesatatiyle hane-i semahat-
afliyanelerinden do¤ru Gülflenâbâd’a gelüb bir
mikdar teneffüs ü arâm ve vakt-i zuhr takarrüb
eyledikçe suvaren cami-i flerife teflrif ve salât-›
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cum’a eda ve fieyh Efendi kürsüye ç›kub du’a
eyledikden sonra cami-i flerif derununda hu-
zur-› Âsafânede zirde mestur kürk ve hil’at il-
bas ve atiyyeler verildi:

‹shak A¤a’ya, samur kürk, sevb 1.
Cum’a va›z›na, sincab 1.
‹sneyn va’›z›na, sincab 1.
Dersi’âm Yemlihâ’ya, sincab 1.
fieyhülkurra’ya, sincab 1.
Hatib efendi’ye, sincab 1.
‹mam-› evvel efendi’ye, sincab 1.
‹mam-› sâni efendi’ye sincab 1.
Mekteb hocas›na, çuha ferace sevb 1, kese 1.
Mütevelli A¤a’ya, hil’at 1.
Naz›r Ahmet Efendi’ye hil’at 1.
‹shakzâde’ye, hil’at 1.
Kâtib-i cami, hil’at 1.
Rûznamçeci ve Cabi, hil’at 2.
Hattat efendi’ye, hil’at 1.
Kâtib-i bennak, hil’at 1.
Yeniçeri yaz›c›s›, hil’at 1.
Ser-mu’temedan, hil’at 1.
Ser-taflc›yan, hil’at 1.
Ser-nakkaflan, hil’at 1.
Ser-la¤imî, hil’at 1.
Ser-hammalan, hil’at 1.

Avdetde seng-i rikabda ilbas olunan:

Neccar kalfaya, hil’at 1.
Hamamc› kalfaya, hil’at 1.
S›vac› kalfaya, hil’at 1.
Ser-mahfile, onbefl gurufl.
Devrhanlar, k›rk gurufl; neferen dört, fî 10.
Na’t-hana, on gurufl.
Mu’arrife, on gurufl. (270-b)
Müezzin bafl›ya, on gurufl.
Mü’ezzinân neferen befl, fî 8. Gurufl 40.
Muvakkid, gurufl on.
Kayyimbafl›, gurufl 10.
Kayyiman ve farraflan ve bevvaban neferen 26,
fî 5. Gurufl 130.
Afl›r-hanlar neferan 4, fî 10. Gurufl 40
Meflk hocas›, gurufl 10
Rah-› abi ve sair hademe, neferen 5, fî 5. Gu-
rufl 25.

Cami-i flerif bed olundu¤u günden hitam›na
dek kârhanecilere ve yedi nefer Yeniçeriyan-›
Dergâh-› âliye ve mu’temedan ve mahzenci-
yana Bina Emini Seyyid ‹shak A¤a marifetiyle
tevzi olunmak içün toptan; Bâlâda mestur atâ-
yad›r, 365.

‹flbu ataya ve kürkler taraf-› asafaneden verildi,
Gurufl 1500. Yekün: 1865

Kürkler ilbas›ndan mukaddem cami-i flerifde
miftahlar ile bir adet iflleme seccade ‹shak A¤a
taraf›ndan nezd-i Asafâneye arz ü takdim olun-
ma¤›n telhisi a¤a ile rikab-› hümâyuna gönde-
rilmifltir.”

Basmahane için Musahibzâde Celâl Bey, Eski
‹stanbul Yaflay›fl› adl› eserinde flunlar› yazm›flt›r;

“Basmahane befl katl›, ahflap, çok büyük bir bi-
na idi. Burada yüzden fazla iflçi kendilerine
mahsus boyalarla mendiller, yemeniler, yatak
tak›mlar›, Anadolu’da, Da¤istan’da vesair ‹s-
lâm memleketlerinde kullan›lan benekli sar›k-
lar ve kad›n bafl örtüleri iflledikleri gibi perde-
lik, döflemelik beyaz üzerine kara kalem bas-
malar da yap›l›rm›fl...

Bu basmahanenin en son sahibi yirmi befl sene
evvel (1920 senesi) Ticaret Odas› Reisi mer-
hum Basmac›zâde Ferit Bey idi. Vefat›ndan
sonra tatil edilen bu ahflap bina y›k›lm›fl yaln›z
meydanda cesim arsas›n› kuflatan temelleri
kalm›flt›r.”

Ayazma Camii hazîresinde gömülü olanlar
flunlard›r:

1173 Ramazan 23 (9 May›s 1760). Lâhit. Sul-
tan III. Mustafa’n›n dayesi Ayfle Hatun.

1175 (1761). Sarayl› hace Hatice Hatun.

1178 (1764). Nakfli, hattat Mustafa A¤a. Ca-
mi iç yaz›lar› bu zat›nd›r.

1179 (1765). Kethüda Hatice Hatun. “Darü’s-
sa’ade A¤as› genç Beflir A¤a’n›n ustala-
r›ndan olup Saray-› Hümâyun’da kethü-
da Kad›n oldu. Yahnikapan Camii’ni ye-
niden yapt›rd›. Ayr›ca bir de çeflmesi
vard›r.”

1180 (1766). Hattat, müderris Bosnal› Hac›
Osman Efendi. (Tuhfetü’l-Hattatîn, s.
308)

1180 (1766). Hattat el-hac Osman Efendi’nin
o¤lu Mehmed Lütfi Kemaleddin Molla
Efendi.
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1181 (1767). Ayazma Camii muvakkiti Meh-
met Said Efendi.

1181 (1767). Hattat Osman Efendi’nin k›z›
Fatma Han›m.

1183 (1769). Saâdetlü Celâdetlü Sultan Se-
lim hazretlerinin kabileleri (ebesi) Ruki-
ye Kad›n.

1184 (1770). Müsahib Küçük Mehmed A¤a.

1183 (1770). Hüdavendigar Sultan Mahmud
Han hazretlerinin 4. faziletlu rütbesiyle
serefraz olan Hatime Kad›n. (Ç. Uluçay,
Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›, s. 95
Not: 5; Sicill-i Osmânî, I/29)

1184 (1770). Lâhit. Berber Rukiye Usta.

1184 (1770). Hâlâ hâzin-i flehriyarî Süleyman
Bey.

1186 (1772). Darü’s-saâde A¤as› Mercan A¤a.
(Sicill-i Osmânî, 4/362)

1186 (1772). Bosnal› Hattat Kemaleddin Os-
man Efendi’nin k›z› Fatma Han›m.

1188 (1772). Sultan Selim’in dad›s› Fatma
Han›m.

1192 (1778). Lâhit. Sultan I. Abdülhamid’in
bafl müsahibi Mansur A¤a. (Sicill-i Os-
mânî, 4/5l6)

1192 (1778). Hazinedar Mir’at Hatun.

1192 (1778). Sultan III. Mustafa’n›n k›z› Hiy-
betullah Sultan’›n süt annesi ve Kâtip
Ömer Efendi’nin efli Emine Han›m.

1193 (1779). Sultan Abdülhamid Han hazret-
lerinin Çaflni¤ir bafl›s› Behzat Hatun.

1196 Zilhicce 27 (Aral›k-1782). Sultan III.
Mustafa’n›n Çuhadar A¤as› Mustafa
A¤a.

1197 (1783). Kethüda fiuhi Kad›n. ‹brahim
A¤a Cami’sine su haznesi ve Selâmi
Çeflme’yi de ihya etmifltir.

1203 (1787). Babü’s-saâde a¤alar›ndan, Gala-

tasaray A¤as› sonra Hassa Odabafl›l›k ile
kadri yüceltilen Abdullah A¤a. Cedid
Yakub A¤a Çeflmesi’ne iki masura su
vakfetmifltir. (Libade Suyu Çeflmesi bah-
sine bak›n›z.)

1203 (1788). Hassa a¤alar›ndan Ali Bey.

1204 (1789). Bektâflî, Kad›n Sultan.

1206 (1791). Kâtibî sikkeli lâhit. Ratib Ah-
met Pafla’n›n o¤lu flair, Naflid ‹brahim
Bey. Lâhdi onar›lm›flt›r. Afla¤›ya ald›¤›-
m›z uzun kitâbesi fiair Sürurî’nindir:
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Azm idüb divan-› Hakk’a mîr erbâb-› sühan
Firkat-i mazmune beyti eyledi matem-seray
Hasretiyle fli’r ü infla hak bir serîr-i na’yden
Ceyb-i kâ¤›d çak ü mefhum sarîr-i hame-vay
Nüktedanl›kla h›div-i dehre olmuflken nedîm
Nakl idüb dünyadan oldu mahrem-i kurb-i Huda
Eflk-i ihvan gibi hâk-› merkadinde sû-be-sû
Olsun âb-› rahmet-i feyyâz-› mutlak cebhe-sây
Bülbül-i kudsî Sürurî’ye didi tarihini
Nâflid ‹brahim Be¤ gülzâr-› Adn’i k›ld› cây

1206

(Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî, I/255 Ahmed
Ratib Pafla; 4/532 Naflid Bey; Türk Dili ve Ede-
biyat› Ans. 6/529)

1206 Safer 3 (Ekim 179l). Harim-i Hümâyun
a¤alar›ndan musahib-i flehriyarî Abdur-
rahman A¤a. (Sicill-i Osmânî, 3/323)

1209 (1794). Zerrin bafll›kl›d›r. Enderun-›
Hümâyun hazreti flehriyarî Dülbend
A¤as› Abdullah A¤a.

1209 (1794). Babü’s-saâde A¤as› Hac› Ali
A¤a. Zerrin bafll›kl›d›r.

1209 (1794). Babü’s-saâde A¤as› Seyyid Ab-
dullah A¤a. Kâtibî kavukludur.

1209 Recep 12 (fiubat 1795). Ser Lala-y› haz-
reti flehriyarî Süleyman A¤a.

1216 Muharrem 22(Haziran 1801). Hazine-i
Hümâyun’da Malc› Sivasl› Mehmet
A¤a.1185 (1771). Lâhit, birinci s›ra.

Hüve’l-Hallâkü’l-Bâkî
Merhum ve ma¤fur
el-muhtac ilâ rahmet-i Rabbi’l-Gafûr
es-seyyid Mehmed A¤a,
Silâhdar-› hazreti flehriyarî ruhiyçün
el-Fatiha.

‹stanbul’da mektebi vard›r. Bafl flâhidesi
yeniçeri üsküfü ile süslüdür. (Sicill-i Os-
mânî, 4/253)

1223 (1808). Zerrinbafl. Hassa a¤alar›ndan
Damatzâde Ali Bey. Ahmet Ratib Pa-
fla’n›n o¤ludur.

1227 fievval l5 (Ekim 1812). Valide-i Atik
müderrislerinden Mehmed Aziz Efen-
di’nin efli sarayl› faziletlu Nezafet Han›m

1242 (1826). Enderundan ç›kma eski Lâleli
Camii vakf›n›n kâtibi Mehmed Esad
Efendi.

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

88

Ayazma Camii

vaziyet krokisi.



1243 Zilkade 16 (30 May›s 1818). Kâtibî ka-
vukludur. Silâhdarzâde Mir Seyyid Meh-
met Emin Efendi.

1258 Cemaziyelevvel I (l0 Haziran 1842). fiâ-
hidesi feslidir. Sultan II. Mahmut’un ha-
zinedar› Küçük Beflir A¤a.

1262 Safer II (fiubat 1846). Rûzname Kâtibi
fiükrü Efendi’nin efli Nihalzer Han›m.
“Çaflnigir duhteri fiah Mahmud’un,
Mihrimah Sultan’›n ol bir danesi” diye
yaz›l›d›r. (Sicill-i Osmânî, I/83 Mihrimah
Sultan).

1309 (1891). Harim-i Hümâyun a¤alar›ndan
müsahib-i flehriyarî Abdurrahman A¤a.

1318 (1900). Ayazma Camii imam-› evveli el-
hac Salih Efendi.

1319 (190l). Atik Valide Camii imam› Os-
man Efendi. Kitâbesi, M›s›rl›zâde mah-
dumu Mehmet R›fat Üsküdarî hatt›yla
yaz›lm›flt›r.

1320 Safer 28 (Haziran 1901). Mabeyn-i Hü-
mâyun cenab-› mülükane Müfliri Plevne
Kahraman› Gazi Osman Pafla’n›n k›zkar-
defli fiakire Han›m.

Tarihi yaz›l› olmayan. Rüstem Pafla Mektebi
muallimi Da¤istanî Haf›z Mehmed fierif
Vehbi Efendi.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/188) (Konyal›, Üskü-

dar Tarihi, I/96) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/6) (E. Koçu,

‹stanbul Ans. 3/l505) (H. fiehsuvaro¤lu, As›rlar Boyunca ‹s-

tanbul, s. 123) (M. Aktepe, fiem’danizâde Tarihi II/A, s.

39-49-52) (‹. Hakk›, Merâk›d-› Mu’tebere-i Üsküdar, s.

64) (Konyal›, ‹stanbul Abideleri, s. 10) (M. Tahir, Osman-

l› Müellifleri, 2/278) (B. Kütüko¤lu, Çeflmizade Tarihi, s.

93) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 60) (Musahibzâde Celâl, Eski ‹s-

tanbul Yaflay›fl›, s. 84) (Teflrifatç› Akif Mehmed Efendi, Ta-

rih-i Cûlus-› Sultan Mustafa, Süleymaniye Kütüphanesi Esad

Efendi Bölümü, No: 2108, s. 267/b vd.) (Sicill-i Osmânî,

I/327, ‹shak A¤a, 2/270, Hadice Usta) (Ayvansarayî, Mec-

mua-y› Tevarih, Haz. F. Derin-V. Çabuk, s. 110, 122)

(Tuhfe-i Hattatîn, s. 558, Mustafa Nakfli) (M. Erdo¤an,

Mehmed Tahir A¤a, ‹stanbul Üni. Ed. Fak. Tarih Der. Sa-

y›: 10, c. 7, 1954, s. 157) (Sadi Bayram - Adnan Tüzen,

‹stanbul Üsküdar Ayazma Camii ve Ayazma Camii ‹nflaat

Defteri, Vak›flar Der. Say›: 22/199-288) (Sultan III. Mus-

tafa Vakfiyesi, Vak›flar Genel Md. Arflivi, No: K-l87)

AZ‹Z MAHMUD HÜDÂYÎ
EFEND‹ TEKKES‹ CAM‹‹

Cami, imaret, türbe, kütüphane, hünkâr
mahfili, çeflme, dervifl hücreleri, fleyh evi,

f›r›n ve muhtemelen bir hamamdan oluflan bu
güzel külliye Üsküdar’›n yüksek bir semtinde
yap›lm›flt›r. Onbin metre karelik çok genifl bir
alana yay›lan bu manzumeye, Hüdâyî Mahmut
ve Aziz Mahmut sokaklar›na aç›lan avlu kap›-
lar›ndan girilir.

Bânisi, Mihrimah Sultan ve Sadrazam Rüstem
Pafla’n›n k›z› Ayfle Han›m Sultan’d›r. 1003
(1594) tarihinde Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi
ad›na yap›ld›¤›ndan, bu isimle flöhret bulmufl-
tur. 1007 (1598) y›l›nda yap›ld›¤› söylenirse de
do¤ru de¤ildir. Çünki, Hüdâyî Efendi’nin o¤lu,
Mustafa Ebrar Efendi 1004 senesi vefat ederek
flimdiki türbenin bulundu¤u yere defn edilmifl
ve sonra da türbe yap›lm›flt›r. (Ayfle Han›m
Sultan Türbesi bahsine bak›n›z.)
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Hadîka yazar› diyor ki: “....Camiine minberini
kendileri koymufllard›r. Ve minaresinde çifte
müezzin ezan okur ve her gece temcid (sabah
namaz›ndan evvel okunan ilâhî) verilir. Mu-
kabelesi selâtin camileri ayar›ndad›r. Cami-i
flerifin avlusunda ve etraf›nda fevkânî ve tah-
tanî mahfilleri vard›r. Zaviye kap›s›nda müte-
addit çeflmeleri bulunmaktad›r. Zaviye hücre-
leri cami etraf›ndad›r. fieyh dairesi baflka olup
müstakil meflruta menzilleri dahi vard›r......
Hüdâyî Mahmud Efendi’nin yafl› 92’ye geldi-
¤inde ‘fieyh Mahmud Hüdâyî-1038 (1628)’ ta-
rihinde rihletleri vaki olmufltur.”

Evliya Çelebi, meflhur eserinde flunlar› yazmak-
tad›r:

“Üsküdarî Mahmud Efendi Camii, flehir için-
dedir. Tekkesi Halvetiyye tekkelerinin biricik
tekkesidir. Gece ve gündüz fukaras› ilâhî zikr
etmekle meflguldür. Her birinin birer hücresi
vard›r. Cuma namaz›ndan sonra öyle sultani
tevhid olur ki, duyan afl›klar kendinden geçer.”

Aziz Mahmud Efendi Soka¤›’na aç›lan avlu ka-
p›s›n›n tak›nda, dört sat›r halinde haz›rlanm›fl,
onalt› m›sral› flu kitâbe vard›r:
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1- Hüdâyî Camii.
2- fieyh Kap›s›-Semâhâne Kap›s›-Zikir kap›s›.
3- ‹maret. (Büyük ocakl› ve çeflmeli olup yenilenmifl ve yüksek 

bacas› y›k›lm›flt›r.)
4- Hünkâr mahfili.
5- Lütfi A¤a Kütüphanesi.
6- Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi ve çocuklar›n›n türbesi.
7- Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi’nin çeflmesi.
8- Kethüda Mehmed Pafla Çeflmesi.
9 - Cennet Efendi Türbesi.
10- Osmanl› Müellifleri yazar› Mehmed Tahir Bey’in kabri.
11- Sadrazam Rusçuklu Hasan Pafla’n›n bafl flâhidesi.
12- Ayd›no¤lu Tekkesi fieyhi, ‹zzî Efendi’nin aç›k türbesi.
13- Kaya Sultan k›z›, Fatma Han›m Sultan aç›k türbesi.
14- Hüdâyî Mahmut Soka¤›’na aç›lan avlu kap›s›.
15- Yirmisekiz odal› fleyh evi.
16- Aziz Mahmut Hüdâyî Efendi Soka¤›’na aç›lan

esas avlu kap›s›.
17- Araba kap›s› ve ah›rlar.
18- Makaalid-i Aflk yazar›

Kâz›m Pafla’n›n kabri.
19- Gizli din kullanan Eftimyadis’in kabri.
20- Nurettin Pafla’n›n babas› Manast›rl›

Gazi ‹brahim Pafla’n›n kabri.
21- Evler.
22- ‹smail fievket Pafla’n›n kabri.
23- Zâkirbafl› Ahmet Nuri Dede’nin kabri.
24- Kantarc›lar kethüdas› Mehmed A¤a’n›n kabri.
25- fieyh Büyük Ruflen Efendi’nin kabri.
26- Kuyu.
27- Hünkâr Mahfili girifli.
28- Kad›nlar Mahfili girifli.
29- ‹kinci fieyh kap›s›.
30- Hazîre Kap›s› - Kiler Kap›s›.
31- Lütfi A¤a Türbesi.
32- Araba meydan›.
33- Ayfle Sultan ve o¤lu Ç›vankap›c›

Mehmed Pafla Türbesi.
34- Sadrazam Halil Pafla Türbesi.
35- Mezarl›k kap›s›.
36- Sadaka tafl›.
A, B, C, D, E, F, G- Mezarl›klar.



Hazreti Abdülmecid Han’› ilâ yevmi’l-hisâb
Ömr ü flevketle Hüda taht›nda k›lsun kâmyâb
Pir Mahmud Hüdâyî’nin ulüvv-i himmeti
Âsitân›n eyledi ma’mûre ve zerrin k›bâb
Sa’y ile kesb-i safa k›l kim dergâh-› bülende
Kâbe-i uflflâkd›r olmufl mataf fleyh ü flâb
Bafl keser bu bâb’a mihrini ferfl eyleyüb
Kad hamide olmufl an›n-çün sipihr-i bî-t›nâb
Bendesin envâr-› hu ile k›lub rûflen-çera¤
Ol Azîz-i Celvetî eyler derunun lem’a-tab
Cûy-bâr-› feyz ü himmet kim der-i ihsân›n›n
Çeflme-sâr cânibinden revând›r âb-› nâb
Levh-i bâba yazd› bir muttali’ Senih kemterin
K›ld› her m›sra’da bir tarih terkim ü hisab
Oldu Dergâh-› Hüdâyî bendeye hayrü’l-meâb

1272
S›dk ile gel âsitân-› kutb-› âlemdir bu bâb

1272 (1855)

fiair Senih’in haz›rlad›¤› bu kitâbenin ortas›n-
da çiçekli bir madalyon içinde Sultan Abdül-
mecid’in bir tu¤ras› vard›r. (Senih Efendi için
Tiryal Han›m Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Kap›n›n sa¤ taraf›nda, Kethüda Mehmet Pa-
fla’n›n sol tarafta ise, Hüdâyî Efendi’nin iki
çeflmesi vard›r.

Avlu kap›s›ndan girildi¤inde iki tarafta ahflap
meflrutalar›n oldu¤unu görürüz. Sa¤daki Kap›-
c› Baba’n›n meflrutas› imifl. Merdivenli bir yo-
kufl olan avlunun biraz ilerisinde, sa¤ tarafta,
bir hazîre, sol tarafta ise, fieyhler kabristan›
vard›r. Sol taraftaki meflrutan›n yan›nda, tonoz
daml› ve kap›s› kesmetafl söveli, Kâtipler Oda-
s› bulunmaktad›r. Burada, dergâh›n çok büyük
olan vak›flar›n›n hesaplar› yap›ld›¤› gibi, k›y-
metli mücevherat da saklan›rm›fl. Buradaki
yevmiye defterleri, 1976 senesinde Hüdâyî
Efendi Türbesi’ne tafl›nm›flt›r. Bu daireye hazi-
ne dairesi de denirdi.

fieyhler hazîresinin yan›nda Hüdâyî Efendi
Türbesi ve türbe camekân› karfl›s›nda ise ima-
ret kap›s› vard›r. Hünkâr mahfilinin alt›ndan
geçerek küçük bir meydana gelinir. Burada,
Hadîka yazar›n›n bahsetti¤i binalardan eser
kalmam›flt›r. Meydan›n sa¤ taraf›nda Lütfi A¤a
Kütüphanesi, sol tarafta ise cami bulunmakta-
d›r.

Tekke nizam›na uygun olarak yapt›r›lan ma-
bet, flimdiki fleklini Sultan Abdülmecid zama-
n›nda alm›flt›r. Duvarlar› kârgir, çat›s› ahflap

olan cami, inflas›ndan 263 sene sonra, müflte-
milât› ile beraber, 1266 (1849) tarihinde, Üs-
küdar Çarfl›s›’ndaki bir paçac› dükkân›ndan ç›-
kan yang›nda yanm›flt›. Befl veya alt› sene ha-
rap kalan mabet, Kurban Nasuh Tekkesi fiey-
hi Nuri Baba’n›n tavsiyesi üzerine, Sultan Ab-
dülmecid taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›flt›r.
Bunu belirten ve dört sat›r halindeki kitâbesi
cami cephesinin sol taraf›ndaki kap›n›n üze-
rindedir ki, fludur:

fieyh-i Gazi velâyet menkabet Abdülmecid Han’e
Zâhir olmufl fütuh-› mülket içre nusrat-› aktâb
R›zanetle Aziz Mahmud Efendi dergehin infla
‹dince k›ld› celb-i feyz-i ruhaniyyet-i aktâb
Du’a-y› flevketiyle Ziver iki cevherin târîh
Sezâd›r olsa bâb-› hângâhda ziynet-i aktâb
fieh-i din kim Hüdâyî hângâh›n eyledi bünyâd

1272
Mu’în olsun umûrunda Hüdâ’ya himmet-i aktâb

1272 (1855)

Kitâbenin ortas›nda Sultan Abdülmecid’in bir
tu¤ras› vard›r. Kitâbe, fiair Ziver Pafla taraf›n-
dan yaz›lm›flt›r. Âsâr-› Ziver Pafla’ da, fliir 12
m›srad›r.

Tekke son defa, 1894 büyük depreminde zarar
gördü¤ü için, bir sene sonra, Galip Pafla’n›n
Evkaf Naz›rl›¤› döneminde mükemmelen ta-
mir edilmifltir. (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo-
¤u, 1/94)

Fevkânî olan mabet, bu yap›m s›ras›nda büyü-
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tülmüfl ve bu yüzden, k›ble taraf›ndaki mezar-
l›k, cami sahn›n›n alt›nda kalm›flt›r. Burada,
fieyhülislâm Sun’izâde Mehmed Emin Efen-
di’nin büyük kavuklu flâhidesi vard›.

Mabedin cephesinde, yukar›da kitâbesi yaz›lan
kap›dan baflka, sa¤ tarafta da bir kap› vard›r.
fieyh Kap›s› ismiyle yad edilen bu kap›, Hüdâ-
yî Efendi’nin devrinden kalma olup, hat›ras›na
hürmeten b›rak›lm›flt›r. Kendisi, bugün abdest
musluklar›n›n arkas›ndaki genifl bahçe içinde
bulunan fieyh Evi’nden gelerek camiye bu ka-
p›dan girer ve Pir Odas›’na var›rm›fl. Bu bahçe-
ye flimdi bir ilkö¤retim okulu yap›lm›flt›r.

fieyh kap›s› üzerinde tarihsiz, flu fliir bulunmak-
tad›r:

E¤er vâs›l olam dersen dilâ sen s›rr-› maksûda
Gel âdâb ile yüz sür âsitân-› fieyh Mahmûd’a

Cami sahn› dikdörtgen fleklindedir. Ahflap sü-
tunlar üzerine oturtulmufl olan kad›nlar mahfi-
linin alt›nda ve sa¤da, Pir odas› ve ayin günle-
ri musiki aletlerini çalacak olan dedegân›n
oturdu¤u mahal vard›r. Mabet alt üst pencere-
lerden ›fl›k al›r, minberi ahflapt›r. Ahflap çat›s›
kurflun kapl›d›r.

Cami önündeki meydan›n sol taraf›nda hün-
kâr mahfilinin kap›s› bulunmaktad›r. 1975 se-
nesinde tamir görmüfltür. Tamamen ahflap
olan bu yan›n›n merdiveninden üst kata ç›k›-
l›r. Burada iki oda ve bir helâ vard›r. Bir kori-
dordan, cami sahn›n›n sol taraf›ndaki hünkâr
mahfiline geçilir. Asma olan bu odalar›n alt›n-
dan yol geçmektedir. Tavanlar› resimli kumafl-
larla kapl› olan bu odalar›n çok güzel bir man-
zaras› vard›r.

Camiin minaresi sol tarafta olup tamamen kes-
metafltan yap›lm›flt›r. 19l0 senesinde y›ld›r›m

isabetiyle, flerefesine kadar olan k›sm› y›k›lm›fl
ve türbenin bir bölümünü de harab etmiflti.
Sonradan minare onar›lm›fl ve bu s›rada Bey-
lerbeyi’nde, Beyazyal›’da oturan H›div ‹smail
Pafla’n›n k›z›, Prenses Fatma Han›m taraf›ndan
da, türbenin önündeki camekân yapt›r›lm›flt›r.

Camiin mihrap ayeti, Yesârizâde Mustafa ‹zzet
Efendi’nin (öl. 1848) mümtaz ç›ra¤›, ta‘lik ce-
lî yaz›da rakipsiz, Sadrazam Melek Mehmet
Pafla’n›n torunu Ali Haydar Bey taraf›ndan ya-
z›lm›flt›r. 1870 tarihinde vefat eden Ali Hay-
dar Bey, ayn› zamanda Selimiye K›fllas›’n›n bü-
yük kap›s› üzerindeki kitâbeyi de kaleme al-
m›flt›r. Yesârizâde’den ald›¤› diploma bugün
Necmeddin Okyay’›n koleksiyonu aras›ndad›r.
Kabri Yahya Efendi Tekkesi hazîresindedir.

Camiin k›ble taraf›nda ve sa¤ taraftaki üst
bahçede vaktiyle arabalar›n ve atlar›n durdu¤u
ah›rlar varm›fl. Genifl ç›k›fl kap›s› sonradan
örülmüfltür. ‹ki yan›ndaki söveler elan mev-
cuttur. Mabedin sa¤ taraf›ndaki set üzerinde,
Kaya Sultan k›z› Fatma Han›m Sultan’›n aç›k
türbesi bulunmaktad›r.

Mabedin, Sultan Abdülmecid’den evvel 1253
tarihinde Sultan II. Mahmut taraf›ndan tamir
edilmifl oldu¤unu Pertev Pafla’n›n divan›ndan
ö¤reniyoruz ki, kitâbe fludur:

Hüdâyî Hazret-i Mahmud Efendi Tekyesi’dir bu
Dil-i âfl›k gibi çokdan beru olmufldu virân-gâh
Yeniden k›ld› ihya Hazret-i Sultan Mahmûd Han
‹de ma’mûr da’im kalb-i pâkin Hazreti Allah
Cihan durdukca taht-› âlî baht-› flevketde
Aç›ls›n zikr olunsun sayesinde böyle bin dergâh
Makâm-› sofiyând›r bu makâm-› kudsiyând›r bu
Gürûh-› kalb-i âgâha ziyâretgâhd›r her gâh
Beflâretdir iflâret oldu Pertev böyle bir tarih
Hüdâyî hankâh›n yapd› yahu fiah-› dil-âgâh

1253 (1837)
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Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Kimdir?

Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi, Sivrihisarl›’d›r.
948 (154l) veya 950 (1543) tarihinde do¤du¤u
san›lmaktad›r. ‹lk tahsilini do¤du¤u yerde,
yüksek ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlam›flt›r.
Babas›n›n ismi, Mahmud o¤lu Fazlullah olan
Hüdâyî Efendi tahsilini bitirdikten sonra Na-
z›rzâde Ramazan Efendi (öl. 984/1576)’ye inti-
sab etmifl onunla beraber 978 (1570)de Edir-
ne’ye giderek Selimiye Camii Medresesi’nde
onun derslerinin yard›mc›s› olmufltu. Abdül-
vehhab bin Ahmed Efendi 1120 (1708) tarih-
li vakfiyesiyle Sivrihisar kazas›nda ecdad›ndan
Mahmud Hüdâyî’nin camiine 130 kitap vakfe-
dilmifltir.

Ayn› y›l içinde mülazemete nail olan Hüdâyî
Efendi, fiam ve M›s›r’da Nâz›rzâde’ye naiplik
ve 981 Muharreminde (May›s 1573) günde 30
akçe ile bugün y›k›lm›fl bulunan Ferhadiye
Medresesi müderrisli¤ine atanm›fl ve bu arada
da, Eski Cami mahkemesinde Nâz›rzâde’ye na-
ip olmufltu.

M›s›r’da bulundu¤u s›rada, Kerimüddin Halve-
tî adl› birisine intisab ederek Halvetî olan Hü-
dâyî Efendi, Bursa’daki naiplik görevini sürdü-
rürken, bir gece gördü¤ü bir rüya üzerine, dev-
rin kutbu olan fieyh Mehmet Muhyiddin Üfta-
de Efendi’ye gidip, kendisinin müridi olmufltu.
Bu vak’an›n 1 Zilkade 984 (20 Ocak 1577) ta-

rihinde oldu¤u san›lmaktad›r.

Mahmud Hüdâyî Efendi, fleyhi Üftade Efen-
di’ye üç y›l hizmet ettikten sonra, kendisine
halifelik verilip, önce Sivrihisar’a, bir müddet
sonra da Üsküdar’a gönderilmifltir.

Üsküdar’a, Üftade Efendi taraf›ndan gönderil-
di¤i veya Üftade’nin ‘Nevverallahu madcaahu’
terkibinin delâlet etti¤i 988 (1580) y›l›ndaki
vefat›ndan sonra geldi¤i söylenir. Fakat yayg›n
bir menk›beye göre, Hüdâyî hazretleri fieyh
Üftade Efendi’nin hayatta bulundu¤u bir s›ra-
da irflad için Üsküdar’a gönderilmifltir. fiu ifa-
de bunun en belirgin delilidir. Üftade hazretle-
ri Aziz veya Azizim diye hitab etti¤i Hüdâyî
hazretlerine “Art›k bu tekke ikimize az gele-
cek, bunun için sana Üsküdar yolu görünü-
yor.” diyerek ona gidece¤i yeri göstermiflti.

1580 tarihinde ailesi ile geldi¤i Üsküdar’da,
Küçük Çaml›ca Tepesi’nde ve flimdiki Musalla
Mescidi’nin bulundu¤u yerde, iki tafl oda yap-
t›rarak yerleflmifltir. Çilehâne ad›yla an›lan bu
yap›da ne kadar kald›¤› belli de¤ildir. Bu s›ra-
da pek çok geçim s›k›nt›s› çeken Hüdâyî haz-
retleri’nin buradan, flehrin ilk yerleflme mer-
kezlerinden biri olan, Rûmî Mehmet Pafla Ca-
mii yan›ndaki bir eve veya cami içindeki bir
odaya tafl›nd›¤› rivayet edilir.

Hüdâyî Efendi, Çilehane mevkiindeki ikameti
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s›ras›nda küçük o¤lunu kaybetmifltir. Bir set
üzerindeki kabri, Çilehane Camii avlusunun
sa¤ taraf›nda ve dört yol a¤z›ndad›r. Kabir kü-
çük bir lâhit fleklindedir. Üzeri, lâle ve rozet
kabartmalar› ile süslüdür. Ayak tafl› yok olmufl-
tur. Hiç bir yerinde yaz› ve tarih yoktur. Som
mermerden oyularak yap›lm›flt›r.

Ünü her geçen gün beldeye yay›lan ve kera-
metleri zuhur eden Hüdâyî hazretlerinin, Padi-
flah III. Murat’›n gördü¤ü bir rüyay› tabir etme-
si ile flöhreti bir kat daha artm›flt›r. Bu rüyan›n,
Sultan I. Ahmet taraf›ndan görüldü¤ü söyle-
nirse de do¤ru de¤ildir. Çünkü Sultan Ahmet,
1603-16l7 tarihleri aras›nda saltanat sürmüfl-
tür. Oysa, Hüdâyî hazretleri 1580 tarihinde
Üsküdar’a gelmifl ve tekkesi de 1003 (1594-
95) tarihinde yap›lm›flt›r. ‹flte bu s›rada, Sultan
III. Murat (1574-1595) tahtta bulunuyordu.

Ayfle Sultan ile tan›flmalar› da herhalde bu s›-
ralarda olmufltur. Sultan o tarihlerde, babas›
Rüstem Pafla’dan intikal eden ‹mrahor semtin-
de Oyma Saray Soka¤›’na ismini veren muhte-
flem saray›nda oturuyordu. Naimâ Tarihi’nde
de belirtildi¤i gibi, tekke ve müfltemilât› bu ta-
n›flmadan sonra yap›lm›flt›r.

Tekkesinin yap›lmas› s›ras›nda ve cemaziyelâ-
hir 1002 (Mart 1593) tarihinde Mu’id Dede
yerine Fatih Camii’ne vaiz olan Hüdâyî Efendi
daha sonra bizzat minber koydu¤u kendi cami-
inde ve perflembe günleri de Üsküdar Mihri-
mah Sultan Camii’nde ayn› vazifeyi ifa etmifl-
tir. Bu arada 1020 (1611-12) tarihinde ta-
mamlanan Sultanahmet Camii’ne de her ay›n
ilk pazartesi günü va’za giderdi.

Üç defa hacca giden Hüdâyî Efendi son defa,

efli oldu¤u söylenen Ayfle Sultan ile bu farizay›
yerine getirmifltir.

1580 tarihinden 1628 y›l›na kadar 48 sene gi-
bi uzun bir süre Üsküdar’da ömür sürdü¤ün-
den, Üsküdarî s›fat› ile de an›lan Aziz Mah-
mud Hüdâyî Efendi 1038 Safer ay›n›n 3/4 pa-
zartesi/sal› gecesi (2/3 Ekim 1628) vefat ederek
camiinin sol taraf›ndaki türbesine defnedil-
mifltir. Vefat›na bir çok tarihler düflürülmüfl
olup, bunlar›n içinde kendi ismi olan ‘fieyh
Mahmud Hüdâyî’ ad›n›n ebcet hesab› ile vefat
tarihi olan Hicrî 1038 rakkam›n› vermesi son
derece manidard›r. Müstakimzâde’nin söyledi-
¤i bu tarih cidden çok enteresand›r.

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin as›l ad› Mah-
mud’dur. Bu ayn› zamanda dedesinin ad›d›r.
fiiirlerinde Hüdâyî mahlas›n› kullan›rd›. Bu,
hidayet, do¤ru yolu gösterme veya do¤ru yola
gitme anlam›na gelir. Aziz ismi ise, fleyhi Üfta-
de taraf›ndan verilmifltir.

Zaman›nda büyük bir hürmete mazhar olmufl-
tur. Sultan I. Ahmet’in eline su döktü¤ü ve va-
lide sultan›n havlu tuttu¤u, padiflah›n fleyhin
arkas›ndan yaya yürüdü¤ü rivayetleri yayg›n-
d›r. Sultan Ahmet’in Kösem Sultan ile bir çok
kereler asitaneye geldi¤i görülmüfltür. O devir-
de, flimdiki Gülfem Soka¤›’na halk, Sultan
Ahmet Yokuflu ismini vermiflti. Üsküdar Bü-
yük ‹skelesi ile Sarayburnu aras›nda dar bir de-
niz yoluna da halk Hüdâyî Yolu ad›n› vermifl-
ti. Bu yolun en f›rt›nal› havalarda bile dalga
tutmad›¤› söylenir.

Sultan I. Ahmet’in ‘Pederim’ diye hitab etti¤i
Mahmud Hüdâyî Efendi’yi, Sultan II. Osman
da ziyaret ederdi. Sultan Osman’›n meflhur rü-
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yas›n› bu s›ralarda tabir etmifl ve ona, art›k âhi-
ret yolculu¤una haz›rlanmas› lâz›m geldi¤ini
söylemiflti. Bunun üzerinden çok geçmeden,
büyük ihtilâl patlak vermifl ve Padiflah, genç
yafl›nda hayata veda etmiflti.

Devrinde ‘Darü’l-aman’ (aman yeri, s›¤›n›la-
cak yer) olan tekkeye bir çok devlet ricali ilti-
ca etmiflti. Bunlar›n aras›nda Sultan II. Os-
man’›n sadrazam› Dilâver Pafla ile Halil Pafla
vard›. Halil Pafla’y›, tekkenin kap›lar›n› kapat-
t›rmak suretiyle gelen Bostanc›bafl›’ya teslim
etmemifl ve bu suretle hayat›n› kurtarm›flt›.

Hazreti Pîr’in, tatl› dilli, güzel söz söyler bir zat ol-
du¤u, sakall› ve orta boylu oldu¤u söylenir. Saçla-
r›n›n uzun oldu¤u ve dervifllerine de saç koyver-
meyi tavsiye etti¤i fiakaîk Zeyli’nde yaz›l›d›r.

Bu büyük mutasavv›f ayn› zamanda üstad bir
musikiflinast›. Merhum Sadettin Nüshet Er-
gun, Türk Musikisi Antolojisi adl› eserinde flun-
lar› yazm›flt›r:

“Ezgileri bugün bize kadar intikal edebilen bes-
tekârlar›m›zdan biri de XVII. yüzy›l›n flöhreti
büyük mutasavv›flar›ndan Aziz Mahmud Hü-
dâyî’dir. Celvetîli¤in intiflar›nda mühim bir
âmil olan bu de¤erli flahsiyet ilmi, tasavvufî
eserleri ve bilhassa fliirleri ile tan›nm›flt›r. l7.
as›rda ve daha sonraki zamanlarda yetiflen bir
çok mühim müsikiflinaslar›n da onun vücûda
getirdi¤i ilâhîlere besteler yapt›klar›n› görüyo-
ruz.Esasen Hüdâyî, bilhassa bestelemek üzere
bir tak›m manzumeler kaleme alm›fl, tevarih
tesbihleri, temcidleri, münâcaatlar, ilâhîler
yazm›flt›r. Tesbih ve temcidlerini bizzat kendi-
sinin de besteledi¤i rivayet edilmektedir. Hü-
dâyî Aziz Mahmud kurdu¤u tarikatte musikiye
büyük bir ehemmiyet vermiflti. Esasen Celvetî
âyini huflû ve huzûa (aç›k gönüllü olma) davet
eden hazin bir musiki ile yap›lmakta idi. Haf›z
Kumral, fiaban Dede gibi maruf musikiflinasla-
r›n Hüdâyî Dergâh›’nda zâkirbafl›l›k ettikleri
de görülmektedir.”

Aziz Mahmud Efendi, zaman zaman Küçük
Çaml›ca’daki çilehanesine çekilir ve burada
vaktini zikir, ibadet ve mûsikî ile geçirirdi. Bu
gidifllerinde güzel sesi olan Haf›z Kumral’› da
beraber götürürdü. 

fiu uflflâk ilâhînin güftesi Hüdâyî’nin, bestesi
de Haf›z Kumral’›nd›r:

Ey Allah›m bir zerreyim dâneyim
‹mâr›na muhtâç bir vîrâneyim
Lûtfun ile gafletten uyaneyim
Çerâ¤›na muhtâc›m pervâneyim
Sen bilürsün sen bilürsün sâd›k›
Sen bilürsün bezm-i vasla lây›k›
Hüsnüne pervane k›ld›n âfl›k›
Ger murâd›n yakmak ise yâneyim.

Hüdâyî Efendi’nin, 18 Arapça ve 12 Türkçe
olmak üzere toplam 30 kadar telif eseri vard›r.
Bunlar Üsküdar Selim A¤a Kütüphanesi’nde
Hüdâyî kitaplar› aras›ndad›r. Vâk›’ât adl› eseri,
sülûkü s›ras›nda ilâhî bilgiler ile tarikat›n s›rla-
r› ve ahvâli hakk›nda mürflidi Hazreti Üfta-
de’den dinledi¤i sözleri bir araya toplayan
Arapça büyük ve k›ymetli bir eserdir. Üstün-
deki vakfiyeden babas›n›n Mahmudo¤lu Faz-
lullah adl› bir zat oldu¤u görülmektedir.
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Büyük mutasavv›f›n flairli¤i ve mûsikîflinâsl›¤›
kadar ‘Lâlezârl›¤›’ da meflhurdur. Bu sahada,
bir devir açacak kadar derin bilgisi oldu¤u söy-
lenir.

l8. yüzy›l sonlar›nda yaflam›fl bulunan Tabip
Mehmet Aflkî Efendi’nin Takvîmü’l-Kibâr fî
Mi’yâru’l-Ezhâr adl› eserinde, bafllang›çtan iti-
baren 1730 y›l›na kadar yetifltirilen bütün lâle-
leri üç devreye ay›rmaktad›r:

1- Mukaddeme-i esmâ-i lâle.

2- Esma-i lâle der vakt-i Hüdâyî Mahmud
Efendi.

3- Hüdâyî Mahmud Efendi hazretlerinin zama-
n› fleriflerinden sonra, yani Sultan Mehmet
Han hazretlerinin zaman› fleriflerinden, Sultan
Ahmet Hân-› sâlis hazretlerinin vakitlerine
de¤in baz› malum olunan lâlelerin esmâlar›
(isimleri), demekte ve bu arada Hüdâyî Mah-
mud Efendi’nin yetifltirmifl oldu¤u lâlelerin
isimlerini vermektedir. Bunlardan baz›lar› flun-
lard›r:

1- Ferah-perver 2- fiûr-efgen 3- Âlem-i zîb 4-
Rûh-perver 5- Bâlâ-i turuncî 6- Pertev-efgen
7- Mihr-engiz ...

Ahmet Kâmil Efendi’nin, Sultan I. Mahmut
devrinde, Mustafa Pafla’n›n sadareti s›ras›nda
(1752-1755) ve 1164 (1750-5I) tarihinde yaz-
m›fl oldu¤u Risâle-i Esâmi-i Lâle adl› eserinde,
“Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi’nin bir müridi

lâle merakl›s›d›r. Bu müridin tesiri ile Aziz
Mahmud Efendi de lâleye merak sarar. Niha-
yet bu merak bütün ‹stanbul halk›na sirayet
eder” demektedir.

Bundan da anlafl›laca¤› üzere, lâleyi ‹stanbul-
lular’a tan›tan, sevdiren ve yayg›n bir hal al-
mas›na neden olan bir Üsküdarl›d›r. O devir-
deki lâleler, flekil bak›m›ndan bugünkünden
tamamen ayr› idi. (Hüdâyî Mahmud Efen-
di’nin çocuklar› için türbesi bahsine bak›n›z.)

Mahmud Hüdâyî, vahdet-i vücudu, fleriat hu-
dutlar›n› aflmamak üzere kabul eden ve her hu-
sûsta fleriatin zahidlik yolunu tutan bir sünnî
fleyhtir. Hatta o, tasavvufta taflk›nl›k gösteren
yahut biraz serbest fikri olan sofilere bile mu-
ar›zd›r. Simavna kad›s› fieyh Bedreddin ve so-
filerinin aleyhine Padiflaha bir arîza bile ver-
mifltir.

Celvetîlik tamamiyle sünnî bir tarikatt›r. Ku-
ruluflu çok eski y›llara dayan›r. ‹smail Hakk›
Bursevî Hazreti Silsilenâme-i Celvetiye adl› ese-
rinde: “Celvetîli¤in kurucusu ‹brahim Zâhid
Gilânî olup, zaman›nda hilâl, Üftade hazreti
zaman›nda yar›m ay ve Hüdâyî hazreti devrin-
de ise ay›n öndürdü gibi parlak olmufltur” de-
mektedir.

Yerini yurdunu terk etmek manas›na gelen
Arapça ‘celvet’ kelimesi, tasavvuf istilâh› ola-
rak kulun, Tanr› s›fatlar› ile halvetten ç›k›fl›na
ve Tanr› varl›¤›nda fani olufluna denir. Celve-
tiye ise, celvete mensup olan kimseler için söy-
lenmifl bir sözcüktür.

Bu tarikate girifl Esmâ (isimler) iledir. Esma-i
seb’a, yani Tanr›’n›n yedi ad› “Usûl-i Esmâ”
ad›n› al›r. Celvetîlikte bunlardan baflka befl ad
daha kabul edilmifltir ki bunlara da “Fürû-i Es-
mâ” denilir. fieyh taraf›ndan bu adlar, dervifle
s›ra ile muayyen miktarda verilir. Dervifl rüya
gördükçe fleyhine söyler ve fleyhi de bu rüyay›
yorarak, derviflin zikir miktar›n› art›r›r yahut
zikretti¤i ad› de¤ifltirir. Dervifl sabah namaz›n-
dan sonra günefl 1-2 m›zrak boyu yükselinceye
kadar zikir ile u¤rafl›r, sonra iki yahut dört re-
kat ‹flrak (güneflin do¤mas›) namaz›, biraz son-
ra da alt› rekat Kuflluk namaz› k›lar. Akflam na-
maz›ndan sonra alt› rekat Evvâbin namaz› de-
nilen bir namaz vard›r. Gecenin son k›sm›nda
da Teheccüd (gece namaz›) namaz› k›lmas› lâ-
z›md›r. Pazartesi ve Perflembe günleri, Zilhicce
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ve Muharremin ilk onuncu günü, Recep ve
fiaban aylar› ile Ramazan bayram›ndan sonra
alt› gün oruç tutar ve her hususta takva (dinin
yasak etti¤i fleylerden çekinme) yolunu güder.

Celvetîlerin taçlar› yeflil çuhad›r. Ve onüç di-
limlidir. Bu on üç dilimin, on iki Tanr› ismi ile
bu adlar›n birleflti¤ine delâlet etti¤i söylenir.
Celvetîli¤in Pir makam› Aziz Mahmud Hüdâ-
yî Efendi’nin bu tekkesi idi. Bundan dolay›,
Pîflvâ-y› Tarikat (Celvetî tarikat›n›n bafl› ve-
ya baflkanl›¤›) denirdi. Bu baflkanl›¤a Üsküdar
ve ‹stanbul’da flu tekkeler ba¤l› idi:

1- fieyh Camii Tekkesi (Üsküdar)
2- Ac›badem Tekkesi (Üsküdar)
3- Band›rmal› Tekkesi (Üsküdar)
4- Atpazarî Osman Efendi Tekkesi (Üsküdar)
5- Ayfle Sultan Tekkesi (Üsküdar)
6- Kap›c› Tekkesi (Üsküdar)
7- ‹skender Baba Tekkesi (Üsküdar)
8- Mihrimah Sultan Tekkesi (Üsküdar)
9- Musalla Tekkesi (Üsküdar)
10- Fenâyî Ali Efendi Tekkesi (Üsküdar)
11- Selâmi Ali Efendi Tekkesi (Üsküdar)
12- Selâmi Ali Efendi Tekkesi (Üsküdar)
13- Akarca Tekkesi (Tophane)
14- Akb›y›k Tekkesi (Ah›rkap›)
15- Alâaddin Efendi Tekkesi (Aksaray-Sofu-
lar)
16- Atpazarî Osman Efendi Tekkesi (Fatih)

17- Çak›r Dede-Kara Abal› Tekkesi (Dolma-
bahçe)
18- Keflfî Osman Efendi Tekkesi (Vezneciler-
Bayezid)
19- Küçük Ayasofya Tekkesi (Camiin içi)
20- Sarmafl›k Tekkesi (Edirnekap›)
21- Tenbel Hac› Mehmet Efendi Tekkesi (Üs-
küdar)
22- Gizlice Evliya Tekkesi (Üsküdar)

Görüldü¤ü gibi bu 22 tekkenin 14 tanesi Üs-
küdar’da kurulmufltur.

Bunun haricinde, 16789 nolu ve 2 Safer 1216
(14. 6. 1801) tarihli bir inhadan, Mahmud Hü-
dâyî hulefas›ndan Resulo¤lu fieyh Mustafa
Efendi’nin Kastamonu’da, K›rkçeflme Mahal-
lesi’nde bir tekke tesis etti¤i ve bu tekke fleyh-
li¤ine tayin istedi¤ini ö¤reniyoruz.

20301 nolu ve Zilhicce 1201 (Eylül 1787) tarihli
ve fieyh Mehmed Ruflen imzal› bir inhaya göre
de Aziz Mahmud Efendi halifelerinden Hamza
Dede’nin Drama’daki bir zaviyenin fleyhli¤ine
atanmas› istenmektedir.

12438 nolu ve 12 Zilkade 1111 (1 May›s 1700)
tarihli bir inhada da, Aziz Mahmud Efendi hule-
fas›ndan Mehmed Efendi’nin ‹zmit’te bir tek-
ke camii yapt›rd›¤› ve imam ve hatipli¤ini Aziz
Hüdâyî Efendi halifelerine flart etmifl oldu¤u
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ve Müstakim Mehmed Efendi’nin hüccetiyle
bu vazifeyi fieyh Ali Efendi’ye devretti¤ini gö-
rüyoruz.

Hüdâyî hazretlerinin vefat›ndan sonra bir çok
kimseler Âsitâne’de fleyhlik yapm›fllard›r ki
flunlard›r:

1- Dizdarzâde Mak’ad Ahmet Efendi. 1628 -
1639 tarihleri aras›nda postniflîn olmufltur.
Hüdâyî hazretlerinden sonra ilk fleyh oldu¤un-
dan ‘Reisü’l-Hulefa’ diye yad edilir. 1049
(1639-40) tarihinde vefat ederek Hüdâyî Tür-
besi yan›ndaki hazîreye gönülmüfltür. Bal›ke-
sirli’dir. (Türbesi bahsine bak›n›z.)

2- fieyh Maksut Efendi’nin k›z›n›n o¤lu Mes’ut
Efendi. 17-18 sene fleyhlik yapm›fl olup hilâfe-
ti, Mak’ad Ahmet Efendi’dendir. 1067 (1656)
tarihinde vefat ederek ceddi yan›na gömül-
müfltür. Halepli’dir. Bursal› ‹smail Hakk› Efen-

di, Mes’ut Efendi’nin meczub oldu¤unu ve ir-
flada kudreti bulunmad›¤›n› eserinde söyle-
mektedir.

3- Cennet Efendi denmekle maruf Fenâyî Meh-
met Efendi ‹bni ‹shak. Hüdâyî hazretlerinin âsâ-
r›d›r. ‹nabet ve hilâfeti Aziz Mahmud Efen-
di’dendir. 1075 (1664-65) tarihinde vefat ede-
rek asitanenin avlu kap›s› karfl›s›ndaki türbeye
gömülmüfltür. (Bu türbe bahsine bak›n›z.)

4- Gafûrî Mahmud Efendi. Hadîka yazar›. Geli-
bolu’dand›r. ‹nabet ve hilâfeti Mak’ad Ahmet
Efendi’dendir. Orada vaki Sultan Camii’nin
cuma vaizi iken Âsitâneye naklolunmufltur.
Vefat›nda fiair Nâlî Mehmet Efendi flu tarihi
demifltir:

“Aç›n›z Mahmud Efendi ruhuna el-Fatiha 1078”

1078 (1667) tarihinde vefat eden Mahmud
Efendi, Mak’ad Ahmet Efendi Türbesi’ne gö-
mülmüfltür. Fatih Camii vaizi idi. ‹lâhileri var-
d›r. (Sefîne, 3/19)

5- Devatî fieyh Mustafa Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmet Talip Efendi. Ahmediye Meydan› ci-
var›nda bir camii vard›. (Bu cami bahsine ba-
k›n›z.) Vefat›na flu tarih beyti demifllerdir:

Düfltü bir târîh-i zîba lafza ve mânâ ana
Âzim-i Hak oldu bindoksanda kutbu’l-ârifîn

1090

Oniki sene meflîhatte bulunmufl ve 1679 tari-
hinde vefat etmifltir. Kabri, fieyh Camii’nin
cümle kapas› önündeki türbededir. (Sefîne,
3/19)

6- fieyh Selâmi Ali Efendi. ‹stanköy Müftüsü
iken Atik Ali Pafla Camii fleyhi, Zakirzâde Ab-
dullah Biçare (öl. 1068/1657) Efendi’den ina-
bet (bir mürflide bafl vurarak tarikate girme)
edip sonra hilâfetle flerefyab olarak Âsitâne-i
Hüdâyî’de postniflîn olmufltur. Sonra mefl›hati
kald›r›larak fieyh Halil Efendi yerine getirilmifl
ve bunun üzerinden dahi meflîhati ref olun-
makla yerine Erzincanî fieyh Mustafa Efendi
fleyh olmufltur. Sonra, fieyh Selâmi Ali Efendi,
padiflah›n iradesiyle tekrar fleyh olmufltur. (Se-
lâmi Ali Efendi Camii bahsine bak›n›z.) 1104
(1692-93) tarihinde vefat edep F›st›kl›’da (K›-
s›kl›) kendi bina eyledi¤i zaviyesinde medfun-
dur.
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Celvetiye fleyhlerinin büyüklerinden bir zat
olan Selâmi Ali Efendi ile inançlar›n›n netice-
si olarak Niyâzî-i M›srî (16l7-1694) aras›nda
baz› mektuplaflmalar olmufltur. Bir ara Hüdâyî
Dergâh› civar›ndaki bir evde oturmufl olan
M›srî, Selâmi Ali Efendi ile bu s›rada ihtilâfa
düflmüfltür. Niyâzî-i M›srî ‘‹mam-› Hasan ve
‹mam-› Hüseyin Efendilerimiz hazretlerinin
nübüvvetlerine (Peygamberlik) dair’ bir risale
yazm›flt›. Bu risaleyi gören Selâmi Ali Efendi:
“Fahr-i âlem (s.a.v.) hatemü’l-enbiyad›r. On-
dan sonra nübüvvet yoktur” diyerek çok k›zm›fl
ve M›srî’yi padiflah Sultan II. Ahmet’e flikâyet
etmiflti. Bunun üzerine Niyâzî-i M›srî, iki ay
evinde hapsedilmiflti. (Sefîne, 3/20)

7- Samsunlu fieyh Halil Efendi. Selâmi Ali
Efendi’nin meflîhatten uzaklaflt›r›lmas› üzerine
1681 tarihinde dergâha fleyh olmufltu.

Samsunlu (Bafral›) Halil Efendi’nin meflîhati-
nin kald›r›lmas› ve M›s›r’a sürülmesi üzerine
Fenâyî Mustafa Efendi fleyh olmufltur. Fakat
bir sene sonra ayr›larak yerine î Mustafa Efen-
di geçmifltir. Gerek Hadîka yazar› ve gerekse
Zakir fiükrü Bey eserlerinde bu fleyhe yer ver-
memifllerdir.

Fenâyî Mustafa Efendi 1117(1705) tarihinde,
fieyh Abdülhay Efendi’nin vefat›nda da dergâ-
ha bir müddet fleyhlik yapm›flt›r. Fakat k›sa bir
zaman sonra yerine Mehmed Sabûrî Efendi
geçmifl ve kendisi de darg›n olarak Befliktafl’ta
çok sevdi¤i inzivaya çekilmifltir.

fieyh Mehmed Gülflen Efendi’nin ifadesine gö-
re, Fenâyî Mustafa Efendi ilk meflîhatini terk
ettikten sonra, Selâmi Ali Efendi ikinci defa
meflîhate getirilmifltir. Kendisi, 20. Bölük Oda-
bafl›l›¤›’ndan ayr›ld›¤› için Odabafl› denmekle
maruftur. Yeniçerilerin Orta Camii ile fiehza-
debafl› Camilerinde cuma fleyhli¤i yapm›flt›r.
1123 (1711) veya 1124 tarihinde vefat etti.
Kabrinin, o¤lu Yakub Afvî Efendi’nin yan›n-
da, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda, 9. Ada’da ve
Gündo¤umu Caddesi üzerinde oldu¤u söylen-
mektedir. Fakat tafl›na rastlâmad›m. (Sefîne,
3/20-21)

8- Erzincanî fieyh Mustafa Efendi. 1682-83 ta-
rihlerinde fleyh olmufltur. ‹nabet ve hilâfeti
Devâtç›zâde fieyh Mehmet Talip Efendi’den-
dir. Selâmi Ali Efendi’nin ikinci defa meflîha-
te getirilmesi üzerine Mustafa Efendi memle-

ketine gitmifl ve sonra tekrar gelerek, Abdül-
hay Efendi’nin 1117 (1705) tarihindeki vefat›
üzerine ikinci defa fleyh olmufltur. 1123 (1711)
tarihinde vefat ederek, fieyh Camii’nin cadde-
ye aç›lan cümle kap›s›n›n sa¤ taraf›ndaki hazî-
reye gömülmüfltür. Mezartafl› vard›r. K›z›n›n
kabri de yan›ndad›r. fieyh Mustafa Efendi, Er-
zincanî fieyh Mehmet Efendi’nin o¤ludur.
1078 (1677)’de fieyh Camii Tekkesi fleyhi ol-
du. Buradan, Hüdâyî Efendi Tekkesi’ne gitti.
1114 (1702)’de Kad›rga’da Sokollu Mehmet
Pafla Tekkesi fleyhi oldu. 1117 (1705)’te Tek-
rar Hüdâyî Âsitânesi fleyhi oldu ve vefat›na ka-
dar devam etti.

9- Abdülhay Efendi. Hüdâyî Dergâh› fleyhlerin-
den Edirneli Saçl› ‹brahim Efendi’nin o¤ludur.
Selâmi Ali Efendi’nin 1104 (m 1692-93) y›l›n-
daki vefat› üzerine postniflîn olmufl ve 1117
Recebinde (Ekim/Kas›m 1705-6) vefat ederek,
Hüdâyî Dergâh› civar›ndaki, Mahmut Bey
Türbesi’ne gömülmüfltür. (Mahmut Bey Tür-
besi bahsine bak›n›z.) Vefat›na, flu m›sra› tarih
olarak düflürmüfllerdir:

“K›la Abdülhay sana Hak rahmeti”
1117

‘Abdî’ mahlas› ile fliir yazan Abdülhay Efen-
di’nin ilâhîleri bir divan teflkil edecek kadar
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çoktur. Toptafl› Caddesi üzerindeki, Hallaç Ba-
ba Tekkesi’nin kendisi taraf›ndan kuruldu¤u
söylenir. (Hallaç Baba Tekkesi bahsine bak›-
n›z.) (Sefîne, 3/21)

fieyh Abdülhay Efendi’nin babas› Saçl› ‹bra-
him S›dk› Efendi ‹zmirli’dir. Babas›, Hünkâr
Sola¤› Abdurrahmanzâde Mustafa Çelebi,
A¤a’d›r. Hüdâyî Mahmud Efendi’nin müridi
olup Edirne Celvetî Tekkesi’ne fleyh oldu.
1070(1659) tarihinde namazda iken ikinci
rek’atde fücceten vefat etti. ‹lâhileri vard›r.
(Sicill-i Osmânî, 1/105; Sefîne-i Evliyâ, 3/15)

10- Çelebi fieyh Mehmet Sabûrî Efendi. Dede
Mehmet ismiyle de bilinen bu zat, 1130
(1718) tarihinde vefat ederek mürflidi Gafûrî
Mehmet Efendi’nin yan›na gömülmüfltür. Ve-
fat›na, Nahîfî Süleyman Efendi flu tarihi düfl-
müfltür:

“Ola Dede Çelebi kâm-bîn kurb-i Hüda”
1130

Dede Çelebi lâkab›yla bilinen Mehmet Sabûrî
Efendi, fieyh Mustafa Efendi’nin o¤lu olup
1048 (1638)’de Filibe’de do¤du. ‹stanbul’a ge-
lip yine Filibe’ye döndü ve Celvetî fleyhi oldu.
Tahsilini tamamlad›ktan sonra Hadis ilmini
ö¤renerek muhaddis, Kur’an-› Kerim âyetlerini
aç›klayarak da müfessir oldu.

1079 (1688)’de yine ‹stanbul’a gelip Üsküdar
Bulgurlu’da Gafûrî Efendi’den boflalan Musal-
la Tekkesi’ne fleyh oldu. Bir müddet sonra Ka-
d›askar Abdülkadir Efendi kendisine özel bir
tekke infla ettirdi ve buraya fleyh oldu.

Abdülkadir Efendi, 1084 (1675) tarihinde ve-
fat etti. Kabri, Edirnekap› Mezarl›¤›’nda, Dür-
rizâdeler Sofas› yan›nda olup tafl› mevcuttur.
Tekkesi Edirnekap› civar›nda, Niyâzî-i M›srî
Sokak üzerinde olup hazîresi ve fleyh evi elan
mevcuttur.

fieyh Sabûrî Efendi, 1120 (1708)’de buradan
ayr›larak Sütlüce’ye nakl-i mekân ile burada
oturdu. 1123 (1711)’de Aziz Mahmud Hüdâyî 
Efendi Tekkesi’ne fleyh oldu ve yedi sene son-
ra 1130 Muharreminin beflinde (9 Aral›k
1717) vefat etti. Faz›l ve âbid bir zât olup ilâ-
hiyat› vard›r. Küçük Ayasofya fleyhi Ahmet
Ümidî Efendi’nin hemflirezâdesi idi.

fieyh Mehmet Dede Çelebi Efendi için Hoca-
zâde Ahmet Hilmi Bey, Ziyaret-i Evliya adl›
eserinde diyorki:

“Halvetî Tarikati’nin meflayihinden olup Fili-
be’de tekke fleyhi iken 1087 (1676) tarihinde
vefat eden fieyh Mustafa Efendi’nin o¤lu ve ki-
bar meflayihten fieyh ‹smail Efendi’nin torunu-
dur.

Dede Çelebi ünvan›yla meflhur olan Mehmet
Efendi 1048 Muharreminin onuncu âflura gü-
nü (24 May›s 1638) Filibe’de do¤du. ‹lk e¤iti-
mini memleketinde ald› ve yirmibir yafl›nda
oldu¤u halde, 1060 (1650) senesinde ‹stan-
bul’a gelerek Gafurî fieyh Mehmet Efendi’den
inabet ve sekiz sene kadar ona hizmet etti.
1069 (1658) senesinde Hüdâyî fieyh Mahmud
Efendi Âsitânesi’nde seccadeniflîn olan Cen-
net Efendi’nin dualar›yla icazet ald›.

Sonra Filibe’de ceddi fieyh ‹smail Efendi zavi-
yesinde fleyh oldu ve onbir sene muridlerini ir-
flad etti. O s›rada fiehabüddin Camii va’izi,
fleyhü’l-kurra Mehmet Efendi’den tefsir ve ha-
dis ilimlerini ö¤renerek nakline dahi mezun
oldu.

1078 Cemaziyelevvelinde (Ekim 1667) fleyhi
Gafurî Efendi vefat etmekle ‹stanbul’a geldi ve
baz› camilerde kürsi fleyhi ve 1082 (1671) se-
nesi bafllar›nda Gafurî Efendi Zaviyesi’ne sec-
cadeniflîn oldu. Ayn› senenin zilhiccesinde
(Mart-1672) Edirnekap›s› dahilinde kendisi
için hay›r sahibi bir zat taraf›ndan bir mescit
ve tekke yap›l›p meflîhat ve cami imameti ve-
rildi¤inden oraya tafl›nd›.

1083 zilkadesinde mescide minber konuldukta
hitabeti dahi kendisine ihsan olunmufltur.
1102 (1690) tarihinde, E¤rikap›’da ‹vaz Efendi
Camii va’ziyesi tevcih olunmufltur. 38 sene ka-
dar tekkesinde fleyhlik yaparak muridlerinin
e¤itimi ile meflgul oldu.

1121 Rebiyülevvelinde (May›s 1709) Sütlü-
ce’de sat›n ald›¤› eve tafl›nd› ve burada otur-
maya bafllad›. 1123 Rebiyülâhirinde (May›s-
1711) Hüdâyî fieyh Mahmud Eendi Tekkesi’-
ne fleyh ve hadis ve tefsir nakline tayin olun-
du. 1130 Muharreminin 15. pazar günü ö¤le
namaz›n› (19 Aral›k 1717) müteakib vefat
edip fieyh Ahmet Efendi yan›na defn olundu.
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Dede Çelebi ilim ve irfan sahibi bir zat olup
Saburî mahlas›yla yaz›lm›fl ilâhîleri vard›r ki,
biri fludur:

Çün mübarek günlerin âlemde vâr› cum’ad›r
Cümle iman ehlinin cisminde cân› cum’ad›r
Gecesi kadar mübarek gündüzü ›yd-i flerif
Lâ-cerem rahmet berât›n›n niflan› cum’ad›r
Uçma¤a uçmak dilersen olma hâli cum’adan
Cennete girmek dilersen olma hâli cum’adan
Ey Sabûrî azm idüb Cennet diyâr›na giden
Her günü bir ›yddir ›ydinin ›ydi cum’ad›r.

fieyh Mehmet Dede, Küçük Ayasofya fieyhi
Ahmet Ümidî Efendi’nin hemflirezâdesi idi.

Yukar›da yeri belirtilen, Edirnekap›s› dahilin-
deki tekke, Niyazi-i M›sri Soka¤› üzerinde olup
hazîresi ve fleyh evi elan mevcuttur. Kad›asker
Abdülkadir Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
Abdülkadir Efendi, 1084 (1673)’te vefat etti.
Kabri, Edirnekap›s› Mezarl›¤›’nda ve Dürrizâ-
deler sofas›ndad›r. Sikkeli flâhidesi mevcuttur.

11- Atpazarî fieyh Osman Efendi. Hadîka yazar›
flu bilgiyi vermektedir: “Vatan-› aslîsi Bile-
cik’tir. Selâmi Ali Efendi’den ahz ü inabet ve
hilâfet etmifltir. Üsküdar’da Atpazar› yak›n›n-
da yeniden bir cami yapt›rm›flt›r. Vefat›na,
‘fieyh-i Dergâh-1140’ (1727-28) tarih vaki ol-
mufltur. Bu dahi, Mukid Ahmet Efendi Türbe-
si’nde, Dede Çelebi yan›nda medfundur.”

Hadîka, kabrini Ahmet Efendi’nin yan›nda
göstermesine ra¤men, fieyh Ruflen Efendi’nin
kabirlerin yerlerini gösteren plân›nda, Osman
Efendi’nin ismi yaz›l› de¤ildir. ‹htimal, ismi bi-
linmeyen kabirlerden biri bu zata aittir. (Sefî-
ne, 3/22)

12 - fieyh Yakub Afvî Efendi. Odabafl› fieyhi lâ-
kab›yla tan›nm›fl olan Amasyal› Fenâyî Musta-
fa Efendi’nin o¤lu, Atpazarî fieyh Osman
Efendi’nin damad›d›r. ‹nabet ve hilâfeti kaim-
pederi Osman Efendi’dendir. Babas›n›n inabet
ve hilâfeti fieyh Selâmi Ali Efendi’dendir. Ve-
fat›na, ‘fieyh râhil (fleyh göçtü)- 1149’ tarih vaki
olmufltur.

Celvetiye Tarikat›’n›n fazilet sahibi bir fleyhi
olan Yakup Gafûrî Efendi, ilmi tahsilini baba-
s›yla zaman›n kemal sahibi alimlerinden ikmal
ettikten sonra Üsküdar’da Atpazar› yak›n›nda
yapt›rd›¤› Celvetiye Dergâh›’nda ilim ve irfan›

neflretmekte olan fieyh Osman Efendi’ye inti-
sab etmifltir. Bir çok eserleri ve divançe teflkil
edecek kadar ârifâne ilâhîleri vard›r.

Kabri, ‹nadiye’den Karacaahmet Türbesi’ne
giderken, sa¤ tarafta, Yüksekkald›r›m adl› yer-
de, annesinin yan›ndad›r. fiâhidesi fludur (Sefî-
ne, 3/23):

Celvetî Mahmûd Efendi’ye halîfe idi bu
Lezzet-i dünyâya kat’â eylemezdi ârzû
Giceler kâim, günü savm üzre geçdi nice y›l
Hak budur kim râh-› takvâda iderdi cüst ü cû
Mürg-i rûhu Cennet-i firdevs içinde ola flâd
Sebz-i bâ¤-› gülflen-i Adn ide dâim sû-be-sû
Bir elif kamet gidüb fevtinde târîhin didi
Kutb-i Hak Yakub Efendi bezm itdi Hakk’a Hû

Sene 1149 fî Ramazan 15

17 Ocak 1737 tarihinde vefat etmifl olan Ya-
kup Efendi’nin o¤lu Ahmet Efendi, Selâmi Ali
Efendi Tekkesi’nin fleyhi idi. 1196 (1782) tari-
hinde vefat ederek, babas›n›n yan›na gömül-
müfltür. “Katar fieyhli¤i’ne ra¤bet eden Yakup
Efendi, Yeni Valide Camii fleyhi olmufl ve me-
flîhati terk ederek hanesini halvethane edin-
miflti.”

13- fieyh Yusuf Efendi. Edirne’de, Sultan Selim
Camii’nde cuma vaizi iken, bu dergâha fleyh
olmufltur. Mürflidi, Saçl› ‹brahim Efendi’dir.
1155 (1740-4l) tarihinde vefat ederek, Hüdâyî
Mahmud Efendi Türbesi karfl›s›ndaki sofaya
gömülmüfltür.

14- F›st›kl› fieyhi Mehmet Efendi. ‹nabet ve hilâ-
tefi Selâmi Ali Efendi’dendir. 1159 (1746) ta-

Üsküdar Cami ve Mescitleri

101

Atpazar› Osman

Efendi Tekkesi fleyhi

Yakup Afvî Efendi’nin

1149 tarihli flâhidesi.



rihinde vefat ederek, Selâmi Ali Efendi’nin
K›s›kl›’daki aç›k türbesi yan›na gömülmüfltür.
Niksarl›’d›r.

15- fieyh Mustafa Efendi. 14 numarada ad› ge-
çen, fieyh Pir Mehmet Dede Efendi’nin o¤lu
olup, onun yerine fleyh olmufltur. Bursa’da do¤-
mufltur. 1188 (1774-75) tarihinde vefat ede-
rek, Hüdâyî Mahmud Efendi Türbesi yan›nda-
ki hazîreye gömülmüfltür. 29 y›l meflîhat maka-
m›nda kalm›flt›r. Mezar tafl›na göre 6 Zilkade
1188 (8 Ocak 1775) tarihinde vefat etmifltir.
Vefat›na; “Mustafa’ya ide Hakk Huld-i makâm”
tarihi düflürülmüfltür.

16- Mudanyal› fieyh Mehmet Ruflen Efendi. ‹s-
tanbul’da Sultanahmet Camii vaizi iken, Hü-
dâyî Dergâh› fleyhi Mustafa Efendi’nin 1188
(1774) tarihindeki vefat› üzerine meflîhate ge-
tirilmifltir. 7 Safer 1189 (9 Nisan 1775) tarih-
li, alt›n serpmeli bir berat ile meflîhatin kendi-
sine verildi¤i bildirilmifltir. (Osmanl› Arflivi Ev-
kaf Defteri I, s. 253)

1198 (1783-84)’te Baflçavufl Nazif Efendi’nin
gizli düflmanl›¤› ile iftirada bulunmas› üzerine,
meflîhati kald›r›larak Mudanya’ya sürüldü. Ye-
rine, Padiflah fermaniyle Befliktafll› Neccarzâde
Ebubekir Mehmet S›dd›k Efendi getirildi. Fa-

kat, fieyhülislâm Arapzâde Atâullah Efen-
di’nin arac›l›¤› ile afv olunmufl 1199 Ramaza-
n›nda (Temmuz 1785) ‹stanbul’a getirilmifl ve
meflîhati geri verilerek tekrar asitaneye fleyh
olmufltur. 1209 (1795) tarihinde vefat eden ve
Büyük Ruflen Efendi diye bilinen bu zat›n kab-
ri, fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›nda ve yol kenar›n-
dad›r.

Ruflen Efendi’nin büyükbabas›, 1130 (17l8) ta-
rihinde vefat eden Mudanyal› fieyh Mustafa
Efendi, babas› ise, 1165 (1752) tarihinde vefat
eden, Mudanyal› fieyh Seyyid Abdurrahman
Efendi’dir. fieyh Mustafa Efendi’nin inabeti,
1102 (1690-9l) tarihinde Magosa’da vefat
eden Atpazarl› Fazl-› ‹lâhî Osman Efendi’den-
dir.

Ruflen Efendi’nin babas› fieyh Abdurrahman
Efendi, 1149 (1736-37) tarihinde ‹stanbul’a
gelerek Kapua¤as› Tekkesi’ne fleyh tayin edil-
miflti.

Cevdet Pafla, meflhur tarihinde; “Bursal› ‹sma-
il Hakk› halifelerinden Çorlu’da oturan Perte-
vî Efendi’nin (öl. 1182/1768-69) ve tekke
fleyhlerinin daniflmendlerinden Üsküdar’da
Hüdâyî Âsitânesi fleyhi Mehmet (Ruflen) Der-
vifl Efendi, siyatikten bir kaç ay ›zd›rap çektik-
ten sonra hayat›ndan umud kesilerek Hüdâyî
Âsitânesi fleyhli¤ini o¤lu fiahabeddin Efen-
di’ye terketti. Üzerinde bulunan vazifeleri hiz-
metliler aras›nda da¤›tt›. Vasiyetini yapt›ktan
sonra onbefl yirmi gün içinde fiaban›n 6’nc›
Pazar günü (26 fiubat 1795) gecesi akibetinin
zaviyesine göçtü.” demektedir. (Sefîne, 3/23)

17- Neccarzâde Ebubekir Mehmet S›dd›k Efendi.
Befliktafl ‹skelesi civar›nda, Sinan Pafla Ca-
mii’nin arka taraf›ndaki Neccarzâde (Dülger-
zâde) Dergâh›’ndan getirtilerek, 1198 (1783-
84) tarihinde Âsitâneye postniflîn olmufltur.
Babas›, Hüdâyî Dergâh› fleyhlerinden, Dülger-
zâde Befliktaflî Mustafa R›za Efendi olup 1159
(1746) tarihinde vefat ederek Befliktafl’taki
dergâh›n türbesine defnedilmifltir.

Âsitânedeki fleyhli¤i çok k›sa olan Mehmet
S›dd›k Efendi, 1208 (1793-94) tarihinde vefat
ederek babas›n›n yan›na gömülmüfltür.

18- fiehabeddin Efendi. Büyük Ruflen Efen-
di’nin o¤lu olup babas› taraf›ndan yetifltirilmifl-
tir. 1795 tarihinde meflîhat makam›na getiri-
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len fiahabeddin Efendi bu görevde, 23 y›l kal-
d›ktan sonra 1233 (Ocak 1818) senesinde ve-
fat etmifl ve Hüdâyî Türbesi’nin yan›ndaki bü-
yük türbeye gömülmüfltür.

19- fieyh Abdurrahman Nesib Efendi. fiehabed-
din Efendi’nin o¤lu, Büyük Ruflen Efendi’nin
torunudur. 1818 tarihinde postniflîn olmufl ve
bu vazifesi 23 y›l sürmüfltür. 1258 (l842)’de ve-
fat ederek babas›n›n yan›na gömülmüfltür.
Bursal› fiair Zaik Efendi flu ölüm tarihini söyle-
mifltir:

Bu flehbaz-› himem dergâh-› vâlâ-yi Hüdâyîden
Cenâh-› zâhir ü bât›nla bezm-i vahdete uçtu
Bu târîh eyledi hem nâm-› Câmi Zaika rihlet
Hüdâyî postniflîni Seyyid Ali Nesib göçtü

1258

Seyyid mahlas› ile yazd›¤› divan›, Süluk-i Cel-
vetiye’ye dair risalesi ve besteleri vard›r.

20- fieyh Müneccimbafl› Sadullah Efendi. Abdur-
rahman Nesib Efendi’nin vefat› üzerine 1842
tarihinde postniflîn olmufl ve 1265 (1848) y›-
l›nda vefat etmifltir. Kabri, Hüdâyî Mahmud
Türbesi’nin sol taraf›ndaki türbededir. (Bugün
y›k›lm›fl bulunan bu türbe bahsine bak›n›z.)

21- fieyh Mehmet Ruflen Tevfikî Efendi. fieyh
Abdurrahman Nesib Efendi’nin o¤ludur. ‹lim
ve irfan sahibi bir zat olup musikide tam bir
bilgisi vard›r. Bir çok ilâhî bestelemifltir. 1226
(1811) senesinde do¤du¤u san›lan Tevfikî
Efendi, 22 Rebiülâhir 1309 (23 Kas›m 1891)
tarihinde vefat ederek babas›n›n gömülü bu-
lundu¤u türbeye gömülmüfltür. 44 y›l meflîhat-
te bulunmufl ve en k›demli fleyh olmakla Mec-
lis-i Meflayih (fieyhler Meclisi)e baflkanl›k et-
mifltir. Musikide hocas›, Bursal› Dudanî fierif
Efendi’dir. 1225 (18l0) tarihinde dünyaya geldi.

22- fiahabeddin Efendi. fieyh Mehmet Ruflen
Tevfikî Efendi’nin o¤ludur. 1320 (1902)’de
vefat ederek asitanenin hazîresine gömüldü.
Tafl› yoktur. Etraf› bir tel ile çevrilmifltir. Kar-
defli Abdullah Felâhî Efendi, Küçük Ayasofya
Tekkesi fleyhi idi. 27 Muharrem 1267 (Aral›k
1850)’de vefat ederek Zakirzâde Abdullah
Efendi’nin yan›na gömülmüfltür. Di¤er kardefli
ise Sadrüddin Efendi’dir.

23- Mehmet Gülflen Efendi. fieyh Mehmet Ru-
flen Tevfikî Efendi’nin torunu Sadrüddin Efen-

di’nin o¤lu olup fieyh Faik Efendi taraf›ndan
yetifltirilmifltir. 1282 (1865) tarihinde do¤du.
134l (1923) tarihinde vefat etmifltir. Kabri,
Hüdâyî Mahmud Efendi Türbesi’nin sol tara-
f›nda, 1188 (1774-75) tarihinde vefat eden
fieyh Mustafa Efendi’nin yan›ndad›r. fiâhidesi-
nin üzerinde bir fes bulunmaktad›r. Külliyat-›
Hüdâyî’yi neflretmifltir.

fieyh Mehmet Gülflen Efendi 1282 (1865)de
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Üsküdar’da do¤du. Babas› Kayseri niyabetinde
(Kad› vekilli¤i) iken 1289 (1872) tarihinde
vefat eden Mektubîzâdeler’den Mehmed Sad-
rüddin Efendi’dir. Babas› taraf›ndan sülâlesi
F›nd›kl› cami-i flerifinin bânisi Molla Çele-
bi’ye ve ondan Sadrüddin Konevî hazretlerine
kadar uzan›r.

Annesinin babas› fieyh Mehmet Ruflen Tevfik
Efendi’dir. Onun babas› Mehmed fiehabeddin,
onun babas› Mudanyal›zâde Büyük Ruflen
Efendi’dir. Büyük Ruflen Efendi’nin efli, Hani-
fe Han›m’dan itibaren sülâlesi Mevlâna Celâ-
leddin-i Rumi’ye kadar uzan›r.

Büyük Ruflen Efendi’nin babas› fieyh Abdur-
rahman Nesib Efendi, onun fleyhi ve babas›
Mudanyal› fieyh Mustafa Efendi, onun babas›
Mudanyal› ‹mam Emin Efendi, onun babas› ise
‹brahim Pafla’d›r.

Mehmet Gülflen Efendi, Do¤anc›lar Rüfldiye-
si’nde okuduktan sonra tarikate girip Mehmed
Ruflen Tevfik Efendi’den feyz ald›. 1309
(1891) tarihinde Bursa’da ‹smail Hakk› Burse-
vî Âsitânesi fleyhi Faik Efendi yerine fleyh ol-
du. Daha evvel, 1295 (1878)’de Evkaf Mektu-

bî Kalemi’ne memuriyetle girmiflti. 1328
(1910) senesine kadar bu hizmeti yürüttü. Son
memuriyeti, Harem-i fierif-i Nebevî Müdiriye-
ti olup 1320 (1902)’de, tekkede meflîhati ilân
edilince bu görevden ayr›ld›. Ayr›ca Meclis-i
Meflayih riyasetinde de bulundu. Hankâh’ta
bir kütüphane kurmay› baflarm›flt›r. 2 Ramazan
1341 (18 Nisan 1923) tarihinde vefat etti. fiâ-
hidesi için tekkede gömülü olanlar k›sm›na ba-
k›n›z. (Sefîne-i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi
Yazma Ba¤›fllar No: 2307, 3/28-29)

24- Abid Efendi. Mehmet Gülflen Efendi’nin
hemflirezâdesi olup tekkenin son fleyhidir.
1923 tarihinde postniflîn olmufl ve tekke ve za-
viyelerin kapat›lmas›na kadar vazifede kalm›fl-
t›r. l945 senesinde vefat ederek Karacaahmet
Mezarl›¤›’na gömülmüfltür. Hüseyin Vassaf
Efendi’ye göre, daha evvel Rum Mehmet Pafla
Dergâh› fleyhi idi. Bu vazifede iken Evkaf Ka-
leminde çal›fl›yordu. Alim ve faz›l bir zatt›.
Gülflen Efendi’nin halifesidir.

Mudanyal› Ruflen Efendi’ye kadar meflîhat ta-
yin ile olmufl, kendisinden sonra babadan o¤u-
la intikal etmifltir.

Hüdâyî hazretlerinin dergâh›nda flu kimseler
bulunuyordu:

a) Türbedarlar yedi kifli.
b) Ahç› ve mutfakta çal›flanlar alt› kifli
c) Kahve oca¤›nda iki kifli
d) ‹mam iki kifli
e) Hatip bir kifli
f) Müezzin dört kifli
g) Kayyum dört kifli.
h) Müridler. (Bunlar›n say›s› kesin olarak bi-
linmiyor.)
i) Bac›lar. (fieyh ve dedegân evlerinin temizlik
ifllerini görürlerdi.)

Hüdâyî Efendi’nin zâkirbafl›s› fiaban Dede idi.
Besteleri ve ilâhîleri oldu¤u söylenen fiaban
Dede 1061 (1651)’de vefat ederek Âsitâne ha-
zîresine gömülmüfltür. O¤lu, Zakirzâde Abdul-
lah Biçare Efendi, postniflîn olan Bal›kesirli,
Dizdarzâde Mak’ad Ahmet Efendi’nin terbiye-
sine verilmifl ve onun telkini ile de Celvetî ta-
rikine dahil olmufltu. Bunu bir fliirinde flöyle
dile getirir:

Her kulu bir yoluyla bulmufl Hüdâ’yi ben Veli
Celvetîyem Celvetîyem Celvetîyem Celvetî
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1655’de Üstüvanî Mehmet Efendi’nin yerine
Fatih Camii vaizi oldu. Çok güzel söz söyler,
tasavvufî konuflmalar yapard›. Atpazarî Osman
Efendi ile Selâmi Ali Efendi’nin onun taraf›n-
dan yetifltirildi¤i söylenir. fiiirlerinde Abdi ve
Biçare mahlas› kullanm›fl olan fieyh Abdullah
Efendi, 1068 Muharreminde (Ekim 1657)’de
Üsküdar’da vefat ederek Miskinler Tekkesi’-
nin arkas›ndaki büyük mezarl›¤›n ortas›na def-
nedilmifltir. O¤lu Cafer Efendi de 1108
(1696)’da vefat ederek babas›n›n yan›na gö-
mülmüfltür. Abdullah Efendi’nin matbu divan›
vard›r. Abdullah Efendi’nin sofas› bugün de
mevcuttur. fiâhidesi sütun fleklindedir.

Tekkenin son as›r di¤er bir zâkirbafl›s› da Nazif
Beyzâde Hayrullah Zekâi Efendi idi. Ömer
Efendi de bu tekkenin zâkirbafl›s› idi. 1228
(1813) tarihinde vefat etti. Kabri, tekkenin
hazîresinde idi.

Hüdâyî Dergâh› zâkirbafl›lar›ndan biri de, Ha-
tib Aziz Efendi idi. 1272 (1856)’da vefat etti.
Kabri hazîrededir. fiâhidesindeki kitâbe fludur:

Nesl-i âli-i Hüdâyî’den bu zat-› bî misal
Bir azizü’l-kadr efendi idi k›ld› irtihal
Ol edîbi genc iken ilm ü salât ü hilm ile
Mazhar-› hulk-i Muhammed eylemifldi Zülcelâl
Hem hatib ü hem imam-› Âstân-› Pîr idi
Minber ü mihrab› zeyn eylerdi eyyam ü leyal
Mevlid ü mersiyye vü ayin ü mi’raciyye’de
Nâdir ü bî-misl idi ol zâkir-i flîrin makal

Râh-› fia’banî’de mustahlefdi geldikde Receb
Kalmad› flehr-i S›yame eyledi ›yd-i visal
Cedd-i paki yan›na ald› neseb-i zât›n›
Zerresin cezb itdi mihr-i a’zam-› burc-› kemal
‹rtihal ü defnine târîh-i tâm oldu Senih
Kurb-i Mahmud’u makam itdi Azîz’e hüsn ü hal

7 Receb 1272.

Hüdâyî Dergâh› Mülhak (sonradan kat›lm›fl)
Vak›flar›:

11.641 Nolu ve 16 Rebiyülevvel 1251 (12
Temmuz 1835) tarihli bir arzuhalde “Sadrazam
Halil Pafla ve kardefli Mirimirandan Mehmed
Pafla vak›flar›n›n Hüdâyî evkaf›na mülhak” ol-
du¤unu görüyoruz.

12.673 Nolu ve 27 Cemaziyelâhir 1134 (14 Ni-
san 1722) tarihli bir inha’ya göre Faik Pafla’n›n
da bu tekke evkaf›na mülhak evkaf› vard›r. Bu
katma evkaf›n tevliyeti (yönetimi) ise, Faik
Pafla’n›n o¤lu Mehmed Bey’in elinde idi. Faik
Pafla, meflhur Turhan Bey’in sülâlesindendir.

Emine, Ayfle, Rabia ve Belk›s Hatun adlar›n-
daki hay›r sahiplerinin de Hüdâyî evkaf›na ka-
t›lm›fl evkaflar› vard›. fieyh Mehmed Ruflen im-
zal›, 12.901 Nolu ve 10 Safer 1209 (6. 9. 1794)
tarihli bu arzda “Abdülgani Dede ve fieyh Ah-
med Efendi vak›flar›ndan vazifeli münhal ca-
bilik (Vak›f gelirlerini toplayan) cihetlerinin
tevcihi” istendi¤i yaz›l›d›r. Emine Han›m’›n
1078 ve 1081 (1667-1671), Ayfle Han›m’›n
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1045 (1635), Rabia Han›m’›n 1090 (1679) ve
Belk›s Han›m’›n 1047 (1637) tarihli vakfiyele-
ri vard›r.

Mirahur Ali A¤a’n›n Hüdâyî Vakf›’na mülhak
vakf› vard›. 12.900 Nolu ve 29 m. 1209 (26. 8.
1794) tarihli bir arz’da, bu vak›ftan vazifeli cüz-
han ve Gevher Hatun vakf›ndan da, vazifeli
muvakkitlik cihetlerinin tevcihi arzu edilmifl-
tir.

Osmanl› Arflivi’ndeki 29 Safer 1125 (26 Mart
1713) tarihli bir arzuhal’de “Sultan Ahmed’in
Aziz Mahmud Efendi’ye hibe ve temlik eyledi-
¤i Bulgurlu ve c›var›ndaki (Ümraniye) araziye
yap›lan müdahalenin men’i” istendi¤i yaz›l› ol-
du¤una göre bütün bu havali asitaneye mülhak
idi. Bu arzuhal, Hüdâyî Mahmud Efendi evlât-
lar›ndan Afife, Rukiye ve Zeynep Han›mlar’›n
imzas›n› tafl›maktad›r. (Osm. Arfl. M. Cevdet
Tasnifi Evkaf Defteri IV, No: 28772-29101)

Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Tekkesi Camii
Haziresi’nde gömülü olanlar:

1053 Zilhicce 10 (19 fiubat 1644). Faik Pafla.
Tafl› mevcut de¤ildir. Tekkenin alt›nda-
ki türbede oldu¤u san›lmaktad›r. (Vefe-
yât, s. 42; Sicill-i Osmânî, 4/3) Faik Pafla
‹zmir’de bir cami, medrese ve mektep
yapt›rm›flt›r. Bu eserler ve vak›flar› Hü-
dâyî Aziz Mahmud Efendi vakf›na mül-
hakt›r.

1076 (1665). fieyhülislâm Sun’izâde Mehmed
Emin Efendi. Kabri Faik Pafla’n›n yan›n-
da olmal›d›r. Muhteflem kavu¤u Selim-
zâde kabrinin önündedir. (Sicill-i Osmâ-
nî, 4/175)

1096 (1685). Mustafa Efendi. Müderris, fiam
ve Medine mollas›. Tafl› yoktur. (Sicill-i
Osmânî, 4/403).

1100 (1688). Hüdâyî Mahmud Efendi evlâ-
d›ndan, mevali-i a’zamdan Ebu’s-Suud
Efendi. Fatma Sultan Hazîresinde yat-
maktad›r. (Sicill-i Osmânî, 1/170)

1171 (1757). Yusuf Paflazâde Mustafa Bey.
Uzun yaz›. fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›nda.
(Sicill-i Osmânî, 4/433)

1177 (1763). Sadr-› esbak ‹brahim Pafla’n›n

biraderzâdeleri Niflanc› Ali Pafla evlâ-
d›ndan Haf›z Mehmed Bey Efendi.
fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›nda, set üstünde
bulunmaktad›r. (Sicill-i Osmânî, 3/533)

1188 Zilkade 6 (8 Ocak 1775). fieyhler Me-
zarl›¤›’ndad›r. Tafl› sikkelidir. Hazreti
Hüdâyî kuddise sirruhu’l-âlî Âsitâne-i
feyz âfliyânelerinde Pîrâye-i makam-›
meflîhat iken irtihâl-i dar-› cemal eden
kutb-› daire-i velâyet evc-i âlâ-y› kera-
met umdetü’l-vâs›lîn pîflvâ-y› ehl-i yakîn
mürflid-i âgâh arif-i billah fieyh Mustafa
Efendi hazretlerinin rûh-› flerîfleri içün
el-Fatiha. 

1194 (1780). Hadice Sultan ebesi Ümmügül-
süm Hatun.

1198 fiaban 22 (Temmuz 1784). Hazreti Hü-
dâyî bendelerinden Sultan Selim Han
Camii imam› el-hac Abdullah Efendi.
Ruflen Efendi mezarl›¤›.

1205 Receb 3(8 Mart 1791). Kallâvîli bafl ta-
fl›. Fatma Han›m Sultan hazîresi. Sadra-
zam Rusçuklu Hasan Pafla. (Sicill-i Os-
mânî, 2/160) Hasan Pafla’n›n fiumnu’da
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harap ve kapal› bir mescidin hazîresinde
de bir flâhidesi vard›r.

1209 fiaban 16 (7 Mart 1795). Sikkeli. fieyh
Mudanyal› Ruflen Efendi. fieyhler Me-
zarl›¤› karfl›s›. (Sicill-i Osmânî, 2/422)

Olub rûh-› revân› âzim-i vadi-i râh-› Hakk
Makâm›n nur-› tevhîd ile Rûflen eyleyüb Allah

1210 (1795). Abdî Dede’nin k›z› Emine Mon-
la. Halil Pafla Türbesi hazîresi.

1213 (1798). Sultan Selim imam› el-hac Ab-
dullah Efendi’nin efli hace Habibe Ha-
n›m. Ruflen Efendi mezarl›¤›.

1218 (1803). Mudanyal›zâde Mehmed Ruflen
Efendi’nin efli Hanife kad›n. Fatma Ha-
n›m Sultan mezarl›¤›. Yan›nda tarih k›s-
m› gömülü olan, seccâde-niflîn Mudan-
yavîzâde fieyh Mehmet Ruflen Efen-
di’nin o¤lu Edirne müderrisân›ndan
Mehmet Ziyaüddin Efendi.

1218 (1803). Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi
evlâd›ndan Ayfle Han›m.

1224 (1809). On üç dilimli sikkeli. Bir ehl-i
han Said Efendi.

1225 (1810). Bursa kaimmakam› el-hac Mus-
tafa A¤a’n›n o¤lu Hâcegân-› Dîvân-›
Hümâyun’dan ‹brahim fiefik Bey’in ka-
y›n validesi Vehibe Han›m.

1226 (1811). Aziz Mahmûd Hüdâyî hazretleri
evlâtlar›ndan, mütevellî ve fiam kazas›
‹madzâde Mahmud Efendi. (Sicill-i Osmâ-
nî, 4/330) Fatma Han›m Sultan hazîresi.

1228 (1813). Sikkeli. fieyh fiahabeddin Efen-
di’nin torunu ‹zeddin Efendi.

1228 gurre-i fievval (27 Ekim 1813). Âsitâne-i
refiü’fl-flân’da seccade-niflîn efl-fleyh
Mehmed fiahabeddin Efendi’nin k›z›
Rukiye Han›m. Fatma Han›m Sultan
hazîresi. Tarih k›sm› gömülüdür. fieyh
fiahabeddin Efendi utekas›ndan Dâye
Hatun ve fiahabeddin Efendi’nin eflinin
kabirleri de buradad›r.

1228 fievval (Ekim 1813). Büyük molla sar›k.

Hazreti Pir Hüdâyî Kaddesallahu sirre
asitânesi fleyhi Mudanyal›zâde efl-fleyh
Ruflen Efendi’nin o¤lu Mekke-i Müker-
reme pâyeli fiam-› fierif kazas› es-seyyid
fiemseddin Efendi. Ruflen Efendi mezar-
l›¤›. (Sicill-i Osmânî, 3/168)

1229 gurre-i Zilkade (15 Ekim 1814). Hüdâyî
hazretleri evlâd›ndan Lütfi Bey’in o¤lu
Enderun-› Hümâyun’dan Mehmed Esad
Bey.

1232 (1816). Hâcegân-› Dîvân-› Hümâyun’-
dan Divitdârzâde Ortaköy mütevellisi
Mehmed Bey.

1233 (1817). Aziz Mahmud Efendi evlâd›n-
dan Selim Bey’in annesi Hadice Hatun.
Fatma Han›m Sultan hazîresi.

1234 (1818). Defterdar Feyzullah Efendi’nin
kay›n validesi Saliha Han›m.

1235 (1819). On üç dilimli sikkeli. fieyh fia-
habeddin Efendi. Fatma Han›m Sultan
hazîresi. (Sicill-i Osmânî, 3/177)

1237 (1821). Dergâh vakf›n›n kaimmakam›
Mehmed Said Efendi’nin annesi Hanife
Hatun. Halil Pafla Türbesi hazîresi.

123? Tafl› uzunlamas›na k›r›k. Sultan Selim
imam› Abdullah Efendizâde Alim Efendi.

1240 (1824). Çok de¤iflik bir tafl, bir efline ras-
lâmad›m. Zeliha Han›m bint-i Ali, zev-
ce-i el-hac Ömer. Fatma Han›m Sultan
Hazîresi.

1240 Rebiülâhir 16 (Aral›k 1824). fieyhülis-
lâm Dürrizâde Abdullah Efendi. Meh-
met ‹zzet Efendi Kütüphanesi önü.

1241 fievval 4 (May›s 1826). Rusçuklu Sadr-›
azam Hasan Pafla’n›n hemflirezâdesi Ha-
san Bey’in k›z› Dervifle Ayfle Han›m.
Fatma Han›m Sultan Türbesi karfl›s›.

1241 (1825). Sikkeli, uzun yaz›. fieyh Ruflen
Efendi bendesi Mehmed Efendi. Halil
Pafla Türbesi hazîresi.

1241 (1825). Sikkeli. Rumeli eflrâf-› kuzât›n-
dan Hocazâde Mehmet Sad›k Efendi.
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1242 (1826). Moravî el-hac Süleyman A¤a.

1242 (1826). Silâhfloran-› hassadan Selim
Bey. Aflç›bafl›zâde. Enderun-› Hümâyun-
dan mahrec, kilâri hassa. Fatma Han›m
Sultan hazîresi.

1245 (1829). Sikkeli. Kitâbe ‹zzet Efendi’nin-
dir: “Necl-i Abdullah âl-i Ruflen idi Fah-
reddin Efendi.” Ruflen Efendi mezarl›¤›.

1246 Rebiülevvel 3 (22 A¤ustos 1830). R›fai
fieyhi Feyzullah fiahabeddin Mehmed
Efendi. Fatma Han›m Sultan Türbesi
karfl›s›.

1246 Cemaziyelevvel (Ekim 1830). Bâ-pâye-i
Mekke-i Mükerreme Haremeyn-i muh-
teremeyn müfettifli sadr-› esbak Rusçuk-
lu Hasan Paflazâde Mir Ahmed Haydar
Efendi. Fatma Hatice Sultan Hazîresi.

1246 (1830). Sultan Bayezid mektubcusu
Mehmed Emin A¤a. Çukadar A¤al›-
¤›’ndan mahrec.

1248 (1832). Mevâli-i kirâmdan Rusçuklu
Hasan Paflazâde Ahmet Haydar Bey
Efendi’nin efli Ayfle Behiye Han›m. Ya-
n›nda, gömülü olarak Hasan Pafla eflinin
flâhidesi vard›r. Fatma Sultan Türbesi
karfl›s›.

1248 Cemaziyelâhir 9 (Kas›m 1832). Kutbü’l-
ârifîn Hazreti Hüdâyî sülâlesinden mür-
flid-i sâlikîn melce-i ehl-i yakîn Hazreti
Nasuhî evlâd›ndan el-hac fiükrü Abdür-
rahim Efendi’nin efli fierife Hamile Ha-
n›m. Fatma Han›m Sultan Türbesi karfl›s›.

1248 Cemaziyelevvel 15 (Ekim 1832). Sikke-
li. Mudanyal›zâde efl-fleyh Ruflen Efendi-
zâde es-seyyid Abdullah Efendi’nin o¤lu
olup genç iken vefat eden müderrisîn-i
kirâmdan fiemseddin Efendi.

1249 (1833). Enderun-› Hümâyundan, Hane-i
Hassa’dan mahrec Sad›k A¤a.

1250 (1834). Sikkeli. Hüdâyî Dergâh› aflç›ba-
fl›s› Mehmed Dede, Halil Pafla Türbesi
hazîresi.

1254 fievvâl 18 (Ocak 1839). Sikkeli. Dervi-

flândan Mehmed Emin Efendi.

1260 (1844). Hazreti Hüdâyî Dergâh› seccâ-
de-niflîni efl-fleyh Mehmed fiahabeddin
Efendi’nin efli ve seccâde-niflîn efl-fleyh
Nesib Efendi’nin annesi ve hâlâ seccâde-
niflîn olan Seyyid fieyh Mehmed Ruflen
Efendi’nin büyük validesi Hafize Han›m.

1260 Rebiülevvel 23 (Nisan 1844). Molla sa-
r›kl›. Ahmed Nazif Efendi. (Sicill-i Os-
mânî, 4/564). Fatma Han›m Sultan hazî-
resi.

1262 Safer 21 (fiubat 1846). Zâkir-bafl›l›k hid-
met-i âlîleriyle flerefyâb olan Ahmed
Nuri Dede Efendi. Halil Pafla Türbesi
hazîresi.

1263 (1847). Fesli. Sivas ve Musul valisi fierif
Pafla. (Sicill-i Osmânî, 3/146). ‹maret
önündeki hazîrede.

“Eyliye Adn’i fierif Pafla makam”

1261 Cemaziyelevvel (Haziran 1845). Ahmet
Bey. (Sicill-i Osmânî, 1/419 Çil Emin
A¤a)

1265 (1849). Hüdâyî Mahmud Efendi evlâ-
d›ndan Müneccimbafl› Sa’dullah Ahmet
Efendi.

1271 (1854). Aziz Hüdâyî Efendi’nin nesl-i
pâkinden Mekteb-i idâdîde Miralay Ali
Bey’in efli fierife Nefise Han›m. Halil
Pafla Türbesi hazîresi.

1272 Receb 7 (Mart 1856). Sikkeli. Hüdâyî
Aziz Mahmud Efendi neslinden hem
imam hem hatib Aziz Efendi. Tekkenin
zâkirbafl›s› idi. fieyhler mezarl›¤› karfl›s›.

1272 (1855). Devletlü Arif Pafla kethüdas›
Ali R›za Efendi. fieyher mezarl›¤› karfl›s›.

1273 (1856). Ferikândan Rumeli Ordusu bafl-
kumandan› Salih Pafla’n›n k›z› Hatice
Eda Han›m. fieyhler mezarl›¤› karfl›s›.

1273 (1856). Mehmed Selim Pafla’n›n o¤lu
Kaimmakam Halidi Bey. fieyhler Mezar-
l›¤› karfl›s›.
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1274 (1857). Parmakl›kl› kabir. Kudema-y›
sudûr-› a’zamdan Koca Yusuf Pafla bira-
derzâdesi Mehmet Kâmil Bey Efendi.
Ayn› kabirde 1300 (1882) Gülsüm Kâ-
mile Han›m. fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›.
(‹nal, Son Hattatlar, s. 575)

1274 Ramazan 11 (25 Nisan 1858). Mîr-i mî-
randan Hac› Ahmed Pafla. fieyhler Me-
zarl›¤› karfl›s›. (Sicill-i Osmânî, 1/198;
Mir’at-i ‹stanbul, 161)

1276 (1859). Sar›m Pafla’n›n ahretli¤i Feride
Han›m.

1276 (1859). Sikke kabartmal›. Hazreti Hüdâ-
yî bendelerinden Kantarc›lar kathüdas›
el-hac Mehmed A¤a.

1277 (1860). Haydarpafla Hastahanesi ser-ta-
bibi Hüseyin Bey. Halil Pafla Türbesi ha-
zîresi.

1277 Ramazan (Mart 1861). Hüdâyî hazretle-
ri evlâd›ndan Âsitâne-i celilesinin mü-
tevellisi ve kâtibi Aziz Efendi’nin annesi
Nefise Han›m.

1278 (1861). Mabeyn-i Hümâyun müdir-i sâ-
nîsi Ahmet A¤a’n›n kay›n validesi Behi-
ye Han›m.

1278 (1861). Hâcegân-› Dîvân-› Hümâ-
yun’dan ve Bab-› seraskerîden Mehmed
fiakir Efendi.

1279 Zilkade (Nisan 1863). Ataullah Efen-
di’nin hemfliresi Fatma Behiye Han›m.

1279 Cemaziyelevvel (Kas›m 1862). Mektû-
bîzâde Aziz Efendi. Devhatü’l-Meflayih’e
zeyl yazm›flt›r. (Babinger, Osmanl› Tarih
Yazarlar›, s. 389)

Tarih k›sm› gömülü, Hâlâ Asakir-i Mansûre-i
Muhammediye Seraskeri Devletlu Meh-
med Hüsrev Pafla sab›k kethüdas› Hâce-
gân-› Dîvân-› Hümâyun’dan es-seyyid
Mehmet Emin Efendi.

1281 Receb (Aral›k 1864). Ricâl-i Devlet-i
Aliyye’den Hüdavendigâr eyaleti kap›
kethüdas› Yusuf Pafla biraderzâdesi el-
hac Mehmed Kâmil Beyefendi’nin o¤lu

el-hac Mustafa Sadrüddin Bey. (Sicill-i
Osmânî, 3/224) fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›.

1282 (1865). Parmakl›kl›. Mabeyn-i Hümâ-
yun 2. kâtibi saâdetlü Hilmi Efendi’nin
k›z› ve Ramiz Bey’in efli Hadice Refia
Han›m.

1282 (1865). Hazreti Hüdâyî evlâd›ndan Ah-
met Efendi’nin efli Ayfle Han›m.

1282 fiaban 8 (Aral›k 1865). Evkâf-› Hümâ-
yun vâridât kâtibi ‹zzet Efendi’nin o¤lu
Mahmud fiahab Bey.

1282 Cemaziyelvvel l6 (Ekim 1865). Demir
parmakl›kl›. Devlet-i Aliyye’de ibtida
seraskerlik mesnedine said olan A¤a Hü-
seyin Pafla’n›n damad›, silk-i celîle-i as-
keriyeden Ferik Mehmet Vâs›f Pafla. (Si-
cill-i Osmânî, 4/600-601) Fatma Han›m
Sultan Türbesi karfl›s›. fiâhidesindeki ki-
tâbe aynen fludur:

Devlet-i aliyye’de ibtida Seraskerlik mesnedine sa-
id olan A¤a Hüseyin Pafla merhûmun damad›
olub silk-i celîl-i askerîde en evvel feriklik rütbe-i
refi’as›n› ihrâz ve Kal’a-i Sultaniye ve Belgrad
muhaf›zl›klar› Nifl ve Silistre ve Vidin ve Trabzon
Valiliklerini ve Arabistan ve Hassa ve Der-saâdet
ve Tophane-i Amire müflirlikleri ile kesb-i imtiyâz
ederek Anadolu Ordu-yu Hümâyun’u kuman-
danl›¤› ile Kars mahsuriyetinde sebat ve muzaffe-
riyet ibra eylemifl olan Mehmed Vâs›f Pafla merhû-
mun rûh-› flerifleriçün el-Fatiha.

1282 (1865). Çavuflan kâtibi Ahmet Behçet
Efendi’nin torunu, Bâb-› zabtiye meclisi
zâbitân-› izâm›ndan Tevfik Bey’in efli
fierife fiefika Han›m. Fatma Han›m Sul-
tan Hazîresi. Buras› sofa olup yan›nda üç
kabir daha vard›r.

1282 Rebiyülâhir 27 (Eylül 1865). Da¤›lm›fl
lâhit. Kapudân-› Derya Gazi Seydi Ali
Pafla ahfad›ndan Hassa 3. alay› miralay›
‹zzetlu Yusuf Beyzâde Mektûbî-i Sadr-›
âlî hulefâs›ndan Ali R›za Bey. Fatma
Hatice Sultan hazîresi.

1283 fiaban 22 (Aral›k 1866). fiehiden Kara-
da¤’da vefat eden Ferik Salih Pafla’n›n
efli, tarikat-i aliyye-i Nakflibendiyye’den
fierife Fat›matü’z-Zehrâ Han›m. Halil
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Pafla Türbesi hazîresi.

1284 (1867). Demir parmakl›kl›. Mabeyn-i
Hümâyun 2. kâtibi Hilmi Efendi’nin k›-
z› ve kaimmakam Ahmet R›fat Bey’in
efli Emine Gülflen Han›m. fieyhler Me-
zarl›¤› karfl›s›.

1285 (1868). Vezir-i Ekrem fierif Pafla’n›n efli
Nefise Han›m. (Sicill-i Osmânî, 3/146)
fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›.

1285 Ramazan 4 (Aral›k 1868). Parmakl›kl›.
Sudur-i a’zamdan imam-› sânî-i cenâb-›
Hazreti Padiflahî Hâf›z Abdullah fiefik
Efendi. (Sicill-i Osmânî, 3/173 fievki)
fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›.

1285 Muharrem 10 (May›s 1868). Kutb-u da-
ire-i hakîkat Pîr-i tarikat-i aliyye-i Cel-
vetî, Seyyid efl-fleyh Aziz Mahmud Hü-
dâyî kaddesallahu sirruhu hazretlerinin
dergâh-› feyz-i âfliyânlar› fukaralar›ndan
ve zâkirbafl›l›k hidmet-i seniyyelerinde
bulunan Mehmet Nuri Dede. fieyhler
Mezarl›¤› karfl›s›.

1285 (1868). Kaimmakam Emin Efendi.

1285 (1868). Celvetî dervifllerinden Mehmed
Efendi.

1286 (1869). Enderun-› hümâyundan ç›kma
Aflç›bafl›zâde Selim Bey’in efli ve Konya
valisi Rag›b Pafla’n›n kaimvalidesi Sa-
rayl› Ayfle Dürriye Han›m. Halil Pafla
Türbesi hazîresi.

1288 Muharrem (Mart 1871). Sikkeli ve sikke
kabartmal›. Fukarâ-y› tarîkat-i aliyye-i
Celvetiyye’den Rumeli Kad›askeri
Arapzâde Mehmet Amir Efendi. (Sicill-i
Osmânî, 3/292) Üsküdar’da sebili vard›.
Fatma Han›m Sultan Türbesi hazîresi.

1288 Zilkade 15 (Ocak 1872). Sikke kabart-
mal›. Mehmed Rag›b Pafla’n›n o¤lu
Mehmed Galib Bey. (Sicill-i Osmânî,
2/361-62) Fatma Han›m Sultan Hazîresi.

1290 Safer 5 (Nisan 1873). Kaptan-› Deryâ
el-hac Mehmed Pafla’n›n k›z› hace Hati-
ce Han›m.

1290 (1873). Hazreti Hüdâyî fukaras›ndan
Hac› Ahmet Dede.

1291 (1874). Parmakl›kl›. Dîvân-› ahkâm-›
adliye muhâkemat dairesi azas›ndan Ye-
niflehirli ‹brahim Bey’in efli, Yeniflehirli
fierif Bey’in k›z› Ayfle Han›m.

1292 fievval 12 (Kas›m 1875). Sultan Mah-
mud Han kahvecibafl›s› ve bu asitanede
seccâdeniflin Ruflen Efendi’nin o¤lu Aziz
Efendi’nin efli kuddûmiden Fatma Zehra
Han›m. Fatma Sultan Hazîresi.

1293 Muharrem 17 (fiubat 1876). Parmakl›k
içinde. Bosna Valisi Yeniflehirli ‹brahim
Pafla’n›n k›z› ve fiehremâneti mektubcu-
su Mehmed Ali Bey’in efli Ümmügülsüm
Han›m. fieyhler mezarl›¤› karfl›s›. (Baba-
s› Sultan Mahmud Türbesi hazîresine
gömüldü)

1293 Muharrem 20 (fiubat 1876). Sudûr-›
azamdan imam-› sâni-i hazreti flehriyarî
Abdullah fievki Efendi’nin efli Cemile
Han›m.

1294 (1877). Evkaf-› hümâyun’dan R›fat Efendi.

1295 fiaban 26 (25 A¤ustos 1878). Tahir Pa-
fla. (Sicill-i Osmânî, 3/250). Fatma Sul-
tan mezarl›¤› karfl›s›.

1295 (1878). Topcuzâde Ali Bey’in efli Atiye
Han›m.

1295 Muharrem 13 (17 Ocak 1878). Birinci
Hassa Ordu-yu Hümâyunu mirlivalar›n-
dan Surre Emini el-hac Mahmut Pafla.
(Sicill-i Osmânî, 4/336). Fatma Sultan
mezarl›¤› karfl›s›.

1296 (1879). Aziz Mahmud kaddesallahu sirre
asadar› el-hac Mehmed Kâmil Dede
Efendi. Halil Pafla Türbesi hazîresi.

1297 (1880). Aflç›bafl› Hüseyin A¤a’n›n efli
Fatma Han›m.

1297 (1880). Aflç›bafl›zâde Selim Bey’in k›z›
ve Konya valisi Rag›p Pafla’n›n efli fierife
Hatice Han›m. Fatma Sultan Hazîresi.

1298 (1881). Hüdâyî Efendi hazretleri nesl-i
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pâkinden Mehakim Âgâh Bey. fieyhler
mezarl›¤› karfl›s›.

1299 (1881). Hassa ordusundan Mustafa
Efendi’nin damad› Kaimmakam ‹smail
Hakk› Bey.

1300 (1882). Mirliva Mustafa Beyzâde Rikâb-
› Hümâyun kap›c› bafl›lar›ndan (emir su-
bay›) Ali Bey. Halil Pafla Türbesi civar›.

1303 (1885). Üsküdar Muhaf›z› Ali R›za Pafla.
Fatma Sultan Türbesi karfl›s›.

1305 (1887). Enderun-› Hümâyun’dan mah-
rec Halil Efendi’nin k›z›, Adliye Nezare-
ti celîlesi sicil memuru müdürü Ricâl-i
Devlet-i Aliyye’den Melek Efendi’nin
efli Emine Nafia Han›m.

1307 (1889). Hac› Hüseyin Pafla’n›n efli Fat-
ma Han›m.

1307 (1889). Makaalid-i Aflk ve Divançe-i
Efl’âr yazar› Kâz›m Pafla. (Sicill-i Osmânî,
4/67; ‹nal, Son As›r Türk fiairleri, s. 800)
Fatma Sultan Türbesi karfl›s›. Fesli ve ta-
rîkat sikke kabartmal› flâhidesindeki ki-
tâbe fludur:

Rûh-bahfl olmufl idi
Kal›b-› fli’re nefsi
Dideden oldu nihan
Can gibi Kâz›m Pafla
Söyledi ehl-i muhabbet
Güherîn tarihin
Göçdü ya-Hayy diye
Hassan gibi Kâz›m Pafla

rûhuna Fatiha.

1307 Cemaziyelâhir 13 (fiubat 1890). Sadr-›
esbak Selim Pafla’n›n biraderzâdesi mah-
keme-i istinaf azas›ndan Ahmed Tevfik
Bey. Fatma Sultan Türbesi karfl›s›. (Se-
lim Pafla’n›n flâhidesi Karacaahmet’te-
dir.)

1307 (1889). fiair Kâz›m Pafla’n›n efli Fatma
Han›m. Kütüphane önü.

1308 (1890). Efâhim-i Vükelâ-y› Devlet-i
Aliyye’den Hac› Halet Pafla’n›n k›z› Ko-
la¤as› Kadri Bey’in efli Ayfle Nazîre Ha-
n›m. Fatma Sultan Türbesi karfl›s›.

1308 (1890). Dersaâdet Emtia Gümrü¤ü Nâ-
z›r› Ahmed ‹zzet Beyefendi’nin annesi
Necibe Han›m.

1308 (1890). Eâz›m-› ricâl-› Devlet-i Aliy-
ye’den Tahran Sefiri Sami Efendi’nin k›-
z› ve Üsküdar Mahkemesi azas›ndan Nâ-
z›m Bey’in efli Hafîze Han›m.

1309 (1891). Parmakl›kl›. Ahmet R›za Efen-
di. Halil Pafla Türbesi hazîresi.

1311 Cemaziyelevvel 6 (15 Kas›m 1839). Par-
makl›k içinde, levha kitâbeli. fiâhidesi
yoktur. Ecille-i Ricâl-i kuzâtdan Hüdâ-
vendigâr (Bursa) kap› kethüdas› Raflit
Efendi. (‹nal, Son As›r Türk fiairleri, s.
1355) fieyhler Mezarl›¤› karfl›s›.

1313 (1895). Raflit Mehmet Ali Efendi. Tarih
yazar›. (Babinger, Osmanl› Tarih Yazarla-
r› s. 415) Tafl›na rastlamad›m.

1314 (1896). Serasker R›za Pafla’n›n o¤lu fiük-
rü Bey’in efli, Hakk› Pafla’n›n annesi Fat-
ma Han›m. Kitâbesi, “‹flte Bihter Fat›ma
Han›m ki mevc-i nûr idi” diye bafllamak-
tad›r. Tarih beyti fludur:

Zevci a¤z›ndan ç›kub bir âh târîhin didim
Nûr-› aynim Fât›mam genç idi hayfâ vefât

1317 (1899). Bu hankâh-› flerîfin mütevellisi
fierife Ümmügülsüm Han›m. Halil Pafla
Türbesi hazîresi.
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1318 (1900). Müsteflar-› Meflîhat-i ulyâ, su-
dûr-› azamdan Kayserili el-hac Haf›z
Dervifl Ali R›za Efendi. fieyhler mezarl›-
¤› karfl›s›.

1320 fiaban (Kas›m 1902). Mehmed Hulûsi
Bey. fieyhler Mezarl›¤› Karfl›s›.

1320 (1902). ‹brahim Pafla torunu Mora Ha-
nedan›’ndan Ahmed Celâlüddin Bey’in
efli Adviye Han›m. fieyhler Mezarl›¤›
karfl›s›.

1320 (1902). Yâverân-› Hazret-i fieyhriyârî
Ali K›rat Pafla. Halil Pafla Türbesi hazî-
resi.

1320 Zilkade 11 (fiubat 1903). Aziz Mahmud
Hüdâyî Efendi evlâd›ndan Muzika-y›
Hümâyun miralaylar›ndan Bedri Bey.

Fatma Han›m Sultan Türbesi karfl›s›.

1321 (1903). Mevâli-i kirâmdan Tophane Mah-
keme-i fier’iyesi nâib-i hâdimi Mahmud
Efendizâde el-hac Mehmet R›fat Efendi.

1321 (1903). Emsâlsiz güzel tafl. Musahiban-›
hazreti flehriyarîden Lütfi Bey’in cariye-
lerinden Gülfem Hatun. Kütüphane ar-
kas›. (Lütfi Bey yandaki kütüphanenin
sahibidir.)

1322 (1904). Rüsûmât emânet-i celilesi mey-
ve-i huflk gümrü¤ü kolcular›ndan Ba-
tumlu el-hac Mehmed Efendi.

1322 Rebiülâhir 26 (Temmuz 1904). Demir-
parmakl›k içinde. Bosna valisi Yenifle-
hirli ‹brahim Pafla. fieyhler Mezarl›¤›
karfl›s›.

1322 (1904). Ferik Memduh Pafla’n›n efli Emi-
ne Rabia Han›m. Fatma Sultan Türbesi
karfl›s›.

1327 (1909). Tahran Sefiri Mustafa Sami
Bey’in k›z› ve Defter-i Hakânî Nezareti
Mektûbî Kalemi baflkâtibi Abdullah Za-
ti Bey’in efli Hayriye Han›m.

1329 (1911). fievket Paflazâde Hüseyin Maz-
har Bey. Fatma Sultan Terbesi karfl›s›.

1329 (1911). Osman Halim Dede Efendi.

1330 (1912). Lâhit ve sancak flâhideli. Ma-
nast›rl› Gazi ‹brahim Pafla. Fatma Sultan
Türbesi karfl›s›. (‹zmir’e ilk giren Ordu
Kumandan› Nureddin Pafla’n›n babas›.
Kona¤›, Do¤anc›lar’da park›n karfl›s›n-
daki eski belediye binas›d›r. Vefat› 16
Kânûn›evvel 1330’dur. Nureddin Pa-
fla’n›n kabri Beylerbeyi Küplüce Mezarl›-
¤›’ndad›r.)

1334 (1915). Lütfi imzal›. Mahmut Paflazâde
Miralay Hac› Mehmed Said Bey. Fatma
Sultan Türbesi karfl›s›.

1336 fiubat 26 (1920). Parmakl›k içinde. fiev-
ket Pafla. Piramit flâhidesi Mevlevî sikke
kabartmal›d›r. Fatma Han›m Sultan
Türbesi karfl›s›ndad›r. Kitâbesi fludur:
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Mevlevî bendesi fievket Pafla
Eyledi Hû diyerek azm-i baka
Hüsn-ü hidmetler idüb vatana
Nâm›n› hayr ile k›lm›fld› ibka
Orduda olmufl idi pîr-i müflîr
Ad›yla flîr-i Hüda dense sezâ
Hakk onu mazhar-› gufrân buyura
‹delim rûhuna bir hayr-› du’â

26 fiubat 1336

Bu kitâbenin alt›na flunlar yaz›lm›flt›r:

Altm›fl sene silk-i celîl-i askeride muharebat-› azî-
me meydanlar›nda vatan ve milletine can-siperane
hidmetler ifâ etmifl olan ikinci f›rka kumandan›
Müflir ‹smail fievket Pafla’n›n merkad-› münevve-
ridir. 1338 Rebiyülâhir.

fievket Pafla, Üsküdar’da A¤a Cami’ini
flimdiki flekli ile ihya etmifltir.

1337 fiaban (May›s 1919). Haf›z Hamdi Dede
Efendi’nin efli Hatice Edibe Han›m bint-i
Ahmet Muhtar Bey.

1338 Cemaziyelevvel 16 (6 fiubat 1920). Et-
raf› demir parmakl›kl›. Ecille-i Ricâl-i
Kâdiriyye ve Üveysiyye’den es-seyyid efl-
fleyh Mehmed ‹zzî Bedreddin Efendi
kaddesallahu sirre hazretlerinin kabr-i
flerifleridir. Tarih-i velâdetleri 8 Rebi-
ülevvel 1259 (8 Nisan 1843). Pazartesi
gecesi. Tarih-i irtihâlleri 16 Cemaziye-
levvel 1338 yevm-i cumartesi. Otuzbefl
sene mesned-niflîn-i irflâd olmufllard›r.
Sinn-i flerîfleri 79. flâhidesi Mevlevî sik-
ke kabartmal›d›r. Fatma Han›m Sultan
Türbesi yan›.

1339 Nisan 18 / 1341 Ramazan 2 (1923).
fieyhler mezarl›¤›nda. Âsitâne-i Hazreti
Pir Hüdâyî / kaddesallahu sirruhu’l-
âla/seccâde-niflîni ve mülga Meclis-i
Meflâyih Reisi iken irtihâl-i dâr-› bekâ
eden es-seyyid efl-fleyh el-hac Mehmed
Gülflen Efendi’nin ruhiçün Fatiha.

1343 (1925). Osmanl› Müellifleri yazar› Meh-
med Tahir Bey. (Sicill-i Osmânî, 3/259;
Gölp›narl›, Melâmîlik, s. 328) Fatma Sul-
tan Türbesi arkas›. Vefat›na Üsküdar
Mevlevihanesi fleyhi Remzi Efendi flu ta-
rihi söylemifltir:

Bursal› Tahir Bey’in geldi zamân-› r›hleti
‹ftirâki eyledi ashâb-› ilmi derd-nâk
Nâm›n› âsâr› ibka etdi bu târîhde
Gitdi Tahir Bey fenâdan Hakka il-hâk pîr-i pâk

1343

Mehmed Tahir Bey’in babas›n›n kabri
de, Fatma Hatice Sultan Türbesi karfl›-
s›ndad›r.

Tarih k›sm› gömülü olan bir kaç tafl:

Hâcegândan Mustafa Efendizâde Hay-
rullah Efendi.

Küçük Ayasofya fieyhi efl-fleyh Abdullah
Felâhî el-Celvetî Efendi’nin efli Fatma
Han›m.

Rusçuklu Çelebi A¤azâde Süleyman Hu-
lusi Beyefendi.

Rusçuklu Çelebi A¤azâde Zeynelâbidin
Beyefendi.

Tafl› yok. Mütareke senelerinde vefat eden ve
gizli din kullanan Ba¤larbafl›’nda eczane
sahibi Eftimyadis Efendi. Bu tekkenin
müridlerinden olup vasiyyeti üzerine,
Fatma Han›m Sultan Türbesi karfl›s›na
ve Kâz›m Pafla’n›n yan›na gömülmüfltür.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmî, 2/195) (Atâ Tarihi, 2/52-

61) (Naimâ Tarihi, Dan›flman Türkçesi, 2/682, 719-721,

964; 6/2729) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/56, 125,
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178, 222, 231, 2/208) (Cevdet Tarihi, Sabah Gazetesi Yay.

5/140-141, 6/218) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 1/48, 385;

3/67, 1172, 1718; 7/3954) (C. Baltac›, Osmanl› Medresele-

ri, s. 98) (Sicill-i Osmânî, 1/49, 214; 2/422, 3/146, 250,

307, 477, 533; 4/214-215, 317-318, 321, 366, 415, 429,

649) (K. fienocak, Aziz Mahmud Hüdâyî) (‹. Yard›mc›, Bur-

sa Evliyalar›) (Daniflmend, Kronoloji, 3/342) (M. Aktepe,

Damat ‹brahim Pafla Devrinde Lâle, ‹stanbul Üni. Ed. Fak.

Tarih Der. c. 4, Say›: 7, s. 85 vd.) (‹. Hakk›, Merâk›d, s.

49) (‹. Hakk› Bursevî, Silsile-i Celîle-i Celvetiye 1291, s. 63-

66, 75, 89, 108, 144) (Y. Öztuna, Türk Musikisi Ans.

2/70, 188) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. 1/30; 2/423-

424, 441, 442, 470, 482) (M. Aktepe, fiem’danizâde Tari-

hi, 1/36) (R. Velibeyo¤lu, Zakirzâde Abdullah Biçare Divan›)

(Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 1/223-

225; 3/56, 161-164; 5/220-228; 6/31) (K. Y›lmaz, Aziz

Mahmud Hüdâyî) (V. Mahir Kocatürk, Tekke fiiiri Ant. s.

281, 310, 323, 366) (Haflim Baba Divan›) (A. Gölp›narl›,

Yunus Emre, 1936, s. 43) (A. Gölp›narl›, Celvetiye, ‹slâm

Ans. 3/67) (Mehmed Gülflen Efendi, Külliyat-› Hazreti Hü-

dâyî, 1338-1340) (Taflköprülüzâde, fieka’ik-i Nu’maniye,

Mecdi Ter. 1269, s. 64, 358, 760 ile 126 vd.) (Zakir fiükrü

Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, 3/108) (T. Öz,

‹stanbul Camileri, 2/31) (Pertev Pafla Divan›, s. 59) (Uzun-

çarfl›l›, Osmanl› Devletinde ‹lmiye Teflkilât›, s. 237) (M. Ra-

if, Mir’at-i ‹stanbul, s. 64) (Senih Süleyman Efendi Divan›, s.

52-53) (‹nal, Son As›r Türk fiairleri, s. 24) (Türk Ans.

2/87) (M. Aktepe, Osmanl› Devri ‹zmir Camileri, Tarih Ens.

Der. Say›: 3/185) (‹. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi,

2/69)(‹. Erünsal, Osmanl› Vak›f Kütüphaneleri, s. 69) (Tah-

sin Özalp, Sivrihisar Tarihi, Eskiflehir 1960, s. 76-77) (Hüse-

yin Vassaf, Sefine-i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma

Ba¤›fllar No: 2307, s. 1-29 aras› ve No: 2306 2/361-372 ara-

s›  ve 3/1, 19-23, 69) (Osm. Arfl. Kepeci Tasnifi Nüfus Def-

teri No: 6290/1 s. 398) (Ataî, Zeyl-i fiekaik, s. 357, M. Üf-

tade; s. 372 Muid Dede; s. 760 Hüdâyî Efendi) (Band›rmal›-

zâde Ahmed Münib, Mir’at-i Turuk, ‹stanbul 1307, s. 37)

(Müstakimzâde, Mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi Esad

Efendi Böl. No: 3397 s. 10-12-33) (fieyhî, Vekayiü’l-Fuda-

lâ, Süleymaniye Kütüphanesi Hac› Beflir A¤a Böl. No: 479 s.

119-456, Mek’ad Ahmed ve Divitcizâde) (Osm. Arfl. Evkaf

Defteri I, s. 253) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, s. 231)

BÂKÎ EFEND‹ CAM‹‹
(ABDÜLBÂKÎ EFEND‹ CAM‹‹)

Mabet, Sultantepe’de, Servilik Caddesi
üzerinde ve Yeflilbafl Bay›r› Soka¤›’n›n 20

ad›m ilerisindedir. Cadde taraf›nda, avlu kap›-
s›n›n yan›nda kârgir, iki katl› eski mahalle
mektebi, yol afl›r› yerde, sa¤ tarafta, ilerideki
köflede meflhur Aktar Faik Efendi’nin ahflap
evi bulunmaktad›r.

Avluya 12 ayak tafl merdivenle inilmektedir.
Önünde bir kuyu vard›r. Avlunun sol taraf›n-
da mektebin kap›s› mevcuttur. Mektebin
önünde mermer bir tekne bulunmaktad›r.

Mabedin önüne ahflap bir son cemaat yeri ya-
p›lm›flt›r. Cümle kap›s› üzerinde iki kitâbe var-
d›r. Yar›m daire fleklindeki üst kitâbe flöyledir:

Niyyet-i ihlâs ile bir ehl-i hayr
Eyledi emr-i Resûle iktidâ
Sa’y idüb bu ma’bedin bünyâd›na
Yapd› yümn ile kabûl itsün Hüdâ
Hayr-› bâkî old› bu cami diyüb
Eylesünler kudsiyân dâim nidâ
Hakk vire bânisine ecr-i azîm
Farz› befl vaktin olundukca edâ
Fikr idüb târihini Cevrî didi
Beyt-i tâat ma’bed-i ehl-i Hüdâ

Kitâbenin alt›nda tarih yoktur. Hadîka yazar›,
kitâbenin son m›sra›n› ebced hesab›na vurarak
1054 (1644) tarihini bulmufltur.

Nâz›m Bey, devr olunan sular bahsinde Arslan
A¤a Çeflmesi suyunu “Arslan A¤a, Baki Efen-
di” fleklinde kaydetti¤ine göre su, her ikisinin
gayreti ile Sultantepe’ye geldi¤i ve birinin ca-
miinden ve di¤erinin çeflmelerinden ak›t›lm›fl
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Arslan A¤a, 1060
(1650) tarihinde vefat etmifltir. Bu durumda
Cami, 1650 tarihinde yap›lm›fl olmal›d›r. Çün-
kü, A¤a’n›n Sultantepesi’ndeki çeflmesi 1060
tarihlidir.

Bu tarih manzumesi fiair Cevrî taraf›ndan söy-
lenmifltir. Cevrî ‹brahim Çelebi, arif flairlerden
olup ‹stanbulludur. Mesnevî flârihi Sar› Abdul-
lah Efendi’den feyz alm›flt›r. Bayramiye Tari-
kati’ne mensuptur. Birçok eseri ve mürettep
divan› vard›r. 1065 (1654)’de vefat etmifl ve
Edirnekap› haricinde ve Defterdar ‹skelesi’ne
Cemalî Tekkesi (Hirami Ahmet Pafla veya Sa-
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vaklar Camii) taraf›ndan giden yolun solunda-
ki caddeden iki üç ad›m ileride defnedilmifltir.
Hem güzel ve hem de süratli yazd›¤› belirtilen
Cevrî’nin günde bin beyit kaleme ald›¤› söyle-
nir.

Di¤er kitâbe fludur:

fiu yerde var idi evvel zamanda bir ibâdetgâh
Harâb olmufld› sonra korkulurd› indiras›ndan
Otuz y›ld›r derûnunda eda-i farz olunmazd›
Cemâat girmez olmufld› ana havf-ü hiras›ndan
Bu kerre lütf idüb bir sâhib-i hayr-› himem-i pîrâ
Yap›ld› nev-be-nev old› metin eski binas›ndan
Güzel infla idildi resmi çok dil-niflîn old›
Bu âlâ bir eserdir hüsn-i himmet muktezâs›ndan
Semîh-i ehl-i salât ile flu târîh ile tebflir
Yine ta’mîr olundu müjde bu ma’bed esâs›ndan

Fî 10 fiaban sene 1292

Mabet, 11 Eylül 1875 tarihinde flimdiki flekliy-
le tamir edilmifltir. (Kitâbe yazar› fiair Senih
için Küçük Selimiye Camii bahsine bak›n›z.)

Cami, dört kârgir duvar üzerine kiremit örtülü
ahflap bir çat›dan ibarettir. Sa¤ taraftaki mina-
resi kesme tafltan yap›lm›flt›r. Ahflap minberi
alt› a¤aç sütun üzerine oturtulmufltur. Mihrab›
yüksek olup duvara gömülüdür.

Mabedin sol taraf›ndaki aral›ktan k›ble yönün-
deki hazîreye gidilmektedir. Burada 15-16 ka-
bir vard›r. Halep Mollas› oldu¤u söylenen Ab-
dülbaki Efendi’nin kabri bir demir parmakl›k

içindedir. Yuvarlak flâhidesinin üzerinde yaz›
ve tarih yoktur.

Bu parmakl›k içinde di¤er bir kabir daha var-
d›r ki, tafl›nda:

el-Fatiha
Merhum ve ma¤furün-leh
Abdübâkî Efendi ruhiyçün

sene 1142

diye yaz›l›d›r.

Bu tafl›n sonradan konuldu¤u san›lmaktad›r.
Cami, 1644’de yap›lm›fl ve bir afet sonunda
mabet ile beraber kabir tafl› da yok olmufl ve
tarihi de unutuldu¤undan 1142 (1729-30) ta-
rihli bu tafl dikilmifl olmal›d›r. Ayn› hal Gül-
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fem Hatun Camii’nde de meydana gelmifltir.

‹lk kitâbedeki ‘hayr-› bâkî’ sözcü¤ünden cami-
in Baki Efendi taraf›ndan yapt›r›ld›¤› aç›kça
anlafl›lmaktad›r. Cami imam›n›n dedi¤ine gö-
re hicrî 1142 tarihinde vefat eden Baki Efendi,
ilk Baki’nin torunudur.

Hadîka yazar› ise “bânisi Abdülbâkî Efendi 
nam sahib-i hayrd›r. Mezar› ve tarih-i vefat›
belli de¤ildir. Bu camiin mahallesi yoktur” de-
mektedir. Bu ifadeden de tafl›n, 1790 tarihin-
den sonra konuldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Sicill-i Osmânî yazar›, “Abdülbâkî Efendi Ha-
san Pafla’n›n o¤ludur. Müderris olduktan sonra
‹zmir ve Halep kad›s› oldu. 1069 Zilkadesinde
(Temmuz/A¤ustos 1659) vefat etti. Faz›l idi.
1054 (1644)’te bir cami yapt›” demektedir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/237) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 140) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 1/77) (E. Koçu, Cev-

rî Çelebi, ‹stanbul Ans. 7/3521) (T. Öz, ‹stanbul Camileri,

2/9) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 2/71, 369) (M. Ser-

to¤lu, Cevrî Çelebi, Tarih Dünyas›, 1950 Say›: 11, s. 474)

(Sicill-i Osmânî, 2/91, 3/296) (Türk Dili ve Ed. Ans. 2/58-

59, Cevrî ‹brahim Çelebi) (A. Gölp›narl›, Melâmîlik, fihrist,

s. 362, Cevrî md.) (Doç. Dr. Hüseyin Ayan, Cevrî, s. 338)

(Nâz›m Bey, ‹stanbul fiehremanetine Evkaftan Devr Olunan

Sular, s. 42)

BALABAN TEKKES‹ MESC‹D‹

Mabet, fiemsipafla ve Do¤anc›lar caddeleri-
nin Keresteciler Soka¤› ile birleflti¤i yer-

de idi. ‹sfendiyar Tekkesi Mescidi veya Ya¤c›-
zâde Tekkesi Mescidi isimleriyle de bilinen
mescit için, Ayvansarayî Haf›z Hüseyin Efendi
eserinde flunlar› yazm›flt›r:

“Bânisi, ‹sfendiyar ismiyle müsemma bir kim-
sedir. Kafi miktarda emlak tedarik edip, imam
ve müezzin tayin eylemifltir. Bir süre sonra,
Sultan III. Mustafa devrinde camiin imam ve
müezzini olan Sa’diyye Tarikati’nden Ya¤c›zâ-
de lâkabl›, efl-fleyh es-seyyid Ahmed Efendi
mescit içinde Sa’diyye Tarikati ayini icras›na
bafllay›nca Sa’dîler Tekkesi olarak tan›nm›fl-
t›r.”

Tahminen 1630 tarihlerinde yap›lan mabedin
bânisi Balaban Ahmet Baba’n›n kabri küçük
hazîrededir. Abanî sar›kl›, küçük flâhidesi üze-
rindeki kitâbesinde flu ifadeler bulunuyor:

Hüve’l-Bâkî
‹sfendiyar zâdelerden
Efl-fleyh Balaban Ahmed Baba
Hazretlerinin ruhuna
el-Fatiha.

Sene 1047 (1637)

Balaban Ahmet Baba’n›n mabedi en geç 1630
tarihlerinde yapt›rd›¤›na nazaran, yaklafl›k
135-140 sene sonra Sa’diyye Tekkesi haline ge-
tirilmifltir. ‹sminden dolay› semt, Balaban ad›y-
la meflhurdur. fieyh Balaban Ahmet Baba, ‹s-
fendiyar O¤ullar›’ndan olan fiemsi Pafla ve Do-
¤anc›lar Camii hazîresinde bulunan, ‹sfendiyar
O¤ullar› Türbesi’nde yatanlar›n akrabas›d›r.

Mabet, tahminen 1770 tarihlerinde yap›l›fl›n-
dan 135-140 sene sonra Sa’diyye Tekkesi ol-
mufltur. Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- Ya¤c›zâde fieyh Ahmed Efendi: Vefat› 1191
(1777) tarihinde olup Abdüsselâmzâde fieyh
Mehmed Galip Efendi’nin halifesidir. Sicill-i
Osmânî yazar›na göre, fieyh Ahmet Efendi’nin
kabrinin, hazîrede olmas› lâz›md›r. Fakat mev-
cut de¤ildir.

2- Ya¤c›zâde fieyh Ahmet Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmed Said Efendi: Vefat› 1207 (1792) tari-
hindedir.
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3- fieyh Yakup Mudanyavî’nin o¤lu fieyh Meh-
med Nizameddin Suzi Efendi: Vefat› 23 Cema-
ziyelâhir 1238 (7 Mart 1823) tarihinde olup
kabri, ‹nadiye ile Tunusba¤› aras›nda ve Bali
Çavufl Camii karfl›s›ndaki mezarl›¤›n ortas›n-
dad›r.

4- fieyh Yakup Mudanyavi’nin o¤lu fieyh Meh-
med Nizameddin Efendi: Vefat tarihi belli de¤il-
dir.

5- fieyh Nizameddin Efendi’nin o¤lu fieyh Meh-
med Emin Efendi: 1297 (1880) tarihinde vefat
etmifltir.

6- fieyh Mehmed Aflir Efendi: 19 fiubat 1323
(19 Ekim 1905)de vefat etti.

7- Balaban fieyh Hasan Hüsnü Efendi: Tekke-
nin son fleyhi idi. Vassaf Bey, Sefîne’sinde
onun hakk›nda flu bilgiyi vermifltir:

“fieyh Hüsnü Efendi Üsküdar’l› olup devrinin
meflhur bir fleyhi idi. Babas›n›n ad› Ali R›za
Pafla bin efl-fleyh Halil Sahib bin ‹brahim Na-
zif bin Ahmed bin Mustafa Pafla’d›r. Kendisi
zaman›n›n meflhur duagûlerinden (duahan)
biri idi. Fakat son zamanlarda diline tutukluk
gelmifltir.”

‹lk fleyhi Üsküdarl› hoca ‹smail Hakk› Efendi
olan Hasan Hüsnü Efendi Nakflibendiyye rica-
lindendir. Sonra Üsküdar’da Selimiye’de Ha-
raca¤as› lâkab›yla tan›nan fieyh Hasan Hüsnü
Efendi’ye intisab ile on sene hizmetinde bu-
lunmufltur. Sonra, Mekke-i Mükerreme rical-i
Halidiyye’den efl-fleyh el-hac Halil Hamdi Pa-
fla’dan icazet ald›. Usul ve adab-› tarikate dair
bir risalesi, Nisab-› Ruhaniye ve Teracim-i
Ahval’e dair bir kitab› ve Risale-i Mir’atü’l-
Ebrar adl› bir eseri vard›r.

Kendisi M›s›r’a gidince fiazeliye ricalinden
fieyh Mehmed el-Müslihiye’ye intisab etmifl ve
bu münasebetle fiazeliler hakk›nda Burhanü’s-
Salikin adl› bir eser haz›rlam›flt›r. Bu k›ymetli
ve titizlikle haz›rlanm›fl eserlerin hiçbiri bas›l-
mam›flt›r.

Befliktafl’ta Neccarzâde fleyhi Mustafa R›zaüd-
din Efendi’den ve Nakflibendiyye tarikinden
olmak üzere 1317 (1899) tarihinde icazet al-
m›flt›r. 1347 (1928)’de vefat etti.

‹lk fleyhi Hoca ‹smail Hakk› Efendi Eyüp’te
feyz neflr eden, fieyh Haf›z Aliyyü’l-Uflflaki-
ye’nin halifesi olup onun fleyhi ise Küçük Seli-
miye Tekkesi fleyhi Üsküdarî Ali Behçet Efen-
di’dir. (Aliyyü’l-Uflflakî Eyüp’te fieyhülislâm
Tekkesi fleyhi idi.)

Yukar›da ismi geçen Haraca¤as›zâde Hasan
Hüsnü Efendi Kadiriyye’den de müstahlef ol-
mufltur. fieyh Mehmed Said Efendi vas›tas›yla
Mevleviye ve fieyh Ruflen Efendi vas›tas›yla da
Celvetiyye tarikinden hissedar-› feyz olmufltur.

Tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra geçim s›-
k›nt›s› yüzünden Nuhkuyusu’nda fiüheda Me-
zarl›¤› muhaf›zl›¤› hizmeti kendisine verilmiflti.
Kabri buradaki flehitlikte idi.

Balaban Tekkesi’nde medfun olanlardan biri
de Eskiflehir’de do¤an fieyh Mustafa Hüdaver-
di Efendi’dir. Kendisi, meflayih-i Nakflibendi-
ye’den Mevlâna Halid halifesinden Abdullah
el-Mekki Efendi’den müstahleftir. Yirmi üç se-
ne bu zata hizmet etmifl ve ondan icazet alm›fl-
t›r. Kendisi ‹stanbul’a geldikten sonra on befl
sene kadar Üsküdar’da Eskihamam civar›ndaki
mektepte oturdu ve Ahmet Çelebi Mesci-
di’nde cuma ve pazartesi geceleri Hatm-i Hâ-
cegâniyi k›raatle ve terbiye-i salikin ile meflgul
oldu. Seksen yafl›nda iken vefat etti.

Moloz tafl›ndan yap›lm›fl olan mabet, 1945 ta-
rihlerinde y›k›lm›flt›r. K›ble duvar› ile sol tara-
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f›ndaki duvar›, elan durmaktad›r. Mihrab› nifl
fleklindedir. Üç kat halindeki bu yap›n›n üst
kat›nda fleyh efendinin dairesi bulunuyordu.
Orta katta ise, mescit olan semahane vard›.

Mabedin cümle kap›s› fiemsipafla Caddesi’ne
aç›l›yordu. Kap› üzerinde, 1904 tarihinde fieyh
Aflir Efendi taraf›ndan tamir edildi¤ini belir-
ten, dört sat›r halinde haz›rlanm›fl, sekiz m›sra-
l›, mermer bir kitâbe vard›. 1975 senesinde,
kap› önündeki toprak alt›ndan ç›kar›larak, kü-
çük hazîrenin önüne konulan kitâbe fludur:

fiehinflah-› cihan Sultan Mehmed Han lutf mu’tad
Serîr-i saltanatda olsun hurrem ü dil-flad
Bu dergâh asr-› evvelde yanub bu asra kalm›flken
Zemân-› flevketinde oldu inflâ ile feyz-âbâd
Ona bânî-i sâni oldu elan post-niflîni kim
Zehi himmetle fieyh Aflir Efendi eyledi bünyâd
Münîrâ hatm-i hacesi eyleyüb cevher didim tarih
Bu Sa’dî Hankâh›d›r oku gel her seher evrâd

1327 (1909)

Kitâbenin tarihi ile Aflir Efendi’nin vefat› ara-
s›nda dört senelik bir fark vard›r ki bu da, kitâ-
benin sonradan konuldu¤unu gösterir.

Tekkenin, Do¤anc›lar Caddesi’ne aç›lan Tür-
be Kap›s›’n›n solunda barok mimarî tarz›nda
yap›lm›fl küçük, kitâbesiz bir çeflme vard›r. Ka-
p› karfl›s›ndaki hazîrede fieyh Balaban Ahmed
Baba’dan baflka flu kimseler gömülüdür:

1310 (1892). Ecille-i meflayih tarik-i ehlullah-
dan efl-fleyh el-hac Seyyid Mustafa Hü-
daverdi el-Halid hazretlerinin ruhuna
Fatiha.

1323 fiaban 19 (19 Ekim 1905). Kudema-y›
Mesnevî-han-› Mevleviyye ve urefa-y›
meflayih-i Nakflibendiyye ve Sa’diy-
ye’den olub bu dergâh-› flerifenin bâni-i
sâni ve secde-niflîn-i irflad iken azim-i
beka-i cavidani eyleyen hattat-› flehir el-
merhum efl-fleyh es-seyyid Mehemmed
Aflir Efendi hazretlerinin ruhuna Fatiha.

1327 (1909). Kutbü’l-ârifîn Yahya Efendi haz-
retleri türbe-i flerifi hulefas›ndan Hoca
Yusuf Efendi’nin kerimesi ve Mesnevi-
han-› flehir efl-fleyh Aflir Efendi’nin zev-
cesi kudvet üs-salihat sâhibetü’l-hayrat
Aifle S›dd›ka Han›m’›n ruhuna el-Fatiha.

Bunlar›n yan›nda, flâhide fleklinde bir kitâbe
vard›r ki, fludur:

Zevce-i Aflir Efendi sarf idüb nakd-i malin rah-›
Hak’da s›dk ile yapd›rub bu dergâh› Allah içün flad
ola ruh-› revan› flevk ile.

Tarih yaz›l› de¤ildir. Kitâbenin üstü Süleyman
mühürlüdür.

Burada bulunan ve üzerinde yaln›z 1306
(1888) tarihi görülen abdest teknesinin kitâ-
besi tamamen silinmifltir. Bunun yang›n neti-
cesi oldu¤u tahmin edilmektedir. Tekne büyük
ve mermerdir.

Ya¤c›zâde Tekkesi ad› ile ünlü dergâh›n ayin
günü cumartesi idi. Tekke birkaç defa yanm›fl
ve yeniden yap›lm›flt›r. 1256 (1840) ve 1294
(1877) tarihli “Âsitâne-i Aliyye’de ve Bilâd-› Se-
lâsede Kain Tekkeler” listesinde dergâh›n yeri
arsa olarak gösterilmifltir. 1304 (1886) tarihle-
rinde de y›k›k halde idi.

Kaynaklar: (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/33) (‹. Hakk›,

Merâk›d, s. 42) (M. Raif, Mir’at-i ‹stanbul, s. 67) (Konya-

l›, Üsküdar Tarihi, 1/173) (Sicill-i Osmânî, 1/266, Ya¤c›zâ-
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de Ahmed Efendi, 4/559 Nizameddin Suzi Efendi, 2/178-

179 Hasan Hüsnü Efendi) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul

Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. Say›: 4,

s. 80) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliya, 2/212, Hasan Hüs-

nü, M. Hüdaverdi) (Saliha Sultan Dü¤ünü, s. 21/b) (Os-

man Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi, 1304 2/74 No: 130) (C. S.

Revnako¤lu, Tarih Konufluyor, fiubat 1967)

BAL‹ ÇAVUfi MESC‹D‹
(TUNUS BA⁄I MESC‹D‹)

Hadîka’da flu bilgi vard›r: “Bânisi Hoca Ba-
li ad›nda bir hay›r sahibidir. Kendi dahi

mescidinin karfl›s›nda yol kenar›nda medfun-
dur. Mezar tafl›nda tarihi yaz›l› de¤ildir. Ma-
hallesi yoktur.”

Bugün mevcut olmayan bu mescidin yak›n›n-
da Has Odal› Ahmet A¤a’n›n 1053 (1643)’te
yapt›rm›fl oldu¤u sebil ve mabet, karfl›s›nda ise
Esma Sultan Mektebi bulunuyordu. (Esma
Sultan’›n flahsiyeti için Esma Sultan Çeflmesi
bahsine bak›n›z.)

Mabedin 1000 (1591-92) tarihlerinde yap›ld›-
¤› san›lmaktad›r.

Mescidin üzerinde bulundu¤u ‹nadiye Mescidi
Soka¤›’n›n eski ad› Tunus Ba¤› Caddesi idi.
Musahipzade Soka¤› da Bakkal Bekir Soka¤›
ismini tafl›yordu. Soka¤›n ‹nadiye Mescidi ile
bir alâkas› yoktur.

Mescit, Pervitij’in Sigorta Haritas›’nda gösteril-
di¤ine göre 1930-35 tarihlerinde mevcut idi.
Zaten harab olan mabet, bu tarihten sonra y›-
k›lm›flt›r.

1930 tarihinde bast›r›lan Merâk›d-› Mu’tebere-i
Üsküdar adl› eserde, Bali Çavufl’un kabir tafl›;

Sâhibu’l-hayr Bali Çavufl
Sene 1006 (1597-98)

diye kay›tl›d›r. Bafl ve ayak flâhideleri silindir
fleklinde olan bu tafllar bugün de mevcuttur.
Sonradan tekke haline getirilmifltir. (Cedid
Hac› Dede Tekkesi bahsine bak›n›z.)

Bali Çavufl uzun seneler fiark Fatihi, büyük
kahraman Ferhat Pafla’n›n selâm a¤al›¤›n› yap-
m›flt›r. Ferhat Pafla, 994 Zilkadesi ortalar›nda,
(1586 Ekimi sonlar›) Tebriz’de kazand›¤› zafe-
ri, kap›c›bafl›s› Piyale A¤a ile selâm a¤as› Bali
Çavufl vas›tas›yla ‹stanbul’a duyurmufltur.
Bundan çok memnun olan Sultan III. Murat,
her ikisini de “Hil’at-i fâhire ile teflrif” buyur-
mufltu.

Perhizci lâkab›yla an›lan Bali Çavufl, bilinme-
yen bir sebepten 1001 Zilhiccesi sonlar›nda
(1593 Eylülü sonlar›), o tarihte selâm a¤as›
olan Kurt A¤a eliyle Rumelihisar›’nda hapse-
dildi. Fakat, bir kaç gün içinde hakl›l›¤› anla-
fl›ld›¤›ndan hapisten ç›kar›ld›.

Bali Çavufl’un 1003 fievvalinde de (Haziran-

Üsküdar Cami ve Mescitleri

119

Mescit Sahibi Bali

Çavufl’un kabir tafl›.



1595) Ferhat Pafla’n›n selâm çavuflu oldu¤unu
görüyoruz. Bundan bir müddet sonra emekliye
ayr›ld›¤› san›lmaktad›r.

Selâm çavufllar›n›n bir görevi de, vezir at›na
binerken ve inerken alk›fllamakt›. Bu alk›fla
yan›nda bulunanlar da ‘Hu’ diye karfl›l›k verir-
lerdi.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/228) (A. Çetin, ‹s-

tanbul’daki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Va-

k›flar Der. 13/589) (Gezi Notu) (Tarih-i Selânikî, Haz.

M. ‹pflirli, s. 174-175, 332) (M. Pakal›n, Tarih Deyim-

leri, 3/153)

BANDIRMALI TEKKES‹
MESC‹D‹

(‹NAD‹YE TEKKES‹ MESC‹D‹)

Mescit, ‹nadiye ismiyle meflhur olan semt-
te ve bu semtin yollar›ndan olan, eski

Menzilhane Yokuflu, yeni Gündo¤umu Cadde-
si ile ‹nadiye Mezarl›k Soka¤›’n›n birleflti¤i
yerde ve soka¤›n sol köflesindedir.

Bugün, mescit ve yan›ndaki hamam y›k›lm›fl-
t›r. Yaln›z sokak içindeki iki katl› harap fleyh
evi, harap çeflme, kuyu ve Haflim Baba Türbe-
si’nin yeri durmaktad›r.

Bu mescit hakk›nda, Ayvansarayî Hüseyin
Efendi, flunlar› yazmaktad›r:

“Mescid fevkânîdir. Aslen Band›rmal› olan
fieyh Yusuf Nizameddin-i Celvetî ismiyle tan›-
nan zat›n hanesi iken, Sadrazam Hekimo¤lu
Ali Pafla sadarete geçince (12 Mart 1732),
fieyh Yusuf Efendi için yeni bir zaviye yapt›r›p,
içine minber de koyarak ibadete açm›fl ve ca-
miye lâz›m olan eflyalar› ve vazifeli kimseleri
‹stanbul’da kendi ad›na yapt›rd›¤› camiin vak-
f›ndan tayin etmifltir.”

Mescidin infla tarihi, Bahrî’nin flu beytiyle sa-
bittir:

Du’kes ez-yek dehan âyed begûyed Bahri’yâ tarih
Makam-› Celvetîyi eyledi ihya Ali Pafla

1145(1732)

Yirmi sene kadar sonra, Celvetiye muhiblerin-

den Sadaret Kaymakam› fiehla Ahmet Pafla,
tekkeyi ve camiyi temelinden yenilemifl, fieyh
Yusuf Nizameddin’in o¤lu, fieyh Nazif Efendi 
de, bu yeni yap›lar için flu tarihi söylemifl idi:

Tab’a mülhemdir bu tarih ey Nazif
Hankâh-› dilküfla-y› evliya

1169 (1755-56)

Osmanl› Arflivi’ndeki 20 Ramazan 1165 (6 fiubat
1752) tarihli bir tahriratta, “Üsküdar’da Hasan
A¤a Mahallesi’nde fieyh Yusuf Efendi’nin bina
eyledi¤i cami ve tekkesine, Ayd›n Sanca-
¤›’ndaki Birgi Nahiyesi’ndeki Ali Baba Zaviye-
si taamiyesinin tahsis k›l›nd›¤›” yaz›l›d›r.

fiehla Ahmet Pafla, 22 Haziran 1740 tarihinde
sadrazam olmufl ve 21 Nisan 1742 tarihinde az-
lolunmufltur. ‹stanbul’da, bu tekke ve camiden
baflka Ayakap› Mescidi’ni infla ettirdi. Ayr›ca,
Abac› Mescidi karfl›s›nda bir mektep yapt›rd›-
¤› gibi, Hobyar Mescidi ile Nevbahar Mesci-
di’ne birer minber koydurdu. 1752 senesi
A¤ustosunda, Halep Valisi iken vefat etti.

Dergâh, üçüncü defa Firarî Hasan Paflazâde
Abdullah Pafla taraf›ndan yenilenmifltir. fiair
Nevres, tamir için flu tarihi düflürmüfltür:

Kâbe-i uflflâk k›ld› makâm› s›dk ile
Sadr-› vâlâ adl-i Abdullah Pafla-y› kerîm

Abdullah Pafla, 17 A¤ustos 1747’de sadrazam
olmufl ve 11 Ocak 1750 günü azledilmifltir.
1761 Mart›nda Halep’te vali iken vefat etti.

fieyh Yusuf Nizameddin Efendi’nin gömülü ol-
du¤u türbeyi ve türbenin sandukalar›n›, Yusuf
Efendi’nin hayat›nda, Kâmil Ahmet Pafla yap-
t›rm›flt›r. Bu s›rada tekkeyi geniflleterek ihya
etmifl olan Ahmet Pafla, Kas›m 1763 de Girit
Adas›’nda vefat etmifltir.

‹smet Efendi, fiakayik-i Nu’maniye Zeyli’nde di-
yor ki:

“‹nadiye Tekkesi fleyhi Band›rmal› Yusuf Ni-
zameddin Efendi bir Celvetî fleyhi idi. Babas›,
Band›rmal› fieyh Hamid Efendi, Celvetî Tari-
ki’nin faz›l ve ariflerindendi. Hamid Efendi,
‹nadiye Tekkesi’nin bulundu¤u yerdeki evin-
de oturuyor ve baz› camilerde ders ve va’z ile
meflgul oluyordu. 1139 (1726)’da vefat etti.
Evine yak›n, Debba¤lar Yokuflu bafl›nda, Ku-
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yubafl› Caddesi üzerindeki özel kabrinde med-
fundur.

fieyh Yusuf Nizameddin Efendi, 1082 (1671)
tarihinde Band›rma’da do¤du. ilk tahsilini ba-
bas›ndan gördü. Sonra Üsküdar’a geldiklerin-
de Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi Âsitânesi fley-
hi, Erzincanî Mustafa Efendi’den tarikate giri-
flini tamamlad›.

Babas›n›n vefat› üzerine evlerinde oturmakta
ve burada Celvetî erkân› üzerine ayinler yap-
makta iken, Sadrazam Hekimo¤lu Ali Pafla, bu
evin etraf›n› 1145 (1732) tarihinde genifllet-
mifl ve oraya fevkânî bir cami, minare, minber,
hücerat ve sair levaz›mat tayin ile o mevkii
tekkeye dönüfltürmüfltür. Bu yeni tekkede, pa-
zarertesi günleri Celvetî ayinleri yap›lmaya
bafllanm›flt›r.

Yusuf Nizameddin Efendi, 1165 Rebiyülevve-
linin 18. Cuma gecesi (4 fiubat 1752) vefat et-

ti. Tekkenin yan›nda, Ni’me’l-ceyfl’ten olan
zevat-› kiramdan Yediemirler Türbesi’nin ilk
s›ras›na ve sokak kap›s› yan›na defn olundu.
Kendisi alim, abid bir mübarek zat idi. Babas›
gibi Üsküdar’da baz› cami ve mescitlerde mür-
flidane va’z ve nasihat ederdi.” (F›nd›kl›l› ‹smet
Efendi, fiakaik-i Nu’maniye Zeyli, Haz. A. Öz-
can, ‹stanbul 1989, s. 484)

fieyh Hamid Efendi’nin flâhidesi bugün de
mevcut olup, Band›rmal› Tekkesi cümle kap›-
s› karfl›s›nda, Büyük Selim Pafla Caddesi üze-
rinde ve Nalçac› Hasan Soka¤› ile ‹nadiye Me-
zarl›k Soka¤› aras›ndaki küçük mezarl›kta ve
duvar›n hemen arkas›ndad›r.

fieyh Yusuf Efendi 1165 (1752) tarihinde vefat
etmifltir. Büyük o¤lu fieyh Ömer Efendi, Selâ-
mi Efendi’nin Ac›badem Tekkesi fleyhi bulun-
du¤u için, Band›rmal› Dergâh› postniflînli¤ine
ortanca o¤lu Mustafa Haflim Efendi tayin edil-
mifltir. Bu zat Haflim Baba diye meflhurdur.
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fieyh Yusuf Efendi’nin üç o¤lu vard›. Üçüncü
o¤lu Enis Efendi, flair ve fleyh olup fliirlerinde
Nazif mahlas›n› kullan›rd›. Sultan I. Abdülha-
mit (1774-1789) devrinde vefat etmifltir.

Haflim Efendi’nin 1179(1783)’teki vefat›ndan
sonra halifesi Bayezidzâde Mehmed Dede
Efendi, fleyh olmufltur. Vefat›, 5 Receb 1233
(11 May›s 1818) tarihindedir. Yerine, Haflim
Efendi’nin torunu oldu¤u için 2. Haflim Efendi
denilen Mehmed Galib Efendi fleyh olmufl ve
1247 (1831)’de vefat etmifltir. Yerine o¤lu,
Abdürrahim Selâmet Efendi fleyh olmufl ve bu
dahi 1266 (1849)’da vefat etmifltir. Yerine o¤-
lu, Mehmed Fahreddin Efendi fleyh olmufltur.
Fahreddin Efendi, 1237 (1821) tarihinde, kar-
defli ve tekkenin ikinci fleyhi Salih Efendi
1233 (1817)’de, di¤er kardefli Mehmed Galib
Efendi ise, 1253 (1837)’de bu tekkede dünya-
ya gelmifllerdir. fieyh Fahreddin Efendi devrin-
de tekkede, derviflanla beraber oniki kifli bulu-
nuyordu. Fahreddin Efendi’nin vefat›, 23 Safer
1311 (5 Eylül 1893) tarihinde olup yerine
fieyh Abdürrahim Efendi’nin o¤lu Mehmed

Galib Efendi fleyh olmufl ve buda 13 Cemaziye-
levvel 1330 (1 May›s 1912) senesinde vefat et-
mifltir. Bunlar›n hepsi, Selim Baba’n›n kabri
etraf›na gömülmüfltür.

Tekkede yap›lan ayinlerde bir çok kimseler zâ-
kirbafl›l›k yapm›fllard›r. Bunlardan biri, ünlü
mersiyehan Haf›z Hüseyin Tevfik Efendi’dir
(1849-1906). Babas›, Aç›ktürbe Yokuflu’nda
Gizlice Evliya Zaviyesi fleyhi Mehmed Muhlis
Efendi idi. Kabri, Selim Baba civar›ndad›r.

Üsküdarl› Pafla Mehmed Efendi de, çok de¤er-
li bir zâkirbafl› idi. Band›rma Tekkesi fleyhi
Fahreddin Efendi’nin ilk dervifli ve daha sonra
halifesi olan Pafla Mehmed Efendi 1318
(1900)’de vefat etmifltir.

Di¤er ünlü bir zâkirbafl› da ‹stanbul’lu Malak
Haf›z Efendi’dir. Kendisi Tabaklar Camii ima-
m› olup ayin günlerinde Band›rma ve ‹skender
Baba tekkelerinde zâkirbafl›l›k ederdi. 1322
(1904)’te vefat ederek Karacaahmet Mezarl›-
¤›’na gömülmüfltür.

Hadîka yazar›, “Bu tekke, ‹nadiye denilen ma-
halde bulundu¤undan hâlâ ‹nadiye Tekkesi di-
ye meflhurdur. Türbesi eski (kadim) olup için-
de gömülü olanlardan biri, ‹stanbul’un fethin-
de ilk defa cuma namaz› k›l›p hutbe okuyan
zatt›r. Türbede, bu zat›n etraf›nda medfun
olanlar da bu zat›n soyundand›r” demektedir.

‹nadiye Tekkesi en hareketli devrini Haflim
Baba zaman›nda yaflam›flt›r. S. Nüshet Er-
gun’un, Türk Mus›kisi Antolojisi adl› eserinde
Haflim Baba için flu bilgi verilmifltir:

“XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yetiflen Mus-
tafa Haflim Baba, K›rflehir’deki Hac› Bektafl
Tekkesi babas›n›n ‹stanbul’daki vekili idi. Üs-
küdar’da Celvetiye’den Band›rma Dergâh› fley-
hi olmakla beraber M›s›r’daki Kasrülayn Tek-
kesi fleyhi Hasan Baba’ya intisab ederek Bektâ-
flî olmufltu. Büyük mutasavv›f Muhyiddin-i
Arabî’nin Anka-y› Mu¤rib adl› eserindeki
‘Mu¤rib’ kelimesini ‘Ma¤rib’ okuyarak bu eseri,
Anka-y› Meflr›k adl› bir eserle tenzir etmek iste-
yen ve Mevlâna’y› meczub telâkki eden bu zat
1197 (1783)’de vefat etmifl ve cenazesi Celve-
tî asitanesi olan Hüdâyî Dergâh›’na getirildi¤i
zaman, tekkenin fleyhi Büyük Ruflen Efendi
(vefat›: 1209/1794) içeriye kabul etmemifl, za-
ruri olarak namaz›, tekke haricindeki türbe
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önünde k›l›nm›flt›. Buna sebep de hiç flüphe
yok ki, Celvetî iken sonradan Celvetîli¤e ta-
mamen ayk›r› bir tarikate girmifl olmas›d›r.”

Kendisinin yukar›da ad› geçen Anka-y› Meflr›k
adl› eseriyle, bas›lm›fl bir divan› ve arifâne ma-
kaleleri vard›r. Haflim Baba’n›n ba¤land›¤›
Kasrü’l-ayn Tekkesi fleyhi Hasan Baba, 1170
(1756)’da vefat ederek Yusuf Nizameddin
Efendi Tekkesi arkas›ndaki mezarl›¤a gömül-
müfltür. De¤iflik bir bafll›¤› olan mezar tafl› üze-
rinde;

M›s›r’da Baba Kaygusuz Dergâh›’nda Kasr-› ayn
fleyhi kutbü’l-ebdal merhum ve ma¤fur Hasan
Baba.

1170

yaz›s› okunmaktad›r.

Haflim Baba, 1752 y›l›ndan 1783 y›l›na kadar,
30-31 sene meflîhatte bulunmufltur. Kendisine
ba¤land›¤› Hasan Baba, 1756 tarihinde vefat
etti¤ine göre, postniflîn oldu¤u seneler Bektâflî
idi. Fakat bunu, Celvetî tarikat› asitanesi olan
Hüdâyî Tekkesi fleyhlerinden saklam›fl ve her
soruldu¤unda da inkar etmifltir. Gizlice ayinle-

re ifltirak eden asitane mensuplar›, yap›lan
ayinlerin Celvetîlik geleneklerine uymad›¤›n›
görmüfllerdi. ‹natla Bektâflî oldu¤unu inkar et-
mesi dergâh›n ‹nadiye Tekkesi ismini almas›na
vesile olmufl ve zamanla da bu isim, bütün bir
semt için kullan›lm›flt›r.

Haflim Baba, vefat etti¤inde tabutu cenaze na-
maz› için getirildi¤i Hüdâyî Âsitânesi’ne so-
kulmam›flt›r. Bu durumda tabut, Aziz Mahmud
Efendi Soka¤› ile Aziz Efendi Mektebi Soka-
¤›’n›n birleflti¤i köflede, duvar›n dibindeki sa-
daka tafl› üzerine konarak cenaze namaz› eda
edilmifltir ki, bu tafl bugün bile mevcuttur.

Haflim Baba, Celvetîlik’ten Haflimiyye adl› bir
kol ay›rm›flt›r. Bir aral›k Dimetokal› Seyyid
Kara Ali Baba’n›n (vefat›: 1198/1783-84) de-
de-babal›¤› zaman›nda Hac› Bektafl’a gitmifl
Çelebi ile uyuflup dört y›l kadar dede-babal›k
etmifl, 1177 (1763-64)’de mütevelli ve fleyh
olan Abdüllâtif Çelebi’ye Bektâflîlik’ten hilâ-
fet vermifl, ‹stanbul’a gelince de Abdüllâtif
Çelebi taraf›ndan, orada bulunan fleyh, dervifl
ve muhiblerce Haflim Baba’n›n reis ve dede-
baba tan›nmas› için bir emirname göndermifl-
tir. Melâmîlerce Melâmî olarak görülen hatta
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bir melâmî erkân› kurarak kutuplu¤unu iddia
eden, Bektâflîlerin bir k›sm›nca dede-baba ta-
n›nan, ayn› zamanda Celvetî olan ve Celvetî-
lik’ten ‘Haflimiyye’ kolunu ay›ran Haflim Ba-
ba’y› ve kurdu¤u kolu pir makam› ve as›l Cel-
vetîler kabul etmemifllerdir. Kendisinin ayn›
zamanda bir erkânname yazarak Bektâflîlik ayi-
nini tadile çal›flt›¤› ve bu suretle Bektâflîlik’ten
bir kol ay›rmak istedi¤i de bilinmektedir.

Mecmua-y› Tekâyâ adl› eserin yazar› Band›rma-
l›zâde Seyyid Ahmet Münib Üsküdarî, dergâ-
h›, ayin günü Cuma olan bir Celvetî Tekkesi
olarak göstermifltir. Eserin yaz›ld›¤› 1307
(1890) senelerinde Fahreddin Efendi tekkenin
fleyhi bulunuyordu.

Tekkenin son fleyhi ise Yusuf Fahir Baba idi.
fiair, Seyyid Yusuf Fahir Ataer, Seyyid Haflim
Baba ahfad›ndan Münib Efendi’nin o¤lu olup
12. 1. 1891 tarihinde do¤mufl ve 12. 12. 1967
de vefat etmifltir. Kabri, Haflim Baba Türbe-
si’nin karfl›s›nda ve 12 Muharrem 1197 (19
Aral›k 1782) tarihinde vefat eden Selim Baba
mezar›n›n sol taraf›ndad›r. Etraf›nda, Bektâflî
tac-› flerifli alt›, Celvetî tac-› flerifli dört kabir
bulunmaktad›r. Selim Baba gibi Yusuf Fahir
Efendi de bir Bektâflî Babas› idi.

Bu da gösteriyor ki, ‹nadiye Tekkesi, Haflim
Baba ile tam bir Bektâflî Dergâh› haline gel-
mifltir. Haflim Baba, “Melâmetîli¤i tarik-i irfa-
n›n en yüksek noktas› olarak görmüfltür.”

Ahflap olan mescit fevkânî idi. Alt kat›nda kö-
flede Haflim Baba Türbesi ve çeflmenin haznesi
bulunuyordu. ‹ki ahflap sütun üzerinde d›fla ta-
fl›r›lm›fl küçük mihrab› ‹nadiye Mezarl›k Soka-
¤› taraf›nda idi. Avluya, çeflme ile fieyh Yusuf
Nizameddin Efendi Türbesi aras›ndaki ahflap
kap›dan girilirdi. Burada alt› zarif mermer sü-
tunun tafl›d›¤› bir gölgelik alt›nda çok yüzlü bir
flad›rvan vard›. Camiin bir minaresi ve iki
mihrab› bulunmakta idi.

Band›rmal› Tekkesi, tekkelerin kapat›ld›¤› s›-
rada tamire muhtaç bir halde idi. Cami, tekke-
nin semahanesi oldu¤undan Evkaf’ca kadro d›-
fl› b›rak›lm›fl ve 1935 tarihinde de y›k›lm›flt›r.
(‹nadiye Hamam›, fieyh Yusuf Nizameddin
Efendi ve Haflim Baba türbeleri bahislerine ba-
k›n›z.)

Rahmetli, Üsküdarl› Ressam Ali R›za Bey 
(1858-1930), 1910’lu y›llarda ‹nadiye Tekke-
si’nin çok güzel resimlerini yapm›flt›r. Hepsi
441 adet olan bu resimler bugün Ankara’da,
Etnografya Müzesi yan›nda yeniden tesis edi-
len resim galerisindedir.

fieyh evi bahçesindeki kuyu, 12 Muharrem
1305 (30 Eylül 1887)’de ‹brahim Pafla taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Bunu belirten kitâbe, üç sa-
t›r halinde bilezi¤ine yaz›lm›flt›r. Kitâbesi flu-
dur:

Nil Nehri’nde garikan irtihal-i ukbâ iden merhum
M›s›rl› Ahmed Paflazâde devletlu ‹brahim Pafla
hazretleri inflas›na muvaffak olmufllard›r.

Sene 1305
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1199 (1784) Tarihli Tekkeler Listesi’nde “‹nadi-
ye ittisal›nda Band›rmal›zâde Haflim Efendi
Tekkesi” diye, 1256(1840) ve 1294(1877) Ta-
rihli Tekkeler Listesi’nde de, ayin günü cuma
olarak gösterilmifl ve “Nakflibendiyye’den Os-
man Efendi Tekkesi, der ‹nadiye der Üsküdar”
ifadesiyle kaydedilmifltir. 1826 tarihinde kapa-
t›lan bütün Bektâflî tekkeleri bir müddet sonra
Nakflî Tekkesi olarak tekrar aç›lm›flt›r.

Tekke son defa 1313 (1895) tarihinde Evkaf
‹daresince tamir ettirilmifltir.

‹nadiye Tekkesi karfl›s›nda Selim Baba’n›n
kabri civar›nda 11 Ramazan 1275 (14 Nisan
1859)’da vefat eden Üsküdarl› yazar Fodlac›zâ-
de Ahmet Rasim Efendi’nin kabri vard›r. Eflsiz
nezaketi, sohbetinin tatl›l›¤› ile tan›nan bu cö-
mert insan, Türk edebiyat›nda önemli bir yere
sahiptir.

‹nadiye Tekkesi’nin önünde, alt› yolun birlefl-
ti¤i oldukça büyük bir meydan vard›r. Burada,
1908 Meflrutiyeti’nden evvel bayram yeri ku-
rulurdu. Bilindi¤i gibi Üsküdar’›n di¤er bayram
yerleri Bülbülderesi’ndeki ulu ç›nar›n alt›, eski
Harmanl›k Mektebi’nin yan› ve Do¤anc›lar
Meydan› idi. Bu meydan›n etraf›nda 3-4 kah-
vehane vard›.

Kaynaklar: Hadîkatü’l-Cevâmi,  1/80; ‹nadiye için bkz.

‹nadiye Hamam› ve 1/103 Hobyar Mescidi; 2/210) (E. Ko-

çu, ‹stanbul Ans. 4/2102) (M. Larus, 1/181) (S. N. Ergun,

Türk Musikisi Ant. 2/409, 479, 490-491, 663) (M. Tahir,

Osmanl› Müellifleri, 1/131) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 38-39)

(M. Pakal›n, Tarih Dey. s. 275) (A. Gölp›narl›, Melâmîlik,

fihrist, Haflim Baba md.) (‹slâm Ans. 3/67, Celvetiye md.)

(Cevdet Pafla Tarihi, Üçdal Nefl. 12/236) (Türk Ans. Say›:

192/495) (M. Raif, Mir’at-i ‹stanbul, s. 112) (Ayvansara-

yî, Vefeyât, s. 90, ‹stanbul Üni. Ed. Fak. Yay. F. Derin

Türkçesi) (M. Süreyya, Sicill-i Osmânî, 1/257, Ahmed Kâ-

mil Pafla, 1/253 ve 4/624-664) (Silsile-i Celile-i Celvetiye)

(Gezi notu) (‹nal, Son As›r Türk fiairleri, s. 1341) (Vâs›f

Hiç, Bülbülderesi, ‹stanbul Ans. 6/3170) (A. Gölp›narl›,

Alevi-Bektâflî Nefesleri, s. 12) (T. Oytan, Bektâflîli¤in ‹çyü-

zü, 11/62) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi.

Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/75) (Kâmil Y›lmaz, Aziz

Mahmud Hüdâyî, s. 277) (Atilla Çetin, ‹stanbul’daki Tekke

ve Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar Der. 13/588)

(Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi Nüfus Defteri No:

6290/l, s. 400) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliya, Süleyma-
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niye Kütüphanesi Yazma Ba¤›fllar, No: 2307, 3/68-345)

(Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/92) (Osm. Arfl. M.

Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri II, No: 11528 ve III, No:

21594) (Uzunçarfl›l›, Karesi Meflahiri, 1342, s. 67-69)

(Band›rmal›zâde Ahmet Münib Efendi, Mir’at-i Turuk, ‹s-

tanbul 1306, s. 45-46) (Saliha Sultan Dü¤ünü ‹çin Tanzim

Edilen Defter, s. 15/a) (B. ve E. Turnal›, Band›rmal› Tek-

kesi, Türk Dünyas› Arafl. Say›: 66, 1990) (Abdurrahman

Nesib -öl. 1258/1842- Üsküdar’da ve Etraf Sevahilde Mev-

cut Tekkeler, Mecmua, Üsküdar Hac› Selim A¤a Kütüpha-

nesi No: 1806, Varak: 58/b ve 59/a) (Konyal›, Üsküdar Ta-

rihi, 1/168) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/10) (Süheyl Ün-

ver, ‹stanbul’un Mutlu Askerleri ve fiehid Olanlar, s. 50) (R.

E. Koçu, Yeniçeriler ve Bektâflîlik, Hayat Tarih Mec. 1970

Say›: 10, s. 13) (A. Gölp›narl›, Mevlânadan Sonra Mevle-

vîlik, s. 300-301) (A. Gölp›narl›, Türkiye’de Mezhepler ve

Tarikatler, ‹stanbul 1969, s. 241) (Yusuf Fahir Baba, Bek-

tâflî Âyin-i Cem’inin ‹çyüzü, Tarih Co¤rafya Dünyas› Der.

1959, Say›: 3, s. 174) (C. S. Revnako¤lu, Tarikat Mensub-

lar›nda Zerafet, Nüktedanl›k veHaz›rcevapl›k, Tarih Konuflu-

yor Mec. ‹stanbul 1967, Say›: 38, s. 3092)  (C. S. Revna-

ko¤lu, Mi’raciye, Yeni Tarih Dünyas› 1954, 2, Say›:19-20,

s. 767) (C. S. Revnako¤lu, Gizlice Evliya, Divan Edebiyat›

Müzesi Arflivi, Dosya No: 30) (Hocazâde Ahmet Hilmi, Zi-

yaret-i Evliya, ‹stanbul 1325, s. 142-146)

BODRUMÎ ÖMER EFEND‹
CAM‹‹

Cami, Küçük Çaml›ca Tepesi’nin güney
eteklerinde ve Bodrumî Camii Soka¤›

üzerindedir. Camiye, Bulgurlu Köyü meyda-
n›ndan yar›m saatlik yürüyüflten sonra var›l›r.
Yolun büyük bir k›sm› toprakt›r.

Eskiden kalabal›k bir nüfus bar›nd›ran bu yer-
de bugün bir tek köflk kalm›flt›r. ‹htiyaç has›l
oldu¤undan, camiin yan›na bir mektep bile ya-
p›lm›flt›. Yaln›z gidilemeyecek kadar ›ss›z olan
bu yolda s›ralanm›fl bulunan mektep, üç mas-
lak, cami, Bodrumî Ömer Efendi Köflkü ve
çiftli¤i pek bak›ms›z durumdad›r. Köflk çökmüfl
ve cami ibadete kapanm›flt›r.

Y›¤ma tafltan yapt›r›lan mabedin çat›s› ahflap-
t›r. Dört penceresinden ›fl›k alan basit bir yap›-
d›r. Minberi ahflap olup tahta minaresi 1970
senesinde y›k›lm›flt›r. fierefesinin üzerinde tah-
ta çubuklar üzerine oturtulmufl bir saca¤› vard›.
Selâms›z semtindeki Fatma Hatun Camii mi-
naresinin bir efli idi.

Bodrumî Camii Soka¤›’na aç›lan bir kap›dan
avluya girilir. Avlu kap›s›n›n hemen sa¤ tara-
f›nda mabedin kap›s› bulunmaktad›r. Camiin
soka¤a bakan cephesi üzerine, ta‘lik hat ile ya-
z›lm›fl flu kitâbe yerlefltirilmifltir:

Hüdavend-i mu’azzam Hazreti Abdülhamid Han’›
Serîr-i saltanatda dâ’im itsün Hazreti Mevlâ
O flâh-› z›ll-i Yezdân’›n atâ-y› bî-flümariyle
Ömer Lütfi Efendi eyledi bu mescidi infla
Düfler binde bir ancak Re’fetâ böyle güher tarih
Yap›ld› ravza-i Cennet gibi bir ma’bed-i zîba

1309

Bu kitâbeden de anlafl›laca¤› üzere mabet, Sul-
tan II. Abdülhamit devrinde Bodrumlu Ömer
Lütfi Efendi taraf›ndan 1309 (1891-92) tari-
hinde yapt›r›lm›flt›r.

Kitâbe, iki k›s›mdan oluflmaktad›r. Üst k›sm›n-
da, üç sat›r halinde, cami yapt›rman›n büyük
sevap oldu¤unu belirten Arapça bir metin ve
bunun alt›nda da üç sat›r halinde alt› m›sral›
Türkçe bu manzume bulunmaktad›r.

Kitâbe, fiair Refet Efendi taraf›ndan haz›rlan-
m›flt›r. (fiair Refet için Fatma Hatun Mektebi
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ve Mütercim As›m Efendi Kona¤› bölümlerine
bakan›z.)

Avlu kap›s›n›n sol taraf›nda ve Bodrumî Ca-
mii Soka¤› üzerindeki maslaklar›n cephesinde
de birer kitâbe bulunmaktad›r. Birincisi, Ömer
Lütfi Efendi’nin efli, Fatma Han›m taraf›ndan
1311(1893-94) y›l›nda yapt›r›lan sibyan mek-
tebinin kitâbesidir. (Fatma Han›m mektebi
bahsine bak›n›z.)

Avlu kap›s›n›n solundaki ikinci kitâbe de, yi-
ne bir maslak üzerindedir. Bu abdest muslukla-
r›n›n yap›ld›¤› tarihi belirten iki m›sral› bir ki-
tâbedir:

Al abdesti bu mescidde k›l namaz
Kabul olur eyle anda çok niyaz

1311

Avlu kap›s›ndan girildi¤inde sol tarafta ve ca-
mi kap›s› karfl›s›nda Ömer Efendi’nin muhte-
flem lâhdi bulunmaktad›r. Büyük mermer lâh-
din üzerinde silindir fleklinde bafl ve ayak taflla-
r› vard›r.

Bafl flâhidesi üzerinde:

Hüve’l-Hallâkü’l-bâkî
fieyhülislâm-› / sâb›k Bodrumî / el-hac Ömer Lüt-
fi / Efendi’nin rûhine / ve kâffe-i ehli iman / erva-
h›na / lillâhi’l-Fatiha
18 Zilkade 1314 /18 Nisan 1313 (Miladî 1897)

Camiin karfl›s›nda ve yolun öteki taraf›nda pek
zarif bir kuyu bilezi¤i ve mermer kapa¤› vard›r.
Üzerinde yaz› yoktur.

Camiin bânisi fieyhülislâm Ömer Efendi, 1817
y›l›nda do¤mufltur. Tahsilini tamamlad›ktan
sonra ‹stanbul’a gelmifl, müderris olmufl ve
1865’te Veliaht Yusuf ‹zzeddin Efendi’nin ho-
cal›¤›na atanm›flt›r. 1873 y›l›nda Bidayet Mah-
kemesi baflkanl›¤›na getirilmifl ve 18 Ocak
1889’da da Üryanizâde Ahmet Esad Efendi ye-
rine fleyhülislâm olmufltur. 3 Eylül 1891 y›l›n-
da, meflhur Maksudiye Han›’n›n sat›lmas› yü-
zünden, Sadrazam Kâmil Pafla ile beraber azlo-
lunmufltur.

Bilindi¤i gibi Maksudiye Han›’n›n sat›lmas›
davas› y›llarca mahkemeleri meflgul etmifl, bir
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neticeye ba¤lanamam›flt›. Cemaleddin Efendi,
Sultan Abdülhamit’e sadakat göstermek için
bu davan›n bir miras meselesi olmad›¤›n›, Ab-
dülhamit’in tac ve taht›n› tehlikeye koyacak
bir saltanat davas› oldu¤unu yazd›.

Bu dava ile alâkal› olanlar›n maksad›n›n Padi-
flah›n hal’iyle Murat Han’a bi’at etmek oldu¤u-
nu iddia etti. Bu iddias›n› ispat için de ‘Mak-
sut’ kelimesinin Arapça’da ‘Murad’ manas›na
geldi¤ini, Maksudiye Han› demek Murat Han
demek oldu¤unu ve satmak manas›na olan
‘Bey’ kelimesinin de hakikatte tâbi olmak ma-
nas›na gelen ‘Beyat’ ile münasebeti bulundu-
¤unu yazd›. Sultan Abdülhamit, jurnalin haki-
kat olmasa bile, ince bir bulufl eseri oldu¤una
dikkat ederek Cemaleddin Efendi’yi 4 Eylül
1891 tarihinde, 17 y›l 5 ay kalaca¤› fieyhülis-
lâml›k Makam›’na getirdi.

Camiin sa¤ taraf›ndaki iki katl› ahflap Ömer
Efendi köflkü çökmüfltür. Köflkün yan ve geri-
sindeki genifl arazi, Ömer Efendi’nin çiftli¤i
idi. ‹çinde, müfltemilât binalar› bulunan bu ge-
nifl arazinin sokak üzerindeki duvarlar› önünde
üçüncü bir maslak bulunmaktad›r.

fieyhülislâm Ömer Efendi’nin Kadife Han›me-
fendi ismiyle an›lan kuzguni siyah bir efli vard›.
Bütün ‹stanbul zencileri her sene may›s›n bi-
rinci cumartesi günü Çilehane’de toplan›rlar
ve bu han›mefendinin baflkanl›¤›nda gelenek-
sel zenci bayramlar›n› icra ederlerdi. Bayram
günü “saat onikiye do¤ru Çilehane’deki bu
köflkün kap›lar› aç›l›r ....... ve arkas›nda üç dört
beyaz halay›kla Kadife Han›mefendi soka¤a ç›-

kar, Çilehane’deki büyük servi a¤ac›na do¤ru
yürürdü...” Han›mefendi’nin haz›rlanan kürsü-
ye oturmas›yla bayram bafllard›.

Temmuz 1989 da yapt›¤›m ziyarette mabedin
ibadete aç›lm›fl oldu¤unu gördüm. Minaresi
hâlâ yoktu. Etraf›na baz› sokaklar aç›lm›fl ve
binalar yap›lm›flt›. Sol taraf›na aç›lan yeni yo-
lun ad› fien Sokak’t›r.

Ömer Efendi’nin o¤lu Mir Ahmet Efendi 21
fievval 1307 (10 Haziran 1890) tarihinde ve-
fat ederek ‹stanbul’da, Sultan II. Mahmut Tür-
besi hazîresine gömülmüfltür. Muhteflem lâhdi-
nin kitâbesi;

Hâlâ fieyhülislâm ve müfti’l-enam devletlû semâ-
hatlû Ömer Lütfi Efendi’nin necl-i necibi Hare-
meyn payelilerden Mir Ahmed Faik Efendi,

fleklindedir.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 5/2842)

(‹nal, Son Sadrazamlar, s. 1366) (S. Mümtaz, Tarihimizde

Hayal Olmufl Hakikatler, s. 147) (Sicill-i Osmânî, 4/4, Fa-

ik Ahmed Efendi, 4/865 Ömer Lütfi Efendi)
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BULGURLU KÖYÜ CAM‹‹

Hadîka yazar› bu camii hakk›nda flu bilgiyi
vermektedir:

“Bânisi, zümre-i Teberderan’dan Mehmet A¤a
nam sâhibu’l-hayrd›r. Kabri bilinmiyor. Min-
berini vüzeradan Bayram Pafla yapt›rm›fl, mes-
cidin vazifelilerini yine Bulgurlu’dan seçmifltir.

Sultan I. Mahmut’un silâhdarlar›ndan Süley-
man A¤a, mescit civar›nda bir s›byan mektebi
yapt›rm›flt›r. (1164/1750-51).

Yan›nda bulunan tek hamam, Bulgurlu’nun
bir çok yeri gibi Aziz Mahmud Hüdâyî hazret-
lerinin vak›flar›ndand›r.

Bulgurlu’da bir kaç meydanc›k ve bir iki ç›nar
a¤ac› vard›r. Ayr›ca hay›r sahibi bir kimse ta-
raf›ndan köye su getirilmifltir.

Bulgurlu ahalisi, köyde bulgur yapt›klar›ndan
bu¤day› k›rmalar› için bir mermer dibek ko-
nulmufltur.”

Bu aç›klamadan da anlafl›laca¤› üzere camiin
yap›ld›¤› tarih belli de¤ildir. Minberi, Sadra-
zam Bayram Pafla taraf›ndan 1636 tarihlerinde

konulmufltur. Bayram Pafla, 1623 tarihinde
Sultan IV. Murat’›n k›zkardefli ile evlendiril-
mifl ve fiubat 1636 da sadrazam olmufltu. Eylül
1638’de vefat ederek Haseki’de tekke, sebil ve
mektebinin yan›nda bulunan türbesine gömül-
müfltür.

Camiin sol taraf›ndaki Bulgurlu Hamam›, Hü-
dâyî Aziz Mahmud Efendi taraf›ndan 1027
(1618) tarihinde yapt›r›lm›flt›r. Mahalle teflek-
kül etmeden hamam yap›lamayaca¤›ndan, ca-
miin de en geç bu s›ralarda veya bir müddet
evvel yap›lm›fl olmas› icab eder. Fakat, çok da-
ha evvel yap›ld›¤›n› iddia edenler de vard›r.

Mabet, kare plânl› olup duvarlar› kârgir, çat›s›
ahflapt›r. Mihrab› d›fla taflmal›d›r. Minber ve
kürsüsü ahflapt›r. Tavan›ndan dikdörtgen flek-
linde büyük bir top kandillik sarkmaktad›r.
Kare ve dikdörtgen biçimindeki kandillikler
Fatih Sultan Mehmet devri iflidir. Camilerde
çember top kandillikler, Sultan II. Beyaz›t
devrinden itibaren konmaya bafllam›flt›r. Bu
yüzden camiin bu zamanda infla edildi¤i düflü-
nülebilir.

Sa¤ taraftaki minaresinin kaidesi kesme tafl
olup üst k›s›mlar› çimento ile s›vanm›flt›r.

Hazîresinde yatanlar camiye imaml›k yapm›fl
kimselerdir. Bugün hazîrenin önünde bulunan
bulgur dibe¤i, 1618 tarihinde Hüdâyî hazretle-
ri taraf›ndan köye hediye edilmifltir.

Bu camiin yerinde bir Bizans mabedinin ve
mezarl›¤›n›n bulundu¤u, bugün hâlâ mevcut
olan bir lâhitten ve antik musalla tafl›ndan an-
lafl›lmaktad›r.
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Bizans devrinde Üsküdar ve havalisinde bir ta-
k›m manast›r ve kiliselerin bulundu¤u bölge-
deki baz› granit sütunlardan anlafl›lmaktad›r.

Türkler, bu yerleri 1325 tarihlerinde kontrol-
leri alt›na alm›fllar ve Bulgurlu Da¤› üzerine bir
gözcü teflkilât› kurmufllard›. Burada Bizansl›lar-
dan kalma bir gözetleme kulesi bulunuyordu.
Bu kuleden iflaret atefli yak›larak, Sultanahmet
Camii yan›ndaki, merkeze iflaret verilirdi.

Camiin yan›ndaki fevkânî Süleyman A¤a
Mektebi’nden eser kalmam›flt›r. Yanl›z Teber-
dar A¤a Çeflmesi bugün de mevcuttur. (Süley-
man A¤a mektebi, çeflmesi ve Hazreti Hüdâyî
Hamam› bahislerine bak›n›z.)

Mir’at-i ‹stanbul adl› eserin sahibi Mehmet Raif
Bey Bulgurlu Camii’ni anlat›rken, “camiin de-
rununda medfun olan zat›n mezar tafl›nda flu
ibare yaz›l›d›r” diyerek üzerinde ismi kay›tl› ol-
mayan üç m›sral› bir kabir tafl›n›n kitâbesini
vermifltir ki, tarihi 895 (1489-90)’d›r. Bundan

da camiin Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)
devrinde yap›lm›fl oldu¤u fikri kesinlik kazan-
m›fl olur. Bu k›ymetli tafl maalesef bugün mev-
cut de¤ildir. fiimdi hazîrede daha ziyade XIX.
yüzy›lda vefat eden camiin imamlar›na ait ka-
birler bulunmaktad›r.

Camiin avlusunda bulunan flad›rvan da yok ol-
mufltur. Duvar›ndaki rakamdan 1269 (1852-
53) tarihinde yap›ld›¤› anlafl›lan bu eser 1289
(1872) senesinde Abdülhamit (1876-1909)
devri ricalinden Haydar Pafla taraf›ndan tamir
olunmufl ve bir taraf›na da “bin iki yüz seksen
dokuz tarihi nakfl edilmifltir.”

Krokide görülen, I numaral› hazîrede flu flâhi-
deler vard›r:

1086 (1675). Sâhibu’l-hayrat / Kuyu sahibi
merhume / Fat›ma Hatun.

1240 Safer 3 (Eylül 1824). Enderun-› Hümâ-
yun A¤alar›’ndan, Hazine Vekili, Küçük
Beflir A¤a’n›n acemisi Büyük Ko¤ufllu
Bilâl A¤a.

1267 fiaban (Aral›k 1850). Mehmed Efendi.
(Tafl› k›r›kt›r.)

1283 Cemaziyelâhir 5 (Ekim 1866). “Didim
vefat›na tarih-i cevherle / R›za Efendi’ye
Mevlâ cinan› k›la makam”. Mahkeme-i
teftifl evkaf ketebesi mütehayyizan›ndan
es-seyyid Mehmed Ali R›za Efendi.

Gömülü bir tafl. fierife Fat›ma.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/237) (T. Öz, ‹stanbul

Camileri 2/13) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 6/3117) (Gezi No-

tu) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 53-54)
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BULGURLU MESC‹T

Mabet, eski ad› Kavukçular Soka¤› olan
Tavukçubakkal Soka¤› ile Çavufldere

Caddesi’nin birleflti¤i yerde ve caddenin sa¤
köflesindedir. Eski bir yerleflim merkezi olan bu
yerde bir çok tarihi eser vard›r. Camiin tam
karfl›s›nda, yeri bugün hâlâ arsa olan fevkânî
Mehmet A¤a Mektebi, sebili, Esma Sultan
Çeflmesi ile fiehzade Bayezid Çeflmesi, yan ta-
raf›nda Sand›kç›lar Tekkesi ve Tavukçubakkal
Soka¤› üzerinde ise ‹stanbul’un fethinde bu-
lunmufl olan Durbali A¤a’n›n türbesi vard›.
(Vaziyet krokisi için Sand›kç› fieyh Ethem Ba-
ba Tekkesi bahsine bak›n›z.)

Bulgurlu Mescit hakk›nda Hadîka yazar› flu bil-
giyi vermektedir: “Bânisinin ismi ve kabri bi-
linmiyor. Küçük evkafta ve Üsküdar avar›z›
hüccetinde Bulgurlu Mescid diye yaz›lm›flt›r.
Yak›n›nda olan mektebi Mehmet A¤a nam›n-
da hay›r sahibi 1090 (1679) senesinde bina et-
mifltir. Sonradan Sadrazam Rag›b Mehmet Pa-
fla mescidi fevkânî olarak ihya ettirmifltir. Mes-
cidin mahallesi vard›r.”

Sicill-i Osmânî yazar› merhum Süreyya Bey ise
“Bulgurlu Mescidi bânisi Mehmet A¤a 1091
(1680)’de o mescidi bina ettirmifltir” demekte-
dir.

Yol seviyesinde olan mescit, zamanla ve bil-
hassa Çavufldere’sinden gelen sel sular› ile ha-
rap olmufl ve Sadrazam Rag›p Pafla (Sadareti:
1756-1763) taraf›ndan yeniden ve fevkânî
olarak yapt›r›lm›flt›r. Bu fevkânî mabet bilin-
meyen bir tarihte, Berber fiaban Efendi tara-
f›ndan yeniden yapt›r›lm›flsa da bir müddet
sonra yanm›fl ve 1268 (1852-53) senesinde
Ba¤datl›zâde Hac› Ahmet Bey, sokak seviye-
sinde ahflap olarak yeniden infla ettirmifltir. Bu
ahflap mabet de 1958-59 y›llar›nda flimdiki
flekliyle ihya edilmifltir. Ahmet Bey’in ihyas›n›
belirten flu kitâbe, mescit kap›s›n›n üzerinde
iken son onar›m s›ras›nda abdest musluklar›
mahalline al›nm›flt›r:

Bu yerde berber sâhib-i eser fiaban Efendi’nin
Bina-y› hayr› olmufldu muhterik nâgâh
An› Ba¤dadl›zâde cenab-› Hac› Ahmet Be¤
Yeni bafldan idüb ta’mîr ve ihyâ k›ld› eyvallah
Senih âgâh k›l tarih ile cümle cemaati
K›l›nd› bu sene tecdîd bu zîba ibadetgâh

1268

(Kitâbe yazar› fiair Senih Süleyman Efendi
için Çiçekçi Camii bahsine bak›n›z.)

Çat›s› ahflap olan mabet sekiz pencereden ›fl›k
al›r. Ön taraf› kafesli kad›nlar mahfili, dört ah-
flap sütun üzerine oturtulmufltur. Ahflap bir
minberi ve iki va’z kürsüsü vard›r. Sahn›n sol
taraf›nda ve mihraba yak›n bir yerde ‘fiehid
Arap Abdullah Baba’ n›n kabri veya makam›
bulunmaktad›r. Etraf› alçak bir duvar ve par-
makl›kla çevrilmifl olup, üzerinde ahflap bir
sanduka vard›r. Kabrin, mescit fevkânî iken alt
katta oldu¤u ve mabet yol seviyesinde yap›ld›-
¤› s›rada da kald›r›lmayarak ibadet mahallinde
kald›¤› san›lmaktad›r. Bir rivayete göre de bi-
linmeyen bir tarihte Üsküdar’›n bu kesimini su
basm›fl ve bu zat› da tabutunun içinde oldu¤u
halde Ç›narl› Tekke hazîresinden getirip mes-
cidin içinde b›rakm›flt›r.

Sa¤ taraf›ndaki minaresi ve külah› beton s›va-
l› olup, flerefesinin etraf› demir parmakl›kl›d›r.

Bulgurlu Mescit Mahallesi 1940’da Evliya Ho-
ca Mahallesi ile birlefltirilerek ‹nk›lap Mahal-
lesi ad› verilmifltir. Yeniden yap›lmas› için ma-
bet, minaresi dahil, 1992 May›s›nda y›kt›r›l-
m›flt›r. Bu s›rada, duvarda dolgu olarak kulla-
n›lm›fl olan Mehmed A¤a Mektep ve Sebili-
’nin 1052 tarihli mermer kitâbesi ortaya ç›k-
m›flt›r. Böylece, Hadîka yazar›n›n verdi¤i 1090
tarihinin de do¤ru olmad›¤› anlafl›lm›flt›r.
(Mehmet A¤a Mektebi bahsine bak›n›z.)

Bulgurlu Mescit 1995 tarihinde yeniden yapt›-
r›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/237) (Mir’at-i ‹stan-
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bul, s. 119) (Sicill-i Osmânî, 4/185 Mehmet A¤a md.) (T.

Öz, ‹stanbul Camileri, 2/13) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmele-

ri, 2/330) (Senih Süleyman Efendi Divan›, 1275, Süleyma-

niye Kütüphanesi s. 53-54) (R. Ayy›ld›z, Bulgurlu Mescit,

E. Koçu, ‹stanbul Ans. 6/3125)

BURHAN‹YE CAM‹‹
(II. ABDÜLHAM‹T CAM‹‹)

Burhaniye Abdullah A¤a Sokak ile Enveri-
ye Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve ikinci so-

ka¤›n sol köflesindedir. Buras› küçük bir çarfl›-
d›r. Camiin karfl›s›ndaki Kar›fl Soka¤›’n›n so-
nunda ve s›rt üzerinde Darü’s-saade A¤as› Ha-
lid A¤a’n›n köflkü vard› ve bu soka¤›n ismi de
Halid A¤a Soka¤› idi. A¤a’n›n Kad›köy’de
1209 (1794) tarihli bir çeflmesi vard›r.

Burhaniye Köyü, 1293 (1876) Osmanl›-Rus
flavafl› muhacirlerinin buraya yerlefltirilmesi ile
kurulmufltur. Göçmenlerin hepsi Bulgaris-
tan’dan gelmifl son derece fakir kimselerdi.
Bundan dolay› köyün ilk ismi, Muhacir Köyü
oldu. Üsküdar’da di¤er bir Muhacir Köyü de
flimdiki Ümraniye idi.

Sultan II. Abdülhamit, köye bu camii yapt›r-

m›fl ve en sevgili o¤lu olan Burhaneddin Efen-
di’nin ad›n› vermifltir. Bundan sonra köy, Bur-
haniye ismini alm›flt›r. Camiin yap›m› s›ras›n-
da Burhaneddin Efendi 16-17 yafllar›nda bulu-
nuyordu. Annesi Mezidi Kad›n olup 11 Rebi-
ülevvel 1303 (19 Aral›k 1885)’te do¤mufltur.
Çok güzel piyano çalan ve resim yapan flehza-
de 15 Haziran 1949’da Newyork’ta öldü. Kab-
ri, fiam’daki Sultan Selim Camii hazîresinde-
dir.

Mabedin kap›s› üzerinde, üç sat›r halinde ha-
z›rlanm›fl flu kitâbe vard›r:

Ziynet-efzâ-y› makâm-› mu’allâ-y› hilâfet-i ‹slâ-
miyye ve erîke-pîrâ-y› saltanat-› seniyye-i Osma-
niye

Es-sultan ibni’s-sultan, es-sultan el-gazi Abdülha-
mid Han-› sâni Hazretleri taraf-i eflreflerinden

‹flbu cami’-i flerif üçyüz yi¤irmi sene-i hicriyesi cu-
mad’el-ûlâs›nda infla edilmifltir.

1320

Cami, A¤ustos 1902 tarihinde yap›lm›flt›r. Du-
varlar› kârgir, çat›s› ahflapt›r. K›sa minaresi
sa¤da olup tafltand›r. Mermer mihrab› 1985’te
yap›lm›flt›r. Minberi ahflapt›r. Duvarlar› dev-
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rinde çok görülen flekillerle bezenmifltir. Hazî-
resi yoktur. Bahçesinde mermer bilezikli bir
kuyu vard›r. Üzerinde “Sâhibu’l-hayrat ve’l-ha-
senat sene 1326 (1908)” diye yaz›l›d›r. ‹sim
yoktur.

Kaynaklar: (Ayfle Osmano¤lu, Babam Abdülhamid, s.

133) (N. S. Örik, Abdülhamid’in Sevmedi¤i ve En Sevdi¤i

O¤ullar›, Tarih Dünyas› III, 973) (E. Koçu, ‹stanbul Ans.

6/3181) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/121) (G. Oransay,

Osmanl› Devletinde Kim Kimdi, s. 151) (K. M›s›rl›o¤lu, Os-

mano¤ullar›’n›n Dram›, s. 265) (Semih Nafiz Tans›, Madal-

yonun Tersi, s. 206)

CAFER EFEND‹ CAM‹‹

Cami, Eyüp’te Cezerî Kas›m Pafla Medrese-
si müderrisi Abdünnebizâde Cafer Efendi

taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Hadîka yazar› flu bilgiyi vermektedir:

“Pederi, Ebussuud Efendi’nin amcas›d›r. Ve
pederinin amcas› dahi Ali Kuflî’dir. Cafer
Efendi’nin vefat› 978 (1570-71) tarihindedir.

Cafer Efendi, 958 (1551) senesi Anadolu Ka-
d›askeri olup 964 fievvalinde (A¤ustos 1557)
emekli oldu. Hacc-› flerife azimet etti ve sonra
Kas›m Pafla Medresesi’ne müderris oldu. Üskü-
dar’da bulunan bahçesinin karfl›s›nda bir cami-
i flerif yapt›r›p orada inzivaya çekildi ve yafl›
seksene geldi¤i s›rada, 978 Ramazan-› flerifinde
(fiubat 1571) vefat ederek ad› geçen camie gö-
müldü.

Cafer Efendi ‹skilipli’dir. Dört defa fieyhülis-
lâm olup 1017 (May›s/Haziran 1608) Saferin-
de vefat eden Sunullah Efendi’nin pederidir.”

Bu camiin yeri bugün belli de¤ildir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/280) (Evliya Çelebi Se-

yahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 5/129)

CEVHER A⁄A CAM‹‹
(ÜMRAN‹YE CAM‹‹)

Cami, eski ad› Muhacir Köyü olan Ümrani-
ye semtinde ve Alemda¤› Caddesi üzerin-

de; Mektep Soka¤› ile Cami Soka¤› aras›nda
ve Cevher A¤a Çeflmesi karfl›s›ndad›r.

Mabedin cümle kap›s› önündeki, küçük avlu-
nun iki yan›nda ikifler katl› tafl binalar vard›r.
Alt›ndaki dükkânlar›n üzerine oturtulmufl bu-
lunan bu yap›lar, eskiden k›z ve erkek mektep-
leri idi.

Sonradan kapat›lan cümle kap›s› üzerinde yedi
sat›r halinde ve on dört m›sral› bir kitâbe var-
d›r ki Sultan II. Abdülhamit’e yap›lm›fl bir
medhiyeden sonra, camiin Müsahib Cevher
A¤a taraf›ndan yap›ld›¤› yaz›l›d›r. Kitâbenin
üzerinde ve bir kemer alt›nda II. Abdülha-
mit’in bir tu¤ras› görülmektedir. Kitâbe gibi bu
da 1315 (1897-98) tarihlidir. Tu¤ran›n etraf›
iri yaprak motifleri ile bezenmifltir. Kap›n›n iki
yan›na, oluklu sütun ve iyonik abak kabartma-
lar› yap›lm›flt›r.

Yedi s›ra halinde haz›rlanm›fl bulunan kitâbe
fludur:

Hazreti sultan Hamid’i haflre-dek zât-› ehad
Kâm-yâb eylesün serîr-i flevketde da’ima
Ceddi yok âlemde ki hayrat-› feyz âyât›n›n
Her tarafda mühr-ü tevfikat› mihrin rûflenâ
Ezkiya bir mütteki abid r›zâ-cû bendesini
Böyle bir hayra muvaffak oldu el-Hakk mü’tena
Pâyesin takdis ider tebcîl iden Ruhü’l-emin
Secdegâh-› ehl-i iman oldu bu âli bina
Fart-› teslimiyyet ü ihlal ile ehl-i salavât
Befl vakitde fievket-i fiahane’ye eyle dua
Söyledim son m›sra’›nda cevherîn tarihini
Eyledi hamemdir Mevlâ’da kesb-i i’tilâ
K›ld› inflâ Safvetâ Allah içün bu ma’bedi
Ser Musahib-i fiehriyar ol ehl-i-dil Cevher A¤a

1315
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Kitâbe, Zâkirbafl› Mehmed Nuri (Korman)
hatt› ile yaz›lm›flt›r. Kendisi 12 Eylül 1951 gü-
nü vefat etti. Kabri, Befliktafl’ta Yahya Efendi
Mezarl›¤›’ndad›r.

Cevher A¤a taraf›ndan çok küçük olarak yap-
t›r›lan mabet, içten beflik tonoz kubbeli olup
d›fltan ahflap çat›l›d›r. Sa¤›r kubbe, dört kemer
ve düz köfle tromplar› üzerine oturtulmufltur.
Cami d›fltan granit tafl› ile kaplanm›flt›r.

Dört pencereden ›fl›k alan camiin mihrab› nifl
fleklinde duvar içine sokulmufltur. Saraydan
getirildi¤i söylenen hicrî 1315 tarihli ayet ve
Hilye-i flerife pek nefis eserler olup mabedin
duvarlar›n› süslemektedir. Kad›nlar mahfili
balkon fleklinde d›fla tafl›r›lm›flt›r.

1962 tarihinde geliflen Ümraniye’ye kafi gel-
meyen cami, sa¤ taraf›na do¤ru, mektep hizas›-
na kadar büyütülmüfl ve bu k›sma da alç›dan
istalaktitli bir mihrap yap›larak mabet, iki
mihrapl› olmufltur. ‹lk mihrab›n içine vaiz kür-
süsü yerlefltirilmifl, ahflap minberi de yeni k›s-
ma götürülmüfltür. Bu arada cümle kap›s› tafl
ile örülerek kapat›lm›fl ve bunun yerine sol ta-
rafta yeni bir kap› yeri aç›lm›flt›r.

Bu ilâve k›s›m içten bir sa¤›r kubbe ile örtül-
müfltür.

31 Mart (1909) Vak’as›’ndan sonra idam edi-
len Cevher A¤a için ayn› isimle bilinen çefl-
mesi bahsine bak›n›z.

Kabir, Edirnekap› fiehitli¤i’nde, Çanakkale
Abidesi civar›nda, Türkiye’de ilk defa ‹tfaiye
Teflkilât›’n› kuran, Gerçek Davud A¤a Sofa-
s›’ndad›r. fiâhidesine göre, 1327 Cemaziyelev-
velinde (Haziran 1909) siyaseten flehid edil-
mifltir.

Zenci had›mlardan olan Cevher A¤a, 31 Mart
Olaylar›’nda, hiç bir suçu olmad›¤› halde, ‹tti-
hatç›lar taraf›ndan idam ettirilmifltir. Yegâne
sebep ise, Sultan II. Abdülhamit’e verilen jur-
nallerin kimler taraf›ndan yaz›ld›¤›n› bilmesi-
dir.

Kendisine sonsuz bir itimat besleyen Abdülha-
mit Han, jurnallerin okunmas›n› ve çok mü-
him olanlar›n›n kendisine bildirilmesini iste-
miflti.

Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesin-
den sonra, jurnal verenleri aç›klar düflüncesi
ile, Cevher A¤a’n›n kan›na girmifllerdir. Oysa
okudu¤u jurnallerin büyük k›sm›n› padiflaha
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bildirmemesi ile bir çok oca¤›n sönmesini ön-
lemifltir. (Mithat Serto¤lu, Tarihten Sohbetler, s.
241-246)

Sa¤ taraftaki minaresi 1962 tarihinde tamir
edilmifl olup tafltand›r. Caddeye aç›lan avlu
kap›s›n›n iki yan›na, bu havalinin baz› yerle-
rinde efline rastlanan, granit birer sütun kon-
mufltur.

Ümraniye’nin en eski ad› ‘Yaln›z Servi’ olup o
devirde burada bir kaç ev ve tek servi a¤ac›
varm›fl. Bugün Ümraniye’nin bir yolu hâlâ bu
ismi tafl›maktad›r.

8 Zilhicce 1302 (18 Eylül 1885) tarihinde Bul-
garlar’›n ‘Rumeli-i fiarki Vilâyeti’ni iflgalleri üze-
rine mezalimden kaçan Türk ahaliden alt› ha-
nelik bir muhacir kafilesinin buraya yerleflme-
si neticesinde köye Muhacir Köyü ad› veril-
mifltir.

O zaman bu arazinin sahibi bulunan Bulgurlu-
lu Anbarc› nam› ile an›lan zat, gelen göçmen-
lerin fakirli¤ine ac›yarak arazisinin bir k›sm›n›
bunlara da¤›tm›fl ve bu arada 1293 (1876) Os-
manl›-Rus harbinden kaç›p Bulgurlu’ya gelen
Türk muhacirlerini de buraya yerlefltirmifltir.

Evkaf ‹daresi Defterinde ve 8 Ramazan 1325

(21 Nisan 1907) tarihli bir yaz›da ise flu bilgi
vard›r: “Ser Musahib-i hazreti flehriyarî Meh-
met Cevher A¤a’n›n Bulgurlu Karyesi’nde,
Yaln›z Servi nam mahalde mutasarr›f oldu¤u
arazinin bir k›sm› üzerine muhacirîn taraf›n-
dan ebniye infla edilmifl oldu¤undan arazi-i
mezburenin Hüdâyî Aziz Efendi hazretleri vak-
f›ndan olma¤la zikr olunan ebniyelerin A¤a-y›
müflarünileyh vakf›na tashih-i kayd›n›n” yap›l-
mas›. (Osm. Arfl. Evkaf ‹dareleri Katalo¤u
1/218-301)

Sultan Abdülhamid’in Bafl Musahibi Arap
Cevher A¤a, buradan geçip Alemda¤›’na te-
nezzühe gitti¤i bir gün, ahalinin iste¤i üzerine
köye bir cami yapt›rma¤a karar vermifl ve An-
barc›’dan sat›n ald›¤› arazi üzerine bir cami ve
iki çeflme infla ettirmifltir.

Ayr›ca camiin iki taraf›na, cadde üzerinde bu-
gün de görülen biri erkek di¤eri k›z çocuklar›-
na ait olmak üzere iki tafl mektep, flimdi muh-
tar odas› ve ihtiyar heyetinin topland›¤› ‘eski
jandarma karakol binas›’n›, camiin imam ve
müezzini için birer meflruta ve alt› odal› bir ev
ve camiye akar olmak üzere büyük bir han yap-
t›rm›flt›r. Han 1950 senelerinde y›k›lm›flt›r.

Bu imar hareketlerinden sonra köyün ismi
Ümraniye olarak de¤ifltirilmifltir.
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ÇAKIRCIBAfiI
HASAN PAfiA CAM‹‹
(DO⁄ANCILAR CAM‹‹)

Cami, ismini verdi¤i Do¤anc›lar Meyda-
n›’nda ve bu isimle an›lan park›n karfl›s›n-

dad›r. 955(1548) tarihinde Mimar Sinan tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Bânisi Çak›rc›bafl› Hasan
Pafla’d›r. Camii Çak›rc›bafl›l›¤› zaman›nda yap-
t›rd›¤› için o namla meflhur olmufltur.

Yap›l›fl›ndan 309 sene sonra flimdiki flekliyle
ihya edilmifltir. Bu tamir s›ras›nda, dikdörtgen
plânl› cami bütün eski hüviyetini kaybetmifl-
tir. Yaln›z mermer söveli cümle kap›s› ile kes-
me tafltan yap›lm›fl minare kaidesi orijinalli¤i-
ni koruyabilmifltir. Kap› kemeri siyah-beyaz
mermerden alternatifli olup Sinan Devri’nin
bütün güzelli¤ini tafl›maktad›r.

Cami, duvarlar› kârgir çat›s› ahflapt›r. Sol ta-
raftaki minaresinin gövde ve petek k›s›mlar›
tu¤ladan olup üzeri s›val›d›r. K›ble taraf›ndaki
duvar› üzerine iki kufl evi yap›lm›flt›r. Son ce-
maat yerinin Ramazano¤lu Soka¤› ile Do¤an-
c›lar Caddesi’ne aç›lan kap›lar› vard›r. Rama-
zano¤lu Soka¤›’na aç›lan kap›, Mektep Kap›s›
ismini tafl›maktad›r.

Do¤anc›lar Caddesi’ne aç›lan mermer söveli
kap›s› üzerinde, fiair Ziver Pafla’n›n kaleme al-
d›¤› ve Üsküdarl› Abdülhamit Efendi’nin hat-
t›yla yaz›lan mermer bir kitâbe bulunmaktad›r.
Befl sat›r halinde on m›sral› olarak haz›rlanm›fl

olan kitâbenin ortas›na Sultan Abdülmecit’in
bir tu¤ras› hakk edilmifltir. Kitâbe fludur:

Zat-› iffet siyreti Üçüncü ‹kbal Han›m’›n
‹smi vefl fiayeste’dir hayre bulub izz ü refah
Yapd›rub bu camii evvelkinden âla rasîn
Eyledi flâdân bu semtin halk›n› bî-ifltibâh
Ola âmâli havass-› hamse-i hayrat ü cûd
Mü’minîn ta bunda k›ld›kça namaz-› penc-gâh
Söylenildi bu iki tarih bir beyt içre bak
Eyledikde hame beyt-i nazm›m› Ziver penâh
Yapd› bak Üçüncü ‹kbal Han›m âlâ ma’bedi 

1275
Sa’yini fiayeste-i ecr-i cezil ide ilâh

1275
Ketebe Abdülhamid efl-flehri

Kitâbeden de anlafl›laca¤› üzere mabet, Sultan
Abdülmecit’in üçüncü ikbali fiayeste Kad›ne-
fendi taraf›ndan 1275 (1858-59) tarihinde
onar›lm›flt›r. Kendisi, 18 Ocak 1912 de vefat
ederek Befliktafl’ta Yahya Efendi Dergâh› Me-
zarl›¤›’ndaki türbeye gömüldü. Münire Sultan
ad›nda bir k›z› vard›r.

fiair Ziver Pafla, Defterdarhane ketebesinden
Münif Efendi’nin o¤lu olup 1208 (1793)’te ‹s-
tanbul’da Merkez Efendi Dergâh› karfl›s›ndaki
evlerinde do¤du. Galata Mevlevihanesi fleyhi
Meflhur Galip Dede’nin o¤lu ile süt ba¤› bu-
lundu¤undan Mevlevî oldu. Sonra ünlü Halet
Efendi’nin mühürdar› oldu ve daha sonra da
bir tak›m yüksek görevlerde bulundu. Son ola-
rak “rütbe-i vezaret” ile fieyhü’l-harem’li¤e
atand› ve 14 Zilhicce 1278 (12 Haziran 1862)’
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de Medine’de öldü. Divan› vard›r.

Camiin mihrab› d›fla taflmal› olup minberi ah-
flapt›r. Minber kap›s›n›n iki yan›na ahflap fe-
nerler yerlefltirilmifltir. Duvarlar›n› Hattat Sa-
mi Efendi’nin çok güzel iki levhas› süslemekte-
dir.

Camiin kitâbeli cümle kap›s›n›n yan›nda, et-
raf› kesme tafl duvarl› ve flebeke demir pence-
reli bir hazîre bulunmaktad›r. Duvar›nda kufl
evleri vard›r. Burada ‹zmirli Ali Pafla’n›n kesik
bafl› gömülüdür. Hazîrenin önünde ise, ‹zmirli
Ali Pafla’n›n 1114 (1702) tarihinde yapt›rm›fl
oldu¤u bir çeflme bulunmaktad›r. (‹zmirli Ali
Pafla Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Camiin k›ble taraf›ndaki mezarl›k sonradan
Hac› Ahmet Pafla Türbesi’nin etraf›na nakle-
dilmifltir. Burada, Koca Mehmet Pafla’n›n kab-
ri vard›r. Kendisi, Sultan III. Mehmet’in
(1595-1603) vezirlerinden olup 26 Ekim 1596
tarihindeki E¤ri Seferi’ne kat›lm›flt›r. Hoca
Mehmet Pafla ismiyle de an›lan Pafla, Üskü-
dar’da bir mahalle ve bir cami ile bir hamam
yapt›rm›fl olan Koca Sinan Pafla (öl. 1596)’n›n
damad› olmufl 999’da Bosna Beylerbeyili¤ine
atanm›fl ve “1007 (1598)’de Yan›k Harbi’nde
flehit” düflmüfl idi. Bu s›rada Anadolu Beyler-
beyi olan Mehmet Pafla, Hadîka yazar›na göre
17 Muharrem 1007 (23 A¤ustos 1598) tarihin-

de vefat etmifltir. Bu tarihin do¤rulu¤u kabir
tafl› ile sabittir. Silindir biçimindeki flâhidesi
bugün de mevcuttur. (Hac› Ahmet Pafla Tür-
besi bahsine bak›n›z.)

Hazîrede, Girit adas›ndaki Hanya Kalesi’nin
fatihi olan ve ‹stanbul’a geldikten sonra 1088
(1677) tarihinde vefat eden Hüseyin Pafla’n›n
da kabri vard›.

‹zmirli Ali Pafla Çeflmesi’nin önünde Mimar
Sinan yap›s› Hac› Ahmet Pafla Türbesi bulun-
maktad›r.

Camiin bânisi Hasan Pafla, Enderun’dan yetifl-
mifl, Çak›rc›bafl› olmufl ve sonra ç›ra¤ edilmifl-
tir. Bu s›rada 1560’da ‹ran’a elçi olarak gönde-
rilmifl ve dönüflünde ümeradan olmufltur. 969
Zilhiccesinde (A¤ustos l562)’de, Sultan II. Se-
lim’in k›z› fiah Sultan ile evlendirilmifl ve 971
(1563-64)’de Bosna Valisi olmufltur. Bu görev-
den 976 (1568-69) tarihinde ayr›lan Hasan
Pafla, 978 (1570-71)’de Rumeli Beylerbeyi ol-
mufl ve bir müddet sonra da kubbeniflînli¤e
atanm›flt›r. 20 Ramazan 981 (13 Ocak
1574)’te birden bire vefat etmifltir.

Sicill-i Osmânî yazar› M. Süreyya Bey’in bu ifa-
desine karfl›, Hadîka yazar› Haf›z Hüseyin Efen-
di eserinde Hasan Pafla’n›n vefat tarihini ver-
memifltir. Yaln›z “Edirne’de yapt›rd›¤› medre-
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sesi civar›nda gömülüdür” demektedir. “Vefe-
yât-› Selâtin ve Meflâhir-i Rical” isimli kitab›nda
ise, “Do¤anc› Hasan Pafla, vüzeradan iken E-
dirne’de, sene 960 (1553) tarihinde vefat edip
bina-gerde olan zaviyede defn olunmufltur. Üs-
küdar’da vefat›ndan befl sene evvel bina eyle-
di¤i camiin önündeki meydan da Do¤anc›lar 
diye meflhur olmufltur” demektedir.

Hasan Pafla Medresesi ve Zaviyesi diye bir eser
Edirne’de mevcut de¤ildir. Bunun için, Tuhfe-
tü’l-Mi’marîn, Tezkiretü’l-Bünyan, Edirne
Hakk›nda Yaz›lm›fl Tarihler ve Edirne fiehri-
nin Kurucular› adl› yaz›lara ve M. Meriç’in ka-
leme ald›¤› Edirne’nin tarihî ve mimarî eserle-
ri hakk›ndaki makalelere ve O. N. Pereme-
ci’nin Edirne Tarihi adl› k›ymetli eserine bak-
mak kâfidir. Millet Kütüphanesinde 93 numa-
rada Çak›rc› Hasan Pafla’n›n 999 (1590) tarih-
li orijinal vakfiyesi vard›r.

Bu durumda Haf›z Hüseyin Efendi’nin ifade-
sinde bir yanl›fll›k vard›r. Hasan Pafla, Sicill-i
Osmânî’nin kaydetmedi¤i bir tarihte Karaman
valisi olmufl ve bu görevde iken Konya’da ve-
fat etmifltir. Bu valilik görevinin, 978 (1570-
71)’deki Rumeli Beylerbeyi’li¤inden sonra ol-

du¤u san›lmaktad›r. Kabri, Mevlânâ Celâled-
din-i Rûmî Dergâh›’n›n güney cephesine biti-
flik türbesinin içindedir. Fakat türbenin içinde
herhangi bir sanduka mevcut de¤ildir. Türbe
kesme tafltan yap›lm›fl olup kubbelidir. Kuzey
cephesindeki pencere kap› haline getirilerek
Mevlâna Türbesi’ne girifl sa¤lanm›flt›r. Kap›s›
üzerinde iki sat›r halinde haz›rlanm›fl, dört
m›sral› flu kitâbe bulunmaktad›r:

Hasan Pafla idüb rihlet cihandan
Alem kald›rd› milk-i cavidâne
Didi tarih-i fevtin hâtif-i gayb
Ola can›na Cennet afliyâne

Sene 981 (1573)

M. Süreyya Bey’e göre, Hasan Pafla gayet silâh-
flor, cömert, ak›ll› ve s›cak kanl› bir zat idi. Pe-
çevî Mustafa Efendi (1574-1650), Hasan Pa-
fla’dan ‘Rus Hasan Pafla’ diye bahsetmekte ve
“baz› yerlerde vali olduktan sonra Karaman’a
mirimiran oldu. Sultanlardan biriyle evlendi.
Lâkin nam› zat›na galip bir adam idi” demek-
tedir.

Evliya Çelebi ise Sultan Süleyman’›n mirmi-
ranlar›n› (beylerbeyileri) anlat›rken “Damat
Hasan Pafla, Süleyman Han’a damat oldu.
Acemistan’a kaçan fiehzade Bayezid için
Acem elçili¤i ile ‹ran’a gönderilip fiehzade Ba-
yezid’i çocuklar›yla birlikte alarak Sivas’a ge-
tirdi. Orada bo¤durmak suretiyle flehid etti. Ve
Sivas Kalesi yak›n›nda topra¤a gömdüler” de-
mektedir.

Kanunî, o¤lu Bayezid ile çocuklar›n› teslim al-
mak için Dulkad›riye Beylerbeyi Ali Pafla ile o
s›rada Kap›c›bafl› olan Hasan A¤a (Pafla)’y› 4
Aral›k 1560 tarihinde ‹ran fiah› Tahmasb’a
göndermiflti. K›fl k›yamette hareket eden elçi-
lik heyeti bir çok zayiat verdikten sonra 22 Re-
cep 968 (8 Nisan 1561)’de Kazvin’e varm›flt›.
“Muntazam ve güzel konuflmakla nam ald›¤›”
rivayet edilen Hasan A¤a’n›n, çocuklu¤undan
beri fiehzadeyi çok iyi tan›d›¤› ve bu yüzden
gönderildi¤i söylenir.

Evliya Çelebi’nin dedi¤i gibi fiehzade Bayezid,
Sivas’ta Hasan Pafla taraf›ndan de¤il, fiehzade
Selim’in mutemet adam› Ali A¤a taraf›ndan
22 Temmuz 1562 tarihinde Hasan Pafla yurda
döndükten sonra Kazvin’de flehid edilmifltir.
Sefir Busbecg’in Ali A¤a yerine Hasan A¤a
demesi de yan›lg›d›r.
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Hasan Pafla, Do¤anc›lar’da yapt›rd›¤› bu cami-
in yan›na bir de mektep infla ettirmiflti. Za-
manla harap olan mektep, okul haline getiri-
len cami sofas›na nakledilmiflti.

Hadîka yazar›n›n verdi¤i bilgiye göre, camiin
üzeri bafllang›çta kurflun kapl› iken mütevelli-
lerinden celep Feyzi ad›nda bir kimse taraf›n-
dan kiremit döflenmifltir. (Do¤anc›lar Meydan›
bahsine bak›n›z.)

Hasan Pafla’n›n efli fiah Sultan, II. Selim’in
(1566-1574) k›z› olup kardefllerinin en küçü¤ü
idi. 969 Zilhiccesinde (A¤ustos 1562) k›zkar-
deflleri ile birlikte dü¤ünleri yap›lm›fl ve Hasan
Pafla’n›n vefat›ndan sonra Zal Mahmut Pafla
ile evlendirilmifltir. 988 fiaban›nda (Eylül
1580) kocas›yla bir gecede vefat edip Eyüp’te
ikisi bir türbeye gömüldü.

Do¤anc›lar Camii’nin yeri gelifli güzel seçilmifl
de¤ildir. Burada, padiflahlara mahsus bir saray
vard›. Hükümdarlar, Alemda¤ taraflar›na ava
gidecekleri zaman bu saraya gelirlerdi. Av s›ra-
s›nda lüzumlu olan do¤an, çak›r ve atmaca
cinsinden kufllar bu cami yak›n›ndaki ‘kârha-
neler’de (iflyerleri) yetifltirilirdi. Çak›r, do¤an
cinsi y›rt›c› bir kufltur. Çak›rc› ise, çak›r ve do-
¤an yetifltiren, kufl av›nda çak›r ve do¤an› yö-
neten kimsenin ad›d›r. Çak›rc› da¤larda, çak›r
yuvalar›na ç›k›p, yavrular›n› toplayan ve bu
kufllar› saray için yetifltiren kimsedir. Bunlar
her türlü vergiden muaf olup t›mar sahipleri-
dirler.

Çak›rc›, Yeniçeri Oca¤›’ndan ve padiflah›n
maiyyetinde bulunan, onunla birlikte ava gi-
den s›n›f›n da ad›d›r. Bunlar do¤an cinsinden
‘çak›r’ adl› av kufllar›n› tafl›rlar, kullan›rlar ve
terbiye ederlerdi. Çak›rc›bafl›, çak›rc›lar›n
amiri idi.

Bunlar›n dereceleri flöyledir: 1- Çak›rc›bafl›, 2-
fiahincibafl›, 3- Atmacac›bafl›.

Bunlar, d›fl hizmetlerde kullan›lan ‘Avc›ba-
fl›’lard›.

Do¤anc›lar Meydan›, av kufllar›n› toplayan,
besleyen avc›lar›n toplanma yeri idi. Burada,
bu kufllar›n muhafaza edildi¤i kuflhaneler var-
d›.

Çak›rc›bafl›l›k 1830 tarihinde kald›r›lm›flt›r.

Cami, bu bak›mdan bir meslek kuruluflunun
ibadetgâh› durumunda idi.

Bölgenin ilk yap›lan camii budur. Yemen fati-
hi Sinan Pafla Camii bu eserden 39, Hüdâyî
Aziz Mahmud Efendi Camii 46, ‹mrahor Ca-
mii 49, fiehid Süleyman Pafla Camii 139 ve
Nasuhî Tekkesi Camii ise 158 sene sonra infla
edilmifltir.

Hasan Pafla Camii, 1580 tarihlerinde harap ol-
du¤undan, fiemsi Pafla’n›n amcas›, Hac› Ah-
met Pafla taraf›ndan, Mimar Sinan’a yeniden
yapt›r›lm›fl ve yan›na da kendi türbesini infla
ettirdi¤inden onun ad› ile an›l›r olmufltur. Tez-
kiretü’l-Ebniye’de ‘Üsküdar’da Hac› Pafla Mes-
cidi’ diye kay›tl›d›r. Evliya Çelebi de “Hac› Pa-
fla Mescidi en seçkinidir” demektedir. Hasan
Pafla Mescidi veya camiinin ad›, Mimar Si-
nan’›n eserleri aras›nda zikredilmemifltir.

Atâ Tarihi’ne göre Do¤anc›lar Camii’nin
ikinci bânisi Selânikli Hac› Nu’man Bey’dir.
Kendisi, “Mukataat ve iltizam ifllerine giriflip
maldar oldu. Bir aral›k Anapa’ya gönderildi.
1207 (1792)’de ‹smail Kalesi bina emini oldu.
Bir sene sonra orada vefat etti. Çal›flkan ve
devlete ba¤l› bir zat idi. O¤lu mevaliden ‹bra-
him Bey’dir. Damad›, II. Mahmut’un birinci
imam› Abdülkerim Efendi’dir. 1231 (1816)
senesi vefat ederek camiin hazîresine gömül-
dü. Fakat tafl› mevcut de¤ildir. Hüseyin Da¤-
l›o¤lu, ‹stanbul Mezarlar› adl› yaz›s›nda
Nu’man Bey’in 1230 (1815) tarihinde çiçek
hastal›¤›ndan vefat etti¤ini ve 1934 tarihinde
mezar tafl›n›n mevcut oldu¤unu söylüyor. (Ye-
ni Türk Mec. Say›: 23-24 Haziran-Temmuz
1934 s. 1840)

Camiin mezarl›¤› mihrap taraf›nda iken 1911-
12 senelerinde, Hac› Ahmet Pafla Türbesi’nin
etraf›na nakledilmifltir. Bugün mevcut olan flâ-
hideler flunlard›r:

1007 Muharrem (A¤ustos 1598). Silindirik flâ-
hide. Ak ve Koca Mehmed Pafla. Kitâbe-
si flöyledir:

(En üstte) Kelime-i Tevhid
Merhum Koca Mehmed Pafla ruhi-çün Fatiha
Kadd intekale el-merhum el-ma¤fur
el-muhtac ilâ rahmeti’l-Gafûr
Fî flehr-i muharremi’l-haram yevm-i sâlis
Min el-muharremi’n-Nebevî li seneti seb’a ve elf.
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1010 (1601). Nesl-i hass-› halidi Mustafa Bey
ibn Ömer Bey ibn Hac› Pafla.

1103 (1691). K›z Mehmed A¤a.

1123 (1711). Ramazano¤ullar› sülâlesinden
Sad›k Beyzâde Mehmet Bey.

1129 (1717). Abdi Pafla’n›n zevcesi Fat›ma
Kad›n.

1135 (1722). Hamzavî tafl. Mecdi Efendizâde
Ahmet Efendi. (Hakk›nda bkz. Sicill-i
Osmânî, 4/96) Mecdi Efendi’nin kabri
de buradad›r. Fakat tafl› yoktur.

1142 (1729). Ab-› ruy-› neseb pak Hac› Ah-
med Pafla evlâd›ndan Ayfle Han›m’›n o¤-
lu Sad›k Bey.

1147 (1734). Atike Hatun bint-i el-hac Ab-
dü’l-muhsin Efendi.

1203 (1788). Es-seyyid el-hac Nu’man Bey’in
halilesi ........ Hatun bint-i Abdullah.

1127 Zilkade 15 (20 Kas›m 1812). Nu’man
Beyefendi’nin halilesi Hafize Kad›nefen-
di hazretleri.

1232 fiaban 15 (30 Haziran 1817). Müderri-
sîn-i kiramdan Vardarî fieyhzâde Yahya
Kâmil Efendi’nin halilesi Fat›ma Ha-
n›m.

1234 (1818). Edirne müftüsü es-seyyid el-hac
‹shak Efendizâde Es-seyyid Abdünnazif
Efendi. (De¤iflik bir sikkesi vard›r.)

1253 Rebiyülâhir 11 (15 Temmuz 1837). El-
hac Ahmed Pafla kerimelerinden müte-
velli Safiyye Han›m’›n k›z› Ayfle Han›m.

1254 Safer (May›s 1838). El-hac Ahmed Pafla
evlâtlar›ndan Hâcegân-› Divan-› Hümâ-
yundan Mehmed Necib Beyefendi’nin
o¤lu es-seyyid Osman Beyefendi.

1255 (1839). ‹smet Pafla’n›n validesi Raife
Han›m.

1257 Zilhicce 23 (5 fiubat 1842). Rical-i Dev-
let-i aliyyeden sâhibu’l-hayrat es-seyyid
el-hac Nu’man Beyefendi’nin halilesi

mevali-i azamdan es-seyyid ‹brahim Ed-
hem Beyefendi’nin validesi el-hac Zîba
Kad›nefendi.

1258 Muharrem 15 (fiubat 1842). Ahmet Pa-
fla evlâtlar›ndan, vakf-› flerifi kaimmaka-
m› el-hac Salih Bey’in halilesi fierife
Fatma Han›m.

1259 (1843). Prizrenli Mustafa Pafla’n›n k›z›
‹smet Pafla’n›n ›yali Zeynep Han›mefen-
di.

1259 (1843). Osman Bey’in efli Fatma Han›m.

1262 Cemaziyelevvel 28 (May›s 1846). El-hac
Ahmed Pafla evlâtlar›ndan Hâcegân-›
Divan-› Hümâyundan Mehmed Necib
Beyefendi’nin o¤lu Asakir-i nizamiye-i
hassadan Dersaâdet Orduyu Hümâyunu
süvari Ali R›za Pafla kumandas›ndaki
dördüncü alay›n kaimmakam› Mehmed
Tevfik Bey Efendi.

1264 Cemaziyelevvel 13 (17 Nisan 1848). Ri-
calden el-hac Nu’man Beyzâde es-seyyid
‹brahim Edhem Bey. (Hakk›nda bkz. Si-
cill-i Osmânî, 1/162)

1273 (1856). Üsküdarl› debba¤ Hac› Mah-
mud A¤a’n›n efli Hatice Han›m.

1280 (1863). Vükelâ-y› fehham Devlet-i
Aliyye’den Halep valisi devletlu ‹smet
Pafla hazretleri’nin o¤lu Mehmed Rafet
Beyefendi.

1280 (1863). Arif Pafla. Kitâbesi “Sab›ka Da-
rü’s-saâde A¤as›” diye bafll›yor. (Hakk›n-
da bkz. Sicill-i Osmânî, 3/276)

1282 (1865). Do¤anc›lar Camii imam› es-sey-
yid el-hac Haf›z Mustafa Efendi.

1285 (1868). Maliye Naz›r-› Esbak› Muhtar
Pafla’n›n annesi Hadice Han›m.

1309 (1891). ‹smet Pafla’n›n küçük o¤lu Meh-
med Nureddin Bey.

1316 (1898). ‹smet Paflazâde R›za Pafla’n›n
halilesi, sudûr-i esbak Rauf Paflazâde ‹b-
rahim Bey’in k›z› Fatma Muhibbe Ha-
n›m.
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1325 (1907). ‹smet Paflazâde Hüseyin R›za Pa-
fla’n›n torunu Fatma Sütûde Han›m.

(‹zmirli Ali Pafla Türbesi bahsine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Hadîkatü’l-Ce-

vâmi, 2/230) (Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Vefeyât, s. 43,

79) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 9/4642) (Nusretname, ‹. Par-

maks›zo¤lu Türkçesi, 2/443, fihrist, Ali A¤a Tellak md.)

(M. Larus, 1/880 Avc›l›k md. ve 3/112 Çak›rc› md.) (M. Z.

Pakal›n, Tarih Deyimleri, s. 322 Çak›rc›bafl› md. ve s. 470

Do¤anc› ve Do¤anc›bafl› md.) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmele-

ri, 2/290) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 2/441) (G.

Oransay, Osmanl› Devletinde Kim Kimdi, s. 273) (N. Po-

ray, ‹stanbul’da Gömülü Paflalar, s. 24) (Sicill-i Osmânî,

3/260-356, Abdülkerim Efendi ve 1/45; 2/121, 437;  4/133,

571) (A. Gövsa, Meflhur Adamlar, s. 1598) (Ç. Uluçay,

Harem, s. 94) (Adnan Giz, Osmanl› Prensesleri, ‹stanbul

Üniversitesi bas›lmam›fl lisans tezi) (Niyazi Ahmet Okan,

Kurun Gazetesi, ‹stanbul Semtleri, 1 Ocak 1935) (Mehmet

Raif, Mir’at-i ‹stanbul, s. 99) (T. Gökbilgin, Edirne ve Pa-

fla Livas›, s. 502) (T. Gökbilgin, Edirne Hakk›nda Yaz›lm›fl

Tarihler ve Edirne fiehrinin Kurucular›, Edirne, TTK Yay.

l965, s. 77 ve 161) (M. Meriç, Edirne’nin Tarihi ve Mima-

rî Eserleri Hakk›nda, Türk San’at› Tarihi Araflt›rma ve ‹nce-

lemeleri-1, 1963, s. 439, 536) (O. N. Peremeci, Edirne Ta-

rihi) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçesi,

1/175, 2/173) (Peçevî Tarihi, Uras Türkçesi, 1/215, 1/236)

(Naimâ Tarihi, Dan›flman Türkçesi, 1/180 vd.) (fierafettin

Turan, fiehzade Bayezid Vak’as›, s. 145-146, 148, 155)

(Daniflmend, Kronoloji c. 3, fihrist, Hasan Pafla md.) (F.

Soyman-‹. Tongur, Konya Eski Eserler K›lavuzu, s. 79-80)

(M. Önder, Konya Rehberi s. 89) (Konyal›, Konya Tarihi,

s. 612) (Busbecq, Kanunî Devrinde Bir Sefirin Hat›rat›, Ser-

dengeçti Nefl. 1953, Ankara, s. 112-113) (T. Öz, ‹stanbul

Camileri, 2/16) (Zeyl-i Asar-› Ziver Pafla, Divan, Süleyma-

niye Kütüphanesi Zühdi Bey Bölümü, No: 416, s. 75-76)

(Ç. Uluçay, Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›, s. 4l) (Kon-

yal›, Üsküdar Tarihi, 1/124) (Cevdet Tarihi, Sabah Gazete-

si Yay. 6/182) (Atâ Tarihi 3/26) (M. Meriç, Mimar Sinan,

Tuhfetü’l-Mimarîn s. 30) (M. Meriç,Tezkiretü’l-Ebniye s.

92) (Feridun M. Emecan, Tarih-i Lebiba’ya Dair, ‹.Ü. Ed.

Fak. Tarih Der. Say›: 33, s. 253) (H. Da¤l›o¤lu, Yeni Türk

Mecmuas›, Say›: 23-24, Haziran-Temmuz 1934, s. 1840)
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Ç‹ÇEKÇ‹ CAM‹‹
(KÜÇÜK SEL‹M‹YE CAM‹‹)

Selimiye Tekkesi Camii, Pertev Camii ve
Behçet-i Konyevî Camii isimleriyle de an›-

l›r.

Cami, Çiçekçi semtinde, Tunusba¤› Caddesi
üzerinde ve Selimiye Camii Soka¤› ile fiair
Nesimi sokaklar› aras›ndad›r.

Camiin sa¤ taraf›nda ve yolun karfl›s›ndaki kö-
flede 1217 (1802-3) tarihli Sultan III. Selim
Çeflmesi ve onun karfl›s›nda ise, 1181 (l767-
68) tarihli Ayfle Hatun Namazgâh› bulunmak-
tad›r. Bu namazgâh›n yan›nda ise, meflhur Çi-
çekçi Kahvesi vard›. Camiin karfl›s›ndaki Ka-
racaahmet Mezarl›¤›’nda bir çok devlet adam›,
flair ve hattatlar gömülüdür.

Hadîka yazar› Selimiye Camii’ni anlat›rken;

“Camiin inflas›na 1216 (1801-2) senesi baflla-
n›p 1220 Muharreminin 5. günü (5 Nisan
1805) külliya hitam olup ....... tarik-i Nakfli-
bendiyeye mahsus bir âli tekke mükemmel ola-
rak yapt›r›lm›flt›r” dedikten sonra, “Ad› geçen
tekkeye ilk defa fleyh olan Kang›r›l› Abdullah
Efendi’dir. Padiflah›n hallinden sonra 8 Ekim
1807 günü Ahmed Pafla Medresesi’nde tedrisa-
ta bafllam›fl ve 16 Aral›k 1822’de Kudüs Mev-
leviyeti tevcih olunmufl, sonra avdetinde yolda
vefat eylemifltir. Ulemadan bir zat imifl” diye
eklemektedir.

Cami, yap›m›ndan 30 sene sonra 1251 (1835)
tarihinde fiair Pertev Pafla taraf›ndan flimdiki
flekliyle tamir edilmifl ve sa¤ taraf›ndaki alana
ve Eczane Soka¤›’na kadar uzanan yere, fleyh
evi, dervifl hücreleri ve di¤er müfltemilât bina-
lar› yap›lm›flt›r. Ahflap olan bu yap›lar zaman-
la harab olmufl ve y›k›larak yerlerine flah›s bi-
nalar› infla olunmufltur.

Bu tamir s›ras›nda, Tunusba¤› Caddesi’ne aç›-
lan avlu kap›s›n›n üzerine alt› s›ra halinde ha-
z›rlanan flu kitâbe konulmufltur:

‹düb bu hankâh› ibtida Sultan Selim infla
Binas› muhtasar mebnas› gayetle müfîd oldu
Ali Behcet Efendi fleyhi irflad oldular bunda
Mürid-i feyz olanlar hazretinden müstefid oldu
Cemâl-i Mevlevî mücellâ-y› s›rr›ndan olup zâhir
Kemâl-i Nakflibend icmâl halinden bedîd oldu

Göçüb anlar geçüb demler harab olmufldu bu yerler
‹mar›ndan sanursun sakinân› nâ-ümîd aldu
Bu kerre k›ld› ihya Hazreti Sultan Mahmûd Han
Yap›ld› vüs’at üzere her yeri tarz-› cedîd oldu
Zehi kutb-› hilâfet flems-i kudret âsmân-rif’at
Serâpâ-y› cihâna sâye-i lûtf-› medîd oldu
Zehi ‹skender mu’ciz eserdir durdu¤u yerden
Bir ednâ himmeti bin fitneye sedd-i sedîd oldu
Tuta âfâk› sayt ü flevketi tâ ki bu ma’bedde
Sadâ-y› zikr-i Hakk peyveste-i arfl-› mecîd oldu
Buyurdu hidmet-i inflâya Pertev bendesin me’mûr
Ne devlet böyle kemter öyle Sultana übeyd oldu
Biri bida ve biri itmâm›na tarihdir el-hakk
‹ki m›sra ki yazd›m dil-güfla beytü’l-kasîd oldu
Bu dergâh› mücedded yapd› kutb-› din Mahmud Han

1250
Bu zîba tekye-i Behcet-fezâ tarh-› cedîd oldu

1251
Yesârîzâde Mustafa ‹zzet

Pertev Pafla divan›na göre kitâbede, baz› de¤i-
fliklik vard›r. Camiin bir sene süren tamir ve
ilâveleri 13 fiaban 1251 (4 Aral›k 1835) tari-
hinde son bulmufl ve ayn› gün yap›lan büyük
bir merasimle ibadete aç›lm›flt›r.

Son As›r Türk fiairleri adl› eserinde büyük yazar
Mahmut Kemal ‹nal flunlar› yazmaktad›r:

“Pertev Pafla’n›n mürflidi Ali Behçet Efendi
merhumun medfun bulundu¤u Üsküdar’da Se-
limiye Dergâh›, III. Sultan Selim taraf›ndan
küçük bir zaviye olarak infla ettirilmiflti. Pertev
Pafla, etraf›ndaki evleri alarak arsalar›na dervifl
hücreleri, fleyh ve harem daireleri, yemekhane
ve mutfak ile kütüphane yapt›rd›. Padiflah, vü-
kelâ, rical ve di¤er tekkelerin fleyhleri de haz›r
bulundu¤u halde aç›lma merasimi icra olun-
du.”

Bu merasim s›ras›nda davetlilere bir ziyafet ve-
rilmifl ve bu münasebetle fiemsi Pafla Kasr›’na
(fierefâbâd Kasr›) gelen Sultan Mahmut’a bu
yemekten getirilerek ikram edilmiflti. Kas›rda
yemek yiyen ve istirahat eden Padiflah, sonra
yeni dergâh› görme¤e gitmiflti.

Bu tamirden sonra mabet Pertev Pafla Camii 
ismiyle an›lma¤a bafllam›flt›r.

Pertev Pafla, 1785-1837 tarihleri aras›nda yafla-
m›fl ünlü bir Osmanl› veziridir. Kendisi, Dar›-
ca’n›n Demirciler köyünde do¤du. As›l ismi,
Mehmet Said’dir. Pertev, Divan Kalemi’nde
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kulland›¤› mahlas›d›r. Mart 1827’de Reisü’l-
küttapl›¤a (D›fl ‹flleri Bakanl›¤›) tayin edildi.
23 Zilkade 1251 (11 Mart 1836) tarihinde Sa-
daret Kethüdal›¤›’n›n ismi, Umur-› Mülkiye
Naz›rl›¤› (‹çiflleri Bakanl›¤›) olarak de¤ifltiri-
lince, Pertev Efendi de vezaret ve müflirlik rüt-
besi ile naz›r oldu.

S›k s›k Pertev Pafla’n›n kona¤›na ve yal›s›na
giden Sultan Mahmut, yeni bir konak yapt›r-
mas› için, ‹stanbul Erkek Lisesi’nin oldu¤u yer-
de bulunan meflhur Çifte Saraylar’›n, arsas›n›
ihsan etmiflti.

11 Mart 1836’da ‹çiflleri Bakanl›¤› kurulunca
bakanlara devlet taraf›ndan bir konak yapt›r›l-
m›flt›r. Naz›rlar bu konaklarda hem otururlar
hem de bakanl›kla ilgili resmi iflleri görürlerdi.
Bugün, Divanyolu’ndaki Sultan II. Mahmut
Türbesi’nin bulundu¤u arsada XIX. yüzy›ldan
evvel de sultan saraylar› bulunuyordu. Bu sa-
raylar›n yerine Mülkiye Dairesi (‹çiflleri Ba-
kanl›¤›) olmak üzere Pertev Pafla için büyük
bir konak yapt›r›lmas› ve Pafla’n›n eski bir sa-

ray yerinde ve çok muhteflem bir konakta otur-
mas›n› halk u¤ur saymam›flt›. Söylentiler üzeri-
ne Pafla, kona¤› terk ederek ayr›lm›fl ve Sultan
Mahmut da bu büyük yap›y› k›z kardefli Esma
Sultan’a vermiflti. Türbe daha sonra bu saray›n
bahçesine yap›lm›flt›r.

Halk aras›nda ‘Tu¤suz Padiflah’ diye an›lan
Pertev Pafla, kendisine muhalif olan Akif Pa-
fla’n›n iftiralar›na u¤rayarak 11 Cemaziyelâhîr
1253 (12 Eylül 1837)’de azil ve Edirne’de otur-
ma¤a memur edildi. Yeni yap›lan kona¤› da
müsadere edildi.

Sultan Mahmut’un içkili oldu¤u bir akflam
meclisinde Akif Pafla, Pertev Pafla’n›n kendisi-
ni tahttan indirerek, baflka bir flehzadeyi tahta
ç›karaca¤›n› söyleyip, padiflah› buna inand›ra-
rak Pertev Pafla’n›n idam ferman›n› alma¤a
muvaffak olmufltu.

Edirne Valisi Emin Pafla, bir akflam Pertev Pa-
fla’y› hükümet kona¤›na davet ederek bo¤dur-
du. 1837 Kas›m›n›n son günlerinde cenazesi
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merasimle kald›r›larak Edirne’de Seyyit Celâ-
leddin Türbesi’nin yan›na defnedilmifltir. Lâh-
dinin etraf› bir demir parmakl›k ile çevrilmifl-
tir. Fesli flâhidesindeki kitâbesi fludur:

Dar-› ukbâya sefer eyledi Pertev Pafla
Eyliye caygehin Cennet-i âlâ Mevlâ
Buna da kalmad› encam b›rakd› gitdi
Bu güzergâh-› fena iflbu vefas›z dünya
Eyleyüb ruhuna Allahü-teâlâ rahmet
‹de gülgeflt-i behiflti ona daim me’va
Okuyup geçme heman merkadinin tarihin
Oku bir Fatiha ruhuna eyle ihda
Reflha-i rahmet olup nokta-i tarihi ona
Beyt-i firdevs ola menzil-i Pertev Pafla

1253

“Pertev Pafla, Edirnelilerce Deli Emin Pafla 
denmekle meflhur Reflid Mehmed Pafla o¤lu,
Mehmed Emin Pafla’n›n valili¤inde, bir za-
manlar katolikler zaman›nda okul olup bugün
(1936) içinde K›z Muallim Mektebi bulunan
konakta bo¤duruldu.”

Kabrinin Sultan Mahmut’un emri ile hazinece
yapt›r›lmas› ve müsadere edilmifl olan mallar›-
n›n ailesine iadesi, padiflah›n istemeyerek kat-
lettirdi¤ine ve katli hakk›ndaki iradesinin tat-
bik edilmemesi için gönderdi¤i rivayet olunan
üçüncü bir postan›n geç kalmas›ndan dolay›
nedamet duydu¤una iflarettir.

Mustafa Reflit Pafla’y› himayesine alarak yetifl-
tiren, ›slahat taraftar› bir vezir idi. Pertev Pafla,
flair hüviyeti ile devrinin “Sultanü’fl-fluara”s›
olarak kabul edilmiflti. Divan› vard›r. Hususi
hayat›nda adam yetifltirme¤e çal›flan, cömert
ve dervifl meflrep bir flah›s olarak tan›nm›flt›r.
Çok güzel giyinen, kimseyi incitmeme¤e çal›-
flan, güler yüzlü olan Pertev Pafla, tütüne çok
düflkündü. Güzel rik’a yazard›. Her yaz irade ile
bir flark› tanzim eder ve Sultan Mahmut beste-
leyerek sarayda saz fas›llar›nda okunup çal›n›r-
d›.

Pertev Pafla’n›n babadan kalma ‹hsaniye’de bir
kona¤› vard›. Varl›kl› bir kimse olan babas›n›n
ayr›ca Tophane’de ve Bahçekap›’da da birer
kona¤› ile Dar›ca ve Alemda¤›’nda çiftlikleri
bulunuyordu.

“Sultan Mahmud’un Pertev Pafla’n›n Beyler-
beyi’ndeki yal›s›na ve ‹stanbul’daki kona¤›na
giderek gece kalmas› ve damad› Vassaf Efen-
di’nin F›nd›kl›’daki sahilhanesine de gitmesi
ve onlara her vesile ile teveccüh etmesi, er-
bab-› garezin haset ve husumetini art›rmakta
idi. Bir gece yal›dan saraya dönerken padiflah
kay›¤›n›n kenar›na aya¤›n› bast›¤› s›rada nas›l-
sa dengesini kaybederek dizlerine kadar denize
dalm›fl ve koltuklar›nda bulunan Pertev Pafla
ile baflmabeyinci R›za Bey’in (sonradan seras-
ker olmufltur) ak›llar› bafllar›ndan gidip padifla-
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h› zorlukla yukar› alm›fllard›.

Azl olundu¤u sal› günü kap›c›lar kethüdas›, ya-
l›s›na gelip iradeyi tebli¤ etti. Ailesine veda
ederek, yan›na dört uflak ve mevcut paras› olan
45 bin kuruflunu alarak kay›kla Hazreti Halid
Türbesi’ne gitti. S›rp Beyi Milofl Bey’in, evvel-
ce gönderdi¤i faytona binerek yola ç›kt›. Edir-
ne’ye vard›¤›n›n 53. gününde bo¤duruldu. O
s›rada 53 yafl›nda idi. Damad› Vassaf Efendi de
Varna’da öldürüldü. Vassaf Efendi, 28-29 yafl-
lar›nda gösteriflli, pek güzel bir ‹stanbul Efendi-
si imifl.

Pertev Pafla’n›n kay›n validesi Hadice, efli Ay-
fle S›d›ka ve k›z› Fatma Cemile Han›mlar›n bu
tekkeye yap›lm›fl vak›flar› vard›r.

Cami avlusuna, Tunusba¤› Caddesi ve fiair
Nesimî Soka¤›’na aç›lan kap›lardan girilir.
Yaln›z, Tunusba¤› Caddesi’ne aç›lan kap›n›n
tak›nda, hem d›fl yüzünde, hem de iç yüzünde
olmak üzere iki mermer kitâbe vard›r. (Ön yü-
zündeki kitâbe, Pertev Pafla Divan›’ndan al›-
narak yukar›da yaz›lm›flt›.)

Avluya bakan yüzünde ise, iki s›ra halinde ha-
z›rlanm›fl flu kitâbe bulunmaktad›r:

Yap›ld›kda bu cami havabede üç er olub zâhir
Birisi Hazreti Behçet imifl ol kutb-› Rabbanî

Dimifl Saçl› Efendi’ye kapuya yaz bu tarihi
Bu camide olan taat olur makbûl-› Sübhanî

1251 (1835)

Kap›dan girildi¤inde sa¤ tarafta, Zeynep-Kâmil
Hastahanesi’nin geniflletilmesi s›ras›nda y›kt›-
r›lan Bayramiye’den Himmetzâde Tekkesi’nin
buraya nakledilen kabir tafllar›, sol taraf›nda
ise, Küçük Selimiye Camii hazîresine gömü-
lenler bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda Behçet
Efendi’nin de aç›k türbesi vard›r.

Mabet, bir bodrum kat› üzerine yap›lm›fl olup
kare plânl›d›r. Cümle kap›s› fiair Nesimî Soka-
¤› taraf›na aç›lmaktad›r. Camiin bundan baflka
son cemaat yerine aç›lan iki kap›s› daha vard›.
Sa¤ taraftaki sonradan kapat›lm›flt›r. Sol taraf-
taki kap›s› önünde bulunan iki ince mermer
sütunun tafl›d›¤› saçak y›k›lm›flt›r. Bu üç kap›
üzerinde kitâbe yoktur.

Son cemaat yerinin sa¤›ndaki bir merdivenden
hünkâr mahfiline ve kad›nlar mahfiline ç›k›l-
maktad›r. Bu mahfilleri zarif, dört mermer sü-
tun tafl›maktad›r. Her iki mahfilin aras›nda
müezzin mahfili bulunmaktad›r.

Ahflap tavan›n›n ortas›nda yald›zlarla bezen-
mifl bir göbek vard›r. Ayn› motifler ifllenmifl
bir silme, tavan›n kenar›n› f›rdolay› çevirmek-
tedir.
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Minberi ahflapt›r. Mihrab›n iki taraf›nda iki
mermer sütun bulunmaktad›r. Bu sütunlar›n
üzerine yine mermer bir bafll›k yerlefltirilmifltir.
Mihrab, d›fla taflmal›d›r.

Çat›s›nda günefl flual› bir alem vard›r.

Sa¤ taraftaki minaresi tu¤ladan yap›lm›fl olup
üzeri çimento ile s›vanm›flt›r. Hemen yan›nda
bir kuyu bulunmaktad›r.

Mabet, tekke olarak yap›lm›fl olup ayin günü
perflembe olan bir Nakflî Dergâh› idi. ‹lk fleyhi,
Kang›r›l› Abdullah Efendi iki sene meflîhatte
bulunduktan sonra, 1222 (1807) tarihinde,
fleyhlikten feragat ederek Selimiye’deki evine
çekilmifl ve sonra müderris olmufltur.

Tekkenin ikinci fleyhi, Buharal› el-hac Nime-
tullah Efendi olup 7 N. 1232 (21 Temmuz
1817) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Selimiye
Camii hazîresindedir. Molla sar›kl› flâhidesin-
de flu kitâbe vard›r:

Ziyaretden murad bir du’ad›r / Bugün bana ise
yar›n sanad›r / Reisü’l-meflayih, urvetu /’s-salikîn

Kutbü’l-ârifîn / Selimiye Tekyesi fleyhi merhum /
ve ma¤fur-leh Ni’metullah / Efendi’nin ruhi çün
Fatiha.

Tekkenin üçüncü fleyhi Ali Behçet Konevî 
Efendi’dir. Rodosî fieyh Mehmed Emin Efen-
di’nin halifesi olup 7 Cemaziyelevvel 1238 (20
Ocak 1823) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, av-
lu kap›s›n›n sol taraf›ndaki aç›k türbededir. Et-
raf› demir parmakl›k ile çevrilmifl bulunan bu
türbenin, ayak ucundaki hâcet penceresi üze-
rinde iki sat›r halinde yaz›lm›fl flu kitâbe vard›r:

Türbe-i pâk-i Hazreti Behcet
fiüd nümûne zi-ravzâ-i Cennet
Der-ziyaret flûd dil-âgâh
Vâk›f-› feyz-i âlem-i vahdet

fiâhidesinin üstünde Mevlevî sikkesi görül-
mektedir. Üzerindeki kitâbe fludur:

Lâ-mevcude illâ Hû
Sahib-i keramatü’d-diniyyetü ve’l-ledüniyye
Cami-i kemalâtü’l-mevleviyyetü ve’n-Nakflibendiyye
Huccetü’s-süluk ve’l-irflad Behcetü’l-Aktab
Ve’l-evtad el-merhum el-mebrur efl-fieyh Ali
Behcet Efendi kuddise s›rruhü’l-celî
Ruh-› flerifleri çün r›zaen lillah el-Fatiha

* * *
Oku ey Fatiha-hân hâtime-i tarihin
Göçdü da’vetgeh-i dîdare Cenab-› Behcet

Sene 1238 fî 7 Cemaziyelevvel, ‹sneyn
Mustafa Nuri

fieyh Ali Behçet Efendi, Mevleviyye’den Ala-
eddin Çelebi’nin halifesi idi. Sonra Mehmet
Emin Efendi’ye ba¤lanarak Nakflî oldu. Künye-
si, Ali Behçet Efendi ibn Ebubekir Çelebi ibn
Hasan Çelebi ibn Hüseyin Çelebi’dir. Tekke
en flöhretli devrini onun zaman›nda yaflam›fl-
t›r. Sultan II. Mahmut, Pertev Pafla ve meflhur
Halet Efendi kendisini s›k s›k ziyaret ederlerdi.
Çeflitli eserleri vard›r.

Behçet Efendi’nin halifeleri aras›nda flu zevat
bulunuyordu:

1- fieyh ‹brahim Hayranî. Tahir A¤a Tekke-
si’ne fleyh oldu.

2- Pertev Pafla.

3- Hâlet Efendi.
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4- Hac› Ahmed Hamdi Efendi. Tafl› hazîrede-
dir.

5- Unkapan› Ahmed Buharî Tekkesi fieyhi R›-
fat Efendi. (Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî,
2/410)

6- fieyhü’l-meflayih, mesnevihan, reisü’l-kurra,
Eyüplü fieyh Haf›z Feyzullah Efendi. 1284
(1867). Eyüp, fieyh Murad Efendi Tekkesi fley-
hi ve o zaman›n meclis-i meflayih reisi idi. Der-
gâh› hazîresinde medfundur.

7- Eyüp’te, fieyhülislâm Dergâh› fleyhi Ali Ufl-
flakî Efendi.

8- Bab-› Ali civar›nda Beflir A¤a Dergâh› fley-
hi hattat Hüsnü Efendi.

9- Vezneciler’de Derunî Mehmed Efendi Der-
gâh› fleyhi Veliyüddin Efendi.

10- fieyhülislâm Turflucuzâde Ahmet Muhtar
Efendi ve di¤erleri. Ahmet Muhtar Efendi’nin
kabri bu tekkenin karfl›s›nda ve Karacaahmet
Mezarl›¤›’ndad›r.

Tekkenin dördüncü fleyhi Hidayetullah Efen-
di’dir. Kendisi Behçet Efendi’nin o¤lu olup
1227 (1812) tarihinde dünyaya geldi. Alim ve
faz›l bir zat idi. 1288 (1871) tarihinde vefat et-
mifltir. Kabri babas›n ›n yan›ndad›r. Kitâbesi
fludur:

Vâris-i feyz-i cenâb-› Pir Behçet bundad›r
Tâc-› nakfl-ârâ-y› erbâb-› tarikat bundad›r
fieyh-i kâmil, merd-i vas›l, ârif ü âgâh-› dil
Nüsha-i mecmua-y› ders-i hakikat bundad›r
Emr-i hakla ruh-› pâki Adn’i k›ld› afliyan
Fatihahan ol, gel ey dervifl himmet bundad›r
Sâlikân› haflre dek olsun ‹lâhî müstefiz
Feyz-i ruhaniyyetinden kim saâdet bundad›r
Yazd› Pertev bu mücevher beyt ile tarihini
Hidmeti makbul ola ümmid ü niyyet bundad›r
Medfen-i pâkin ziyaret eylesün erbab-› dil
Gevher-i gencine-i nûr-› Hidayet bundad›r.

Devrinde derviflanla beraber tekkede 19 kifli
bulunuyordu ki, bu say› ‹stanbul’un büyük tek-
kelerinden biri oldu¤unu göstermektedir. Bu
say›ya kad›nlar ve k›z çocuklar› dahil de¤ildir.

Tekkenin beflinci fleyhi, Hidayetullah Efen-
di’nin o¤lu Mehmed Said Efendi’dir. 8 Rama-

zan 1313 (22 fiubat 1896) tarihinde vefat et-
mifl ve babas›n›n yan›na gömülmüfltür. Sikkeli
flâhidesindeki kitâbesi fludur:

Kâflif-i esrâr-› kayyumi, kudvetü’l-muhakkikîn /
Cenab-› Mevlâna Mehmed Celâleddin-i Rûmî
kuddise s›rruhü’d-deymumî / Efendimizin sülâle-i
tahirelerinden pîr-i / destgîr-i sâlikîn ve mukteda-y›
Müridîn / Hazreti Hace Ali Behcet el-Konevî
Efendimiz / Hazretlerinin hafîd-i fezâil medîdi / ve
bu hankâh-› feyz-penah›n seccade / niflîn-i irflad›,
faz›l-› nihrir, mürflid-i / flehir, efl-fleyh es-seyyid
Mehmed Said Efendi / en-Nakflibendî merhumun
ârâmgâh-› / ma’nevîsidir. Sene 1313 fî 8 Rama-
zan

Kitâbe fieyh Arif Efendi’nindir.

1260 (1844)’te bu tekkede dünyaya geldi. Sa-
id Efendi’den sonra tekke da¤›l›r gibi olmuflsa
da bir müddet sonra Esad Efendi fleyh tayin
olunmufltur. 1847’de Erbil’de dünyaya gelen
Esad Efendi, Halidî Tekkesi fleyhi Mehmed
Said Efendi’nin o¤lu idi. Kendisi ilk defa
1882’de Kelâmî Tekkesi fleyhi olmufl ve yazd›-
¤› Kenzü’l-‹rfan (‹rfan hazinesi) adl› eseri yü-
zünden 1897’de Musul’a sürülmüfltür. II. Mefl-
rutiyet’in 1908’de ilân› üzerine ‹stanbul’a gel-
di. Meclis-i meflayih azal›¤›ndan baflka, tekrar
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Kelâmî Tekkesi’ne fleyh olmufl ve bu arada da
bu tekkenin fleyhli¤ini yürütmüfltür. Sürgünde
iken tekkenin fleyhli¤ini o¤lu Ali Efendi sür-
dürmüfl ve pazartesi günleri Hatm-i Hâcegân
ayini yapm›flt›r.

Tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra, 1930 tari-
hinde Menemen Olay›’nda tahriki oldu¤u dü-
flüncesiyle idama mahkum oldu. Yafl› 85 oldu-
¤u için cezas› müebbete çevrildi. Ancak, mü-
ridlerinin idam›ndan iki gün önce Mene-
men’de vefat etti. Kabri oradad›r. Birçok eseri
vard›r.

Mabedin kendi hazîresinden baflka, buraya ya-
p›lm›fl nakiller de vard›r. Avlu kap›s›ndan gi-
rildi¤inde sa¤ taraftaki flâhideler, Sal› Tekke-

si’nden getirilmifltir. Sol tarafta ve dipte ise,
Karacaahmet Mezarl›¤› duvarlar› yap›l›rken,
Tunusba¤› civar›ndan getirilmifl tafllar bulun-
maktad›r. Bütün bunlar tarih s›ras›na göre afla-
¤›da yaz›lm›flt›r:

1100 (1688). Harem A¤as› ‹brahim A¤a.

1142 Safer 3 (A¤ustos 1729). Vezir-i azam el-
hac Ali Pafla hazinedar› Hac› Yusuf A¤a.

1149 (1736). Kerameddin Efendi.

1152 Cemaziyelâhir 26 (Eylül 1739). Mihrap-
l› güzel tafl. Himmet Efendizâde fieyh
Abdüssamed Efendi’nin k›z› fierife Afife
Han›m.

1153 (1740). Kaptan-› derya Süleyman Pafla.
Tarih beyti fludur:

Sal tarih-i vefat›n didi Rahmî hâtif
Sahn-› Cennet ola cây Süleyman Pafla

1153 Ketebe Yahya

Lâhdi nakiller aras›ndad›r. (Hakk›nda
bkz. Sicill-i Osmânî, 3/80; Daniflmend,
Kronoloji, 4/574)

1153 (1740). Himmetzâde Abdullah Efen-
di’nin k›z› fierife Kad›n k›z›n›n o¤lu Sey-
yid Molla Abdullah.
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1156 (1743). Hamzavî tafl. Sadr-› azam Süley-
man Pafla akrabalar›ndan Revan Defter-
dar› el-hac Süleyman Efendi.

1156 (1743). Efl-fleyh fiekuri Efendi’nin nur-i
ayni Abdülvahid Efendi.

1156 Ramazan (Ekim 1743). Lâhit. Sadr-›
Anadolu Bolevî Mehmed Emin Efen-
di’nin halilesi Hace Saliha Han›m.
(Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî, 1/406)

1160 (1747). Mirzazâde fieyh Mehmed Efen-
di’nin kethüdas› el-hac Ahmed A¤a.

1162 Ramazan 1(15 A¤ustos 1749). Çok iri
molla sikkeli. Nakîbü’l-eflraf Akbulaki-
zâde es-seyyid Bolevî Mehmed Emin
Efendi. (Sicill-i Osmânî, 1/406)

1162 Rebiyülevvel (fiubat 1749). Güzel tafl ve
yaz›. Himmet Efendizâde fieyh Gafur
Efendi’nin k›z› Ayfle Monla.

1164 (1750). Kurba¤azâdelerden el-hac Hüse-
yin Kaptan.

1165 (1751). Kurba¤azâdelerden el-hac Mus-
tafa Kaptan.

1165 (1751). ‹ri kavuk, ince sütun. Bolevîzâ-
de Efendi’nin damad› Feyzullah Efen-

di’nin biraderzâdesi Müderrisîn-i kiram-
dan Mes’ud Efendi.

1167 (1753). Siyavufl Pafla kerimesinin hazi-
nedar› Hadice Hatun.

1168 (1754). Güzel tafl ve yaz›. Himmet Efen-
dizâde fieyh Gafur Efendi’nin ehli el-ha-
ce Hadice Hatun.

1170 (1756). Mezemortazâde Ebubekir Bey.
(Bkz. Sicill-i Osmânî, 2/201, Mezemorta
Hüseyin Pafla)

1171 Receb (Mart 1758). fieyhülislâm es-sey-
yid Mustafa Efendi’nin efli Akile Kad›n.

1171 Ramazan 18 (May›s 1758). Kapudan Sü-
leyman Paflazâde Mustafa Pafla’n›n o¤lu
Süleyman Bey.

1174 (1560). Mezemortazâde Nu’man Bey.

1175 (1761). Hamzavî tafl, güzel yaz›. Him-
metzâde es-seyyid efl-fleyh Abdüssamed
Efendi’nin damad› ve kethüda ve silâh-
darandan el-hac Mustafa A¤a.

1175 Muharrem (A¤ustos 1761). fieyh Bahi-
rü’l-keramet Himmetzâde Abdüssamed
Efendi kerimezâdesi fierife Nefise Mon-
la.

Üsküdar Cami ve Mescitleri

149

Çiçekçi Camii’nde

fieyh Behçet

Efendi’nin

aç›k türbesi.



1183 (1769). Darü’s-saâde A¤as› Beflir A¤a’
n›n seryedekcisi Mehmed A¤a.

1184 (1770). Efl-fleyh Himmetzâde Abdülga-
fur Efendi’nin o¤lu efl-fleyh Abdülmu’in
Efendi.

1190 Cemaziyelevvel 25 (Temmuz 1776).
Himmetzâde efl-fleyh Abdullah Efen-
di’nin k›z› Fatma Monla.

1193 Receb 14 (Temmuz 1779). Hâcegân-›
Divan-› Hümâyundan mektubî-i sadr-›
azam hulefas›ndan Ahmet Efendi.

1196 (1782). Kap›c›lar kethüdas› K›r›mî Hü-
seyin A¤a.

1197 fiaban 3 (4 Temmuz 1783). Himmetzâde
efl-fleyh Abdullah Efendi’nin damad› Si-
lâhdar Oca¤› üçüncü halifesi ‹brahim
Efendi’nin damad› Haf›z ‹brahim Çavufl
A¤a.

1203 (1788). Serasker Hasan Pafla’n›n efli Ati-
ke Han›m.

1204 Cemaziyelâhir 3 (18 fiubat 1790). Kafesî
kavuklu. Silâhdaran-› Dergâh-› Âli kale-
minde ikinci halife, hâcegândan, Surre-i
hümâyun emini el-hac Halil Efendi.
(Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmânî, 2/301)

1214 Safer 15 (Temmuz 1799). Sekbanbafl›
Ömer A¤a. (Hakk›nda bkz. Sicill-i Osmâ-
nî, 3/596)

1221 Safer 7 (Nisan 1806). Mustafa A¤azâde
Hassa-i hasekiyandan Süleyman A¤a.

1223 (1808). Büyük sar›kl›. fieyhülislâm
Arabzâde Efendi’nin kethüdas› el-hac
Mehmed Efendi.

1223 (1808). Kutbü’l-ârifîn efl-fleyh Himmet
Efendizâde Abdullah Efendi’nin kerime-
zâdesi Emetullah Monla.

1225 Zilhicce 24 (Ocak 1811). Reisü’l-küttab
es-seyyid Said Galib Efendi’nin validesi
Ümmühan Hatun. (Bkz. Sicill-i Osmânî,
3/615, Galib Pafla)

1236 (1820). Mevlevî sikkeli. Dervifl Meh-
med Dede.

1242 (1826). Sadr-› esbak Galip Pafla kethü-
das› Haf›z Mustafa Efendi.

1243 (1827). Ser-mimar Ali R›za Efendi’nin
efli Fatma Han›m.

1246 (1830). Humbarahane-i Amire Naz›r›
Nakflibendî Ahmet Hamdi Efendi. (Bkz.
Sicill-i Osmânî, 1/289-90)
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1246 Rebiyülevvel 16 (Eylül 1830). Himmet-
zâde mensubinden süvari kaleminden
‹dris Efendi.

1248 Receb 21 (Aral›k 1832). Sultan II. Mah-
mud’un silâhflörü Tahir A¤a. Kitâbesi-
nin tarih beyti fludur:

Hakka verdi var›n› canlar dedi tarihini
K›ld› Tahir Baba Allah al deyüb teslim-i rûh

Bu tekkeye, Band›rma kazas›na ba¤l› Edincik
nahiyesinde bulunan zeytinlik, tarlalar, ba¤lar,
de¤irmenler, evler ve dükkânlar vakfetmifltir.
(Merâk›d, s. 95)

1249 Cemaziyelâhir 26 (Kas›m 1833). Hâce-
gân-› Divan-› Hümâyundan ser mimar
el-hac Ali R›za Beyefendi’nin efli Emine
Han›m.

1251 (1835). Serasker Hüsrev Pafla’n›n Haf-
tan A¤as› Mehmed fierif A¤a.

1253 (1837). Fesli. Solakbafl›zâde Ahmet Bey.

1257 (1841). Solakbafl› A¤a Mustafa.

1260 (1844). fieyh ‹brahim Hayranî Efendi.
fieyh Ali Behçet Efendi’nin halifesi ve
Afl›kpafla civar›ndaki Tahir A¤a Tekkesi
postniflîni ve tekkenin ilk haf›z-› kütübü
ve ulemadan Kara Hüseyin el-Ankara-
vî’nin mürflidi idi. (Sefîne-i Evliya,
2/114)

1260 (1844). Dahiliye Naz›r› Pertev Pafla’n›n
kaimvalidesi Hatice Han›m.

1260 (1844). Sikkeli flâhide. Kitâbesi fludur:

Ecille-i meflayih-i Nakflibendiyye’den Kutb
el-ârifîn merhum Behcet Efendi hazretlerinin
hulefas›ndan Âsitâne-i Aliyye’den Tahir
A¤a Hankâh›’nda seccade-niflîn-i
meflîhat olan umde-i eshab-› irfân
ve zübde-i erbâb-› zühd ü ittikan merhum
ve ma¤furunleh fieyh ‹brahim Hayranî
Efendi’nin ruhiçün lillâhi’l-Fatiha

1260

1263 (1847). Mevlevî sikke. Dervifl Hasan.
(Sicill-i Osmânî, 2/170) Tarih beyti flu-
dur:

Bir dua ile didim fevtine mihr tarihi
K›ld› Dervifl Hasan Adn-i Na’îmi mesken

1266 (1849). Lâhit. Mehmet Pafla’n›n k›z› ve
meflhur Üsküb Naz›r› Ali H›fz› Pafla’n›n
efli Gül Han›m.

1267 (1850). Mürflid efl-fleyh Mehmed Agâh
Efendi’nin k›z› Hanife Han›m.

1267 (1850). Bektâflî taçl›. Ali Baba Dergâh› 
fleyhlerinden Ahmed Baba.

1267 Receb 27 (May›s 1851). Uzun yaz›, di-
limli taç. Seyyid Hac› Edhem Baba.

“Zât-› Hakka vas›l oldu ruh-i can Edhem Baba”
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1267 Safer 27 (Ocak 1851). fieyh Ahmed
fiükrü Efendi. Barutcu Osman Efendizâ-
de.

1269 Rebiyülevvel 20 (Ocak 1853). Mahruse-
i Burusa’da defin-i hak-› ›t›rnak olan
Kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâs›lîn es-seyyid
efl-fleyh Mehmed Emin Agâh Efendi’nin
torunu Muharrire fierife Fatma Han›m.

1271 Rebiyülevvel 3 (Kas›m 1854). Humba-
rahane-i Amire Naz›r› el-hac Ahmet
Hamdi Efendi’nin efli fierife Ümmügül-
süm Han›m.

1271 (1854). Tayyar Efendizâde Halil Bey.
Enderun’dan mahrec olup ‹stable-i Ami-
re Müdürü idi.

1276 (1859). Tarikat-i Halvetiyye’den Der-
vifl, Zaptiye Meclisi azas›ndan ‹brahim
Rüfldi Efendi.

1277 Receb (Ocak 1861). Mülkiye Naz›r› Per-
tev Pafla’n›n efli Ayfle S›d›ka Han›mefen-
di.

1277 (1806). fieyh Behcet Ali Nakflibendî
Efendi’nin berberi hem bendegân› ve bu
dergâh›n vekilharc› ‹brahim Efendi.

1281 (1864). Hac› Raflid Efendi’nin o¤lu

Mehmed Salih Efendi.

1283 (1866). Servili ayak tafll›. Mülkiye Naz›-
r› Pertev Pafla’n›n küçük k›z› Emine
Muhsine Han›m.

1285 (1868). Haflim Bey, Tarikat-i nazenin-
den ser-sazendegân-› hassadan. Nakildir.
(Da¤l›o¤lu, ‹stanbul Mezarlar›, s. 1848;
Y. Öztuna, Türk Musikisi Ansiklopedisi,
1/260; ‹nal, Hofl Sada, s. 185)

1286 Rebiyülâhir 15 (25 Haziran 1869). fieyh
Mehmet Feyzullah Efendi. fieyh ‹brahim
Hayranî Efendi’nin o¤lu ve Tahir Efendi
Tekkesi fleyhi. Sikkeli flâhidesindeki ki-
tâbe fludur:

Ecille-i meflayih-i Nakflibendiyye’den Kutbü’l-âri-
fîn / Ali Behcet Efendi hazretlerinin hulefa-y› / ir-
fladlar›ndan Âsitâne-i Aliyye’de / Tahir A¤a Der-
gâh-› flerifinde seccade-niflîn-i / irflad olan el-mer-
hum el-ma¤fur / ‹brahim Hayranî Efendi’nin
mahdumu / ve dergâh-› mezkurun fleyhi iken /
azîm-i dar-› cinan olan el-merhum el-mebrur / el-
muhtac ilâ rahmeti Rabbi’l-Gafûr efl-fleyh / el-hac
Mehmed Feyzullah Efendi’nin ve kâffe-i ehl-i ima-
n›n ervah› içün Fatiha.

1287 Ramazan 28 (Aral›k 1870). Kutbü’l-âri-
fîn cenab-› Ali Behcet Efendi’nin der-
gâh-› postniflîni Mehmed Hidayetullah
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Efendi’nin damad› mefruflat-› flahane an-
bar› müdiri Mehmed Hayri Efendi.

1294 (1877). Abdullah Ramiz Pafla. Do¤umu
1234 (1818) (Hidmet-i askeriyye, 43; Si-
cill-i Osmânî, 2/367). Abdullah Ramiz
Pafla’n›n ayak tafl›na flu kitâbe yaz›lm›flt›r:

Merhum-i müflarunileyhin tercüme ve te’lifat›:
Esami-i kütüb Cild
Kebir Sarf-› Türkî 1 Te’lif
Sa¤ir Emsile-i Muhtasar ve 1 Keza
Âyine-i Ahlâk
Fenn-i Ziraat 1 Tercüme
Hidemat-› Tobçuyan 2 Keza

Bunlardan maada Türkçe ve Almanca / Frans›zca ola-
rak üç lisan / üzere müretteb henüz bas›lmam›fl / bir cild
te’lif kitab› dahi vard›r.

Velâdeti sene Askerli¤e duhulü sene
1234 (1818) 1247 (1831)

Tahsil için Avrupa’ya Avrupa’dan
azimeti sene avdeti sene
1254 (1838) 1260 (1844)

Tekaüdlü¤ü sene Vefat› sene
1291 (1874) 1294 Muharrem

(Ocak 1877)

Hidmet-i Askeriyesi Müddet-i Ömrü
43 60

Aziziye fesli bafl flâhidesinde de flu kitâbe
vard›r:

Hû / es-Seyyid Abdullah Ramiz Pafla / Tarikat-i
aliyye-i R›fa’iyye muhibban›ndan olub / Avru-
pa’da tahsil-i ilm ü ma’rifet / ve Tobçuluk ve ‹stih-
kam fenlerinde kesb-i / maharet ederek silk-i celil-i
askeriyye-i / Osmaniye’de pek çok hidmetlerde bu-
lunub / feriklik rütbesine vas›l ve Dâr-› fiura-y› /
Askerî a’zal›¤›na nail olmufl ve nihayet / menzulen
ve tekaüden bu kerre hulûl-› ecel / mev’udiyle ve
irtihal-i dâr-› beka eylemifldir / (Ma¤fur-› müflarü-
nileyhin ruhuna / el-Fatiha)

Bafl tafl› kitâbesinin üstünde R›faî Tari-
kat›’na ba¤l› oldu¤unu gösteren dairemsi
bir ‘vefk’ (T›ls›ml› dua) sanatkârane bir
flekilde hak edilmifltir. (Abdullah Ramiz
Pafla’n›n hayat› ve eserleri için bkz. Sicill-i
Osmânî, 2/367; Mehmed Es’ad, Mir’at-i

Mekteb-i Harbiye, ‹stanbul 1315, s. 24-
25; Kültür Bakanl›¤›, Türkiye Basmalar›
Toplu Katalo¤u-1, 1/35; Türk Dili ve Ede-
biyat› Ans. 1/14-15; Seyfeddin Öze¤e, Es-
ki Harflerle Bas›lm›fl Türkçe Eserler Kata-
lo¤u, ‹stanbul 1971, 5/41; Necdet ‹flli-
Nedret ‹flli, Abdullah Ramiz Pafla’n›n Me-
zar›, Bilim Tarihi, Haziran 1993, Say›:
20)

1295 (1878). Sütun flâhidesi sikke kabartmal›-
d›r. Mirliva Mahmud Pafla. Bafl flâhide-
sindeki kitâbesi fludur:

Yâ Hû
Otuz befl y›l mukaddem ihtiyâr-› uzlet itmifldi
Göçüb Mirliva Mahmud Pafla k›ld› Adn’i câ
Olub asker nizam-› askerin ibtidas›nda
K›lub kat’-i meratib bir bir itdi i’tilâ peyda
Cenab-› fieyh Himmetzâde Abdülhayy Efendi’ye
Olub damad k›ld› kesb-i feyz sûret ü ma’na
Ne çare suretin kalb itmek ma’naya lâ-beddir
Misal-i “‹rc›î”ne imtisal itdi bu da hâlâ
Senih iflte yaz›ld› bâ du’a-y› hayr bu tarih
Ola Mahmud Pafla’ya müyesser Cennetü’l-me’va

1295

Ayak tafl›ndaki kitâbesi ise fludur:

Binikiyüz yi¤irmi senesi / ‹pekci efl-fieyh Mehmed
Efendi’nin / sulbundan dünyaya gelüb bidayet-i /
Nizamda meslek-i askeriyeye / Dahil ve derece de-
rece kat’-› meratible / Altm›fl tarihinde mirlival›k /
rütbesine na’il oldu¤u ve Himmet / Efendizâde fieyh
Abdülhayy / Efendi merhumun damad› / bulundu-
¤u halde altm›fl dört / senesi tekaüdi bi’l-icra-i ihti-
yar / Kufle-i inziva ve bu günde ikmal / infas-› müs-
tear ile irtihal-i / dar-› beka iden merhum Mahmud
Pafla’n›n / ruh-› flerifi çün lillâhi’l-Fatiha / 1295

Mahmud Pafla’n›n o¤lu Celâleddin Pafla,
1315 (1897) Türk-Yunan Harbi’nde
kahramanca çarp›fl›rken flehid olmufltur.
Kabri Alasonya fiehri’nde idi. (Sicill-i
Osmânî, 4/850; ‹stanbul Ans. 6/1844)

1296 (1879). Emir Ali o¤lundan Mustafa
A¤a’n›n k›z› Mirliva Ahmed Rag›b Pa-
fla’n›n validesi Fatma fierife Han›m.

1297 (1880). Tarikat-i âliye-i Nakflibendiy-
ye’den ve kudemay› ecille-i rical-i dev-
letten ‹smail fiefik Bey. (Sicill-i Osmânî,
3/153)
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1298 Recep 4 (Haziran 1881). Efahim-i süley-
ha-y› selâtinden Mülkiye Naz›r› Pertev
Paflazâde, rical-i devlet-i aliyyeden fie-
hab Beyefendi. (Sicill-i Osmânî, 3/177)

1299 Cemaziyelevvel 23 (Nisan 1882). Sudur-
dan Nazif Beyzâde evrak müdürü Meh-
med Ferid Bey’in Gelenbevîzâde torunu
tarikat-i âliyeden Emine Feride Han›m.

1303 Rebiyülevvel 13 (Aral›k 1885). Muhte-
flem sütun. Valide Sultan hademelerin-
den Çemiflkezekli el-hac Mehmed A¤a.

1303 1885). Asakir-i fiahaneden Mirliva el-
hac Mehmed Hüsrev Pafla. Surre-i hü-
mâyun emini idi. (Sicill-i Osmânî, 1/277)

1303 Ramazan 17 (Haziran 1886). Nefis hat-
l›. Bende-i Hac› Bayram-› Veli es-seyyid
Abdüflflekur Mahfî. Do¤umu: 1252
(1836)

1303 Rebiyülevvel 12 (Aral›k 1885). Mirliva
Ahmet Muhtar Bey.

1304 (1886). Musul valisi Faik Pafla’n›n efli
Fatma binti Ali Efendi.

1305 (1887). fieyhü’l-vüzera Mustafa Nuri Pa-
fla’n›n halilesi. (Sicill-i Osmânî, 4/482)

1307 (1889). Kâmil Efendi hazretleri. Ayasofya
Medresesi hocas›. (Sicill-i Osmânî, 4/73)

1307 fievval 10 (May›s 1890). Hasan Hüsnü
el-Halidi. (Merâk›d, s. 94)

1307 Cemaziyelevvel 28 (Ocak 1890). Kal›n
tafl. Mevlid-i Bitlisî idi. ‹smi Hamza Ra-
ci Baba, nam-› mahsusu el-hac Sad›k.

1307 (1889). Lâhit. Ahmet Raif Pafla’n›n efli
Fat›matü’z-Zehra Han›m. Kitâbesi Mus-
tafa imzal›d›r. fiad›rvan sahibidir.

1308 (1890). Aliye Han›m. Tafl› yerde oldu¤u
için okunam›yor. Uzun kitâbesi fiair Se-
nih Bey’indir.

1309 (1891). Hicaz Ordusu Müfliri ve Ba¤dat
valisi meflhur Reflid Pafla’n›n efli ve Ço-
rum Mutasarr›f› saâdetlu Rüfltü Pafla’n›n
valideleri salihat-i nisvandan Fatma Ra-
t›be Han›m.

1306 (1889). Ankaravî Hüseyin Hamid Efen-
di’nin o¤lu tarikat-i aliyye-i Bayramiy-
ye’den Himmetzâde seyyid Abdüflflekur
Efendi hulefas›ndan ve müderrisîn-i ki-
ramdan Ahmet As›m Efendi. Do¤umu:
1256 (1840). 7 Cim. 1306 (8 fiubat
1889)’da vefat etti.

1309 Zilhicce 16 (Temmuz 1891). Himmetzâ-
de efl-fleyh es-seyyid Abdülhay Efen-
di’nin k›z› ve Mahmud Pafla’n›n efli fieri-
fe Azize Han›m.

1311 Safer 22 (Eylül 1893). Etraf› parmakl›k-
l›. Umur-› Mülkiye Naz›r› Pertev Pafla
mensubîninden hace Dürriye Han›m.

1312 (1894). Mirliva Hac› Hüsrev Pafla’n›n
efli fierife Hatice Han›m.

1312 fievval 22 (Nisan 1895). Meflayih-i Ha-
lidinden Abdullah Efendi’nin o¤lu, tari-
kat-i Nakflibendiyye’den maliye meclisi
azas› el-hac Mehmed Arif Efendi.
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1315 (1897). Adana valisi Mustafa Faik Pa-
fla’n›n k›z› fiakire Han›m.

1318 (1900). Musul valisi Faik Pafla’n›n 25
yafl›nda vefat eden di¤er bir k›z›.

1318 Gurre-i Rebiyülâhir (29 Temmuz 1900).
fiair Senih Efendi. Kabri dip taraftaki
hâcet penceresinin arkas›ndad›r. Kitâbe-
si fludur:

Hû
Gönül gözüyle nazar k›l bu kabre ey za’ir
Yatur içinde dil-âsûde bir vücud-› kerîm
Eâz›m-› kudema-y› rical-i devletten
Senih Efendi o pîrâyedar-› kalb-i selîm
Habib-i pak-i Huda cümle âl ü kurb› an›n
Cemal-i aflk›na olmufld› beyt-i kalbi harîm
Edib ü flair idi mecmua’-› mefahir idi
Kerem measir idi hüsn-i hulki idi amîm
Süluk idüb reh-i feyz-i Celâl-i Rumi’den
‹rifldi menzil-i irfana ol muhibb-i fehîm
Ne mutlu son dem-i ömründe ziyb-i desti idi
Tilâvet eyleyerek nüsha-i Kelâm-› Kadîm
Düflürdü hame-i Muhtar birer güzel tarih
Senih Efendi’nin oldu mekân› Huld-› Na’îm

Sene 1318 fî gurre-i Rebiyülâhir

Âyandan R›za Efendi’nin kardeflidir. Kabri ci-
var›ndad›r.

1319 Receb 15 (Ekim 1901). Armal› lâhit.
Tarikat-i aliyye-i Sa’diyye mensubînin-
den dil-âgâh, Ahmet Raif Pafla.

1319 fievval 27 (fiubat 1902). Himmet Efen-
dizâde fieyh Hüsameddin Efendi’nin efli,
vaiz Ebubekir Efendi’nin k›z› fierife Ley-
la Han›m. Do¤umu: 1263 (1847)

1320 (1902). Lâhit. Ferik Ahmet Raif Paflazâ-
de mektûbî-i seraskeri Ali Bey. Efli Ayfle
S›d›ka Han›m.

1320 (1902). Ayn› lâhit. Ahmet Raif Paflazâ-
de fievki Bey’in efli Fikriyâr Han›m.

1319 (1901). Lâhit. Hüseyin Paflazâde, Hazre-
ti Himmet ahfad›ndan Ali fievket Pa-
fla’n›n k›z› Rabia Adviye Han›m. Do¤u-
mu: 1302

1321 Cemaziyelâhir 21 (Eylül 1903). Kal›n
sütun. Ehli rical-i kuzattan kap› kethü-

das› Ayintabî Reflid Efendi’nin o¤lu ma-
zanne-i kiramdan Behcet Efendizâde
fieyh Said Efendi’nin damad› muhakeme
temyiz zab›t kâtibi Kâmil Bey.

1321 (1903). Urfal› fieyh Haf›z Mehmet Se-
lim Efendi’nin o¤lu Hüseyin Pafla’n›n k›-
z› Fatma Han›m.

1321 (1903). Rical-i Devlet-i Aliyye’den ko-
misyon azas› Ahmet Rasih Efendi.

1321 (1903). Serasker A¤a Hüseyin Paflazâde
cemiyet-i rusûmiye azas›ndan ve Hazreti
Himmet ahfad›ndan Ali fievket Pa-
fla’n›n efli. ‹smi yaz›l› de¤ildir.

1323 Zilkade 19 (15 Ocak 1906). R›za Efendi.
fiair Senih Efendi’nin büyük kardefli,
mabeyin baflkâtibi, ressam Murtaza
Efendi’nin de babas›d›r. (Merâk›d, s. 95) 

Üsküdar Cami ve Mescitleri

155

fiair Senih Efendi’nin

flâhidesi.



Bu de¤erli insan 1231 (1815)’te Bursa’da
do¤du. Devletin bir çok yüksek kademe-
lerinde görev ald›. ‹yi ve köklü bir e¤iti-
mi vard›. 1266 (1849) ve 1276 (1859)
tarihlerinde olmak üzere iki defa Evkaf-›
Humayun Naz›rl›¤›’nda bulundu. Liyâ-
katinden dolay› 12 madalya ald›. ‹yi bir
hattat ve çok dürüst bir zat idi. 92 yafl›n-
da oldu¤u halde vefat etti. Bu yafl›nda bi-
le gayet dinç ve haf›zas› yerinde idi.

R›za Efendi’nin en de¤erli görevi 1284
(1867)’de aç›l›fl› yap›lan Islah-› Sanayi
Komisyonu’nun riyasetidir. “Bu ifllerin
bafl›nda bulunan ve 7-8 flirketin kurul-
mas›nda hizmeti geçen R›za Efendi’nin
nam›n› tarih-i sanayi-i Osmaniyye dâ-
mia hürmetle yâd edecektir.” (Osman
Nuri, Mecelle-i Umur-i Belediye, 2/695) 

1324 C. âhir 3 (Temmuz 1906). Himmetzâde
fieyh Abdüflflekûr Efendi’nin efli Fatma
Adile Han›m. Do¤umu: 1259 (1843)

1325 Temmuz 15 (1907). Parmakl›k içinde.
Tarikat-i aliyye-i Nakflibendiyye’den eâ-
z›m-› ricalden ve flehremaneti meclisi
azas› ‹brahim Samet Bey Efendi.

1326 (1908). Ulema-y› be-namdan ve hülefa-
y› Halidîn’den Urfal› fieyh Haf›z Meh-
med Efendi’nin o¤lu askeriyeden Meh-
med Mazhar Efendi.

1326 (1908). fiair Senih Efendi’nin k›z› fiaire
fierife Fatma Han›m.

1327 (1909). Faik Pafla. (Bkz. ‹slimyeli, Asker
Ressamlar, s. 60) Kabrin etraf› demir
parmakl›k ile çevrilmifltir. fiâhide yok-
tur. Levha kitâbe:

Faik Pafla ol vedr gülzâr siyadet âh âh
O ârif-i billah ol ser-tac flan etk›ya
Kabrine geldi üç melek tarih-i cevher söyledi
Darü’s-selâma irtihal itdi bu y›l Faik Pafla

1327

1327 (1909). Himmetzâde el-hac Ahmet Ku-
lu.

1329 (1911). Kibar Meflayih-i Nakflibendiy-
ye’den fieyh R›fk› Efendi’nin k›z›, faz›l-›
flehir efl-fleyh Mehmed Said Efendi’nin

k›zkardefli ve fieyh Feyzullah Efendi’nin
validesi fierife R›fkiye Han›m.

1329 (1911). Rical-i Devlet-i Aliyye’den
Mehmed Kâmil Efendi. Darphane Mü-
dürü idi.

1331 Ramazan (A¤ustos 1913). Lâhit. Ahmet
Paflazâde Harbiye Nezareti kaleminden
Ali Fikri Bey.

1333 R. evvel 27 (fiubat 1915). Pertev Pa-
fla’n›n torunu, Ahmed Celâleddin
Bey’in (öl. 1307) o¤lu Aziz Bey. Babas›-
n›n kabrine gömülmüfltür. (Son Hattat-
lar, s. 512)

1336 fievval 27 (Mart 1918). Hac› Bayram-›
Veli bâni-i sâni ayn-› makam-› ali, Top-
hane-i Amire muhasebecisi Himmetî efl-
fieyh Hüseyin Hüsnü Efendi.

1342 (1923). Himmetzâde ahfad›ndan A¤a
Hüseyin Pafla hafidi Bahriye’den müte-
kaid Hüseyin fievket Bey.

Tarih k›sm› gömülü, Tayyarzâde Ahmet Atâ
Bey’in o¤lu müderris Mahmud Tayyar
Bey.

Avludaki mermer oval flad›rvan üzerinde:

“Merhume ve ma¤furünleha Fatimatü’z-Zehra
Han›mefendi’n›n vakf›d›r.” diye yaz›l›d›r. Zehra
Han›m’›n kabri hazîrededir.

Kütüphane’nin sol taraf›nda yeni yaz› ile:
“1860-1922 Pertev Pafla’n›n torunu Mehmed
Atâ” diye yaz›lm›fl bir levha vard›r.

1324 C. evvel 8 (30 Haziran 1906) gecesi, Se-
limiye’deki evinde yanarak vefat eden,
Ceride-i Havadis muharriri, Zarifî Ah-
met Tevfik Bey de buraya gömülmüfltür.

1336 R. evvel (9 Aral›k 1917) tarihinde, Ka-
d›köy’de bir semte ismini veren köflkte
vefat eden, fiehremini Ziver Bey’in kab-
ri de buradad›r.

Himmet Efendi Tekkesi’nden yap›lan flâhide
nakilleri 62 adettir.

Cümle kap›s›n›n sa¤ taraf›nda ve nakil flâhide-
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ler yan›nda on bir pehle tafl› bulunmaktad›r.
Bunlar, fieyh Mehmed Muhyiddin Efendi Tür-
besi’nden getirilen kabirlerin yerini belirtmek
için yap›lm›flt›r. Eskiden bu pehlelerin üzerin-
de ahflap sandukalar bulunuyordu.

Avluda ayr›ca, abdest musluklar›n›n sol tara-
f›nda da nakiller bulunmaktad›r. Burada, 22
pehle mevcuttur. Bunlar Band›rmal› Tekkesi
(‹nadiye) Türbesi’nden getirilmifltir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/189) (Pertev Pafla Di-

van›, s. 49-50) (Sicill-i Osmânî, 2/31) (M. Tahir, Osmanl›

Müellifleri, 2/297, 369 ve 1/63) (‹nal, Son As›r Türk fiair-

leri, s. 28, 93, 1301, 1309, 1658, 2174) (‹slâm Ans.

9/554) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 92-95) (H. fiehsuvaro¤lu, 26

Haziran 1948 Akflam ve 30 Haziran 1952 Cumhuriyet) (E.

Koçu, ‹stanbul Ans. 3/1699-1714) (R. Ziyao¤lu, ‹stanbul

Kad›lar› ve fiehreminleri s. 157) (Mir’at-i ‹stanbul s. 79) (H.

Da¤l›o¤lu, ‹stanbul Mezarlar›) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul

Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/81)

(Cevdet Tarihi, Sabah Gazetesi Yay. 8/172) (Türk Dili ve

Ed. Ans. 3/86, Esad Efendi) (E. Koçu, ‹stanbul Ans.

10/5247, Esad Efendi) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliya, Sü-

leymaniye Kütüphanesi Yazma ba¤›fllar No: 2306, 2/100-

119 Ali Behcet Efendi ve 2/134 fieyh Said Efendi) (Hüseyin

Vassaf, Tercüme-i Hal-i Ali Behcet Konevî, Üni. Kütüpha-

nesi ‹bnülemin K›sm›, No: 2760/4) (Evliyalar Ans. 3/50,

Türkiye Gazetesi Yay.) (Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi,

Nüfus Defteri No: 6290/l, s. 384) (Lütfi Tarihi, ‹stanbul

1302, 5/121-122)

Ç‹LEHANE MESC‹D‹
(MUSALLA MESC‹D‹)

Mescit, eski Bulgurlu Da¤›, flimdiki Küçük
Çaml›ca Tepesi üzerinde ve bu tepenin

Ümraniye’ye bakan yamac›ndad›r. Buraya,
Bulgurlu Caddesi’nden ayr›lan eski ad› Tuzak,
yeni ad› Çiçek olan bir sokak yolu ile ç›k›l-
maktad›r.

Mescit ve meflrutan›n önünde genifl bir bahçe
vard›r. Krokiden de anlafl›laca¤› üzere 5 x 10
metre boyutlar›nda, küçük bir mabettir. Ahflap
çat›s› kiremit döfleli olup yerden iki metre yük-
sekli¤indedir. fiimdiki mabet, befl pencereden
›fl›k alan bir XIX. yüzy›l eseridir. Sa¤ taraf›nda-
ki k›sa, kal›n minaresi 1958’de yap›lm›fl olup
bânisinin ad› minarenin üzerindeki mermer
bir levhaya yaz›lm›flt›r:

“Bu minareyi yapt›ran Kadriye Tanr›verdi’nin
bütün ölmüfllerinin ruhuna Fatiha.15. 11. 1958”

Üsküdar’da Hüdâyî Âsitânesi’nin son fleyhi
Gülflen Efendi’nin ifadesine göre Çilehane
Mescidi 1024 (1616) tarihinde yap›lm›flt›r.
Bunun için düflürdü¤ü tarih fludur:

Çün temam oldu didim tarihini
Cennet-âsâ bir makam-› bî-adil

1024
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Mescidin yerinde, Aziz Mahmud Hüdâyî Efen-
di’nin Bursa’dan Üsküdar’a geldi¤i zaman aile-
sini bar›nd›rmak için yapt›rd›¤› iki oda bulu-
nuyordu. Bunun alt›nda veya civar›nda toprak
alt›nda ayr›ca bir çilehanesinin bulundu¤u ri-
vayet edilmektedir.

Bu s›rada vefat eden küçük o¤lu, üst bahçenin
köflesine gömülmüfltür. Kabrin üzerine küçük
bir mermer lâhit yerlefltirilmifltir. fiâhideleri
yok olmufltur. Müslüman mezar›nda alt›n bu-
lunmayaca¤›n› bilmeyen mezar h›rs›zlar›, bu
kabri yan taraf›ndan kazarak içeride alt›n ara-
m›fllard›r. Fakat bu s›rada som lâhdin, mezar
çukuruna düflmesiyle defineciyi yararlad›¤› bu-
radaki kan izlerinden anlafl›lm›flt›r. Lâhit hâlâ
o çukurdad›r.

Hüdâyî Efendi, mürflidi Üftade Efendi’nin 988
(1580) y›l›ndaki vefat› üzerine, Üsküdar’daki
bu yere gelmifl ve irflada bafllam›flt›r. Kendisi-
nin burada ne kadar oturdu¤u belli de¤ildir.
Fakat hadiselerin ak›fl› takip edilirse, 1588-
1590 senesine kadar bu iki odal› evde kald›¤›

ve sonra Rum Mehmet Pafla Camii içinde ve
sol taraftaki ikinci odaya göç etti¤i söylenebi-
lir.

Meflruta bahçesinde ve yukar› sete ç›k›lan
merdivenin önünde, suyu arkas›ndaki kuyudan
temin edilen som mermerden yap›lma alt›
musluklu oval biçimde bir flad›rvan vard›r.
Üzerinde çok güzel bir ta’lik hat ile yaz›lm›fl flu
kitâbe bulunmaktad›r:

Pir Mahmud Hüdâyî Azizü’l-kadrin
Bu makaam› yap›l›p maksem-i âb oldu bina
Levh-i nazm oldu bu tarihi güherle tezyin
Nev eser yapd› zehi himmet-i Kâmil Pafla

sene 1291 (1874)

fiad›rvan Sadrazam Yusuf Kâmil Pafla taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Kendisi, M›s›r valisi Kavala-
l› Mehmet Ali Pafla’n›n k›z› Zeynep Han›m ile
evlenmifl ve 5 Ocak l863 tarihinde sadrazam
olmufltur. 11 Ekim 1876’da Bebek’deki sahil-
hanesinde vefat ederek Üsküdar’da Zeynep-
Kâmil Hastahanesi’nin yan›ndaki türbesine
gömülmüfltür.

fiad›rvan›n arkas›ndaki kuyunun çok güzel
mermer bir bilezi¤i vard›r. Bu bilezik üzerine flu
kitâbe hakk edilmifltir:

Cennetmekân Sultan Mahmud Han hazretlerinin
kad›nlar›ndan Üçüncü Aflubican Kad›nefendi’nin
hayrat›d›r. 1285 C. 10 (29 A¤ustos 1868)

Kuyunun üzerinde ç›kr›¤› bulunmaktad›r.

Aflubican Kad›nefendi, 10 Temmuz 1870’de
vefat ederek Sultan Mahmut Türbesi’ne gö-
müldü. 1811’de Saliha Sultan’› dünyaya getir-
mifltir.

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

158

Yap›m› 1995 y›l›nda

devam eden yeni

Çilehane Camii ve

Külliyesi.

Çilehane Mescidi

vaziyet krokisi.



Hüdâyî Efendi’den sonra, Hüdâyî Tekkesi fley-
hi olup hilâfeti Aziz Mahmud Efendi’den olan
Mak’ad Ahmet Efendi “Bulgurlu’da halife ve
fleyh” olmufltur. Mescit 1690 tarihlerinde fieyh
Selâmi Ali Efendi taraf›ndan yeniden “bina”
olunmufltur. fiimdiki fleklini de, -avludaki ku-
yu ve flad›rvan tarihlerine bakarak- 1865’de al-
d›¤› söylenebilir.

Mak’ad Ahmet Efendi’den sonra buraya evve-
lâ Gafurî Efendi (öl. 1667) ve sonra Dede Çe-
lebi lâkab›yla bilinen Mehmet Saburî Efendi
(öl. 1717) fleyh olmufllard›r. Bundan anlafl›ld›-
¤›na göre, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Tek-
kesi’ne fleyh olanlar burada da fleyhlik yapm›fl-
lard›r.

1256 (1840) ve 1294 (1877) tarihli tekkeler
listesinde, ayin günü Çarflamba olan bir tekke
yaz›l›d›r ki, “Celvetiyye’den ‹brahim Efendi
Tekkesi, der K›z›l Mescid, der Bulgurlu” diye
kaydedilmifltir. Mecmua-y› Tekaya’da ad› yok-
tur. Ayr›ca Bulgurlu’da K›z›l Mescit isimli bir
mescit mevcut de¤ildir. Muhtemelen bu isim,
Çilehane Mescidi’nin 1840 tarihlerindeki ad›
olmal›d›r.

1890 tarihlerinde yaz›lan Mecmua-y› Tekaya
adl› eserde, ayin günü Perflembe olan bir Cel-
vetî Tekkesi olarak gösterilmifltir. Burada, ismi
Musalla Tekkesi olarak kaydedilmifl fakat fley-
hi belirtilmemifltir. Bu da, dergâh›n bu tarih-
ten evvel faaliyetine son verdi¤ini gösterir.

Hüdâyî Efendi’nin müridi olan Sultan I. Ah-
met, kendisine Bulgurlu ve Ümraniye’de bir
çok yerler temlik etmifltir.

Ayr›ca Faik Pafla’n›n o¤lu Mehmed Bey’in,
Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi vakf›na mülhak,
Yasin-i fierif okuma vakf› vard›. Faik Pafla,
1053 Zilkadesinde (Ocak 1644) vefat etmifltir.
(Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri I,
No: 198)

Çilehane’de, bir zamanlar gündüzleri mumlar
yak›larak Hüdâyî Efendi’nin ruhu flad edilir ve
bunun için dervifller nöbetle vazife görürdü.
Bu hal, tekkeler kapan›ncaya kadar devam et-
miflti.
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Uzun müddet ibadete kapal› kalan mescit,
1988’de aç›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/199) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. 7/3979 ve 6/3115) (‹nal, Son Sadrazamlar) (Sicill-

i Osmânî, 1/214, Mak’ad Ahmed Efendi, ve 4/214-215)

(Gültekin Oransay, Osmanl› Devleti’nde Kim Kimdi, 1/142,

262) (Kâmil Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî, s. 271) (Gül-

flen Efendi, Külliyat-› Hazreti Hüdâyî, 1338-1340 Süleyma-

niye Kütüphanesi Mihriflah Sultan Bölümü, No: 253) (Kon-

yal›, Üsküdar Tarihi, 1/129) (Mecmua-y› Tekaya) (1256 ve

1294 tarihli tekkeler listesi) (A. Çetin, ‹stanbul’daki Tekke,

Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar Dergisi, 13/589)

Ç‹NGENE FIRINI CAM‹‹
(KARAKADI CAM‹‹)

Mabet, Atlamatafl› civar›nda, Selâmi Ali
Caddesi ile Kassam Çeflmesi Soka¤›’n›n

kavfla¤› yan›nda ve Selâms›z Caddesi üzerinde
idi. 1935-37 seneleri aras›nda y›k›lm›flt›r. Ah-
flap bir yap› idi. Minaresi de ahflap oldu¤undan
cami y›k›l›nca bir yük arabas›na konup Gere-
deli Mescidi’ne nakledilmiflti.

Hadîka yazar› flu bilgiyi vermektedir:

“Bânisi Kara Alaaddin’dir. Kabri dahi ondad›r.
1000 (1591-92) tarihinde vefat etmifltir. Min-
berini ‹mamzâde denmekle maruf Mustafa
Efendi nam kimse vaz eylemifltir. Sonradan
Arpac›lar kethüdas› el-hac ‹smail A¤a, yan›n-
da bir mektep yapt›rm›flt›r.

Sonradan Diyarbak›rl› Seyyid Feyzullah Efendi
mescidi zaviye eylemifltir. Bu dahi onda med-
fundur. 1050 (1640-41) tarihinde vefat etmifl-

tir. Bu zat›n baz› efl’ar ve ilâhiyat› vard›r. Bu
mescidin mahallesi vard›r.”

Mescit, ad›n› civar›ndaki bir f›r›ndan alm›flt›r
ki, bugün de faaliyettedir. Mabet, halk a¤z›nda
Karakad›, bu isimden bozma olarak Karagazi
isimleri ile de an›l›rd›. Yan›ndaki ‹smail A¤a
Mektebi’nin di¤er bir ad› da Karakad› Mektebi
idi. Eski Üsküdarl›lar›n bir ço¤u bu mektepte
okumufltu.

Kara Alaaddin Efendi’nin kabri, bugün de ba-
k›ms›z hazîresindedir. Bafl ve ayak tafl› silindir
fleklinde olup üzerinde;

“Karakad› Aliy / üddin ruhuna el-Fatiha / Sene
1000 (1591)”

diye yaz›l›d›r ki, ‹stanbul mezarl›klar›nda 1000
tarihini görmek hemen hemen imkâns›zd›r. A-
laaddin Efendi 1591 tarihinde vefat etti¤ine
göre mabet en geç 1590 tarihlerinde yap›lm›fl
demektir.

1640 tarihinde vefat eden Feyzullah Efen-
di’nin kabri mevcut de¤ildir. Tekkesi’nin han-
gi tarihe kadar devam etti¤i belli de¤ildir.
Mecmua-y› Tekaya’da kay›tl› de¤ildir.

Mabet, 1988 tarihinde yeniden yap›lm›fl olup
kubbeli ve fevkânîdir. Son cemaat yerine mer-
divenle ç›k›l›r. Burada sütunlu bir revak var-
d›r. Minberi Sümerbank’›n güzel çinileri ile
kaplanm›flt›r. Minaresi sa¤da ve yüksektir. Ha-
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zîresi temizlenmifltir. Önünde ve köfledeki ah-
flap binalar istimlak edilmifltir. Bu s›rada karfl›
köfledeki, Nevflehirli ‹brahim Pafla Su Terazisi
de y›kt›r›lm›flt›r.

Hazîredeki flâhideler flunlard›r:

1000 (1591). Karakad› Alaaddin Efendi.

1175 (1761). Ömer Odabafl›’n›n validesi Ru-
kiye Han›m.

1177 (1763). Periflanî sikkeli. Bal›kc›zâde el-
hac ‹brahim A¤a.

1183 Zilhicce 10 (Nisan 1770). Karakad› Ala-
üddin Mescidi imam› Hac› Mustafa
Efendi.

1200 (1785). Ömer A¤a.

1212 (1797). Sab›ka müjdeci-bafl› el-hac
Mehmed Emin A¤a’n›n k›z› Fat›matü’z-
Zehra Han›m.

1217 Safer 10 (Haziran 1802). Kutbü’l-ârifîn
Cennetmekân Ba¤dadîzâde fieyh es-sey-
yid Mehmed Tahir Efendi’nin efli fierife
Akile Han›m.

1245 Receb 15 (Ocak 1830). Kassamzâde Fey-
zullah Efendi’nin k›z› Nimetullah Ha-
n›m.

1205 (1834). Kethüda-y› Hazret-i Sadr-› Âli
kalemi hulefas›ndan ve Hâcegân-› Di-
van-› Hümâyundan ‹smail Zühdi Efendi.

1251 Safer 5 (Haziran 1835). Hâcegân-› Di-
van-› Hümâyundan ve Dahiliye Kalemi
hulefas›ndan tu¤rakefl ‹smail Zühdi
Efendi’nin efli fierife Azize Han›m. (‹nal,
Son Hattatlar s. 476)

1260 (1844). Su Naz›r› Nuri Beyefendi o¤lu
Ali Cenabi Bey. Enteresan bir küçük ka-
bir tafl› vard›r. fiâhidesi üzerinde yedi
püsküllü bir fes vard›r ki,uzaktan bak›ld›-
¤›nda Bektâflî sikkesini hat›rlatmaktad›r.

1261 (1845). Müjdeci-bafl› Emin A¤a’n›n efli
Tahire Han›m.

1264 (1848). Benlizâde Mehmet Efendi’nin
efli, Ba¤dadî fieyh Necib Efendizâde Ta-
hir Efendi’nin k›z› fierife Han›m.

1281 (1864). Salih Muhtar Efendi.

Hazîredeki dolama sikkeli, dört köfle ince sü-
tunlu flâhidenin üzerinde yaz› yoktur. Bu, Fey-
zullah Efendi’ye ait olabilir.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/234)

(Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/130) (Osm. Arfl. M. Cevdet

Tasnifi Evkaf Defteri II. s. 893, No: 16070) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 142)
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Ç‹N‹L‹ CAM‹

Mabet, Çinili mevkiinde, Allame Caddesi
ile Çinçin Hamam Soka¤›’n›n birleflti¤i

yerdedir. Çinili Mescit Soka¤› ile Çinçinli Ha-
mam Soka¤›’na aç›lan avlu kap›lar› vard›r.

Camiin sol taraf›nda ve yolun karfl›s›nda mefl-
hur Efganl›lar Tekkesi ve Çinçinli Hamam So-
ka¤› üzerinde ve camiden yüz ad›m ileride Üm-
mi Ahmet Efendi Tekkesi bulunmaktad›r.

Camiin Çinçinli Hamam Soka¤›’na aç›lan ka-
p›s› üzerinde fiair Fevzi Efendi’nin haz›rlad›¤›
üç sat›r halindeki on iki m›sral› flu kitâbe bu-
lunmaktad›r:

Mader-i Sultan ‹brahim Han
Hazreti Sultan-› ekrem valide
Bu binayi hakk› yapd› hayr içün
Ta ola beyt-i ibadet abide
Davet ola befl vakitde rahmete
Menzil ola abide ve zahide
Yapd› mektep çeflme hamam ve sebîl
Kim ona Hak lütf-› hem ihsan ide
Ehl-i hayri bunda taat ideni
Dahil it yâ Rab cenan-› halide
Fevzi’ya lafza ve mana tarihi
Oldu bin ellide hayrü’l-valide

Cami, 1050 (1640) tarihinde, Sultan I. Ah-
met’in efli, Sultan IV. Murat’›n ve Sultan ‹bra-
him’in annesi Mahpeyker Kösem Sultan tara-
f›ndan yapt›r›lm›flt›r. Camiden baflka, bir med-
rese, bir flad›rvan, bir sebil, bir mektep, bir çefl-
me ve bir de çifte hamam bina edilmifltir.

Avlunun etraf›n›, pencereli, kesme tafl harpufl-
tal› bir duvar çevirmifltir. Bu kap›n›n sol tara-
f›nda, sekiz mermer sütunlu, bir sivri kubbenin
alt›nda, mermer flebekeli güzel bir flad›rvan,
bunun önünde ve avlu duvar› penceresi içinde
ise, sebil bulunmaktad›r.

Mabedin sol taraf›nda ve geride, set üzerinde,
yedi odal› ve bir dershaneli, at nal› fleklinde
medrese veya darülkurra, medresinin yan tara-
f›nda ve camiin k›ble yönünde ise, iki mermer
lâhit vard›r. Ayak ve bafl flâhidelerinde yaz› ol-
mayan bu mezarlar Behram A¤a ile efline ait-
tir. Bunlar›n sa¤ taraf›nda oldukça büyük, bir
yang›n havuzu bulunmaktad›r. Sonradan üstü
kapat›lan bu kesme tafl eserin camiye bakan
yüzünde iki, avlu kap›s›na bakan cephesinde
ise, bir çeflme mevcuttur. Üçünün de kitâbesi
yoktur.

Camiin son cemaat yerine, befl basamakla ç›k›-
l›r. Mabedi üç taraf›, 22 mermer sütun üzerine
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oturtulmufl bir saçak çevirmifltir.

Son cemaat yeri, devrinin en güzel çinileri ile
kaplanm›flt›r. Yaln›z, bir k›sm› kayboldu¤un-
dan yerlerine yenileri konmufltur.

Sa¤ tarafta, kesme tafltan yapt›r›lm›fl olan tek
flerefeli minare yer almaktad›r. fierefesinin alt
k›sm› flekillidir.

Cami sahn›na aç›lan cümle kap›s› üzerinde, üç
beyitlik flu kitâbe vard›r:

Hemifle hazreti vâlâ cenab-› Valide Sultan
Hulûs üzre li vechi’llah hayrat itmedir flan›
Yapub bu camii ana nice emlak vakf itdi
Muvaffak itdi hayrata an› tevfik-i Rabbanî
Tamam olunca didi Himmet’â tarihini hâtif
Bu camide olan taat ola makbul-i Sübhanî

Kitâbenin alt›nda tarih yaz›l› de¤ildir. Ebced
hesab› ile 1051 rakam› ç›kmaktad›r.

Kare plânl› mabet tek ve sa¤›r kubbelidir. Kub-
be, köfle tromplar› üzerine oturtulan sekiz yüz-
lü bir kasna¤a bindirilmifltir. Camiin dört du-

var›, kubbe kasna¤›na kadar serapa çini ile
kapl›d›r. XVII. yüzy›l çinicili¤imizin en nefis
örnekleri sanki bu flirin camide sergilenmifl gi-
bidir. Çinilerdeki beyaz, siyah, aç›k mavi, mor,
lacivert, k›rm›z› ve yeflil renklerle bezenmifl lâ-
le, gül, karanfil ve papatyalar›n ahenkli uyufl-
mas› çok güzeldir. Mabet, altl› üstlü 20 pence-
reden ›fl›k al›r. Alt pencerelerin üstündeki çini
panolarda mor zemin üzerine beyaz ile Besmele
ve Ayete’l Kürsî yaz›l›d›r. Üst pencerelerin al-
t›nda da mor zemin üzerine beyazla Fetih Sûre-
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si f›rdolay› yaz›lm›flt›r. Pencere kapaklar› üze-
rinde Kaside-i Bürde yaz›l›d›r. Kubbe, kalem ifl-
leri ile bezenmifltir.

Som mermerden yap›lm›fl olan minberi, tafl ifl-
çili¤inin nefis bir örne¤idir. fiebeke desenleri
emsalsizdir. Dört sütun üzerinde yükselen kü-
lah› renkli çinilerle kaplanm›flt›r.

Mihrab› da tamamen çini ile kaplanm›flt›r. Sa-
¤›ndaki çini panolardan Besmele yaz›l› olan›-
n›n tamam›, soldakinin üst s›ras›ndan iki par-
ças› yok olmufltur.

Camiin içinde bir de hünkâr mahfili vard›r.

Çinili Cami, pek harap durumda iken, 1306-8
(1890-93) tarihleri aras›nda tamir edilmifltir.
1964 senesinde minarenin külah ve petek k›-
s›mlar› y›ld›r›m isabetiyle y›k›lm›fl ve sonradan
asl›na uymayan bir flekilde tamir edilmifltir.
Bunu, külah›n hemen alt›ndaki petek k›sm›na
yap›lan kabartma flekillerinden ve flerefe alt›na
yerlefltirilen iri yaprak motiflerinden anl›yoruz.

Evliya Çelebi ünlü Seyahatname’sinde;

“Bu Kösem Valide Sultan, Sultan Ahmet 
Han’›n hatunu olup, Osman Han’›n Dördüncü
Murat’›n ve ‹brahim Han’›n analar›d›r. Sultan
Ahmet’den beri yedi padiflah zaman›nda ifl gö-
rüp, bu camii sa¤l›klar›nda kendi nefisleri için
yapt›rm›fllard›r. Bir bay›r üzerinde havadar bir
yerde, bir büyük kubbeli, d›fl sofal›, haremli,
minareli, ayd›nl›k bir camidir.” diyor. Çelebi,
Üsküdar imaretlerini sayarken, Yeni Valide
‹mareti ad› alt›nda, Kösem Sultan’›n bir ese-
rinden; “Selâtin bahçesi önünde zaiflere, mis-
kinlere ve misafirlere nimetleri boldur.” diye
bahsetmektedir. Kösem Sultan Misafirhane-
si’ni anlat›rken de; “Âyân›n ve büyüklerin yat-
malar› için tesis edilmifl mamur bir yüksek sa-
rayd›r. Hâlâ içinde Kethüda Arslan A¤a otur-
makta idi.” diye yazmaktad›r. Bu eserler bugün
mevcut de¤ildir.

Hadîka’da ise flu kay›t vard›r:

“..... ‹stanbul’da bulunan Büyük Valide Han› 
bu camiin vakf›ndan olup ve han içinde olan
mescit dahi Kösem Sultan’›n hay›r eseridir.
Her sene hacca gidenler için Teberderan züm-
resinden küçük saka ve büyük saka tabirleriyle
iki kimse tayin olunup yollarda su ve baz› ma-
hallerde fleker flerbeti ile hac›lara ikram ettir-
mek ve ‹stanbul’dan Surre ç›kt›¤› gün Padiflah
huzurunda ve selâtin camilerinde Kur’an-› azi-
mü’fl-san’dan birer ayet okutmak Valide Sul-
tan’›n vakf›ndand›r. Anadolu Kava¤›’nda da
bir camii vard›r.”

Kösem Sultan’›n ayr›ca Mekke ve Medine’de
ahaliye da¤›t›lmak üzere bir çok hediyeler gön-
derilmesi vak›flar› aras›nda idi. Yukar›da yaz›-
lan hay›r eserlerinden baflka, Sultanselim civa-
r›ndaki Valide Medresesi Mescidi’nin ve bu-
nun yan›ndaki çeflmenin de bânisidir. Çak-
makç›lar Yokuflu’ndaki han›n yerinde Sadra-
zam Cerrah Mehmet Pafla’n›n büyük saray› bu-
lunuyordu. Bu cesim han, o devirde bir banka
görevi görerek, büyük servet sahiplerinin para
ve k›ymetli eflyalar› burada saklan›rd›.

Çinili Cami’nin mimar› Kas›m A¤a’d›r. Ken-
disi iki defa Baflmimar olmufl, 1049 (1633)’te
Üsküdar Saray›’n› ve bu saray›n bahçesindeki
‘Baltac›lar Ko¤uflu’nu tamir etmifl ve ayr›ca
bir küçük ah›r da yapm›flt›. Ayn› y›l, Topkap›
Saray›’ndaki ‹ftariye Kameriyesi’ni infla eden
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Kas›m A¤a, Ba¤dat Köflkü’nün de yap›mc›s› sa-
y›l›r. Sanat gücünü Çinili Cami ile kan›tl›yan
A¤a, Haseki’deki Bayram Pafla Medresesi, tür-
besi ve sebilinin de mimar›d›r.

Kas›m A¤a, kendi ad›na da fiehzadebafl›’nda,
Hoflkadem Camii yak›n›nda bir medrese, Üs-
küdar, Saraçhanebafl› ve Mahmutpafla’da Hac›
Köçek Camii yan›na birer çeflme yapm›flt›. Ev-
liya Çelebi’nin yazd›¤›na göre “Kas›m A¤a re-
is-i mimaran” iken kendi memleketi olan ve
Arnavut Belgrad’› denilen Berat’a 1054
(1644)’te bir çeflme infla etmiflti.

Kas›m A¤a’n›n Üsküdar’da, Çinili Cami’nin
de üzerinde bulundu¤u Çinçinli Hamam Soka-
¤›’n›n Kartalbaba Caddesi ile birleflti¤i yerde
bir çeflmesi vard›r. Bu çeflmenin hemen yan›n-
da da ‘Kas›m Baba Türbesi’ bulunmaktad›r.
Bu türbenin Kas›m A¤a’ya ait oldu¤u san›l-
maktad›r. Semt, hâlâ onun ad›n› tafl›maktad›r.
Türbenin yan›nda da bir tekke vard›.

Üsküdar’da Duvardibi mevkiinde, Karacaah-
met Türbesi’nden ‹brahima¤a’ya giden bulva-
r›n üzerinde ve 1335 (1916) tarihinde, I. Dün-
ya Harbi s›ras›nda yaralanarak vefat eden as-
kerlerimizin medfun bulundu¤u ve bunun için
de fiehitlik Kap›s› ismi verilen kap›n›n on
ad›m ilerisinde ve sol tarafta muhteflem bir lâ-
hit vard›r. Yan kapaklar› iri rozetli, flâhidesi
poligonal olan bu kabrin tafl›na flu kitâbe kaz›l-
m›flt›r;

Hazreti Sultan Murad Gazi’ye
Ol ser-mimar olan püflt ü penâh
Yani ol Kas›m A¤a ibn Ali
Dileriz olsun muini ol ‹lâh
Çün bilür âhir bu mevtin cam›n›

(Alt›ndaki kaidede:)

Nûfl ider flah u geda bi ifltibâh
S›hhatinde kabrini hafr eyledi
Umar›z ma¤fur olub cürm ü günah
Vehbi’yâ di merkadin târîhini
Cennetü’l-me’va k›la ol Padiflah

Sene 1036

Kitâbeden de anlafl›laca¤› üzere Ali o¤lu Kas›m
A¤a Sultan Murad’›n bafl mimar›d›r. “S›hha-
tinde kabrini hafr eyledi” m›sra›ndan da kabri-
ni hayatta iken yapt›rd›¤› anlafl›lmaktad›r. fia-
ir Vehbî’nin kaleme ald›¤› bu kitâbenin alt›n-

daki tarih ise 1036 (1626-27)dir. Kas›m
A¤a’n›n 1640’ta ‘Ser-mimar’ oldu¤u da bilin-
mektedir. Bu durumda Osmanl› tarihinde iki
Mimar Kas›m A¤a vard›r. Birincisi fiehitlik
Kap›s›’na, ikincisi ise Kas›m A¤a semtindeki
türbeye gömülmüfl olmal›d›r.

fiehitlik Camii’nin önünden ‹ranl›lar Ca-
mii’ne do¤ru giden iki yol aras›nda 1077
(1666-67)’de vefat eden Mimar Ali A¤a’n›n
kabri vard›r. Bu zat›n, Mimar Kas›m A¤a’n›n
babas› oldu¤u san›lmaktad›r.

Kösem Sultan’›n esas ismi Mahpeyker’dir
(Ayyüzlü). Kösem ismi, cildinin çok düzgün
olmas›ndan dolay›, saraya yeni girdi¤i zaman
verilmiflti. Kösem Sultan, bir Rum rahibinin

Üsküdar Cami ve Mescitleri

165

Çinili Cami kitabesi.

Çinili Cami

kitabeli kap›.



k›z› olup 1585 senesinde Ege Denizindeki Mi-
lo Adas›’nda do¤mufltur. Küçük yaflta Bosna
Beylerbeyi’nin eline geçen bu güzel k›z, Top-
kap› Saray›’na gönderilmiflti. O¤lu, Sultan IV.
Murat’›n tahta geçmesi üzerine 1623’te Valide
Sultan olmufltu. Sultan ‹brahim’in tahta geç-
mesiyle çok nüfuz kazanm›fl, Torunu IV. Meh-
met’in padiflah olmas›yla, Büyük Valide Sultan
olarak hüküm sürmüfltü. Ancak çok geçmeden

gelini Turhan Valide Sultan ile aras› aç›lm›fl
ve onun tertibi ile, Bafllala Uzun Süleyman
A¤a ve bir kaç has-odal› taraf›ndan 2/3 Eylül
1651 gecesi, dairesinde perde ipiyle bo¤ulmak
suretiyle öldürülmüfltü. Kabri, I. Ahmet’in
yapt›rm›fl oldu¤u, Sultanahmet Camii yan›n-
daki türbede ve eflinin yan›ndad›r.

Kösem Sultan, ölümünden sonra geriye büyük
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bir servet b›rakt›. Y›ll›k geliri, 250.000 riyal al-
t›n› buluyordu. Bununla beraber eli s›k› bir
kimse de¤ildi. Çevresindeki insanlar›n pek ço-
¤una yard›m ederdi. Her y›l Recep ay›nda, k›-
yafet de¤ifltirerek hapishaneleri dolafl›r, katil-
lerin d›fl›nda bütün mahkumlar› sevindirirdi.
Bu yüzden ölümüne üzülenlerin say›s› pek çok-
tu. Bütün servetini, Çakmakç›lar Yokuflu’nda-
ki Valide Han’da bir bölmeye saklad›¤› rivayet
edilir. Kocas› Sultan I. Ahmet’in vefat›nda 28-
30 yafllar›nda olan Kösem Sultan 29 sene Va-
lide Sultan’l›k etmifltir.

(Yukar›da cami ile beraber yap›ld›¤›n› belirtti-
¤imiz medrese, sebil, mektep, çeflme ve çifte
hamam için ayn› ismi tafl›yan bahislere bak›-
n›z.)

Kösem Valide Sultan’›n Konya’da, Atpazar›
Kap›s› d›fl›nda büyük bir han› vard› ki, zama-
n›nda çok meflhur idi.

Naimâ Tarihi’nden ö¤rendi¤imize göre Çinili
Cami, 1051 senesi Ramazan’›nda (Aral›k
1641) “medresesi ile tamam olup çifte hamam
dahi tamamlanmaya” yaklaflm›flt›.

Eserde, yaln›z cami-i flerif ismi geçti¤ine göre,
cami yap›m›ndan bir müddet sonra Çinili is-
mini alm›fl demektir. Evliya Çelebi de camii,
Kösem Valide Sultan Camii ad›yla anmakta-
d›r.

Avlu kap›s› üzerinde görülen 1050 tarihi, avlu
duvarlar›n›n, kap›s›n›n, sebilinin ve flad›rvan›-
n›n bitim tarihi olup mabet, bu tarihten en az
6-10 ay sonra tamamlanm›flt›r.

Mehmet Raif Bey merhum, Mir’at-i ‹stanbul
adl› eserinde;
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“Bu civarda tarihinden ârî bir çeflme ile 1132
(1719-20)’de bina olunmufl di¤er bir çeflme ve
çifte hamam ve inas (k›z) mektebi kaindir. Ke-
zalik 1151 (1738-39) bina olunmufl Ümmî
Ahmed Efendi’nin tekyesi ile 1207 (1792-
93)’te bina olunmufl Efgan Tekyesi ve 1301
(1883-84)’te infla olunmufl bir bab karakolha-

ne mevcuttur” demektedir.

Birinci kitâbe, fiair Fevzi taraf›ndan söylen-
mifltir. Fevzi Mehmet Çelebi, Bosnal›’d›r. ‹s-
tanbul’a geldi¤inde Üsküdar’a yerleflmifl ve bu-
rada Hüdâyî Âsitânesi fieyhi Selâmi Ali Efen-
di’ye ba¤lanm›fl ve ondan inabet alarak Halve-
tî dervifli olmufltur. Baz› vezirlere divan efendi-
si ve sonradan divan kâtibi olan Fevzi Efendi
1090 (1679) tarihinden sonra vefat etmifltir.
Mürettep divan› Süleymaniye Kütüphanesi-
’ndedir. Fakat Çinili Cami kitâbesi kay›tl› de-
¤ildir. Kendisinin Hüdâyî Camii veya K›s›k-
l›’daki Selâmi Ali Efendi Tekkesi hazîresinde
gömülü oldu¤u san›lmaktad›r.

Sadrazam mektupçusu olup 1230 (1815)’de
vefat eden Mustafa Allame Efendi’nin kona¤›
bu civarda bulundu¤u için camiin yan›ndaki
yola ismi verilmifltir.

Camiin k›blesi yönünde Kösem Sultan’›n ket-
hüdas› Behram A¤a ile eflinin kabirleri vard›r.
Kabirler lâhit fleklinde olup üzerlerinde yaz›
yoktur. Behram A¤a’n›n flâhidesi poligonal sü-
tun fleklinde, eflininki ise düzdür. Lâhdin yan
yüzlerine iri rozet kabartmalar› yap›lm›flt›r. Üs-
küdarl› olan A¤a 18 Cemaziyelâhir 1056 (1
A¤ustos 1646) tarihinde vefat etmifl ve yerine
fieyh Camii bânisi Kurt A¤a’n›n o¤lu Arslan
A¤a Valide Kethüdas› olmufltur. Behram A¤a,
“Azim-i devlet ve vüsat sahibi idi. Efendisinin
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umûruna ve hayrat›na naz›r idi.” (Sicill-i Osmâ-
nî, 2/33)

Raif Bey’in bildirdi¤i 1132 tarihli çeflme Dudu-
o¤lu Çeflmesi’dir ki bugün harabe halindedir.
Tarihsiz çeflme ise, Miro¤lu Çeflmesi’dir. (Bu
maddelere bak›n›z.)

Çinili Cami ve çeflmesi 1318 (1900) tarihinde
ve Evkaf Naz›r› Galip Pafla’n›n zaman›nda ta-
mir ettirilmifltir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/99, 2/184) (Evliya Çe-

lebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 2/172, 4/217,

5/175, 13/7) (‹stanbul Abideleri, s. 27) (E. Koçu, ‹stanbul

Ans. 7/4009 ve 10/5724) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/18)

(H. fiehsuvaro¤lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul, s. 83) (Sicill-i

Osmânî, 1/66, 2/33, 4/28, 49) (A. Refik, Türk Mimarlar›,

s. 34, 48, 70-71) (E. Koçu, Kösem Sultan) (C. Baysun,

Kösem Sultan, ‹slâm Ans. 6/915) (H. Edhem, Camilerimiz,

s. 83) (M. ‹lgürel, Kösem Sultan’›n Bir Vakfiyesi, ‹stanbul

Üni. Ed. Fak. Tarih Der. Say›: 21/83) (Mir’at-i ‹stanbul, s.

130) (Naimâ Tarihi, Dan›flman Türkçesi, 4/1555-1657)

(Türk Dili ve Ed. Ans. 3/213) (Fevzi Divan›, Süleymaniye

Kütüphanesi Hüsrev Pafla Böl. No: 557) (A. Refik, Kad›n-

lar Saltanat›, s. 147) (Daniflmend, Kronoloji, 3/417) (A.

Refik, Turhan Valide, 1931 ‹stanbul) (Ç. Uluçay, Padiflah-

lar›n Kad›nlar›, s. 47-49, 58, 60, 64) (‹. Hakk›, Merâk›d,

s.22, 20, 35, 82) (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u,

1/209)

DARÜ’fi-fi‹FA MESC‹D‹

Hadîka yazar› bu mabet için flunlar› söylü-
yor:

“Bâniyesi, Valide-i Atik denmekle flöhret bu-
lan Nurbânu Sultan’d›r. Bu mescidin hademe
ve vezaifi cami-i kebiri vakf›ndan verilir. Mi-
naresi yoktur.”

Mescit, külliye ile birlikte ve 1583 tarihinde
yapt›r›lm›flt›r. Burada imaret ve darü’fl-flifa ça-
l›flanlar› namaz k›lard›.

‹maret ve darü’fl-flifan›n Toptafl› Caddesi üze-
rindeki revakl› cümle kap›s›ndan girip, bu ka-
p›n›n karfl›s›na isabet eden kap›dan Büyük Av-
lu’ya ç›kacak olursak, avlunun sa¤ taraf›n›n
imaret, sol taraf›n›n ise darü’fl-flifa veya bimar-
hane oldu¤unu görürüz.

Mescit, bimarhane alt geçidinin üstündedir.
Tamamen ahflap olan bu eser bugün pek harap
durumdad›r.

Bu koridor fleklindeki geçide aç›lan bir kap›-
dan ve ahflap bir merdivenden mescide ç›k›l›r.
Dikdörtgen biçimindeki yap›n›n d›fla taflmal›
ve büyük avlu taraf›na bakan mihrab›n›n iki
taraf›nda camlar› olmayan ikifler, karfl›s›ndaki
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duvarda da dört penceresi vard›r. Tavan› da
ahflap olup flekillidir.

Mescit, Sultan II. Mahmut taraf›ndan ve 1250
(1834-35) tarihinde flimdiki flekliyle onar›lm›flt›r.
Bu tarihte bimarhane de tamir edilmifl ve cümle
kap›s› önündeki ahflap revak yapt›r›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/218) (T.

Öz, ‹stanbul Camileri, 2/19) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 97)

DEBBA⁄LAR CAM‹‹
(TABAKLAR CAM‹‹ veya

KONYALI B‹RADERLER CAM‹‹)

Krokiden de anlafl›laca¤› üzere cami, Tabaklar
Camii Soka¤›’ndad›r.

Hadîka yazar› flu bilgiyi vermektedir:

“Bânileri, Hac› Ferhat ve biraderi Hac› Meh-

met nam›nda kimselerdir. Vatan-› aslileri
Konya olup ‹stanbul’a geldiklerinde Üskü-
dar’da vaki Valide-i Atik Camii flerifi binas›
zaman›na tesadüf etmekle bunlar dahi baz› hiz-
metlerde bulunup, camiin yap›m› tamam ol-
dukta artan malzemeyi istida ile Valide Sul-
tan’dan istemifller ve böylece ald›klar› izin üze-
rine Tabaklar Camii’nin binas›na muvaffak ol-
mufllard›r. Bu mescidin yap›m›, Valide Sultan
Camii’nin tamamlanmas›ndan dört sene sonra
yani 995 (1587) senesindedir. Biraderlerin ka-
birleri Üsküdar haricinde Seyyid Ahmet Dere-
si ad›ndaki yerdedir. Tabaklar Mescidi’nin ma-
hallesi vard›r.”

Bu aç›klamadan da anlafl›laca¤› üzere, Valide-i
Atik Camii’nin artan malzemesi ile evvelâ
Kurban Nasuh Camii ve sonra da bu Tabaklar
Mescidi infla olunmufltur. (Kurban Nasuh ve
Salih Efendi camii bahislerine bak›n›z.)

Valide-i Atik Camii yap›m›na 1571 tarihinde
bafllanm›fl ve 1583 senesinde bitirilmifltir. Fa-
kat cami ibadete aç›lmadan ilâve k›sm›n›n in-
flaat› bafllam›fl ve bu da 1589 y›l›nda bitirilmifl-
tir. (Valide-i Atik Camii bahsine bak›n›z.)

Cami, 1218 (1803) tarihinde onar›lm›flt›r.
Mabedin duvarlar› tafltan olup sa¤ taraftaki k›-
sa minaresi tu¤ladand›r. Üzeri çimento ile s›-
vanm›flt›r. Camiin çat›s› ahflapt›r. Soka¤a aç›-
lan avlu kap›s› üzerinde günefl flual› oval bir
mermer tafla ayet yaz›lm›flt›r. Avluya iki üç ba-
samakla inilmektedir. Hiç bir yerinde devrin-
den kalma kitâbesi yoktur.

K›ble taraf›ndaki hazîrede, 1286 (1869)’da ve-
fat eden Ser-halife-i meczüban-› ‹lâhî Sad›k
Baba’n›n, 1212 (1797)’de vefat eden ‹mam
Ali Efendi’nin ve 1139 (1726)’da vefat eden
Abdullah Efendi’nin kabirleri vard›r.

Cami ismini, Tabaklar Meydan›’n›n yan›ndan
akan dereden alm›flt›r. Bu dere kenar›nda, Va-
lide-i Atik Camii’nin yap›m› s›ras›nda camiye
akar olmak üzere “12 bab debba¤hane kârha-
nesi” infla edilmiflti.

Camiin civar›nda, 995 (1587) tarihinde Da-
rüssaâde A¤as› Mehmet A¤a taraf›ndan yapt›-
r›lm›fl bir çeflme ile namazgâh, Bedevi Tekkesi,
Hüseyin Baba’n›n türbesi ile Balc› Ahmet De-
de’nin türbesi bulunmaktad›r. Mabet 1393
(1973)’te flimdiki flekliyle onar›lm›flt›r.
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Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/216) (T. Öz, ‹stanbul

Camileri, 2/19) (Sicill-i Osmânî, 4/16)

DEM‹RC‹ MESC‹D‹

Hac› ‹brahim k›z› Fatma ad›na 914 Rebiyü-
lâhirinde (A¤ustos 1508) tanzim edilmifl

ve Mevlâna Seydi bin ‹shak Efendi’nin imzas›-
n› tafl›yan bir vakfiyeye göre, Üsküdar’da bu
isimle an›lan bir mabet vard›r. Fakat mescidin
nerede bulundu¤u belli olmad›¤› gibi Hadîka-
tü’l-Cevâmi’de de kay›tl› de¤ildir.

Bu mabedin, Bülbülderesi ile fieyh Camii ara-
s›ndaki Demirciler Çarfl›s›’nda, büyük bir ihti-
malle, flimdiki Fevziye Camiinin yerinde oldu-
¤u san›lmaktad›r. Burada, eskiden beri balta,
nacak, nal ve m›h yapan demircilerin bulun-
du¤u bilinmektedir.

Kaynaklar: (Barkan-Ayverdi, ‹stanbul Vak›flar› Tahrir

Defteri, s. 93, No: 516)

D‹V‹TÇ‹ZÂDE fiEYH MEHMET
TAL‹B EFEND‹ CAM‹‹

(SULTAN I. MAHMUT CAM‹‹)

Mabet, Ahmediye Meydan› civar›nda ve
Gündo¤umu Caddesi’nin sol taraf›nda,

köfleye yak›n bir yerde bulunuyordu.

Camiin k›ble taraf›nda, kap›s› Toptafl› Cadde-
si’ne aç›lan Saçl› fieyh Hüseyin Efendi’nin
Sünbülî Tekkesi, son cemaat yerinin önünde
ise, Korucu Baba’n›n aç›k türbesi vard›. Üskü-
dar’›n eski resimlerinde camiin ve türbenin ye-
ri aç›kça görülmektedir. Buna göre, mabedin
son cemaat yeri ahflap olup sa¤ taraftaki mina-
resi, muntazam kesme tafltan yap›lm›flt›r. K›sa
ve güdük olan bu minare, Gündo¤umu Cadde-
si’nin hemen kenar›ndad›r.

Hadîka yazar› bu cami hakk›nda flu bilgiyi ver-
mektedir:

“‹lk bânisi Hüdâyî Âsitânesi fleyhlerinden De-
vatc›zâde Mehmet Efendi’dir. Pederi ile bera-
ber, fieyh Camii ismiyle tan›nan pederi fieyh
Mustafa Efendi’nin asar-› hayriyesinden olan

camiin haricinde medfunlard›r. Vefat tarihi,
1090 (1679)’d›r. Pederi Devatc› fieyh Mustafa
Efendi’nin vefat› daha öncedir. Bir süre sonra
cami harabe haline gelince Padiflah Sultan
Mahmud Han-› evvel hazretlerine arzuhal
olunmufl, yeniden yap›lm›flt›r. Bunun üzerine
Nimetullah Efendi, flu tarihi demifltir:

fiehriyâr-› zî-himem hâkân-› ferhunde fliyem
Padiflah-› pür-kerem Sultan-› dîn Mahmud Han
Gûfl idince bu muallâ ma’bed-i feyz-âverin
‹nhidâma meylini ol dâver-i çarh âsitân
Bî-bedel tecdîd ü imâr›na fermân eyleyüb
Eyledi fieyh Devatî rûh-› pâkin flâdumân
Ol makâm-› lâmiü’l-envâr zîba tarh ile
Oldu bir nev-cami-i pâkîze feyz-âfliyân
Ol flehinflâh-› kerâmet-kâr› böyle nev-be-nev
Nice âsâra muvaffak ide Hayy ü Müstean
Yek kalemle yazd› Ni’met bendesi târîhini
K›ld› ihyâ bu müzeyyen camii Mahmud Han
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Bu tarih, camiin tak-› dergâh›nda yaz›l›d›r. Bu
camiin mahallesi yoktur.”

Ayvansarayî Hüseyin Efendi’nin bu aç›klama-
s›ndan mabedin, Devatc›zâde fieyh Mehmet
Efendi taraf›ndan yap›ld›¤›n› ö¤reniyoruz.
Mehmet Efendi, 1679 senesinde vefat etti¤ine
göre, camiin en geç, 1675 tarihlerinde yap›ld›-
¤› söylenebilir. Ahflap oldu¤u san›lan mabet,
yap›m›ndan 74 y›l sonra harap olmufl ve istek
üzerine, Sultan I. Mahmut (1730-1745) tara-
f›ndan, 1748 tarihinde kârgir olarak yeniden
infla olunmufltur. ‹kinci yap›m›ndan 170 sene
sonra 1918 tarihinde, büyük Do¤anc›lar yang›-
n›nda yanm›flt›r.

(Camiin yeri için, Sand›kç› fieyh Edhem Tek-
kesi bahsine bak›n›z.)

Camiin kitâbesi fiair Nimetullah Efendi tara-
f›ndan haz›rlanm›flt›r. Kendisi ‹stanbul’lu olan
flair 1710 tarihinde do¤mufltur. Küçük yaflta
babas›n› kaybetmifl ve sar›kl› alimlerden Os-
man Efendi taraf›ndan büyütülmüfltür. 1730’da
müderris olmufl, Damadzâde Ebü’l-hayr Efendi
(1665-1741) meflîhatinde rütbesi geri al›nm›fl-
sa da sonradan tekrar verilmifltir. 1753’de Ga-
lata sonra M›s›r ve 1764 Temmuzunda Mekke
mollas› olup 1769’da ‹stanbul payesiyle Ordu

kad›s› oldu. 1186 fievvalinin 12’sinde (6 Ocak
1773) vefat etmifltir. Bilgili ve nüktedan oldu-
¤u söylenir. fiair Haflmet ile beraber Sadrazam
Rag›b Pafla’n›n meclislerine ifltirak ederdi.
Kendisi gibi müderris olan o¤lu fiakirullah da
fiubat 1788’de Beyrut’ta vefat etmifltir.

Divitçizâde Mehmed Talib Efendi, “Fidanc›
fieyh Mehmed Efendi’den ahz-› tarikat etmifl”
ve bu arada da medreseye devam ederek mü-
derris olmufltur. Sonra tedris-i tadil ile 1070
(1659-60)’da babas› fieyh Mustafa Efendi’nin
vefat› üzerine, fieyh Camii Celvetî Tekkesi’ne
fleyh olmufl ve bu görevde iken 1078 (1667-
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68)’de Gafurî Mahmud Efendi’nin vefat› ile
Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi Tekkesi’nin fley-
hi olmufltur. Bu vazifede 11-12 sene kald›ktan
sonra 1090 Recebinde (A¤ustos 1679) vefat
etmifltir.

Uflflakîzâde Hasib Efendi, vefat›na flu tarihi dü-
flürmüfltür:

Düfldü bir târîh-i zîba lafza ve mânâ ana
Âzim-i Hakk oldu bindoksanda kutbu’l-ârifîn

1090

Divitçizâde Mehmed Talib Efendi’nin vefat›
üzerine yerine, alt›nc› fleyh olarak Selâmi Ali
Efendi getirilmifltir.

fieyh Mehmed Talib Efendi’nin ayn› zamanda
üç tekkenin fleyhli¤ini yapt›¤› anlafl›lmaktad›r.
“Talib mahlas›yla ilâhiyat ve divan-› efl’ar› var-
d›r. Ez cümle bu beyit bir ilâhîsinin ilk beyti-
dir:”

Yanal›m yak›lal›m aflk ile sûzân olal›m
Çekelim hicr-i gamm derdile nâlân olal›m

Mecmua-y› Tekaya’da kay›tl› olmad›¤›na göre
mabet, 1890 tarihlerinde tekke vasf›n› kaybet-
mifl olmal›d›r.

1924 May›s›nda tesbit edilen Üsküdar’daki
Gayr›menkul Mazbut ve Mülhak Vak›flar Lis-
tesi’nde, daha evvel yanm›fl bulundu¤undan
ad› yoktur. Fakat Bu cami karfl›s›nda mevcut
olan mezarl›¤› kaydedilmifltir. Mezarl›k,
1930’lu y›llarda Ahmediye Camii’nin önüne,
Gündo¤umu Caddesi ile Esvapç› Soka¤›’n›n
birleflti¤i köfleye nakledilmifltir. 

Türbenin muntazam kesme tafl kemerli küçük
bir kap›s› vard›r. ‹flinde üçü pehleli ve biri lâ-
hit ve ayr›ca Divitçizâde Camii hazîresinden
toplanarak buraya getirilmifl sikkeler ve k›r›k
flâhideler bulunmaktad›r. 

Lâhit mamurdur. Fakat ayak tafl› yok olmufltur.
Bafl tafl› dört köfle olup fazla kal›n de¤ildir.
Üzerinde mücevvezeyi and›ran ve daha ziyade
darü’s-saâde a¤alar›n›n giydi¤i cinsten bir ka-
vuk mevcuttur. Ayn› tip bir kavuk da yerdedir.
fiâhidesinde tarih ve yaz› olmad›¤› için kime
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ait oldu¤u belli de¤ildir. Zaten listede de ‘mec-
hul’ olarak kaydedilmifltir. ‹dam edilen bir k›z-
lar a¤as›na ait olabilir. 

Türbedeki pehleler üzernide ahflap sandukalar
bulunaca¤›ndan türbenin vaktiyle bir çat› ile
örtülü oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

(fieyh Camii ve türbesi bahislerine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/198-209) (Ayvansara-

yî, Vefeyât, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü,

No: 1375, s. 30/b. 31/a) (Mecmua-y› Tekâya) (V. M. Ko-

catürk, Tekke fiiiri Ant. s. 349) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 110)

(Sicill-i Osmânî, 4/183-575, Divitcizâde ve Nimet Efendi)

(S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 40, 76)

DURBAL‹ CAM‹‹

Cami, Toygar Tepesi’nde ve Durbali Soka-
¤› üzerinde idi.

Hadîka’da flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi, Ali Bali A¤a nam sahib-i hayrd›r ki,
Ebu’l-Feth Gazi Sultan Mehmet Han ile gelen
askerlerdendir. Kabri Kavukçular içinde bir
özel yerde ziyaretgâh iken zamanla dükkânlar
aras›nda kalm›flt›r. Camiin mahallesi vard›r.”

Bu aç›klamadan, Ali Bali A¤a’n›n, eski ismi
Kavukçular, yeni ad› Tavukçu Soka¤› olan so-
kak üzerinde bir türbesinin bulundu¤unu ö¤re-
niyoruz. Yak›n tarihe kadar Kolonyac› Ali
Bey’in dükkân› içinde bulunan bu kabir bugün
mevcut de¤ildir.

Ali Bali A¤a, ‹stanbul’un al›nmas› s›ras›nda
yap›lan savafllara ifltirak etmifl bir gazidir. Riva-
yete göre, Ali A¤a pek yaman bir harp eri imifl.
Durup dinlenmeden savaflt›¤› için kendisine
“Dur be Ali!” denmifl ve böylece an›l›r olmufl.
Durbali ad›n›n ‘Torbal› Ali’den geldi¤i de söy-
lenir. Toygar Tepesi’ndeki bir soka¤a bu yüz-
den Torbal› Soka¤› ad› verilmifltir.

Cami, eskiden Torbal› Soka¤›, Durbali camii
Soka¤›, Zenciler Soka¤› ve fiair Ruhi Soka¤›
ile çevrili olan ve bugün yedi parselden oluflan
genifl bir alan›n içinde idi. Yeri, vak›fça 1940
tarihinde meflhur hattat Necmeddin Okyay
Hoca’ya sat›lm›fl ve o da ünlü güllerini burada
yetifltirmifltir.

Durbali Camii, XVIII. yüzy›l ortalar›nda Cel-
vetî Tekkesi haline getirilmiflse de bu uzun
müddet devam etmemifltir. Tekkenin postniflî-
ni fieyh ‹brahim Efendi idi. fiair Ruhi Soka-
¤›’na aç›lan bir kap›dan Necmeddin Hoca’n›n
evinin avlusuna girilmektedir. Dört kabirden
oluflan küçük hazîre, bu evin arkas›ndad›r. Ka-
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d›nlara ait olan üç kabirden birinin fiâhidesi
k›r›k olup di¤er ikisi 1160 (1747) ve 1159 ta-
rihlidir. Hüdâyî Âsitânesi’nde yetiflti¤i söyle-
nen fieyh ‹brahim Efendi’nin flâhidesi üzerinde
13 dilimli Celvetî sikkesi bulunmaktad›r.

Camiin hangi tarihte yap›ld›¤› belli de¤ildir.
Fakat, l454-1460 tarihleri aras›nda yap›ld›¤›
söylenebilir. 1930 tarihlerinde pek harap du-
rumda olan camiin yeri, 1934 tarihli flehir reh-
berinde kesin olarak gösterilmifltir.

Camiin önünde bulunan kefeki tafl›ndan ya-
p›lm›fl kitâbesiz abdest teknesi ve kuyusu bu-
gün de bulunmaktad›r.

Durbali Soka¤› üzerinde bulunan küçük hazî-
reden eser kalmam›flt›r. Fakat halk, bu yerin
etraf›n› çal› ile çevirerek bas›lmas›n›n önüne
geçmektedir.

Camiin yan›ndaki Zenciler Soka¤›, Zenci Ba-
c›lar’›n oturdu¤u bir yoldu. Burada toplanan
Bac›lar, Üsküdar sokaklar›nda dolma satar ve
fal açarlard›. Konaklara lâz›m gelen bak›c›lar
da buradan temin edilirdi. May›s ay›nda Toy-
gar Tepesi ile Küçük Çaml›ca Tepesi’nin Çile-
hane eteklerinde de geleneksel ‘Zenci Ayinle-
ri’ni yaparlard›.

Yunanistan’›n Teselya eyaletinde, bugün de
mamur olan Durbali Baba Bektâflî Tekkesi var-
d›r.

Hazîredeki flâhideler flunlard›r:

1159 Zilkade (Aral›k 1746). fieyh ‹brahim
Efendi. Kitâbesi flöyledir:

Mürflid-i kâmil tarik-i Celvetî bî-adil
Bu semm-i bâni-i Kâ’be-i saâdetü’n-nizâm
El çeküb kayd-› taallukdan cihânda bî-riyâ
Emrider Hakk’a can atub fedâ itdi temâm
Harf-› menkût ile târîhin Lebîb’â söyledi
fieyhi ‹brahim’e gülzâr-› kadîme oldu beka

1159 Zilkade

1159 Zilkade (Aral›k 1746). fieyh ‹brahim
Efendi’nin genç yaflta vefat eden k›z›
Halime Han›m. Kitabesinin tarih beyti
fludur:

Lebib m›sra’-› bâlâ olur fevtine bu tarih
Ola rûh-› Halime andelib makam-› Cennet

1159 Zilkade

1160 (1747). fieyh ‹brahim Efendi’nin efli Ra-
hime Hatun. Günefl flual› ve istalaktit
silmeli tafl›ndaki kitâbe fludur:

‹lâhî var›cak dâr-› bekaya
fiefî’i ola Muhammed Mustafa
Merhum ‹brahim Efendi’nin ehli
Rahime Hu Hatun ruhuna Hu

el-Fatiha / 1160

Mir’at-i ‹stanbul yazar›, “Burada Hüdâyî Aziz
Mahmud Efendi meflayihinden fieyh ‹brahim
Efendi’nin türbesi vard›r” diyor. Ahflap oldu¤u
san›lan bu türbe bugün mevcut de¤ildir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/236) (E. H. Ayverdi,

Fatih Devri, 3/341) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 2/951,

4/1887, 9/4824) (S. Mümtaz, Tarihimizde Hayal Olmufl

Hakikatler, s. 147) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 143) (Konyal›, Üs-

küdar Tarihi, 1/141)

EVL‹YA HOCA CAM‹‹

Cami, Evliya Hoca Mahallesi’nde, eski ismi
Kurto¤lu, yeni ismi Kuflo¤lu Yokuflu olan

yol ile Evliya Hoca Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde
ve Kuflo¤lu Yokuflu’nun sol köflesinde ve set
üzerindedir. Bugün yaln›z Evliya Hoca’n›n
aç›k türbesi durmaktad›r. Türbe, bir duvarla
çevrilmifltir. Burada bir kabir tafl› görülmekte-
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dir. 1243 (1827-28) tarihli ve kâtibî serpufllu-
dur. Taflta Hoca’n›n ismi yaz›l› de¤ildir. Üze-
rinde flunlar yaz›l›d›r:

“Bu dünya fânîdir hem yüce safâs› mihnete
de¤ince gayretin ne miktar efzun olursa
akibet mevt olunca gelüb kabrim ziyaret
eyleyüb üç ‹hlas bir Fatiha okuyunca sun
ruhuma flâd olsun.”

1243

Halk bu tafl›, Evliya Hoca’n›n flâhidesi olarak
kabul etmifltir.

Cami hakk›nda: “Bânisi, Evliya Hoca Mehmet
Efendi’dir. Kabri dahi ordad›r. Mahallesi var-
d›r.” fleklinde k›sa bir bilgi veren Hadîka yaza-
r›, eserinin birinci cildinde:

“Evliya Mehmet Efendi, Sultan IV. Murat’›n
(1623-1640) imam›d›r. Vefa’daki Koca Mimar
Mehmet A¤a Camii’ne imam olarak atanm›fl
ve 1045 (1635-36) tarihinde vefat etmifltir.”
diyerek bir Evliya Mehmet Efendi’den söz et-
mektedir.

Evliya Çelebi ise;

“Ezandan sonra Padiflah›n (Sultan Murat) hu-
zuruna vard›m. Namaz› beklerken velinime-
tim, üstad›m›z Hünkâr ‹mam› (Evliya Mehmet
Efendi) gelip hakîri orada görünce, Hasoda’ya
bitiflik Hünkâr Camii’nin d›fl›ndaki maksure

içinde Hünkâr ile buluflarak...” ifadeleriyle bu
Evliya Mehmet Efendi’den bahsetmektedir.

Evliya Mehmet Efendi, Sultan IV. Murat ile
Revan Seferi’ne (1044/1635) kat›lm›fl fakat
Konya’da hastalanarak, Ayasofya fleyhi Kad›-
zâde Mehmet Efendi ile beraber ‹stanbul’a
dönmesine izin verilmifl ve Kad›zâde ile ayn›
günde vefat ederek Topkap› d›fl›ndaki mezarl›-
¤a defnedilmifllerdir.

Evliya Mehmet Efendi’nin ‹stanbul’da, Mevlâ-
nakap›’da, Mimar Kas›m Caddesi ile Hac› Ev-
liya Camii Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde bir camii
ve çeflmesi vard›r.

Hadîka yazar›, eserinin birinci cildinde ve 195.
sayfas›nda Evliya Mehmet Efendi’nin vefat›n›
H. 1045 tarihinde gösterdi¤i halde, 31. sayfada
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ve Evliya Camii bahsinde, 1038 (1628-29) ta-
rihinde vefat etmifltir demekte ve;

“Daire-i Hümâyun ile Revan Seferi’ne gider-
ken Konya’da hastalan›p Ayasofya fleyhi Kad›-
zâde Mehmet Efendi ile beraber avdet ve ‹s-
tanbul’da ikisi dahi bir günde vefat edip Top-
kap› haricinde defnolunmufllard›r.” diyerek flu
tarih m›sra›n› yazm›flt›r.

Evliya vü Kad›zâde öldü vah
1038

Bilindi¤i gibi, Sultan IV. Murat’›n iki seferi
vard›r. Biri, 1044 (1635) tarihinde yap›lan Re-
van Seferi, di¤eri ise, 1047 (1638) tarihli Ba¤-
dat Seferi’dir. Bu iki seferin tarihleri de ölüm
tarihini tutmamaktad›r.

Naimâ Tarihi’nde ise, Kad›zâde’nin vefat› 26
Rebiyülâhir 1045 (9 Eylül 1635) tarihi olarak
gösterilmifltir ki, do¤rusu da bu olmas› gerekir.

Naimâ Mustafa Efendi, eserinde:

“Rebiülâhirin 20. günü yüksek dervifllerden
Koyun Dede adl› keramet sahibi kimse, ‹stan-
bul Kad›s› Mahmud Efendi’ye var›p:

-Mahmud Dede, tiz sicil eyle, Evliyay› inkar
eden fieyh Kad›zâde inkarc› oldu¤u için Hazre-
ti Peygamber (s.a.v.) boynunu vurmak ferman
etmekle boynunu vurdular. Vak›a âleminde
böyle gördüm. Elbette sicil eyle, diye israr ile
sicile kaydettirdi. Allah’›n emriyle alt›nc› gün-
kü Rebiülâhirin 26. gecesidir, ad› geçen Kad›-
zâde fieyh Mehmet vefat edip icad etti¤i flekil

üzere zikirsiz ve tehlilsiz cenazesini Sultan
Mehmet Camii (Fatih)’ne götürüp...” diye, ga-
rip bir olay› anlatmaktad›r.

Bu iki Evliya Mehmet Efendi’nin ayn› kimse
oldu¤u kesin de¤ildir. Türbedeki tafl sonradan,
ad›na hürmeten konmufl olmal›d›r. Kütüphane
sahibi, Selim A¤a’n›n 4 Muharrem 1197
(1782) tarihli vakfiyesinde Evliya Hoca Ma-
hallesi’nin ad› geçmektedir. 1303 (1885)’de
tamir edilen ahflap mabet 1925’de y›k›lm›flt›r.
Yan›nda yine ahflap bir s›byan mektebi vard›.
Halk aras›nda Kuflçu Baba Mescidi diye bili-
nirdi. Hazîrede bulunan, etraf› demir parmak-
l›kl›, Alemdar Baba’n›n kabri bugün mevcut
de¤ildir. Üsküdar’da Davut Pafla Camii yan›n-
da bir Alemdar Ahmet Baba kabri vard›r. Bu-
nun, Evliya Hoca hazîresinden nakil olma ih-
timali vard›r. Kabir eskiden dar avluda iken,
istimlaklarla caddeye ç›km›flt›r.

Kaynaklar: (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türk-

çesi, 1/264) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/31-195 2/237) (Naimâ

Tarihi, Dan›flman Türkçesi, 3/1321) (E. Koçu, ‹stanbul

Ans. 10/5419-5428) (Eski Eserler Müdürlü¤ü, Dosya 9)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 120) (Selim A¤a Vakfiyesi, Süleymani-

ye Kütüphanesi No: 20) (Konyal›, Üsküdar Tarihi 1/149)

FA‹K BEY CAM‹‹

Cami, Ac›badem Caddesi ile Kofluyolu
Caddesi aras›nda, bir vadi içinde ve Çifte

Cevizler ismi ile an›lan yerdedir.

Önünden ‹brahima¤a Deresi’nin geçti¤i cami-
in k›ble taraf›nda Çifte Cevizler Mesiresi bu-
lunmaktad›r. Burada, Kalfa Çeflmesi ad›yla yad
edilen kitâbesiz bir çeflme vard›r.

Fevkânî olan camiin alt kat› s›byan mektebi
iken sonradan meflruta haline getirilmifl, ahflap
olan as›l cami ise, 1975 tarihinde kârgire dö-
nüfltürülmüfltür. Bu onar›mda ahflap iki sütun
üzerine oturtulan, d›fla taflmal› mihrap k›sm›
kald›r›larak nifl haline sokulmufltur.

Camiye dar bir tafll›ktan, eskiden ahflap, flimdi
mozaik olan merdivenle ç›k›l›r. 1975 tarihin-
den evvel ahflap minaresi y›k›lm›fl bulundu-
¤undan, camiin yan›ndaki kurumufl bir mefle
a¤ac›n›n gövdesi üzerine yerlefltirilmifl bir tah-
ta balkondan ezan okunmakta idi. Son tamir-
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de camiin sa¤ taraf›na tu¤ladan yüksek bir mi-
nare yap›lm›flt›r.

Ayd›nl›k ve flirin olan mabedin minberi ahflap-
t›r. Hiç bir yerinde yap›ld›¤› tarihi belirten ki-
tâbesi yoktur.

Mabet 10. Daire-i Belediye (Bo¤aziçi-Yeni-
köy) esnaf müfettifli Hac› Faik Bey taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Civar›nda köflkü vard›. Faik
Bey, Gurre-i Ramazan 1325 (8 Ekim 1907) ta-
rihinde Üsküdar Tunusba¤› Çeflmesi’ni de ta-
mir ettirmifltir. Kitâbesi vard›r.

Kaynaklar: (E. Koçu, ‹stanbul Ans.10/5496) (Gezi Notu)

(K. Özergin, Üsküdar Bostanc›bafl› Güzergâh› Kitâbeleri, ‹s-

tanbul Üni. Ed. Fak. Tarih Der. 1958, Say›:13, s. 113)

FA‹K PAfiA CAM‹‹

Cami, Ac›badem semtinde ve Tekin Soka-
¤›’n›n üzerindedir.

Tamamen granit tafl›ndan kubbeli olarak yap-
t›r›lan mabedin önündeki beton son cemaat
yeri 1956-57 tarihlerinde infla edilmifltir. Cami
sahn› kare plânl› olup üç basamakla ç›k›l›r. Sa-
¤›r kubbe bir kasnak üzerine oturtulmufltur.
Alt üst pencerelerden ›fl›k alan mabedin min-

beri ahflapt›r. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur.
Sa¤ taraftaki minaresi tafltand›r.

Camiin sol taraf›nda Faik Pafla’ya ait oldu¤u
söylenen bir kabir vard›r. Kabrin bafl taraf›nda
bulunan ince sütun fleklindeki flâhidesinde
herhangi bir yaz› yoktur. Ayak tafl› konmam›fl-
t›r.

Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) devrinde
yaflam›fl befl Faik Pafla vard›r. Camii bunlardan
hangisinin yapt›rd›¤› belli de¤ildir. Cami avlu-
suna bitiflik Faik Pafla’n›n köflkü, 28. 2. 1961
tarihinde, Polis Huzur Evi olmufltur. Bu güzel
yap› Aral›k 1992 tarihinde k›smen yand›.

Ac›badem Camii ismiyle de an›lan mabet
1882 veya 1892 tarihinde yap›lm›flt›r. Faik Pa-
fla, evvelâ bu köflkü yapt›rm›fl ve bir müddet
sonra da flimdiki camiini bina ettirmifltir.

Garip bir tesadüf olarak, Faik Pafla Camii’nin
az ilerisinde Faik Bey Camii bulunmaktad›r.

Faik Pafla kabrinin yan taraf›nda, avlu duvar›-
na dayal› vaziyette bir namazgâh tafl› vard›r.
Bunun nereden getirildi¤i belli de¤ildir. Üze-
rinde bir mihrap ayeti ve kabartma kandil flek-
li bulunmaktad›r. Tarih yoktur.

1924 tarihinde yaz›lan Üsküdar Gayr-i menkul
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Vak›flar Listesi’nde, Faik Pafla Camii “Nâ-ta-
mam, mülhakas›, mazbutas› yaz›lmam›flt›r” di-
ye kay›tl›d›r. Pafla’n›n cami yan›ndaki muvak-
k›thanesi de ayn› tarihte ‘nâ-tamam’d›r.

Kaynaklar: (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 1/192) (T. Öz ‹stan-

bul Camileri, 2/23) (Gezi Notu) (Konyal›, Üsküdar Tarihi,

1/73)

FAT‹H SULTAN MEHMET
CAM‹‹

Cami, Salacak semtinde ve Salacak ‹skelesi
Arka Soka¤› üzerindedir. Üsküdar’da ilk

infla olunan mabet budur. Üsküdar ve havalisi,
‹stanbul’dan 101 sene evvel, yani 1352 de ilk
defa, feth edilmiflse de 1402 Ankara Meydan
Muharebesi ile elden ç›km›flt›r. ‹stanbul’un
1453 tarihindeki fethine kadar Üsküdar’da hiç
bir mabet yap›lmam›flt›r.

Hadîka yazar› bu cami hakk›nda flu bilgiyi ver-
mektedir:

“Bânisi Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han-› Ga-
zi’dir. Minberini Hekimbafl›zâde Ali Pafla ilk
sadaretinde koymufltur. Mahallesi vard›r.”

Üsküdar’da ilk kurulan mahalle buras›d›r.

‘Sala’n›n köy, Salacak’›n ise köycük anlam›na
geldi¤i ileri sürülür. Bu mevkide yap›lan, mes-
cidin ve çeflmenin Akflemseddin ad›na infla
edildi¤i ve fetihten sonra da ilk hutbenin ve
ilk cuma namaz›n›n burada k›l›nd›¤› rivayet
olunur.

‹lk hutbeyi okutan zat›n ismi ‹brahim’dir. Kab-
ri, ‹nadiye Tekkesi’nde Yediemirler diye bili-
nen türbededir. (Band›rmal› Tekkesi Camii
bahsine bak›n›z.)

‹stanbul 29 May›s 1453’de feth edildi¤ine gö-
re, ahflap oldu¤u san›lan mabet, muhasara s›ra-
s›nda yap›lm›fl olmal›d›r.

Sadrazam Ali Pafla, 12 Mart 1732’de sadaret
mevkiine geldi¤ine göre, minberi de bu s›ralar-
da koyarak mescidi cami haline getirmifltir. Bu
durumda mescit, yap›l›fl›ndan 280 sene sonra
cami haline gelmifl demektir.

K›sa bir müddet sonra cami harap oldu¤undan
1166 (1753) tarihinde Sultan I. Mahmut
(1730-1754) taraf›ndan yeniden yap›lm›flt›r.
Bunu belirten kitâbe, cami duvar›nda as›l›
iken Vak›flar Müdürlü¤ü’nce al›nan bir karar
gere¤ince eski levhalarla beraber camiin min-
beri alt›na kald›r›lm›flt›r. fiair Said taraf›ndan
haz›rlanan kitabe flöyledir: 

Câmi-i latîf ü atâya Kâ’be-i âmâl-i halk
Hadim-i Batha vü Yesrib flan-› din Mahmud Han
Heft iklimi müberrat ile ma’mûr eyledi
Eyledi taht-› devlet mukaddemiyle kesb-i flân
Üsküdar’› nice hayrât ile âbâd eyleyüb
Old› her bir kûfle flimdi an›n reflk-cenân
Kalb-i âfl›k gibi kalm›fld› fakat bu câ harâb
‹tmemifldi itibar hiç bir fleh sâmî mekân
Yani kim Ebu’l-Feth-i Gazi Han-› Mehmed Hazret’in
Evvelîn hayr› iken bu câmi-i arfl-âsitân
‹nhidâma meyl idüb her cânib-i ma’mûresi
Az kalm›fld› ki bam› bûme ola âfliyân
Sem’-i âlî-flâna bu madde lah›k ol›cak
Oldu umran›na sad›r hükm-i zîflân› o an
Yapd›lar emr-i hümâyun üzre muhkem cedîd
Rûh-› pâk-› ceddini flâd itdi Sultan-› cihân
Ma’bed-i erbâb-› takvâ câmi’-i gerdûn z›lâl
Mecma’-i ashâb-› zühd-i secdegâh-› kudsiyân
Mahfili burc-› utariddir kanadili nücûm
Minberi mi’rac-› rahmet hem-serine âsmân
Hem minaresi ser ü zîbende riyâz-› ma¤firet
Zer âlem-i hurflid ü sakf› mecma’-gerübeyan
Ömr-i nevha zühd-i........ muvaffak eyleyüb
Eyledi makbul hayrat›n Hüda-y› müstean
Cami heft-âsmân oldukca sabit istivâ
fiem’-i mihrab-› hilâfet olalar Osmaniyan
Harf-i menkuut ile tarihin didi hâtif-i Sa’id
Ma’bed-i Ebu’l-Feth-i âbâd eyledi Mahmud Han

28 fiaban sene 1226
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fiair Said Bey taraf›ndan haz›rlanan bu kitabe-
deki tarihe göre cami Sultan II. Mahmut tara-
f›ndan, 17 Eylül 1811’de tamir ettirilmifltir.

Said Bey ‹stanbulludur. Baz› görevlerde bulun-
duktan sonra, Darphane Naz›r› Ali R›za Pa-
fla’ya intisab etti. Hâmisi R›za Pafla’n›n 24 Ra-
mazan 1252 (2 Ocak 1837)’de Ayasofya Ca-
mii’nde minber dibinde ufla¤› taraf›ndan flehid
edilmesi üzerine hastalanm›fl ve bir müddet
sonra da “Bab›ali civar›nda Lala Hayreddin
Mahallesi’nde So¤ukçeflme’nin karfl› s›ras›nda,
caddede bulunan evinin önünden geçen yan-
g›n tulumbas›n›n yere düflerek has›l etti¤i gü-
rültüden” uyanan Said Bey afl›r› korkudan bir
kaç gün sonra vefat etmifltir. Kabri, Eyüp’te
Bahariye Mezarl›¤›’ndad›r.

Mabet son defa, 1894 depreminde harap oldu-
¤undan, 1316 (1898) tarihinde, Galip Pa-
fla’n›n Evkaf Naz›rl›¤› zaman›nda tamir edil-
mifltir.

Kare plânl› cami, bugünkü fleklini bu tamir s›-

ras›nda alm›flt›r. Kesme tafl ve tu¤la hat›ll› ola-
rak yapt›r›lan mabet, fevkânî gibi görünmesine
ra¤men de¤ildir. Son cemaat yeri yoktur. Kap›-
lar› üzerinde kitâbesi mevcut de¤ildir. Minberi
ahflap olup minaresi tu¤ladand›r. Sonradan
üzeri çimento ile s›vanm›flt›r. Çat›s› ahflapt›r.
Mihrab› duvara gömülüdür. Üzerinde;

“Külle mâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-mihrâb”

ayeti yaz›l›d›r. Mabet alt üst pencerelerden ›fl›k
al›r. Alt pencereler klâsik demir parmakl›kl›-
d›r. Musalla tafl› ve mezarl›¤› yoktur. Çok dar
bir sahaya yap›lm›flt›r. Meyilli bir arazide bu-
lundu¤undan Salacak iskelesi taraf› yüksektir.
Bu tarafta, camiin üzerine oturtuldu¤u kaide-
nin sa¤ köflesine istalaktitli bir pah yap›lm›flt›r.
Bu da, camiin mahalle kurulduktan ve yollar
belli olduktan sonra yap›ld›¤›n› gösterir.

Fatih, bu cami ile beraber bir de küçük, fakat
Üsküdar’da efli bulunmayan bir meydan çefl-
mesi yapt›rm›flt›r ki, bugün de soka¤›n köflesin-
de durmaktad›r. Çeflmenin yan›nda tafl bir bul-
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gur teknesi vard›r. K›r›k olan bu tekne, mahal-
lenin müflterek mal› idi.

Camiin kap›s› karfl›s›nda meflhur Salacak Bah-
çesi’nin bir kap›s› bulunmaktad›r. Bu bahçe,
Sadrazam Rüstem Pafla’n›n k›z› Ayfle Sultan’›n
saray›n›n bahçesi idi. (Ayfle Sultan Saray› bah-
sine bak›n›z.) Camiin sa¤ taraf›nda ve sahilde,
Yedikardefller Burnu denilen yerde ise Kaptan-
› Derya Piyale Pafla’n›n ünlü yal›s› vard›.

‹smine mescit yap›lan ‹stanbul’un manevi fati-
hi Akflemseddin hazretlerinin (do¤. 792/1390)
babas› fieyh Hamza’d›r. Tahsilini tamamlad›k-
tan sonra Osmanc›k Medresesi’ne müderris ol-
mufltur. Fakat sonradan ilâhî muhabbet atefli-
ne dayanamayarak Ankara’ya gelmifl ve Hac›
Bayram-› Veli’ye (1352-1429) ba¤lanm›flt›r.
Hilâfet al›p Göynük’de irflada bafllad›ktan son-
ra, Fatih Sultan Mehmed’in daveti üzerine ‹s-
tanbul kuflatmas›na kat›lm›fl ve muhasara süre-

since ordunun manevi duygular›n›n yüksek tu-
tulmas›nda büyük hizmeti görülmüfltür. Bu s›-
rada Ebu Eyyüb el-Ensarî’nin mezar›n› keflf et-
mifltir. ‹stanbul feth edilince kiliseden camiye
çevrilen Ayasofya’da ilk cuma namaz› Fatih
ad›na Akflemseddin taraf›ndan k›ld›r›lm›flt›r.

Fetihten sonra Göynük Kasabas›’na çekilmifl
ve burada 863 Rebiyülevvel sonlar›nda (fiubat
1459 bafl›) vefat etmifltir. Kabri, ad›na yapt›r-
d›¤› camiin yan›ndaki kubbeli türbededir. Ya-
n›nda, Hamdullah Fakiyh ile Nur-› Huda Çe-
lebi adl› iki o¤lu medfundur. Bayramiye Tari-
kat›’n›n Akflemseddin taraf›ndan yay›ld›¤› söy-
lenir.

Mabet, Haziran 1992 tarihinde onar›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/227) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. s. 2995, Bostanc›bafl› Defteri ve 10/5543) (Niyazi

Ahmet Okan, Kurun Gazetesi, 2 Ocak l935, Tef: 22) (Ali

‹hsan Yurtbey, Fatih’in Hocas› Akflemseddin) (R. Akakufl,

Eyüp Sultan, s. 72) (Ortado¤u Teknik Üni. Mimarl›k Fak.

Göynük, 1970) (E. H. Ayverdi, Fatih Devri III, s. 279)

(Daniflmend, Kronoloji, l/195-286) (A. Gölp›narl›, Melâmî-

lik, s. 39-42 ve 170) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/27)

(Gezi Notu) (Dr. Veli Behçet Kurdo¤lu, fiair Tabibler, s.

71) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/149) (Osmanl› Arflivi Ev-

kaf ‹daresi Katalo¤u, 1/154)

FATMA HATUN MESC‹D‹

Mabet, eski adlar› Selâmet, Selâms›z ve Ç›-
nar yokuflu olan bugünkü Selâmi Ali

Efendi Caddesi ile Hatmi Soka¤›’n›n birleflti¤i
yerde ve soka¤›n sol köflesindedir. Karfl› köfle-
sinde flimdi ev olarak kullan›lan ve yak›n tari-
he kadar bir çok hadiselere sahne olan meflhur
Yeniçeri Kahvesi, mescidin alt taraf›nda ve
Hatmi Soka¤› üzerinde 24 Eylül l973’de aç›lan
Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu, tam karfl›-
s›nda caddeye ismini veren fieyh Selâmi Ali
Efendi Çeflmesi ve mescit s›ras›nda cadde üze-
rinde hâlâ kabri bulunan Feyzullah Efendi’nin
Hindu Tekkesi vard›.

Hadîka yazar› flu bilgiyi vermifltir:

“Bâniyesi Fatma Hatun’dur. Kabri bilinmiyor.
Sonra yanm›fl ve Zülüflü Oca¤›’ndan S›rmab›-
y›k flöhretiyle meflhur Hac› Mustafa adl› teber-
dar yeniden yapt›rm›fl ve Solakbafl›lar›’ndan
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Samurkafl Hac› Mehmet A¤a da minber koy-
mufltur. Bu Hac› Mehmet A¤a ‹stanbul’da Par-
makkap› (Çarfl›kap›) yak›n›nda bir darülhadis
yapt›rm›flt›r. Kendisi orada gömülüdür. Mesci-
din mahallesi yoktur.”

Mescidin S›rmab›y›k Hac› Mustafa A¤a tara-
f›ndan ikinci defa yap›lmas› s›ras›nda kap› üze-
rine yedi sat›r halinde haz›rlanan, ondört m›s-
ral› flu kitâbe konulmufltur:

Bu dilcû mescid-i ra’na harab olmufldu ser-âpâ
Ne vakf›nda nüma kalm›fl ne kimse eylemifl ihyâ
Muvaffak oldu Hac› Mustafa A¤a idüb himmet
Yap›ld› hamdülillah oldu hem evvelkinden a’lâ
Ali A¤a vasi istikametdir binas›nda
Güzel sa’y eyledi bu secde-gâh› yapd› bî-hemtâ
Cemaat her vakitde cem olub geldikce lay›kd›r
‹de ta’mir iden zata du’a-y› bi-riya ihda
Bu beytin m›sra’-i sânisinin bir danesi oldu
Sezad›r m›sra’-› ûlâya zam olsa olur zîba
Lebib-âsâ du’a-gûyân okurlar ezdil ihlas
Olur peyda bu vechile iki tarih feyz-efzâ
Zaim himmeti pâk idi Hac› Mustafa merhûm

Sene 1176
Bu âlî mescidi tecdid-i ma’mûr eyledi hakka

Sene 1176

Hangi tarihte yap›ld›¤› bilinmeyen mabet, fia-
ir Lebib Efendi’nin haz›rlad›¤› kitâbeden de
anlafl›laca¤› üzere 1176 (1762-63)’te yeniden
yapt›r›lm›flt›r. Fakat mabet 2 A¤ustos 1887 ta-
rihinde tekrar yanm›flt›r. Kap› üzerinde bulu-
nan kitâbesi kaybolur düflüncesi ile karfl›s›nda-
ki Selâmi Ali Efendi Çeflmesi üzerine konul-
mufltur ki, bugün de hâlâ oradad›r.

Mir’at-i ‹stanbul adl› eserin sahibi Mehmet Ra-
if Bey, “mescidin kap›s› üzerindeki tarih fludur”
diyerek yukar›da yaz›lan kitâbenin ayn›s›n›
yazm›flt›r. Bundan da Raif Bey’in mescidi, yan-
mas›nd›n bir süre önce görmüfl oldu¤u anlafl›l-
maktad›r.

Eski Eserler’deki kay›t fiflinde mabedin “Ba¤
Odalar› Mescidi” ismiyle kaydedildi¤i görül-
mektedir. Kabatafl’ta, Ba¤ Odalar› Soka¤› üze-
rinde Ba¤ Odalar› ismiyle bilinen ve Fatma
Hatun taraf›ndan yapt›r›lm›fl bir mabet daha
vard›r. ‹sim benzerli¤i yoksa, bu iki mescidin
ayn› kimse taraf›ndan yapt›r›lm›fl oldu¤u söyle-
nebilir.

Fatma Hatun, Tersane Emini Maktul Hüseyin
Efendi’nin k›z› ve Elmas Mehmet Pafla’n›n (öl.
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1109 / 1697) ad›yla an›lan camiin imam› ‹bra-
him Efendi’nin eflidir. ‹kinci mescidi 1117
(1705-6) tarihinde yapt›rm›flt›r. Kabri, Üskü-
dar’da Karacaahmet Mezarl›¤›’nda ve fierif Ku-
yusu denilen mahalde, Kurfluncubafl› Ali A¤a
Sofas›’n›n civar›nda olup 1179 (1765-66)’da
vefat etmifltir.

Mescidin son cemaat yeri, minaresi, çat›s› ve
minberi ahflapt›r. Bir evi and›ran, küçük bir
mabettir. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Du-
varlar› y›¤ma moloz tafl›ndan yap›lm›flt›r. 1965
tarihinde harap oldu¤undan ibadete kapat›l-
m›flsa da sonradan halk taraf›ndan onar›lm›fl-
t›r.

Kitâbe yazar› fiair Lebib Abdülgafur, Diyarba-
k›rl› olup 1181 (1767-68) tarihinde vefat et-
mifltir. Kabri, ‹brahima¤a’dan Miskinler Tek-
kesi’ne do¤ru yüründü¤ünde sa¤ tarafta ve yol
kenar›ndad›r. fiâhidesi üzerindeki kitâbe flu-
dur:

Merhum ve ma¤fur garîk-i rahmet-i Gafûr eflraf-›
kudat-› Anatoliden flair ve faz›l ve edib Ebu’l- Atâ
Hüseyin Lebib Efendi.

Vefat tarihi yaz›l› de¤ildir. Yan›nda 1171
(1757-58)’de vefat eden k›z› Hibetillah Ha-

n›m ile kardefli Seyyid ‹smail Efendi’nin (öl.
1161 / 1748) kabirleri vard›r.

Refi Mehmet Efendi, Lebib Efendi’nin torunu
olup alim flairlerden bir zat idi. Divan› ve fieyh
Galip’in Hüsn ü Aflk’›na ‘Can ü Canan’ is-
minde 3000 beyitli bir nazîresi vard›r. Ça¤a-
tayca bilir, Türkçe, Arapça ve Farsça fliir söy-
lerdi. 1231 (18l6)’de ‹stanbul’da vefat eden
Refi Efendi’nin de yukar›da belirtilen yere gö-
müldü¤ü san›lmaktad›r.

Lebib-i Amidî diye ünlü olan Diyarbak›rl› Le-
bib Efendi, “Agâh-› Semerkandî’den, onlar da
meflhur fievket-i Buharî’den” ö¤renim görmüfl-
tür. Anadolu kad›lar›ndan fiaml› fieyh ‹bra-
him Efendi’den de inabet alarak Sa’diyye Tari-
kati’ne girmifltir. Zilkade 1181 (Nisan 1768)
vefat etmifltir. Vasiyeti gere¤ince Tuhfe-i Hat-
tatîn yazar›, büyük bilgin fieyh Müstakimzâde
Süleyman Efendi (öl. 1202 / 1787 Zeyrek) ve-
fat›na flu tarihi söylemifltir:

Demim tekbir ü istirca¤›yle tarih-i teslimin
Lebiba’n›n flefi’i ola ukbada Resulullah

1181

Lebib Efendi’nin Divan› vard›r.
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Lebib Efendi’nin o¤lu es-seyyid Atâullah Efen-
di 22 Cemaziyelâhir 1197 (25 Nisan 1783)’de
bo¤ularak idam edilmifl ve babas›n›n yan›na
gömülmüfltür. Kur’an-› Kerim’i yedi de¤iflik
usûlde ve on rivayet dahilinde okuyabilen bir
üstad oldu¤u söylenir.

Samurkafl lâkab›yla maruf, Mehmet A¤a 1178
(1764) tarihinde vefat edip, Bayaz›t’ta Divan-
yolu ile Gedikpafla Caddesi’nin birleflti¤i köfle-
de, Hal›c› Hasan Mescidi hazîresinde medfun
idi. Hazîre bugün mevcut de¤ildir. Mehmet
A¤a Çad›rc› Mescidi’ne minber koymufl ve ay-
r›ca Fatma Hatun Mescidi civar›na da bir mek-
tep yapt›rm›flt›r. Çarfl›kap›’daki darülhadisin-
den eser kalmam›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/73,136 ve 2/87, 235)

(E. Koçu, ‹stanbul Ans. 10/5578) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çefl-

meleri, 2/112, 278, 312) (Eski Eserler Müdürlü¤ü, Dosya

C/9) (Sicill-i Osmânî, 4/6 Fatma Hatun ve 4/87 Lebib Efen-

di) (Gezi Notu) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 145) (‹. Hakk›, Merâ-

k›d, s. 26-27) (Ayvansarayî, Vefeyât, Esad Efendi Kütüpha-

nesi No: 1375, s. 90/b, Lebib Efendi md.) (M. Tahir, Osman-

l› Müellifleri, 2/ 315) (Tezkire-i fiuara-y› Amid, s. 584, Refi

Mehmet Efendi md.) (S. N. Ergun, Mezar Kitâbeleri, s. 15)

FENÂYÎ TEKKES‹ MESC‹D‹
(YALDIZLI TEKKE MESC‹D‹)

Çavuflbafl› semtinde, eski ad› Toprak Sokak
yeni ismi Boy Beyi Soka¤› olan yol üzerin-

de ve Tafl Mektep ismiyle de bilinen Çavuflba-
fl› Mektebi karfl›s›ndad›r.

Hadîka’da flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi, Kütahyal› efl-fleyh es-seyyid Ali Efen-
di’dir. Üsküdar’da namdafllar› olan Selâmi Ali
Efendi’den nisbet ald›ktan sonra Manisa’ya gi-
derek o beldede oturmak kast›yla bir cami ve
bir tekke ve bir kuyu kazd›rm›flt›r ki, hâlâ fieyh
Kuyusu derler. fieyhi Selâmi Ali Efendi, 1104
(1692-93) tarihinde vefat eyledikte Kütahyal›
fieyh Ali Efendi, Üsküdar’a gelip fieyhinin
eser-i hayr›ndan olan Selâmi Tekkesi’ne fleyh
oldu. Bir müddet sonra bu tekkeyi yine tarika-
t›ndan bir kimseye b›rakarak Çavuflbafl› Mek-
tebi karfl›s›ndaki bu cami-i flerifi bina ve birkaç
hücerat dahi infla etmekle yeni bir Celvetî
Dergâh› kurmufltur. Yap›l›fl tarihi 1126 (1714)
senesidir.”

‹lk olarak kendileri bu yeni dergâha postniflîn
olmufl ve 32 sene kadar irflad mevkiinde kal-
d›ktan sonra vefat ederek mescit avlusunda
bulunan hususi türbesine defnolunmufltu.

Edirne kazas› kad›lar›ndan olup 1179 (1765-
66) senesi vefat eden ve Cami-i Atik Mezarl›-
¤›’nda gömülü olan Hüseyin Efendi, fieyh Ali
Efendi’nin vefat›na flu tarihi söylemifl ve bir
levha üzerine kaydederek türbesine asm›flt›r:

Mürflid-i kâmil Fenâyî fieyh Aliyyü’l-Celvetî
Sâlik-i rah-› hakikat pîflvâ-y› hâss ü âmm
Bu cihân-› fanînin nakfl›na ma’il olmayub
Zikr-i Hakk ile güzâr eylerdi vakti subh ü flâm
Mâsivâdan uzlet ile terk-i ülfet eyleyüb
Virmifl idi zat›na zîb-i selâhile nizâm
Bezm-i kesretden çeküb el olmufl idi münzevî
S›rr-› mevtiva ile âmil idi vahdetde müdâm
Sarf idüb enva-i mebrûrâte ömrün rûz ü fleb
Nakd-i vaktin itmedi tazyi bulunca ihtitâm
Gûfline geldikde emr-i “‹rc›î” can›n virüb
Âlem-i kudsi hazîre oldu makz›yü’l-merâm
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Cümle taat› olub dergâh-› izzetde kabûl
Hâbgâh›n eyliye Hak Ravza-i Dârüsselâm
Gaybden hâtif idüb tebflir tarihin didi
K›ld› es-seyyid Fenâyî dâr-› Firdevs’i makam

1158

Tekke, ayin günü Çarflamba olan bir Celvetî
Tekkesi idi. Fenâyî Ali Efendi’den sonra fleyh
olanlar flunlard›r:

1- 1184 Zilkade 17 (3 Nisan 1771)’de vefat
eden Fenâyî Ali Efendi’nin halifesi fieyh Ab-
dullah R›fk› Efendi. Tafl› hazîrededir.

2- 1207 (1792)’de vefat eden, fieyh Abdullah
R›fk› Efendi’nin o¤lu Mehmet Nazif Efendi.
Tafl› hazîrededir.

3- 1225 (1810) tarihinde vefat eden fieyh ve
hattat Mehmet fiakir Efendi. Tafl› hazîrededir.

4- 1261 (1845)’de vefat eden Band›rmal›zâde
fieyh Mehmed Galib Efendi’nin halifesi fieyh
Mehmed Efendi. Tafl› hazîrededir. Galib Efen-
di ‹nadiye Tekkesi fleyhi idi.

5- Halil Efendi’nin o¤lu olup 1249 (1833)’de
do¤an fieyh Mehmed fiakir Efendi. O¤lu Hü-
seyin Salih Efendi idi.

6- 1295 (1878)’de vefat eden Mustafa Haflim
Bey. Tafl› hazîrededir.

7- fieyh ‹hsan Efendi. Vefat tarihi belli de¤il-
dir.

8- Tekkenin son fleyhi Mehmed fiakir Efendi 
20 Eylül 1951’de vefat etmifltir.

Mabedin, 1180 (1766) tarihinde y›ld›r›m dü-
flerek minaresi harap olunca Sultan III. Musta-
fa’ya arzuhal edilmifl, böylece Divan-› âli hoca-
lar›ndan T›flî Mehmed Emin Efendi’nin bina
emini olarak atanm›fl ve cami, türbe ve odalar
yapt›rm›flt›r.”

Mescit, 1281 (1864) tarihinde Zeynep Han›m
taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›flt›r. Zeynep Ha-
n›m, M›s›r Valisi Mehmed Ali Pafla’n›n k›z›,
Sadrazam Kâmil Pafla’n›n eflidir. Zeynep-Kâmil
Hastahanesi de bunlar taraf›ndan 1860-62 ta-
rihlerinde infla ettirilmifltir.

Mescidin ahflap olan çat›s› 1940 tarihlerinde
çökmüfl ve k›sa bir zaman sonra halk taraf›n-
dan beton olarak yapt›r›lm›flt›r. Sa¤daki mina-
resi tu¤ladand›r.

Mabedin avlusuna Boybeyi Soka¤›’na aç›lan
ahflap bir kap›dan girilir. Sa¤ taraf›ndaki aç›k
türbede Zeynep Han›m’›n 1280 (1863) tari-
hinde ölen annesi fiem’inur Han›m›n muhte-
flem lâhdi bulunmaktad›r. Bunun yan›ndaki lâ-
hitte ise Zeynep Han›m’›n 1306 (1888-89) ta-
rihinde ölen k›z kardefli gömülüdür. Etraflar›
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dökme demirden yap›lan bir flebeke ile çevril-
mifltir. Bu flebeke demirler Zeynep Han›m ta-
raf›ndan alt›n yald›z ile boyat›ld›¤›ndan tekke,
‘Yald›zl› Tekke’ ad›n› alm›flt›.

Avlu kap›s›n›n solunda mescit kap›s›, karfl›s›n-
da ise Fenâyî Ali Efendi’nin bak›ms›z türbesi
bulunmaktad›r. Sa¤ taraf›ndaki ufak hazîrede
kendinden sonra gelen fleyh efendiler medfun-
dur. Bunlar›n aras›nda kad›n kabirleri de var-
d›r. Hazîrenin önünde bir kuyu mevcuttur.
Mabedin esas kap›s› arka tarafta ve meflrutan›n
yan›ndad›r. Bu fieyh Kap›s›’d›r. Kap›n›n önün-
de bir kuyu bulunmaktad›r. Kad›nlar mahfili
tahta kafeslerle örtülüdür. Mescit 10 pencere-
den ›fl›k al›r. Minberi ahflapt›r. Hiç bir yerinde
kitâbesi yoktur.

Tekke mescidinin hazîresinde gömülü olanlar
flunlard›r:

1280 (1863). M›s›r Valisi Mehmed Ali Pa-
fla’n›n kad›n› ve Zeynep Han›m’›n anne-
si fiem’inur Han›m. Kitâbesi fludur:

Zevce-i Vali-i M›s›r-› esbak H›div-i ekremîn
fiem’inur Kad›nefendi k›ld› dünyadan mürûr
Ruz ü fleb efkar› tahsil-i R›zaullah idi
Hayr ü taat ü ibadetden getirmezdi fütûr
Bildi yok bu dâr-› fenan›n bekas› akibet
K›ld› Dergâh-› Fenâyî kurbini cây-i huzur
Ruhunu gülflen-saray-› Cennet’e îsâl ile
fiiddet-i rûz-› cezadan dûr ide Rabb-i gafûr
Afiyetle da’im olsun duhter-i pakizesi
Nurda yatd›kca o merhume ilâ yevmü’n-nüflûr
Defn olundukda didi tarihini Ruflen dilân
Mehbit-i envar ola câ ü mezar-› fiem’inûr

1280 (1863)

1306 (1888). M›s›r Valisi Mehmed Ali Pa-
fla’n›n o¤lu Halim Pafla’n›n efli Vicdan
Han›mefendi. Muhteflem lâhdindeki ki-
tâbesi fludur:

Aziz-i M›sr Mehmed Ali zîflan›n
Güzide necli cenab Halim Pafla’n›n
Yegâne hemser-i vâlâ-y› sâyemendi idi
fiu kabr içinde yatan kâmrân-› nisvân›n
Yafla senin vafire muammer ol tûpi bûfl
De¤il mi hali bu âhir sonunda dünyan›n
fiu sakitane lisanla beyan› ..........
Kal›r flu rûzinesinde saray-› ukbân›n
Rahîm lem-yezel rahmetin dilerim kald›m
Zünûb ü cürmümü setr eylemez mi gufrân›n
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Hem ol Gafûr Vedud ismin isterim tarih
Bütün o lûtf ki der hep ümîdi Vicdan’›n

1306

1300 (1882). fiem’inur Kad›nefendi’nin ma-
nevi k›z› Rûyidil.

1302 (1884). Hüseyin Hâkizâde Mehmet Kâ-
mil Beyefendi.

1313 fiaban 5 (21 Ocak 1896). Hüseyin Hâki
Efendi. Lâhdi üzerindeki kitâbesi fludur:

Aç dide-i intibah› zâir
Seyr eyle bu tudei mana ki
Vard› burada yatan vücudin
Allah’›na i’tikad-i paki
Masruf idi hayre her iflinde
Amal-i cinan ta-bena ki
Ard›nda firak-› sermedisi
Evlad›n› hep b›rakd› baki

Lâkin sademat-› mevte karfl›
Bi sûre de¤ilmi sine-çak›
Madem-ki akibet muhakkak
Halik’in bu tarike insilâki
Bir Fatiha et hediyye sende
Emvate b›rakma inhimaki
Tarihi söyledim mücevher
Firdevs-i Hüda’ya göçdü Hâki
Hüseyin Hâki Efendi’nin ruhuna Fatiha.
5 fiaban 1313 / 8 Kanunisâni 1311

Hüseyin Hâki Efendi, Giritli olup atalar› ada-
n›n fethine ifltirak etmifl ve buraya yerleflmifl-
lerdir. ‹skender Efendizâdeler’den Kandiyeli
Mehmed Emin Efendi’nin o¤ludur. M›s›r’a git-
mifl, evvelâ Mehmed Ali Pafla’n›n, sonra k›z›
Zeynep Han›m’›n hizmetinde bulunmufl ve ‹s-
tanbul’a geldikten sonra fiirket-i Hayriye’nin
müdürü olmufltur. Bu vazifede 40 y›l iyi hizmet
verdi¤inden “Rütbe-i Bâlâ”y› ihraz etmifltir.

Bir kaç dil bilen Hüseyin Hâki Efendi zengin
bir kimse idi. Üsküdar’da, Küçükyokufl ile Bü-
yükyokufl aras›nda, Sultantepe’ye ç›kan Servi-
lik Caddesi üzerinde, harem ve selâml›kl›, üç
katl› ahflap bir kona¤› vard›. Bu kona¤›n yük-
sek istinat duvarlar› üzerine kârgir, percereleri
demir kepenkli bir kasa dairesi yapt›rm›flt›. Ko-
naklar y›k›lm›fl, fakat kasa dairesi elan bâkidir.
Bu sat›rlar›n yazar›, senelerce selâml›k daire-
sinde kirac› olarak oturmufltur.
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1299 Rebiülevvel 5 (Ocak 1882). Hazreti Fe-
nâyî Post-niflîni merhum fiakir Efen-
di’nin o¤lu 22 yafl›nda vefat eden Hüse-
yin Kemal Efendi.

1295 (1878). Mustafa Haflim Bey. Fesli ve taç
kabartmal› flâhidesindeki kitâbesi fludur:

Nûfl idüb câm-› kazâdan flerbeti
Eyledim dâr-› fenâdan uzleti
Kalmad› vaktim vasiyyet eyledim
Verdi Hakk bana flahadet-i devleti
Asakir-i hazreti Padiflahî
Tabib kaimmakaml›¤›ndan mütekaid
Tarik-i aliyye-i Halvetiyye’den
Hazreti Fenâyî Dergâh-› fierifi
fieyhli¤i uhdesinde iken irtihal
Dâr-› beka iden Mustafa
Haflim Bey’in ruhiçün Fatiha

3 fievval 1295 (30 Eylül 1878)

1261 (1845). fieyh Mehmed Efendi. Sikkeli
flâhidesindeki kitâbe fludur:

S›rr-› Yusuf nesl-i Haflim hazreti fieyh Galib’in
Bendesi bu fieyh Mehmed esna-y› râz Hu
Bafl›n› meydan-› ehlullaha teslim eyleyüb
Hidmet-i fieyh Galib’i hem iderek s›r-bâz Hu
Dergâh›nda hazreti Seyyid Fenâyî kâmilîn
Postniflîn oldukca k›ld› zikrle a¤âz Hu
Nutkudur Pir-i Celvet ehlinin mematd›r vuslat›
Ol ecelden eyledi hatme nefes ibraz Hu
Bende-i âl-› âba sad›k-› muhibb-i Halidan
‹di el-hak ruhan anlarla ide hemrâz Hu
Cevherîn tarih-i fevtin didi Haf›z bendesi
fieyh Efendi bu fenadan eyledi pervâz Hu

1261

1184 (1770). fieyh Abdullah R›fk› Efendi.
Sikkeli flâhidesi üzerindeki kitâbe fludur:

Merd-i kâmil fieyh Abdullah R›fk›-i Halvetî
Vird-i tesbihle meram› k›ld› cây-› Celvetî
Feyz alub fieyh Fenâyî’den subh ü flâm
Zikr ü fikr ile iderdi kesretinde vahdeti
Bu cihan nakfline meylin vermeyüb uzlet ile
Zat›na virüb salâh› olmufldu sireti
Fatiha ile her kim an›n ruhunu flâd ile
Hakk vire dünyada hem ukbada ana uzleti
‹kisin ihrâc iduben Haflimî tarih didi
Azm-i can kalur Cenab-› Rabbine oldu vuslat›

1184 Zilkade 17

1225 Nisan 19 (1810). Sikkeli. Abdullah

Efendi Tekkesi fleyhi Hattat, Haf›zü’l-
Kur’an Mehmed fiakir Efendi.

1315 (1897). ‹zzet Bey.

1312 (1894). Hazreti Fenâyî Dergâh› Postniflî-
ni Mustafa Haflim Bey’in efli S›d›ka Ha-
n›m.

1206 (1791). fieyh Abdullah Efendi’nin efli
Ümmügülsüm Hatun.

1306 (1888). Esbak M›s›r Valisi Sa’id Pa-
fla’n›n o¤lu Tosun Pafla’n›n efli ‹zar Ha-
n›m. 14 Kanunisâni. (Sicill-i Osmânî,
3/46,Said Pafla, 3/257, Tosun Pafla,
2/232, Hüseyin Hâki Efendi)

1314 Receb (Aral›k l896). Lâhit. Yaveran-›
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hazreti flehriyarîden ve kudema-y› ki-
ramdan saâdetlu Mehmet fierif Pafla’n›n
k›z› Zeynep Han›m. Do¤umu: 1309
(1891).

1318 (1900). fierif Pafla’n›n ikinci k›z› Saide
Han›m.

1307 (1889). Haf›z Vehbi Efendi’nin nev ci-
vanken vefat eden o¤lu Mir Hakk› Bey.

1325 Mart 31 (1909). Efahim-i vükelâ-y› sal-
tanat-› seniyyeden edib-i flehir sadr-› es-
bak Yusuf Kâmil Pafla’n›n kitâbet-i husu-
siyyesinde ve daire-i terbiyesinde yetifle-
rek, fiirket-i Hayriye müdiri olan ve bu
görevde iken vefat eden Haf›z Mehmet
Vehbi Efendi.

1302 Safer (Kas›m 1884). fieyh Mehmet fiakir
Efendi. Sikkeli flâhidesindeki kitâbe flu-
dur:

fieyh-i Dergâh-› Fenâyî’ydi bu zat
Olub anda nice demler zâkir
“‹rc›î” emrini duydukda heman
‹ltizam itdi bekay› âhir
Didi âlâyifl-i kahr-i meda benim
Fukara hidmeti fahr-i meda benim
fieyhimin himmeti bahr-i meda benim
Oldu âsâr-› kabûl ü zâhir

‹flte azmim demidir bu deyu
Dönerek hem bize yâ-Hu deyu
Göçdü efl-fleyh Mehmed fiakir
1302 Seferü’l-hayr
Pazarirtesi

1206 (1791). fieyh Abdullah Efendi’nin efli
Ümmügülsüm Hatun.

1228 (1813). fieyh Mehmet fiakir Efendi’nin
efli Fatma Monla.

1306 (1888). Mehmet Kâmil Beyefendi.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/220) (Mir’at-i ‹stanbul,

s. 132-133) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 10/5610 ve 5683) (Za-

kir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm

Medeniyeti Mec. 1/76) (Mecmua-y› Tekaya) (Sicill-i Osmânî,

3/252, T›fli Mehmed Emin Efendi) (O. Köprülü, Bektâflîli¤in

Girid’de ‹ntiflar›, s. 48-60 Güney Do¤u Avrupa Arafl. Der.

Say›: 8-9) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, Haz. F. Derin-

V. Çabuk s. 229) (Y. Öztuna, Devletler ve Hanedanlar,

2/443 vd.) (‹brahim Gökçen, Manisa Tarihinde Vak›flar ve

Hay›rlar, s. 49) (Kâmil Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî, s.

275) (C. S. Revnako¤lu, Divan Ed. Müzesi, Arfliv B-228)

(Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi Nüfus Defteri, No:

6290/1, s. 402) (Band›rmal›zâde Ahmed Münib Efendi,

Mir’at-› Tarih, ‹stanbul 1306, s. 44) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-

i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Ba¤›fllar, No: 2307,

3/64) (Osm. Arfl. Evkaf. Defteri II, No: 15731) (Hocazâde

Ahmet Hilmi, Ziyaret-i Evliya, ‹stanbul 1325, s. 141-144)
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FER‹DUN PAfiA CAM‹‹
(FER‹D‹YE CAM‹‹)

Bu küçük mabet, Kofluyolu’nun ‹brahima-
¤a’ya uzanan k›sm›nda ve Ankara asfalt›

yak›n›ndad›r.

Cami, sekiz yüzlü olup her yüzündeki pencere-
lerden ›fl›k al›r. Çat›s› ahflapt›r. Kap›s› üzerinde
bir ayet-i kerimeyi hâvi bir kitâbe vard›r. Min-
beri ahflapt›r. Mabet, Civan Feridun Pafla Ca-
mii ad› ile de bilinir.

Cami, eski mutasarr›f ‹brahim Sar›m Bey’in
o¤lu Ferik Feridun Pafla taraf›ndan 1330
(1912) tarihinde yap›lm›flt›r. Feridun Pafla, Ka-
valal› Mehmed Ali Pafla soyundan ‹brahim
Fehmi Ahmet Pafla’n›n 1894 tarihinde, Üskü-
dar’da Kofluyolu üzerindeki yazl›¤›nda vefat›
üzerine; onun ikinci efli Vicdan Nevcivan Ha-
n›m ile 17 May›s 1896 (1314) tarihinde ‹stan-
bul’da evlenmifltir. O s›rada Nevcivan Han›m
k›rkdört yafl›nda idi. Bu evlilikten dolay› M›-
s›rl› Feridun Pafla diye an›lm›flt›r.

Feridun Pafla’n›n hangi tarihte vefat etti¤i bel-
li de¤ildir. Nevcivan Han›m ise 1940 tarihin-

de Üsküdar’da vefat etmifltir. ‹brahim Fehmi
Ahmet Pafla’n›n muhteflem üç katl›, ahflap ve
büyük köflkü, Nevcivan Han›m’›n vefat›ndan
sonra ‘Kofluyolu Gö¤üs Hastahanesi’ olmufl-
tur. Köflkün karfl›s›ndaki namazgâh yeri, flimdi
park haline getirilmiflse ve namazgâh tafl› yok
olmufltur

Bu küçük camiin yap›m›na 1328 (1910) tari-
hinde bafllanm›fl ve 27 Temmuz 1330 (1912)
tarihinde bitirilmifltir. Camiin sa¤ taraf›ndaki
köflk, müezzin ve imama meflruta olarak vakfe-
dilmifltir. Bu bina, 1953-54 ders y›l›nda Koflu-
yolu ‹lkokulu olmufltur. Sonra okul, 1957’de
aç›lan Reflat Nuri Güntekin ‹lkokulu’na tafl›n-
m›flt›r.

1900-1920 tarihlerinde, ‹brahima¤a semtin-
den bafllayarak Tophanelio¤lu’na kadar uza-
nan caddede, Koruluk Mesiresi’nde ve Uzun-
çay›r’da, eski tulumbac›lar 25 Mecidiye’sine
(500 kurufl) iddial› yar›fllar yaparlard›. Zaman-
la bunun yerini at yar›fllar› ald›. Tan›nm›fl bey-
lerin atlar› yar›fl›rd›. Bundan dolay› yol, Koflu-
yolu ad›n› alm›flt›r.

Kaynak: (Y. Öztuna, Devlet ve Hanedanlar s. 447-448)
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FETH‹ AHMET PAfiA CAM‹‹
(KARACAAHMET CAM‹‹)

Cami, Kap›a¤as› mevkiinde ve Karacaahmet
Sultan Türbesi’nin karfl›s›nda, Gündo¤u-

mu Caddesi ile Nuhkuyusu Caddesi’nin birlefl-
ti¤i yerdedir. 1934 tarihli fiehir rehberinde, ca-
miin üç taraf›n›n yol oldu¤u görülmektedir.

Camiin k›ble taraf›nda ve yolun karfl›s›nda
1272 (1855) tarihli Fethi Ahmet Pafla Çeflme-

si, Serasker Nam›k Pafla ve Fethi Ahmet Pafla
aile kabristan›, Karacaahmet Sultan Türbe-
si’nin sol taraf›nda Sadeddin Efendi’nin 1154
(1741) tarihli çeflme ve sebili bulunmaktad›r.

Camiin oldu¤u yerde veya Karacaahmet Sul-
tan Türbesi’nin sa¤ taraf›nda ve bugün mey-
dan olan yerde, Mihrimah Sultan Camii’nin
bina emini olup 955 (1548) tarihinde vefat
eden Mehmet A¤a’n›n yapt›rm›fl oldu¤u Taflç›-
lar Camii ile bu camiin civar›nda Sadrazam
Rüstem Pafla’n›n 952 (1545-46) tarihinde yap-
t›rm›fl oldu¤u bir çeflmenin bulundu¤unu bili-
yoruz. Bu camiin karfl›s›nda ise, 1041 (1631-
32)’de vefat eden Himmet Dede ismiyle flöhret
bulan bir zat›n türbesi vard›r.

Buraya kadar olan aç›klamalardan da anlafl›la-
ca¤› üzere Fethi Ahmet Pafla Camii’nin yerin-
de veya sol taraf›nda bir cami vard›.

Merâk›d-› Mu’tebere-i Üsküdar, adl› eserin sahi-
bi ‹smail Hakk› Efendi:

“E›zze-i Kiram-› Halvetiye’den Ramazan Efen-
di rahmetullahi aleyh efendi hazretlerinin Ah-
met Fethi Pafla Camii flerifinin bâni-i evveli”
oldu¤unu belirtmekte ve “camiin mihrab›
önünde medfundur” demektedir. Bu do¤ru ol-
du¤u taktirde, 1545 tarihlerinde yapt›r›lan
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Mehmet A¤a Camii’nin 50-55 sene sonra or-
tadan kalkt›¤›, Ramazan Efendi’nin yeniden
yapt›rd›¤› ortaya ç›kar. Büyük bir ihtimalle her
iki mabet de ahflap idi.

Ramazan Efendi’nin mihrap önündeki kabri,
burada bir trafo merkezinin kurulmas› ile kal-
d›r›lm›fl ve plânda da görüldü¤ü üzere Karaca-
ahmet Türbesi karfl›s›ndan Çiçekçi semtine gi-
den dar toprak yolun sol taraf›na yerlefltirilmifl-
tir. Silindir fleklinde fazla yüksek olmayan bir
taflt›r.

fiimdiki camiin ilk bânisi ise, Fethi Ahmet Pa-
fla’n›n babas›, Rodoslu Haf›z Ahmet A¤a’d›r.
Ahflap olarak yapt›r›lan bu cami, takriben
1795 y›llar›nda infla edilmifltir.

Ahmet A¤a, Saray’a mensup zengin bir kimse
idi. Kanunî Sultan Süleyman’›n Rodos Sefe-
ri’nde bulunmufl ve bu adan›n fethinde büyük
hizmeti görülerek oraya yerlefltirilmifl bir kim-
senin soyundan gelen ve as›rlar boyunca dev-
lete sadakatle hizmet eden adamlar yetifltirmifl
bir aileye mensuptu. Kendisi saraydan yetifl-
mifl, I. Sultan Hamid’e ve Sultan III. Selim’e
rikabdarl›k yapm›fl olan Haf›z Ahmet A¤a, E-
yüp ‹skelesi civar›nda o zamanlar Abdullah

Pafla Saray› diye meflhur bir yal›da emekli ola-
rak oturur iken fevkalâde bir görev ile Hicaz’a
gönderilmifl ve dönüflünde Akka civar›nda pa-
ras›na tamah ile Cezzar Ahmet Pafla’n›n hay-
dut milisleri taraf›ndan 1216 (1801) tarihinde
öldürülmüfltü.

O¤lu, Fethi Ahmet Pafla, babas› için, biraz ile-
rideki aile hazîresine bir bafl tafl› koydurmufltur.
1215 (1800) tarihli olan bu tafl›n kitâbesi için
Fethi Ahmet Pafla Ailesi Hazîresi bahsine ba-
k›n›z. Fethi Pafla, Rodos’ta da, babas› ad›na bir
rüfldiye mektebi, bir muvakkithane ve bir saat
kulesi yapt›rd›. Aile hazîresinde Ahmet
A¤a’n›n efli Saliha Kad›n’›n 1271 (1855) ta-
rihli flâhidesi vard›r. Efli, Ahmet A¤a’dan 56
sene sonra vefat etmifl oldu¤una göre, Ahmet
A¤a’n›n, genç denecek bir yaflta flehid oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Zamanla harap olan mabet, flimdiki flekliyle,
Fethi Ahmet Pafla taraf›ndan 1272 (1855) ta-
rihinde yeniden yapt›r›lm›flt›r.

Camiin duvarlar› kârgir, çat›s› ahflapt›r. Mina-
resi tafl olup üzeri s›val›d›r. Cümle kap›s›n›n
sa¤ köflesine bir mermer sütun yerlefltirilmifltir.
Kap› üzerinde fiair fievket’in haz›rlad›¤›, yedi
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sat›r halinde, ondört m›sral› flu kitâbe bulun-
maktad›r:

‹mam-› ehl-i k›ble hazreti Abdülmecid Han’›n
fiu’a-i flem’-i ikbalin füzûnter eyleye Mevlâ
fiehinflah-› cihan ârâ h›div adl pîra kim
An›n dergâh-› ihsan-› perverinde bendesi edna
Rodosî Hac› Haf›z Ahmed A¤a yani bânisi
Rikabdar-› cenab-› flehriyarî idi esbak pâ
Muvaffak oldu¤u vakf-› celile ma-tekaddümden
Zamime eyleyüb bu mevkii yapm›fl idi a’lâ
Binas› zat› ahflab oldu¤undan hayli müddetdir
Harabe yüz tutub necl-i necili mihr-i salis tâ
Esas›ndan y›kub yapd› hacerden nakd-i himmetle
Ne bâlâ câmiü’n-nûr oldu el-Hak hem zehî zîba
Gelüb befl vakti k›l›nca dedi tarihini fievket
Cenab-› Fethi Pafla k›ld› bak bu cami’i ihya

1272

Fevkânî olan mabede ondört basamak merdi-
venle ç›k›l›r. Burada ufak bir son cemaat yeri
vard›r. Sa¤ taraf›ndaki bir merdivenden mina-
reye ve kad›nlar mahfiline ç›k›lmaktad›r. Ca-
mi sahn› ayd›nl›k ve feraht›r. Minberi ahflap
olup camiin alt›nda biri kahve olmak üzere üç
dükkân vard›r. Fethi Ahmet Pafla, Türk müze-
cili¤inin babas›d›r. 1216 (1801)’de Eyüp’te
do¤du. Enderundan yetiflti. Yeni kurulan aske-
ri teflkilâta er olarak girdi. Bir kaç y›l sonra su-
bay oldu. Avusturya’ya önce geçici, bir y›l son-
ra da daimi elçi tayin edildi. Londra ve Paris
elçiliklerinde bulundu. ‹ngiltere’de Kraliçe
Viktorya’n›n taç giyme töreninde Osmanl›
Devleti’ni temsil etti. Meclis-i Vâlâ üyesi, Ti-
caret Naz›r› oldu. 1840 tarihinde Sultan II.
Mahmut’un k›z› Atiye Sultan ile evlendi.
1852’de Mühimmat-› Harbiye Naz›r› ve Top-
hane Müfliri oldu. Ondört y›l bu görevde kal-
d›ktan sonra, l4 fiubat 1857 tarihinde vefat et-
ti. Kabri, ‹stanbul’da Divanyolu’nda Sultan II.
Mahmut Türbesi bahçesinde, üçüncü adadaki
110 numaral› yerdedir.

Fethi Ahmet Pafla’n›n aile kabristan› ise, Üs-
küdar’da Duvardibi mevkiinde ve yolun K›s›k-
l›’ya ayr›ld›¤› yerdedir. Hazîrenin etraf› demir
parmakl›k ile çevrilmifltir. Önünde, ayn› aile-
den olan Rodoslu Hasan Efendi’nin k›z› Ayfle
Hatun’un mermer bir çeflmesi vard›r.

Efli Atiye Sultan, 11 fiubat 1824 tarihinde
do¤mufltur. 8 A¤ustos 1840’da Fethi Pafla ile
evlenmifl ve 11 A¤ustos 1850’de 25 yafl›nda ol-
du¤u halde vefat etmifltir. Babas›n›n Divanyo-

lu’ndaki türbesinde gömülüdür. Seniyye ve Fe-
ride adl› iki k›z› vard›r.

Fethi Ahmet Pafla Kuzguncuk’ta bugün fievket
Macon ailesinin mal› olan muhteflem yal› ile
arkas›ndaki korunun sahibi idi.

Taif’te Mithat Pafla ile birlikte bo¤durularak
öldürülen Cemile Sultan’›n kocas› Damat
Mahmut Celâleddin Pafla, Fethi Ahmet Pa-
fla’n›n o¤ludur. Cemile Sultan’›n Sultante-
pe’de beyaz boyal› bir köflkü vard›. Köflk, son-
radan Nuri Demira¤’a intikal etmifltir.

Haf›z Ahmet A¤a Kütüphanesi Rodos flehri
içinde ve Süleymaniye Camii yan›ndad›r. Ki-
tâbesi fludur:
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Sâhibu’l-hayrat ve’l-hasenat Haf›z Ahmet A¤a sa-
b›k rikâbdâr-› flehriyarî. 1208 (1793-94)

Fethi Ahmet Pafla taraf›ndan yapt›r›lan saat
kulesi 1268 (1852) tarihlidir.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü 747 numaral› def-
terde kay›tl› 10 Safer 1268 (5 Aral›k 1851) ta-
rihli ‘Merhum Rodosî Ahmed A¤a mahdumu
Ahmet Fethi Pafla Vakfiyesi’ne göre, Ahmed
A¤a’n›n babas› Hasan A¤a, onun babas› da
Ramazan A¤a’d›r.

Bu aç›klama ile Merâk›d yazar› ‹smail Hakk›
Bey’in ifadesinin do¤rulu¤u da ortaya ç›kmak-
tad›r.

Fethi Pafla, babas›n›n ölümünden sonra Eyüp
‹skelesi civar›ndaki Firarîzâde Seyyid Abdul-
lah Pafla (öl. 1174/1760-61) Saray› olarak bili-
nen yal›da do¤mufltur. Annesi Saliha Han›m
pek genç oldu¤undan Ahmet A¤a’n›n ölü-
münden sonra Artvin Sancak Beyi Hac› Bey’le
evlendirilmifl ve ondan fiakir isminde bir o¤lu
dünyaya gelmifltir.

Ahmet Fethi Pafla, 1828 Osmanl›-Rus harbin-
de Aydos muharebesinde sol aya¤›ndan yara-
lanm›fl ve yaral› olarak ‹stanbul’a geldi¤i s›rada
fiemsinur Han›m’la evlenmifltir. fiemsinur Ha-

n›m küçük yaflta 1822 tarihindeki Sak›z Adas›
‹htilâli’nde ‹stanbul’a getirilmifl ve Ahmet
Fethi Bey taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. fiemsi-
nur’dan Ferdane, Saliha Yegâne, Emine Güzi-
de isminde üç k›z›, Besim (Pafla) ve Mahmut
(Pafla) isminde iki o¤lu olmufltur.

Ahmet Fethi Pafla, ilk evlili¤inden 10 sene
sonra Zilkade 1255’te (Ocak 1840) Atiye Sul-
tan ile Eyüp’te, flimdiki Feshane binas›n›n bu-
lundu¤u yerdeki sahil-saray›nda evlendirilmifl-
tir. Sultan’dan Feride ve Seniyye isimli iki k›z›
olmufl ve bunlar da Hüsnü ve Mahmut Nedim
Paflalarla evlenmifllerdir.

Bu han›m sultanlar uzun müddet Arnavutköy
ile Bebek aras›nda, Ak›nt›burnu veya Çiftesa-
raylar ad›yla an›lan ve sonradan Bo¤aziçi Lise-
si haline getirilen ve nihayet y›kt›r›lan sahil-
sarayda oturmufl ve bu sarayda evlenmifller ve
Seniye Han›m Sultan daha evvel, Feride Ha-
n›m Sultan ise 1920 y›l›nda yine burada vefat
etmifllerdir.

Bu sahil-saray 7 May›s 1840’da nikahlar› k›y›-
lan Atiye Sultan ile Ahmet Fethi Pafla’n›n ika-
metine ayr›lm›flt›. Sultan’a ayr›ca Eyüp ile Def-
terdar aras›ndaki Esma Sultan Saray› da veril-
miflti. Bu saray›n yerinde II. Mahmut devrinde
Feshane fabrikas› kurulmufltur.
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Bunlardan baflka, sonradan II. Abdülhamit’e
mülk olarak verilen Kâ¤›thane’de bir köflk ve
bir çiftli¤i de vard›.

27 yafl›n›n içinde vefat eden Atiye Sultan için,
iki yafl küçü¤ü Adile Sultan, bas›lmam›fl diva-
n›nda;

Zevci ile olmam›fld› flâdgam
Bulmad› zevk-i dünyay› tamam

demektedir.

Ahmet Fethi Pafla’n›n Mahmut Pafla’dan bafl-
ka bir de Mehmet Besim Pafla ad›nda baflka bir
o¤lu daha vard›. Damatlar› Said Pafla ile S›rkâ-
tibizâde Bekir Bey’dir. Sultan’dan olan Han›m
Sultanlar’›n zevcleri de Hüseyin Hasbi Pafla ile
Mahmut Pafla’d›r. Kardefli, Mehmet fiakir Bey
17 Recep 1289’da (20 Eylül 1872) vefat etti.
Kabri yukar›da yeri belirtilen hazîrededir.

Besim Mehmet Pafla’n›n kabri de bu hazîrede-
dir. Fethi Pafla’n›n bu büyük o¤lu 1267 (1850-
51)’de vefat etmifltir.

Kaynaklar: (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 10/5708) (Cevdet Pa-

fla, Tezâkir, 13-20 Defter, s. 41 ve fihrist) (H. fiehsuvaro¤-

lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul) (Sicill-i Osmânî, 1/57, 2/18

Besim Pafla ve 4/9) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 75) (Uzuncarfl›-

l›, Mithat Pafla ve Taif Mahkumlar›, s. 129) (Mir’at-i ‹stan-

bul, 117) (T. Öz, Ahmet Fethi Pafla ve Müzeler, 1948-‹s-

tanbul) (G. Oransay, Osmanl› Devletinde Kim Kimdi,

1/130, 143, 172, 268) (Ata Tarihi 2/129, 175, 179, 180,

200, 203, 204, 215) (A. Giz, II. Mahmud’un K›zlar›, Ta-

rih Dünyas› 1/368-369, 1950) (fiehsuvaro¤lu, Arnavutkö-

yü’nde Y›k›lan Çifte Saraylar, Cumhuriyet, Say›: 11867)

(fiehsuvaro¤lu, Atiye Sultan, Resimli Tarih Mecmuas›,

3/1200) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/84) (Z. Çelikkol, Ro-

dos’taki Türk Eserleri, fihrist)
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FEYZ‹YE CAM‹‹
(BÜLBÜLDERES‹ CAM‹‹)

Cami, Bülbüldere-Ba¤larbafl› yolu ile Selâ-
nikliler Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve kö-

fle bafl›ndad›r. Hemen yan›ndan bafllay›p Se-
lâms›z Tepesi’ne kadar uzanan kabristan da
Bülbüldere Mezarl›¤› veya Selânikliler Mezar-
l›¤› ad›n› tafl›r. Mezarl›¤›n Selâniklilere ait
olan k›sm› 1300 (1882-83) tarihlerinde cami
ile beraber tesis edilmifltir.

Camiin avlu kap›s›, Selânikliler Soka¤›’na
aç›lmaktad›r. Kap›n›n sol taraf›nda ulu bir ç›-
nar›n alt›nda ve avlu duvar› önünde Asadar
Baba’n›n aç›k türbesi vard›r. Kap›n›n karfl›s›n-
da ise 1112 (1700) tarihli Valide Kethüdas›
Çeflmesi bulunmaktad›r.

Kethüda Çeflmesi’nin karfl›s›nda 1300 (1882-
89) tarihli Feyziye Mektebi ve onun alt›nda ise
1141 (1728) tarihli Hatice Sultan Çeflmesi bu-
lunuyordu.

Bu camiin civar›nda Hammal Mehmet A¤a
Camii, Osman Dede Camii, Yeflilbafl Türbesi
ve Bülbüldere Özbekler Tekkesi mevcuttu.
(Bu eserlerin bahislerine bak›n›z.)

Cami, 1300 (1882-83) tarihinde Selânikliler 
taraf›ndan aralar›nda para toplamak sureti ile
yapt›r›lm›flt›r. Selânikliler, 1877-78 Osmanl›-
Rus Harbi’nden sonra peyderpey ‹stanbul’a
göç etmeye bafllam›fllar ve bu, 1897 Türk-Yu-
nan Harbi ile 1912 Balkan Harbi’nden sonra
en üst düzeye ulaflm›flt›r.

Hepsi zengin olan bu insanlar, fiiflli ve Niflan-
tafl› semtlerine yerleflmifller ve kendi çocukla-
r›n›n okumas› için 1296 (1879) tarihinde fiiflli
Terakki Lisesi’ni ve 1302 (1885) tarihinde de
Feyziye Lisesi’ni tesis etmifllerdir.

Camiin H. 1300 tarihinde yap›ld›¤›n› gösteren
kitâbesi son cemaat yeri duvar›n›n üzerinde ve
avluya bakan yüzündedir. Ta’lik hat ile yaz›lan
dört beyitlik manzum kitâbesi fludur:

Habbezâ kim vadi-i Bülbül’de eshab-› kerem
Yapd›rub bu mabedi el-hak lâtif dil-nüvaz
Münzevî bir zahid-i Hak yine benzer gûyiya
Hakka el açm›fl bu kabristan içün eyler bin niyaz
fiâhrâh üzre dikilmifl aflk ile eyler nida
Essalâ yâ mü’minîn gel benle eyle keflf-i râz
Re’fetâ itmam›na yazd›m zehi tarih-i tam
Âbida gel cami’-i Feyziyye’de eyle namaz
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Cami, bugünkü fleklini 1956-57 y›llar›nda Se-
lânikli Dilber kardefller ile Kayserili Taflç› Tu-
ran Kavrem taraf›ndan yap›lan tamirden sonra
alm›flt›r. Bu tamir s›ras›nda esas cami yan›nda-
ki mihrapl› k›s›m ilâve edilmifl ve mabet adeta
yanyana iki cami haline getirilmifl ve bu s›rada
kap› üzerindeki kitâbesi al›narak flimdiki yeri-
ne konulmufltur. Ayr›ca yeni yaz› ile bir kitabe
konmufltur ki, bu kitabede camiin ad› Fevziye
Camii olarak yaz›lm›flt›r.

Son tamirde d›fl avlusuna, ‹brahim Asaf Ger-
man ile efli Ayfle German müfltereken abdest
mahalli yapt›rm›fllard›r.

Yine bu tamir s›ras›nda Bülbüldere-Ba¤larbafl›
yoluna aç›lan cümle kap›s› kapat›lm›flt›r.

Camiin önünde bulunan ve baklaval› bafll›kl›
iki mermer sütunun tafl›d›¤› revak, Üsküdar-
K›s›kl› tramvay yolu yapt›r›l›rken, 1913 y›l›n-
da y›kt›r›lm›fl ve bu sütunlar birer süs olarak
mabedin iki köflesine yerlefltirilmifltir.

Mabedin duvarlar› kârgir çat›s› ahflapt›r. Sa¤
taraf›ndaki minaresi tafltan yap›lm›flt›r. Küçük
minberi ahflapt›r.

(fiair Refet Efendi için Fatma Hatun mektebi
bahsine bak›n›z.)

Mabedin yerinde Demirciler Camii’nin bulun-
du¤u san›lmaktad›r. Bu cami ayn› isimdeki bö-
lümde incelenmifltir.

Kaynaklar: (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 10/5735) (‹nal, Son

As›r Türk fiairleri, s. 1382) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 85) (Vâs›f

Hiç, Bülbülderesi, ‹stanbul Ans. 6/3170) (Konyal›, Üsküdar

Tarihi, 1/152)

GEREDEL‹ MESC‹D‹

Mabet, Uncular Caddesi ile ‹mam Nas›r
Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve soka¤›n sa¤

köflesinde idi.

Hadîka’da flu bilgi bulunmaktad›r:

“K›z›l Mescit denmekle marufdur. Geredeli
Çelebi 998 (1598) tarihinde vefat edip Üskü-
dar mezaristan›nda medfundur.”

Üsküdarl› Vâs›f Hoca’n›n aç›klamas›na göre,
1936-37 tarihlerinde çok harapt›. Bu s›ralarda
y›kt›r›lan Çingene F›r›n› Mescidi’nin küçük,
tahta minaresi bir yük arabas›na konularak bu
mescide nakledilmifltir. 1939’da y›kt›r›ld›.

Mabet, 1318 (1900) tarihinde, Evkaf Naz›r›
Galip Pafla zaman›nda tamir ettirilmifltir.

Mescidin sol taraf›nda, Yeni Valide Camii ve
Sultan III. Ahmet Çeflmesi, yan taraf›nda ve
Uncular Caddesi üzerinde Geredeli Mektebi,
karfl›s›nda ve köflede soka¤a ismini veren ‹-
mam Çeflmesi ve bunun yan›nda ise Yeni Ca-
mi imam ve hatip meflrutalar› vard›.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/204) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. 11/7012) (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u,

1/206)

GÜLFEM HATUN CAM‹‹

Cami, Gülfem Soka¤› ile Eski Mahkeme
Arkas› Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve ikin-

ci soka¤›n sa¤ köflesindedir.

Hadîka’da flu aç›klama vard›r:

“Bâniyesi, Sultan Süleyman Han’›n Harem-i
Hümâyunlar› cariyelerindendir. Camiye yak›n
caddeye naz›r türbesi ve hemen yan›nda mek-
tebi dahi vard›r. Mezar tafl›nda;

Sâhibetü’l-hayrat saide flehide Gülfem Hatun
Fi sene tis’a ve sittîn tis’a mie-969 (1561-62)

yaz›l›d›r. Bu camiin mahallesi vard›r.”

Gülfem Hatun, 1561 tarihinde flehid edilmifl
fakat camisini 946 (1539-40) tarihinde yapt›r-
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m›flt›r.

M. Ça¤atay Uluçay, Saruhan O¤ullar›na ve
Eserlerine Dair Vesikalar adl› eserinde;

“....... Gülfem isminde di¤er bir kad›n çeflme
yapt›rm›flt›r. Ayn› zamanda bu kad›n›n Üskü-
dar’da da bir cami yapt›rd›¤› fler’iye sicilinden
anlafl›lmaktad›r,” demektedir.

Gülfem Hatun’un Manisa’da Göktafll› Ca-
mii’nin (Yap›l›fl›: 899/1493-94) kap›s› yan›na
yapt›rd›¤› bu çeflme bugün de bakidir ve üze-
rinde alt› m›sral› bir kitâbesi vard›r.

Evliya Çelebi de, Gülfem Hatun’un Mani-
sa’daki di¤er bir çeflmesinden bahsetmektedir.
H. 946 tarihli olan çeflmenin üzerinde dört
m›sral› bir kitâbe vard›.

“Gülfem Hatun’un 949 Cemaziyelâhirinin or-
talar›nda (1542 senesi Eylülünün ortalar›) va-
ki olmufl ve fieyhülislâm Ebussuud Efendi’nin
(1490-1574) imzas›n› tafl›yan bir vakfiyesi var-
d›r. Burada ‹stanbul’da Çak›r A¤a Mahalle-
si’nde, Saruca Pafla Mahallesi’nde, Tercüman
Yunus Mahallesi’nde ve Saman Viran Mahal-
lesi’nde bulunan bir çok mülkün vakfedildi¤i
görülmektedir. Bunlardan baflka Üsküdar için-

de vak›f kervansaray yak›n›nda befl adet dük-
kân da vakfedilmifltir. Bu vak›flardan elde edi-
len gelir camiine, karvansaray›na, mektebine,
imaretine ve ayr›ca kervansaray ve mektebin
yan›nda bulunan sikayeye (içilecek suyun top-
lanmas› için yap›lan yer) sarfedilirdi. Bu vak-
f›n idaresi hayatta oldu¤u müddetçe kendisine
ve onun ölümünden sonra ise Eski Saray Re-
isi’ne aitti.” Bütün bu ifllerin yürütülmesi için
imam ve müezzin dahil 28 kiflinin görev ald›¤›
görülmektedir.

Gülfem Hatun’un, bu camiden baflka, Mimar
Sinan yap›s› medresesi, mektebi, türbesi, ima-
reti ve kervansaray› da vard›.

Tezkiretü’l-Mi’marîn ve Tezkiretü’l-Ebniye’de
Mimar Sinan’›n eserleri yaz›l›rken, Gülfem
Hatun Medresesi’nin de ad› kaydedilmifltir.
Fakat, camiinden bahis yoktur. Bundan da
medresenin, camiden sonra yap›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r.

Bir halk rivayetine göre, Gülfem Hatun, Sul-
tan Süleyman’›n en be¤endi¤i cariyesi imifl.
Birçok geceler onu yan›na al›rm›fl. Yine bir
gün nöbet s›ras› kendisine geldi¤inde, nöbeti-
ni para karfl›l›¤›nda baflka bir cariyeye satm›fl,
çünkü camiinin yap›m›na para lâz›m imifl. Pa-
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diflah’tan istese fazlas›yla alabilece¤i halde iste-
memifl. Mabedini kendi paras› ile yapt›rmay›
arzulam›fl.

Sultan, Gülfem’i bekler iken karfl›s›nda bir
baflkas›n› görünce çok öfkelenmifl ve hele aflk›-
n›n para karfl›l›¤›nda bir baflkas›na sat›lmas›
onu büsbütün çileden ç›kararak Gülfem Ha-
tun’a on deynek vurulmas›n› emretmifl. Bu
darbelere dayanamayarak hastalanan Gülfem,
çok geçmeden vefat etmifl.

Kanunî, bu neticeden çok müteessir olmufl;
hele gerçek durumu da ö¤renince, üzüntüsü
büsbütün artm›fl ve camiinin derhal bitirilme-
sini, kendisine bir türbe ve camiinin k›ble yö-
nüne de bir mektep ile medrese yap›lmas›n›
buyurmufl.

Ça¤atay Uluçay’›n, Manisa’daki Saray-› Amire
ve fiehzadeler Türbesi adl› eserindeki, “Saray-›
Cedidin suyu içün Gülfem Hatun Vak›flar›n›n
mütevellisine virilen senevî icâre” ifadesin-
den, Gülfem Hatun’un vak›f gelirlerinin 1243
(1827-28) senesinde bile hâlâ geçerlili¤ini ko-
rudu¤u anlafl›lmaktad›r.

Vak›flar›ndan dolay› zengin bir kad›n oldu¤u

san›lan Gülfem Hatun’un, Kanunî’nin flehza-
deli¤i s›ras›nda, -1513 tarihinden 1520 tarihi-
ne kadar- vali olarak bulundu¤u Manisa Sara-
y›’nda ona hizmet etti¤i ve Topkap› Saray›’na
geldikten sonra, ününü iflitti¤i, Manisa’n›n
Horoz Köyü’nde medfun olan Karaca Ahmet
Sultan’›n bir makam›n›, H. 946 tarihinde Üs-
küdar’da yapt›rd›¤› bilinmektedir. Manisa’da
bulundu¤u s›rada 20 yafllar›nda oldu¤u kabul
edilirse, camiini yapt›rd›¤› esnada 50 yafl›nda
bulunmas› icab eder.

Kanunî’nin ilk saltanat senelerinden itibaren,
onun biricik gözdesi ve hatta nikahl›s› olan ve
Padiflah’a Mehmet, Selim, Cihangir, Bayezid,
Abdullah ve Mihrimah adl› flehzadeleri do¤ur-
mufl bulunan Haseki Hürrem Sultan’›n, Gül-
fem Hatun ile yak›n bir dostluk içinde oldu¤u,
1526 tarihindeki Mohaç Seferi s›ras›nda ve da-
ha sonra, 1537’de Avlonya Seferi s›ras›nda Pa-
diflah’a yazd›¤› iki mektupta görülmektedir.
Bunlardan birincisinde:

“Bayezid bendeniz, Cihangir bendeniz, Mihrimah
cariyeniz ayak topraklar›n›za yüzlerini sürer-
ler...Gülfem cariyeniz ve dayeniz mübarek aya¤›-
n›z topraklar›na yüz sürerler...” demekte ve
ikinci mektubunda da;
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“Gülfem cariyenize kutu içinde bir flifle ile 60 filo-
ri göndermiflsiniz. Gözlerim karard›. Derhal flifleyi
açt›m, gel gör halim ne oldu, misafir de vard›. Ne
söyledi¤imi bilmedim, uzun gün uyuklad›m...”
demektedir.

Ellidört yafl›nda oldu¤u halde, 965 (1558) tari-
hinde vefat eden Hürrem Sultan’›n yerini,
dört sene için Gülfem cariyenin ald›¤› anlafl›l-
maktad›r. Hürrem Sultan’›n ‹stanbul’da, Hase-
ki semtinde, 946 (1539) tarihinde yapt›rm›fl
oldu¤u bir külliyesi vard›r. Burada dikkat edi-
lecek bir husus, Gülfem Hatun Camii ile iki
çeflmesinin ayn› tarihte yap›lm›fl olmas›d›r.

Mabedin önünde, etraf› duvarla çevrilmifl bir
avlu bulunmaktad›r. Ahflap olan son cemaat
yeri 1970’de kârgir olarak yenilenmifltir. Ca-
miin duvarlar› y›¤ma tafltan olup, çat›s› ahflap-
t›r. Sa¤ taraftaki minaresinin kaidesi kesme
tafl, gövde ve petek k›s›mlar› tu¤la olup üzeri
s›val›d›r.

Camiin sahn›na aç›lan mermer söveli ve ke-
merli kap›s› ile istalaktitli mihrab› yap›ld›¤›
devirden kalmad›r. Üzerinde üç s›ra halinde
yaz›lm›fl, alt› m›sral› flu tamir kitâbesi bulun-
maktad›r:

Bi-hamdillah yine ma’mur olub oldu ibadetgâh
Bu Gülfem camii yanm›fl idi bir hayli sâl akdem
Yine ashâb-› hayr ü himmet arz-› ifltirâk itdi
Nukûd-› vâfire sarf eyleyüb inflaya çok âdem
Senih’a gül gibi tarih aç›ld› ba¤-› tab’›mda
Gülistane flebîh oldu yap›ld› câmi-i Gülfem

sene 1285 (1868-69)

Mir’at-i ‹stanbul’da görülen rakamlar yanl›flt›r.

Kitâbe fiair Senih Efendi taraf›ndan haz›rlan-
m›flt›r. Kendisi, Ramazan-› gurre 1318’de (29
Temmuz 1900) vefat ederek, Küçük Selimiye
Camii hazîresine gömülmüfltür.

Mabet, 1266 (1850) tarihinde, çarfl› içindeki
bir paçac› dükkân›ndan ç›kan yang›nda bu
semt ile beraber yanm›flt›. 18 y›l sonra tamir
gören camiin minberi ve va’az kürsüsü ahflap-
t›r. Kare plânl› olup her cephesinde, alt ve üst-
te olmak üzere ikifler penceresi vard›r.

Camiin k›ble taraf›nda meflruta ve hazîre bu-
lunmaktad›r. Bu küçük mezarl›k Hakimiyet-i
Milliye Caddesi üzerinde iken sonradan bu ye-

re nakledilmifltir. 

Hazîreye aç›lan kap›n›n solunda, mermer ka-
pakl› bir abdest flad›rvan› vard›r. Kapak üzerin-
de iki s›ra halinde haz›rlanm›fl flu kitâbe bulun-
maktad›r:

Sa’at-i vahidedir ömr-i cihan
Sa’ati taate sarfeyle heman
Evvelîn ü âhirîn kâffe-i ehl-i iman ervah›na
Ve cem’i flüheda ervah›na r›zaen lillah el-Fatiha

3 Recep sene 1290 (27 A¤ustos 1873).
Ketebe Abdullah

Hazîrede, Gülfem Hatun’un 1069 (1658-59)
tarihli kabir tafl› vard›r. Üzerinde:

“Küllu men ‘aleyhâ fân” / Kad intekalet ilâ rah-
metillâhi / Teâlâ el-merhume / el-ma¤firetü’s-
sâ’idetü / efl-flehîdetü’l-muhtacete’l-merhame /
Gülfem Hatun / Bint-i Abdullah / Sene 1069

Bu kitâbe ile Hadîka yazar›n›n belirtti¤i kitâbe
aras›nda tam 100 senelik bir fark bulunmakta-
d›r. Ayvansarayî Hüseyin Efendi’nin görerek
yazd›¤› kitâbe, yukar›da kaydedilmifltir.

Cami, 1850 tarihinde geçirdi¤i yang›n felâke-
tinden sonra, ihtimal ilk tafl kaybolmufl veya
mabet ile beraber türbesi de yand›¤› için tafl,
kireç haline gelmifl ve yenisini yazmak icab et-
ti¤i zaman da bu yanl›fll›k yap›lm›flt›r.

Tafl›n sonradan kondu¤u ve kitâbesinin de
yanl›fl yaz›ld›¤› “Gülfem Hatun bint-i Abdullah”
ibaresinden de anlafl›lmaktad›r. Çünkü, Gül-
fem Hatun’un babas›n›n ismi H. 949 tarihli
vakfiyesinde de görüldü¤ü gibi Abdullah de¤il,
Abdurrahman’d›r.

Küçük hazîrede Gülfem Hatun’dan baflka üç
kifli daha gömülü olup, biri 1050 (1640-4l) ta-
rihinde vefat eden Hüdâyî Aziz Mahmud Efen-
di Camii mukabelecisi Mehmet Efendi’dir.

Gülfem Hatun’un zengin bir kad›n oldu¤u yu-
kar›da söylenmiflti. Bunu, Manisa muhasebe
defterinden anl›yoruz. Defterdeki kay›tlardan;
bu flehirde, Göktafll› ve Çaprazlar mahalleleri-
ne yapt›rd›¤› iki çeflme ve bir mektep için ‹s-
tanbul’da vak›f dükkânlar, Üsküdar’daki cami
için de Manisa’da 30 dükkân vakfetti¤i anlafl›l-
maktad›r:
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“Nefs-i Üsküdar’da vaki merhume Gülfem Ha-
tun’un bina eyledi¤i cami-i flerif evkaf›na ......
merhûme-i mezbûrenin vak›fnamesinde otuz bab
dekakin.....”

Ramazan 1179 (A¤ustos 1765) tarihli bir arzu-
halden “Gülfem, di¤er nâmla Gülgûn Hatun”un
Manisa’da bir tekkesi dahi oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r. (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Def-
teri III, No: 24693, s. 2259)

(Gülfem Hatun mektebi, medresesi ve türbesi
bahislerine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/205) (Evliya Çelebi Se-

yahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, l3/74) (M. Meriç, Mimar

Sinan Hayat› ve Eserleri, s. 35-99) (M. Tahir, Osmanl›

Müellifleri, 2/369) (Sicill-i Osmânî, 1/32) (Ç. Uluçay, Ha-

rem Hayat›’n›n ‹ç Yüzü, s. 91-92, 103) (Ç. Uluçay, Ha-

rem, s. 45-56) (Ç. Uluçay, Saruhan O¤ullar›na ve Eserleri-

ne Dair Vesikalar, s. 96) (Turhan Tan, Safiye Sultan, s. 94

vd.) (‹slâm Ans. c. 5/1 s. 93) (‹. Gökçen, Manisa Tarihin-

de Vak›flar ve Hay›rlar, s. 94-98, Vesika: 31-35) (Topkap›

Saray› Arflivi, No: 5039-5926) (Gezi Notu) (Barkan-Ay-

verdi, ‹stanbul Tahrir Defteri, s. 435, No: 2498) (Mehmet

Raif Bey, Mir’at-i ‹stanbul, s. 70)

HACI HESNA HATUN CAM‹‹

Cami, Sultantepe’de, Hac› Hesna Camii
Soka¤› üzerinde ve köflededir. D›flar›dan

bak›ld›¤›nda bir evi and›r›r. Girifl kap›s›n›n sa¤
taraf›ndaki duvarda bir musluklu çeflme, sol ta-

raf›nda ise 1957 tarihli tamir kitâbesi vard›r.

Kap›dan girilince sa¤ tarafta abdest muslukla-
r›, karfl› tarafta minare ve türbe kap›lar› ve sol
tarafta ise ibadet mahalli bulunmaktad›r.

Cami, befl pencereden ›fl›k almakta olup bir oda
kadar küçüktür. Minberi yoktur. Türbe ile ca-
mi ayn› ahflap çat› alt›ndad›r. Sa¤daki minare-
si tu¤ladand›r. Alemi, külah› ve flerefesinin et-
raf› kesme taflt›r. Hazîresi yoktur. K›ble taraf›n-
da Hac› Hesna Hatun’un kârgir türbesi vard›r.

Hadîka yazar› bu camiden flöyle bahseder:

“Bâniyesi, Hace Hatice Hesna Hatun’dur.
Kabri mihrab› önündedir. Mahallesi vard›r.”

Cami, 1308 (1890) Sultantepe yang›n›nda
türbe ile beraber tamamen yanm›fl ve 1318
(1900) y›l›nda fevkânî olarak yeniden yap›l-
m›flt›r. Bunu belirten sekiz m›sral› flu tarih ki-
tâbesi türbe penceresinin üzerindedir:

Cenab-› Hace Hatice Hesna merkadidir bu mahal yahu
Geçüb gitme oku bir Fatiha it ruhuna ihdâ
O hayr-endîfl yapub bu mescidi bir as›r evvelde
Âhiren tâ temelden bir harik etmifl idi imhâ
Yap›ld› sâye-i flahanesinde hüsn-i tarz üzre
fiehinflah-› zaman›n ömrünü efsûn ide Mevlâ
Münir’â söyledim itmam›na tarihini lafzan
Tamam oldu bin üçyüz onsekizde cami’-i zîba

Kitâbede mescidin “bir as›r evvelde” yap›ld›¤›
yaz›l› olmas›na ra¤men do¤ru de¤ildir. Hicrî
1308’de yand›¤› göz önüne getirilirse, mescidin
1208 (1793) tarihinde yap›lm›fl olmas› icab
eder. Oysa, Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki
bir vakfiyeden ö¤rendi¤imize göre mabet, Ha-
ce Hesna Hatun’un kocas› Seydiflehirli Kur-
to¤lu Arslan A¤a taraf›ndan, kar›s› ad›na ya-
p›lm›flt›r. Vakfiyesi, 993 (1585) tarihlidir. Sul-
tantepe’de yapt›r›lan ilk eser bu camidir.

Arslan A¤a’n›n bu cami civar›nda, 1056
(1646) tarihli bir çeflmesi vard›r. Kendisi 1060
(1650) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Üskü-
dar’da fieyh Camii hazîresinde ve mihrap
önündedir. Bu tekke camiini o¤lu fieyh Musta-
fa Efendi 1061 (1651) tarihinde yapt›rm›flt›r.

Sicill-i Osmânî yazar› diyor ki:

“Arslan A¤a, Seydiflehirli Kurd A¤a o¤ludur.
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Valide (Kösem Sultan’›n) Kethüdas› Behram
A¤a’n›n kethüdas› iken, 1056 (1646)’da efen-
disinin vefat›nda Kösem Valide Sultan’a ket-
hüda oldu. 1060’da vefat etti. Üsküdar’da fieyh
Camii’ne defn olundu. Mal-mülk ve hay›r sa-
hibi idi.”

Semt sakinlerinin ittifakla belirtti¤ine göre,
Hace Hesna Hatun, Kanunî Sultan Süley-
man’›n sevgili k›z›, Mihrimah Sultan’›n dâye-
sidir. Mihrimah Sultan’›n, bu küçük mabedin
yak›n›nda muhteflem bir saray› vard›.

fiair Münir’in kaleme ald›¤› kitâbeden de anla-
fl›laca¤› üzere cami ve türbe, 1318 (1900) tari-
hinde tamamlanm›flt›r. Fakat bu tarihin kitâ-
benin konuldu¤u tarih oldu¤u san›lmaktad›r.
Çünkü, 1314 (1896) tarihinde bast›r›lan ve
yaz›m› daha evvelki tarihlerde olan Mir’at-i ‹s-
tanbul adl› eserde;

“Cami, 1308 senesinde vuku bulan Kaptanpa-
fla ve Sultantepesi yang›n›nda tamamen yan-
m›flt›r. Merhumenin türbesi bile yanm›fl ve ye-
niden, bu defa etraf› kârgir ve üstü aç›k olarak
bina olunmufltur.” denilmekle kitâbeden en az
befl sene evvel türbenin yap›lm›fl oldu¤u kay-
dedilmektedir. Mir’at sahibi yukar›da yaz›lan

kitâbeyi görmemifltir. Kaydetti¤i üç m›sral›, ta-
rihsiz kitâbe fludur:

Beni k›l ma¤firet ey Rabb-› Yezdan
Gelüb kabrim ziyaret iden ihvan
Ruhuma bir Fatiha-i flerîf ide ihsan

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki, 29 Muhar-
rem 1243 (22 A¤ustos 1827) tarihli bir arzdan
mabedin, Hac› ‹smail Efendi taraf›ndan yeni-
den yapt›r›ld›¤›n› ö¤reniyoruz. Vesika’da ay-
nen;

“Hace Hesna Hatun Mahallesi Mescidi’ni tec-
diden infla eden Hac› ‹smail Efendi’nin nuku-
du ve mektebi ve münazaal› (tart›flmal›) kitâ-
bet cihetinin tevcihi” rica edilmektedir.

Mabet flimdi tek katl› ve çok küçüktür. Fevkâ-
nî iken alt kat›n›n mektep oldu¤u söylenmek-
tedir. Minaresi tafltand›r.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/236-238)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 139) (Konyal›, Üsküdar Tarihi,

1/157) (Sicill-i Osmânî, 1/39, Arslan A¤a) (Baflbakanl›k

Osmanl› Arflivi Rehberi, s. 413) (Osm. Arfl. Muallim Cev-

det Tasnifi Evkaf Defteri II, s. 740, No: 13694 ve s. 704,

No: 13164)
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HAMMAL MEHMET A⁄A
MESC‹D‹

Mehmet A¤a ad›nda bir hay›r sahibi tara-
f›ndan yapt›r›lm›flt›r. Yap›ld›¤› tarih bel-

li de¤ildir. Mabet, zamanla harab olmufl ve
1935 tarihinde kadro harici b›rak›larak sat›l-
m›flt›r. Yeri flimdi arsad›r. Mescidin önünde bir
çeflme ile kuyu bilezi¤i hâlâ durmaktad›r. Her
ikisinde de kitâbe veya tarih yoktur. Köfledeki
meflruta da flimdi arsa halindedir. Dört duvar›
kârgir çat›s› ahflap küçük bir mabet idi.

Bu eser, Hadîkatü’l-Cevamî’de adl› yaz›lmad›¤›-
na göre, 1787 tarihinden sonra, ihtimal 19.
yüzy›l ortalar›nda yap›lm›fl olmal›d›r.

Kaynaklar: (‹stanbul Camileri, 2/29) (Gezi Notu)

HAMZA FAK‹H MESC‹D‹

Fatih Sultan Mehmet devri fakihlerinden
Hamza Efendi’nin yapt›rd›¤› bu mescit ha-

rab olmufl ve Sultan III. Ahmet’in kaptan-›
deryas› Kaymak Mustafa Pafla bu mabedin ye-
rine, 1727 y›l›nda yeni bir cami yapt›rm›flt›r.

Hamza Efendi, f›k›h bilgini oldu¤u için Fakih
s›fat›yla an›lm›flt›r. F›k›h ilminde kavray›fl sahi-
bi olan ve karfl›laflt›¤› meseleler hakk›nda hü-
küm verme yetene¤inde bulunan de¤erli bir
hukukçu idi. Kabri, cami hazîresinde ve mih-
rap önündedir. Devrinden kalan k›ymetli me-
zar tafl›, topra¤a k›smen gömülmüfl bir haldedir.

Silindir fleklindeki tafl›n üzerinde dört sat›r ha-
linde:

Sâhibu’l-hayrat merhum
Hamza Fakih Hazretleri’nin
Ruhu fierifine
el-Fatiha

ibaresi okunmaktad›r. Tarih yaz›l› de¤ildir.

Mescit hakk›nda elimizde bir bilgi yoktur.

(Daha genifl bilgi için Kaptan Pafla Camii bah-
sine bak›n›z.)

Hadîka yazar›, “‹lk bânisi Hamza Fakih nam›n-
da bir zat olup 905 (1499-1500) tarihinde ve-
fat eyledikte.....” demektedir. Buna göre mesci-
din, bu tarihten evvel 1490 y›llar›nda yapt›r›l-
d›¤› söylenebilir.

953 (1546) tarihli ‹stanbul Vak›flar› Tahrir Def-
teri’nden ö¤rendi¤imize göre Hamza Fakih’in
efli Pir Mehmed k›z› Ayfle Hatun, mescide 10
bin akçe vakfetmifltir. “Bu on bin akçenin ge-
lirinden iki kifli hergün birer akçe ile günde bir
cüz (Kur’an) okuyalar ve vak›f ifllerine bakan
kimse ayda 15 akçe ala ve cüzleri zevci Hamza
Fakih’in Üsküdar’da olan mescidinin imam›
ve müezzini k›raat ideler ve tevliyet kar›ndafl›-
n›n elinde ola ba’dehu mescid-i mezbûrun mü-
tevellisi tasarrufunda ola” denilmektedir.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/228) (H.

fiehsuvaro¤lu, As›rlar Boyu ‹stanbul, s. 124) (Barkan - Ay-

verdi, ‹stanbul Tahrir Deferi, s. 9, No: 350)
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HARAP MESC‹T

Bânisi, Darüssaâde A¤as› el-hac ‹brahim
A¤a’d›r ki, Çaço ‹brahim A¤a lâkab›yla ta-

n›n›r. Sultan IV. Murat devrinde 1048 (1638-
39) senesinde a¤a olmufl ve iki sene sonra bu
görevden al›narak ve yerine Sünbül A¤a tayin
olunmufltur.

‹brahim A¤a Mescidi zamanla harab olmufl ve
‹brahim A¤a Mescidi ismi unutularak Harab
Mescit ad›yla an›l›r olmufltu. Taz›c›lar Oca¤›
ile Za¤arc›lar Oca¤› aras›nda olan meydanda
bir mihrap ile kap›s› kalm›flt›. Kap› üzerindeki
kitâbesi fludur:

Sâhibu’l-hayr mu’alla rütbe ‹brahim A¤a
Hars-› Darü’s-saâde ol keremkâr-› güzîn
Bu ibadetgâh› bünyad eyledi Allah içün
Es-salâ vaktinde gelsünler salâvate ehl-i dîn
Hâtif-i kudsî didi Cevrî an›n tarihini
Mescid-i vâlâ zihi darü’s-sevab-› abidîn

1049 (1639-40)

Bu kitâbe, fiair Cevrî ‹brahim Çelebi taraf›n-
dan haz›rlanm›flt›r. Arif flairlerimizden olup
Mesnevi flarihi Sar› Abdullah Efendi’den feyz
alm›fl ve 1065 (1654-55) tarihinde vefat ede-
rek E¤rikap› d›fl›nda Cemalî Tekkesi veya Ah-
met Pafla Camii’nden Defterdar ‹skelesi’ne gi-
den caddenin sol taraf›na gömülmüfltür.

“Mescidin vazifelilerinin maafllar› Ayasofya
Camii Vakf›’ndan veriliyordu. Kavak Deresi
yan›nda bulunan Çömlekçiler iflyeri bafllang›ç-
ta mescidin vakf› olarak yedekçiler için yapt›-
r›lm›flt›. Mescidin yak›n›nda bulunan namaz-
gâh ve alt›ndaki çeflmeyi Hazinedar Ali A¤a
nam›ndaki kimse yapt›rm›flt›r.”

Bu bilgiler konuyla ilgili yegâne kaynak olan
Hadîkatü’l-Cevâmi adl› eserden al›nm›flt›r.

Bu yaz›dan da anlafl›laca¤› üzere Kavak ‹skele-
si yak›n›nda bulunan mabetten hiç bir iz kal-
mam›flt›r. Yaln›z mescidi, Kavak Deresi’nden
ay›rmak üzere yap›lan istinat duvar› hâlâ dur-
maktad›r ki, mabet bu duvar›n üzerindeki düz-
lükte bulunuyordu.

Kavak ‹skelesi, bugünkü Selimiye K›fllas›’n›n
sol taraf›ndaki asfalt yolun sonunda bulunuyor-
du. Bu yol, bugün de Kavak ‹skelesi Caddesi
ad›n› tafl›maktad›r. ‹skele, Selimiye K›fllas›’n›n

arka taraf›ndaki bahçenin üzerinde bulundu¤u
dik yamaçlar›n önünde idi. Bu iskelenin önün-
deki deniz sonradan doldurulmufltur. Bugün
Anadolu’ya iflleyen otobüsler bu iskelenin he-
men hemen biraz arkas›ndan geçmektedir.

Taz›c›lar Oca¤› ise Üsküdar-Kad›köy asfalt yo-
lu üzerinde ve eski Baytar Okulu’nun ön tara-
f›nda idi. Taz›c›lar ah›rlar› yak›n zamana kadar
duruyordu. Bugün meydan çeflmesi bulunmak-
tad›r.

Harab Mescit ad›n› sonradan alan K›zlar A¤a-
s› ‹brahim A¤a Mescidi’nin karfl›s›ndaki Müsa-
hip Hazinedar Ali A¤a Çeflmesi bugün de
mevcuttur. Çeflmenin üzerindeki namazgâh ta-
fl› kaybolmufltur. Çeflme, mescitten 12-13 y›l
sonra, 1654 tarihinde yap›lm›flt›r. Bu tarihler-
de Selimiye K›fllas›’n›n yerinde ise, meflhur Ka-
vak Saray› bulunuyordu. Saray›n duvarlar›,
Kavak ‹skelesi Caddesi’ni takip ederek, Üskü-
dar-K›s›kl› yolunun ayr›ld›¤› yere kadar uzan-
d›¤›ndan bu kavflak hâlâ ‘Duvardibi’ ad›yla
an›lmaktad›r.

Burada, kavak kelimesi üzerinde biraz durmak
gerekir. Osmanl› Devleti zaman›nda gümrük
memurlar›na ve gümrük muayenesinin yap›l-
d›¤› yerlere ‘kavak’ denirdi. Rumeli ve Anado-
lu Kava¤› isimleri de buradan gelmektedir.
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Mescidin bulundu¤u semt, bir mahalle olmad›-
¤›na göre, mabet, buradaki gümrük memurlar›-
n›n ve gümrükte iflleri olan kimselerin befl va-
kit namazlar›n› eda etmeleri için yap›lm›flt›.

Basit krokiden de anlafl›laca¤› üzere bu dar böl-
gede; 1- Kavak iskelesi camii, 2- Çömlekçiler
Kârhanesi, 3- Sultan I. Ahmet Çeflmesi, 4-
Bostan Köprüsü, 5- Ali A¤a Namazgâh› ve
Çeflmesi 6- Harap Mescit, 7- Za¤arc›lar Oca¤›,
8- Taz›c›lar Oca¤› ve Camii, 9- Hasip Pafla
Çeflmesi, 10- Nevnihal Hatun Namazgâh›, 11-
Taz›c›lar Köflkü bulunuyordu. (Bütün bu isim-
lerdeki maddelere bak›n›z.)

“‹brahim A¤a, tavafl› olma¤la Saray-› Hümâ-
yundan yetiflmifl 1049’da darü’s-saâde a¤as› ol-
mufltur. 1050’de bu vazifeden emekli olmufl ve
Arabistan’a gidip orada vefat etmifltir.”

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/225) (Sicill-i Osmânî,

1/102)

HAYDAR DEDE MESC‹D‹

Ayvansarayî Haf›z Hüseyin Efendi, Hadîka-
tü’l-Cevâmi adl› kitab›nda bu mescit için

flunlar› yaz›yor:

“Bânisi fieyh Haydar Buharî’dir. Tarik-i Nak-
flibendiye ricaline münhas›r bir zaviye-i aliyye-
dir. Kendi kabri dahi andad›r. Vefat›na ‘Ma¤-
fur’ 1112 (1700), lafz-› tarih vaki olmufltur.
Resa mahlas› ile yaz›lm›fl fliirleri vard›r. Mesci-
din minberini, Hekimo¤lu Ali Pafla vaz eyle-
mifltir. Ve fieyh Resaî’den sonra, fieyh Meh-

med Niyaz nam›nda bir zat fleyh olmufltur. Bu
dahi vefat eyledikte fieyh Haydar’›n yan›na
gömülmüfltür. Galatal› Haf›z Efendi bunun ve-
fat›na bu m›sra› tarih demifltir:

Niyaz idüb Hakka naz ile gitdi fiah Niyaz
1116 (1704)

Bu mescidin mahallesi yoktur.”

Haydar Dede Tekkesi fleyhi Mehmed Niyaz
Efendi’nin emsalsiz flâhidesi sonradan Karaca-
ahmet Mezarl›¤›’na, 2. Ada’ya nakledilmifltir.
Etraf› demir parmakl›kl› olan bu kabir, Har-
manl›k Kap›s› ile fiehitlik Camii aras›nda ve
sa¤ taraftad›r. Kitâbesinin tarih m›sra› fludur:

Na’il-i s›rr-› beka Seyyid Mehemmed-i Nakfli-bendî
1116

Hadîka yazar›, nerede oldu¤unu kaydetmemifl-
tir. Sicill-i Osmânî sahibi Mehmed Süreyya Bey
ise;

“Haydar Dede’ye, fleyh ve Buhara emirlerin-
den olmas› sebebiyle fiair Haydar ve Nakfli-
bendî denirdi. Anadolu’ya gelip Üsküdar’da
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sakin oldu. Bülbülderesi’nde Nakflibendî zavi-
yesi ve mescidini infla etti. 1112 (1700)’de ve-
fat ile oraya defnolundu. Keramet sahibi olup
Farisî ve Türkî fliirler inflas›nda muktedir idi”
demektedir.

3 Cemaziyelevvel 1123 (19. 7. 1711) tarihli bir
yaz›da, “Üsküdar Bülbülderesi’nde kain Tarik-
i Nakflî Bendegân›ndan fieyh Haydar Tekkesi
fukaras›na kiler-i amireden tahsis edilen sene-
vî 40 kile (Bir kile ortalama 25 kg.d›r) pirin-
cin toptan verilmeyip dört defada verilmesi”
yaz›l›d›r. (Osmanl› Arflivi Evkaf Defteri I, s.
232)

Mescit, isminden dolay› hep Haydarpafla Gar›
c›var›nda aranm›flt›r. Bugün, demiryollar› ara-
s›nda ‘Haydar Dede’ veya ‘Haydar Baba’ is-
miyle an›lan bir türbe vard›r. Bunun da ismi
yak›flt›rmad›r. Bu türbenin yan›nda Haydarpa-
fla ad›yla bilinen bir cami vard›. Aka¤alardan
olan Had›m Haydar Pafla, Bükrefl civar›ndaki
Kalugeran Savafl›’nda ve 24 A¤ustos 1595 tari-
hinde bir top güllesi isabetiyle flehid olmufltur.
Bükrefl’te medfundur.

Haydar Dede Mescidi, Bülbülderesi mevkiin-
de, Bülbülderesi-Ba¤larbafl› yolu (Cumhuriyet
Caddesi) ile Hac› Hesna Kuyu Sokak ve San-
dalc› Ç›kmaz›’n›n birleflti¤i yerde idi. Bugün
yaln›z, etraf›n› alçak bir duvar›n çevirdi¤i kü-
çük hazîresi mevcuttur. Bu küçük hazîre vak-
tiyle kapal› bir türbe idi. Ahflap çat›s› yeflile
boyand›¤›ndan halk aras›nda ‘Yeflilbafl Türbe’
diye an›l›rd›. Yan›ndaki bir soka¤a bu yüzden,
Yeflilbafl Bay›r› ismi verilmifltir. Türbede bugün
10 kadar kabir tafl› vard›r. Tafllar› sonradan
yapt›r›lan duvar›n hemen dibine yerlefltirildi-
¤inden okunmaz haldedir. Bir k›sm› k›r›kt›r.
K›r›k bir tafl üzerinde 1136 (1723) tarihi okun-
maktad›r. 1162 (1749) tarihlisi ise, Ümmügül-
süm Kad›n’a aittir. Biri de 1274 (1857)’de ve-
fat eden Börekçi Baba ismiyle maruf Mustafa
Hilmi Efendi’ye aittir. Kitâbesi fludur;

Esbak hazine kisedar› / Olub hasbe’l-icab tekaüd-
lü¤ü / Koyuldu¤u hengâmdan / Onbefl sene zarf›n-
da tahsil-i / ‹lm ile mezun cevad-han / Oldu¤u hal-
de dâr-› bekaya / R›hlet iden es-seyyid / Mustafa
Hilmi Efendi / 1274

On befl sene zarf›nda geçimini börek satarak
temin etti¤i için Börekçi Baba diye ün alm›fl-
t›r.

fieyh Haydar Efendi 1700 tarihinde vefat etti-
¤ine göre mescidini 1690 tarihlerinde yapm›fl
olmal›d›r.

Üsküdar’da yapt›r›lan ilk Kalenderhane budur.
Di¤erlerinden Sultantepe Özbekler Tekkesi
1166 (1752-53)’te, Afgan Tekkesi ise 1207
(1792-93) tarihinde yap›lm›flt›r.

Mecmua-y› Tekâya adl› risalesinde Üsküdar’l›
Ahmet Münib Efendi bu tekkeyi, ayin günü
Cuma olan bir Nakflî Dergâh› olarak göster-
mifltir. Yeri arsa olarak kaydedilen bu Özbek
Tekkesi’nin 1890 tarihlerinde fleyhi Mukim
Efendi idi.

1834 tarihinde yap›lan Saliha Sultan Dü¤ünü-
ne davetli fleyhler aras›nda, bu tekkenin fleyhi
Mukim Efendi de bulunuyordu. Mukim Efen-
di’nin uzun ömürlü oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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M. 1235 (Muharrem 1819) tarihli ve Yaz›c› zâ-
de Kad› ‹brahim Edhem imzas›yla yaz›lm›fl bir
yaz› ile “Üsküdar’da Nakflî Tariki’nden fieyh
Haydar Zaviyesi n›s›f (yar›m) meflîhatiyle buna
Filibe mukataas›ndan muhassas (tahsis olun-
mufl) taamiyenin (yemeklik) tevcih ve berat›-
n›n itas›” istenmifltir.

(Bu tekke ve mescidin yerini tam olarak anla-
yabilmek için Hammal Mehmet A¤a Camii
bahsine bak›n›z.)

Mescidin sol taraf›nda fieyh Camii mezarl›¤›na
kadar uzanan ve Hac› Selim A¤a Kütüphanesi
vakf›ndan olan Kethüda Bostan› vard›. Bu
semtte, 1112 (1700-1) tarihinde Valide Ket-
hüdas›’n›n yapt›rm›fl oldu¤u bir çeflme bulun-
maktad›r. Kethüda Mehmet Pafla’n›n kabri,
Üsküdar’da Yeni Cami hazîresindedir.

Hac› Selim A¤a Vakfiyesi’nden, günümüze ka-
dar gelebilen bostan›n tamam›n›n 77 dönüm
oldu¤unu ve bunun 35 dönümlük k›sm›na bir
çok dükkân yap›ld›¤›n› ö¤reniyoruz.

Büyük alim ve Nakflibendî fleyhlerinden Müs-
takimzâde Süleyman Saadeddin Efendi’nin ka-
leme alm›fl oldu¤u Tuhfe-i Hattatîn adl› eser-
de bu mescidin ad›, fiah Haydar Nakflibendî
hankâh› olarak geçmekte ve;

“Seyda-yi Nakflibendî, ‹stanbul’a Hind kafile-
siyle gelenlerdendir. Hüsn-i hatt-› tâlikde yegâ-
ne iken Mora Adas›’n›n fethi tarihinde (H.
1127/M. 1715) henüz 28 yafl›nda oldu¤u halde
vefat ederek Üsküdar’da fiah Haydar Nakfliben-
dî Hankâh›nda asûde-i Hakk” oldu demektedir.

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde ad›
“Bülbülderesi’nde Divan-› Özbek Tekkesi” di-
ye geçmektedir.

1256 (1840) ve 1294 (1877) tarihli tekkeler
listesinde de ayin günü cuma olarak gösteril-
mifl ve “Nakflibendiyye’den Özbek Tekkesi,
der kurb-i Bülbülderesi, der Üsküdar” diye
kaydedildi¤ine göre tekke 1880 tarihlerinde
faaliyette idi.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/240) (Sicill-i Osmânî,

2/260) (Türk Ans.19/102) (Daniflmend, Kronoloji 2/285,

indeks, s. 470) (Peçevî Tarih, Uras Türkçesi, 1/24) (A. Çe-

tin, ‹stanbul’daki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda,

Vak›flar Der. 13/589) (Tuhfe-i Hattatîn, s. 665) (Saliha

Sultan Dü¤ünü, s. 15/a) (Ayvansarayî, Vefeyât, ‹stanbul

Üni. Kütüphanesi  T. Y. No: 2464, s. 97) (Osm. Arfl. M.

Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri II, No: 14453)

HAYDAR PAfiA CAM‹‹

Cami, eski Haydarpafla Mesiresi’nde ve bu-
günkü Haydarpafla tren istasyonunun ar-

kas›nda idi.

Cami hakk›nda Hadîka yazar›:

“Bânisi Mehmet Efendi’dir. Pederi Ömer Efen-
di’dir. Sultan III. Mustafa (1757-1774) devri
ricalinden Cebehane memuru Ömer Efen-
di’nin ruhu için yapt›rm›flt›r.” demektedir.

Ömer Efendi, 1191 (1777) tarihinde vefat et-
ti¤ine göre, mabet, 1780 tarihlerinde yap›lm›fl
olmal›d›r.

Ömer Efendi’nin kabri, K›z›ltoprak’ta Zühtü
Pafla Camii’nin sol taraf›ndaki bak›ms›z hazîre-
dedir. Bu küçük mezarl›¤›n az ilerisinde Ömer
Efendi’nin Kalyonlar Bafl Halifesi oldu¤u s›ra-
da ve 1186 (1772-73) tarihinde yapt›rm›fl bu-
lundu¤u çeflme ve namazgâh› vard›r.

Camiin yan›nda halk›n yanl›fl olarak Haydar
Baba Türbesi dedi¤i Abdullah Baba Türbesi
bulunmaktad›r. Bu cami de, Ömer Efendizâde
Mehmet Efendi taraf›ndan yapt›r›ld›¤› halde,
bulundu¤u yerin ad›n› alarak Haydar Pafla Ca-
mii diye ünlü olmufltur. Haydar Pafla’n›n, cami
ve türbe ile bir alâkas› yoktur.
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Bilindi¤i gibi bugün ismiyle an›lan bölgeyi
Haydar Pafla, padiflah bahçesi olarak tanzim et-
tirmifl ve daha sonra da, bu genifl alan, kendi
mülkiyetine geçmifltir. (Haydar Baba Türbesi
bahsine bak›n›z.)

Cami, 1873 tarihinde Haydarpafla-‹zmit tren
hatt›n›n yap›m› s›ras›nda y›kt›r›lm›flt›r.

Ömer Efendi ile ailesi efrad›n›n gömülü bulun-
du¤u bak›ms›z mezarl›kta H. 1300 tarihli ka-
birler ve ayr›ca halk›n evliya olarak kabul etti-
¤i bir de yat›r vard›r. Ömer Efendi’nin vefat›na
Müstakimzâde flu tarih manzumesini söylemifl-
tir:

Koca Ömer ki Ser-i Defter-i Tersane
Nice dem ol idi tiryak derd-i kalb haluk
Tarik-i hufyede s›dd›ka çünki pir-i yad›
Emin-i perver ehl-i derun s›diki suduk
Var›nca erzel-i ömre irifldi da’vet-i Hak
‹cabet eyledi çün ber güzin-i mahlûk
‹lâhî ola tariki ricaline makrûn
Muhallifan-› alil dilân ola mefrûk
Yaz›ld› ana dua birle sal-› tarihi
Ömer Efendi ola yar ü hemdem-i Farûk

1191

Ba¤dat Caddesi üzerindeki namazgâh tafl› ve
çeflmesi 1976 senesinde hiç gere¤i yok iken,

yolun geniflletilmesi s›ras›nda sökülmüfl ve Üs-
küdar, Karacaahmet Mezarl›¤› fiehitlik Kap›s›
ilerisindeki Mimar Kas›m A¤a lâhdinin yan›na
at›lm›flt›r. Bu ameliye s›ras›nda sütun fleklinde-
ki çeflme k›r›larak üç parça haline gelmifltir.

Haydarpafla Camiini yapt›ran kifli Mehmed
Emin Efendi Hammamîzâde diye bilinmekte-
dir. Babas› Ömer Efendi’nin Topkap› yolunda,
Millet Caddesi ile Özbek Süleyman Soka-
¤›’n›n birleflti¤i yerde ve Molla Gürani Cami-
i’nin hemen sol taraf›nda bir hamam› vard›.

Emin Efendi sadaret mektubî kaleminde yetifl-
mifl, hâcegândan ve sonra Bafl Halife olmufltur.
1228 (1813)’de Piyade muhasebecisi ve sonra
Cebeciler kâtibi olup 27 Cemaziyelâhir 1229
(16 Haziran 1814) tarihinde vefat etmifltir.
Kabri, Eyüp’te, Ferhat Pafla Türbesi’nin sol ta-
raf›ndaki mezarl›ktad›r. Kafesî destarl› flâhide-
sindeki yaz› fludur:

Hâcegân-› divan-› hümâyun’dan cebeciler kâtibi
Hammamizâde Mehmed Emin Efendi.
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Haydarpafla Camii, Manisa’n›n meflhur Kara-
osmano¤ullar› ailesinden Hac› Eyüp A¤a tara-
f›ndan tecdiden tamir edilmifltir. Eyüp A¤a,
1231 (1815)’de vefat eden Hac› Hüseyin
A¤a’n›n o¤ludur. Kabri, Manisa’da Çaflnigir
Camii hazîresindedir. Tafl› üzerinde:

Kudema-y› hanedan-› rasihü’l-erkândan
‹stabl› Âmire rütbe-i refi’asiyle sab›ka
Saruhan Sanca¤› kaimmekam› Osman A¤azâde
Merhum ve ma¤furun-leh el-hac Eyyüb A¤a
ruhi içün Fatiha

Sene 1261 fî 7 Muharrem (Ocak 1845)

diye yaz›l› bir kitâbesi vard›r.

Karaosmano¤ullar› ailesine ait bir kaç tafl, Ka-
racaahmet Mezarl›¤›’nda ve 7. Ada’dad›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/241) (Ayvansarayî,

Mecmua-y› Tevarih, Topkap› Saray› No: 1565, s. 128/A)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 36) (Sicill-i Osmânî, 3/ 93 ve 594) (S.

Eyice, ‹stanbul fiam-Ba¤dad Yolu Üzerindeki Mimarî Eser-

ler, ‹stanbul Üni. Ed. Fak. Tarih Der. 1958, Say›: 13, s.

94-95) Kemal Özergin, Üsküdar Bostanc›bafl› Derbendi Gü-

zergâh› Mimarî Eserleri’nin Kitâbeleri, ‹stanbul Üni. Ed.

Fak. Tarih Der. 1958, Say›: 13, s. 123-124) (‹. Tan›fl›k, ‹s-

tanbul Çeflmeleri, 2/372-273) (Gezi Notu)

HAYRETT‹N ÇAVUfi CAM‹‹

Mabet, Hayrettin Çavufl Mahallesi’nde,
Beygirciler Soka¤› ile Ferah Soka¤›’n›n

birleflti¤i yerde ve ilk soka¤›n sol köflesinde idi.

Camiin yan›nda, fiehzade Numan’a ait 1141
(1728-29) tarihli bir çeflme vard›r. Bu çeflme-
nin yan›ndaki ahflap, iki katl› Hac› Bedel K›z
Mektebi’nden eser kalmam›flt›r. (Vaziyet plân›
için bu çeflme bahsine bak›n›z.)

Hadîka yazar› bu cami için flu bilgiyi vermifltir:

“Bânisi Hayrettin Çavufl’tur ki, Sultan Süley-
man Han vakti ricalinden ve zümre-i çavuflan-
dand›r. Mescidi yan›nda medfundur. 964
(1556-57) senesinde vefat eylemifltir. Mahal-
lesi vard›r.”

1930 tarihlerinde kullan›l›r halde olan mabet,
kadro harici b›rak›ld›¤›ndan harap olmufl ve
1945 tarihinde y›k›lm›flt›r. Arsas›n› bir y›k›c›
kullanmaktad›r.

Mir’at-i ‹stanbul yazar›, eserinde;

“Bu mahalde 1262 (1846) senesi yanm›fl Hay-
rüddin Çavufl’un camii arsas› bulunmaktad›r”
demektedir.

Eser, 1314 (1896-97)’de bas›ld›¤›na göre, ca-
miin 50 seneye yak›n arsa halinde kald›¤› ve
daha sonra da ahflap olarak yeniden yapt›r›ld›-
¤› anlafl›lmaktad›r.

‹ki çitlenbik a¤ac›n›n gölgeledi¤i aç›k türbede,
Hayrettin Çavufl’un silindir biçimindeki flâhi-
desi bulunmaktad›r. Kitâbesi fiudur:

Sâhibu’l-hayrat merhum
Hayreddin Çavufl ruhi-çün
el-Fatiha

Sene 964
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Yolun karfl›s›ndaki, camiin küçük hazîresi de
1972 y›l›nda kald›r›lm›flt›r. Yaln›z iki tafl hâlâ
durmaktad›r.

Toptafl› bulvar› aç›l›rken toprak seviyesi düflür-
üldü¤ünden camiin arsas› ve türbe yüksekte
kalm›flt›r.

Hayrettin Çavufl, ‹stanbul’a ilk defa ‘Çavufl
Üzümü’ fidesini getiren kimse olarak tarihe
geçmifltir.

Büyük bir ihtimalle, Üsküdar Çavufldere Cad-
desi ve semti ismini bu cami bânisi Hayrettin
Çavufl ad›na izafeten alm›flt›r. Belki de, Bozca-
ada’dan getirdi¤i fideleri bu derenin kuzey ya-
maçlar›na diktirdi¤i için buras› bu isimle an›-
lagelmifltir.

Hayrettin Çavufl Mescidi’nin imam› Haf›z
Mehmet Veysi Efendi’nin o¤lu Haf›z Muhyid-
din Tan›k’t›r. Büyük babas›, ayn› mescidin
imam› Haf›z Mehmed Hilmi Efendi’dir. Muh-
yiddin Efendi 1296 (1878)’de ayn› mahallede
do¤mufl ve 1319 (1901)’da Musiki-i Hümâyun
müezzinler k›sm›na dahil olmufl ve Haf›z Hak-
k› Bey’in emekli olmas› üzerine de müezzin ba-
fl› olmufltur. Osmanl› Hanedan›’n›n son müez-
zin bafl›s› bu beydir. Bu zat›n ilk musiki hocas›
Haf›z Tevfik Bey’dir. Tevfik Bey’in kabri, Ka-
racaahmet’te fiehitlik civar›nda olup 1324
(1906) tarihlidir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/213) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. 7/3787, 3791, 3795) (M. Pakal›n, Tarih Deyim-

leri, 1/333) (Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devleti Saray Teflkilât›,

Çavufl md.) (Gezi Notu) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 121)

HÜSREV A⁄A CAM‹‹
(ESK‹ HAMAM CAM‹‹)

Cami, Eski Hamam karfl›s›nda, Dar› Soka¤›
ile Kavakl› ‹skele Soka¤›’n›n birleflti¤i

yerde ve 1141 (1728-29) tarihinde yapt›r›lan
Sadrazam ‹brahim Pafla Çeflmesi’nin arkas›n-
dad›r.

Dar› Soka¤›, Tekel binalar›n›n yap›lmas›ndan
sonra trafi¤e kapat›lm›flt›r. Di¤er sokak ise is-
mini, bu yolun sonunda bulunan gümrük tefl-
kilât›ndan alm›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
döneminde, gümrük teflkilât›n›n di¤er bir ad›
da ‘Kavak’ idi. (Üsküdar iskeleleri ve vaziyet
krokisi için, yukar›da ad› geçen çeflme bahsine
bak›n›z.)

Cami hakk›nda Hadîka yazar› flu bilgiyi ver-
mektedir:

“Bânisi, darü’s-saâde a¤as› Hüsrev A¤a’d›r.
Mihrab›n›n önünde medfundur. Minberini
Kal›no¤lu lâkab›yla tan›nan el-hac Ahmet
A¤a koymufl hatta bir mektep de eklemifltir.
Bu camiin mahallesi yoktur.”

Bu aç›klamada, mabedin hangi tarihte yap›ld›-
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¤›na dair bir bilgi yoktur. Eski Eserler’deki bir
kay›tta ise, Hüsrev A¤a’n›n, 930 (1523-24) ta-
rihinde vefat etti¤i yaz›l›d›r. Bu do¤ru oldu¤u
takdirde mabet, en geç 1520 tarihlerinde ya-
p›lm›fl demektir. Bu da, Kanunî Sultan Süley-
man’›n tahta geçti¤i y›ld›r.

Ahmet A¤a, Nuhkuyusu karakolu (flimdi As-
kerlik fiubesi) karfl›s›ndan Harmanl›k mevki-
ine (flimdi Zeynep-Kâmil Hastahanesi otobüs
dura¤›n›n bulundu¤u mevki) kadar olan s›ra
konaklar›n zemini ile civar›ndaki tarla ve ara-
zilerini vakf ile Hüsrev A¤a Camii’ni ihya et-
mifltir.

Mabede, Kavakl› ‹skele Soka¤›’na aç›lan avlu
kap›s›ndan girilir. Sa¤ tarafta, topra¤a gömülü,
yaln›z bafl sikkesi d›flar›da kalm›fl, Hüsrev
A¤a’ya ait olmayan bir kabir vard›r.

fiimdi görülen mabet, bir XIX. yüzy›l yap›s›d›r.
Duvarlar› kârgir, çat›s› ahflap olup, mihrab› nifl
fleklinde d›fla taflm›flt›r. Minberi ahflapt›r. Cami
büyük ve yüksek pencerelerden ›fl›k al›r. Hiç

bir yerinde kitâbesi yoktur. Sa¤ taraftaki mina-
resinin kaidesi devrinden kalma olup munta-
zam kesme tafltan yap›lm›flt›r. Gövde ve petek
k›s›mlar› çimento ile s›vanm›flt›r.

Kal›nzâde Ahmet A¤a, 1197 (1783) tarihinde
vefat ederek Karacaahmet Mezarl›¤›’na gömül-
müfltür. Ahmet A¤a’n›n kabri, ‹ranl›lar Mesci-
di’ne giden yolun k›vr›m yapt›¤›, dere yata¤›-
n›n yan›nda ve mezarl›k duvar›n›n dibindedir.
Küçük ve ince sütun flâhidesi üzerindeki kitâ-
besi fludur:

Sâhibu’l-hayrat / Kal›nzâde merhum / el-hac Ah-
med A¤a’n›n / Ruhi çün el-Fatiha.

Sene 1197 fî Rebiyülevvel.

Yan›nda 18 fievval 1214’de vefat eden efli
Emetullah Hatun’un flâhidesi ve fieyhülislâm
Müftizâde Ahmet Efendi’nin tafl› vard›r.

Mabet, 1319 (1901) tarihinde ve Galip Pa-
fla’n›n Evkaf Naz›r› oldu¤u dönemde tamir et-
tirilmifltir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/205) (‹. Hakk›, Merâ-

k›d, s. 6) (Eski Eserler Müdürlü¤ü Dosya No: D-9) (Osm.

Arfl. Evkaf ‹dareleri Katalo¤u, 1/216)

‹BRAH‹M A⁄A ÇAYIRI CAM‹‹

Mescit, ‹brahim A¤a Çeflmesi Soka¤› ile
‹brahim A¤a Camii Soka¤›’n›n birleflti¤i

yerde ve ‹brahim A¤a Soka¤›’n›n sa¤ köflesin-
dedir. Her iki soka¤a aç›lan avlu kap›lar› var-
d›r.

‹brahim A¤a Çeflmesi Soka¤›’ndan bir kaç ba-
samakla, sokak olan avluya ç›k›l›r. Burada, sol
tarafta bir Bizans sütun bafll›¤› dikkati çekmek-
tedir. Sa¤ tarafta ise, hiç bir yerinde kitâbesi
olmayan mabet bulunmaktad›r.

Cami, 1939’da Vak›flar ‹daresi’nce flimdiki ha-
liyle tamir edilmifl ve her yan› çimento ile s›-
vanm›flt›r. Çat›s› beton has›r olup üzeri kiremit
döflelidir. Alt üst pencerelerden ›fl›k alan ma-
bedin minberi ahflapt›r. Minaresi sa¤ tarafta-
d›r.

Mabedin bir dönem tekke camii haline getiril-
di¤i bilinmektedir. Fakat fleyhleri ve kuruldu¤u
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tarih belli de¤ildir. Baflbakanl›k Osmanl› Arfli-
vi’ndeki B. 1146 (Aral›k 1733) tarihli bir arzda
“Babü’s-saâde nezaretinde bulunan evkaftan
Üsküdar’da ‹brahim A¤a Zaviyesi” diye ad›
geçmektedir. (Osm. Arfl. Evkaf Defteri II, No:
15714 ve III, No: 21735; Evkaf ‹daresi Katalo-
¤u, I/132, 306)

K›ble taraf›nda, ‹brahim A¤a’n›n çimento ile
takviye edilmifl kabri vard›r. Kitâbesi yoktur.
Bafl taraf›na yuvarlak bir sütun yerlefltirilmifl-
tir. Etraf›nda, bak›ms›z, bir çok kabirler ve flâ-
hideler bulunmaktad›r. Hazîredeki en eski ta-
rihli kabir, 1066 (1655-56) tarihli olup Kap›
A¤as› Ahmet A¤a’ya aittir. Dört köfle flâhidesi
üzerinde bir Kadirî Tac› vard›r. Boyuna kadar
topra¤a gömülü iken, ç›kar›l›p tarihi okunmufl-
tur. Ayvansarayî Haf›z Hüseyin Efendi’nin,
Mecmua-y› Tevarih adl› eserinden al›nan kitâ-
besi fludur:

Abid-i naçiz-i Hüda-y› müste’an
‹fl bu meflhed sahibi Ahmet A¤a
R›hlet itdi kapu a¤as› iken
Zulmet oldu Hak ide rahmet ana
Rahmetiyle hurremin afv eyleyüb
Hem-dem ola ana yar›n asfiya
Dokuzuncu gün cemaziyelevvelin
Eyledi terk-i cihan-› bî-vefa

Kim bile bin altm›fl alt›da olup
Eyledi Hak ana bu cay-› atâ
Ruhuna her kim okursa Fatiha
Dest-giri ola yar›n Mustafa

1066

Bu kabrin bir efli de, 1166 (1753) tarihlidir.

Hadîka yazar›, bu cami için flu bilgiyi vermek-
tedir;

“Bânisi, ‹brahim A¤a, Sultan III. Murad dev-
rinde Babü’s-saâde A¤a’s› olmufltur. Tâk-› der-
gâh›nda olan tarihi 888 (1483)’tür. Kabri dahi
ordad›r. Mescit binas›ndan sonra on adet evli
odalar› ve on adet bekâr odalar› bina ettirmifl-
tir. Sonradan Kadiriyye fleyhlerinden fieyh
Mustafa Efendi camiye zaviye ve daha sonra
Sultan I. Mahmud devrinde (1730-1754) Da-
rü’s-saâde A¤as› el-hac Beflir A¤a’n›n yedekçi-
si olan el-hac Veliyüddin A¤a minber koymufl-
tur. 1161 (1748) tarihinde vefat ederek cami-
ye yak›n meydanda medfundur.

Bu mahalde ve her sene ‘Surre’ kalkt›kta dua
olunur ve azim cemiyet olur. Yolcular dahi
ekseriya bu mahalden dost ve akrabalar›na
veda ettikleri için ‘Ayr›l›k’ ad›yla flöhret bul-
mufltur.”
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“Camiin müstakil bir mektebi dahi vard›. Lâ-
kin harap oldu¤u için camiin son cemaat yeri-
ni s›byan mektebi flekline sokmufllard›r.

Bu mahalle yak›n A¤a Ba¤› denmekle meflhur
ba¤da bir Kasr-› Hümâyun olup oraya baz› bi-
nifl (atl› alay; atl› geçit) olur.”

Hadîka’da görülen 888 H. tarihi bask› hatas›
olmal›d›r. Çünkü, Sultan III. Murat, 982-1003
(1574-1595) tarihleri aras›nda hüküm sürdü-
¤üne göre mabet, 988 (1580) tarihinde yap›l-
m›fl olmal›d›r.

Hazîrenin yan›ndaki mektep, sonradan tamir
edilerek ‹brahim A¤a Polis Karakolu haline
getirilmifltir.

Mektebin önünde, kitâbesi olmayan fakat ca-
mi ile beraber H. 988 tarihinde yapt›r›lan ‹bra-
him A¤a Çeflmesi vard›r. (Bu bahislere bak›-
n›z.)

Mehmet Raif Bey, Mir’at-i ‹stanbul adl› eserin-
de:

“Mescidin tarih-i rakkamisi 988’dir. Kabri da-
hi âbâdedir. Camiin avlusunda pek rânâ bir su-
retde ifllenmifl tafldan ma’mul ve abdest alma¤a
mahsus bir su haznesi vard›r ki, üzerinde ‘Sâhi-

bu’l-hayrat ve’l-hasenat fiuhi Usta’ ibaresi mah-
kukdur. Tarihi 1186 (1772-73)’dür.

Camiin ba¤çesinde sab›kan Babü’s-saâde A¤a-
s› Çolak Ahmet Dede ile 1134 (m1721-22) ta-
rihinde vefat eden meflayih-i Kadiriye’den
fieyh Mustafa Efendi medfunlard›r.” demekte-
dir. Mustafa Efendi’nin kabri bugün de mevcut
olup 1134 (1721) tarihlidir. Kabir tafl›nda flu
kitâbe vard›r:

Kutb-› âlem Hazreti Sultan Abdülkadir’in
Ruh-› tahkikin tutub itmifldi terk-i mâsivâ
Manevî evlâd› idi flüphesiz sâdâtdan
Ruh-› kudsîsine eylerdi demâdem iktidâ
Rûz ü fleb ihyâ eyledi Kadirî erkân›n›
Bu makam-› dilküflâde olmufl idi muktedâ
Bir du’a idüb didim târih-i harf-i cevherî
Ola me’vâ câygâh›n Kadirî fieyh Mustafa

1134

Babü’s-saâde A¤as› Ahmet A¤a, Gedikpa-
fla’da, Emin Sinan Camii Soka¤› üzerindeki bu
isimle bilinen mabede minber koyarak cami
haline getirmifltir.

Hazîrede gömülü olanlar flunlard›r:

‹brahim A¤a’n›n büyük kabrinde, bir sütun ve
üzerinde Darü’s-saâde A¤alar›n›n giydi¤i tepe-
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si genifl, alt k›sm› dar bir sikke vard›r. Ayak ta-
fl›, bir kuyunun ç›kr›k aya¤›d›r. Bafltafl› önün-
deki bir mermer levhada: ‘Eserü’s-seyyid Os-
man Safder. 11 Ramazan 1292 (11 Ekim
1875)’diye yaz›l›d›r.

1181 (1767). Kâtibî serpufllu. Babü’s-saâde
A¤alar›ndan Maraflî Hac› Yusuf A¤a.

1134 (1721). fieyh Mustafa Efendi. Kitâbesi
yukar›da yaz›ld›.

1155 (1742). Osman A¤a.

1170 (1756). Kâtibî serpufllu. Kapu kâtibi
A¤as› el-hac Halil Efendi.

1127 (1715). Kâtibî serpufllu. Saray-› Cedid’de
kiler kethüdas› Mustafa A¤a.

1185 (1771). Maden Emini el-hac ‹brahim
A¤a. (Sicill-i Osmânî, 1/134)

1246 (1830). Kabasakal Mahallesi’nde fiat›r
Osman A¤a’n›n efli Zeynep Hatun.

1271 (1854). Bedesten hacesi ‹brahim a¤a.

1274 (1857). Korucu Ali A¤a’n›n annesi Emi-
ne Hatun.

1278 (1861). Kastamonulu Salih Baba.

1294 (1877). ‹smail Hakk› bin Salih.

1295 (1878). Lâhit. Sadr-› esbak Mehmed
Hüsrev Pafla kethüdas› Mustafa Reflid
Efendi. Receb 5.

1298 fievval 29 (Eylül 1881). ‹brahim A¤a
vakf› kâtibi es-seyyid el-hac Osman Saf-
der Efendi ve efli.

1305 Zilkade 3 (Temmuz 1888). Ali Bey’in efli
Fat›matü’z-Zehra Han›m.

Abdest haznesinin bânisi fiuhi Hatun, harem-
i hümâyun kethüdas› olup 1197 (1782)’de ve-
fat etmifltir. Kabri, Ayazma Camii hazîresinde-
dir. Tafl› vard›r.

Mabet, 1315 (1897) tarihinde yeniden yap›l-
m›flt›r.

Kaynaklar: (Ayvansarayî, Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/39 ve

2/242) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih. Haz. F. Derin-

V. Çabuk, s. 107-290) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 36-37) (Sicill-

i Osmânî, 1/95, 3/172, fiuhi Hatun) (Osm. Arfl. Evkaf Def-

teri II, No: 15714 ve III, No: 21735) (Evkaf ‹dareleri Ka-

talo¤u, 1/132-306)
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‹HSAN‹YE CAM‹‹

Cami, eski Sultaniye, daha sonra Çatmac›-
lar, yeni Dr. S›tk› Özferendeci Soka¤› ile

eski Çit, yeni Neyzenbafl› Halil Can Soka¤›
aras›ndad›r. Her iki soka¤a aç›lan kap›lar› var-
d›r. Çit Soka¤›’na aç›lan kap›s›n›n sa¤ taraf›n-
da 1240 (1824) tarihli bir çeflme bulunmakta-
d›r.

Camiin sa¤ taraf›nda Haf›z ‹sa A¤a’n›n, 1240
(1824-25) tarihinde yapt›rm›fl oldu¤u çok bü-
yük hazneli abdest musluklar› mahalli ve onun
yan›nda ise, Serasker Nam›k Pafla’n›n o¤lu Ce-
mil Pafla’n›n 1301(1883-84)’te yapt›rm›fl oldu-
¤u küçük bir abdest teknesi vard›r. (Haf›z ‹sa
A¤a Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Cümle kap›s› üzerinde 1287 (1870) tarihli ve
dört sat›r halinde, sekiz m›sral› flu tamir kitâbe-
si bulunmaktad›r:

K›lub Sultan Osman Han-› salis ibtida infla
Bu cami oldu bir hayli zaman yahu ibadetgâh
Tamamiyle olub on y›l mukaddem muhterik nâgâh
Cema’ati gezerdi arayub her su ibadetgâh
Bu kerre akçeler sarfiyle evkâf-› Hümâyundan
Mücedded kârgir inflâ olundu flu ibadetgâh
Senih ihyas›na tekbir ile tarih ider inflâd
Metin oldu yine âlâ yap›ld› bu ibadetgâh

1287

fiair Senih’in haz›rlam›fl oldu¤u bu kitâbeden
camiin ilk defa ahflap olarak yap›ld›¤›n› ve in-
flas›ndan 108 y›l sonra yand›¤›n› ve bu haliyle
10 sene kald›ktan sonra Sultan Abdülaziz za-
man›nda onun vakf›ndan kârgir olarak yap›l-
d›¤›n› ö¤reniyoruz.

Mabet, alt üst pencerelerden ›fl›k al›r. Alt pen-
cerelerinin üst hizas›na kadar Çanakkale çini-
leri döflenmifl olup, mihrab› ise mermer kapl›-
d›r. Minberi ahflapt›r. Tavan› beton olup orta
k›sm› kubbelidir. Ayd›nl›k, ferah bir camidir.
Minaresi sa¤da olup flerefesinin etraf› ve külah
k›sm› flekilli kesme taflt›r. Di¤er k›s›mlar› çi-
mento s›val›d›r.

Bu mabet hakk›nda Hadîka’da flu bilgi vard›r;

“Bânisi, Sultan III. Osman’d›r. ‹hsaniye den-
mekle maruf olan daire dahilinde bulunan ha-
neler ile beraber yap›lm›flt›r. Bitiminde bu ta-
rihi demifllerdir:

Hazreti Sultan deryadil rüsûm-› Osmaniyân
K›ld› çün teflrif baht-› taht-› Osmaniyye’yi
K›bleye itdi teveccüh arz-› Kudse ibtida
Eyledi izhar bu esrar-› insaniyyeyi
Yapd› bir nev belde-i ma’mur ihsan eyleyüb
Kalbi oldu reflha-pafl asâr-› Rabbaniyye’yi
Bir eserdir ta k›yamet hayr-› cari bunda kim
Hiç kapatmaz defter-i amâl-i Rahmaniyye’yi
Oldu cem’iyyet dekakin ile gûnagûn renk
K›ld› cümle g›bta kâr-esvâk mercaniyyeyi
Hakk-teâlâ zâhir ve bât›nda ma’mur eylesin
A¤d›r›r bu hayr› heb flahan-› Osmaniyye’yi
Resm-i Osmanî ile tarih yazd› kilk-i dil
Hak için Sultan Osman yapd› ‹hsaniyye’yi

1169 (1755)

Bu uzun kitâbeden, Sultan III. Osman’›n tahta
ç›kar çakmaz bu mahalleyi ve dükkânlar›n›,
cami ile beraber yapt›rd›¤›n› ve semtin günden
güne renklendi¤ini ö¤reniyoruz.
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Bu semt ve civar› bu tarihe kadar iskân sahas›
d›fl›nda idi. Bu bölge, yani ‹hsaniye, Selimiye,
Haydarpafla Lisesi ve Haydarpafla Gar›’n›n bu-
lundu¤u yerler padiflah has› idi. (Üsküdar Sa-
ray› bahsine bak›n›z.)

Kitâbe, Müstakimzâde Süleyman Sadeddin
Efendi taraf›ndan söylenmifltir. Kendisi devri-
nin ünlü bir alimi idi. Bir çok eseri vard›r.
1202 (1787)’de vefat etti. Kabri, Zeyrek civa-
r›nda, So¤ukkuyu Medresesi denilen Pîrî Meh-
med Pafla Medresesi karfl›s›ndaki hazîrededir.

Sultan III. Osman, 13 Aral›k 1754’de tahta
ç›kt›, 29/30 Ekim 1757’de vefat etti. Kabri, Ye-
ni Cami Türbesi’ndedir. Nuruosmaniye Camii
onun zaman›nda ibadete aç›ld›¤›ndan onun is-
mi verilmifltir.

‹sa A¤a fiad›rvan› yan›ndaki Küçük flad›rvan›n
üzerindeki kitâbe fludur:

Ferikandan müteveffa / Cemil Pafla Hazretlerinin
/ hayrat›d›r.

1301 (1883)

Pafla, ölümünden evvel kendisine “müteveffa”
demifltir. 1307 (1890) tarihinde vefat etmifltir.
Kabri Karacaahmet Mezarl›¤›’nda, 7. Ada’da-
d›r.

Camiin küçük hazîresinde; 1197 (1783)’de ve-
fat eden, Sultan III. Mustafa’n›n ikballerinden
Habibe Han›m’›n ve 1297 (1880)’de vefat
eden ceyb-i hümâyun hazinedâr› Hac› Ahmet
Efendi’nin kabirleri vard›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/228) (‹slâm Ans.

9/448) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 73-74) (Sicill-i Osmânî, 3/87,

Müstakimzâde) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, Haz. F.

Derin-V. Çabuk, s. 418)

‹HSAN‹YE MESC‹D‹

Mabet, Küçük ‹hsaniye’de denize naz›r, ‹h-
saniye ‹skelesi Soka¤› ile ‹hsaniye Camii

Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve ‹hsaniye Camii
Soka¤›’n›n sa¤ taraf›nda idi. Tam köflede, Ha-
f›z ‹sa A¤a’n›n 1228 (1813) tarihinde yapt›r-
m›fl oldu¤u, güzel bir çeflme vard›r. Bugün pek
harap durumdad›r.

Hadîka, flu bilgiyi vermektedir:

“Bânisi, Sultan III. Osman’d›r. ‹hsaniye Camii
ile beraber ayn› zamanda yani 1169 (1755-56)
y›l›nda infla edilmifltir. Gerek camiin ve gerek-
se bu mescidin vazifelileri Nuruosmaniye Ca-
mii’nden tayin edilmifltir. Bu Küçük ‹hsani-
ye’deki evler, Sultan IV. Mehmet’in k›z› olan
Hatice Sultan’›n kendi ad›na infla ettirdi¤i,
Ayvansaray’da sur d›fl›ndaki sahil-saray›n›n
yak›n›nda bulunan cami, mektep ve sebilin ge-
lir vak›flar›d›r.”

Osmanl› Arflivi’ndeki bir yaz›ya göre, Sultan
III. Mustafa bu mescidi çok hürmet etti¤i ve
1156 (1743)’de vefat eden halas› Hatice Sul-
tan’›n ruhu için yapt›rm›flt›r. Mabet bu yüz-
den bu tarihten sonra onun ad› ile an›l›r ol-
mufltur.

Mescide, darü’s-saâde a¤as› Halilpaflal› Bilâl
A¤a (öl. 1222/1807, Eyüp) kâtibinin 3. halife-
si Dervifl Ahmet Efendi minber koymufl ve ma-
bedi cami haline getirmifl ve vak›f tahsis etmifl-
tir. Vakfiyesi 18 Cemaziyelâhir 1218 (5 Eylül
1803) tarihlidir.

‹hsaniye Camii ile beraber 1755 tarihinde ya-
p›lm›fl olan bu ahflap mabet, Sultan III. Musta-
fa (1757-1774) taraf›ndan 1179 (m1765-66)
tarihinde tamir edilmifltir. (Sultan’›n hayat›
için Ayazma Camii bahsine bak›n›z.)

Üsküdar Cami ve Mescitleri

219

‹hsaniye Camii

kitabesi.

‹hsaniye Camii

çeflmecikleri.



Bu tamir s›ras›nda kap›s› üzerine konmufl olan
kitâbe fludur;

Sâhibu’l-hayrat Osman Han’›n âsâr› olub
Yapd› ‹hsaniye nam›yla mahallat-› cedid
Mescid ile cami’ye bi’r-i mahsus yapd›lar
Fî-sebîlillâh câri mai lezzat birr-yer
Çün mürûr-› zaman ile tamire muhtaç olma¤›n
Bildi Sultan Mustafa Han itdi ihya-i cedid
Bu mahalde sâhibu’l-hayre du’a tarihidir
Cami’in tamiri oldu cümleye ihsan-› mescid

1179

Meflhur Üsküdar Saray›’n›n yerine veya bahçe-
sine infla ettirilen mescit, tamirinden 129 y›l
sonra, 1308 (1890-91) senesinde yeniden ta-
mir olunmufl ve bu onar›m s›ras›nda da sol ta-
raf›na tu¤la bir minare ilâve edilmifltir.

1935’de mevcut oldu¤u baz› haritalarda görü-
len mabet seksenli y›llar›n sonuna kadar arsa
halindeydi. Sadece minaresinin kaidesi dur-
maktayd›. Vak›flar Müdürlü¤ü’nce Mart 1988
tarihinde mabedin yap›m›na bafllanm›fl ve
1990 senesi bafl›nda tamamlanarak ibadete
aç›lm›flt›r. Meyilli bir arazide bulundu¤undan,
fevkânîdir. Alt üst pencereli olup üsttekiler
vitrayl›d›r. Alt pencerelerin üstüne kadar ‘Sü-
merbank’ çinileri ile kaplanm›flt›r. Tavan göbe-
¤i çevresindeki yaz› ile mihrap yaz›s› 1404 ta-
rihli olup Hüseyin Bey’in hatt› ile yaz›lm›flt›r.
Minaresi sa¤dad›r. Hazîresi yoktur.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/228) (‹. Tan›fl›k, ‹stan-

bul Çeflmeleri, 2/416) (Pervitij Paftalar›) (Mir’at-i ‹stanbul,

s. 74-75) (Gezi Notu)

‹RANLILAR CAM‹‹
(SEYY‹D AHMET DERES‹ CAM‹‹)

Mabet, Seyyid Ahmet Deresi’nin sol tara-
f›nda ve meyilli bir arazi üzerine infla et-

tirilmifltir.

Camiye, Nuhkuyusu Caddesi’nden ayr›lan
Seyyid Ahmet Deresi yolu ile gidildi¤i gibi,
Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n takriben orta ye-
rinde bulunan fiehitlik Namazgâh›’n›n yan›n-
dan ayr›lan bir yoldan, Seyyid Ahmet Deresi
üzerinde bugün mevcut olmayan tafl köprü ge-
çilmek suretiyle gidilirdi.

Fevkânî olan bu minaresiz camiin alt›nda ga-
silhane vard›r. Duvar›nda müteaddid kitâbeler
ve çeflmeler bulunmaktad›r. Bunlardan biri
1321 (1903) tarihinde Hac› Mehmet Nâbi ve
Hac› R›za ad›nda iki ‹ranl› taraf›ndan yapt›r›-
lan Hac›lar Çeflmesi’dir.

Gasilhane, 1271 (1857) tarihinde yap›lm›flt›r.
Bunu gösteren kitâbe kap›s›n›n yan›ndad›r.
Burada binan›n, Cüneyd Ali ad›nda bir kimse
taraf›ndan yap›ld›¤› yaz›l›d›r.

Camiin yan›ndaki merdivenlerin sa¤ taraf›nda
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bulunan ve 1165 (1751) tarihinde Silâhtar Sü-
leyman A¤a taraf›ndan yapt›r›lan Çeflme, bu-
gün mevcut de¤ildir. Merdivenlerin sol tara-
f›nda meflruta binas›, ileride ve tepede ‹ranl›lar
Mezarl›¤› bulunmaktad›r. Etraf› bir duvarla
çevrili olan mezarl›¤›n üzerinde bulundu¤u te-
penin do¤u eteklerinden Seyyid Ahmet Dere-
si’nin di¤er bir kolu akmakta olup buras› ‘Ko-
ruluk Mesiresi’ ad› ile ünlüdür.

Camiin k›ble taraf›nda ve ileride 1915 y›llar›n-
da Çanakkale Muharebeleri’nde yaralan›p da
Haydarpafla Askeri Hastahanesi’nde ölen Al-
man asker ve subaylar›n›n gömüldü¤ü mezarl›k
vard›r. Bu mezarl›ktaki kabirler 1965 tarihinde
aç›lmak suretiyle kemikler toplanm›fl ve birer
torbaya yerlefltirilerek Tarabya’daki yazl›k Al-
man Konsoloslu¤u’nun bahçesine nakledilmifl-
tir. Üzerlerine buradan sökülen kitâbeler yer-
lefltirilmifltir. Kademeli olan mezarl›¤›n iki ya-
n›na erler, orta k›sm›na da subaylar gömülmüfl-
tü. Merdivenlerle ç›k›lan orta k›sm›n karfl›ya
gelen duvar›nda dört kitâbe yeri ve bunlar›n
üzerindeki Almanca yaz› izleri elan görülmek-
tedir. Alman Mezarl›¤›’n›n önünde, Araplar
Mezarl›¤› ismi ile an›lan yerde, sadece iki kabir
tafl› kalm›flt›r.

‹ranl›lar Mescidi’nin hangi tarihte yap›ld›¤›,
bir kitâbesi olmad›¤›ndan belli de¤ildir. Me-
zarl›ktaki en eski tarihli kabir 1101 (1689-90)
rakkaml›d›r. Bunu, 1161 (1748) tarihli, fiah
Hüseyin’in k›z› Prenses Huri Sultan’›n mezar›
takip etmektedir. Süleyman A¤a Çeflmesi ise,
1165 (1751-52) tarihlidir.

Ayvansarayî Haf›z Hüseyin Efendi’nin, Hadî-
katü’l-Cevamî ve Vefeyât adl› eserlerinde Sey-
yid Ahmet Deresi isminden bir kaç defa söz et-
ti¤i halde, ‹ranl›lar Mescidi’nden hiç bahset-
memesi mabedin 1253 (1837) tarihinden son-
ra yap›ld›¤›n› gösterir.

Rivayete göre mabet, 1853 y›l›nda, Hac› Hüse-
yin Ali taraf›ndan, ahflap olarak yap›lm›fl ve
onun ad› ile an›lar olmufltur. 1921’de ‹stan-
bul’daki ‹ranl›lar›n yard›mlar›yla yeniden infla
edilmifltir.

Ramazan ve Muharrem aylar› hariç bu camide
düzenli bir ibadet yoktur. Yan›ndaki, ‹ranl›lar
Mezarl›¤›’ndan dolay›, bir cenaze camii olarak
düflünülmüfltür.

1935 tarihinden evvel yanan bu ahflap mescit
1933 tarihinde flimdiki flekli ile yeniden infla
edilmifltir. Bu s›rada, ‹ran’da haz›rlanan çini
panolarla süslü mihrap, parça parça getirilerek
yerine konulmufl ve yanmadan evvel cami ka-
p›s› üzerinde bulunan Hattat Hamit Bey’in
(Do¤. 1309/1891) 1336 (1917-18) tarihli güzel
bir levhas› da eski yerine yerlefltirilmifltir.

Mabedin önünde, dört mermer sütunun tafl›d›-
¤› bir revak vard›r. Sütun bafll›klar› baklaval›-
d›r. Son derece süslü, göze hofl gelen bir görü-
nüfle sahip olan mescidin minberi ahflapt›r.

‹ranl›lar Tekkesi ve Acem Tekkesi ismiyle de
bilinen bu yerde hangi tarihte bafllad›¤› kesin
olarak bilinmeyen fiii ayinleri yap›l›rd›. Her
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sene 1 Muharremden 10 Muharreme kadar de-
vam eden bu merasimlerin nas›l yap›ld›¤›n›
merhum Cemaleddin Bildik’in (1905-1954)
bir yaz›s›ndan aynen okuyal›m:

“Muharrem Ayinleri’ne 40-50 kadar ‹ranl› bil-
fiil kan ak›t›c› olarak ifltirak ederdi. Ayinden
bir gün evvel Çakmakç›lar Yokuflu’ndaki Bü-
yük Valide Han›’na 15-20 bileyci gelir, akflama
kadar b›çak, hançer bilerdi. Ayine ifltirak ede-
cekler bu b›çak ve hançerlerle kendilerini bafl-
lar›ndan, yüzlerinden yaralar, kan ak›t›rlard›.
Bu arada bir demir sopa ucuna tak›lm›fl zincir-
li topuzlarla da s›rtlar›na vururlard›. Ayin yap›-
l›rken siyah birer gömlek giyerler, topuzlu zin-
cirlerle kan ak›tacaklar, bu gömleklerin arka-
lar›n› üçgen fleklinde aç›k b›rak›rlard›. Sa¤ ve
sol omuzlar›ndan afl›rarak s›rttaki aç›kl›¤a vu-
ran zincir uçlar›ndaki topuzlar vücudun o k›s-
m›n› zedeler ve oradan kan ç›kma¤a bafllard›.

Ananeye göre ‹ranl›lardan baz›lar›, do¤an ço-
cuklar› için: “Ben çocu¤umu ‹mam Hüseyin u¤-
runa zincir vurma¤a veriyorum” yahut sadece
“Kan ak›tma¤a veriyorum” der. ‹flte o çocuk,
anas›n›n veya babas›n›n bir nevi ada¤›d›r ve
bu sözü yerine getirme¤e mecburdur. Her ‹ran-
l› çocu¤unu bu yolda bir adak ile vazifelendir-
medi¤i için herkes ayine ifltirak etmez, yaln›z
anas› babas› taraf›ndan vazifelendirilmifl olan-
lar ifltirak ederdi.

Kan ak›tma merasimi bittikten sonra o kafile,
s›rtlar›, yüzleri ve bafllar› kan içinde Valide
Han›’ndan ç›kar, Beyaz›t’a do¤ru yürür, Çem-
berlitafl’taki Vezir Han›’na u¤rayarak k›sa bir
müddet orada kal›r ve do¤ruca Köprüye inerek
Üsküdar’a geçerdi. Yüzlerce ‹ranl› da onlar› ta-
kip ederdi. Üsküdar Meydan›’nda yeniden top-
lanan kalabal›k, önde kan ak›tanlar oldu¤u
halde Seyyid Ahmet Deresi’ne gider ve Mu-
harrem Ayini oradaki camide nihayet bulurdu.

Kan ak›tanlar yaral› halde bafl› bofl b›rak›lmaz-
d›. Ayinler bafllamadan bir gün evvel, yaral›la-
r›n ilk tedavilerini yapmak için bir doktor ge-
lirdi. ‹lâçlar›n›, sarg› bezlerini, pamuklar›n› ge-
tirirdi. Yaralar derhal sar›l›rd›. Fakat s›zan kan-
lar silinmezdi. Ancak Seyyid Ahmet Deresi’n-
deki camide merasimin sona ermesi üzerine te-
mizlenirlerdi.”

Üsküdar’a ç›kan bu kafile, ‹skele Meydan›’nda
daha da kalabal›k olduktan sonra yola devam

eder, Hakimiyet-i Milliye Caddesi (eski Kara-
caahmet Caddesi), Ahmediye Meydan› (eski
Yeniçeflme meydan›), Do¤anc›lar Meydan›, Pa-
flakap›s› Geçidi yolu ile eski ad› Sultaniye So-
ka¤› olan bugünkü Dr. S›tk› Özferendeci Soka-
¤›’na gelirdi. Buradan Karacaahmet Türbe-
si’nin önüne gelen muazzam kafile, burada Fa-
tihalar okunduktan sonra yoluna devam ederdi.

Yol boyunca, yan›k ve güzel sesli olanlar:

Hüseyin düfltü at›ndan sahra-y› Kerbelâ’ya
Var›p Cibril haber ver Sultan-› Enbiyâ’ya

mersiyesini okurlar ve a¤›r bir tempo ile de zin-
cirli topuzlarla s›rtlar›na vururlard›. Muhar-
rem, Arabî takvimde Hicrî senenin ilk ay›n›n
ad›d›r. Bu ayda bir tak›m merasimler yap›l›rd›.
Muharrem’in 10. gününe rastlayan ‘Yevm-i
aflura’n›n da ayr›ca bir önemi vard›. Bu aflure
günü ‹slâmiyet’in zuhurundan evvel de mev-
cuttu. Fakat bu kutsal günün, Hazreti Hüse-
yin’in flehadetine rastlamas› önemini bir kat
daha art›rd›.

Bu elim olay, Emevîler’in ikinci hükümdar›
Yezid zaman›nda ve Hicretin 61. (M. 680) y›l›
Muharreminin 10. Cuma günü meydana gel-
mifl ve Hazreti Hüseyin ile ‘72 Masumân’
katledilmiflti. fiiiler’ce bu gün matem günü sa-
y›lm›flt›. fiii olan ‹ranl›lar’›n bu kanl› gösteri-
lerde bulunmas›, bu matemin devam›n› arzu
etmelerinden baflka bir fley de¤ildi. Bu mera-
simler, 1927’de yasakland›.

Çevreye ismi verilen Seyyid Ahmed’in Hora-
san erenlerinden oldu¤u ve 773 (1371) y›lla-
r›nda hayatta oldu¤u san›lan Karacaahmet
Sultan ile 738 (1337) senesi vefat eden Hac›
Bektafl-› Veli’nin muas›r› oldu¤u ve Karacaah-
met Sultan gibi ona da sonradan bir makam
tesis edildi¤i rivayet edilmektedir.

Merâk›d-› Mu’tebere-i Üsküdar adl› eserinde ‹s-
mail Hakk› Bey ise flunlar› yazm›flt›r:

“fiehitli¤in önünden Taflköprü’ye giden iki
gayr› muntazam yol aras›nda 1046 (1636) tari-
hinde vefat eden Emir Kas›m hazretleri med-
fundur. Emir Kas›m, Emir Ahmed hazretlerinin
yüce o¤lu olup, Seyyid Ahmed Deresi nam›yla
yad olan mahal ve civar› yüksek ismini tafl›d›¤›
ve Türbeleri vaktiyle pek sa¤lam oldu¤u flimdi
ise (1929 senesi) harab oldu¤u görülmektedir.”
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‹smail Hakk› Bey’in tarif etti¤i yollardan biri,
flimdiki gasilhanenin sol yan taraf›ndan, di¤eri
ise hemen arkas›ndan Seyyid Ahmet Deresi’ne
do¤ru uzanmakta idi. Gas›lhanenin arkas›nda-
ki yol, bugün kapanm›flt›r. Di¤eri ise bak›ml›
ve mevcuttur. Bu k›s›mda yapt›¤›m ›srarl› ara-
maya ra¤men 1046 tarihli flâhideyi bulama-
d›m.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (F. Köprülü, Türk Edebiyat›’nda

‹lk Mutasavv›flar, s. 78-81) (Meydan Larus, 11/233) (‹.

Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, 2/352 ve 466) (M. Pakal›n,

Tarih Deyimleri, s. 565) (C. Bildik, ‹stanbul Hanlar›, 4 fiu-

bat 1948 tarihli Akflam gazetesi) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 21)

KAPTAN PAfiA CAM‹‹

Cami, ayn› isimle an›lan semtte ve bu sem-
tin, Kaptan Pafla Soka¤› ile Aziz Mahmut

Efendi Soka¤› aras›nda ve set üzerindedir. Üs-
küdar ve Bo¤aziçi’ne bakan hakim bir durumu
vard›r. Her iki soka¤a aç›lan avlu kap›lar› bu-
lunmaktad›r.

Aziz Mahmud Efendi Soka¤›’na aç›lan kap›s›-
n›n sol taraf›nda fiehzade Seyfeddin ad›na yap-
t›r›lm›fl 1141 (1728-29) tarihli klâsik bir çeflme
vard›r. ‹ki tarafl›, tafl bir merdivenden üst av-
luya ç›k›lmaktad›r. Tam karfl›da, Kaptan Pafla
Soka¤›’na aç›lan harpufltal› kesme tafl avlu ka-
p›s› bulunmaktad›r. Bu iki kap›da kitâbe yok-
tur. Sa¤ tarafta, tek katl› ahflap meflruta binas›
ve onun yan›nda abdest musluklar› mahalli yer
alm›flt›r. Sol tarafta ise, Kaptan Pafla Camii
vard›r.

Mabedin önünde, bugün ahflap olan son cema-
at yeri bulunmaktad›r. Bunun sol taraf›, kesme
tafl duvarl› olup, klâsik demir parmakl›kl› iki
penceresi vard›r.

Plan› kare fleklinde olan cami tek kubbelidir.
Muntazam olmayan kefeki tafl›ndan yap›lm›fl
olup alt üst pencerelerden ›fl›k al›r. Üst pence-
relerine camlar› renkli alç› flebekeler yerleflti-
rilmifltir. Alt pencereler klâsik demir parmak-
l›kl› ve mermer sövelidir. Kapaklar› ahflapt›r.

Ete¤inde 16 penceresi bulunan ve üzeri kurflun
kapl› kubbe, sekiz yüzlü bir kasna¤a oturtul-
mufltur. Bu kasnak, mabedin dört köflesinden
yar›m kubbelerle desteklenmifltir. K›ble tara-

f›nda cami duvar›na oturtulan kubbe kasna¤›,
kap› yönünde iki mermer sütuna bindirilmifl-
tir.

Mermer minberi zarif ve güzeldir. Yan korku-
luklar› flebekelidir. Vaiz kürsüsü ahflap, mihra-
b› ise alç› istalaktitlidir.

Camiin içi, çiniler ve kalem iflleri ile bezen-
mifltir. Çiniler, Edirnekap› civar›ndaki Tekfur
Saray›’nda yap›lm›flt›r. Yanmadan evvel tama-
men çini kapl› oldu¤u anlafl›lan mabedin, bu-
gün yaln›z alt pencerelerinin üst hizas›na kadar
çini döflelidir. Bunlar, XVIII. yüzy›l çinilerinin
en güzel örnekleridir. Fakat pek ço¤u kaybol-
mufltur. Bugün yaln›z alt bölmede çini görül-
mektedir.

Sa¤ taraftaki minaresi tamamen kesme tafltan
yap›lm›fl olup tek flerefelidir.
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Kaptan Pafla Camii’nin yerinde, 905 (1499-
1500) tarihinde vefat eden, Hamza Fakih na-
m›nda bir zat›n, yapt›rm›fl oldu¤u mescit bulu-
nuyordu. Zamanla harap olan mabedin, ahflap
veya kârgir oldu¤u malum de¤ildir. Hamza Fa-
kih’in yuvarlak ve devrinden kalma flâhidesi,
camiin k›ble taraf›nda ve bir hâcet penceresi-
nin önündedir. Üzerinde dört sat›r halinde;

“Sâhibu’l-hayrat / merhum Hamza Fakih / hazret-
lerinin Rûh-› / flerifine el-Fatiha.”

yaz›l›d›r. Vefat tarihi yoktur.

Mescit, yap›l›fl›ndan takriben 240 sene sonra,
1140 (1727-28) tarihinde, Sadrazam Nevfle-
hirli Damat ‹brahim Pafla’n›n damad› Kaptan-›
Deryâ Kaymak Mustafa Pafla taraf›ndan flimdi-
ki flekliyle yeniden yapt›r›lm›flt›r. Fakat bunu
belirten kitâbe, bugün mevcut de¤ildir.

Mabet, 1308 (1890) y›l›nda yanm›fl ve ayn› ta-
rihde, Helvac› k›z› fierife Nefise Han›m tara-
f›ndan tamirine bafllanm›fl ve bir sene sonra bi-
tirilmifltir. Bunu belirten dört sat›r halinde,
onalt› m›sral› tarih kitâbesi, camiin mermer
kemerli cümle kap›s› üzerindedir ki, fludur:

Bu vâlâ mâbedin bâni-i evvel-i sâhibu’l-hayrât
Olub Hamza Fakih kutb-u zaman ol zat-› bî-hemtâ

Velâkin sonra Kaymak Mustafa Pafla-y› deryâ-cûd
Gelüb tarz-› behin üzre mükemmel itdi ihyâ
Harik-i hânümân-süz afet-i nâgâh zuhûrundan
Dil-i âfl›k gibi yanub harab olmufldu va-hayfâ
Akabinde Cenab-› zü’l-Celâl, imar ü termîmin
Nefîse Han›m’›n k›ld› zamîr-i pâkine ilka
Kemâl-i flefkatinden s’ayü himmet eyledi derhal
Hulûs-i kalb ile tamir edüb çün Cennetü’l-me’vâ
Hüda nâ’il ide her birini  ecr ü mesrubata
Bi-hakk-› beyt-i ma’mûr ü bi-nur-i Kâbetü’l-ulyâ
Mübarek bed’ine bir tam ve ikmale güher birle
Bu vechile iki tarih Re’fet eyledi imlâ
Hüdavend-i ebed dergâh-› pâkinde k›la makbûl

1308
R›za-y› Bârî çün yapd› fierîfe Cami-i zîba

1309

Kitâbe, fiair ‹brahim Re’fet Efendi taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. Kendisi Diyarbak›r’da do¤mufl
ve tahsilini tamamlad›ktan sonra Halep Valisi
Seyri Ali Pafla’n›n o¤lu Hamdi Pafla ile ‹stan-
bul’a gelmifl ve Pafla’n›n Üsküdar’daki kona-
¤›nda hocal›k etti¤i s›rada Atik Valide Sultan
Medresesi’nde, müderris Ankaral› Kara Hüse-
yin Hamid Efendi’den 1864 de tahsilini ikmal
etmifltir. Bu medresede hocal›k yapm›fl ve 14
Cemaziyelâhir 1321 (7 Eylül 1903) tarihinde
vefat ederek Karacaahmet Mezarl›¤›’na gömül-
müfltür.

Camiin üçüncü bânisi olan fierife Nefise Ha-
n›m’›n kabri, mabedin sa¤ taraf›ndaki hazîre-
de, cami avlusuna bakan k›s›mdad›r. Etraf› bir
demir parmakl›k ile çevrilmifltir. Mezar tafl›n-
da;

Kapudan Pafla / Cami-i flerifinin bâniye-i sâlisesi
merhûme ve ma¤fürünleha fierife Nefise Ha-
n›m’›n ruhi-çün el-Fatiha 1309 (1891-92)

diye yaz›l›d›r.

Mabet, 1306 yaz›nda (1890), büyük Sultante-
pe Yang›n›nda yanm›flt›r. Burada bafllayan
yang›n, rüzgâr›n tesiri ile Üsküdar’›n yar›s›n›
yakm›flt›r. Bu felâketten Bülbülderesi, Paflali-
man› ve s›rtlar› ve Kaptanpafla Mahallesi bü-
yük zarar görmüfltür.

Camiin ikinci bânisi olan Kaymak Mustafa Pa-
fla, Merzifonlu Kara Mustafa Pafla’n›n torunu-
dur. ‹kinci Mirahur ve 1717’de Kap›c›lar Ket-
hüdas› oldu. 1718’de vezaret rütbesi ile Niflan-
c› ve ‹stanbul Kaymakam› olmufl ve 11 Eylül
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1721’de Kaptan-› Derya mesnedine getirilmifl-
tir. Bu görevde, Patrona Halil ‹syan›’na kadar
kalm›flt›r. 30 Eylül 1730 tarihinde azlolunmufl
ve 1 Ekim 1730 pazar günü de idam edilmifltir.
Kabri ‹stanbul’da, Çarfl›kap›’da (Sedefçiler ve-
ya Parmakkap›) Merzifonlu Kara Mustafa Pafla
Medresesi hazîresinde bulunmaktad›r.

Kendisi, Sadrazam Kara ‹brahim Pafla’n›n o¤-
ludur. ‹brahim Pafla ise, Merzifonlu’nun dama-
d›d›r. Kaymak Mustafa Pafla, Merzifonlu Kara
Mustafa Pafla’n›n k›z›ndan olma torunudur.

Nevflehirli ‹brahim Pafla sayesinde bir çok
mevkilere ve niflanc›l›ktan birdenbire büyük
selâhiyetlerle kaptan-› deryal›¤a atanmas›ndan
dolay› ‘Atlamac›’ s›fat›yla an›lmas›na vesile
olmufltur.

Kaymak Mustafa Pafla’n›n Çubuklu’da lebider-
ya büyük bir yal›s› vard›. 1721-22 senelerinde,
Çubuklu’da Havuzbafl› denilen mahalde infla
edilen havuz ve çeflme, Mustafa Pafla’n›n sayfi-
yesi civar›n› süslemesi için yap›lm›flt›.

28 Eylül 1730’da meydana gelen meflhur Pat-
rona Halil ‹syan›’n› da bu yal›da bulundu¤u s›-

rada ö¤rendi. Mustafa Pafla ile -Aziz Mahmud
Hüdâyî camii avlu kap›s›n›n sa¤›ndaki çeflme-
yi yapt›rm›fl olan- Kethüda Mehmet Pafla yaka-
lanarak Bostanc›lar Hapishanesi’ne konulmufl
idi. Sadrazam Nevflehirli ‹brahim Pafla ise, Si-
lâhtar A¤a Dairesi’ne hapsedilmifl bulunuyor-
du. fieyhülislâm Abdullah Efendi, Bozcaada’ya
sürgün edilince yerine, Mirzazâde fieyh Meh-
met Efendi (Sultantepe’de bir camii vard›r)
getirildi. fieyh Mehmet Efendi de üçünün ida-
m›na fetva verdi.

Bu karar üzerine, bu üç vezir yerlerinden al›na-
rak, bugün müze girifli olan, Topkap› Sara-
y›’n›n Orta Kap›’s›ndaki, Kap› Aral›¤›’na geti-
rilmifllerdi. Kaymak Mustafa Pafla, bu hükmü
büyük bir so¤ukkanl›l›kla karfl›lam›fl, namaz›n›
k›lm›fl, duas›n› yapm›fl ve bilâhare kendisini
cellâtlara teslim etmiflti.

1 Ekim 1730 sabah›n›n erken saatlerinde, her
bir vezirin naafllar› birer öküz arabas›na konu-
larak, Sultanahmet Meydan›’nda bulunan asi-
lere gönderilmiflti. Zorbalar, her üç vezirin na-
afllar›na türlü türlü hakaretler yapm›fllar ve sü-
rükleyerek Et Meydan›’na götürmüfllerdi. Son-
radan, Kaymak Mustafa Pafla’n›n cesedini geti-
rip Horhor Çeflmesi (bu çeflme, bugün de
mevcuttur) önüne ast›lar. Annesinin a¤lama
ve yalvarmalar› üzerine ve befl kese akçe karfl›-
l›¤›nda, Mustafa Pafla’n›n tan›nmaz hale gelen
naafl›n›, kendisine teslim etmifllerdi.

Kaymak Mustafa Pafla’n›n bu camiinden bafl-
ka, camiin yan taraf›nda ve Kaptan Pafla Soka-
¤› ile Kaptan Pafla Camii Soka¤›’n›n birleflti¤i
köflede 1142 (1729-30) tarihli bir çeflmesi ile
Çarfl›kap›’daki Kara Mustafa Pafla Medresesi
yak›n›nda bir çeflmesi daha vard›r. Ayr›ca, Ku-
leli Askeri Lisesi karfl›s›nda da bir cami yapt›r-
m›flt›r. Her iki mabet de, Lâle Devri bafl mima-
r› Kayserili Mehmet A¤a’n›n eseridir.

Kaymak Mustafa Pafla, Çanakkale d›fl›nda, Ba-
baburnu mevkiinde, H›zrü’l-bahr Kalas›’nda
cami, hamam, dükkânlar ve evler yapt›rm›flt›r.
Çengelköy’de sahilhanesi, Vefa Meydan›’nda
da k›fll›k saray› vard›r.

Vakfiyesine göre evlâd›na meflrut olan
Kaymak Mustafa Pafla Evkaf›, mütevellisi olan
Mustafa Bey, çocu¤u olmadan vefat edince, ta-
sarruf hakk› Pafla’n›n k›z› Esma Han›m’a inti-
kal etmifltir. (Osm. Arfl. Evkaf Defteri 1/128)
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Mustafa Pafla ayr›ca, Kas›mpafla’da Karaimam
Mescidi’ne minber koyarak onu cami yapm›fl
ve yan›na bir de mektep infla ettirmifltir.

Camiin k›ble taraf›n› ve ayr›ca iki yan›n› da
bir mezarl›k çevirmektedir. Üzerinde, bir çok
penceresi olan bir duvar hazîreyi korumakta-
d›r.

Hazîrede gömülü olanlar flunlard›r:

1049 (1639). Sütun flâhide. (Kitâbe çok silik-
tir.) Kâtibi Haydar olarak bilinmektedir.

1049 (1639). Ba¤dadî Hasan A¤a.

1095 (1684). Kâtibesi alt› m›sra olup tarih
m›sra› fludur:

“Cennet-i Adn’i Süleyman Be¤’e verdi ol Cevâd”

1175 Ramazan 15 (Nisan 1762). Sütun, güzel
yaz›. Eflrâf-› kuzat-› kirâmdan Üskü-
dar’da ser-k›smet-i askeriye bafl kâtibi
Ali Efendi.

1217 (1802). Kâtibî sikke, güzel tafl ve yaz›.
Debba¤ el-hac Mehmed A¤a.

1221 Zilkade 14 (Ocak 1807). Ba¤dad tüccar-
lar›ndan Diyarbekirli Câbizâde damad›
el-hac Osman A¤a.

1225 (1810). Medine-i Münevvere kazas› Ha-
c› Mehmed Efendi.

1225 (1810). Debba¤ el-hac Mahmud A¤a’
n›n efli Fatma Monla.

1225 Ramazan 21 (20 Ekim 1810). Güzel, iri
kavuk. Dergâh-› âlî Yeniçeri A¤as› Kars-
l› el-hac Mehmed A¤a. (Sicill-i Osmânî,
4/275)

1283 (1866). ‹kinci ordu veznedar› Hasan
A¤a.

1319 Ramazan 27 (Ocak 1902). Parmakl›kl›.
Halil R›fat Bey’in o¤lu Mekteb-i T›bbi-
ye-i fiahane 3. s›n›f talebelerinden te-
varrümen (veremden) ölen Mehmet ‹l-
hami Bey.

1321 Receb 23 (Ekim 1903). Lâhit. Bâb-› vâ-
lâ-y› seraskeri Süvari Komisyonu reis ve-
kili Mirliva Müflir Reflid Pafla.

1326 Zilkade 6 (Aral›k 1908). Parmakl›kl›.
Harbiye Nezareti Muhakemat Dairesi
reisi müfliran-› kirâmdan el-hac Hüseyin
Pafla.

1327 fiubat 11 (1909). Parmakl›kl›. Fi’l-asl
Gürcistan ümeras›ndan ve Der-saâdet
Mahkeme-i Temyiz azas›ndan Ali Hay-
dar Bey’in efli, Kemal Bey’in k›z› Hadice
Hamide Han›m.

1334 Zilkade (Eylül 1916). Ayân-› kirâmdan
müflîrân-› uzemâdan Osman Pafla’n›n efli
‹fakat Ümmügülsüm Han›mefendi.

1337 Rebiyülâhir 1 (Ocak 1919). Karahisar-›
flarkî eflraf›ndan Sabuncuzâde Hac›
Mehmet Efendi ve efli.

1343 (1925). Piramit tafl. Vatana uzun seneler
pek müstakimane hüsn-i hidmet eden
mülga a’yan azas›ndan Müflir Tatar Os-
man Pafla.
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Tatar Osman Pafla, Avrupa’da ö¤renim
görmüfl, II. Meflrutiyet olaylar› s›ras›nda
7 Temmuz 1908 de, Manast›r ve havali-
si fevkalâde kumandan› tayin olunmufl
fakat, 22 Temmuz gecesi ‹ttihat ve Te-
rakki Cemiyeti’nce oturdu¤u evden al›-
narak zarars›z hale getirilmifl ve Resne’ye
götürülmüfltü. Meflrutiyet’ten sonra
emekli olmufl ve Kaptan Pafla Camii ci-
var›ndaki ahflap kona¤›na çekilmiflti.
Konak, Aziz Mahmud Efendi Soka¤› ile
Azat Yokuflu’nun birleflti¤i yerde ve
ikinci soka¤›n sol köflesinde idi. fiimdi
yerinde bir apartman vard›r.

Tatar Osman Pafla, Ayan Meclisi üyeli-
¤inde de bulundu.

Camiin sol taraf›ndaki hazîrede flu flâhideler
bulunmaktad›r:

1145 (1732). Serdengeçti A¤as› Ahmed A¤a.

1152 (1739). Sab›ka Kaymak Pafla hazretleri-
nin kerimesi gençli¤ine doymayan Nesi-
be Han›m.

1177 (1763). Müteveffa el-hac Kara Mehmed
paflazâde kapudan-› esbak Elçi Mustafa
Pafla’n›n o¤lu es-seyyid Mehmed Bey’in
hafidesi (Torunu) Mahbube Kad›n.

1204 (1789). Kâtibî sikkeli. Kaymak Mustafa
Paflazâde Mustafa Bey.

1205 (1790). Kapudan-› esbak Kaymak Mus-
tafa Pafla’n›n efli Rukiyye Hatun.

Bu durumda Kaymak Mustafa Pafla’n›n
bu cami civar›nda bir kona¤› bulundu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Bir k›sm› gömülü flâhide. Silâhflor-› flehriyarî
Mehmed Said Bey’in efli.......

1187 (1773). Kavuklu. Üsküdar Mahkeme-
si’nde Askeri Kassam› Baflkâtibi Ali
Efendi’nin o¤lu Mehmed Said Efendi.

1207 (1792). Debba¤ el-hac Mahmud A¤a’
n›n k›z› Reyhane Monla.

1210 (1795). Ataullah Efendi’nin k›z› Fatma
Han›m.

1232 (1816). Sikkeli. Sab›ka Medine-i Mü-
nevvere kazas› imam es-seyyid ‹brahim
Efendi merhumun damad› eflrâf-› kuzat-
dan Haf›z Mustafa Efendi.
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1248 (1832). Câbizâde Bedestanî Bekir Efen-
di’nin efli fiem’i Han›m.

1253 (1837). Tabbak el-hac Yusuf A¤a’n›n
k›z› Fatma Han›m.

1272 (1855). Hassa Ordu-yu Hümâyunu yük-
leme mümeyyizi:

“Bul vefa Hac› Hasan Efendi itdi irtihâl”

1278 (1861). Fesli. Ser-veznedar Hasan A¤a.

1283 (1866). ‹kinci Ordu’nun evvelce vezne-
dar› Hasan A¤a k›z› Emine Han›m.

1293 fiaban 15 (26 A¤ustos 1876). Nizamiye
veznedar bafl›s› Hac› Hasan A¤a.

“Kudemâ-y› bendegândan idi devletinde bu zât
Elli iki seneyi tecâvüz hidemât itdi bu zât”

Kitabesinin tarih beyti fludur:

Geldi k›rklar Raflid tarihi ta’rif itdiler
Hac› Hasan A¤a buldu flimdi Cennet’de kemâl

1310 Kânûn›evvel (1894). Galata bedestanî
mustahfazlar›ndan el-hac Mehmed Raif
Efendi.

1334 Zilkade (Eylül 1916). Âyân-› kirâmdan
müfliran-› izâmdan Osman Pafla hazretle-
rinin halifesi ‹fakat Ümmügülsüm Ha-
n›m.

1338 (1919). Süleyman Bey’in k›z› Batum ha-
nedan›ndan Hasan Pafla’n›n efli Nezaket
Han›m.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/12-228) (fiehsuvaro¤-

lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul, s. 124) (M. Aktepe, Patrona

‹syan›, indeks) (‹nal, Son As›r Türk fiairleri, s. 1382) (M.

Erdo¤an, Kayserili Mehmed A¤a, s. 18) (M. Raif, Mir’at-i

‹stanbul, s. 61) (Sicill-i Osmânî, 4/288-423) (‹. Hakk›, Me-

râk›d, s. 13) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 4/1816, Ba¤›ferah)

(A. Gölp›narl›, Nedim Divan›, s. 183-196) (‹. Atefl, Vak›f

ve Vatan Savunmas›, Vak›flar Der. 20/1767) (Sadri Sema,

Eski ‹stanbul’dan Hat›ralar, s. 159)  (Osm. Arfl. Evkaf Def-

teri II. No: 11145) (Osman Nuri, Mecelle-i Umur-› Beledi-

yye, s. 1327) (M. Aktepe, Derya Kaptan› Mustafa Pafla ve

Bir Vakfiyesi, Belgelerle Türk Tarihi Der. Aral›k 1968, Sa-

y›: 15-16)
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KARA DAVUT PAfiA CAM‹‹

Cami, Hakimiyet-i Milliye Caddesi (eski
Karacaahmet Caddesi) üzerindedir. 1958

tarihinden evvel camiye bu caddeye aç›lan av-
lu kap›s›ndan girilirdi. Sa¤ tarafta, ulu bir çit-
lenbik a¤ac› alt›nda Alemdar Ahmet Baba’n›n
1091 (1680) tarihli kabri vard›r. Kap›n›n sol
taraf›nda ise, camiin akar› oldu¤unu tahmin
etti¤im tonoz daml› dükkânlar bulunuyordu.
Avlunun di¤er kap›s› Büyük Hamam Soka-
¤›’na (Eski Boyac› Sokak) aç›l›yordu. Bu kap›-
n›n yan›nda, bugün yerinde bir çini imalatha-
nesi bulunan fevkânî, Türk Ahmet Pafla’n›n
Mektebi vard›. Ahmet Pafla, 1716’da Varadin
muharebesinde flehid olmufltur. (Fenâyî Ali
Efendi Camii karfl›s›ndaki di¤er mektebi ve
çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Camiin önünde baklava bafll›kl› sekiz mermer
sütunlu bir revak vard›r. Bu reva¤›n üzeri kub-
beli de¤ildir. Muntazam olmayan mermer tafl-
tan yapt›r›lan mabedin küçük cümle kap›s›n›n
üzerinde M. 1234 tarihli flu kitâbe bulunmak-
tad›r:

Cenâb-› hazreti Davud Pafla hayr-› kânî
‹lâ yevmil-k›yame yad eylesinler hayr ile an›
Bu zât-› pür-keramet olmufl idi kadr ile evvel
Cenab-› Bayezid Han-› Veli’ye âsaf-› sânî
Ayasofya’s›d›r Üsküdar’›n vasat-i sukde
Davud Pafla-i velinin camii bu hayrü’l-ünvân›
Kuvas›na iriflmifl idi lerze havf-i Bârî’yle
Bu ta’mîr-i mücedded ile geldi kuvve-i sânî
Mütevellîsine idüb lisân-› halle tahsîn
Sadâkat aferîn vir Hüseyin A¤a’ya her flân›
Bu târîhde r›zâ-i da’vet nâse bir nidâ ç›kd›
Ne pak camii-i Davud Pafla ma’mur oldu nuranî

1233 (1818)

Kara Davut Pafla Camii’nin Hakimiyet-i Milli-
ye Caddesi’ne aç›lan ve bir evin kap›s›n› and›-
ran ahflap avlu kap›s› üzerinde ise flu mermer
kitâbe bulunuyordu:

Yapub bu cami-i Davud Pafla emr-i ta’mîri
Nice müddetler olmufldu düçâr-› ukde-i te’hîr
‹düb el-hac Aziz A¤a bu y›l imar›na himmet
Kulub-i ehl-i iman› bu suret ile eyledi tesrîr
Senihâ eyle bu tarihi tebli¤ ehl-i imana
Olundu ma’bed-i Davud Pafla pek becâ tamir

1285 (1868)
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Camiin cadde taraf›ndaki cephesi üzerinde ve
minarenin sa¤›ndaki pencere üzerinde befl sat›r
halinde on m›sral› flu kitâbe bulunmaktad›r:

Cami-i cümle-i fezail Han Mahmûd’un Hüda
Dergeh-i ikbâlin itmifl k›ble-i flâh ü gedâ
Ol imâmü’l-müslimînin çün hâtib-i himmeti
Minber-i dîne fleref virdi bî-hak Mustafa
Bendegân›ndan Hüseyin A¤a ki yapm›fl ma’bede
Cüd-i fiah Bayezid veziri Davud Pafla
Vâk›f-› sânidir el-hak hem de sâhib-i tevliyet
Ola sa’yi himmeti makbûl dergâh-› Hüda
Cevher târîh-i itmam›n nisâr et Hamidâ
Bu mu’allâ cami’i k›ld› Hüseyin A¤a bina

1233 (1817)

Bu kitâbelerin ikisi de Hüseyin A¤a’n›n tami-
rine aittir. Bu son kitâbe, Büyük Hamam So-
ka¤›’na aç›lan kap› üzerinde iken sonradan
flimdiki yerine nakledilmifltir.

Camiin Hüseyin A¤a taraf›ndan tamir edildi-
¤ini göstermektedir. 1285 tarihli kitâbe, 1988
May›s›nda avlu duvarlar› yap›l›rken toprak al-
t›ndan ç›kar›larak avluya konulmufltur.

1266 (1850) tarihinde bir paçac› dükkân›ndan
ç›kan yang›n, Üsküdar’›n bir k›sm›n› ve bu
arada Hüdâyî Dergâh›’n› da yakm›flt›. ‹htimal
Davut Pafla Camii de bu tarihte felâkete u¤ra-
m›fl ve Aziz A¤a taraf›ndan onar›lm›flt›r.

Cami, iki defa yanm›fl ve iki defa tamir edilmifl
olmas›na ra¤men minaresi hariç XV. yüzy›l ka-
rekterinden bir fley kaybetmemifltir. Son tami-
ri 1966 senesinde tamamlanm›fl ve minaresi de
kesme tafl ile kaplanm›flt›r. ‹stalâktitli ve flebe-
ke korkuluklu olan bu minare mabedin sa¤›n-
dad›r. Bundan evvel, 1892 tarihinde tamir
edilmifltir.

Cami üç k›s›mdan oluflmaktad›r. Cümle kap›-
s›ndan esas sahna girilir. Bunun iki yan›nda bi-
rer kubbeli bölümler vard›r. Bunlar iki sivri ke-
merle ayr›lm›fllard›r. Ortadaki as›l ibadet yeri,
kare plânl› olup üzeri bir kubbe ile örtülmüfl-
tür. Sa¤›r kubbe sekiz yüzlü bir kasna¤a otur-
maktad›r. Kubbe ete¤i kirpi saçakl›d›r. ‹ki yan
bölmelerin yükseklikleri orta k›s›mdan azd›r.
Soldaki bölmede bir ocak bulunmaktad›r.

Mabedin alt pencereleri döfleme hizas›ndad›r.
Bu da zeminin dolduruldu¤unu göstermekte-
dir. Toplam on pencereden ›fl›k al›r.

Avluda tek katl› ahflap bir meflrutas› vard›r. Es-
kiden avluda bulunan ulu ç›nar a¤ac› bugün
cadde kenar›nda kalm›flt›r.

Kara Niflanc› Davut Çelebi, Niflanc›l›¤a 1488
tarihinde atanm›fl ve sonra 908 (1502-3)’te
Gelibolu Sancak Beyli¤i ile kaptan-› derya ol-
mufltur. Niflanc›l›k görevinde 14 sene kald›¤›
rivayet edilir. Sonra Kubbe Alt› Veziri olan
Davut Pafla 911 (1505-6) tarihinde Gebze’de
vefat etmifltir.

Kara Niflanc› Davut Çelebi ve Kara Davut Çe-
lebi isimleriyle bilinen Davut Pafla’ya, Vezir-i
a’zam Büyük Davut Pafla’dan ay›rmak maksa-
d›yla, Küçük ve Davut Pafla-y› Sanî adlar› da
verilmifltir. Enderun’dan yetiflmifltir.

Paflan›n ölümünden sonra tanzim edilen vakfi-
yesi flu bafll›¤› tafl›maktad›r:

“Vakfü’l-merhûm Davud Pafla bin Abdulhayyü’fl-
flehir bi-Küçük Davud Pafla”

Üsküdar’daki camiin imam ve hatibinden bafl-
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ka müezzini, kayy›m›, muarrifi (cami ve tekke-
lerde hay›r sahiplerinin adlar›n› yazan dervifl),
5 nefer eczahanan› (Kur’an cüzlerine bakan-
lar), câbîi (vakf›n gelirini toplayan) ve bir de
kâtibi vard›r.

Vakfiyede, “sahib-i vakf›n Rumeli’de ve Ana-
dolu’da vakf karyeleri var imifl an›n tafsili
ma’lum olmad›¤› sebebden yaz›lmad›” denil-
mektedir.

915 Ramazan›n›n evas›t›nda (1510 senesi ocak
ay› bafl›) Hac› Hamza bin Kas›m ad›na tanzim
edilen bir vakfiyeden, Kara Davut Pafla’n›n ca-
mi yan›nda bir imaretinin bulundu¤u anlafl›l-
maktad›r. Osmanl› Arflivi’ndeki bir arza göre,
Manast›r’da bir bedesten d›fl›ndaki dükkânla-
r›n geliri bu camiin akar› imifl.

Sultan Bayezid’in ad› bilinmeyen k›zlar›ndan
biri ile evlenen Davut Pafla ayr›ca saraya da-
mat olmufltur.

Kaynaklar: (Barkan-Ayverdi, 953/1546 Tarihli ‹stanbul

Vak›flar› Tahrir Defteri s. 243, No: 1420 ve s. 59 No: 349)

(Sicill-i Osmânî, 1/324) (G. Oransay, Osmanl› Devletinde

Kim Kimdi, s. 148) (Ayvansarayî, Vefeyât, s. 93) (Hadîka-

tü’l-Cevâmi, 2/205) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 8/4296) (Da-

niflmend, Kronoloji, l/445-446 ve 463) (Meydan Larus,

3/423) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 106) (T. Gökbilgin, Edirne ve

Pafla Livas›, s. 386-476) (Osm. Arfl. Evkaf Defteri II. No:

15598) (Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/6)

KAVAK ‹SKELES‹ MESC‹D‹

Hadîka’da flu malumat vard›r:

“Bânisi Sultan Mehmet Han-› rabi’ asr›nda ha-
zinedar olan Lala Beflir A¤a’d›r. ‘el-hatime’
1077 (1666-67) tarihinde bina olunmufltur.
Minberini Darü’s-saâde A¤as› ve fieyhü’l-ha-
rem Hac› Beflir A¤a ‘‹zzethane’ 1133 (1721) ta-
rihinde devr-i Ahmet Han-› salisde vaz eyle-
mifldir. A¤a-y› mezburun iki defa A¤al›¤› olub
tafsil-i hâli yukar›da bir kaç mahalde mürûr et-
mifltir. Tarih-i vefat› 1159 (1746) senesinde-
dir. Civâr-› Hazreti Halid bin Zeyd (r.a.)da
türbe-i mahsusas›nda medfundur. ‹stanbul’da
dahi camii vard›r.”

‹stanbul’daki camii, Bâb›âlî yak›n›nda, Alay-
köflkü Caddesi ile Hükümet Kona¤› Cadde-
si’nin birleflti¤i yerdedir. Beflir A¤a Camii veya
A¤a Camii adlar›yla an›l›r. Ayr›ca Eyüp’te
Haydar Baba Mahallesi’nde bir darülhadis,
mektep, çeflme ve kütüphane yapt›rm›flt›r.
Bunlardan baflka ‹stanbul’da Mercan Camii
yan›nda, Kocamustafapafla civar›nda Ali Fakih
Camii karfl›s›nda, Kapal›çarfl›’da Bedesten ve
Mercan kap›lar› aras›ndaki namazgâhl› sebil
içinde, Ayasofya Camii karfl›s›nda Yerebatan
Sarn›c› önünde ve Beyo¤lu Tepebafl› civar›nda
Asmal› Mescit Soka¤›’nda 1740 tarihli çeflme-
leri vard›r. Befliktafl’ta bir çeflmesi daha vard›r
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ki, bugün kitâbesi, Sinan Pafla Camii yan›nda-
ki Neccarzâde Tekkesi’nin duvar› üzerindedir.
(Kavak ‹skelesi Mescidi’nin yeri için, Harap
Mescit bahsine bak›n›z.)

Selimiye K›fllas›’n›n do¤usunda ve güneyinde,
de¤iflik tarihlerde flu mabetler infla edilmifltir:

I- Taz›c›lar Oca¤› Mescidi. (1555 tarihinde)
2- Kavak Saray› Mescidi. (1610 tarihinde)
3- Harap Mescidi. (1640 tarihinde)
4- Kavak ‹skelesi Mescidi. (1666 tarihinde)

Kavak Saray› Mescidi ile Taz›c›lar Oca¤› Mes-
cidi özel olup yaln›z ba¤l› bulunan kimseler na-
maz k›labilirdi. Harap Mescit ile Kavak ‹skele-
si Mescidi ise halk›n ibadetine sunulmufltu.

Bugün izi bile kalmam›fl olan Kavak ‹skelesi
Mescidi, fevkânî olup 22 tafl basamakl› bir
merdiven ile camiin kap› sahanl›¤›na ç›k›l›yor-
du. Alt›nda alt› dükkân vard›. Sekiz pencere-
den ›fl›k alan mescidin minberi ahflapt›. Mun-
tazam kesme tafltan tu¤la hat›ll› olarak yapt›-
r›lm›flt›. Sa¤daki minaresi de kesme taflt›. 1939
y›l›nda y›k›lm›flt›r.

1786’da Paris’te bas›lan ‘Plan de la ville de
Constantinople’ incelendi¤inde Kavak Ca-
mii’nin, Selimiye K›fllas›’n›n do¤usunda, Ka-
vak Deresi’nin sa¤ taraf›nda ve sahilden 10-15
metre kadar uzakl›kta bir yerde bulundu¤u gö-
rülür. Derenin sol taraf›nda ise Harem ‹skelesi
vard›r. Plânda flimdiki Harem ‹skelesi, Kavak
‹skelesi olarak gösterilmifltir.

Beflir A¤a Camii, 1855 tarihinde ve K›r›m 
Harbi s›ras›nda, Selimiye K›fllas›’ndaki ‹ngiliz
askerlerine depo olarak verilmiflti. Mabet bu
askerlerce kasten yak›lm›flt›r. 1313 (1895) ta-
rihinde, Galip Pafla’n›n Evkaf Naz›r› oldu¤u
dönemde “alt›nda dükkân ve hademe odas› ol-
mak üzere müceddeden” infla olunmufltur. (Os-
manl› Arflivi Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/86)

Tu¤amiral A.Slade’in ifadesine göre, ‹ngiliz er-
leri minarede ezan okuyan müezzinle alay edi-
yorlar ve oymal› mezar tafllar›n›, kald›r›m yap-
mak için, e¤lenerek k›r›yorlard›.

1855’de yanan mabet, bir müddet sonra yeni-
den yap›lm›flt›r.

‹stanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde

bulunan, Sultan II. Abdülhamit Albümü’nde
‘Foto Francais 92 Caspoli’ yaz›l› bir foto¤rafta
mabedin resmi vard›r. Burada, minare külah›-
n›n bo¤umlu oldu¤u görülmektedir. Bu flekil,
II. Abdülhamit devrinde moda oldu¤una göre,
cami onun zaman›nda tamir edilmifltir. Yine
resimde madebin etraf›nda hiç bir binan›n bu-
lunmad›¤› görülmektedir.

Mescidin bânisi Lala Beflir A¤a, evvelâ Sultan
IV. Mehmet’in müsahibi ve sonra da ‘Hazine-i
flehriyarî’si olmufl ve 1080 (1669) tarihinde de
vefat etmifltir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/224-225) (T. Öz, ‹stan-

bul Camileri, 2/37) (Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, fihrist, Be-

flir A¤a md.) (Slade, Türkiye ve K›r›m Harbi, s. 213) (Mir’at-

i ‹stanbul, s. 147) (Sicill-i Osmânî, 2/19-20) (B. fiehsuvaro¤-

lu, K›r›m Harbinde ‹stanbul Hastahaneleri, Hayat Tarih Mec-

muas›, Say›: 10, s. 19) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/182)

KAVAK SARAYI MESC‹D‹

Mescidin yeri kesin olarak bilinmiyorsa da
bugünkü Selimiye K›fllas›’n›n bulundu¤u

yerde olmas› kuvvetle muhtemeldir.

Sadrazam, Damat ‹brahim Pafla zaman›nda
fiemsi Pafla semtindeki fierefâbâd Kasr› yeniden
infla edilirken yapt›r›lan su yollar›n› gösteren
18 metrelik haritada, bu saray›n ve mescidin
resimleri görülmektedir. Resimdeki bir ve iki
katl› ahflap yap›lar›n sa¤ taraf›ndaki tek kubbe-
li ve minareli mabet, Kavak Saray› Mescidi’dir.

Kesme tafltan yap›lm›fl olan mescidin infla tari-
hi bilinmemekle beraber, Sultan I. Ahmet
devrinde (1603-1617) ve tahminen 1614 ta-
rihlerinde yap›lm›fl oldu¤u söylenebilir.

Hadîka’da flu bilgi vard›r:

“Bânisi Sultan Ahmet Han-› evvel hazretle-
ri’dir. Camiin mahfil-i hümâyunu ve levâz›-
mât-› sairesi vard›r. Vakf›, ‹stanbul’da vaki pa-
diflah›n kendi büyük camiine ba¤l›d›r.”

Kavak Saray›, Kanunî Sultan Süleyman
(1520-1566) taraf›ndan yap›ld›¤›na göre, mes-
cidin de ahflap olarak bu s›rada yapt›r›ld›¤› dü-
flünülebilir. Sultan I. Ahmet devrinde de kâr-
gir olarak ihya edilmifltir.
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Mescit, 1700 tarihinden sonra harap olmufltu.
Sultan III. Selim 1805 y›l›nda bu mabedin ve
Kavak Saray›’n›n bulundu¤u yere bugünkü Se-
limiye K›fllas›’n› yapt›r›rken mabedin yeri de,
k›flla binas›n›n arsas›na kat›lm›flt›r. (Kavak Sa-
ray› için Üsküdar Saraylar› bahsine bak›n›z.)

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Sultan Ah-
met Camii ad› alt›nda bir camiden bahisle;
“Hünkâr bahçesi yak›n›nda Taz›c›lar içinde-
dir. Bir minareli, eski tarz bir camidir” demek-
te ve; ”IV. Murat Camii de Hünkâr Bahçesi
kenar›nda bir alçak minareli hünkâr camiidir.
Her cemaat varamaz” diye ilâve etmektedir.
Bu aç›k ifadeden, camiin Kavak Saray›’n›n yan
taraf›nda ve Kavak Deresi’nin nihayetine do¤-
ru, Taz›c›lar Oca¤› içinde oldu¤unu ö¤reniyo-
ruz. Fakat Hadîka yazar› ise, Taz›c›lar Oca¤› ca-
miinin Sultan Süleyman taraf›ndan fevkânî
olarak yap›ld›¤›n› söylüyor.

Bu civarda, Sultan I. Ahmet’in 1023 (1614)
tarihli bir çeflmesi vard›r. (Bu çeflme bahsine
bak›n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/224) (Evliya Çelebi Se-

yahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 2/172) (Konyal›, Üskü-

dar Tarihi, 1/184)

KAVSARA MUSTAFA EFEND‹
CAM‹‹

Cami, Çavufldere semtinde, Çavufldere
Caddesi ile, eski ad› Ba¤larbafl› Caddesi

olan flimdiki Kartal Baba Caddesi’nin birleflti-
¤i yerde ve bu isimle bilinen türbenin sa¤ tara-
f›ndad›r.

Hadîka yazar› flu bilgiyi vermektedir:

“Bânisi, Kavsarazâde Mustafa Dede’dir. Kendi
dahi Kavsara lâkab› ile maruftur. Kavsara sepet
manas›nad›r. Bir müddet sonra, torunu müte-
velli (bir vakf›n idaresine memur olan kimse)
oldukta büyük pederinin eser-i hayr› olan bu
mescid-i flerifi tamir eyleyüb bu manzumeyi da-
hi bir levha ile duvara asm›flt›r:
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Sanman›z hâlî Mustafa Dede’yi
Kabri envar-› s›dk ile doludur
Bunda medfûn olan evvel Allah’›n
Kavsara flöhretiyle bir kuludur
Bin hem altm›fl yedide gitmifldir
Dâr-› bekaya sanman›z uludur
Bin yüz yirmi beflte bir veledi
‹tdi ta’mîr ceddi pek uludur
Nazar-i lutfile ümîd idinüb
Fatiha kim geçenlerin yoludur

Bu mescidin mahallesi yoktur.”

Sepetçiler fieyhi Mustafa Dede 1067 (1656-
57) tarihinde vefat etti¤ine göre, mabet en geç
1655’te yap›lm›fl olmal›d›r. ‹nflas›ndan 58-60
y›l sonra da torunu taraf›ndan 1125 (1713) se-
nesinde tamir edilmifltir.

Zamanla harap olan mabet, yap›m›ndan yakla-
fl›k 200 y›l sonra, Sultan Abdülmecit’in anne-
si Bezmiâlem Valide Sultan (öl. 1853) taraf›n-

dan 1257 (1841) tarihinde ihya edilmifltir. Bu-
nu belirten kitâbe camiin kap›s› üzerinde iken,
1940’ta Kavsara Dede Türbesi içine konmufl-
tur. Alt› sat›r halinde haz›rlanm›fl olan yirmi-
dört m›sral› kitâbe fludur:

fieh-i gerdûn himmet Hazreti Abdülmecid Han’›n
Mükerrem vâldesi bezm-i dehri flâd ider her ân
Cihâna ser-te-ser encüm gibi hayrâtlar› vard›r
Biri de iflte bu câmi olunsun secde-i Rahmân
Zehi taatgâh-› ehl-i velâyet-kim beyt-i asa
Mutaf-› evliyad›r rehberi bi-flekk iflit ey-can
Heman gel hems-i evkatde eday› emr-i Hak eyle
Ku’ûd ile tahiyyat› oku böyledir ferman
Mü’ezzinîn nâre-i Allah-ü ekber ça¤›r›r herdem
Ezanlar okunur savt-› nevâdan eyleyüb devrân
fieb ü rûz meftuh cem olub ehl-i ibâdet-kim
Olur icra demâdem bunda bil ahkâm-› çar erkân
Ata vü lûtf ü ni’metle bütün âlem beflîr oldu
An›n ol nûr-i çeflm-i sâyesinde cümlemiz flâdân
Nukûd-› himmet-i âlîsini hayrata sarf eyler
R›za-i Allah içündür bî-nihayet itdi¤i ihsân
Hüda hem zat›n› hem necl-i Han Abdülmecid’e
K›la her halde mahfuz-ü setr-i ezdide-i udvan
O flah›n sayesinde devr itmeyüb fark-› ibad›ndan
Serir-i saltanatda müstedam -i ömr ide Sübhan
Eday› farz idüb tam de salâ tarih ile Muhtar
Zihi flad itdi bezm-i âlemi hakka Valide Sultan

1257

Kitâbe yazar› fiair Seyh Muhtar Efendi, Sütlü-
ce’de Sa’diyye Tekkesi bânisi fieyh Mustafa ‹z-
zî Efendi’nin torunu ve fieyh Sülün Efendi
denmekle maruf Süleyman S›dk› Efendi’nin
o¤lu olup 1820 de bu dergâhta do¤du. 1864 de
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tekkeye fleyh oldu. 22 Muharrem 1319 (11
May›s 1901)’de vefat ederek Sütlüce’deki der-
gâh›n hazîresine gömüldü.

1840 tarihli tekkeler listesinde “Halvetiyye’den
Kavsara Baba Tekyesi” diye kay›tl›d›r. 1877 ta-
rihli listede ise, âyin gününün pazar oldu¤u be-
lirtilmifl ve yerinin de arsa halinde bulundu¤u-
na iflaret edilmifltir. Bundan sonra tekke, 1900
tarihinde “pek muhtasarca” tamir edildi¤inden
1930 da y›k›lm›flt›r. Mecmua-y› Tekâya’da bu-
nun için ad› yoktur.

1890 tarihlerinde yaz›m› tamamlanan bir nü-
fus defterinde, tekkenin bir Nakflî dergâh› ol-
du¤u ve bu tarihlerde fleyhinin 1229 (1814)
do¤umlu el-hac Hasan Efendi’nin o¤lu Meh-
med Raflid Efendi oldu¤u yaz›l›d›r. Bu zat›n o¤-
lu ise 1275 (1858) tarihinde bu tekkede dün-
yaya gelen Ahmed Muhtar Efendi’dir. Devrin-
de tekkede, bu iki efendiden ve ailelerinden
baflka dört de dervifl bulunuyordu.

Kavsara Baba Türbesi’ni yeniden tamir eden,
mahallenin 60 y›ll›k sakini DDY’den emekli
Bay Hamdi Erengülü’nün ifadesine göre mes-
cit, y›¤ma moloz tafl›ndan yap›lm›fl olup ahflap
çat›l›d›r. Tekkenin Kartal Baba Caddesi’ne
aç›lan bir kap›s› bulundu¤u gibi, Abac› Dede
Soka¤› ile Çavufldere Caddesi’ne de aç›lan ka-

p›lar› vard›r. Bu iki kap›, bu yollara aç›lan ç›k-
maz sokaklar›n nihayetinde bulunuyordu.
Abac› Dede Soka¤›’ndaki ç›kmaz soka¤›n sa¤
taraf›ndaki türbede medfun olan Abac› Dede,
bu beyin ifadesine göre Kavsara Baba Tekke-
si’nin fleyhlerinden imifl. Tekkenin bu kap›s›
yan›nda küçük bir de hazîre varm›fl.

Köfledeki Mustafa Efendi Çeflmesi arkas›ndaki
büyük fleyh evi 1950’li y›llarda çökmüfltür. ‹ki
katl› ahflap yap›n›n üst kat salonunda pek çok
tekke malzemesi ve levhalar vard›. Sokak tara-
f›ndaki cephesi de y›k›ld›¤›ndan, bunlar› yol-
dan görmek mümkündü.

Fetva Emini Selim Efendi, Kavsarazâde lâka-
b›yla ünlü idi. Kendisi ayn› zamanda flair olup
divan› da vard›r. Babas› Gölpazarl› Hüseyin
Efendi’dir. Bir ara Üsküdar’da kad›l›k da yap-
m›flt›r. 1138 (1726) tarihinde vefat etmifltir.
Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda 1. Ada’da,
Nuhkuyusu Caddesi üzerinde, Kap›a¤as› oto-
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büs dura¤› karfl›s›nda ve Haskan Aile Sofa-
s›’n›n sol taraf›ndad›r. fiâhidesi silindir fleklin-
dedir. Kavsara Mescit ve Türbesi’ni ikinci de-
fa yapt›ran bu zat olmal›d›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/220) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 88, 94) (Sicill-i Osmânî, 3/55 ve 4/416) (Merâk›d, s.

61) (Türk Dili ve Edebiyat› Ans. 7/498) (Ahmet Münib

Efendi, Mecmua-y› Tekâya, ‹stanbul 1307) (Gezi Notu)

(Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/185) (A. Çetin, ‹stanbul’daki

Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar Der.

13/588) (Osm. Arfl. Kepeci Tasnifi Nüfus Defteri No:

6190/1, s. 390) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Def-

teri II, No: 13674)

KAYMAKÇI TEKKES‹ MESC‹D‹

‹skender Baba Tekkesi de denir. Mescit, eski
Menzilhane Yokuflu, yeni Gündo¤umu Cad-

desi üzerinde ve bu cadde ile Dönme Dolap
Soka¤›’n›n birleflti¤i köflededir. Bugün, arsas›,
küçük hazîresi ve ‹skender Baba Türbesi mev-
cuttur. Türbenin yan taraf›nda Damat ‹brahim
Pafla’n›n 1141 tarihinde yapt›rd›¤› çeflmesi var-
d›. Haznesi durmaktad›r. Dergâh›n karfl›s›nda
Malatyal› ‹smail A¤a Camii ve aksi yönde ise
A¤a Hamam› bulunmaktad›r.

Bu semt ve cadde eski Üsküdar’›n en ifllek yeri
ve caddesi idi. Anadolu Seferi’ne ç›kan Os-
manl› ordusunun bir k›sm›, posta tatarlar› ve
her sene Mekke’ye gönderilen Surre Alay› bu
yoldan geçerlerdi.

Mescit hakk›nda Hadîka yazar› flu bilgiyi ver-
mifltir:

“Bânisi, Sultan Süleyman zaman›nda yeniçeri
efendisi olmufl ve baflka görevlerde bulunmufl
olan Mehmed Efendi’dir ki, 955 (1548) tarihin-
de vefat edip dergâh›n hazîresine gömülmüfltür.
Yak›n›nda meflayih-i sofiyeden ‹skender Baba
medfundur. Mescit, zamanla Halvetî Tekkesi
olmufltur. Kaymakç› fieyh denmekle maruf bir
zat zaviyedâr olmakla, Kaymakç› Tekkesi diye
ün salm›flt›r. Mescidin mahallesi yoktur.”

Mescidin bânisi Mehmed Efendi 1548 tarihin-
de vefat etti¤ine göre, mabedini 1540 tarihle-
rinde yapt›rm›fl olmal›d›r. Kabri olarak gösteri-
len yerde, iki kitâbesiz sütun bulunmaktad›r.
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Kaymakç› fieyhi’nin ismi belli olmad›¤› gibi,
mescidin hangi tarihte Celvetî Tekkesi haline
getirildi¤i de malûm de¤ildir. Tekkenin ayin
günü Çarflamba idi. Yaln›z, Kaymakç› fieyh
Efendi’nin o¤lu el-hac fieyh Mehmed Efen-
di’nin 1183 (1769) tarihinde vefat ederek ‹s-
kender Baba Türbesi kap›s› önüne gömüldü¤ü
bilinmektedir. Tafl›nda yaz› ve tarih yoktur. Bu
durumda tekkenin en geç 1750 tarihlerinde te-
sis edildi¤i söylenebilir. Mehmed Efendi’den
sonra fleyh olanlar flunlard›r:

1- Kaymakç›zâde fieyh Mehmet Efendi’nin o¤-
lu Celvetî fieyh el-hac Abdurrahman Efendi. Ve-
fat› 1224 (1809) tarihindedir. Kabri, ‹skender
Baba Türbesi kap›s› d›fl›nda, bugün y›k›lm›fl
olan birinci türbededir. Ayak tafl› üzerindeki
kitâbe fludur:

Meflâyih-i tarîkat-i Halvetiyye’den
Merhûm ve ma¤fûrun-leh Kaymakc›zâde
Efl-fleyh el-hac Abdurrahman Efendi ibn-i
Efl-fleyh Mehmed Efendi rûhuna Fatiha.

1224

Tarikat sikkeli bafl flâhidesindeki kitâbe ise
flöyledir:

Hankâh-› âlemin bir fleyh-i kâmil ârifi
Cân gibi gözden nihan oldu cihandan çekdi pây›
Heb fi’llah olub mazhar o mahbûbü’l-kulûb
Cem ide piri Hüdâyî ile Cennet’de Huda’yi
Bunda ârâm eylemek itmez tasavvuf-› âflikân
Bu güzergâh-› fenâdan göçmede flâh ü gedâyî
Nâ-bergâh kurb-i Rabbanî’ye buldukda vusûl
Tekye-gâh asr›nda kalmad› hiç huy ü hay
Gûfl›na erdikde emr-i “‹rc›î” bin can ile
Astân-› Hazreti Mevlâ’ya oldu hem-sâye
Didi bir yâr-› S›dd›kî fevtine târîh içün
Eyliye Kaymakc›zâde gülistân-› kabrini cây

1224

2- fieyh Ali Efendi. Vefat tarihi belli de¤ildir.

3- fieyh Abdurrahman Efendi’nin torunu,
fieyh Ali Efendi’nin o¤lu fieyh Haf›z Mehmed
Sad›k Efendi. Vefat›, 1262 (1846) tarihindedir.
Kabri, türbe içindedir. Kitâbesi veya levhas›
yoktur.

4- Band›rmal› Tekkesi (‹nadiye Tekkesi) fleyhi
Mehmed Galib Efendi’nin halifesi, fieyh Seyyid
Mehmed fiakir Efendi. Tarikat sikkeli tafl›, ‹na-
diye Tekkesi karfl›s›nda, Karacaahmet Mezarl›-

¤›’nda 10. Ada’da, ‹nadiye Mezarl›k Soka¤› kö-
flesinden, Karacaahmet Sultan Türbesi’ne do¤-
ru, Gündo¤umu Caddesi boyunca yüründü-
¤ünde, mezarl›k köflesinden 20 ad›m ileride ve
mezarl›k duvar›ndan 10 ad›m içeridedir. Enli
flâhidesi üzerindeki kitâbe fludur:

Tarikat-i aliyyei Halvetiyye’den Band›rmal›zâde
ah, efl-fleyh es-seyyid Mehmed Galib Efendi kud-
dise s›rruh’l-a’la hazretleri’nin bendegân›ndan ve
matbah-› âmire müdir-i esbak› Lutfullah Efendi
merhumun biraderi olub ‹skender Baba Dergâh-›
fierifi post-niflîni iken dahil-i ravza-i cinân olan
efl-fleyh es-seyyid Mehmed fiakir Efendi rûh-i fle-
rifleri çün el-Fatiha. 25 Receb 1279 (16 Ocak
1863)
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O¤lu Mehmed fierafeddin Efendi’nin sütün
fleklindeki flâhidesi, tarikat sikke kabartmal›
olup babas›n›n sol taraf›ndad›r. Kitâbesi fludur:

Hüve’l-Bâkî. Tarikat-i Celvetî ricâlinden kutbü’l-
ârifîn Band›rmavî fieyh Yusuf Efendi hazretlerinin
sülâle-i tahire mesnedin ve ‹skender Baba Dergâh›
post-niflîni fiakir Efendi mahdûmu Dahiliye ve Ev-
kâf-› Hümâyun Mektubcusu ve Orman ve
Ma’âdin Meclisi Reisi tarikat-i aliyye-i Celvetiyye
ve kudemay› ricâlden es-seyyid Mehmed fierafed-
din Efendi’nin kabridir. Ruhi-çün lillâhi’l-Fatiha.

25 Ramazan 1310 (12 Nisan 1893)

5- Üsküdar’da ‹nadiye’de, Band›rmal› Tekkesi
fleyhi Abdürrahim Selâmet Efendi’nin o¤lu,
Yusuf Safaüddin Efendi. Bir nüfus defterinde ‹s-
tanbullu oldu¤u ve 1241 (1825)’te dünyaya
geldi¤i ve damad›n›n 1266 (1849) do¤umlu
Ali R›za Efendi’nin o¤lu Mehmed fiahabeddin
Efendi oldu¤u yaz›l›d›r. Devrinde tekkede ayr›-
ca üç dervifl bulunuyordu.

6- fieyh Ahmed Safi Efendi. Hac’da vefat etmifl-
tir.

7- Tekkenin son fleyhi Mehmed Galib Efendi
olup 12 Cemaziyelevvel 1330 (29 Nisan 1912)
tarihinde vefat etmifltir.

‹skender Baba Tekkesi’nin son devir zâkirbafl›-
s› ‹stanbullu Malak Haf›z Hüseyin Efendi’dir.
Bu zat ayn› zamanda Tabaklar Camii imam›
olup musiki hocas›, Behlül Efendi idi. 1322
(1904)’te vefat etti. Kabri Karacaahmet Me-
zarl›¤›’ndad›r.

Mescidin Gündo¤umu Caddesi’ne aç›lan kap›-
dan küçük bir avluya girilirdi. Burada, abdest
musluklar› mahalli ve sa¤ tarafta, ahflap meflru-
ta binas› vard›. Duvarlar› kârgir, çat›s› ahflap
olan mabedin k›ble yönündeki küçük hazîresi
elan mevcuttur. Cami, türbe ile beraber, Safa-
îzâde Hac› Mehmed Efendi taraf›ndan, 1800
tarihlerinde tamir edilmifltir.

Hazîrede gömülü olanlar flunlard›r:

1168 (1754). Efl-fleyh Gülflenî ‹brahim Efendi.

1199 Cemaziyelâhir 3 (13 Nisan 1785). fieyh
Abdullah Efendi. Tarikat sikkeli olup
kitâbesi fludur:

Kaymakc›zâde merhum efl-fleyh Abdullah Efen-
di’nin rûhuna Fatiha. 3 C. 1199.

Bu zat›n fleyhler listesine girece¤i aç›kt›r.

1218 Cemaziyelevvel 25 (12 Eylül 1803) Ki-
tâbesi fludur:
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“Sözünün eri ‹skender Baba’n›n kulu Kaymakc›-
zâde hafîdi merhûm fieyh Mehmed Ali R›za rûhu-
na Fatiha. 25 Cemaziyelevvel 1218”

1242 (1826). Gümrük Sand›¤› emini Dervifl
A¤a efli Hadice Han›m.

1277 (1860). Evkaf-› Hümâyun hazinesi mu-
havelât odas› ketebesinden Halil Efen-
di’nin pederi Kaymakç›zâde Dergâh›
bendegân›ndan Dervifl Mustafa A¤a.

Son yap›lan temizlik s›ras›nda toprak alt›ndan
ç›kar›lan flâhideler flunlard›r:

1239 (1823). Kaymakç›zâde fieyh el-hac Abdi
Efendi’nin efli Zeynep Hatun.

1253 (1837) Çil Emin A¤azâde Mustafa Arif
A¤a’n›n o¤lu Daire-i Hümâyun mahrec-
li Ahmet Bey’in efli Fat›mat’üz-Zehra
Han›m.

1261 Cemaziyelâhir 17 (Haziran 1845). Der-
gâh-› âlî kap›c›bafl›lar›ndan Çil Emin
A¤azâde Ahmet Bey.

Mescit kap›s› yan›ndaki küçük abdest teknesi
kapa¤› üzerinde;

“Sâhibu’l-hayrât ve’l-hasenât Mehmed Efendi’nin
hayrât›d›r”

1230 (1815)

diye yaz›l›d›r. Tamamen yontularak yap›lan bu
mermer teknenin üzerinde iki musluk ve çiçek
kabartmalar› vard›r.

27. 2. 1936 tarihli Akflam gazetesinde “‹sken-
der Baba Tekkesi Harem Dairesi, Evkaf taraf›n-
dan kiraya veriliyor” diye bir haber verildi¤ine
göre tekkenin harem dairesinin o tarihlerde
mevcut oldu¤u anlafl›l›yor.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/214) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 89-90) (Sicill-i Osmânî, 4/276 Kaymakc›zâde) (Mec-

mua-y› Tekaya) (A. Çetin, ‹stanbul’daki Tekke, Zaviye ve

Hankâhlar Hakk›nda 1179/1784 Tarihli Liste, Vak›flar Der.

13/588) (1256-1294 Tarihli Bilâd-› Selâsede Kain Tekkeler

Listesi) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Ak-

batu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/79) (S. N. Ergun, Türk Mu-

sikisi Ant. s. 491) (Kâmil Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî, s.

279) (Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi, Nüfus Defteri No:

6290/1 s. 400-402)

KAZASKER CAM‹‹
(D‹V‹TÇ‹LER CAM‹‹)

Mescit, Zeynep-Kâmil Hastahanesi civa-
r›nda, Divitçiler Caddesi ile Sal› Soka-

¤›’n›n birleflti¤i yerde ve caddenin sol köflesin-
de idi. Tam karfl›s›nda Avnizâde Kadirî Tekke-
si ve bu tekkenin önünde ise Kethüda Mehmet
A¤a’n›n 1142 (1729-30) tarihli çeflmesi vard›.
Bugün yerlerinde Zeynep-Kâmil ‹lkö¤retim O-
kulu bulunmaktad›r.

Mabedin sol taraf›nda ve yol afl›r› yerde bir
ç›kmaz sokak üzerinde meflhur Bayramiye’den
Sal› Tekkesi, arka taraf›nda ve Arakiyeci So-
ka¤› üzerindeki bir ç›kmaz sokak içinde ise
Ahmet Keflfî Efendi Tekkesi bulunuyordu. Bu
tekkenin di¤er bir kap›s› Eski Ekmekçibafl› So-
ka¤›’na aç›l›yordu. Kazasker Camii ve Mezarl›-
¤› dahil, bugün hiç biri mevcut de¤ildir. Me-
zarl›ktaki tafllar›n bir k›sm›, 1971 de Sal› Soka-
¤› karfl›s›na isabet eden, Karacaahmet Mezarl›-
¤›’na nakledilmifltir. Bunlar aras›nda h. 1146
tarihinde vefat eden flair doktorlar›m›zdan Ali
Hikmet Münfli Efendi’nin de kabri vard›r.

Mescit, Muallimzâde Kasazker Ahmet Efendi
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Kendisi, 910 (1504-
5)’te Bursa’da dünyaya gelmifl ve tahsilini ta-
mamlad›ktan sonra bir çok medreselerde ders
okutmufl ve 957 (1550-51)’de Rodos Sultanisi 
müderrisi ve 974 (1566-67)’de Anadolu ve ay-
n› y›l›n haziran›nda Rumeli Kazaskeri olmufl-
tur. 979 (1571-72)’de emekli olmufl ve Rebi-
ülevvel 980 (Temmuz 1572)’de vefat etmifltir.
Fatih Camii’nde namaz› k›l›nd›ktan sonra ce-
naze Bursa’ya götürülmüfl ve orada, babas› efl-
fieyh Muslihiddin Efendi’nin Zeyniler’deki
mezar› yan›na gömülmüfltür. Zeyniler Zaviyesi
yan›nda camii ve ‹stanbul’da evi yak›n›nda bir
medresesi vard›. Zeyniler Camii, Emir Sultan
Camii’nin do¤usundad›r.

Kazasker Ahmet Efendi, 1572 tarihinde vefat
etti¤ine göre, mabedi bu tarihten evvel yapt›r-
m›fl demektir. Mescit, 1927 de yanm›fl ve bir
daha tamir edilmemifltir. Yeri yola gitmifl ve
arsas› dahi kaybolmufltur. Mescidin minberini,
Ahmediye Camii’nin bânisi Tersane Emini
Ahmet A¤a koymufltur. Mabet, Mimar Sinan
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Tezkiretü’l-Mi’marîn’de
“Üsküdar’da Anadolu Kazaskeri Mevlâna Ah-
med Efendi Camii” diye kay›tl›d›r. Bu mabe-
din mahallesi vard›r.
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Semt, eskiden burada bulunan divit imalatha-
nelerinden dolay› Divitçiler diye ünlü idi. Di-
vitçiler fieyhi, Serbölük Ahmet Efendi burada
bir de tekke kurmufltu. Mahallenin gerçek ad›
ise, Kazasker Ahmet Efendi Mahallesi idi. Ka-
zasker Camii hazîresinde divitçilere ait alt› flâ-
hide vard›. Bunlardan ancak birisi Karacaah-
met’e nakledilmifltir. Dozerle yap›lan hafriyat
s›ras›nda di¤erleri parçalanm›flt›r. Hazîreden
nakledilen di¤er flâhideler flunlard›r:

1050 Muharrem (Nisan 1640). Sütun. Mah-
mud bin Muhammed el-Ensarî aleyhi’r-
rahmeti’l-Bâri. Fî flehr-i Muharremü’l-
haram, senetü hamsin ba’del elf teveffa
rahimehu’llahü Te’âlâ. Rakam yaz›l› de-
¤ildir.

1146 (1733). Hamzavî Tafl. Ali Hikmet Efen-
di. fiâhidesi fludur:

Hayf kim dünyadan ol Hikmet-flinâs
Eyledi dâr-› bekâya azm-i râh
Bursevîyyü’l-asl hem-nâm-› Ali
Oldu bî-flekk vâs›l-› kurb-i’llah
Ol hekîm-i nüktedân-› feylesof
Mûcir-i mûciz idi tâbe-serâh
fiair-i sâhib-i sühan mu’cize-gû
Zât-› kâmil hem tabîb-i padiflah

Sahk idüb eczâ-y› cismin rûzgâr
Cevheri ma’cûn idüb itdi tebâh
Eflk-i cismim dökerek tarih didim
Bu Ali Hikmet bekaya gitdi âh

1146

(Divitçiler Mahallesi’nin ismi, Cerîde-i Hava-
dis gazetesi’nin No: 2 ve 1256 / 1840 tarihli sa-
y›s›na bir ilân verilmesiyle geçmektedir.)

1210 (1795) Abanî sar›kl›. Divitçi Mustafa
A¤a.

1274 Zilkade 15 (Haziran 1858). fieyh Ahmet
Keflfî Efendi’nin annesi Saliha Ayfle Ha-
n›m.

1274 (1857). Çiçekli tafl. Vezir-i ma’delet per-
ver sem-i fahri âlem ki Sivas’›n odur
devletde vali-i kiram› O zat-› bî-nazîrin
mader-i ismet-nihad›... Uzun kitâbesi-
nin tarih beyti fludur:

Münâcât eyleyüb Hakk› didim târîh-i fevtin
Bekada Fat›ma Han›m bula a’lâ makâm›

1274

1278 (1861). Kad›rga Liman›’nda Bostani Ali
A¤a Mahallesi sakinlerinden Bab-› se-
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raskeri kâtiplerinden Ali Nam›k Efen-
di’nin efli Saliha Han›m.

1288 (1871). Tarikat-i aliyye-i Kadiriyye’den
fieyh Ahmet Keflfî Efendi.

1298 fiaban 21 (19 Temmuz 1881). Kudemâ-
y› vükelâ-y› seniyyeden Süleyman Pa-
fla’n›n efli ve Enderun-› Hümâyundan
mahrec Hasan Bey’in k›z› ve dergâh-› fle-
rifin bâni-i sânîsi Fat›matü’z-Zehra Ha-
n›m.

1309 (1891). Tarikat-i aliyye-i Kadiriyye’den
bu dergâh-› flerifin hadimi arif-i billah
efl-fleyh Ahmed Remzi Efendi.

1324 (1906) Receb 2. Lâhit idi. Serasker-i es-
bak Süleyman Paflazâde kudema-y› ricâl-i
Devlet-i Aliyye’den el-hac Mustafa Ce-
vad Bey.

Daha genifl bilgi için, Serbölük Keflfî Efendi
tekkesi bahsine bak›n›z.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/222) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. 1/ 358 ve 2/38) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, 2/

332) (C. Baltac›, As›rlarda Osmanl› Medreseleri, s. 238) (‹.

Hakk›, Merâk›d, s. 84) (M. Meriç, Mimar Sinan’›n Hayat›,

s. 27) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 126) (Sicill-i Osmânî, 1/201)

(Dr. Veli Behçet Kurdo¤lu, fiair Tabibler, s. 197) (‹lhan

Yard›mc›, Bursa Evliyalar› s. 80-82-147) (S. Ünver, Türk

Etno¤rafya Der. 1963 Divitçiler) (‹. H›nçc›, Bayr›, ‹stanbul

Ans. 5/2315) (Salim Tezkiresi, ‹stanbul 1314, s. 626)

(Prof. Feridun N. Uzluk, Ali Hikmet Münfli, Dirim Mec. c.

2, Say›: 9-10, s. 254, sene 1960) (M. Tahir, Osmanl› Mü-

ellifleri, 3/199) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman

Türkçesi, 2/271) (Ataî, Zeyl-i fiekaik, ‹stanbul 1268, s.

173) (R. Büngül, Eski Eserler Ans. 1001 Temel Eser,

1/101) (T›p Tarihi Arafl. 1989, s. 119) (K. Baykal, Bursa

ve An›tlar›, ‹stanbul 1982, s. 152) (‹smail Beli¤, Güldeste-i

Riyaz-› ‹rfan, Bursa 1302, s. 300)
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KAZGANCI MESC‹D‹

fiah-hûbân adl› bir hay›r sever Hatun’un
930 Muharreminin evailinde (1523 senesi

Kas›m›n›n sonlar›) tanzim edilen ve Mevlâna
Mehmet o¤lu Kadri Efendi’nin imzas›n› tafl›-
yan vakfiyesinde Üsküdar’da Kazganc› ad› ile
an›lan bir mescidinin oldu¤u görülmektedir.

Bu adla bilinen bir mabet bugün malûm de¤il-
dir.

Mescidin, Hadîka yazar›n›n tesbitinden (1768)
çok önce yok oldu¤u veya isim de¤ifltirdi¤i sa-
n›lmaktad›r.

Kaynaklar: (Barkan-Ayverdi, ‹stanbul Tahrir Defteri, s.

239, No: 1401)

KEFÇE DEDE MESC‹D‹

Ahflap olarak yapt›r›lan bu mabet flimdiki
Ahmediye Camii’nin yerinde idi.

Bânisi, Kefçe Dede nam›yla flöhret bulan Meh-
met Dede’dir. Kendisi 947 (1540) senesinde
vefat ederek Ahmediye Camii’nin mihrab›
önüne gömülmüfltür. Sonradan, üzerine 1722
y›l›nda flimdiki aç›k türbe yapt›r›lm›flt›r.

Alt› mermer sütun üzerinde bir kubbeden iba-
ret bu aç›k türbedeki kabir tafl›nda:

Sâhibu’l-hayrât merhum
Kefçe Dede ruhuna
Fatiha. Sene 947

Kefçe Dede, 1540 senesinde vefat etti¤ine gö-
re mabedini de bu tarihten evvel yapt›rm›fl ol-
mal›d›r.

Halk aras›ndaki rivayete göre, fakir olan kim-
selere ev ev dolaflarak kepçe ile afl da¤›tt›¤› için
bu isimle flöhret bulmufltur. Garip bir tesadüf
olarak sonradan Ahmediye Camii medreseleri
afl evi haline getirilmifl ve fakir ahaliye seneler-
ce yemek da¤›t›lm›flt›r.

‹kinci bir söylentiye göre, Mehmet Dede,
Darphanede bulunan alt›nlar›n muhafaza ve
tafl›nmas› görevinde bulundu¤u için bu isimle
an›lm›flt›r. Fakat, Ahmediye Camii avlu kap›s›

kitâbesinde ‘Kepçe Mescidi’ diye ad› geçmekte-
dir.

Cemaziyelâhir 1086 (Eylül 1675) tarihli bir
Hatt-› Hümâyundan, mescidin bu tarihten bir
müddet evvel cami haline getirildi¤ini ö¤reni-
yoruz. Bu s›rada Mehmet Halife Camii’nin
imam› idi. (Osmanl› Arflivi Evkaf Defteri,
1/221)

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/206) (E.

Koçu, ‹stanbul Ans. 1/319, 378) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 110)

(M. Pakal›n, Tarih Deyimleri, 2/237, Kefçe md.)

KISIKLI CAM‹‹

Cami, K›s›kl› Meydan›’n›n sol, Büyük
Çaml›ca Tepesi’ne giden yokufl yolun he-

men bafl›nda ve sa¤ taraftad›r. Yan›nda ve set
üzerinde bugün çay bahçesi bulunmaktad›r.
Avlu kap›s›n›n önünde tulumbal› bir kuyu, av-
lunun sa¤ taraf›nda, bir gölgeli¤in alt›nda 1298
(1881) tarihli flad›rvan teknesi ve bunun
önünde de cami bânisinin muhteflem lâhdi
vard›r. Burada olan bir sütun kaidesi ayr›ca
dikkati çekmektedir. Mabet duvarlar› kârgir,
çat›s› ahflapt›r. Büyük kap›s› üzerinde bir âyet-
i kerime ve 1346 (1927) tarihi yaz›l›d›r. Cami
bu tarihte tamir edilmifltir. Alt üst pencereler-
den ›fl›k al›r. Mihrab› d›fla taflmal› olup minbe-
ri ahflapt›r.

Cami, Sultan II. Bayezid devri bostanc›lar›n-
dan Abdullah A¤a taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
Kendisinin, Beylerbeyi Stadyumu yan›nda ‘‹s-
tavroz Camii’ ad›yla an›lan bir camii ve bir
mektebi oldu¤u gibi, ‹stanbul Yenikap› Lan-
ga’s›nda bir camii, K›s›kl› Camii’nin yan tara-
f›nda oldu¤u san›lan bir medresesi, K›s›kl›-
Ümraniye yolu üzerinde Namazgâh mevkiinde
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bir namazgâh› ve Langa Camii yan›nda Cellat
Çeflmesi ad›yla bilinen bir çeflmesi vard›r.

Gerek K›s›kl› Camii ve gerekse Beylerbe-
yi’ndeki camiinin Kuzguncuk s›rtlar›ndan K›-
s›kl› eteklerine kadar uzanan çok genifl bir vak-
f› vard›. “Reisü’l-Bustaniyyîn Abdülhay o¤lu
Hac› Abdullah A¤a’n›n 907 Zilkadesinin orta-
lar›nda (1502 senesi May›s ay›) tanzim edilmifl
bir vakfiyesi vard›r. Buradan A¤a’n›n oldukça
genifl bir vakf› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bunla-
r›n içinde ‘karyehâ-i ‹stavroz ve K›s›kl› ve Kuz-
guncuk’dan olan geliri her sene 12.674 akçe-
dir.” Vakfiyenin, Abdullah A¤a’n›n vefat›n-
dan 12 sene sonra yap›ld›¤› ve o s›rada müte-
vellisinin A¤a’n›n o¤ullar›ndan Sinan oldu¤u
görülmektedir.

Naml› bir binici olan Abdullah A¤a’n›n kabir
tafllar›, XV. yüzy›l tafl iflçili¤inin en güzel ör-
nekleridir. fiâhideler, mihrapl› ve istalaktitli
olup ayr›ca hendesî flekiller, küçük çark› felek-
ler ve rumilerle bezenmifltir.

Bafl tafl›n›n d›fl kitâbesi fludur:

“Âh min el-mevt / el-abdu fânî / v’Allahu Bâkî”

Bunun alt›nda ve bir kartufl içinde:

“Beni bunda du’a ile anan› / Yarl›¤as›n yar›nki
gün Hakk an›.”

yaz›l›d›r.

Arka yüzünde ise flöyle yaz›l›d›r:

“Âh min el-mevt / el-emelü tavîl / ve’l ömrü kasîr/
Beni bunda dua ile anan› / Yar›nki gün yarl›¤as›n
Hakk an›.”

Tafl›n arka yüzünde, az bir de¤ifliklikle ayn› ya-
z› tekrarlanm›flt›r. Abdullah A¤a’n›n ad›, bi-
rinci kitâbede, flair taraf›ndan iki k›sma ayr›l-
m›fl ve ‘Abd’›n fani, Allah’›n bâkî oldu¤u çok
zarif bir flekilde belirtilmifl ve Abdullah ad›,
ima yoluyla gösterilmifltir. Ayak tafl›n›n d›fl yü-
zünde “Senetü 895 (1489) hicriyete” yaz›s›
okunmaktad›r.

Saray›n bahçe ve bostanlar›n›n bak›m› ile
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meflgul olan Bostanc›bafl›lar, ayn› zamanda çok
önemli birer polis flefi idiler. Bostanc› teflkilât›
flehrin kontrolü, Bo¤aziçi k›y›lar›n›n asayifli ile
u¤rafl›rlar ve ileri gelenlerin idamlar›n› da yeri-
ne getirirlerdi. Tavaflî, yani had›m olan Abdul-
lah A¤a’n›n Çeflmesi’nin de Cellat Çeflmesi
ad›yla an›lmas› bu yüzdendir.

1892 depreminden zarar gören mabet, ayn› se-
ne onar›lm›flt›r. (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Kata-
lo¤u, I/69)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/57-58, 2/256) (Bar-

kan-Ayverdi, ‹stanbul Vak›flar› Tahrir Defteri s. 325, No:

1918) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 1/31, 6/2974) (Pakal›n, Ta-

rih Deyimleri, 1/240) (S. Eyice, ‹stanbul’un Ortadan Kalkan

Baz› Tarihî Eserleri, ‹stanbul Üni. Ed. Fak. Tarih Der. Sa-

y›: 27, s. 134) (Konyal›, Tarih Hazinesi, c.1, Say›:10, s.

512) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/180) (T. Öz, ‹stanbul

Camileri, 1/37, 2/41) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 196) (Sicill-i

Osmânî, 3/364) (‹. Ayano¤lu, Fatih Devri Ricali Mezar

Tafllar› ve Kitâbeleri, Vak›flar Der. 1958, Say›: 4/203) (‹.

Erünsal, Osmanl› Vak›f Kütüphanesi 11/71)

KUMRU MESC‹D‹
(ARSLAN A⁄A MESC‹D‹)

Mabet, fieyh Camii Soka¤› ile Selman A¤a
Çeflme Ç›kmaz›’n›n birleflti¤i yerdedir.

Küçük Yokufl yolu ile Sultantepe’ye uzanan yo-
lun sa¤ taraf›nda olup, yan taraf›nda, Mahpey-
ker Kösem Sultan’›n kethüdas› Arslan
A¤a’n›n efli ve k›z›n›n müfltereken yapt›rm›fl
olduklar› 1060 (1650) tarihli bir çeflme vard›r.
(Bu çeflme bahsine bak›n›z.)

Hadîka yazar›, “Bânisi Kumru Mehmet
A¤a’d›r. Kabri, Üsküdar haricindeki mezaris-
tandad›r. Bu mescidin mahallesi yoktur” de-
mektedir. Mescidin hangi tarihte yap›ld›¤› bel-
li de¤ildir.

Fevkânî olan mabet, bir kaç tamir görmüfl ve
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bu yüzden de, bir kaç kere isim de¤ifltirmifltir.
Bundan dolay›, Abdullah Efendi Mescidi,
Hammal Bafl› Mescidi, Abdi Efendi Mescidi ve
Arslan A¤a Mescidi isimleri ile de an›l›r.

Arslan A¤a taraf›ndan yap›ld›¤›, do¤ru oldu¤u
taktirde, mescidin 1056 (1646) veya 1060
(1650) tarihlerinde yap›ld›¤› ortaya ç›kar.
Çünkü bu tarihlerde Arslan A¤a ve ailesi bu
mevkiye birer çeflme yapt›rm›fllard›r. (Arslan
A¤a Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Hadîka yazar›, bu mescidden bahsetti¤ine göre,
mabet, eserin yaz›ld›¤› 1182 (1768) y›llar›ndan
çok evvel yap›lm›fl olmal›d›r.

Kare plânl› mescit, kârgir olup çat›s› ahflapt›r.
Hiç bir yerinde kitâbesi ve hazîresi yoktur.
Çeflme üzerindeki bir sundurma minare vazife-
si görmektedir. fiimdiki binas› bir XIX. yüzy›l
yap›s›d›r.

1924 tarihindeki vak›f eserleri tesbitinde ma-
bet, Selmana¤a Mahallesi hudutlar› içinde
gösterilmifl ve Abdullah (Abdi) Efendi Mesci-
di ad› ile kaydedilmifltir. fieyh Camii Soka¤›
üzerinde bulunan mescit, o tarihlerde mamur
olup mülhak eserlerden biri idi.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde ve 21 Safer

1234 (20. 12. 1818) tarihli bir arzda “Üskü-
dar’da Babü’s-saâde A¤as› Muhasebecisi Abdi
Efendi Mescidi vakf›ndan günde iki akçe vazi-
fe ile kitâbet cihetinin Hüseyin o¤lu Süleyman
Efendi’ye verilmesi” yaz›l›d›r. Mescidin ad›,
Rebiülâhir 1194 (May›s 1780) tarihli bir ilâm-
da da geçmektedir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/236) (Konyal›, Üskü-

dar Tarihi, 1/56, 193) (Osmanl› Arflivi, M. Cevdet Tasnifi

Evkaf Defteri II, s. 623, No: 11995, 18841)
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KURBA⁄I NASUH CAM‹‹

Üsküdar’da, Tabaklar Meydan›’nda, Büyük
Selim Pafla Caddesi ile Ayin Soka¤›’n›n

birleflti¤i köflededir.

Sokak, ismini camide yap›lan Rufaî ayinlerin-
den dolay›; cadde ise, Sadrazam Benderli Meh-
met Selim S›rr› Pafla’n›n isminden alm›flt›r.
Hotinli Kap›c›bafl› Mustafa A¤a’n›n o¤lu oldu-
¤undan Hotinli diye de bilinir. Bu ailenin, Bü-
yük Selim Pafla Caddesi ile Gündo¤umu Cad-
desi’nin birleflti¤i yerde ve yüksek bir set üze-
rinde mezarl›¤› vard›r.

Selim Pafla, 1824 de Sadrazam olmufl ve 1828
tarihinde de azledilmifltir. 1831 de, fiam Vali-
li¤i’ne atanm›fl fakat M›s›r Valisi Mehmet Ali
Pafla’n›n tertibi ile ayaklanan ahali, Selim Pa-
fla’n›n kona¤›na hücum ederek yakm›fl ve bu
yang›n s›ras›nda da namuslu, cesur ve ak›ll› bir
devlet adam› olan Selim Pafla da yanarak flehid
olmufltu.

Yukar›da yeri belirtilen aile sofas›na, Selim Pa-
fla ad›na kal›n, silindir fleklinde mermer bir ha-
t›ra tafl› dikilmifltir.

Camiin karfl›s›ndaki meydan›n yan›ndan akan
Tabaklar Deresi kenar›nda, Nurbânu Valide

Sultan taraf›ndan, Valide-i Atik Camii’ne va-
k›f olarak “Oniki bab debba¤hane kârhânesi” bu-
lunuyordu. Semt ismini bu debba¤hanelerden
alm›flt›r.

Bu meydan›n ortas›nda ve Kurba¤› Nasuh ca-
miinin karfl›s›nda, fieyhülislâm fieyh Mirza
Mehmet Efendi’nin o¤lu fieyhülislâm Mehmet
Said Efendi’nin 1740 tarihinde yapt›rd›¤› bir
namazgâh ve çeflmesi vard›.

Tabaklar meydan›n›n sa¤ taraf›nda da 1141
(1728-29) tarihinde yapt›r›lan fiehzade Ab-
dülhamit’in bir çeflmesi ve bu çeflmenin yan›n-
da ise bir mahalle mektebi vard›.

Hadîka yazar› bu cami için flu bilgiyi vermekte-
dir:

“Mescit fevkânîdir. Fi’l-asl mescit olup eski bâ-
nisi Kurba¤› Nasuh nam›nda bir hay›r sahibi-
dir. Kendi dahi orda medfundur. Zamanla mes-
cit harap olmakla el-hac Ebu Bekir ad›ndaki
kimse yeniden yapt›r›p minber koymufl ve ye-
ni vak›flar ilâve etmifltir. Bir mektebi dahi var-
d›r. Kabri, Karacaahmet civar›ndad›r. Bu mes-
cidin mahallesi yoktur.”

Kurba¤› Nasuh’un Mimar Sinan’›n kalfalar›n-
dan oldu¤u ve Valide-i Atik Camii’nin yap›-
m›nda bulundu¤u söylenir. Kendisi, bu ufak
camii, Valide Sultan’dan izin almak suretiyle
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Toptafl› Camii’nin artan malzemesi ile yapt›r-
m›flt›r. Baflka bir rivayete göre de, mabedini
yapt›r›rken malzemeyi izinsiz alm›fl ve bu yüz-
den katl olundu¤u için Kurban Nasuh denmifl-
tir.

Bu rivayetin do¤ru olmad›¤› kesindir. Kurban
Nasuh A¤a’n›n, Hamzavîli¤in kurucusu Bos-
nal› fieyh Hamza Bali’ye ba¤l› oldu¤u, kabir ta-
fl›ndaki “Hamzaviyye” kelimesinden anlafl›l-
maktad›r.

Hamza Bali Efendi, 969 (1561) tarihinde, Ka-
nunî Sultan Süleyman devrinde, Semiz Ali
Pafla’n›n sadaretinde, fieyhülislâm Ebu’s-suud
Efendi’nin fetvas› ile, Süleymaniye Camii ar-
kas›nda, Devo¤lu Yokuflu üzerindeki Devo¤lu
Çeflmesi önünde katl olundu. Kabri, Silivrika-
p› karfl›s›nda ve Kozlu Mezarl›¤›’ndad›r. Halk,
aç›k türbesindeki tafl›na Melek Baba kabri di-
yor.

Nasuh A¤a, tarikatin pirine kendisini adad›¤›
ve bu u¤urda can verdi¤i için Kurban vasf›n›
alm›fl olabilir. Çünkü, Hamza Bali’nin katlin-
de ve katlinden sonra, ona ba¤l› olanlar›n bir
ço¤u intihar etmifltir. (A. Gölp›narl›, Melâmî-
lik, ‹stanbul 1931, s. 72)

Valide-i Atik Camii’nin yap›m›na 1571 tari-
hinde bafllanm›fl ve 1583 senesinde bitirilmifl-
tir. Fakat cami, ibadete aç›lmadan ilâve k›sm›-
n›n inflas› bafllam›fl ve bu da 1589 y›l›nda biti-
rilmifltir.

Kurban Nasuh, Hamzavî tarikat›na ba¤l› oldu-
¤u için mabedi bir dergâh olarak yapt›rm›flt›r.

Mescidin ikinci bânisi olan Hac› Bekir ad›nda-
ki kimsenin, mabedi hangi tarihte yenilendi¤i
belli de¤ildir. Muvakkithanesi ve flad›rvan›
sonradan yap›lm›flt›r.

Kurban Nasuh’un kabri, d›fl avlu kap›s›n›n sa¤
taraf›ndad›r. Etraf› kesme tafl duvar ile çevrili
bir set üzerindeki flâhidesinin kitâbesi fludur:

Zî himem irfan ü kâmil Hamzaviyye’den iken
Eylemifl bu dergehi Kurban Nasuh Baba bina
Sarf idüb nakdîne-i himmet tarîk de bu pîr
Terk idüb hayr ile nâm›n gitmifl Adn’e intihâ
Eyle ihdâ fâtihâ-hân olub revan pâkine
K›l uhuvvet hakk›n îfâ zâir-i sâhib-i vefâ

Tarih-i irtihal sene 995

Kurban Nasuh, 1587 tarihinde vefat etti¤ine
göre camiini en geç bu s›ralarda yapt›rd›¤› söy-
lenebilir.

Hac› Bekir Efendi’den sonra dergâh, 1226
(1811) tarihinde meflhur Rufaî fieyhi Mehmet
Nuri Efendi taraf›ndan Rufaî Tekkesi haline
getirilmifltir. Burada çarflamba günleri Rufaî
ayinleri yap›ld›¤› için cami, Çarflamba Tekkesi
veya Nuri Baba Tekkesi ismini alm›flt›r. (fieyh
Nuri Efendi Tekkesi bahsine bak›n›z.)

Tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›ndan sonra
114 senelik Rufaî Tekkesi harap olmufl ve
1945 tarihinde de çat›s› çökmüfltür.

1973-74 senelerinde fieyh Mehmet Nuri Efen-
di’nin torunlar›ndan bir han›m›n efli olan Dr.
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Sabahaddin Tonguç Bey taraf›ndan fevkalâde
bir flekilde yenilenmifltir. Eski duvarlar› y›¤ma
tafl olan Camiin dört cephesi bu son tamir s›-
ras›nda klâsik Türk mimarîsine uygun olarak
kesme tafl ile kaplanm›flt›r. Harpufltal› d›fl kap›-
dan zemini mermer döfleli avluya girilir. Sa¤
tarafta Kurba¤› Nasuh’un ve onun yan›nda ise
fieyh Nuri Efendi’nin türbesi vard›r. (Bu türbe
bahsine bak›n›z.)

Avlunun ortas›ndaki flad›rvandan eser kalma-
m›flt›r.

Camiye, 14 basamak mermer merdivenle ç›k›-
l›r. Merdivenin nihayetinde ve cami duvar›n-

da son bâni ad›na konan bir kitâbede:

“Bu cami ve türbe-i flerif Dr. Sabahaddin Tonguç
taraf›ndan yeniden yap›lm›flt›r. 1974”

diye yaz›l›d›r. Dar, uzun son cemaat yerinden
geçilerek som mermer kemerli bir kap›dan iba-
det sahn›na girilir. Kap›n›n üzerine çok güzel
bir sülüs yaz› ile bir âyet-i kerime yaz›lm›flt›r.
Camiin dört duvar›, üst pencere alt›na kadar
serapa nefis çiniler ile kapl›d›r. Mabet alt üst
pencerelerden ›fl›k almaktad›r. Alt pencerele-
rin üstünde, camiin dört duvar›n› kuflatan laci-
vert zeminli fevkalâde güzel çiniler üzerine
Besmele ve Nahl Suresi’nden ayetler yaz›lm›fl-
t›r.

Üst pencerelerin hepsi vitrayl›d›r. Mihrab›n
üstündeki yuvarlak renkli alç› pencerede Bes-
mele yaz›l›d›r. D›fla taflmal› mihrab› da nefis çi-
nilerle bezenmifl olup üzerinde bir âyet bulun-
maktad›r. Minberi ahflapt›r. Pencere içleri çi-
ni, denizlikleri balgamî mermer ile kaplanm›fl-
t›r. Duvarlara cam kandillikler as›lm›flt›r. Ay-
r›ca tavan silmelerine nak›fllar yap›lm›flt›r. Bu
fevkalâde nefis çiniler ‘Sümerbank, Y›ld›z Por-
selen ve Çini Sanayii’ taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Cami meyilli bir arazide yap›ld›¤›ndan fevkâ-
nîdir. D›fl pencere söveleri som mermerdir. Sa¤
taraftaki minaresi, Kurba¤› Nasuh taraf›ndan
yap›ld›¤› flekliyle günümüze kadar gelebilmifl-
tir. Tamamen kesme tafltan olup flerefesinin al-
t› istalaktitlidir. Ayr›ca mabedin çat›s› kurflun
kapl›d›r. Yeni aç›lan Toptafl› Caddesi’nin top-
rak seviyesi düflürüldü¤ünden yolun bafl› mer-
divenli yol haline gelmifltir.

Kurba¤› Nasuh’un nesli, uzun müddet devam
etmifltir. Tunusba¤›’nda köflede, mezarl›k du-
varlar›n›n yap›m› s›ras›nda bulunan 1164
(1750) tarihli bir tafl üzerinde ‘Kurba¤›zâde
Hüseyin Kaptan’ diye yaz›l›d›r. Bu flâhide, Üs-
küdar Çiçekçi Camii hazîresine nakledilmifltir.
Mabet, 1319 (1901) tarihinde, Galip Pafla’n›n
Evkaf Naz›r› oldu¤u dönemde tamir ettirilmifl-
tir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/218) (M. Tahir, Os-

manl› Müellifleri, 1/169) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/28)

(Gezi Notlar›) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 123) (H. T. Da¤l›o¤lu,

‹stanbul Mezarlar›, Yeni Türk Mecmuas›, Say›:23-24, Hazi-

ran-Temmuz 1934, s. 1848) (Konyal›, Üsküdar Tarihi,

1/193) (Osmanl› Arflivi Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/218)
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KÜÇÜK ÇAMLICA MES‹RES‹
CAM‹‹

Cami, Küçük Çaml›ca Tepesi’nin güney
eteklerinde ve Cennetâbâd Kasr›’n›n ya-

k›n›nda idi. Mabet, Sultan IV. Mehmet
(1648-1687) taraf›ndan kas›r, çeflme ve na-
mazgâh ile beraber 1064 (1654) tarihinde yap-
t›r›lm›fl olmal›d›r. (Kas›r, çeflme ve namazgâh
bahislerine bak›n›z.)

Evliya Çelebi, IV. Mehmet’in bu camiinden:
“Çaml›ca bahçesinde binas› sa¤lam bir cami-
dir” diye bahseder. Fakat bu camiin, hangi
Çaml›ca üzerinde bulundu¤unu belirtmemifl-
tir. Hadîkatü’l-Cevâmi adl› eserde, bu camiin
ismi kay›tl› de¤ildir. Bundan camiin, eserin ya-
z›ld›¤› 1770 tarihlerinde mevcut olmad›¤› an-
lafll›r.

Mabedin Küçük Çaml›ca Mesiresi’nde bulun-
du¤u san›lmaktad›r.

Birçok zaman›n› Üsküdar Saray›’nda geçiren
Sultan, Büyük Çaml›ca’ya geldi¤i zaman na-
maz›n› K›s›kl› mevkiindeki Bostanc›bafl› Ca-
mii’nde veya Subafl› mevkiindeki namazgâhta
k›lard›. Küçük Çaml›ca’da bu durum olmad›-

¤›ndan camiyi burada yapt›rm›fl olmal›d›r. Bu
camiin yerine, yak›n tarihlerde mihrab› mer-
mer, minberi ahflap küçük bir cami yap›lm›flt›r.
Mihrab› üzerine 1397 (1976) tarihli bir mih-
rap ayeti yaz›lm›fl ve son cemaat yerine de,
1654 de Sultan IV. Mehmet taraf›ndan yapt›-
r›lan namazgâh›n tarihsiz mihrap tafl› yerleflti-
rilmifltir.

Camiin yan›ndaki hazîreden günümüze dört
kabir kalm›flt›r. Bunlardan ikisinin flâhidesi
kaybolmufltur. Di¤er ikisi ise, 1101 (1689-90)
tarihinde vefat eden Mevlevî Dervifl Mehmet
Dede’ye ve 1284 (1867-68) y›l›nda ölen Fer-
hat A¤a’ya aittir. Ferhat A¤a, Sultan II. Mah-
mut’un üçüncü kad›n› Aflubican Kad›n’›n a¤a-
s›d›r. Aflubican Kad›n, 10 Rebiyülâhir 1287
(10 Temmuz 1870) tarihinde vefat etmifl ve
Sultan Mahmut Türbesi’ne gömülmüfltür. (Çi-
lehane Mescidi bahsine bak›n›z.)

Mehmet Dede 1690 tarihinde vefat etti¤ine
göre, camiin Sultan IV. Mehmet taraf›ndan,
Küçük Çaml›ca Mesiregâh›’nda yap›ld›¤› ken-
dili¤inden ortaya ç›kar.

Mabedin 1690-1867 tarihleri aras›ndaki 177
senelik durumu malum de¤ildir. 19. yüzy›l›n
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sonlar›nda veya 20. yüzy›l›n bafllar›nda orta-
dan kalkt›¤› söylenebilir.

Cami, 1800 tarihlerinde II. Mahmut taraf›n-
dan yenilenmifl olmal›d›r. (Cennetâbâd Kasr›
bahsine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türk-

çesi, 2/173) (Gezi Notu) (Sicill-i Osmânî, 1/19)

MEHMET A⁄A MESC‹D‹
(KEMER ALTI CAM‹‹)

Mescit, Atpazar› semtinde ve Valide-i
Atik Çeflmesi Soka¤›, Toptafl› Caddesi

ve Büyük Selim Pafla Caddesi’nin birleflti¤i
meydanda idi. Bugün mevcut olmayan bu fev-
kânî yap›n›n alt›ndaki kemerden Toptafl› Cad-
desi geçiyordu. Bundan dolay› mabet, ‘Kemer-
li Cami’ veya ‘Kemer Alt› Camii’ ad›yla da
an›l›rd›.

Camiin sol taraf›nda, yine ayn› kimse taraf›n-
dan yapt›r›lan 998 (1589-90) tarihli çeflme ve
ön taraf›nda, Valide-i Atik Çeflmesi Soka-
¤›’n›n solunda ise a¤an›n ayn› tarihte infla et-
tirdi¤i s›byan mektebi bulunmaktad›r.

Hadîka’da flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bu dahi fevkânîdir. Bânisi, Darü’s-saâde A¤a-
s› Mehmet A¤a’d›r ki, ‹stanbul’da Çarflamba
Pazar› yak›n›nda bir camii ve türbesi dahi olup
999 (1590-91) tarihinde vefat ederek türbesin-
de medfundur. Bu mescit yak›n›nda bir çeflme-
si dahi vard›r. Valide-i Atik imamlar›ndan
Mustafa Efendi minberini koymufltur.”

Mehmet A¤a’n›n Yeni Çeflme diye bilinen bir
mescidi ve bir de çeflmesi vard›r. (Bu eserler
bahsine bak›n›z.)

Mir’at-i ‹stanbul adl› eserin sahibi Mehmet Ra-
if Bey; “Kemeralt› Camii denmekle ma’ruf ca-
miin alt›nda bulunan çeflme üzerinde mahkuk
kitâbe budur” dedi¤ine göre cami 1888 tarihle-
rinde mevcuttu.

Dörtyol olan ve önündeki küçük meydanda
çok eskiden beri Atpazar› kurulan bu mabet,
Toptafl› T›marhanesi’nin büyütülmesi s›ras›n-
da 1915 senelerinde, yolun geniflletilmesi ba-
hanesiyle y›kt›r›lm›flt›r.

Mehmet A¤a’n›n, Han-› Sebil de denilen mefl-
hur Muytab Han› bu camiin civar›nda idi. Bu
han›n yak›n›nda ve Semerciler içinde de Ye-
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miflçi Han› ad› ile bilinen ünlü bir han daha
vard›.

Osmanl› Arflivi’ndeki 7 Cemaziyelevvel 1211
(8. 11. 1796) tarihli bir ilâmda “Üsküdar’da At-
pazar› Kap›s› üstündeki Dârü’s-saâde A¤as›
Mehmet A¤a’n›n mescidine minber koyan Va-
lide-i Atik Camii imam-› evveli Yusuf Efen-
di’nin o¤lu Mustafa Efendi’nin” bu cami’ye ya-
p›lm›fl vak›flar› oldu¤u yaz›l›d›r. (Osmanl› Arfli-
vi Evkaf Defteri No: 31421)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/218) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 124) (Sicill-i Osmânî, 4/128)

MEHMET TAH‹R EFEND‹
(HAREM ‹SKELES‹ CAM‹‹)

Cami, Harem’de ve iskelenin yak›n›nda Se-
limiye ‹skele Soka¤›, Selimiye Ambar›

Soka¤› ve Kavak Bay›r› Soka¤›’n›n çevirdi¤i
adada bulunmaktad›r. Arazi meyilli oldu¤un-
dan fevkânî olarak yapt›r›lm›flt›r. Alt›nda bir
çeflme ve bir kaç dükkân vard›r.

Camiin yan taraf›nda ve set alt›nda, ulu ç›nar
a¤açlar›n›n gölgeledi¤i düz bir yer bulunmak-
tad›r. Burada eski bir ayazma ve havuz vard›r.
Yak›n tarihe kadar önü deniz olan bu yerde,
Üsküdar’›n en güzel kahvehanesi mevcuttu.
Üsküdarl› büyük ressam Ali R›za Bey, buran›n
bir çok resimlerini yapm›flt›r. Harem, arabal›
vapur iskelesi yap›l›rken deniz doldurulmufl ve
kahvehane de bu s›ralarda kapat›lm›flt›r.

Camiin arka taraf›nda ise, 1940 senelerinde
y›kt›r›lan Büyük Selimiye Ambar› bulunuyor-
du. Bugün yerinde Harem Oteli vard›r. Cami-
in yan taraf›nda ve Kavak Bay›r› Soka¤›’nda
sa¤da Tahir Efendi’nin yapt›rm›fl oldu¤u bir
çeflme daha bulunmaktad›r. (Bu eser bahisleri-
ne bak›n›z.)

Camiin pek az ilerisinde de büyük Beylik Çefl-
me vard›r.

Avlusunun iki kap›s› olup cümle kap›s› Selimi-
ye ‹skelesi Caddesi taraf›ndad›r. Bu kap›n›n
üzerinde iki ince mermer sütunun tafl›d›¤› genifl
bir saçak mevcuttur ki gönül al›c› hofl bir görü-
nüflü vard›r. Beflik kubbesinin üzerine bir alem
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yerlefltirilmifltir. Türk barok mimarîsinin en gü-
zel numunelerinden biridir. Buradan içeri girdi-
¤imizde sol tarafta küçük bir hazîre görürüz.

Hazîrenin cadde taraf› mermer söveli pencere-
ler ile kapat›lm›flt›r. Bunlara klâsik demir par-
makl›klar yerlefltirilmifltir. Hazîrede en eski ka-
bir tafl› 1243 (1827-28) tarihlidir. Bu, Tahir
Efendi’nin annesi fierife Saliha Han›m’a aittir.
Mehmet Tahir Efendi’nin kabri üzerinde yal-
n›z bafl flâhidesi bulunmaktad›r.

1248 (1832) tarihli kabir tafl› fludur:

Hüve’l-Bâkî iflbu cami-i flerif ve taht›nda çeflme-i
lâtif ve civar›nda mekteb-i münîfin bânisi sâhibu’l-
hayrât ve’l-hasenât a’zam-› ricâl-i Devlet-i Aliy-
ye’den rahmetlu ve ma¤firetlu es-seyyid Mehmed
Tahir Efendi hazretleri Anadolu canibi defterdar›
iken Payas nâm mahalde ecel-i mev’ûd ile mebtu-
nen dar-› bekaya rihlet ü garîk-i deryâ-y› rahmet
ve Firdevs-i Cinâne azimet etmifl olmakla ruhiy-
çün rizaen lillâhi teâlâ el-Fatiha. Fî 2 Safer 1248

Kitâbeden, Mehmet Tahir Efendi’nin, ‹sken-
derun’un kuzeyinde, bugün ismi Yakac›k ola-
rak de¤ifltirilmifl bulunan, tarihi Payas flehrin-
de ve “Anadolu canibi defterdar› iken” 1 Tem-
muz 1832 tarihinde “mebtunen” (yani dizante-
riden) vefat etti¤ini ö¤reniyoruz. Hazîredeki
flâhide hat›ra olmak üzere konulmufl olup esas
kabri Payas’›n Zeytinlik Mezarl›¤›’ndad›r. fiim-
di, Demir-Çelik Endüstrisi arazisi içinde bulu-
nan mezarl›kta, cami hazîresindeki tafl›n bir efli
vard›r. Mezarl›kta ve bö¤ürtlenler aras›nda bir
çok eski tafl bulunmaktad›r.

Caddeye bakan büyük hâcet penceresi üzerine
“Yâ Hû” ve bir s›ra halinde ölüm ayeti yaz›l-
m›flt›r.

Cami, iki s›ra tu¤la ve bir s›ra kesme tafltan ya-

p›lm›flt›r. Ön cephesinin köfleleri yuvarlak
olup bu k›sm›n sa¤ üst taraf›nda ve saçak alt›n-
da 1242 (1826) tarihi okunmaktad›r. Bu tarih-
ten camiin, Sultan II. Mahmut devrinde yap›l-
d›¤› anlafl›l›r. Cadde taraf›ndaki avlu kap›s›na
bir kaç mermer basamakla ç›k›l›r. Kap› üzerin-
deki madalyon içine bir ayet yaz›lm›flt›r. Avlu-
nun ikinci kap›s› da mermer sütunludur. An-
cak saçak k›sm› betona çevrilmifltir. Üzerine,
Kelime-i fiehadet hak edilmifltir. Evvelce mer-
mer sütunlu olan son cemaat yeri, son onar›m
s›ras›nda betondan yap›lm›flt›r. Burada bir
mihrapç›k vard›r. Fevkânî olan mabet, yedi
kemer üzerine oturtulmufltur.

Sahna aç›lan ahflap kap›s›n›n, beyaz maden-
den yap›lm›fl tokmaklar›na Besmele ve Keli-
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me-i Tevhid yaz›lm›flt›r. Kap›n›n iki yan› mer-
mer söveli ve sütunludur. Mermer bafll›klar
üzerine oturtulmufl, oymal› tak›na ayet-i keri-
me yaz›lm›flt›r. Mabedin içi ayd›nl›k ve ferah-
t›r. Alt üst 29 pencereden ›fl›k al›r. Kad›nlar
mahfili dört mermer sütun üzerinde durmakta-
d›r. Buray›, büyük bir levha süslemektedir.

Mihrab›n iki yan› mermer sütunludur. Bafll›k-
lar üzerindeki tak›na mihrap ayeti yaz›lm›flt›r.
Mihrap içine kabartma bir kandil yap›lm›flt›r.
Minberi ve kürsüsü ahflapt›r.

Hadîka yazar›n›n beyan›na göre, bu camiin ye-
rinde, “1122 (1710) senesi Harem ‹skelesi’nde
bir sahib-i hayr taraf›ndan bina olunan mes-
cid-i flerif” vard›r. Zamanla harap olan bu ma-
bedin yerine Tahir Efendi’nin camii yap›lm›fl-
t›r.

Ressam Mustafa Nuri Bey’in 1314 (1896) ta-
rihli bir tablosunda, camiin sütunlu avlu kap›-
s›, sol taraf›ndaki hazîrenin pirinç flebekeli hâ-
cet pencereleri ve sa¤ taraf›ndaki ahflap evler
görülmektedir. (Bu güzel eser, bugün Y›ld›z Sa-
ray›’nda Ekim 1988’de aç›lan fiehir Müze-
si’ndedir.)

Mehmed Tahir Efendi Defterdarl›k Mektûbi
Kalemi’nden yetiflmifl, sonra tu¤rakefl olmufl,
1240 (1824) tarihinde fi›kk-› evvel defterdar-
l›¤›na atanm›fl ve bir sene sonra da azlolunarak
Fener - Yeniflehir Defterdar›, sadaret kethüda-
s› ve tekrar fi›kk-› evvel defterdar› olmufltur.
1245 (1829) tarihinde de istifa etmifltir. Bir y›l
sonra Evkaf Naz›r› olmufl, 1245 (1831)’de Ni-
flanc› ve M›s›r Ordusu Defterdarl›¤›’na getiril-
mifltir. Hesap ifllerinden anlar, ifl bilir bir zat
idi.
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Tahir Efendi Evkaf Naz›r› iken, 1247
(1831)’de Beykoz Çuha Fabrikas› kurulmufl,
Befliktafl’ta Yahya Efendi Tekkesi tamir ettiri-
lerek bitifli¤ine, alt›nda muvakkithane bulu-
nan bir de mektep infla ettirilmifltir.

Ayr›ca, Anadolu ve Rumeli’de medrese, ders-
hane, kütüphane binalar› yeniden yap›ld› ve
baz› mescit, çeflme ve medreseler de tamir etti-
rildi. (Vak›flar Der. 16/33)

Camiin hazîresinde gömülü olanlar flunlard›r:

1243 Cemaziyelevvel 21 (Aral›k 1927). Eâ-

z›m-› Rical-i Devlet-i Aliyye’den Defter-
dar-› fi›kk-› evvel es-seyyid Mehmed Ta-
hir Efendi’nin validesi fierife Saliha Ha-
n›m.

1245 (1829). Bâni-i cami Mehmed Tahir
Efendi’nin k›z› fierife Fatma Zekiyye Ha-
n›m.

1250 Receb 4 (Kas›m 1834). Defterdar-› esbak
Mehmet Tahir Efendi’nin o¤lu Osman
Efendi. 1255 (1839). Üç yafl›nda vefat
eden Tahir Efendi kerimezâdesi Nefise.

1263 (1846). Tahir Efendi’nin damad› Feyzi
Efendi’nin o¤lu Tevfik Beyefendi.

1259 Rebiülevvel 7 (Nisan 1843). Sar›kl› ve
güzel hatl›. Müderrisîn-i kirâmdan ve
Saltanat-› Aliyye’den Karamanî Hocazâ-
de el-hac Mehmet R›fk› Efendi. (Sicill-i
Osmânî, 2/410)

1260 (1844). Çok püsküllü fesli. Devlet-i
Aliyye’den Mehmet Tahir Efendi’nin
damad› Ser Çukadar-› hazreti flehriyarî
Ömer A¤azâde Ser-Bevvâbîn-i rikâb-›
hümâyun Mir Mahmud Bey. (Sicill-i Os-
mânî, 3/598)

1273 Cemaziyelevvel 12 (Ocak 1857). Bâb-›
hümâyun-› flâhâne kapuc› bafl›lar›ndan
Mahmud Bey’in o¤lu meclis-i vâlâ maz-
bata odas› hulefas›ndan ve rütbe-i rabi
ashab›ndan Ömer Beyefendi.

1284 (1867). Harem ‹skelesi Camii bânisi Ta-
hir Efendi’nin damad› Varidat Muhase-
besinde Selânik Vilâyeti kâtibi Mustafa
Efendi’nin k›z› ‹hsan Hacer Han›m.

1285 (1868). Harem ‹skelesi Camii bânisi
Defterdar Tahir Efendi’nin hemfliresi
fierife Hadice Han›m.

1297 (1880). Harem ‹skelesi Camii imam› Ha-
f›z Mehmed Efendi.

Haf›z Mehmed Efendi’nin o¤lu Enderunî
Haf›z Hüsnü Efendi iyi bir müzisyen olup
pek güzel flark›lar› vard›r. 1858 de, Seli-
miye’de Tekke Sokak’taki evde do¤du.
Balkan Harbi’nin birinci k›sm›nda, Edir-
ne’nin kurtar›l›fl› s›ras›nda Selimiye Ca-
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mii’nde okudu¤u ilk ezan ve mevlitle
herkesi a¤latm›flt›r. ‹yi ney çalard›. 1 Ha-
ziran 1919’da vefat etti. Edirnekap›s›
Mezarl›¤›’na gömüldü. Eyüp’te, Eyüp
Hastahanesi arkas›ndaki bir soka¤a Bes-
tekâr Haf›z Hüsnü Efendi ad› verilmifltir.
Arapça ve Farsça’y› gayet iyi bilirdi. Bes-
tekârl›¤a, fliddetli aflk›n›n meydana ç›k-
mas› ile bafllam›flt›r. Devrinin paflalar›n-
dan birinin kar›s›yla seviflen sanatkar,
sevgilisinden uzak kald›¤› günlerde flu
mahur makam›ndaki flark›s›n› bestele-
mifltir:

“Sabâ taraf-› vefâdan beyan yok mu,
O yâr-› bî-vefâdan selâm yok mu?”

(‹nal, Hofl Sada, s. 187; Y. Öztuna, Türk
Musikisi Ans. 1/276; S. N. Ergun, Türk
Musikisi Ant. 2/654-682; Rona, Türk
Musikisi s. 64) 

1298 (1881). Bu camiin bânisi Evkaf-› Hümâ-
yun Naz›r› Tahir Efendi’nin efli Fat›ma-
tü’z-Zehra Han›m. Kitâbesi, M›srizâde
Üsküdarî Ali R›za imzal›d›r.

1283 (1866). Evkaf-› Hümâyun Naz›r› Tahir
Efendi’nin damad›, Fevzi Efendi’nin o¤-
lu Tevfik Beyefendi.

Tahir Efendi’nin k›z› Rukiyye Han›m,
1247 (1831) tarihinde Defterdar-› fi›kk-
› evvel olan Ali Necib Pafla ile evlenmifl-
tir. Necip Pafla, 11 Rebiyülâhir 1261 (20
Mart 1845)’te vefat etti. Kabri, Eyüp’te,
Mihriflah Sultan Türbesi karfl›s›ndaki
mezarl›ktad›r.

Mabet, 1316 (1898) tarihinde ve Galip Pa-
fla’n›n Evkaf Naz›r› oldu¤u dönemde onar›l-
m›flt›r.

Kaynaklar: (Sicill-i Osmânî, 3/245-246) (E. H. Ayverdi,

Fatih Devri Mimarîsi, 3/407) (Dr. R›fat Osman, Üsküdar

Sahillerinde Tarihi Bir Seyran, Belediye Mecmuas›, Eylül

1930, Say›: 73/1) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/241) (Mir’at-i ‹s-

tanbul, s. 85) (Niyazi Ahmet Okan, ‹stanbul Semtlerinin

Tarihi, Kurun Gazetesi, 3 Ocak 1935) (Konyal›, Üsküdar

Tarihi, 1/297) (M. Kemal, Evkaf-› Hümâyun Nezareti,

Haz. N. Öztürk, Vak›flar Der. 16/32) (Vâs›f Divan›, s.

264-297, Ömer A¤a) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri,

2/422) (Osm. Arfl. Evkaf Defteri 4 No: 27986) (Evkaf ‹da-

resi Katalo¤lu, 1/155)

MEVLEV‹HANE MESC‹D‹

Mescit, ‹mrahor semtinde ve Do¤anc›lar
Caddesi ile Tulumbac›lar Soka¤›’n›n bir-

leflti¤i köflededir.

Üsküdar Mevlevihanesi, Galata Mevlevihane-
si fleyhi Sultanzâde Numan Halil Dede taraf›n-
dan kurulmufltur. Numan Bey, Ye¤en Ali Pa-
fla’n›n o¤lu olup Hüseyin Necip Bey isminde
bir de kardefli vard›r. Ali Pafla, kasapbafl›l›ktan
Silâhtar olmufl ve sonra s›ra ile Erzurum, Kon-
ya, ‹nebaht›, T›rhala, Ayd›n ve Cidde valilik-
lerinde bulunduktan sonra Recep 1198 (Hazi-
ran 1784) tarihinde vefat etmifltir.

Numan Halil Bey, 1201 (1787)’de dünya ni-
metlerinden vazgeçerek Konya’ya çekilmifl ve
Mevlâna Dergâh›’nda çile ç›kard›ktan sonra
mevlevi olmufltur. Galata Mevlevihanesi me-
flîhatinde bulunan Bakkalzâde Konyal› Ali De-
de’nin vefat›ndan sonra 2 Safer 1201 (24 Ka-
s›m 1786) tarihinde bu mevlevihaneye fleyh
olmufltu. Numan Bey’in, üç y›l sonra meflîhati
ref olunmufl ve 1205 (1790)’da Üsküdar’daki
evini tadil ederek bugünkü mevlevihaneyi
kurmufltur. Kendisi sekiz y›la yak›n bir zaman
fleyhlik yapt›ktan sonra 26 Recep 1213 (3
Ocak 1799) tarihinde vefat etmifl ve semâha-
nenin alt›nda bulunan Dedegân Türbesi’ne
gömülmüfltür.

Çelebilik makam› olan Konya, Üsküdar Mev-
levihanesi’ni zaviye olarak tan›m›fl oldu¤un-
dan asitane olamam›flt›r. Bu sûretle haftan›n
muayyen günlerinde mukabele yap›lmakla be-
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raber bu tekke, as›l ‹stanbul’a gelip gidenlerin
konak yeri olmufltu. ‹stanbul’dan Anadolu’ya
giden dervifl veya fleyhler, bu tekkede konak-
larlar, yol tedariklerini görürlerdi. Konya’dan
veya Anadolu’dan gelenler de buraya inerler-
di.

Do¤anc›lar Caddesi’ne aç›lan demir kap›dan
tekkenin oldukça büyük bahçesine girilir. Or-
ta yerde, tafl iflçili¤inin güzel bir eseri olan ba-
rok stili, üç katl› mermer fiskiyeli bir havuz
vard›r. 1975 senesi tamirinde bahçeye de¤iflik
biçimde bir flad›rvan yap›lm›flt›r. Kap›n›n kar-
fl›s›nda meflruta ve su deposu bulunmaktad›r.

‹ki katl› semahanenin alt kat› Dedegân Türbe-
si, üst kat› ise semahanedir. Buras› ayn› zaman-
da mesciddir. Sol taraftaki duvara bindirilmifl
ahflap bir nifl, minare görevi yapmaktad›r. Üç
taraf›nda bulunan pencerelerden ›fl›k al›r.

Mescit, y›¤ma moloz tafl›ndan yap›lm›fl olup
caddeye bakan cephesinde ve saça¤a yak›n
yerde bir Mevlevî sikkesi kabartmas› görül-
mektedir. Çat›s› ahflapt›r. Semahaneye sa¤ ta-
raftaki tafl bir merdivenden ç›k›lmaktad›r. Bu
merdivenin sol taraf›nda bir kuyu, sa¤ taraf›n-
da ise hazîre vard›r. Burada onbir kabir mev-
cuttur. Semahanenin karfl›s›nda iki katl› fleyh

evi vard›r ki, kap›s›n›n önünde iki ahflap sütu-
nun tafl›d›¤› bir ç›kma bulunmaktad›r.

Dedegân Türbesi’nde ve Numan Halil De-
de’nin büyük sandukas› üzerine konmufl bulu-
nan H. 1250 tarihli flu kitâbeden Mevleviha-
ne’nin tamir edildi¤ini ö¤reniyoruz:

fiehinflah-› müeyyed hazreti Sultan Mahmud Han
Hakk itmifl zat›n› kutb-› s›rr-amed devr-i imkâna
Hemifle pîflesi ihyâ-y› din ü devlet ü dünya
Ne camiler ne dergehler ne yerler yapd› flâhâne
Ezân cümle bu zîba hankâh› eyledi ma’mûr
Dil-i âfl›k gibi çokdan berü olmufldu vîrâne
Misâl sabit ü seyyarelerdir bunda âfl›klar
Dönerler ki tururlar bafl e¤üb bir flems-i tâbâne
O flemsin flevkidir çün zerre-sergerdân iden yoksa
Nigâh ve iltifat itmezler ans›z çarh-i gerdâne
Sema vü zevk ü flevk oldukca bu dergâh-› vâlâdâ
Safâ-yi herdem ihsan eyle yâ Rab flâh-› devrâne
Müflir-i hass› Ahmed Fevzi Pafla oldu me’mur›
Ne devlet mazhar olmak böyle devlet böyle ihsâne
Biri cevherden a’lâ di¤eri mümtaz ve müstesna
‹ki tarih yazd›m bende Pertev müstemendâne
Yine flâdân k›ld› rûh-› Mevlâna’y› Mahmûd Han
Yap›ld› tarh-› ziyb efzâ bu a’lâ mevlevihâne

Sene 1250 (1834-35)

‹nflaat› Müflir Ahmet Fevzi Pafla yürütmüfl ve
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kitâbeyi de meflhur Pertev Pafla yazm›flt›r. (Per-
tev Pafla’n›n özgeçmifli için Küçük Selimiye ca-
mii bahsine bak›n›z.)

Padiflah›n has müfliri olan Ahmet Fevzi Pafla,
Osmanl› Tarihi’ne ‘firarî’ veya ‘hain’ lâkapla-
r›yla geçmifltir. Çengelköy’de do¤mufl ve bura-
da kay›kç›l›k yapm›fl bir kimsedir. Okuma yaz-
ma bilmedi¤i söylenir. Fevkalâde güzel yüzlü
ve vücutlu oldu¤undan saraya dahil edilmifl ve
Sultan II. Mahmut üzerinde büyük nüfuz sahi-
bi olmufltu. Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›lmas›n-
da büyük yararl›klar gösterdi¤inden padiflah›n
ayr›ca güvenini kazanm›flt›. 1247 (1831-32)
tarihinde mabeyn müfliri (mareflal), 10 Kas›m
1836’da da Çengelo¤lu Tahir Pafla yerine kap-
tan-› derya tayin edildi. Bu esnada sarayda iki
hizip teflekkül etmiflti. Bir k›sm›, Sultan Ab-
dülmecit’i tahta ç›karmak istiyor ve bunlar›n
bafl›nda da Sadrazam Hüsrev Pafla bulunuyor-
du. Sultan II. Mahmut taraftarlar›n›n bafl›nda
ise Firari Ahmet Pafla vard›. Bu s›rada II. Mah-
mut, 30 Haziran- 1 Temmuz 1839 da, K›s›kl›
yak›n›nda ve Sar›kaya mevkiindeki Esma Sul-
tan Saray›’nda vefat etti.

Donanma ile Çanakkale’de bulunan Ahmet
Pafla, Hüsrev Pafla’n›n kendisini öldürtece¤in-

den çekinerek, donanmay› yan›na alarak M›-
s›r’a firar etmiflti. Mülteci olarak bulundu¤u
M›s›r’da cariyeleri taraf›ndan zehirlenerek ve-
ya kalp sektesinden 1842 tarihinde vefat et-
mifltir.

Ahmet Fevzi Pafla, Kas›mpafla’da Divanhane
arkas›ndaki tepecikte Gedikli Bahriye Efrad›
Mektebi ile Heybeliada Bahriye Mektebi’ni
yapt›rm›flt›r. ‹stanbul Aksaray’da ve Yeniçeri
K›fllas›’n›n civar›ndaki Ahmediye Caddesi ile
Fevziye Caddesi isimleri onun ad›n› yad etmek
için konmufltur.

Mevlevihane ve müfltemilât› 1975 senesinde
büyük hay›r sahibi say›n fiahap Geyik Bey ta-
raf›ndan asl›na uygun olarak çok güzel restore
edilmifl ve Üsküdar’a bu sayede k›ymetli bir
eser kazand›rm›flt›r. Üsküdar halk› ve sanat se-
verleri kendisine minnettard›r. Mevlevihane
bu tarihe kadar pek harap durumda idi. Tekke
ve zaviyelerin kapat›lmas›ndan sonra semaha-
nenin döflemeleri kabirler üzerine y›k›lm›fl,
sandukalar da¤›lm›fl ve her yan› bir periflanl›k
sarm›flt›. Avludaki merdivenin yan›ndaki hazî-
rede yaln›z iki kabir tafl› görülüyordu. Di¤erle-
ri tamamen toprak ve çöplük alt›nda kalm›flt›.
(Numan Halil Dede Türbesi bahsine bak›n›z.)
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Numan Halil Dede’den sonra mevlevihaneye
fleyh olanlar flunlard›r:

1- fieyh Seyyid Mehmet Hüsameddin Dede Efen-
di. Vefat› 1216 (1801) tarihinde olup kabri,
mevlevihanenin türbesindedir.

2- Efl-fleyh el-hac Ali Na’ilî Dede Efendi. Vefat›
1217 (1802) tarihinde olup kabri türbededir.

3- Efl-fleyh ‹smail Hulusi Dede Efendi. Vefat›
1219 (1804) tarihinde olup sandukas› türbede-
dir.

4- Efl-fleyh el-hac Mehmed Emin Dede Efendi.
Vefat› 1227 (1812) tarihindedir. Kabri türbe-
dedir.

5- Efl-fleyh Abdullah Necip Dede Efendi. 1199
(1784)’te dünyaya gelen Necip Dede Efendi,
Galata Mevlevihanesi fleyhi Mehmed Ruhi
Dede Efendi’nin o¤lu idi. Vefat› 1252 (1836)
tarihindedir.

6- Efl-fleyh es-seyyid Haf›z Ahmet Arif Himmetî
Dede Efendi. Bu dahi Ruhi Dede Efendi’nin
o¤lu olup 1218 (1803) tarihinde dünyaya gel-
di. Kabri mevlevihanenin türbesindedir. Vefa-
t›, 17 Rebiyülevvel 1290 (15 May›s 1873) tari-

hindedir. Sandukas› önündeki levha, M›srîzâ-
de Üsküdarî Ali Efendi’nin hatt› ile yaz›lm›fl-
t›r. Besteleri vard›r.

Zaman›nda tekkede derviflan dahil 23 kifli bu-
lunuyordu.

7- Efl-fleyh Haf›z Mehmed Zeki Dede Efendi.
fieyh Zeki Dede Efendi, Bursa’da askerî kas-
sam, Manisal› Mehmet Refik Efendi’nin o¤lu-
dur. 1237 (1821)’de Bursa’da do¤du. Tahsilini
tamamlad›ktan sonra mahkeme-i fler’iyye kati-
bi oldu. Sonra, Bursa Mevlevihane’si fleyhi
Mehmet Dede Efendi’ye ba¤lanarak mevlevî
oldu. Ayn› zamanda hatt-› ta’lik dersleri ald›.
Bir çok kitap ve levha yazd›.

Bursa’da 1271(1854)’de meydana gelen büyük
depremden hemen sonra, Üftade hazretleri
Kütüphanesi’nde tesis edilen Sa’di Tekkesi ya-
n›ndaki evini sat›p ‹stanbul’a ailece gelmifl,
Mesnevî dersleri vererek, levhalar yazarak ge-
çimini temin etmifltir.

Sadrazam Yusuf Kamil Pafla kona¤›nda da, ay-
r›ca Mesnevî okutmufl ve kütüphanesinde de
haf›z-› kütüp olmufltur. 1873’te Üsküdar Mev-
levihanesi’ne tayin edildi. 25-26 y›l meflihatte
bulunduktan sonra, 9 Safer 1299 (30 Aral›k
1881) Cuma gecesi vefat etti. Kabri mevlevi-
hanenin türbesindedir. Sandukas› önündeki flu
kitabe, Üsküdarl› fiair Senih Efendi’nindir.

Bende-i s›dk ifltimali Hazret-i Molla-i Rum
Merd-i ruflen-dîl Bursevî Zekiy-yi Mevlevî
fieyh bir kaç sene bunda okuttu flevk ile
Yevm-i mahsusunda her hafta kitab-› Mesnevî
‹rc›’î emri gelince çaresizdir imtisal
Çünkü olmaz kimseye cây-› beka dünya evi 
Mazhar-› ihsan olur ahir emekdâr-› tarik
‹rtihalinde zuhur itdi rumûz-› manevî 
Terk-i fani eyledi tarihini söyle Senih
Tekye-i bâkiye nakl itdi Zekiy-yi Mevlevî

1299

Kendine has bir yaz›fl flekli olan Zeki Dede
Efendi’nin nefis levhalar› vard›r. Bursa’da Sul-
tan I. Osman Türbesi’nin tamiri hakk›nda fia-
ir Nevres Pafla taraf›ndan yaz›lan ve türbe ka-
p›s›n›n üstüne as›lan tarih, M›s›r valisi Meh-
met Ali Pafla’n›n küçük o¤lu küçük Mehmet
Ali Pafla’n›n, Eyüp Sultan’da Mihriflah Valide
Sultan ‹mareti avlusundaki 1277 (1960) tarih-
li flâhide kitabesi ve Senih Efendi’nin 10 Mu-
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harrem 1278 tarihli mersiyesi onun hatt› ile
yaz›lm›flt›r.

fieyh Zeki Dede Efendi’nin en de¤erli ö¤renci-
si Hattat De¤irmenci ‹brahim’dir. Bursal› olup
üstad› gibi pek güzel ta’lik yazard›. Bursa’da U-
lucami, Hüdavendigâr Camii ve Sö¤üt’te Er-
tu¤rul Gazi camiinde yaz›lar› vard›r. 1320
(1902)’de hac dönüflü Üsküdar’da kalm›fl ve
k›sa bir zaman sonra da vefat etmifltir. Kabri
Nuhkuyusu’ndan Seyyid Ahmet Deresi’ne gi-
den yolun sa¤ tarf›ndad›r.

8- Efl-fleyh Mehmet Hasib Efendi. Kendisi bu
tekkenin fleyhlerinden Ahmet Arif Himmetî
Dede Efendi’nin o¤lu olup 4 Rebiyülâhir 1304
(1 Aral›k 1886) tarihinde vefat etmifltir. 1254
(1838) do¤umludur.

9- Efl-fleyh Konevî Halid Dede Efendi. Kendisi,
as›l fleyh olan Ahmet Arif Dede Efendi’nin o¤-
lu Ahmet Arifi Dede Efendi’ye vekil olmufl ve
“Nâib-i makâm-› âlî” iken 27 fiaban 1320 (29
Kas›m 1902) tarihinde vefat etmifltir. Vefat›-
na:

‘Oldu Halid Dede’ye Huld makam’

diye tarih düflürülmüfltür. Kabri türbededir.

10- fieyh Hüseyin Azmi Dede Efendi. Vefat tari-
hi belli de¤ildir.

11- fieyh Ahmet Celâleddin Dede Efendi. 1326
(1908) tarihinde postniflîn olmufltur. Celâled-
din Dede Efendi Gelibolu Mevlevihanesi fley-
hi Hüseyin Azmi Dede’nin o¤ludur. 1270
(1853)’te Gelibolu’da do¤du. Tahsilini ta-
mamlad›ktan sonra Üsküdar’a gelmifl ve bura-
da oturmakta iken 1908’de vekaleten ve bir se-
ne sonra da asaleten meflîhate ve mesnevihan-
l›¤a atand›. Bu görevde iken 1328 Recebinin
birinci günü (9 Temmuz 1910) ilâve olarak
Galata Mevlevihanesi fleyh vekaletine memur
oldu. Sonra asaleten bu tekkeye fleyh olan Ce-
lâleddin Dede Efendi Üsküdar Mevlevihane-
si’ni b›rakarak, di¤erinde tekkelerin kapat›ld›-
¤› tarihe kadar vazife görmüfltür. 1946 tarihin-
de Üsküdar’daki evinde vefat etmifl ve Karaca-
ahmet Mezarl›¤›’na gömülmüfltür. Türk Mus›-
kisi üzerinde derin bilgisi vard›. Bir divan tefl-
kil edecek kadar çok fliir yazm›flt›r.

12- Ferruh Çelebi Dede Efendi. Ahmed Celâ-

leddin Dede Efendi’nin, Eylül 1910 tarihinde
asaleten Galata Mevlevihanesi meflîhat ve
mesnevihanl›¤›na tayini üzerine Ferruh Çelebi
Dede Efendi Üsküdar Mevlevihanesi’ne fleyh
olmufltur. Ferruh Çelebi, 1340 (1924) tarihin-
de Kastamonu post-niflînli¤ine gönderilmifltir.

13- Mevlevihanenin son fleyhi Ahmet Remzi
Dede Efendi. Kendisi, Kayseri Mevlevihanesi
fleyhi Süleyman Atâullah Efendi’nin o¤ludur.
1872 de Kayseri’de do¤du. Kuvvetli bir tahsil
devresinden sonra 1340 (1924)’te Üsküdar
Mevlevihanesi meflîhatine getirildi. Tekkeyi
ve fleyh evini tamir ettirdi. Bu makamda, tek-
kelerin kapat›lmas›na kadar kald›. Sonra, Üs-
küdar Selim A¤a Kütüphanesi bafl memurlu¤u-
na tayin edildi. On y›l kadar bu görevde kal-
d›ktan sonra 1937’de istifa etti. Bir çok eserle-
ri vard›r. Alim, flair, zarif, nüktedan, ahlâk sa-
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hibi bir zat idi. Soyad› kanununda Akyürek is-
mini alm›flt›r. Kardefli, Mehmed fiemseddin
Dede Efendi mevlevihanenin hazîresinde
medfundur

Ahmet Remzi Dede Efendi, 6 Kas›m 1944’te
Kayseri’de vefat etti. Kabri, Kayseri’de, Mevlâ-
na’n›n hocas› Seyyid Burhaneddin-i Tirmizî
Türbesi avlusundad›r. Babas›n›n ve dedesinin
kabirleri de buradad›r.

Yass› mermer flâhidesindeki eski yaz› kitâbesi
fludur:

Vâris-i feyz-i cenab-› Pir Remzi bundad›r
Tâc-› nakfl-ârâ-y› erbab-› fazilet bundad›r
fieyh-i kâmil merd-i faz›l arif-i âgâh-dil
Nüsha-i Mecmua-y› ders-i hakikat bundad›r
Emr-i Hak’la ruh-i paki Adn’i k›ld› afliyan
Fatiha-han ol gel ey dervifl himmet bundad›r
Salikân› haflre dek olsun ‹lâhî müstefiz
Feyz-i ruhaniyyetinden kim saâdet bundad›r
Medfen-i pâkin ziyaret eylesün erbab-› dil
Gevher-i gencine-i nûr-› hidayet bundad›r.

fiair Nuri Gençosmano¤lu’nun vefat›na düflür-
dü¤ü tarih fludur:

Yan›yor hasret ile sine-i hicrân-zedemiz
Pîrimiz gitti bu ilden y›k›l›p meykedemiz
Bize kimler sunacak kevser-i Mevlânâ’y›
Hû deyip gitti hemen Cennet’e Remzi Dede’miz

Tarih-i vefat› 1363 (1944)
Fî Tarih-i Nâz›m

Mevlevihanenin kudümzen bafl›s› Üsküdarl›
Vahib Efendi idi. Hoflsohbet bir zat olan Va-

hib Efendi, meflhur Hamamizâde ‹smail De-
de’nin ç›raklar›ndand›. Arkadafllar› aras›nda
bu özelli¤inden dolay› ‘Düm tek Vahib Efendi’
diye tan›nm›flt›. 18 Receb 1314 (23 Aral›k
1896)’da vefat etmifl ve Karacaahmet Mezarl›-
¤›’na gömülmüfltür.

Üsküdar Mevlevihanesi ney-zen bafl›lar›ndan
biri, büyük flöhret Aziz Dede idi. Kendisi hak-
k›nda, Numan Halil Dede Türbesi bahsinde
bilgi verilmifltir. Aziz Dede’nin kabri, hazîrede
ve semahaneye ç›k›lan merdivenden itibaren
beflinci mezar olup duvar›n yan›ndad›r. fiâhi-
desindeki tarih 29 Zilkade 1323’tür. Türbede
gömülü olan Haf›z Ali fieyda Dede Efendi’de
XVIII. yüzy›l›n son yar›s›nda yetiflen de¤erli
mus›kiflinaslardan birisidir. fieyh Galip, mey-
dana getirdi¤i tezkiresinde onun için “Serdef-
ter-i üstadân-› fenn-i mûs›kî” tabirini kullan›-
yor ki, sanattaki maharetini göstermesi bak›-
m›ndan mühimdir.

Sultan III. Selim kendisini çok takdir ederdi.
Küçük Mehmet A¤a, Vardakosta Ahmet A¤a
ve Sadullah A¤a ile beraber ‘Tahir’ makam›n-
da bir ‘Kâr’ bestelediklerini biliyoruz.

XIX. yüzy›l›n son yar›s›nda ney-zenlikle ün sa-
lan en de¤erli flahsiyetlerden biri de Üskü-
dar’l›› Salim Bey’dir. Meflhur Hac› Faik Bey’in
a¤abeyi olan bu sanatkar Mevlevihane’de uzun
müddet neyzenlik etti. Ramazan 1302 (Tem-
muz 1885) tarihinde vefat ederek Sa’dî Tekke-
si hazîresine gömülmüfltür. Ahmediye Sa’dî
Tekkesi bahsine bak›n›z.

Üsküdar mevlevihanesinde daha bir çok musi-
kiflinaslar ney ve girift ve kudüm çalm›fllar ve-
ya besteledikleri ayinlerini okumufllard›r. Bun-
lar aras›nda meselâ, Neyzen Osman Dede, as-
r›n en de¤erli giriftzenleri olan Üsküdarl› R›za
ve Mahmutpaflal› Hakk› beyler, besteledi¤i
Mahur Ayin ile Ahmet Arif Himmeti Dede -
ki, Üsküdar Mevlevihanesi’nde 39 y›l fleyhlik
etmifltir- an›labilir.

Meflhur mevlidhan Haf›z Mehmed fiükrü
Efendi de son devrin baflar›l› kudümzenlerin-
den biri idi. 1333 (1914)’te Üsküdar, Galata
ve Kas›mpafla Mevlevihaneleri kudümzen ba-
fl›l›¤›na getirildi ve 1982 tarihinde vefat etti.

Kaynaklar: (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 167 Ha-

f›z fieyda Abdürrahim; s. 494, 497, 502 Vahib Efendi; s.
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505 Aziz Dede; s. 512 Osman Dede; s. 637 Ahmet Arif

Himmetî, s. 664 Kudümzenbafl›; s. 665 Ahmet Celâleddin

Efendi) (Y. Öztuna, Türk Musikisi, s. 664; s. 68 Arif Hik-

met; s. 90 Aziz Dede; s. 10 Abdürrahim Dede; s. 124 Os-

man Dede) (‹nal, Hofl Sada, s. 93) (‹nal, Son As›r Türk fia-

irleri, s. 217-1408) (‹nal, Son Hattatlar, ‹st. 1970, s. 560,

639) (Türk Dili ve Ed. Ans. 1/57-99) (E. Koçu, ‹stanbul

Ans. 1/334) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 89) (Cevdet Tarihi, Üç-

dal Neflriyat, 6/183, 423) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 102) (Üs-

tek, Celâleddin Dede Efendi, ‹stanbul Ans. 6/3419) (Zakir

fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm

Medeniyeti Mec. 1/77) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/42) (M. Er-

do¤an, ‹stanbul Mevlevihaneleri, Güney-Do¤u Avrupa Arafl-

t›rmalar› Der. Say›: 4-5, s. 38) (Sicill-i Osmânî, 1/294Ah-

met Fevzi Pafla; 2/379 Rüstem Pafla; 3/548  Yegen Ali Pafla;

ve 4/572 Numan Halil Bey) (Pertev Pafla Divan›, s. 46)

(Hasibe Maz›o¤lu, Ahmed Remzi Akyürek’in Hayat› ve

Eserleri) (Ziver Tezveren, Ahmed Remzi Akyürek, Ankara

1979) (S. N. Ergun, Türk fiairleri 1/325-326) (Sefîne-i Ev-

liya, 5/224-234 aras›) (A. Gölp›narl›, Mevlâna’dan Sonra

Mevlevîlik, s. 339) (Mehmet Tahir, Osmanl› Ressamlar Ce-

miyeti Gazetesi, ‹st. 1325, No. 17 s. 251-252) (Habib, Hat

ve Hattatîn, ‹st. 1305,  s. 249) (fiehabettin Uzluk, Mevlevî-

likte Resim, s. 74-75)

M‹HR‹MAH SULTAN CAM‹‹
(‹SKELE CAM‹‹)

Mihrimah Sultan taraf›ndan 954 (1547-48)
tarihinde, Mimar Sinan’a bir külliye ola-

rak yapt›r›lm›flt›r. Bu muhteflem eser cami,
medrese, imaret, hamam, mektep, muvakkitha-
ne, kervansaray ve bir türbeden oluflmaktad›r.

Bu eser, Mimar Sinan’›n Üsküdar’daki ilk ese-
ridir. 1547 tarihinden sonra, Türk’ün büyük
mimar› bu güzel beldeye birbirinden güzel 34
eser kazand›rm›flt›r. ‹stanbul’un hiç bir kaza-
s›nda Sinan’›n bu kadar yap›s› yoktur.

Mimar Sinan’›n Üsküdar’daki eserleri flunlar-
d›r:

1- Mihrimah Sultan Camii
2- Mevlâna Ahmedî Efendi (Divitçiler) Camii.
3- fiemsi Pafla Camii
4- Valide-i Atik Camii
5- Hac› Ahmet Pafla Camii
6- Valide-i Atik Medresesi
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7- Gülfem Hatun Medresesi
8- Mihrimah Sultan Medresesi
9- fiemsi Pafla Medresesi
10- Valide-i Atik Darü’l-kurras›
11- Behram Pafla Türbesi
12- Hac› Ahmet Pafla Türbesi
13- Sinan Pafla Türbesi
14- fiemsi Pafla Türbesi
15- Valide-i Atik Dârü’fl-flifâs›
16- Sadrazam Rüstem Pafla Saray› (‹mrahor’da)
17- Sokollu Mehmet Pafla Saray› (Sultantepe’de)
18- Siyavufl Pafla Saray›
19- Üsküdar Saray› (Harem’de)
20- Sultan III. Murat Köflkü (Üsküdar Saray›

içinde)
21- Sultan II. Selim Köflkü (Üsküdar Saray›

içinde)
22- Siyavufl Pafla Saray› (Ayn› Paflan›n ikinci

bir saray›)
23- Hüseyin Pafla Hamam› (Do¤anc›lar’da)
24- Üsküdar Saray›’nda hamam
25- Valide-i Atik Hamam› (Çarfl› içinde Yeflil

Direkli Hamam)

26- Valide-i Atik Hamam› (Toptafl›)
27- Valide-i Atik Kervansaray›
28- Mihrimah Sultan Kervansaray›
29- Valide-i Atik Tabhanesi
30- Valide-i Atik Mektebi
31- Valide-i Atik ‹mareti
32- Mihrimah Sultan ‹mareti
33- fiemsi Pafla Tekkesi
34- Valide-i Atik Tekkesi

Cami avlusuna Selman A¤a Soka¤›, ‹skele
Meydan› ve Pafla Liman› Caddesi ile medrese-
ye aç›lan dört kap›dan girilmektedir. ‹skele
Meydan›’ndan ve Pafla Liman› Caddesi’nden
merdivenlerle ç›k›l›r. Etraf› kesme tafl korku-
luklu genifl avlusunun ortas›nda ve camiin tak
kap›s›n›n karfl›s›nda muhteflem bir flad›rvan
bulunmaktad›r.

Yirmi yüzlü ve musluklu, mermerden yap›lm›fl
bu flad›rvan›n üzeri flebekelidir. Üzerini, bakla-
val› bafll›kl› befl mermer sütunun tafl›d›¤› kur-
flun kapl› bir saçak örtmektedir. Saça¤›n cami
taraf› uzatmal› son cemaat yerinin genifl saça¤›
ile birlefltirilmifltir. Mermer flebekesinin etraf›-
n› f›rdolay› zambak kabartmal› bir silme çevir-
mifltir. Sütunlar›n kaidelerine u¤ur say›lan ser-
vi motifleri yap›lm›flt›r.

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

262

Mihrimah Sultan

Camii’nin günefl saati

cephesinden

görünüflü.

Cemile Mihrimah

Sultan.



Son cemaat yerinde alt› mermer sütunun tafl›-
d›¤› befl kubbeli bir revak vard›r. Bu revak›n
önünde ise çok genifl bir saçak bulunmaktad›r.
Bu saçak, on bir mermer sütuna ve alt› sütun
kabartmal› ve kesme tafltan yap›lan ayaklara
bindirilmifltir. Bafll›klar› istalaktitlidir.

Son cemaat yerinde, dört pencere, istalaktitli
iki mihrapç›k, sonradan aç›lan ahflap mükeb-
birlik ve iki yanda minare kap›lar› vard›r. Sol-
daki minare kap›s› üzerine, efli bulunmayan
Türk tafl iflçili¤inin ve oymac›l›¤›n›n bir flahe-
ser örne¤i ifllenmifltir. Burada Kelime-i Tevhid
kabartma olarak haz›rlanm›fl ve boflluklara pa-
ladiyen fleklinde renkli tafllar yerlefltirilmifltir.
Di¤er minare kap›s›n›n üzerine de bir çerçeve
içinde yine Kelime-i Tevhid kaz›nm›flt›r.

Kubbeli son cemaat yerinde ve soldaki son
mermer sütun kaidesinin alt pirinç bilezi¤inde
1017 (1608) tarihli bir ayet, bunun yan›ndaki
sütunda ise; “Elçiler fiah’a giderler Muharrem’in
ikisinde, 1070” diye yaz›l›d›r ki, bu flimdiki tak-
vimde 19 Eylül 1659 tarihine tekabül eder.

Avluda halk›n Kaya Sultan Türbesi dedi¤i ve
içinde dört lâhdin bulundu¤u bir türbe ile Sad-
razam ‹brahim Edhem Pafla’n›n sonradan yap-
t›r›lan türbesi ve camiin sa¤ taraf›ndaki kap›s›-
n›n solunda ise Rüstem Pafla’n›n o¤lu Osman
Bey’in mermer lâhdi bulunmaktad›r. (Bu isim-
deki türbe bahislerine bak›n›z.)

Avlunun Selman A¤a Soka¤›’na aç›lan ke-
merli kap›s›n›n sa¤ taraf›nda hazîre ve bunun
yan›ndaki cami duvar›nda ve köflede 1183
(1769-70) tarihli bir günefl saati vard›r. Yaln›z
göstergesi k›r›lm›flt›r.

Avlunun bu köflesinde bulunan ahflap ve harap
meflrutalar 1955 tarihinde kald›r›lm›fl ve avlu
duvar› da biraz içeri al›nm›flt›r. Burada 1281
(1864-65) tarihli bir abdest teknesi ile bir bi-
nek tafl› bulunmaktad›r. Üsküdar büyük iskele-
sinin yan›nda bulunan bu tafl sonradan buraya
getirilmifltir. Saltanat kay›¤› ile gelen Padiflah,
muhteflem arabas›na binmek için bu mermer
tafl›n basamaklar›n› ç›kard›.

Yüksek mermerden yap›lm›fl cümle kap›s›n›n
iki yan›na istalaktitli mihrapç›klar yap›lm›flt›r.
Yine, istalaktitli kap›s› üzerinde befl sat›r ha-
linde ve 954 (1548) tarihli bir kitâbe bulun-
maktad›r.

Bu kitâbe, Konyal› Bey’in haz›rlam›fl oldu¤u
Tarih Hazinesi dergisinin ilâvesi olarak ç›kar›-
lan Mimar Sinan’›n Bütün Eserleri adl› de¤er-
li kitab›ndan al›nm›flt›r:

“Essese bünyane haze’l-mescidi’l-camii’l-müfley-
yedü’l-erkân / sâhibetü’l-hayrat ve’l-hasenât dür-
retü’t-tâci’s-saltanat / el-azîmetü’fl-flân ismetü’l-
mülûk ve’d-dünya ve’d-dîn, Han›m / Sultan has-
sah’allahü bi mezîdi’l-ihsân / bint-i hakani’l-havâ-
kîn fi’l-hafikayn sultanü’s-selâtini fi’l-meflrikayn /
âmir-i ma’mureti’l-arzi bi’l-adli ve’l-ihsân / mües-
sis-i bünyani’l-arzi’l-emni ve’l-emân li ehli’l-iman
/ es-sultan ibnü’s-sultan es-Sultan Süleyman Han
/ ibnü’s-Sultan Selim Han / hallede hilâfetehû hu-
lûde’z-zeman / ve temme bi mennihi’l-mennân / fî
flehr-i Zilhicceti’l-haram min fluhûri senet-i / erbea
ve hamsîn ve tis’a mie min hicreti’n-Nebevî.”

Bu Arapça kitâbe bugünkü Türkçemize flöyle
çevrilebilir:

Bu sa¤lam ve erkânl› camii, do¤uda ve bat›da ha-
kanlar›n hakan›, sultanlar›n sultan› adaleti ve cö-
mertli¤i ile yeryüzünü imar eden, müminler için
huzur temin edici Sultan Selim Han o¤lu Sultan
Süleyman Han’›n k›z› hayrat ve hasenat sahibi,
dünya ve memleketin ismeti, Allah’›n kendisine
ihsan buyurmakla seçkin k›ld›¤› Han›m Sultan
yapt›. Cami, Peygamberin hicretinin 954. senesi
Zilhiccesinde bitti.

Bu tarih Milâdi takvimde 1548 senesi Ocak
ay›na tekabül eder.
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Mabedin esas› dikdörtgen fleklinde olup üze-
rinde bir büyük kubbe bulunmaktad›r. Bu yük-
sek kubbe, iki yan ve k›ble taraf›ndan yar›m
kubbelerle desteklenmifl ve k›ble taraf›ndaki
yar›m kubbenin iki yan›na da birer kubbecik
yap›larak takviye edilmifltir. ‹ki yandaki yar›m
kubbeler, cümle kap›s› taraf›ndaki cami duva-
r›n›n iç yüzüne, duvarla beraber yap›lan ayak-
lara oturtulmufl ve di¤er uçlar› ile minber üze-
rindeki yar›m kubbe bu tarafa yap›lan y›¤ma
tafl iki sütuna bindirilmifltir.

Kubbe kasna¤›nda 16 pencere aç›lm›fl olup kas-
nak d›fltan kavisli ayaklarla desdeklenmifltir.

‹stalaktitli mihrab› mermerdendir. Som mer-
merden yap›lan minberinin flebekeleri ge-
ometrik flekillerle bezenmifltir. K›rm›z›, ince
somaki mermer sütunlar üzerindeki külah› pek
zariftir.

Cümle kap›s› taraf›ndaki duvarda, üç mermer
sütunun tafl›d›¤› müezzin ve kandil mahfilleri
ve befl sütuna oturtulan hünkâr mahfili bulun-
maktad›r.

Kap› ve pencere kanatlar› sedef, fildifli kakma-
l› olup, vaiz kürsüsü de pek sanatkârâne yap›l-
m›flt›r.

Mihrimah Sultan Camii, yapt›r›ld›¤› s›ralarda
denize flimdikinden daha yak›n idi. Hatta riva-
yetlere inanmak lâz›m gelirse, aç›l›fl merasi-
minde bulunmak için saltanat kay›¤› ile gelen
Sultan Süleyman, cami merdivenleri önünde
karaya ayak basm›flt›. Bugünkü ‹skele Meyda-
n›’n›n son düzenlemesi Sultan III. Ahmet dev-
rinde 1728 tarihinde yap›lm›fl ve ondan önce
1122 (1710) y›l›nda yapt›r›lan Yeni Cami haf-
riyat›ndan ç›kan topraklar da burada denize
dökülmüfltü. 1970 senesinde ve flimdiki mey-
dan çeflmesinin yan›nda yap›lan bir kanal infla-
at›nda iki metre derinlikte deniz kumu ve isti-
ridye kabuklar› ç›km›flt›. Doldurulan bu alana
1728 tarihinde muhteflem Sultan III. Ahmet
meydan çeflmesi yapt›r›lm›flt›r. Çeflme ile cami
aras›nda bulunan ve fleklini Üsküdar’›n eski re-
simlerinde gördü¤ümüz, çat›s› iniflli yokufllu
ambarlar, Sultan III. Selim zaman›nda ve Ni-
zam-› Cedîd teflkilât›n›n kuruldu¤u senelerde
yapt›r›lm›flt›.

Kar›s› gibi kendi de çok zengin bir kimse olan
Rüstem Pafla’n›n, ikinci defa Veziriazam olun-
caya kadar (Eylül 1555) Mihrimah Sultan’a ait
bulunan Sultantepe’deki sayfiye saray›nda
oturdu¤unu tarih kitaplar› yazmaktad›r.

Mihrimah Sultan’›n vefat tarihi bir çok eser-
lerde de¤iflik olarak gösterilmifltir. Ayvansara-
yî Hüseyin Efendi, Hadîka’s›nda “Hadise-i mevt
965” tarihinde öldü¤ünü söyledi¤i halde Kara
Çelebizâde Abdülaziz Efendi Ravzatü’l-Ebrâr
adl› eserinde Zilkade 984 (Ocak/fiubat
1577)‘de vefat etti¤ini kaydetmifltir. Mihri-
mah Sultan’›n babas›n›n sa¤l›¤›nda öldü¤ünü
söyleyenler de vard›r. Bunlardan biri Sicill-i
Osmânî yazar› merhum Süreyya Bey’dir ki “964
yada 965 (1557)’de” vefat etti¤ini söylemifltir.
En do¤ru rivayet olarak kabul edilen Ham-
mer’e göre Sultan, 16 Zilkade 985 (25 Ocak
1578) tarihinde vefat etmifltir. Türbedeki san-
dukas›n›n bafl taraf›ndaki levhada ise tarih ya-
z›l› de¤ildir.
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Mihrimah Sultan Camii hazîresinde gömülü
olanlar flunlard›r:

1008 (1599). Han Ahmed. Kitâbesi Farsça
olup “Güftevî Abdülvâsî Efendi-i Geyla-
nî” taraf›ndan yaz›lm›flt›r ki, tarih m›sra›
fludur:

Hâtif-i gayb ki Han Ahmed fled
1008

Han Ahmed, Geylân Emîri iken 1001
(1592)’de ‹ran’dan kaç›p Devlet-i Aliy-
ye’ye iltica ve dehalet eyledi. ‹stanbul’da
Padiflah’›n nimetleri ile flerefyâb oldu.
(Sicill-i Osmânî, 1/205-206)

1023 (1614). fieyh Ahmed Efendi.

1047 (1637). fieyh Kayserili Abdurrahim
Efendi. Dört köfle bafl tafl›nda:

Merhûm ma¤furün-leh fieyh Abdurrahim ibn-i
fieyh Mehmed Tennûrî ruhi çün el-Fatiha. Sene
1047

diye yaz›l›d›r. Kabri lâhit fleklindedir. Bu
zat, Abaza fieyhi flöhretiyle tan›nan Bay-
ramiye’den Sar› Baba o¤lu olup bu tarih-
te idam edilmifltir. Naimâ, tarihinde di-
yor ki:

“Evvelce Abaza Pafla’y› fesada verip bafl-
tan ç›karan Kayserili Emir fieyh, bir
miktar vazife ile vilâyetine gönderilmifl-
ti. Birkaç gün oturup, devlet adamlar›na
yaklaflmak suretiyle, ulaflt›¤› nimet ve
devletin lezzeti dama¤›ndan ç›kmay›p
meydana ç›kmak ve flöhret kazanmak ar-
zusuyla tekrar ‹stanbul’a geldi. Baz› bil-
diklerinin yard›m› ile Padiflah’a yaklaflt›.
Onun yak›nlar›ndan oldu. Kona¤› Üskü-
dar’da idi. Zaman zaman Padiflah’›n hu-
zuruna gelip sahte rüyalar anlat›p, ‘Yeni-
çeri taifesinden sizin vücudunuza zarar
görünür. Hepsini katletmek mümkün ol-
mad›¤› taktirde bari, bunlar›n giydikleri-
ni de¤ifltirip keçe ve üsküf ad›n› dünya
yüzünden kald›rman›z mümkün olmufl-
tur. Gayb âleminden bu husus için ten-
bih ve iflaret vard›r’ diyerek, dima¤› fe-
satta ve sözlerinin fitne ç›kar›c› oldu¤u
bilinip eski suçlar› dahi Padiflah’›n hat›-
r›nda olma¤la hakk›ndan gelindi.”

Dikkate flayand›r ki, fieyh Efendi, Yeni-
çeri Oca¤›’n›n, koca imparatorlu¤u y›ka-
cak bir fesat ve hainlik oca¤› haline gel-
di¤ini, bu oca¤›n kald›r›lmas›ndan 200
sene evvel görmüfltür. Abaza Pafla 1032
(1622)’de Genç Osman’›n intikam›n›
almak için ayaklanm›flt›. (Naimâ Tarihi,
Dan›flman Türkçesi, 3/1367; Daniflmend,
Kronoloji, 3/195-341; Hadîkatü’l-Cevâ-
mi, 2/187)

1117 (1705). Hac› Ahmet A¤a.

1199 (1784). Ca¤alazâde Ali Bey’in o¤lu ‹bra-
him Efendi.

1200 (1785). Mihrimah imaretinde altm›fl se-
ne fodulac›bafl›l›k yapan Hüseyin A¤a.

1203 (1788). Ca¤alazâde ‹brahim Bey’in efli
Fatma Hatun.

1203 (1788). Ca¤alazâde Mehmed S›tk› Bey.

1204 (1789). Hassa bafl mücellidi Seydi Efen-
di’nin annesi Emine Han›m.

1207 (1792). Ca¤alazâde Osman A¤a’n›n efli
Züleyha Han›m.

1210 (1795). Mihrimah Camii Kayyumbafl›s›
Hüseyin Efendi.
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1212 (1797). Ca¤alazâde Ali Bey’in o¤lu Ali
Arif Bey.

1213 (1798). Hassa silâhflorlar›ndan Ca¤ala-
zâde Dervifl Ali Bey.

1214 (1799). Ca¤alazâde Ali Bey’in k›z› Rabia
Han›m.

1215 (1800). Ca¤alazâde Ali Bey’in k›z› Bin-
naz Han›m.

1215 (1800). Ca¤alazâde Mehmed Bey’in o¤-
lu Ahmet Bey.

1224 (1809). Ca¤alazâde Ali Bey’in k›z› Asu-
man Han›m.

1227 (1812). Mukabele süvari kalemi ser-ha-
lifesi Haf›z Efendi’nin efli Ca¤alazâde
Hayriye Han›m.

1230 (1815). Ca¤alazâde Esma Han›m’›n k›z›
Fatma.

1235 (1819). Ca¤alazâde Fatma Han›m’›n o¤-
lu Ataullah Bey.

1242 (1826). Esham mukataas› halifesi Ca¤a-
lazâde Mehmed Rag›b Bey.

1247 (1831). Ca¤alazâde fiakir Bey’in o¤lu
Mahmud Necib Bey.

1249 (1833). Ca¤alazâde Fatma Han›m’›n da-
mad› Sehim halifesi Sa’dullah Efendi.

1251 (1835). Halvetî tarikat›ndan Debreli
fieyh Ali Efendi’nin efli Fat›ma.

1258 (1842). Ca¤alazâde Mehmed Bey’in efli
Hadice Han›m.

1258 (1842). Mihrimah Sultan imareti vekil
harc› Seyyid Hasan A¤a.

1266 (1849). Erkân› harbiye Mirlivalar›ndan
Edhem Pafla’n›n o¤lu Mahmud Bey.

1268 fievval 10 (28 Temmuz 1852). Hattat
Zühdü Efendi. Kitâbesi fludur:

Bunda nice erbâb-› fen yok oldu zat› var iken
Âkil midir ra¤bet iden bu dâr-› hüzn ü mihnete
Bir hâce-i sâhib-kalem bir fâz›l-› rengîn kalem
Çekdi bu âlemden kadem muhtâc oldu rahmete
Ol hofl-nüvîs ü nüktedân kütüb-i flifâ ile her ân
Eylerdi imrar-i zamân bakmazd› âhar hizmete
Azd›r bu âlemde hele akran o zât-› kâmile
Hatt-› nesîh kilk ile girmifldi baflka ziynete
Zühdi gören etsin hayâl târîhini cevher misâl
Ceffe’l-kalem göçdü bu sâl Hattat Zühdi Cennet’e

10 fievval 1268

1271 fievval 17 (3 Temmuz 1855). Ca¤alazâ-
de Rüstem Pafla kâtibi Mehmed Raif
Efendi.

Rüstem Pafla’n›n Ca¤alazâdeler’den gös-
terilmesi do¤ru de¤ildir. Sinan Pafla Ca-
¤alazâde’dir. Birincisi, Bosnal› di¤eri ise
‹talyan’d›r.

1271 (1854). Halil Edhem Bey’in kardefli
Mehmed ‹lyas Bey.

1271 (1854). Mihrimah Camii müezzin bafl›s›
Hac› Ahmet Raflid Efendi.

1274 Rebiülevvel 15 (4 Kas›m 1857). Saray-›
Hümâyun nüfus yaz›c›s› Mustafa Tevfik
Efendi.
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1280 (1863). Edhem Pafla’n›n üçüncü o¤lu
Abdullah Seyyid Bey. Müzeler müdürü
Halil Edhem Bey’in kardefli idi.

1281 (1864). Mihrimah Camii Kayyumbafl›s›
Hac› Hüseyin Efendi.

1282 (1865). Hac› Mehmet Tahir Efendi.

1284 (1867). Mihrimah Camii mütevellisi ‹s-
met Bey’in eflinin azatl›s› fierife Zübeyde.

1290 (1873). Ca¤alazâde Mehmed Bey’in o¤-
lu, Enderun-› Hümâyun’dan mahrec Ca-
¤alazâde Rüstem Pafla ve Mihrimah Sul-
tan vak›flar› mütevellisi Mustafa Rag›p
Bey.

1296 (1879). Edhem Pafla’n›n o¤lu Galib
Bey’in mahdumu Hasan Mübahi Bey.
Dedesinin türbesi önündedir.

1298 (1881). Reisü’l-ulema F›nd›kzâde ‹bra-
him Efendi’nin efli Zîba Han›m. (Sicill-i
Osmânî, 1/161)

1298 (1881). fieyh Murad Efendi sülâlesinden
binbafl› Hac› Receb Bey’in k›z› Ayfle Han›m.

1308 (1890). Reisü’l-ulema F›nd›kzâde ‹bra-
him Halil Efendi’nin k›z›, Hassa Ordusu
Müfliri Reflid Pafla’n›n mühürdar› Refet
Bey’in efli fierife Fatma Han›m.

1307 (1889). Mihrimah Sultan ve zevci Rüs-
tem Pafla sülâlesinden ve vakf›n müte-
vellisi Evkaf-› Hümâyun cihad kalemi
halifelerinden ‹brahim ‹bn-i Halil Bey.

1310 (1892). Ca¤alazâde Rüstem Pafla sülâle-
sinden Mehmed Bey’in k›z› Fatma Na-
ime Han›m.

1318 (1900). Mihrimah Sultan ve zevci Ve-
zir-i a’zam Ca¤alazâde Rüstem Pafla sülâ-
lesinden ve onun vakf›n›n mütevellile-
rinden ve Evkaf-› Hümâyun cihad idare-
si halifelerinden Ahmet ‹hsan Bey.

1320 (1902). Mihrimah Sultan ve zevci Vezi-
riazam Ca¤alazâde Rüstem Pafla sülâle-
sinden ve onun vakf›n›n mütevellisi
Ahmed ‹hsan Bey’in efli fierife Hacer
Han›m.

1321 (1903). Ferik fiaml› Hac› Mehmed Pafla.

1323 (1905). Ceyb-i Hümâyun kâtiplerinden
Hac› Tahsin Efendi.

1325 (1907). Mütevelli Osman Cemal Bey’in
efli Fat›ma Zehra Han›m.

1331 (1913). Mihrimah Sultan Camii imam›
Haf›z Tahsin Efendi.

1335 (1916). Mihrimah Sultan Camii flerifi
hatibi Nuri Efendi’nin efli Fatma Afife
Han›m.

Muhteflem lâhdi hazîrede bulunan Sinan Pafla
için, Kaptan-› Derya Sinan Pafla Türbesi bah-
sine bak›n›z.

Kaynaklar: (Ayvansvrayî, Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/24,

2/186-223) (H. fiehsuvaro¤lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul, s.

81-84) (H. Edhem, Camilerimiz, s. 2) (T. Öz, ‹stanbul Ca-

mileri 2/47) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türk-

çesi, 2/25-172) (Sicill-i Osmânî, 1/83, 4/112) (M. Meriç,

Mimar Sinan’›n Hayat›, s. 35-39) (‹slâm Ans. 8/307,

9/800) (Uzuncarfl›l›, Osmanl› Tarihi, 2/550) (O. Nuri Er-

gin, Türk fiehirlerinde ‹maret Sistemi) (T. Gökbilgin, Rüstem
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Pafla ve Hakk›ndaki ‹thamlar, ‹stanbul Üni. Ed. Fak. Tarih

Der. Say›: 11-12, s. 11) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 104) (Konya-

l›, ‹stanbul Abideleri, Yedigün Nefl. s. 68) (Konyal›, Mimar

Koca Sinan’›n Eserleri, s. 163-169-179) (Konyal›, Üsküdar

Tarihi, 1/213) (Peçevî Tarihi, Enderun Kitabevi 1980,

1/427-440) (Manbori, ‹stanbul, Rehber-i Seyyâhîn, s. 322)

(Cahid Baltac›, Osmanl› Medreseleri, s. 304-307) (Mihri-

mah Sultan Vakfiyesi Sureti, Süleymaniye Kütüphanesi Esad

Efendi Bölümü No: 3752, 15/b) (‹. Hami Daniflmend, Kro-

noloji, 3/12-13) (Ç. Uluçay, Padiflahlar›n Kad›nlar› Ve K›z-

lar›, s. 38) (A. Refik, Mihrimah Sultan Camii, 26 Temmuz

1936 tarihli Akflam gazetesi) (Abdullah Kuran, Üsküdar’da

Mihrimah Sultan Külliyesi, Bo¤aziçi Üni. Der. III, 1975, s.

43, 72)
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M‹RAHUR CAM‹‹
(‹MRAHOR CAM‹‹)

Hadîkatü’l Cevami’de Ayvansarayî, Mira-
hur (‹mrahor) Camii ile alâkal› flu bilgile-

ri vermektedir:

“Bânisi, Sadrazam Ca¤alazâde Sinan Pafla’n›n
Mirahuru el-hac Mehmet A¤a’d›r. Kabri bilin-
miyor. Karfl›s›nda Ayfle Sultan Darü’l-kurras›
vard›r. Yine karfl›s›nda cami sahibi Mihrimah
Sultan’›n mektebi vard›r. Sinan Pafla, E¤ri fet-
hinden sonra 1005 Rebiyülevvelinin evahirin-
de (1596 Ekiminin bafllar›) Damat ‹brahim Pa-
fla’n›n azlinde Sadrazam olmufltur ...... Ocak /
fiubat 1605’de Diyarbak›r’da vefat etmifltir. Bu
mescidin mahallesi vard›r.”

Osmanl› Arflivi’ndeki 1207 (1792) tarihli bir
inhâda “Ayfle Sultan’›n Üsküdar’da yapt›rd›¤›
Mirahur Camii” diye yaz›l›d›r. Mihrimah Sul-
tan’›n k›z› olan Ayfle Han›m Sultan 1005
(1596) tarihinden hemen sonra vefat etmifltir.
Kabri, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Türbesi
civar›ndad›r.

Mabet, 1006 (1597) senesinde yap›lm›flt›r. Ka-
p›s› önünde iki beton dire¤in tafl›d›¤› bir saça-
¤› vard›r. Son cemaat yerinin üzeri kad›nlar
mahfilidir. Bu mahfil sol tarafta mihraba do¤-
ru uzamaktad›r. Bu k›sm›n arkas›ndaki iki oda-
da ‘Üsküdar ‹slâm Abidelerini Koruma Ku-
rumu’ (kuruluflu: 1951) ve ‘Üsküdar Karaca-
ahmet ve Havalisi Mezarl›klar›yla fiehidli¤i
Güzellefltirme Kurumu’ (kuruluflu: 1936) te-
flekkülleri bulunmaktad›r. Mabet alt üst pen-
cerelerden ›fl›k al›r. Minberi ahflap olup mihra-
b› mermer kapl› ve d›fla taflmal›d›r. Sa¤ tarafta-
ki minaresinin kaidesi kesme tafl, üstü tu¤lad›r.
Üzeri sonradan çimento ile s›vanm›flt›r.

Mabet, tu¤la hat›ll› olarak, muntazam kesme
tafltan yap›lm›flt›r. Çat›s› ahflapt›r. Yak›n tarihe
kadar camiin sa¤ taraf›nda ulu bir ç›nar a¤ac›
vard›. Bunun yan›nda tafl abdest teknesi ve
onun yan›nda da tulumbal› bir kuyu mevcuttu.
Tekne, flimdi mezarl›k duvar› dibinde olup
üzerindeki kitâbe fludur:

“Sâhibu’l-hayrât ve’l-hasenât merhûm ve ma¤fur
Hâcegân-› Dîvân-› Hümâyun’dan Cennet-mekân
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Ahmed R›za Efendi’nin vezir-i hümâyun kalemi
hülefâs›ndan Naci Efendi’nin halilesi Cennet-me-
kân Ayfle S›d›ka ve akraba ve taallukâtlar›n›n ruh-
lar› içün el-Fatiha. 1228 (1813).”

Mabedin sol taraf›ndaki ulu ç›nar a¤ac›n›n,
devrinden kalma oldu¤u rivayet edilmektedir.
A¤ac›n içi tamamen boflalm›flt›r. A¤z›na bir
kap› yerlefltirilerek eskici dükkân› yap›lm›flt›r.

Camiin etraf›nda bir çok tarihî eser mevcuttur.
Müverrih Tayyarzâde Atâ Bey’in kona¤› da bu ci-
varda idi. Ünlü tarihini burada yazd›¤› söylenir.

Mabet, 1317 (1898) tarihinde onar›lm›flt›r.

Camiin karfl›s›ndaki mezarl›kta gömülü olan-
lar flunlard›r:

1026 (1617). Küçük flâhide, mermer sanduka
tipi lâhit. Çok girift yaz›. Okunabilen k›-
s›mlar› flunlard›r: .......... Sultan bint-i
Murad Han ....... Olmufldu Hurrem o
Sultan-› emced ........ Mehmed Bey.

1036 (1627). fiehr-i Ramazan. Saliha Han›m
bint-i Osman Bey ibn-i Ahmet Pafla. Bu
Ahmet Pafla, Do¤anc›lar Camii civar›n-
da türbesi olan Pafla olabilir. Bir de Sad-
razam Semiz Ahmet Pafla vard›r ki, o¤lu
Osman Bey 999 (1590) tarihinde Kara-
hisar beyi olmufl ve daha sonra da vefat
etmifltir.

1128 Rebiyülevvel 12 (Mart 1716). Haliya
Mirahur-› evvel-i flehriyarî el-hac Meh-
med A¤a validesi Arife Hatun.

1136 (1723). Abbas A¤a.

1141 (1728). Osman Efendi. (Bu kadar yaz›l›-
d›r.)

1142 (1729). Haliya Mirahur-i evvel-i flehri-
yarî el-hac Mehmed A¤a’n›n o¤lu Hüse-
yin Bey K›z› 1143 Safiyye Han›m.

1144 (1731). Hamzavî tafl. Benli Ali A¤a.

1149 (1736). Ca¤alazâde Ali Bey.

1151 (1738). Mirahur-› evvel Mehmed A¤a.
Sütun fleklindeki flâhidesinde flu kitâbe
vard›r:

Cebecibafl› Mehmed A¤a ki o haccü’l-Haremeyn
Kesb idüb devlet-i dünyâda nice def’at ü flân
‹rc›î emrine her hâlde iken dide güflâ
Oldu ta’kîb-i sefer âlem-i ervâha revân
Rahmetullahi aleyh ola sezâ rûhu içün
Ki vücûdi idi memdûh-› s›¤âr ü erkân
De¤iflüb devlet-i fânîyi bekâ devletine
Dâr-› ukbâya sefer itme¤e cân atd› hemân
Devlet-i hüsn-i hitâme ide tevfîk-i Hüdâ
Kim ki ihlâs ile rûhiçün ola Fatiha-hân
Didi târîh-i vefât›n iflidüb pir ü civân
Merkad-i envarini Hak ide gülzâr-› cinân

1151

Sicill-i Osmânî yazar›, Mehmed A¤a
maddesinde diyor ki:

“Ca¤alazâde Oca¤› kethüdas› ve Ayasof-
ya mütevellisi oldu. 1128 Zilkadesinde
(Ekim 1716) Mirahur-i Evvel olmak
maksad›yla Edirne’ye gönderilip, Kaim-
makam Pafla’ya kethüda olmufltur. 1143
(1730)’da Damad-› Sadr›azam Kabaku-
lak ‹brahim Pafla’ya kethüda ...... 1148
(1735)’te Cebecibafl› oldu. Peykhane’de
hayrat› vard›r. Mescit ve çeflme sahibi-
dir. (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/68; M. Akte-
pe, fiem’danizâde Tarihi, 1/24; Sicill-i Os-
mânî, 4/231-232)

1152 (1739). Merhum Abbas A¤a’n›n efli,
Mehmed A¤a’n›n hemfliresi Hadice Ka-
d›n.

1161 (1748). Yirmi iki yafl›nda vefat eden Mi-
rinur Han›m.
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1179 (1765). Sab›ka Ca¤alazâde kethüdas› el-
hac Mehmed A¤a’n›n k›z› Hibetullah
Han›m. Bu han›m Sadr›azam ‹brahim
Pafla’n›n efli olmal›d›r.

1181 (1767). K›r›k tafl. Serbevvabin Hüseyin
Bey o¤lu Mehmet Emin.

1183 (1769). Canik muhass›l› Süleyman Pa-
flazâde Ahmet Bey.

1184 (1770). K›r›k tafl. El-hac Mehmet A¤a.
Efli 1212 (1797) Hafize Han›m.

1184 (1770). Hibetullah Han›m’›n k›z› Saliha
Han›m.

1211 (1796). Selâtîn-i izam meflayihlerinden
Nuruosmaniye fieyhi, Ayazma Camii
imam-› evveli Konevî el-hac Haf›z Feyzul-
lah Efendi’nin 1221 (1806) tarihinde genç
yafl›nda vefat eden o¤lu ‹brahim Efendi.
Di¤er o¤lu Mehmed Nuri Efendi. 1212.

1212 (1797). Selâtîn-i meflâyihden Nuruos-
maniye fleyhi, Ayazma imam› el-hac
Feyzullah Efendi’nin efli fierife Hafize
Han›m.

1212 (1797). Voynuk Beyi Hüseyin Bey’in efli
Emine Han›m.

1270 (1853). Ca¤alazâde Rüstem Pafla sülâle-
sinden ve hâcegân-› dîvân-› hümâyun-
dan Mehmed Sad›k Bey’in k›z› Fatma
Emine Han›m.

1273 (1856). Hac› ‹brahim Efendi’nin efli
Emine Han›m.

1273 (1856). Tâb-› felek Han›m.

Muhteflem bir lâhit. Da¤›lm›fl vaziyette olup
üzerinde yaz› ve tarih yoktur. Rat›b Ah-
met Pafla’ya ait olmal›d›r. Fakat Mo-
ra’n›n Tripolice flehrinde gömülü oldu¤u
da söylenmektedir. Eflinin kabri burada
idi. Rat›b Pafla, 1171 (1757)’de vefat et-
ti. (Sicill-i Osmânî, 1/255)

K›r›k bir tafl: Mir-i Benâm-› kirâmdan merhûm
ve ma¤fûr Cennet-mekân Vezir Rat›b Ah-
met Pafla’n›n ....... gençli¤ine yaz›klar .......

Rakam yok, çok silik yaz›: Ca¤alazâde Hüseyin
Bey bin ....... fiehid Ali Pafla. Fî ahd-i
flehr-i fievval fî 25. Sene erbaa’ ve elf.

K›r›k bir tafl üzerinde, “Kap›c›bafl› el-hac Meh-
med A¤a’n›n k›zkardefli el-hac Fatma
Kad›n” yaz›s› okunmaktad›r.

Di¤er bir k›r›k tafl üzerinde, “Canik muhass›l›
el-hac Alibey o¤lu” diye yaz›l›d›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/227) (Ayvansarayî,

Mecmua-y› Tevarih, F. Derin-V. Çabuk Ter. s. 236-360)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 102) (Atâ Tarihi, 3/201) (Konyal›,

Üsküdar Tarihi, 1/166) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/48)

(Sicill-i Osmânî, 1/255) (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u,

1/170, Evkaf Defteri IV. No: 29941)
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M‹RZÂZÂDE CAM‹‹
(fiEYHÜL‹SLAM veya NUR CAM‹‹)

Cami, Sultantepe’de, Servilik Caddesi ile
Kiriflçi Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve soka-

¤›n sol köflesindedir. Her iki yola aç›lan kap›-
lar› vard›r. Kiriflçi Soka¤›’na giden yol merdi-
venli, dar bir patika fleklini alm›flt›r.

Servilik Caddesi’ne aç›lan avlu kap›s›n›n sa¤
taraf›nda tonoz çat›l› büyük abdest musluklar›
haznesi, sol taraf›nda ise mabet bulunmakta-
d›r. Burada ayr›ca bir de kuyu vard›r. Kiriflçi
Soka¤›’na aç›lan yolun sa¤ köflesinde camiin
üç meflrutas› vard›. ‹nce tu¤ladan yap›lm›fl
olan bu yap›lar›n bugün yaln›z duvar bakiyele-
ri ve alt kat tonozlar› mevcuttur.

Pencereleri kafesli, ahflap son cemaat yerinde
bir mihrapç›k ve bir kuyu vard›r. Kemerli, ki-
tâbesiz, kesme tafl söveli klâsik kap›dan mabe-
de girilir. Duvarlar› kesme tafl ve tu¤la hat›ll›
olup çat›s› ahflapt›r. ‹stalaktitli mihrab› ve
k›ble duvar›, befl ayr› desende çinilerle kapl›-
d›r. Bunlar, XVIII. yüzy›l çinilerinin en güzel
örnekleri olup Edirnekap› civar›ndaki Tekfur

Saray›’nda yap›lm›flt›r. Fakat ne yaz›k ki bu-
gün çok azalm›fl durumdad›r. Eskiden, alt pen-
cerelerin üst hizas›na kadar bu çinilerle kapl›
oldu¤u söylenmektedir. Mihrab› ahflapt›r.
Mabet, alt üst pencerelerden ›fl›k almakta
olup üst pencerelerinde gayet güzel vitraylar
vard›r.

Sa¤ taraf›ndaki minaresinin kaidesi kesme tafl-
tan olup gövde ve petek k›s›mlar› tu¤ladand›r.
Üzeri çimento ile s›vanm›flt›r. Eskiden tama-
men kesme tafl imifl.

Camiin 1143 (1730-31) senesinde yap›lm›fl ol-
du¤unu sahn›n sa¤ taraf›ndaki duvara as›l› bir
levhadan ö¤reniyoruz. Hadîka’dan al›nan 22
m›sral› tarih manzumesi fludur:

Mirzazâde fazl-› rahle
Müfti-i dehr-i âlem mele
Görüb bir gice bir mübeflflire kim
Haberdâr›n andad›r cümle
Ya’ni bu buk’a-i mübârekede
Seyyidü’l-halk sâhibu’l-hâle
Oldu bir demde cilvekâr amma
Nûr ile doldu oldu pür-flu’le
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Ol lisân-› fasih Hak günden
Cereyan itdi mebhas hele
Ma’nâ-y› hulleti suâl itmifl
Hâlin e¤mifl o sâhibu’l-vusle
Oldu hayli zamân bu rüyâ
Hâlet-engiz o hadi seble
Âkibet oldu ana ol hâlet
Vaz’-› mescit bu buk’aya âle
‹flidince bu ma’nây› ‹lmî
Ol fakîr ü hakîr zevkle
Eyleyüb iflbu k›ssaya îmâ
Kafiye tenk iken bilâ-mehle
Feyz ü ilhâmla didi târîh
Cami’-i Nûr mescidü’l-hâle

1143

Zamanla eskiyen bu levha, 1317 (1899-
1900)’de saray-› hümâyun hocalar›ndan hattat
Ahmet Rak›m Efendi taraf›ndan temize çekil-
mifltir. Bu da, levhan›n alt›na yaz›lm›flt›r. Bey-
lerbeyi’nde oturan Ahmet Rak›m Efendi
1940’da Ankara’da vefat etmifltir.

“Cami tamamland›¤› s›rada Hekimo¤lu Ali
Pafla Sadrazam bulunmakla (12 Mart 1732 / 12
Temmuz 1735) hitâbet ve imamet müezzin va-
zifelilerinin herbirini onar akçe olarak Süley-
maniye ve Sultan Mehmet ve Sultan Selim
Camii evkaf›ndan tayin eylemifldir. Has›lat›,
lâz›m gelen tamiri görülmek üzere vak›f iflleri-
nin idaresi çocuklar›na verilmifltir.”

Cami, fieyhülislâm Mirzazâde fieyh Mehmet
Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Babas› ulema-
dan Mirza Mehmet Efendi’dir. Mehmet Efen-
di, Ak veya Karakoyunlu ahalisinden Habib
Bey isminde bir zat›n o¤lu olup 1638 senesin-
deki Ba¤dat Seferi’nden sonra ‹stanbul’a gel-
mifl ve saraya al›nm›flt›. Osman Efendi’nin ve-
fat› üzerine Saray Hocas› olan Mirza Mehmet
Efendi 1066 (1655-56)’da Tophane’deki Sü-
heyl Bey Medresesi’ne müderris olmufl ve son-
ra baz› görevlerde bulunduktan sonra, 20 Rebi-
yülevvel 1093 (29 Mart 1682)’de vefat ederek
Karacaahmet Mezarl›¤›’na gömülmüfltür. Kab-
ri, Tunusba¤› Çeflmesi’nin sol taraf›nda ve
T›bbiye Caddesi üzerinde, torunu Neylî Ah-
met Efendi’nin yan›ndad›r.

Mirzazâde efl-fieyh Mehmed Efendi, Mirza
Mehmet Efendi’nin en büyük o¤lu olup baba-
s›n›n uzun müddet oturdu¤u Üsküdar’da do¤-
mufltur. Vakfiyesine göre annesinin ad› Abdul-
lah bint-i Safiye’dir. Tahsilini tamamlad›ktan

sonra fiah-Huban Medresesi’ne Müderris ol-
mufl ve daha sonra da 28 Rebiyülâhir 1099 (2
Mart 1688)’de öldürülen ve mezar› Çiçekçi
Dura¤› arkas›nda bulunan Sadrazam Siyavufl
Pafla’n›n imaml›¤›n› yapm›fl ve bundan dolay›
da Siyavufl Pafla ‹mam› diye flöhret bulmufltur.

1703’de öldürülen fieyhülislâm Feyzullah Efen-
di’nin k›z› Seyyide Ayfle Han›m ile evlenen
fieyh Mehmed Efendi’nin bu evlilikten olan
o¤lu fieyhülislâm Mehmet Said Efendi’dir. (Bu
zat için fieyhülislâm Mirzazâde Mehmet Said
Efendi Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Patrona Halil ‹syan› s›ras›nda, 30 Eylül
1730’da Sadrazam Nevflehirli ‹brahim Pa-
fla’n›n iste¤i ile Sultan III. Ahmet’in saltanat›-
n›n son günü fleyhülislâm olan Mehmet Efen-
di’nin ilk ifli, Nevflehirli’nin idam›na fetva ver-
mek oldu. Lâkin o esnada kendisine hastal›k
gelip gözleri görmedi¤inden vazifesine devam
edememifl ve Nisan 1731’de de istifa etmek zo-
runda kalm›flt›. Sultantepe’deki camiinin kar-
fl›s›nda bulunan çiftli¤ine çekilen Mehmet
Efendi burada, fievval 1147 (Mart 1735) tari-
hinde vefat ederek babas›n›n yan›na gömül-
müfltür.

fiemseddin Sami Bey’in eflsiz eseri Kâmûsü’l-
âlâm’da, fieyh Mehmet Efendi, 1126
(1714)’de fieyhülislâm olan Mirza Mustafa
Efendi’nin o¤lu olarak gösterilmifltir ki, haki-
kate uygun de¤ildir. Mustafa Efendi’nin bili-
nen o¤lu Tezkire sahibi Mirzazâde Salim Meh-
met Emin Efendi olup Nisan 1739’da fiam ya-
k›nlar›nda vefat etmifl ve oraya gömülmüfltür.
Sonradan babas›n›n medfun bulundu¤u fiehza-
debafl› civar›nda, Kovac›lar Caddesi üzerinde-
ki Arpaemini Mustafa Efendi Mektebi’nin ha-
zîresine 1156 (1734) tarihli bir tafl dikilmifltir.
Her ikisinin kabirleri bugün de mevcuttur. Bu
iki ailenin efendi, bey anlam›na gelen ‘mirza’
sözcü¤ünden baflka bir yak›nl›klar› yoktur.

fieyhülislâm Mehmet Efendi’nin küçük o¤lu
Mirzazâde Ahmet Neylî Efendi’dir. ‹stanbul’da
yetiflmifl flairlerin en de¤erlilerinden, fazilet sa-
hibi bir zat olup 1104 (1629-93)’te do¤mufl ve
bir tak›m görevlerde bulunduktan sonra 19
Rebiyülâhir 1161’de (18 Nisan 1748) Fatih
Camii civar›ndaki kona¤›nda, vefat ederek ba-
bas›n›n yan›na gömülmüfltür.

Bugün de mevcut olan bu aile sofas›nda, bu ze-
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vattan baflka Mirza Mehmet Efendi’nin k›z› ta-
raf›ndan torunu olup 1162 (1748-49)’da vefat
eden ‹smail Efendi’nin, Ahmet Neylî Efen-
di’nin o¤lu olup 4 Rebiülevvel 1181’de vefat
eden Hamid Efendi’nin ve di¤er baz› kimsele-
rin kabirleri vard›r.

Bu hazîrenin karfl›s›nda ve yol afl›r› yerde, Tu-
nusba¤› Caddesi ile Bakkal Bekir Soka¤›’n›n
birleflti¤i yerde ve soka¤›n sol köflesinde Mirza-
zâde ailesi ile akrabal›k kuran fieyhülislâm
Feyzullah Efendi ahfad›n›n gömülü bulundu¤u
bir hazîre daha vard›r. Burada Feyzullah Efen-
di’nin o¤lu olup 7 Rebiyülâhir 1161 (6 Nisan
1748)’de vefat eden Mehmet Efendi’nin, Fey-
zullah Efendi’nin k›z› olup 24 Cemaziyelâhir
1181 (17 Kas›m 1767)’de vefat eden Fatma
Han›m’›n, 10 Zilhicce 1215 (24 Nisan
1801)’de vefat eden torunu fieyhülislâm Meh-
met Kâmil Efendi’nin kabirleri bulunmaktad›r.

Hazîrede ayr›ca; 1209 (1794)’te vefat eden
Mehmet Kâmil Efendi’nin k›zkardeflinin, 1184
(1770)’te ölen Mehmet Tayyib Efendizâde Os-
man Efendi’nin, 1174 (1760)’ta ölen Mehmet
Efendi’nin o¤lu fierif Mehmet Efendi’nin ka-
birleri vard›r. Feyzullah Efendizâdele,r’in bir
hazîresi de bu kabristan›n biraz ilerisinde, Bali
Çavufl Camii arsas› ile ‹nadiye Tekkesi arsas›
aras›nda uzanan ‹nadiye Mescidi Soka¤› üze-
rinde, ‹nadiye Meydan›’ndan Tunusba¤›’na
do¤ru yüründü¤ünde yokufl olan yolun hemen
bafllar›nda ve sol taraftad›r.

Burada; 1158 Muharreminde (4 Mart 1745)
vefat eden fieyhülislâm Feyzullah Efendi’nin
o¤lu fieyhülislâm Mustafa Efendi’nin, 1123
(1711)’de vefat eden Mustafa Efendi’nin vali-
desi Fatma Han›m’›n, fiaban 1124 (Eylül
17l2)’de ölen Feyzullah Efendi o¤lu Ömer
Efendi’nin, Feyzullah Efendi o¤lu olup 7 Rebi-
yülâhir 1161 (6 Nisan 1748)’de ölen Mehmet
Efendi’nin, fieyhülislâm Murtaza Efendi’nin
annesi olup 1157’de ölen Emetullah Ha-
tun’un, fieyhülislâm Mustafa Efendi’nin o¤lu
olup 24 Cemaziyelevvel 1184’te vefat eden
Abdullah Efendi’nin o¤lu Rumeli Kazaskeri
Osman Efendi’nin, 16 Cemaziyelevvel 1204 (1
fiubat 1790)’da vefat eden Abdullah Efen-
di’nin o¤lu Dervifl Mehmet Efendi’nin, Rebi-
yülâhir 1232 (fiubat 1817)’de vefat eden Ab-
dullah Efendi’nin o¤lu Emin Efendi’nin, 1156
(1743)’te vefat eden Muteber Hatun’un, fiey-
hülislâm Mustafa Efendi’nin torunu Abdullah

Efendi’nin o¤lu olup 1181 (1767)’de vefat
eden Mustafa Efendi’nin, 13 Rebiyülevvel
1240 (22 A¤ustos 1835)’te vefat eden Emin
Mehmet Efendi’nin o¤lu Abdullah Efendi’nin
ve Abdullah Efendi’nin o¤lu olup 1178
(1764)’te vefat eden Salih Hamid Efendi’nin
kabirleri vard›r.

Dervifl Mehmet Efendi’nin efli, Ebu ‹shakzâde
Said Efendi’nin edibe ve flaire olan k›z›, mefl-
hur Fitnat Han›m’d›r.

fieyhülislâm Mehmet Kâmil Efendi’nin dama-
d› olup 1234 Cemaziyelâhir (fiubat18l9)’da
vefat eden ‹stanbul payeli, Mekke-i Mükerre-
me kad›s› Esirîzâde Mehmet Refi Efendi’nin
kabri ise, Tunusba¤› Meydan›’ndan Duvardi-
bi’ne giden, T›bbiye Cadddesi’nin sa¤ taraf›n-
da, Çiçekçi dura¤›ndaki oto galerisinin arka-
s›nda, Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n 8. Ada’s›n›n
karfl›s›nda, eski Çiçekçi Kahvesi’nin yan›na
1970 tarihlerinde yapt›r›lan binalar için me-
zarl›k içinden aç›lan yolun sol köflesinde ve et-
raf› kesme tafl ile çevrilmifl büyük aile hazîre-
sindedir. Yine burada; fieyhülislâm Mustafa
Efendi’nin damad› olup 1204 (1789)’da vefat
eden fiam mollas› Selâm Mehmet Efendi’nin,
2 Cemaziyelevvel 1205 (9 aral›k 1790)’da ve-
fat eden efli fierife Hadice Han›m’›n, 15 Rama-
zan 1229 (2 Eylül 1814)’te vefat eden k›z›
Mehmet Halis Molla’n›n efli Ziynet Han›m’›n,
12 Cemaziyelevvel 1206 (7 Ocak 1792)’de ve-
fat eden di¤er k›z›n›n, 1193 (1779)’da vefat
eden baflka bir k›z›n›n, ve 1206 Cemaziyelev-
vel gurresinde (26 Ocak 1792) vefat eden ve
flâhidesi üzerinde bir molla sar›¤› bulunan o¤lu,
fiam Kad›s›, Müderris Mehmet Salim Efen-
di’nin kabirleri vard›r.

Ayr›ca fieyhülislâm Feyzullah Efendizâde fiey-
hülislâm Mustafa Efendi’nin o¤lu olup 1184
(1770)’te vefat eden Rumeli Kad›askeri ve Na-
kibü’l-eflraf Abdullah Efendi’nin ve o¤ullar›
Osman, Mehmet Emin ve Mustafa Efendi-
ler’in kabirleri vard›r. 1231 Cemaziyelevvel
gurresinde (30 Mart 1816) vefat eden Osman
Efendi’nin kethüdas› kad› Ramazanzâde Meh-
met Said Efendi de buraya gömülmüfltür.

Abdullah Efendi’nin müderris olan o¤lu Mus-
tafa Efendi 1181 (1767)’de, Anadolu Kad›as-
keri ve Nakibü’l-eflraf olan Mehmet Emin
Efendi 1233 Rebiyülevvel (Ocak 1818)’de ve-
fat etmifltir. Mehmet Emin Efendi’nin o¤lu
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Müderris Abdullah Efendi de 17 Ramazan
1247 (19 fiubat 1832)’de vefat ederek babas›-
n›n yan›na gömülmüfltür. 21 Rebiyülâhir 1231
(21 Mart 1816)’da vefat eden Mehmet Emin
Efendi’nin efli Sarayl› Han›m’›n da kabri yine
bu büyük hazîrededir. Abdullah Efendi’nin o¤-
lu Rumeli Kad›askeri ve Nakibü’l-eflraf Osman
Efendi’nin 1185 (1771)’de vefat eden k›z›n›n
ve 1211 (1796)’da vefat eden Abdullah Efen-
di’nin efli Saliha Kad›n’›n kabirleri de yine bu
aile sofas›ndad›r.

Burada ayr›ca 15 Cemaziyelevvel 1197 (18 Ni-
san 1783)’te vefat eden Medine Kad›s› es-sey-
yid ‹brahim Efendi’nin, 1227 Cemaziyelâhir
(Haziran 1812)’te vefat eden Kudüs mollas›
Hekimbafl› Arif Efendi’nin torunu Medhizâde
Abdülhamid Efendi’nin, 1220 Safer gurresinde
(l May›s 1805) vefat eden fieyhülislâm Dürri-
zâde Mehmet Ataullah Efendi’nin o¤lu Yeni-
flehir Fener Kad›s› Mehmet Hamid Efendi’nin,
(annesi Feyzullahzâdeler’den Azize Ha-
m›m’d›r) 1209 Zilhiccesinin gurresinde (19
Haziran 1795) vefat eden ‹stanbul payeli Fey-

zullah Efendizâdeler’den Mehmet Halis Efen-
di’nin, 1198 (1784)’te vefat eden Rumeli Ka-
d›askeri Feyzullah Efendizâdeler’den Mehmet
Nafi Efendi’nin kabirleri vard›r.

Bunlardan baflka hazîrede 7 Ra 1206 (4 Kas›m
1791)’de vefat eden fieyhülislâm Mehmet Kâ-
mil Efendi’nin o¤lu Süleymaniye müderrisi
Mehmet Muhib Efendi’nin, ve 25 Za 1239 (22
Temmuz 1824)’te vefat eden Süleymaniye mü-
derrisi Mehmet Kâmil Efendi’nin di¤er o¤lu
Mehmet fierif Efendi’nin de kabirleri vard›r.

18 Muharrem 1194 (25 Ocak 1780)’de vefat
eden Edirne Kad›s› ve ‹stanbul payeli olan
Mehmet Ganim Efendi’nin, 8 Ramazan 1197
(7 A¤ustos 1783)’de vefat eden Ganim Efen-
di’nin o¤lu müderris Mehmet Sad›k Efen-
di’nin, 22 fievval 1226 (11 Eylül 1811)’de ve-
fat eden Mehmet Ganim Efendi’nin di¤er o¤lu
Süleymaniye müderrisi ve ‹stanbul kad›s›
Mehmet Arif Efendi’nin, 8 Safer 1181 (6
Temmuz 1767)’de vefat eden di¤er bir o¤lu
müderris Salih Efendi’nin, 12 Cemaziyelevvel
1183 (13 Eylül 1769)’da vefat eden di¤er o¤lu
Said Mehmet Efendi’nin ve 17 fiaban 1184 (6
Aral›k 1770)’te vefat eden di¤er bir o¤lu Emin
Mehmet Efendi’nin de kabirleri buradad›r.

Hazîrenin karfl›s›ndaki eski Menzilhane’den
eser kalmam›flt›r.

fieyhülislâm fieyh Mirzazâde Mehmet
Efendi Mezarl›¤›:

T›bbiye Caddesi ile Tunusba¤› Caddesi’nin
birleflti¤i ve sa¤ köfleden Çiçekçi’ye do¤ru,

T›bb›ye Caddesi’nin sol taraf›n› takiben yüz
ad›m yüründü¤ünde, Karacaahmet Mezarl›-
¤›’n›n yüksek set duvar›n›n hemen önünde
1234 (1818-19)’da vefat eden Mirzazâde Sü-
leyman Beyefendi’nin iri molla sar›kl› flâhide-
sini görürüz. fieyh Mehmet Efendi’nin kabri,
bu flâhidenin 25-30 ad›m arkas›ndad›r.

Süleyman Beyefendi’nin hemen arkas›nda
1205 (1790-91)’de vefat eden Mirzazâde ahfa-
d›ndan bir han›m›n, bunun önünde silindir
fleklindeki tafl› yerde olup 1164 (1751)’de ve-
fat eden Mirzazâde ‹smail Efendi’nin, bunun
yan›nda silindir fleklindeki flâhidesi yerde olan
Neylizâde Mehmet Hamid Efendi’nin o¤lu
olup 1183 (1769-70)’te vefat eden Ahmet Me-
cid Efendi’nin, bunun 5-6 ad›m ilerisinde ve
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silindir fleklindeki tafl› yerde olup 18 Zilhicce
1188 (19 flubat 1775)’de vefat eden fieyhülis-
lâm Mirzazâde es-seyyid Mehmed Said Efen-
di’nin, bunun hemen yan›nda silindir fleklin-
deki flâhidesi yerde olup 19 Rebiyülâhir 1259
(19 May›s 1843)’te vefat eden Mirzazâde es-
seyyid Mehmet Arif Efendi’nin, bunun yan›n-
da ise ayn› aileden olup 1189 (1775)’de vefat
eden Neylizâde Mehmet Hamid Efendi’nin k›-
z› Melek Han›m’›n, bunun on ad›m ilerisinde
1147’de vefat eden fieyhülislâm Mirzazâde
fieyh Mehmet Efendi’nin, bunun yan›nda 19
Rebiyülâhir 1161’de vefat eden Mirzazâde
Neyli Ahmet Efendi’nin, bunun yan›nda ve
yerde ise 1181 de vefat eden Neylizâde Hamid
Efendi’nin k›r›k flâhidesi vard›r.

‘fieyh Mehmed Efendi 1147’ nin ismi vefat›na
tarih olmufltur ki, bu tafl›nda bilhassa belirtil-
mifltir. Bu son üç flâhide silindir fleklinde olup,
Neyli Ahmet Efendi’nin kabir tafllar›n›n üzeri-
ne oturtuldu¤u kaidede de ayr›ca bir kitâbe
vard›r. Pek periflan durumda olan bu tafllar›n
bak›lmas› ve yerlerine konulmas› icap eder.

Neyli Ahmet Efendi’nin kabir tafl› üzerinde flu
kitâbe vard›r:

El-Fatiha
Merhum ve ma¤furün-leh
Rumeli Kad›askeri
Mirzazâde Neyli Ahmet Efendi
ruhiyçün Fatiha

Sene 1161 Rebiyülâhir 19

Mezar kaidesinin yan yüzüne iki sat›r halinde
yaz›lm›fl olan kitâbe fludur:

1) Neyli Ahmed Efendi tabe serah
K›ld› çün gülflen-i cinân› vatan
Didi ahbab›na mübeflflir-i gayb
Mevtine eylemem an›n fliven
2) Mirzazâde Ahmed-i Neyli
Sahn-› Firdevsi eyledi mesken

1161

Tarih, fieyhülislâm Çelebizâde As›m Efen-
di’nindir. (öl. 1173 / 1760)

Mirzazâdeler’in çiftlik ve köflkleri, camiin kar-
fl›s›nda idi. Bugün bu yerde, Selimzâdeler’in
büyük ahflap köflkleri ile müfltemilât› ve Sul-
tantepe ‹lkö¤retim Okulu ile Halide Edip Ad›-
var ‹lkö¤retim Okulu bulunmaktad›r. Çiftlik

civar›nda Susuzba¤ ismiyle maruf bir ba¤lar›
vard›. Buradaki bir sokak hâlâ bu ismi tafl›mak-
tad›r. Sultantepe ‹lkö¤retim Okulu bahçesinde
bir kaç Bizans sütun bafll›¤› bulunmaktad›r.
Camiin k›ble taraf›nda elan pek harap durum-
da olan fieyh Mehmet Efendi kütüphanesi
mevcuttur. (Bu kütüphane bahsine bak›n›z.)

Mirzazâde Mehmet Said Efendi babas›n›n yap-
t›rd›¤› bu camiin tamir ve bak›m› için bir çok
akar b›rakm›flt›r. Vakfiyesine göre bu akarlar
Üsküdar’da; Aç›ktürbe’de, Debba¤lar’da, Gül-
fem Hatun Mahallesi’nde, Hace Hatun’da,
Valide-i Atik’te, Solak Sinan’da ve Salacak’ta,
‹stanbul’da; Kirmast›, Tercüman Yunus, Atik
Ali Pafla, Kefeli, Debba¤zâde Mimar Ayas, Be-
reketzâde ve Büyük Piyale Pafla Mahalleri’nde
bulunuyordu. Bunlar ev ve arsalardan ibaretti.
Çaml›ca’da kendi ba¤›ndaki suyu künk boru-
larla bu camiye getirtmifl ve çeflmelerinden de
bu suyu ak›tm›flt›.

Sultan III. Ahmet, 1136 senesi Saferi sonlar›n-
da (1723 senesi Kas›m sonlar›) o s›rada Rumeli
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Kazaskeri olan fieyh Mehmet Efendi’ye emlak-
› hümâyundan ‘Bebek Bahçesi’ civar›ndaki ol-
dukça büyük arsalar›ndan birini ihsan etmiflti.

Mabet, Galip Pafla’n›n Evkaf Naz›r› bulundu¤u
s›rada 1317 (1899) tarihinde onar›lm›flt›r.
(Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u, I/180)

Kaynaklar: (Sicill-i Osmânî, 1/138 es-seyyid ‹brahim Efen-

di; s. 423 Emin Mehmet Efendi Feyzullahzâde; 4/537 Nafi

Seyyid Mehmed Efendi; s. 67-68 Kâmil el-hac Mehmed

Efendi Karaba¤zâde; s. 722 Arif Efendi; 3/52 Selâm Meh-

med Efendi; s. 385; Abdullah Efendi Feyzullah Efendizâde;

s. 618 Ganim Mehmed Efendi; s. 266 Arif Mehmed Efendi;

s. 52 Mehmed Salim Efendi; 2/412 Refi Mehmed Efendi; s.

268-269 Halis Mehmed Efendi Feyzullahzâde; s. 106 Hamid

Mehmed Efendi; ayr›ca 1/250 ve 3/3, 31, 47 ve 4/228-419

Ahmet Neyli, Said Mehmet, Salim Mehmet Emin Efendi,

Mehmet Efendi Mirzazâde md.; 4/185, Mehmet Efendi Mir-

za; 4/428 Mustafa Efendi; 4/236 Mehmet Efendi Çelebi;

3/385 Abdullah Efendi; 1/423 Emin Mehmet Efendi; 2/334

Dervifl Mehmet Efendi maddeleri ile 3/94 ve52) (Hadîkatü’l-

Cevâmi, 1/283 ve 2/9-10 Karanl›k Mescid, ve 2/238)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 140-141) (S. N. Ergun, Mezar Kitâ-

beleri 1932, s. 14) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 77-78) (Danifl-

mend, Kronoloji, 3, s. 41) (M. Aktepe, Patrona ‹syan›, ‹n-

deks) (M. Aktepe, fiem’danizâde Tarihi, ‹ndeks) (Meydan

Larus, 8/41) (A. Refik, ‹lmiye Salnamesi, ‹stanbul 1334, s.

38-510) (R›fat Efendi, Devhatü’l-Meflayih, s. 87-88) (Müs-

takimzâde, Devha-i Meflayih-i Kibar, Üni. Kütüphanesi T.

Y. No: 1206, s. 30) (fi. Sami, Kamusü’l-Âlâm, 6/4509-

4510) (fieyhi Mehmet, Vekayiü’l-Fudala, Üni. Kütüphanesi

T. Y. No: 3216, s. 14, 203, 206, 402-404 ve No: 1535, s.

22, 28, 311) (Raflit T. 1282, 1/14, 380-382) (Mehmet

fiem’i, Esmarü’t-Tevarih, ‹stanbul 1295, s. 119-198) (Sa-

mi-fiakir-Subhi, Tarih, ‹stanbul 1198, s. 23/b) (As›m, Kü-

çük Çelebizâde, Tarih, ‹stanbul 1282, s. 288) (Salim, Tez-

kire 1315, s. 689) (‹zzi, Tarih 1199, s. 157/a-159/b) (Ge-

zi Notu) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, 1/162) (A. Erdo-

¤an, Mimar Mehmet A¤a, s. 1)

M‹SK‹NLER TEKKES‹ MESC‹D‹
(DEDELER MESC‹D‹)

Mescit, eski Ba¤dat Yolu (Ulu yol) yeni
Karacaahmet-‹brahima¤a Bulvar› üze-

rinde olup ‹brahim A¤a Çay›r›’na giderken sol
tarafta ve 1226 (1811) tarihinde yapt›r›lan ‹sa
A¤a Çeflmesi’nin hemen arkas›nda idi. Mesci-
din sa¤ taraf›nda ve biraz ileride, fiehitli¤e gi-
den yolun bafl›nda ise o civara ismini veren fie-
rif Pafla Kuyusu bulunmakta idi.

Mescit ve odalardan bugün eser kalmam›flt›r.
Yaln›z arka taraf›nda bir kaç kabir vard›r. Çi-
mento ile s›vanan mezarlar›n üzerine, yeni ya-
z› ile ‘Miskin Baba’ diye yaz›lm›flt›r. Hamzavî
flâhidesi üzerinde de¤iflik bir rumuzu olan bir
kabir, 1129 (1717)’de vefat eden “Miskin De-
de el-hac Hüseyin”e aittir.

Yavuz Sultan Selim, 920 (1514) tarihinde ‹ran
Seferi’ne ç›karken ismini bilmedi¤imiz, Miskin
Dede’yi de yan›na alm›flt›. 20-23 Nisan 1514
günleri Üsküdar’da kalan padiflah, bu s›rada
Dede’nin iste¤i üzerine ona bu dergâh› yapt›r-
m›flt›. Orduyla beraber, 17 May›s 1514 de Se-
yitgazi’ye gelen Miskin Dede, burada türbedar
kap›s›n› yeniden yapt›rm›fl ve kap› yan›ndaki
duvara da Arapça bir kitâbe koydurmufltu. Ki-
tâbedeki arapça ifadenin anlam› “Miskin De-
de’nin sevgisi bu türbedar kap›s›n› yeniledi.
Allah onun bafl›n›n topra¤›n› güzel k›ls›n, sene
921”dir.

Hadîkatü’l-Cevâmî adl› k›ymetli eserinde Ay-
vansarayî Haf›z Hüseyin Efendi flunlar› yazm›fl-
t›r:

“Miskinler Mescidi denmekle maruftur. Bânisi
M›s›r Fatihi Sultan Selim Han’d›r. Binas› 920
(1514) tarihindedir. Bu miskin tabiri fakir de-
mek olmay›p belki bir illet-i mahsusa olup, bir
soy gibi bir s›n›f kimselerde vuku buluyordu.
Her kimde zuhur ederse bunlara gidildi¤i za-
man o illetten bir niflane zuhur etmifl ise yan-
lar›na al›rlar ve illa baflka kimseyi içeriye dahil
etmezler. Gerek erkek gerek kad›n cümlesi
miskin olmak flartt›r. Sadakalar› eksik de¤ildir.
Yine kendilerinden bir fleyhleri ve kendilerine
mahsus ayinleri olup eflleri ve evlâtlar› cümle o
mahaldedir.

Mescitlerinin minberini Ya¤l›kç› Mehmet
Emin Pafla 1172 (1758-59)’da vaz eylemifltir.”

Tekkenin burada kurulmas› tesadüfi de¤ildir.
Halk›n sadakalar› ile yaflamlar›n› sürdürmeleri
için o devrin en ifllek yolu tercih edilmifltir.
Yolculu¤a ç›kanlar veya dönenler mutlâka bu
yoldan geçerler ve sadaka tafllar›na gönüllerin-
den kopan› b›rak›rlard›. Hastahanenin kurul-
du¤u 1514 senesi Üsküdar bugünkünden çok
küçüktü. fiehir henüz ‹nadiye, Tunusba¤›, Çi-
çekçi ve Selimiye’ye kadar yay›lm›flt›. Tekke-
nin bulundu¤u mevki, flehrin pek uza¤›nda sa-
y›l›yordu.
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Miskin kelimesi Arapça, hiç bir fleyi olmayan
fakir anlam›na gelir. Hadîka yazar› bu durumu
pek güzel aç›klam›flt›r. Tarihlerimizde baz› fa-
kirlere miskin tabiri kullan›lm›flt›r. Hatta bu
tabir tasavvuf kitaplar›na bile geçmifltir. Bun-
lar halk taraf›ndan daima korunmufltur. Pek
ço¤u tekkelerde yatard›.

Mehmet ‹zzet Bey, Rehber-i Umûr-› Beytiyye
isimli kitab›nda:

“‹stanbul’da cüzzaml›lar›n tecridi mütalaas›yla
tesis edilmifl olan Miskinhane Üsküdar’da Ka-
racaahmet Mezarl›¤›’n›n ortas›nda ve Haydar
Pafla yolunda olup ...... 9 hane olarak bina
olunmufl ve bunlara ilâveten II. Sultan Mah-
mut taraf›ndan da 1225 (1810) tarihinde 11 ev
daha infla edilmifltir.

Miskinhaneye, Evkaf Nezareti taraf›ndan ayr›-
ca tahsisat ve tayinat verildi¤i cihetle burada
bulunan miskinlerin geçimleri teminat alt›na
al›nm›fl ve yukar›da hastal›¤›n sebepleri aras›n-
da say›lan sefalet ve izdiham gibi ahvale mey-
dan b›rak›lmam›flt›r. fiöyle ki, her gün sabahle-
yin her miskine iki çift fodla ile Üsküdar ima-

retinden çorba, akflamlar› da pilâv, çorba ve et
verildi¤i gibi haftada iki defa pazartesi ve per-
flembe geceleri tatl› olarak pilâv ve zerde veril-
mektedir.

Bu miskinhaneye halk aras›nda Miskinler Der-
gâh› ad› verilir. Bu hay›r evi kap›s› önünde ve
yol kenar›nda üstü oyuk mezar tafl› gibi bir
metre yüksekli¤indeki sütuna caddeden geçen
yolculardan sadaka vermek isteyenler çukura
para b›rakt›klar› anda içeriden bunu gören
miskinler bir a¤›zdan ba¤›rarak dua ederlerdi
ve toplanan paralar› aralar›nda taksim eder-
ler.”

Mehmet ‹zzet Bey’in, bu Miskinhaneyi III. Se-
lim zaman›nda göstermesi yanl›flt›r.

Evliya Çelebi meflhur Seyahatname’sinde flun-
lar› yazmaktad›r:

“Miskinler Tekkesi, cadde üzerinde, flehir d›-
fl›nda bir tekkedir. Bütün miskinler burada ka-
l›p sadakalarla geçinirler. fiehir içinde bir mis-
kin haber al›nsa derhal aman vermeyip tekke-
ye getirirler. ‹sterse ayan ve eflraftan olsun, hiç
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dinlemezler. Ellerinde padiflah emriyle cebren
al›p evine götürürler. Çünkü cüzzam illeti bu-
lafl›c›d›r diye flehir içinde durmak yasakt›r. O
yüzden her flehrin d›fl›nda Miskinhaneler var-
d›r ki miskinler kimse aras›na kar›flmay›p ayr›
bulunurlar. Fakat Arabistan ve M›s›r’da cüz-
zaml› adam çoktur. ‘Kaba illeti’dir diye eli aya-
¤› dökülmüfl adamlar ile bir yerde yiyip, yat›p
kalkarlar, Allah’›n hikmeti sülâlede sürüp, to-
runlar›n›n bile kafl ve kirpikleri dökülür.”

Afla¤›daki sat›rlar Dr. Süheyl Ünver Bey’in ki-
tab›ndan al›nm›flt›r:

“Halk›n merhametini çekmek için bu müesse-
seye dini bir vas›f verilmifl ve bu cihetten tek-
ke denmifltir. Resmî ve hususî tasavvuf tekke-
leriyle bir alâkas› yoktur.

Üsküdar Miskinler Tekkesi tavanlar›, dam› ve
zemini ahflap olmas›ndan dolay› bir kaç tamir
geçirmifltir. Birinci Dünya Harbi’nden sonraki
dönemde hiç olmazsa kârgir duvarlar› görülen
son binas› 1225 (1810) y›l›nda Sultan II. Mah-
mud devrinde Hazine Vekili Ali A¤a taraf›n-
dan adeta yeniden yap›l›rcas›na esasl› bir ona-
r›m görmüfltür. Bundan 34 sene sonra 16 Re-
cep 1259 (12 A¤ustos 1843) senesinde Sultan
Abdülmecid taraf›ndan bu Miskinler Tekkesi
ve onlara mahsus cami, ampir tarz›nda 350 li-
ra 2 kurufla haz›rlanan keflif bedelince tekrar
tamir edilmifltir.

Üsküdar Miskinler Tekkesi’nin, 1341 (1923)
tarihine kadar yar› bak›ml› ayakta durabilmesi
son tamir ile mümkün olmufltur. 1923 senesin-
de miskinhane la¤v edilmifltir. Sebep olarak da
hastalar›n kafi bir bak›m görmemeleri gösteril-
mifltir. I. Dünya Harbi’nde, bir aral›k baz› cüz-
zaml›lar yeni ilâçlar›n yap›labilmesi için Gül-
hane Askeri T›bbiye Mektebi’ne nakledilmifl
ve orada Dr. Dayke ve Bakteriolo¤ Dr. Reflat
R›za taraf›ndan tetkik edilmifllerdir. Prof. Delâ-
morre mütareke senelerinde 1919 - 1922 T›p
Fakültesi’ne getirildi¤inde, Dr. Hasan fiükrü ile
birlikte Karacaahmet Miskinler Tekkesi’ne ge-
lerek hastalar üzerinde fahri olarak baz› etütler
yapm›fllard›r. Rahmetli Ord. Prof. Dr. Mashar
Osman, Üsküdar’daki tekkelerinde kalan has-
talar› önce müdürü bulundu¤u Toptafl› Bimar-
hanesi’ne naklettirmifl ve sonra ak›l hastalar›n›
Bak›rköy’deki, Refladiye K›fllas› barakalar›na
tafl›m›fl ve sonra ayr› bir pavyona yerlefltirmifl,
fenni bak›m› ve tedavilerini de ele alm›flt›.

Karacaahmet’deki bina ve mescidin önce dam›
ve tavan› çöktü. Sonra tahtalar› yak›lmak üze-
re tafl›nd›, sonra duvar ve temel tafllar› söküldü
ve yeri düzleflti. Etraf›n› saran servilerden ve
önündeki çeflmeden bu yer bulunabilir hale
geldi. Çeflmenin önüne çirkin bir duvar çekile-
rek oran›n tarihî ruhu öldürülmüfltü. 1970 se-
nesinde yeni yol yap›l›rken bu duvar kald›r›l-
m›fl ve çeflme yol kenar›na isabet etmifltir.

...........

Cüzzamhanenin de ayn› tarihi tafl›yan bir kitâ-
besi vard›r. Buras› y›k›l›nca Üsküdar ve Kara-
caahmet tarihini seven de¤erli Hattat Nec-
meddin Okyay üstad›m›z teflebbüse geçerek
çok k›ymetlidir diyerek ‘Evkaf (Türk - ‹slâm
Eserleri) Müzesi’ne naklettirmifltir. Bu kitâbe
de Hattat Mustafa Rak›m’›nd›r, yaln›z imzas›
yoktur.

Miskinler Tekkesi’nin bir de hastalar›n namaz
k›lmas› için bir mescidi vard›r. Buras›n›n fleyhi
anlam›na gelen bir müdürü bulunuyordu. En
son müdürü Haydar Pafla T›p Fakültesi Klinik-
leri imam› olan ‹zzet Efendi idi.

Son senelerde burada 7 - 8 hasta kalm›fl olup
bunlar aile halinde oturuyorlard›. Duvarlar›
kârgir, içi ahflap, her birine pencereli ve kap›-
lar› iç bahçeye aç›lan ikifler oda düflüyormufl.
Mevcut odalar da 20 adet imifl ........ Ayr›ca bir
de hamam› vard›.

Ba¤dat Yolu’nun ve camiye giden k›sa yolun ke-
nar›nda yerden bir metre yüksekli¤inde Nezir
Tafllar› bulunurdu. Bu yuvarlak silindir biçimin-
deki sütunlar›n üstleri çukur idi. Bunlara flehir
içinde baz› köfle bafllar›nda da raslan›yordu. Sa-
daka tafl› ad› verilirdi. Bu tafllar›n üzerindeki çu-
kur yere hay›r sahipleri taraf›ndan para konu-
lunca, kap›da bekliyen Gözcü Baba içeriye:

– Selâm! diye ba¤›rarak sadakay› haber verir,
içerdekiler uzun uzun;

– Âmin, diye ba¤›r›rlard›.

‹zzet Efendi’ye göre hastal›¤›n imam ve hatip-
lere geçti¤i iflitilmemiflti. Son as›rlarda imam-
lar cüzzaml›lardan de¤ilmifl. Lâkin son seneler-
de çok bak›ms›z ve intizamdan eser kalmam›fl.

Vaktiyle Miskinhanede, Ba¤dat Fatihi IV.
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Murad’›n Alemdar ç›raklar›ndan birinin kabri
vard›. ‹smine Muradl› Dede veya Selim Baba
da derlerdi. Bu kabir buran›n manevî benli¤ini
tamamlard›.

Bir zaman kad›n hastalar mavi dokumadan
çarflaf ve flalvar giyerlermifl. Binada vekilharç-
l›¤a kadar her ifli gören müdür gibi imam›n da
ayr› bir dairesi ve bahçesi vard›. Buran›n vak-
fiyesini gören yoktur. Hastalar aras›nda mü-
him bir dava olursa mahkeme heyyetinin bura-
ya geldi¤i olurmufl.

Miskinler ölünce gömüldükleri yere tafl dikili-
yor lâkin hastal›¤› yaz›lm›yordu.”

Enderunî Vâs›f Osman Bey’in ‘Tarih-i Mesken-i
Miskinler’ bafll›¤› alt›nda divan›nda kaydetti¤i
otuz m›sral› kitâbe, cüzzamhane y›k›lmadan
evvel kap›s› üzerinde bulunuyordu. Bugün

Türk - ‹slâm Eserleri Müzesi’nde olan kitâbe fludur:

fiâh-› himmetgâr dâdâr-› keramet ifltihâd
Hazreti Sultan Mahmud bin Han Abdülhamîd
Padiflah-› mülk-i irfân dâver-i iklim-i flân
Nuhbe-i devrân hidîv-i kâmrân flâh-› ferîd
Böyle kân-› merhamet-dârâ-y› flefkat-güsteri
Bir getürmüfldür cihâna Hazret-i Rabb-i Mecîd
Dest-i mi’mâr-›  inâyât ile ol flahenflehin
Kalb-i âlem olsa âbâdan de¤il emr-i baîd
Himmeti ma’mûr idüb sahn-› cihân› sûbesû
Nice hayrâta muvaffak oldu ol flâh-› reflîd
Bendegân› dahi de’b ü âdetin derpîfl idüb
Her biri bir hayr ile ahdinde oldu müstefîd
‹flte ez-cümle vekîl-i genci kim ‹sa A¤a
Ol fieh’e celb-i du’â içün k›lub sa’y-i akîd
‹tdi âbâdan bu vîrân mesken-i miskinleri
K›ld› hakka âciz ü bî-keslere lûtf-i mezîd
Onca demlerdir hârâbe-zâr olub her cânibi
Zîr ü bâlâs›nda olmufld› imâret nâ-bedîd
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fiiddet-i bâd ile bâb ü revzeni idüb sarîr
Birbiriyle gûyâ eyler idiler güft ü flinîd
Cem olub kad-sütuni pir sâl-hurde misâl
Kuruyub çökmüfldü sakf ü bâb› mânend-i kadîd
‹tmeyüb bir kimse ta’mîre nigâh-i iltifât
Kalm›fl idi öyle vîrân ü harâbe çün medîd
Mazhar-i tevfik-i Mevlâ olub ol zât-› güzîn
Yapd› bir muhkem bina mesken ki çün kûh-i cedîd
Eyleyüb hayr ü müberrât›n Cenab-› Hakk kabûl
Saye-i flâhide mesrûr ide ber-vefk-i ümîd
Hiç söz olmaz Vâs›fâ bu hayra yaz târîhini
Old› dâr-› mesken-i miskinler inflâ-y› cedîd

sene 1225

fiair Vâs›f Bey’in haz›rlad›¤› bu kitâbeden de
anlafl›laca¤› üzere Miskinler Tekkesi, 1225
(1810) tarihinde yeniden yap›l›rcas›na tamir
edilmifltir. 

Vâs›f Efendi, 7 Rebiyülevvel 1222 (15 May›s
1807)’de vefat ederek Eyüp’te Bostaniskele-
si’ndeki Mihriflah Valide Sultan Türbesi karfl›-
s›ndaki mezarl›¤a gömüldü. (Haf›z ‹sa A¤a
Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Bugün Türk ve ‹slâm Eserleri Müzesi’nde bulu-
nan 250 x 0.76 metre boyutlar›ndaki çok bü-
yük kitâbe alt›flar sat›rl›k befl sütun halinde ha-
z›rlanm›flt›r.

Mehmet Raif Bey, “Miskinler civar›ndaki
musluklar›n ve kuyunun tarihi fludur: ‘Mürg-i
Kevser Han›m’›n ruhu içün el-Fatiha 1305
(1887-88)’ Kendisi dahi yan›nda medfundur”
demektedir. Tekkede bugün de mevcut daha
iki kuyu vard›r ki, biri kitâbesiz olup di¤eri
Mehmet Ali Pafla taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Üsküdarl› Ressam Ali R›za Bey, 1930 tarihin-
de, bu tekke ve müfltemilât›n›n çok güzel bir
resmini yapm›flt›r. Bu resimde görüldü¤üne gö-
re, Ba¤dat Caddesi’nden ayr›lan k›sa bir yol,
bizi Miskinler Tekkesi Mescidi’ne götürmekte-
dir. Bu k›sa yolun iki yan›na sadaka tafllar›
konmufl olup sa¤ taraf›nda bir mezarl›k, sol ta-
rafta ise bugün de mevcut olan Haf›z ‹sa A¤a
Çeflmesi vard›r. Çeflmenin yan›nda bir sundur-
ma görülmektedir. Bu çeflme ile mescit aras›n-
da tek katl›, beflik çat›l› bir bina bulunmakta-
d›r.

Son cemaat yerinin ahflap oldu¤u resimden an-
lafl›lan mescidin, kap›s› k›sa yola bakmaktad›r.
Sa¤ taraf›ndaki tafl minaresi k›sa ve güdüktür.

Mescidin sa¤ taraf›nda ve gerisinde aflhane ile
miskinlerin bar›nd›¤› büyük bir bina bulun-
maktad›r. Sa¤ taraftaki aflhane üzerinde ise befl
baca vard›r.

Sultan II Mahmut döneminde Miskinler Tek-
kesi’nde ilginç bir olay cereyan etmifltir ki,
flöyledir:

O s›rada Rumeli Kad›askeri olan fieyhülislâm
Mekki Efendi’nin o¤lu Mustafa As›m Efen-
di’nin k›z› ve Mekke payeli ulemadan Murad-
zâde Arif Efendi’nin kar›s› Lebibe Han›m, yine
o devrin kibar ulemas›ndan vak’a-nüvislik, el-
çilik ve reisü’l-küttapl›k yapm›fl Vâs›f Efen-
di’nin k›z› ve müderris Lofçal› Bekir Efendi’nin
efli Zeliha Han›m’› sever. (Bu s›ralarda Musta-
fa As›m Efendi ile Vâs›f Efendi aileleri Salacak
sahillerinde yan yana birer yal›da oturmakta
idiler.)

Arif Efendi’nin efli Lebibe Han›m bu çirkin
münasebete cariyelerden birini de katmak is-
ter. Fakat k›z bunu kabul etmeyince de 1233
(1817) tarihinde bafl›n› t›rafl ettirerek Miskin-
ler Tekkesi’ne att›r›r. Bu zulmün, Sultan II.
Mahmut’a aksetmesi üzerine iki kad›n› da ‹s-
tanbul’dan sürdürür ve cariyeyi de tekkeden
ç›kart›r. Fakat daha sonra, Mustafa As›m Efen-
di’nin 27. 1. 1818’de fieyhülislâm olmas› üzeri-
ne, yalvarmalar›na dayanamayan Padiflah,
As›m Efendi’nin çok güzel olan k›z›n› affede-
rek ‹stanbul’a getirtir.

Mustafa As›m Efendi ile babas› Mekki Efen-
di’nin, Lebibe Han›m’›n kabirleri, Fatih Ca-
mii’nin Darüflflafaka taraf›na aç›lan Boyac› Ka-
p›s›’n›n ilerisinde, Küçük Karaman mahallinde
‘Viran Türbe’ ismiyle an›lan türbenin karfl›s›n-
da ve yol afl›r› yerde ve eski ad› ‹mam Soka¤›
olan flimdiki Baflimam Soka¤›’n›n sa¤ köflesin-
deki hazîrede idi. Bugün mevcut olmayan bu
türbe ve hazîrenin karfl›s›nda ve yol afl›r› yerde
Abdülkerim Efendi Medresesi ve hazîresi mev-
cuttur.

Viran Türbe ile karfl›s›ndaki hazîre, 1910 tari-
hinde Darüflflafaka Caddesi’nin geniflletilmesi
s›ras›nda, ayn› caddenin sa¤ taraf›na ç›kan Ak-
sakall› Soka¤›’n›n sa¤ köflesindeki arsa bir ha-
zîre haline getirildikten sonra buraya nakledil-
mifllerdir. Bu nakil s›ras›nda bir çok lâhit da-
¤›lm›fl ve tafllar› da k›r›lm›flt›r. Bunlar yeni ha-
zîrenin arkas›na gelifli güzel at›lm›flt›r.
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Viran Türbe ile karfl›s›ndaki hazîrede flu kimse-
ler gömülü idi:

1015 (1606-7)’de vefat eden fieyhülislâm
Ebu’l-Meyamin Mustafa Efendi. Bugün
kabri mevcut de¤ildir.

1130 (1718)’de vefat eden fieyhülislâm ‹mam
Mahmud Efendi. Bugün kabri mevcut
de¤ildir.

1162 (1749)’da vefat eden fieyhülislâm ‹mam
Mahmud Efendizâde Abdullah Efendi.
Bugün kabri mevcut de¤ildir.

1212 Cemaziyelevvel 22 (12 Kas›m 1797)’de
vefat eden fieyhülislâm Mekki Efendi.
Lâhit fleklinde olan kabri vard›r. Lâhdin
yanlar›na iri rozetler yap›lm›fl olup ser-
pufl k›sm› k›r›lm›flt›r. fiâhideleri dikdört-
gen prizmas› fleklindedir.

1262 Zilhiccesi gurresinde (20 Kas›m 1846)
vefat eden Mekkizâde fieyhülislâm Mus-
tafa As›m Efendi. Lâhdin üzeri kabartma
motiflerle bezeli, dikdörtgen prizmas›
fleklindeki flâhidesi molla sar›¤› ile süslü-
dür.

1249 (1833)’de vefat eden Mekki Efendi’nin
efli.

Hazîrede poligonal bafl ve ayak tafllar› k›r›lm›fl
ve yan yüzlerinde iri rozetler bulunan ve fiey-
hülislâm Bahayi Efendi’ye ait oldu¤u san›lan
bir lâhit daha vard›r.

Kaynaklar: (S. Ünver, ‹stanbul Belediye Mec. Say›: 118

A¤ustos 1934) (S. Ünver, Yaflam Der. Cerrahpafla T›b Fak.

Yay. Cüzzam) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman

Türkçesi, 2/174) (Meydan Larus, 8/836-837) (Tarih Hazi-

nesi, 1950 c. 1, Say›: 3) (Pakal›n, Tarih Deyimleri, 2/46)

(Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/246) (Türk ve ‹slâm Eserleri Müze-

si, Envanter No: 1250) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 90) (Enderunî

Vâs›f Osman Bey Divan›, s. 257) (fianîzâde Tarihi) (Cevdet

Tarihi, Üçdal Nefl. 10/301-302) (E. Koçu, Cariye Vak’as›,

‹stanbul Ans. 6/3386) (Cevdet Tarihi Sabah Gazetesi Yay.

6/363-364) (Sicill-i Osmânî, 3/283 Mustafa As›m; 3/271

Arif Efendi; 4/ 508 Mekki Efendi, 4/99, Vâs›f Efendi; 4/87

Lebib Efendi; s. 608 Vassaf Efendiler) (Gezi Notu) (Enver

Naci, Miskinler Tekkesi, 7 A¤ustos 1935, Yedigün) (Konya-

l›, Üsküdar Tarihi, 1/235) (O. N. Ergin, Türkiye’de fiehir-

cili¤in Tarihi ‹nkiflaf›, s. 19-20) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tas-

nifi Evkaf Defteri III, No: 2012, Belediye No: 4940)

MUMCUBAfiI MESC‹D‹

Üsküdar’da, Sultantepesi’nde ve Servilik Cad-
desi üzerindeki Arslan A¤a Çeflmesi arkas›nda
idi. Bugün yerinde yeller esmekte, izi dahi bu-
lunmamaktad›r.

Hadîka yazar› bu mescit için “Bânisi Mumcu-
bafl› Mehmet A¤a’d›r. Kabrinin yeri belli de-
¤ildir. Mescidini fevkânî olarak yapt›rm›flt›r.
Mahallesi yoktur” demektedir.

Topkap› Saray›’n›n Mumcubafl›s› olan Meh-
met A¤a’n›n bu mescidi hangi tarihte yapt›rd›-
¤› belli de¤ildir. Mescidinin mahallesi olmad›-
¤›na göre, Hace Hesna Hatun Mescidi’nden
sonra yapt›r›ld›¤› kesindir.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki, 29 Rebiyü-
levvel 1252 (14. 7. 1836) tarihli bir istidada
“Üsküdar’da Hace Hesna Hatun Mahalle-
si’nde, Mumcubafl› Ahmet A¤a Mescidi vak-
f›ndan bir cihetin tevcihi” istenmektedir. Ha-
dîka yazar›’n›n Mehmet dedi¤ine, istidada Ah-
met denilmifltir. Bir cihetin tevcihi istendi¤ine
göre, vakf›n›n zengin oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

1924 tarihli ve Üsküdar’daki gayr›menkul va-
k›flar› kaydeden bir defterde yaln›z Mumcuba-
fl› Mektebi kaydedilmifl ve onun da ‘mülhaka-
dan arsa’ halinde oldu¤u belirtilmifltir. Bu du-
rumda mescit, 1308 (1890) tarihindeki büyük
Sultantepesi yang›n›nda yanm›fl olmal›d›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/236) (Konyal›, Üskü-

dar Tarihi, 1/57) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Def-

teri II, No: 11359; IV, No: 21148) (Tuhfe-i Hattatîn, s.

389)

MURAT RE‹S MESC‹D‹

Bânisi, Kanunî Sultan Süleyman’›n deniz
ümeras›ndan Murat Reis olup 1018 (1609)

tarihinde vefat etmifl ve Rodos Adas›’ndaki
türbesine gömülmüfltür. Vak›flarda kadro hari-
ci b›rak›lan mabet, 1973 tarihine kadar pek
harap durumda olup, bir kaç duvar bakiyesi ile
minaresinin kaidesi kalm›flt›. Halk taraf›ndan
kesme tafl olarak yapt›r›lm›flt›r. Fevkânîdir.

Murat Reis’in baflka hayrat› da vard›r. 1609’da
vefat etti¤ine göre, mescidi bu tarihten evvel
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yapt›rm›flt›r. Murat Reis, Sultan Süleyman
devrinde M›s›r Kaptanl›¤›’ndan azlolunan Pirî
Reis’in yerine M›s›r Kaptanl›¤›’na atanm›fl ve
Pirî Reis’in Basra’da b›rakm›fl oldu¤u Osmanl›
Donanmas›n› Süveyfl’e getirme¤e memur ol-
mufltur.

Pirî Reis, M›s›r Kaptan-› Deryal›¤›’na 1547 ta-
rihinde tayin olunmufltu. 959 (1551)’de K›z›l
Deniz’e aç›lan Pirî Reis’in yan›nda kad›rga ve
kalyon olarak 30 parça harp gemisi vard›. Bu
donanma Süveyfl Liman›’nda üsleniyordu. Ev-
velâ Cidde’ye ve sonra Bâbülmendeb’den
Aden’e vard›. Reysül-Hadd’i geçti¤i esnada si-
se yakaland›. Gemiler yollar›n› flafl›r›p da¤›ld›-
lar. Sis da¤›l›nca toplan›lm›fl ve Umman ülke-
sinin Maskat Kalesi’ne gelinip zaptedilmiflti.
Pirî Reis, bundan sonra Hürmüz kalesini ku-
flatm›fl, topa tutmufl ise de Portekizliler karfl›
koymufllard›. Peçevî ve Hammer tarihlerine

göre kalenin fethi yak›n iken Portekizliler ile
anlaflarak onlardan haraç ve hediyeler alarak
kalenin al›nmas›ndan vazgeçmiflti. Hürmüz
sular›ndan hareket eden donanma Basra’ya
gelip bir müddet bekledi. Portekiz donanmas›-
n›n Basra’ya gelece¤i haberi yay›l›nca bu kör-
fezde dolaflan donanma gemilerinin hepsini
ça¤›rmaya imkân olmad›¤›ndan Pirî Reis, ken-
di emrinde olan üç kad›rga ile düflman gemile-
ri gelmeden denize aç›lm›fl ve bir kad›rgas›
Bahreyn Adalar› yak›n›nda parçalan›p bata-
rak iki kad›rga ile M›s›r’a dönmüfltü. Kanunî,
Türk Donanmas›’n› Basra’da amiralsiz, yüzüs-
tü b›rakmas›n› affetmeyerek 960 (1552-53)
tarihinde M›s›r Divan›’nda boynunu vurdur-
du.

Bu durumda Katif (Bahreyn) Sanca¤› Beyi
olan Murat Reis, 15 kad›rga ve iki parça ile
Basra’dan ayr›ld› ve Hürmüz Adas› civar›nda
Portekiz donanmas›na rastlad›. Yapt›¤› fliddet-
li deniz flavafl›nda baflar›l› olamayarak Basra’ya
geri döndü. Bu flavaflta meflhur kaptanlardan
Süleyman ve Recep Reisler flehid olmufllard›.
Bu baflar›s›zl›¤a ra¤men Murat Reis, Pirî Reis
gibi idam olunmad›, fakat, 959 (1552) tarihin-
de azlonuldu.

Murat Reis, 28 Eylül 1539’da yap›lan Preveze
Deniz fiavafl›’nda Turgut Reis, Salih Reis ve
Güzelce Kaptan ad›ndaki kumandanlarla bera-
ber gönüllü olarak savaflm›fl ve flöhret kazan-
m›flt›. Rodos Adas›’ndaki türbesi, kale d›fl›nda
olup kendi ad›n› tafl›yan camiin avlusundad›r.
fiuaradan fiaml› Mehmed Efendi, Murat Re-
is’in vefat›na flu tarihi söylemifltir:

“Murad Reis-i teveffi 1018”

Evliya Çelebi “Kad›rga Liman›’n›n y›ld›z taraf›
ucunda” gömülü olan “Cezayir fatihi Murad
Reis’in” türbesi kap›s› üzerinde “‹flidenler vefa-
t›n› an›n / Didiler Gazi’ye tarih, Gazi (sene
1018)” diyerek vefat tarihini do¤rulam›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-cevâmi, 2/116) (‹stanbul Camileri,

2/49) (Meydan Larus, 9/69) (‹slâm Ans. 9/61) (Osmanl›

Müellifleri, 3/311) (Osmanl› Türklerinde ‹lim, s. 67) (Pirî

Reis, Kitab-› Bahriye) (Peçevî Tarihi, Uras Türkçesi, 1/188)

(Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, 2/379-398) (M. Turan Tan,

Hint Denizinde Türkler) (Rodos’ta Türk Mimarîsi, s. 73)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 129) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi,

Dan›flman Türkçesi, 13/156-157) (Sicill-i Osmânî, 4/355-

356)
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Murat Reis Camii ve

civar› krokisi.

1- Murat Reis Camii.
Kap›s›nda yeni yaz›
ile 1579 tarihinde
yap›ld›¤› yaz›l›d›r.

2- Hâlâ bâki olan muh-
teflem konak.

3- Mutbak Emini Halil
Efendi Çeflmesi.

4- Gecekondular›n
tasarrufunda olan
meflruta arsas›.



NALÇACI HAL‹L TEKKES‹
CAM‹‹

Cami, ayin günü perflembe olan fiabanî
Dergâh› idi. Balc›lar Yokuflu Soka¤›’ndan

yüründü¤ünde Nalçac› Hasan Soka¤›’n›n orta-
lar›nda ve sol taraftad›r. Bu semt eskiden, ‹ca-
diye ismiyle maruf idi.

Tekkenin bânisi Nalçac› fieyh Halil Efen-
di’dir. Antalya’da oturan Abdülvahhab Ümmî
(öl. 1004/1595) ismindeki azizin halifesi oldu-
¤u Hadîka’da yaz›l›d›r. Fakat, Üsküdar Selim
A¤a Kütüphanesi’nde, Hüdâyî kitaplar› k›s-
m›nda 122 Nolu Tomar’da fleyhinin Arma¤an
Ramazan Efendi oldu¤u kay›tl›d›r. Ona göre
Ramazan Efendi’nin fleyhi Abdülvahhab Efen-
di, onun fleyhi Talib Ümmî Efendi ve onun
fleyhi ise 900 veya 911 (1494-1505) tarihinde
vefat eden fieyh Ahmed fiemseddin Yi¤itba-
fl›’d›r.

fieyh Halil Efendi’nin üzeri kapal› türbesi 1940
tarihlerinde mamurdu. Kendisi ayn› zamanda
flair olup fliirleri vard›r. Günde iki cüz Mushaf-
› fierif okudu¤u rivayet edilir.

Tekke mescidinin minberini Marafl Valisi iken
1169 Recebinin 7. günü (7 Nisan 1756) vefat
eden Abdullah Pafla koymufltur. Kendisi, Ko-
camustafapaflal›’d›r. Reflid olduktan sonra o za-
man›n defterdar› Sa’dullah Efendi’nin
(1743’de defterdar oldu) himmetiyle maden
eminli¤ine getirilmifl ve sonra sipahiler kâtibi,
silâhdar kâtibi, tersane emini ve darphane

emini olmakla flöhreti yay›lm›fl ve sonra vezir
kethüdal›¤›nda bulunurken Maktul Mustafa
Pafla’n›n birinci sadaretinde 1755 Kas›m sonla-
r›nda Rumeli Beylerbeyli¤i payesi ile Marafl
Eyaleti verilmifl ve yerine de Bostanc›bafl›-
l›k’tan ayr›lm›fl olan Hüseyin A¤a Sadrazam
Kethüdas› olmufltur. Hüsnü hatta malik olan
Vezir Abdullah Pafla, Üsküdar Özbekler Tek-
kesi Mescidi’nin de bânisidir.

Yukar›da ad› geçen Maktul (Köse-Bahir) Mus-
tafa Pafla, üç defa sadrazam olmufltur. ‹lk sada-
reti 1 Temmuz 1752 tarihinde olup, May›s
1765 tarihinde Midilli’de idam edilmifltir.
Otakç›lar’da camii ve tekkesi vard›r.

fieyh Halil Efendi, 1631 tarihinde vefat etti¤i-
ne göre, mabedini bu tarihten evvel yapt›rm›fl
olmal›d›r.

Mescit, zamanla harab olmufl ve 1291 (1874)
tarihinde, Nam›k Paflazâde Cemil Pafla taraf›n-
dan tamir ettirilmifl ve bu s›rada bir de ahflap
türbe binas› infla edilmifltir. (Nalçac› Halil
Efendii Türbesi bahsine bak›n›z.)

Nam›k Pafla (1804-1892) Abdülmecit, Abdü-
laziz ve II. Abdülhamit devirlerinde, serasker-
lik ve valiliklerde bulunmufl vezirlerdendir. 22
Safer 1310 (15 Eylül 1892) tarihinde vefat et-
mifltir. Kabri, Duvardibi mevkiinde ve 7. Ada’-
daki aile sofas›ndad›r.

Cemil Pafla, Edirne ve Halep valiliklerinde bu-
lunmufl ve 1307 (1889) y›l›nda babas›ndan ev-
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vel vefat etmifltir. Kabri, Karacaahmet Mezar-
l›¤›’nda, 7. Ada’da ve babas›n›n aile sofas›ndan
hayli uzak bir mevkidedir. Sütun fleklindeki flâ-
hidesinde flu yaz› vard›r:

Efahim-i müfliran-› saltanat-› seniyye’den fley-
hü’l-vüzera ve yaver-i ekrem-i hazreti padiflahî
devletlu Mehmed Nam›k Pafla hazretlerinin necl-i
necibi yâver-i ekrem-i cenab-› flehriyarî Müflir Hü-
seyin Cemil Pafla merhumun kabridir. Ruh-› fleri-
fi içün Fatiha. 27 fievval 1307 (16 Haziran
1980).

Kabrin aile sofas›na al›nmamas› düflündürücü-
dür.

(Ressam Fikret Mualla’n›n da burada yol afl›r›
yerde flâhidesi bulunmaktad›r.)

Cemil Pafla, 1877-78 Osmanl›-Rus Harbi s›ra-
s›nda, Edirne valisi idi. O s›rada, muhteflem
Edirne Saray›’n›n baz› bölümlerine depolanan
barut ve mühimmât›n, Ruslar’›n eline geçme-
mesini temin maksad›yla, 14 Muharrem 1295
cuma günü, atefllenmesi emrini verdi¤i ve bu
emrin Müflir Ahmet Eyüp Pafla taraf›ndan iste-
meyerek yerine getirildi¤i ve bu yüzden sanat
de¤eri pek yüksek 540 senelik saray›n mahv ol-
du¤u söylenir.

Cemil Pafla, Büyük ‹hsaniye Camii’nin avlusu-
na bir abdest musluklar› mahalli yapt›rm›flt›r.

Cami, Nalçac› Tekkesi’nin semahanesi olup
çok harap oldu¤undan 1946 y›l›nda y›k›lm›fl-
t›r. Bugün arsas›nda iki küçük ev vard›r. Eski
resimlerde harap mabedin moloz tafl›ndan ya-
p›lm›fl dört duvar› ve kesmetafl minare kaidesi
görülmektedir.

Nalçac› Halil Efendi Tekkesi’ne fleyh olanlar
flunlard›r:

1- Mudurnulu, Halvetî Nalçac› fieyh Halil Efen-
di. Hadîka yazar› vefat tarihini 1040 (1630)
olarak verdi¤i halde, ‹stanbul Tekkeleri adl›
kitab›n yazar› Zakir fiükrü Efendi 1061 (1650)
tarihini göstermifltir. Türbesi ve kabir tafl› bu-
gün mevcut de¤ildir. Bir kaz› neticesi ortaya
ç›kabilir.

2- fieyh Halil Efendi’nin halifesi Mudurnulu
‹plikçi fieyh Ebubekir Efendi. Vefat›, 1082
(1671) tarihindedir. Kabri, fleyhinin türbesin-

de iken bugün mevcut de¤ildir.

3- fieyh Mehmed Efendi. Vefat› 1155 (1742) ta-
rihinde olup hamzavî tafl› tekkenin hazîresin-
dedir. Güzel kitâbesi çok k›sad›r.

4- Mudurnulu fieyh Mehmed Tuluî Efendi.Vefa-
t› 1170 (1756) tarihinde olup kabri, Mudur-
nu’dad›r. Tekkeye ayr› bir hava ve canl›l›k ge-
tiren Tuluî Efendi dinî besteleri ile tan›nm›fl
bir zat idi. Üsküdarl› meflhur mutasavv›f Nasu-
hî Efendi’ye intisab etmifl ve Nasuhîzâde fieyh
Ali Efendi’den hilâfet alm›flt›. Sar› Yahya
Efendi’den de icazet alan Tuluî Efendi ünlü bir
hattat idi. Onun zaman›nda tekke derviflleri-
nin yemekli¤i için Selânik Tütün Gümrü-
¤ü’nden tahsisat ayr›lm›flt›r. (Osmanl› Arfl. Ev-
kaf Defteri II. No: 14670)

5- Tuluî Efendi’nin damad› fieyh ‹brahim Efen-
di. Vefat tarihi belli de¤ildir. Tekkenin hazîre-
sine kay›n pederi ad›na bir makam tafl› diktir-
miflse de bugün mevcut de¤ildir.

6- fieyh Abdullah Rüfldi Efendi’nin o¤lu Mu-
durnulu fieyh Hüseyin Efendi. Vefat› 1198
(1783) tarihinde olup tafl› mevcut de¤ildir.

7- fieyh Hüseyin Efendi’nin o¤lu Mehmed Rüfl-
di Efendi. Vefat› 1232 (1817) tarihindedir. Ba-
ba ve o¤lun kabirleri türbede idi. fiimdi yoktur.

8- fieyh Rüfldi Efendi’nin o¤lu fieyh Ahmet Re-
flid Efendi. Vefat› 1280 (1863) tarihinde olup
kabri, Nalçac› Türbesi’nde idi. Hilâfeti baba-
s›ndand›r. 1232 fiaban›nda (Haziran 1817)
fleyh tayin edildi. Babas› Rüfldi Efendi’nin hilâ-
feti ise Nasuhîzâde fieyh Mehmed Fazlullah
Efendi’dendir.

9- fieyh Ahmed Reflid Efendi’nin halifesi fieyh
Mustafa Enver Efendi. Vefat›, 19 Recep 1289
(22 Eylül 1872) tarihindedir. fiâhidesi hazîre-
de olup kitâbes fludur:

“Halvetî-i fia’baniyye’den Hammamî Mehmed
Tevfik Efendi’nin halifesi Mustafa Enver Efendi
Ruhuna el-Fatiha / 1289.”

Mehmed Said Efendi’nin o¤lu olup 1243
(1827)’de do¤du. Devrinde tekke ahalisi ka-
d›nlar hariç, fieyh Efendi, o¤lu ve iki derviflten
ibaretti. Enverî de denilen Enver Efendi, Na-
suhî Efendi Tekkesi’nde yetiflmifl, burada çok
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zaman imamet ve hitâbet vekaletinde bulun-
mufltur. Kendisi üçbuçuk sene fieyh Hammamî
Tevfik Efendi’nin hizmetinde olmufl ve ondan
feyz alm›flt›r. Tevfik Efendi’nin vefat› üzerine,
Nalçac› Tekkesi hazîresinde haz›rlatt›¤› kabre
defn ettirdi. Bu kabir uzun müddet ziyaretgâh
olmufltur. Tevfik Efendi esrar›n›n tamamen
Mustafa Enver Efendi’de zuhur etti¤i söylenir.

10- fieyh Mustafa Enver Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmed Tayyar Efendi. Vefat›, 20 Cemaziyelâ-
hir 1328 (30 May›s 1910)’dad›r. 1280
(1863)’te do¤du. Nasuhî Tekkesi fleyhi Muh-
yiddin Efendi’nin halifesidir. Kabri, tekkenin
türbesinde idi. Sandukas› önündeki kitâbesi:

“fieyh Tayyar Efendi azm-i âlem-i lâhut idüb
‹ftirâkiyle dil-i yârân› nâlân eyledi”

diye bafllamaktad›r.

Tayyar Bey zaman›nda tekke harap idi. ‹hvan-
› tarikatten Trabzonî Mahmud Efendi taraf›n-
dan mükemmel surette tamir edildi. I. Dünya
Savafl› s›ras›nda içine asker yerlefltirildi¤inden
harab oldu.

11- fieyh ‹hsan Efendi. Hilâfeti, kardefli Tayyar
Efendi’dendir. Kendisi tekkenin son fleyhi
olup, babas› Mustafa Enver Efendi’nin vefat›n-
dan befl ay sonra 1290 (1873)’te Nalçac› Tek-
kesi’nde dünyaya gelmiflti. Kendisi, son as›r di-
nî musiki sahas›ndaki derin bilgisi ve kabiliye-
ti ile tan›nm›fl bir flahsiyetti. Çok güzel durak
okumas› ile ünlü idi. Musikiyi, Selâmi Ali
Efendi Tekkesi fleyhi Muhtar Efendi’den ö¤-
renmifl, ‹nadiye Tekkesi Zakirbafl›s› Pafla Meh-
met’ten ve Valide-i Atik Dergâh› fleyhi fiera-
feddin Efendi’nin kardefli Âgâh Efendi’den ve
Sünbül Efendi Tekkesi Zakirbafl›s› Sinan Efen-
di’den bir hayli ilâhî meflk etmiflti. Day›s›,
Behlül Efendi’den de çok istifade eden ‹hsan
‹yisan sonra, Darphane kütüphanesine memur
olmufl ve daha sonra da vefat etmifltir.

‹hsan Efendi’nin day›s› olan Behlül Efendi de-
¤erli musikiflinaslar›m›zdan olup Sar›güzel’de
do¤mufltur. Vefat› 1313 (1895) tarihindedir.
Posta ve Telgraf Naz›r› olup, yazar Refik Halid
Karay’›n yak›n akrabas›d›r.

Tekkenin 9. fleyhi Mustafa Enver Efendi’nin
babas› olan Said Efendi Türkiye’de ilk matba-
ay› kuran ‹brahim Müteferrika’n›n torunudur.

Müteferrika’n›n o¤lu R›fat Efendi, vefat›nda
Üsküdar Özbekler Tekkesi mezarl›¤›na gömül-
müfltür. Tafl› mevcut de¤ildir. Bunun o¤lu Yu-
suf Efendi ve bunun o¤lu ise, Örfi Pafla’d›r. Her
ikisinin de kabri Özbekler’dedir. Pafla 1272
(1855) tarihinde vefat etmifltir. Bunun tafl›
mevcuttur.

Örfi Pafla’n›n o¤lu Enver ve onun o¤lu ise yu-
kar›da ad› geçen Said Efendi’dir. 1283 (1866)
tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Nalçac› hazîre-
sindedir.

Mustafa Enver Efendi’nin o¤lu fieyh Tayyar
Efendi’nin kabri, bugün mevcut olmayan tek-
kenin türbesinde idi. A¤›r bafll›, fukara perver
bir zat olan Tayyar Efendi’nin vefat›na fiair
Vassaf Efendi flu tarihi düflürmüfltür:

fieyh Tayyar Efendi azm-i âlem-i lâhût idüb
‹ftirâkile dil-i yârân› vîrân eyledi
Pek edîb hem ehl-i dil gayet sâhihü’t-tab idi
fieyh-i âlî-cah idi îsâr-› irfan eyledi
Sûretinde siyretinde sâlik-i râh idi
Âkibet kendini cân›na kurban eyledi
Gülistân-› aflk içinde cezbe ile zât›n›
Peyrev ü pîr-i celili Sultan-› fia’ban eyledi
Söyledi Vassâfi ma¤rûren ana târîh-i tâm
fiübhesiz vuslat an› handân u flâdân eyledi

Mustafa Enver Efendi’nin ikinci o¤lu ve tekke-
nin ikinci fleyhi ‹hsan (‹yisan) Efendi, bir riva-
yete göre 18 Kas›m 1871’de dünyaya gelmifltir.
Tahsilini Üsküdar Merkez Rüfldiyesi’nde yapt›.
1887 de mülazemeten defter-i hâkanîye intisab
etti. 29 Eylül 1898’de meflhur Seyyid Yakub
Han Töre’nin k›z› Hidayet Han›m’la evlendi.
Tekkelerin kapat›lmas› tarihinde encümen
mümeyyizli¤inden emekli oldu. 1928’den son-
ra tahrir azas›, reis ve müfettiflli¤inde bulundu.
19 Ocak 1949’da vefat ederek Eyüp s›rtlar›na
defn edildi. ‹hsan Efendi’nin vefat›na Yusuf
Fahir Ataer flu tarih manzumesini söylemifltir:

Nalçac› dergâh› derler bir muazzam hankâh
Var idi ilgadan evvel orda bir çok sâl-i mâh
Post-niflîn olmufltu ‹hsan Beyefendi kardeflim
Halka-i tevhîde oldu mürflid-i râh-› ‹lâh
Bâ-husûs dergâha ait musiki ilminde o
Mutlâka üstad-› kâmil, bunda yoktur ifltibâh.
fiâhidim ben flüphe yoktur her nevi na’t› durak
Ezberindeydi sabâ, uflflâk, ferah-nâk, çârgâh
Hâl-i pîrîsinde hayli hastal›klarla musab
Oldu tedbir-i et›bba vermedi asla salâh
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‘‹rc›î’ emr-i celîli bir kere etmifl sudûr
Mutlâka mecbûr, icâbet etmede her fley ü flâb
Böyle bir candan kasîde r›hlet-i tarihine
Yazmak isterdim teessür vermedi imkân› âh
Ç›kt› aktâab-› kirâmla çariyar Fâhir dedi
“Fevti mutlak zayiat” terkibi tarih bir sabâh.

‹hsan Beyefendi’nin efli Hidayet Han›m 17
Haziran 1954’de öldü ve eflinin kabrine gömül-
dü. ‹hsan Beyefendi’nin day›s› musikiflinaslar›-
m›zdan ve konservatuar›n kurucusu Abdülka-
dir Töre’dir. Kendisi, Yakub Han’›n o¤lu idi.

Tekkenin hazîresinde gömülü olanlar flunlar-
d›r:

1112 (1700). Kitâbe aynen: Ola Mev’a sana
Cennet’dir makâm-› Mahmud.

1155 (1742). Tafl› hamzavî olup hatt› nefistir:
Merhum ve ma¤furleh / efl-fleyh Mehmed
Efendi / ruhu içün el-Fatiha, 1155.

1155 (1742). Ayn› tip tafl, Debba¤ el-hac Hü-
seyin A¤a.

1165 (1751). Mehmed Arif Efendi. (Tafl› k›-
r›kt›r.)

1271 (1854). fieyh Ahmed Reflid Efendi’nin
halifesi efl-fleyh Mustafa Rifatü’fl-fiabanî.

1282 Muharrem. 18 (Haziran 1865). Mekteb-i
t›bb›ye ve Meclis-i ma’arif hocalar›ndan,
yedi lisan okur yazar olan es-seyyid ‹hya
Efendi.

1283 (1866). Molla sar›kl›. Mehmed Said
Efendi. fieyh Mustafa Enver Efendi’nin
babas›d›r.

1283 (1866). Bosnevi es-seyyid efl-fleyh el-hac
Mehmed Tevfik Efendi hazretlerinin
kabri flerifleridir. (Lâhdinin etraf› çi-
mento ile s›vanm›flt›r.)

Mehmed Tevfik Efendi tarikat mensup-
lar› taraf›ndan Büyük aziz, Fatih civar›n-
daki Zeyrek Hamam›’n› iflletti¤i için
Hammamî, Unkapan›’nda kona¤› bu-
lundu¤u için Unkapanî ve Bosnal› oldu-
¤u için de Bosnevî diye an›l›r. Do¤umu
1200 (1785)’tir. Tahsilini ikmalden son-
ra ‹stanbul’a gelmifl ve Sadrazam Hüsrev

Pafla’n›n kethüdas› olmufltur. Sonra, Ku-
fladal› ‹brahim Halvetî’ye intisab etmifl
ve fiazeli Etyemez Tekkesi fleyhinden
feyz alm›flt›r. Mürflidinin vefat›ndan son-
ra da onun yerine fleyh olmufltur.

Tevfik Efendi’nin irflad göreviyle halife-
lik verdi¤i kiflilerden biri, Fatih türbeda-
r› meflhur Melâmî fieyh Ahmet Amifl
Efendi’dir. (1223-1338). Kabri Fatih Ca-
mii hazîresindedir.

Bosnevî’nin ikinci halifesi ise, Kaflgarl›
Yakup Han’dir (1236-1325). Kendisi,
1863’te istiklâlini ilân eden Kaflgar Emi-
ri’nin ye¤enidir. Mahmutpafla’da ve Cer-
rahpafla’da büyük konaklar› vard›. Bura-
larda dokuz y›la yak›n irflad ile meflgul
olmufltur.

Bosnevî’nin en seçkin halifesi, kudretli
bir alim ve güçlü bir flair olan fieyh Mus-
tafa Enver Efendi idi.

1284 (1867). fierife Aifle Behime Han›m. Ki-
tâbesi aynen fludur:

Neler çekdim bu çarh-› bî-vefâdan
Ecel cam›n içirdi bana âhir
Ay›rd› beni cümle âflinâdan
Ziyaret edene budur ricâm›z
Unutmas›n birini hayr-› du’âdan
Kethüda-y› Bevvâbân-› hazreti flehriyarî
‹zzetlû Hurflid Bey’in halile-i
muhteremesi fierife Aifle Behime
Han›m. (10 S 1284)

1287 (1870). Ser-kurena-y› hazreti flehriyarî
Atufetlu Fuad Beyefendi hazretlerinin
peder-i mükerremleri olup azîm-i dâr-›
beka eden muhibb-i urefâ ve hadim-i fu-
kara sab›k mahallat bafl kâtibi merhum
Hasan Efendi 20 S 1287. (Sicill-i Osmâ-
nî, 4/28, Fuad Bey)

1288 (1871). 8 Ramazan. Rical-i Devlet-i
Aliyye’den meclis-i muhasebat azas›n-
dan el-hac Mehmed Arif Efendi. Kitâbe-
si, M›srîzâde Ali R›za imzal›d›r.

1289 (1872). Mustafa Enver Efendi. Kitâbesi
yukar›da yaz›ld›.

1295 (1878). Tarikat-i fiabaniyye’den mefla-
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yih-i kirâmdan efl-fleyh el-hac Mehmed
Tevfik Efendi’nin bendegân›ndan ve
Trabzon Hayriye Tüccarlar›’ndan Küçük
Osmanzâde Hasan Efendi.

1297 (1880). Ser-kurena Fuad Bey’in haremi
Hadice Han›m.

1300 Rebiülevvel 3 (12 Ocak 1883). Hazreti
fieyh Murad kuddise s›rruh sülâlesinden
mahallat bafl kâtibi Hasan Zühdi Efendi-
’nin o¤lu Cennetmekân Abdülaziz Han
hazretlerinin ser-kurenas› es-seyyid
Mehmed Fuad Bey.

1300 Rebiyülâhir 6 (fiubat 1883). Trabzon
tüccarlar›ndan ve bu dergâh›n dervifli
Mahmud Efendi.

1301 (1883). Hicaz defterdar› Ahmed Macid
Efendi’nin annesi fierife Hesna Han›m.

1303 Cemaziyelevvel 18 (fiubat 1886). Hassa
Ordu-yu Hümâyunu ikinci taburu bin-
bafl›l›¤›ndan mütekaid Ömer A¤a.

1303 (1885). Hizmet-i sultana dahil olan Arif
Efendizâde Mir Halil Efendi.

1306 (1888). Hac› Hüseyin Efendi’nin hare-
mi. Tarik-i fiabaniyye’den Fat›mat’üz-
zehra Han›m.

1306 (1888). Asakir-i flahane mirlivalar›ndan
el-hac Hüseyin Bey.

1309 Safer 10 (15 Eylül 1891). Ser-kurena Fu-
ad Bey’in k›z› ve nizamiye muhasebat
dairesi dördüncü flube müdür muavini
Tevfik Bey’in efli Fatma fiefika Han›m.

1309 (1891). Üsküdar’da Kaptanpafla Mahal-
lesi’nde sakin ve zat-› hazreti hilâfet-pe-
nahi kullar›ndan ve dîvân-› muhâsebat
azas›ndan merhum Hac› Arif Bey’in efli
ve kurena-y› hazreti flehriyarîden Halil
Bey’in annesi Hadice La’l-i-flems Ha-
n›m.

1336 Ramazan 16 (25 Haziran 1918). Kibâr
evliyaullahdan merhum Seyyid Ya’kub
Han’›n mahdûmu olub k›rkdokuz yafl›n-
da irtihâl-i dâr-› cinân eyleyen Seyyid
Abdurrahman Efendi.

Gömülü bir tafl: Etibba-y› hazreti flehriyarîden
‹hya Bey’in efli Fat›matü’-z-zehra Ha-
n›m.

Gömülü bir tafl: Tarikat-i fia’baniyye meflayih-
i kirâm›ndan efl-fleyh el-hac Mehmed
Tevfik Efendi hazretlerinin bendegân›n-
dan hazine-i hassa muhasebe odas› hule-
fas›ndan Yeniköylü el-hac Mehmed Ga-
lib Efendi’nin mahdumu Mehmed Ser-
vet Efendi.

Gömülü bir tafl: Sikkeli. Meflâyih-i fia’baniy-
ye’den fieyh Ahmed Reflid Efendi’nin
halifesi efl-fleyh Mustafa R›fat Efendi.

1277 Zilhicce 15 (24 Haziran 1861). fieyh
Mustafa R›fat Efendi’nin o¤lu Mehmed
Celâlüddin Efendi.

1256 ve 1294 tarihli tekkeler listesi’nde bu tek-
kenin ismi, fieyh Mehmed Tuluî Efendi’nin
ad› ile an›ld›¤› halde, Mecmua-y› Tekaya’da
Nalçac› Halil Tekkesi diye kay›tl›d›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/215) (‹. Hakk›, Merâ-

k›d, s. 88) (A. Münib, Mecmua-y› Tekaya) (S. N. Ergun,

Türk Musikisi Ant. s. 160, 346, 442-446, 480, 491, 579,

644, 663, 664) (Y. Öztuna, Türk Musikisi Ans. 1/27-

316) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 122) (Sicill-i Osmânî, 2/87 Ce-

mil Pafla) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi.

Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/80) (Hafi Kadri Alp-

man, ‹brahim Müteferrika’n›n Torunlar› ve fieceresi, Yeni

Tarih Dünyas›-1954, c. 2 Say›: 12-17 s. 504, 521, 675,

724, 828) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/159) (Müs-

takimzâde, Tuhfe-i Hattatîn, s. 491 fieyh M. Tului) (Hü-

seyin Vassaf, Sefîne-i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi

Yazma Ba¤›fllar, No: 2308, 4/48 Fazlullah Efendi; 4/ 80-85

Tevfik Efendi; 4/87 Reflid Efendi;4/ 86-90 Enverî Efendi;

4/90 Tayyar Efendi; 4/91 ‹hsan Bey; 4/92-94 Yakub Han)

(Osm. Arfl. Nüfus Defteri S›ra No: 184) (Mehmed At›f

Bey, Kaflgar Tarihi, ‹stanbul 1300, Yakub Han) (‹nal, Hofl

Sada, s. 27 Abdülkadir Bey) (Saliha Sultan Dü¤ünü, ‹bnü-

lemin Yazmalar›, ‹stanbul Üni. Kütüphanesi No: 2802, s.

17/b) (A. Çetin, Vak›flar Der. 13/89) (Sad›k Vicdani, To-

mar-› Turuk-› Aliyyeden Halvetiyye, ‹stanbul 1338-1341,

s. 79-80) (Bursal› Tahir Bey, Ayd›n meflahiri, ‹zmir 1324,

s. 22, Kufladal›) (Y. N. Öztürk, Kufladal› ‹brahim Halveti,

s. 42) (Y. N. Öztürk, Muhammed Tevfik Bosnevî, ‹stanbul

1981) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat Mec. 1328, s. 21) (Os-

man Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi, ‹stanbul 1304, s. 67, S›ra

No: 117) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri III,

No: 28295)
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NAMAZGÂH CAM‹‹
(CAV‹T A⁄A CAM‹‹)

K›s›kl› ile Ümraniye aras›nda, Alemda¤›
Caddesi ile ‹zzet Bey Soka¤›’n›n birleflti¤i

yerde ve soka¤›n sol köflesindedir. Sa¤ köflede
ise ünlü Musahib Cavit A¤a Köflkü bulunuyor-
du ki, bugün yeri arsad›r. 1974 tarihlerinde çok
harap durumda idi. Soka¤a ismi verilen Musta-
fa ‹zzet Efendi ünlü bir hattat›m›z olup mabet

içinde levhalar› vard›r. Kendisi 1293 (1876)
tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Tophane’deki
Kadirîler Tekkesi hazîresindedir.

Cami, Sultan II. Abdülhamit’in harem a¤ala-
r›ndan Musahib Cavit A¤a taraf›ndan 1906 ta-
rihlerinde yapt›r›lm›flt›r. A¤a’n›n ayn› tarihler-
de, Ortaköy s›rtlar›nda yapt›rd›¤› bir mabedi
daha vard›r. Cavit A¤a, Sultan Hamit’in son
günlerine kadar, Selânik ve Beylerbeyi sarayla-
r›nda hizmetinde bulunmufl bir kimsedir. Vefat
tarihi belli de¤ildir. Mabedi yapt›rd›¤› s›rada,
sol taraf›ndaki Bostanc›bafl› Abdullah A¤a Na-
mazgâh›’n› da tanzim ettirmifltir.

Zamanla harap olan ahflap mabet 1960 tari-
hinde yine ahflap olarak tamir ettirilmifltir.
80’li y›llar›n sonunda yanan cami asl›na uygun
olarak yeniden yap›lm›flt›r. Kitâbesi yoktur.
Minberi ahflapt›r. Mihrab› d›fla taflmal›d›r. Sa¤-
daki minaresi de ahflap olup flerefesi üzerinde
sekiz ahflap sütunun tafl›d›¤› bir külâh› vard›r
ki,  çok güzel bir görünüme sahiptir.

Kaynaklar: (Gezi notu) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/238)

(E. Koçu, ‹stanbul Ans. 6/3395) (Muzaffer Özdamar, Na-

mazgâhlar, Vak›flar Der. XX/236) (Ayfle Osmano¤lu, Ba-

bam Abdülhamid, s. 84-192)
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NASUH‹ MEHMET EFEND‹
TEKKES‹ CAM‹‹

Ayin günü Cuma olan bu fiabanî dergâh›,
Tunusba¤› Caddesi üzerinde ve Do¤anc›-

lar Park› karfl›s›ndad›r. ‹stanbul’un hemen bü-
tün tekkeleri gibi, bir ç›kmaz sokak üzerinde
infla edilmifltir. Camiin avlusu gibi olan bu so-
ka¤›n, sa¤ bafl›nda büyük hazneli Sadrazam
Hasan Pafla Çeflmesi, sol tarafta ve yüksek bir
set üzerinde camiin hazîresi bulunmaktad›r.
Hazîre ile mabet aras›nda Nasuhî Mehmet
Efendi’nin türbesi yer alm›flt›r.

Tekkenin semahanesi olan cami ve müflte-
milât›, ahflap olarak, Sultan IV. Mehmet’in k›-
z› Hatice Sultan’›n efli, Damat veya Eniflte s›-
fatlar› ile an›lan Moral› Sadrazam Hasan Pafla
taraf›ndan 1095 (1684) tarihinde, kendisine
büyük sayg› duydu¤u, fieyh Nasuhî Mehmed
Efendi için yapt›r›lm›flt›r. Hasan Pafla, Rakka
Valili¤i s›ras›nda 1125 (1713) tarihinde orada
vefat etmifltir.

Hatice Sultan’›n bu tekkeye ait vakf› vard›. Bu
“vak›fdan 17 cihetin iradat› olan günlük 159
akçenin fieyh Mehmet Fazlullah Efendi’ye ve-

rildi¤i”ni Zilhicce 1219 (Mart 1805) tarihli bir
inha’dan ö¤reniyoruz.

Sultan III. Mustafa vakf›ndan da (1760 tarih-
li) tekkenin taamiyesine 300 kurufl zam edil-
mifltir. (Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/151)

Ayvansarayî, Vefeyât’›nda, “Esir ‹smail Pafla,
Nasuhî Efendi Tekkesi minaresi tamire muh-
taç oldu¤undan yeniden bina ve ihya eylemifl-
tir” dedi¤ine ve ‹smail Pafla da 1114 (1702) ta-
rihinde vefat etti¤ine göre, minareyi en erken
1103 (1691) tarihlerinde yapt›rm›fl olmal›d›r.
Esir ve Çelebi lâkablar›yla bilinen ‹smail Pafla,
bu tarihte ‹stanbul kaimmakam› idi.

Hasan Pafla’n›n vefat›ndan sonra, terekesini
‹stanbul’a, efli Hatice Sultan’a getiren gemi
Venedikliler taraf›ndan zapt edilince Osmanl›
‹mparatorlu¤u harp ilân etmiflti.

Nasuhî Tekkesi Camii yap›ld›ktan takriben 70
sene sonra 6 Temmuz 1775 (5 Ocak 1777) ta-
rihleri aras›nda, sadrazam olan Dervifl Meh-
med Pafla taraf›ndan mükemmel bir sûrette ta-
mir edilmifltir. Pafla, 1191 (May›s 1777) tari-
hinde vefat etmifltir. Kabri, Sak›z Adas›’nda,
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kale d›fl›ndaki Kaptan-› Derya M›s›ro¤lu ‹bra-
him Pafla camii hazîresindedir. Mehmed Pafla
bir çok cami ve mescit tamir ettirdi¤i gibi,
1190 (1776)’da Eyüp’te, Büyük ‹skele civar›n-
da bir de çeflme yapt›rm›flt›r. Kendisi 1142
(1729) tarihinde, Üsküdar’da do¤mufltur. Ba-
bas› Ya¤l›kç› esnaf›ndan Abdülkadir A¤a’n›n
kabri, Nasuhî Tekkesi hazîresinde idi.

Tekke ve türbe, 1266 (1849) tarihinde Sultan
Abdülmecit taraf›ndan tamir ettirilmifltir. Bu-
nu belirten kitâbe, camiin kap›s› üzerinde iken
1280 (1863) tarihindeki onar›m s›ras›nda tür-
benin caddeye bakan cephesine nakledilmifl-
tir. Kap› üzerine de Rüstem Pafla’n›n kitâbesi
yerlefltirilmifltir. Sultan Abdülmecit’in kitâbe-
si üç s›ra halinde haz›rlanm›fl olup fludur:

fiâh-› devrân tevhid-âflinâ Abdülmecid Han’›n
Abd-i zatiyle Hakk k›lsun nâm-› flevketin âbâd
‹der tevbe harâb olmakl›¤a art›k mebânîsi
Nasuhî Dergehi’n yapd› metin ol flâh lûtf-› îcâd
Bu târîhim olur üç beytle Üçler Yeri Ziver
Nasuhî Hankâh’›n eyledi kutb-› cihân bünyâd

1266

Tekke yap›l›fl›ndan tahminen 155-160 sene
sonra Do¤anc›lar yang›n›nda yanm›fl ve 1280
(1863) tarihinde, Rüstem Ebubekir Pafla tara-
f›ndan flimdiki flekliyle, kârgir olarak yeniden
yap›lm›flt›r. Bunu belirten kitâbe befl sat›r ha-
linde yaz›lm›fl olup kap›s› üzerindedir. Kitâbe
fludur:

Hazreti kutb-u enâm fieyh Nasuhî benâm
S›rr›n› eyliye takdis Cenab-› Mevlâ
Bu makâm idi an›n hankâh-› irflad›
Cism-i pâkin yine bu hâkde itdi ihfâ

Dil-i dervifl gibi yanm›fld› ahflâb›
Kârgir eyledi inflâ an› fahrü’l-vüzerâ
Didim ihlâsla Âs›m iki târîh-i tam
Eyledim hakd›r Hazreti Pîr’e ihdâ
Tekye-i Pir-i Nasuhî’dir efendi bu mekân
Yapd› ‹zmid yoluna ma’bedi Rüstem Pafla

1280

Rüstem Pafla, Yeniçeri Oca¤›’nda yetiflmifl,
1258 (1842)’de Ferik olmufltur. Edirne valisi
iken burada üç çeflme yapt›rm›flt›r. Bunlardan
biri, Daye Hatun Tekkesi kap›s› yan›nda olup
1271 (1854) tarihlidir. Di¤er ikisi ise, Saraçlar
Caddesi üzerinde, ticaret ve sanayi odas› sara-
y› yan›nda, postahane olarak yapt›r›lan flimdi-
ki ‹fl Bankas› kap›s›n›n iç taraf›ndad›r ve karfl›-
l›kl›d›r. Pafla, 1282 Recebinde (Kas›m 1865)
vefat etmifltir. Kabri, Nasuhî Tekkesi Türbe-
si’ndedir.

Sol taraftaki tu¤la minaresi, 1322 (1904-5) yer
sars›nt›s›nda hasara u¤ram›fl ve 1386 (1966)
tarihinde y›kt›r›larak flimdiki flekli ile Alaad-
din Nasuhîo¤lu taraf›ndan yeniden yapt›r›l-
m›flt›r. Bunu belirten bir kitâbe, minarenin ka-
idesine yerlefltirilmifltir. Burada, yanl›fl olarak
mabedin Nasuhî Mehmed Efendi taraf›ndan
1099 (1688) tarihinde yap›lm›fl oldu¤u yaz›l›-
d›r. Alaaddin Bey, Karacaahmet Mezarl›¤› du-
varlar›n› da yapt›rm›flt›r. Kabri, Kerameddin
Efendi’nin yan›ndad›r.

Ç›kmaz soka¤›n karfl›s›nda fleyh evi ve onun
arkas›nda da dedegân binalar› bulunuyordu.
Kârgir fleyh evi bugün de mevcuttur. Gerek
fleyh evinden ve gerekse türbeden, mabede
aç›lan kap›lar sonradan kapat›lm›flt›r.

Minberi ahflap olup, mihrab› nifl fleklinde du-
var içine girmifltir.

Halvetiye Tarikat›’n›n Nasuhiye flubesinin ku-
rucusu olan fieyh Nasuhî Mehmet Efendi, Üs-
küdar’da Toygar Tepesi ete¤inde, Kuflo¤lu -
Kurto¤lu yokuflu karfl›s›ndaki evde do¤mufltur.
Do¤um y›l› olarak, 1058 (1648) ve 1063
(1652-53) tarihleri gösterilmektedir. Babas›,
sipahi a¤alar›ndan Seyyid Nasuh Bey’dir. Na-
suh Bey’in babas› ‹htiyareddin’dir.

fieyh Nasuhî Efendi henüz iki yafl›nda iken ba-
bas› vefat etti. Bundan bir müddet sonra Üskü-
dar’da, Kefçedede Mahallesi’nde Ahmediye
Camii karfl›s›nda bir eve tafl›n›p burada iken
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fieyh Karabafl-› Velî’ye intisab etmifltir. Bir
aral›k gitti¤i Mudurnu’dan dönüflünde, Do¤an-
c›lar’da Çak›rc› Hasan Pafla ve Süleyman Pafla
Cami’lerinde iki sene kadar ayin icra etti. Bir
gün mürflidi Karabafl-› Velî Efendi yan›nda,
Do¤anc›lar Cami’inde ders verirken tekkesi-
nin oldu¤u mahalli göstererek “O¤lum buras›
inflaallah senin yüzünden mamur olur” diye
dua etti. Bir müddet sonra bu yerdeki zaviye
yap›ld›.

fieyh Nasuhî Mehmet Efendi, 977 (1569-70)
senesinde Kastamonu’da vefat eden Kastamo-
nulu fieyh fiaban Efendi’nin neslinden olup,
fieyh Ali Alaaddin Karabafl-› Velî’nin halifesi-
dir. Ondan feyz alm›flt›r. (Ali Alaaddin Efendi
için Atik Valide Tekkesi bahsine bak›n›z.)

Karabafl-› Velî vas›tas›yla, fiaban-› Velî’nin ol-
gunlu¤unun varisi olan Nasuhî Efendi, yüksek
bir tahsile dayanan feyizli irflad› sayesinde ku-
rucusu oldu¤u tarikat flubesinin Tunus, Cezayir
ve Libya taraflar›na yay›lmas›n› temin etmifl,
feyiz halkas›ndan pek çok halifeler yetiflmifltir.

Bir sebepten ötürü Nisan 1714 y›l›nda Kasta-
monu’ya sürülmüfl, fakat bir sene sonra Ekim
1715’de af edilerek tekkesine dönmesi için izin
verilmifl ve 17 Ramazan 1130 (14 A¤ustos
1718) gecesi vefat etmifltir. Kabri, camiinin sol
taraf›ndaki büyük türbededir.

Nasuhî Efendi devrinin say›l› çiçek merakl›s›
ve yetifltiricilerinden idi. Ayr›ca bir çok telif
eseri ve Dîvân-› ‹lâhiyat’› vard›r. ‹lâhilerinden
biri fludur:

‹lâhî Azrail cân›m al›nca
Cân›m› tez veren kullardan eyle
Fenâdan beka mülküne göçünce
‹man ile göçen kullardan eyle
S›rat› tez geçen kullar kurtulur
Münâf›klar yüzü üzre sürünür
Her kiflinin hayr› flerri tart›lur
Hayr› a¤›r gelen kullardan eyle
Ey Nasuhî senin maksûdun nedir
Her ne ister isen Ma’bûd Kâdir’dir
Allah’› dilerim maksûdum oldur
Cemâlini gören kullardan eyle

Kendisinin bafl halifesi Mudanyal› Abdullah
Rüfldi Efendi idi.

Türbesinin hâcet penceresi üzerindeki beyit,

Risale-i Velediyye’nin flarihi Zekaî Mustafa
Efendi’nindir ki, o da fludur:

Makâm-› evliyâd›r, menba’-› feyz ü fütûhîdir
Edeble dâhil ol sûfî bu Dergâh-› Nasuhî’dir

Zekaî Efendi, Topkap› civar›ndaki Ümmi Si-
nan Tekkesi fleyhi idi.

Halvetiye Tarikat›’n›n esas flubelerinden birini
teflkil eden “Karabafliye-i Halvetiye” den ayr›-
larak Nasuhiye fiubesini kurmufl olan fieyh
Nasuhî Mehmet Efendi’nin bir çok eseri var-
d›r.

Nasuhî Efendi için, tekkenin son fleyhi Kera-
meddin Efendi ‘fiemsü’s-bubûhî fî menakib-i pir
Nasuhî’ adl› bir menâkibname yazd›¤› gibi, ha-
lifelerden Sezaî Hasan Efendi de bir menk›be
risalesi kaleme alm›flt›r. Fakat ikincisi, Kera-
meddin Efendi’nin eserine nazaran çok muh-
tasard›r.

Nasuhiye, Halvetî tarikat›n›n bütün görüfl ve
kurallar›n› benimseyen ve zikir anlay›fl›na da-
yanan bir tarikat idi. Merkezi Do¤anc›lar’daki
bu tekkedir. Sünni tarikatlardan biri olup, iba-
dette zikrin ayr›lamayaca¤› görüflü savunulur.

fieyh Nasuhî Efendi’nin, fieyh Alaeddin, fieyh
Zuhûrî ve fieyh Ahmed Efendi adl› üç o¤lu
vard›r. fieyh Zuhûrî ile fieyh Ahmed Efendiler
babas›ndan evvel vefat etmifltir. Zuhûrî Efen-
di’nin kabri hazîrede olup tafl›ndaki yaz› fludur: 

“Hâzâ kabr-i fieyh Zuhûrî bin Mehmed Nasuhî
1130 (1718).”

Üsküdar Cami ve Mescitleri

293

Nasuhi Efendi Camii

kitabesi.



Nasuhî Efendi’den sonra fleyh olanlar flunlar-
d›r:

1- fieyh Ali Alaeddin Efendi. fieyh Nasuhî Efen-
di’nin büyük o¤lu olup sandukas›ndaki kitâbe-
ye göre 1168 (1755) tarihinde vefat etmifltir.
Sandukas›, Nasuhî Efendi sandukas›n›n sa¤ ta-
raf›nda olup önündeki kitâbesi fludur:

“Kutbü’l-ârifîn ve sertâcü’l-kemâlîn Nasuhîzâde
Alaeddin Efendi, 1168”

Edirneli Gülflenî fleyhi Hasan Sezâî Efendi,
Abdullah Salahüddin-i Uflflâkî, Galata Mevle-
vihanesi fleyhi meflhûr Nâyî Osman Dede
Efendi ve ‹nadiye Tekkesi fleyhi Hâflim Efendi
ile aralar›nda muhabbet vard›. K›z› fierife Fat-
ma Monla 1216 (1801)’de vefat etti. Kabri ha-
zîrededir.

Alaeddin Efendi, 1102 (1690) tarihinde bu
tekkede dünyaya geldi. Hilâfeti babas›ndand›r.
fieyhler aras›nda itibar› olan bir zatt›.

Ünlü Miraciye, Nasuhîzâde fieyh Ali Alaeddin
Efendi’nin iflareti ile Nâyî Osman Dede tara-
f›ndan güfte ve bestesi yap›lmak suretiyle mey-
dana getirilmifl ve ilk defa bu tekkede okun-
mufltur. Bu esnada Regaibiyye’nin (Hazreti
Amine’nin Hazreti Muhammed’e gebe kal›fl›)
yaz›lmas› da kararlaflt›r›lm›flt›r. Bunu Uflflaki-
ye’den ve Tahir A¤a Tekkesi fleyhi Salahi
Efendi yazm›fl ve Na’lizâde ‹brahim Efendi bes-
telemifltir.

2- fieyh Aleddin Efendi’nin o¤lu fieyh Mehmed
Fazlullah Efendi. 3 fiaban 1144 (1 fiubat
1732)’de do¤du ve 23 Zilhicce 1218 (4 Nisan
1804)’te vefat etti. Sandukas›, Nasuhî Efendi
sandukas›n›n sol taraf›ndad›r.

3- Fazlullah Efendi’nin o¤lu fieyh Abdurrahman
fiemseddin Efendi. 17 fiaban 1173 (4 Nisan
1760)’de do¤du ve 7 Zilkade 1249 (18 Mart
1834) tarihinde de vefat etti. ‹rfan sahibi bir
zatt›. Kabri türbede olup sandukas› önündeki
kitâbede flu fliir yaz›l›d›r:

fieyh fiemseddin Efendi kutb iken
Eyledi semt-i bekaya irtihâl
Düfldü bir târîh-i zîver fevtine
Eyledi fiems Efendi irtihâl

1249

4- ‹brahim ‹ffet Efendi. Fazlulah Efendi’nin k›-
z›n›n o¤ludur. 1251 (1835) tarihinde vefat et-
mifltir. ‹brahim ‹ffet kolundan Nasuhîzâdeler
diye ulemadan bir flube teessüs etmifl ve günü-
müze kadar gelmifltir.

‹brahim ‹ffet Efendi fleyhlikten çok bir devlet
adam› görünümündedir. Kendisi, Rumeli Va-
kayi kâtibi oldu¤u halde, 1241 Ramazan› orta-
lar›nda (1826 Nisan sonlar›) ikinci murahhas-
l›kla Akkirman görüflmelerine kat›lm›fl ve di¤er
murahhaslarla beraber Akkirman anlaflmas›n›
imzalam›flt›r. 20 fievval 1251 (8 fiubat 1836)’da
vefat etmifltir. Devlet siyasetine vâk›f “bir
merd-i faz›l idi.” O¤lu, Rat›b Efendi Kaptan-›
Derya Çengel-O¤lu Tahir Pafla’n›n mühürdar›
idi. Tekkede bulunmad›¤› zamanlar dergâh›
fleyh vekili Hüseyin Efendi idare etmifltir.

5- fieyh Fahreddin Mehmed Efendi. Fazlullah
Efendi’nin k›z› ‹ffet Han›m’›n di¤er o¤lu olup
1266 (1850) tarihlerinde vefat etmifltir. Zakir
fiükrü Efendi’ye göre, ‹brahim ‹ffet Efendi ile
Fahreddin Mehmed Efendi Nasuhî Tekkesi’ne
fleyh olamam›fllard›r.
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6- fieyh Abdurrahman fiemseddin Efendi’nin
o¤lu Mehmed Muhyiddin Efendi. 1245 (1829)
tarihinde bu tekkede dünyaya geldi. Babas›n›n
vefat›nda befl yafl›nda idi. Bir rivayete göre ba-
bas›ndan sonra fleyh olmufl ve ‹brahim ‹ffet
Efendi ile di¤er fleyh efendiler vekâlet etmifl-
lerdir.

Sofular Tekkesi fleyhi olup 1274 (1857)’de ve-
fat eden Ömer el-Fuadî-i Sani Efendi’nin irflad
halifesi olup Kufladal› ‹brahim Efendi’den yol
tac› ve Fuadî’den de hilâfet tac› giymifltir. Ku-
fladal›’n›n vefat›ndan sonra Ömer Fuadî Efen-
di’ye intisab etmifltir. Kendiside Nalçac› Tek-
kesi fleyhi Tayyar Efendi’ye hilâfet vermifltir.
Ayr›ca, Yakac›k Tekkesi fleyhi Rüfldi Efendi,
F›nd›kl› Tekkesi fleyhi Nazif Bey ve Üsküdar’l›
fieyh Naf›z Mehmed Efendi gibi bir çok halife-
si vard›. Edib, halûk, âfl›k, ârif bir yüce zat idi.
29 Zilkade 1315 (21 Nisan 1898)’de vefat etti.
Kabri türbede olup devrinde tekkede derviflan-
la beraber dokuz kifli bulunuyordu.

7- fieyh Muhyiddin Efendi’nin o¤lu Ahmed Ki-
rameddin Efendi. 1274 (1857)’de bu tekkede
do¤du. ‹lk tahsilinden sonra Üsküdar’da Vali-
de-i Cedîd Cami’inde Hoca Mustafa Efen-
di’den icazet alm›fl olan Osman Efendi’den
ders gördü. Yetifltikten sonra devlet memuru
oldu. 1295 (1878)’te Adliye’de bir hizmete
geçti. Bir müddet Meclis-i Meflayih azas› oldu.
Bu görevde 1328 (1910) senesine kadar kald›.
Tarikate girifli babas› vas›tas› ile olup hilâfeti
ondand›r. Tekkenin son fleyhi bu zatt›r.

1325 (1907) tarihinde Kastamonu’ya gitmifl ve
fiaban-› Velî Asitanesini ziyaret etmifltir. Edib,
kâmil, az konuflan ve inzivay› seven bir yüce
zatt›. fiiirleri vard›r. Kendisinin fiemseddin,
Dördüncü Alaeddin, Feyzullah ve ‹brahim
Rükneddin Bey Efendiler olmlak üzere dört
o¤lu vard›.

Feyzullah Efendi, I. Dünya Savafl›’nda Çanak-
kale’de flehid oldu. Naafl›, oradan getirilerek
tekkenin hazîresine defn olundu. Babas›n›n bu
olaya çok üzüldü¤ü ve aylarca a¤lad›¤› söyle-
nir.

18 Zilkade 1352 (3 Mart 1934) tarihinde vefat
etti. Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda, Mis-
kinler Tekkesi’nin arka taraflar›nda ve fiair
Nâbî Efendi kabrinin yan taraf›ndaki aile sofa-
s›ndad›r. Buraya ilk defa, fieyh Nasuhî Meh-

met Efendi’nin annesi olup 1065 (1655) tari-
hinde vefat eden Afife Hatun gömülmüfltür.

Nasuhî Dergâh›’nda yap›lan dini tekke ayinle-
rinde birçok kimse musiki aletlerinin eflli¤inde
durak, ilâhî ve düyek okumufllard›r. Bunlar
aras›nda XIX. yüzy›l›n son yar›s›nda meflhur
olan de¤erli musikiflinaslardan biri de Behlül
Efendi idi. Babas›, Selimiye Camii civar›ndaki
çatma yap›lan tezgâh sahiplerinden biri idi.
Sar›güzel’de Hasan Halife Camii’nin avlusun-
daki evde do¤mufl olup, musikiflinas ‹hsan ‹yi-
san ve muharrir Refik Halid Bey bu k›ymetli
flahsiyetin yak›n akrabas›d›rlar. Çok güzel tak-
sim eder ve gayet mükemmel durak okurdu.
1313 (1895) tarihinde vefat eden Behlül Efen-
di, büyük Dede Efendi’nin son talabelerinden-
di. Kad›köy fiark Musikisi Cemiyeti’nde uzun
y›llar ö¤renci yetifltiren Bestenigâr Hoca Ziya
Bey’in (Kad›köy’de bir soka¤a lâkab› isim ola-
rak verilmifltir) day›s› olup, Haf›z Sami, Haf›z
Kemal, Münir Nureddin Selçuk ve Selâhaddin
P›nar, Ziya Bey’in yetifltirdi¤i kimselerdi.

Nasuhî Tekkesi’nde zâkirlik edenlerden biri de
Haf›z Hac› Nafiz Bey’dir. Ocak 1898’de vefat
ederek Silivrikap›s› d›fl›nda Seyyid Nizam Der-
gâh› yak›n›na gömüldü.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/101-231) (Sicill-i Os-

mânî, 1/357 ‹smail Pafla; 2/333-379 Dervifl Mehmet Pafla-

Rüstem Pafla; 2/146 Hasan Pafla; 1/31, 4/557 Nasuhî Meh-

med Efendi; 1/112, 1/156, 2/31) (M. Tahir, Osmanl› Mü-

ellifleri, 1/138, 166, 209) (M. Pakal›n, Tarih Deyimleri,

2/663, ve 3/600) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, 1/148-

326) (‹nal, Hofl Sada, s. 104) (Y. Öztuna, Türk Musikisi

Ans. 1/104 ve c. 2, K›s›m: 1, s. 27, 137) (‹. Hakk›, Merâ-
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k›d, s. 5) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/49) (Cevdet Tarihi,

Üçdal Nefl. 1966, 12/236) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 99) (A.

Münib, Mecmua-y› Tekaya 1307) (Ayvansarayî, Vefeyât,

F. Derin Tercümesi, s. 90) (Takvim-i Vakayi, 5 Zilhicce

1249 ve 26 Zilkade 1251) (V. M. Kocatürk. Tekke fiiiri

Ant. s. 388) (1256-1294 Tarihli Tekkeler listesi) (Zakir

fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm

Medeniyeti Mec. 1/75) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/239)

(Sad›k Vicdani, Tomar-› Turuk-› Aliyyeden Halvetiyye, ‹s-

tanbul, 4. kitap, 1338-1341, s. 68) (Osm. Arfl. Nüfus Def-

teri S›ra No: 182) (Saliha Sultan Dü¤ünü, ‹bnülemin Yaz-

malar›, ‹stanbul Üni. Kütüphanesi No: 2802, s. 17/b) (Ah-

med Badi, Riyaz-› Belde-i Edirne, ‹stanbul Üni. Kütüphane-

si No: 1091, 1/52) (Oral Onur, Edirne Kitâbeleri, s. 54-55,

209, 244) (Sefîne-i Evliya, 4/47 Üçüncü Alaeddin Efendi;

4/55 Muhyiddin Efendi; 4/51 Rüstem Pafla ve Kirameddin

Efendi; 4/7, 31 ve 55 Nasuhî Efendi, 3/381) (S. N. Ergun,

Türk Musikisi Ant. s. 181, 197, 308, 319, 323, 326, 327,

443, 446, 485, 519, 520, 580, 589, 648, 677, 679, 680-

682 ve Fihrist) (Müstakimzâde, Mecmua, Süleymaniye Kü-

tüphanesi Esad Efendi Böl. No: 3397, s. 38-94 Nasuhî

Efendi) (C. S. Revnako¤lu, Mi’raciye Nas›l Kaleme Al›nd›,

Yeni Tarih Dünyas› 1954, s. 765) (Osm. Arfl. M. Cevdet

Tasnifi Evkaf Defteri II, No: 17508 ve III, No: 21943)

NUHKUYUSU CAM‹‹
(CEVR‹ USTA CAM‹‹)

Cami, Nuhkuyusu Caddesi ile Toptafl› Cad-
desi’nin birleflti¤i yerde ve ikinci cadde-

nin sol taraf›ndad›r. Dr. Fahri Atabey taraf›n-
dan geniflletilen Zeynep-Kâmil Hastahanesi,
bu mabedin hemen yan›nda olup, cami onun
kaloriferi ile ›s›t›lmaktad›r. Toptafl› Caddesi’ne
göre, yüksek bir set üzerinde bulundu¤undan
avluya, ondört beton merdivenle ç›k›lmakta-
d›r.

Küçük avlunun solunda üç kabirlik bir hazîre
vard›r. En eski flâhide 1228 (1813) tarihli olup
Bektâflî Babalar›’ndan Fethi Baba’ya, di¤erleri
ise Zeliha ve Hatice Han›mlar’a aittir. Fethi
Baba’n›n 12 dilimli Bektâflî sikkesiyle süslü ka-
bir tafl› üzerindeki kitâbe fludur:

Bir çerâ¤ dahi vard› âleme verdi ziyâ
Gel mezâr›n bunda bul bu menzil-i âl-i abâ
Bir eser kodu cihânda Pir Feyzullah Baba
Haydar-› seyf derimden niyâz ç›kd› Fethi Baba

1228

Hatice ve Zeliha Han›mlar›n kitâbeleri ise fludur:

Devletlu ismetlu Hazinedar Usta Hazretlerinin
valide-i muhteremeleri esbak Ceride Naz›r› sa-
âdetlu Mehmed Sa’id Efendi’nin kalfalar›ndan
merhûme Hadice Han›m’›n ruhiçün Fatiha. 1274

Kabbaki Feyzullah Baba’n›n bendelerinden mer-
hûme ve ma¤furleha Zeliha Han›m ruhi çün ......
1234/1818

Kare plânl› mabet, kesmetafl kapl›d›r. Sa¤›r
kubbesi, dört kemer üzerine oturtulmufltur. Üç
cephesinde yüksek ve büyük pencereler vard›r.
Minberi ahflap olup, kubbe ve duvarlar› kalem
ifli desenlerle bezenmifltir. Sa¤ taraftaki mina-
resi kesme tafltand›r. fiekilli külah› ve alemi
tafltand›r. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur.

Mabedin hangi tarihte yap›ld›¤› belli de¤ildir.
Hadîka yazar›, Ayvansarayî Haf›z Hüseyin
Efendi bu camiden bahsetmemifltir. Buna göre,
Hadîkatü’l-Cevâmi’nin haz›rland›¤› 1768 ta-
rihlerinde mabedin mevcut olmad›¤› anlafl›l›r.

Camiin mihrab› önündeki küçük hazîrede, 15
Recep 1199 (24 May›s 1785) tarihli bir flâhide
vard›r. Bu da hazîrenin en eski tarihli tafl› olup
fieyh ‹smail Efendi’ye aittir. Bafl›nda dört di-
limli bir Bektâflî tac› vard›r. Yan›nda ayr›ca,
flâhideleri yok olmufl oniki dilimli iki Bektâflî
sikkesi daha mevcuttur.

fieyh ‹smail Efendi’nin flâhidesindeki kitâbe
fludur:

Hac› Dede hülefalar›ndan Kandilcizâde
Tarikat-i Nakflibendiyye’den merhum fieyh ‹sma-
il Efendi
ruhiçün Fatiha 15 Receb 1199.

Bu durumda burada, Nuhkuyusu Camiinin ya-
p›m›ndan evvel, 1770 tarihlerinde kurulmufl,
bir Bektâflî Tekkesi’nin var oldu¤u anlafl›l›r.

fieyh ‹smail Efendi’nin Nakflibendî olarak gös-
terilmesi Bektâflîlerin eski bir âdeti idi.

Bu tekkenin, 1826’da Vak’a-i Hayriye denilen,
Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›lmas› s›ras›nda di¤er
Bektâflî Tekkeleri gibi y›kt›r›ld›¤› ve yerine
sonradan Cevri Usta’n›n ruhu için bir cami ya-
p›ld›¤› san›lmaktad›r.

Mir’at-i ‹stanbul yazar›na göre mabet “1302
(1884) tarihinde Hazinedar Usta’n›n himmet-
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i aliyyeleriyle tamir ve ihya” edilmifl ve cami,
flimdiki fleklini alm›flt›r.

Cevri Usta’n›n flöhreti, Alemdar Mustafa Pa-
fla’n›n 28 Temmuz 1808’de Topkap› Saray›’n›
basmas› ile bafllam›flt›r. Mustafa Pafla, 29 May›s
1807’de hal’ edilmifl olan Sultan III. Selim’i tek-
rar tahta ç›karmak istemiflti. Fakat o s›rada Sul-
tan IV. Mustafa’n›n taraftarlar› III. Selim’i flehid
etmifllerdi. Sultan Mustafa’n›n Osmanl› taht›nda
tek varis kalabilmesi için fiehzade Mahmut’un
öldürülmesi lâz›md›. Bunu temin için harekete
geçen Sultan Selim’in katilleri, fiehzadenin bu-
lundu¤u yere hücum etmifllerdi. O esnada Cevri
Kalfa, Sultan Mahmut’u Alt›n Yol’daki kendi da-
iresine kaç›rm›flt›. Bu daireye tafl bir merdiven-
den ç›k›lmaktad›r. Merdivenin bafl›n› seferli ko-
¤uflu subay› Recep Paflazâde Mehmet Bey, Harem
muhaf›z› zenci had›mlardan Anber, Kas›m ve
Haf›z ‹sa A¤a’lar tutmufltu.

Yap›lan çarp›flmada çekilmek zorunda kalan
bu had›m a¤alar›n yerini, uzun boylu, güçlü
kuvvetli bir Çerkez k›z› olan Cevri Kalfa al-
m›flt›. Elindeki mangaldan, katillerin yüzle-
rine avuç avuç kül atarak vakit kazanm›fl ve
bu sayede fiehzade Mahmud, dairenin için-
deki bacadan dama ç›kmak suretiyle can›n›

kurtarabilmiflti.

Cevri Kalfa’n›n bu fedakarl›¤›n› Sultan II.
Mahmut hiç bir zaman unutmad›. Onun ad›na
ve ruhunu flad etmek için Sultanahmet Mey-
dan› yan›nda, Divanyolu üzerinde 1235 (1819-
20) tarihinde bir mektep ve bir çeflme yapt›r-
m›flt›r. Onalt› m›sral› kitâbesi, bu devirde yap›-
lan bir çok eserinkinde oldu¤u gibi Keçecizâde
Mustafa ‹zzet Molla taraf›ndan yaz›lm›flt›r.

Sultan Mahmut bundan baflka Cevri Kalfa’ya
Büyük Çaml›ca’da mükellef bir köflk yapt›rm›fl-
t›. Bu köflk, 1918 tarihlerinde yanm›flt›r. Bu
köflkün bahçesinden ç›kan ve Cevri Kalfa suyu
ad›yla an›lan bir suyu da künklerle, eski Posta-
c›lar yeni K›s›kl› Caddesi yolu ile indirerek,
‹cadiye’de Bülbüldere-Ba¤larbafl› Yolu üzerin-
de ve bugün Kuru Çeflme ad›yla bilinen 1248
(1832-33) tarihli çeflmeden ve Nuhkuyusu
Caddesi üzerindeki ayn› tarihli çeflmeden ak›t-
t›. Nuhkuyusu’ndaki çeflmenin kitâbesi bugün
mevcut de¤ildir. ‹htimal bu çeflmeyi II. Mah-
mut, Cevri Kalfa’n›n ruhu için yapt›rm›flt›r.
Cevri Kalfa suyunun ilk zamanlar ayr› bir mec-
ras› varken sonradan Tophanelio¤lu’nun suyu
ile birlefltirilmifltir. (Sultan II. Mahmut Çefl-
mesi bahsine bak›n›z.)
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Cevri Usta, 21 Muharrem 1235 (9 Kas›m
1819) tarihinde vefat etmifl ve Sultan Mah-
mut’un iradesiyle annesi Nakfl›dil Sultan’›n,
(öl. 1817) Fatih Sultan Mehmet Camii yan›n-
daki muhteflem türbesine gömülmüfltür. San-
dukas›n›n önündeki levha okunmaz haldedir.
Cevri Usta’n›n vefat›ndan sonra ruhunu flad
etmek için mal›ndan, fiehremini Hayrullah
Efendi marifetiyle Eyüp ‹skelesi yan›ndaki Bü-
yük ‹skele Camii tamir edilmifltir. Bu iskele ile
ayr›ca Nuhkuyusu Caddesi üzerinde vak›flar›
da vard›r.

Camiin k›blesi yönündeki küçük hazîrede ta-
mamen mermerden yap›lm›fl bir lâhit vard›r ki
dört yüzü kabartma vazo ve çiçek motifleriyle
bezenmifltir. Üzerinde ayr›ca mermer bir vazo
vard›r. Bu emsalsiz tafl›n ne yaz›k ki bafl ve ayak
tafl› k›r›lm›fl vaziyette yerde yatmaktad›r. Lâ-
hit, 12 Muharrem 1317 (23 May›s 1899) tari-
hinde vefat eden “Devletlu necabetlu Mecid
Efendi hazretlerinin perverdegân-› harim-i is-
metlerinden Mihrimah Han›m” a aittir. Mih-
rimah Han›m, son halife Abdülmecid Efen-
di’nin efli olup Nakkafltepe’deki yazl›k köflkün-
de vefat etmifltir.

Kaynaklar: (Mir’at-i ‹stanbul, s. 134-135) (E. Koçu, Cev-

ri Kalfa, ‹stanbul Ans. 7/3522) (Hakk› Göktürk, Cevri Kal-

fa ‹lkokulu, ‹stanbul Ans. 7/3524) (N. Nirven, Cevri Kalfa

Suyu, ‹stanbul Ans. 7/3525) (Meydan Larus, Cevri Kalfa 2/

878) (Uzunçarfl›l›, Alemdar Mustafa Pafla, s. 133) (Cevdet

Tarihi, Sabah Gazetesi Yay. 8/309, 391, 413) (Hadîkatü’l-

Cevâmi, 1/279 Büyük ‹skele Camii) (Erdem Yücel, Hayat

Tarih Mec. 1971, Say›:2, s. 45) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çefl-

meleri, 1/242) (Sicill-i Osmânî, 2/91) (Konyal›, Üsküdar

Tarihi 1/123)

PAZARBAfiI MESC‹D‹

Mescit, Pazarbafl› Mahallesi’nde ve Kabz›-
mal Sokak üzerinde bulunmaktad›r.
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Hadîka yazar›, “Bânisi Pazarbafl› Ahmet A¤a
’d›r. Kabri bilinmiyor. Mahallesi vard›r.” de-
mektedir.

Mir’at-i ‹stanbul yazar› ise mescit hakk›nda flu
bilgiyi vermektedir: “Bu mahalde 1109
(1697)’de Pazarbafl› Ahmet A¤a taraf›ndan
kârgir ve minaresi ahflap olarak bina olunmufl
bir mescit mevcuttur. Ahmet A¤a, 1121
(1709)’da vefat edip mescidine defn edilmifl-
tir.”

1314 (1896) tarihinden sonra mabet büyük bir
tamir görmüfl ve minaresi tu¤ladan yap›lm›flt›r.
Daha sonra ahflap çat›s› 1942 k›fl›nda çökmüfl-
tür. Mabet, ancak bir oda kadard›r. Y›¤ma mo-
loz tafl›ndan yap›lm›fl kal›n dört duvar› ve flere-
fesi alt›na kadar y›k›lm›fl tu¤la minaresi mev-
cut iken 1980 tarihinde yeri de¤ifltirilmek su-
retiyle yeniden yap›lm›flt›r. Oldukça genifl av-
lusunda kitâbesiz bir kuyu bilezi¤i vard›r. Kal›n
ve k›sa minaresine kad›nlar mahfilinden ç›k›l-
makta idi. Mescidin, sa¤ ve sol duvarlar›nda
ikifler, mihrab›n iki yan›nda ise birer pencere
bulunuyordu. Duvarlar› kalem ifli renkli desen-
lerle bezenmifltir.

Bânisinin dört köfle kesme kefeki tafl›ndan yap›lm›fl
olan flâhidesindeki kitâbe fludur:
Bu vâlâ ma’bedin bânîsi merhûm Hac› Mirzâ kim
Göçüb mülk-i fenâdan rûh-› pâki sû-yi ukbâya
Vücûdu âlet-i hayr idi mahzâ ehl-i imâna
Vefât› mevrûs-› hüzn oldu hayfâ pir ü bernâya
K›l›nd›kca okundukca salât-› hamse vü Kur’an
Yaz›ls›n defter-i âmâline Yarabbi sermâye
Yaz›ld› fevtine hüzn ile Re’fet mu’cemin târîh
Ola mülk-i ezel bâ¤› nasîb, el-hac Mirzâ’ya

Sene 1121

Küçük hazîrede 1110 (1698), 1128 (1716),
1129, 1130 ve 1131 tarihli çocuk kabirleri var-
d›r.

Eskiden, Padiflah Saray› ile bütün di¤er saray-
lara ve bu arada Galata Saray› ile Eski Saray
Mektepleri’nin sebze ve di¤er ihtiyaçlar›n› te-
min eden kimseye Pazarbafl› denirdi ve ekseri-
ya bu ifl için Enderun kilercisi seçilirdi. Bun-
dan dolay›, mescidin üzerinde bulundu¤u soka-
¤a, Kabz›mal Sokak ad› verilmifltir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/217) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 132) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/53) (Konyal›, Üs-

küdar Tarihi 1/246)

RUM MEHMET PAfiA CAM‹‹

Cami, fiemsi Pafla ismiyle bilinen meydan›n
hemen yan›ndad›r. fiemsi Pafla Caddesi, Eflref
Saat Soka¤› (Eski Medrese Sokak) ve fiemsi
Pafla Bostan› Soka¤› ile çevrili alan› kaplar.

Camiin hemen önünde meflhur fierefâbâd Kas-
r›, Adliye Camii ve karakolu, II. Sultan Mah-
mud Çeflmesi, Abdülaziz Efendi Namazgâh›,
tam köflede ve bugün pek harap durumda olan
fierefâbâd su deposu ve mutfa¤›, Ümmü Gül-
süm Sultan Çeflmesi, fiair fiemî’nin kabri, ‹s-
mail A¤a Çeflmesi ve Harbiye Naz›r› Mahmut
fievket Pafla’n›n kona¤› bulunuyordu.

Cami avlusuna, Eflref Saat Soka¤›’na aç›lan ve
Medrese Kap›s› ismi verilen ve üzerinde ahflap
meflruta binas› bulunan bir kap›dan, 8-10 basa-
makla ç›k›larak girilir.
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Eski bir Bizans mabedinin yerinde kuruldu¤u
san›lan camiin önündeki son cemaat yeri alt›
sütunlu ve befl kubbelidir. 1894 zelzelesinde y›-
k›lm›fl ve yerine ahflap bir saçak yap›lm›flt›.
1945 y›l›nda flimdiki flekliyle onar›lm›flt›r. Bu-
ran›n sütunlar› biribirinin üzerine bindirilmek
suretiyle yükseklik elde edilmifltir. Sütun ve
bafll›klar› Bizans iflidir ve bafll›klar silinerek
kullan›lm›flt›r.

Kefeki tafl›ndan yap›lan yüksek tak kap›s›n›n
üzerinde iki sat›r halinde ve dört m›sral› flu

Arapça kitâbe bulunmaktad›r:

Âmirü’d-dâre’r-refi’ kad benâ hâze’l-bina
Tâliben min lûtf-i Hakk ecr-i dâri’l-beka
‹nnehu limâ recâ min Rabbihî hüsni’l-kabûl
Kaal fî târîhihî ‘minnâ tekabbel Rabbenâ’
Hac› Rasim

Kitâbede tarih yoktur. T›rnak içindeki kelime-
ler ebced hesab›na vurulunca 876 (1471-72)
tarihi elde edilir ki, bu da camiin bu tarihte in-
fla edildi¤ini gösterir.

Kanatl› tipinde olan mabet sahn›n›n iki yan›n-
da ikifler oda bulunmaktad›r. Ocakl› olan bu
odalardan sa¤daki, Büyük Mutasavv›f Aziz
Mahmud Hüdâyî hazretlerinin Bursa’dan Üs-
küdar’a geldi¤i zaman han›m› ile beraber kald›-
¤› yerdir. Han›m›n›n, bu odada ilk çocu¤unu
dünyaya getirdi¤i rivayet olunur. Kap›lar› orta
k›sma aç›lan bu odalardan birinde ihtimal Üs-
küdar’›n ilk mahkemesi tesis edilmifltir. Odala-
r›n ve orta k›sm›n üzerleri birer kubbe ile ör-
tülmüfl olup d›fla taflmal› mihrap ç›k›nt›s› üze-
rinde ise yar›m bir kubbe bulunmaktad›r.

‹stalaktitli mihrab› çok sade olup minberi ah-
flapt›r. ‹ki yan›na as›lan iki bayra¤›n paflaya ait
oldu¤u söylendi¤i gibi Kâbe örtüsü oldu¤unu
söyleyenler de vard›r. Mahfiller ve tahta iflçili-
¤i ile tavanlar yap›ld›¤› ilk y›llardan kalmad›r.
Oymal› alt› ahflap ayak üzerindeki vaiz kürsü-
sünün de çok eski oldu¤u söylenir.

Camiin infla karakteri hakk›nda “Fatih Devri
Mimarîsi” adl› eserinde Ekrem Hakk› Ayverdi
Bey flunlar› yazmaktad›r: “Bütün motifler, bü-
tün süsleme ve inflaat unsurlar› tamamen Türk
oldu¤u gibi nisbetler de umumiyetle Türktür.
Denebilir ki, Bizans ricalinden birisi olan hat-
ta Paleologlar’a mensubiyeti rivayet edilen
Rum Mehmet Pafla, 1469’da sadaretten azlin-
den sonra isbat› diyanet ve tekrar göze girmek
niyeti ile bu camiye bafllam›fl fakat gene men-
sup oldu¤u muhiti b›rakamay›p mimarîsini ya-
flatmak arzusunu yenemeyerek, Rum ustalar
kullanm›fl ve onlar da eski itiyat sevkiyle alt›
tafl olarak ifllenmifl binan›n üstünde ve kemer-
lerde tu¤la kullanm›fllar, kornifli büküp yuvar-
lak kasnak ifllemifllerdir.”

Hadîka yazar› ise flu izahati vermektedir: “Cami
muhtasarca bina olunup, medrese ve kurbunda
bir hamam ve flad›rvan vesair levaz›mat› mev-

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

300

Rum Mehmet Pafla

Camii kitabesi.

Rum Mehmet Pafla

Camii hazîresindeki

mihrapl› flâhide.



cuttur. Elan medresesi harapt›r. Bu camiin ma-
hallesi vard›r.” (Rum Mehmet Pafla hamam›
ve medresesi bahsine bak›n›z.)

Rum Mehmet Pafla, 1469 Karaman Sefe-
ri’nden sonra gözden düflüp azledilmesi üzerine
bu camii, Ayd›n havalisinde Bademiye’de ve
Tire’de birer cami, Manisa’da bedesten yapt›-
r›p dini bütün hay›r sever görünmeye çal›flm›fl-
t›r.

Mehmet Pafla’n›n samimi olmad›¤› yapt›klar›
kötülüklerle sabittir. Afl›k Pafla tarihinde bu
zat›n Karaman Seferi’nde Türkler’e yapt›¤›
mezâlim anlat›lmaktad›r.

Mehmet Pafla, fieyhülislâm Karaçalebizâde
Abdülaziz Efendi’nin büyük amcas› imifl. Vak-
f›na, Abdülaziz Efendi’nin dedesi Hüsamettin
Efendi’yi mütevelli ve sonra evlât ve ecdad›n›
tayin etmifl. XVII. yüzy›l ortalar›nda mütevelli
Abdülaziz Efendi imifl. 1655 tarihlerinde vak›f
gelirleri, idare masraflar›n›n iki misli imifl.

Rum Mehmet Pafla’n›n hangi tarihte idam
edildi¤i kati olarak belli de¤ildir. Bir rivayete
göre Pafla, camiin bitimi s›ras›nda yani, 875
(1470) tarihinde mabedin kap›s› önünde idam
olunmufl ve hemen oradaki kuyu yan›na gö-
mülmüfl. Bir rivayete göre de Pafla, Karaman
Seferi s›ras›nda yapt›¤› zulümler neticesinde
Fatih taraf›ndan öldürülmüfl ve kesik bafl› geti-

rilerek türbesinin oldu¤u yere gömülmüfl. Fa-
kat sonradan yapt›¤›na nadim olan Padiflah,
kesik bafl›n üzerine flimdiki türbeyi yapt›rm›fl.
Tire’deki camii yan›nda bir türbesinin olmas›,
bafl›n›n burada, gövdesinin de orada gömülü
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oldu¤unu göstermektedir. Kendisi ayn› zaman-
da divan flairi idi. (Türbesi bahsine bak›n›z.)

Mir’at-i ‹stanbul adl› eserde flu bilgi vard›r. “‹flbu
camide Hüdâyî hazretlerinin bir flubesi pazar ge-
celeri icra-yi ayin etmektedir.” 19 fievval 1209
(9 May›s 1795) tarihli bir yaz› ile, Rum Mehmet
Pafla Camii içindeki zaviyesine meflîhat ciheti-
nin tevcihi istenmifltir. (Osm. Arfl. Evkaf Defte-
ri I No: 132, Evkaf ‹daresi Katalo¤u, I/50-63)

Kaynaklar: (Gezi Notu) (E. H. Ayverdi, Fatih Devri,

3/482) (H. fiehsuvaro¤lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul, s. 66)

(Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/195) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 59) (Si-

cill-i Osmânî, 4/104) (C. Baltac›, Osmanl› Medreseleri, s.

341) (fi. Tekirda¤, Rum Mehmet Pafla, ‹slâm Ans. 7/594)

(T. Gökbilgin, Edirne ve Pafla Livas›, s. 334) (Daniflmend,

Kronoloji, 1/313) (N. Ats›z, Afl›kpafla-O¤lu, s. 216-218-

219) (Ayvansarayî, Vefeyât, Haz. F. Derin, s. 41-97) (‹n-

ci Aslano¤lu, Tire’de Camiler ve Üç Mescit, s. 48) (Türk

Dili ve Ed. Ans. 6/214 Mehmet Pafla)
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SALACAK CAM‹‹
(TEfiR‹FATÇI CAM‹‹)

Cami, Salacak vapur iskelesinin hemen ya-
n›nda ve Salacak ‹skele Soka¤›’n›n sa¤

köflesinde ve deniz k›y›s›nda idi. Denizle ma-
bet aras›nda, sonradan üzeri yol olan genifl bir
duvar vard›.

1940 tarihlerinde cami, evkafça kadro harici
b›rak›lm›fl ve daha sonra da sat›lm›flt›r. 1974
tarihine kadar ev olarak kullan›lan mabedin
yeri daha sonra yol çal›flmalar› nedeniyle kay-
bolmufltur. Kârgir bir yan› olup, sol taraf›ndaki
minaresinin kaidesi kesme tafl, çat›s› ise ahflap-
t›.

Cami, Teflrifatç› Akif Mehmet Beyefendi tara-

f›ndan, ikinci defa getirildi¤i teflrifatç›l›k göre-
vinde bulundu¤u s›rada, 1761 tarihinde yapt›-
r›lm›fl ve 7 Muharrem 1176 (29. 7. 1762)’de de
ilk defa evkaf›n›n kitâbetine, Amcazâdesi Kö-
leli Mehmet Paflazâde Mehmet Bey’in tayinini
istemifltir. (Osm. Arfl. Evkaf Defteri I, No:
137)

Evahir-i Za 1175 (20 Haziran 1762) tarihli hü-
kümden, Akif Efendi’nin, bu camii ilk defa
olarak yapt›rmad›¤›n›, mevcut fakat, harap bir
mabedi, padiflah izni ile alarak tamir ettirdi¤i-
ni ve vazife tayini yapt›rd›¤›n› ö¤reniyoruz.

Mabedin kimin taraf›ndan ve hangi tarihte ya-
p›ld›¤› bilinmedi¤i gibi evkafa ait bir akçe ira-
d› dahi yokmufl. Bu küçük cami, deniz taraf›na
do¤ru 150 cm. geniflletirelerek onar›lm›flt›r.

Akif Mehmet Beyefendi, Mirimiran’dan olan
Ebubekir Pafla’n›n o¤ludur. Kayserili Ali Pa-
fla’n›n torunu olan Ebubekir Pafla, ‹vaz Meh-
met Pafla’n›n kethüdas› ve damad› idi. Sadra-
zam olan ‹vaz Pafla ‹nebaht›’da 1156 (1743)
tarihinde vefat etmifltir.

Daha sonra Baflbakikulu, K›br›s Muhass›l› ve
bir aral›k Edirne Bostanc›bafl›s› olan Ebubekir
Pafla, sonra Beylerbeyi olmufl ve daha sonra
Recep 1166 (May›s 1753)’te tekaüden ‹stan-
köy Adas›’nda oturmas› emredilmiflse de son-
radan Alaiyye Sanca¤›na atanm›fl, fievval
1166 (A¤ustos 1753)’te Amasya, fievval 1167
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(1754)’te Beyflehir Sanca¤› mutasarr›f› olmufl
ve ayn› y›l orada vefat etmifltir.

Akif Mehmet Beyefendi, daha sonra Ende-
run’a intisab etmifl; hâcegân zümresine dahil
olmufl ve 1156 (1743) tarihinde teflrifatç› ol-
mufltur. Ayn› sene Ramazan Bayram› merasi-
minde teflrifat usulünde yapm›fl oldu¤u bir ha-
tadan dolay› katline ferman ç›km›fl, fakat dev-
rin Reisü’l-küttâb’› Koca Rag›p Efendi (sadra-
zam) ile yeniçeri a¤as›n›n araya girmeleriyle
cezas› sürgüne çevrilerek Bozcaada’ya gönde-
rilmifltir. Hadise fludur:

1156 (1743) senesinde, Teflrifatç› Mehmet A-
kif Efendi, Topkap› Saray›’nda, Sultan I. Mah-
mut’a yap›lan bir bayram tebriki s›ras›nda,
Sadrazam Seyyid Hasan Pafla’n›n yan›nda bu-
lunmas› sebebiyle teflrifata bizzat nezaret ede-
medi¤inden dolay› bir kar›fl›kl›k olmufl, di¤er
ocaklardan evvel tebrik etmesi lâz›m gelen Ye-
niçeri Erkân›’na s›ra, Cebeci Oca¤›, Topçu

Oca¤› ve Toparabac› Oca¤›’ndan sonra geldi-
¤inden, Ocakl› aras›nda bir s›z›nt› ç›kmas›n-
dan korkan I. Mahmut, Akif Bey’in öldürül-
mesini emretmiflti. Daha önce de belirtti¤imiz
gibi, bunu haber alan ve o s›rada Reisü’l-küt-
tab olan meflhur Koca Rag›b Efendi (Pafla) ifl-
ten Sadrazam’› haberdar etmifl ve o da yeniçe-
ri a¤as› ile görüflüp anlaflarak, ocak ricalinin
Akif Efendi’nin vazifeden uzaklaflt›r›lmas› ile
gönülleri al›naca¤›n› Padiflah’a arz eyleyerek
zavall› Akif Bey’i Bozcaada’ya sürgün edilmek
suretiyle ölümden kurtarm›flt›r.

Burada çok az kalan Akif Efendi, affedilerek
1157 fievvali’nde (Ekim 1744)’te küçük evkaf
muhasebecili¤ine tayin olunmufltur. Bu s›rada,
Hâcegân-› Dîvânî’den olan eski vak’anüvis el-
hac ‹zzî Süleyman Efendi’nin 18 Cemaziyelâ-
hir 1168 (2 Nisan 1755) tarihindeki vefat›
üzerine tekrar teflrifatç› olmufltur.

Bu tarihten 1180 Cemaziyelevvel (Ekim
1766) tarihine kadar bu görevde 12 sene kalan
Akif Mehmet Beyefendi’nin uhdesine ilâve bir
tak›m vazifeler verilmifl ve Ekim 1766’da azle-
dilmifltir.

1 Zilhicce 1181 (19 Nisan 1768) tarihinde ve-
fat eden Akif Mehmet Bey’in kabri, Karacaah-
met Mezarl›¤›’ndad›r. Hadîka yazar› Hüseyin
Efendi, Akif Beyefendi kabrinin “F›st›kl› kur-
b›nda Hüdâyî Mahmud Efendi’nin derviflleri
yan›nda” bulundu¤unu belirtmifltir.

Bu ifadeden, Karacaahmet Mezarl›¤› 5. Ada’s›-
n›n, onun devrinde F›st›kl› diye an›ld›¤›n› ö¤-
reniyoruz. Üsküdar’da F›st›kl› diye bilinen bir
kaç semt vard›r. 5. Ada’daki en eski tafl da
1068 (1657) tarihli olup Hüdâyî Mahmud
Efendi Tekkesi’nin zâkirbafl›s› fiaban Efen-
di’nin o¤lu, Zakirzâde Abdullah Efendi’ye ait-
tir. Hadîka yazar›n›n Hüdâyî Efendi derviflleri
tabirini kullanmas› bundand›r.

Akif Beyefendi’nin kabri, Karacaahmet ‹bra-
hima¤a Yolu üzerinde ve mezarl›¤›n ‹brahima-
¤a taraf›ndaki ilk kap›s› civar›ndad›r. Kap›n›n
sa¤ taraf›nda kütüphane sahibi At›f Efendi’nin
aile sofas›, sol tarafta ise bekçi kulübesi bulun-
maktad›r. Kulübe ile mezarl›k duvar› aras›nda,
beton, dar bir yol bulunur. Buradan 30 ad›m
yukar›ya do¤ru ç›k›ld›¤›nda, sa¤ tarafta kafesî
destarl› Akif Mehmet Beyefendi’nin flâhidesi-
ne rastlar›z. fiâhidenin kitâbesi fludur:
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Hüv’el-Bâkî merhum ma¤fûrun-leh teflrifatc›-i es-
bak Ebubekir Paflazâde Akif Mehmed Seyyid Bey
Efendi ruhi çün el-Fatiha Sene 1181 fî Zilhicce 1

Akif Mehmet Beyefendi’nin, Salacak semtin-
deki ‘Etmek Yemez Tekkesi Mescidi’nin de bâni-
si oldu¤u söylenmektedir.

Kendisinin, törenleri ve 30 Ekim 1757 / 14
May›s 1761 tarihleri aras›nda olup bitenleri sa-
de bir dille, günü gününe anlatan ve bugün Sü-
leymaniye Kütüphanesi Es’ad Efendi Bölü-
mü’nde, 2108 numara ile kay›tl› bulunan Tâ-
rîh-i Cülûs-› Sultan Mustafa III adl›, gayet k›y-
metli bir eseri vard›r.

Ressam Halil Pafla (1857-1939), 1930 tarihle-
rinde, Salacak’›n güzel bir resmini yapm›flt›r.
Burada Salacak Camii’nin minareli hali görül-
mektedir. Camii sat›ld›ktan sonra ilk önce mi-
naresi y›kt›r›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/226) (Sicill-i Osmânî,

1/178 ve 3/287) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 71) (Ayvansarayî,

Vefeyât, s. 101) (fiem’danizâde Tarihi, M. Aktepe Türkçe-

si, s. 111) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri 3/25) (Türk Ans.

1/341) (F. Babinger, Osmanl› Tarih Yazarlar›, s. 317)

(Subhi Tarihi, varak: 236) (Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devleti

Merkez ve Bahriye Teflkilât›, s. 63)

Üsküdar Cami ve Mescitleri

305

Cami sahibi Teflrifâtî

Âkif Beyefendi’nin

flâhidesi.

Salacak.

Önde ve sahilde
görülen beyaz yap›
Salacak Camii olup

sat›ld›ktan sonra
minaresi y›kt›r›lm›flt›r.

Arkada görülen
minare ise Fatih
Sultan Mehmet
Camii’ne aittir.



SAL‹H EFEND‹ CAM‹‹

Hadîka’da flu bilgi bulunmaktad›r: “Fevkâ-
nîdir. Çavufldere denilen mahaldedir. Ç›-

narl› Tekke yak›n›ndad›r. Bânisi, Salih Efendi,
Valide-i Atik Camii bina olunur iken, bina
emini olan kimsenin hizmetinde olup sonra-
dan bu mescidi bina ve ihya eylemifltir. Vefa-
t›nda oraya defn olunmufltur. Vefat›, 1000
(1591-92) tarihindedir. Mahallesi yoktur.”

Salih Efendi, 1591’de vefat etti¤ine göre, ma-
bet de bu tarihten evvel yap›lm›fl demektir.
Büyük bir ihtimalle, Valide-i Atik Camii’nin
artan malzemesi ile yap›lm›flt›r. Bu böyle oldu-
¤u taktirde, bu büyük mabedin art›klar›yla
Kurban Nasuh Camii, Tabaklar Mescidi ve
Salih Efendi Camii yap›lm›fl demektir.

Salih Efendi’nin kabri, flimdi yeri arsa olan
mescidinin yan›ndad›r. Etraf›na sonradan bir
demir parmakl›k konmufltur. Kabir tafl› silindir
fleklindedir.

Mabet ve türbe Çavufldere Caddesi üzerinde
ve Hatmi Soka¤›’n›n karfl›s›ndad›r. Bu soka¤›n
bafl›nda yüzü mermer kapl› 1817 tarihli, Üm-
mü Gülsüm Çeflmesi vard›r. (Bu çeflme bahsi-
ne bak›n›z.) Mescidin karfl›s›nda meflhur Ça-
vufldere Bostanlar›, bir sokak ilerisinde ise ün-
lü Ç›narl› Tekke bulunmaktad›r.

Bina Eminli¤i, Padiflahlara veya Valide Sul-
tan’lara ait kas›rlarla, selâtin camilerinin ve
emsali binalar›n yeniden yap›lmas›na veya ta-
mirine memur edilen zata verilen ünvand›r.

Bina emini mimardan baflkad›r. Mimar, bina-
n›n inflas›na nezaret eder. Bina emini ise, o
u¤urda yap›lan masraf› idare ederdi. Amele ve
malzemenin al›n›p getirilmesi de bina emini-
nin görevi idi. Bu ifller için muntazam defter
tutarlard›. Bu defterler bugün Topkap› Kütüp-
hanesi’ndedir.

Cami, XIX. yüzy›l bafllar›nda fieyh Seyfeddin
Efendi taraf›ndan bir Sa’dî Dergâh› haline ge-
tirilmifltir.

Tekke, 1885-90 tarihlerinde yanm›fl oldu¤un-
dan Üsküdarl› Ahmet Münip Efendi, Mec-
mua-y› Tekâyâ adl› eserinde yerini arsa olarak
göstermifltir. Bu s›ralarda tekkenin fleyhi ise,
Mustafa Efendi isimli bir zat idi.

Mehmet Raif Bey de Mir’at-i ‹stanbul adl› ese-
rinde “Bu mescit el-yevm nâ-mevcud olub
mescidin bulundu¤u yerde bir kaç mezar bu-
lunmaktad›r” demektedir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/219) (Pakal›n, Tarih

Deyimleri 1/234) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 89-98)
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SARIGAZ‹ KÖYÜ CAM‹‹

Cami, Sar›gazi köyündedir. Köye, Üskü-
dar’dan kalkan belediye otobüsleri ile gi-

dilmektedir. Dudullu-Samandra yolundan ay-
r›lan bir yol bizi köyün ortas›ndaki cami, türbe,
çeflme, tekke ve flad›rvandan oluflan külliyeye
götürür. Buras› ana yoldan biraz içeridedir.

Camiin 300 metre kadar kuzey-bat›s›nda,
uzaktan bak›ld›¤›nda bir mesireyi and›ran kö-
yün mezarl›¤› bulunmaktad›r. Bir tepe üzerin-
deki mezarl›¤›n, Sar›gazi, Samandra ovalar› ile
Kay›flda¤›, Aydos ve Alemda¤›’n› içine alan
genifl bir manzaras› vard›r. Buradaki en eski
kabir tafl› Ahmet A¤a’ya ait olup 1182 (1768-
69) tarihlidir.

Cami, 1972 senesine kadar, Sar› Kad›zâde
fieyh Mustafa Efendi Türbesi’nin güney yö-
nünde ve yol afl›r› yerde iken çok harap oldu-
¤undan y›k›lm›fl ve fieyh Mustafa Efendi Tür-
besi mezarl›¤› içine, flimdiki yerine infla edil-
mifltir.

Kare plânl› cami tek kubbeli olup mihrab› d›fla
taflmal›d›r. Minberi ahflapt›r. Alt üst pencere-
lerden ›fl›k al›r. Minaresi yeniden yap›lm›flt›r.
‹lk camiin tamir kitâbesi son cemaat yerinde
ve sahna aç›lan kap›n›n yan›nda, yerdedir. Befl
sat›r halinde, on m›sral› olarak haz›rlanm›fl
olan 1275 (1858-59) tarihli kitâbe fludur:

Hazreti Sultan Selim-i Sâlis Han’›n
Perde-pûfl ismet leff-dar Bafl Kad›n’›n
Bina k›lm›fl mücerred Sar› Gazi mahallinde
Mescid-i flerîf minber ile mihrâb›n
Ta’mîre muhtâc olmufl idi bu eser
Eyledi ta’mîr sarf eyleyüb emvâlin
Dolub Kur’an-› salât ile derûnu
Edâ oldukça ola kabûl du’âs› cümlenin
Cümlenin murâd-› maksûdun vire Hakk
Tecellîsi âflikâr oldu Hüseyn’in

1275

Kitâbeden de anlafl›laca¤› üzere mabet, Sultan
III. Selim’in (1789-1807) kad›n› taraf›ndan ta-
mir edilmifltir. Sultan Selim’in 1858 tarihinde
sa¤ olan bir tek kad›n› vard› ki oda Dördüncü
kad›n Re’fet Kad›nefendi idi. Talihsiz Re’fet
Kad›n, takriben 1780 tarihlerinde do¤mufltur.
Sultan Selim’in 28 Temmuz 1808’deki flehid
edilmesi olay›nda yan›nda idi. O s›rada henüz
yirmisekiz yafl›nda bulunan Re’fet Kad›n, katil-

ler ile bo¤uflmufl ise de bir darbede yere düflmüfl
ve ç›¤l›klar› ile gözyafllar› aras›nda sevgili efli-
nin öldürülmesini seyretmiflti.

Sonra saraydan ayr›lm›fl ve Befliktafl’ta Hayred-
din ‹skelesi yan›nda bir yal› alm›flt›. Burada 23
Cemaziyelâhir 1248 (22 Ekim 1867)’de, 90 ya-
fl›n› geçti¤i halde vefat etmifl ve Eyüp’te Mih-
riflah Valide Sultan Türbesi’ne gömülmüfltür.
Sar›gazi ve Samandra civar›nda çiftlikleri var-
d›r.

Ayr›ca Dolmabahçe Saray› civar›nda, Ahmed
Turanî Türbesi karfl›s›nda, Tarlabafl› mevkiin-
de 1854 tarihli bir kuyusu ve abdest teknesi
vard›.

Köye ismi verilen Sar› Gazi, Sar› Kad› ismiyle
de an›l›r. Gebze’den gelen Sar› Kad› Mehmed
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Dede Efendi, ‹lyas Bey’in halifesi ve pirdafl›d›r.
Mustafa Dede ile Fatih Sultan Mehmed’in ya-
n›nda ‹stanbul’un muhasaras›nda ve al›nma-
s›nda (29 May›s 1453) bulunmufltur. Gazi s›fa-
t› buradan gelmektedir.

Kendisine temlik (mülk olarak verme) edildi-
¤i san›lan bu köye yerleflen “Kad› Mehmed,
kuzattan (kad›lardan) olup 873 (1468-69)’da
vefat eyledi.” Kabri, flimdiki camiin k›blesi yö-
nünde, 500 metre ileride, Sar›gazi - Samandra
yolundan 200 metre kadar içeride ‘Çay›rönü’
denilen mevkide ve tarlalar içindedir. Dairem-
si bir hazîrede gömülü olan Sar› Gazi ile fieyh
‹lyas Bey’in kabirleri üzerinde herhangi bir ya-
z›l› tafl yoktur. Yüksek a¤açlar›n gölgeledi¤i bu
yerin etraf›na bir hendek aç›larak sular›n is-
tilâs›ndan kurtar›lm›flt›r.

Halk›n ‘Ziyaret mevkii’ ad›n› verdi¤i bu yerin az
ilerisinde ve cami yönünde mermer bilezikli ve

ç›kr›kl› bir kuyu bulunmaktad›r. Bu kuyunun,
Sar› Gazi’nin k›l›c›n› topra¤a saplamas› sure-
tiyle aç›ld›¤› ve suyun f›flk›rd›¤› rivayet olunur.
Zaten bu bölgenin hemen hemen her yerinde
1-2 metre derinlikten su ç›kmaktad›r. Kuyu-
nun üzerinde dört sat›r halinde haz›rlanm›fl
1285 (1868-69) tarihli bir kitâbe vard›r, fakat
okunmaz haldedir.

Sar› Kad› Dede Efendi’nin babas› fieyh ‹lyas
Bey, “rivayet olundu¤una göre fieyh Mehmed
Nur-›-Bahifl’den ahz-› tarîkat eylemifldir.” ‹lyas
Bey’in silsilesi 8. kuflaktan fieyh Necmeddin
Kübra ailesine dayan›r. Necmeddin Kübra
(1145-1226) Kübreviye veya Zahabiye tarika-
t›n›n kurucusudur. Sufilerin en mühim flahsi-
yetlerinden biridir. Orta Asya’da bugün de ta-
mamen kaybolmam›fl bulunan bir çok efsane
onun ad›na ba¤lanmaktad›r. Necmeddin Küb-
ra, Harezm’in Mo¤ollar taraf›ndan zapt›nda 10
Cemaziyelevvel 618 (13 Temmuz 1226)’da
elinde k›l›ç oldu¤u halde flehid düflmüfltür.

Sar› Kad›’n›n takriben 1455 tarihlerinde yap-
t›rm›fl oldu¤u tekke, zamanla harap olmufl ve
Sultan III. Murat’ ›n (1574-1595) annesi, Sul-
tan II. Selim’in (1566-1574) efli Nurbânu Vali-
de Sultan (öl. 991/6 Aral›k 1583) taraf›ndan
mescit halinde yeniden infla edilmifl ve Nurbâ-
nu Sultan bu arada da “köyü ihya eylemifltir.”
Vefat›ndan önce ihya eyledi¤ine göre, tekke
takriben 125 sene sonra yeniden yapt›r›larak
mescit haline getirilmifl demektir. Ve 175 sene
sonra da, Sultan III. Mustafa’n›n yaz› hocas›
Bosnal› Osman Efendi’nin minber koymas› ile
mescit cami haline getirilmifltir. Osman Efendi
müderris iken 1181 (1767-68)’de vefat ederek
Ayazma Camii mihrab› önüne gömülmüfltür.

Camiin sol ilerisinde ve yolun kenar›nda bir
Bizans sütun bafll›¤› dikkati çekmektedir.

Cami avlusunda mermer, kapakl› bir flad›rvan
vard›r. Mermer kapak ve teknesi üzerinde de-
vam eden 14 m›sral› bir kitâbe mevcuttur. Ka-
paktaki m›sralar üç sat›r halinde haz›rlanm›fl-
t›r. Fakat çok tahrip edilmifl oldu¤undan oku-
nabilen m›sralar› flunlard›r:

Merhûm ve ma¤fûr ol Cennet-mekân
Firdevs-âfliyân.........Mahmûd Han
Nazil olsun.............
Devletlu dördüncü Nûritâb Kad›n flah›n.......
Yapd›.......yâd ol rûh-i sultân........
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Teknedeki m›sralar dört sat›r halinde olup flu-
dur:

Bir t›fl-› nûr-mende ahterli¤i Külverî Han›m
Alt› ayl›k idi sinn-i onda verdi cân
Olsun rûhuna vâs›l mümâileyhân›n
Bu hayrâta eyledi inflâ efzem ihsân
Bu kuyûdan su alub nûfl iden kimse
Külverî Han›m’›n rûhuna Fatiha ide ihsân
Cevher-i harfle k›ld› târîhin Fehmi’yâ
Hofl-güvâr-› âbâdan oldu ni’met-âstân

1274 (1857)

Nuritab Kad›n, Sultan II. Mahmut’un 4. kad›-
n› olup kocas›ndan 47 sene sonra 26 Rebiyü-
levvel 1303 (2 Ocak 1886) tarihinde vefat et-
ti. Kabri, Divanyolu’ndaki Sultan Mahmut
Türbesi’ndedir.

Avludaki k›r›k, mermer bir kuyu bilezi¤i üze-
rinde flu yaz›lar okunmaktad›r:

“Sultan Mahmud Han.....Devletlu Fîrûz-Felek
Kad›nefendimiz hazretlerinin cariyesi Gül Kal-
fa’n›n ruhuna Fatiha. 1255 (1839)”

Fîrûz-Felek Kad›n, Sultan II. Mahmut’un 6.
kad›n›d›r. 7 Rebiyülâhir 1280 (21 Eylül
1863)’te vefat etti. Sultan Mahmut Türbesi
yan›ndaki odaya gömüldü. (Mustafa Dede
Türbesi ile Sar›gazi Köyü Çeflmesi bahislerine
bak›n›z.)

Evliya Çelebi, Sar›gazi’den flöyle bahseder:
“Üsküdar’a vard›m. Evvelce atlar›m› muhafa-
za etti¤im yere geldim...... gece yar›s›nda ve
bir karanl›k gecede tevekkeltü alellah Çaml›-
ca Da¤›’na ç›kt›k...... 1065 senesi Cemadülû-
lân›n bafl›nda (Mart 1655) bin zahmet ve ezi-
yet ile Sar›gazi Köyüne geldik. Üsküdar mev-
leviyeti nahiyesinde Acem ormanl›¤› gibi bir
koru içinde ba¤ ve ba¤çeler, mamur, camili,
ikiyüz evli, bir mektep, bir tekke, bir hamam-
l›, bir hanl›, dükkâns›z bir mamur ve verimli
köydür ki, yaz mevsiminde bütün ‹stanbul
ahalisi nice araba ve çad›rlar›yla buraya gelip,
oturarak zevk ve safa ederler. Niceleri evlere
veya Sar› Gazi Sultan Tekkesi’ne konup
gençleflirler.”

Sar›gazi Köyü ile bu köyün 12 km. do¤usunda
bulunan Paflaköyü topraklar›n›n büyük bir k›s-
m› Üsküdar’da camii olan fiemsi Pafla’n›n va-
k›f topraklar› idi. Pafla’n›n burada büyük bir

çiftli¤i bulundu¤undan köy, Paflaköyü ismiyle
an›l›rd›. fiemsi Pafla’n›n Samandra Köyü’nde
de topraklar› vard›. Paflaköyü bugün de mev-
cuttur.

Evâil-i Rebiülevvel 990 (1582 Nisan› bafl›) ta-
rihli vakfiyesine göre Nurbânu Valide Sultan,
Sar›gazi Köyü’nde bir mescit yapt›rm›fl ve ma-
bedin yerini fiemsi Pafla’dan sat›n alm›flt›. Sa-
t›n al›nan bu topraklar›n hududu köyün do¤u-
sundan geçen ve eski bir Roma yolu olan Üs-
küdar-‹zmit Caddesi’ne kadar uzan›yordu. Bu
yol, Osmanl› Dönemi’nde, bozuklu¤undan do-
lay› Naldöken Caddesi ismini alm›flt›.

Valide Sultan, Alemda¤› civar›ndaki ünlü
Tafldelen Suyu’nu borularla getirterek Sar›ga-
zi Köyü Mescidi’nin flad›rvan›ndan ak›tm›fl ve
ayr›ca Tafldelen Suyu mevkiinde de biraz me-
safe ile iki klâsik çeflme yapt›rm›flt›. Bugün
Sultançiftli¤i ismiyle bilinen köyde ve Sa-
mandra’n›n do¤usunda Nûrbânû Sultan’›n
büyük çiftlikleri vard›. Bugün her iki köy de
Sultançiftli¤i ismi ile an›l›r. Sultançiftli¤i’nin
ilerisinde, orman içinde Valide Sultan’›n o¤-
lu III. Murat’›n bir çeflmesi vard› ki bugün de
mevcuttur. Sultançiftli¤i’nin yan›nda ise o
tarihte Cafer Çelebi’nin çiftli¤i vard›. Bütün
bu topraklar Nûrbânû Sultan’›n vak›f yerleri
idi.

Tacizâde Cafer Çelebi, Yavuz devrinin (1508-
1512) meflhur kazaskeri olup fiah ‹smail’in
Çald›ran’da esir edilen kar›s› Bihruze Hatun
ile evlenmifltir. 921 Recebinin sekizinde (18
A¤ustos 1515) idam edilmifltir. Kabri Çarflam-
ba’da, Tevkii Cafer Mahallesi’nde ve ‹smail
A¤a Caddesi üzerindeki harap camiinin önün-
dedir. Camiin tam karfl›s›nda fieyh ‹smet Efen-
di Tekkesi Camii vard›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/261) (Müstakimzâde,

Tuhfe-i Hattatîn, s. 185) (‹. Tan›fl›k, 2/404, 448, 480) (Si-

cill-i Osmânî, 1/33, 2/68-69, 4/103-105) (‹slâm Ans.

9/163) (fianizâde Tarihi, 1/21-23) (Ç. Uluçay, Padiflahlar›n

Kad›nlar› ve K›zlar› s. 116-118 ve 123-124) (C. Erksan, Se-

lim III ve Alemdar Mustafa Pafla, Tarih Dünyas›, Özel Say›

1950, s. 21-24) (G. Oransay, Osmanl› Devleti’nde Kim

Kimdi, 1/158) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman

Türkçesi, 2/176, 6/92-93) (Vak›flar Müdürlü¤ü, 1766 No-

lu Defter, s. 136, S›ra: 27 Atik Valide Sultan’›n Evail-i Re-

biyülevvel 1990 Tarihli Vakfiyesi) (N. Nirven, ‹stanbul Su-

lar›, s. 232) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, Haz. F.

Derin-V. Çabuk s. 176) (Konyal›, Üsküdar Tarihi 1/254)
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SELÂM‹ AL‹ EFEND‹ CAM‹‹
(KURUÇEfiME CAM‹‹)

Cami, Bülbüldere-Ba¤larbafl› yolu üzerinde ve
bu semte ismini veren 1248 (1832-33) tarihli
Kuru Çeflme’nin karfl›s›ndad›r. Selâmi Ali
Efendi Camii, 1965 tarihinde, büyük mutasav-
v›f, Celvetiye Tarikat›’n›n Selâmiye kolunun
kurucusu fieyh Selâmi Ali Efendi’nin aziz hat›-
ras›n› yad etmek için yapt›r›lm›flt›r. (Selâmiye
Camii bahsine bak›n›z.)

Mabedin yap›ld›¤› tarihe kadar etraf› tamamen
tarla idi. Hemen arkas›nda meflhur Beylero¤lu
Tiyatrosu bulunuyordu. (Bu tiyatro bahsine
bak›n›z.)

Yol haline gelen avlusuna dört yerden giril-
mektedir. Mabet, üç s›ra tu¤la ve bir s›ra kes-
me tafltan yap›lm›flt›r. Sa¤ taraf›ndaki minare-
si kesme tafl ile kaplanm›flt›r. Ön taraf› fevkânî
olan camiye iki tarafl› bir merdivenden ç›k›la-
rak girilir. Alt› sütunun tafl›d›¤› sivri kemerler
üzerine oturtulmufl ve bir düz çat› ile örtülmüfl
olan son cemaat yerinin önünde ayr›ca dört
sütunlu bir revak daha vard›r.

Kemerli kap›s›ndan kare plânl› camiye girilir.
Camiin bu kap›dan baflka, ayr›ca iki yan gale-
rilere aç›lan kap›lar› bulunmaktad›r.

Mabedin tek kubbesi, sekiz yüzlü bir kasnak
yard›m›yla, sekiz sütun üzerindeki sivri kemer-
ler üzerine oturtulmufltur. Kubbe ete¤inde 20
penceresi vard›r. Mabedin dört taraf›n› bir
mahfil çevirmifltir. Bu mahfil ana duvarlar ile
sütunlara bindirilmifltir. Ön taraf›nda korku-
luk bulunmaktad›r. Cami, alt üst pencereler-
den ›fl›k al›r. Üsttekiler alç›d›r. Mihrap ve
minberi mermer kaplama olup al›nlar›na âyet-
ler yaz›lm›flt›r. Mihrap d›fla taflmal›d›r. Mabe-
din kubbe bas›nc›n› azaltmak ve görünümüne
haflmet vermek gerekçesiyle camiin iki yan›na
iki katl› d›fl yan galeriler yap›lm›flt›r. Sekiz in-
ce, zarif sütunlu üst galeriler, kal›n dört sütun-
lu alt galerilen üzerine oturtulmufltur.

Camiin avlusunda flad›rvan› vard›r. Son sene-
lerde yapt›r›lan en güzel camilerden biridir.

Ac›badem Tekkesi bahsine bak›n›z.

Kaynak: Gezi Notu.
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SELÂM‹ AL‹ EFEND‹ TEKKES‹
CAM‹‹

Mescit, K›s›kl› nahiyesinde ve K›s›kl›-Bü-
yükçaml›ca yolu üzerinde, yolun, Selâmi

Tekkesi Soka¤› ile birleflti¤i yerde ve sa¤ taraf-
ta bulunuyordu. Yüksek bir mevkide yap›ld›-
¤›ndan fevkalâde güzel manzaras› olan mabet,
bir Celvetî Tekkesi olarak infla edilmiflti. Mes-
citten ayr› olarak infla olunan dedegân odalar›,
aflhane ve ah›rlardan bugün eser kalmam›flt›r.
Yaln›z, Selâmi Ali Efendi’nin kabri, etraf›n›
çeviren mezarl›k ve namazgâh durmaktad›r.

Tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›na kadar, Se-
lâmi Ali Efendi Camii’ne, K›s›kl› Cadde-
si’nden ayr›lan toprak bir yoldan gidilirdi.

Üst k›sm› parke olan bu yol ile Nur Baba So-
ka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve sol tarafta, ön yü-
zünde üç küçük ayna tafl› bulunan kitâbesiz bir
çeflme ve onun karfl›s›nda ise bir maslak vard›r.
Büyük hazneli çeflme, kesme tafl ile kaplanm›fl-
t›r. Tonoz çat›s› üzerine kiremit döflenmifltir.
Masla¤›n önünde, hayvan sulamaya yarayan

yalaklar bulunmaktad›r. Fakat bunlar da¤›t›l-
m›flt›r. Hemen arkas›nda da tonoz çat›s› çök-
müfl olan bir su deposu vard›r.

Pek bak›ms›z olan ve kademeli olarak tanzim
edilen bahçeden geçerek camiye var›l›rd›. Bu
eski ve tarihi yol, bugün terk edilmifltir.

Camiin bânisi, Celvetiye Tarikat›’n›n büyük
fleyhlerinden biri olan Selâmi Ali Efendi’dir.

Mabet, Ali Efendi’nin vefat›ndan pek az sonra,
1104 (1692) tarihinde ikmal edilmifltir. Ölüm
tarihi de 1692’dir. Ay fark› ile bitmifl olmal›d›r.
Çok k›sa zamanda harap olan camii, Sultan I.
Mahmut’un annesi Saliha Sultan taraf›ndan
1123 (1711) tarihinde ihya edilmifltir. Bu ka-
dar k›sa zamanda tamire ihtiyaç görüldü¤üne
göre mabet, ahflap yap›lm›fl olmal›d›r.

Saliha Sultan, II. Mustafa’n›n efli olup I. Mah-
mut’un annesidir. 21 Eylül 1739 tarihinde ve-
fat ederek ‹stanbul’da Yeni Cami Türbesi’ne
gömülmüfltür. Azap Kap›s›’nda 1732’de, So-
kollu Mehmet Pafla Camii önündeki muhte-
flem sebil ve çeflmeyi yapt›rm›flt›r. Bu eser Türk
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mermer iflçili¤inin unutulmaz bir flaheseridir.

Ayvansarayî Hüseyin Efendi, eserinde flu bilgi-
yi vermektedir:

“Bu mescidin vazifelilerini tayine ömrü vefat
etmeyip 1692 tarihinde vefat ederek bu mesci-
din hazîresine defn olundu. Hâlâ ziyaret edilir.
Sonradan Damat Mehmet Pafla o¤lu ‹zzet Ali
Pafla, bu mescide minber koyup vazifelilerini
tayin etmifltir. ‹zzet Ali Pafla, IV. Sultan Meh-
met’in damatlar›ndan Mehmet Pafla’n›n o¤lu
olup, Sultan III. Ahmet devrinde, 1728 sene-
sinde defterdar olmufl, 28 Eylül 1730 Patrona
‹syan›’nda istifa etmifl, sonradan I. Sultan
Mahmut devrinde yine ayn› vazifeye getirilmifl
ve 4 Ekim 1730 günü defterdarl›k üzerinde ola-
rak vezir olmufltur.....Kas›m 1734’te Revan ka-
lesinde vefat etmifltir....”

‹zzet Ali Pafla, kuvvetli bir flair olup, büyük fia-
ir Nedim’in yak›n dostu idi. Birbirlerine karfl›-
l›kl› nazîreleri vard›r.

Selâmi Ali Efendi’nin, Aziz Mahmud Hüdâyî 
hazretleri devrinde yetiflti¤i, hatta onun müri-
di oldu¤u rivayet edilirse de buna imkân yok-
tur. Hüdâyî hazretleri 1628 de, Selâmi Ali
Efendi ise 1692 y›l›nda vefat etti¤ine göre, ara-
lar›nda 64 senelik bir fark vard›r.

Selâmi Ali Efendi’nin tasavvufa ait risaleleri
ve ilâhîleri vard›r.

fiah-› iklîm-i risâlettir Muhammed Mustafa
Câniflin-i milk-i vahdetdir Muhammed Mustafa

diye bafllayan ilâhîsi pek güzeldir. Bu ilâhî,
Turflucuzâde Haf›z Mehmet Efendi taraf›ndan
bestelenmifltir. Bu zat›n kabri, Küçük Selimiye
Camii’nin karfl›s›ndaki aile mezarl›¤›ndad›r.
(Karacaahmet Mezarl›¤› bahsine bak›n›z.)

Atâ Tarihi’nde flöyle bir olay anlat›l›r:

“II. Mahmud (1808-1839) Çaml›ca’y› çok se-
ver ve buraya s›k s›k gelirdi. Bu durum vükelâ-
n›n da bu semte ra¤betini artt›rd›. Yeni yeni
bir çok köflkler yapt›r›larak bölge flenlendi. Bu-
rada oturanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u ise, Selâ-
mi Ali Efendi Tekkesi’ne gelir, ayinlere kat›-
l›rd›. O zaman tekkenin fleyhi ‹brahim Efendi
idi. ‹brahim Efendi’nin bir tak›m fler’ ve akla
uymaz fleyler söylemesi ve bir çok kimseyi do¤-

ru yoldan ay›rmas› padiflah›n kula¤›na gitmiflti.
Bir gün Çaml›ca’ya ç›kan Sultan Mahmud,
dergâh›n önünde bir çok kad›n arabalar›n›n,
konak ve kira atlar›n›n toplanm›fl oldu¤unu
görmüfl ve içeride ricâl ve kibâr›n bulundu¤u-
nu ö¤renerek, bu adam fleyh de¤il kallafl (hile-
baz-dönek) imifl, tez sürülsün, demesi üzerine
‹brahim Efendi, ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lm›flt›.
Bu olay 1810 tarihinde meydana gelmifltir.”

Ayin günü çarflamba olan tekke, 1915 tarihle-
rinde çok harap durumda iken 1917 tarihinde
y›k›lm›flt›r. Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- fieyh Selâmi Ali Efendi. Vefat› 1104 (1692)
olup kabri hazîredeki aç›k türbesindedir.

Selâmi Ali Efendi hulefas›ndan Ahi ‹smail
Efendi, Bilecik’in Küre-i Kebir köyünde bir
Celvetî Tekkesi kurmufltur. (Osm. Arfl. Evkaf
Defteri II, No: 18114 ve IV, No: 31697)

2- Selâmi Ali Efendi’nin halifesi Kayserili fieyh
Ahmet Efendi. Vefat tarihi belli de¤ildir.

3- Selâmi Ali Efendi’nin halifesi, Niksarl› fieyh
el-hac Mehmed Efendi. Etraf› demir parmakl›k-
l› sikkeli flâhidesi hazîrede olup kitâbesi fludur:

Selâmi halifesi Âsitâne fleyhi Niksari el-hac Meh-
med Bin Mehmed ruhiçün el-Fatiha. 1153
(1740)

4- fieyh Ahmet Efendi’nin o¤lu fieyh Halil
Efendi. Tafl› hazîrede olup 1214 (1799) tarihli-
dir. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde tek-
ke onun ad› ile kaydedilmifltir.

5- fieyh Mehmed Raflid Efendi. Vefat›, 1250
(1834) tarihindedir.

6- fieyh el-hac Mustafa fierafeddin Efendi. ‹bn-i
fieyh Abdullah Efendi. ‹bn-i fieyh Raflid Efen-
di. Do¤umu 1221 (1806) tarihinde olup 1271
(1854)’te vefat etmifltir. Sikkeli flâhidesi hazî-
rededir.

7- fieyh fierafeddin Efendi’nin o¤lu fieyh Ali
R›za Efendi. Vefat›, 1332 (1913) tarihinde
olup 1253 (1837)’de dünyaya geldi. Kardefli,
fieyh Nurullah Efendi ise 1263 (1847) do¤um-
ludur. Devrinde, tekkede dervifllerle beraber
yedi kifli bulunuyordu.
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8- fieyh Mehmed Nurullah Efendi. Vefat› 28 Re-
ceb 1335 (May›s 1917)’dir.

9- fieyh Mustafa ‹zzeddin Efendi. Tekkenin son
fleyhi olup vefat tarihi belli de¤ildir.

Tekkenin hazîresinde gömülü olanlar flunlar-
d›r:

1153 (1740). fieyh Mehmed Efendi. (Kitâbesi
yukar›da yaz›ld›.)

1181 (1767). Sab›ka Medine-i Münevvere ka-
zas› Arslanzâde Mustafa Efendi’nin efli
Zeyneb Han›m.

1184 Cemaziyelevvel (A¤ustos 1770). Ars-
lanzâde Abdülbaki Efendi’nin k›z› Ayfle
Monla.

1198 (1783). fiakir Mustafa Efendi

1205 (1790). Kudüs-i flerif kazas› Medhizâde
zâdesinin zevcesi Zîba Han›m.

1211 (1796). Tekirda¤ müftisi el-hac Osman
Efendi.

1214 (1799). Efl-fleyh Halil Efendi. Bu tekke-
nin fleyhi idi. (Sicill-i Osmânî, 2/301)

1224 (1809). Ricalden Ömer Efendi’nin o¤lu,
kalyonlar kâtibi Hammâmîzâde Haf›z
Ali Efendi. (Sicill-i Osmânî, 3/554-55)

1227 (1812). Hâcegân-› Dîvân-› Hümâ-
yun’dan Serhalife-i Mektûbî-i Dergâh-›
Hümâyun Emin Efendi’nin o¤lu Mustafa
Reflid Efendi.

1239 Rebiyülevvel (1823). Kurflunlu Mahzen
imam› el-hac Mustafa Efendi.

1243 (1827). Rumeli valisi Mustafa Pafla’n›n
efli Hatice Kad›n.

1253 Ramazan 25 (Temmuz 1837). Ba paye-i
Mekke-i mükerreme sab›ka Galata Ka-
d›s› Sadr-› esbak Çelebi Mustafa Paflazâ-
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de Ebubekir Beyefendi’nin o¤lu müder-
resîn-i kirâmdan Mehmed Emin Beye-
fendi.

1254 Receb 3 (Eylül 1838). Vedâ-i âlem-i fâ-
nî iden ba-paye-i Mekke-i mükerreme
sab›ka Galata Kad›s› Çelebi Paflazâde es-
Seyyid Ebubekir R›fk› Beyefendi. (Sicill-i
Osmânî, 4/466 Çelebi Mustafa Pafla)

1255 (1839). Sadr-› azam-› esbak Bosnevî Sü-
leyman Pafla ahfad›ndan Mehmed Edib
Bey’in k›z› Ayfle Han›m.

1255 (1839). Mehmed Galib Efendi.

1256 Rebiülevvel (May›s 1840). All-i feyzden
Nakibü’l-eflraf›-› esbak Mehmed Emin
Molla Efendi’nin k›z› mevali-i azamdan
Çelebi Mustafa Paflazâde es-seyyid Ebu-
bekir R›fk› Beyefendi’nin efli fierife Fat-
ma Han›m.

1256 (1840). Çok püsküllü fesli. Darü’s-saâde-
tü’fl-flerife A¤as› Abdullah A¤a. (Sicill-i
Osmânî, 3/397)

1261 Zilkade 1 (Kas›m 1845). Tersane ümera-
s›ndan Ahmet Pafla. (Sicill-i Osmanî,
1/296)

1265 (1848). Ser-müsâhib-i tâcidâr A¤a’n›n
acemisi Dilâver A¤a.

1265 (1848). Kürdistan Mollas› Abdurrah-
man Efendi.

1265 Rebiülâhir 28 (Mart 1849). Abdurrah-
man Efendi’nin torunu Osman Kâmil
Efendi.

1268 Zilkade. 25 (Eylül 1852). Kuyucaklu
Abdurrahman Efendi’nin k›z› Emine
Han›m.

1271 (1854). Sikkeli. Selâmi post-niflîni es-
seyyid el-hac Mustafa fierafeddin Efendi.
(Sicill-i Osmânî, 3/140)

1283 Safer 22 (Temmuz 1866). Mahmud Pa-
fla’n›n efli...

1286 (1869). Selâmi Post-niflîni Mustafa fie-
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rafeddin Efendi’nin efli fierife Emine Sa-
ide Bac›.

1290 Safer 23 (Nisan 1873). Bende-i âl-i âba
muhibb-i Hazreti Mevlâna evkaf-› hü-
mâyun senedat müdiri Mustafa ‹zzet
Efendi.

1290 (1873). Ka¤›tc›bafl› Es’ad A¤a’n›n o¤lu
‹brahim Mazhar Bey.

1294 (1877). Lâhit, tarik sikke kabartmal›.
Kudemay› vüzeradan.

“Eflk-i çeflmim ile tarih-i vefat›n yazd›m
Mazhar-› afv ola yâ Rab Mehmet Pafla”
(Sicill-i Osmânî, 4/303)

1295 (1879). Asakir-i nizamiye yükleme mü-
diri el-hac Mehmed Galib Efendi.

1297 fievval (Eylül 1880). ‹stanbul payeli
meclis-i tedkikat-› fler’iye azas›ndan fet-
va emini Çeflmizâde Mehmed Halis
Efendi. (Sicill-i Osmânî, 2/269)

1300 fievval 15 (A¤ustos 1883). Devletlu ne-
câbetlu Selim ve Tevfik efendilerin ho-
calar› Ankaravî Ali R›za Efendi.

1300 Cemaziyelevvel 1 (Mart 1883). Evkaf-›
hümâyundan Mustafa ‹zzet Efendi’nin
efli Ayfle Han›m.

1301 (1883). Müderris, Molla, Halep kad›s›
el-hac Ahmet fiükrü Efendi. (Sicill-i Os-
mânî, 3/157)

1307 (1889). Umum asakir-i nizamiye yükle-
me müdiri Galib Efendi’nin efli fierife
Hatice Han›m.

1308 (1890). Mehmet Ali Pafla’n›n o¤lu. Mir
Hüseyin. Kitâbesi Senih Efendi’nindir.

1308 fievval 2 (May›s 1891). Ganemzâde Bofl-
nak Mehmet Pafla’n›n “duhter-i pakize-
si” genç yafl›nda vefat eden Hayriye Eni-
se Han›m.

1310 (1892). Mehmed Galib Efendi. (Sicill-i
Osmânî, 3/617)

1312 (1894). Râflid Ali Efendi. Bektâflî flairle-

rindendir. Bursa’da gömülü olan Kara-
göz’ün, sonradan dikilen mezar tafl›ndaki
gazel bu zat›nd›r.

1310 Zilhicce 23 (Temmuz 1893). Müflîrân-
dan fierife Pafla’n›n k›z› Mersin Mutasar-
r›f› Mehmed Ali Pafla’n›n efli Hamide
Ülfet Han›m.

1312 (1894). ‹smail Pafla’n›n o¤lu Mir Hakk›
Bey.

1313 Safer 20 (12 A¤ustos 1895). Ünlü fiair
Hakk› Bey. (Mir’at-i ‹stanbul s.160; Os-
manl› Müellifleri, 2/158; Sicill-i Osmânî,
2/239; ‹nal, Son As›r Türk fiairleri s.
492)

1314 (1896). ‹smetlu Zekiye Sultan kethüdas›
divan-› muhasebat reis-i sânisi ecille-i ri-
cal-i devlet-i aliyye’den Haf›z Said Efen-
di’nin efli Esma Han›m.

1314 Rebiyülâhir (A¤ustos 1896). Halep Va-
lisi Hamdi Pafla’n›n o¤lu Mersin muta-
sarr›f› Mehmed Ali Pafla.

1314 (1896). Vüzera-y› azamdan Yusuf Pafla-
zâde mabeyn-i hümâyun cenab-› mülü-
kane kâtiplerinden Nuri Beyefendi’nin
(1324 tarihli flâhideye bak›n›z) efli Fatma
fiefika Han›mefendi.

1315 (1897). Müflir fierif Pafla’n›n k›z› ve
Mersin mutasarr›f› Mehmet Ali Pafla’n›n
efli Hamide Ülfet Han›m.

1315 (1897). M›s›rl›zâde Mehmed Sami
Bey’in k›z› Dr. Bedri Bey’in efli Naciye
Han›m. 5 Muharrem.

1315 (1897). Mustafa ‹zzet Efendi’nin o¤lu
Mehmet fiükrü Bey.

1315 Cemaziyelevvel 16 (Ekim 1897). Re-
isü’l-ulema Hekimbafl› Abdülhak Efen-
dizâde sahib-i tarih Hayrullah Efen-
di’nin efli Fatma Münteha Han›m. Bü-
yük fiair Abdülhak Hamid Bey’in anne-
sidir. Sütun fleklindeki flâhidesi cadde
üzerindedir.

1316 (1898). Tunuslu Mahmud Ayad Pa-
fla’n›n o¤lu Mehmet Bey.
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“Yaz›ls›n kabrine târîh-i tâm irtihâli
Mehmed Be¤ bin Mahmud Ayad Pafla’ya rahmet”

1316

1319 (1901). Mevalîden Meclis-i ‹ntihâb
hükkamü’fl-fler’î mukayyidi Mehmed
Hamdi Efendi.

1322 A¤ustos (1904). Yusuf ‹zzeddin Efendi
hazretlerinin kahvecibafl›s› Mustafa
Efendi.

1323 Cemaziyelevvel 2 (Temmuz 1905).
Muhteflem lâhit. Nazif Paflazâde Dr.
........ Bey.

1323 Cemaziyelevvel 6 (Temmuz 1905). Hay-
reddin Pafla sülâlesinden bab-› seraskerî
piyade dairesi kalemi mümeyyizân›ndan
Hac› ‹brahim Pafla bin Halil Paflazâde-
lerden Mehmed Ata Bey.

1324 (1906). Yusuf ‹zzeddin Efendi hazretle-
rinin cariyelerinden Vicdan Hayriye
Kalfa.

1324 (1906). Nuri Bey. Türk Devlet adam›,
edib, flair ve müzisyendir. Reji Komiseri
diye bilinen Nuri Bey, 26 Temmuz
1906’da Yakac›k’taki köflkünde vefat et-
ti. Vasiyeti üzerine 3. eflinin yan›na gö-
müldü. Kabrini hayatta iken yapt›rm›fl-
t›r. Annesi sarayl› idi. A¤abeyi Faz›l
Bey’in efli, Sultan Abdülmecit’in kad›n›
Perestev Kad›nefendi’nin k›z kardeflidir.
Nuri Bey’in Sultan II. Abdülhamit’in
süt kardefli oldu¤u söylenir. Faz›l Bey’in,
efli Fatma Han›m’dan Hayri Pafla, ‹zzet
Pafla ve göz hekimi Esad Pafla adl› üç o¤-
lu olmufltur. Hariciyeci Hasan Esad Ifl›k
Bey, Esad Pafla’n›n o¤lu idi.

1325 (1907). Nuri Pafla’n›n k›z›, Kimyager
Dervifl Pafla’n›n efli Fatma Zehra Han›m.

1327 Kanun›sâni (1909). Top, trampet ve ar-
ma kabartmal› lâhit. Mirliva fiemsi Bey.

1327 (1909). Veliahd-› saltanat Yusuf ‹zzed-
din Efendi’nin bafl kalfas› Dilber Nihal
Kalfa. 24 Ramazan 1327.

1327 Cemaziyelevvel 18 (Haziran 1909). Lâ-
hit. Konya vilâyeti dahilinde Akseki

kazas› eflraf-› hanedân-› kadiminden
Sadr› esbak Ye¤en Mehmed Pafla ahfa-
d›ndan Rüsûmat Emaneti müfettifl-i
umûmisi sab›ka rütbe-i ûlâ ricâlinden
saâdetlu Hac› Kâmil Efendi. Ayn› lâh-
din yan yüzüne:

“Hac› Kâmil Efendizâde Hac› Arif Bey
5.3. 1938” diye yaz›lm›flt›r.

1327 Kanun›sâni (1911). Lâhdi sancak, k›l›ç,
tüfek ve trampet kabartmal›d›r. Miralay
Arifî Bey.

1330 (1912). Nazime Sultan bafla¤as› Meh-
med Hayreddin A¤a.

1332 Rebiyülâhir 16 (Mart 1914). Tarikat-i
Halidiyye derviflân›ndan ve kudema-y›
kuzâttan Kastamonulu Mehmed Emin
Efendi.

1335 fiubat 27 (1917). Koca Yusuf Pafla ahfa-
d›ndan Dömeke Fatihi ve ‹stanbul Mu-
haf›z› Ferik Memduh Pafla.

1335 Receb 16 (May›s 1917). fiair Ahmet
Hamdi Bey. (‹nal, Son As›r Türk fiairleri,
s. 552) (Gölp›narl›, Melâmîlik, s. 320)

1340 (1921). Gazi Evranos Beyzâde Ahmet
Tevfik Bey.

1918 Eylül 2. Mirliva Dr. Hac› Aziz Pafla.

1936 Çanakkale Kahraman› Hasan K›pçak
Pafla.

Gömülü bir tafl: Molla sar›kl›. Müderrisîn-i ki-
ramdan ders-i âmm Hoca Ahmet Efen-
dizâde T›rnovi Ali Efendi.

1956 Memduh Pafla’n›n k›z› Miralay Hüsa-
meddin Bey’in efli Seyfiye Gerçekçi.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/257) (Ata Tarihi,

2/199) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/185-462; 2/158-

165; 2/332) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz.

fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 3/114) (Cevdet Tarihi,

Üçdal Nefl. 9/274) (H. fiehsuvaro¤lu, 19. As›rda Çaml›ca-

da’ki Köflkler ve Saraylar, Akflam 10 Eylül 1947) (Kâmil Y›l-

maz, Aziz Mahmud Hüdâyî s. 273) (C. Revnako¤lu, Divan

Edebiyat› Müzesi, A-41) (A. Çetin, Vak›flar Der. 13/589)

(Osm. Arfl. Nüfus Defteri s. 406)

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

316



SELÂM‹ AL‹ EFEND‹ TEKKES‹
CAM‹‹

Tekke, Üsküdar’da Selâms›z Tepesi’nde ve es-
ki Tekkeiçi Soka¤› yeni Kâtibim Aziz Efendi
Soka¤› üzerinde olup Selâms›z Hamam› Soka-
¤›, Ethem A¤a Soka¤› ile Tekkeiçi Soka¤›’n›n
çevirdi¤i alan› kaplar.

Soka¤a ismi verilmifl olan Edhem A¤a, XIX.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yaflam›fl bestekârlar›-
m›zdan olup Selâmi Ali Efendi Tekkesi’nin de
Zâkirbafl›s› idi. Kabri, küçük hazîrede iken kay-
bolmufltur. Kanunî Edhem A¤a diye bilinen bu
zat 1272 (1855) tarihinde vefat etmifltir.

Hadîka’n›n 241. sayfas›nda bu cami hakk›nda
flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi, efl-fieyh Selâmi Ali Efendi’dir. Kendi-
si Hüdâyî Mahmud Efendi Âsitânesi fleyhlerin-
den olup asitaneye iki defa fleyh olmufltur. Bu
mahalde bulunan dükkân ve hamam ve hane-
ler, bilcümle fieyh Selâmi Ali Efendi’nin yap-
t›rd›¤› binalar olup kendi vak›f emlâkidir.”

Selâmi Ali Efendi, kuzattan (kad›, hakim)
olup Mentefle (Mu¤la) Kozyaka köyünde do¤-
mufltur. Tahsilini tamamlad›ktan sonra, ‹stan-

köy Adas› müftüsü olmufl ve burada Zâkirzâde
efl-fleyh Abdullah Efendi’ye bafl vurarak Celve-
tî Tarikatine girmifl sonra hilâfetle dahi fleref-
yab olarak Hüdâyî asitanesi post-niflîni olmufl-
tur. Abdullah Efendi Hüdâyî Dergâh›’nda ye-
tiflmifl ve sonra Atik Ali Pafla fleyhi olmufl ve
1068 (1657-58)’de vefat etmifltir. Do¤um tari-
hi bilinmeyen Selâmi Ali Efendi, fieyh Meh-
met Talip Efendi’nin 1090 (1679) tarihindeki
vefat› üzerine Hüdâyî Âsitânesinin alt›nc› fley-
hi olmufltur. 1681 tarihinde, ‘hünkâr vaizi’ Va-
ni Mehmet Efendi ile aralar›nda geçen bir tar-
t›flma neticesinde IV. Mehmet (1648-1687)
taraf›ndan meflîhati kald›rt›lm›fl, fakat 1683
Viyana bozgunundan sonra, Vani Mehmet
Efendi’nin Bursa’n›n Kestel köyüne sürülmesi
üzerine 1684 veya 1685 tarihinde tekrar meflî-
hate getirilmifltir. (Muas›r› olan Niyazi-i M›srî
ile olan ihtilâflar› için Aziz Mahmud Hüdâyî
Tekkesi bahsine bak›n›z.) Selâmi Ali Efendi,
1104 (1692-93) tarihinde vefat ederek eskiden
F›st›kl› ismi ile an›lan K›s›kl›-Büyük Çaml›ca
yolu üzerindeki dergâh›n›n hazîresine gömül-
müfltür. Tekke fleyhleri ile Kad›zâdeliler ara-
s›nda geçen uzun mücadele Naimâ Tarihi’nde
uzunca olarak anlat›lm›flt›r.

Hünkâr fleyhi olup Van’›n Hoflap kazas›nda
do¤an ve tahsilini orada tamamlayan Kad›zâ-
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deliler’in temsilcisi Vani Mehmet Efendi’nin
tekke fleyhleri ile olan mücadelesinin tarihi es-
kilere dayan›r.

Onun bask›s›na tahammül edemeyen “Tarikat
fleyhlerinin büyüklerinden Gafurî Mahmud
Efendi, Cennet Efendi, Erdebilîzâde Ahmet
Efendi gibi birkaç aziz, fieyhülislâm Hanifi
Efendi’ye (öl. 1658) var›p pek fazla iki yüzlü
olan kimselerden, fleriate ayk›r› olarak herkesi
kafir olmakla ve do¤ru yoldan ayr›lmakla suç-
layanlardan flikâyet ederek onlara mani olun-
mas›n› istemifllerdir.

Devrin faz›llar›ndan -sonradan fleyhülislâm
olan- Bolevî Mustafa Efendi (öl. 1675) ile -yi-
ne sonradan fleyhülislâm olan- Minkarizâde
(öl. 1678) ve onlar gibi bilginlerin büyüklerin-
den bir kaç devletlu mecliste haz›r imifller. Ha-
nefi Efendi demifl ki:

– Kad›zâdeliler bu devlete dalbudak salm›fl bir
köklü a¤aca benzer. Bir dal› bostanc›lar oca¤›-
na, bir dal› baltac›lar oca¤›ndan ta saray-› hü-
mâyuna, bir dal› bütün çarfl› esnaf›na sirayet
ederek sa¤lamlaflm›flt›r. Güzellikle nasihat ka-
bul etmiyorlar, ne suretle def’ edelim?

Bolevî Mustafa Efendi söze girip:

– Behey azizler, Allah adamlar› aras›nda mefl-
hur bât›n (iç, içyüz) k›l›c› vard›. Onunla inti-

kama havale etsenize...

demifl. Bafl›n› önüne e¤erek dinlemekle mefl-
gul olan Gafurî, bafl›n› kald›r›p:

– Sultan›m, biz zâhir emri ile ifl bitsin deriz.
Yoksa bât›n ahvaline kalursa hazreti Kahhâr
(flan› yüksek olsun) intikam al›c›d›r...

demifl.

“Sonra hepsi kalk›p gittiler. Haftas›na varma-
d›, sürgün meselesi meydana geldi. Bolevî
Mustafa Efendi sonra müftü olup, daha sonra
M›s›r’a sürgün edilmifl idi. Bu hikâye an›ld›kça:

– Herifler, bât›n k›l›c›n› fazlaca sald›lar... Hat-
ta ucu bizlere de dokundu,

deyu lâtîfe edermifl.”

M. Raif Bey, “Mahallenin ortas›n› teflkil eden
ve ufak bir meydandan ibaret bulunan tekke
içi ve dedegân hücreleri mürûr-i zaman ile ha-
rap olarak yerlerine yanyana haneler infla edi-
lerek semt yeni hali bulmufltur. Bu tesisattan
ancak bir cami ile flad›rvan ve Selâmi Hamam›
denilen maruf bir büyücek hamam” kalm›flt›r,
demektedir.

Selâmi Ali Efendi Celvetîli¤in bir kolu olan
Selâmiye tarikatinin kurucusudur. Kurucusu-
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nun isminden dolay› Selâmiye ismini alan bu
kol, Sünnî inançlara ba¤l›d›r. Zikir ve ibadeti
dinin temel ilkeleri olarak kabul eder. Celvetî
Tarikati’nin bütün törenlerini, zikir ve ibadet
flekillerini oldu¤u gibi uygular. Yaln›z Celvetî
sikkesi 13 dilim oldu¤u halde Selâmiye sikkesi
17 dilimdir.

‘Meczûb-› nakfl, sahib-i fluûr-› fledîd’ olarak gös-
terilen Selâmi Ali Efendi, bu tekkeden baflka
Bursa’da bir zaviye, Üsküdar’da Ba¤larba-
fl›’nda, eski Ac›badem Semti’nde bir tekke,
Bulgurlu’da Çilehane mevkiinde ve Büyük-
çaml›ca Tepesi eteklerinde birer zaviye yapt›r-
m›fl ve her birine vazifeliler tayin eylemifltir.

Sicill-i Osmânî yazar› “Çaml›ca’da bir mahalle-
i cedide bina eyledi ki, elan nam›na mensub-
dur” demektedir. Burada Selâmi Ali Efendi
Mahallesi kastedilmifltir ki, bugün Selâms›z
Semti’dir. Çaml›ca’da mahalle tesis edilmemifl
sadece tekke kurulmufltur.

Selâmi Ali Efendi’nin bu eserlerden baflka üç
de çeflmesi vard›r. Bunlardan ikisi Üsküdar’da,
di¤eri ise Kad›köy Ba¤dat Yolu üzerinde ve Se-
lâmi Çeflme mevkiindedir. Burada ayr›ca bir
de namazgâh bulunuyordu.

Selâms›z mevkiindeki Selâmiye Tekkesi’nin
hangi tarihte yap›ld›¤› belli de¤ildir. Fakat he-
men yak›n›nda bulunan çeflmeyi 1088 (1677)
y›l›nda yapt›rd›¤›na göre mabedi de bu tarih-
lerde yapt›rm›fl olmal›d›r.

Tekkenin civar› Selâmi Ali Efendi’nin yapt›r-
m›fl oldu¤u dükkân, hamam ve evlerden sonra
geliflmifl, Üsküdar’›n en makbul semtlerinden
biri olmufltur. Çingeneler buraya çok sonra
gelmifllerdir. Selâmi ismi zamanla Selâms›z’a
dönüflmüfl ve koca bir bölgeye alem olmufltur.
Selâmi Ali Efendi’nin ilk yapt›rd›¤› tekke bu-
dur. (Ac›badem ve Selâmi Ali Efendi Tekke-
leri bahsine bak›n›z.)

Ayin günü pazartesi olan tekke ve müfltemilâ-
t› ve bu arada bütün semt, ta Kuruçeflme civa-
r›na kadar, büyük Selâms›z yang›n›nda, 15
A¤ustos 1337 (28 A¤ustos 1921) tarihinde,
600 bina ile beraber yanm›flt›r. Küçük mabet-
ten, dervifl odalar›ndan, hamamdan ve di¤er
müfltemilâttan eser kalmam›flt›r. Kesmetafl mi-
naresinin kaidesi elan bâkîdir. Edhem A¤a So-
ka¤›, Selâms›z Hamam Soka¤› ve Selâms›z
Külhan› Soka¤› ile çevrilmifl ve yola ç›k›nt›
yapm›fl durumda olan hamam›ndan arta kalan
iki duvar› üzerine bir ahflap ev oturtulmufltur.
Duvar, kesmetafl ve tu¤la hat›ll›d›r.
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Y›¤ma tafltan yap›lan tekkenin önündeki kü-
çük hazîresi bak›ml›d›r. Tekke, hamam ve çefl-
me için su getirilmifltir. Bugün evler aras›nda
ve bahçe içinde kalm›fl, kesme tafltan yap›lm›fl
iki su haznesi mevcuttur.

Sultan III. Ahmet’in (1703-1730) kethüdas›
olan bir kad›n 1138 (1725) tarihinde, Selâmi
Ali Efendi Tekkesi’ne bir mermer abdest haz-
nesi yapt›rm›flt›r ki, kitâbesi fludur:

Ol müferrih Kethüda Kad›n’› Sultan Ahmed’in
Bu makam ve mevzû’› ma’mûr idüb gör neyledi
Bu ferah-efzâ mahallin seyr idüb âbâd›n›
Sâidâ hayr-› müferrih lafz› târîh eyledi

1138

Tekkenin karfl›s›nda ve yolafl›r› yerde, bugün-
de mevcut olan, meflhur ‘Kâtibim fiark›s›’n›n
ünlü kahraman› Kâtip Aziz Efendi’nin evi bu-
lunmaktad›r. Tekke ‹çi Soka¤›’n›n ismi, Kâti-
bim Aziz Efendi Soka¤› olarak de¤ifltirilmifltir.
Bu dergâh›n fleyhi Sa’dî Efendi’nin babas› olan
Aziz Efendi, o¤lu ile küçük hazîrede medfun-
dur. Fakat kabir tafllar› zamanla yok olmufltur.

Bugün hazîrede mevcut olan flâhideler flunlar-
d›r:

1250 Muharrem 25 (Haziran 1834). fieyh Se-
lâmi Ali bendegân›ndan ve sâlikân-›
Mahmud Hüdâyî’den fieyh Raflid Efendi.

1264 gurre-i Rebiülevvel (6 fiubat 1848).

fieyh Abdullah Efendi’nin efli Esma Ha-
n›m.

1275 Cemaziyelâhir 10 (15 Ocak 1859). Sec-
câde-niflîn iken vefat eden efl-fleyh es-
seyyid Abdullah Efendi.

1305 (1887). Kutbü’l-ârifîn Hazreti Ali es-Se-
lâmi kaddesallahu sirruhu hazretlerinin
dergâh-› flerifi seccâde-niflîni iken vefat
eden es-seyyid efl-fleyh Ahmed Muhtar
Efendi ibn-i es-seyyid efl-fleyh Abdullah
Efendi. fiâhidesi tarik sikkelidir. fieyh
Ahmet Muhtar Efendi ayn› zamanda
musikiflinas idi. Bir çok talebe yetifltir-
mifltir.

Gömülü bir tafl: Müflir Ahmed Pafla a¤alar›n-
dan Mehmed A¤a’n›n k›z›......

Bunlardan baflka, flâhidesi biraz ileride, Kös-
tendili Ali Efendi Türbesi civar›nda bulunan
Selâmi Ali Efendi Tekkesi fleyhi Kutbü’l-ârifîn
Mehmed Efendi’nin 1216 (1801) tarihli tafl›
vard›r. Üzerinde flu yaz› okunmaktad›r:

“Kutbü’l-ârifîn efl-fleyh Selâmi Ali Efendi hazret-
lerinin asitane-i celileleri seccade-niflîn i-meflîhat
umde-i erbab-› feyzyâb mâlik-i k›râat, kutbü’l-âri-
fîn efl-fleyh Haf›z Mehmed Efendi.

Ayr›ca: Hüdâyî (k.s.) hülefas›ndan Filibeli
fieyh ‹smail Efendi evlâtlar›ndan Hazreti Selâ-
mi fleyhi fieyh ‹smail Efendi’nin 1227 (1812)
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tarihli flâhidesi vard›r. Her ikisi de tarikat sik-
kelidir.

fieyh Selâmi Ali Efendi’nin Selâmiye Camii 
ad› ile bilinen tekkesine, fleyh olanlar flunlar-
d›r:

1- fieyh Seyyid Ali Fenâyî Efendi Kütahyavî. Se-
lâmi Ali Efendi’nin halifesi olup 1126
(1714)’te meflîhati terk etmifltir. Kabri kendi
tekkesindeki türbesindedir. (Tekkesi bahsine
bak›n›z.)

Selâmi Ali Efendi Tekkesi’ne 28 s. 1135 (8.
12. 1722) tarihinde, tekke vakf›ndan fleyh ta-
yini yap›lm›flt›r. (Osm. Arfl. Evkaf Defteri I,
No: 230 ve No: 544)

2- Köstendili Ali Efendi. Vefat›, 1143 (1730) ta-
rihinde olup flâhidesi bu civardaki aç›k türbe-
sindedir.

3- Pazarbafl› fieyh el-hac Ömer Efendi. Vefat›,
1175 (1761) tarihindedir. Kendisi, ‹nadiye
Tekkesi fieyhi Yusuf Nizameddin Efendi’nin
o¤lu olup kabri, Köstendilli Ali Efendi’nin
kabrinin yan›ndad›r. (Köstendili Ali Efendi
Türbesi bahsine bak›n›z.)

4- fieyh Salih Efendi. fieyh Ömer Efendi’nin o¤-
lu olup 1194 (1780) tarihinde vefat etti.

5- fieyh Haf›z Mehmed Efendi. Vefat› 1216
(1801) tarihinde olup tafl› Köstendili Ali Efen-

di aç›k türbesi önündedir.

6- fieyh ‹smail Efendi. Vefat›, 8 Cemaziyelevvel
1127 (20 May›s 1812) tarihinde olup tafl› Kös-
tendili Ali Efendi yan›ndad›r. (Kitâbesi yuka-
r›da yaz›ld›.)

7- fieyh Mehmed Râflid Efendi. 1140 (1727)’de
dünyaya gelmifl ve yafl› 110 oldu¤u halde 1250
tarihinde vefat etmifltir. Üsküdarî fieyh Mustafa
Haflim Efendi’nin halifesi idi. Tafl› hazîrededir.

8- fieyh Mehmed Râflid Efendi’nin o¤lu fieyh
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Seyyid Abdullah Efendi. 1196 (1782) tarihin-
de do¤mufl ve 1275 tarihinde vefat etmifltir.
Tafl› hazîrededir.

9- fieyh Abdullah Efendi’nin o¤lu, 1239 (1823)
do¤umlu fieyh Ahmed Muhtar Efendi. Vefat›,
9 Ramazan 1305 (20 May›s 1888)’de olup tafl›
hazîrededir. O¤ullar› 1276 (1859) do¤umlu
Ahmed Na’ili Efendi ile 1282 (1865) do¤umlu
Aziz Mahmud Efendi’dir. O¤luna büyük muta-
savv›f Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi’nin ad›n›
vermifltir. Kâtibim flark›s› ve efsanesini yaratan
zat›n bu oldu¤u ve kabrinin de tekke hazîresin-
de bulundu¤u rivayet olunmaktad›r. Fakat flâ-
hidesi yoktur.

Tekke, ayin günü pazartesi olan bir Celvetî
dergâh› idi.

Tekkenin yan taraf›nda, Kâtibim Aziz Efendi
Soka¤› ile Edhem A¤a Soka¤›’n›n birleflti¤i yer-
de, tekkenin ikinci fleyhi Köstendili Ali Alaed-
din Efendi’nin aç›k türbesi mevcuttur. Etraf›
bir duvarla çevrili olan türbenin duvar›na, yeni
yaz› ile yaz›lm›fl flu mermer kitâbe konmufltur:

“Tarikat-i Halvetiyye’den, hatemü’l-müctehidin
piri, Muhammed Nureddin-i Cerrahi Hazretleri-
nin mürflid-i azizi, Köstendil müfti-i kibar›, ricâ-
lullahdan Hazreti fieyh Ali Alaaddin-i Halvetî
kuddise s›rrahul baki 1143 (1730-31) ile haremi
Havva Bac› Hatun 1167 (A¤ustos 1754), o¤ul-
lar› Hazreti fieyh Ömer-i Halvetî 1175 (1761-
62) (k.s.) flerifleri için el-Fatiha”

fieyh Ali Alâeddin Efendi’nin büyük taçl› flâ-
hidesi üzerindeki kitâbesi fludur:

“Hâdimü’l-fukara efl-fieyh Ali Halvetî el-ma’ruf
Köstendili ruhiçün el-Fatiha Sene 1143”

Yan›ndaki flâhideler flunlard›r:

“Köstendilî Ali Efendi’nin zevcesi olan Havva
Hatun’un ruhiçün Fatiha / 6 zilkade 1167 (25
A¤ustos 1754)”

ve ayn› biçim sikkeli.

“Hadimü’l-fukara el-hac fieyh Ömer Efendi-i
Halvetî ruhiçün Fatiha. 1175 (1761)”

Köstendilî Ali Efendi, Faz›l Ali Efendi’nin ha-
lifesi ve Faz›l Ali Efendi’nin di¤er halifesi Sey-

yid Abdülaziz Efendi’nin damad› idi. fieyh Ab-
dülaziz Efendi 1120 (1708) tarihinde vefat
ederek Üsküdar’a gömülmüfltür.

Köstendili Ali Efendi Türbesi’nin önünde otuz
kabir tafl› vard›r. Hemen hemen hepsi topra¤a
gömülüdür. Kitâbesi okunabilenler flunlard›r:

1212 (1797). Mektubî-i Hazret-i veli’ün-naim
Mehmed Ataullah Efendi’nin validesi
Emetullah Hatun. 27 Rebiyülevvel 1212
(Sicill-i Osmânî, 3/478, Sadrüddinzâde
Atâullah Efendi.)

1216 (1801). Kutbü’l-ârifîn efl-fieyh Selâmi
Ali Efendi hazretlerinin âsitâne-i celîle-
leri seccade-niflîni meflîhat umde-i er-
bâb-› feyzyâb mâlik-i k›raat kutbü’l-âri-
fîn efl-fieyh Haf›z Mehmed Efendi.

1227 (1812). Sikkeli flâhide. Hazreti Hüdâyî
(k.s.) hulefalar›ndan Filibeli fieyh ‹sma-
il Efendi evlâtlar›ndan hazreti Selâmi
fleyhi fieyh ‹smail Efendi.

Tarih k›sm› gömülü. Sab›ka Rumeli kad›askeri
merhum Mollac›zâde Ataullah Efen-
di’nin k›z›...... (Sicill-i Osmânî, 3/478)

Tarih k›sm› gömülü. (Fesli tafl› iki parçad›r.)
“Sâhibu’l-hayrâttan Hac› Hüseyin.......”

Evkaf ‹daresi Katalo¤u’ndaki 21. B. 1318 (Ka-
s›m 1900) tarihli bir yaz›dan, tekkenin tamire
muhtaç oldu¤unu ve tamir edilmesi lâz›m gel-
di¤ini ö¤reniyoruz.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/31, 184, 226 Köstendi-

li ve 2/241) (Naimâ Tarihi, Dan›flman Türkçesi, 6/2725

vd.) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 144) (S. Eyice, ‹stanbul fiam-

Ba¤dad Yolu Üzerindeki Mimarî Eserler, Tarih Der. c. 9, Sa-

y›: 13/96) (‹stanbul Eski Eserler Encümeni, Dosya: 628)

(Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, Haz. F. Derin-V. Ça-

buk, s. 73) (Sicill-i Osmânî, 1/47 Saliha Sultan; 3/53, 455

Selâmi Ali Efendi, ‹zzet Ali Pafla) (Zakir fiükrü Efendi, ‹s-

tanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec.

5/109) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 663) (Sefîne-i

Evliya, 5/24-37) (Band›rmal›zâde Ahmed Münib, Mir’at-i

Turuk, ‹stanbul 1306, s. 43) (O. Nuri, Mecelle-i Umur-›

Belediye, 1/1338) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat Mec. 1328,

s. 21) (Osman Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi, ‹stanbul 1304, s.

64, No: 106) (1256 Tarihli Tekkeler Listesi) (A. Çetin, Va-

k›flar Der. 13/588) (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u

1/202)
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SEL‹M‹YE CAM‹‹

Cami, Selimiye ad›yla an›lan meflhur semt-
tedir. Selimiye K›flla Soka¤›, fierif Kuyusu

Soka¤›, Selimiye Camii Soka¤› ve Çeflme-i
Kebir Soka¤› ile çevrili genifl alan› kaplar.

Camiin bu sokaklara aç›lan avlu kap›lar› var-
d›r. Tak halinde ve harpufltal› olan bu kap›la-
r›n biri hariç di¤er üçünün de, iç ve d›fl al›nla-
r›na âyet-i kerimeler yaz›lm›flt›r. fierif Kuyusu
Soka¤›’na aç›lan avlu kap›s›n›n yaln›z d›fl yü-
zünde âyet bulunmaktad›r. Bu kap›dan avluya
girildi¤inde, sa¤ taraf›nda abdest musluklar› ol-
du¤unu görürüz. Bunun ön k›sm› muvakkitha-
nedir. Muvakkithanenin sol taraf›nda ise Seli-
miye Camii flad›rvan› vard›r. Kap›n›n sol tara-
f›nda da helâlar bulunmaktad›r. Muvakkitha-
nenin kitâbesi yoktur.

Camiin cümle kap›s› Selimiye Camii Soka-
¤›’na aç›lmaktad›r. Arazi meylinden dolay› iki
tarafl›, zemini ve korkuluklar› kesme tafl olan
bir rampan›n yard›m› ile avlu kap›s›na ç›k›l-
maktad›r. Kap›n›n iki yüzüne gayet güzel celî
bir hat ile ayetler yaz›lm›flt›r. Tak halindeki bu
büyük ve yüksek kap›n›n üzeri kurflun kapl›
olup tepesine küçük bir alem yerlefltirilmifltir.

Selimiye K›fllas› Soka¤›’na aç›lan avlu kap›s›-
n›n iki taraf›nda camiin hazîresi bulunmakta-
d›r. Bu soka¤a bakan avlu duvar›na hâcet pen-
cereleri aç›lm›flt›r.

Selimiye K›fllas› Soka¤› ile fierif Kuyusu sokak-
lar›n›n birleflti¤i yerde, bugün meflruta ve ço-
cuk kütüphanesi olarak kullan›lan s›byan mek-
tebi vard›r. Fevkânî olan bu yap›n›n üst k›sm›
ahflapt›r.

Avluda bugün kullan›lmayan çok büyük bir fla-
d›rvan bulunmaktad›r. 4 x 2 ad›m boyutlar›n-
daki bu flad›rvan dikdörtgen tekne biçiminde-
dir. Üzerini kal›n bir kapa¤›n örttü¤ü bu tek-
nenin dört yüzünde toplam 12 musluk yeri var-
d›r. Kitâbesi yoktur.

Mabet hakk›nda Hadîka yazar› Haf›z Hüseyin
Efendi flu bilgiyi vermektedir:

“Bânisi, Sultan Selim Han-› Salis’tir. Eyüp ca-
miini tecdid ve ihya buyurduktan sonra Bina
Emini olan rical-i Devlet-i Aliyye’den Uzun
Hüseyin Efendi bu camiye dahi Bina Emini ta-

yin olunup 1216 (1801) senesi yap›m›na baflla-
n›p, 1220 Muharreminin 5. günü (5 Nisan
1805) tamamen bitmifl olup ibadete aç›lm›flt›r.

Sultan III. Selim’in s›rkâtibi Ahmet Efendi
Ruznamesi’ne göre, 23 Zilhicce 1216 (26 Ni-
san 1802) pazartesi günü, yap›lan bir merasim-
le “Kavak Saray› mahallinde ihya gerde-i flaha-
ne olan ta’limli asker k›flla¤› kurb›nde bir ca-
mi-i flerif bina ve ihyas› için” temel at›larak in-
flas›na bafllanm›flt›r. (S. Ar›kan, Ruzname s.
373)

Camiin mahfil-i hümâyunu ve müezzin mahfi-
li ve gayet mevzun çifte minare ve flad›rvan av-
lusu ve müstakil muvakkithane ve yan›nda
s›byan mektebi ve Nakflibendiye tarikatine
mahsus bir büyük tekke ve bir hamam ve çar-
fl›s›nda luzumu kadar dükkân ve imam ve hati-
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bine mahsus haneler ve bütün levaz›mat› mü-
kemmel olarak tayin buyurulmufltur. Camiin
aç›lmas›ndan bir kaç hafta sonra Padiflah Haz-
retleri adetleri vechile selâml›k etmifllerdir.
Cami yak›n›ndaki konaklar ve evler, kumafl
imalathaneleri ve dükkânlar camiye akar ola-
rak yap›lm›flt›r. O esnada Galata Saray›’n›n lü-
zumsuz olan baz› mahalleri dahi zira› ellifler ku-
rufla sat›l›p camiin vakf›na dahil edilmifltir.
Baflka yerlerde de büyük akar› vard›r.

Camiin karfl›s›nda Nizam-› Cedid askerine ait
bir büyük k›flla dahi infla edilmifltir.

Camiin yap›m› bittikten sonra minarelerinin
kal›n oldu¤u görülmüfl ve t›rafl olunarak incel-
tilmifl idi. O esnada ç›kan fliddetli bir lodos rüz-
gâr›ndan minareler, 21 Cemaziyelevvel 1238
(3 fiubat 1823) pazartesi günü biri ortas›ndan,
di¤eri dibinden y›k›lm›flt›r. Bu s›rada cami de
zarar görmüfltür. Bu rüzgâr esnas›nda ‹stanbul
içinde ve d›fl›nda onüç cami minaresi y›k›lm›fl-
t›r. Sonra, minareler ve camiin y›k›lan yerleri
vakf› taraf›ndan eskisinden daha iyi tamir edil-
mifltir.

Bu camiin mahallesi de vard›r.”

Barok mimarîsi üslûbunda yapt›r›lan bu güzel
camiin son cemaat yerine üç tarafl›, on basa-
makl› mermer bir merdivenden ç›k›l›r. Alt›
mermer sütunlu ve befl beflik kubbeli revak›n›n
önünde iki ince mermer sütunun tafl›d›¤› beflik
kubbeli bir revak daha bulunmaktad›r. Sütun-
lar aras›ndaki korkuluklar som mermerdendir.
Bu ikinci revak üç tarafl› merdivenin üzerini
örtmektedir. Revak›n üzerinde bir tepeli¤i ve
alemi vard›r.

Görkemli ve som mermerden yap›lm›fl olan
cümle kap›s›n›n al›nl›¤› mermer flekillerle be-
zelidir. Üstündeki, Sultan III. Selim’in tu¤ras›-
n›n alt›nda, dört sat›r halinde, sekiz m›sral› ve
iki tarih rakaml› flu kitâbe bulunmaktad›r:

Ziver-i tâc-› hilâfet flâh-› âlî-menkabet
Muktedâ-yi ehl-i sünnet sâye-i Rabb-› rahîm
Camiü’l-hayrât fiahenflah-› kerrubi nihâd
Eyledi bu ma’bedi âbâd çün kasr-› na’îm
Üsküdar’› k›ld› ihyâ çünki hüsn-ü himmeti
‹ki nev tarihle zeyn oldu bu beyt-i nâz›m
Yapd› ‘âlâ tarh ile câmii imâmü’l-müttakîn

1219
Bir mücessem nûrdur bu ma’bed-i Sultan Selim

1219
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Kitâbeden de anlafl›laca¤› üzere cami, 1219
(1804-5) tarihinde Sultan III. Selim taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Hadîka’da görülen 5 Nisan
1805 tarihi, Sultan Selim’in selâml›k tarihini
ifade ediyor olmal›d›r.

Bir asker ibadetgâh› olan camiin yap›m› sona
erdi¤inde de fiair Sürurî flu tarihi düflürmüfltür:

Ol müferrih mabedin tarh›n gören
Her dü tarihi Sürûrî ider kesb-i safâ
Zümre-i asker içün oldu Selimiyye makar
Yapd› camii Han Selim ald› cûdundan du’â”

1219

Kemerli cümle kap›s›n›n iki yan›nda alt ve üst
olmak üzere dörder pencere vard›r. Üsttekiler
ahflap kafeslidir. Alt iki pencere aras›na ve iki
yanda olmak üzere küçük mihrapç›klar yap›l-
m›flt›r. Son cemaat yerinin iki yan›nda yan ga-
lerilere geçilen ve tak›nda ayet yaz›lm›fl bulu-
nan kap›lar ve ayr›ca minare kap›lar› bulun-
maktad›r. Bu k›s›mda bir de ahflap mükebbirlik
vard›r. Cümle kap›s›n›n pirinç tokmaklar›n›n
üzerinde Lâ-ilâhe illallah ve Muhammedün Resu-
lullah yaz›lar› okunmaktad›r.

Camiin sa¤ taraf›nda hünkâr mahfili bulun-
maktad›r. ‹ki katl› olan bu yap›n›n alt› bod-
rumdur. Alt kat›n iki kap›s› olup biri Selimiye

K›fllas›’na di¤eri ise hazîreye bakmaktad›r. Her
iki kap›ya da dörder mermer basamak ile ç›k›l-
maktad›r. K›flla taraf›ndaki kap›n›n önünde
dört ince mermer sütunun tafl›d›¤›, beflik kub-
beli bir revak bulunmaktad›r. Mermer söveli,
kemerli kap›s›n›n üzerinde âyet vard›r. Bu ca-
miin bütün kap›lar›na âyetler yaz›lm›flt›r. Sa¤-
daki ahflap merdivenden üst kata ç›k›lmakta-
d›r. Burada bir salon ve cami sahn›ndaki mah-
file geçit veren koridor bulunmaktad›r. Üst
k›sma büyük tarihçi Konyal›’n›n kütüphanesi
yerlefltirilmifltir. Kap›n›n üstünde;

‘T.C. Vak›flar Umum Müdürlü¤ü, Konyal› Va-
k›f Kütüphane ve Arflivi’ yaz›s› okunmaktad›r.

Hünkâr mahfilinin alt kat kap›s› önünde sekiz
mermer sütunlu bir revak vard›r. Mahfilin üst
kat›n›n bir k›sm› bu revak üzerine bindirilmifl-
tir.

Hünkâr mahfilinin son cemaat yerine bakan
üst kat›, iki mermer sütun ile d›flar›ya tafl›r›l-
m›flt›r.

Hünkâr mahfili, camiin yan galerileri üzerine
k›vr›larak uzat›lm›fl ve bu sayede cami sahn›na
bakan bölüme ulafl›lm›flt›r. Bu k›vr›k k›s›m yan
galerilerin üç sütunu üzerine oturtulmufltur.
Üzeri beflik kubbelidir.
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Hünkâr mahfili, müteaddit, kapakl› pencere-
lerden ›fl›k almaktad›r. Mahfilin çat›s› ahflap
olup üzeri kurflun örtülüdür.

Alt k›s›mda bir salon, bir oda ve iki kap› vard›r.

Camiin sol taraf›nda di¤er mahfil bulunmakta-
d›r. Onalt› mermer sütun üzerine oturtulmufl-
tur. Alt› geçittir. Kap›s›, son cemaat yerine ba-
kan avluya aç›lmaktad›r. Kap› önünde ikisi ya-
na taflm›fl durumda, alt› mermer sütunun tafl›-
d›¤› bir revak vard›r. Kemerli mermer kap›s›-
n›n üzerine bir âyet yaz›s› yerlefltirilmifltir. Dik
ahflap bir merdivenden üst k›s›mdaki koridora
ve buradan da kad›nlar mahfiline geçilmekte-
dir.

Cami, kare plânl›d›r. Üzeri, dört kemer üzeri-
ne oturtulmufl bir kubbe ile örtülmüfltür. Kub-
be ete¤ine 24 pencere aç›lm›flt›r. Mabedin kö-
flelerine, tabandan bafllamak üzere kemerlerin
iki bafl›na kadar yükselen a¤›rl›k kuleleri yap›l-
m›flt›r. Kulelerin üst k›s›mlar› pencereli oda
fleklindedir. Üzerlerine alemler yerlefltirilmifl-
tir. Bu odalar›n hemen alt›nda ve camiin k›b-
le taraf›ndaki cephesinin iki köflesine zarif, tafl-
mal›, çok güzel serçe saraylar yap›lm›flt›r.

Kesme tafltan yap›lm›fl camiin iki yan›nda ga-
leriler bulunmaktad›r. Kubbe bas›nc›n› azalt-
mak için yap›lan bu galeriler ayn› zamanda son
cemaat yerinin bir uzant›s›d›r. K›ble taraflar›-
na birer mihrapç›k yap›lm›flt›r. Galerilerin üze-
rini, alt› ince mermer sütunun tafl›d›¤› befl be-
flik tonoz örtmektedir. bu k›s›mlara cami sah-
n›n›n befler penceresi bakmaktad›r. Galerilerin
her birinin alt›nda, mermer ayna tafll› 15 mus-
luklu abdest mahalleri bulunmaktad›r.

Son cemaat yerine aç›lan cümle kap›s›n›n iki
yan›nda ve cami sahn›na bakan k›s›mda iki ka-
p› vard›r. Üzerinde ayet yaz›lar› bulunan bu
küçük kap›dan müzzin mahfiline ç›k›lmakta-
d›r. Bu k›sm›n iki yan›nda iki kafesli bölme
mevcuttur. Mahfillerin önü som mermer kor-
kuluktur. Kad›nlar mahfili, cami kubbesinin
d›fl›nda b›rak›lm›fl oldu¤undan üzeri üç kubbe
ile örtülmüfltür. Mahfili ikisi dört köfle, di¤er
ikisi yuvarlak dört mermer sütun tafl›maktad›r.
Ortadaki iki sütun aras›na metal bir perde mo-
tifi yap›lm›flt›r ki pek güzel ve zariftir.

Cami pek çok pencereden ›fl›k ald›¤› için ay-
d›nl›k ve feraht›r.

Mihrap k›sm› d›fla taflmal› olup üzeri yar›m bir
kubbe ile örtülmüfltür. Kubbe, camiin büyük
kemeri içindeki di¤er bir kemere bindirilmifl-
tir. Kad›nlar mahfili de ayn› flekilde olup iç içe
iki kemerden oluflmaktad›r. Mihrab› mermer
kapl›d›r. Minberi ve vaiz kürsüsü som mermer-
dendir. Alt pencerelerin üst k›sm›nda, camiin
iki yan ve mihrap taraf›n› çepeçevre çeviren
Besmele ve Fetih Sûresi dolaflmaktad›r. Ayr›ca
kubbe göbe¤ine de alt›n yald›zla ve çok güzel
bir yaz› ile Mülk (Tebareke) Sûresi yaz›lm›flt›r.

Camiin cümle kap›s›ndan baflka, iki yan›na
aç›lan birer kap›s› daha vard›r.

“Mihrap önünde muhtelif boydaki Süleymani-
ye ifli dö¤me pirinç flamdanlar beyaz mermerle
çok güzel bir ahenk teflkil etmektedir. Camiin
kandil ve ask› tertibat› da çok güzeldir. Hemen
bütün kubbe bofllu¤unu dolduran ve insan›n
bafl›na dökülecekmifl hissini veren bu kandil-
ler, renkli ask›lar, mabedi çok zevkli bir flekil-
de süslemektedir.”

Camiin son cemaat yerinin iki taraf›nda bulu-
nan minareleri tek flerefeli olup alemine kadar
kesme tafltan yap›lm›flt›r.

Sultan III. Selim zaman›nda tutulan bir ruzna-
meye göre Selimiye Camii flu tarihte yapt›r›l-
m›flt›r:

“23 Zilhicce 1216 (26 Nisan 1802) pazartesi gü-
nü, Üsküdar’da Kavak Saray› mahalline ihya-ker-
de-i flâhâne olan talimli asker k›flla¤› kurbune bir
cami-i flerif bina ve ihyas› için temel vaz ve inflas›-
na mübafleret olundu.”
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Bu aç›k ifadeden camiin, Selimiye K›flla-
s›’ndan sonra yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. K›flla,
camiden takriben bir sene evvel infla edilmiflti.
(Selimiye K›fllas› bahsine bak›n›z.)

Yap›m› üç y›l süren camiin ibadete aç›l›fl›, ye-
niçerilerin karfl› koymas› yüzünden oldukça ge-
cikmiflti. Cevdet Pafla Tarihi’nde flu aç›klama
vard›r:

“Üsküdar’da yap›m› biten Selimiye Camii’nin
aç›l›fl› için ilk cumas›nda Sultan Selim’in ora-
ya gitmesi gerekiyordu. Merasim için her türlü
haz›rl›k yap›lm›flt›. Bu s›rada halk aras›nda me-
rasim esnas›nda yeniçeriler yerine Nizâm-› Ce-
did askerinin haz›r bulunaca¤› sözleri yay›ld›.
Bunun üzerine yeniçeriler hemen silâhlan›p
devlet adamlar›n› öldürmek ve Nizâm-› Cedid
askerlerini atefle tutmak için Üsküdar’da haz›r-
land›lar. Bu haberi alan devlet idarecileri me-
rasimden vaz geçtiler. Bir kaç hafta sonra, me-

rasim s›ras›nda yeniçeriler’in haz›r bulunaca¤›
ve Nizâm-› Cedid askerlerinin k›fllalardan d›-
flar› ç›kmayaca¤› bildirildi. Bu flekilde bir defa-
ya mahsus olarak Cuma merasimi yap›ld›.”

1220 (May›s 1805) tarihli bir hükümde, Seli-
miye Camiindeki hizmetlerinden dolay› Foti
Kalfa ile o¤ullar› ve iki hizmetkâr›n›n bütün
rusum ve vergilerden muaf tutulmas› ve giyi-
mine ve at›na ve kay›¤›na kimse taraf›ndan
müdahale edilmemesi, yaz›l›d›r. (Osm. Arfl.
M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri III, No: 26333)

Sultan III. Selim, k›flla ve camiin yan›na, Çat-
ma Kumafl dokuyan tezgâhlar yapt›rm›flt›. Bun-
lar camiin akar› idi. Musahibzâde Bey, “Yüz-
den fazla tezgâh bir çarfl› halinde çal›flmakta
imifl. Altm›fl befl sene evveline kadar (1880 ta-
rihleri) orada çatmadan baflka daha bir çok dö-
flemelik, esvapl›k kumafllar da dokunurmufl.
........ Bu Çatma Döflemeliklerden baflka, Seli-
mî denilen tomar ipekli, alaca, diba ve daha
bunun gibi eski zaman›n en zarif kumafllar›yla
beraber üzeri aletli alay sancaklar› ve bir çok
ipekli çeyiz eflyas› da dokunurmufl. fiimdi bu
çarfl›da bir tek dükkân bile kalmam›flt›r. Vak-
tiyle ipekli kumafllar›yla o devrin erbab-› zera-
fetini memnun eden Çatmahane’nin, Selimiye
Camii yan›nda, bombofl bir meydan halinde
harabesi bile kalmam›flt›r. Bugün antikac› dük-
kânlar›nda k›ymetli eflya olarak teflhir edil-
mektedir” demektedir.

Kumafl tezgâhlar›n›n yerinde bugün karfl›l›kl›
iki park vard›r ki aras›ndan, Selimiye K›fllas›
Soka¤› geçmektedir. Çarfl›n›n, park içinde ka-
lan namazgâh› elan mevcuttur. ‘Çatma Tez-
gâhlar›’ 1890’l› y›llarda bile mevcuttu. Ünlü
musikiflinas Behlül Efendi’nin babas› R›fat
Efendi’nin burada bir tezgâh› vard›.

Selimiye Camii, Kavak Meydan›’ndaki Eski
Saray’›n Baltac›lar Dairesi yerinde yapt›r›lm›fl-
t›r. Eski Saray (Saray-› Atik) daha evvel Sul-
tan IV. Mehmet’in k›z› Hatice Sultan’a tahsis
edilmiflti.

Selimiye Camiinin mimar›n›n ad› hiç bir eser-
de geçmemektedir. Camiin yap›m›na baflland›-
¤› s›rada, yani 1216 (1801) senesinde Hassa
Mimar Bafl›s› Ahmet Nureddin A¤a idi. Plân-
lar, bu zat taraf›ndan yap›lm›fl olabilir. Ahmet
Nureddin A¤a, bir sene sonra bu görevden ay-
r›lm›fl ve yerine 1217 (1802) tarihinde ‹bra-
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him Kâmil A¤a mimar bafl› olmufl ve bir sene
sonra 1218 (1803) tarihinde ayr›lm›flt›r.

Yerine Kas›m A¤a getirilmiflse de çok k›sa za-
manda iflten el çektirilmifl ve Mimar Halifesi
Musa A¤a Mimar Bafl› olmufltur. Musa A¤a, bu
görevi 1220 (1805) senesine kadar yürütmüfl
ve mabet onun zaman›nda bitirilerek ibadete
aç›lm›flt›r.

Selimiye K›fllas›’n›n mimar› ise, Hassa Mimar›
Kirkor Amira Balyan’d›r. (1764-1831)

Camiin inflas› s›ras›nda, Selimiye Camii civa-
r›nda yapt›r›lan kumafl tezgâhlar› için, Selimi-
ye Kumafl Tezgâhlar› bahsine bak›n›z.

Selimiye Camii hazîresinde gömülü olanlar
flunlard›r:

1227 (1812). Haf›z ‹smail Pafla’n›n silâhdar›
Veliyüddin A¤a’n›n efli Aynisafa Ha-
n›m.

1228 (1813). Tuba a¤açl› muhteflem bir lâhit-
tir. Sultan Selim Han hazinedar› Afitab

Kad›n. (Sicill-i Osmânî, 1/19; Ç. Uluçay,
Padiflahlar›n Kad›nlar› s. 116)

1229 (1814). Sultan Selim Hazinedarlar›ndan
Nevnihal Han›m.

1231 (1816). Kuzattan Eyyubi Mehmed Tahir
Efendi’nin k›z› Ayfle Han›m. Kitâbesi flu-
dur:

“Eflraf-› kuzatdan Eyyubî Mehmed Tahir Efen-
di’nin kerimesi ve reisü’l-meflayih-i urvetü’s-sâli-
kin kutbü’l-ârifîn fieyh Ni’metullah Efendi’nin
zevce-i menkuhas› merhume ve ma¤furleha pür-
nûr ve pür fütuh-› feyzyab Ayfle Han›m.”

1232 Ramazan 7 (21 Temmuz 1817). Molla
sar›k. Selimiye Tekkesi fleyhi Ni’metul-
lah Efendi. Kitabesi fludur:

“Ziyaretten murad bir du’ad›r. Bugün bana ise ya-
r›n sanad›r Reisü’l-meflayih urvet ü’s-sâlikîn kut-
bü’l-ârifîn Selimiye Tekkesi fleyhi merhum ve ma¤-
furun-leh Ni’metullah Efendi’nin ruhiçün Fatiha.”

1232 Rebiyülevvel 1 (19 Ocak 1817). Muhte-
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flem bir lâhit. Sultan Selim tâbe serah
Hazretlerinin kad›nlar›ndan Zibifer Ka-
d›n. (Sicill-i Osmânî, 1/36; Ç.Uluçay,
Padiflanlar›n Kad›nlar› s. 117)

1233 Ramazan 5 (12 fiubat 1818). Merhum
Büyük Sultan Mustafa Efendimiz’in 2.
hazinedar› Sabahat Kad›n.

1234 Ramazan 15 (fiubat 1819). fiehzade Sul-
tan Osman’›n dayesi hac› Ahmet Efen-
di’nin efli Fatma Han›m.

1234 Muharrem 7 (Kas›m 1818). ‹ri yaz›l›, ka-
fesî destarl› muhteflem flâhide. Ecille-i ri-
câl-i Devlet-i Aliyye’den defterdar-›
fl›kk-› evvel Bozoklu Mustafa Mazhar
Efendi. (Sicill-i Osmânî, 4/465)

1234 fiaban (May›s 1819). Bozoklu Mustafa
Mazhar Efendi’nin k›z›, Cebbarzâde to-
runu Hatice Elmas Han›m.

1235 M. 20 (Kas›m 1819). Sultan Selim’in
hazinedarlar›ndan Reisü’l-küttab mer-
hum Safi Efendizâde el-hac Mehmed
Emin ‹ffet Efendi’nin efli Hüsnüsafa Ha-
n›m. (Safi Efendi, Haydarpafla Mezarl›-
¤›’nda gömülüdür.)

1237 25 (Mart 1822). Sultan Selim’in cariye-
si ismetlu beflinci Goncenigar Kad›ne-
fendi’nin ç›raklar›ndan kahvecibafl› Ali
Efendi’nin efli Sarayl› Ayfle Han›m.

1239 Rebiyülâhir 22 (Aral›k 1823). Üçüncü
Kad›n ve Mihrimah Sultan’›n kahveci-
bafl›s› el-hac Mehmed A¤a.

1240 (1824). Abdülcebbarzâde Süleyman
Bey’in efli Evkakî Mustafa Pafla’n›n k›z›
el-hac Hafize Han›m.

1242 Zilkade 8 (Haziran 1827). Enderun-› hü-
mâyun çukadar-› hazreti flehriyarî iken
Kütahya nizamiye binbafl›l›¤› ile mahreç
Mehmed Emin A¤a. (Kürkçübafl› ailesi-
ne ait dört kabir daha vard›r.)

1243 Ramazan 5 (mart 1828). Enderun’dan
Mehmed Said Efendi.

1245 (1829). Kapudan pafla divan efendisi hâ-
cegân-› dîvân-› hümâyundan Mehmed
Emin Efendi’nin efli ve anbar emini Na-
ili Efendi’nin k›z› fierife Emine Han›m.

1246 (1830). Cebbarzâde el-hac Abdülgani
Bey’in k›z› Hatice Han›m.

1248 (1832). Hâcegân-› dîvân-› hümâyundan
sand›k emini Mehmet Tahir Efendi.

1249 R. 2 (A¤ustos 1833). Zahîre Naz›r› Tek-
furda¤l› Ahmet A¤a.

1249 (1833). Abdülcebbarzâde Hamza Beye-
fendi efli Mahinur Han›m.

1250 (1834). Serasker-i Asakir-i Mansure-i
Muhammediye devletlu Hüsrev Pa-
fla’n›n divan kâtibi Emin Efendizâde Dî-
vân-› Hümâyun ketebesinden Ahmet

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

330

Selimiye Camii

hazîresinde

Hasip Pafla Türbesi. 



Salim Hasan Efendi.

1251 (1835). Abdülcebbarzâde Hamza Beye-
fendi’nin k›z› Fatma Han›m.

1251 (1835). Abdülcebbarzâde Süleyman
Bey’in k›z› Hatice Leylâ Han›m.

1252 (1836). Akif Pafla’n›n torunu Hayriye
Han›m.

1254 Cemaziyelâhir 27 (Eylül 1838). Akif Pa-
fla’n›n torunu Seyyide Ayfle Han›m.

1255 Muharrem 19 (Mart 1839). Has oda ket-
hüdas› Mustafa A¤a.

1258 Rebiyülevvel 9 (Nisan 1842). Ser Kürk-
çü-i hazreti flehriyarî el-hac Mehmet
Emin A¤a.

1259 Zilkade 29 (Aral›k 1843). Muhteflem bir
lâhit, nefis hat. Sadr-› Rumeli Arabzâde
Hamdullah Efendi’nin efli ve Abdülceb-
barzâde Süleyman Bey’in k›z› Hatice
Leyla Han›m.

1259 (1843). Haf›z ‹smail Efendi.

1262 Cemaziyelevvel 19 (May›s 1846). Süva-

ri miralay› Osman Beyefendi.

1264 (1848). Dahiliye müfliri el-hac Akif Pa-
fla’n›n kardefli mevali-i kirâmdan Ayin-
tabizâde Abdullah Enverî Efendi.

1270 (1853). Süvari mirlivas› Süleyman Pa-
fla’n›n annesi Zeynep Han›m.

1275 (1858). Mustafa Naz›r Efendi.

1275 (1858). Masarifat Naz›r› Mecid Efen-
di’nin annesi Fatma Han›m.

1276 (1859). Mîrimîrân-› kirâm ve Yanya efl-
raf› hanedan›ndan Malik Pafla’n›n toru-
nu Mazhar Bey. (Sicill-i Osmânî, 4/94)

1279 (1862). Selimiye Camii imam› Haf›zü’l-
kurra Nuri Efendi.

1281 gurre-i Zilkade (28 Mart 1865). 2. Ordu-
yu Hümâyundan ‹brahim ‹smail Hakk›
Pafla. (Sicill-i Osmânî, 1/383)

1281 (1864). Hassa ordu-y› hümâyunu kalemi
mümeyyiz-i evveli Haf›z Mehmed fiakir
Bey’in k›zkardefli, maliye hazine-i celile-
sinden Ahmet Muhtar Efendi’nin efli
fierife Emine Han›m.
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1282 Ramazan 5 (22 Ocak 1866). 4. Ordu-y›
Hümâyun topçu mirlival›¤›ndan emekli
Osman Pafla. (Sicill-i Osmânî, 3/448)

1283 Rebiyülevvel 3 (16 Temmuz 1866).
Hatt› çok nefistir. Evkaf-› hümâyun na-
z›r› Hüseyin Mecid Efendi. (Sicill-i Os-
mânî, 4/95; Vak›flar Der. 18/44)

1284 gurre-i Zilkade (24 fiubat 1868). Süvari
Mirlivas› Süleyman Pafla (Sicill-i Osmâ-
nî, 3/100)

1286 (1869). Etraf› dökme demir flebekeli bü-
yük aile sofas›. Muhteflem lâhit. Hasib
Pafla. Kitâbesi fludur:

Meflâm-› câme gülzâr-› fenâ buy-› bekâ virmez
Hezâr›n nâleden bu nüktedir her ân îmâs›
Kaza sâkîsi devr-i camda etmez mürâat›
Müsâvîdir ecel bezminde dehrin pir ü bernâs›
Mükerrer her hazâinde nezâret eyleyüb âhir
Bu merhûme emel kalm›fl idi Cennet temâflâs›
‹düb tevhîd ile hatm-i nefes bu tekye-i tenden
Müreccâh oldu bî-flek rütbe-i dünyaya ukbâs›
Sâid’â geldi bir târîh-i zîba fevtine dilden
Hasib Pafla’n›n olsun kasr-› ›lliyyîn me’vâs›

1286

(Sicill-i Osmânî, 2/180; Z. Pakal›n, Tan-
zimat Maliye Naz›rlar›, 1/140)

1291 (1874). Anbar-› amire ketebesinden el-
hac Haf›z Mehmet Emin Efendi’nin k›z›
Asakir-i bahriye mensubat›ndan el-hac
Mehmet Efendi’nin efli Fatma ‹smet Ha-
n›m.

1294 Muharrem 17 (Ocak 1877). Meflahir-i
vükelâ fiah Hüseyin Efendi.

1294 Muharrem 15 (Ocak 1877). Evkaf-› hü-
mâyun naz›r› Hüseyin Mecid Efendi’nin
o¤lu el-hac Hamid Tevfik Bey.

1296 (1879). Hasib Pafla’n›n mahdum-› mü-
kerremi ‹smail Hakk› Bey. Tarih m›sra›
fludur:

“Ola Cennet’de ‹smail Hakk› câr-› ‹brahim.”

1298 (1881). Hasib Pafla’n›n torunu, Safvet
Bey’in o¤lu Mir Mehmet Asaf Bey.

1298 (1881). Saray-› hümâyun matbah-› ami-
re ketebesinden el-hac Haf›z Mehmed
Emin Efendi’nin efli fierife Emine Ha-
n›m.

1301 Cemaziyelevvel (Mart 1884). Hasib Pa-
fla’n›n biraderzâdesi Mehmet Muhlis
Bey.

1303 (1885). Edhem Pafla’n›n efli Zeynep Ha-
n›m.

1303 (1885). Karahisar mutasarr›f› Ahmet
Cavid Pafla’n›n k›z› ve Seyyid Hasan Ha-
lid Bey’in efli Cahide Han›m.

1307 fiaban (Mart 1890). Efahim-i saltanat-›
seniyyeden Maliye Naz›r› Hasib Pafla’n›n
efli Hadice Nev’i Han›m. (Pafla’n›n ilk
efli, fiah Kulu Tekkesi’nde gömülüdür.)

1308 (1890). Yaveran-› hazreti flehriyarî Mir-
liva Ali R›za Efendi’nin kay›n pederi
Murteza Bey.

1309 Ramazan 20 (18 Nisan 1892). Pazar ge-
cesi Do¤anc›lar Meydan›’nda flehid olan
Hassa Ordu-y› Hümâyunu 6. alay› bölük
eminlerinden, Ordu-y› Hümâyun leva-
z›m dairesi ikincisi Ali Bey o¤lu Nuri
Bey.

1316 Zilhicce 10 (Nisan 1899). Hazreti flehri-
yarî Tüfengi bölü¤ü mirlivas› Ali Pa-
fla’n›n efli Fat›mat’üz-Zehra Han›m.

1323 (1905). Hasib Pafla’n›n o¤lu Hasan Pafla.

1329 (1911). Cavid Pafla’n›n efli Firdevs Ha-
n›m.

Cavit Pafla’n›n kabri de buradad›r. Fakat
tafl› yoktur. Ailenin di¤er fertleri, Kara-
caahmet Mezarl›¤›’nda 2. Ada’da ve G
Bölümü’nde medfundur. Büyük sofa,
Toydemir Ailesi ile paylafl›lm›flt›r.

1331 Eylül 16 (1915). Çanakkale’de flehid
olan mülâz›m-› evvel Hakk› Efendi bin
‹smail Efendi. Kabrinin önündeki avlu
duvar›nda çeflmesi vard›r. Ruhu için ya-
p›lm›flt›r.

1922 Hasib Pafla’n›n o¤lu Hasan fievki Pafla.
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Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/189) (H. fiehsuvaro¤-

lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul, s. 228) (Mir’at-i ‹stanbul, s.

77) (O. Aslanapa, Türk Sanat›, s. 143) (Ruzname, s.

110/b) (C. E. Arseven, Türk Sanat› Tarihi, s. 418) (Mus-

tafa Cezar, Sanatta Bat›ya Aç›l›fl, s. 24-32, ve Osmanl› Dev-

rinde ‹stanbul-Yang›nlar ve Tabii Afetler, s. 391) (Tarih-i

Cevdet, Üçdal Neflriyat›, 7/376 ve 8/91) (Gezi Notu) (Filiz

Güneri, Selimiye K›fllas› ve Selimiye Camii, Yay›nlanmam›fl

Tez, No: 4016) (Musahipzâde Celâl, Eski ‹stanbul Yaflay›fl›,

s. 84-85) (Selimiye Camii, Ahmet Refik, 11 Eylül 1936 Ak-

flam) (M. Erdo¤an, Trakya Abidelerinde Yap›lan ‹mar Çal›fl-

malar›, Güneydo¤u Avrupa Arafl. Der. 6-7, 1978, s. 127)

(‹zzet Kumbarac›lar, Türk Mimarlar›, Arkitekt 1937 Say›:

3) (Selçuk Betur, Üsküdar’da Selimiye Camisi, Uzunçarfl›l›

Arma¤an›, s. 375) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s.

442)

SELMAN A⁄A CAM‹‹

Cami, Selman-› Pak Caddesi ile Hakimi-
yet-i Milliye Caddesi’nin birleflti¤i yerde

ve birinci caddenin sa¤ köflesindedir.

Selman-› Pak Caddesi’ne aç›lan ve 1965 tari-
hinde yapt›r›lan kesme tafl kemerli avlu kap›s›-
n›n sa¤ taraf›nda üç yüzlü meflhur Horhor Çefl-
mesi ve cami bânisi olan Selman A¤a’n›n H.
914 tarihli kabri bulunmaktad›r.

Selman A¤a, Babü’s-saâde A¤as› (Kap› A¤as›-
K›zlar A¤as›) olup, Sultan II. Bayezid’in ferma-
n› ile idam edilmifltir. Kabir tafl›nda flu kitâbe
bulunmaktad›r:

Üsküdar Cami ve Mescitleri

333

Selman A¤a Camii.



Hüve’l-Bâkî
Kad intekale min dâri’l-fenâi ilâ dâri’l-beka
Darü’s-saâde a¤as› sâhibu’l-hayrat
Ve’l-hasenât el-merhum el-ma¤fur
Es-sa’îdü’fl-flehîd Selman
A¤a ruhuna ve kâffe-i ehl-i iman
Ervâh›na r›zaen lillâhi Te’âlâ
el-Fatiha. Sene 914

Fî Cemaziyelâhir

Buna göre Selman A¤a, Ekim 1508 tarihinde
idam edilmifltir.

Ufak avlusundaki su haznesi fleklindeki kapak-
l› flad›rvan›, 1256 (1840) tarihinde T›fl›zâde
Mahmud A¤a, efli Fatma Han›m’›n ruhu için
yapt›rm›flt›r.

Avludan, eskiden ahflap olan son cemaat yeri-
ne girilir. Kemerli kap›s› üzerinde Arapça bir
kitâbe tafl› bulunmaktad›r.

“Essese bünyan hâzâ el-bekate’l-mübarekete Sel-
man A¤a ibn-i Abdullah tâlibe’r-rahmete ve
vak’el-hitam fî Receb li senete isna aflr ve tis’amie
912 fî evail-i cemâziyelâhire”

Kitâbeden anlafl›ld›¤›na göre cami, 912 senesi
Recebinde (Kas›m/Aral›k 1506) tamamlan-
m›flt›r.

Bu kitâbe üzerine son tamiri s›ras›nda bir ayet-
i kerimeyi havi bir kitâbe daha konmufltur.

Kare plânl› mabet alt üst pencerelerden ›fl›k
al›r. Üsttekiler vitrayl›d›r. Ahflap çat›s›n›n üze-
ri kurflun kapl›d›r.

Sa¤ taraftaki minarenin kaidesi kesme tafl olup
üst k›sm› ince tu¤ladand›r. Son tamirde onar›l-
m›flt›r.

Selman A¤a’n›n kabri önünde caddeye bakan
bir hâcet penceresi vard›r. Caddeye Selman-›
Pak denmesi, Selman A¤a’n›n isminden dola-
y›d›r. A¤a’n›n ‹stanbul’da, Kazanc›lar’da Ali
Pafla Camii civar›nda bir ‘mekteb-i âlî’si vard›.

Mabet, 1313 (1895) tarihinde, Galip Pafla’n›n
Evkaf Nezareti döneminde tamir edilmifltir.
(Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/86)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi,1/39 ve 2/204) (Mir’at-i

‹stanbul, s. 138) (Sicill-i Osmânî, 3/78) (Konyal›, Üsküdar

Tarihi 1/269)
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SERÇE HATUN CAM‹‹

Mescit, Bülbüldere Yolu üzerinde, Selman-
› Pak Caddesi ile Tophanelio¤lu Soka-

¤›’n›n birleflti¤i yerde ve soka¤›n sol köflesinde
idi. Ahflap olan mabetten bugün eser bile kal-
mam›flt›r. Bugün yaln›z, Serçe Hatun’a ait ol-
du¤u söylenen bir kabir mevcuttur. fiâhidesi
yoktur. Burada 75 seneden beri oturan bir aile,
tafl›n›n hiç bir zaman olmad›¤›n› iddia ediyor.

Kabrinin bafl taraf›ndaki bahçe duvar› üzerine
yeni yaz› ile flu kitâbe konmufltur:

“Sâhibu’l-hayrât merhûme hoca Serçe Hatun Ru-
hu için el-Fatiha”

Kabrin yan›nda ulu bir servi a¤ac› vard›r.

Hadîka yazar› bu konuda flu bilgiyi vermekte-
dir:

“Bânisi, Serçe Hoca Mehmet Efendi’dir. Meza-
r› bilinmiyor. Mahallesi yoktur.”

1925-30 tarihlerinde mamur olan mabet, 1940

tarihlerinde harab olmufl ve Vak›flarca kadro
harici b›rak›larak sat›lm›flt›r. (Vaziyet plân›
için Tophanelio¤lu Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/235) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 98)
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S‹NAN PAfiA CAM‹‹

Cami, Üsküdar Kaymakaml›¤› binas›n›n ar-
kas›ndaki semttedir. Halk Dershanesi So-

ka¤› ile Toprakl› Soka¤›n birleflti¤i yerde ve
ikinci soka¤›n sol köflesindedir. Cami, hamam,
çeflme ve bütün bir mahalle, Yemen Fatihi Si-
nan Pafla taraf›ndan kendi paras› ile yap›lm›fl-
t›r. Fakat hangi tarihte yapt›r›ld›¤› belli de¤il-
dir.

Muallim Cevdet, mabedin tesislerine ait vak-
fiyeler tarihlerinin 990-1000 (1582-1593) y›l-
lar› aras›nda oldu¤unu kaydetmifltir. Bu du-
rumda cami ve mahalle bu tarihler aras›nda
yap›lm›fl demektir. Gerek camiin ve gerekse
çeflmenin kitâbesi maalesef bize kadar gelme-
mifltir.

Konyal›’n›n Üsküdar Tarihi adl› eserinde görü-
len kitâbe, Sinan Pafla’n›n Kas›mpafla, Kulak-
s›z semtindeki di¤er camiine aittir. Meflhur fla-

d›rvan da orada idi. (Bunun için bkz. Hadîka-
tü’l-Cevâmi, 2/21)

Sinan Pafla’n›n di¤er eserlerinde oldu¤u gibi,
bu cami de Mimar Davut A¤a (öl. 1598) tara-
f›ndan yap›lm›flt›r.

Sinan Pafla, 3 Nisan 1596 tarihinde öldü ve
Divanyolu’nda, Parmakkap› (Çarfl›kap›)’da in-
fla ettirmifl oldu¤u türbeye defn olundu. Türbe-
nin yan›nda Davut A¤a’n›n eseri olan medre-
sesi ve 1002 (1593) tarihli zarif bir sebili var-
d›r.

Sinan Pafla, bunlardan baflka; Kas›mpafla’da ve
Üsküdar’da kendi ismiyle an›lan mahalle,
Dimyat’da, Yemen’de, Selânik’te birer cami,
Karaman’da bir hamam yapt›rd›¤› gibi baflta
Malkara olmak üzere, Filibe, Bursa, Mihaliç,
Birecik, Halep, fiam, Trablus ve Van’da bir
çok vak›flar tesis etmifltir. Ayr›ca Üsküp civa-
r›nda Kacanik’te bir cami, bir medrese yapt›r-
m›fl ve bunlara bir hamam, iki han ve baz›lar›y-
la Prifltine’de bir hamam vakfetmifltir. Bunla-
r›n d›fl›nda ‹stanbul’daki Tophane’yi kendi pa-
ras› ile tamir ettirmifl ve halk›n ricas› üzerine
30.000 kurufl sarf ile Uzuncaova’dan Filibe’ye
giden derbentte iki han, bir cami, imaret, iki
hamam ve dükkânlar infla ettirmifl ve buras›n›
flenlendirmek için Anadolu’daki Yabano-
va’s›ndan 150 haneyi nakl ve iskân ettirmifltir.

Sarayburnu’nda, sahilde, Mimarbafl› Davut
A¤a’ya yapt›rd›¤› ve ‹znik çinileri ve alt›n na-
k›fllarla bezenmifl, kendi ad› ile an›lan ve ayn›
zamanda kubbesinin iç k›sm›nda as›l› bir sal-
k›m inciden dolay› da ‹ncili Köflk diye meflhur
olan muhteflem köflkü Sultan III. Murat’a he-
diye etmifltir. Bu köflkün harabesi hâlâ yol ke-
nar›nda durmaktad›r.

1595 harbinin devlet hazinesine fazla yük ol-
mamas› için, yüksek devlet ricalinin birer ka-
d›rga donatmalar›n› isterken de, kendi paras›
ile bir amiral gemisi donatmak suretiyle buna
önayak olmufltu. Sinan Pafla’n›n serveti o kadar
çoktu ki, halk aras›nda ilm-i simya (bak›rdan al-
t›n yapma sanat›) bildi¤ine ve bu yoldan zen-
gin oldu¤una inan›lm›fl idi. Vefat›nda, 600.000
duka alt›ndan baflka, 20 sand›k zeberced, 61 öl-
çek inci, 600 samur kürk ve milyonlarca akçe
tutan di¤er k›ymetli eflya b›rakm›fl idi.

Yemen Fatihi Sinan Pafla, bir Osmanl› veziri
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olup, 1520-1596 tarihleri aras›nda yaflam›fl ve
befl defa Sadrazam olmufltur. Sinan Pafla, An-
derson’a göre, Yavuz Sultan Selim’in k›z›ndan
do¤ma, ad› bilinmeyen bir torunu ile evlenmifl
ve saraya damat olmufltur. Bu evlilikten Sinan
Pafla’n›n, Emine ile Mehmet Pafla adl› iki ço-
cu¤u olmufltur. Mehmet Pafla’n›n 1006 (Ocak
1598)’de Gevherimülük Sultan’›n ad› bilin-
meyen bir k›z› ile de evlendi¤i söylenir.

2 Eylül 1595 tarihinde, iki aydan beri düflman
muhasaras›nda bulunan Estergon Kalesi, kah-
ramanca bir müdafaadan sonra, Macar Serdar›
olan Sinan Pafla O¤lu Mehmet Pafla yard›ma
gelmedi¤i için, düflmana teslim edilmiflti. Mu-
hannes ibni muhannes (korkak o¤lu korkak) söz-
cü¤ü ile ac› ac› tenkit edilen Mehmet Pafla’n›n
bu durum karfl›s›nda vezareti kald›r›lm›fl ve
kendisi Belgrad Kalesi’ne hapsedilmiflti. Fakat
üç gün sonra afva u¤rayarak Belgrad muhaf›z›
olmufltu.

Peçevî Tarihi’nde; “Gösteriflinde o kadar letafet
yok idi, ama çok zeki idi. ........ Sultan Ah-
met’in annesinin iltimas›yla güya hatalar› af-
vedilmifl ve ‹stanbul’a gelmiflti. ‹ptida divan
günü kendisine ‘Hani o Celâlî kuflaklar›’ diye
hitap edildi, sonra da katledildi..... 1012
(1603-4)” diye yazmaktad›r.

Naimâ Tarihi’nde ise, bu öldürme vakas› daha
baflka bir flekilde anlat›lmakta ve olay›n Cema-
ziyelâhir 1014 (Ekim 1605) tarihinde meyda-
na geldi¤i belirtilmektedir.

Hadîka yazar› ise Vefeyât-› Selâtîn ve Meflâhîr-i
Ricâl adl› eserinde; “Vüzeradan iken ‹stanbul’a
ihzar ve katl olunup, 1014 tarihi Rebiülâhiri-
nin beflinci günü pederi camii mezaristan›nda
defn olundu. Kabri örf ile müzeyyendir” diye-
rek Mehmet Pafla’n›n 20 A¤ustos 1605 tari-
hinde öldü¤ünü bildirmektedir.

Mehmet Pafla’n›n kabri lâhit fleklinde olup
elân camiin k›ble taraf›nda durmaktad›r. Dola-
ma sikkeli flâhidesinde yaz› ve tarih yoktur.

Sinan Pafla Camii, y›¤ma moloz tafl›ndan ya-
p›lm›fl olup çat›s› ahflapt›r. Çat›s›n›n kenar›
kirpi saçakl›d›r. 1974-75 y›llar›nda halk tara-
f›ndan flimdiki flekliyle onar›lm›flt›r. Sol taraf-
taki minaresi kefeki tafl ile kaplanm›flt›r. ‹ki
yan› kapal› bulunan son cemaat yerinin üzeri,
dört beton sütunun tafl›d›¤› bir saçak ile örtül-
müfltür. Camiin önünde ve sa¤ tarafta, soka¤a
ç›k›nt› yapm›fl olan kitâbesiz kuru bir çeflme
vard›r ki, Sinan Pafla taraf›ndan cami ile bera-
ber yapt›rm›flt›r. Bu çeflme, son onar›m s›ras›n-
da geriye al›nm›flt›r.
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Mabet, maalesef, 1953 senesinde Vak›flarca
kadro harici b›rak›lm›fl ve k›sa bir süre de ha-
rabe haline gelmiflti.

Camiin hemen arkas›nda bulunan çifte ha-
mam ise, çok daha önceleri y›k›lm›flt›r. fiimdi
yeri arsad›r. Erkekler k›sm›n›n kap›s›, Toprak-
l› Sokak taraf›na, kad›nlar k›sm›n›n kap›s› ise,
bugün mevcut olmayan bir ç›kmaz soka¤a aç›-
l›yormufl.

Camiin hazîresinde, cami mütevellileri ve bu
arada meflhur Raûfî Seyyid Ahmet Efendi gö-
mülüdür. (Raûfî Efendi Tekkesi bahsine bak›-
n›z.)

Hazîrede gömülü olanlar flunlard›r:

1131 (1718). Zeynep Kad›n’›n o¤lu el-hac Ali

1143 (1730). Yemen fatihi Gazi Sinan Pafla
mütevellisi Ali A¤a’n›n efli Tuti Fatma
Kad›n.

1169 (1755). fieyh Hasan Efendi. Sikkesi düfl-
müfl, 16 m›sral› kitâbesi çok siliktir.

1170 Zilkade 27 (13 A¤ustos 1757). Halvetî
sikkeli. Efl-fleyh Raûfî Ahmed Efendi.
Kitabesi fludur:

“Hâdimu’l-fukarâ merhum ve ma¤fûr el-muhtâc
ilâ rahmeti Rabbi’l-Afüv ve’l-Gafûr es-seyyid efl-
fleyh Raûfî Ahmed Efendi’nin rûh-› flerifi çün el-
Fatiha Sene 1170 fî 27 Zilkade.”

1181 (1767). Halvetî sikkeli. Raûfîzâde Efen-
di’nin mahdûm-› mükerremleri es-seyyid
efl-fleyh Mehmed Muhyiddin Efendi.

1189 (1775). Halvetî sikkeli. Hâdimü’l-fukarâ
merhum ve ma¤fûr Raûfîzâde efl-fleyh es-
seyyid Mehmed Nurullah Efendi. 15 Ra.
1189.

1192 (1778). Halvetî sikkeli. Raûfîzâde efl-
fleyh es-seyyid Mehmed Said Efendi.

1214 (1799). Sultan Ahmed fleyhi el-hac Hü-
seyin Efendi’nin k›z› ve Raûfîzâde fieyh
Abdurrahim Efendi’nin efli Esma Hatun.

1223 Receb 18 (9 Eylül 1808). Mehmed Nu-
rullah Efendi’nin efli hadimü’l-fukara
Ayfle Hatun.

1227 Ramazan 23 (1 Ekim 1812). Halvetî sik-
keli. Efl-fleyh es-seyyid Raûfî Efendizâde
efl-fleyh el-hac es-seyyid Nesib Abdurra-
him Efendi.

1228 Zilhicce 17 (11 Aral›k 1813). Küçük flâ-
hide, Halvetî sikkeli. Hâdimü’l-fukarâ
Raûfîzâde efl-fleyh es-seyyid Abdürrahim
Efendi’nin o¤lu efl-fleyh es-seyyid Ah-
med Raûfî Efendi.

1230 fievval 17 (22 Eylül 1815). “Bu bâ¤-› gül-
flenide bir gonca iken” 19 yafl›nda vefat
eden sab›ka Selânik Kad›s› Manyasî
Mehmed Efendi’nin k›z› fierife Ayfle Ha-
n›m.

1246 (1830). Müderrisîn-i kirâmdan Manya-
sîzâde Lütfullah Efendi’nin o¤lu Meh-
med Eflref Efendi.

1296 (1879). Sinan Pafla Camii imam› iken
Hicaz’a azimet eden ve Cidde’de vefat
eden el-hac Haf›z Ahmet Efendi. (Hat›-
ras›na bu tafl dikilmifltir.)

Gömülü bir tafl: Tarikat-i aliyye-i Halvetiy-
ye’den es-seyyid Ahmed Efendi’nin k›z›
ve Raûfîzâde efl-fleyh es-seyyid Abdürra-
him Efendi’nin efli Ümmügülsüm Ha-
n›m.

Sinan Pafla evlâd›ndan ve Malkara’da bulunan
vakf›n›n mütevellisi Süleyman Bey ile 28 Ce-
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maziyelâhir 1249 (12 Kas›m 1833)’te vefat
eden annesi Ümmügülsüm Han›m’›n kabirleri
Karacaahmet Mezarl›¤›’ndad›r. Karacaahmet
Türbesi’nden Tunusba¤›’na do¤ru yüründü-
¤ünde sol tarafta caddenin takriben orta yerin-
de ve mezarl›k duvar›n›n hemen arkas›ndad›r.

Mir’at-i ‹stanbul yazar›, 1890 tarihlerinde “Ca-
miin kap›s› önünde âsâr-› atîkadan say›lma¤a
lay›k bir dibek tafl›” bulundu¤unu görmüfltür.
Bu tafl bugün mevcut de¤ildir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/21-140, 2/226) (E.

Koçu, ‹stanbul Ans. 1/460) (‹slâm Ans. 10/670) (M. Ta-

hir, Osmanl› Müellifleri, 1/177) (Naimâ Tarihi, Dan›flman

Türkçesi, 1/394, 449) (A. Refik, Türk Mimarlar›, s. 26)

(Ayvansarayî, Vefeyât, s. 43) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 148)

(Sicill-i Osmânî, 2/422, 3/109, 4/139) (Konyal›, Üsküdar

Tarihi, 1/271)

SOLAK S‹NAN CAM‹‹

Cami, Selâmi Ali Caddesi ile Tophanelio¤-
lu Soka¤›’n›n aras›ndaki üçgen alan› ta-

mamen kaplamaktad›r. Hazîresi büyük fakat
bak›ms›zd›r. ‹ki yolun birleflti¤i köflede, Mat-
bah Emini Hac› Halil Efendi’nin 1141 (1728-
29)’da yapt›rm›fl oldu¤u bir çeflme bulunmak-
tad›r.

Mabedin sol taraf›nda meflrutas› kap›s›n›n kar-
fl›s›nda ise, yaz›s› olmayan büyük ve yüksek bir
mahalle kuyusu vard›r. Hadîkatü’l-Cevâmi ya-
zar› flu bilgiyi vermektedir:

“Bânisi, Solakbafl› Sinan A¤a’d›r. Kabri orda-
d›r. Camiin içinde as›l› olan bir levhada flu ya-
z›l›d›r:
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‘Cami-i flerîf binâ-i Solak Sinan’

Cami’nin tamamlanma tarihi 955 (1548)’dir.
Minberini, Sultan I. Mahmud devri ‹htisap
A¤alar›ndan Mehmet A¤a ad›nda bir hay›r sa-
hibi koymufltur. Tarihi, 1166 (1752-53)’tür.
Bu Camiin mahallesi vard›r.”

Mabedin sa¤ taraf›ndaki k›sa ve kal›n minare-
sinin gövdesinde ve soka¤a bakan taraf›nda H.
954 tarihli flu kitâbe bulunmaktad›r:

Sâhibu’l-hayrât makam-› cinan
Cami-i flerif binâ-i Solak Sinan

954

Cami, duvarlar› kârgir, çat›s› ahflap olarak ya-
p›lm›flt›r. Tu¤la minaresinin üzeri sonradan çi-
mento ile s›vanm›flt›r. Kad›nlar mahfili iki ah-
flap sütun üzerine oturtulmufltur. Ahflap min-
beri pek küçüktür.

Mihrab›n›n içi, Çanakkale çinisi ile kaplan-
m›flt›r. Yan›nda, üzerine Kâbe resmi yap›lm›fl
bir çini pano vard›r. Üsküdar’da, bu flekilde
Kâbe resmi bulunan tek cami budur.

Mabet, her cephesinde bulunan ikifler pence-
reden ›fl›k almaktad›r. Sinan A¤a’n›n kabri,
camiin sa¤ taraf›ndaki hazîrededir. Etraf›n›
tahta bir parmakl›k çevirmifltir. Bafl ucunda,
üzerinde yaz› bulunmayan, yuvarlak, granit bir
sütun, ayak taraf›nda ise, dört köfle, kaba, kefe-
ki tafl bir sütun bulunmaktad›r. Granit sütun
üzerindeki kabartma halkadan ve kaideye
oturtma deli¤inden de anlafl›laca¤› üzere baflka
bir yerden sökülerek getirilmifltir. Hazîrenin
yak›n›nda ve fiehzade Çeflmesi’nin yan›nda
bulunan bir Bizans sütun bafll›¤› da dikkati
çekmektedir.

Bu kabrin yan›nda devrinden kalma, ince dört
köfle bir sütun üzerine oturtulmufl burma sar›k-
l› bir kabir daha vard›r. Dört yüzünde de yaz›
vard›r. Bunun yan›nda ise, 971 (1563-64) ta-
rihli bir kad›n kabri bulunmaktad›r. Bu bak›m-
s›z ve periflan hazîrede sütun fleklinde yaz›s›z
flâhideler ve zarif, servi motifli tafllar mevcut-
tur. Granit sütunlar›n burada bol bol kullan›l-
d›¤› görülmektedir.

Sinan A¤a, yapt›rd›¤› bu cami için, Ba¤larba-
fl›’ndan ç›kan ve Selâmi Ali Caddesi’ni taki-
ben bu semte inen bir su getirtmifltir.
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Solak Sinan Camii, 1994 senesi sonunda ona-
r›ma al›nm›flt›r.

Solak, Osmanl› Kap›kulu teflkilât›nda bir s›n›f
askerin ad›d›r. Padiflahlar›n muhaf›z bölükleri
idi. Padiflahlara arkalar›n› dönmemek için sol
elleri ile ok att›klar›ndan Solak ad›n› alm›fllar-
d›.

Solakbafl›lar, di¤er yaya bafl›lar gibi atl› idiler.
Samur veya vaflak kapl› kadife üst elbiseleri gi-
yerler, bafllar›ndaki sorguçlara bal›kç›l tüyü ta-
karlard›. Arkalar›na da zincir ve enselik gümüfl
üzengi ve topuz koyarlar ve sar› çizme giyerler-
di. Sefer esnas›nda nerede köprü varsa orada
attan inip padiflah›n selâm›na dururlard›.

Bu durumda Kabasakal Sinan A¤a, Kanunî
Sultan Süleyman’›n muhaf›z subay› durumun-
dad›r.

Mir’at-i ‹stanbul yazar› flu bilgiyi veriyor:

“Mescit y›ld›r›mdan zedelenmifl ve Hac› Ah-
med Efendi nam›nda bir hay›r sahibi taraf›n-
dan 1300 (1883) tarihinde yeniden yapt›r›l-
m›flt›r. Yan›nda Sürûrî ‹btidai Mektebi vard›r.

1269 (1852)’de fiekercizâde Hasan Bey tara-
f›ndan hayrat edilmifl bir çeflme kâin olup ha-
len cârîdir.”

Sicill-i Osmânî yazar›, Sinan A¤a için flunlar›
yazm›flt›r:

“Kabasakal Sinan A¤a, Müteferrikabafl› olup
vefat›nda Üsküdar’da yapt›rd›¤› mescidine
defn edildi. Kabasakal Mescidi’ni dahi bu infla
ettirmifltir.” (Kabasakal Mescidinin vakfiyesi
927 (1521) tarihlidir.)

Hazîredeki en eski kabir 971 (1563) tarihli
olup Solak Sinan’›n k›z›na aittir. Bunun ya-
n›nda, burma sar›kl› bir kabir daha vard›r ki
üzerinde ‘Mehmed Bin Sinan’ yaz›s› okunmak-
tad›r. Bu da, Solak Sinan’›n o¤ludur. (Tarih
rakam› görülemedi.)

Hazîredeki di¤er flâhideler flunlard›r:

1104 (1692). Sultan Bayezid kâtibi Yakub
Efendi.

1147 (1734). Küçük tafl. Hünkâr kap›c›lar
kethüdal›¤›ndan ç›kma Osman Pafla.
(Sicill-i Osmânî, 3/428)

1185 Receb 27 (5 Kas›m 1771). ‹htisab Emini
Mehmed Ali A¤a. Mescidi, minber ko-
yarak cami haline getiren bu zatt›r. Sicill-i
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Osmânî’nin (cilt: 4 sayfa: 253) kabrinin
Valide-i Atik Camii’nde oldu¤unu yaz-
mas› do¤ru de¤ildir.

1192 (1778). Sarayl› Fatma Kad›n.

1193 (1779). Yi¤itbafl› Mehmed A¤a.

1214 Receb 25 (Aral›k 1799). Kâtibi sikkeli.
Selâmi hammamc›s› Ahmet Efendi. Ya-
n›nda tarih k›s›mlar› gömülü olan, Selâ-
miye hamamc›s› el-hac ‹brahim A¤a’n›n
ve ‹brahim A¤a’n›n k›z›, Hammâmi Ah-
met Efendi’nin efli, Hayrünnisa Ha-
tun’un kabirleri vard›r.

1218 Cemaziyelâhir 13 (Ekim 1803). Tersa-
ne-i amire nakkaflbafl›s› Hasan A¤a.

1223 (1808). Büyük kavuklu. Eflraf-› kuzatdan
Hammâmi Mehmed Efendi.

Solak Sinan’›n ünlü bir mücellit ve müzehhip
oldu¤u söylenmektedir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmî, 2/236) (Sicill-i Osmânî,

2/109) (Pakal›n, Tarih Deyimleri, 3/254-256) (Uzunçarfl›l›,

Kap› Kulu Ocaklar›, 1/221) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri

2/326) (N. Nirven, ‹stanbul Sular›, s. 226) (Mir’at-i ‹stanbul,

s. 145) (N. Büngül, Eski Eserler Ans. Tercüman Yay. 2/65-97)

fiEH‹TL‹K CAM‹‹

Cami, Karacaahmet Mezarl›¤› içinde 5 ve 2
No’lu adalar›n aras›nda, fiehitlik Namaz-

gâh›’n›n sa¤ taraf›nda ve yol afl›r› yerdedir. ‹ki
yolun birleflti¤i yerde bulunan bu harap mabe-
din bugün dört duvar› ve iki yan merdiveni
mevcuttur.

Basit plânda da görüldü¤ü gibi cami sahn›na,
iki tarafl› ve yedifler mermer basamakl› bir
merdivenden evvelâ son cemaat yerine gelin-
mek suretiyle var›l›r. Bu merdivenlerle ç›k›lan
sahanl›klar ikifler mermer sütunun tafl›d›¤› bir
saçak ile örtülmüfltür. Y›¤ma tafltan yap›lm›fl
olan mabet ahflap çat›l› olup, mihrap duvar›-
n›n üstünde ve d›flta, Sultan Mehmet Reflat’›n
bir tu¤ras› ve 1336 (1917-18) tarihi yaz›l› bir
madalyon vard›r.

Fevkânî mabet bu tarihte yapt›r›lm›flt›r. Mina-
resi yoktur. Her cephesinde ikifler penceresi
vard›r. (fiehitlik Namazgâh› bahsine bak›n›z.)

Camiin sol taraf›ndaki Himmet Baba’n›n aç›k
türbesi de bu tarihte yapt›r›lm›flt›r. (Himmet
Baba Türbesi bahsine bak›n›z.)

Mabet, 1984 tarihinde asl›na sad›k kal›narak
yeniden yap›lm›flt›r.
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fiEH‹T SÜLEYMAN PAfiA
CAM‹‹

Mabet, Do¤anc›lar civar›nda Halk Cadde-
si ile Viransaray Soka¤›’n›n birleflti¤i kö-

flededir. Hemen arkas›nda Süleyman Pafla’n›n
büyük muhteflem saray›, yukar›da ad› geçen
yollar›n köflesinde s›byan mektebi ve çeflmesi
bulunuyordu.

Caddeden 7-8 beton merdivenle camiin küçük
avlusuna ç›k›l›r. Kare plânl› cami kesme tafltan
yap›lm›flt›r. Çat›s› ahflap iken sonradan betona
dönüfltürülmüfltür. Dört ahflap sütunun tafl›d›¤›
meflrutas› son tamir s›ras›nda kald›r›lm›flt›r.
Alt›nda son cemaat yeri bulunuyordu. Burada
iki mihrapç›k vard›. Bunlar da, avludaki bile-
zikli kuyu gibi ortadan kald›r›lm›flt›r. Son ce-
maat yerinin tavan› a¤aç ifllemecili¤in en güzel

örne¤i idi. Kap›s› mermer söveli ve kemerlidir.
Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Kad›nlar mah-
fili ahflap iken betona çevrilmifltir. Minber ve
kürsüsü ahflapt›r. Mihrab› mermer kapl›d›r.
Son tamir s›ras›nda eski hususiyetlerini kay-
betmifltir. Alt-üst pencerelerden ›fl›k al›r. Pen-
cere söveleri kefeki tafl›ndan olup kirpi saçak-
l›d›r.

Sa¤ taraftaki minaresi tamamen kesme tafltan
yap›lm›flt›r. fierefesinin alt› istalaktitlidir.
1894 senesindeki büyük depremde y›k›ld›¤›
söylenen minare, 1957-58 tarihlerinde halk
taraf›ndan cami ile beraber flimdiki flekliyle ta-
mir edilmifltir.

Camiin k›ble ve sol taraf› mezarl›kt›r. Bak›m-
s›z olan bu hazîrede bir çok kabir tafl› vard›r.
Bunlar aras›nda fiehit Süleyman Pafla ile Re-
cep Pafla’n›n da kabirleri bulunmaktad›r.

Viransaray Soka¤›’nda, Sar› Süleyman Pa-
fla’n›n kabri önünde ve hazîre duvar›na bitiflik
bir çeflme vard›r. Bu duvar›n d›fl yüzünde bulu-
nan ve Pafla’n›n gömüldü¤ü yerin önüne isabet
eden k›s›mdaki kitâbe, tamir s›ras›nda çeflme
üzerine konulmufl ve hâcet penceresi de kapa-
t›lm›flt›r. Bu çeflmenin çok büyük olan haznesi,
1970 senesine kadar az ileride ve yokufl olan
soka¤›n ortalar›nda durmakta idi. Kesme tafl ve
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tu¤la hat›ll› ve tonoz daml› olan bu yap› bir
apartman sahibine sat›lm›flt›r.

Çeflme üzerindeki kitâbe fludur:

Hilm ü insâfla ma’rûf o Süleyman Pafla
Hayf kim zulm-› firâvânla nâlân oldu
Ekreh hasn›ndaki mü’minlere flefkat itdi
Nakl-i zâd eyleme¤e askere fermân oldu
Güç gelüb asker bed-fikre ân›n fermân›
Cümlesi bafl›na kasd eyledi düflmân oldu
Iyd-i adhade flehid itdiler ol mazlûm›
Vâs›l-› rahmet-i hakk nâ’il-i gufrân oldu
Bî-güneh gitdi cihândan o vezîr-i müflfik
Ey dirîga yine nâ-hak yire bir kan oldu
Didi târîhini erbâb-› basîret an›n
Cennet-i Adn’e varub anda Süleyman oldu

1098

Sar› Süleyman Pafla diye de bilinen pafla Her-
sekli’dir. Sultan IV. Mehmet saltanat›n›n bafl-
lar›nda Topkap› Saray›’ndaki helvac›lar züm-
resine dahil olmufl padiflah›n musahiblerinden
Dilsiz Tavflan A¤a’n›n kethüdas› ve sonra ka-
puc›bafl› ve daha sonra da 1669’da çavuflbafl› ve
Faz›l Ahmet Pafla’n›n kethüdas› olmufltur.

Süleyman Pafla, çavuflbafl›l›¤› s›ras›nda, üçüncü
vezir Merzifonlu Kara Mustafa Pafla ve Reisü’l-
küttab Frenk Mustafa Efendi (1106 Eyüp) ile
‘Bucafl Anlaflmas›’n› 17 Ekim 1672’de imzala-
m›flt›r. Faz›l Ahmet Pafla’n›n vefat›ndan sonra,
1676’da büyük ‹mrahor, 1684’te de vezirlikle
sadaret kaymakam› olmufltur. 1683 Viyana
Bozgunu’ndan sonra, Lehistan cephesi serdar›
oldu. Bu s›rada, Jan Sobyeski kumandas›ndaki
bir orduyu, K›r›m Han› ile beraber, (Kas›m
1694) tarihinde feci bir ma¤lubiyete u¤ratt›.

Harp devam ediyordu. Lotheringen idaresin-
deki Macar, H›rvat ve Alman kuvvetleri ile
hemen bütün Avrupa milletleri flövalyelerinin
kat›ld›¤›, 90.000 kiflilik büyük bir ordu 18 Ha-
ziran 1656’da Budin’i kuflatt›. Süleyman Pafla,
kalenin düflmesine ihtimal vermeyerek a¤›r
davrand›. Durumun vehameti kendisine bildi-
rildi¤i halde ehemmmiyet vermedi. Fakat son-
radan kaleye gönderdi¤i kuvvetler bozuldu.
Nihayet 78 günlük bir kuflatmadan sonra 2 Ey-
lül 1686’da kale kumandan› ünlü Abdi Pa-
fla’n›n flehid düflmesi üzerine, 145 sene Osman-
l› idaresinde kalm›fl olan serhad flehri Budin
düflman eline geçti.

1687 senesi bahar›nda, fiiklofl Kalesi önlerin-
de, Prens fiarl kumandas›ndaki Avusturya Or-
dusu’yla karfl›lafl›ld› ve baz› baflar›lar elde edil-
di. Fakat sonra, Süleyman Pafla’n›n orduyu di-
siplin alt›nda tutmaktaki baflar›s›zl›¤› yüzün-
den büyük bir yenilgi yafland›. Defterhane ve
ordu hazinesi düflman eline geçti. Bu s›rada
Serçeflme Ye¤en Osman Pafla askeri k›flk›rta-
rak, Süleyman Pafla aleyhinde ayakland›rd›.
Bunu haber alan Veziriazam, Sancak-› fierîf’i
yan›na alarak Tuna yolu ile Belgrad’a kaçt›.
Fakat burada fazla kalmayarak nehir yolu ile
Rusçuk’a ve oradanda 15 Eylül 1687’de Davut-
pafla’daki çiftli¤ine geldi. Hemen k›yafet de¤ifl-
tirerek, sadaret kaymakam› Recep Pafla ile gö-
rüfltükten sonra, Kuruçeflme’deki yal›s›n›n ya-
n›ndaki bir evde sakland›. Ancak bu gizli du-
rum üç gün devam etmifl ve Recep Pafla, sada-
ret mührü ile Sancak-› fierifi, 18-19 Eylül ge-
cesi padiflaha teslime mecbur olmufltu. 5 Ekim
1687’de Padiflah, bu iki paflan›n yakalanarak
hapsedilmesini emretti. Bunu haber alan Re-
cep Pafla, Bab›ali’den kaçm›fl fakat Süleyman
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Pafla sakland›¤› evde yakalanm›flt›. Bir gün Ka-
p›aras›’nda hapis kald›ktan sonra, 7 Ekim
1687’de idam edildi. Süleyman Pafla’n›n kesi-
len bafl› ‹stanbul üzerine yürümekte olan asi
askerlere gönderildi.

Süleyman Pafla’n›n bafls›z cesedi camiinin mih-
rab› önünde gömülüdür. 12 x 12 cm. boyutla-
r›ndaki flâhidesi üzerinde kallâvî bir kavuk ve
tarihsiz bir kitâbesi vard›r ki, fludur:

“Merhûm ve ma¤fûr Veziriazam Süleyman Pafla
ruhuna el-Fatiha”

Ayak tafl› yuvarlakt›r. Recep Pafla’n›n tafl› da
bu tafl›n ayn›s› olup ayn› taflç› elinden ç›km›fl-
t›r. Üzerinde ayn› kitâbe vard›r. Yaln›z Recep
Pafla’n›n ismi yaz›l›d›r. Ayak tafl› kaybolmufltur.

Süleyman Pafla ile kader birli¤i yapm›fl olan
Recep Pafla Hersekli’dir. 1080 (1669-70)’te ‹s-
tanbul’a gelerek Çavuflbafl› Sar› Süleyman Pa-
fla’ya ba¤lanm›fl ve onun mirahurl›¤›nda flat›r›
ve sonra kethüdas› olmufltur. 1095 (1684)’te
Kap›c›lar kethüdas› ve o sene Nisan›nda mira-
hur-› evvel oldu. 1097 (1686)’da efendisi Sü-
leyman Pafla Sadrazam olmakla o da vezir oldu.

Recep Pafla, 28 Zilkade 1098 (5 Ekim 1687)’de
Bab›ali’den kaçt›ktan sonra Çatalca’da bir eve
gizlenmiflti. Bu s›rada, 2 Muharrem 1099 (8
Kas›m 1687)’de, IV. Mehmet tahttan indiril-
mifl ve Sultan II. Süleyman (1687-1691) Padi-
flah olmufltu. Ayn› tarihte yakalanan Recep
Pafla, Topkap› Saray›’na getirilerek Kap›ara-
s›’na hapsedilmiflti. 5 Kas›m 1687’de ve efendi-
si Süleyman Pafla’dan 39 gün sonra burada
idam edilmifltir.

Ayvansarayî Haf›z Hüseyin Efendi, Hadîkatü’l-
Cevâmi adl› eserinde, Süleyman Pafla’n›n ya-
n›nda 18 May›s 1632 (H. 1041)’de idam edi-
len Topal Recep Pafla’n›n gömülü oldu¤unu
yazm›flt›r. Oysa o tarihte cami henüz yap›lma-
m›flt›. Ayn› yazar, Vefeyât-› Selâtîn ve Meflâhir-i
Ricâl adl› eserinde ise, Recep Pafla öldürüldük-
ten sonra cesedinin denize at›ld›¤›n› söylemek-
tedir. (Süleyman Pafla Saray›, çeflmesi ve mek-
tebi bahislerine bak›n›z.)

Yukar›daki kitâbenîn alt›nda tarih yaz›l› de¤il-
dir. Son m›sra ebced hesab›na vuruldu¤unda
1098 (1687) tarihi elde edilmektedir. Nefis bir
hat ile yaz›lm›fl olan kitâbe, dört sat›r halinde

ve her m›sra cetvelli olarak haz›rlanm›flt›r.

Süleyman Pafla yerine Sadrazam olan Siyavufl
Pafla, Köprülü Mehmet Pafla’n›n kölesi ve da-
mad›d›r. 29 Rebiyülâhir 1099 (3 mart
1688)’de isyan eden yeniçerilerin saray›na hü-
cum etmesiyle flehid edilmifltir. Kabri, Üskü-
dar’da, Çiçekçi semtinde ve eski Çiçekçi Kah-
vesi’nin arkas›ndad›r. Sünbüliye fleyhlerinden
fiair Nakflî ‹brahim Efendi (öl. 1114/1702) ta-
raf›ndan yaz›lan bir fliir flâhidesine hak edilmifl-
tir ki, o da fludur:

Râh-› Mevlâ’da flehîd oldu Siyavufl Pafla
K›yd›lar böyle vücûda zihî hayfâ hayfâ
Mal›n› garet evlâd›n esîr eylediler
Kerbelâ s›rr› o gün oldu k›yâs et ifflâ
Din ü devletde flecâ’at bir server idi
Bu hakaret ana lay›k de¤il idi haflâ
Rûz-› mahflerde mücâzât olunur elbetde
Ede Hakk Huld-i na’îminde makâm›n› inflâ
Serha-i dil ile Nakflî didi târihî çün
Menzilin Adn-i cinân ola Siyavufl Pafla 1099

fieyh Nakflî Efendi’nin kabri, ‹stanbul’da He-
kimo¤lu Ali Pafla Camii avlusundad›r. fiehid
Süleyman Pafla kitâbesinin de bu fieyh taraf›n-
dan yaz›ld›¤› san›lmaktad›r.

Süleyman Pafla’n›n flehid edilmesinde bafll›ca
rolü oynayan “din ve devlet haini Ye¤en Osman
Pafla ile ona tabi olan asi eflkiyadan” 14 kadar›
Arnavutluk’un ‹pek flehrinde, Süleyman Pa-
fla’n›n ölümünden 18 ay sonra, Mart 1689’da
idam edilmifllerdir. Kesik bafllar› ‹stanbul’a ge-
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tirildikten sonra topluca Üsküdar’da Miskinler
Tekkesi arkas›na gömülmüfltür. Niflanc› Aklî
Mehmet Efendi, Deli Veli Pafla ve Gedik Hü-
seyin Pafla gömülenler aras›ndad›r.

Süleyman Pafla, cami ve çeflmesini, Sultan IV.
Mehmet devrinde ve onun mirahuru iken yap-
t›rm›flt›r.Bu göreve sadaret kethüdas› iken
1087(1676) tarihinde getirilmifltir. Bu s›rada
kendisine Mekke-i Mükerreme’yi tamir görevi
de verildi.

Cami ve çeflmesini 1088 (1677) senesinde
yapt›rm›flt›r. Bunun için, Urfal› flair Nâbî Efen-
di’nin söyledi¤i manzume fludur:

Sâhibu’l-hayrât hem nâm-› Süleyman kim olur
Evveli mir-âhur-› flahenfleh-i âli-nijâd
Hayr içün bu cami ile çeflmeyi k›ld› bina
Eyledi iki veliyyü’n-ni’metin Ruhunu flâd
Birisi Tavflan A¤a makbul-› sultan-› cihân
Biri sadr-› a’zam-› merhum pâkize-nihâd
Sa’yini meflkur u hayr›n› makbul eylesün
Rütbe-i hadd-› kabul-i Hazret-i Rabbu’l-ibâd
Teflneler nûfl eyleyince âb›n› târih içün
Didiler iç bu Süleyman Çeflmesi’nden nûfl bâd

1088

Süleyman Pafla’n›n kendilerine minnet ve say-
g› duydu¤u iki kifliden biri, Dilsiz Tavflan A¤a,
di¤eri ise Köprülü Mehmet Pafla’n›n hakikaten
faz›l ve kültürlü o¤lu, Sadrazam Faz›l Ahmet
Pafla’d›r. Süleyman Pafla, 1087 senesi fiaban›n-
da (Kas›m 1676) vefat etti.

Yerebatan Saray› civar›nda, Üskübî Camii Ya-
n›nda bir sebil yapt›rm›fl olan Tavflan A¤a ise,
bu tarihten sonra vefat etmifltir.

Süleyman Pafla’n›n kabri yan›nda, tarihi yaz›l›
olmayan “Fat›ma bint-i Süleyman Pafla”n›n
mihrabl› flâhidesi bulunmaktad›r. Tavus kuflu
kuyru¤u ile bezenmifl olup kitâbesi güzel bir
hat ile yaz›lm›flt›r.

Hazîredeki di¤er flâhideler flunlard›r:

1111 (1699). Tafl duvara dayal› vaziyettedir.
Hâlâ Sadrazam Hüseyin Pafla’n›n zevcesi
Emine Han›m. (Hüseyin Pafla, Amuca-
zâde Hüseyin Pafla’d›r.)

1120 (1708). Süleyman Paflazâde Yusuf Bey’in
k›z› Fatma Han›m.

1124 (1712). Küçük lâhdi topra¤a gömülüdür.
Mehmet Bey.

1158 (1745). “fiehiden gitdi Ümmügülsüm
Hatun”

1168 (1754). Amucazâde Hüseyin Pafla’n›n
k›z› Fatma Han›m.

1171 (1757). fiâhidesi kâtibi sikkelidir. Sadra-
zam-› esbak Amucazâde Hüseyin Pafla’n›n
k›z› Ayfle Han›mzâde el-hac Ahmet Bey.

1179 (1765). Süleyman Paflazâde Mehmed Bey.

1181 (1767). Süleyman Paflazâde Feyzi Bey’in
k›zkardefli Rabia Han›m.

1182 (1768). Ayfle Han›m.

1183 (1769). Hazinedarzâde Mehmet Emin
A¤a.

1198 (1783). Silâhflor-› flehriyarî Feyzi Beyzâ-
de Mehmed Edib Bey.

1207 (1792). Hasan A¤a.

1225 (1810). ‹smail A¤a’n›n annesi Havva
Han›m.

1282 (1865). fierife Emine Fevziye Han›m.

1302 (1884). fiâhidesi feslidir. Mahmud Bey.

Hazîrede daha bir çok k›r›k tafl ve da¤›lm›fl lâ-
hitler mevcuttur.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/229-230) (Ayvansara-

yî, Vefeyât s. 23, 42, 49-50, 64)(Ayvansarayî, Mecmua-y›

Tevarih, s. 22/b, Süleyman Pafla Çeflmesi md. ve s. 137) (T.

Öz, ‹stanbul Camileri, 2/61) (G. Oransay, Osmanl› Devle-

ti’nde Kim Kimdi, 1/174) (N. Poray, ‹stanbul’da Gömülü

Paflalar, s. 33) (Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, 3/fihrist, Sü-

leyman Pafla md.) (Daniflmend, Kronoloji, 3/463-465 ve fih-

rist) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 109) (Sicill-i Osmânî, 2/307-371;

3/69 ve 3/117) (O. Taib Ahmet, Hadîkatü’l-Vüzera, Fre-

iburg Bask›s›, s. 111) (Gezi Notu) (Defterdar Sar› Mehmet

Pafla, Zübde-i Vekayiat, Tercüman Yay. 1/240-253 ve 2/32,

35, 38, 40, 53, 61, 62, 64, 70, 73, 78, 107, 113, 169-

170) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 79) (M. Tahir, Osmanl› Müel-

lifleri, 1/165) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/277) (Osm. Arfl.

Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/99) (Nâbî Divan› I, Haz. Dr. Ali

Fuad Bilkan, ‹st. 1997 s. 210)
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fiEMS‹ PAfiA CAM‹‹

Cami, fiemsi Pafla semtinde, fiemsi Pafla
Caddesi üzerinde ve deniz kenar›ndad›r.

Avlusunun iki kap›s› olup, biri deniz taraf›na,
di¤eri ise eskiden Tekel binalar›n›n bulundu¤u
flimdiki park yönüne aç›lmaktad›r. Kesme tafl-
tan harpufltal› olarak yap›lm›fl olan bu kap›la-
r›n üzerinde kitâbe yoktur. Avlu duvarlar›nda,
klâsik demir parmakl›kl› pencereler bulun-
maktad›r.

Tekel binalar› taraf›ndaki kap›dan girildi¤in-
de, sa¤ tarafta küçük bir hazîrenin, sol tarafta
ise abdest mahallinin bulundu¤u görülür. Av-
lunun, kuzey ve do¤u taraf›n› ‘L’ fleklinde med-
rese çevirmifltir.

Mabet 988 (1580) tarihinde Mimar Sinan ta-
raf›ndan yap›lm›flt›r. Kare plânl› camiin tek
kubbesi kurflun kapl›d›r. Kubbe, sekiz yüzlü bir
kasna¤a oturtulmufltur. Kasna¤›n dört yüzü,
köflelerde olmak üzere, yar›m kubbeciklerle
takviye edilmifltir. Kasnakta ayr›ca dört pence-
re vard›r.

Camiin son cemaat yeri ve sa¤ taraf›, on mer-
mer sütunun tafl›d›¤› bir revak ile çevrilmifltir.

Revaklar›n üzeri düzdür. Kesme tafltan yap›lan
camiin kemerli cümle kap›s› üzerinde dört m›s-
ral› flu kitâbe bulunmaktad›r:

fiemsi Pafla eyledi bu camii bünyâd çün
Umar›z kim ola merhûmun yeri dârü’s-selâm
Ulvi’yâ hâtif görünce didi kim târîhi
Secde-gâh olsun Habîb’in ümmetine bu makâm

Rakam yaz›l› de¤ildir. Tarih m›sra›n›n ebced
hesab› 988 rakam›n› vermektedir. Fakat 991-
1046 (1583-1636) tarihleri aras›nda yaflam›fl
ve fiakaik-i Nu’maniye’ye bir zeyl yazm›fl olan
Nev’izâde Atâî Efendi, bu zeylinde ve Yayaba-
fl›zâde efl-fieyh H›z›r Efendi bahsinde; “980
(1572) hududunda Üsküdar’da fiemsi Pafla’n›n
cami-i flerifi ve darü’l-hadis ve hankâh› tamam
olundukta ibtida bunlar muhaddis ve müfessir
ve zaviyedar olmufl idi” dedi¤ine göre 988 tari-
hi yanl›fl olmal›d›r.

Kemeri, beyaz ve k›rm›z› mermerden yap›lm›fl
olan bu kap›n›n sa¤ taraf›nda minare kap›s›
vard›r.

Bu küçük mabet alt üst pencereli olup, üst
pencereleri vitrayl›d›r. Çok güzel bir görünü-
mü vard›r. Yar›m kubbeleri ve mermer mihra-
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b› istalaktitlidir. Minberi sonradan yap›lm›fl
olup ahflapt›r. Camiin içi, çini ve kalem ifli gi-
bi süslemeden âridir. Sol taraf›ndaki türbenin,
cami sahn›na bakan büyük penceresine bir de-
mir flebeke yerlefltirilmifltir. Bu genifl pencere-
nin iki yan›na, duvara gömülü olarak dolap-
ç›klar yap›lm›flt›r. Kubbe göbe¤ine ve kasna¤›-
na güzel bir yaz› ile âyetler yaz›lm›flt›r.

Sa¤ taraftaki minaresi mabet gibi kesme tafltan
yap›lm›fl olup flerefesinin alt› istalaktitlidir.
Minare, son cemaat yerine pek az ç›k›nt› yap-
makta olup camiin esas yap›s› üzerine ve köfle-
ye oturtulmufltur.

Hadîkatü’l-Cevâmî yazar›: “fiemsi Pafla, kendi
ismi ile müsemma olan kasr›, Sultan III. Mu-
rad için yapt›rm›flt›r. O münasebetle, yak›n›na
bir cami ve bir medrese binas›na dahi muvaf-
fak olmufltur” demektedir. (fierefâbâd Kasr›
bahsine bak›n›z.)

Cami, zamanla harab olmufl ve bilhassa 1894
zelzelesinden çok zarar görmüfl ve uzun müddet
harabe halinde kalm›flt›r. Halil Ethem Bey,
1932 tarihinde yazm›fl oldu¤u Camilerimiz adl›
eserinde; “Bu güzel Türk abidesinin senelerden
beri devam eden harabiyeti son dereceye gel-
mifltir. Minaresi kâmilen y›k›lm›flt›r. Binalar›-
n›n kurflunlar› çal›nm›flt›r ve k›smen sarmafl›k-
lar duvarlar› istilâ etmifltir.” demektedir. Oysa,
Evliya Çelebi “Sahilde küçük bir camidir. Am-
ma o kadar flirin bina olunmufltur ki, geriden
gören kasr-› müzeyyen zanneder” diye bu cami-
den flitayiflle bahseder.

Evliya Çelebi ile ayn› as›rda yaflam›fl olan ‹s-

tanbul Ermenilerinden Eramya Çelebi, “cami-
in büyük kubbesinin üstünde ve el büyüklü-
¤ünde olan yald›zl› âlem, güneflin karfl›s›nda
p›r›l p›r›l yanar” diye bu camiden bahsetmek-
tedir. ‹nciciyan Efendi ise, cami alemlerinin al›-
fl›lan flekline ayk›r› olarak buraya günefl fleklin-
de bir alem konulmufl olmas›n› sahibinin fiems
(günefl) ad›n› tafl›mas›yla izah etmektedir.

Cami pek harap durumda iken, 1940 y›l›nda
Vak›flar Umum Müdürlü¤ü taraf›ndan tamir
edilmifl, içi ilk defa olarak namaz k›l›n›rken
bafla de¤en yerler ayak basmayacak flekilde ifla-
retlenmiflse de sonradan kald›r›lm›flt›r. Bu son
tamiri bildiren mermer bir levha, camiin yan
cephesi üzerine konulmufltur. Bu s›rada, y›k›l-
m›fl olan minaresi yeniden yap›lm›flt›r. Yine bu
tamirde, camiin kuzey ve bat› taraf›n› kuflatan
revaklar ve son cemaat yeri tamamen kald›r›l-
m›fl, fakat camiin eski hususiyet ve güzelli¤ini
kaybetti¤i görülerek yeniden infla olunmufltur.

Camiin kubbe ve kubbe kasna¤›ndaki yaz›lar,
Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altunbezer’in nefis ce-
li sülüs hatt› ile yaz›lm›flt›r.

Bundan evvel ‹stanbul büyük depreminde za-
rar gören cami bir sene sonra 1313 (1895)’te
onar›lm›flt›. (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u,
1/92 ve Evkaf Defteri II, s. 171)

Camiin bânisi olan fiemsi Ahmet Pafla, s›ras›y-
la Kanunî’nin, Sultan II. Selim’in ve Sultan
III. Murat’›n müsahipli¤ini yapm›fl olup Ende-
run’dan yetiflmifltir. Sonra “Avcubafl›l›k ile ç›-
ra¤ ve sonra Bölüka¤alar› zümresine kat›lm›fl
kâh ulufeciyan a¤al›¤› ve kâh sipahiyan a¤al›¤›
gibi hizmetlerde kullan›l›r iken def’aten on ke-
re 100.000 akçe ihsaniyle fiam Eyaletine ata-
narak Pafla olmufl, sonra Sivas ve Anadolu
emîrü’l-ümerâl›¤› ile taltif edilmifl ve sonra Mî-
rimîrân-› Rumeli olmufltur. Pafla, ilim sahibi
olup naz›m ve nesre kâdir ve silâhflorlukta ve
avc›l›kta nadir olmakla sultan›n daima yan›n-
da haz›r olup” beraber ava giderlerdi. Peçevî
‹brahim Efendi, K›z›l Ahmetli’den beflinci ve-
zir Mustafa Pafla’n›n kardeflidir, demektedir.
fiemsi Pafla’n›n Musa Pafla ad›yla bilinen bir
kardefli daha vard›r.

Candaro¤ullar›’ndan K›z›l Ahmet Bey’in toru-
nu, Mirza Mehmet Pafla’n›n o¤ludur.

Kastamonu, Sinop ve çevresinde bir beylik
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kurmufl olan Candaro¤ullar› aslen Türkmen
bir ailedendir. Bu beylik, 1461 tarihinde Fatih
Sultan Mehmet taraf›ndan ortadan kald›r›l-
m›flt›r. 1554’te fiam, 1555’te Rumeli Beyler-
beyli¤i’nde bulunmufl olan fiemsi Ahmet Pafla,
Kanunî’nin son seferi olan Zigetvar Seferi s›ra-
s›nda ve 2 A¤ustos 1566’da, 90 bin asker ve
300 topla Zigetvar Kalesi’nin kuzeyindeki te-
peleri tutmufl ve kuflatma hatt›n› kurmufltu.
Kalenin fethinden sonra, fiemsi Pafla ile karde-
fli Mustafa Pafla, Babocsa Kalesi’nin fethine
memur olmufllar ve bu kaleyi 30 Eylül 1566 gü-
nü düflmandan alm›fllard›.

fiubat 1568 tarihinde, ‹ran Elçisi fiah Kuli
Han, Sultan II. Selim’in tahta ç›k›fl›n› tebrik
için Edirne’ye geldi¤inde, Rumeli Beylerbeyi
olan fiemsi Pafla taraf›ndan büyük bir tantana
ile karfl›lanm›flt›. Bu s›rada Türk askerinin ih-
tiflam›n› gören elçi;

– Vallah ki, bu askerin süsü ve nümayifli ve
parlakl›¤› hemen bir dü¤ün halk›na benzer, sö-
zü ile Osmanl› askerini hafife almak istemifl fa-
kat, çok zarif ve haz›r cevap bir zat olan Pafla;

– Do¤rudur, Çald›ran’dan Taclu Han›m’› gelin
getiren bu askerdir, diyerek, ‹ran elçisini bu i¤-
neli sözleri söyledi¤ine piflman etmiflti.

Bilindi¤i gibi, Çald›ran Seferi’nde Yavuz Sul-
tan Selim’e esir düflen fiah ‹smail’in güzel kar›-
s› sonradan kaçmay› baflarm›flt›.

fiemsi Pafla’n›n kardefli Mustafa Pafla, 1565 se-
nesinin Nisan / May›s aylar›nda yap›lan Malta 
Seferi’nde ç›karma kuvvetlerinin kumandanl›-
¤›nda bulunmufltu. Bu s›rada 70-75 yafllar›nda
bulunan Pafla, sonradan emekli olmufl ve hac-
ca gitti¤i s›rada orada vefat etmifltir.

fiemsi Pafla’n›n di¤er kardefli Musa Pafla ise,
1543 senesinde Erzurum valisi idi. Çoruh Boy-
lar›’na yapt›¤› bir ak›n s›ras›nda yenilmifl ve
bafl› düflman taraf›ndan kesilmiflti. Bunu duyan
Diyarbekir Beylerbeyi Had›m Ali Pafla, derhal
yetiflerek Gürcüler’i yenmifl ve Musa Pafla’n›n
kesik bafl›n› ele geçirerek Diyarbekir’e dön-
müfltü.

fiemsi Pafla’n›n o¤lu Mahmut Pafla, 986 (1578)
‹ran Harekât›’na kat›lm›fl ve Kerkük, Bolu ve
Nahcivan valiliklerinde bulunmufltu. Mahmut
Pafla, 1593 senesinde aç›lan Nemçe (Avustur-
ya) Seferi’ne de ifltirak etmifl ve Budin Muha-
rebeleri’nde ordunun bir k›sm›na kumanda et-
miflti. 1012 (1603) tarihli ‹ran Harbi’nde, eski
Nahc›van Beylerbeyi Mahmut Pafla’n›n baz›
baflar›lar› görülmüfl fakat, 29 Eylül 1603 tari-
hinde Tebriz’in kuzeyinde ve Sufiyan mevki-
inde yap›lan muharebede, Ah›ska Beylerbeyi
Halil Pafla ile beraber flehid olmufltu.

fiemsi Pafla, camii yap›ld›¤› s›rada, yani 988
(1580) tarihinde vefat ederek, camiin sol tara-
f›ndaki türbesine gömülmüfltür. (Bu türbe bah-
sine bak›n›z.) Pafla’n›n cami inflaat› tamamlan-
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madan vefat etti¤ini, cami kitâbesindeki,
‘Umar›z kim ola merhûmun yeri dârü’s-selâm’
m›sra›ndan anl›yoruz. Fakat bazen, ölmeden
evvel ‘merhum’ sözcü¤ünün kullan›ld›¤› kitâ-
beler de görülmüfltür.

Cami kitâbesi, Ulvi Mehmet Çelebi taraf›n-
dan yaz›lm›flt›r. ‹stanbullu oldu¤undan ‘‹stan-
bulî’ diye de bilinir. Alim flairlerden ve ilmiye-
den oldu¤u halde, makamlar›n› terk ederek in-
zivaya çekilmifl ve 993 (1585)’te vefat ederek,
Galata Mezarl›¤›, Kanl› Kozlar denilen yere
gömüldü. Bas›lmam›fl divan› vard›r.

fiemsi Pafla, camiinden evvel, bugün ayn› ad›
tafl›yan meydana, fiemsi Pafla Kasr› isimli bir
bina yapt›rm›fl ve bunu, III. Murat’a hediye et-
miflti. Bu hediyeden sonra camiin yap›m›na
izin verildi¤i rivayet edilir. (fierefâbâd Kasr›
bahsine bak›n›z.)

Camiin yan taraf›nda, flimdi yeri arsa olan
meflhur Direkli Yal› vard›. Bu yal›n›n çok güzel
bir resmini Üsküdarl› Ali R›za Bey yapm›flt›r.
Tekel binalar›n›n bulundu¤u yerde ise, Abdül-
mecit devri kaptan-› deryalar›ndan Mehmet
Ali Pafla’n›n yal›s› bulunuyordu.

fiemsi Ahmet Pafla’n›n Bolu’da, saray›n›n ya-
n›nda, bugün Sultan Hamam› ismiyle an›lan
bir hamam› ve bir camii vard›r. (fiemsi Pafla
Medresesi bahsine bak›n›z.)

Camiin hazîresinde gömülü olanlar flunlard›r:

1030 (1620). Lâhit. Mihan ibn’it Mehmed
Bey. Bunun yan›nda bir tafl vard›r. Kitâ-
besi erimekte olup okunmaz hale gelmifl-
tir. Rakam yaz›l› de¤ildir. Okunabilenler
flunlard›r: .......Pafla’y› semmi Ahmet
....... Mehmed Bey.
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genel yerleflim plân›.
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kitabesi.



1123 (1711). ‹brahim Bey.

1129 (1717). Bolevî Ayfle Hatun.

1141 (1728). Lâhit Horosanî sikkeli. El-hac
Mustafa Efendi. Kitâbesi 22 m›sra olup
tarih beyti fludur:

Vefât edince du’âgûne düfldü bir târîh
Hüdâ cinân› ide Mustafa Efendi’ye cây
1141

Reisü’l-küttâb ve defteremîni olan Mus-
tafa Efendi devlet namusunu muhafaza
eden, mahir bir kâtip olup ‹nebolu’da bir
cami ve Anadolu’da bir çok çeflme yap-
t›. (Sicill-i Osmânî, 4/422)

Kendisinin, Rumelihisar›’nda, Ali Per-
tek Camii civar›nda bir çeflmesi daha
vard›r ki, k›r›k kitâbesi bu camiin hazîre-
sindedir.

1154 (1741). fiemsi Ahmed Pafla mütevellisi
Bolulu Abazazâde Yusuf A¤a.

1161 (1758). Alicenab Han›m. (Baflka bir
aç›klama yap›lmam›flt›r.)

1192 (1778). fiemsi Paflazâde Mehmed Bey’in
k›z› Ümmügülsüm Han›m.

1192 (1778). ‹brahim Paflazâde Akile Han›m.

1200 (1785). fiemsi Paflazâde Bolulu ‹brahim Bey.

1228 Rebiyülevvel (Mart 1813). Sab›ka kapu-
dan el-hac Mehmed Pafla hazretlerinin
akrabalar›ndan el-hac Edhem Bey’in o¤-
lu Mehmed Emin Bey.

1233 Ramazan 25 (Temmuz 1818). Erzurum
valisi Emin Paflazâde serbevvabîn-i der-
gâh-› muallâ Abdurrahman Bey.

1238 (1822). Humuslu ‹smail Efendi

Rakam yok: fiemsi Pafla Camii ‹mam› Cevrî
Abdurrahman Efendi.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/197, 2/98 ve 2/191, Ev-
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liya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 2/173,

3/172, 10/236) (Eremya Çelebi, 17. As›rda ‹stanbul, s. 54-

298) (‹nciciyan, 18. As›rda ‹stanbul s. 109-110) (H. Edhem,

Camilerimiz, s. 69) (Peçevî Tarihi, Uras Türkçesi, 1/27,

2/10) (Uzunçarfl›l›, Anadolu Beylikleri, s. 147) (F. K›rz›o¤lu,

Osmanl›lar›n Kafkas Ellerini Fethi, s. 173) (Uzunçarfl›l›, Os-

manl› Tarihi, c. 1, fihrist ve 2/402-416) (Daniflmend, Krono-

loji, c. 2 ve c. 3 fihrist) (F. Sözen, Mimar Sinan, s. 217) (M.

Meriç, M. Sinan hayat›) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/62)

(H. fiehsuvaro¤lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul, s. 84) (M. Ta-

hir, Osmanl› Müellifleri, 2/23) (Sicill-i Osmânî, 3/170)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 55) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih,

Haz. F. Derin-V. Çabuk, s. 111) (Ayvansarayî, Vefeyât,

Haz. F. Derin, s. 41) (E. Yücel, fiemsi Pafla Külliyesi, Arki-

tekt No: 336, Sene: 1969, s. 157) (Musahipzade Celâl, Eski

‹stanbul Yaflay›fl›, s. 177) (Konyal›, ‹stanbul Abideleri, Yedi-

gün Nefl. s. 116-117) (S. Eyice, ‹stanbul Minareleri, Türk

San’at› Tarihi, 1/58) (Konyal›, Tan Gazetesi 7. 4. 1938 ve

Yeni ‹stanbul Gazetesi 3. 1. 1967) (Türkiye’de Vak›f Abide-

leri ve Eski Eserler, 2/348) (Konyal›, Üsküdar Tarihi 1/281)

(A. Kuran, Mimar Sinan s. 303-196) (Faz›l Ayano¤lu, Tari-

hi Makbereler, Vak›flar Der. 11/402) (U¤ur Derman, Mimar

Sinan’›n Eserlerinde Hat Sanat›, VI. Vak›f Haftas›-1988, s.

294) (Vak›flar Genel Md. Arflivi, Tarih: 988 (1590) Eski Ya-

z› Defter No: 456, s. 105-122, Kasa: 78) (Vak›flar Genel

Müd. Arflivi, 109 Kasa Nolu Vakfiye Defteri, s. 182, Tarih

Rebiyülevvel 988 (1580) (Atâî, Zeyl-i fiakaik, s. 464, efl-fleyh

H›z›r Efendi) (Vilâyetlerimiz, Bolu, s. 268) (Osm. Arfl. Ev-

kaf ‹daresi Katalo¤u 1/92 ve Evkaf Defteri II, s. 171)

fiEREFÂBÂD CAM‹‹
(ADL‹YE CAM‹‹)

Mescit, fiemsi Pafla Meydan›’nda ve flimdi-
ki Atatürk Heykeli’nin biraz gerisinde

idi. Sa¤ taraf›nda eski Bostanc› Oca¤› bulunu-
yordu. Bu ocak sonradan Nizam-› Cedid Kara-
kolu olmufl ve bugünkü halini 1258 (1842) ta-
rihinde alm›flt›r. Halen Hava üssü lokali olarak
kullan›lmaktad›r. Mescidin sol taraf›nda, esas›
1580 tarihinde fiemsi Ahmet Pafla taraf›ndan
Sultan II. Murat’a bir hediye olmak üzere yap-
t›r›lan fierefâbâd Kasr›, arka taraf›nda ise 1231
(1816) tarihli Sultan II. Mahmut Çeflmesi bu-
lunmakta idi.

Mescit, Sultan III. Mustafa taraf›ndan Ayazma
Camii’nin yap›lmas› s›ras›nda ve artan malze-
me ile 1174 (1760) tarihinde veya bir sene
sonra yap›lm›flt›r.

Sonradan harap olan cami, 1230 (1815) tari-
hinde Sultan II. Mahmut taraf›ndan yeni bafl-
tan yapt›r›lm›fl ve Serefâbâd Kasr› da son flek-
lini bu s›rada alm›flt›r. Bundan ötürü camiin
ad›, Sultan Mahmut’un mahlas› olan Adlî is-
miyle an›lmaya bafllam›flt›r. Bu yenileme s›ra-
s›nda cami kap›s› üzerine konan ve bugün
mevcut olmayan kitâbesi fludur:
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Osman fiakir Efendi’nin
1811 tarihinde yapm›fl
oldu¤u bu resimde:
l- fiemsi Pafla Camii,
2- fierefâbâd Kasr›,
3- Rum Mehmet Pafla
Camii,
4- Adliye Camii,
5- Ayazma Camii ve bu
camiin önündeki sahil
fleridi bugünkü haliyle,
6- K›zkulesi,
7- ‹mrahor Camii
8- ‹mrahor Camii’nin
arkas›ndaki koru,
9- ‹hsaniye semtindeki
koru,
10- Harem semti
korusu,
11- Kaptan Mustafa
Pafla Camii
görülmektedir.

Karfl› sayfada

Sultan ll. Mahmut.
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Câmiü’l-ihsân ü himmet zîb-i taht-› saltanat
Gazi Han Mahmûd-› Adlî flân imâm-ül-Müslimîn
‹t’ibâr edüb fieref-âbâd’e ol flâh-› cihân
K›ld› bu nev ma’bed-i âlî ile eflref-terin
Gerçi Sultan Mustafa-y› sâlis’in bir mescidi
Var idi bu câda evvel lîk bî-vakf-› metîn
Husrev-i âlem bina k›ld›kda hüddâm›n dahi
Eyledi vakf-› hümâyundan vazife ile mekîn
Yazd›m itmâm›nda Vâs›f m›sra-› târîh-i tâm
K›ld› Hakka ma’bed-i tecdîd fiâh-› kâmbîn

1230

Kitâbenin yazar› Vâs›f Efendi 1240 (1824) tari-
hinde vefat etmifltir. Kabri, Üsküdar’da, Karaca-
ahmet Mezarl›¤› 1. Ada’da, fiehitlik Kap›s›’ndan,
‹brahima¤a’ya do¤ru yüründü¤ünde, biraz ileride
ve mezarl›k duvar›ndan on ad›m geride olup flâ-
hidesinin sikkesi düflmüfltür. (S. N. Ergun, Mezar
Kitâbeleri s. 22; Sicill-i Osmânî, 4/600)

Hadîkatü’l-Cevâmi’de, fierefâbâd Camii hak-
k›nda flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi, Sultan II. Mahmut’tur. 1232 (1816-
17) senesi fiemsi Pafla ismiyle an›lan kasr› emr-
i flâhâneleriyle tecdid olundu¤u s›rada yan›nda
bir cami-i flerif dahi yap›lmas›n› irade etmifltir.
Selâtin-i maziye camileri gibi her bir levaz›ma-
t› mükemmel olarak mahfil-i hümâyunu ve va-
az kürsüsü dahi vard›r. Bir flerefeli tek minare-
lidir. Mahallesi yoktur.”

Sedat Eldem Bey’in, Köflkler ve Kas›rlar adl›
k›ymetli kitab›n›n II. cildinde, fierefâbâd Kas-
r› bahsinde ve 379. sayfadaki resimde Adliye
Camii’nin uzun kesme tafl minaresini ve kur-
flun kapl› külah›n› görmekteyiz.

Camiin ne zaman y›k›ld›¤› belli de¤ildir. Za-
manla harap olan bu eser, ihtimal 1894 tari-
hindeki büyük zelzelede hasar görmüfl ve k›sa
bir müddet sonra yok olmufltur. 1950 tarihle-
rinde tafllar›ndan bir k›sm› hâlâ duruyordu.

‹ran fiah› nezdine Büyükelçi olarak 20 Rama-
zan 1225 (19 Ekim 1810) tarihinde ‹stan-
bul’dan ‹ran’a do¤ru yola ç›kan Yasincizâde
Abdülvahab Efendi’nin maiyetine tercüman
olarak kat›lan Bozoklu Osman fiakir Efendi ta-
raf›ndan yaz›lm›fl bir Sefaretname vard›r.

‹ran’dan dönüflünde bir süre Üsküdar Mollal›-
¤› yapm›fl olan Osman fiakir Efendi, Dolma-
bahçe ‹skelesi’nden bakarak, fiemsi Pafla Sara-

y›’ndan K›zkulesi’ne kadar olan k›sm›n resmi-
ni yapm›flt›r. Bu resim Sefaretname’de bulun-
maktad›r.

Resimde Adliye Camii, fierefâbâd Kasr› yan›n-
da ve üç bina ilerisinde aç›kça müflahade edil-
mektedir. Camiin tek kubbesi, pencereli bir
kasnak üzerine oturtulmufltur. Tafl minaresi
mabedin sa¤ taraf›ndad›r.

Kanatl› tipte infla olundu¤u san›lan camiin ar-
kas›nda, yak›n zamana kadar bostan olan, fie-
refâbâd Kasr›’n›n kesif a¤açl› bahçesi görül-
mektedir.

Resim 1811 tarihinde yap›ld›¤›na göre burada
mabedin 1230 (1816) y›l›ndan evvelki hali gö-
rülmektedir. Osman fiakir Efendi 1817 sene-
sinde vefat etmifltir.

Mabet, 1894 depreminde zarar görmüfl ve bir
sene sonra da onar›lm›flt›r. (Osmanl› Arflivi Ev-
kaf ‹daresi Katalo¤u, 1/91)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/191) (Mir’at-i ‹stanbul,

s. 58) (A. Erdo¤an, Üsküdar Su Yolu Haritas›) (26 Haziran

1948, Akflam, Kavak Saray› Mescidi) (Pakal›n, Tarih Deyim-

leri, 3/339) (30 Haziran 1952, Cumhuriyet, fiehsuvaro¤lu)

(S. Eldem, Köflkler ve Kas›rlar II, s. 375) (Belediye Mecmuas›

Eylül 1930, s. 73/1) (F. R. Unat, Osmanl› Sefirleri ve Sefa-

retnameleri, s. 169-178) (Enderunî Vâs›f Osman Bey Divan›,

s. 262-263) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 36) (M. Tahir, Osmanl›

Müellifleri, 2/431) (Konyal›, Üsküdar Tarihi 1/293) (Ata Ta-

rihi, 3/167) (Osm. Arfl. Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/91)

fiÜCA’ BA⁄I CAM‹‹

Mabet, Selâms›z semtinde, Bülbüldere Me-
zarl›¤›’n›n üst taraf›nda, Kalpakl› Soka¤›

üzerinde, fiecaat Soka¤› ile Kozano¤lu Soka¤›
aras›nda ve fiecaat Soka¤›’n›n sa¤ köflesinde-
dir. Karfl› s›rtlara polis lojmanlar› yap›lm›flt›r.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›, ünlü eserinde: “fiü-
ca’ Ba¤› Mescidi der kurb-i Ac›badem” bafll›¤›
alt›nda “Bânisi Selâmi efl-fleyh Ali Efendi’dir.
Ali Efendi 1104 (1692) tarihinde vefat etmifl-
tir” demektedir.

fiüca’ Ahmet Pafla, Niflanc›, Hac›, fiehla ve Yek-
çeflm lâkablar› ile an›lmakta idi. Bir çok görev-
lerde bulunduktan sonra 28 Rebiyülevvel 1153
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(23 Haziran 1740)’da sadrazam olmufl fakat k›-
sa bir müddet sonra azledilmifltir. 1151 (1738)
tarihinde Band›rmal› Tekkesi’ni “müceddeden
bina ve ihya eylemifl”, bu arada da Selâmi Ali
Efendi’nin bu mescidini yeniden yapt›rm›fl ve-
ya tamir ettirerek yan›na bir de çeflme ilâve et-
mifltir. Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›’n›n Band›rma-
l› Tekkesi’ni 1169 da tamir ettirdi¤ini söyleme-
si do¤ru de¤ildir. Çünkü Pafla, dördüncü Halep
valili¤i s›ras›nda 1166 Rebiyülâhir (fiubat
1753)’te vefat etmifltir. Kabri, fieyh Bekir Zavi-
yesi’nde sair vüzeran›n yan›ndad›r.

Ahmet Pafla, 1739’da fiehzadebafl›’nda,
1740’ta Aksaray’da yapt›rd›¤› çeflmelere ilâve-
ten, 174l’de Fatih Türbesi’ne aç›lan avlunun
iki kap›s› yan›ndaki çeflmeleri, ‹stanbul’da Da-
vutpafla ‹skelesi civar›nda, Hobyar Mahalle-
si’nde Bekâr Bey Soka¤› üzerinde kendi ismi
ile an›lan mektebi yapt›rm›flt›r. Ayr›ca Ayaka-
p›’daki Ahmed Çelebi Camii’ni de ihya etmifl-
tir. Paflan›n bunlardan baflka, fiehzadebafl› ci-
var›nda Hoflkadem Camii’nin alt taraf›nda ve
kendi kona¤› yak›n›nda da bir çeflmesi vard›.
Kendisi, Hüdâyî Âsitânesi müridlerinden olup
1137 (1724) tarihinde Bursa’da vefat eden
fieyh ‹smail Hakk› Bursevî hazretlerinin hali-
felerinden idi.

Ahmet Pafla’n›n enifltesi Kap›c›bafl› Telhisizâ-
de Ahmed A¤a 1160 (1747)’de ve ye¤eni Tel-
hisizâde Silâhflor Hüseyin Efendi 1165
(1752)’de vefat ederek Karacaahmet’e gömül-
müfllerdir. Di¤er ye¤eni el-hac Ahmet Bey
1173 (1759)’da vefat edip yine buraya gömül-
müfltür. Hac› Bey’in damad› Silâhflor Ahmed
A¤a 1219 (1804)’te vefat etmifltir.

Ahmet Pafla’n›n amcas› Alaiyeli Hac› Ebube-
kir Pafla’ya Üsküdar’daki saray›nda mükellef
bir ziyafet verdi¤i fiem’danizâde Tarihi’nde yaz›-
l›d›r. Ebubekir Pafla’n›n Aksaray’da güzel bir
mektebi ve sebili vard›r.

fiüca’ Ba¤› Mescidi’nin avlusunda ‘Yan›k Ç›-
nar’ denilen bir ç›nar a¤ac›n›n kovu¤u içinde
bar›nmakta olan Dalga Day› lâkab›yla an›lan
ç›plak ve esrarkefl bir deli, bir gece mescidin
meflrutas›nda oturan genç müezzini öldürmüfl
ve ertesi günü yakalanarak ayn› a¤aca as›lm›fl-
t›r. Bu olay, 1240 Receb-i gurresinde (19 fiu-
bat 1825) meydana gelmifltir.

fiüca’ Ba¤› Camii 1921 A¤ustosunda zuhur

eden büyük Selâms›z yang›n›nda yanm›fl ve izi
dahi kalmam›flken 1991 senesinde yeniden
yapt›r›lm›flt›r. Meyilli bir arazide bulundu¤un-
dan avlusuna merdivenle ç›k›l›r. Sa¤daki mi-
naresi çok yüksektir. Hazîresi yoktur. Kap›s›-
n›n yan›na flu levha konmufltur:

“Tophanelio¤lu Mustafa Pafla Vakf› fiüca’ Ahmed
Pafla Camii pafta 68, ada 159, parsel 1”

Ancak Tophanelio¤lu Mustafa, Pafla de¤il,
Efendi’dir. Kendisi müderris olup 1176 (1762)
tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Karacaahmet
Türbesi yan›ndaki Sa’deddin Efendi Sebili
karfl›s›ndad›r. Mustafa Efendi bu camiye baz›
vak›flar yapm›fl olmal›d›r. Tophanelio¤lu Çefl-
meleri bahsine bak›n›z.

Kaynaklar: (Sicill-i Osmânî, 1/253 fiehlagöz Ahmed Pafla,

4/325-326 Tophaneli Mahmud Efendi) (Hadîkatü’l-Cevâ-

mi, 1/237, 2/210-235) (fiem’danizâde Tarihi, M. Aktepe

Türkçesi fihrist, 1/209 A¤a Pafla) (Ayvansarayî, Vefeyât,

Haz. F. Derin, s. 73)
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TAKKEC‹ MESC‹D‹
(ARAK‹YEC‹ MESC‹D‹)

Mescit, Divitçiler Caddesi ile Körbakkal
Soka¤›’n›n birleflti¤i köflededir. Karfl›s›n-

da ve köflede mescitten 130 y›l sonra yap›lan
Abbas A¤a’n›n 1080 (1669) tarihli bir çeflme-
si vard›r. Halk aras›nda Divitçiler Camii ad›y-
la bilinir.

Mescit, 944 (1537-38) tarihinde vefat eden
Mehmet A¤a ad›nda bir hay›r sahibi taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Sonradan ve 68 y›l sonra
kendi azatl›s› Cafer A¤a taraf›ndan yenilen-
mifltir. Takriben 200 sene sonra III. Sultan
Mustafa devrinde Seyyid Mehmet Emin A¤a
taraf›ndan minber konulmak suretiyle cami
haline getirilmifltir.

Körbakkal Soka¤›’na bakan avlu duvar› üzerin-
de flu küçük kitâbe tafl› bulunmaktad›r:

Arakiyyeci Hac› Cafer Çelebi
Mahallesi ve mescid-i flerifidir
1012 (1603)

Bu soka¤a aç›lan kap›dan küçük bir avluya gi-
rilir. Burada suyu tulumba ile çekilen üç abdest

muslu¤u vard›r. ‹ki taraf› tafl merdivenle ç›k›-
lan son cemaat yeri ahflapt›r. Dört kârgir duvar
üzerine beton has›r at›lm›fl kiremit örtülü kü-
çük bir mabettir. Minberi ve vaiz kürsüsü ah-
flapt›r.

Tafl minaresi sonradan çimento ile s›vanm›flt›r.
fierefesinin korkulu¤u demir parmakl›kt›r.

Cafer Çelebi’nin kabri kefeki tafl›ndan yap›l-
m›fl dört köfleli iki sütundan ibaret olup üzerin-
de yaz› yoktur. Kabrin önündeki hâcet pence-
resinin demir parmakl›¤›na ba¤l› bir mermer
tafl›nda flu kitâbe vard›r:

Arakiyeci Hac› Cafer Çelebi merkad-i flerifidir.
Rahmetullahi aleyh. 1012

Bu kitâbeden Cafer Çelebi’nin mescidi tamir
ettirdi¤i sene öldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Bu kab-
rin arkas›nda ayn› biçimde bir flâhide daha var-
d›r.

Arakiyye, koyun ve deve yününden elle dö¤ü-
le dö¤üle çitifltirilerek yap›lan bir kumafl›n ad›-
d›r. Mevlevî sikkeleri, keçe külahlar ve secca-
deler bundan yap›l›rd›. Üsküdar’da yak›n ta-
rihlere kadar Arakiyeci Hac› Cafer Mahalle-
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si’nde ve Selimiye tezgâhlar›nda bir çok araki-
yeci çal›fl›rd›.

Arakiyeci Mescidi, Tayyarzâde Atâ Bey’e göre
‘Ak-Yapu’ tabir olunan mahalde bulunup 1251
(1835) tarihinde Sultan II. Mahmut “yeniden
yap›l›rcas›na tamir ettirmifl ve minber koyarak
evkaf›n› tamamlam›flt›r”

Bu ifade Hadîka yazar›n›nd›r. Baflbakanl›k Os-

manl› Arflivindeki C. 1207 (Ocak 1793) tarih-
li bir arzda ise “Üsküdar’da Arakiyeci Cafer
mescidine minber koyan Hâce Nefise Hatun
vakf› münhal, cibayet (vak›f gelirlerinin top-
lanmas›) cihetinin tevcihi” yaz›l›d›r.

Nefise Han›m, Mehmet Emin A¤a’n›n efli ola-
bilir. Bu durumda mabede, de¤iflik tarihlerde
iki veya üç defa minber konmufltur. Bu da ca-
miin bir kaç defa yand›¤›n› gösterir. (Osmanl›
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y›l›nda geniflletilmifltir.

Arakiyeci Hac›

Cafer Çelebi kabri.

Arakiyeci Cafer

Camii’nin eski

minaresinin yeri.



Arflivi Evkaf Defteri -1 No: 658)

Arakiyeci Cafer Çelebi ad›yla bilinen bir ma-
bet de, ‹stanbul’da Mevlânakap› civar›nda ve
Yayla Caddesi üzerinde ve bu caddenin Elekt-
rik Soka¤› ile birleflti¤i yerdedir.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/69 ve

2/215) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 2/962) (Mir’at-i ‹stanbul,

s. 127) (Musahipzâde Celâl, Eski ‹stanbul Yaflay›fl›, s. 83)

(Ata Tarihi, ‹stanbul 1292, 3/103) (Osmanl› Arflivi Evkaf

Defteri II, No: 13454 ve III, No: 25971)

TAfiÇILAR CAM‹‹
(MEHMET A⁄A CAM‹‹)

Cami, Karacaahmet Türbesi civar›nda ve
Duvardibi mevkiinde idi. Fethi Ahmet

Pafla’n›n babas› Rodosî Ahmet A¤a, yaklafl›k
1790 tarihlerinde, Karacaahmet Türbesi ile
flimdiki camiin yerinde ahflap bir cami yapt›r-
m›flt›. Taflç›lar Camii bu camiin takriben mih-
rab› önünde veya yerinde idi.

Ayvansarayî, Vefeyât adl› eserinde, Mirahur
Ahmet Pafla’n›n 1067 (1656) tarihinde vefat
edip, taflç›lar civar›nda Çay›r semtinde defn
olundu¤unu bildirir. Ahmet Pafla’n›n kallâvîli
muhteflem lâhdi bugün de mevcut olup Duvar-
dibi Su Terazisi’nin hemen arkas›nda ve köfle-
den 30 ad›m ileridedir. Burada dikkat edilecek
husus, Duvardibi isminin kullan›lmamas›d›r.
Bu mahal, 1790 tarihlerinde Çay›r Semti - Ça-
y›rbafl› isimleriyle an›l›yordu.

Hadîkatü’l-Cevâmi’de flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi, Üsküdar iskelesinde vaki Mihrimah
Sultan Camii’nin bina emini tayin olunan
Mehmet A¤a’d›r ki, mezar tafl›nda tarihi 955
(1548) olup ve kendi dahi camiinin mihrab›
önünde medfundur.”

Bu camiin yak›n›nda Kanunî Sultan Süleyman
devrinde iki defa sadrazam olan Rüstem Pa-
fla’n›n 952 (1545) tarihinde yapt›rd›¤› bir çefl-
me vard›. (Bu çeflme bahsine bak›n›z.)

Camiin karfl›s›nda 1041 (1631-32) tarihinde
vefat eden Himmet Dede’nin kabri bulunuyor-
du. (Himmet Dede Türbesi bahsine bak›n›z.)
Mehmet Süreyya Bey Sicill-i Osmânî, adl› ese-

rinde Mehmet A¤a için flunlar› yazmaktad›r:

“Enderundan yetiflmifltir. Çaflnigirbafl›, kap›c›-
lar kethüdas› olmufl, fiaki Kalender’i yakalama
iflinde büyük hizmeti dokunmufl ve sonra Mih-
rimah Camii’ne bina emini tayin edilmifltir.”

Mehmet A¤a’n›n kabir tafl› mevcut de¤ildir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/223) (Sicill-i Osmânî,

4/112) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 93) (Ayvansarayî, Vefeyât, F.

Derin Tercümesi, s. 45-51) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 29)

TAVAfiÎ HASAN A⁄A CAM‹‹

Cami, ‹nadiye Mektebi Soka¤› ile Gündo-
¤umu Caddesi’nin (Eski Menzilhane Yo-

kuflu, bir ara Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve
halk dilinde ‹nadiye Yokuflu) birleflti¤i köflede-
dir.

Hadîkatü’l-Cevâmi’de flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi Tavaflî Hasan A¤a’d›r. 995 (1587-88)
tarihinde bina etmifltir. Kendi dahi mihrap
önünde medfundur. Mahallesi vard›r.”

Ramazan Ahmet Efendi, mescide minber ko-
yarak mabedi cami yapm›fl ve ayr›ca vak›f ta-
yin etmifltir. Kendisi, Marafll› oldu¤u halde çok
uzun zaman Üsküdar’da oturdu¤u için Üsküda-
rî diye bilinir. Müderris iken 1061 (1651)’ de
Üsküdar ve sonra Galata Mollas› ve Yanbu Se-
fer-i Hümâyunu’nda ordu kad›s› oldu. Attan
düflerek 1078 (1667)’de vefat etti. (Sicill-i Os-
mânî, 2/419; Osmanl› Arflivi Evkaf Defteri I,
No: 183, II, No: 18643 ve IV, No: 30849)

Mescit zamanla harab olmufl ve 1310 (1892)
tarihinde Hatice Hatun ad›nda bir hay›rsever
taraf›ndan bugünkü flekliyle tamir edilmifltir.
Bu tamiri belirten kitâbe, son cemaat yerine
aç›lan ahflap kap› üzerindedir:

Tavaflî ol Hasan A¤a-y› sahib-i cûd ü hayr - endîfl
Mukaddem eylemifl idi bu mübarek mabedi infla
Hadice Han›m ol zahide ve sâhibetü’l-hayrat
Harabe hükmüne girmifl iken yetifldi H›z›r-âsâ
Hulûs-i kalb ve hâlis niyyet ile nakd-i cûdundan
‹kinci def’ada manend-i Cennet eyledi ihyâ
Hüda nail ide herbirini ecrü mes’ubata
Bi-hak beyt-i ma’mûr ü benur Kabetü’l-ulyâ
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Kehrufl Rafetâ nazm eyledim itmam›na tarih
Hadice Han›m ihya eyledi bu cami’-i balâ

1310

(Kitâbeyi haz›rlayan fiair Rafet Efendi için
Fatma Hatun mektebi bahsine bak›n›z.)

Bu son tamir s›ras›nda baz› kabir tafllar› duvar
malzemesi olarak kullan›lm›flt›r. Mabedin du-
varlar› y›¤ma tafl ve tu¤ladan olup, çat›s› ve
son cemaat yeri ahflapt›r. Sa¤ taraftaki tu¤la
minaresinin üzeri çimento ile s›vanm›flt›r. Ca-
mi alt ve üst pencerelerden ›fl›k al›r. Mihrab›,
duvar içindeki bir girintiden ibarettir. Minbe-
ri ahflap ve basittir.

Camiin sa¤, sol ve k›ble taraf› hazîre olup çok
bak›ms›zd›r. Tavaflî Hasan A¤a’n›n flâhidesi
yok olmufltur.

Mabedin ön taraf›nda ve flimdiki meflrutan›n
yerinde, soka¤a ismini veren, ‹nadiye Mektebi 
bulunuyordu.

Gündo¤umu Caddesi’nden yüründü¤üne göre,
bir kaç basamak tafl merdivenle camiin yan ta-
raf›ndaki hazîreye ç›k›l›r. Bu merdivenin sol
taraf›nda, 1134 (1721) tarihinde, Ahmediye
Camii bânisi ‹bnü’l-emin Ahmet A¤a taraf›n-

dan yapt›r›lm›fl olan çeflme ve namazgâh bu-
lunmaktad›r. Caddenin ve çeflmenin karfl›s›nda
ise, meflhur fieyh Haf›z Rufaî Tekkesi vard›r.

Camiye giden yolun iki taraf›ndaki mezarl›k
bak›ms›z olup pek az kabir tafl› kalm›flt›r. Saray
baflkap›c›s› Abdülbaki A¤a’n›n 17 fievval
1171 (24 Haziran 1758) tarihli lâhdi bunlar
aras›ndad›r.

Tavaflî, had›m yerine kullan›lar bir tabirdir. Ri-
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vayete göre tavaflîli¤i ilk defa icat eden, Milât-
tan 2000 y›l evvel hüküm süren Asurlular’›n
cihangir melikesi Semiramis idi. Tavaflî çal›flt›r-
ma¤a ra¤bet ço¤ald›kça ço¤u Yahudi olan esir
tüccarlar› bir tak›m köleleri had›m ederek yük-
sek fiyatlarla satmaya bafllad›lar.. Tavaflî yap-
mak için de¤iflik ameliyathaneler tesis etmifl-
lerdi. Bu ameliyathanelerin en meflhuru Fran-
sa’da Verdün flehrinde kurulan Tavaflîhane idi.
‹nsanl›k hislerinden mahrum olan esirciler bir
tak›m biçare çocuklar› bu ameliyathanelere

götürerek üzerlerinde o müthifl ve vahfli ameli-
yeyi yaparlard›. O zavall› çocuklar›n ço¤u bu
ameliyat neticesinde ölürdü. Sa¤ kalanlar ‹s-
panya üzerinden her tarafa gönderilirdi.

Osmanl› tarihinde isimlerine s›k s›k tesadüf
olunan Tavaflîler iki k›s›md›. Beyazlar›na ‘Ak
A¤a’, siyahlar›na ‘Had›m A¤a’ denilirdi.

Tavaflî Hasan A¤a, Sokollu Mehmet Pafla’n›n
Hazinedar› idi. Peçevî, 20 fiaban 987 (12 Ekim
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1579) tarihinde Sokollu’nun bir suikast neti-
cesinde öldürülmesi olay›n› flöyle anlat›r:

“Her gece âdeti üzre kalkar abdestini tazeler ve
gece namaz›n› k›ld›ktan sonra, Hasan A¤a’ya
Tevarih-i Âl-i Osman’› okuturmufl. Hasan
A¤a da ‘Nerden okuyal›m?’ diye sorunca, o da
‘Sultan Murad’›n Kosova Sahras›’ndaki fleha-
deti yerini oku’ demifl. Bu, savafl sonunda bir
kafirin bir gaflet s›ras›nda Sultan Murad’› han-
çer ile öldürdü¤ünü okuyunca, Mehmet Pafla
el kald›r›p gözyafllar› dökerek, ‘Yarab, bana da
böyle bir flehadet nasip eyle.’ dedikten sonra
padiflah›n ruhu için Fatiha okumufl ve ellerini
yüzüne sürmüfl. Hikmet Huda’n›nd›r. Duas› ça-
buk kabul edilmifl, ertesi günü divan›nda iken
bir divane b›çak ile Mehmet Pafla’y› vurmufl ve
bir saat geçmeden ölmüfltür. Allah rahmetine
gark eyleye.”

Osmanl› Arflivi’ndeki bir inhâda (Vazifeye ta-
yin veya maafla zam için yaz›lan yaz›) “fiehid
Mehmet Pafla’n›n (Sokollu) hazinedar› Tavaflî 
Hasan A¤a evkaf› gelirinden muayyen vazife
ile du’agûlük cihetinin tevcih” edildi¤i görül-
mektedir. (Osmanl› Arflivi Evkaf Defteri II, No:
15681)

Hazîredeki flâhideler flunlard›r:

1037 (1627). Lâhit. Efl-fleyh ‹bn-i fleyh Meh-
med ibn-i Akil

1068 (1657). Poligonal tafl. Hasan Kapudan-
zâde Mehmed kapudan.

1169 (1755). ‹stilâktitli tafl. Abdullah
A¤a’n›n efli Emetullah Kad›n.

1171 (1757). Kap›c›bafl› Abdülbaki A¤a.

1177 (1763). Tavus kuyruklu tafl ve nefis hat.
Fatma Kad›n.

1223 (1808). Es-seyyid Ali Efendi

1305 (1887). Tarikat-i aliyye-i Halvetiy-
ye’den Atpazarî efl-fleyh Osman Efendi
Tekkesi fleyhi ve Tavaflî Hasan A¤a Ma-
hallesi imam› efl-fleyh hace Haf›z Musta-
fa fiükrü Efendi

fieyh Mahmud Hadîdî er-R›faî 1000 (1592) ta-
rihinden sonra, bu camide bir müddet R›faî

ayini icra etmifltir. Halifesi, Mehmed el-Mesa-
nî Efendi idi. fieyh Mahmud Efendi fiam’da
vefat etmifltir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/214) (Pakal›n, Tarih

Deyimleri, 3/422) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 113-114) (Peçevî

Tarihi, Uras Türkçesi, 1/21) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Ev-

liya, Seha Yay›nc›l›k, s. 214) (R. Somarcic, Sokollu Mehmet

Pafla. ‹stanbul 1998, s. 394)

TAZICILAR OCA⁄I MESC‹D‹

Mabet, T›bbiye Caddesi ile Çeflme-i Kebir
Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve soka¤›n sol

köflesinde idi. Karfl›s›nda ve kap›s›n›n mukabi-
linde bir namazgâh çeflmesi olan ve esas› çok
eski bulunan Hasip Pafla Çeflmesi, sol taraf›nda
ve Sultan II. Abdülhamit taraf›ndan yapt›r›lan
ve bu oca¤›n atlar›na bakan Baytar Mektebi ve
1227 (1812) tarihli Nevnihal Hatun Namaz-
gâh› ve Kavak Deresi yak›nlar›nda ve bu mes-
cidin gerilerinde Za¤arc›lar oca¤› ve Harap
Mescit ad›yla an›lan mabet bulunmakta idi.

Hadîkatü’l-Cevâmi’de flu bilgi bulunmaktad›r:

“Bânisi, Sultan Süleyman Han olup fevkânî
bina olunmufltur. Hekimo¤lu Ali Pafla’n›n bi-
rinci sadaretinde arzuhal etmeleriyle Bostanc›-
bafl› bulunan Ömer A¤a’ya hitâben ferman
olunmakla yeniden bina eylemifltir. Ömer
A¤a, 1143 (1730-31) tarihinde vefat edip Üs-
küdar mezaristan›nda medfundur.”

Esb-i Taz› denilen çok süratli koflan atlar›n ye-
tifltirilmesi için kurulan oca¤›n bu mabedinden
eser kalmam›flt›r. Yanl›z ah›rlar›n orta yerinde
bugün de hâlâ duran meydan çeflmesi mevcut-
tur. (Taz›c›lar Oca¤› Çeflmesi bahsine bak›-
n›z.)

5 fiaban 1237 (27 Nisan 1822) tarihli bir yaz›
ile “fiikar-› hümâyun için Üsküdar’da vaki Ta-
z›c›lar Oca¤›’nda mevcut taz›lar›n yiyecekleri
için yevmî 30 k›yye un bedelinin verilmesi” is-
tenmifltir. (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Dahi-
liye III, s. 8)

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/224) (‹. Ta-

n›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, 2/466) (‹stanbul Üni. Ed. Fak. Ta-

rih Der. Say›: 13 s. 83) (R›fat Osman, Üsküdar Sahillerinde

Tarihi Bir Seyran, Belediye Mecmuas› Say›: 73/1 Eylül 1930)
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TEMBEL HACI MEHMET
EFEND‹ CAM‹‹

(ATLAMATAfiI CAM‹‹)

Cami, Atlamatafl› semtinde, Selâms›z Cad-
desi üzerinde ve bu caddenin Tembel Ha-

c› Mehmet Efendi Soka¤› ile birleflti¤i yerde ve
soka¤›n sol köflesinde idi.

Camiin k›ble taraf›nda ve iki yolun birleflti¤i
yerde ve bir çitlenbik a¤ac›n›n gölgesinde bâ-
nisinin kabri, sa¤ taraf›nda Hac› Selim A¤a
Kütüphanesi ve S›byan Mektebi, tam karfl›s›n-
da ve yolun öteki taraf›nda ise Atlamatafl› Ha-
n› bulunuyordu.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar› bu cami hakk›nda flu
bilgiyi vermektedir:

“Bânisi, el-hac Mehmet Efendi’dir. Kabri dahi
andad›r. Camiin mahallesi vard›r.”

Tembel veya Tombul lâkaplar› ile bilinen Ha-
limi Hac› Mehmet Efendi, 1134 (1721-22) ta-
rihinde vefat ederek yukar›da belirtilen yere
gömülmüfltü. Cami ve Hac› Selim A¤a S›byan
Mektebi y›k›lm›fl bulundu¤undan, 1926 sene-
sinin Aral›k ay›nda kabri, Selim A¤a Kütüp-

hanesi’nin sa¤ taraf›ndaki hazîreye nakledil-
mifltir.

Bafl›nda 12 dilimli tarikat tac› bulunan bu kü-
çük, dört köfle flâhidenin üzerinde:

Merhum Halimi Hac›
Mehmet Efendi ruhu
‹çin el-Fatiha
1134

yaz›l›d›r.

Mehmet Efendi, 1721 tarihinde vefat etti¤ine
göre mabet, en geç 1710 tarihlerinde yap›lm›fl
olmal›d›r.

Camiin hangi tarihte yok oldu¤u belli de¤ildir.
Fakat, XIX. yüzy›l ikinci yar›s›nda ortadan
kalkt›¤› söylenebilir.

1890 tarihlerinde yaz›lan Mecmua-y› Tekâ-
yâ’da camiin bir Halvetî Tekkesi oldu¤u belir-
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tilmifl fakat fleyhi gösterilmemifltir. Tombul
Hac› Mehmet Tekkesi diye kay›t düflürülen ve
ayin günü perflembe olan bu dergâh›n bu tarih-
lerde tekke fonksiyonunu kaybetti¤i ve içinde
ayin yap›lamad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Yine ayn› tarihlerde tutulan bir nüfus defterin-
de, Tembel Mehmed Efendi Tekkesi’nin bir
Nakflî Tekkesi oldu¤u ve fleyhinin de 1266
(1849) do¤umlu es-seyyid Haf›z Süleyman
Efendi bin Ahmedî oldu¤u belirtilmifltir.

6 Cemaziyelâhir 1204 (21 fiubat 1790) tarihli
bir vesikada, Tembel Mehmet Efendi Mesci-
di’ne zaviyedar ciheti tevcih edildi¤i yaz›l›d›r.
(Osm. Arfl. Evkaf Defteri I, No: 1619)

Pervitij’in 1930 tarihinde yapt›¤› Sigorta Hari-
tas›’nda mescidin yeri arsa olarak gösterilmifl-
tir.

1937 tarihlerinde arsas›n›n bir k›sm› üzerine
halk›n Tafl Mektep ad›n› verdi¤i 23. ‹lkokul
yap›lm›flt›r. Sonradan, Hac› Selim A¤a ‹lkoku-
lu ismini alan okul halen ilkö¤retim okulu ola-
rak faaliyet göstermektedir.

Yap› durumu bilinmeyen camiin ibadet sahn›
semahane idi. Hac› Mehmet Efendi’nin bir
Celvetî fieyhi ve kendisinin Hüdâyî Tekke-
si’nde yetiflmifl oldu¤u söylenmesine ra¤men
mezar tafl›ndaki serpuflu 12 dilimlidir. Oysa,
Celvetî Tac-› fierifleri’nin 13 dilimli oldu¤u
bilinmektedir. Silsile-i Celvetiye’de de ismi yaz›-
l› de¤ildir.

(Tembel Hac› Mehmet Efendi kabrinin flimdi-
ki yere nakli için Selim A¤a Mektebi bahsine
bak›n›z.)

Mir’at-i ‹stanbul adl› eserin sahibi M. Raif Bey;
“‹flbu mahalde 1132 (1719-20), de bina olun-
mufl ve sonradan yanm›fl Hac› Mehmed Efendi
camii arsas› mevcuttur.” demektedir. Eser
1896 tarihinde bas›ld›¤›na göre mabet bu ta-
rihten evvel yanm›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/236) (E. Koçu, ‹stan-

bul Ans. 3/1303) (S. N. Ergun, Mezar Kitâbeleri, s. 38)

(T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/65) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 137)

(Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi, Nüfus Defteri No:

6290/1, S›ra No: 206)

TOYGAR HAMZA MESC‹D‹

Mescit, eski ad› Ç›nar Yokuflu veya Selâm-
s›z Caddesi olan flimdiki Selâmi Ali

Efendi Caddesi üzerinde ve bu caddenin Toy-
gar Hamza Sokak ile birleflti¤i köflededir. Ma-
bedin üç taraf› yoldur. Sol taraf›nda, Matbah
Emini Halil Efendi’nin 1119 (1707) tarihli
çeflmesi, sa¤ taraf›nda ve biraz ileride ise, Meh-
met A¤a Mektebi ve onun yan›nda, bugün yal-
n›z hazîresi ve bir küçük meflrutas› kalm›fl olan
Toygartepe Nakflî Tekkesi bulunuyordu.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar› flu bilgiyi vermektedir:
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“Bânisi, Toygar lâkab›yla meflhur Hamza Çele-
bi’dir. Mescidinin mihrab› önünde medfundur.
Bu sebepten o semte Toygar Tepesi denmifltir.
Minberini, Sultan I. Mahmud devrinde Mat-
bah Emini el-hac Haf›z Halil Efendi koymufl-
tur. Halil Efendi Defter Emini iken 1167
(1753) senesinde vefat etmekle evinin karfl›-
s›nda bulunan, Afl›k Pafla Camii kabristan›nda
medfundur. Toygar Hamza Mescidi’nin Ma-
hallesi vard›r.”

(Halil Efendi’nin Üsküdar’da yapt›rm›fl oldu¤u
dört çeflme için bu isimle an›lan çeflme bahis-
lerine bak›n›z.)

Bu küçük mabedin duvarlar› kârgir, çat›s› ah-
flap olup basit bir yap› iken, 1975 tarihinde ta-
mamen yeniden yap›lm›flt›r. K›sa minaresi sa¤
taraf›ndad›r. Selâms›z Caddesi’ne göre, set üze-
rindedir. Bu setin alt›na Halil Efendi Çeflmesi
yap›lm›flt›r.

Mir’at-i ‹stanbul adl› eserde, Halil Efendi Çefl-
mesi anlat›ld›ktan sonra flu bilgi verilmifltir:

“Çeflmenin ittisalinde bir mekteb-i ibtidai ile
Toygar lâkab›yla meflhur Hamza Çelebi’nin bi-
na etmifl oldu¤u mescit bulunmaktad›r. ......
Toygar Hamza’n›n mezar tafl›nda flu beyit yaz›-
l›d›r:

Himmeti câri kaâfdan kaâfa
Hazret-i Toygar Hamza Baba
857 (1453)

‹flbu mescitte Nakflibendî ayini icra olunur.
Kap›s› üzerinde olan tarih fludur:

Selim Efendi ehl-i dil yapub bu dergeh-i feyzi
De¤il dergeh heman yapd› kulûb-› Nakflibendân›
Azizim kalbini saf et bu bir beyt-i ‹lâhî’dir
Tevcih k›l e¤er görmek dilersen rûy-i irfan›”

1256 (1840) ve 1295 (1877) tarihli tekkeler
listesinde ayin günü pazar olarak gösterilmifl ve
“Nakflibendiyye’den Selim Baba Tekkesi, der
kurb-i Ç›nar” diye kaydedilmifltir. 1199 (1784)
tarihli tekkeler listesinde ve 1890 tarihinde
bast›r›lan Mecmua-y› Tekâyâ’da ad› yoktur.
Tekkenin en geç 1830 tarihlerinde tesis edildi-
¤i söylenebilir.

Bu iki kitâbe ve mektep bugün mevcut de¤il-
dir. Toygar Hamza’n›n flâhidesine göre mescit,

‹stanbul’un fethi s›ras›nda yap›lm›fl olmakta-
d›r.

M. Süreyya Bey’in Sicill-i Osmânî adl› eserinde
de; “Toygar Tepesi onun ismiyle an›l›r. Sultan
II. Bayezid (1481-1508) ricalinden olup Üskü-
dar’da bir mescit bina etmifl ve vefat›nda mes-
cidi yan›na defn edilmifltir,” denmektedir.

Toygar Hamza Çelebi’nin Okmeydan› civar›n-
da, Kas›mpafla-Hasköy yolu ile Toygar Soka¤›n
birleflti¤i yerde ve soka¤›n köflesinde de kabri
vard›. Tam karfl›s›nda, eski bir kolluk olan flim-
diki karakol binas› bulunmaktad›r. Aç›k türbe-
si 1940 tarihlerinde yok olmufltur. Sokak hâlâ
bu zat›n lâkab› ile an›lmaktad›r.

Süheyl Ünver Bey, bu kabri görmüfl ve mezar
tafl› üzerindeki kitâbeyi yazm›flt›r. Bu, yukar›da
Mir’at-i ‹stanbul yazar›n›n kaydetti¤i kitâbe-
nin ayn›s›d›r. Hadîkatü’l-Cevâmî yazar› da
kabrin mescidi hazîresinde oldu¤unu söyledi¤i-
ne göre, ikinci kabir makam olmal›d›r. Hamza
Çelebi’nin ad›, Fatih Devri Mimarîsi adl› eser-
de kay›tl› de¤ildir. Buna ra¤men Fatih veya
Bayezid devrinde yaflam›fl ünlü bir okçu (ke-
mankefl) oldu¤u, Okmeydan› civar›na makam
tafl› dikilmesi ile kesinlik kazanm›flt›r.

Öte yandan, Osmanl› Devrinde ‹stanbul Bah-
çeleri adl› yaz›s›nda Muzaffer Erdo¤an, “Üskü-
darl› Toygar Baba lâkab›yla maruf Hamza Çe-
lebi’nin, Sultan III. Ahmet devrinde (1703-
1730) yaflad›¤›n› ileri sürmekte ve bu zat›n ün-
lü bir fiükufeciyan (çicekçi) oldu¤unu vesika-
ya dayanarak beyan etmektedir.

Gezilerine 1630 tarihlerinde bafllayan ünlü
seyyah›m›z Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde
Toygartepesi’nden bahsetmifltir.

Mescit, 1339 (1920) tarihinde Hac› Emir
Efendi taraf›ndan, bundan evvelki hali ile
onar›lm›flt›r. Bu s›rada tekkenin fleyhi ve zâkir-
bafl›s› Ömer Efendi idi.

Toygar Tepesi üzerinde, Bizans döneminde bü-
yük bir karakol binas› vard›. Toygar, Çal›ku-
flu’nun di¤er ad›d›r. Senenin muayyen zaman-
lar›nda zenci Araplar burada toplanarak gele-
neksel ayinlerini yaparlard›. Buradaki bir yol
hâlâ Zenciler Soka¤› ad›n› tafl›maktad›r. fiimdi
say›lar› pek azalm›fl olan zencilerin miktar› Os-
manl› döneminde çok fazla idi.
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Mescidin hazîresinde gömülü olanlar flunlar-
d›r:

1209 (1794). Hanife Hatun.

1217 (1802). Mustafa A¤a’n›n validesi Zey-
nep Hatun.

1221 (1806). Solak Sinan Mahallesi imam›
Haf›z Mehmet Tahir Efendi’nin k›z›
olup genç yaflta vefat eden.......... Monla.

1222 (1807). Tersane-i Amire kâtibi Mehmet
Salih Efendi’nin efli Hanife Hatun.

1232 (1816). Sikkeli. Efl-fleyh Mehmed Said 
ibn-i Solak Sinan imam› el-hac Haf›z
Mehmet Tahir Efendi

1237 (1821). Kâtibî sikkeli ve k›r›k tafl. Yusuf
A¤a.

1241 (1825). Etraf› demir parmakl›kl›. El-hac
‹brahim A¤a’n›n annesi Hace Ayfle Ha-
n›m. Ayn› parmakl›k üzerindeki mermer
levhada: 18 Muharrem 1325 (Mart
1907) defter-i hakanî senedat kalemi ke-
tebesinden Hac› Zeman Bey’in o¤lu Sey-
yid Bey.

1251 (1835). Fesli. Toygar Hamza Mahallesi
muhtar› Halil Efendi’nin o¤lu Mehmet
Emin Efendi

1322 Safer 20 (May›s 1904). Etraf› demir par-
makl›kl›. Mermer levha üzerinde: Kaf-
kasya ümeras›ndan ve Cenab-› Ali Emir
Buhara-y› fierif hazretlerinin müflavir-i
hass› hac› Zeman Bey. Ayn› parmakl›k
içindeki flâhide üzerinde: l5 Zilkade
1264 (Ekim 1848) Müderrisîn-i kiram-
dan Ahmet Kâmil Efendi’nin efli Fat›-
matü’z-zehra Han›m.

Üçüncü parmakl›k Toygar Hamza’ya ait olup
kâtibî sikkeli flâhidesi topra¤a gömülüdür.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/235) (Evliya Çelebi

Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 2/170) (Mir’at-i ‹s-

tanbul, 103-143-144) (M. Erdo¤an, Osmanl› Devrinde ‹s-

tanbul Bahçeleri, Vak›flar Der. 1958, 4/151) (Sicill-i Os-

mânî, 2/252) (T. Öz, ‹stanbul Camileri, 2/67) (S. Ünver,

Mutlu Askerler, s. 121) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant.

s. 667)

VAL‹DE-‹ AT‹K CAM‹‹
(TOPTAfiI CAM‹‹)

Cami Üsküdar’›n en yüksek bir tepesi üzeri-
ne yap›lm›flt›r. Müfltemilât› ile beraber

çok genifl bir alan› kaplar.

Mabet, Sultan II. Selim’in kad›n›, Sultan III.
Murat’›n annesi Nurbânu Valide Sultan tara-
f›ndan yapt›r›lm›fl olup tam bir külliye halinde
dev bir eserdir. Mimar Sinan yap›s›d›r. Kurban
Nasuh Camii’nin bânisi Nasuh A¤a’n›n, bu
mabedin yap›m›nda mimar yard›mc›s› olarak
çal›flt›¤› ve bina eminli¤i yapt›¤› söylenmekte-
dir. Kurban Nasuh Camii, Konyal› Biraderler
Camii ve Salih Efendi Camii, bu muazzam
eserden artan malzeme ile infla olunmufltur.
(Bu isimlerdeki cami bahislerine bak›n›z.)
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Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Valide-i
Atik Camii’nden Orta Valide Sultan Camii
diye bahsetmekte ve flu bilgiyi vermektedir:

“Atpazar› yak›n›nda tarif olunmaz bir hayr-›
azimdir. Sultan III. Murat’›n validesi bina et-
mifltir. Bir bay›r üzerinde olup güya nurdan bir
kubbedir. Üç yanlar›nda cemaat tabakalar› ve
kandil tabakalar› vard›r. Burada da çeflitli bil-
lur cam ve pencereler vard›r. Camiin yan kub-
beleri olup hele büyük kubbesi çok yüksektir.
D›fl avlusu içinde ç›nar ve ›hlamur a¤açlar›
vard›r. Sa¤ ve solunda birer flerefeli iki müna-
sip minaresi vard›r. Binalar› bafltan bafla mavi
kurflun ile nurlu olup Mimar Sinan’›n sa¤lam
olarak yapt›¤› binalardand›r.”

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar› ise;

“....... Bafllang›çta cami bir kubbe üzerine olup
Pir Ali ad›ndaki zat mütevelli oldukta iki tara-
f›na ikifler kubbe zamm eylemifltir. Pir Ali’nin
kabri, Eyüp Otakç›lar’da Aflç›bafl› Camii ya-
n›ndad›r.

Medrese, darü’l-hadis, darü’l-kurra, imaret, da-
rü’fl-flifa, mekteb-i s›byan, misafirun için han-›

kebiri ve birer flerefeli minaresi ve flad›rvan av-
lusunda hücerât› vard›r.” demektedir.

Ayvansarayî Hüseyin Efendi’nin aç›klamas›n-
dan camiin ilk önce Mimar Sinan taraf›ndan
tek kubbeli olarak yap›ld›¤›n› ve k›sa bir müd-
det sonra Pir Ali ad›ndaki yönetici taraf›ndan,
bu kubbenin iki taraf›na ikifler kubbe yapt›r›l-
d›¤›n› ö¤reniyoruz.

‹lâve k›s›mlar›n esas yap› ile olan ba¤lant›lar›
ve dayanma yerleri aç›kça görülmektedir. ‹nfla-
at›n tamamlanmas›ndan sonra, cami sahn›n›n
iki yan›na ikifler kubbenin ilâve edilmesi büyük
kubbenin iki yana yapt›¤› bas›nc› hafifletmek
lüzumuyla yap›lm›fl olmal›d›r. Bu sayede mabet
dört taraftan takviye edilmifl olmaktad›r.

Ayn› müellifin Mecmua-y› Tevarih adl› eseri-
nin 362. sayfas›nda da flöyle bir kay›t vard›r:

“Sultan III. Murat’›n Darü’s-saâde A¤as› Meh-
met A¤a, rikab-› hümâyuna arz sunup, mer-
hum Valide Sultan’›n vefat›ndan sonra Üskü-
dar’da bina ettirdi¤i camiin geniflletilmesi fer-
man olunmakla iki taraf›n›n kubbelerine ve
fevkâniyelerine ve camiin haremlerine sene,
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isne ve tis’în ve tis’a mie Muharreminin gurre-
sinden (14 Ocak 1584) olunup sene, erba’a ve
tis’în ve tis’a mie Rebiyülâhirine (Nisan 1586)
gelince tamam ve 17 yük ve 74. 210 akçe ve
geru tarihi mezburda Bulgurlu nam karyeden
Üsküdar’da olan camii flerife akan su yoluna 24
yük ve 371 akçe ve ‹stanbul’da olan hamam
dolab› için 13 yük, 86.705 akçe ve Üsküdar’da
yeniden bina olunan hamam ve odalar›n me-
sarif-i icarelerine sene, erba ve tis’în ve tis’a
mi’e Muharreminin gurresinden (23 Aral›k
1585) sene, sitte ve tis’in ve tis’a mie Zilhicce-
sinin gayetine (20 Kas›m 1588) gelince 48 yük
51.620 akçe ki, ceman Valide Sultan’›n binas›
mühimmat› için zikr olunan tarihlerde evkaf-›
mezbur mütevellisi Pir Ali marifetiyle sarf olu-
nup, lâkin bina olma¤a mukaddema emr-i flerif
verilmeme¤in hâlâ emr-i flerif verilmek için
hatt› hümâyun rica olunur diye ilâm olundu-
¤unda, emir verilsin diye” ferman olundu. 10
Rebiyülâhir 997 (26 fiubat 1589).

Bu aç›k ifadeden de anlafl›laca¤› üzere, cami
ibadete 26 fiubat 1589 tarihinden sonra aç›l-
m›flt›r. Bu uzun müddet zarf›nda, camiin bâni-
si Valide Sultan 21 Zilkade 991 (6 Aral›k
1583) tarihinde, mimar› Sinan ise 1588 sene-

sinde vefat etmifltir. Camiin Mimar Davut ta-
raf›ndan tamamland›¤› düflüncesi de buradan
do¤maktad›r.

Mabedin yap›m›na çok eskiden bafllanm›flt›r.
Merhum Ahmet Refik Bey’in, Onuncu Asr-›
Hicrîde ‹stanbul Hayat› adl› eserinde, 25 Rama-
zan 978 (20 fiubat 1571) tarihli bir hüküm yaz›-
l›d›r ki, Sapanca ve ‹zmit kad›lar›na yaz›lm›flt›r:

“....... Kazan›zda baz› ebniye-i atikada ve arazi-
yi hâliyede mermer bulunup ferzend-i ercmend
o¤lum Murat tâbe bekahu validesi için Üskü-
dar’da bina olunan cami mahalli için kazd›r›l›p
ç›kar›lmas› için mütevellisi olan Sipahi O¤-
lanlar› zümresinden adam gönderdikte....” diye
yaz›ld›¤›na göre, cami inflaat›na, 20 fiubat
1571 tarihinden biraz evvel bafllanm›flt›r. Bu
tarihte, Sultan II. Selim 47, o¤lu Sultan III.
Murat ise 25 yafl›nda bulunuyordu.

fiu halde, bu muazzam külliyenin yap›m› birin-
ci etapta 1571 tarihinden 1583 y›l›na kadar 12
sene sürmüfltür. Çok k›sa bir zaman sonra 6
Aral›k 1583’de Valide Sultan vefat etmifl ve
bu tarihten 39 gün sonra, camiin ikinci yap›m›
bafllam›flt›r.
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Bu durumda, camiin kesin olarak ibadete aç›-
l›fl›, yukar›da da belirtildi¤i gibi, 26 fiubat 1589
tarihinde olmufltur. Bu tarihi göz önünde bu-
lundurursak camiin inflaat› 17 sene sürmüfl de-
mektir.

Cami avlusunun, Kartal Baba Caddesi’ne (es-
ki Ba¤larbafl› Caddesi) Çinili Cami ve Tekke
Önü sokaklar›na aç›lan kap›lar› bulundu¤u gi-
bi, Valide Kahyas› Soka¤› üzerinde bulunan

medreseye de kap›s› vard›r.

Tekke Önü Soka¤›, Kartal Baba Caddesi ve
medreseye tafl merdivenlerle inilmektedir. ‹ki
yola aç›lan avlu kap›lar›n›n yan›nda çeflmeler
vard›r. (Nurbânu Valide Sultan Çeflmesi bah-
sine bak›n›z.)

Çinili Cami Soka¤›’na aç›lan kap›dan, camiin
birinci avlusuna girilir. Kap›n›n sol taraf›nda
muvakkithane, sa¤ taraf›nda ise hazîre bulun-
maktad›r. Hünkâr mahfilinin kap›s› da, bu bi-
rinci avluya aç›lmaktad›r.

fiad›rvan avlusuna, üzerinde üç ahflap sütunun
tafl›d›¤› bir saça¤› bulunan bir kap›dan girilir.
Avlunun etraf›n›, 36 mermer sütunun tafl›d›¤›
bir revak çevirmektedir. Birbirine hafif sivri
kemerlerle ba¤lanm›fl sütunlar›n üzerinde 40
kubbe ve sütunlar›n arkas›ndaki duvarda ise 34
pencere vard›r. Sütun bafll›klar› baklaval›d›r.

Ortada, mermer oyma flebekeli, nefis bir flad›r-
van bulunmaktad›r. Evvelce üzerinde, mermer
sütunlar›n tafl›d›¤›, kurflun kapl› ahflap kubbeli
bir saça¤› vard›. Camiin inflas› s›ras›nda dikil-
di¤i söylenen iki ulu ç›nar a¤ac› bu flad›rvan›n
yan›ndad›r.
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Camiin ikisi yanlarda, biri cephede olmak üze-
re üç kap›s› vard›r. Cephesindeki cümle kap›s›
pek muhteflemdir. Bunun sa¤›nda ve solunda
ufak mihrapç›klar bulunmaktad›r. Mihrapç›k-
lar›n ve kap›n›n üzeri istalaktitlidir. Üzerinde
ahflap bir levhaya yaz›lm›fl flu kitâbe bulunmak-
tad›r:

Nurbânû o zât-› pür-ismet
Taraf-› hayra eyleyüb niyyet
‹tdi bu ma’bed-i latîfi bina
Habbeza re’y-i ahsen ü zîba
Eser-i hass›d›r bu hayr-› güzîn
Oldu tarih zehî behiflt-i berîn

991

Son cemaat yeri, alt› mermer sütunlu ve befl
kubbelidir. Burada iki yanda, mihrapç›klar, ca-
miye aç›lan pencereler ve minare kap›lar› bu-
lunmaktad›r. Pencerelerin ve minare kap›lar›-
n›n üzerlerindeki çini panolara âyetler yaz›l-
m›flt›r.

Bu nefis celî sülüs hatlar, Hasan Üsküdarî’ye
aittir. Bu zat 1023 (1614)’de vefat etti. Kabri,
Karacaahmet Türbesi karfl›s›ndaki set üzerinde
idi. Bugün mevcut de¤ildir.

Son cemaat yerinin önünde 18 sütunun ve ay-
r›ca dört aya¤›n tafl›d›¤› genifl ve yayvan bir sa-
çak vard›r.

“Bu camiin flad›rvan avlusunda vaki hücreler-
den birinde oturmakta iken 1151 (1738-39)
tarihinde vefat eden fieyh Abdülkadir Efendi
ki, Abdülkadir Geylanî hazretlerinin neslinden
olup hem Nakflibendî hem de Kadirî fleyhi idi.
Camiin son cemaat yerinde sa¤ tarafta mihrap
ile müezzin mahfili kap›s›n›n birlefli¤i yerde
H›z›r aleyhisselâm görmüfl oldu¤undan bir lev-
ha üzerine bu hadise yaz›larak oraya as›lm›flt›r.”

Bugün, Hadîkatü’l-Cevâmi’de gördü¤ümüz on
m›sral› bu manzume mevcut de¤ildir. Yaln›z,
H›z›r’›n (a.s.) görüldü¤ü, duvar üzerindeki üç
küçük oyuk durmaktad›r. Hadîka’da kay›tl› ki-
tâbe fludur:

Hazreti H›z›r’›n makam› oldu bu âli makam
Müstecâbü’d-da’vedir eyle du’aya ihtimam
Hak erenler kutbü’l-aktab ile bunda cem olub
Hem dahi K›rklar Yedilerle gelüb iki imam
‹flbu cây-i pür safâda k›l teveccüh s›dk ile
Hak murad›n vire âlemde bulas›n ihtiram
El du’aya kald›r›nca can-ü dilden ibtida
Rûh-› pâk-› Mustafa’ya vir salât ile selâm
Bahri’yâ gel yüz sürüb de bunda k›l arz-› niyaz
Ber murad ide seni dâreynde ol Rabbü’l-enam

fieyh Abdülkadir Efendi, camiin mihrab›
önünde gömülüdür.
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Cami, plânda da görüldü¤ü gibi bir büyük befl
yar›m ve dört küçük kubbelidir. Kubbe kasna-
¤›nda 18 pencere vard›r. ‹ki mermer sütun ya-
r›m kubbeleri tafl›maktad›r. Camiin iç süsle-
meleri, çini ve tahta iflçili¤i pek güzeldir. Mih-
rab›n bulundu¤u k›s›m set halinde d›flar›ya ta-
fl›r›lm›flt›r. Bu setin iki taraf›nda nefis çini pa-
nolar bulunmaktad›r. Çinicilik sanat›n›n flaha-
ne örne¤ini teflkil eden bu çinilerde k›rm›z› ve
mavi renkler görülmektedir.

Otuz mermer sütun taraf›ndan tafl›nmakta
olan kad›nlar mahfili, mihrap taraf› hariç üç
cepheyi kuflatmaktad›r. Cümle kap›s› taraf›n-
daki mahfil üç katl› olup birbirlerine merdi-
venle ç›k›lmaktad›r. Buradaki mahfil iki yar›m
kubbe aras›na konmufltur.

Hünkâr mahfili ibadet sahn›n›n sa¤ taraf›nda-
d›r. ‹çe bakan yüzüne tahta kafesler yerlefltiril-
mifltir.

Mihrap ve minberi, mermer iflçili¤inin en gü-
zel örneklerindendir. Pencere üzerleri çini
âyetlerle süslenmifltir. Mihrab›n iki yan›nda da
âyetli kitâbeler bulunmaktad›r. Pencere ka-
paklar› sedef kakmal› ve sedef yaz›l›d›r. Mah-
fillerin alt›ndaki tavanlar›n bir k›sm›, devrin-
den kalma olup alt›n yald›z ile nak›fll›d›r.

Camiin sa¤ taraf›ndaki ahflap hünkâr mahfili
XIX. yüzy›l yap›s›d›r. Camiin birinci avlusuna
aç›lan ahflap kap›s›n›n üzerinde iki sütunun ta-
fl›d›¤› bir ç›kma, önünde ise iki basamakla ç›k›-
lan mermer bir sahanl›k bulunmaktad›r. Bura-
dan dik bir merdivenle üst kata ç›k›lmaktad›r.
Bu diktörtgen fleklindeki yap›, flad›rvan avlusu
taraf›nda olup befl mermer sütun üzerine otur-
tulmufltur. Pencerelerine tahta kafesler kon-
mufltur. Mabet gibi, tek flerefeli iki minaresi de
kesme tafltan yap›lm›flt›r.
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Camii ve 

hünkâr mahfili.

Atik Valide Sultan

Camii hünkâr mahfili.

Karfl› sayfada

Atik Valide Külliyesi

Sosyal Yap›lar Bloku.

(Vak›flar Arflivi’nden)



Bu camiin vakf›na Sultan III. Murat fevkalâde
ihtimam etmifl, gerek darü’fl-flifas›n›n ve gerek
tabhanesinin bütün levaz›mat›n› mükemmel
olarak tayin etmifltir. Camiin ibadete aç›l›p
namaza baflland›¤› gün, Nurbânu Sultan’›n o¤-
lu III. Murat’›n söyledi¤i tarih fludur:

Hayr-› pakize bu nev cami-i pür-nûru bu sal
Eyledi Valide Sultan bina ayn-› sevab
Maderi hayr› için yazd› Muradî tarih
Cami-i Valide Sultan’a ola hüsn-i sevab

990 (1582)

Nurbânu Sultan, eski saray a¤as› Yakub A¤a
Mescidi’ne de minber koymufltur. Bu cami, Be-
yaz›t’ta Bak›rc›lar’dad›r.

Valide Sultan bu muhteflem külliyenin gider-
lerini karfl›lamak için flu eserleri vakfetmifltir:

1- Üsküdar Çarfl›s›’nda, Mimar Sinan yap›s›
Büyük Hamam,

2- Çemberlitafl karfl›s›ndaki eflsiz büyük çifte
hamam,

3- Haliç Yenikap› yan›ndaki Havuzlu Hamam,

4- Üsküdar Tabaklar mevkiinde oniki bab
debba¤hane,

5- Toptafl› Valide Hamam›.

Tek flerefeli iki uzun minaresi, mabet gibi kes-
me tafltan yap›lm›flt›r. Üsküdar’da ilk defa, 1722
tarihinde bu minareler aras›nda mahya kurul-
mufltur. Sa¤daki minarenin dibindeki H›z›r’›n
(a.s.) görüldü¤ü mahal, bugün de bir çok kimse-
nin ziyaret etti¤i yerdir. Dileklerin bir k›sm›, es-
ki yaz› ile pencere sövelerine yaz›lm›flt›r.
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Valide-i Atik Camii

sahn›ndaki nefis çini

Besmele. 

Bu hatlar, Üsküdarî
Hattat Hasan
Efendi’nin eseridir. 

Atik Valide Sultan

Camii mihrap yan› çini

pano. 

Karfl›s›ndaki
panonun alt k›sm› 1995
yaz›nda çal›nm›flt›r.



Hayrat sahibi Nurbânu Sultan 6 Aral›k 1583
tarihinde vefat ederek efli, Sultan II. Selim’in,
Ayasofya Camii avlusundaki türbesine defne-
dilmifltir.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki Z. 1253
(Mart 1838) tarihli bir inhâ’dan, Atik Valide

Sultan evkaf›na ilhaken, Alemda¤›’nda Sultan
Çiftli¤i köyünde bina edilen cami ve mektebi
bulundu¤unu ve bunlara yukar›daki tarihte ha-
deme ve muallim tayin edildi¤ini ö¤reniyoruz.

Valide-i Atik Camii’nin d›fl kap›s›yla, sakf›n›n
ve mahfil-i hümâyun ile saçaklar›n›n tamiri 5
Cemaziyelâhir 1310 (25 Aral›k 1892) tarihin-
de tamamlanm›flt›r. (Osm. Arfl. Evkaf Defteri
III, No: 26489 ve Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/10)

Camiin hazîresinde gömülü olanlar flunlard›r:

1030 (1620). Muhteflem lâhit. Kitabesi fludur:

K›la Abbas’a rahmet ol Yezdân
Olmufl iken Mukarrib-i Sultân

1151 (1738). Mabedin duvar› yan›nda, ulu bir
servi a¤ac› dibinde ve hazîreye aç›lan
mermer kemerli birinci kap›n›n hemen
arkas›nda, sikkeli flâhide:

An›n ismi de Abdülkadir idi
Kemankefllikde mâhir idi
.........
Du’a idüb didim fevtinin tarihini
Emir Hace cinân› eylesün cây

1151

1179 Cemaziyelâhir (Kas›m 1765). Emir Ho-
ca yan›nda, nefis hatl›. Edirne kazas› ve
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Pervitij Haritas›’ndan

al›nan ve Valide-i Atik

Külliyesi’nin durumunu

gösteren plân.

1- Tabhane.
2- Kervansaray -

Misafirhane.
3- ‹maret.
4- ‹maret Avlusu.
5- Darü’fl-flifa - Hastahane.
6- Devehane -

Kervansaray.

7- Darü’l-hadis.
8- Medrese.
9- Mederese tipi fiabaniye

Tekkesi.
10- Valide-i Atik Camii.
11- Aflç› Bafl› Kona¤›.
12- Tavukhane Oca¤›.
13- Fodla F›r›n›.

14- Darü’fl-flifa Mescidi.
15- ‹maret ve Darü’fl-flifa

Hamam›.
16- Muvakkithane.
17- Valide-i Atik Çeflmesi.
18- fiad›rvan.
19- Valide-i At›k S›byan

Mektebi.

20- Bafl Hekim Evi.
21- Hasan Çavufl Çeflmesi.
22- Emin Bey Çeflmesi.
23- Hamam.
24- fieyh Abdülkadir Efendi

Kabri.
25- Mezarl›k Kap›s›.



Mekke-i Mükerreme payeli Kilisî Hüse-
yin Efendi (Sicill-i Osmânî, 2/211)

1182 (1768). Kehhal (göz hekimi) Mehmed
Efendi

1194 (1780). Nefis hat. ‹stanbul kad›s›, ilmi-
yegân el-hac Ali Efendi

1202 (1787). Müderrisîn-i kiramdan Mustafa
Efendi (Sicill-i Osmânî, 4/451)

1220 (1805). Bolu voyvodas› Hac› Abdullah
A¤a.

1223 (1808). Enderun’dan mahrec Atik Vali-
de Sultan mütevellisi müderrisîn-i ki-
ramdan Veliyüddin Efendi (Sicill-î Os-
mânî, 4/615)

1224 (1809). Dergâh-› hümâyundan mahrec
Yusuf Efendi

1225 (1810). Hâcet penceresi arkas›nda. Gü-
zel yaz›. ‹stanbul kad›s› ilmiyegân Ali
Meflreb Efendi’nin k›z› Zeliha Han›m.
(Sicill-i Osmânî, 4/546-706)

1226 Muharrem 15 (fiubat 1811). Büyük mol-
la sar›k. Mevali-i azamdan Filibe kazas›
Surre Eminizâde Yahya Aziz Efendi

1226 (1811). Kudüs mollas› Surre Eminizâde
Mahmud Aziz Efendi

1227 (1812). Telhisî el-hac Mustafa A¤a’n›n
efli Fatma Han›m.

1233 Zilhicce 27 (Ekim 1818). Muazzam tafl,
nefis hat. Kafesî destar. Rical-i Devlet-i
Aliyye’den Humbarahane Naz›r› Abdül-
hay Efendi (Sicill-i Osmânî, 3/308)

1238 (1822). Arakiyyeci ‹brahim A¤a.

1239 (1823). fiâhidesi tu¤ral›d›r. Koru a¤as›
Mehmed Arif A¤a.

1240 (1824). Dergâh-› Âli kap›c›bafl›lar›ndan
ve Atik Valide Camii mütevellisi Hac›
Hüseyin A¤a.

1244 (1828). Evkaf müfettifli ve müderrisîn-i
kiramdan fiat›rzâde Mehmed Emin

Efendi’nin k›z› Ayfle Han›m. (Sicill-î Os-
mânî, 1/420 Emin Efendi)

1245 (1829). Fesli. Hassa ç›ra¤› Ali Haydar
A¤a. (Sicill-î Osmânî, 3/563)

1246 (1830). Ser bevvabin-i dergâh-› Ali Ah-
met Beyefendi’nin o¤lu Mehmed ‹zzet
Bey. (Nakildir.)

1252 (1836). ‹smail Zühdi Pafla’n›n kardefli,
Enderun-› hümâyun gü¤üm bafl›l›¤›ndan
emekli Habeflî Alizâde Hattat Mehmed
Said Efendi

1227 (1812). Emir Hoca arkas›. Efl-fleyh Te-
kerlek Mehmed Efendi

1248 fievval 15 (Ocak 1833). Sab›k Babü’s-
saâde A¤as› Hüseyin A¤a. (Sicill-i Osmâ-
nî, 2/224, buradaki tarih yanl›flt›r.)
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hazîresinde
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Efendi’nin 1179

(1765) tarihli flâhidesi. 



1301 (1883). Mezarizâde el-hac faz›l, kâmil,
alim, amil Hasan Haflim Efendi (Sicill-î
Osmânî 2/173, kabrinin Haydarpafla’da
gösterilmesi yanl›flt›r.)

1252 (1836). Molla sar›kl›. Mehmet Tevfik
Efendi. (Nakildir.)

1253 (1837). Müflir Mustafa Nuri Pafla’n›n
hazinedar› iken Yanya’da vefat eden el-
hac Hüseyin A¤a’n›n damad› Hâcegân-›
Divân-› Hümâyun’dan fiükrü Bey.

1259 (1843). Atik Valide Camii rûznamecisi
Mehmed Mes’ud Efendi’nin efli Hatice
Zekiye Han›m. (Mes’ud Efendi için bkz.
Karacaahmet 9. Ada)

1264 (1848). Hayriye tüccarlar›ndan Ahmet
A¤a’n›n kay›n validesi Hamide Han›m.

1264 (1848). Aflç›bafl› Ömer A¤a’n›n efli Fat-
ma Hatun. (Nakildir.)

1265 N. 29 (A¤ustos 1849). Rumeli kazaskeri
Ali Meflreb Efendizâde el-hac Abdurrah-
man Efendi

1266 (1850). Surre Eminizâde Yahya Aziz
Efendi.

1270 (1853). Rumeli Kazaskeri Meflrebzâde
Abdullah Beyefendi’nin efli el-hace Emi-
ne Kad›n.

1270 (1853). Mustafa Fazl› Efendi. Varidat
Müdürü. (Nakildir.)

1271 (1854). ‹stable-i amire müdürü payeli
Ahmet Beyefendi’nin efli Hatice Han›m.
(Nakildir.)

1275 (1858). Sirozlu Yusuf Muhlis Pafla’n›n
k›z› Ayfle Han›m.

1275 Safer-i gurre (10 Eylül 1858). Etraf› par-
makl›kl› lâhit. Anadolu kazaskeri Rume-
li payeli Meflreb Efendizâde Zadesi Ali
Raik Efendi. (‹nal, Son Hattatlar, s. 607)

1276 Zilhicce 22 (Haziran 1860). Nefis hat.
Ba paye-i sadr-› Anadolu ‹stanbul kazas›
Hassa Ordu-yu Hümâyunu meclisi mü-
fettifli fukara-y› tarikat-i Nakflibendiy-

ye’den el-hac Hüseyin Hulusi Efendi.
1282 (1865) Efli, Esma Hayriye Han›m.
(Sicill-î Osmânî 2/228)

1276 N. 28 (1860). Sudûr-› azamdan Arabzâ-
de Mehmed Amir Efendi’nin efli Zekiye
Han›m.

1282 (1865). Gedik Ahmet Pafla Vakf›’n›n
mütevellisi Hammamî Hac› ‹zzet Efendi

1284 (1867). Babü’s-saâde A¤as› Hüseyin
A¤a.

1284 Safer 2 (Haziran 1867). Lâhit. Anadolu
Kazaskeri Meflreb Efendizâde Ali Raik
Efendi’nin küçük k›z› Afife Han›m.

1286 Muharrem 27 (9 May›s 1869). Muhte-
flem flâhide:

Birinci Hassa Ordu-y› Hümâyunu / Harb erkân-
l›¤›ndan mütekaid Ferik / saâdetlu Osman Pafla /
Hazretlerinin ruh-› flerifleriçün/el-Fatiha.

Pafla’ya ait di¤er bir kitâbe hâcet pence-
resi üzerindedir. (Sicill-i Osmânî, 3/448)
Pafla’n›n kona¤› bu civarda idi. Buradaki
bir sokak onun ad›n› tafl›maktad›r.

1290 (1873). Atiyye Sultan ser aflç›bafl›s› Ali
Bey. 1292. K›z›, Havva Han›m. (Nakil-
dir.)

1290 (1873). Hâcet penceresi arkas›. Bab-›
Ali mektubcusu Mazhar bey.

1290 Muharrem (Mart 1873). Hazîre duvar›
üzerinde: Bab-› Ali mektubî-i hariciye
hulefas›ndan Mazhar Bey’in efli Hayriye
ve k›z› Behice Han›m.

1291 (1874). Hattat Hulusî Ahmet Efendi.

1299 Rebiyülevvel 14 (3 fiubat 1882). Hoca
sikkeli, Parmakl›kl› hazîre. Kitâbesi ay-
nen fludur:

fiem’-i ömrü akim fiem’i Efendi’nin sönüb
Oldu memlû zulmet ekdâr ile rûy-› zemin
Ma’den-i akl ü zeka vü menba’-› irfan idi
Kâinata az gelür an›n gibi zat-› fatin
Yetmifl alt› yafl›na varm›fl idi iffet ile
Olmam›fl ömründe bir kerre mu’aserete karin
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‹htiram eyler idi herkes o âli haslete
‹rtihalin ifliden oldu keder-nak ü hazin
Paye-i Rumeliyi haiz idi ol hoflyar
Hayli mans›blarda olmufl istikametle mekin
Cevherin tarihini bir beytle yazd›m Sâfi
Kan döküb gözden nice dem eyleyüb ah ü enin
Eylesün ruh-› flerifin Hakk ferahda da’ima
Eyledi fiem’i Efendi azm-i firdevs-i berin
1299 Rebiyülevvel 14 M›srîzâde

Kitâbe o¤lu Safiüddin Bey taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. fiem’i Efendi ‹stanbul’da
Aksaray’da Ahmet Kethüda Camii’ni
yeniden yapt›rm›flt›r. (Sicill-i Osmânî,
3/171; ‹nal, Son As›r Türk fiairleri,
s:1758)

1307 (1889). Müflir Hasan Tahsin Pafla.
(Mevlevî idi.) (Sicill-i Osmânî, 2/175)

1309 (1891). Hac› Ali Pafla damad› Urfa mu-
tasarr›f› Süleyman Bey.

1310 (1892). Büyük aile sofas›, iki küçük ka-
bir ve Hamdi Pafla’n›n efli Seniyye Ha-
n›m’›n lâhdi var.

1312 (1895). fiem’i Efendi neslinden sudûr-›
âzâmdan ümera-y› benamdan Safiüddin
Bey. Kitâbesi fludur:

Sudûr-› âzâmdan ve ulema-y› benamdan
fiem’i Efendi merhumun necl-i necibi ve bu kabrin
Sahibi olan Harameyn-i muhteremeyn payelüle-
rinden
Safiüddin Be¤’in otuz alt› yafl›nda irtihali
Üzerine vak’a-nüvis Lütfi Efendi
Hazretlerinin söyledikleri flu tarih-i sûzifl
Kalbi teflrih ider rahmetullahi aleyh rahmeten vâsi‘a

* * *
Zâdegân-› ilm içinde bu Safiüddin Be¤’in
Hayf kim eyyam-› ömrü da’ima sad-renc idi
Vaktini hâlây› ilme sarf itmifldi bu zat
Sanma kim an›n halali lu’b ile flat-renc idi
Da’ima ilm ü edeb arâyifl zat› idi
Her fünûna müntesib idi cevahir senc idi
‹stikamet-i kamet-i ömrü içün haftan idi
Kalb-i müsta¤nisi nakd-i s›dka mahfi genc idi
Nev-behar-› ömrünü feyz-i kemale hasr ile
Tazelikde sanki bir pir tabi’at-genc idi
Bab-› Cennet’den göründü fevtine tarih-i tam
Cennete gitdi Safiüddin Be¤ pek genc idi

17 Ramazan 1312

1314 (1896). Hasan Tahsin Pafla’n›n efli ve
Tophane-i Amire Bafl Kâtibi Hac› Musta-
fa Efendi’nin k›z› Rukiyye Refie Han›m.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/39 ve 2/182) (Evliya Çe-

lebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 2/172) (H. fiehsuva-

ro¤lu, As›rlar Boyunca ‹stanbul, s. 88) (H. Edhem, Camileri-

miz, s. 72) (Ahmet Refik, 10. ve 12. Asr-› Hicrîde ‹stanbul

Hayat›, s. 33-41) (Sicill-i Osmânî, 1/86) (M. Meriç, Mimar

Sinan Hayat› ve Eserleri, s. 24, 33, 37, 39, 45, 79, 94, 100,

106, 108, 125) (E. Yücel, Eski Valide Camii, ‹stanbul Ans.

10/5300) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 128) (Ayvansarayî, Mecmua-

y› Tevarih, Haz. F. Derin-V. Çabuk s. 117-362) (Konyal›,

Üsküdar Tarihi, 1/141) (Ç. Uluçay, Padiflahlar›n Kad›nlar›, s.

40) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/400) (U¤ur Derman,

Mimar Sinan’›n Eserlerinde Hat Sanat›, VI. Vak›f Haftas›,

1988, s. 294) (Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattatîn, s. 157, Üs-

küdarî Hasan) (Vak›flar Genel Md. Arflivi, Tarih: 990 (1582),

Eski Yaz› Defter No: 2113, s. 281-308, Yeni Yaz› Defter No:

1766 s. 136, Krfl. Kasa No: 138) (Do¤an Kuben, Atik Valide

Camii, Mimarl›k ve Sanat, Say›:2, 1961, s. 59-63)
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YEN‹ ÇEfiME CAM‹‹
(MEHMET A⁄A CAM‹‹)

A¤a Camii ismiyle de an›lan bu Cami, Ah-
mediye Meydan›’n›n ortas›na yak›n bir

yerde bulunuyordu.

Bânisi, K›zlara¤as› Mehmet A¤a’d›r. Minberi-
ni de, yap›m›ndan yaklafl›k 155 y›l sonra, Da-
rü’s-saâde A¤as› Hac› Beflir A¤a koyarak mes-
cidi cami haline getirmifltir.

1159 (1746) tarihinde vefat eden say›s›z hay›r
eserinin sahibi Beflir A¤a, Eyüp Sultan Ca-
mii’nin flad›rvan avlusuna aç›lan kap›s›n›n sol
taraf›ndaki türbesine gömülmüfltür.

Mehmet A¤a, aslen Habefl’tir. Sultan III. Mu-
rat devrinde ve 1582 tarihinde darü’s-saâde
a¤as› olmufltur. Kendisi ilk Habefl as›ll› Harem
A¤as›’d›r. Pek çok hayrat› vard›r. Bunlar aras›n-
da bu Yeni Çeflme Camii’nden baflka, yine Üs-
küdar’da Atpazar›’nda, ‘Kemerli veya Kemeralt›

Camii’ ve bu camiin yan›nda 998 (1589-90) ta-
rihli çeflmesi ile Tabaklar Mescidi Soka¤›’nda
1587 tarihli bir çeflmesi vard›r. Ayr›ca, Yeni
Çeflme Camii yan›nda bir baflka çeflmesi bulu-
nuyordu. Bu çeflme 995 (1587)’de yap›ld›¤›na
göre, mabet de bu s›rada yap›lm›fl olmal›d›r.
Mehmet A¤a, bu eserlerinin giderlerini karfl›la-
mak amac›yla Üsküdar’da Dutlu Kahve civar›n-
da, halk›n ‘K›zlara¤as› F›r›n›’ dedi¤i bir f›r›n ile
bu f›r›n›n yan›nda bir s›ra tonoz daml› dükkân-
lar yapt›rm›flt›r. Bu f›r›n ve dükkânlar Toptafl›
Bulvar› yap›l›rken 1965 tarihinde y›kt›r›lm›flt›r.

A¤an›n ‹stanbul’da da eserleri vard›r. Fatih
Çarflambas›’nda camii, çeflmesi, büyük çifte
hamam›, medresesi ve tekkesi; Divanyolu’nda
bugün Çocuk Esirgeme Kurumu’nca kütüpha-
ne yap›lan medresesi, mektebi ve sebili; Çarfl›-
kap›’da Makasç›lar’da ve Parmakkap›’da iki se-
bili daha vard›r. Mehmet A¤a bunlardan bafl-
ka, Tuna nehri üzerindeki ‹smail Geçidi’nde
bir kale ve etraf›na bir köy yapt›rm›flt›r.

Mehmet A¤a, 999 Rebiülâhirinde (fiubat
1591) idam edilerek Çarflamba’da, camiinin
yan›ndaki türbesine gömülmüfltür.

Çarflamba’daki külliye, Mimar Davut A¤a ta-
raf›ndan yap›ld›¤›na göre, bu camiin de Davut
A¤a taraf›ndan yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Davut
A¤a, itikats›zl›k töhmeti ile 1008 (1599) tari-
hinde Vefa Meydan›’nda idam edilmifltir.

Kesme tafltan yap›lm›fl olan Yeni Çeflme Ca-
mii, 1935 tarihinde yol geniflletilirken y›kt›r›l-
m›flt›r. Bu camiin mahallesi yoktur.

Bu mabedin oldukça genifl bir mezarl›¤› vard›.
fiimdi yerinde, PTT binalar› ile bir çok dük-
kân ve apartman bulunmaktad›r. Hazîre, Ah-
mediye Meydan›, Halk Caddesi’nin sa¤ taraf›
ve bir k›sm›, Türbe Kap›s› Soka¤› ve Aç›k Tür-
be Soka¤›’n›n sol taraf› ile çevrili alan› kapl›-
yordu. Gizlice Dede’nin aç›k türbesi de bu ha-
zîrenin kenar›nda bulunuyordu. Hazîrenin or-
ta yerine, Gizlice Dede kabrinin arkas›na ve
biraz ilerisine sonradan bir tekke binas› yap›l-
m›flt›r. Bu dergâh›n yeri hâlâ arsa halindedir.

Mezarl›k, 1935 tarihinde cami ile beraber kal-
d›r›lm›flt›r. Hazîrenin son kal›nt›lar›, Halil Pa-
fla Türbesi karfl›s›nda, 1965 tarihlerinde duru-
yordu. Bu tarihte bir apartman inflaat› s›ras›n-
da kald›r›lm›flt›r.
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Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/97, 158, 197 ve 2/105)

(A. Refik, Türk Mimarlar›, s. 26) (T. Öz, ‹stanbul Camile-

ri, 2/71) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, 2/258) (Meydan

Larus, 8/537) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, s. 66)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 96-125) (Sicill-i Osmânî, 4/128-129

Habeflî Mehmed A¤a ve 2/335 Mimar Davud A¤a) (‹stanbul

Abideleri, Yedigün Nefl. s. 63-64) (Selânikî Tarihi, Üni. Kü-

tüphanesi No: 86380, 1/274) (Kemal Artan, Mimar Davut,

Arkitekt 1935, c. 11-12) (M. Erdo¤an, Mimar Davut A¤a,

Türkiyat Mecmuasu, ‹stanbul 1955, c. 12)

YEN‹ VAL‹DE CAM‹‹

Üsküdar çarfl›s› içinde devrinin en güzel
eserlerinden biri olan Yeni Valide Camii,

Hakimiyet-i Milliye Caddesi, Balaban Cadde-
si ve ‹mam Nas›r Soka¤› ile çevrili genifl bir
alan› kaplar. Cami avlusuna bu yollara aç›lan
befl kap›dan girilir. Hakimiyet-i Milliye Cad-
desi’ne aç›lan kap›, çarfl› taraf›nda bulundu-
¤undan ‘Çarfl› Kap›s›’, eski Bit Pazar› kap›s›n›n
karfl›s›nda bulunan ikinci kap›, ‘Bat Pazar› Ka-
p›s›’ veya ‘Sebil yahut Hünkâr Kap›s›’ isimle-
riyle an›l›rd›. Üçüncü kap›, Arasta Çarfl›s›’na
aç›ld›¤›ndan ‘Arasta veya Bedesten Kap›s›’,
Balaban Caddesi taraf›ndaki dördüncü kap›,
‘Balaban Kap›s›, Cümle Kap›s›, ‹maret Kap›s›
veya Mektep Kap›s›’ adlar›yla bilinirdi. Beflin-
ci kap› ise, ‘Uncular Kap›s›, De¤irmen Kap›s›,
Mescit Kap›s›, ‹mam Kap›s›’ isimleriyle mefl-
hurdu. Bu yöndeki kap›lar isimlerini, burada
bulunan ve yak›n zamana kadar duran bir de-

¤irmenin tafllar›ndan, Geredeli Mescidi’nden
ve ‹mam Nas›r’›n yapt›rm›fl oldu¤u bir çeflme-
den alm›flt›.

Külliye, cami, hünkâr mahfili, çeflme, sebil,
türbe, muvakkithane, mektep, imaret, flad›r-
van, havuz, su deposu, çarfl›, bedesten ve mefl-
ruta evlerinden olufluyordu.

Mabet oldukça büyük bir avlunun ortas›nda-
d›r. Düz bir sahada ve sel yataklar›n›n ortas›n-
da yapt›r›ld›¤› için su basmaz merdivenlerle ç›-
k›lmaktad›r. ‹ç avlu veya flad›rvan avlusunun
iki yanlar›nda ve bir de cümle kap›s› taraf›nda
olmak üzere üç kap›s› vard›r. Üzerlerinde He-
zarfen Mehmet Efendi’nin hatt› ile yaz›lm›fl
âyetler bulunmaktad›r. Sol taraf›ndaki kap›
üzerinde imzas› vard›r.

fiad›rvan avlusunun her cephesinde alt üst al-
t›flar pencere olmak üzere 36 penceresi vard›r.
Bunlar klâsik demir parmakl›kl› ve içten tahta
kapakl›d›r. Avlunun zemini mermer kapl›d›r.
Üç taraf›, 14 mermer sütunun tafl›d›¤› 17 kub-
beli bir revak ile çevrilmifltir. Orta yerde zarif
bir flad›rvan yer alm›flt›r.

Devrinin en güzel eserlerinden biri olan bu fla-
d›rvan tamamen mermerden sekiz yüzlü olarak
yap›lm›flt›r. Her yüzün köflelerinde mermer sü-
tunlar vard›r. Bu sütunlar›n aras›na nefis pi-
rinç flebekeler yerlefltirilmifltir. Ayr›ca sütunla-
r› biribirine ba¤layan kemer alt›na, mermer
oyma flebekeler konmufltur.
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fiad›rvan›n dört yüzünde, kufllar›n su içmesi
için küçük mermer yalaklar bulunmaktad›r.
Kubbesi, mermer istalaktitli bir kasna¤a otur-
tulmufltur. Tepesinde alemi vard›r. ‹stalaktit
flekilleri türbe ve çeflmesindekinin ayn›s›d›r.
Kemerleri aras›na, çeflmesindeki gibi, vazo
içinde çiçek kabartmalar› yap›lm›flt›r.

fiad›rvan›n kemerleri ile istalaktitli silme ara-
s›na ve her yüzünde iki m›sra olmak üzere 1123
(1711) tarihli, fiair Osmanzâde Taip Ahmet
Efendi’nin flu kitâbesi hak edilmifltir:

Zehî hofl tarh-› flad›rvan-› dilcû-y› sofa-güster
Ki ayn-› Selsebîl-i sahn-› Cennet dinse erzanî
Göreydi havz-› berrak›nda bu âb-› revân-bahflî
Sikender arzu itmezdi hergiz âb-› hayvan›
Hezar na¤me senc eyler hevâs› mürg-i tasviri
Virir hüsn-i binay› dilniflîni zevk-i ruhan
Bak›lsa bir içim sudur letafetle bu flad›rvan
Ki fliringam ider her-dem zülâl-i neflve-cûyân›
Güzel buldu suyun mecray› ayn-› mekremet hakka
Olunca böyle olsun hayr-› câri feyz-i Rabbâni
Su gibi ezber itsün Taib’â flâd-âb olub âlem
Du’a-y› Valide Sultan-› âlî-kadr-i zi-flan›
Hemifle mevrid-i hayr ide Hakk zat-› hümâyunun
Doland›kca cihanda cûlar etraf-› gülistan›
Dedim icra idince bir dem-i hurremde tarihin
Zehî zîbinde flad›rvan-› mülk- ârâ-y› Sultani

1123

Kitâbenin yazar›, fiair Taib Ahmet Efendi,
1136 (1724) tarihinde M›s›r Valisi taraf›ndan
zehirlenerek öldürülmüfltür. Kendisinin bir
çok eseri vard›r. Bunlar aras›nda en meflhuru
‘Hadîkatü’l-Vüzera’ adl› kitab›d›r.

fiad›rvan›n içindeki bir maksem, suyun ak›fl›n›
tanzim etmektedir.

Camiin yüksek cümle kap›s›, mermer tafl iflçili-
¤inin görkemli bir örne¤idir. Önünde, dört
mermer sütunun tafl›d›¤› befl kubbeli bir revak
bulunmaktad›r. Orta ve iki yanlardaki beflik
kubbeli olup sütun bafll›klar› istalaktitlidir.
Son cemaat yerinde istalaktitli iki mihrab, alt
ve üstte dörder pencere ve iki yanda minare
kap›lar› bulunmaktad›r. Ayr›ca burada kesme
tafl konsollar üzerine oturtulmufl, mermer flebe-
ke korkuluklu bir mükebbire vard›r. Kubbe iç-
leri kalem ifli nak›fllarla bezenmifltir. Kap›n›n
sa¤ taraf›ndaki bir kitâbede camiin, Vak›flar
Müdürlü¤ü taraf›ndan 1940’ta tamir ettirildi¤i
yaz›l›d›r.

Cümle kap›s›n›n ve kitâbesinin etraf›n›, eflleri-
ne türbesinde, çeflme, flad›rvan ve iç avludaki
revaklar üzerinde rastlad›¤›m›z, istalaktitli bir
kornifl çevirmifltir. Bunun içinde yine Taib
Ahmet Efendi’nin yazm›fl oldu¤u, -12 sat›r ha-
linde ve her sat›rda dört m›sra olmak üzere-
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k›rk sekiz m›sral› flu kitâbe bulunmaktad›r:

Penâh-› din ü devlet Valide Sultan-› âliflân
Mükerrem mâder-i Sultan Ahmed Han-› mülk-ârâ
Riyaz-› Cennet itmifldir cihan› yümn-i âsâr›
Odur âlemde flimdi âmir-i ma’mûre-i ukbâ
Ola flâyeste-i gufrân-› bâri zikr-i bi’l-hayr›
Hemifle masdar-› enva’-i hayrât eyleye Mevlâ
Livechillah olub camie tarh-efken-i bünyâd
Tarîk-i Hakk’da bir âli eser itdi ihyâ
Bu cami’dir melâz-› subha gerdan-› hulûs âyin
Bu cami’dir mutaf-› kudsiyan-› âlem-i bâlâ
Cema’at penc-vakt ihlasle gülberg-i da’vat›
Muhammed Mustafa ruh-› flerifine ider ihdâ
Zehî ferrah ibadetgâh-› pür feyz-i mukaddes kim
Derûnî hâlet-efzâd›r misal-i Kâbe-i Ülyâ
K›bab-› sakf-› pâki künbed-i gerdeva eyle hember
‹mad-› tâk flark› amûd-› subh ile hem-pâ
Müflebbek revzen-i rûflen nihad› matla-i envâr
Mu’allâ mahfil-i flahinflehi mühr-i ziya-bahflâ
Beyaz-› flem’i mihrab› flua’-i nahl-› nûr endûd
Sevad-› dude-i kandili kehl-i dide-i havrâ
Mücella ol-kadr her cam-› billûri ki aksinde
Nümâyân oldu eflkal-i nakûfl-› târem-minâ
Mukavves ebrûvan tak›na cevzâ kemer-beste
Mukarnes turre-i matbu’una hurflid rûh-fersâ
Verâ-y› ebr-i flerme girdi gayretle hilâl oldu
Görünce mehce-› âlem fürûgun gurre-i garrâ
Harim-i dilkefl-i pehnaver-i h›rmengeh-i taat
Ruham-› ferfl-i sahn› gevher-i gencine-i takvâ
Olayd› atlas›nda nakfl-› encüm-i çarh-i vâlân›n
Düflerdi piflgâh›nda hata-y› bûriya âsâ

Zülâl-i havzi icra itdi hükm-i âb-› hayvan›
Kuru bir nam› kald› çeflme-i H›zr oldu nâ-peydâ
fiarab-› kevserin ayn› dimek cüsbân idi Kevser
Olayd› neflve-bahfl-› teflnegân saha-i gabrâ
Minari serv-i zîbinde garam-› gülflen-i tevhid
Mü’ezzinler hezar-na¤me perdaz› ân›n gûyâ
Nigeh-pîrây› enzar-› hurd her flekl-i mergûbi
Mücessem nûrdur ser-ta kadem bu cami’-i vâlâ
Olub zühhad-› âlem çehre-say-› hak-› dergâh›
Du’a-y› hayr-› Sultan-› Cihân› eyler istîfâ
Kemal-i i’tikad pakle ihlasa mebnidir
Ki tevfik itdi Bâri ana böyle hayr-› müstesnâ
fiürû-› vaz’-› bünyad›na kim tarih ola ‘Hurflîd’

1120
Aceb mi neyyir-i a’zam gibi olsa fleref-pîrâ
Sezad›r Taib’â derc eyleyüb bir beyt-i ma’mûre
‹ki tarih ile hüsn-i hitam›n itseler imlâ
Mahallinde yap›ld› Valide Sultan’›n âsâr›

1122
Güzîde beyt-i taat-› ‹lâhî ma’bed-i zîba

1122 (1710)

Bu güzel yaz› Hattat F›nd›kzâde ‹brahim Efen-
di’nindir. Kendisi 1134 (1722) tarihinde vefat
etti. Kabri, ad›n› verdi¤i F›nd›kzade semtinde
Nuri Dede Camii hazîresinde idi. (Tuhfe-i Ha-
tatîn, s. 637)

Kitâbeden de anlafl›laca¤› üzere, mabedin yap›-
m›na 1708 tarihinde bafllanm›fl ve iki seneden
az bir zamanda tamamlanm›flt›r. Camiin bu
cümle kap›s›ndan baflka iki yan kap›s› daha
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vard›r ve su basmaz merdivenleri ile ç›k›l›r.
Kap› taklar›na âyetler yaz›lm›flt›r.

‹mzas› ‘Ketebe Mehmed Burusevî’ fleklinde olan
kitâbe yazar› Mehmed Efendi, Bursal› olup
Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Hezarfen ve tez-
hip ustas›d›r. Sülüs ve Nesih hatt›, Kürtzâde
‹brahim Efendi’den ö¤rendi ve icazet ald›.

Sonra ‹stanbul’a geldi¤inde meflhur Hattat Os-
man Efendi’den yaz› dersleri ald› ve Saray-›
Hümayun’da hat ö¤retmeni oldu. Üsküdar’da
Valide Sultan Camii celî yaz›lar› ve yan›ndaki
türbenin iç kuflak ayeti onundur. Ayr›ca Da-
mat ‹brahim Pafla’n›n, fiehzade bafl›ndaki
Dar’ül-hadisinin celî ve ta’lik hatlar›, sebiline
bitiflik çeflmenin kemeri içindeki ta’lik kitabe-
si bunlar›nd›r.

Ayasofya Camii civar›nda ve Bâb› Hümayun
önündeki muhteflem, Sultan III. Ahmet sebil
ve çeflmesinin ta’lik hatlar› da onundur. Baflka
yerlerde de yaz›lm›fl kitabeleri vard›r. 

Mehmet Efendi, bekâr oldu¤u zaman Topkap›
Saray› içindeki Nakkaflhane’de ve sonra Saka
Çeflmesi’nde, Valide Han› civar›nda bir hücre-
de oturuyordu.

‘Mürflid-i hatt’ terkibinin delâlet etti¤i 1153
Rebiyülevvelinde (Haziran 1740) vefat etti.
(Müstakimzâde, Tuhfetu’l-Hattatîn, s. 456)

Cami, büyük bir kubbe ile örtülüdür. Yanlarda
dört yar›m kubbe ana kubbeyi desteklemekte-
dir. Merkezi kubbe, dört fil aya¤›na istinat
eden dört kemerle ve yanlardaki dört yar›m
kubbenin teflkil etti¤i sekiz köfle üzerine otur-
tulmufltur. Mabet sahn› esasta kare plânl›d›r.

Camiin iki yan›nda k›blesine kadar uzanan
mahfiller, alt›flar mermer sütun üzerine otur-
tulmufltur. Üzerleri kubbeli olan yan mahfille-
rin, flebeke kenarl› korkuluklar› vard›r. Sütun
bafll›klar› istalaktitlidir.

Camiin süslenmesinde çini ve mermer kulla-
n›lm›flt›r. Aç›k yeflil zemin üzerine koyu mavi
göbekli çiniler, Tekfur Saray›’nda yap›lm›flt›r.
Mermer mihrap ve minber, Türk tafl iflçili¤i-
nin güzel örneklerindendir. Bilhassa mihrap
üstüne ifllenen flekiller dikkat çekicidir. Çini-
ler yaln›z mihrab›n iki yan›nda kullan›lm›fl-
t›r.

Kubbe kasna¤›n›n d›fl kenar›na, üzerleri kurflun
kapl› ve alemli sekiz a¤›rl›k kulesi yap›lm›flt›r.
Kubbe kasna¤›nda 24 pencere vard›r.

Camiin iki yan›nda bulunan ve tamamen
muntazam kesme tafltan yap›lan zarif minarele-
ri ikifler flerefelidir. Mermer flebeke korkuluklu
ve istalaktitlidir. Ellialt› metre yüksekli¤inde
olan minarelerin külahlar› kurflun kapl› olup
üzerlerinde alemleri vard›r.

Balaban Caddesi’ne aç›lan sebil kap›s›n›n kar-
fl›s›nda, üç ahflap ve bir mermer sütunun tafl›d›-
¤›, ahflap hünkâr mahfili bulunmaktad›r. Çok
harap durumda olan bu yap›, 1976 tarihinde
tamir edilmifltir. Ahflap bir merdivenle üst ka-
ta ç›k›l›r burada iki oda ve bir helâ vard›r. Bu-
radan cami sahn›n›n sol taraf›nda bulunan ka-
fesli hünkâr mahfiline geçilir. Kap›s›n›n üze-
rinde bir âyet yaz›lm›flt›r. Hünkâr mahfilinin
pencereleri vitrayl›d›r. Burada ayr›ca bir mih-
rap bulunmaktad›r.
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Çarfl› kap›s›ndan camiin d›fl avlusuna girdi¤i-
mizde karfl›m›za kirpi saçakl›, tonoz çat›l› bü-
yük bir su deposu gelir. Burada Valide Ba-
¤›’ndan gelen su depolanmaktad›r. Kesme tafl
ve tu¤la hat›ll› olarak yap›lm›flt›r. Buradan bü-
yük havuza, çeflmelere, abdest musluklar›na,
flad›rvan ve sebile su gitmektedir. Bu haznenin
önünde, 1141 (1728-29) tarihli Fatma Sultan
ve Hac› Beflir A¤a çeflmelerinin kitâbeleri bu-
lunmaktad›r.

Uncular Caddesi’ne aç›lan avlu kap›s›n›n so-
lunda, mermer kapl› güzel bir çeflme vard›r.

Bu, Sultan III. Ahmet taraf›ndan 1122 (1710)
tarihinde yap›lm›flt›r. Çeflme karfl›s›nda bulu-
nan cami meflrutalar›ndan eser kalmam›flt›r.

Balaban Kap›s› üzerinde bir s›byan mektebi
bulunmaktad›r. Kemerin sa¤ taraf›nda helâlar
mevcuttur. ‹ki kap›s›ndan biri sonradan kapa-
t›lm›flt›r. Yan›nda büyük bir yang›n havuzu
vard›r. Havuzun, mektep kap›s› taraf›nda bir,
di¤er yanda iki olmak üzere üç çeflmesi bulun-
maktad›r. Kemerli olan bu çeflmelerde kitâbe
yoktur. Havuz kesme tafl ve tu¤la hat›ll› olarak
yap›lm›flt›r.

Yine mektep alt›ndaki kemerin solunda 34
musluklu abdest yeri vard›r. Dokuz ahflap sütu-
nun tafl›d›¤› üzeri kiremit örtülü ahflap bir göl-
geli¤i bulunmaktad›r. Arasta çarfl›s›na aç›lan
kap›n›n sol taraf›nda ise Mehmet A¤a’n›n
1282 (1865-66) tarihinde yapt›rm›fl oldu¤u
büyük mermer bir tekne vard›r. Bu abdest ma-
hallinin arkas›nda ve Balaban Caddesi üzerin-
de, ‹maretin karfl›s›nda camiye Arasta Çarfl›s›
ile beraber akar olarak yap›lm›fl, tonoz çat›l›
yedi dükkân bulunmaktad›r.

Balaban kap›s› karfl›s›nda, 1194 (1780) tarihli
Sineperver Valide Sultan Çeflmesi vard›r.
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Kesme tafltan yapt›r›lan d›fl avlu kap›lar›n›n
üzerinde kitâbe yoktur. Bu genifl avlu, kesme
tafl bir duvar ile çevrilmifltir. Bu duvar›n üze-
rinde klâsik topuzlu demir parmakl›kl› pence-
reler bulunmaktad›r. Duvar›n üzeri, avlu kap›-
lar›nda oldu¤u gibi, harpufltal›d›r.

Türbe ile Çarfl› Kap›s› aras›nda, camiin hazîre-
si yer almaktad›r. Bunun sa¤ taraf›nda ise mu-
vakkithane binas› vard›r. Üç yüzlü ve üç pen-
cereli olup küçük bir yap›d›r. Ahflap çat›s› ki-
remit örtülüdür. Burada namaz vakitleri tayin
olunurdu. Bunun için içeride saat gibi aletler
bulunurdu. Üsküdar’›n bir çok camileri namaz
vakitlerini buradan ö¤renirdi. Mermer söveli,
kemerli kap›s› üzerine iki sat›r halinde bir
âyet-i kerime yaz›lm›flt›r.

Camiin duvarlar›na dört kufl evi yap›lm›flt›r.
Özellikle musalla tafl› taraf›na bakan, cami
cephesinin sa¤ taraf›nda ve üstteki konsollar
üzerine d›fla taflmal› olarak yap›lm›fl, üç kubbe-
li ve iki minareli zarif ve güzel kufl evi Türk tafl
iflçili¤inin bir flaheseridir.

Di¤er üçü ise, flad›rvan avlusunun, Balaban ve-
ya Mektep kap›s›na bakan duvar›ndad›r. Sa¤
tarafta ve üstteki oldukça basit olup onun al-
t›ndaki sadece iki gözden ibarettir. Sol tarafta-
ki ise birincisinin bir benzeridir. Bu iki eserin
bir benzeri dahi ‹stanbul’da mevcut de¤ildir.

Üsküdar’› süsleyen bu zarif ve muhteflem eser,
Sultan III. Ahmet’in annesi Gülnûfl Emetullah
Valide Sultan taraf›ndan 1708-1711 tarihleri
aras›nda yapt›r›lm›flt›r. Mimar›, Lâle Devri bafl
mimar› Kayserili Mehmet A¤a’d›r.

Valide Sultan, IV. Mehmet’in Baflhasekisi ve
Sultan II. Mustafa ile Sultan III. Ahmet’in an-
nesidir. Sultan Mustafa’y› 5 Haziran 1664’de
Edirne Saray›’nda, Sultan Ahmet’i ise, 30/31
Aral›k 1673 gecesi Topkap› Saray›’nda dünya-
ya getirmifltir. O¤lu, II. Mustafa’n›n 6 fiubat
1695 tarihinde tahta ç›kmas› üzerine Valide
Sultan olmufltur. 5 Kas›m 1715 tarihinde Edir-
ne Saray›’nda vefat etmifltir. Nâfl› öküz arabas›
ile ‹stanbul’a getirilerek bu camideki aç›k tür-
besine defnedilmifltir. (Türbesi bahsine bak›-
n›z.)

Rabia Gülnûfl Emetullah Sultan’›n bundan
baflka hayrat› da vard›r ki flunlard›r:

1- Mekke’de, Haseki ‹mareti ve müfltemilât›,
(Baflkad›nl›¤› zaman›nda yap›lm›flt›r.)

2- Galata Perflembe Pazar›’nda, Osmanl› Ban-
kas› arkas›nda, 1958’deki imar hareketi s›ra-
s›nda lüzumsuz yere y›kt›r›lan Yeni Camii,

3- Arap Camii avlusundaki flad›rvan,
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4- Hac yolunda, çeflmeler, köprüler ve selsebil-
ler.

Afla¤›daki sat›rlar, F›nd›kl› Mehmet A¤a’n›n
Nusretname adl› eserinden al›nm›flt›r:

“Padiflah›n annesi Gülnûfl Valide Sultan, Üs-
küdar’da iskele yak›n›nda, Zincirli Kuyu ala-
n›nda bir cami yapt›rmak karar›na varm›flt›.
Bunun için temel aç›lm›fl ve inflaat malzemesi
de haz›rlanm›fl bulunuyordu. Bu münasebetle
fiaban›n 23. Çarflamba günü (7 Kas›m 1708),
padiflah›n emri üzerine vezirler, fleyhler, ulema
ve ileri gelenler toplu olarak inflaat sahas›na
gelmifller, Sultan Bayezid fleyhi Yenibahçeli
Ahmet Efendi’nin duas›ndan sonra, Üsküdar
Kad›s› Müneccimbafl› Mehmet Efendi temele
ilk harc› koymufltu. Halbuki, bu törende Vali-
de Sultan padiflah› vekil tayin etmifl oldu¤una
göre, temele harc› koymak hem töre, hem de
u¤ur bak›m›ndan ona düflerdi. Geçmiflteki pa-
diflahlar, vezirler hep böyle hareket etmifllerdi.
Ancak tarih nedir bilmeyen vezirlerin elinde
ifller, tabii ki böyle olacakt›. Temel atma töre-
ninden sonra davetliler topluca Ayazma Sara-
y›’na giderek Valide Sultan’›n haz›rlatt›¤› ye-
mekte bulunduktan sonra da¤›ld›lar.”

Ayn› yazar, camiin aç›l›fl merasimi için flunlar›
anlatmaktad›r:

“Valide Sultan’›n iki buçuk y›ldan beri, Üskü-
dar’da, Tanr› yolunda infla ettirmekte oldu¤u
cami tamamlanm›flt›. Bu münasebetle ay›n 15.
Perflembe günü (15 Muharrem 1123 / 4 Mart
1711), padiflahla Valide Sultan Üsküdar’a geç-
tiler ve camiye yak›n eski Bostanc›bafl› Musta-
fa A¤a’n›n evine indiler. Ertesi Cuma günü ve-
zirler, ulema ve fleyh efendiler, ocak a¤alar› da-
vet edilerek Ayazma Bahçesi’nde kendilerine
bir yemek verildikten sonra camiye gidildi.
Kalabal›k bir cemaatle Cuma namaz› k›l›nd›,
bütün ileri gelenler camiin köflkünde huzura
ça¤r›ld›lar. Önce fieyhülislâm Seyyid Ali Efen-
di, ondan sonra sadrazam Mehmet Pafla, ikinci
vezir Faz›l Ali Pafla, Üçüncü vezir Niflanc› Sü-
leyman Pafla, Kazasker Efendiler, Darü’s-saâde
a¤as› Süleyman A¤a, Valide Sultan bafl a¤as›
hepsi kürkler giydiler. Valide Sultan kethüda-
s› Kürt Mehmet Efendi’ye de ayr›ca hizmetin-
den ötürü samur bir kürk giydirildi, on kese pa-
ra arma¤an edildi. Onun kethüdas› olup bu in-
flaata bina eminli¤i yapan Abdülvahap A¤a’ya
da bir kürkle befl kese akçe ve kap› ortas› san-
d›¤›ndan günde 150 akçe emeklilik ulûfesi ta-
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n›nd› ve ayr›ca ileri gelen memurlara da bu
münasebetle kaftanlar giydirildi. Camiin sula-
r› Büyükçaml›ca yöresinde aç›lm›fl bulunan
harklardan getirilmiflti. Ancak, bunlar›n geçti-
¤i yerler k›raç topraklar oldu¤undan su geçti¤i
yol boyunca azalmakta ve camiin ihtiyac›n›
karfl›layamamaktayd›. Bunun üzerine Padiflah
müsaâdesiyle Gafûrî Tekkesi’nin suyu, ana bo-
ruya aktar›ld› ve böylece hem cami, hem de
Üsküdar semtini bol suya kavuflturacak yerin-
de bir tedbir al›nm›fl oldu. Camiin infla masraf-
lar› hesap edilerek bu eser için 1200 kese sarf
edilmifl oldu¤u anlafl›ld›.

Ertesi gün, Valide Sultan, kald›¤› evden cami-
ye kadar yol üzerindeki bütün evler boflalt›l›p,
sokak bafllar›na perdeler gerildikten sonra, Ha-
rem-i Hümâyunla camiyi ziyarete geldi, burada
nafile namaz› k›l›p uzunca bir duada bulunduk-
tan sonra, ‹stanbul’a döndü.”

Osmanl› Arflivi’ndeki Rebiyülâhir 1123 (Ni-
san 1711) tarihli bir hüccette (senet) Valide
Sultan Kethüdas› Mehmet Efendi’nin Süley-
maniye’deki evinde meclis toplanm›fl ve Vali-
de Sultan’›n Üsküdar’da yapt›rd›¤› camide ça-
l›flan tafl iflçilerinin alaca¤› olan 991.000 akçe-
nin tamamen ödenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Camiin uzun kitâbesini yazan flair, edib ve ta-
rihçi Ahmet Tâib Efendi, Süleymaniye rûzna-
mecisi Osman Efendi’nin o¤ludur. Müderris
olmufl ve M›s›r Mollas› bulundu¤u s›rada 2 Ra-
mazan 1136 (25 May›s 1724)’de vefat etmifltir.
Dilini tutmad›¤› için M›s›r Valisi taraf›ndan
zehirlendi¤i söylenir. Edip ve alim idi. Kendi-
sinden sonra gelen o¤ullar› ve ahfad› Osman-
zâdeler diye an›lm›flt›r. Vefat›na fieyhülislâm
Çelebizâde ‹smail As›m Efendi (öl. 1173/
1760) flu tarihi düflürmüfltür:

Âh peyderpey idüb As›m didim
Göçdü Osmanzâde Tâib âh âh

Yeni Valide Camii kitâbelerini Edirnekap›
Mihrimah Sultan Medresesi müderrisi bulun-
du¤u s›rada yazm›flt›r. Fenerbahçe karfl›s›nda
bir ‘Kasr-› âlemnüma’ infla etmifl ve ayr›ca Va-
lide Sultan evkaf›ndan Demirkap› (Eyüp s›rt-
lar›) çiftli¤ini sat›n alm›flt›. sadrazam Damat
‹brahim Pafla ile III. Ahmet’in teveccühünü
kazanan Taib Efendi, 1133 (1720)’de fiehzade
‹brahim’in do¤umunda sundu¤u tarih manzu-
mesi üzerine padiflah kendisi hakk›nda “Mak-
bul-› hümâyunum olmufldur. Asr›n melikü’fl-
fluaras› oldu¤u aç›kt›r” demekle ‘reis-i flairan’ s›-
fat›n› kazanm›flt›r.
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Bu güzel mabet Mimarbafl› Mehmed A¤a tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Mehmed A¤a, 1116 (1704)
y›l›na kadar Hassa Bafl Mimar› olan Ebu Bekir
A¤a’n›n yerine geçmiflti. Fakat bu uzun sürme-
mifl ve 1117 fievvali ortalar›nda (1706 Ocak
sonu) Hac› ‹brahim A¤a bafl mimar olmufltu.
23 Zilkade 1120 (3 fiubat 1709)’de tekrar bafl
mimar olan Mehmed A¤a ‹stanbul’a bir çok
eser kazand›rm›flt›r. Bunlar aras›nda Üskü-
dar’da;

1- ‹skele Meydan›’ndaki muhteflem çeflme,

2- Yeni Valide Camii,

3- Ahmediye Camii,

4- Kaptan Pafla Camii ve bir çok çeflme bulun-
maktad›r. 1155 (1742)’de vefat ederek Edirne-
kap› Mezarl›¤›’na gömülmüfltür. fiâhidesi mev-
cut de¤ildir.

Camiin hazîresinde gömülü olanlar flunlard›r:

1135 Cemaziyelâhir (Mart 1723). Muvakkit-
hane solu, hamzavî tafl. Cami sahibesi
Gülnûfl Valide Sultan’›n kethüdas› olup
Galata’da Medresesi ve Üsküdar’da çefl-
mesi bulunan el-hac Mehmed Pafla. Ki-
tabesi fludur:

“Kethüda-y› sâhibetü’l-hayrat / Merhum el-hac
Mehmed Pafla / ruhiçün el-Fatiha / Fi flehr-i Ce-
maziyelâhir 1135.”

1141 (1728). Fatma Sultan ç›ra¤› Nadiryar.

1150 (1737). Valide Sultan bafl a¤as› Ali A¤a.

1145 Rebiyülevvel 15 (Eylül 1732). Hamzavî
tafl. ‘Hazinedar A¤a-y› flehriyarî’ Ömer.

1191 (1777). Hattat el-hac Osman Efendi’nin
o¤lu Selim Mehmed Molla.

1162 (1749). Harem-i Hümâyun a¤alar›ndan
Reyhan Mehmed A¤a.

1170 (1756). Muhteflem tafl. Hazine-i Hümâ-
yundan Süleyman A¤a.

1172 (1758). Kethüda-y› Harem-i Hümâyun
Zerafet Hace.

1186 (1772). Maliye tezkirecisi ve cisr-i kebir
bina emini Süleyman Efendi. (Sicill-î Os-
mânî, 3/84)

1192 Rebiyülevvel 2 (Nisan 1778). Divan-›
Hümâyun kalemi kâtibi Cafer Fevzi
Efendi.

1201 (1786). Divan-› Hümâyun beylikçisi Ra-
flid Efendi’nin efli ve Hidayetullah Pa-
fla’n›n k›z› fierife Azime Han›m.

1206 (1791). Erzurum Valisi ve Anapa seras-
keri Abdullah Pafla. Trabzon’da idam
edilmifltir. Burada yaln›z bafl› gömülüdür.
Kitâbesi, hattat Mahmud Celâleddin
Efendi’nin nefis hatt› ile yaz›lm›flt›r.
(Tarih-i Cevdet, Üçdal Nefl. 5/350; Sicill-î
Osmânî, 3/389)

1207 (1792). Üç defa Reisü’l-küttab olan
Mehmet Raflid Efendi’nin annesi Üm-
mügülsüm Han›m.

1209 (1794). Reisü’l-küttab Mehmet Raflid
Efendi’nin o¤lu Hasan ‹ffet Bey. (Sicill-i
Osmânî, 2/351, Raflid Efendi)

1235 Ramazan 19 (Haziran 1820). Kaimme-
kam-› esbak Rüfldü Mehmet Pafla’n›n di-
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Kurt ‹smail Hakk›

Pafla’n›n Lâhdi.

Yeni Valide Camii

hazîresindeki nefis

tafllardan bir kaç›.

vitdar› Erzurumî el-hac ‹brahim Efendi
bin Ömer.

1243 (1827). Sadr-› esbak Çelebi Mustafa Pa-
fla’n›n k›z› ve Hayreddin Efendi’nin efli
Hamide Han›m.

1313 (1895). Lâhit. Safvet Pafla. (Sicill-î Osmâ-
nî 3/231)

1315 (1895). ‹smail Pafla. fiâhidesindeki kitâ-
benin tarih beyti fludur:

Sevdi¤im bir zât idi Muhtar tarihin didim
K›ld› ‹smail Pafla Cennet-i Adn’i penâh

1315

Lâhdinin kaidesindeki yaz› ise fludur:

Müflir-i azâm-› saltanat-› seniyyeden Teftifl-i
umûmî-i / Askerî komisyon-› aliyyesi reis-i sânisi /
Merhum ve ma¤furun-leh ‹smail Pafla’n›n / Ruhi-
çün Fatiha.

Kurt lâkab›yla ünlü olan ‹smail Hakk›
Pafla’n›n Diyarbak›r’da bir camii vard›r.
(Sicill-î Osmânî, 4/847; Metin Sözen, Di-
yarbak›r’da Türk Mimarîsi s. 111)

1318 (1900). Lâhit. Gazi mücahitlerimizden
H›fz› Pafla. Lâhdin yan yüzündeki yaz›
fludur:

Yanya Vilâyeti Valisi Kolordu-y›
Hümâyun kumandan› sab›k
Ferik Gazi Ahmed H›fz› Pafla.
Tevellüdü: 1248 (1832) Vefat›: 1318

1321 (1903). Üsküdar ciheti kumandan› ve
Padiflah yaveri Ferik Mehmet Lütfi Pafla.

1845-1916. Ferik Yusuf Ziya Pafla.

Hazîredeki mermer abdest teknesinin üzerin-
deki kitâbe fludur:

“Bende-i Hazreti sultan Abdülkadir Geylanî ve
muhibb-i Hazreti / fiah Mehmed Bahaüddin-i
Nakflibendî ve teflrifat-› hümâyun mu’avini sâhi-
betü’l-hayr / el-hac Ahmed ‹zzi Efendi merhumun
ruhi çün r›zaen lillâhi-teâlâ el-Fatiha.

1278 (1861)”

Ahmet ‹zzî Efendi’nin hayat› için Sicill-î Osmâ-
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nî, 3/467’ye bak›n›z.

‹zzi el-hac R›fat Efendi. Ayn› sene (1278) ve-
fat etti. Kabri, Ayr›l›k Çeflmesi mezarl›¤›nda-
d›r. Tafl› mevcuttur.

Bu tekne, Sebil karfl›s›ndaki Halim Gülüm
Tekkesi’nden buraya getirilmifltir. Tekkeye ait
bir de kitâbe vard›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/187) (Nusretname, ‹.

Parmaks›zo¤lu Ter. 2/336, 246, 269) (H. Edhem, Camile-

rimiz, s. 90) (H. fiehsuvaro¤lu, As›rlar boyunca ‹stanbul, s.

113) (M. Aksel, ‹stanbul Mimarîsinde Kufl Evleri, ‹stanbul

Enstitüsü Mec. Say›: 5, s. 33-55) (M. Erdo¤an, Kayserili

Mehmed A¤a s. 15) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih,

Haz. F. Derin-V. Çabuk, s. 67) (A. Giz, Gülnufl Sultan,

Tarih Dünyas›, c. 1, 1950, s. 16-18) (A. Refik, Gülnufl

Sultan, Yeni Tarih Der. Say›: 21, Eylül 1958, s. 504) (Si-

cill-i Osmânî, 1/64, 1/242, 4/233) (M. Tahir, Osmanl› Mü-

ellifleri, 2/414) (A. Karahan, Osmanzâde Taib, ‹slâm Ans.

9/453) (Salim, Tezkire, ‹stanbul 1315, s. 178) (‹. Kumba-

rac›lar, Türk Mimarlar›, Arkitekt Mec. 1934, Say›: 11) (E.

Koçu, ‹stanbul Ans. Emetullah Sultan, 9/5039) (Konyal›,

Üsküdar Tarihi, 1/309) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 105) (Ç. Ulu-

çay, Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›, s. 65) (Müstakimzâ-

de, Tuhfe-i Hattatîn, s. 456) (‹stanbul Abideleri, s. 122)

(Fehmi Karatay, Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi Türk-

çe Yazmalar Katalo¤u, ‹stanbul 1961, I/119-120, Gülnufl

Sultan’›n 2 Muharrem 109 ve 1123 tarihli vakfiyeleri)
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Üsküdar Tekkeleri





Üsküdar’da tesbit edebildi¤imiz kadar› ile
as›rlar boyunca kurulan tekke say›s›

58’dir. Bunlardan bugün yaln›z 14’ü mevcut
olup di¤erleri y›k›lm›flt›r.

XV. yüzy›lda 2 tekke tesis edildi¤i halde, XVI.
yüzy›lda 4 tekke infla edilmifltir. Buna karfl›l›k,
XVII. yüzy›lda 13, XVIII. yüzy›lda 23; XIX.
yüzy›lda da 11 tekke yapt›r›lm›flt›r. Yaln›z iki
tekkenin kuruldu¤u dönem belli de¤ildir. Baz›
tekkelerin tesis tarihlerini de kesin olarak ver-
mek mümkün de¤ildir.

Yapt›r›lan bu tekkelerin 15 adedi Celvetî, 5
adedi R›faî, bir adedi Sünbülî, bir adedi Bede-
vî, bir adedi Mevlevî, iki adedi Bayramî, iki
adedi Cerrahî, 7 adedi fiabanî, 6 adedi Kadirî,
3 adedi Sa’dî, 5 adedi Bektâflî, 5 adedi Nakflî ve
bir adedi de Halvetî Dergâh› idi. Bunlardan
ayr› olarak iki tekkenin hangi tarikate mensub
oldu¤u bugün için belli de¤ildir.

Tahmini tarihlere göre Üsküdar’daki tekkele-
rin kronolojik s›ralamas› flöyledir:

1- ‹vaz Baba veya Büyükçaml›ca Bektâflî Tek-
kesi. Fetihten evvel tesis edilmifltir.

2- Küçük Çaml›ca Bektâflî Tekkesi. ‹stanbul’un
fethinden hemen sonra tesis edilmifltir.

3- Atik Valide veya Karabafl-› Veli fiabanî
Tekkesi. 991 (1583)

4- Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi Celvetî Âsitâ-
nesi. 1004 (1598)

5- Musalla Celvetî Tekkesi. 1004 (1598)
6- Ayfle Sultan Celvetî Tekkesi. 1007 (1598)

7- Gizlice Baba Celvetî Tekkesi. 1009 (1600)
8- Haf›z Efendi veya Menzilhane R›faî Tekke-

si. 1010 (1601)
9- Mihrimah Sultan Celvetî Tekkesi. 1020

(1611)
10- Muhyi Efendi veya Himmet Baba Bayramî

Tekkesi. 1025 (1616)
11- Kap›c› veya Bac›lar Celvetî Tekkesi. 1026

(1617)
12- Nalçac› Halil fiabanî Tekkesi. 1035 (1625)
13- Çaml›cal› Mehmet Efendi veya Ç›narl› fia-

banî Tekkesi. 1045 (1635)
14- Devatîzâde Mustafa Efendi Celvetî Tekke-

si. 1061 (1651)
15- Kavsara Mustafa Efendi Sa’diyye Tekkesi.

1066 (1655)
16- Ac›badem Celvetî Tekkesi. 1088 (1677)
17- Selâmi Ali Efendi Celvetî Tekkesi. 1088

(1677)
18- Selâmi Ali Efendi Celvetî Tekkesi 1088

(1677)
19- Nasuhî Mehmet Efendi fiabanî Tekkesi.

1095 (1684)
20- Özbekler Bülbülderesi Nakflibendî Tekke-

si. 1105 (1693)
21- Saçl› Hüseyin Efendi Sünbülî Tekkesi.

1110 (1698)
22- Hallaç Baba veya Gani Efendi Sa’diyye

Tekkesi. 1115 (1703)
23- Malatyal› ‹smail A¤a Sa’diyye Tekkesi.

1118 (1707)
24- Tembel Hac› Mehmet Efendi Celvetî

Tekkesi. 1122 (1710)
25- Fenâyî Ali Efendi Celvetî Tekkesi. 1126

(1714)
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26- Ümmi Ahmet Efendi fiabanî Tekkesi.
1133 (1720)

27- Atpazarî Osman Efendi Celvetî Tekkesi.
1133 (1720)

28- ‹brahim A¤a Tekkesi. 1133 (1720)
29- Sad›k Efendi veya Alaca Minare Nakflî

Tekkesi. 1143 (1730)
30- Band›rmal› Celvetî -sonradan Bektâflî-

Tekkesi. 1145 (1732)
31- Hindîler Kadirî Tekkesi. 1150 (1737)
32- Halim Gülüm Efendi Kadirî Tekkesi. 1164

(1750)
33- Özbekler Sultantepesi Nakflibendî Tekke-

si. 1166 (1752)
34- Emek Yemez Bayramî Tekkesi. 1175 (1761)
35- Mustafa Efendi Tekkesi. 1180 (1766)
36- Balaban Cerrahî Tekkesi. 1184 (1770)
37- fieyh Haf›z Halvetî Tekkesi. 1185 (1771)
38- Cedid Hac› Dede Tekkesi. 1190 (1776)
39- Kartal Ahmet Efendi Kadirî Tekkesi. 1190

(1776)
40- Hasib Efendi Bedevî Tekkesi. 1190 (1776)
41- Feyzullah Efendi fiabanî Tekkesi. 1190

(1776)
42- Üsküdar Mevlevihanesi. 1205 (1790)
43- Afgan Kadirî Tekkesi. 1207 (1792)
44- Tahir Baba Bektâflî Tekkesi. 1209 (1794)
45- Musa veya Selim Baba Tekkesi. 1215

(1800)
46- Küçük Selimiye Nakflî Tekkesi. 1217

(1802)
47- Arif Efendi Cerrahî Tekkesi. 1220 (1805)
48- Nuri Baba R›faî Tekkesi. 1228 (1813)
49- Safveti Pafla fiabanî Tekkesi. 1230 (1815)
50- Avnizâde Kadirî Tekkesi. 1245 (1829)
51- Toygartepe R›faî Tekkesi. 1260 (1844)
52- Serbölük Ahmet Efendi Kadirî Tekkesi.

1268 (1851)
53- Sand›kç› Edhem Efendi R›faî Tekkesi.

1275 (1858)
54- Cemaleddin Efendi Tekkesi. 1284 (1868)
55- Ahmediye Camii R›faî Tekkesi. 1292

(1875)
56- Kaymakç› Celvetî Tekkesi. 1164 (1750)
57- Yar›mca Baba Bektâflî Tekkesi.
58- Saçl› Halil Efendi Tekkesi.1826 tarihin-

den sonra, Bektâflî tekkelerinden biri Nak-
flî, di¤eri ise Kadirî Dergâh› haline getiril-
mifltir.

Hepsi 58 adet olan bu tekkelerin aras›na Mis-
kinler Tekkesi dahil edilmemifltir. Çünkü, Mis-
kinler Tekkesi’nin ismi tekke oldu¤u halde,
gerçek bir tekke ile alâkas› yoktur. Hiç bir ta-

rikate ba¤l› olmad›¤› gibi âyin de yap›lmazd›.
Tekke ismini dayan›flmadan, yard›mlaflmadan
dolay› alm›flt›r.

EVL‹YA ÇELEB‹’YE GÖRE
ÜSKÜDAR TEKKELER‹

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Üskü-
dar’da ‘47 kadar tekke’ oldu¤unu belirtmifl

fakat bunlardan pek az›n›n ismini vermifltir ki
flunlard›r:

a) Hazreti Mahmud Efendi Tekkesi. Camii ve
türbesi bugün de mevcuttur.

b) Abdülkadir Ceylanî Tekkesi. Bu Halvetî Tek-
kesi’nin yeri belli de¤ildir. ‹sim de¤ifltirerek
devam etti¤i san›lmaktad›r.

c) Dutçuzâde Tekkesi. Bu Halvetî Tekkesi’nin
Toptafl› Caddesi üzerinde, Dutlu Kahve ismiy-
le an›lan yerde, Abbas A¤a Çeflmesi civar›nda
bulunmas›, (isim benzerli¤inden dolay›) müm-
kündür.

d) Karacaahmet Sultan Tekkesi. Hangi tarikate
mensup oldu¤unu belirtmedi¤i bu dergâh›n,
mezarl›k içinde bulundu¤unu yazmaktad›r.

Bir Bektâflî Tekkesi oldu¤u san›lan bu mabet,
muhtemelen Nuhkuyusu Caddesi üzerinde ve
bu caddeye aç›lan Mehmet Çavufl Soka¤› ile
Arakiyeci Soka¤› aras›nda idi. (Yeri için Aflç›-
bafl› Camii bahsine bak›n›z.)

Mihriflah Valide Sultan Çeflmesi karfl›s›nda
bulunan bu yerde, ortada bir ç›kmaz yol ve iki
taraf›nda hazîre bulunmaktad›r. Yolun sol ta-
raf›ndaki hazîrede, Selim Sultan Dede ile Ne-
nesi Dede’ye ait iki kabir vard›r. fiâhideleri eli-
fî serpufl ile süslüdür. Yolun sa¤ taraf›nda ise,
‹brikdar Hüseyin A¤a’n›n 1206 (1791-92) ta-
rihinde yapt›rm›fl oldu¤u namazgâh bulunmak-
ta idi. A¤a’n›n kabri de buradad›r.

Tekkenin hangi tarihte yok oldu¤u belli de¤il-
dir.

Evliya Çelebi, ‘‹stanbul Cevelânlar›’na 1630 ta-
rihlerinde bafllad›¤›na göre, dergâh bu tarihten
evvel yapt›r›lm›fl olmal›d›r.
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e) Hac› Bektafl-› Veli Tekkesi. Paflaliman›’nda
Abdurrahman A¤a Camii yan›nda idi.

f) Miskinler Tekkesi. ‹brahim A¤a yolu üzerin-
de bulunan bu tekkeden günümüze ön taraf›n-
daki ‹sa A¤a Çeflmesi gelebilmifltir.

Kaynak: (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türkçe-

si, 2/173-174)

ACIBADEM TEKKES‹

Tekke, Gazi Caddesi, (eski Selâms›z Cadde-
si) üzerinde ve Ekmekçibafl› Soka¤›’n›n

sa¤ taraf›ndaki sette ve eski tramvay deposu-
nun yerinde idi. Amerikan K›z Koleji bu tek-
kenin bahçesinden ayr›lan arsa üzerine yap›l-
m›flt›r. Tramvay deposu da 1911 tarihinde bu
vak›f arsas›n›n bir bölümü üzerine tesis edilmifl
ve buna karfl›l›k olarak, Kuruçeflme’deki arsaya
flimdiki Selâmi Ali Efendi Camii yap›lm›flt›r.
Deponun sa¤ taraf›ndaki sokak, Vak›f Soka¤›
ad›n› tafl›maktad›r. 1924 tarihinde mevcut
olan tekke arsas› bu tarihten sonra tramvay
idaresine intikal etmifltir.

Nâz›m Bey, eserinde Arslan A¤a Çeflmesi su
yolunu anlat›rken suyun, “Ba¤larbafl›’nda Ac›-
badem Dergâh›, bugün tramvay elektrik fabri-
kas›n›n bulundu¤u arazinin üst taraf›ndan geç-
ti¤ini” söyleyerek tekkenin yerini belirtmifltir.

Tekke, bugüne kadar hep flimdiki Ac›badem 
semtinde aranm›flt›r. Oysa flimdiki Ac›badem
semti 19 yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra iskân
edilme¤e bafllanm›flt›r.

1929 tarihli bir haritada Atlamatafl›’ndan Ba¤-
larbafl›’na kadar uzanan ve Çinili Karakolu ya-
n›ndan geçen ve bugün Selâmi Ali Efendi
Caddesi ad› ile an›lan uzun yokufl yol, üç k›s›m
halinde gösterilmifltir. Atlamatafl›’ndan Fatma
Hatun Camii’ne kadar olan k›s›m Ç›nar Cad-
desi, buradan Çinili Karakolu’na kadar olan
k›s›m Tekkekap›s› Soka¤› ve buradan Ba¤lar-
bafl›’na kadar uzanan k›s›m ise Ac›badem ismi-
ni tafl›maktad›r.

Mecmua-y› Tekaya yazar› Ahmed Münib Efen-
di, tekkenin yerini çok güzel belirtmifltir:

“Ac›badem Tekkesi, Üsküdar’da Selâms›z

Caddesi üzerindedir. Celvetî olup 1890 tarih-
lerinde fleyhi Ahmed Efendi idi. Selâmi Ali
Efendi Tekkesi de denir. Ayin günü Cumarte-
si idi. Ahmed Efendi zaman›nda tekkede ken-
disinden baflka kimse yoktu. Küçük bir dergâh-
d›.”

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde ‘Hay-
ranlu Mezar›nda Ac›badem Tekkesi’ diye kay›tl›-
d›r.

Bu mezarl›k 1940 tarihine kadar duruyordu.
Burada gayet k›ymetli tafllar vard›. Çinili Kara-
kolu’nun sol taraf›nda ve yol afl›r› yerde, bir
servi a¤ac›n›n dibinde bulunan tek kabir günü-
müze kadar gelebilmifltir. Bu, 1285 (1866) ta-
rihinde vefat eden Hadice Han›m’a aittir. Ya-
n›nda bir kaç sikke ve k›r›k flâhide vard›r. Halk
buraya Selâms›z Baba Türbesi diyor. Karako-
lun sa¤ taraf›nda ve yolun karfl›s›ndaki bir ser-
vinin alt›nda da iki kabir vard›r. fiâhidelerinde
yaz› yoktur. Büyük Selâms›z Mezarl›¤›’na yak›n
tarihlerde bir dizi ev yap›lm›flt›r.
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‘Âsitâne-i Âliyye ve bilâd-› selâsede kain’ olan
tekkeler listelerinde 1256 ve 1294 tarihlerinde
Ac›badem Tekkesi, “Celvetiye’den Selâmi Ali
Efendi Tekkesi der kurb-i Ac›badem der Üskü-
dar” diye kay›tl›d›r.

Tekke fieyh Selâmi Ali Efendi taraf›ndan tesis
edilmifltir. Kendisi 1692 tarihinde vefat etmifl-
tir. Band›rmal› Tekkesi fleyhi Yusuf Nizamed-
din Efendi’nin büyük o¤lu Ömer Efendi de bu
tekkenin fleyhi idi. Vefat tarihi belli de¤ildir.
Bu tekkenin fleyhlerinden ‹brahim Efendi’nin
annesi Zeynep Hatun 1232 (1816) tarihinde
vefat ederek, Üsküdar Özbekler Tekkesi me-
zarl›¤›na gömülmüfltür.

Tekkenin fleyhlerinden biri de Mehmed Emin
Efendi’dir. Kabri, Duvardibi Mevkii’nde ve
Ayfle Hatun Çeflmesi’nin sol taraf›nda, mezar-
l›k duvar›n›n hemen arkas›ndad›r. Celvetî sik-
keli flâhidesinde;

Kutbü’l-ârifîn Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri-
nin hankâh-› âlileri hatibi ve Ac›badem Tekkesi
fleyhi efl-fleyh es-seyyid el-hac Haf›z Mehmed
Efendi. Gurre-i Cemaziyelâhir 1257 (21 Tem-
muz 1841)

diye yaz›l›d›r.

Mehmet Emin Efendi’den evvel tekkenin fley-
hi Üzeyr Efendi idi. 1254 (1838) tarihli bir ya-
z› ile, Ac›badem Tekkesi fleyhi Üzeyr, Hüdâyî
Dergâh› kâtibi Ahmet ve Halvetiye tarikinden
fieyh Mehmet Müfltak efendilere tekkelere ye-
niden tayinat verilmemesi emri varken, Ah-
met Efendi’ye 50 ve Müfltak Efendi’ye 200 ku-
rufl zam edildi¤ini ö¤reniyoruz. (Osm. Arfl. Ev-
kaf Defteri I/126, ve II, No: 15262)

Rebiyülevvel 1253 (Haziran 1837) tarihli bir
tahrire göre, tekkeye gündelik et tahsisi yap›l-
m›flt›r.

Kaynaklar: (Ahmed Münib Efendi, Mecmua-y› Tekaya)

(‹stanbul Kültür ve Sanat Ans. 1/244) (A. Çetin, ‹stan-

bul’daki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar

Der. 13/588) (Asitani-i Aliyye’de ve Bilâd-› Selâsede Kain

Tekkeler, ‹stanbul 1256-1290) (Nâz›m Bey, Devr Olunan

Sular, s. 42) (K. Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî, s. 274)

(Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi, Nüfus Defteri, No:

6290/1, s. 404) (Vak›flar Md. Hayrat-› fierife Kad›köy Def-

teri, s. 121) (Osm. Arfl. Evkaf Defteri I, s. 126 ve II, No:

15262)

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

398

Kalenderhâne

Tekkesi Köflkü

ve bahçesi.



AFGANLILAR TEKKES‹
(KALENDERHANE TEKKES‹)

Âyin günü Perflembe olan bir Nakflî Tekke-
si idi. Çinili Cami’in sol taraf›nda olup

etraf› yüksek bir duvarla çevrilmifltir.

Allame Sokak, Silâhtar Bahçesi Soka¤› ve
Binbafl› Soka¤› ile çevrili olan aday› kaplar. Si-
lâhtar Bahçesi Soka¤› üzerinde mutfak ve ha-
mam› vard›r. ‹nce tu¤la ve horasandan yap›l-
m›fl olan bu yap›lar pek harap durumdad›r.

Afganl›lar Tekkesi, Afganistan’dan ‹stanbul’a
göç etmifl kimseler taraf›ndan 1207 (1792-93)
y›l›nda yap›lm›flt›r. Kap›s› üzerinde sekiz m›sra-
l› flu kitâbe bulunuyordu:

Barekallah bu kalenderhâne
Vakf-olundu mücerret Efgâne
fieyhi Kalender mücerret ola
‹de it’am bulunan ihvâne
Derûnunda cümle kalender ola
Vâk›f›n flart› budur derviflâne
Ç›kd› üçler didiler tarihin
Oldu itmam Kalenderhâne

1207

Kitâbe, 1942 tarihinde, Türk ve ‹slâm Eserleri
Müzesine ve daha sonra 1984’de Saraçhaneba-
fl›’ndaki Amuca Hüseyin Pafla Medresesi’ne
nakledilmifltir.

Tekkeye, Allame Soka¤›’na aç›lan kesme tafl
kemerli ve söveli bir kap›dan girilir. Zemini tafl
döfleli bahçe yolunun sa¤›nda etraf›n› çok alçak
kesme tafl bir duvar›n çevirdi¤i hazîre, solunda
ise üç katl› ahflap eli bö¤ründeli fleyh evi vard›r.

Hazîrenin yan›ndaki yoldan, biraz ilerideki ha-
vuza ve onun yan›ndaki kuyunun bulundu¤u
yere gelinir. Havuz, kare fleklinde olup etraf›
kesme tafl ile çevrilidir. Kuyunun bilezi¤inde
kitâbe yoktur. Önünde granit tafl›ndan bir k›-
r›k tekne vard›r.

Havuzun ilerisinde moloz tafl›ndan yap›lm›fl
tonoz daml› bir çeflme bulunmaktad›r. Olduk-
ça büyük olan çeflmenin mermer ayna tafl› kü-
çüktür. Üzerinde üç sat›rl›k ve 1261 (1845) ta-
rihli bir kitâbe vard›r:

“Sâhibu’l-hayrat ve’l-hasenat / Merhum ve ma¤-
furleh esbâk Bolu Mütesellimi / ‹smail A¤a ruhu-
na el-Fatiha. 1261”
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Çeflmenin yan›ndaki istinat duvar›ndaki bir
oyuktan temiz bir su akmaktad›r. Daimi suret-
te akan bu suyun, tekkenin suyu oldu¤u ve bel-
ki de Çavuflderesi’nin bafllang›c›n› teflkil etti¤i
söylenebilir.

Karfl› tarafta, Afgan Tekkesi’nin yazl›k köflkü-
ne ç›k›lan on basamakl› merdiven vard›r. Köflk
sa¤ tarafta ve set üzerindedir. Karfl›s›nda kalen-
derlerin bar›nd›¤› odalar bulunuyordu. Harab

oldu¤undan 1942 senesinde y›kt›r›lm›flt›r.

Köflkün ahflap kap›s›ndan dikdörtgen biçimin-
deki binaya girilir. Kap›n›n tam karfl›s›nda
mihrap vard›r. Üzerine bir taç yerlefltirilmifltir.
‹ki yan›nda nifl fleklinde mum yakma mahalle-
ri bulunmaktad›r. Binan›n dar cephelerine ve
pencere önlerine alçak sedirlikler yap›lm›flt›r.

Orta yerde, sekiz yüzlü bir havuz ve içinde dört
ayak üzerine oturtulmufl tafl iflçili¤inin güzel bir
örne¤i olan yekpare mermer f›skiye vard›r.

Kap›n›n iki yan›nda ve mihrab›n iki taraf›nda
birer, dar cephelerinde ise üçer penceresi bu-
lunmaktad›r. Tek katl› olan bu flirin yap›n›n
ahflap çat›s› kiremit örtülüdür. Boyutlar› 5x8
metre ebad›ndad›r.

Köflkün iç ve d›fl mimarîsi XIX. yüzy›l›n ortala-
r›nda tamamiyle yenilenmifltir. Fakat içerdeki
havuz ve döflemeleri köflkün ilk yap›ld›¤› devre
aittir. Mevcut baflka hiç bir köflkte bu zengin-
likte bir döflemeye rastlanamaz. Döfleme k›s-
men mozaik fleklinde ufak mermer ve somaki
parçalar›ndan yap›lm›flt›r.

Köflkün bahçesinden befl basamakl› bir merdi-
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venden üst bahçeye ç›k›l›r. Burada yaz›s› olma-
yan bir kuyu vard›r.

Afla¤›daki sat›rlar merhum Osman Ergin
Bey’in Türk fiehirlerinde ‹maret Sistemi adl› k›y-
metli eserinden al›nm›flt›r:

“Efgan kalenderhanesi asla tekke mahiyetini
göstermez. Adeta bahçe ortas›nda yap›lm›fl bir
okul, altl› üstlü on kadar oda ile genifl, a¤açl›k-
l› ve havuzlu bir avludan bir de hol denecek
büyük ve süslü bir salondan müteflekkildir. Bu
salonun ortas›nda da dantel gibi ifllenmifl ve
oyulmufl mermer bir f›skiye vard›r. Bursa’daki
Yeflil Camii f›skiyesini and›r›r. Salonun dört
bir taraf›nda genifl erkân minderleri vard›r. 40-
50 kifli ferah oturabilir. (.........) Kalenderhane-
nin bahçesinin köflesinde bir de ufak ve kârgir
cami vard›r.”

“Kalenderlik müfrit bir alevîliktir. Bunlar sa-
kallar›n›, b›y›klar›n› hatta kafllar›n› ustura ile
kaz›tarak tuhaf bir k›yafette yaflarlard›. Tef ve
kudüm çalarlar ve kendilerine mahsus bayrak-
lar› açarak tak›m tak›m gezerlerdi. Bir iflle, iflti-
gal etmezlerdi. Tabiîdir ki, içlerinde dilencilik
edenler de vard› (.........) Bu hankâhlar, dini
birer müessese say›lan ve bak›l›rsa birer sosyal

yard›m, hay›r ve flefkat kayna¤›, birer toplant›
yeri hatta flimdiki tabirle birer kulüp niteli¤i
tafl›maktayd›. Buran›n fleyhinin de Asyal›
Türklerden olmas› flartt›r. Burada garip Afgan-
l› kalenderler toplan›r ve aralar›nda konuflur-
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lard›. Oralarda yatanlar gündüzleri çarfl›da pa-
zarda bileycilik etmek, a¤›zl›k ve saire satmak-
la hayatlar›n› kazand›klar› gibi geceleri hepsi
bir araya gelerek Mesnevi, Haf›z ve Yesevî di-
vanlar›n› okumakla vakit geçirirlerdi.”

Bundan baflka Üsküdar’da biri Sultantepe’de
di¤eri ise Bülbüldere’de olmak üzere iki Özbek
Kalenderhanesi daha vard›r.

Osmanl› Arflivi’ndeki 9 Z. 1234 (29 Eylül
1819) tarihli bir hüccetten “Efgan kalenderha-
nesi fukara derviflleri yemekli¤ine, Filibe Neza-
reti mahsulünden” her sene pirinç verildi¤ini
ve bunun bir seneli¤inin toptan al›nd›¤›n› ö¤-
reniyoruz. (Osm. Arfl. Evkaf Defteri II. No:
16857)

Tekke hazîresinde gömülü olanlar flunlard›r:

1210 (1795). Dört dilimli sikke. Efl-fleyh Ah-
met Nasir Afganî el-Horasanî.

1210 (1795). Dört dilimli sikke. El-hac Dervifl
Mehmet ‹bn Ahmet Nasir.

1210 (1795). Dört dilimli sikke. El-hac Dervifl
Abdullah Afganî.

1210 B. 25 (fiubat 1796). Kâtibî. Dervifl Es-
seyyid Hasan ‹bn Mustafa.
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1212 (1797). Dört dilimli tac. Efl-fleyh el-kâ-
mil el-faz›l el-hac seyyid Mehmet ‹flret
Efendi Nakflibendî el-Horasanî.

1212 (1797). El-hac el-dervifl Zülalî-yi Afga-
nî.

1228 (1813). Dört dilimli sikkeli flâhide. Uzun
yaz›. Nakflibendî Mehmed Emin.

1248 Cemaziyelevvel 15 (Ekim 1832). Ayn›
biçimli tac. Efl-fleyh el-hac Musa Efendi-
yi Afganî.

1250 (1834). Afganî el-hac Mehmet Gulam
Efendi

1274 Safer 21 (Ekim 1857). Efl-fleyh Mehmet
Said Efendi

1287 (1870). Küçük sar›k. fieyh Selim Efendi
kitâbesi 12 m›sra olup tarih m›sra› fludur:

“Selim’in medfenin Hakk ayn-› gülzâr eyledi”

1302 Cemaziyelevvel 20 (Mart 1885). fieyh
Abdullah el-Nakflibendî.

Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- fieyh Ahmet Nasir. Kabri hazîrededir.

2- fieyh Mehmet ‹flret Efendi. Kabri hazîrededir.

3- fieyh Mehmet Emin Efendi. Kabri hazîrede-
dir.

4- fieyh Musa Efendi. Kabri hazîrededir. 1237
(1821)’de bu tekkenin fleyhi idi.

5- fieyh Mehmet Said Efendi. Kabri hazîrededir.

6- fieyh Selim Efendi. Kabri hazîrededir.

7- fieyh Abdullah Efendi. Kabri hazîrededir.
1234 (1818) tarihinde dünyaya geldi.

8- fieyh Ali Haydar Efendi. Kabri Karacaahmet
Mezarl›¤› fiehitlik Mescidi önünde ve 1053
(1643)’te vefat eden Ba¤dat fatihi Sultan IV.
Murat’›n alemdâr› ‘Kutbü’l-ârifîn, fleyhü’l-mü-
cahidin Himmet Dede’nin kabri civar›nda bulu-
nuyordu. Demir parmakl›k üzerindeki mermer
levhada flunlar yaz›l› idi:
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“Ba¤dad Nakibü’l-eflraf› sadât-› ›zamdan seyyid
Mehmet Ali Efendi Hazretlerinin güzide hulefa-
s›ndan ve ulema-y› kiram ve müellifin-i zevi’l-ihti-
ramdan Çinili Afgan Kalenderhanesi postniflîn-i
sab›k› Ali Haydar el-Afgani (k.s) Hazreti Sene
1315 fî Safer 3 (4 Temmuz 1897)”

Bu kitâbe bugün mevcut de¤ildir. Küçük kabir
tafl› ise ayn› s›rada, Harmanl›k Kap›s›’na do¤ru,
biraz daha yukar›da ve Terkos Çeflmesi arka-

s›ndaki Kad›zâdeler sofas›na götürülmüfltür.
Kitâbesi fludur:

“Afganl› fieyh el-hac / Ali Haydar Efendi’nin /
Ruhi içün Fatiha / 3 Safer 1315.”

fieyh Ali Haydar Efendi 74 kitab›n› Üsküdar
Gülnûfl Valide Sultan Camii’nin dolab›na
vakfetmifltir. Bu kitaplar evvelâ Üsküdar Hac›
Selim A¤a Kütüphanesi’ne 1955 tarihinde de
Süleymaniye Kütüphanesi’ne götürülmüfltür.

9- fieyh el-hac Resul Mustafa Hüseyin Efendi el-
Efganî. 9 fievval 1321 (29 Aral›k 1903) tari-
hinde vefat etmifltir.

Tekke, Mecmua-y› Tekaya’da, Kalenderhane
Tekkesi ad› ile kay›tl› olup âyin günü Perflem-
be olan bir Nakflibendî Tekkesi idi. Buras› ay-
n› zamanda Hindîler Dergâh› ad› ile de bilinirdi.

Kaynaklar: (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz.

fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 5/111-112) (G. Kut-N.

Bayraktar, Yazma Eserlerde Vak›f Mühürleri, s. 55) (‹.

Hakk›, Merâk›d, s. 55) (S. Elden, Köflkler ve Kas›rlar,

11/89) (O. Ergin, Türk fiehirlerinde ‹maret Sistemi, s. 27,

29, 33) (N. Bayraktar, Üsküdar Kütüphaneleri, Vak›flar

Der. 16/51) (1256 ve 1294 Tarihli Âsitâne-i Aliyye’de

Bilâd-› Selâsede Kain Elan mevcut ve Muhterik Olmufl Tek-

keler listelesi) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri

III, No: 21923)
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AHMED‹YE CAM‹‹
RUFAÎ TEKKES‹

(fiEYH MAHMUT EFEND‹ TEKKES‹)

Tekke, Ahmediye Camii’nin Gündo¤umu
Caddesi’ne aç›lan avlu kap›s›n›n iki tara-

f›nda bulunan çeflme ve sebilin üzerindeki
dershanede, 1316 (1899) tarihinde ölen Ah-
mediye Camii imam› Mahmut Raci Efendi ta-
raf›ndan kurulmufltur. Kendisi bir Rufaî fleyhi
idi. 1899’da vefat etti¤ine göre tekkeyi 1875-
80 tarihlerinde yapm›fl olmal›d›r. Dershane da-
ha sonra dar geldi¤inden 1301 (1883)’te, ca-
miin son cemaat yeri üzerine ahflap bir tekke
binas› yapt›r›lm›flt›r. Bu s›rada cami de onar›l-
m›flt›r. 1932-33 senelerinde, zaten harap duru-
ma gelmifl olan bu bina, ya¤an kar›n a¤›rl›¤›na
dayanamayarak çökmüfltür. Dergâh›n camiye
aç›lan pencereden bozma kap›s› elan Gündo-
¤umu Caddesi ve Esvapç› Soka¤›’ndan görül-
mektedir.

Tekke, Kefçe Dede Dergâh› ad›yla da an›l›rd›.
Bu tekkeden dolay› caddeye aç›lan avlu kap›-
s›na ‘Tekke Kap›s›’ ismi verilmiflti.

Dershane içinde yak›n zamana kadar duran
tekkeye ait baz› eflya bugün yok olmufltur.

fieyh Mahmud Efendi’nin kabri, camiin k›ble
taraf›ndaki hazîrede ve Kefçe Dede Türbe-
si’nin önündedir. Hattat Nevres’in yazm›fl ol-
du¤u kitâbesi befl sat›r halinde olup, fludur:

La ilâhe illallah Muhammedün resulullah
Tarîkat-i âliye-yi rufaîye meflayih-i kirâm›ndan
Kefçe Dede Dergâh-› fierîfi post-niflîni efl-fleyh
el-hac es-seyyid Mahmud Râci Efendi’nin
ruh-u flerifine ve kâffe-i ehl-i iman ervâh›na
el-Fatiha. 3 fievval 1316

Nefis bir hat ile yaz›lm›fl olan kabir tafl›n›n üze-
rinde 12 dilimli tac-› flerif bulunmaktad›r. Ki-
tâbeden Mahmut Efendi’nin 14 fiubat 1899 ta-
rihinde vefat etti¤ini ö¤reniyoruz.

Tekkenin âyin günü Çarflamba idi. Ahmediye
Külliyesi’ne dahil olan bu güzel dershane,
1134 (1721-22) tarihinde yapt›r›lm›fl ve tekke-
nin kurulufl tarihi olan 1890 y›l›na kadar 182
sene mektep olarak kullan›lm›flt›r. (Ahmediye
Camii bahsine bak›n›z.)

Son devrin en meflhur zâkirbafl›lar›ndan T›¤l›-
zâde Enderunî Mehmet fievki Bey, Ahmediye
Camii hatibi, imam› ve Ahmediye Rufaî Der-
gâh› fleyhi Mahmut Efendi’nin damad› idi. Da-
y›lar› Basri ve Hakk› beylerin arac›l›¤› ile En-
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derun’a al›nan fievki Bey, orada tahsil ve ter-
biye görmüfl ve Befliktafl’ta Yahya Efendi Der-
gâh›’nda 30 y›l aral›ks›z zâkirbafl›l›k yapm›flt›.
Mahmut Efendi’nin vefat›yla 4 y›l kay›n pede-
ri yerine fleyhlik yapm›fl ve 1333 (1914) senesi
Aral›k ay›n›n sonlar›nda vefat ederek Ahme-
diye Camii hazîresine gömülmüfltür. Kabir tafl›
yoktur. (T›¤l› Ailesi için bkz. Karacaahmet
Mezarl›¤› 8. Ada B Bölümü)

Kaynaklar: (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 1/378) (Mecmua-y›

Tekaya) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 107-108) (S. N. Ergun, Türk

Musikisi Antolojisi, II/658) (Y. Öztuna, Türk Musikisi Ans.

II, 2. k›s›m, s. 289)

ALACA M‹NARE TEKKES‹
(fiEYH SADIK EFEND‹ TEKKES‹)

Âyin günü Perflembe olan bu Nakflibendî
Dergâh›, Kartal Baba Caddesi, Köprülü

Faz›l Pafla Soka¤› ve Boybeyi Soka¤› ile Miro¤-
lu Soka¤›’n›n çevirdi¤i aday› kaplayan büyük
bir tekke idi. Mescidi, aflhanesi, müfltemilât bi-
nas›, çeflmesi, küçük hamam› ve hazîresi vard›.
Bugün bir ço¤u yok olmufl, kalanlar ise, virane
haline gelmifltir.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›, Alaca Minare Camii
bahsini anlat›rken, bu tekke hakk›nda da flu
bilgiyi vermektedir:

“Alaca Minare Camii karfl›s›nda Nakflibendiye
tarikatinden el-hac ‹brahim Efendi’nin Tek-
kesi vard›r ki Alaca Minare Tekkesi ad›yla
an›l›r.”

Bu aç›klamadan da anlafl›laca¤› üzere, tekke,
ismini Alaca Minare Camii’nin karfl›s›nda bu-
lunmas›ndan dolay› alm›flt›r. Buna ra¤men
farkl› bir kaç isimle de an›lmaktad›r. Hadîka-
tü’l-Cevâmi yazar›, Alaca Minare Tekkesi de-
di¤i halde, Ahmet Münib Efendi, Mecmua-y›
Tekaya adl› risalesinde, fieyh Sad›k Efendi
Tekkesi diye kaydetmekte ve tekkenin Hac›
Dede Tekkesi ismi ile de an›ld›¤›n› belirtmek-
tedir.

Tekke, 1143 (1730) tarihinde Hac› Dede tara-
f›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Dergâh›n esas kap›s›, Kartal Baba Caddesi ta-
raf›ndad›r. Kap›n›n sa¤›nda semahane olarak

kullan›lan mescit bulunmaktad›r. fiimdi yaln›z
dört duvar› kalm›flt›r. Son cemaat yerindeki
kabirlerden eser yoktur. Kap›n›n sol taraf›nda
ahflap, flahniflli fleyh evi ve flahnifl alt›nda, Hü-
sameddin A¤a’n›n 1206 (1791) tarihli çeflme-
si görülmekte idi. Mescidin sol taraf›ndaki ha-
zîre bugün de mevcuttur. Hazîrenin karfl›s›nda,
dikdörtgen fleklinde “Büyük fesli Mehmed
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Fahrüddin Efendi’nin gurre-i Receb 1326” (30
Temmuz 1908) tarihli flad›rvan› vard›r.

Köprülü Faz›l Pafla Soka¤›’na bakan tarafta, iki
katl› ahflap ve harap meflruta binas›, onun kar-
fl›s›nda eski tu¤ladan yap›lm›fl mutfak ve ha-
mam harabesi, mutfa¤›n ilerisinde tonoz dam-
l› bir çeflme haznesi vard›r. Bu soka¤›n yukar›
k›s›mlar›nda ve yolun sa¤ taraf›nda kesmetafl
ve tu¤la hat›ll› olarak yap›lm›fl bir binan›n du-
var bakiyesi görülmektedir ki, plânda k›rm›z›
boya ile iflaretlenmifltir.

Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- Tekkenin kurucusu fieyh Hac› Hüseyin Dede.
Vefat› 1173 (1759) tarihinde olup kabri, se-
mahanenin son cemaat yerinde idi. fiâhidesi,
mescit duvar›na yerlefltirilmifl olup Kartal Ba-
ba Caddesi üzerinde idi. Hemen arkas›nda,
Hac› Dede’nin ahflap sandukas› bulunuyordu.
Bunu, flâhidenin yan›ndaki hâcet penceresin-
den görmek mümkündü. fiâhidenin kitâbesi
fludur:

fieyh Hüseyn-i Nakflibendî muktedâ-y› asfiyâ
Nice müddet kûfle-i vahdetde uzlet eyledi
Mürflid-i kâmil idi hayli ma’arif ehlini
Himmetiyle mahrem-i s›rr-› hakikat eyledi
Da’vet olunca hitab-› “‹rc›î”le Hazret’e
Rûh-› pâki âlem-i lâhûte rihlet eyledi
Didi Yahya nâsa hâtif fevtinin tarihini
Nakflibendî Hac› Dede azm-i Cennet eyledi
Fî gurre-i Rebiyülâhir sene 1173 (22 Kas›m
1759)

Kitâbenin güftesi, Nureddin Cerrahî Âsitânesi
fleyhi Moravî Yahya Efendi’nindir. Kendisi
1184 (1770) tarihinde vefat etmifltir. Kabri,
Cerrahî Türbesi’ndedir. fieyh Yahya Efendi
Akyap› ad›yla bilinen Kap›a¤as› Yakub A¤a
mektebi ve çeflmesi önünde Moravî Kuyusu
ad› ile bilinen bir kuyu açt›rm›flt›r. Bu kuyu bu-
gün de mevcut olup bilezi¤inde kitâbe yoktur.

Hac› Dede’nin flâhidesi 1987 fiubat›nda yok
olmufltur. Hac› Hüseyin Dede’nin 83 halifesi
vard›. K›rktan fazla halifesinin Karacaahmet
Mezarl›¤›’nda gömülü oldu¤u söylenmektedir.
Yukar›da yaz›lan kitâbe, vaktiyle sandukas›n›n
önünde bir levha halinde idi. fiâhidesi ise,
yüksek sandukas›n›n içinde bulunuyordu. Tek-
ke harap olunca, d›fl duvar üzerine yerlefltiril-
mifltir.

2- Nakflibendî fleyhi Mehmed Fahri Efendi. Vefa-
t› 1192 (1778)’dedir. Kabri, Hac› Dede’nin ya-
n›nda idi.

3- Müftizâde Erzincanî fieyh Mehmed Sad›k
Efendi. 1209 Rebiyülevvel (Ekim 1794)’te ve-
fat etti. Kabri, Hac› Dede’nin yan›nda idi. Ba-
bas›n›n da burada medfun oldu¤u rivayet edil-
mektedir. Tekke, en ihtiflaml› devrini onun za-
man›nda yaflam›flt›r. Nakflibendî mücahitlerin-
den olan Sad›k Efendi, ‘Risale-i Mer¤ube’ (Se-
vilen Risale) adl› eserinde, Anadolu ve Rume-
li’de bir çok seyahatler yapt›¤›n› yazmaktad›r.
Hepsi birarada bas›lm›fl risaleleri vard›r. Aslen
Erzurumlu olup uzun müddet Erzincan’da otur-
du¤u için Erzincanî diye an›l›r. 1136 (1723)’te
do¤du. Tahsili Halvetiye meflayihinden fieyh
‹lyas Efendi’nin halifesi fieyh Abdullah Hilmi
Efendi’dendir.

Onun, ‘Terbiye-name’ adl› eserini aynen kopya
eden, Sad›k Efendi’nin manevi o¤lu Re’fet,
Efendi eserinin sonunda flöyle yaz›yor:

“‹flbu risalenin müellifi azizim efendim efl-fleyh
Sad›k Efendi, Üsküdar’da Alaca Minare karfl›-
s›nda kendi eser-i vakf ve binas› olan tekye-i
darü’l-eman›nda medfun olup hîn-i irtihalle-
rinde bu fakir-i âciz, hizmet-i devletlerinde bu-
lundum.” ‹flbu m›sra vefat›na tarihtir:

Geldi bir hâtif didi ânide Re’fet tarihini
Nakd-i ömrün verdi, ald› yerine Darü’l-eman

1209
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fieyh Hac› Hüseyin Dede’nin halifesi idi.

4- fieyh el-hac ‹brahim Celâlî Efendi. Vefat›
1243 (1827)’dedir. Hilâfeti Sad›k Efendi’den
olup Kutb-› âlem diye meflhur idi.

5- fieyh ‹brahim Celâlî Efendi’nin o¤lu fieyh
Ali R›za Efendi. Hilâfeti babas›ndand›r. 1279
(1862)’de Mekke’de vefat etti.

6- Hazreti Mevlâna Halid Efendi’nin en mefl-
hur halifesi Ba¤datl› fieyh Abdülfettah el-Ukarî
Efendi. Vefat› 1281 tarihinde olup kabri tekke-
nin biraz yukar›s›ndaki fieyhülislâm Arif Hik-
met Beyefendi Sebili yan›ndaki aile sofas›nda-
d›r. fiâhidesi üzerindeki kitâbesi fludur:

Kutbü’l-ârifîn Mevlâna / Halid k.s. el-vahid /
Hazretlerinin hulefas›ndan / Ba¤dadî efl-fleyh Ab-
dülfettah / Efendi’nin ruh-› / Pür fütûhlar› çün /
el-Fatiha. Sene 1281 fî Muharrem 19 yevm-i
Cum’a (24 Haziran 1864)

Meflhur Gümüflhanevî Ahmed Ziyaüddin
Efendi (‹stanbul Tekke sahibi) buraya gelerek
kendisi ile can sohbetleri yapm›fllard›r. fieyhü-
lislâm Mehmed Refik Efendi, Fettah Efen-
di’nin müridi idi.

7- T›rnoval› fieyh el-hac ‹brahim fierif Efendi.
fieyh Abdülfettah Efendi’nin halifesi olup
1296 (1879)’da vefat etti. Kabri, dergâh hazî-
resinde idi. O¤lu, 1265 (1848) do¤umlu Meh-
med Salih Efendi’dir. Devrinde fleyh ailesin-
den baflka üç de dervifl bulunuyordu.

8- fieyh ‹brahim fierif Efendi’nin o¤lu fieyh ‹s-
mail Efendi. Vefat tarihi belli de¤ildir. 1926’da
hayatta idi. ‹smail Efendi’nin torunlar› halen
tekkenin baz› bölümlerinde oturmaktad›rlar.
Damad›, Yüzbafl› ‹shak Bey, I. Dünya Harbi s›-
ras›nda, Köprülü Faz›l Pafla Soka¤› taraf›ndaki
iki katl› evi yapt›rm›flt›r. Bu ev 1990 Ramazan
Bayram›’n›n 1. günü belediyece hiç gere¤i yok-
ken y›kt›r›lm›flt›r. ‹shak Bey, Çanakkale’de fie-
hid olmufltur. fieyh ‹smail Efendi 1270 (1853)
tarihinde bu tekkede dünyaya geldi.

Tekke, 1302 (1884) tarihinde, Sultan II. Ab-
dülhamit devrinde onar›lm›flt›r. Bunu belirten
tu¤ral› kitâbe kap› üzerinde idi. Bugün mevcut
olmayan kitâbe fludur:

Z›ll-i Hakk Abdülhamid’e flu mahall
Mescid-i Nakflî felek oldu bu dem
Sâhibu’l-ismet kerimü’l-menkabet
Ol hazinedâr sultan-› amîm

Üsküdar Tekkeleri

409

Alaca Minare

Tekkesi’nin mutfak

bölümü.



Böyle bir ma’bed ki misli yok an›n
Levh-i menkûflât› gayet muntazam
Seyr ü tavaf eyliyor ins ü melek
Da’ima bunda ibadet mültezim
Nuh Kuyusu’nda ahali-i bilumum
Oldular müsta¤rak-› lutf ü kerem
Padiflah›m çok yafla âvâzesin
Asûmâne ref iderler subh-i dem
Ümm-i dünya cümleten tebrik ider
Bende-i âl-i abây› lâ-cerem
Burdaki erler kutbdan keflf olub
fian›na lay›k riayet buldu hem
fiübheyi kat’ ile flan u s›dkile
Feyzinin oldu benâm› muhterem
Bâb-› mescidden duhûlde k›l niyaz
Her biri bir feyze mazhar pür-himem
Burc-› ehlullaha karflu bafl kesüb
Hâcetin Hak’dan dile hiç çekme gam
Sâhibu’l-hayrâta ya Rab k›l âtâ
Dü-cihânda çok saâdet hem haflem
Levhaya tarih yazar Sabit kalem
Bu ne a’lâ ümmet-i beytü’l-harem

1302

Tekkenin son fleyhi ‹smail Efendi’nin torunla-
r›ndan olup halen tekkenin mutfak k›sm›nda
bar›nan fiakir Efendi’nin ifadesine göre, mesci-
din türbesi olan son cemaat yerinde on sandu-
ka bulunuyordu. Mir’at-i ‹stanbul yazar› ise tür-
be içinde, 1192 (1778)’de vefat eden fieyh
Mehmet Fahri Efendi ile 1173 (1759)’da vefat
eden fieyh Fevzi Efendi medfundur. Yine tür-
bede pîr-i sâni fieyh Mehmet Sad›k Erzincanî
hulefas›ndan müstahlef, K›rka¤açl› Mehmet
Emin Efendi’nin halifesi fieyh Hac› Haf›z
Efendi’nin kabirleri vard›r, diyor.

Tekkenin yola nazaran yüksekte olan mezarl›-
¤›n›n duvar kaidesi muntazam kesme tafltan
yap›lm›flt›r. Mermer söveli, klâsik demir par-
makl›kl› ve harpufltal›, mezarl›k duvar› y›k›l-
m›fl olup hâcet pencerelerinin mermer sövele-
ri bir köfleye at›lm›flt›r.

Hazîrede gömülü olanlar flunlard›r:

1176 (1762). Dört dilimli sikkeli. Efl-fleyh el-
hac Dede hazretlerinin o¤lu Dede Hüse-
yin.

1186 (1772). Dört dilimli sikkeli. Dervifl el-
hac Hüseyin Efendi.

1189 (1775). Kutbü’l-ârifîn Hac› Dede cariye-
lerinden hadimü’l-fukara Meryem Bac›.

1207 (1792). Ömer Ali Efendi.

1216 Rebiyülâhir (A¤ustos 1801). Sab›ka Ku-
ban Han› fiehbaz Giray Han’›n k›z› Ay-
fle Han›m.

1222 (1807). fieyh Kâmil ‹brahim Efendi’nin
haremi ‹hsane Kad›n.

1206 (1791). fieyh Hac› Mustafa Efendi. fieyh
Sad›k Efendi’nin halifesidir. Hazîredeki
flâhidesinden tekkeyi, hayr› ile tezyin et-
ti¤i anlafl›lmaktad›r:

Sâhibu’l-hayrat es-seyyid-kâmil el-hac Mustafa
Hankâh-› Nakflibendî vakf idüb kân-› sehâ

1206
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1225 (1810). Kutb-› âlem fieyh ‹brahim Efen-
di’nin hemfliresi Zeliha Han›m.

1227 (1812). “Gülflen-i ömrünü hazan eden”
Lebhofl Kad›n.

1233 (1817). fieyh Sad›k Efendi Tekkesi’nde
postniflîn efl-fleyh es-seyyid ‹brahim
Efendi’nin hemfliresi fierife Fatma Ha-
n›m.

1233 (1817). Efl-fleyh es-seyyid ‹brahim Efen-
di’nin k›z› Fatma Han›m.

1246 (1830). Enderun-› Hümâyun-› Hassa’
dan Haf›z Mehmet Tayyib Efendi.

1247 (1831). “Rüfldi Pafla’n›n melek hû duhteri
Hadice Zekiye Han›m”.

1248 fievval 18 (Mart 1833). Rüfldi Mehmed
Pafla kad›nlar›ndan Dil-Feza Han›m.

1249 (1833). Sar›kl›. El-hac Mustafa Bey.

1249 (1833). El-hac Mir Mustafa Bey.

1250 (1834). Rüfldi Pafla’n›n efli el-hace Zeli-
ha Han›mefendi.

1251 (1835). Fesli. Hademe-i hazine-i hümâ-
yun, Taht›revanc›bafl›zâde Atabey. (Bir
alt sokak Atabey ismini tafl›maktad›r.)
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1252 (1836). fieyh Emin Efendi’nin babas›
Mahmud Efendi.

“Tutd› Adn içre makam-› Mahmud”

1256 (1840). fieyh ‹brahim Efendi’nin torunu
‹brahim Hamdi Efendi.

1264 Safer 23 (Ocak 1848). Cennetmekân efl-
fleyh ‹brahim Efendi hazretlerinin cari-
yelerinden Hadice Kad›n.

1267 (1850). fieyh ‹brahim Efendi’nin torunu
Rabia Han›m.

1271 (1854). Hassa Ordu-y› Hümâyun’dan
bölükbafl› Ahmet Bey’in efli fierife Fatma
Han›m. (Serbölük Ahmet Keflfi Efendi
Tekkesi bahsine bak›n›z.)

1293 fiaban 20 (10 Eylül 1876). Abdülhalim
Galib Pafla. Türk Galip Pafla diye ünlü-
dür. (Sicill-i Osmânî, 3/617; Türk Dili ve
Ed. Ans. 1/19) Divan flairlerimizdendir.
Sütun fleklindeki flâhidesi fes kabartma-
l›d›r. Kitâbesi fludur:

‹flbu merkad
Kudema-y› Mîr-i mîrân’dan Amasya Mutasarr›f›
Sab›k Abdü’l-halîm Galib Pafla’n›n merkadidir
Müflarün’ileyh pek dil-nüvâz ve mezenkâr ve fli’r

ü infla
Behredâr olarak Batum ve T›rnova ve Ç›ld›r
Ve iki def’a Ni¤de ve Teke ve Amasya sancaklar›
Mutasarr›fl›klar›nda ve umûr-› mühimme-i sa’ire-
de alt› sene kadar
Hüsn-i hidmetle devlet ve memleketine ibrâz-›
âsâr-› gayret
Ve sadakat itmifl ve sinni altm›fl dokuza yetiflmifl
Oldu¤u halde bin iki yüz doksan üç senesi
fia’banü’l-mu’azzam›n yi¤irminci cum’aertesi günü
Hitab-› Celil-i ‘‹rciî’ lebbeyk-zen
‹cabetle âzim-i semt-i âhiret olmufldur.
Rahmetullahi aleyh...
R›za-y› Bari çün ve cenne bir Fatiha

Sene 1293 fiaban 20

1320 (1902). Kudvetü’s-salikîn Ba¤dadî Ab-
dülfettah Efendi hulefas›ndan Üskü-
dar’da Atik Valide Sultan Cami-i flerifi
imam-› evveli akra-y› benam ve süleha-
y› zemandan Ispartal› Haf›z Ahmet
Efendi.

Tarih k›sm› gömülü bir kaç tafl: “Dervifl Nakfli-
bend A¤a ismi pâkin kondu Mehemmed
Tafra”

Rical-i Devlet-i Aliyye’den hâlâ Tevkiî-i Di-
van-› Hümâyundan es-seyyid Mehmed
Rüfldi Efendi’nin o¤lu Hüseyin Halid
Bey. (Sicill-i Osmânî, 2/383, Rüfldi Meh-
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med Pafla) Rüfldi Pafla’n›n muhteflem ko-
na¤›, tekkenin hemen üst taraf›nda idi.
Yerinde apartmanlar vard›r. (Ali Pafla
Kona¤› bahsine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/218) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 95, 133, 134, 136) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri,

1/199, Sad›k Efendi) (Ahmet Münib Efendi, Mecmua-y› Te-

kaya) (1256-1294 Tarihli Tekkeler Listesi) (Ata Tarihi, ‹s-

tanbul 1291, 3/26) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri.

Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/81) (Konyal›,

Üsküdar Tarihi, 1/420) (Dr. ‹. Gündüz, Gümüflhanevî Ah-

med Ziyaüddin, s. 28-29, 31-33, 42-43) (M. Hocao¤lu, ‹s-

tanbul Sahabe Kabirleri s. 182) (A. Çetin, ‹stanbul’daki

Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda 1199 (1784), Vak›f-

lar Der. 13/588) (1240 ve 1294 Tarihli Âsitâne-i Aliyye ve

Bilâd-› Selâse’de Kain Elan Mevcut ve Muhterik Olmufl Tek-

kelerin ‹sim ve fiöhretleri, Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasni-

fi, Nüfus Defteri, No: 6290/1, s. 292) (Hüseyin Vassaf, Se-

fîne-i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Ba¤›fllar No:

2306, 2/143-147)

AR‹F DEDE EFEND‹ TEKKES‹

‹stanbul Tekkeleri adl› eserinde fiükrü Efen-
di flu bilgiyi vermifltir:

“Üsküdar’da Valide-i Atik civar›nda Kapua¤a-
s› Camii flerifine meflîhat buyuran Moravî
fieyh Yahya Efendi’nin mahdumu fieyh Ab-
dü’fl-flekür Efendizâde esbak Nureddin fieyhi,
fieyh Seyyid Mehmet Arif Dede Efendi’nin
Tekkesi’nin fleyhleri:

1- ‹btida vaki-i meflîhat: fieyh Seyyid Mehmet
Arif Dede ibn fieyh Abdü’fl-flekür Efendi Nakl-
i Âsitâne-i Pîr: 1220 (1805). Vefat› 1238
(1822).

2- Biraderzâdesi ve halifesi fieyh Seyyid Abdüla-
ziz Efendi. Nakl-i Âsitâne-i Pîr: 1238 (1822).
Orada vefat›: 24 fievval 1270 (20 Temmuz
1854)

Tekke, eski Toptafl› Caddesi ile Harmanl›k
Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve soka¤›n sol kö-
flesinde bulunan Arakiyeci Hac› Mehmed
Mescidi (Kap›a¤as› Mescidi) içinde tesis edil-
mifltir.

Karfl›s›nda, Akyap› ad› ile an›lan ünlü Kap›-
a¤as› Yakup A¤a’n›n Mektebi ve çeflmesi var-

d›r. Mescit binas› yerinde bugün meflruta bu-
lunmaktad›r.

fieyh Mehmet Arif Dede Efendi, fieyh Abdur-
rahman Efendi’nin halifesi olup 1165 (1751)
tarihinde Nureddin Cerrahî Tekkesi’nde do¤-
du. Vefat›, 20 fievval 1238 (1 Temmuz 1823)
tarihindedir. Kabri, Nureddin Cerrahî Türbe-
si’ndedir. Arif Dede Efendi yine Üsküdar’da
fieyh Haf›z Tekkesi’nin de fleyhi idi. (Bu tekke
bahsine bak›n›z.)

Arif Dede Efendi’nin kardefli Zeynel-Abidin
Efendi’nin o¤lu Abdülaziz Zihni Efendi 1213
(1798) tarihinde tekkede do¤mufltur. Bir müd-
det, Eyüp Niflancas›’ndaki Sertarikzâde Tekke-
si’ne fleyh oldu. 1238 (1822) tarihinde Nured-
din Âsitânesi fleyhi olmufl ve burada vefat et-
mifltir. Sandukas› Nureddin Türbesi’ndedir.

Sicill-i Osmânî yazar›, Hüdâyî Âsitânesi fleyhi
Ruflen Efendi bahsinde “Celvetiyye’den Mu-
danya’da sakin fieyh Abdurrahman Efendi’nin
o¤lu olup 1132 (1719)’da do¤du. 1149
(1736)’da babas›yla ‹stanbul’a gelip, babas›
Kapua¤as› Tekkesi fleyhi oldu, bu da ilim tah-
sil eyledi” dedi¤ine göre fieyh M. Arif Dede
Efendi Tekkesi, yukar›da belirtilen tarihten
çok evvel kurulmufl olmal›d›r.

fieyh Arif Dede Efendi Tekkesi, Mecmua-y›
Tekaya’da kay›tl› de¤ildir. 1840 tarihli tekke-
ler listesinde “Nakflibendiyye’den Ebu’l-Tevfik
‹brahim Efendi Tekkesi, der Akyap›, der Üs-
küdar” diye kay›tl› bir tekke vard›r ki, âyin gü-
nü Perflembedir. Bu tekkenin ad› Mecmua-y›
Tekaya’da yoktur. fieyh Mehmed Arif Dede
Efendi Tekkesi’nin son ad›, Ebu’l-Tevfik ‹bra-
him Efendi Tekkesi olmal›d›r.

Arakiyeci Hac› Mehmed A¤a Mescidi önünde
ve Kas›ma¤a Soka¤›’n›n sa¤ köflesinde, Moravî
fieyh Yahya Efendi’nin açt›rd›¤› bir kuyu var-
d›r ki Moravî Kuyusu ad› ile ünlü idi. Kuyu,
bugün de mevcut olup bilezi¤inde yaz› ve tarih
yoktur. fieyh Yahya Efendi 1184 (1770)’de ve-
fat etti¤ine göre, kuyuyu 1760-70 tarihleri ara-
s›nda açt›rm›fl olmal›d›r.

Kaynaklar: (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz.

fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 4/105) (Sicill-i Osmânî,

2/422) (Saliha Sultan Dü¤ünü, ‹stanbul Üni. Merkez Kü-

tüphanesi ‹bnülemin Yazmalar›, No: 2802) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 127) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/65)
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AT‹K VAL‹DE SULTAN
TEKKES‹

(KARABAfi-I VELÎ TEKKES‹)

Toptafl› mevkiinde ve Valide-i Atik Ca-
mii’nin yan taraf›nda ve Tekke Önü So-

kak üzerindedir.

Tekke, bir medrese binas› tarz›nda olup etra-
f›nda hücreler, ortas›nda büyük bir avlu vard›r.
Nurbânu Valide Sultan taraf›ndan, Toptafl›
Camii ile beraber Mimar Sinan’a yapt›r›lm›fl-
t›r. Buras› âyin günü Pazar olan bir fiabaniyye
Tekkesi idi.

Kemerli kap›s› üzerinde, rakam bulunmayan flu
kitâbe vard›r:

Ne güzel hankâh-› Valide Sultan-› Atik
Meslek-i hazreti fia’ban-› Veli bunda tarik

Tekkeye s›ras›yla flu kimseler fleyh olmufltur:

1- Viflne fieyh Mehmet Efendi-i Halvetî. Tekke
bu zat için kurulmufltur. fiaban Efendi ile Eze-
lîzâde’den tarikat tahsil etmifl ve Balat’ta Fer-
ruh Kethüda Zaviyesi fleyhi olmufltur. Atik Va-
lide Camii yap›ld›ktan sonra ilk defa vaizli¤e
bu zat getirildi. fieyhülfen idi. O¤lu, Üskü-
dar’da fiemsi Pafla Camii muhaddisi bulunan
Viflnezâde, 1010 (1601)’da vefat etmifltir. Vifl-
ne Mehmet Efendi’nin 992 (1584) tarihinde

öldürülmek suretiyle vefat etti¤i söylenir.

2- Vahyizâde fieyh Mehmet Efendi-i ‹znikî. Vefa-
t›, 1018 (1609) tarihindedir. Mehmet Efendi
941 (1534)’te ‹znik’te do¤du. Ali Bey’den tari-
kini tamamlad›. Valide-i Atik Camii darü’l-
hadisinde müfessir, muhaddis ve vaiz oldu.
Âlim ve faz›ld›r. Eserleri vard›r.

Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih adl› eserin-
de (sayfa 16), ‹znikli fieyh Mehmet Efendi için
flunlar› yazm›flt›r:

“‹znikli Ahmet Efendi’nin o¤lu olup ismi Ebu
Abdullah Mehmed’dir. Vahyizâde ve Burcizâ-
de diye de tan›n›r. Nureddinzâde Molla Çele-
bi’den tarikini tamamlay›p Halvetî olmufltur.
Kendisi ayn› zamanda Cum’a vaizi idi. Mur-
gü’l-lebib adl› kitab› flerh etmifltir.”

3- fieyh Mehmet Efendi. Vefat›, 1081 (1670) ta-
rihindedir.

4- Karabafl fieyh el-hac Ali Efendi Halvetî. Meflî-
hati 1090 (1679) tarihinde kald›r›lm›fl ve 2 Sa-
fer 1097 (29 Aral›k 1685) tarihinde de vefat
etmifltir. Karabafl fieyh Ali Efendi Arapgir-
li’dir. Kastamonu’ya hicretle Halvetî fiaban
Efendi’nin müridi oldu. Sonra halifesi olup
Üsküdar’da Rum Mehmet Pafla Camii’nde ka-
rar eyledi. 1085 (1674)’te Valide-i Atik fleyhi
oldu. 1090 fiaban›nda (Eylül 1679) Limni
Adas›’na sürüldü. 1096 (1685)’te hacca gidip
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Medine-i Münevvere yolunda 1097’de vefat
etti. Faz›l idi. Eserleri vard›r. Karabafl Mescidi
bânisi bu zat olmal›d›r. O¤lu Mustafa Manevî
Efendi Kad›rga’daki Sokollu Mehmet Pafla fley-
hi iken 1114 (1702) senesinde kar›s›n› öldür-
dü¤ü iddias› ile hapsedilmifl ve burada vefat et-
mifltir. Kabri Üsküdar’da fieyh Nasuhî Efendi
Tekkesi hazîresindedir.

Ali Efendi’nin esas ismi, Karabafl-› Veli Alaed-
din Efendi olup fiabaniyye tarikatinin büyük-
lerindendir. Bir rivayete göre, hac dönüflü M›-
s›r’a yak›n Gaylan Köyü’nde vefat etmifltir.

Kastamonu’da fieyh ‹smail Efendi ile fieyh
Muslihüddin Efendiler’in halifesi olmufl ve
1080 (1669)’da Üsküdar’a gelerek Rum Meh-
met Pafla Camii’nde befl y›l inzivaya çekilmifl
ve ibadet etmifltir. Vaazlar›nda, Sultan IV.
Mehmet’in av partilerini tenkit ve bu yüzden
devlet ifllerinin zaafa u¤rad›¤›n› ac› bir dille
elefltirdi¤inden 1679 y›l›nda Limni’ye sürül-
müfltür.

Kendisine ait oldu¤u san›lan Karabafl Mescidi,
Fener ile Ayakap› aras›nda olup ‹ncebel Cad-
desi’nin yan taraf›nda ve Serhalife Sokak üze-
rinde idi. Çukur Cami ismiyle bilinirdi.

Nasuhiye tarikatinin kurucusu olan Nasuhî
Mehmet Efendi, Ali Alaeddin Efendi taraf›n-
dan yetifltirilmifl ve ondan feyz alm›flt›r.

5- Bülbülcüzâde fieyh Abdülkerim Fethi Efendi.
Vefat›, 6 Rebiyülâhir 1106 (24 Kas›m 1694)
tarihinde olup kabri, Eyüp Niflancas›’nda, fley-
hi Abdülahad Nuri Efendi’nin türbesindedir.
Tafl› yoktur.

6- fieyh Abdülkerim Fethi Efendi’nin küçük
o¤lu fieyh Abdurrahim Münib Efendi. Vefat›na;

Faz›l-› refik-1125 (1713)

ibaresi tarihtir. Kabri, babas›n›n gömülü oldu-
¤u türbenin haricinde idi. Yap›lan aramada ta-
fl›na rastanmad›. Babas›n›n Fatih’te Bülbülcü
Tekkesi ismiyle bilinen bir dergâh› vard›r.

7- fieyh Abdülaziz Efendi. Vefat› 1176 (1762)
tarihindedir. Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’-
n›n 8. Ada’s›nda, Tunusba¤›’ndan Karacaah-
met Sultan Türbesi’ne do¤ru yüründü¤ünde,
Tunusba¤› Caddesi’nin sa¤ taraf›nda ve bu

caddenin T›bb›ye Caddesi ile birleflti¤i köfle-
den 95 ad›m ileride, set üzerinde ve 8. Ada’ya
aç›lan birinci kap›n›n hemen sa¤ köflesindedir.
Tafl› yar› yar›ya topra¤a gömülüdür.

8- fieyh Mehmet Atâullah Efendi. Vefat› 1204
gurre-i safer (21 Ekim 1789) tarihindedir.
Kabri, fieyh Abdülaziz Efendi’nin yan›ndad›r.

9- fieyh Mehmet Ataullah Efendi’nin o¤lu
fieyh Mehmet fiükrü Efendi. Vefat tarihi: 17 fia-
ban 1247 (fiubat 1832). Kabri, babas›n›n ya-
n›ndad›r.

10- fieyh Mehmet fiükrü Efendi’nin o¤lu fieyh
el-hac Mehmet Nefl’et Efendi. Vefat›, 15 fiaban
1292 (16 Eylül 1875). Kabri, babas›n›n yan›n-
da olup fiabaniyye sikkeli flâhidesi üzerindeki
kitâbesi fludur:
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Tarikat-i aliyye-i Halvetiyye meflayih-i
kiram›ndan Cennet-mekân Atik
Valide Sultan dergâh-›
flerifinde seccade-niflîn-i irflâd
iken veda-i âlem-i fâni eyleyüb
bezm-i lâhûte azm-i afliyân olan
merhum ve ma¤fur efl-fleyh
el-hac es-seyyid Mehmed Nefl’et
Efendi’nin ruh-› flerifleri çün...

1229 (1814)’te dünyaya gelmifltir. O¤lu Haf›z
fierafeddin Efendi 1255 (1839), di¤er o¤lu Ali
Agâh Efendi ise 1275 (1858) tarihinde dünya-
ya geldi. Devrinde, fleyh, o¤ullar› ve derviflan-
la beraber tekkede 31 kifli bulunuyordu. Üskü-
dar’›n en büyük tekkesi idi.

11- fieyh Mehmet Nefl’et Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmet fierafeddin Efendi. Vefat›, 5 Zilhicce
1309 (Temmuz 1892) tarihindedir. Kabri, ba-
bas›n›n yan›nda olup flâhidesi üzerinde flu yaz›
vard›r:

Tarikat-i aliyye-i fia’baniyye
meflayihinden Atik Valide
Dergâh-› fierifi post-niflîni
hadimü’l-fukara es-seyyid haf›z
Mehmet fierafeddin Efendi
ruhiçün ve kaffe ehl-i
iman ervahiçün Fatiha

fieyh fierafeddin Efendi ile kardefli Agâh Bey
birer mersiyehan idiler.

12- fieyh Mehmet Vasfi Efendi. Kabri, Topkap›
Mezarl›¤›’nda olup vefat tarihi belli de¤ildir.
Yap›lan aramada tafl›na raslanmad›.

13- fieyh Mahmud Celâleddin Efendi. 15 Zilhic-
ce 1337 (Eylül 1919)’da vefat etti. Silivrikap›-
s› d›fl›nda, Seyyid Nizam Türbesi’nde fieyh
fiua’eddin Efendi’nin kabrine defn edildi. Ce-
maleddin Efendi, Fatih Sultan Mehmet’in da-
mad› fiah Melek Pafla ahfad›ndand›r. Babas›
Zecriyye (alkollü içkiler) gümrü¤ü memurla-
r›ndan Süleyman Efendi’dir. Tahsilini tamam-
lad›ktan sonra fieyh Hammamî Tevfik Efen-
di’ye teslim oldu. fieyhi Kâmil Efendi’nin vefa-
t›ndan sonra feyzinin s›rr› kendisinde ortaya
ç›kt›.

O s›rada ‹stanbul’da bulunan Kastamonu fia-
banî asitanesi fleyhi Mehmed Atâullah Efendi,
Mahmud Efendi’ye, Nalçac› Dergâh›’nda bir

perflembe günü tac ve h›rka giydirerek icazet
vermifl ve o s›rada bofl olan Atik Valide Tek-
kesi fleyhli¤ine tayin olunmufltur. Onun, posta
oturtma merasimini de Sünbül Sinan Tekkesi
fleyhi Kutbeddin Efendi üstlenmifltir. Sefîne-i
Evliya yazar› Hüseyin Vassaf Bey de bu mera-
simde bulunmufltur.

On sene kadar fleyhlik yapt›. Vefat›nda cena-
zesi Sünbül Efendi Camii’nden kald›r›ld›. Ora-
dan Seyyid Nizam Tekkesi’ne götürüldü. Tür-
be d›fl›nda gömülmesi kararlaflt›r›lm›fl iken
meydana gelen bir manevi hal ile Seyyid Niza-
meddin sandukas›n›n yan›nda fiu’aeddin Efen-
di’nin kabrine defn olundu. Bu tekkeye 42 se-
ne devam›n›n mükafat›n› gördü. Sad›k ve do¤-
ru bir kimse idi. 1340 (1921)’de vefat eden
Tahsin Bey, onun mafassal öz geçmiflini ve
menkibelerini yazm›flt›r.

Mahmud Celâleddin Efendi’nin yerine Kaflgâ-
rî Yakup Han’›n damad›, 1289 (1872) do¤um-
lu Ahmed Nazmi Efendi ihvan›n ve halk›n ar-
zusu ile fleyhli¤e talib olmufl ve Meflayih Mec-
lisi’nde yap›lan imtihan› kazanm›fl ve fleyhlik
kendisine verilmifltir. Fakat o zaman›n kaidesi-
ne göre, fleyh olanlar, ba¤l› oldu¤u memuriyeti
terk etmek zorunda idi. Memuriyetten ald›¤›
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ayl›k, tekkenin gelirinden fazla oldu¤u için
fleyhli¤i terk etmek zorunda kalm›flt›r. Kendisi-
nin baz› eserleri vard›r.

Sad›k Vicdanî Efendi eserinde diyor ki:

“Sofular Ekmel Tekkesi fleyhi Abdullah Rüfl-
dü Efendi’nin o¤lu ve bu tekkenin fieyhi Mus-
tafa Siret Efendi, sonradan Üsküdar’da Valide
Dergâh› postniflînli¤ine tayin k›l›nm›flt›r. Mus-
tafa Siret Efendi bu görevde iken, Meflayih
Meclisi azal›¤›na da getirilmifltir. 1340 (1921)”

Hüseyin Vassaf Bey de flunlar› söylüyor:

“fieyh Abdullah Rüfldü Efendi, 1299 (1881)’de
vefat edince kardefli Yakub S›dk› Efendi fleyh
oldu. Bunun da 1319 (1901) tarihindeki vefa-
t› üzerine dergâh meflîhati bir müddet iki am-
cazâde yani, Abdullah Rüfldü Efendi’nin o¤lu
fieyh Mustafa Siret Efendi ile Yakub S›dk›
Efendi’nin o¤lu fieyh Yusuf Salahüddin efen-
diler idare ettiler. Mustafa Siret sonradan Üs-
küdar’da Valide Dergâh› postniflînli¤ine tayin
k›l›nm›flt›r. Tekkenin son fleyhi bu zatt›r.

Tekke sonradan medrese haline getirilmifltir
ve medreseler kapat›l›nca da Rumeli göçmen-
leri yerlefltirilmifltir.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/161, 2/231) (A. Münib

Efendi, Mecmua-y› Tekaya) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri,

1/138 Karabafl Veli) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 70-71) (Mehmet

Pafla, Zübde-i Vekayiat, Tercüman Nefl. 3/150) (Zakir fiük-

rü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Mede-

niyeti Mec. 3/110) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 2/624 ve

8/4301) (Sicill-i Osmânî, 3/517, Karabafl Ali Efendi, 4/413

Mustafa Manevî, 4/124, Viflne Mehmet Efendi, 4/141, Vah-

yizâde Mehmet Efendi, 4/553, Nefl’et Efendi) (Ayvansarayî,

Vefeyât, 15-25/b) (Sad›k Vicdanî, Tomar-› Turuk-› Aliyye,

4. Kitap, s. 65 ve 76) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih,

Haz. F. Derin-V. Çabuk, s. 16, Viflne Mehmet Efendi) (S.

N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 479-663, fierefeddin Efen-

di, 672) (Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi, Nüfus Defteri

No: 6290/1, s. 364) (Ataî, s. 361, Efl-fleyh Mehmed, s. 559,

Efl-fleyh Ebu Abdullah Mehmed Vahyizâde) (Mustakimzâde,

Mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü No:

3397, s. 112) (fieyhi Efendi, Vekayiü’l-Fudala, Süleymaniye

Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü, No: 3397, s. 112 ve Ha-

c› Beflir A¤a Bölümü No: 479, s. 460) (Hüseyin Vassaf, Se-

fîne-i Evliya, 3/376 Abdurrahman Münib Efendi; 4/58 Mus-

tafa Siret Efendi; 4/101, 103-104 Ahmet Nazmi Efendi;

4/12-13 Karabafl-› Veli ve Muslihüddin Mustafa Efendi) (Sa-

liha Sultan Dü¤ünü s. 17/b)

AVN‹ZÂDE TEKKES‹

Âyin günü Cumartesi olan bu Kadirî Tek-
kesi Divitçiler Mahallesi’nde, Arakiyeci

Soka¤› ile Eski Ekmekçi Bafl› Soka¤› aras›nda
idi. Tapu kay›tlar›nda, tekkenin yerinin, 209
Ada, 33 parsel diye kay›tl› oldu¤u görülmekte-
dir. Fakat, fieyh Mehmet Efendi mezar›n›n
parsel nosu siliktir

Bu tekke de, ‹stanbul’un birçok tekkelerinde
oldu¤u gibi, bir ç›kmaz sokak üzerine kurul-
mufltu.

Üsküdarl› Ahmet Münib Efendi’nin 1890 ta-
rihlerinde yazm›fl oldu¤u, Mecmua-y› Teka-
ya’da tekkenin yeri arsa olarak gösterilmifltir
ki, bugün de böyledir.

Dergâh›n üzerinde bulundu¤u ç›kmaz soka¤›n
nihayetinde ve Eski Ekmekçi Bafl› Soka¤› yak›-
n›nda fieyh Mehmet Efendi’nin, bugün mev-
cut olmayan kabri vard›. 1040 (1630-31) tari-
hinde vefat eden fieyh Mehmet Efendi’nin ya-
n›nda, 1168 (1754-55) y›l›nda vefat eden
‹mam Mesut Efendi medfun idi.

Bunlar›n yan›nda, Pend-i Attar flarihi Enderunî
Süleyman ‹smet Efendi’nin kabri bulunuyor-
du. Tekmilâtü’fl-fiakaik adl› eserinde, ‹smet
Efendi, Süleyman ‹smet Efendi için flu bilgiyi
vermifltir:

“Saray-› Hümâyun Aflç›bafl›s› Ahmet A¤a’n›n
k›z›n›n o¤lu ve Enderun Kiler-i Hassa odas›
mütehayyizan›ndan iken kudema-y› hazreti
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flehriyarî olan Piflkir A¤as› ‹brahim A¤a’n›n
o¤ludur. ‹stanbul’da do¤du. Gençli¤inde En-
derun’a ç›ra¤ olarak iyi bir tahsil gördü. Mü-
derrislik ile saraydan ayr›ld›. Vefat› 1145 fiev-
valinin 1. günüdür (17 Mart 1733)

Üsküdar’da, Karacaahmet Türbesi yan›ndan,
Harmanl›k’a giden caddenin sol taraf›ndaki su
terazisi ilerisinde, dört taraf› duvar ile çevrili,
fiekersuyu Bostan›’n›n arkas›nda müteallikat›
aras›nda medfundur. ‹rfan sahibi, de¤erli ve
flöhretli bir zatt›r. 

fieyh Feridüddin Attar Efendi’nin, keteb-i fari-
sîden Pendname kitab›n› flerh etmifltir.” (F›n-
d›kl›l› ‹smet Ef. Tekmilâtü’fl-fiakaik. Haz. A.
Özcan, ‹st. 1989, 5/57)

Pendnâme, anlafl›lmas› kolay bir ahlâk kitab›
olup eskiden okullarda okutulurdu.

Tapu kay›tlar›nda, tekkenin yeri 209 Ada, 33
parsel diye kay›tl› oldu¤u görülmektedir. Fa-
kat, fieyh Mehmet Efendi mezar›n›n parsel no-
su siliktir.

Tekke, Avnizâde Mehmed Hamid Efendi tara-
f›ndan kurulmufl ve vak›f tayin etmifltir. 18
fievval 1214 (15 Ocak 1800) tarihli bir istida
ile fieyhülislâml›k makam›ndan tekkesine
fleyh tayin edilmesini istemifltir.

Mehmed Hamid Efendi, devlet ricalinden Av-
ni Efendi’nin o¤lu oldu¤undan ‘Avnizâde’ diye
tan›nm›flt›r. Kendisi kalemden yetiflip 1223
(1808)’de Kili mukataac›l›¤› (arazi vergisi top-
layan) ile hâcegândan oldu. 1237 (1821)’de ça-
vufllar kâtibi ve bir sene sonra gedikler kâtibi
ve 1241 (1825)’te cebeciler kâtibi ve 1242
fievvalinde (May›s 1827) piyade mukabelecisi
ve 1244 (1828)’de mevkufatî (vakfolunmufl
gelirlerin idarecisi) oldu. Vefat tarihi belli de-
¤ildir.

Babas› Mehmed Avni Efendi hakk›nda Sicill-i
Osmânî’de flu bilgi vard›r:

“Bab-› âli’ye devam edip ‹ffet Mustafa Bey’in
(fiair, öl. 1172/1758’den sonra) k›z› Zeliha Ha-
n›m ile evlendi¤i için Zifltovî mukaleme kâtibi
ve sonra divan-› hümâyun kisedar› oldu. 1209
Cemaziyelâhir’inde (Aral›k 1794) tezkire-i sâ-
ni ve 1213 Recebinde (Aral›k 1798) tezkire-i
evvel oldu. Azlinden sonra 1220 fiaban›nda
(Kas›m 1805) Anadolu muhasebecisi, 1221
fiaban›nda ikinci defa tezkire-i evvel olup
1222 Rebiyülevvelinin yirmisinde (28 May›s
1807) defterdar-› fl›kk-› salis oldu. 1227
(1812)’de ayr›l›p 1235 fievvalinin onunda (21
Temmuz 1820) vefat etti.” Kabri, Üsküdar’da
Haydarpafla Numune Hastahanesi arkas›ndaki
mezarl›ktad›r. Kafesî destarl› flâhidesi mevcut-
tur. Dirayetli, bilgili ve do¤ru bir zat idi.

Avni Efendi’nin flâhidesi üzerindeki kitâbesi
fludur:

Çün ecel geldi ana olmaz aman
Cürmünü afv eyle yâ Rabbü’l-Mennan
Ma¤firet k›l olmasun hali yaman
Mazhar-› nûrun eyle, flefaat k›l her zaman
Hâcegân-› divan-› hümâyundan
Ve rical-i Devlet-i Aliyye’den merhum
ve ma¤fur Cennet-mekân firdevs-âfliyan
Mehemmed Avni Efendi ruhuna
el-Fatiha. Sene 1235 fievval 15

Avnizâde Mehmed Hamid Efendi’nin annesi
ve Avni Efendi’nin eflinin ad›, Sicill-i Osmânî
yazar›na göre Zeliha oldu¤u halde flâhidesinde

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

418

Tekke sahibi

Avnizâde Mehmet

Hamit Efendi’nin

babas› Avni

Efendi’nin flâhidesi.



Abide oldu¤u görülmektedir. ‹smi Abide Zeli-
ha da olabilir. fiâhidesindeki yaz› fludur:

Darphane emini Mustafa / Beyefendi’nin kerime-
si, tezkire-i / sâni Avni Efendi’nin halilesi / mer-
hume Abide Han›m / ruhiçün el-Fatiha / B. 1220
(Ekim 1805)

Avni Efendi’den 15 sene evvel vefat etmifltir.

Ailenin di¤er baz› fertlerinin flâhideleri de bu-
rada bulundu¤una göre, Hamid Efendi’nin
kabri burada olmal›d›r. Zira, flâhideleri k›r›lm›fl
baz› pehle tafllar› vard›r.

Fakat tekkenin ad›, 1250 (1834) tarihinde ic-
ra edilen Saliha Sultan Dü¤ünü’ne davetli
fleyhler listesinde ve 1256 (1840) tarihli tekke-
ler listesinde yoktur. 1307 (1890) tarihli Mec-
mua-y› Tekaya’da tekkenin yeri arsa olarak
gösterildi¤i halde, 1924 senesinde yaz›lan Üs-
küdar gayri menkul vak›flar listesinde ‘muhtac-
› tamir’ durumunda oldu¤u gösterilmifltir. Buna
göre, 1890’dan evvel y›k›lan veya yanan tek-
kenin muhtasarca yeniden yapt›r›ld›¤›, fakat

takriben 25-30 sene sonra tamire muhtaç du-
ruma geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Tekke her iki
eserde de Divitçiler Caddesi üzerinde gösteril-
mifltir.

‹stanbul Vak›flar Müdürlü¤ü Hayrat-› fierife
Üsküdar Defteri’nin 14. sayfas›nda tekkenin
“bir semahanesi, türbesi, iki sofa bir odas›, bir
küçük avlusu, kuyusu, bahçesi ve yine iki oda-
s› bir sofas›, iki göz helâs› ve harem dairesi” bu-
lundu¤u görülmektedir.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Mecmua-y› Tekaya, ‹stanbul

1307, s. 6) (Konyal›, Üsküdar Tarihi 1/64) (Osm. Arfl. M.

Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri, II, No: 17715) (Sicill-i Osmâ-

nî, 2/257 ve 3/608)

AYfiE SULTAN TEKKES‹

Âyin günü perflembe olan bu Celvetî Tek-
kesi, ‹mrahor Mahallesi’nde ve Ö¤üdül

Sokak üzerinde bulunuyordu.

Tekkenin önünde, 1007 (1598) tarihli ve kendi
ad› ile an›lan çeflmesi, tam karfl›s›nda babas›n›n
yapt›rm›fl oldu¤u s›byan mektebi, sol taraf›nda
ise Mirahur Mehmet A¤a Camii ve hazîresi var-
d›r. (Ayfle Sultan Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Ayfle Sultan, Kanunî Sultan Süleyman’›n to-
runu, Mihrimah Sultan ile Sadrazam Rüstem
Pafla’n›n k›z›d›r. ‹lk önce, Sadrazam Semiz Ah-
met Pafla ile evlendirilmifl; ondan, Abdurrah-
man Bey, Hakani Mehmet Bey, fiehid Musta-
fa Pafla ve Osman Bey adl› çocuklar› olmufl fa-
kat Ahmet Pafla’n›n 988 (1589) tarihinde ve-
fat› üzerine, 990 (6 Nisan 1592)’de Niflanc›
Feridun Be¤’le evlenmifl fakat Feridun Pa-
fla’n›n ertesi y›l vefat etmesi üzerine tekrar dul
kalm›flt›. Feridun Pafla, Eyüp Sultan’daki, Mi-
mar Sinan yap›s› türbesine gömülmüfltür.

1003 (1594)’te o¤lu ile hacca giden Ayfle Sul-
tan’›n, son defa olmak üzere, Celvetî tarikat›-
n›n kurucusu, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi ile
evlendi¤i söylenir. Vefat›nda vasiyeti gere¤in-
ce kocas›n›n türbesi yan›ndaki hazîreye defne-
dilmifltir. (Ayfle Sultan Türbesi bahsine bak›-
n›z.)

Ayfle Sultan’›n bu tekkesinden eser kalmam›fl-
t›r. Yanl›z tekke ile beraber yap›ld›¤› tahmin
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olunan H. 1007 tarihli çeflmesi bugün de mev-
cuttur.

Tekkenin ne zaman y›k›ld›¤› veya âyinlerini
durdurmak mecburiyetinde kald›¤› belli de¤il-
dir. 1890 tarihlerinde yaz›lan Mecmua-y› Teka-
ya’da Ayfle Sultan tekkesi kay›tl› oldu¤u halde,
fleyhinin isim hanesi bofl b›rak›lm›flt›r. Bundan
da, tekkenin bu tarihten evvel faaliyetini tatil
etti¤i anlafl›l›r.

Tekkenin ad› 1256 ve 1294 tarihli tekkeler lis-
tesinde yoktur.

Tekkenin fleyhleri belli de¤ildir. Yaln›z, du-
ahan Ebu’l-kavak ‹smail Hakk› Molla burada
1905’den 1914 tarihine kadar fieyhlik etmifltir.
Kendisi Nakflî idi.

Kaynaklar: (Mecmua-y› Tekaya) (A. Çetin, ‹stanbul’daki

Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda 1199 (1784), Vak›f-

lar Der. 13/589) (Kâmil Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî, s.

284) (C. Revnako¤lu, Divan Ed. Müzesi, B-197)

AZ‹Z MAHMUD HÜDÂYÎ
EFEND‹ TEKKES‹

Bu tekke için Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi
Tekkesi Camii bahsine bak›n›z.

CED‹D HACI DEDE TEKKES‹

Âyin günü Pazar olan bu Kadirî Tekkesi
Üsküdar’da, Tunusba¤› civar›nda ve Bali

Çavufl Camii içinde tesis edilmifltir. Mabet,
‹nadiye Mescidi Soka¤› ile Musahipzade Soka-
¤›’n›n birleflti¤i yerde ve ikinci soka¤›n sa¤ kö-
flesinde idi. 1006 (1597) tarihinde Bali Çavufl
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Arkas›nda fieyhülislâm
Mehmet Kâmil Efendi’nin muhteflem aile so-
fas›, karfl›s›nda ve yol afl›r› yerde, köflede Esma
Sultan Mektebi ve bunun sa¤ taraf›nda ise,
meflhur Menzilhane bulunuyordu. Menzilha-
nenin karfl›s›nda da fieyhülislâm Mustafa Efen-
di’nin aile sofas› vard›r. Soka¤a ismi verilen
Musahipzâde Celâl Bey’in evi de burada olup
restore edilmifltir.

Tekkenin yap›ld›¤› tarih belli de¤ildir. 1199
(1784) tarihli tekkeler listesinde “Bali Mahal-
lesi’nde, Cedid Hac› Dede Tekkesi, ‹nadiye
kurbinde, Bali Çavufl Mescidi’nde olan zaviye,
be-dest Seyyid Hasib Efendi” diye kay›tl›d›r.
1256 (1840) tarihli tekkeler listesinde “Kadi-
riyye’den Cedid Hac› Dede Tekkesi, der Tu-
nusba¤›, der Üsküdar” diye kay›tl›d›r. 1890 ta-
rihinde bas›lan Mecmua-y› Tekaya’da ise ad›
yoktur.

Üsküdar’da, Alaca Minare Tekkesi’nin di¤er
ad›, Hac› Dede Tekkesi oldu¤u ve daha evvel,
1745-50 tarihlerinde kuruldu¤u için buna, Ce-
did Hac› Dede Tekkesi denmifltir.

Tekke, fieyh Hasib Efendi’den sonra fieyh Ha-
lil Efendi taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›flt›r.
Kabri Bali Çavufl Mescidi’nin yan taraf›nda ve
Karacaahmet Mezarl›¤›’nda, 9. Ada’dad›r.
Metruk mezarl›¤›n takriben ortalar›nda bulu-
nan flâhidesi üzerindeki kitâbe fludur:

Ba¤-› gülistan-› Kadiriyye’de bir gül-i ra’nâ idi
Bûy-› ›tr› emin k›ld› nice can› pür-safâ
Çün tarik-i Kadiriyye’de sa’y idüb buldu kemal
Eyledi bu makam› ihyâ ki zikrullah ola
Davete itdi icâbet cân›na minnet bilüb
K›ld› bî-perva azimet itmedi havf u recâ
Çün hitab-› “‹rciî” irdi sema s›rr›na
Ruh-› pâki eyledi kandil arfl-› rûflenâ
Kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâs›lîn
Hazreti fieyh Sultan Abdülkadir
Bendelerinden merhum ve ma¤fur efl-fleyh
El-hac Halil Efendi ruhiçün el-Fatiha

Gurre-i Zilkade 1246 (13 May›s 1831)
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fiâhidesi sikkelidir.

Tekkenin 1872 tarihlerindeki fleyhi ise, 1241
(1825) do¤umlu Ali Efendi’nin o¤lu Hüsnü
Efendi idi.

Tekke, 1940 tarihlerinde y›k›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/228, Tunusba¤› Mesci-

di) (A. Çetin, Vak›flar Der. 13/589) (‹. Hakk›, Merâk›d, s.

44) (Osm. Arfl. Nüfus Defteri s. 396) (1256 Tarihli Tekke-

ler Listesi) (‹stanbul Belediyesi, ‹hsaiyat Mecmuas› 1328)

(Saliha Sultan Dü¤ünü, 1250, s. 20/a)

ÇAMLICALI MEHMET EFEND‹
TEKKES‹

Üsküdar’da Çavufldere Caddesi, Ç›narl› Tek-
ke ve Koltukçu R›za sokaklar› ile çevrili

olan alan içindedir. Karfl›s›ndaki bostan içinde
ve yol kenar›ndaki ulu bir ç›nar a¤ac›ndan dola-
y› ‘Ç›narl› Tekke’ diye de bilinmektedir.

Tekke fieyh ‹dris Efendi taraf›ndan tesis edil-
mifltir. Kurulufl tarihi belli de¤ildir. Kabri ora-
da ise de flâhidesi yoktur. Kendisi, fierbetdar

Tekkesi’nin kurucusu, fierbetçi Mehmed Efen-
di’nin halifesidir. Mehmed Efendi, 1053
(1643) tarihinde vefat etti¤ine göre, tekkesini
bu s›ralarda tesis etmifl olmal›d›r.

‹smail Beli¤’in Güldeste-i Riyaz adl› eserinde ve
fieyh Yakup Efendi bahsinde, “Ramazan Mahfi
Efendi’nin halifesi flerbetçi fieyh Mehmet Efen-
di’nin yerine fleyh olan fieyh Yakub Fani Efen-
di’dir. Bunun halifesi Cihangirî fieyh Hasan Efen-
di 1074 (1663)’te vefat etmifltir. Hasan Efen-
di’nin halifesi ise, mazanne-i kiramdan Çaml›cal›
fieyh Mehmed Efendi’dir.” denmektedir.

Mehmed Efendi, 1104 Ramazan› bafllar›nda
(1693 May›s›n›n ortalar›) vefat etti. Kabri bu
tekkenin bahçesindedir. Fakat flâhidesi yoktur.
Mermer pehlesi üzerine ahflap bir sanduka yer-
lefltirilmifltir. Eskiden ahflap bir türbe içinde
imifl. 1920 tarihlerinde fliddetli bir ya¤mur ne-
ticesinde set duvar› ile beraber y›k›lm›flt›r. Bu
kabrin yan›nda flâhidesiz bir kabir daha vard›r.
Bunun tekkenin kurucusu ‹dris Efendi’ye ait
oldu¤u san›lmaktad›r.

fieyh Yakub Fani Efendi 1052 (1642) tarihinde,
Bursa’da, Karaa¤aç Mahallesi’nde tesis etti¤i ve
kendi ismiyle an›lan tekkesinde vefat etmifltir.
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1314 (1896) tarihinde bast›r›lan Mir’at-i ‹stan-
bul kitab›n›n yazar› Mehmed Raif Bey, Çaml›-
cal› Mehmed Efendi Türbesi’ni görmüfl ve “Ç›-
narl› Tekkesi’nde fieyh Mehmed Efendi med-
fundur. Türbesinin üzerindeki tarih fludur:
Hankâh-› kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâs›lîn Çaml›-
cal› Hazreti fieyh Mehmed Efendi Kuddise S›r-
ruh. 1084 (1673)” diye kaydetmifltir.

Sefîne-i Evliya yazar› Hüseyin Vassaf Bey ise,
fieyh Mehmed Efendi’nin vefat›n› 1104 Ra-
mazan› bafllar›nda göstermifltir. Herhalde 1084
tarihi do¤ru olmal›d›r. Mehmed Efendi ‘H›rka-
l› fieyh’ s›fat› ile de ünlü idi.

Tekkenin ad›, 1199-1256 ve 1294 tarihli tek-
keler listesinde vard›r. Fakat Mehmed Efen-

di’den sonra kimlerin fleyh oldu¤u belli de¤il-
dir. Mecmua-y› Tekaya’ya göre 1890 tarihlerin-
de tekkenin fleyhi Mehmed Nuri Efendi idi.
Nuri Efendi, Hüseyin Efendi’nin o¤lu olup
1259 (1843)’te do¤du. Onun zaman›nda tek-
kenin ikinci fleyhi, 1265 (1848) do¤umlu
Ömer Efendi bin Hüseyin Efendi idi. fieyh Nu-
ri Efendi’nin o¤lu, 1285 (1868) do¤umlu Hü-
seyin Efendi idi. Bu devirde tekkede yaln›z bu
üç kifli ve aileleri bulunuyordu.

Tekkeye, Ç›narl› Tekke Soka¤›’na aç›lan 1
nolu bahçe kap›s›ndan girilir. Kap›n›n sa¤ ta-
raf›ndaki set üzerinde, 5 Rebiyülevvel 1235
(22. 12. 1819) tarihli ‘efl-fleyh At›f Ahmed er-
Rufaî Efendi’nin onbir dilim tarikat sikkeli flâ-
hidesi vard›r. Kitâbesi arapçad›r. Bunun karfl›-
s›nda Çaml›cal› Mehmed Efendi’nin ve fieyh
‹dris Efendi’nin sandukalar› vard›r.

Zemini tafl döfleli bir yoldan, tekkenin bugün
kirada olan semahanesine gidilir. Yolun sa¤ ta-
raf›nda, bahçe duvar›n›n dibinde Aya Yuannis
Ayazmas› vard›r.

Bir istinat duvar› üzerine oturtulmufl olan se-
mahane binas›n›n üst kat› d›fla taflmal›d›r. Se-
mahanenin di¤er kap›s› ise Koltukçu R›za So-
ka¤›’na aç›lmaktad›r. Bu sokak üzerinde, üç
katl›, ‘karn› patlak’ tabir edilen ahflap fleyh evi
vard›r ki, bugün özel mülkiyete geçmifltir. Tek-
ke ve müfltemilât›n›n hiç bir yerinde kitâbe
yoktur. Türbe hariç semahanesi ve fleyh evi
günümüze kadar gelebilmifl ender dergâhlar-
dan biridir.

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar

422

Çaml›cal› Mehmet

Efendi Tekkesi

vaziyet krokisi.

Çaml›cal› Mehmet

Efendi Tekkesi

bahçesinde kabirler.

fieyh Ât›f Efendi’nin

flâhidesi.



Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/219)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 89-99) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 3/1570)

(A. Çetin, ‹stanbul’daki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›n-

da, Vak›flar Der. 13/588, Mecmua-y› Tekaya) (Osm. Arfl.

Nüfus Defteri, No: 6290/1, s. 374) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-

i Evliya 5/31-19) (‹smail Beli¤, Güldeste-i Riyaz, s. 137)

EKMEK YEMEZ TEKKES‹
(EMEK YEMEZ TEKKES‹)

Âyin günü Pazartesi olan bir Bayramiyye
Dergâh› idi. Salacak ‹skelesi Arka Soka¤›

ile Lâmekânî Hüseyin Soka¤›’n›n birleflti¤i
yerde ve ikinci soka¤›n sa¤ köflesinde bulunu-
yordu.

Civar›nda Musahib Mustafa Pafla’n›n 1094
(1683) tarihli güzel bir meydan çeflmesi ve bu-
nun hemen arkas›nda büyük bir saray› ve sol
taraf›nda ise paflan›n divan kâtipli¤ini yapm›fl
bulunan meflhur fiair Nâbî’nin evi ve bir dö-
nem evlendirme dairesi olarak kullan›lan kü-
tüphanesi vard›. Ayr›ca bunlar›n önünde Ha-
tice ve Fatma sultanlar›n sahil saraylar› bulu-
nuyordu ki, yerleri hâlâ arsa halindedir.

Büyük bir semahanesi olan, haremlik ve se-
lâml›kl› iki katl› tekke binas›n›n çat›s› çök-
müfl, harap bir halde iken 1935 y›l›nda y›kt›r›l-
m›fld›r. Bugün yaln›z sonradan yapt›r›lan y›¤-
ma tafl türbe ve bodrum kat› kârgir, di¤er iki
kat› ahflap olan fleyh evi mevcuttur. fieyh evi,
pek harap oldu¤undan 1975 tarihlerinde otu-
ranlarca terk edilmifldir. Tekkenin arsas›na bir
kaç apartman yap›lm›flt›r.
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Türbenin hemen yan›nda bulunan tekkenin,
Salacak ‹skele Arka Soka¤›’na aç›lan kap›s›
üzerindeki kitabesi sonradan türbe duvar› üze-
rine yerlefltirilmifltir. Befl sat›r halinde haz›rla-
nan bu on m›sral› kitâbe fludur:

fiehir’i Emek-Yemez dinmek ile bir ârif-i billah
Kim ismiydi Hüseyin ol zat idüb bu dergâh› ihyâ
Muahhar muhterik olmufldu kalm›fld› yeri eyvâh
Geçüb demler imareti hat›ra gelmez idi hatta
Bu kerre fieyh Seyyid Mustafa Âkif Efendi’nin
Ulüvvi-i himmeti k›ld› mücedded kârgir inflâ
Füyûzât-› ‹lâhîye tecellî-gâh olub dâim
Hemân âyin-i ehl-ullah olsun mevki-i icrâ
Senih üçlerden istimdad idüb nazm eyledi tarih
fiu dergâh-› bülend imar olundu yümn ile a’lâ
sene 1286(1869-70)
Nemeka Haf›z Hasan el-Fahrî gufire-lehu

Manzume fiair Senih Süleyman Efendi taraf›n-
dan haz›rlanm›fl olub Haf›z Hasan hatt› ile de
yaz›lm›fld›r. Senih Efendi gurre-i Rebiyülâhir
1318 (29 Temmuz 1900) tarihinde vefat ede-

rek Üsküdar’da Çiçekçi Camii hazîresine gö-
mülmüfldür.

Kitâbeden Dergâh›n Ekmek Yemez diye mefl-
hur olan Hüseyin Efendi taraf›ndan ‘ihya’ edil-
di¤ini fakat sonradan bilinmeyen bir tarihte
yand›¤›n› ve uzun zaman geçtikden sonra 1870
senesinde Seyyid Mustafa Âkif Efendi’nin gay-
reti ile yeniden kârgir olarak yap›ld›¤›n› ö¤re-
niyoruz. Bu Hüseyin Efendi’nin, Lâmekânî ol-
du¤u san›lmaktad›r.

Soka¤a ismi de verilen Hüseyin Lâmekânî
(yersiz yurtsuz, bir yere ihtiyac› olmayan kim-
se) Bayramî Tarikat›’n›n Melâmî kolu ârifle-
rinden idi. Devrin bir çok tan›nm›fl kimseleri
onun müridi bulunuyordu. 1003 (1595)’te
idam edilen ve muhteflem türbesi Eyüp’te bu-
lunan Sadrazam Ferhat Pafla, sadrazam ve kap-
tan-› derya olup türbesi Üsküdar’da bulunan
Halil Pafla ve Mesnevî flârihi Sar› Abdullah
Efendi bunlar aras›nda idi. 1958 y›l›nda y›k›l-
m›fl bulunan Aksaray karakolunun yan›ndaki
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meflhur O¤lanlar Tekkesi’nin kurucusu O¤lan
fieyh ‹brahim Efendi de Lâmekânî’nin dervifl-
lerinden biri idi.

‘Tezveren Hüseyin Dede’ ismiyle de an›lan Lâ-
mekânî, 21 Rebiyülevvel 1035 (21 Aral›k
1625) tarihinde vefat ederek Samatya civar›n-
da, ‹stanbul Hastahanesi arkas›ndaki Sultan
fiah Camii’nin hazîresine gömülmüfltür. Dört
köfle kal›n, hamzavî bafl ve ayak tafllar›nda ya-
z› yoktur. Ünlü Et Yemez Tekkesi de bu fiah
Sultan Camii’nin çok yak›n›nda bulunuyordu.

Mir’at-i ‹stanbul yazar› rahmetli Mehmed Raif
Bey, eserinde Salacak hakk›nda çok k›sa bilgi
verdikten sonra, “mahall-i mezkurda Teflrifatc›
Âkif Be¤’in bina etmifl oldu¤u Ekmek Yemez
Tekkesi Mescidi kâindir,” demektedir.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›, merhum Ayvansara-
yî Haf›z Hüseyin Efendi ise, “Salacak Mesci-
di’nin bânisi Teflrifatî Âkif Mehmed Beyefen-
di’dir. Hitam-i amel 1181 tarihinde vefat et-
mifldir. F›st›kl› kurbünde Hüdâyî Mahmud
Efendi hazretlerinin dervifllerinin yan›nda
medfundur.” demektedir.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›n›n bahsetti¤i Sala-
cak Mescidi, Salacak ‹skelesi’nin sa¤ taraf›nda,
köflede ve deniz kenar›nda idi. Bugün mevcut
de¤ildir. Yazar, Ekmek Yemez Tekkesi’nden

hiç söz etmedi¤ine göre tekke, 1765-70 tarih-
lerinden evvel yanm›fl olmal›d›r.

Buradan da anlafl›laca¤› üzere tekke, 1181 se-
nesi gurre-i Zilhiccesi’nde (19 Nisan 1768) ve-
fat eden ve Karacaahmet’te 5. Ada’da, Abdul-
lah Biçare Efendi’nin ön taraf›nda medfun
olan Teflrifatî Mehmed Âkif Efendi taraf›ndan
yap›lm›flt›r.

1890 tarihlerinde, Aziz Efendi bu tekkenin
fleyhi idi.

Bu tekkenin fleyhi olup Ramazan 1241 (Nisan
1826) tarihinde vefat eden Abdürrezzak Efen-
di’nin kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda 1.
Ada’dad›r. fiâhidesindeki kitâbe fludur:

Tarik-i Bayramiye hulefalar›ndan Salacak’ta Et
Yemez zaviyesinin fleyhi merhum ve ma¤fur ilâ rah-
meti Rabbihi’l-Gafûr el-hac Abdürrezzak Efendi.

Tekkenin son fleyhi Âkif Efendi idi. Orta Oyu-
nu’na pek merakl› olan Âkif Efendi, Üsküdar
orta oyunu, hokkabaz, kuklac› ve karagözcü es-
naf›n›n topland›¤› ‹mrahor’da, Rüstem Pafla
S›byan Mektebi yan›ndaki ahflap kahvehane-
de baz› kollar›n menacerli¤ini de yapard›. Bu
mütevaz› yer, Neyzen Tevfik’in de u¤rak yeri
idi. Halil Efendi’nin o¤lu olan Âkif Efendi
1241 (1825) tarihinde dünyaya geldi. Kardefli,
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1229 (1814) do¤umlu Mehmed Raflid Efen-
di’dir. Bunun o¤lu 1278 (1861) do¤umlu Sey-
fullah Efendi’dir. Akif Efendi zaman›nda der-
viflanla beraber tekkede befl kifli bulunuyordu.

‹çinde befl sanduka bulunan türbe, semahane-
nin alt›nda idi. Semahane y›k›ld›ktan sonra
sandukalar aç›kta kalm›fl ve etraf›na alçak bir
duvar çevrilmiflti. Aç›kta çürüyen sandukalar›
korumak gayesiyle 1945’de duvarlar yükseltil-
mifl ve üzeri beton bir çat› ile örtülmüfl ve befl
sanduka yerine iki beton sanduka yap›lm›flt›r.
Burada, fieyh Mustafa Efendi’nin, fieyh Aziz
Efendi’nin ve iki han›m›n medfun oldu¤u bi-
linmektedir.

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde ‘Salacak
‹skelesi’nde Akflemseddin Zaviyesi’ ad› ile kayde-
dilmifltir. 1840 ve 1877 tarihli listelerde ise,
âyin gününün Pazar oldu¤u ve yerinin de arsa
halinde bulundu¤u yaz›l›d›r. Bu durumda tek-
kenin uzun müddet harab halde kald›¤› ve son-
radan yeniden yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. fieyh
evi, 1992 senesi ilk yar›s›nda ahflap olarak ye-
niden yap›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri,

1/149, Lâmekânî, 3/25, Akif Bey) (A. Gölp›narl›, Melâmî-

lik, s. 80, ve endeks, Lâmekânî ve Sar› Abdullah md.)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 71) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Teva-

rih, Haz. F. Derin-V. Çabuk, s. 165) (Hadîkatü’l-Cevâmi,

1/132 fiah Sultan Camii ve 2/226 Salacak Mescidi) (H.

Göktürk, Emek Yemez Tekkesi, ‹stanbul Ans. 9/5039) (Si-

cill-i Osmânî, 2/188, 3/287 Lâmekânî ve Akif Bey) (‹. Hak-

k›, Merâk›d, s. 96-61) (Eski Eserler, Üsküdar K›sm› Dosya:

E-8) (B. Felek, Hat›ra Notlar›) (Konyal›, Üsküdar Tarihi

1/423) (A. Çetin, ‹stanbul’daki Tekke, Zaviye ve Hankâh-

lar Hakk›nda,Vak›flar Der. 13/589) (Osm. Arfl. Nüfus Def-

teri, No: 6290/1, s. 368) (Subhî Tarihi, Varak: 236)

(Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devleti Merkez Teflkilât›, s. 63)

FEYZULLAH EFEND‹ TEKKES‹
(fiEYH RÛMÎ EFEND‹ TEKKES‹)

Âyin günü Cumartesi olan bu fiabanî Der-
gâh› Ahmediye Camii’nin, Gündo¤umu

Caddesi’ne aç›lan avlu kap›s›n›n sol taraf›nda-
ki tepe üzerinde idi. Bugün, arsas› ve hazîresi
mevcuttur. Tekke, bir ç›kmaz›n nihayetinde
bulunuyordu. Arsas›nda mutfak bacas›n›n ba-
kiyesi görülmektedir.

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde ‘A¤a
Hamam› kurbinde Seyyid Feyzullah Efendi Tek-
kesi’ ad› ile kay›tl›d›r. Mir’at-i ‹stanbul adl› ese-
rinde Raif Bey:

“Bu tekkede fieyh Atâ Efendi nam›nda bir zat
medfundur. Tekkenin alt›nda bir çeflme mev-
cut olup üzerindeki tarih fludur:

Sâhibu’l-hayrat ve’l-hasenat merhum Çavufl-
bafl› esbak Hatibzâde Ahmet A¤a ruhiçün r›za-
en lillahi teâlâ... Tarih-i binas› 1194
(1780)’dir. ‹flbu tekke bu def’a yeniden tamir
ve termim olunmufltur” demektedir. Bu çeflme
bugün mevcut de¤ildir. Bu ifadeden dergâh›n
1890 tarihlerinde yenilendi¤i anlafl›l›yor.

Çeflme sahibi Ahmet Danifl A¤a Hatibzâdeler-
dendir. Hatipzâdelerin türbesi ise, ‹nadiye
Tekkesi’nin yan›nda idi. Bugün mevcut de¤il-
dir. Ahmet Danifl A¤a, Rag›p Pafla dairesine
girip sadaretinde kap›c›lar kethüdas› olmufltur.
Sonra ilerleyerek kap›c›bafl› ve 1170 Zilkade-
sinde (Temmuz 1757) çavuflbafl› oldu. Bir ara
Bostanc› K›fllas› bina emini oldu. 1191
(1777)’de Midilli’ye ikamete gönderildi. 1192
(1778)’de orada vefat etti. fiairdir. Pirî Pafla
Mescidi’ne minber koydu. Vefat›nda ruhu için
bu çeflme yapt›r›lm›flt›r.

Zakir fiükrü Efendi’ye göre Feyzullah Efendi
Tekkesi’nin fleyhleri flunlard›r:
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1- Halvetî fieyhi Seyyid Feyzullah Efendi. El-
Musli (yetifltiren-düzenleyen) lâkabl› olup me-
flîhat koyarak bu tekkeyi kurmufl ve 1196
(1782) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, tekke-
nin türbesinde iken bugün mevcut de¤ildir.

2- fieyh Feyzullah Efendi’nin o¤lu fieyh Seyyid
Mehmed Es’ad Efendi. Nureddin Cerrahî tari-
kinden olup Liva-i fierif fleyhi Mustafa fiakir
Efendi’nin halifesi idi. Vefat› 1229 (1814) ta-
rihindedir. Kabri tekkede iken bugün mevcut
de¤ildir.

3- fieyh Feyzullah Efendi’nin ikinci o¤lu ve
fieyh Mustafa fiakir Efendi’nin halifesi fieyh
Seyyid Mehmet Ataullah Efendi. 1231 (1816)
tarihinde vefat ederek tekkeye gömülmüfltür.
fiâhidesi mevcut de¤ildir.

4- Mevleviyye’den fieyh Hasan Dede Efendi. Ve-
fat› 1233 (1817) tarihindedir. Kabri, tekkede
iken flimdi mevcut de¤ildir.

5- Kavakl› fieyh Mehmet fiakir Halvetî en-
Nureddinî halifesi fieyh Seyyid Rumi Efendi.
Hasan Dede Efendi’nin o¤lu idi. 18 Cemaziye-
levvel 1266 (1 Nisan 1850) tarihinde vefat et-
mifltir.

6- fieyh Mehmet Rûmî Efendi’nin o¤lu Seyyid
Mehmet Atâullah Efendi. 1297 (1880) tarihin-
de vefat etmifltir. Ata Efendi, 1241 (1825)’te
do¤du. Devrinde tekkede kendisinden ve aile-
sinden baflka kimse yoktu.

7- fieyh Hamdi Efendi. Vefat tarihi belli de¤ildir.

1924 tarihli, Üsküdar’daki Gayrimenkul Va-
k›flar Listesi’nde, Feyzullah Efendi Tekkesi
mülhakattan arsa olarak gösterilmifltir.

Feyzullah Efendi Tekkesi Mezarl›¤›’nda gömü-
lü olanlar flunlard›r:

1153 (1740). Emsali az görülen sikkeli. fieyh
Mehmet Efendi. Her iki flâhidesinde de
yaz› vard›r:

“fieyh Seyyid Siyahi eyledi vefat”

fiâhidesi üzerinde yeniçerilerin 25. bölü-
¤ünün alâmeti olan Çarh-› Felek flekli
bulundu¤undan halk aras›nda ‘Çarh Ba-
ba’ ismi ile meflhur idi.

1171 (1757). Hasan Pafla çuhadâr› Ahmet
A¤a.

1190 Safer 14 (4 Nisan 1776). Oniki m›sral›
uzun kitâbe, nefis hat. Ali Raif Efendi-i
Burusevî. Pür-hüner, hattat, müzehhib
(alt›n suyu ile süs yapan) her hünerle
‘müstecmi’ (dopdolu), “Kald› çok hay-
ratta âsâr› baki”. Kitâbenin son dörtlü¤ü
fludur:

Bir muhibb-i ehl-i zikr ü âfl›k-› sad›k idi
Ehl-i dil dervifl nihâd ü pâk haslet hûb-hû
Nam› yâd ve rûhu flâd olsun didim tarihini
Gitdi ukbâya Ali Raif Efendi Hû deyu

el-Fatiha 14 Safer 1190

fiâhidesi tepeliklidir. Tuhfe’de ve Sicill-i
Osmânî’de ad› yoktur.

Tarihsiz bir tafl: ‹stalaktitli ve günefl flual›. Kû-
fi kar›fl›k yaz›. ‹stanbul’da bir efli yoktur.
Müzehhib-i flehriyarî Ali A¤a’n›n........
Naile Tutu.

1195 Zilkade 3 (Ekim 1781). Hattat Ârif
Mehmed A¤a.

1210 (1795). Mütevelli Ârif Efendi’nin k›z›
Emine Monla.

1215 (1800). Ressam-› sikke-i hümâyun-› fleh-
riyarî Burusevî Ali Efendi’nin efli Emine
Hatun.

1227 (1812). Sab›ka kethüda-y› sadr-› âlî Ab-
dullah Efendi’nin Karakula¤› ‹sa
A¤a’n›n k›z› olup genç yafl›nda vefat
eden Dervifle Hatice Bac›.

1235 (1819). Divan Efendisi el-hac Raflid
Efendi’nin hemflirezâdesi Nazif A¤a.

1253 (1837). Sikkeli. Kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâ-
s›lîn Hazreti / fieyh Sultan Abd / ül-Kadir
hulefalar›ndan / merhum ve ma¤furleh /
es-seyyid el-hac Feyzullah / Efendi’nin ru-
huna el-Fatiha. 25 Cemaziyelevvel.

1259 (1843). Tarik-i Halvetiyye’den ‹brahim
Efendi.

Hazîrede daha pek çok tafl vard›r. 1952 sene-
sinde mezarl›k duvar› yap›l›rken yok olmufltur.
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Kaynaklar: (Mir’at-i ‹stanbul, s. 109) (A. Çetin, Vak›flar

Der. 13/588) (Mecmua-y› Tekaya) (Zakir fiükrü Efendi, ‹s-

tanbul Tekkeleri, ‹slâm Mededineyeti Mec. Say›: 4/77) (Si-

cill-i Osmânî, 1/266, Ahmed Danifl A¤a) (1256 ve 1294 Ta-

rihli Tekkeler Listesi) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/59) (A.

Gölp›narl›, Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, s. 300 Çarh Ba-

ba) (S. Ünver, Müzehhib ve Çiçek Ressam› Üsküdarl› Ali,

‹stanbul 1954) (S. Ünver, Kâtibzâde Mehmed Refi Efen-

di’nin Hayat›, ‹stanbul 1950)

G‹ZL‹CE EVL‹YA TEKKES‹

Tekke, Aç›ktürbe yokuflunda ve Üsküdar
postahanesinin arkas›nda idi. Bugün mev-

cut olmayan bu tekkenin hangi tarihte kurul-
mufl oldu¤u belli de¤ildir. Tapuda yeri 395 ada,
4-5 parsel diye kay›tl›d›r.

Hüdâyî Mahmud Efendi; Ayfle Sultan taraf›n-
dan 1003 (1594-95) tarihinde tekkesi kurul-
duktan sonra bir gün, bugünkü Gizlice Evliya
Türbesi’nin önünden geçerken:

– Burada ismi bilinmeyen fakat kerameti zâhir
olmufl gizli bir evliya medfundur, diyerek yat›-
r›n, ‘Gizlice Evliya’ ismini almas›na ve kabrinin
üzerine de bir türbe yap›lmas›na sebep olmufltur.

Hüdâyî Mahmud Efendi, 1038 (1628) tarihin-
de vefat etti¤ine göre, Gizlice Evliya, bu tarih-
ten evvel, muhtemelen Hüdâyî hazretlerinin
Üsküdar’a geldi¤i 1580 tarihinden sonra vefat
etmifl veya Hüdâyî hazretleri Gizlice Evli-
ya’n›n ölümünden çok sonra onun ününü iflit-
mifl olmal›d›r.

‹smini bu aç›k türbeden ald›¤› muhakkak olan
Gizlice Evliya zaviyesi, bir Celvetî Tekkesi ol-
du¤una göre, 1595 tarihinden sonra kurulmufl
olmal›d›r. Celvetî tarikatinin kuruluflu çok es-
ki tarihlere dayand›¤› halde, Üsküdar’da yay›l-
mas›, Hüdâyî hazretlerinin bu beldeye gelme-
sinden sonra olmufltur.

Bu tekke, Mecmua-y› Tekaya’da kay›tl› de¤il-
dir. Unutulmam›fl ise, dergâh›n 1890 tarihin-
den evvel yok oldu¤u sonra yeniden yap›ld›¤›
anlafl›l›r. Bugün yeri hâlâ arsa halinde olan bu
tekkeve fleyhinden Nüshet Ergun Bey, Türk
Musikisi Antolojisi adl› eserinde flöyle bahseder:

“Asr›n son yar›s›nda, (musiki) sahas›nda bü-
yük bir muvaffakiyet gösteren ve ‹stanbul’un
en meflhur mersiyehan› olarak tan›nm›fl olan
flahsiyet ise, Haf›z Hüseyin Tevfik Efendi’dir.
1266 (1849)’da Üsküdar’da do¤du. Babas›
Aç›ktürbe yokuflunda Gizlice Evliya Zaviyesi
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fleyhi Mehmet Muhlis Efendi’dir. Babas›n›n
vefat› üzerine ad› geçen zaviyenin fleyhli¤ine
ve Üsküdar Yeni Cami müezzin bafl›l›¤›na ta-
yin edildi. Meflhur Haf›z Hac› Sabri Efendi,
F›st›kl› Mektebi’nin (Pafla Kap›s› Okulu) ‘Mu-
allim-i evveli’ iken o da ‘Muallim-i Sani’ oldu
(........) En ziyade Band›rma Tekkesi’nde okur-
du (.......) Vefat› 1324 (1906) Ramazan›nda-
d›r. ‹nadiye’de Selim Baba civar›nda medfun-
dur.”

Cemaleddin Server Revnako¤lu’nun ifadesine
göre, Gizlice Evliya Tekkesi’nin fleyhlerinin,
Band›rmal› Tekkesi’nde ahz-› tarikat etmifl k›-
demli derviflandan seçildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Bu fleyhlerin evli olmas› flartt›. Tekke fleyhleri
ayn› zamanda türbenin de türbedâr› idiler.

(Gizlice Evliya Türbesi bahsine bak›n›z.)

Kaynaklar: (S. N. Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, 2/479)

(Gezi Notu) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türk-

çesi, 4/208-209) (C. S. Revnako¤lu, Divan Edebiyat› Müze-

si Nezdindeki Arflivi, Dosya No: 30)

HACI HOCA TEKKES‹
(ÖZBEKLER TEKKES‹)

Mescit, Sultantepe’de ve Servili Köflk So-
ka¤› üzerindedir. Karfl›s›nda Nuri Demi-

ra¤’a ait büyük koru bulunmaktad›r.

1166 (1752-53) tarihinde Abdullah Pafla tara-
f›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Hadîkatü’l-Cevami yazar› bu tekkeye dair flu
bilgiyi vermektedir:

“Bânisi, darphane emini ve 1167 senesi Zilhic-
cesinde (Eylül 1754) sadrazam kethüdal›¤›n-
dan mirmiranl›k (beylerbeyilik) ile Marafl vali-
si olan Abdullah Pafla’d›r. 1168 (1754-55) se-
nesinde orada vefat etmifltir. Bu tekkeyi, Nak-
flibendiye tarikat›ndan Hac› Hoca denmekle
maruf efl-fleyh es-seyyid Abdullah Efendi’ye
mülkü ile beraber vermifltir.

1171 (1757-58) tarihinde Çaprastl› Hasan
A¤a masraf›n› üzerine alm›fl, fieyh Abdullah
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Efendi de tekkeyi Nakflibendiye tarikat›na
vakf etmifl ve minber koymufltur. ‹mamet ve
hitâbeti de kendi üzerine alm›flt›r. Zamanla ba-
z› ilâvelerle geniflleyerek büyük bir zaviye ol-
mufltur.”

Hadîka yazar›n›n bu ifadesine karfl›l›k Baflba-
kanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki, Zilkade 1199
(Eylül 1785) tarihli bir ‘mü’rasele’ye (resmi ka-
d› mektubu) göre “Üsküdar’da Sultantepe-
si’nde Nakflibendî fleyhlerinden Hac› Hoca
denmekle maruf Abdülkerim Efendi’nin vefa-
t›yla metruk kalan cami ile fukaray› iskân ve
eytamlar›na (anas› ve babas› ölmüfl çocuklar)
mahsus mesken ve sairenin ve fieyh Abdülke-
rim Efendi’nin ›yâlini (eflini) ittifak (topla-
mak) suretiyle fleyhin evlâd-› manevîsi halife-
sine tevcihi” istenmektedir.

Bu mektubun üzerinde mucibince iflaretiyle
fieyhülislâm Dürrizâde Mehmet Ârif Efen-
di’nin yaz›s› vard›r.

Buna göre tekke, Hac› Hoca lâkapl› Abdülke-
rim Abdullah Efendi (veya gerçek ismiyle
fieyh Abdülkerim Efendi) için tesis edilmifltir.
(Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri III,
s. 2198, No: 23887 ve II, No: 17425)

“Tekke Sultantepe’de, Mirzazâde Ba¤›’na (Su-
suzba¤) bitiflik bir yüksek yerde olup denize nâ-
z›rd›r. Hâlâ Nakflibendiye tarikat›ndan birer
zat postniflîn-i irflad olurlar ve hocagân hatmi
yap›l›r güzel bir tekkedir.”

Özbekler Tekkesi, isminden de anlafl›laca¤› gi-
bi Özbekler ve Buharal›lar’›n bar›nd›¤› bir der-
gâht›r. Üsküdar’da Bülbüldere mevkiinde de
bir Özbekler Tekkesi’nin bulundu¤u bilindi¤i
gibi, bir de Çinili semtinde Afganl›lar Tekkesi
vard›.

O uzak Türk diyarlar›ndan göçmen olarak ge-
len kimselerin gurbette kendi evleri gibi bar›n-
malar› ve ayn› zamanda hac ziyareti maksad›
ile deniz yolu üzerinden gelip geçenlerin bir
kaç gün konaklad›klar› bir yerdi.

Özbekler Tekkesi’ne Servili Köflk Soka¤›’na
aç›lan ahflap bir kap›dan girilir. Buras› üstü oda
olan bir koridordur. ‹ki yanda odalar vard›r.
‹leride ve soldaki merdivenden selâml›k k›sm›-
na geçilir. Bu ahflap ve harap binan›n alt kat›n-
da yedi, üst kat›nda ise befl oda vard›r. Ahflap
merdivenden ç›kt›¤›m›zda sol tarafta selâml›k
k›sm›n›n girifl kap›s›n›, sa¤ tarafta ise üstü sa-
çakl› bir veranday› görürüz. Bu koridor fleklin-
deki verandan›n sol taraf›nda yanyana iki oda
vard›r. Önü bahçe olup nihayetinde tekkenin
mescidi olan semahane bulunmaktad›r.

Soka¤a aç›lan cümle kap›s› üzerinde, on m›sra-
l› ve 1260 (1844) tarihli, T›rnakç›zâde’nin ta-
rih düflürdü¤ü, flu mermer kitâbe vard›r:

Hazreti Abdülmecid Han-› kerem-vâr kim odur
Dâver-i deryâ-y› avât›f mülk-i ‹slâm’›n
Lütfile ma’mûr idüb bu Hankâh-› Özbekî
Eyledi dil-flâd ü handan cümle salik-i râh›
Hakk ide pertev fezâ-y› burc-› flevket zât›n›
Ta ki cerhin devr ide her rûz u fleb mihr ü mehi
Oldu gâyet dil-gûfla bir rûh- perver hankâh
Kim ider nezzâresi mesrûr ve bir merd gehi
Zîver T›rnakc›zâde söyledi tarihini
K›ld› Hakan-› cihan ihyâ bu vâlâ dergâh›

1260 (1844)

Kitâbenin üst k›sm›nda günefl fluas› tarz›nda bir
kabartma ve onun alt›nda ise Sultan Abdül-
mecit’in bir tu¤ras› bulunmaktad›r. Tekke, ön-
ce bu tarihte sonra 1311 (1893) tarihinde Ev-
kaf ‹daresi taraf›ndan tamir ettirilmifltir.

Kitâbe yazar› T›rnakç›zâde Ziver Said Bey mü-
derris olup Halep ve fiam Mollas› ve sonra
Mekke-i Mükerreme payesi ve fiûra-y› Devlet
azas› oldu. 1285 Muharreminde (Nisan 1868)
‹stanbul pâyesi olup 1290 Saferinin onbirinde
vefat etti. Kabri Duvardibi Karakolu arkas›nda
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ve Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n 7. Ada’s›nda,
mezarl›k duvar›n›n hemen arkas›ndaki 1290
tarihli ‘T›rnakç›zâde Sofas›’ndad›r. Etraf› demir
parmakl›k ile çevrilmifltir. Mevlevî sikke ka-
bartmal› flâhidesindeki kitâbe fludur:

Erbab-› fli’r ü inflân›n / ferid ü sipihr-i bülendi ve
ulema-y› / a’lam-› dehrin zarif / ve bî-menendi ‹s-
tanbul pâyelilerinden / ve fiûra-y› Devlet a’za-y› /
sab›kas›ndan T›rnakc›zâde / es-seyyid el-hac Meh-
med Sa’id Ziver Bey / Efendi merhumun ruhiçün
Fatiha.

Tekkenin bânisi Abdullah Pafla, Kocamustafa-
paflal›’d›r. Tekkeyi, Köse-Bahir Mustafa Pa-
fla’n›n sadrazaml›¤› s›ras›nda yapt›rm›flt›r. Mus-
tafa Pafla’n›n Eyüp Otakç›s›’nda bir tekkesi
vard›r. Abdullah Pafla’n›n flâhidesi, di¤er baz›
tafllarla beraber, bugün Marafl flehri haricinde-
ki belediye deposundad›r. Bir cami hazîresin-
den al›narak buraya at›lm›flt›r. Kendisi güzel
ahlâk sahibi idi. Günde iki cüz Kur’an-› Kerim
okurdu. En s›k›fl›k günlerde dahi okumay› b›-
rakmad›. fiair, hattat ve irfan sahibi idi. Eserle-
ri vard›r. Üsküdar’da Nalçac› Halil Mescidi’ne
minber koyarak cami yapm›flt›r.

Özbekler Tekkesi’ne minber koyan Çaprastl›
Hasan A¤a’n›n kabri, Miskinler Tekkesi Çefl-
mesi karfl›s›nda ve duvar›n hemen arkas›ndaki

sofada iken bugün mevcut de¤ildir. Yaln›z,
Çaprastl› damad› Hasan Efendi’nin kethüdas›
Salih Efendi’nin ve efli Emine Han›m’›n 1230
(1815) tarihli tafllar› mevcuttur.
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Bahçede büyük hazneli bir çeflme vard›r. (Öz-
bekler Tekkesi Çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Sokak taraf›nda ve binan›n sol köflesinde olan
Divan Odas›’n›n duvarlar›nda bir çok levhalar
ve fieyh Edhem Efendi’nin kendi eliyle yapt›¤›
ve döktü¤ü pirinç kap› aynalar›, tahtadan oy-
ma mürekkeplikler, oyma kap› halkalar› bu-
lunmaktad›r. Ayr›ca, bir ok ve yay ve Edhem
Efendi’nin bak›larak yap›lm›fl bir resmi as›l›d›r.
Bafl›nda Nakflî sikkesi, üzerinde âyin elbisesi ve
elinde neyi görülmektedir. Alt› köfleli ve rak-
kamlar› mineli bir antika saat duvar› süslemek-
tedir. Bu oda bir müze gibi olup baz› eflyalar
vitrinler içinde sergilenmifltir.

Verandal› koridorda bulunan Meydan Odas›,
üç duvarl› olup; bahçeye bakmaktad›r. Türkis-
tan’dan gelen Özbekler buraya al›narak oturtu-
lur ve ikramda bulunulurmufl.

Semahane olan mescit fevkânîdir. Alt k›sm›
kârgir, üst k›sm› ahflap basit bir yap›d›r. Boyu
14, eni ise 10 ad›md›r. Yerler hal› kapl› olup
mihrab› ahflapt›r. ‹ki yan› sütunludur. ‹ki tara-
f›nda birer ve iki yan duvar›nda ise üçer pen-
ceresi vard›r. Minaresi, minberi yoktur. Kap›s›-
n›n yan›nda bir penceresi daha vard›r. Sema-
hane önünde bir hayat veya avlu vard›r. Etraf›
camekân ile kapat›lm›flt›r. Camekân kap›s›n›n
sol taraf›ndaki hâcet pencereli duvar üzerinde
1182 (1768-69) tarihli küçük mermer bir kitâ-
be vard›r ki, fludur:

Gel birader Nakflibendî tekyesin eyle makam
Bil bunu erbab-› hale kim odur Darü’s-selâm

1182

Camekân›n d›fl›nda ve yine sol taraftaki duvar-
da büyük mermer bir kitâbe daha vard›r ki 26
m›sral› ve 1171 (1757-58) tarihlidir.

Kitâbenin dua k›sm›ndan sonra gelen manzu-
mesi fludur:

............ gel hin-i elfü’s-salât ve’l-‹slâm
K›ld› bu vadide meydan-› sehin içün haram
Hazreti fieyhim Mehmed Abdü’l-Ekber-i Özbekî
Hakk-teâlâ eylesün irfan ü fazl›n ber-devâm
Cedd-i pâki fiah Seyyid Ni’metullah-› Veli
Mevlidi flehr-i Semerkand’d›r zehi darü’s-selâm
Kuvvet-i kudsiyyesi inkar olunmaz bir ser-nefes
Oldu naz›r ber kadem ikrar ile hep hâss ü âmm
Bin yüz altm›fl alt› tarihinde sad ihlasla
Zât-› âlî-kadrine an›n berâ-y› ihtirâm
Yapd› Abdullah Efendi bî-riya bu tekyeyi
‹de Bâri da’ima rûh-› revân›n flâdgâm
Eyledi i’mar sonra fieyh Efendi çün yerin
Feth olub hamd ola Bab-› Allah âli vefkü’l-meram
Resm-i matbu üzre flu dergâhda bâ-feyz-i Hakk
Devr-i Sultan Mustafa’da bafllanub itdi temam
Ol fieh-i âlem ‹lâhî flevket ü iclâl ile
Bir serir-i saltanat olsun hemîfle müstedam
Âkibet abd-i kemîne söyleyüb bu müfredi
Oldu harf-› cevherisile ana tarih-i tâm

Son iki m›sra badana ve s›va alt›nda kald›¤›n-
dan okunamam›flt›r.

Semahaneye giden uzun koridorun sol taraf›n-
da ve Meydan Odas›’n›n yan›nda üç hâcet pen-
cereli, tafl bir duvar vard›r. Bu duvar›n arkas›
mezarl›kt›r. Birinci pencere önünde fieyh ‹bra-
him Edhem Efendi’nin, ikinci pencere önünde
ise, fieyh Atâ Efendi’nin kabirleri bulunmakta-
d›r. Bu hazîrede ayr›ca fieyh Sad›k Efendi’nin
ve Necmeddin Özbek Kongay Efendi’nin ve
fieyh Abdullah Ekber Efendi’nin kabirleri var-
d›r. Semerkandl› Özbekî fieyh Abdullah Ek-
ber’in bafl tafl›nda flu kitâbe yaz›lm›flt›r:

Efl-fleyh es-seyyid
Abdullah-el-Ekber
‹bni’s-seyyid Sa’dullah
Semerkandî
Sene 1202 Safer (Kas›m 1787)

Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- Hac› Hoca fieyh Abdülkerim Efendi. Vefat›,
1199 (1785) tarihindedir.
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2- Nakflibendî fieyhi Hac› Hoca Seyyid Abdullah
Efendi. Vefat›, 1202 (1787). Tafl› hazîrededir.

3- Seyyid Sa’dullah Semerkandî’nin o¤lu fieyh
Seyyid Abdülekber Efendi. Vefat›, 1202 Safer
(Kas›m 1787) tarihinde olup hamzavî tafl› ha-
zîrededir.

4- Molla Âlemü’l-Buhari’nin o¤lu fieyh Abdül-
gaffur Efendi. Vefat›, 1202 tarihinde olup ham-
zavî tafl› hazîrededir. Bu üç fleyh efendi ayn› se-
ne içinde vefat etmifllerdir.

5- Taflkendî fieyh el-hac Mehmet Efendi. Vefat›,

1210 (1795) tarihinde olup tafl› hazîrededir.

6- fieyh Halil Efendi.

Osmanl› Arflivi’ndeki Zilhicce 1214 (Nisan
1800) tarihli bir ‘ilmühaber’de “Sultantepesi
Nakflibendî fleyhli¤i Semerkandî fieyh Fi.......
mahlulünden (boflalmas›ndan) fieyh Halil’e
tevcih edilmifl olma¤la tekkenin derviflleri ta-
amiyelerine (yemeleri) Filibe nezaretinden ye-
meklik pirincin tahsisi” istenmektedir.

27 Cemaziyelâhir 1206 (22 Ocak 1792) tarihi
ile 2 Rebiyülâhir 1210 (16 Ekim 1795) tari-
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hinde tekkeye fleyh tayini yap›lm›flt›r. Bu du-
rumda tekke fleyhlerinin devaml› de¤iflti¤i an-
lafl›lmaktad›r. (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi
Evkaf Defteri IV, No: 33348 Evkaf Defteri I. s.
261-272 ve Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/42)

7- Buharal› fieyh Mehmet Recep Efendi. Vefat›,
15 Zilhicce 1231 (6 Kas›m 1816) tarihindedir.
Tafl›na rastlanmad›.

8- fieyh Recep Efendi’nin o¤lu fieyh Mehmet
Sad›k Efendi. Vefat›, 17 Rebiyülâhir 1262 (14
Nisan 1846) tarihinde olup tafl› hazîrededir.

9- fieyh Receb Efendi’nin ikinci o¤lu fieyh el-
hac Abdürrezzak Efendi. Vefat tarihi 24 Cema-
ziyelâhir 1271 (13 Mart 1855)’tir. Tafl› hizare-
dedir.

10- fieyh Mehmet Sad›k Efendi’nin o¤lu fieyh el-
hac ‹brahim Edhem Efendi. Vefat›, 19 fievval 1321
(8 Ocak 1904) tarihinde olup tafl› hazîrededir.

11- fieyh el-hac Mehmet Salih Efendi. fieyh
Mehmet Sad›k Efendi’nin ikinci o¤lu olup 17
Cemaziyelâhir 1333 (2 May›s 1915) tarihinde
vefat etti. Tafl› hazîrededir. 1251 (1835) do-
¤umlu olup devrinde tekke halk› 16 kifli idi.

12- fieyh Sad›k Efendi’nin büyük o¤lu fieyh A-
tâ Efendi. 1883’te bu tekkede do¤du ve
1936’da vefat etti. Kabri hazîrededir.

13- fieyh Necmeddin Efendi. Vefat›, 1391
(1971) tarihinde olup 1902’de bu tekkede
dünyaya geldi. Soyad› kanununda Özbek Kon-
gay ismini alm›flt›r.

Özbekler Tekkesi’nin en meflhur fleyhi ‹brahim
Edhem Efendi’dir. Babas›n›n vefat› üzerine 16
yafl›nda postniflîn olmufl ve bu görevi 58 y›l yü-
rütmüfltür. Fen ve sanat tarihimiz aç›s›ndan in-
celenme¤e de¤er bir flahsiyetidir. Kendisi,
1245 (1829-30) y›l›nda Özbekler Tekkesi’nde
do¤mufltur. fieyh Sad›k Efendi’nin o¤ludur. ‹lk
tahsilini, Hac› Hesna Hatun Mahallesi mek-
teplerinden olan Abdülbaki Efendi Okulu’nda
gördü. Daha ziyade babas› ve amcas›ndan, tek-
keye gelen Buharal› âlimlerden hususi dersler
alarak yetiflti. Türk, Arap, Fars ve Ça¤atay dil-
lerine hakk›yla vak›f olan Edhem Efendi bu
dillerle fliir bile yazm›flt›r. Çarflambal› Ârif
Bey’den (1825-1890) ta’lik dersi alm›fl ve son-
ra da kendisine icazet (diploma) verilmiflti.

‹stidad› sayesinde marangozluk, do¤ramac›l›k,
oymac›l›k, hakkakl›k, dökmecilik, tornac›l›k
ve dokumac›l›k kollar›nda baflar›l› olmufltur.
Ebruculuk da onun pek çok meziyetlerinden
biri idi. Bu yüzden ‘Hezarfen’ (bin sanat sahi-
bi) lâkab›yla flöhret bulmufltu. Bu sebeple
1869’da Sultanahmet Meydan›’nda Mekteb-i
Sanayi (bugünkü erkek sanat okulu) kuruldu-
¤unda, Mithat Pafla taraf›ndan buran›n imalat
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müdürlü¤üne getirilmiflti. Bir süre sonra Kâ-
be’nin tamiri için Hicaz’a gönderilmifl ve bura-
da kulland›¤› malan›n, flefaati olur ümidi ile
ölümünden sonra kendisi ile beraber gömül-
mesini vasiyet etmifltir.

‹stanbul’a dönüflünde babas›ndan ö¤rendi¤i
ebruculu¤u devam ettirmifltir. Bu sanatta yetifl-
tirdiklerinden Necmeddin Okyay, Medresetü’l-
Hattatîn’e sonradan Güzel Sanatlar Akademi-
si’ne ö¤retmen olarak ebruculu¤un yay›lmas›n›
sa¤lam›flt›r.

Bizde ilk defa kurflun boru döken Edhem Efen-
di, tekkesinde derin kuyudan su çeken bir tu-
lumba yapm›fl, icad etti¤i bir sünnet aleti ile de
Almanya’dan takdirname alm›flt›. Ayr›ca eser-
lerinden bir k›sm› Paris Sergisi’nde sergilenmifl
ve kendisine oradan madalya verilmiflti.

‹brahim Edhem Efendi’nin zaman›nda bir sa-
nat ve fikir mahfili olan Özbekler Tekkesi’ne
devrin meflhur âlim, flair ve sanatkarlar› devam
ediyorlard›. Meflhur matematikçilerimizden
Salih Zeki Bey (1864-1921), Harbiye Mektebi
Naz›r› Galip Pafla, ressam Hüseyin Zekai Pafla
(1859-1919) ve zaman›n›n en tan›nm›fl hat üs-

tatlar›ndan Sami Efendi (1838-1912) bunlar
aras›ndad›r.

Gençli¤inde okçulu¤a merak sar›p, bu ata spo-
runda da baflar› gösteren Edhem Efendi, 1877-
78 Osmanl›-Rus harbinde Üsküdar’da teflkil
edilen Mevkib-i Hümâyun’da (Milli Tabur)
kumandanl›k vazifesiyle bulunmufltur.

‹brahim Edhem Efendi, 20 fievval 1321 (8
Ocak 1904) Cuma gecesi, yats› namaz› s›ras›n-
da kalp sektesinden vefat etmifltir. Kabir kitâ-
besi, Edhem Efendi’nin hayranlar›ndan olan
fiair R›za Tevfik Bey (Bölükbafl›, 1869-1949)
taraf›ndan yaz›lm›flt›r ki, fludur:

Tavaf et, geçme ey zâir, bu makam kenz-i irfand›r
Defin olmufl yat›r bir âlem-i mâna zemininde,
Tarik-i Nakflibendî fleyhi ‹brahim Edhem’dir kim,
Bu Özbek Tekkesi’nde mürde diller eyledi zinde.
Edîb-i nükte-pîra, ârif-i Hak, mürflid-i kâmil,
Kemâlât-› befler mecmu idi zât-› güzîninde.
Erenler himmetiyle dilleri teshire kâfiydi
O irfân-› cibilli, nazre-i sihr-âferinde.
Halây›kdan, alay›kdan çözüp peyvend-i âmâli,
Esir olmufl Hakikat aflk›n›n hablü’l-metîninde.
Mezâhirde tecelliyât-› Vechullah’a hayrand›,
Makam-› Vahdet’i bulmufltu mahviyyetle dininde.
Namazdan sonra bir fleb, vecd ile bîhufl olup düfltü.
Hemen Allah’› iflhâd etti zikr-i vâpesîninde,
Gelip bir ehl-i dil etti sâlâ kim fleyh-i rûflen-dil,
Cebin-sây-› sücûd olmufl, yat›r pir âsitininde

1904

‹brahim Edhem Efendi’nin kabir tafl›na hâk
edilen bu güzel fliir ve afla¤›daki sat›rlar R›za
Tevfik Bey’in Serab-› Ömrüm adl› kitab›ndan
al›nm›flt›r.
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“Ben o zamanlar, meflhur muharririmiz Halide
Edip Han›m’a haftada iki defa ziyarete gider,
Türkçe dersi verirdim. Edib Bey merhum bu
fieyh Efendi’yi pek severdi ve tekkenin komflu-
suydu. Beni fieyh Efendi’ye takdim etti. Tasav-
vufa çok merak›m ve hayli de vukûfum vard›.
fieyh Efendi’nin teveccühünü kazand›m, du-
as›n› ald›m. Nihayet bir gece, Edib Bey mer-
humdan bir telgraf ald›m. fieyh Efendi’nin na-
mazda kalp sektesinden vefat etti¤ini bildiri-
yor, ‘bir çok dostlar› kitâbe yaz›yor, sen de yaz’
diyordu. Ben bu sofiyâne manzumeyi hem
mersiye, hem kitâbe olarak yazd›m ve üç gün
sonra Edib Bey’e kendim götürdüm. Bunu,
uzunlu¤una ra¤men, tercih ettiler. fieyh Efen-
di, hakikat, ârif ve gayet güzel bir mübarek ih-
tiyard›. Allah rahmet eylesin. Türkiye’nin Va-
flington sefiri merhum Münir Bey’in büyük ba-
bas›yd›.”

Buraya kadar olan aç›klamadan da anlafl›laca-
¤› üzere, tekke en parlak devrini, Edhem Efen-
di zaman›nda yaflam›flt›r. ‹ste¤i üzerine meflî-
hatten ayr›larak bu makam› o¤lu Sad›k Efen-
di’ye b›rakm›flt›. O¤lunun vefat›yla kardefli
Nazif Efendi bir müddet postniflîn olmufltur.

Sefîne-i Evliya yazar› merhum Hüseyin Vassaf
Bey diyor ki: “Özbekler fieyhi ‹brahim Edhem
Efendi, Mabeyin Baflkâtibi Süreyya Pafla’ya (öl.
1885) geceleri okumak için kullan›l›r gayet
san’atl› bir flamdan yapmas›na karfl› pafla, tak-
diren zaman›n padiflah›na durumu arz edince,

Padiflah Sultan Abdülhamit tekkeyi yeniden
infla ettirmifl ve tekke yan›na bir de ‘darü’s-sa-
nai’ yapt›rm›flt›r.

‹brahim Edhem Efendi burada gençlerden er-
bab› olanlara dökmecilik, demircilik, maran-
gozluk, dersleri vererek onlar›n yetiflmesini
sa¤lam›flt›r. 1293 (1876) Osmanl›-Rus muha-
rebesinde Üsküdar’da teflkil edilen Milli Ta-
bur’a kumandan olmufltur.

fieyh Edhem Efendi kendisini herkese sevdir-
mifl oldu¤undan Üsküdar’›n “ulemas›, urefas›,
flu’aras›, zürefas›, meclis toplant›lar›na koflar-
d›.” (Sefîne-i Evliya, 2/213-214)

Özbekler Tekkesi fleyhlerinden biri olan Meh-
med Sad›k Efendi, ayn› zamanda bir lügat âli-
mi idi. Üss-i Lisan-› Türkî (Ça¤atayca Sözlük
1896) adl› eseri Almanca’ya çevrilmifltir. Üs-
küdar’da Ravza-i Terakki Mektebi’nde Farsça
ders verirdi. Sad›k Efendi, kendini ilme verdi-
¤inde postniflîn olmam›flt›r. (Türk Dili ve Ede-
biyat› Ans. 7/395)

Yukar›da ad› geçen Edib Bey, Halide Edip Ad›-
var’›n babas› olup, köflkleri de bu dergâh›n yo-
lu üzerinde idi. Bu güzel köflk, sonradan Üskü-
dar 3. Ortaokulu olmufl ve daha sonra da içine
yerlefltirilen göçmenlerin dikkatsizli¤inden bir
k›sm› yanm›flt›. fiimdi harabe halindedir. Ma-
tematikçi Salih Zeki Bey ise Halide Edib’in ilk
kocas› idi. Kabri, Fatih Camii hazîresindedir.
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Özbekler Tekkesi fleyhi Atâ Efendi, ‹stiklâl Sa-
vafl›’n›n gizli kalan mücahitlerinden biri,
Türklü¤ün tam manas›yla hakiki bir mürflidi
idi. Tekkesi de o günlerin millet fedaîlerini
Ankara’ya ulaflt›ran nurlu yollardan birinin ilk
u¤ra¤› ve gizli s›¤›na¤› idi. ‹flgalcilere ve onla-
r›n yerli yardakç›lar›na uzun zaman sezdirme-
den ifl gören bir kahramand›. fieyh Atâ Efendi,
Karakol Cemiyeti’nin Üsküdar flubesinin bir
fedaîsi idi. Deniz kenar›ndaki Nakkaflî Karako-
lu’ndan (Çöpçüler’de) tekkesine tafl›nan silâh
ve cephaneleri ve ‹stiklâl Savafl›’na kat›lmak
üzere cemiyet taraf›ndan dergâha gönderilen
kimseleri, bu gizli kurtulufl yolunun ikinci
menzili olan Büyük Çaml›ca ete¤inde, Tom-
ruk Suyu yolu üzerindeki Dr. Hâz›m Pafla’n›n
köflküne yollard›.

Zaman zaman yaralanan milli çetecilere bile
bakm›fl her bak›mdan muntazam bir posta ser-
visi kurmufl, tekkesinin bir odas›n› adeta posta
flubesi haline sokmufltu.

‹smet ‹nönü, fiair Mehmet Âkif, Halide Edip
Ad›var, kocas› Adnan Ad›var ve daha nicele-
ri bu dergâhta konaklam›fllar ve sonra Anado-
lu yolculu¤una ç›km›fllard›. Tekkenin, zaman
zaman ihbar üzerine ‹talyan ve ‹ngiliz askerle-
rince arand›¤› da olmufltu.

Büyük yazar Halide Edip Han›m, Mor Salk›ml›
Ev adl› hat›ra kitab›nda kendi köflklerinden,
Türkün Ateflle ‹mtihan› adl› ikinci hat›rat kita-

b›nda ise bu tekkeden bahseder:

“Kap›n›n önüne gelince, ipi çekip ç›ng›ra¤›
çald›k. Yukar›dan biri seslendi,

– Kim o?

– Bizi ‹sa yollad›.

Yukar›dan ipi çektiler, kap› aç›ld›. Bizi, bir
dervifl karfl›lad›. Elindeki feneri kald›rarak yü-
zümüze bakt›. Bu, çocuklar›m›n ad›n› koymufl
olan ihtiyar fleyhin damad› Kahraman idi......”

fieyh evi, birinci kat› kârgir olup di¤er iki kat›
ahflapt›r. Bina cephesinin iki yan bölümü eli
bö¤ründelerle d›fla taflmal›, ortadaki kap› k›sm›
ise içeridedir. Bu kap›ya 5-6 basamakla ç›k›l-
maktad›r. Her iki bina da 1844 tarihinde yap-
t›r›lm›flt›r. fiimdi pek harap durumdad›r. ‹çin-
de mütevellileri oturmaktad›r.

Tekke, Perflembe günleri ayin yapard›. Buras›
Kalenderhane Tekkesi diye de bilinir.

Afla¤›daki sat›rlar merhum Osman Nuri Ergin
Bey’in Türk fiehirlerinde ‹maret Sistemi adl› ese-
rinden al›nm›flt›r:

“Buran›n fleyhinin de Asyal› Türkler’den ol-
mas› flartt›r. Vakfiyesinde de, ‘Bu zaviyede fleyh
olan zattan baflka Maveraünnehir’de Özbek
vilâyetinde, Semerkant kasabas›nda Kalender-
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hane Mahallesi ahalisinden evli olmay›p bekâr
olan fukara-y› Özbekiye derviflân›n›n bu men-
zilde sâkin olacaklar›’ yaz›l›d›r.” (Daha genifl
bilgi için Afgan Tekkesi bahsine bak›n›z.)

Üsküdarl› Musahipzâde Celâl Bey (1868-
1959), Eski ‹stanbul Yaflay›fl› adl› eserinde Öz-
bek tekkeleri hakk›nda flunlar› yazm›flt›r: “Bu-
ras›, Türkistan’dan gelen bir tak›m sanat sahi-
bi, her vechile temiz ve dürüst insanlar›n top-
laflt›klar› bir yerdi. Ahiler’de oldu¤u gibi ekse-
risi sanat sahibi olan bu insanlar kazand›klar›
paran›n bir k›sm›n› mensub olduklar› bu mah-
file getirirler en samimi ba¤larla birbirlerine
karfl› sonsuz sevgi ve dostluk içinde Yesevî ta-
rikatine ait âyinlerini yaparlard›. Ça¤atayca ve
Uygur lisan›ndaki ilâhîleri ve bilhassa Ahmed
Yesevî’nin fliirlerini besteleriyle okurlard›. Bu
itibarla mus›kilerini de halk mus›kileri teflkil
eder. Bu tarikat ayinine tamamen orta Asya
Türkleri’nin edebiyat ve musikileri hakimdi.”

1994 y›l›nda mescit, alt›ndaki semahane, fleyh
evi ve mutfak ile birlikte Münir Ertegün 
Bey’in o¤lu Say›n Ahmet Ertegün taraf›ndan,
yirmibefl milyon dolar sarfedilerek mükemmel
bir surette restore ettirilmifltir.

Özbekler Tekkesi Mezarl›¤›’nda gömülü olan-
lar flunlard›r:

1172 (1758). fieyh Abdülekber Efendi’nin k›-
z› Ayfle Hatun. Münib Ertegün’ün aç›k
türbesinin arkas›nda olup etraf› demir
parmakl›kl›d›r. Hazîrenin en eski tafl›
budur.

1202 (1787). Hamzavî tafl. Buharal› efl-fleyh
Abdülgaffar ibn Molla Âlem.

1202 (1787). Bafl tafl›:

Merhum ve magfurleh / efl-fleyh es-seyyid / Abdü-
lekber / ‹bn-i’s-seyyid / Sa’dullah / Semerkandî /
Ruhiçün Fatiha.

Ayak tafl›, 1210 (1795) tarihli olup Ha-
c› fieyh Mehmet Efendi’ye aittir. ‹kisi
ayn› kabire gömülmüfltür. Duvara çok
yak›n ve hâcet penceresi arkas›ndad›r.

1202 (1787). Düz sivri külah. Hace Abdullah
‹bn Hace Es’adullah-› Semerkandî.

1210 (1795). Dört dilimli sivri sikke. Nadir
Mehmet.

1210 (1795). Dört dilimli sivri sikke Feyzullah
Mehmet.

1210 (1795). Dört dilimli sikkeli. Piflva-y›
Nakflibend, post-niflîn-i Hac› Hoca-i Pî-
rî, Taflkendî fieyh Mehmet Efendi. (Ab-
dülbekir’in kabrine gömülmüfltür.) On
m›sral› kitâbesi vard›r. Son m›sra:

“Göçdü Hac› fieyh Mehmed dâr-› ukbâya bugün”

1231 (1816). Kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâs›lîn el-
hac Mehmet Recep Efendi 15 Z 1231.
Postniflîn idi. Yan›ndaki torunu Reflid
Efendi’nin 1311 (1893) tarihli kabri se-
mahaneye giden hâcet pencereli korido-
run arkas›ndad›r.

1232 (1816). Ac›badem fieyhi el-hac ‹brahim
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Efendi’nin annesi Zeynep Hatun.

1237 (1821). Mehmet Örfi Pafla’n›n babas›
zuamâdan (büyük t›mar sahibi) Ebubekir
A¤a. ‹brahim Müteferrika’n›n torunu-
dur.

1249 (1833). Mehmet Örfi Pafla’n›n o¤lu Ah-
met ‹rfan Efendi.

1251 (1835). Mehmet Örfi Pafla’n›n annesi
Ayfle Han›m.

1256 (1840). Mehmet Örfi Pafla’n›n efli Adile
Han›m.

1260 (1844). Tarikat-i aliyye-i Nakflibendiy-
ye’den Kapudan-› Derya Küçük Hüseyin
Pafla dairesinden meflhur Zehir Bekir
A¤a’n›n k›z› divan-› hümâyundan Der-
vifl Bey’in efli Ayfle Han›m.

1262 Rebiyülâhir 17 (14 Nisan 1846). fieyh
Sad›k Efendi. Postniflîn idi. On m›sral›
kitâbesi vard›r. Son m›sra:

“Vah Sad›k Efendi itdi vefat”

1264 (1848). Surre-i hümâyun emini el-hac
Hayrullah Efendi’nin bafl a¤as› tarik-i
Nakflibendiyye’den el-hac Selim A¤a.

1270 26 Ca. (1853). Hâlâ Belgrad muhaf›z›
Mir-i Miran Aziz Pafla’n›n cariyesi fiev-
ket Han›m. (Sicill-i Osmânî, 3/469)

1270 (1853). Hayriye tüccarlar›ndan Semani-
zâde el-hac Mustafa Efendi.

1271 (1854). fieyh Abdürrezzak Efendi. Post-
niflîn idi.
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1272 (1855). Fesli fiâhide. Örfî Pafla, ‹brahim
Müteferrika’n›n torunudur. (Sicill-i Os-
mânî, 3/454) O¤lu Ali Pafla’n›n 1306 ta-
rihli flâhidesi Sahra-y› Cedid mezarl›¤›n-
dad›r. Kitâbesi 20 m›srad›r.

1275 fievval 22 (25 May›s 1859). Top kabart-
mal› lâhit. Firârî Ahmet Fevzi Pafla’n›n
damad› Rüstem Pafla. (Sicill-i Osmânî,
1/294, 2/379) Ali R›za türbesi solunda-
d›r. Kitâbesi fludur:

Vah Tophane ferikinden iken itdi vefat
Gaziyân zümresinin eflca’i Rüstem Pafla
Düflman›n bafl›na Sivastopol’u dar itdi
Seyr iden itdi¤i merdaneli¤e k›ld› senâ
O gaza-pîfle göçüb oldu flehid hükmü
‹tdi çün illet-i ishal vücudun ifnâ
K›yd› k›rk iki yafl›nda ecel ol serve ah
K›ld› dört dane yetimi b›rak›b azm-i beka
Mülk-i virâne idüb zât›n› Mevlâm müflir
Reflk ide rütbesine cümle ferik-i me’va
U¤ray›b kabrine rahmetle ziyaret idene
Rûz-› mahflerde flefa’at ide Mahbûb-› Hüda
Yazd› Safvet oku tarihin ol Gazi’nin
Göçdü Rüstem idi sadr-› vay Mehmed Pafla
Fevzi Ahmed Pafla damad›
Sene 1275 fi. fievval 22
Eser-i hâme Mehmed R›f’at

1275 gurre-i Ramazan (4 Nisan 1859). ‹malat
reisi Örfî Pafla’n›n o¤lu Tersane-i Amire
mektubî ketebesinden Tevfik Bey.

1277 Ramazan 11 (Mart 1861). Marafl Muta-
sarr›f› Aziz Pafla’n›n cariyesi Gülten Kalfa.

1277 (1860). Mir-i miran-› kiramdan Hakk›
Pafla’n›n efli ‹smet Han›m. Köflkleri, tek-
kenin sa¤ taraf›nda idi. Arsas›ndan flim-
di Gül Sokak geçmektedir.

1279 (1862). Rikab-› Hümâyun kap›c› bafl›la-
r›ndan ve Ba¤dad hanedan-› kadîmin-
den Ali Beyzâde Mustafa Bey.

1280 (1863). fiûra-y› askerî evrak müdürü
Mukim Efendi’nin kay›n pederi Sultan-
tepesi imam› el-hac Mehmet Kadri
Efendi.

1282 (1865). fieyhülislâm Ârif Hikmet Beye-
fendi’nin kethüdas› eflraf-› kuzâtdan el-
hac Hüseyin Efendi.

1285 (1868). Postniflîn fieyh Receb Efen-
di’nin damad› el-hac Halil Efendi.

1285 (1868). Fesli, çok uzun kitâbeli flâhide.
Mehmet Bey.
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1285 (1868). Örfî Pafla’n›n k›z›, Dersaâdet
mahkeme-i ceza müstantiklerinden
(Sorgu Hakimi) Ali Efendi’nin efli Fat-
ma Han›m.

1287 (1870). Baflkâtip Hüseyin Sabri Efen-
di’nin o¤lu ‹brahim Halil Efendi.

1289 Zilhicce 12 (fiubat 1873). Özbekler
Tekkesi fieyhi faziletlu el-hac Edhem
Efendi’nin efli Hasibe Han›m.

1295 4 Muharrem (1878). Postniflîn fieyh Sa-
d›k Efendi’nin k›z› fierife Münire Kamer
Han›m. Hemfliresi Hikmet, biraderi ‹s-
mail ‹hsan, k›z› fiükriye ve o¤lu fiemsed-
din Efendi’dir.

1295 gurre-i Safer (4 fiubat 1878). Sab›ka
Antalya mutasarr›f› Süslü Ali Pafla. (Si-
cill-i Osmânî’de yoktur.)

1296 (1879). Örfî Paflazâdeler’den ‹smail Bey.

1296 (1879). fieyh Mehmet Sad›k Efendi’nin
efli hace fierife Fatma Hatun bint-i fieyh
Halil Efendi.

1299 (1883). Sokollu Mehmet Pafla sülâlesin-
den esbak Hüdavendigâr (Bursa) valisi
Hac› ‹zzet Paflazâde Ankara valisi Aziz
Pafla’n›n o¤lu Edirne mekteb-i idadisi
riyaziye hocas› olup 28 yafl›nda vefat
eden Yüzbafl› Mehmet Bey. Tarih Rû-
mîdir.

1300 (1882). Rumeli payeli Kudüs Mutasarr›-
f› el-hac Ahmet Bahri Pafla’n›n
efli.....(Sicill-i Osmânî, 2/8)

1300 (1882). Sadr-› esbak Hüseyin Avni Pa-
fla’n›n cariyelerinden Turunc Kalfa.

1301 Cemaziyelevvel 4 (Mart 1884). Sadr-›
esbak Hüseyin Avni Pafla’n›n cariyele-
rinden Kevser kalfa. Vefat tarihi yaz›l›
olmayan di¤er bir cariyesi, fiehboy Kalfa.
Ayr›ca bir cariye kalfa daha vard›r.

1302 (1884). Hac› ‹zzet Pafla kethüdas› Hac›
Süleyman Sad›k A¤a.

1302 (1884). Nafia Nezareti’nde kâtip, Örfî
Paflazâde fiükrü Bey.

1306 Safer 7 (13 Ekim 1888). Etraf› yüksek de-
mir parmakl›kl›. Mutekaid-i Ferikândan
ressam ‹brahim Rasim Pafla. Avrupa’da
resim tahsil etmifltir. Abdülmecit ve Ab-
dülaziz’in portrelerini yapt›. Zengin bir
koleksiyonu vard›. Ressamlar›m›z›n piri
idi. (N. ‹slimyeli, Asker Ressamlar s. 31)

1313 (1895). Beflinci ordu erkân›ndan iken ve-
fat eden Davut Pafla’n›n haremi ve Sul-
tantepesi sakinlerinden Müflir Ahmet
Tevfik Pafla’n›n kay›n validesi Nefise Ha-
n›m. Ayak tafl› üzerinde; 1326 (1908)’de
vefat eden k›z› Hürmüz Han›m.

1315 Ramazan (Ocak 1898). Kudema-y› rical-i
Fudalâdan Yusuf Âgâh Bey.

1320 (1902). Lâhit. Abdullah ‹bn-i el-mer-
hum Abdülmennan Bey’in k›z› Münire
Han›m. Kazan muhacirlerindendir.

1321 fievval 19 (8 Ocak 1904). Hâcet pence-
resi arkas›. Bir cetvelde iki m›sra, hepsi
16 m›sral› kitâbe, Nefis hat. Tarik-i
Nakflibendî fieyhi ‹brahim Edhem Efen-
di. Kitâbesi yukar›da yaz›lm›flt›r.

1324 (1906). Beyo¤lu K›fllas›’nda seyyar topcu
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numûne 2. alay› tabur kaimmekam›,
Ressam ‹brahim Paflazâde Hayri Bey.
Ramazan ay›nda vefat etmifl olup kabri
babas›n›n yan›ndad›r. Ayak tafl›: Yeni
yaz› ile; Kaymakam Hayri Bey’in o¤lu
eczac› mülâz›m-› evvel Ahmet Tevfik. d.
1299 - ö. 3. 6. 1330

1329 (1911). Mahmud Faiz Pafla’n›n k›z› fiük-
riye Han›m.

1331 (1913). Örfî Pafla ahfad›ndan ‹smail
Bey’in efli Ayfle S›d›ka Han›m.

1332 (1913). Rical-i devlet-i aliyyeden ve flû-
ra-y› devletten Mehmet Reflat Beyefendi.

Gömülü bir tafl: Hekimzâde Ali Pafla evlâtlar›n-
dan Üsküdar Mahkemesi ketebesinden
ve eflraf-› kuzattan Mustafa ‹zzet Efen-
di’nin efli fierife Fat›matü’z-Zehra Han›m.

Gömülü bir tafl: Hac› Hoca Dergâh› fleyhi el-
hac Abdürrezzak Efendi’nin efli Hatice
Han›m.

1882-1961 Büyük sofa. Prof. Dr. Nihat Reflat
Belger. Ayn› yerde, fiura-y› Devlet reis-
lerinden Mehmet Reflat Bey. (M. Larus
2/265)

Türkiye’de ilk matbaay› kuran ‹brahim Müte-
ferrika’n›n o¤lu R›fat Efendi ile torunu Yusuf
Efendi’nin kabirleri de burada idi. Tafllar›n›
bulamad›m. Örfî Pafla Yusuf Efendi’nin o¤lu-
dur.

1936 Bu dergâh›n fleyhi Mehmet Sad›k Efen-
di’nin o¤lu fieyh Mehmet Ata Efendi.
d: 6. 8. 1883 - ö: 16. 6. 1936

1274 (1857). Bosna’da memuriyet-i mahsusa
ile bulunan beylerbeyi payeli Aziz Pa-
fla’n›n efli Safvet Han›m.

1944 fieyh Edhem Efendi’nin torunu Vafling-
ton Büyükelçisi Münir Ertegün 1944 ta-
rihinde vefat etmifl ve 1945 tarihinde
cenazesi Missuri z›hl›s› ile ‹stanbul’a ge-
tirilmifl ve merasimle bu hazîreye gömül-
müfltür. Münir Bey’in o¤ullar› Nasuhî ve
Ahmet Ertegün kardefller Amerika’da
Cosmos Futbol Kulübünün kurucular›
olup Türk para babalar› olarak ün yap-
m›fllard›r.

1968 Buhara eski Cumhurbaflkan› Osman Ko-
cao¤lu, 28. 7. 1968.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/240) (E.

Koçu, Münir Ertegün, ‹stanbul Ans. 10/5221) (E. Koçu,

‹stanbul Ans. 1/51) (Razi Yalk›n, Rahmetli fieyh Ata, Tarih

Hazinesi 1951, Say›: 5/217) (U. Derman, Ebru, s. 32) (R›-

za Tevfik, Serab-› Ömrüm, s. 302) (A. Gövsa, Türk Mefl-

hurlar› Ans. s. 343) (Türk Ans. 19/505) (H. Ad›var, Tür-

kün Ateflle ‹mtihan›, s. 64) (O. N. Ergin, ‹maret Sistemi, s.

32) (Musahipzâde Celâl, Eski ‹stanbul Yaflay›fl› s. 44) (Müs-

takimzâde, Tuhfe-i Hattatîn s. 277) (Sicill-i Osmânî, 3/380

Abdullah Pafla) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri,

Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 5/112) (Cengiz

Bektafl, Özbekler Tekkesi, Tarih ve Toplum, A¤ustos-Eylül

1984) (Ç. Uluçay, Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›, s. 139)

(A. Çetin, ‹stanbuldaki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hak-

k›nda, Vak›flar Der. 13/588) (Mecmua-y› Tekaya) (Osm.

Arfl. Nüfus Defteri, s. 414
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Salih Zeki
Bey’in evi.



HAL‹M GÜLÜM TEKKES‹
(HAL‹M KER‹M TEKKES‹ veya

Z‹NC‹RL‹KUYU TEKKES‹)

Âyin günü Pazar olan bu Kadirî Tekkesi,
eski bir Yeniçeri Kollu¤u olan, Üsküdar

Emniyet Amirli¤i binas›n›n yan›nda ve Haki-
miyet-i Milliye Caddesi üzerinde, Yeni Cami
Sebili karfl›s›nda idi. Yeni Cami ve eski bitpa-
zar›n›n bulundu¤u semt, Zincirlikuyu ismini
tafl›d›¤›ndan, tekke bu isimle de an›l›rd›.

Tekkenin hangi tarihte yap›ld›¤› belli de¤ildir.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki 16 fievval
1185 (22 Ocak 1772) tarihli bir ‘ilâm’a göre;
“Abdülhalim Dede Zaviyesi’ne mütevelli tayi-
ni” yap›lm›flt›r.

29 Zilhicce 1214 (24 May›s 1800) tarihli bir
‘istida’ ile de; “Yusuf Efendi’nin bina ve ihdas
eyledi¤i ve Halim Dede, Selim Dede ve Kölem
(Kelem) Dede Zaviyesi’ne yevmi üçer k›yye
(okka) et tahsisi” istenmifltir.

Tekke yand›ktan sonra Yusuf Efendi taraf›n-
dan yeniden yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Tek-
kenin ikinci bânisi Yusuf Âgâh Efendi, Süley-

man Penah Efendi’nin o¤ludur. 1157
(1744)’te do¤du. 1169 (1755)’te babas› ve a¤a-
beyi Osman Efendi ile ‹stanbul’a geldi. 1188
(1774)’te mektubi-i sadr-› âli’ye girip sonra hâ-
cegândan oldu. Mevkufatî, kalyonlar kâtibi,
yeniçeri kâtibi, ambar emini, tersane emini,
matbah emini, rikâb-› hümâyun defterdar›, ba-
ruthane naz›r›, cebeciler ve mehterhane naz›r›,
olduktan baflka Hibetullah Sultan’›n kethüda-
l›¤› görevinde de bulundu.

Befliktafl Sahilsaray› onun taraf›ndan tamir et-
tirildi. Sonra sadaret kethüdas›, surre-i hümâ-
yun emini ve niflanc› oldu. Bu de¤erli insan,
1239 Cemaziyelevvelin ikisinde (4 Ocak
1824) vefat etti. Kabri, fiehzadebafl› Camii ha-
zîresinde, Hümaflah Sultan aç›k türbesi civa-
r›ndad›r. Kabri lâhit fleklindedir.

5 Muharrem 1229 (28. 12. 1813) tarihli bir
‘ilâm’ ile de “Üsküdar’da Zincirlikuyu karfl›s›n-
daki Halim, Selim ve Kelem Dedeler’in vak›f-
lar›na mütevelli” tayini istenmifltir. (Osm.
Arfl. M. Cevdet Tasnifi II, 18890, 17179,
19751 ve III, No: 22364)

Evliya Çelebi’nin “Abdülkadir Geylanî Tek-
kesi” diye bahsetti¤i bir tekke varsa da bunun
hangi Kadirî Tekkesi oldu¤u belli de¤ildir. Çe-
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lebi, ‹stanbul ve Üsküdar ‘cevelânlar›na’ 1631
tarihlerinde bafllam›flt›r.

1256 (1840) ve 1294 (1877) tarihli listelerde
tekkenin ad› “Kadiriyye’den Halim Gülüm
Tekkesi der Zincirlikuyu der Üsküdar” diye ka-
y›tl›d›r. Mecmua-y› Tekaya’ya göre, 1890 tarih-
lerinde, Emin Efendi bu tekkenin fleyhi idi.

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde “Vali-
de-i Cedid civar›nda Cemalî Halifesi Tekkesi”
diye ad› geçmektedir. Cemalî Efendi, Savaklar
Tekkesi fleyhi ve Uflflakî tarikat›n›n ikinci piri-
dir. 1164 (1750) tarihinde vefat etti¤ine göre
‹brahim Efendi tekkeyi en geç 1750 tarihlerin-
de kurmufl olmal›d›r.

1834 tarihli ‘Davet olunan meflayih’ler aras›nda,
“Üsküdar’da Zincirlikuyu’da Selim Dede, Gü-
lüm Dede Tekkesi fleyhi es-seyyid Kadiriy-
ye’den Mustafa Efendi” de vard›.

1890 tarihli bir nüfus defterinde “Zincirlikuyu
civar›nda Halim Gülüm Tekkesi postniflîni es-
seyyid Mehmed Abdülkadir Efendi bin el-hac
Mustafa, do¤umu 1261 (1845) ve Dervifl Meh-
med bin Mustafa, do¤umu 1238 (1822)” diye
kay›tl›d›r. Bu tarihte tekkede, bu iki zattan
baflka dervifl yoktu. Buna göre tekkenin küçük
bir dergâh oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi Türbesi’nin du-
var›nda as›l› bulunan ‘Silsile-i Celile-i Celvetiy-
ye’ levhas›nda yaz›l› oldu¤una göre tekke, Ufl-
flakî fieyhi ‹brahim Efendi taraf›ndan kurul-
mufltur.

Yine bu silsilenâmeye göre, tekkenin ahflap
türbesinde, Hüdâyî Efendi’nin hulefas›ndan
Abdülhalim ile Abdülkerim Dedeler gömülü-
dür. Tekkenin, Halim ve Kerim isimleriyle
flöhret buldu¤u anlafl›lmaktad›r. Halim De-
de’nin flâhidesi bugün de mevcuttur. Fakat ne
yaz›k ki tarih yaz›lmam›flt›r. Üzerinde bir sikke
bulunan flâhide, ince dört köfle bir sütundur.
Kitâbesi fludur:

Merhûm ve ma¤fûr
Halim Dede
Ruhiçün
el-Fatiha.

Hakimiyet-i Milliye Caddesi’ne aç›lan ahflap
bir kap›dan tekkenin koridor fleklindeki küçük

avlusuna girilirdi. Kap›n›n sol taraf›nda, cad-
deye bakan bir hâcet penceresi bulunan, ahflap
bir türbe vard›. Tavan› çökmüfl olan bu türbe-
de befl sanduka bulunuyordu. Tarih levhalar›
okunmaz bir halde idi. Hâcet penceresi üzerin-
de iki s›ra halinde haz›rlanm›fl tarihsiz flu kitâ-
be vard›:

Aliyyeü’r-rahmet
Diri¤ itmene var âfl›k yetifldir feyz-i lutfundan
Kerem dîvânesinden bâki himmetle ednâdan
Du’ad›r pîrim ancak parsas› at›f-zâr›n
Heman ihlâsla Fatiha cümle gelenlerden
Ketebe el-fakir Mehmed Es’ad el-Yesarî

Nefis yaz›n›n baz› yerleri k›r›lm›flt›r. Kitabenin
yazar› Esad Efendi 1753 de icazet alm›fl ve
1798 de vefat etmifltir.

Avlunun nihayetinde semahanenin kap›s›
vard›. 1958 senesinde, karakol binas› ile bera-
ber y›kt›r›ld›. Kabirler, bu y›k›m s›ras›nda Üs-
küdar Yeni Cami hazîresine nakledilmifl ve
türbe flekli, kabirlerin etraf›na çekilen bir be-
ton flerit ile gösterilmifltir. Yukar›da yaz›lan ki-
tâbe de bu s›rada hazîreye yerlefltirilmifltir.
Tekkeden nakledilen 1278 tarihli abdest tek-
nesi de buradad›r.

Üsküdar Gayrimenkul Vak›flar Listesi’ne göre
tekke, 1924 tarihinde ‘muhtac-› tamir’ duru-
munda idi. Fakat, hemen yan›nda ve cadde
üzerinde bulunan fleyh meflrutas›n›n mamur ol-
du¤u kaydedilmifltir.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (A. Çetin, ‹stanbul’daki Tekke,

Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar Der. 13/588)

(Osm. Arfl. Nüfus Defteri, No: 6290/1, S›ra No: 183)

(1249 de icra edilen Saliha Sultan-Halil R›fat Pafla Dü¤ünü-

ne Davet Olunan Meflayih-i Turuk-› Aliyye Hazerat›, ‹bnü-

lemin Yazmalar›, ‹stanbul Üni. Merkez Kütüphanesi, No:

2802, s. 12-24) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/56) (Osm.

Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri II, No: 17179,

18890, 19751 ve III, No: 22364)

HALLAÇ BABA TEKKES‹
(GAN‹ EFEND‹ TEKKES‹)

Âyin günü Cuma olan bu Sa’diyye Tekke-
si, Toptafl› Caddesi’ne aç›lan, K›zlara¤as›

Ç›kmaz› üzerinde bulunuyordu. Bu yolun ni-
hayetinde Halil Rüfldü ‹lkokulu, sol tarafta da
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Hallaç Baba Tekkesi vard›. Tekke ve türbenin
karfl›s›ndaki evler 1968 senesinde yanm›flt›r.
Tekkenin arkas›nda 1274 (1857) tarihinde
kurulan, Sand›kç›lar Tekkesi, sol tarafta ve yo-
lun karfl›s›nda ise, Saçl› fieyh Hüseyin Efen-
di’nin 1180 (1766) y›l›nda yapt›rd›¤› Sünbüli-
ye Tekkesi vard›. Bugün yaln›z hazîreleri mev-
cuttur.

Mir’at-i ‹stanbul yazar›, tekkenin Hüdâyî Âsi-
tânesi post-niflînlerinden Edirneli Abdülhay
Efendi taraf›ndan kuruldu¤unu yazmaktad›r.
1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde ad› “Ta-
butcular civar›nda Abdülhay Efendi Tekkesi”
olarak geçmektedir. 1924 tarihli Gayrimenkul
Vak›flar Listesi’nde ise ad›, “Tabutcularda
Hallaç Baba Tekkesi”dir. 1840 tarihli tekkeler
listesinde ad›, fieyh Gani Tekkesi’dir.

Tekkenin kurucusu fieyh Abdülhay Efendi,
Edirneli fieyh Saçl› ‹brahim Efendi’nin o¤lu-
dur. Hüdâyî Efendi’den feyz alan ‹brahim
Efendi 1070 (1659) tarihinde vefat etmifltir.
Babas›ndan ‘ahz-› tarikat” eyleyen Abdülhay
Efendi’ye babas›n›n vefat›ndan sonra babas›-
n›n yerine Edirne Selimiyesi va’ziyyesi ve tek-
kesinin meflîhati verildi. Fakat o bir süre sonra
‹stanbul’a gelmifl ve 1097 (1685)’te, Kad›r-
ga’daki Sokollu Mehmet Pafla Tekkesi’ne, Ka-
d›zâde fieyh Mustafa Efendi’nin yerine fleyh ol-
mufltur. Bu görevde iken, Hüdâyî Âsitânesi
fieyhi Selâmi Ali Efendi’nin 1104 (1692) tari-

hindeki vefat› üzerine, bu tekkenin postniflîni
olmufltur. Bu vazifede 13 sene kald›ktan sonra
29 Recep 1117 (16 Kas›m 1705) tarihinde ve-
fat etmifltir. Kabri, Hüdâyî Âsitânesi yak›n›n-
da Sadrazam Halil Pafla Türbesi’nin yan›ndaki,
Halil Paflazâde Mahmud Bey’in türbesindedir.
Vefat›na Müstakim fieyh Mehmet Efendi flu
tarihi düflürmüfltür:

K›la Abdülhay sana Hakk rahmeti
1117

Âlim, ak›ll› ve flair idi. ‹lâhileri vard›r. Toru-
nu, fieyh Mehmet Nesimî Efendi 12 Safer
1172 (15 Ekim 1758)’de vefat etmifltir. Kabri-
nin türbede veya türbe haricindeki hazîrede
oldu¤u san›lmaktad›r.

Abdülhay Efendi’nin babas› Saçl› ‹brahim
Efendi ‹zmit’lidir. Babas›, hünkâr sola¤› Ab-
durrahmanzâde Mustafa Çelebi’dir. Kendisi,
Hüdâyî Mahmud Efendi’nin müridi olup Edir-
ne’de fleyh oldu. 1070 (1659) tarihinde namaz-
da fücceten vefat etti. ‹lâhileri vard›r.

Abdülhay Efendi’den sonra fleyh olanlar flun-
lard›r:

1- Hallac Baba. As›l ismi ve vefat tarihi belli
de¤ildir. Bir rivayete göre, Tekirda¤l› olup
1200 (1785) tarihlerinde Üsküdar’da bulun-
mufltur. Bir çok kerameti oldu¤u söylenir. Ve-
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fat›ndan evvel dergâh›n fleyhi Abdülgani
Efendi’ye;

“Benim falan tarihte vefat›m mukadderdir. Bu
dergâha defn ediniz,” diye söylemifl ve ayn› ta-
rihte vefat etti¤inde dile¤i yerine getirilerek
üzerine ahflap bir türbe yap›lm›flt›r. Bundan
sonra dergâh ‘Hallaç Baba Tekkesi’ ad›yla yad
olunmufltur.

Kendisinin bu tekkeye fleyh oldu¤u flüphelidir.

2- Abdülgani Efendi. Gani Baba diye bilinir.
Kimli¤i ve vefat tarihi belli de¤ildir. Kabri,
tekkenin türbesinde idi.

3- Mehmed Emin Efendi. 1292 (1875) tarihin-
de vefat etti. Kabri, türbede idi. Babas› Seyyid
Ali A¤a 1255 (1839) tarihinde vefat etti. fieyh
Emin Efendi’nin fleyhi Samatya’da Etyemez ci-
var›nda, Mirza Dede Zaviyesi fleyhi Sa’diy-
ye’den Mustafa Vehbi Efendi olup 1274
(1857)’de vefat etmifltir.

4- fieyh Mehmed Emin Efendi’nin o¤lu Ali
Fakri Efendi. 1270 (1853) tarihinde bu tekke-
de do¤du. Annesi taraf›ndan seyyidli¤i vard›r.
Silsile-i nesebi Abdülkadir Geylanîye kadar
uzan›r. Baba taraf›ndan Arapgirli Vezir Cafer
Pafla ahfad›ndand›r.

Ali Fakri Efendi, Ahmediye Mahallesi ‹btidai
Mektebi’nde, ilk ö¤renimini Hoca Hasan
Efendi’den ald›. Sonra ‹hsaniye’de F›st›kl›
Mektebi muallimi Haf›z Hoca Sabri Efen-
di’den tahsilini tamamlad› ve sonra Üsküdar
Rüfldiyesi’nden mezun oldu. Bu arada Üskü-
darl› meflhur Hoca Vildan Efendi’den icazet ve
1290 (1873)’te de babas›ndan Sa’diyye hilâfe-
ti alm›flt›r. 1877-1878 Osmanl›-Rus harbinde
Cibali’de hastal›kl› askerlerin istirahatlerine
ayr›lan fiadiye Kalyonu’nda 400 kurufl maaflla
‘hastalar a¤al›¤›’na tayin edilmifl ve daha sonra
da, nüfus kitâbetine ve nüfus say›m›nda, tek-
kelerin nüfusunu saymaya memur edilmifltir ki,
bu defterler bugün Osmanl› Arfliv Dairesinde
6290 Numara ile muhafaza edilmektedir.

1315 (1897)’de Üsküdar’da, Selim Baba Der-
gâh› fleyhi Ömer Efendi’den Nakflibendî ve di-
¤er bir meflayihden R›faiyye ve Sünbüliye ica-
zetlerini ald›. ‹stanbul’da fieyh Ahmed Buharî
Tekkesi fleyhi Ali Efendi’nin 1324 (1906) tari-
hindeki vefat› üzerine bu tekkenin fleyhli¤ine

tayin olundu. Bu görevde tekkelerin kapat›l-
mas›na kadar kald›. 19 Recep 1347 (11 Ocak
1929) tarihinde vefat ederek Göztepe’de Sah-
ra-y› Cedid Mezarl›¤›’na gömüldü.

5- Ahmed Ferid Efendi. Ali Fakri Efendi’nin
fieyh Ahmed Buharî Tekkesi’ne nakli üzerine
1906 tarihinde bu tekkenin fleyhi oldu. Kendi-
si, Yeniflehir Fener’de, Sa’diyye Dergâh› eski
fleyhi Mehmed Vehbi Efendi’nin küçük o¤lu-
dur. 1866’da Yeniflehir’de do¤du. ‹stanbul’a ge-
lerek meflîhat müsteflar› Ödemiflli Mustafa
Efendi’den icazet ald›. 1895’te Selânik’e gide-
rek, ‹stanbul’da Abdüsselâm Dergâh› fleyhi
iken Selânik’e sürülen ve babas›n›n hulefas›n-
dan olan Yahya Efendi’den Sa’diyye hilâfeti al-
d›. Daha sonra ‹stanbul’a gelerek Molla Güra-
ni Rüfldiye Mektebi’ne ve Hal›c›o¤lu’nda Mu-
sevî Mektebi’ne ö¤retmen oldu.

Bu tekkede iki seneye yak›n meflîhatte bulun-
duktan sonra 1326 May›s›n›n birinci gecesi
(1908) vefat etti. Tekkenin türbesine gömül-
dü.

6- Tekkenin son fleyhi Sadettin Nüshet Ergun
Bey. Edebiyat muallimi, flair ve Beyaz›t Devlet
Kütüphanesi Müdürü olan Nüshet Bey’in bü-
tün ömrü bu dergâh›n meflrutas›nda geçmifltir.
1960 y›l›nda vefat etti. Kabri, Karacaahmet
Mezarl›¤›’nda, 8. Ada’da ve fiair Nedim’in sa¤
taraf›ndaki büyük aile sofas›ndad›r. Tafl›nda
1896-1960 tarihleri görülmektedir.

Mahmud Kemal ‹nal, Son As›r Türk fiairleri ad-
l› eserinde flunlar› yazm›flt›r:

“Nüshet Ergun, Yemen’de vefat eden Kola¤as›
Ali Efendi’nin o¤ludur. 1901’de Bursa’da do¤-
du. (Kabir tafl›ndaki tarihe göre 1901 tarihi
do¤ru de¤ildir. M.N.H.)

Annesi Sadiye Han›m, Yeniflehir Fener Sa’dî
Dergâh› fleyhi fiair Mehmed Efendi’nin k›z›d›r.
Anne taraf›ndan bütün akrabas›, Sa’diyye Ta-
rikati’ne mensuptur. Annelerinin day›lar›
fieyh Lütfi ve Muhiddin Efendiler’in bas›lma-
m›fl divanlar› vard›r.

Hallaç Baba Dergâh› fleyhi day›s› Ahmed Ferid
Efendi vefat etti¤inden Üsküdarl›lar’›n Bab-›
Meflîhat’e (fieyhülislâml›k Dairesi) yazd›klar›
mazbata üzerine, usülden olmayarak dergâh›n
fleyhli¤i, henüz yedi yafl›nda (kabir tafl›na göre
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11 yafl›nda M.N.H.) bulunan Sa’deddin’e ve-
rildi. Vekaletine Koska’da Abdüsselâm Dergâ-
h› fleyhi Yahya Efendi ve onun vefat› üzerine
fieyh Ali Fakri Efendi tayin olundu.

Sonra Meflîhat Dairesi’nde imtihan edilerek,
1340 (1921) tarihinde fleyhli¤e liyakati anla-
fl›ld›. fieyh Ali Fakri Efendi’den tac ve h›rka gi-
yerek tabir-i mahsusa ile postniflîn-i irflad oldu.
Üsküdarl› Talât flu tarihi söyledi:

Bugün seccâde-i irflâde geçdi
Tarikat ehlinin serbülendi
Didi tarihini dervifl Talât
Cenab-› fieyh Sa’düddin Efendi

1340

Dergâhlar›n kapat›lmas› üzerine ö¤retim üyeli-
¤ine girdi. 30. 6. 1943 tarihinde Beyaz›t Dev-
let Kütüphanesi Müdürlü¤ü’ne atanm›fl ve bu
son görevi s›ras›nda vefat etmifltir. Nüshet
Bey’in hepsi birbirinden k›ymetli 37 eseri var-
d›r.

Bu dergâh›n fleyhi Ahmed Ferid ve ‹brahim
Zihni Efendiler ayn› zamanda neyzen idiler.

Bir çok kimseye ders vermifllerdir. Üsküdarl›
As›m Efendi ise bu tekkenin son zâkirbafl›la-
r›ndan biri idi. 1 fiubat 1940 tarihinde vefat
etti. Kabri Karacaahmet Mezarl›¤›’ndad›r.

Tekkenin türbesi ahflap olup yak›n zamana ka-
dar duruyordu. Evvelâ harap olan tekke binas›,
sonra da çat›s› çökmüfl olan türbe y›kt›r›larak
yerleri flimdiki Halil Rüfldü ‹lkö¤retim Okulu
bahçesine ilâve edilmifltir. Türbede alt› sandu-
ka, bir 99’luk tesbih, iki k›r›k fener ve 1301
(1884) tarihli bir levha vard›. Türbe, bir tu¤la
duvar ile mektep bahçesinden ayr›lm›flt›. Hazî-
resinde bulunan 1250 (1834) tarihli bir kabir,
bugün etraf› duvar çevrili olarak okulun bah-
çesinde kalm›flt›r. fiâhidesindeki kitâbe fludur:

M›s›rl› Pafla’n›n / hazinedar› Mahmud Bey’in /
mahdumu Selim Efendi’nin / ruhiçün Fatiha. 1250

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Sefîne-i Evliya, 2/51 Hallac Ba-

ba ve 3/21 ayr›ca Sefîne-i Evliya, Seha Yay›nc›l›k, s. 384,

387-388) (Osm. Arfl. Nüfus Defteri, s. 424) (M. Tahir,

Osmanl› Müellifleri, 1/56) (‹nal, Son As›r Türk fiairleri, s.

362-1549) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 9/5178 ve 10/5675 Fe-

rid Bey) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. 55-662-669)

(Hadîkatü’l-Cevâmî, 1/194 Mehmed Pafla Camii, 2/199)

(Burhan Felek, Yaflad›¤›m›z Günler, s. 155) (Mir’at-i ‹stan-

bul, s. 121) (Sicill-i Osmânî, 3/307) (Salim Tezkiresi, 1315,

s. 156-462) (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, Haz. F.

Derin-V. Çabuk, s. 222) (Sicill-i Osmânî, 1/105 Saçl› ‹bra-

him Efendi) (Evliyalar Ans. Abdülhay Efendi Türkiye Gaze-

tesi Yay. 1/362) (Mecmua-y› Tekaya) (A. Çetin, ‹stanbul-

daki Tekke Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar Der.

13/588) (1256 ve 1294 tarihli tekkeler listesi) (fieyhî, Veka-

yiü’l-fudala, 2/414 Abdülhay Efendi)

H‹NDÎLER TEKKES‹
(FEYZULLAH EFEND‹ TEKKES‹)

Âyin günü Cumartesi olan bu Kadirî Tek-
kesi, Selâmi Ali Efendi Caddesi’ne aç›lan

Küfeci Ç›kmaz› üzerinde bulunuyordu.

Tekke, 1161 (1748) tarihinde vefat eden,
fieyh Feyzullah Efendi taraf›ndan kurulmufltur.
Tekkesi’ni 1737 tarihinde tesis etmifltir.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki 5 Zilhicce
1238 (13 A¤ustos 1825) tarihli bir ‘istida’da
tekkenin ismi “Seyyid Mürtaza o¤ullar›ndan
Arabfli o¤lu Feyzullahü’l-Hindî” fleklinde geç-
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mektedir. ‹stidada ayr›ca bu Kadirî Tekkesi’ne
fleyh tayini rica edilmifltir.

Mecmua-y› Tekaya adl› eserde, Hindûlar Tekke-
si ismiyle kay›tl› olup, yeri arsa olarak gösteril-
mifltir. Yine bu kitapta, Veliyyüddin Efen-
di’nin 1890 tarihlerinde tekkenin fleyhi bulun-
du¤u yaz›l›d›r. Buna göre, dergâh bu y›llarda
yanm›fl veya y›k›lm›flt›r. Fakat, k›sa bir müddet
sonra yeniden ahflap olarak yap›lm›flt›r.

Tekkeye, 13 Recep 1325 (22. 8. 1907) tarihin-
de yard›m edilmesi istenmifltir.

Yüksek bir mevkide bulundu¤undan güzel bir
manzaraya sahip olan tekke, 1930 tarihlerinde
y›k›lm›flt›r.

Tekkenin yan taraf›ndaki mezarl›¤›n büyük bir
bölümü yok olmufl bir k›sm› ise, yak›n tarihte,
cadde kenar›ndaki, Feyzullah Efendi’nin lâhdi
yan›nda haz›rlanan hazîreye nakledilmifltir.

Tekkenin, buradaki Çingenelerle s›k› bir ba¤-
lant›s› vard›. Hindistan’dan yay›ld›¤› söylenen

bu kavim, ‹stanbul’a Fatih Sultan Mehmet ta-
raf›ndan, Gümülcine’den ve Mentefle Sanca-
¤›’ndan getirtilerek Edirnekap› dahiline yerlefl-
tirilmiflti. Daha sonraki dönemde ve XVIII.
yüzy›l bafllar›nda flehrin iç k›s›mlar›na, bilhas-
sa Fatih Camii civar›ndaki Büyük Karaman ve
Dülgerzâde Mahallelerine yay›lm›fllard›. Fakat
iflledikleri ananevî suçlar nedeni ile bu yerler-
den kald›r›larak Sulukule, Yenibahçe, Ayvan-
saray-Lonca, Üsküdar-Selâms›z, Kas›mpafla-
Hac› Hüsrev, Beyo¤lu-Yeniflehir-Sazl›dere
semtlerine ve Büyükdere-Çay›r Mahallesi’ne
yerlefltirilmifllerdir.

Bu aç›klamadan da anlafl›laca¤› üzere, Selâms›z
Çingeneleri Üsküdar’a XVIII. yüzy›l ortalar›na
do¤ru muhtemelen, 1730-35 tarihlerinde gel-
mifllerdir.

Evliya Çelebi, ‘Ay›c›lar Esnaf›’ndan bahseder-
ken;

“Hepsi, Sultan Balat fiah Mahallesi’nde otu-
rurlar. Avc›bafl›lar’a mensup olduklar›ndan
alaya girerler. Yetmifl kadar olup, Karya¤d›,
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Avare Duracak, Binbereket, Bazo¤lu, Hayva-
no¤lu adl› Çingeneler, ay›lar›n› çekerek......
Alay Köflkü dibinden geçerler.” diyerek, Çin-
geleneler’in 1630 tarihlerinde Balat’ta oturdu-
¤unu ifade etmifltir.

Çelebi, Üsküdar’›n mahallelerinden de: “fie-
hirde 70 mahalle ‹slâm, 11 mahalle Rum ve
Ermeni, bir de Yahudi mahallesi vard›r. Frenk
yoktur.” diyerek bahsetti¤ine göre, Selâms›z
Çingeneler’i o tarihlerde henüz Üsküdar’a gel-
memifllerdir.

Çingeneler aras›nda bir çok tarikat mensubu
yetiflmifltir. Anadolu’nun baz› yerlerinde Abdal
ad›n› tafl›yan ve halk aras›nda Çingene deni-
len zümreler vard›.

Abdallar›n ve Teberci denilen zümrenin Çin-
geneler ile ve di¤er göçebe kabileler ile olan
alâkas› ve Çingeneler’in bafl›bofl dervifl taifele-
ri aras›na kar›flt›klar› bilinmektedir.

Hindiyye, Kadirî tarikatinin bir flubesinin ad›-
d›r. Hindistan’da en ziyade yay›lan tarikatler-
den birisi de, Kadirî tarikatidir. Kadirîli¤in ku-
rucusu olan Abdülkadir Geylani (1054-1145)
hazretlerinin türbesini ziyaret etmek Hindis-
tan Kadirîleri’nce farzd›r.

Hindiyye flubesinin di¤er bir ad› da, ‘Garibiy-
ye’dir. fieyh Mehmet Garibullah Hindî tara-
f›ndan kurulmufltur.

Evliya Çelebi’nin muas›r› olan Eremya Çelebi
Kömürciyan’›n, (1637-1695) 1661-1684 y›lla-
r›nda yazm›fl oldu¤u ‹stanbul Tarihi adl› eserde
de, Üsküdar Çingeneleri’nden bahis yoktur.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›, ilk Hindî Tekke-
si’nin “Hoca ‹shak Buharî-i Hindî iltimas›yla”
Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan Murat Pafla
Camii civar›nda, Horhor Caddesi üzerinde,
‹mam Murat Soka¤› ile Ç›ng›rakl› Bostan So-
ka¤› aras›nda, Simitfli fiakir Soka¤› karfl›s›nda,
meflhur Horhor Çeflmesi yan›nda yapt›r›lm›fl
oldu¤unu kaydetmektedir.

“Üsküdar’da zaviye sahibi Seyid Feyzullah
Efendî-i Hindî iltimas›yla sadrazam Ye¤en
Mehmet Pafla, gümrükten bir miktar yevmiye
tayin” ettirmifltir.

Sadrazam Hac› ‹vaz Mehmet Pafla, 22 Mart

1739/23 Haziran 1740 tarihleri aras›nda sada-
ret mevkiinde bulunmufl, 1743 y›l›nda da ‹ne-
baht› Muhaf›z› iken burada vefat etmifltir. Ce-
sur ve muktedir bir asker, iyi bir devlet adam›,
namuslu ve iyilik bilir bir vezir idi. Ölümün-
den bir y›l sonra cesedinin çürümemifl oldu¤u-
nun görülmesi halk aras›nda evliya olarak ta-
n›nmas›na vesile olmufltur.

Musahipzâde Celâl Bey Hindîler Tekkesi’nden
flöyle bahseder:

“Hindîler bafllar›na beyaz keçe külah kalense-
ve ve beyaz sar›k, beyaz cübbe, beyaz entari gi-
yerler. Her Perflembe günü ‘selman’a (sadaka
toplamak) ç›karlar... Türkistan’dan, Hindis-
tan’dan kafile kafile her sene ‹stanbul yoluyla
hacca gitmek üzere gelen Türkler ‹stanbul’da
kendi tekkelerinde yat›p kalkarlar ve ekseri b›-
çak bileyicili¤i ve k›r›lm›fl kase, tabak bardak
kenetçili¤i yaparak, hilâl (kürdan), sakal tara-
¤›, misvak gibi fleyler satarak geçinirlerdi.”

Selâmi Ali Efendi Caddesi üzerinde ve etraf›
çevrili olarak bulunan Feyzullah Efendi lâhdi-
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nin flâhidesi abani sar›kl›d›r. Kitâbesi fludur:

El-Fatiha / Merhum ve ma¤fur / Kutbü’l-ârifîn /
efl-fleyh es-seyyid / Feyzullah el-Hindî / (.....)
1161 (1748)

Son iki sat›r okunmaz haldedir. Yan›ndaki flâ-
hidenin kitâbesi fludur:

Nev-civan›m uçdu Cennet ba¤›na / Validesini
yakd› firkat nar›na / fieyh Abdullah Efendi’nin /
Halilesi merhume ve ma¤fure / fierife Hesna Ha-
n›m / ruhiçün Fatiha.
Safer 1240 (Kas›m 1824)

Abdullah Efendi’nin kabri, yan taraftaki top-
rak soka¤›n 50 metre kadar ilerisinde ve solda
olup flâhidesi ayn› biçim sikkelidir. ‹ki parça
olan tafl› üzerindeki kitâbesi okunmaz haldedir:

“Efl-fleyh Abdullah fiah-› Hindî”

yaz›s› güçlükle okunabilmifltir.

Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- fieyh Seyyid Feyzullah Efendi-i Hindî. Vefat›,
1161 (1748).

2- fieyh Bereket Efendi-i Hindî.

3- fieyh Feyzullah Efendi’nin halifesi fieyh A-
manullah-› Hindî.

4- fieyh Rahimullah-› fiah-› Hindî. Vefat›, 1193
(1779) tarihindedir.

5- fieyh Mehmet Sultan-› Hindî. Vefat›, 1202
(1787)’dedir.

29 Rebiyülâhir 1206 (26 Aral›k 1791) tarihin-
de “fieyh Feyzullahü’l-Hindî” Tekkesi’ne
fleyh tayini yap›lm›flt›r. (Osm. Arfl. M. Cev-
det Tasnifi Evkaf Defteri IV, No: 32501; Ev-
kaf Defteri I. s. 286; Evkaf ‹dareleri Katalo¤u,
1/308)

6- Evlad›ndan Dervifl Pir Seyyid Mehmet. Vefa-
t›, 1207 (1792).

7- fieyh Abdullah-yâr-› Hindî. Vefat›, 1238
(1822)’dedir.

8- fieyh Ali Efendi. Vefat›, 1246 (1830) tari-
hindedir.

9- fieyh Süleyman Halife Efendi. Vefat›, 1252
(1836).

10- fieyh Mehmet Raflit Efendi. Vefat›, 19 Zilka-
de 1284 (Nisan 1868)’dir.

11- fieyh Veliyüddin Efendi. Vefat tarihi belli
de¤ildir.

12- fieyh Mehmet Tahir Efendi.

1890 tarihlerinde yaz›m› tamamlanan bir nüfus
defterinde, tekkenin fleyhi 1235 (1819) do-
¤umlu Mehmed Raflid Besim Efendi bin Süley-
man Veliyüddin Efendi olup Raflid Efendi’nin
o¤lu, 1284 (1867) do¤umlu Hasan Veliyüddin
Efendi’dir ki, babas›ndan sonra fleyh olmufltur.
Bu devirde, 1260 (1844) do¤umlu Dervifl Ha-
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san bin ‹brahim Efendi de dahil olmak üzere
tekkede üç kifli bulunuyordu. Bunlara kad›nlar
ve k›z çocuklar› dahil de¤ildir. Bu durumda tek-
kenin küçük bir dergâh oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Üsküdar Gayrimenkul Vak›flar Listesi’ne göre
tekke, 1924 tarihinde ‘mülhakadan mühtac-› ta-
mir’ durumunda idi. Burada, Tekke Soka¤›
üzerinde bulunan kabristan›n›n da arsa halin-
de oldu¤u belirtilmifltir.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi,

Dan›flman Türkçesi, 2/171/254) (Köprülü Fuad, Türk Halk

Ed. Ans. s. 42 vd.) (Türk Ans. 12/54) (A. Münib, Mec-

mua-y› Tekaya) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 7/3986 Çingene-

ler) (O. Cemal Kayg›l›, Çingeneler) (M. Pakal›n, Tarih De-

yimleri, 1/645-843) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/219) (Musahip-

zâde Celâl, Eski ‹stanbul Yaflay›fl›, s. 44) (Zakir fiükrü Efen-

di, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti

Mec. 5/113) (A. Çetin, Vak›flar Der. 13/589) (Osm. Arfl.

Nüfus Defteri, s. 380) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/59)

‹BRAH‹M A⁄A CAM‹‹ TEKKES‹

Mustafa Efendi Tekkesi diye de bilinir.
Tekke, Ayr›l›k Çeflmesi’nde, ‹brahim

A¤a Camii içinde tesis edilmifltir. (‹brahim
A¤a Çay›r› Mescidi bahsine bak›n›z.)

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar› Haf›z Hüseyin Efendi
kitab›nda diyor ki: “Bir zaman sonra Meflayih-
i Kadiriyye’den fieyh Mustafa Efendi, mescidi
zaviye” haline getirmifltir.

fieyh Mustafa Efendi, 1134 (1721) tarihinde
vefat etti¤ine göre, mabet engeç 1720 tarihle-
rinde tekke haline getirilmifl demektir. Mescit,
yap›m›ndan 150 sene sonra tekke olmufltur.

fieyh Mustafa Efendi’nin Kadirî sikkeli flâhide-
si mabedin hazîresinde olup üzerindeki kitâbe-
si fludur:

Kutb-› âlem Hazreti Sultan Abdülkadir’in
Rûh-› tahkikin tutub itmifldi terk-i mâsivâ
Manevî evlâd› idi flübhesiz sadatdan
Rûh-› kudsisine eylerdi demâdem iktida
Rûz u fleb ihyâ eyledi Kadirî erkân›n›
Bu makam-› dilküflâde olmufldu mukteda
Bir dua idüb didim tarih harf-› cevheri
Ola me’va-y› cây-gâh›n Kadirî fieyh Mustafa

1134

Tekkenin bundan sonraki fleyhlerinin ismi
flimdilik belli de¤ildir. Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi’ndeki B. 1146 (Aral›k 1733) tarihli bir
‘arz’da “Babü’s-saâde nezaretinde bulunan ev-
kaftan Üsküdar’da ‹brahim A¤a Zaviyesi” diye
ad› geçmektedir.

Tekkenin ismi, 1199 (1784)-1256 (1840) ta-
rihli tekkeler listesinde ve 1307 (1890) sene-
sinde bast›r›lan Mecmua-y› Tekaya’da yoktur.
1250 (1834) tarihinde icra edilen Saliha Sul-
tan Dü¤ünü’ne davetli fleyhler aras›nda da, bu
tekkenin ismi mevcut de¤ildir. 1328 (1910)
tarihli ‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat (istatistik)
Mecmuas›’nda ve Hac› ‹smail Beyzâde Osman
Bey’in 1304 (1886) tarihli Mecmua-y› Tekaya
adl› eserinde de ad› yoktur.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/242) (M.

Raif, Mir’at-i ‹stanbul, s. 36-37) (Osm. Arfl. M. Cevdet

Tasnifi Evkaf Defteri II, No: 15714) (Ayvansarayî, Mec-

mua-y› Tevarih, Haz. F. Derin-V. Çabuk, s. 290)

KAPICI TEKKES‹

Âyin günü Sal› olan bu Celvetî Tekkesi
için Hadîkatü’l-Cevâmi yazar› flu bilgiyi

vermektedir:

“fieyh Aziz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin der-
vifllerinden Halil Pafla’n›n Hüdâyî Âsitânesi 
yak›n›nda Kap›c› Tekkesi denmekle maruf
müstakil bir zaviyesi vard›r ki, bu dahi as›l tek-
keye muttas›l ve mülhakt›r. Bir kaç hücerat›
müfltemildir.”

Tekke, Aç›k Türbe Soka¤›, Aziz Mahmud Efen-
di Soka¤› ve Kap›c› Ç›kmaz› Soka¤› ile çevrili
alan›n bir k›sm›n› kaplamakta idi. Dergâh›n sa¤
taraf›nda ve yolun karfl›s›nda, Hüdâyî Âsitânesi
ve sol taraf›nda ise, Sadrazam Halil Pafla ile o¤-
lu Mahmut Bey’in türbeleri vard›r. Kap›c› Ç›k-
maz› Soka¤›’na ismini veren tekke, bu yol ile
türbe aras›nda bulunuyordu. ‹stanbul’un hemen
hemen bütün tekkeleri gibi, bir kap›s› bu ç›k-
maz soka¤a, di¤eri ise, türbelerin önündeki ze-
mini toprak avluya aç›l›yordu.

Tekke, Halil Pafla taraf›ndan, sebil ve çeflme
ile beraber, tahminen 1026 (1617) tarihlerin-
de yapt›r›lm›flt›r. Halil Pafla kendisini, Hüdâyî
hazretlerinin kap›c›s› mesabesinde gördü¤ün-
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den, tekkesine bu ismi vermifltir. Türbenin ve
dergâh›n kitâbeleri günümüze kadar intikal et-
memifltir. Sadrazam Halil Pafla, 1040
(1630)’da vefat etti. Kabri, Hüdâyî Âsitâne-
si’nde fleyh türbeleri arkas›ndad›r.

Tekke, Mecmua-y› Tekaya’da ‘Bac›lar Tekkesi’
ismiyle kay›tl›d›r. 1890 tarihlerinde yaz›lan bu
eserde, tekkenin yeri arsa olarak gösterildi¤i
gibi fleyhinin ismi de yaz›lmam›flt›r. Buradan
da dergâh›n bu tarihten evvel y›k›lm›fl veya
yanm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hüdâyî Âsitâ-
nesi, 1266 (1849-50) tarihlerinde, bu semt ile
beraber yand›¤›na göre, dergâh›n da bu s›rada
yok oldu¤u düflünülebilir.

Tekke ince tu¤ladan yap›lm›fl ocak ve bacas›
elan mevcut oldu¤u halde, türbe avlusundaki
hazîresinden eser kalmam›flt›r. Burada 6 flâhi-
desiz kabir vard›r.

Arkeoloji Müzesi yazmalar› aras›nda ve 1132
numarada kay›tl› bulunan Halil Pafla Vakfiye-
si’ne göre, “Hüdâyî Tekyesi’ne muttas›l ve Ka-
p›cu Tekyesi nam›yla maruf yedi hücreden iba-
ret” bu müstakil zaviye medrese tarz›nda yap›l-
m›flt›r. Üsküdar’da bu tip tekkeler vard›r ki,
bugün de mevcuttur. Misal olarak Valide-i
Atik Tekkesi’ni ve flimdi kütüphane olarak
kullan›lan ve fiemsi Pafla Medresesi de deni-
len, fiemsi Pafla Dergâh›’n› sayabiliriz.

Tekkenin ad›, 1199 (1784) tarihli tekkeler lis-
tesinde yoktur. 1840 tarihli listede ise, “Halve-
tiyye’den Bac›lar Tekkesi, der kurb-i Aziz
Mahmud Efendi, der Üsküdar” diye kaydedil-
mifl ve 1877 tarihli listede de aynen tekrarlan-
m›flt›r.

Hüdâyî Âsitânesi fleyhi Abdurrahman Nesib
Efendi’ye göre, Bac›lar Tekkesi Kap›c› Tekke-
si’nden ayr› idi. “Ayfle Sultan Türbesi bitifli-
¤inde bulunan bofl arsan›n 17 hücrelik bir
tekke, fleyhli¤inin de Hüdâyî fleyhli¤ine mefl-
rut ve dedelerinin mukabeleye gelip haz›r ol-
malar› gerekti¤i zaviye” Bac›lar Tekkesi olma-
l›d›r.

Kaynaklar: (Sicill-i Osmânî, 2/286) (Ayvansarayî, Hadî-

katü’l-Cevâmi, 2/196) (Mecmua-y› Tekaya) (‹stanbul Ar-

keoloji Müzesi Kütüphanesi Yazmalar›, No: 1132, Halil Pa-

fla’n›n 1039 Tarihli Vakfiyesi) (Abdurrahman Nesib Efendi,

Mecmua, ‹stanbul Üni. Kütüphanesi ‹bnülemin Tarih Yaz-

malar›, No: 2802)

KARACAAHMET SULTAN
TEKKES‹

Tekke, Karacaahmet Sultan Türbesi yan›n-
da idi. Kuruldu¤u tarih ve hangi tarikten

oldu¤u belli de¤ildir. Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi’nde ad› geçti¤ine göre 1600 tarihlerinde
mevcuttur. Burada yaln›z “Karacaahmet Sul-
tan Tekkesi, mezarl›k içindedir” diye kaydedil-
mifltir.

Yine ayn› esere göre, tekkenin yak›n›nda “Ci-
van kap›c›bafl› yani Rüstem Pafla Saray›” bu-
lunmaktad›r. Ayr›ca Asude Dede’nin ve Bed-
reddinzâde Mevlâna (Kad›) Mehmed Emin
Efendi’nin de kabirleri buradad›r.

Asûde Dede Sultan I. Selim devrinde (1512-
1520) yaflam›flt›r. Çelebi, bu Dede hakk›nda
flunlar› söylüyor:

“Tarikat ehli bir meczûb imifl. Her vakit gökle-
re bak›p söylenir, çeflitli hallerin vukua gelece-
¤inden haber verirmifl. Selim Han Acem Sefe-
ri’ne giderken “Yürü Selim, ‹smailî imamlar
yoluna ç›ld›r ç›ld›r demeden kurban edip Gav-
ri’ne var”, buyururlar.

Hakikat Selim Han, fiah ‹smail’i Ç›ld›r Sahra-
s›’nda bozub askerini k›l›çtan geçirdikten son-
ra Gavri (M›s›r sultan›) üzerine gidip M›s›r’›
fetheder. Asûde Dede hazretlerinin inci tanesi
sözleri do¤ru ç›kar. Kendileri Karacaahmet
Sultan Tekkesi yak›n›nda gömülüdür.”

Karacaahmet Sultan Türbesi’ni ilk defa 946
(1539) tarihinde yapt›ran ve Üsküdar’da bir
külliyesi bulunan Gülfem Hatun’dur. Tekke-
nin bu s›ralarda veya bir müddet sonra tesis
edildi¤i san›lmaktad›r. Bugün türbe içinde
1050 (1640) tarihinde vefat eden fieyh Meh-
med Efendi’nin ve 1173 (1759) tarihinde ve-
fat eden fieyh Halil Dede’nin kabirleri bulun-
maktad›r.

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde tekke-
nin ad› “Karacaahmet Sultan Tekkesi” diye
geçmektedir. Fakat, 1256 ve 1294 tarihli tek-
keler listesinde ve Mecmua-y› Tekaya’da ismi
yoktur.

Osmanl› Arflivi’ndeki, Rebiyülâhir 1254 (Hazi-
ran 1838) tarihli bir ‘temessük’te (borç senedi)
“Karacaahmet Zaviyesi’ndeki hisselerini ilzam
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eyledikleri” fleklinde bir kay›t vard›r. Bu hisse-
leri ellerinde bulunduran Hatice ve Ümmügül-
süm Han›mlar bu temessükü müfltereken imza-
lam›fllard›r.

Tekkenin, 1256 (1840) tarihinden evvel,
1241 (1826) tarihinde meydana gelen Vak’a-y›
Hayriye s›ras›nda resmen kapat›ld›¤› san›lmak-
tad›r. Cevdet Tarihi’nde bu olay anlat›l›rken
Üsküdar’da bulunan Bektâflî Tekkeleri’nin ka-
pat›l›p y›kt›r›ld›¤› yaz›lm›flt›r. Y›kt›r›lan tekke-
ler, Öküz Liman› (Yar›mca Baba), Merdiven
Köyü, Çaml›ca (Tahir Baba) ve Üsküdar Bek-
tâflî tekkeleridir.

Üsküdar Tekkesi diye an›lan tekke, Karacaah-
met Sultan Tekkesi olmal›d›r.

Kaynaklar: (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türk-

çesi, 2/26, 173-174, 177-178) (A. Çetin, ‹stanbul’daki

Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda, Vak›flar Der.

13/588) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/223-224) (Cevdet Tarihi,

Üçdal Nefl. 12/238) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf

Defteri II, s. 889, No: 15992)

KARTAL AHMET BABA
TEKKES‹

Tekke, Nuhkuyusu Caddesi ile eski ismi
Ba¤larbafl› Caddesi yeni ad› Kartal Baba

Caddesi olan yolun birleflti¤i yerde ve ikinci
caddenin sa¤ köflesindedir. Karfl› köflesinde,
fieyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi’nin sebili,
çeflmesi ve aile kabristan› vard›r.

Tekkenin hangi tarihte yap›ld›¤› belli de¤ildir.
Hadîkatü’l-Cevâmi’de kay›tl› de¤ildir. 1201
(1786)’da Paris’te bas›lan Plân de la villa de
Constantinople, incelendi¤inde, Kap›a¤as›
mevkii ile Yenimahalle aras›nda ve Nuhkuyu-
su Caddesi üzerinde ‘Tekke’ isimli bir yer görü-
lür. Eski Valide Camii ile Nuhkuyusu Caddesi
aras›nda ve Alaca Minare Camii’nin biraz ile-
risinde ve köflede gösterilen bu yer, Kartal Ba-
ba Tekkesi’dir. Plân, 1786’da yap›ld›¤›na göre,
tekke bu tarihten evvel mevcuttu.

Sicill-i Osmânî yazar› da, “Mezanne ve mefla-
yihten olan Kartal Ahmet Baba’n›n 1203 Zil-
kadesinde (A¤ustos 1789) vefat etti¤i”ni be-
lirtmifltir. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesin-
de ‘Pazarbafl› Mahallesi’nde fieyh Ahmet Kartal

Zaviyesi’ diye kay›tl›d›r. 1256 ve 1294 tarihli
listelerde de ayn› adla kay›tl›d›r.

Âyin günü Sal› olan bu Kadirî Tekkesi, fevkâ-
nî olarak yap›lm›fl olup alt kat› türbe, üst kat›
ise, mescit halinde kullan›lan semahane idi.
‹ki kat aras›ndaki döfleme ve çat›s› 1942 sene-
si k›fl›nda çökmüfltür.

Ahflap bir kap›dan girilen türbenin ön taraf›n-
da, bir parmakl›kla ayr›lan, ziyaret mahalli var-
d›. Periflan ve sandukalar› da¤›t›lm›fl türbedeki
kabirleri saymak mümkün de¤ildi. Befl veya al-
t› adet oldu¤u san›lmaktad›r. Cami yeniden
yapt›r›ld›¤›nda türbeye de befl beton sanduka
yap›lm›flt›r.

Kare plânl› olarak y›¤ma moloz tafl›ndan yap›-
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lan mabet, zamanla harap olmufl ve M›s›r Va-
lisi Kavalal› Mehmet Ali Pafla’n›n cariyesi
La’l-ter Han›m taraf›ndan, tamir edilmifltir.
Bunu belirten kitâbe tafl›, bugün türbe kap›s›
üzerindedir. Üç sat›r halinde haz›rlanm›fl olan
kitâbe fludur:

K›ld› bu dergâh› evvel lâne-i feyz ü kemâl
Bast idüb Kartal Baba el-Hakk cenâh-› himmeti
Tâir ruhu uçub dem geçmifl olmufldu harab
La’l-ter Han›m güzel yapd›rd› buldu Cennet’i

* * *
Esbak M›s›r Valisi Mehmed Ali Pafla merhumun
mu’tekas›ndan müma’ileyha

1296 (1879)

La’l-ter Han›m, tamirin sonunu göremeden
vefat etmifltir. Kabri, mabedin küçük hazîre-
sindedir. fiâhidesi üzerindeki kitâbesi fludur:

M›s›r Valisi esbak / Mehmed Ali Pafla / mu’tekala-
r›ndan olub / Kartal Baba Dergâh-› / flerifinin bâni-
ye-i sâniyesi / olarak müceddeden infla / ve müte-
akiben irtihal-i tecelligâh-› / beka iden muhibbe-i ta-
rik-i aliyye / merhume La’l-ter Han›m’›n ruhiçün /
Fatiha. Sene 1295 fî fievval 24 (21 Ekim 1878)

Mabedin sa¤ taraf›nda ve Nuhkuyusu Caddesi
üzerinde karn›patlak tabir edilen cumbal›, iki
katl› ahflap fleyh evi, 1976 senesinde y›kt›r›l-
m›flt›r. Tekkenin sol taraf›nda ve Kartal Baba
Caddesi üzerinde ise, ahflap meflruta bulunu-
yordu. Semahane ve türbeye bu binadan geçi-
liyordu. Meflrutan›n arka kap›s›ndan da hazîre-
ye gidilirdi. 1974 senesinde flimdiki yerine
nakledilmifltir.

Hazîredeki di¤er flâhideler flunlard›r:

1260 (1844). Serpuflu dört dilimli olan fieyh
Ahmet Efendi. Kitâbesi fludur:

Ol cenab-› Hac› Ahmed fieyh-i kâmil-i nüktedân
Ba¤-› Nakflibendî içre tutmufl âfliyân
Sâz-› unsur perdesinde bülbül-i fleydâ olub
Gülistan-› câryarde oldu vas›l-› kamrân
‹sm-i Hayy-i Lâyezâl’e düfldü mutahhar zikrile
Ol makam-› s›rr-› s›rda buldu Hayy-i Câvidân
Haf›za tarih-i menkut didiler hep ehl-i hâl
fieyh Ahmed men-örfle k›ld› Hû’den lâ-mekân

1260

1265 (1848). Müderrisin-i kiramdan Sivrihi-
sarî ‹brahim Efendi’nin o¤lu Mehmed
Münib Efendi.

1295 (1878). Kapudan-› derya Mehmed Pa-
fla’n›n ortanca k›z› Adile Han›m. Kitâ-
besi, fieyh Abdullah Efendi’nindir.

Mecmua-y› Tekaya yazar›na göre, 1890 tarihle-
rinde ‹brahim Efendi bu tekkenin fleyhi bulu-
nuyordu. ‹brahim Efendi’nin sandukas› türbe-
de olup önündeki levhas›ndaki yaz› fludur:

Kadiriyye fleyhi Karban ‹brahim Efendi
Velâdet: 1258 (1842).
‹rtihal: 23 Zilhicce 1325 (27 Ocak 1908)
Müddet-i meflîhat: 45
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Kitâbe, merhumun halifelerinden dersiâm el-
hac Hasan Hüsnü ‹spartavî Efendi taraf›ndan
yaz›lm›flt›r.

1890 tarihlerinde tutulan bin nüfus defterine
göre, bu tarihlerde tekke, vekil fleyh es-seyyid
Mehmed Emin Efendi bin el-hac Abdülgani
Efendi taraf›ndan idare ediliyordu. Bu s›rada
tekkede bir de Dervifl Ahmet Efendi bulunuyor-
du. Tekke küçük bir dergâht›. fieyh Mehmed
Emin Efendi, 1242 (1826) tarihinde do¤mufltur.

Osmanl› Arflivi’ndeki bir ‘ilâm’a göre, 9 Mu-
harrem 1217 (12. 5. 1802) tarihinde “Kartal
Dede Zaviyesi tevliyet ve meflîhat cihetleri
tevcih” edilmifltir.

Tekkenin di¤er bir fleyhi de, es-seyyid Ömer
Efendi idi. Kendisi 1834’de yap›lan Saliha Sul-
tan Dü¤ünü’ne davetli fleyhlerden biri idi.

Kartal Ahmet Baba ahfad›ndan ve bu tekke-
nin son fleyhi bulunan Hulki Efendi sonradan
Kartalbaba soyad›n› alm›flt›r. Bu aile bugün de
devam edip aile kabristanlar›, Karacaahmet
Mezarl›¤›’ndad›r.

Mabet, tamamen yeniden yapt›r›lm›fl ve
14. 9. 1975 tarihinde ibadete aç›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 133) (Kon-

yal›, Üsküdar Tarihi, 1/181) (Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci

Tasnifi, Nüfus Defteri, No: 6290/1, s. 380, ve M. Cevdet

Tasnifi Evkaf Defteri III, No: 22269) (Saliha Sultan Dü¤ü-

nü, Üni. Kütüphanesi ‹bnülemin Yazmalar›, No: 2802)

KÜÇÜK ÇAMLICA TEKKES‹

Âyin günü bilinmeyen bu Bektâflî Tekkesi,
Küçük Çaml›ca Tepesi’nin güney etekle-

rinde ve bu isimle bilinen mesirenin sol tara-
f›nda ve yüksek bir mahalde idi.

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›:

“Eskiden bir tekke iken yerine Sultan IV.
Mehmet Han bir saray-› âli yapt›rm›flt›r.”

demektedir.

Sultan IV. Mehmet, (1648-1687) bu saray›,
Küçük Çaml›ca Çeflmesi ve camisi ile beraber
1064 (1654) tarihinde yapt›rd›¤›na göre, tekke
bu s›ralarda mevcut idi. (Sultan IV. Mehmet
Çeflmesi ve Cennetâbâd Kasr› bahsine bak›-
n›z.)

Evliya Çelebi, IV. Mehmet Camii’nden:

“Çaml›ca bahçesinde binas› sa¤lam bir cami-
dir” diye bahseder. Fakat bu camiin hangi
Çaml›ca üzerinde bulundu¤unu belirtmemifl-
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tir. (Bu cami bahsine bak›n›z.)

Küçük Çaml›ca Tekkesi’nin, Büyükçaml›ca
Bektâflî Tekkesi ile ayn› zamanda yap›ld›¤› sa-
n›lmaktad›r. (‹vaz Fakih Türbesi bahsine bak›-
n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/260) (Evliya Çelebi Se-

yahatnamesi, Dan›flman Türkçesi, 2/173)

MALATYALI ‹SMA‹L A⁄A
TEKKES‹

Tekke, Gündo¤umu Caddesi üzerinde ve
bu yola göre tepe olan bir mahalde bulu-

nuyordu. Büyük bir bahçe içindeki bu ahflap
binaya iki kap›dan girilirdi. Bahçe kap›lar›n-
dan biri, cadde taraf›nda, di¤eri ise, Malatyal›
‹smail A¤a Camii karfl›s›ndaki ç›kmaz sokak-
ta idi. Her ikisine de merdivenli bir yoldan gi-
diliyordu. Bugün tekke binas›ndan ve fieyh
Fethi Efendi Türbesi’nden eser kalmam›flt›r.
Tekkenin yan taraf›nda Feyzullah Efendi
Tekkesi, karfl›s›nda ise ‹skender Baba Tekke-
si bulunuyordu.

Tekke, Sa’diyye tarikat›ndan fieyh Cemal
Efendi taraf›ndan tesis edilmifltir. Kendisi,
1247 (1831) tarihinde vefat etti. Kabri, tek-
kenin hazîresinde iken bugün mevcut de¤il-
dir. Onun yerine halifesi ve damad› Fethi
Efendi fieyh olmufltur. Âyin günü Sal› idi.

Tekkenin kuruldu¤u tarih belli de¤ildir. 1256
(1840) tarihli tekkeler listesinde ad› “Sa’diy-
ye’den Kapu A¤as› ‹smail A¤a Tekkesi, der
kurb-› A¤ahamam›, der Üsküdar” diye kay›t-
l›d›r. 1199 (1784) tarihli listede ise ad› yok-
tur. 1250 (1834) tarihinde icra edilen Saliha
Sultan Dü¤ünü’ne ça¤r›lan meflayih aras›nda
Feyzullah Efendi Tekkesi’nin ad› bulundu¤u
halde, bu tekkenin ismi yoktur. Bu durumda
tekke, 1840 tarihinden hemen sonra ikinci
defa tesis edilmifl demektir.

Mir’at-i ‹stanbul yazar›: “Ahmediye’de Sa’dî
Tekkesi, K›zlar A¤as› ‹smail A¤a taraf›ndan
bina ve infla olunmufltur,” demektedir. Hadî-
ka yazar›, burada bir tekkenin bulundu¤unu
belirtmemifltir. “Derûn-› tekkede Fethi Efendi
nam›nda bir zat medfundur. Tekkenin alt›nda
dahi bir çeflme mevcut olup üzerinde ‘Ve min

el-mâi küll-i fley’in hayy’ âyet-i kerimesi mah-
kukdur. Tarih-i binas›, 1118 (1707)’dir,” de-
mekte ve tekkenin yeri için de “A¤a Hamam›
ilerisinde Çavuflbafl› Hatibzâde Ahmed Efen-
di nam›na bina ettirilen çeflme üzerinde büyü-
cek bir Sa’dî Dergâh›” idi, diye ilâve etmekte-
dir.

23 Rebiyülevvel 1177 (1 Ekim 1763) tarihli
bir ‘arz’da da, ‹smail A¤a Camii ve zaviyesi
diye ad› geçmektedir.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki 23 L. 1209
(23 May›s 1795) tarihli bir ‘takrir’de “Üskü-
dar’da Babü’s-saâde A¤as› ‹smail A¤a Camii
ve zaviyesi vakf›ndan bir cihetin verilmesi is-
tenmifltir.

26 Ramazan 1212 (13 Mart 1798) tarihli bir
‘arz tezkeresi’nde de “Üsküdar’da Babü’s-saâde
A¤as› ‹smail A¤a vakf›ndan zaviyesinde ve
zaviyesi camiinde ikifler akçe vazifeli hücre
halifesi ve cüzhan cihetlerinin tevcihi arzu
edilmifltir.

Bu durumda tekke, ‹smail A¤a taraf›ndan
1045 (1635) tarihinde tesis edilmifl ve sonra
ink›taya u¤ram›fl ve ikinci defa da en geç
1208 (1793) senesinde yeniden kurulmufl ol-
mal›d›r.

Sa’diyye Tarikati’nin kurucusu Sa’düddin Ci-
bavî (Ciba, Harran ile fiam aras›nda bir mev-
ki) evlâtlar›ndan es-seyyid efl-fleyh Emin
Sa’düddin Tûsî, bu tekkenin fleyhi idi. 25 Zil-
hicce 1281 (8 Nisan 1869) tarihinde vefat et-
ti. Kabri, Malatyal› ‹smail A¤a Camii hazîre-
sindedir. Demir parmakl›k içinde flâhidesi
mevcuttur.

Tekkenin ikinci fleyhi olan Fethi Efendi,
1266 (1850) tarihlerinde yaflam›fl, devrinin
ma’ruf bir fleyhi olarak ün yapm›flt›r. Vefat ta-
rihi belli de¤ildir. Kendisinden sonra o¤lu
fiemseddin Efendi meflîhate getirilmifl ve
onun vefat› ile de Kemal Efendi fleyh olmufl-
tur.

Tekke, 23 fievval 1311 (Nisan 1894)’te tamir
edilmifltir. Tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›n-
dan sonra harap olmufl ve 1935 tarihlerinde
y›kt›r›lm›flt›r.

Meflhur mus›kiflinas ve neyzen, Üsküdarl› Sa-
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lim Bey, bu tekkenin son devir zâkirbafl›lar›n-
dan biri idi. Kendisi fieyh Fethi Efendi’nin k›-
z› Dürriye Han›m’›n efli olup meflhur Hac› Fa-
ik Bey’in a¤abeyi idi. fieyh Fethi Efendi’den
tasavvufa ve tarikate ait bilgiler edinmifl ve
Sa’dîli¤e ba¤lanarak kay›n babas›ndan hilâfet
alm›flt›r. Üsküdar Mevlevihanesi’nde uzun
müddet Neyzenbafl›l›k etti. Ekseriya, Üskü-
darl› Giriftzen R›za Bey’le birlikte tekkelere
devam eder, biri taksim ederken di¤eri dem
tutard›. Çok dindar bir kimse olan Salim Bey,
22 Ramazan 1302 (5 Temmuz 1885) gecesi
Üsküdar Sand›kç› Rufaî Dergâh›’nda taksim
ederken kalp sektesinden vefat etti. Bu tekke-
nin fleyhi olan Abid Efendi “‹ll’Allah” diyerek
zikri durdurmufl ve Salim Bey’in talebeleri de
cesedi hemen y›kayarak mihrap önüne yerlefl-
tirmifller ve bütün dervifller sabaha kadar,
70.000 defa Kelime-i Tevhid okumufllard›.
Ertesi gün büyük bir cemaatle cenazesi kald›-
r›larak Sa’dî Tekkesi Türbesi’ne, kay›n pederi
fieyh Fethi Efendi’nin yan›na defn edildi. Ka-
bir tafl›n›n iki yan›na birer nar kabartmas› ya-
p›lm›flt›. Türbe, tevhidhanenin alt›nda bulu-
nuyordu. Yak›fl›kl› bir kimse oldu¤u söylenir.

Vefat›na meflhur mutasavv›f ve fiair Osman
fiems Efendi (öl. 1311 / 1893 Karacaahmet)
flu tarihi söylemifltir:

Ney çalar iken Rufaî Dergâh›’nda nâgehân
Göçdü Allah diyerek i’lân k›ld› vasl›n›
Akl-› âflir ç›kd› fevtine tarih fiems
Çald› neyzen Mir Salim ömrünün son fasl›n›

1302

fiâhidesinde bu dörtlük yaz›l› idi. Tafl› maalesef
bugün mevcut de¤ildir.

Üsküdarl› fiair Talât Bey de, Salim Bey’in ve-
fat›na alt› beyitlik bir tarih manzumesi meyda-
na getirmifltir ki, son beyti fludur:

Gelib tutdu tarihin okur nây-› kalem Tal’at
Dem’in tekmil k›ld› âh Neyzen Mir Salim âh

1302

Salim Bey, terci-i bend yazacak derecede flair-
di. Saz eserleri de güzeldir. Hicaz peflrevi bütün
‹slâm âleminde çok büyük flöhret yapm›flt›r.
Evi, Sa’dî Tekkesi’nin karfl›s›nda idi. Bu ev bu-
gün de mevcuttur.

Tekkenin son devir zâkirbafl›lar›ndan biri de

Üsküdarl› Âs›m Efendi idi. Valide Camii bafl
imam› iken 1 fiubat 1940 tarihinde vefat etti.
Kabri Karacaahmet mezarl›¤›ndad›r. Kendisi
ayr›ca, Hallaç Baba, Nuri Baba, Toygar Tek-
kesi, Beylerbeyi Hamil Efendi ve Çengelköy
Kadirî ve Bedevî tekkelerinde de uzun müddet
zâkirbafl›l›k yapm›flt›r.

Yine tekkenin son devir fleyhi ve semahane re-
isi, fieyh fiemseddin Efendi’nin o¤lu Kemal
Efendi’yi “‹stanbul dahilinde k›yamî tekkeler,
bilhassa cemiyet günlerinde dört gözle bekle-
mifllerdir. Bu de¤erli reisin bulundu¤u zikir
meclisi, mutlak surette cazibeli olmufltur. Hele
zâkirbafl›l›¤› Yaflar Baba merhum ile Raflid
Efendi gibi çevik ve muktedir bir adam deruh-
te ederdi, Kemal Özaslan’›n tav›rl› hareketleri-
ne ve çoflkunlu¤una hayran olmamak kabil de-
¤ildi.”

Kaynaklar: (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. 2/498, 500,

502-503, 561, 662, 670, 671) (‹nal, Hofl Sada, s. 259-

260) (A. Gövsa, Türk Meflhurlar›, Faik Bey, s. 130) (Y.

Öztuna, Türk Musikisi Ans. II, K›s›m: 2, s. 203 Salim Bey)

(Mir’at-i ‹stanbul, s. 107-108, 112) (Ahmed Münib, Mec-

mua-y› Tekaya) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat Mecmuas›

1328, s. 21) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri

II, s. 635-974) (Evkaf ‹daresi Katalo¤u, 1/43)

MUHY‹ EFEND‹ TEKKES‹
(H‹MMET BABA TEKKES‹)

Üsküdar’da âyin gününden dolay›, Sal›
Tekkesi ismiyle de an›lan bir Bayramiye

Dergâh› idi.

Tekke, Divitçiler Mahallesi’nde ve âyin gü-
nünden ötürü isim verilmifl olan Sal› Soka¤›
üzerinde ve Zeynep-Kâmil Hastahanesi’nin
sa¤ taraf›nda idi. 

Sal› Soka¤›’na aç›lan cümle kap›s› üzerinde flu
kitâbe vard›:

Asitân-› Himmet’e gel yüz sürüb eyle devam
Himmet eyler kim elbette sana ol pîrü’l-en’âm
Haz›r ol s›dk ile zikre Hû ile devrâna gir
‹riflür feyz-i ‹lâhî ola maksûdun temâm
7 fiaban 1025 (20 A¤ustos 1616)
Ketebe Kadri

Bu kitâbe, tekkenin y›kt›r›lmas› s›ras›nda,
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Türk ve ‹slâm Eserleri Müzesi’ne, 1984’te de,
Beyaz›t Medresesi’nde tesis edilen Türk Vak›f
Hat Sanatlar› Müzesi avlusuna götürülmüfltür.
Hazîredeki flâhideler de Çiçekçi Camii avlusu-
na nakledilmifltir.

Dergâh›n ilk kitâbesi olup olmad›¤› belli de¤il-
dir. Yaln›z semahanenin avluya aç›lan kap›s›
üzerinde;

“Hankâh-› Bezcizâde kutbü’l-aktâb”

diye, kap›n›n iç taraf›nda ise;

“Yâ müfettihe’l-ebvâb ifteh lenâ hayra’l-bâb

diye yaz›l› idi. Birinci m›sra; “Kutublar›n kutbu
Bezcizâde Tekkesi”, ikinci m›sra ise, “Ey Kap›-
lar açan (Allah) bize hay›r kap›s›n› (yahut ha-
y›rl› bir kap›) aç” demektir.

Tekke, 1020 (1611) tarihinde vefat eden
Mehmet Muhyiddin Efendi ad›na ve bir Hal-
vetî Tekkesi olarak yapt›r›lm›fl ve sonra, Muh-
yiddin Efendi’den icazet alan, Himmet Efen-
di’nin eline geçmifl ve Bayramî Tekkesi haline
gelmifltir. Bir rivayete göre de tekke 1025 tari-
hinde Himmet Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›fl-
t›r. Fakat, Himmet Efendi 1095 (1684) y›l›nda

vefat etti¤ine göre 70 sene meflîhatte bulun-
mas› lâz›m gelir ki, bu da imkâns›z görünmek-
tedir.

Üsküdarl› ‹smail Hakk› Bey, Merâk›d-› Mu’te-
bere-i Üsküdar adl› eserinde “Kutbü’l-ârifîn
gavsü’l-vâs›lîn ecille-i azizan-› Halvetiyye’den
Bezcizâde Muhyi Efendi (k.s.) hazretlerinin ih-
yas›na muvaffak olduklar› Kad›asker Ahmet
Efendi Mahallesi’nde kain beyne’l-ihvan Sal›
Dergâh› fierifi nam›yla benam hankâh-› flerif-
leri” diyerek tekkenin Muhyiddin Efendi tara-
f›ndan kuruldu¤unu belirtmifltir.

Sadeddin Bey de Türk Musikisi Antolojisi adl›
eserinde Bezcizâde Muhyiddin Efendi için flu
bilgiyi vermifltir:

“Bu asr›n ilk yar›s›nda dinî besteleriyle en çok
flöhret kazanan üç flahsiyet, Bezcizâde Muhyid-
din, Ko¤ac›zâde fieyh Mehmet ve Zakirî Ha-
san’d›r.

As›l ismi Mehmet Muhyiddin olan Bezcizâde,
Konyal›’d›r. Muayyen medrese tahsilini orada
bitirdikten sonra Halvetî fleylerinden Ezelizâ-
de’ye intisab etti. Tarikati tekmilden sonra ‹s-
tanbul’da Çarflamba Pazar›’nda Mehmet A¤a
Tekkesi’ne fleyh tayin edildi. Bir taraftan da
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vaizlik ediyordu. Daha sonra Üsküdar’da ken-
di nam›yla an›lan tekkeye nakletti. Vefat›
1020 (1611)’dedir. Üsküdar’daki tekkeye def-
nedildi. Bülbül gibi hofl bir na¤me ile Kur’an
okurdu.”

Ayvansarayî Haf›z Hüseyin Efendi Vefeyât ad-
l› eserinde, Muhyiddin Efendi için, “‹znik’ten
gelip Nureddinzâde’den ahz-› tarikat eyleyüb
Üsküdar’da Valide Sultan Camii’nde vaiz ve
tekkesine, Viflne Mehmet Efendi yerine fleyh
olmufltur” demekte ve;

“Mülâkat-› mevt-1018”

tarihinde vefat etmifltir, diye ilâve etmektedir.

Ayn› zamanda bir flair olan Bezcizâde’nin flu
ilâhîsi pek güzeldir:

Cümlenin mahbûbu sensin ey Habib-i ezelî
Cümle Yusuf’lar içinde en güzeller güzeli
‘Küntü kenzen’ sanad›r ‘matlab-› a’lâ’ sensin
Mazhar-› zat-› Hüda’s›n nakfl-› ruhun yazal›
Cümle ümmet âfl›k oldu sana ey seyyid-i hulk
Himmetinle gitdi gayr› ba¤-› vahdet gezeli
Cümle âlem kapuna yalvar› geldi ey flefi’
Hep kabul oldu dilekler ‘min ahad lemyezel’i
Oldu uflflâk gözü giryân dili biryân ey Habib
Oldu mecnûn ü divâne Muhyi hüsnün sezeli

Bu ilâhî 1126 (1714) tarihinde vefat eden Ali
Dede-i Sinanî Efendi taraf›ndan bestelenmifl
ve tekkelerde okunmas› sa¤lanm›flt›r.

Türbenin kap›s› üzerinde, güzel bir hat ile ya-
z›lm›fl, iki bafl› yar›m daire fleklinde ve üç s›ra
halinde haz›rlanm›fl flu mermer kitâbe bulunu-
yordu:

Kutb-› âlem Bez-cizâde r›hlet etdi denîden
K›ld› câ mülk-i bekada rahmetullahi aleyh
Hakk-teâlâ dilerim seyrini takdîs eyleye
Diyelim subh ü mesâda rahmetullahi aleyh
K›ld› asâr› Cevâmi’de âvize-i tevhidle
Penc-vakt farz› edâda rahmetullahi aleyh
Hiç kesi yok nâm›n› yâd idüb itme¤e dua
Cümle yâd ü âflinâda rahmetullahi aleyh
Zikr ü tevhid oldu¤u yerde el açub taliban
Yâd idüb dirler duada rahmetullahi aleyh
Ol fena fillah azizin Sâfi tarihin didi
Fani-i Hû Bezcizâde rahmetullahi aleyh

1020

Bu kitâbe, türbe ve içindekilerin, Çiçekçi Ca-
mii avlusuna nakli s›ras›nda, avlu kap›s›n›n sa¤
taraf›ndaki 2. pencere ile 3. pencere aras›nda-
ki duvara yerlefltirilmifl ve önüne de, türbede
medfun olanlar›n kemikleri, mermer pehleler
alt›na gömülmüfltür.

Tekkenin sonradan kendi ismiyle an›lmas›na
vesile olan Himmet Efendi “Rical-i Bayrami-
ye’den kutbü’l-ârifîn” olarak gösterilir. Ayvan-
sarayî’nin ad› geçen eserinde;

“Tarik-i Bayramiye’den hilâfetle ‹stanbul’a ge-
lip ahaliye hüsn-i ülfet üzere iken Defterdar ‹b-
rahim Pafla kendisine Nakkafl Pafla Saray› yak›-
n›nda bir zaviye bina edip anda sakin ve Ka-
s›mpafla ve ‹stanbul’da Halil Pafla camilerinde
vaiz olup bu hal üzere iken,

Hatime-i Evliya-1095

tarihi Saferinde (Ocak 1684) rihlet ve Üskü-
dar’daki bu tekkenin türbesine defnedilmifltir”
denilmektedir.

Himmet Efendi Bolulu Hac› Ali Efendi’nin
o¤ludur. Aflk ve irfanlar›na Divançeleriyle,
Manzume-i mevaciye ve Tarikatnameleri fla-
hittir. Kendisinin bir de, Zübdetü’l-Hakay›k
(Hakikatin özü) ismindeki ârifâne eseri vard›r
ki, ‹stanbul’da bas›lm›flt›r. ‹stifade edilir bir
eserdir. Bayramî tarikatini Bolu’lu Ahmet
Efendi’den, Halvetî tarikatinin fiabaniye kolu-
nu Bezcizâde Mehmet Muhyiddin Efendi’den
alm›flt›r.

‹lk tahsilini Bolu’da yapan Himmet Efendi’nin
‹stanbul’a geldikten sonra Bayramî fieyhlerin-
den Tesbihcizâde Hüsameddin Efendi’ye ba¤-
land›¤› ve ona hizmet ederek halife oldu¤u ve
sonra fiehremini semtinde Defterdar ‹brahim
Pafla’n›n yapt›rd›¤› tekkeye fleyh oldu¤u da söy-
lenir.

Kendisine ba¤l› olan S›dk› Emetullah Hatun 
vefat›na flu tarihi düflürmüfltür:

Didim tarih-i fevtin S›dk› Mevlâ’dan olub hüküm
Bugün Himmet Efendi Adn’i k›ld› kendüye me’vâ

1095

S›dk› mahlasiyle fliir yazan Emetullah Hatun,
Kametizâde ‹stanbul kad›s› Mehmet Efen-
di’nin k›z› olup 1115 (1703) tarihinde vefat
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ederek, bugün mevcut olmayan Emir Buharî
Tekkesi hazîresine ve babas›n›n yan›na gömül-
müfltür. Divan› vard›r. K›z kardefli, Faize Fatma
Han›m da bir Türk flairesi idi.

fiu güzel flark› fieyh Himmet Efendi’nindir:

Yine bir sevdaya düfltüm aflk›n elinden elinden
Yine umman oldum tafld›m aflk›n elinden elinden

Hadîkatü’l-Cevâmi yazar›, Himmet Efendi’nin
vefat›n› belirttikten sonra “Üsküdar’da torunu
fiekûrî Efendi Zaviyesi’nde fieyhi Hüseyin
Efendi ve an›n fieyhi Bezcizâde Mehmed Efen-
di’nin yan›nda defn olunmufltur,” demektedir.
(fieyh Mehmed Muhyiddin Efendi Türbesi
bahsine bak›n›z.)

Muhyi Efendi Tekkesi’ne Himmet Efendi’den
sonra fleyh olanlar flunlard›r:

1- Efl-fleyh Himmet Efendi’nin o¤lu efl-fleyh Ab-

dullah Efendi. Kendisi sonradan hacca gitmifl
ve dönüflünde Süleymaniye Camii ve uzun
müddet Kas›mpafla Camii vaizi olmufltur.

Ayvansarayî, “Abdullah Efendi, pederi yerine
40 sene Kas›mpafla vaizi olup sonra Halil Pafla
Camii fleyhi iken hacdan gelip 1105 (1693) ta-
rihinde Sultan Selim ve alt› tarihinde Fatih ve
sekiz tarihinde Ordu-y› Hümâyun fleyhi yirmi
tarihinde (1708) Bayezid yirmi iki tarihinde
Süleymaniye Camii fleyhi olmufltur. Kabri pe-
deri yan›ndad›r. Müderris ‹smet Hac› Mehmet
Efendi vefat›na,

“Ede Himmetzâde yê Rabb Adn-i a’lây› makam”
1122

tarihini düflürmüfltür. (Mecmua-y› Tevarih, s.
359; Sicill-i Osmânî, 3/471 ‹smet Efendi)

Büyük bir flöhret olan Abdullah Efendi dinî ve
dinî olmayan mahiyette baz› besteler meydana
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getirmifltir. Bayramiye tarikat›n›n de¤erli si-
malar›ndan olan bu zat, 1050 (1640)’ta ‹stan-
bul’da do¤du. Gençli¤inde çok çal›flarak tefsir,
hadis ilimlerinde ihtisas sahibi oldu. Ayn› za-
manda güzel söz söyleyen bir kimseydi. Devri-
nin en kudretli vaizi olarak tan›nm›flt›. fiair ve
musikiflinas Nâz›m Efendi vefat›na flu tarihi
yazm›flt›r:

Azm-i gülzâr-› beka eyledi bir zât-› flerif
Nâm› yâd olmadad›r flimdi fenâ dünyada
‹lmü irfan ile bir zat-› hikem-perver idi
fieyh-i mürtezâ idi hatta verâ ü takvâda
Didi tarih-i vefat›na gam ü hüzn ile Nâz›m
Hû deyüb gitdi meded Himmet Efendizâde

1122

fievval 1122 (Aral›k 1710) tarihinde vefat
eden Abdullah Efendi ayn› zamanda flair, hat-
tat ve musikiflinast›. ‹lâhileri vard›r.

Ravz›na çün yüz süren bulur aman
El-aman ey Fahir âlem el-aman

ilâhîsi onundur. Baz› ilâhîleri fieyh Çalakzâde
Mustafa Efendi taraf›ndan bestelenmifltir.
Kabri babas›n›n yan›ndad›r.

2- fieyh Abdullah Efendi’nin o¤lu efl-fleyh Ab-
düssamed Efendi. Süleymaniye vaizli¤ine ve or-
du fleyhli¤ine tayin edilen Abdüssamed Efendi
içine kapan›k bir kimse idi. Vefat›na flu tarih
düflürülmüfltür:

“fieyh Abdüssamed” 1150 (1738)

Kabri babas›n›n gömülü oldu¤u türbededir. fii-
irleri vard›r. Cevdet Pafla diyor ki:

“Himmetzâde fieyh Abdullah Efendi ve o¤lu
Abdüssamed Efendi 68’er yafllar›nda ve Süley-
maniye vaizi iken vefat etmifllerdir. Ayasofya
vaizi Himmetzâde Abdüflflekür Efendi ile karde-
flinin o¤lu Sultanahmet vaizi Nurullah Efendi
ayn› tarihte ölmüfllerdir. Tarihin garipliklerin-
den say›l›r. Kendisi 1081 (1670)’te ‹stanbul’da
do¤du. Annesi taraf›ndan seyyidat› vard›r.”

Sultan III. Ahmet 1136 senesi Zilhiccesi bafl-
lar›nda (1724 A¤ustosu sonu) kendisine ba¤l›
bulundu¤u Abdüssamed Efendi’ye emlak-› hü-
mâyun’dan ‘Bebek Bahçesi’ civar›ndaki, olduk-
ça büyük arsalar›ndan birini ihsan etmiflti.

3- Abdüssamed Efendi’nin o¤lu Mehmed Nu-
rullah Efendi. Sultanahmet Camii vaizi iken
vefat etmifl ve flu tarih düflürülmüfltür:

“Va’iz-i Sultanahmed”-1180 (1766)

Babas›n›n yan›na gömülmüfltür.

fieyh Nureddin Efendi, ayn› zamanda Meyve
‹skelesi’ndeki, Ahi Çelebi Camii’nde duagû
vazifesini ifâ ediyordu. Bu görevde iken vefat
etti. Bunun üzerine bu vazifenin efli Ayfle Ha-
n›m’a verilmesi istenmifltir.

4- fieyh Nurullah Efendi’nin o¤lu fieyh Abdüfl-
flekur Efendi. Abdüssamed Efendi’nin ana bir
kardeflidir. Ayasofya Camii fleyhi olmufl ve:

“Va’iz-i Ayasofya” - 1180 Zilkâde 21 (20 May›s
1767)

tarihinde vefat edip babas› yan›na defnedil-
mifltir. fiiirleri ve eserleri vard›r.
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5- fieyh Nurullah (baz› eserlerde ad› Nured-
din’dir) Efendi’nin o¤lu fieyh Behaeddin Efendi.
1144 (1731) tarihinde bu tekkede do¤mufl ve
1220 (1805)’te de vefat etmifltir. Kabri, tekke-
nin türbesinde idi.

6- fieyh Nurullah Efendi’nin di¤er o¤lu fieyh
Mecdeddin Efendi. Vefat› 1225 (1810) tarihin-
de olup kabri türbededir.

7- fieyh Mehmed Ali Efendi. Himmetzâdeler’in
damad› idi. Baba Efendi diye biliniyordu. Ve-
fat tarihi belli de¤ildir. Kabri türbede idi.

8- Bahaeddin Efendi’nin o¤lu birinci Abdülhay
Efendi. 1193 (1779)’da dünyaya gelmifl ve
1275 (1858) tarihinde de vefat etmifltir. Kabri,
türbede idi.

9- fieyh Abdülhay Efendi’nin o¤lu Abdüflflekur
Mahfi Efendi. 1252 (1836)’da dünyaya gelmifl
ve 17 Ramazan 1303 (19 Haziran 1886) tari-
hinde de vefat etmifltir. Kefeki tafl flâhidesi Çi-
çekçi Camii hazîresindedir. Abdüflflekur Mahfi
Efendi’nin o¤lu fieyh Abdülhayy Subhi (Sebu-
hi) Efendi, 1276 (1859)’da, di¤er o¤lu Abdül-
hak S›dk› Efendi 1279 (1862)’de ve di¤er o¤lu
fieyh Abdullah Nas›h Efendi ise, 1283 (1866)
tarihinde dünyaya gelmifllerdir. Tekkede onun
zaman›nda bu fleyh ailesinden baflka bir de der-
vifl Emin Efendi bulunuyordu.

10- fieyh Himmetzâde Abdülhay Subhi Efendi.
‹kinci Abdülhay Efendi diye biliniyordu. Vefat
tarihi belli de¤ildir. Abdüflflekür Mahfi Efen-
di’nin o¤ludur. 35 seneden fazla fleyhlik yapt›-
¤› söylenir.

11- fieyh Dr. Abdullah Nas›h Bey. Tekkenin
son fleyhi bu zatt›r. Himmetzâdeler’dendir.

Tekkenin cümle kap›s›n›n sa¤ taraf›nda fieyh
Mehmet Muhyiddin Efendi’nin türbesi vard›.
Sal› Soka¤› ile Acemi Ç›kmaz›’n›n birleflti¤i
yerde ise hazîre bulunuyordu.

Y›¤ma tafltan, tu¤la hat›ll› olarak yapt›r›lan
tekke binas› uzun, zemini tafl döfleli bir yolun
nihayetinde idi. Sol taraf›nda fleyh evi, karfl›-
s›nda ise, Dedegân hanesi mevcuttu. Tekkenin
semahanesi ayn› zamanda mescitti. Küçük av-
lusuna musluklu bir su haznesi yerlefltirilmiflti.

Mistik bir hava yaratan bu güzel görünümlü

tekke ve müfltemilât› 1611 y›l›nda yap›ld›ktan
sonra, Tophane-i Âmire Muhasebecisi fieyh
Hüseyin Hüsnü Efendi taraf›ndan çok para sarf
edilmek suretiyle tamir edilmifltir. Bu zat, 27
Cemaziyelevvel 1326 (27 Haziran 1908)’de
vefat edip tekkenin hazîresine gömüldü¤üne
göre, bu onar›m ifli de en geç 1905 y›llar›nda
tamamlanm›fl olmal›d›r.

Çiçekçi Camii hazîresine nakledilen Hüseyin
Hüsnü Efendi’nin fesli flâhidesi üzerinde flu ki-
tâbe vard›r:

Lâ mevcude illâ Hû
Bende-i Hac› Bayram-› Veli
Bâni-i sâni-i makam-› âli
Tophane-i Âmire Muhasebecisi
Hak-› pâk-› ikdam Âl-i âba
Himmetî efl-fleyh Hüseyin Hüsnü Efendi
Rûh-› flerifleri çün el-Fatiha
1326 Cemaziyelevvel 27 (27 Haziran 1908)

Tekke ve müfltemilât›, 1958 tarihinde y›kt›r›-
larak yerleri Zeynep-Kâmil Hastahanesi’ne ka-
t›lm›flt›r. Garip bir tesadüf olarak fieyh Him-
met Efendi’nin di¤er tekkesinin arsas›da Çapa
T›p Fakültesi Hastahanesi’ne ilâve edilmifltir.

Kaynaklar: (Ayvansarayî, Vefeyât, ‹stanbul Üni. Kütüp,

Tarih Yazmalar›, No: 2464, s. 38-40) (Ayvansarayî, Mec-

mua-y› Tevarih, Haz. F. Derin-V. Çabuk, s. 359) (‹. Hak-

k›, Merâk›d, s. 85) (A. Münib, Mecmua-y› Tekaya) (M.

Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/130) (C. Baltac›, Osmanl›

Medreseleri s. 585) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant.

1/27, 56-57, 83, 96, 126, 161, 171-172) (Y. Öztuna,

Türk Musikisi, 1/2) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 1/22, 1/168,

Kantarc›lar Mescidi ve 1/210-219, 2/185) (Müstakimzâde,

Tuhfetü’l-Hattatîn, s. 211, 240, 286) (Ubeydullah, Tezki-

re-i fiükufeciyan, 1110) (E. Koçu, ‹stanbul Ans. 1/41) (Si-

cill-i Osmânî, 629) (A. Erdo¤an, Kayserili Mimar Mehmet

A¤a, s. 1) (Cevdet Tarihi, Sabah Gazetesi Yay. 9/271)

(Türkçe Yazma Divanlar Katalo¤u 1/480) (‹nal, Hofl Sada,

Cemal Efendi, s. 113) (V. M. Kocatürk, Tekke fiiiri Ant.

s. 351-371, Himmet ve Abdi) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul

Tekkeleri, 1/59) (Gölp›narl›, Melâmîlik, s. 128) (Konyal›,

Üsküdar Tarihi, 1/429) (M. Tahir, Osmanl› Müellifleri,

2/383) (Türk Dili ve Ed. Ans. 3/30-149) (Baflbakanl›k Ar-

flivi, Kepeci Tasnifi, Nüfus Defteri, No: 6290/1, s. 372) (‹.

Erzi, Camilerimiz Ans. 2/23 ve 71) (Hüseyin Vassaf, Sefî-

ne-i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Ba¤›fllar No:

2306, 2/312-346 Bezcizâde; s. 341 Himmet Efendi; 2/350-

351 Abdüssamed Efendi; 2/347-348 Abdullah Efendi)

(Zeyl-i fiakaik, s. 607 Muhyiddin Efendi) (fieyhi, Vekayiü’l-

Fudalâ, Süleymaniye Kütüphanesi Hac› Beflir A¤a Böl. No:
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479, s. 420-458 Himmet Efendi) (Müstakimzâde, Mec-

mua, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Böl. No: 3397,

s. 47 Bezcizâde, s. 120-138 Himmet Efendi) (Osm. Arfl.

Evkaf Defteri IV, No: 31701) (Evliyalar Ans. Türkiye Ga-

zetesi Yay. 1/85)

MUSA BABA TEKKES‹
(SEL‹M EFEND‹ TEKKES‹-

SADIK EFEND‹ TEKKES‹

veya ÇINAR TEKKES‹)

De¤iflik isimlerle kaydedilen bu tekke, Selâ-
mi Ali Efendi’nin (eski Selâms›z Caddesi)

sa¤ taraf›nda ve küçük Sarmafl›k Sokak ile
Toygar Hamza Sokak aras›ndaki meyilli arazi
üzerinde kurulmufltur. Yüksek bir yerde bulun-
du¤undan çok güzel bir manzaras› vard›r.

Tekke, fieyh Musa Efendi taraf›ndan, tahmi-
nen 1800 tarihlerinde bir Nakflibendî Dergâh›
olarak tesis edilmifltir. Musa Baba’n›n flâhidesi
hazîrede olup üzerinde dört dilimli abanî bir
sar›k vard›r. Kitâbesi fludur:

Yâ Hû
Hazreti fiah flöyle Nakflibende mensub idi kim
‹tdiler asr›nda nice âfl›kân› mukteda
Da’vet-i Hakk’a icabet eyledi gitdi heman
Gûfl-› cane ‘‹rc›î’ s›rr›ndan idince nida
Fevtine tarih içün bu m›sra› Üçler didi
Uçdu çünkim ba¤-› Firdevse bu gün Musa Baba

1224 (1809)

Fakat, Osmanl› Arflivi’ndeki, 2 Ramazan 1214
(28 Ocak 1800) tarihli bir ‘takrir’e göre tekke,
fieyh Selim Efendi taraf›ndan kurulmufltur.
Takrirdeki ifade fludur:

“Üsküdar’da fieyh Selim Efendi’nin bina eyle-
di¤i tekke fukaras›n›n it’am›na (yemek yeme-
leri) medar olmak üzere üç k›yye (okka) koyun
etinin hassa kasapbafl›s› taraf›ndan hergün ve-
rilmesi” (Osm. Arfl. M. Cevdet Tas. Evkaf Def-
teri III, s. 2194. Asl› için Bkz. Saray k›sm› No:
6484)

fieyhinden dolay› Abdullah Efendi Tekkesi is-
miyle de an›lan bu dergâh›n, eski ismi Tekke
Sokak olan bugünkü Toygar Hamza Soka¤›’na
ve eski ad› Sarmafl›k Sokak olan bugünkü Ta-
z› Ç›kmaz› Soka¤›’na aç›lan kap›lar› vard›.

Tekkenin bugün yaln›z iki set halindeki genifl,
a¤açl›kl› bahçesi, iki katl› küçük meflruta bina-
s› ve çok bak›ms›z hazîresi mevcuttur. Bahçe-
de, kitâbesiz bir kuyu bilezi¤i ve meflrutan›n
önünde mermer, kapakl› bir abdest teknesi
vard›r.

Mecmua-y› Tekaya’da âyin günü Perflembe
olan bir Nakflî Dergâh› olarak gösterilmifltir.
Tekkenin ismi olarak da fieyh Selim Efendi
Tekkesi denmifltir. 1890 tarihlerinde Ömer
Efendi fleyh idi. Aç›klama hanesine de ‘fieyh
Sad›k Efendi Tekkesi’ oldu¤u yaz›lm›flt›r. Tek-
ke “Ç›nar nam Mahalde” idi. 1256 (1840) ta-
rihli tekkeler listesine de “Nakflibendiyyeden
Selim Baba Tekkesi der Sultantepesi der Üs-
küdar” diye yaz›l›d›r. Buraya Toygar Tepesi ad›
yerine yanl›fll›kla Sultantepesi ismi yaz›lm›flt›r.

Musa Baba’n›n yerine Abdullah Efendi, onun
yerine de Selim Baba’n›n fleyh oldu¤u san›l-
maktad›r. Selim Baba 1272 (1855) tarihinde
vefat etmifltir. Küçük, dört dilimli sikkeli flâhi-
desi hazîrededir. Bunun zaman›nda âyinler,
hemen yan›ndaki Toygar Hamza Camiinde ya-
p›l›yordu. Bunun için camiin kap›s› üzerine flu
kitâbe konmufltu:
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Selim Efendi-i ehl-i dil yapub bu dergeh-› feyzi
De¤il dergeh heman yapd› kulûb-› Nakflibendân›
Azizim kalbini saf it bu bir beyt-i ‹lâhîdir
Tevcih k›l e¤er görmek dilersen rûy-i irfan›.

fieyh el-hac Selim Efendi’nin yerine o¤lu fieyh
Sad›k Efendi geçmifl ve bu da 1294 (1877) ta-
rihinde vefat etmifltir. Sikkeli flâhidesi hazîre-
de olup kitâbesi fludur:

‹flbu merd-i pür vefa efl-fleyh Sad›k aflk ile
Buldu ifnâ-y› vücud ile bekaya flâh-rah
Çaflni-yâb-› flerâb-nâb-› âlem-tâb olub
Mest-i vecd ü hal idi bi irtiyâb ü ifltinâb
Sanma bu hurflidi mahsuf eyledi hâk-› siyâh
Mazhar-› feyz-i visâl itdi kemâl-i lutf ile
Nakflibendî-i ma’rifet ya’ni Bahaeddin fiah
Çar-erkân tarikin üzre tarihin didim
Cennet’i Sâd›k Efendi itdi yâ Hû cây-gâh.

14 Zilhicce 1294 (20 Aral›k 1877)

1220 (1805) tarihinde dünyaya gelen Sad›k
Efendi zaman›nda tekkede ayr›ca dört dervifl
bulunuyordu.

fieyh Sad›k Efendi’nin yerine Ömer Efendi 
fleyh olmufltur. Vefat tarihi belli de¤ildir. fiâhi-
desi hazîrede yoktur. Ömer Efendi son asr›n en
iyi nevbet vuranlardan biri idi. Nevbet, bay-
ramlarda ve kandil gecelerini karfl›layan âyin
günlerinde muayyen tarz ile baz› müzik aletle-
rinin çal›nmas›na denirdi.

Ömer Efendi, 1315 (1897) tarihinde, Üskü-
dar’da Hallaç Baba Tekkesi fleyhi Ali Fakri
Efendi’ye Nakflibendiyye’den hilâfet vermifltir.
Ömer Efendi’nin fleyhi Sad›k Efendi idi. Onun
fleyhi ise, E¤rikap›’da Emir Buharî fleyhi Salim
Efendi olup nisbet-i tarikleri Eyüp Niflanca-
s›’nda fieyh Murad Tekkesi fleyhi Murad-›
Münzevî’ye kadar uzan›r.

Tekkenin hazîresinde yukar›da yaz›lanlardan
baflka gömülü olanlar flunlard›r:

1240 fievval (May›s 1825). Dergâh-› Âli topa-
rabac›lar›n›n yükleme kâtibi Mustafa
Efendi’nin k›z› Fat›matü’z-Zehra Han›m.

1243 fievval 6 (21 Nisan 1828). Dergâh-› âli
toparabac›lar›n›n yükleme kâtibi Haf›z
Mustafa Efendi. Kitabesi fludur:

Böyle buldum bu cihan› sanki bir z›ll-i hayâl
Ol sebebden kimse itmez halimden suâl

1259 (1843). Arabac›lar Oca¤› Kâtibi Musta-
fa Efendi’nin yirmi yafl›nda vefat eden
k›z› Emine Han›m.

1265 (1848). Kurfluncu el-hac Haf›z A¤a’n›n
teyzesi Zeynep Hatun.

1265 (1848). Kurfluncu el-hac Haf›z A¤a’n›n
annesi Nimetullah Han›m.

1273 (1856). Cenab-› fieyh-i mükerrem Selim
Efendi’yi behiflte sevk idüb ol gözde zev-
ce-i pâki Emine Monla. Son m›sra:

“Cinân› k›ld› fierife Emine Monla makam”

fiiir, Üsküdârî fiair Senih Efendi’nindir.

1275 fiaban 9 (Mart 1859). Postahane-i ami-
reden mütekaid Tatar Ahmet A¤a.

1276 Muharrem 14 (26 Eylül 1855). Nakib-i
kahve-i dergâh-› fieyh Selim Baba / Ey-
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ledi mah-› Muharremde r›hlet-i dar-› be-
ka / Merhum Es-seyyid Sa’dullah Baba.

1278 (1861). ‹zmirli Hac› Mustafa A¤a’n›n efli
el-hace Hasibe Hatun.

1280 (1863). Kavakl› Mustafa A¤a.

1289 (1872). Toparabac›lar› kâtibi Haf›z
Mustafa Efendi’nin efli Ayfle S›d›ka Ha-
n›m.

1295 Rebiyülevvel 25 (29 Mart 1878). Cen-
net-mekân Atiye Sultan hazretlerinin
dâyeleri olup terk-i gülflen-saray-› dünya
ve azim-i ukba olan Nazikber Han›m.
Kitâbe mermer bir levha olup kabrin et-
raf›n› çeviren demir parmakl›k üzerinde-
dir. ‹çindeki flâhidenin kitâbesi fludur:

Cennetmekân Atiye Sultan hazretlerinin dâyesi
merhume Nazikber Han›m’›n kerimesi ve giyim-
bafl› Hasan Tahsin Efendi’nin zevcesi Dilberyar
Han›m. 15 Rebiyülâhir 1322 (29 Haziran 1904).

1296 (1879). Tophane kalemi bafl kâtibi Haf›z
Mustafa Efendi’nin k›z› ve miralay Hüs-
nü Bey’in validesi fierife ‹ffet Zeynep
Han›m.

Tekke, 1924 tarihinde mamur durumda idi.

Kaynaklar: (Mir’at-i ‹stanbul s. 142) (Mecmua-y› Tekaya

s. 14) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 667) (Osm.

Arfl. Nüfus Defteri s. 390) (‹nal, Son As›r Türk fiairleri s.

362) (‹stanbul Belediyesi, ‹hsaiyat Mecmuas› 1328, s. 19)

(Sefîne-i Evliya, 2/51-54) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, 1/55)

RAUFÎ AHMET EFEND‹
TEKKES‹

Tekke, Üsküdar’da, Do¤anc›lar civar›nda,
Halk Dershanesi Soka¤› ile Toprakl› So-

ka¤›n birleflti¤i yerde ve ikinci soka¤›n sol kö-
flesindeki Sinan Pafla Camii yan›nda, takriben
1164 (1750) tarihlerinde tesis edilmifl, âyin
günü Perflembe olan bir fiabanî Dergâh› idi.

Tekkenin bânisi Raufî Seyyid Ahmed Üskü-
darî Efendi, Halvetiyye tarikatinin Ramazani-
ye kolunun fleyhlerinden Selâms›z Mahalle-
si’nde, Selâmi Ali Efendi Tekkesi avlusunda
yatan, Köstendilî Ali Efendi halifelerinden,
alim ve arif bir zat idi. 27 Zilhicce 1170 (12. 9.
1757) tarihinde 102 yafl›nda oldu¤u halde ve-
fat etti. Sikkeli flâhidesi Sinan Pafla Camii ha-
zîresinde olup üzerindeki yaz› fludur:
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Hadimü’l-fukara merhum / ve ma¤fur el muhtac
ilâ / rahmet-i Rabbi’l-afüvvü / ‘l-Gafûr es-seyyid
efl-fleyh / Raufî Ahmed Efendi’nin / ruh-› flerîfi-
çün el-Fatiha. Sene 1170 fî 27 Zilhicce.

Raufî Efendi, 1068 (1657)’de Üsküdar’da do¤-
mufl, medrese e¤itimini tamamlad›ktan sonra,
Üsküdar Kap›a¤as› Mektebi’ne müderris olmufl
ve evinin civar›nda bulundu¤u Sinan Pafla Ca-
miinde imaml›k ve hatiplik yapm›flt›r. Bu s›ra-
da evinin yan›nda bir tevhidhane yapt›rarak
burada irflad ile meflgul olmufl ve yirmi kadar
halife yetifltirmifltir. fiöhretten kaç›n›r ve
münzevîyâne yaflard›. Kendisine inanm›fl olan
Sultan III. Osman (1754-757) s›k s›k ziyareti-
ne gelirdi. ‘Kurretü’l-uyûn’ isminde bir risale-
siyle altm›fl alt› meclis üzere toplanm›fl Arapça
‘Mecalis’i, arifâne ilâhiyat› ve divan› vard›r. 

Çal›fl Raufî lem’a al
Gitsün zamîrinden cidâl
Gel vahdetin bahrine dal
‹mane gel tevhid ile

m›sralar› O’na aittir.

Kendisinden sonra fleyh olanlar flunlard›r:

1- fieyh Seyyid Ahmed Raufî Efendi’nin o¤lu
fieyh Seyyid Mehmed Nurullah Efendi. Vefat›,
15-Rebiyülevvel 1189 (16 May›s 1775) tari-
hinde olup sikkeli flâhidesi babas›n›n yan›nda-

d›r.

2 -

fieyh Nurullah Efendi’nin o¤lu fieyh seyyid el-
hac Abdurrahim Nesib Efendi. 23 Ramazan
1227 (1 Ekim 1812)’de vefat etti. Sikkeli flâhi-
desi babas›n›n yan›ndad›r.

3- fieyh Nesib Efendi’nin o¤lu fieyh seyyid
Mehmed Fazl› Efendi. Vefat›, 9 Zilhicce 1227
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(14 Aral›k 1812) tarihinde olup tafl› mevcut
de¤ildir.

4- Nesib Efendi’nin ikinci o¤lu fieyh seyyid Ah-
med Raufî Efendi. 17 Zilhicce 1228 (11 Aral›k
1813)’de küçük yaflta vefat etti. Ufak flâhidesi
hazîrededir.

K›sa aral›klarla iki fleyh efendinin vefat›n›n ai-
leyi zafa u¤ratm›fl olmas› sebebiyle tekke, an-
cak 25-30 sene sonra yeniden faaliyete geçe-
bilmifltir. Bu sebeple, 1250 (1834) tarihinde
yap›lan Saliha Sultan Dü¤ünü’ne davetli fleyh-
ler aras›nda, tekkenin ad› yaz›l› oldu¤u halde,
fleyhin ad› yaz›lmam›flt›r.

1256 (1840) tarihli tekkeler listesinde “Halve-
tiyye’den Raufî Efendi Tekkesi, der Do¤anc›-
lar, der Üsküdar” diye kaydedilmifltir.

5- Abdülbaki Efendi’nin o¤lu 1272 (1855) do-
¤umlu fieyh Ahmed H›fz› Efendi. Bu s›rada tek-
kenin ikinci fleyhi 1265 (1848) do¤umlu Meh-
med Nâyi Efendi, üçüncü fleyh ise, 1277
(1860) do¤umlu Nu’man Naim Efendi idi.
Tekkede ayr›ca iki de dervifl bulunuyordu.

Tekke ve yan›ndaki fleyh evi 1917 büyük ‹hsa-
niye yang›n›nda yanm›flt›r. Bu s›rada cami de
harap olmufltur.

Ahmet Raufî Efendi’nin halifelerinden Haf›z
Mehmed Efendi Beykoz’da, fieyh ‹smail Efen-
di de, Bo¤aziçi’nde Yeniköy’de birer tekke yap-
t›rm›fllard›r.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Sefîne-i Evliya 5/59-70) (E. Ko-

çu, ‹stanbul Ans. 1/460) (M.Tahir, Osmanl› Müellifleri,

1/177 Raufi) (A. Çelik, Vak›flar Der. 13/588) (Konyal›,

Üsküdar Tarihi 1/71) (Osm. Arfl. Nüfus Defteri s. 376)

(Saliha Sultan Dü¤ünü, 18/b) (Sad›k Vicdani, Tomar-› Tu-

ruk-› Aliyye’nin 4. kitab›, ‹stanbul 1340-1342, s. 95) (Ay-

vansarayî, Vefeyât s. 49)

SAÇLI HAL‹L EFEND‹ TEKKES‹

Atpazar›’nda, Eski Toptafl› Caddesi ile San-
sar Soka¤›’n›n birleflti¤i köflede idi. Karfl›-

s›nda, Genç Mehmet Pafla’n›n 1143 (1730) ta-
rihli çeflmesi ile Atpazar› Osman Efendi Tek-
kesi Camii vard›r. Bu cami, flimdi Hac› Bedel
Mustafa Efendi Camii ad›n› tafl›maktad›r.

Tekkenin ad›, 1199 (1784) tarihli tekkeler lis-
tesinde “Atpazar›nda Saçl› Halil Efendi Zavi-
yesi” diye geçmektedir. Tekke, Mecmua-y› Te-
kaya’da kay›tl› de¤ildir. Çok önceleri ortadan
kalkm›fl olmal›d›r. Yaln›z, Saçl› Halil Efen-
di’nin, etraf› çevrili flâhidesiz kabri, Sansar So-
ka¤›n sa¤ bafl›nda, bir evin bahçesinde ve incir
a¤ac›n›n dibindedir.
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Tekkenin mensup oldu¤u tarikat ve ayin günü
hakk›nda bir bilgiye rastlayamad›k.

Kaynak: (Gezi Notu)

SAÇLI fiEYH HÜSEY‹N EFEND‹
TEKKES‹

Üsküdar’da, Ahmediye Meydan› civar›nda
ve Toptafl› Caddesi üzerinde idi. Bugün

yerinde Vak›flar Bankas› bulunmaktad›r. Kü-
çük hazîresi mevcuttur. Tekkenin karfl›s›nda
Sand›kç›lar Tekkesi ile Hallaç Baba Tekkesi,
hemen yan›nda ise, fieyh Divitçizâde Mehmed
Talib Efendi’nin 1675 tarihlerinde yapt›rm›fl
oldu¤u bir cami vard›. (Yeri için, Sand›kç›
fieyh Edhem Baba Tekkesi bahsine bak›n›z.)

Tekkenin Toptafl› Caddesi’ne aç›lan avlu ka-
p›s› üzerinde, iki sat›r halinde haz›rlanm›fl flu
kitâbe vard›:

Makam-› evliyâd›r menba’-› feyz-i ‹lâhî’dir
Edeble dahil ol âfl›k bu dergâh Hüseyn-i Sünbülî’dir

1110 (1698)

Talik hatla yaz›lan bu güzel kitâbenin sonra-
dan haz›rlanarak konuldu¤u san›lmaktad›r. Ki-
tâbe yaz›l›rken 1180 rakam› 1110 olarak yaz›l-

m›fl veya infla tarihi unutuldu¤u için bu rakam
hak edilmifltir. Çünkü tekke, Ayvansarayl›
Hüseyin Efendi’nin de belirtti¤i gibi, 1180
(1766) tarihinde tesis edilmifltir. Tekkenin ya-
p›lmas›na düflürülen tarih budur:

Hâdi’yâ geldi Yediler söyleyüb tarih ol dem
Barek-Allah ehl-i hakka oldu bu tekye ârâm

1180

Yaklafl›k olarak her tekkenin bir taraf›na ko-
nulan 1110 tarihli kitâbe, Vak›flar Banka-
s›’n›n yerinde ve tekkenin arsas›na yap›lan sa-
lafl oto tamircisinin duvar›nda iken, bankan›n
yap›m› s›ras›nda hazîreye nakledilmifltir.

fieyh Hüseyin Efendi, tekkenin yap›lmas›ndan
iki sene sonra vefat etmifl ve hazîreye gömül-
müfltür. Vefat›na söylenen manzume fludur:

Tabutcular’daki fieyh Hüseyn’in
Arfl oldu bu y›l ruhuna me’va
Köstendilî’den olub halife
fiugûl idi ana ezkâr-› Mevlâ
Emr-i hâcenin bu mektebini
Evvel ol itdi devr ile ihyâ
Vasl-› Hüda’ya rehyâb olunca
Bu ravza âhir cây oldu ana
Her saliki der geldikce tarih
fieyhim Hüseyn’e me’va ola câ

1182 (1768)
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fiâhidesi mevcut de¤ildir. fieyh Hüseyin Efen-
di’nin büyük kardefli, kutbü’l-ârifîn fieyh Süley-
man el-Halvetî’nin (kuddise s›rruh) flâhidesi
1171 (1757) tarihli olup, Karacaahmet Sultan
Türbesi’nin karfl›s›ndaki köflede ve 9. Ada’dad›r.

fieyhi, Köstendilî Ali Efendi 1143 (1730) tari-
hinde vefat etmifltir. Kabri, Üsküdar’da Selâmi
Ali Efendi Tekkesi yan›ndaki hazîrededir.

XX. yüzy›l bafllar›nda tamir edilmifl olan ve
dergâh›n k›ble taraf›nda bulunan tek katl›,
kârgir fleyh evi bugün de mevcut olup vak›fça
kiraya verilmifltir. Semahanesi 1915 tarihle-
rinde yanm›flt›r.

Mir’at-i ‹stanbul yazar›, Tabutçular-K›zlara¤as›
semtini anlat›rken, “1306 (1888) senesinde bi-
na olunmufl bir Tarikat-i Hüseyniye dergâh›
kâindir. ‹flbu dergâhta bugün Sünbülî âyini ya-
p›lmaktad›r” diyerek flimdiki binas›n›n 1888
tarihinde yap›lm›fl oldu¤unu belirtmifltir.

Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- Saçl› fieyh el-hac Hüseyin Efendi. Halvetî ve
Buhurî. Zakir fiükrü Efendi’ye göre kabri tek-
kenin türbesinde idi. Bu türbe bugün mevcut
de¤ildir. Yine ayn› zata göre, Üsküdarî Saçl›

Hüseyin Efendi, Sofyal› Ali Efendi’nin halifesi
olup, ‘Tabutçular fieyhi’ diye ünlü idi.

2- fieyh Saçl› Hüseyin Efendi’nin halifesi Han-
c›zâde fieyh Ali Efendi. Vefat› 1192 (1778) tari-
hinde olup tafl› hazîrededir. Kitâbesi fludur:

Hû / Merhum ve ma¤fur / ilâ rahmet-i Rabbi’l-ga-
nî / Postniflîn Hanc›zâde efl-fleyh-i Halvetî / Ali
Efendi’nin ruhiçün / el-Fatiha. 1192

3- fieyh Fethullah Efendi. Vefat› 1194 (1780)
tarihinde olup, k›r›k flâhidesi hazîrededir. Kitâ-
besi fludur:

Merhum ve ma¤fur / sab›ka post-niflîn es-seyyid
efl-fleyh Fethullah / Efendi’nin ruhiçün...... (K›-
r›k)

4- fieyh Saçl› Hüseyin Efendi’nin halifesi fieyh
‹dris Efendi’nin vefat›: Zilkade 1203 (Temmuz
1789)’dad›r.

5- fieyh ‹dris Efendi’nin o¤lu fieyh Hüseyin Sa-
fiyeddin Efendi. Vefat›, 1258 (1842) senesinde-
dir.

6- fieyh ‹dris Efendi’nin torunu fieyh Hüseyin
Safiyeddin Efendi’nin o¤lu fieyh el-hac Ali ‹dris
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Efendi. Vefat›, 1281 (1864) tarihindedir.

7- fieyh el-hac Ahmet Rifat Efendi. Sa’diyye’den
idi. Vefat›, 1290 (1873)’tedir. Kardefli, 1251
(1835) do¤umlu Mehmed Galib bin Süleyman
Efendi, o¤lu ise, 1279 (1862)’de bu tekkede
do¤an Ahmed fierafeddin Efendi’dir. Devrinde
tekkede ayr›ca iki dervifl bulunuyordu.

8- fieyh Yunus Efendi’nin halifesi fieyh Mehmet
Nazif Efendi. Vefat›, 3 fievval 1302 (16 Tem-
muz 1885)’tedir.

9- fieyh Mehmet Nazif Efendi’nin o¤lu fieyh
Yunus Efendi. Vefat›, 1312 (1894) tarihinde-
dir.

‹nadiye Meydan›’nda ve Gündo¤umu Caddesi
ile ‹nadiye Mezarl›k Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde
ve soka¤›n sa¤ köflesinde, Selim Baba hazîre-
sinde, mezarl›k duvar›n›n hemen arkas›nda,
Sünbülî taçl› bir flâhide üzerinde flu kitâbe var-
d›r:

“Kutbü’l-ârifîn Saçl› Hüseyin Efendi hulefas›
fieyh Kara Ali Efendi. 1202 (1787)”

Ac›musluklu fieyh Hasan Vuslatî Efendi’nin
kabri de tekkenin hazîresinde idi. 1182 Zilka-
desi bafllar›nda (Mart 1769) vefat ederek fiey-
hi Hüseyin Efendi’nin yan›na gömülmüfltür.
fieyhinden 40 gün evvel vefat etti¤i söylenir.
Divan› vard›r.

Tekke Sünbülî Tekkesi olarak kurulmuflsa da
sonradan Halvetî ve daha sonra yine Sünbülî
olmufltur. 1256 (1840) tarihli tekkeler listesin-
de âyin günü Cuma olan ‘Halvetiyye’den Saçl›
Hüseyin Efendi Tekkesi, der kurb-i Ahmediye,
Arsad›r’ diye kay›tl›d›r. 1890 tarihinde bast›r›-
lan Mecmua-y› Tekaya’da ise, âyin günü Pazar-
tesi olan bir ‘Sünbülî Tekkesi’ oldu¤u belirtil-
mektedir. 1250 (1834) tarihinde yap›lan Sali-
ha Sultan Dü¤ünü’ne davetli fleyhler aras›nda
bu tekkenin fleyhi Mehmed R›za Efendi de var-
d›r.

Tekkenin 1840 tarihinden evvel yanm›fl oldu-
¤u, fakat hemen yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Da-
ha sonra, 21 Ekim 1334 (1918) tarihinde çev-
resindeki 230 ev ile beraber yanm›flt›r. Kârgir
tek katl› fleyh evi bugün kiradad›r.

Kaynaklar: (Ayvansarayî, Mecmua-y› Tevarih, Haz. F.

Derin-V. Çabuk, s. 226-386) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 120)

(Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹s-

lâm Medeniyeti Mec. 5/111) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 72)

(Osm. Arfl. Nüfus Defteri S›ra No: 186) (Saliha Sultan Dü-

¤ünü, s. 17/b) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat Mecmuas› 1328,

s. 21) (O. Nuri, Mecelli-i Umur-› Belediye 1/1337) (Ay-

vansarayî, Vefeyât, s. 183)

SAFVETÎ PAfiA TEKKES‹

Tekke, Üsküdar’da Do¤anc›lar Meyda-
n›’ndaki Çak›rc›bafl› Hasan Pafla Cami-

i’nin kuzey taraf›nda ve Üsküdar ‹tfaiyesi’nin
bulundu¤u yerde idi. Tepe üzerinde bulundu-
¤undan, ‹stanbul taraf›n› gören güzel bir man-
zaras› vard›. Tekkenin Hac› Ahmet Pafla ç›k-
maz› ile Sümbülzâde Soka¤›’na aç›lan kap›lar›
mevcuttu. Hazîresi yoktur.

Tekke, Maliye Naz›r› Safvetî Pafla taraf›ndan,
efendili¤i zaman›nda, fieyh Nasuhî Efendizâde
Fazlullah Efendi’nin k›z›n›n o¤lu Mehmed
Mes’ud Efendi için yapt›r›lm›flt›r. Mes’ud Efen-
di, 1240 Zilkadesinin 23 (9 Temmuz 1825)’in-
de hacda vefat etmifltir. Yerine o¤lu Abdurra-
him fiükrü Efendi fleyh olup, 24 Cemaziyelâhir
1284 (23 Ekim 1867)’de vefat etti.

Keçecizâde ‹zzet Molla, fieyh Mes’ud Efen-
di’nin vefat›na flu tarihi söylemifltir:

Azm-i hacc itdi Nâsûhîzâde
Reh-i maksûdde candan geçdi
Söyledim fevtine ‹zzet tarih
fieyh Mes’ûd cihandan geçdi

1240
(‹zzet Divan›, ‹stanbul 1257, s. 64)

Yerine 1255 (1839) do¤umlu o¤lu Mes’ud
Efendi fleyh oldu. 1298 (1881) tarihinde vefat
etti. Bu s›rada tekkenin ‘fleyh-i sânisi’ 1273
(1856) do¤umlu Mehmed Said Efendi idi.
Tekkede ayr›ca bir de dervifl bulunuyordu.

fieyh Mes’ud Efendi’nin yerine kardefli Meh-
med Said Efendi fleyh oldu. Soyad› kanunun
ç›kmas› üzerine Özok ad›n› alan Said Efendi,
dinî musiki sahas›nda vukûfu ile flöhret bulmufl
bir flahsiyet idi. ‹stanbul Rüfldiyesi’nde okudu.
Sonra Harbiye Nezareti’ne memur oldu. Bu ifl-
te 32 y›l çal›flt›. Musikiyi a¤abeyi fieyh Mes’ud
Efendi’den ö¤renmifl, Mutafzâde Ahmet Efen-
di, Hac› Faik Bey (Kabri, Karacaahmet Mezar-
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l›¤›’nda 1. Ada’dad›r) Hac› Nafiz Bey, Pafla
Mehmed gibi tan›nm›fl kimselerden istifade et-
mifltir. Ahlâkî faziletiyle tan›nm›fl ve kendini
sevdirmifl olan bu de¤erli flahsiyetin haf›zas›n-
da binlerce eser mevcuttu. Gerek durak, gerek
ilâhî okuyufllar›nda emsalsiz bir zerafet vard›.
Uzun müddet Hüdâyî ve Nasuhî tekkelerinde
zâkirbafl›l›k yapm›flt›r. 1945 tarihinde ve 89 ya-
fl›nda oldu¤u halde vefat etti. Kabri, Karacaah-
met Mezarl›¤›’nda 1. Ada’da, fiair Nâbî Efen-
di’nin kabri civar›ndaki, Alaeddin Nasuhîzâde
aile sofas›ndad›r. Alaeddin Bey, Karacaahmet
mezarl›¤›n›n duvarlar›n› yapt›rarak unutulmaz
bir hizmet ifa etmifltir.

1250 (1834) tarihinde yap›lan Saliha Sultan
Dü¤ünü’ne bu tekkenin fleyhi fiükrü Efendi da-
vet edilmifltir. 1840 tarihli tekkeler listesinde
‘âyin günü Perflembe olan bir Halvetî Tekkesi’
olarak gösterilmifltir. 1890 tarihinde bast›r›lan
Mecmua-y› Tekaya’da ise âyin günü Pazar olan
bir fiabanî Tekkesi oldu¤u yaz›l›d›r.

Üsküdar Gayrimenkul Vak›flar Listesi’ne göre
tekke, 1924 tarihinde tamire muhtaç durumda
idi. Burada ‘mülhakadan evkaf’ olarak gösteril-
mifltir ki, gerçekte Hac› Ahmed Pafla Vakf›’na
ba¤l› idi. Tekke “bir semahane, iç oda, bir se-

Üsküdar Tekkeleri

471

Safvetî Pafla’n›n

flâhidesi.

Safvetî Pafla’n›n

‹stanbul’daki

(Eminönü) Tekkesi.



lâml›k, dört oda, bir harem dairesi, bahçe, ku-
yu, matbah ve helâ”dan müteflekkildi.

Sicill-i Osmânî yazar› Merhum Mehmet Sürey-
ya Bey, Safvetî Musa Pafla için flunlar› yazm›fl-
t›r:

“Safvetî Musa Pafla, K›r›ml› Rifat Efendi’nin
o¤ludur. Kaleme girip Hasib Pafla’ya kâtib ol-
du. Pafla, evkaf naz›r› olunca, uhdesindeki ka-
p› kethüdal›¤› görevi ona verildi. Sonra cizye
muhass›l›, 1252 Ramazan›n›n 28’inde (6 Ocak
1837) evkaf naz›r›, 1253 Rebiyülevvelinin
27’sinde (1 Temmuz 1837) bahriye müsteflar›,
1255 Cemaziyelâhir’inde hazine defterdar›,
1256 Saferinde Meclis-i Vâlâ azas›, ayn› sene-
nin Zilkadesinde fiam Defterdar›, 1257 Mu-
harreminde (Mart 1841) vezaretli maliye naz›-
r› olup 1261 fiaban›n›n 14. günü (18. 8. 1845)
azl edildi.”

Sonra bir tak›m görevlerde bulundu ve 1270
Muharreminde (Ekim 1853) ikinci defa mali-
ye naz›r›, 1271 Rebiyülevvelinde ticaret naz›r›,
1272 Rebiyülevvelinde üçüncü defa maliye
naz›r› oldu. 1274 Ramazan›nda (Nisan 1858)
dördüncü defa maliye naz›r›, 1275 Recebinde
ikinci defa evkaf naz›r›, 1276 Rebiyülevvelin-
de (Ekim 1859) Meclis-i Vâlâ Reisi olup iki se-
ne sonra azl edildi.

Safvetî Pafla, 1281 fiaban›n›n beflinde (3 Ocak
1865) vefat etti. kabri, Eyüp’te, Mihriflah Va-
lide Sultan Türbesi karfl›s›ndaki mezarl›kta,
kap›dan girince hemen sa¤ tarafta ve hâcet
penceresinin arkas›ndad›r.

Maliye ifllerini iyi bilen, tedbirli, üslûbu güzel,
uzun boylu, dini bütün, afl›r› sofu ve Nakfliben-
dî tarikatine ba¤l› bir zat idi.

Kaynaklar: (M. Pakal›n, Osmanl› Deveti Maliye Naz›rlar›,

s. 62) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 438, 442, 470,

485 494-630-648) (Y. Öztuna, Türk Musikisi Ans. 2/136)

(Sicill-i Osmânî, 3/229 Safvetî Pafla, 4/367 Mes’ur Efendi,

4/557 Nasuhî Efendi) (Mecmua-y› Tekaya) (Nazif Öztürk,

Evkaf-› Hümâyun Nezareti’nin Kurulufl Tarihi, Vak›flar

Der. 16/37) (Osm. Arfl. Kepeci Tasnifi Nüfus Defteri, No:

6290/l, S›ra No: 185) (1256 Tarihli Tekkeler Listesi) (Sali-

ha Sultan Dü¤ünü, ‹stanbul Üni. Merkez Kütüp. ‹bnülemin

Yazmalar›, No: 2802 17/b) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat

Mecmuas› 1328, s. 21) (Osman Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi,

‹stanbul 1304, s. 68, No: 116) (Konyal›, Üsküdar Tarihi

1/54)

SANDIKÇI fiEYH EDHEM BABA
TEKKES‹

Sand›kç› fieyh Edhem Efendi Tekkesi ismi
ile de bilinir.

Tekke, Üsküdar’da, Tabutçulariçi denilen yer-
de ve Toptafl› Caddesi’nin sol taraf›nda idi.
Bugün arsas› ve küçük hazîresi mevcuttur.
Tekkenin sa¤ taraf›nda, (bugün Halil Rüfldü
‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u yerin bir k›s-
m›) Hallaç Baba’n›n Sa’diyye Dergâh›, karfl›
taraf›nda ve bugün Vak›flar Bankas›’n›n bu-
lundu¤u yerde, Saçl› Hüseyin Efendi’nin Sün-
büliye Tekkesi bulunuyordu. Sand›kç›lar Tek-
kesi ile Hallaç Baba Tekkesi aras›nda, K›zlara-
¤as› Mehmed A¤a vakf›ndan oldu¤u san›lan,
tonoz daml› dükkânlar ve K›zlara¤as› F›r›n› di-
ye ünlü f›r›n yer alm›flt›. Bu f›r›n ve dükkânlar
1970 tarihinde yeni Toptafl› Bulvar› aç›l›rken
y›kt›r›lm›flt›r.

Tekke, 1274 (1857) tarihinde, fieyh ‹brahim
Edhem Sandukî taraf›ndan, âyin günü Cumar-
tesi olan bir R›faî Dergâh› olarak tesis edilmifl-
tir. Bunu belirten kitâbe bugün de mevcut
olup tekkenin Toptafl› Caddesi’ne aç›lan ahflap
kap›s› üzerindedir ki, fludur:

Hazreti Seyyid Ahmet er-R›faî kuddise s›rruh
11 Muharrem 1300 (22 Kas›m 1882)

Bu yaz›n›n alt›ndaki ikinci bir mermer levha
üzerine flu kitâbe yaz›lm›flt›r:

fieyh Sandukî Cenab-› Edhem pâk itikad
Yapd›rub bu hankâh› oldu fleyh âgehi
fiems, ç›kd›lar Yediler didiler tarihini
Gel oldu Hakk içün infla R›faî Dergâh›

1274

Kitâbe, Üsküdarl› Osman fiems Efendi taraf›n-
dan yaz›lm›flt›r. 1311 (1893)’te vefat etti. Kab-
ri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda ve 9. Ada’dad›r.

fieyh ‹brahim Edhem Efendi, efl-fleyh ‹brahim
Edhem Efendi’nin halifesi olup, 13 Muharrem
1295 (17 Ocak 1878) tarihinde vefat etti. Kab-
ri tekkenin türbesinde idi. Bu türbe bugün
mevcut de¤ildir. Türbe, flimdiki hazîrenin sa¤
ilerisinde olup, A¤ustos 1983 tarihinde yap›lan
temizlik s›ras›nda pehle tafl› ortaya ç›km›flt›r.
Yan›nda o¤lu Abid Efendi’nin pehlesi vard›r.
Etraflar› alçak bir duvarla çevrilmifltir. Ondan
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evvel bir oduncunun odun y›¤›nlar› alt›nda idi.

Bu hafriyat s›ras›nda toprak alt›ndan ç›kan k›-
r›k bir mermer kitâbe üzerinde flunlar okun-
maktad›r:

“Sâhibu’l-hayrat gümrük emîni Osman Paflazâde
Mehmed Nuri”.

Nuri Bey, Rumeli payeli olup, 1287 fiaban›n›n
25’inde (Kas›m 1870) vefat etti. Kabri, Hay-
darpafla Mezarl›¤›’nda babas›n›n yan›nda iken
bugün mevcut de¤ildir. Annesi, Aflirzâde toru-
nu Efendi’nin Alemdar Mustafa Pafla’ya takdim
etti¤i meflhur güzel Kamertab Kad›n’d›r. Nuri
Bey’in tekkeye neyi vakfetti¤i belli de¤ildir.

Mürflid efl-fleyh ‹brahim Edhem Efendi, 1282
(1865)’de vefat etmifl ve Karacaahmet Sultan
Türbesi arkas›nda, Müneccimler Sofas›’na def-
nedilmifltir. Sütun flâhidesi üzerinde flu kitâbe
vard›r:

“Tarik-i feyz-i refîk-i Nakflibendî ve sair baz› tu-
rûk-› aliyyeden mustahlef olup ulûm-› zâhirî ve
ma’neviye ve fünûn-› mütenevviada kesb-i ifltihar
ve imtiyaz ve menas›b-› Devlet-i Aliyye’de münec-
cimbafl›l›k rütbe-i refias›n› ihraz etmifl iken irtihal-
i dar-› beka eyleyen merhum ve ma¤fur el-muhtac
ilâ rahmet-i Rabbihi’l-Gafûr Cennet-mekân Fir-
devs-âfliyan efl-fleyh el-hac ‹brahim Edhem Efendi
kuddise s›rruh Hazretleri.”

Sandukî fieyh Edhem Efendi, ayn› zamanda
son devrin en muktedir zâkirbafl›lar›ndan biri
idi. 21 sene meflîhatte bulunmufltur. Kendisi,
Mehmed Efendi’nin o¤lu olup 1233 (1817) ta-
rihinde Üsküdar’da dünyaya geldi. O¤ullar›,
1261 (1845) do¤umlu Mehmed fievket Efendi
ile 1266 (1849) do¤umlu Ahmed Abid Efendi-
lerdir ki, Ahmed Abid Efendi babas›n›n vefa-
t›nda fleyh olmufltur. fieyh Edhem Efendi za-
man›nda, dervifllerle beraber tekkede alt› kifli
bulunuyordu.

fieyh ‹brahim Edhem Efendi’den sonra fleyh
olanlar flunlard›r:
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1- fieyh ‹brahim Edhem Efendi’nin o¤lu fieyh
Âbid Efendi. ‘Pamuk Baba’ diye ünlü olup 1308
(1890) tarihinde vefat etti. Kabri, babas›n›n
yan›ndad›r.

2- fieyh ‹brahim Edhem Efendi’nin halifesi,
Hüseyin Efendi’nin o¤lu efl-fleyh Mehmed Efen-
di. Vefat›, 11 Muharrem 1323 (18 Mart 1905)
tarihinde olup kabri türbede idi.

3- fieyh Ahmed Efendi. Vefat tarihi belli de¤ildir.

4- Tekkenin son fleyhi ise, fieyh Abid Efen-
di’nin o¤lu ‹brahim Edhem Efendi idi. Soyad›
kanununda, Sand›kç›o¤lu ismini ald›. Kendisi,
19 fievval 1301 (12 A¤ustos 1884) tarihinde
bu tekkede do¤du ve dedesinin ismi verildi.

29 Rebiyülevvel 1373 (7. 12. 1953)’te vefat et-
ti. Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda 8. Ada’-
da ve fiair Nedim aile sofas› civar›ndad›r.

Yan›nda, 36 yafl›nda ve Kad›köy Hükûmet Tabi-
bi iken, 1. 4. 1957 tarihinde vefat eden o¤lu Dr.
Abid Sand›kç›o¤lu’nun kabri vard›r. Kendisi, 17
A¤ustos 1921’de bu tekkede dünyaya geldi.

Tekkenin hazîresinde befl adet flâhide vard›r
ki, flunlard›r:

1283 (1866). Sikkeli flâhide:

Hazreti fleyh Seyyid Ahmed er-R›faî hulefas›ndan
zâkir el-hac fleyh Seyyid Mustafa Efendi’nin pede-
ri Giritli Mustafa Efendi ve validesi Nimeti Hatun
ruhlar›na Fatiha.

1307 fievval 19 (8 Haziran 1890).

“Meczub-› ‹lâhî / bende-i imam-› R›fa’î / Said Pa-
fla ‹mam› / Hasan R›za Efendi / ruhuna Fatiha”

R›faî âyinleri s›ras›nda mevlid, ilâhî, durak ve
mersiye okumas›yla ünlü olup, Toygartepe’de,
Torbal› Sokak’taki 12 Nolu evinde vefat et-
mifltir. Kendisi bilgili bir kimse idi. Hattatl›¤›
ve flairli¤i de vard›r. R›faî fleyhi olan Hasan R›-
za Efendi’nin 22 sayfal›k bir divançesi vard›r.
‹çinde Seyyid R›za mahlasl› ilâhîleri olup kitap
1290 (1873) fievvalinde bas›lm›flt›r. Eserin so-
nunda flu kay›t vard›r: “Medine-i Manisa’da
‹brahim Çelebi Camii flerifi karfl›s›nda bulu-
nan dergâh-› flerifin bânisi ulema-i alimînden
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ve amilînden Büyük Hadim Mustafa Efendi ti-
lâmîzinden (ö¤rencilerinden) ve tarik-i R›faiy-
ye meflayih-i kâmilînden Antakyavî Hazevîzâ-
de efl-fleyh Seyyid Ahmed Vehbi Efendi haz-
retlerinin zâhiren, bât›nen terbiye gerde-i pira-
nelerinden yetiflip gelen Manisal› fieyh Seyyid
Haf›z Hasan R›za ibn el-hac Abdullah ma’ru-
fün fiha Ifl›k Mektebi hacesi E¤irdiri’nin s›rren
sîraten ve isren tulû ve zuhura gelen nutuklar›
ve güfte-i dil-i ârifâneleri divan› ve kitab-› mü-
rebbîleridir. Eda-y› hidmet-i Hakk ve mürflid
flüdeest elhamdülillah ‹stanbul’da damad-› sâ-
ni-i Mahmud Han Mehmed Said Pafla’n›n da-
iresinde hace ve imam idi.”

Said Pafla Mihrimah Sultan’›n kocas› olup
1288 (1871) tarihinde Beylerbeyi’ndeki yal›-
s›nda vefat etti. Kabri, Üsküdar’da Nasuhî
Efendi Tekkesi hazîresindedir.

Hasan R›za Efendi hakk›nda, büyük flairimiz
Mehmed Âkif’in yazd›¤› “Said Pafla ‹mam›”
bafll›kl› çok güzel fliirden baz› bölümler afla¤›ya
aynen al›nm›flt›r:

Bafllan›r Mevlid’e mu’tâd olan âdâb›yla
Önce tevhîd okunur, gayfl ile dinler herkes
O, güzel, sonra müessir, sekiz on parlak ses,
Kimi yerlerde ilâhî, kimi yerlerde durak,
Kimi yerlerde cemâatle beraber coflarak,
Kalan üç bahri terennümle, çekerken “Âmîn”
Ta uzaklarda çakar zulmet içinde bir enîn.
Gecenin kalbi durur, ürperir inler, cinler,
Aç›lan pencereler, göz kulak olmufl, dinler.
O enîn karfl›ki sâhilden aç›lmaz m› biraz,

Sûr-› mahfler gibi sesler ç›kar›r, flimdi, Bo¤az.
Tutuflur, cephe-i Sînâ’ya döner sîne-i cev:
Sanki yüzlerce yan›k ney savurur yer yer alev
Kayalardan, k›y›lardan bir atefltir ça¤lar.
Lâhn-i Dâvud ile inler yine gûyâ da¤lar.
Âh o kudsî nefes eflbâha ederken sereyan,
Karalar vecd ile pür cûfl, sular pür galeyan
Dem çekip dem tutarak etme¤e bafllar feryâd,
Bo¤az’›n her taraf›ndan bir ‹lâhî inflâd:
“Sultan-› Rusul, flâh-› mümeccedsin efendim.
Bîçârelere devlet-i sermedsin, efendim.
Menflûr-› “Le amrük” le müeyyedsin, efendim.
.............
Kesilir, gitgide, tedrîc ile sesler art›k,
Aktar›r sâhile mevlidciyi bir köhne kay›k.
Koflarak, do¤ruca mâbeyne al›r karfl› ç›kan,
“Nerde kald›n hoca? der, Vâlide Sultan o zaman,
Sen de kallefllik edersen, bize eyvallah ola!”
– Henüz akflamd› ki, gelsem diye, düfltüm de yola,
Yürüdüm haylice... Derken hele sen k›smete bak.
Öteden karfl›ma bir yafll›ca hâtun ç›karak,
– Az›c›k dursana, o¤lum, dedi. Durdum, nâçar.
– Gö¤sün îmanl›ya benzer sana bir hizmet var,
Ama reddetme ki, zâten beni mahv etmifl ölüm;
Bir perîflan anay›m, da¤ gibi evlât gömdüm!
K›z›m›n can› için, bâri bu k›rk›nc› gece,
fiöyle bir mevlid okutsam, diyordum, kendimce
Nas›l etsem? Okuyan çok ya, benim yufka elim...
– Hocas›n elbet okursun, hadi o¤lum, gidelim.
Ne olur bir yorulursan, hadi bekletme günah.
Sen benim yavrumu flâd et ki, rizâenlillah,
‹ki dünyâda azîz eylesin Allah da seni.
Hâtunun sözleri dîvâneye döndürdü beni,
Ne saray kald› hayâlimde, ne sultan, ne filân,
– Çile dolsun, yürü öyleyse, dedim, oldu olan!
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Size yüzlerce adam mevlid okur benden iyi.
Ama bîçâre k›z›n, ba¤r› yan›k, anneci¤i,
Yoklas›n merdini, nâmerdini, insan diyerek,
Eli yüzlerce heyûlâya de¤ip bofl dönecek!
Fukarân›n, seneler belki siler gözyafl›n›,
Hangi tafl pekse, oraya vursun bafl›n›,
Elin evlâd›na yanmaz paras›z bir kimse.
Çâresizdim sizi bekletmede, beklettimse!
– Hoca! der Vâlide Sultan, beni a¤latma, yeter!
Yeniden Mevlid okursun bize, da’vâ da biter.

1308 Cemaziyelâhir 20 (1 fiubat 1891). Fesli
flâhidesinde 12 m›sral› bir fliir vard›r:

Aflç›bafl› ser imam› Mehmed Ali
‹tdi sadakat ile hayli zeman hidmeti

diye bafllayan kitâbesi flu beyt ile son bulmak-
tad›r:

Didi ç›kub flefl-cihet fevtine tarih fiems
Göçdü Mehmed Ali itdi makam Cennet’i

Tarih k›sm› gömülü fesli bir flâhide:

“Tarik-i R›faî fukaras›ndan Ser......... es-seyyid
Ahmed Efendi”

Avluda yekpare kefeki tafl›ndan oyularak ya-

p›lm›fl bir abdest teknesi vard›r. Kapa¤› yok ol-
mufltur. Suyu yan›ndaki kuyudan temin edili-
yordu. Üzerinde on musluk yeri vard›r. Ön
cephesinde flu kitâbe bulunmaktad›r:

Sandûkî Dergâh›’na fieyh Ahmed Efendi’nin vak-
f›d›r.
1324 gurre-i Cemaziyelâhir (23 Temmuz 1906)

Ahflap tekkenin, Çavufldere Caddesi’ne, Ta-
vukçubakkal Soka¤›’na ve Toptafl› Caddesi’ne
aç›lan üç kap›s› vard›. Semahanesinin çat›s›
1940 tarihlerinde çökmüfltür. fieyh Edhem
Efendi’nin ailesi halen devam etmektedir. Ai-
le sofalar› Karacaahmet Mezarl›¤›’nda, 8.
Ada’dad›r.

Kaynaklar: (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 471-474-

790) (‹nal, Hofl Sada, s. 60-259-307) (‹. Hakk›, Merâk›d,

s. 58) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 120-121) (Sicill-i Osmânî,

4/594 Mehmed Nuri Bey) (Mehmed Akif, Safahat, ‹nkilâp

Kitap. 1974 s. 505) (Osm. Arfl. Nüfus Defteri, s. 422) (‹s-

tanbul Belediyesi ‹hsaiyat Mecmuas› 1328, s. 20)

SERBÖLÜK fiEYH AHMET
KEfiFÎ EFEND‹ TEKKES‹

Âyin günü Perflembe olan bu Kadirî Dergâ-
h›, Üsküdar’da Divitçiler Caddesi ile

Harmanl›k Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde ve cad-
denin sa¤ köflesinde, 1142 (1729) tarihli, Vali-
de Kethüdas› Mehmet A¤a Çeflmesi arkas›nda-
ki genifl, a¤açl›kl› bahçenin içinde idi. fiimdi
yerinde bir ilkö¤retim okulu vard›r. Tekkenin
her iki yola aç›lan avlu kap›lar› bulunuyordu.
(Vaziyet plân› için Muhyi Efendi Tekkesi bah-
sine bak›n›z.)

Dergâh›n karfl› köflesinde, 1527 tarihinden ev-
vel yapt›r›lm›fl olan, Muallimzâde, Kazasker
Ahmet Efendi Camii ve hazîresi vard›. Halk
dilinde Divitçiler Camii diye meflhur olan bu
mabetten ve sayd›¤›m›z di¤er üç eserden, bu-
gün hiç bir niflane kalmam›flt›r.

Tekke, Serbölük fieyh Ahmet Keflfî Efendi ta-
raf›ndan 1268 (1851) tarihinde ahflap olarak
yapt›r›lm›flt›r. Kendisi ve kendisinden sonra
fleyh olanlar Divitçiler Camii’nin Cadde üze-
rindeki hazîresinde medfun idiler. Zeynep-Kâ-
mil Hastahanesi önündeki yolun seviyesi indi-
rildi¤inden yüksekte kalm›fl olan hazîre 1971
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senesinde, bu semtin mahalle muhtar› taraf›n-
dan dozerle y›k›lmak suretiyle ortadan kald›r›l-
mak istenmifl fakat, yap›lan müdahale netice-
sinde, parçalanmaktan kurtar›lan tafllar, Kara-
caahmet Mezarl›¤›’na nakledilmifltir. Bunlar,
Harmanl›k Kap›s›’n›n sa¤ taraf›nda ve hasta-
hane önündeki Sal› Soka¤›’n›n tam karfl›s›na
gelen yerdedir. fieyh Ahmet Keflfi Efendi’nin
tafl› da buradad›r. Kitâbesi fludur:

Tarikat-i Aliyye-i / Kadiriyye’den merhum / fieyh
Ahmed Keflfi / Efendi’nin ruhuna / Fatiha. 1288
fî 27 Rebiyülevvel (16 Haziran 1871)

Hassa Ordu-y› Hümâyun’dan Bölükbafl› Ah-
met Bey’in efli fierife Fat›ma Han›m da 1271
(1854) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Üskü-
dar’da Alaca Minare Tekkesi hazîresindedir.
Tafl› vard›r.

Ahmet Keflfî Efendi’nin yerine fleyh olan Ah-
met Remzi Efendi’nin de tafl› buradad›r. Kitâ-
besi fludur:

Tarikat-i Aliyye-i / Kadirriyye’den bu hankâh-› /
flerifenin hadimi iken / azim-i dâr-› beka iden /
ârif-i Billah efl-fleyh / Ahmed Remzi Efendi / ruhu-
na el-Fatiha.
3 Rebiyülâhir 1311 (14 Ekim 1893)

Ahmet Remzi Efendi, 1231 (1816) do¤umlu-
dur.

fieyh Ahmet Keflfî Efendi’nin annesi Ayfle Ha-
n›m’›n tafl› da burada olup 15 Zilkade 1274 (27
Haziran 1858) tarihinde vefat etmifltir.

Tekke, 1875 tarihlerinde, Süleyman Pafla’n›n
efli Fatma Zehra Han›m taraf›ndan yenilenmifl-
tir. Fatma Han›m’›n da flâhidesi, fieyh Ahmet
Keflfî Efendi’nin yan›nda olup kitâbesi fludur:

Kudemâ-y› vükelâ-y› saltanat-› / seniyyeden Cen-
netmekân / Süleyman Pafla’n›n haremi / ve Ende-
run-› Hümâyun’dan mahrec / merhum Hasan
Bey’in / kerimesi ve iflbu dergâh-› / flerifin bâni-i
sânisi merhume ma¤furleha Fat›matü’z-Zehra /
Han›m’›n ruh-› flerifi çün / el-Fatiha.

21 fiaban 1298 (19 Temmuz 1881)

1935 tarihli Pervitij Paftalar›’nda dergâh›n ye-
ri, harabe olarak resmedilmifltir.

Kaynaklar: (Mir’at-i ‹stanbul, s. 126) (Mecmua-y› Teka-

ya) (Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi, Nüfus Defteri, No:

6280/1, s. 382)

SEYFEDD‹N EFEND‹ TEKKES‹

Tekke, Üsküdar’da, Çavuflderesi Caddesi
üzerinde ve Tekke Arkas› Soka¤›’n›n sa¤

taraf›ndaki Salih Efendi Camii içinde tesis
edilmifltir. Salih Efendi, Valide-i Atik Camii
bina emininin hizmetinde iken bu camiyi yap-
t›rm›flt›r. 1000 (1591) tarihinde de vefat et-
mifltir. Kitâbesiz flâhidesi mevcuttur.

Mabedin karfl›s›nda ve Çavuflderesi Caddesi ile
Hatmi Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde bulunan
1233 (1817) tarihli Ümmü Gülsüm Han›m
Çeflmesi, 1991 tarihinde bu cami arsas›n›n ya-
n›na nakledilmifltir. Tekkenin biraz ilerisinde
ise, meflhur Ç›narl› Tekke bulunmaktad›r.

Tekkenin hangi tarihte tesis edildi¤i belli de-
¤ildir. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde
ad› yoktur. 1250 (1843) tarihinde yap›lan Sa-
liha Sultan Dü¤ünü’ne davetli fleyhler aras›n-
da, bu tekkenin fleyhi es-seyyid el-hac Halil
Efendi de vard›.

Osmanl› Arflivi’ndeki B. 1274 (fiubat 1858)
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tarihli bir arzuhalde “Rüveyde Han›m vakf›n-
dan Seyfeddin Zaviyesi meflîhatinin tevcihi”
istenmifltir.

Mabet bir müddet sonra yanm›fl veya y›k›lm›fl
oldu¤undan 1256 (1840) tarihli tekkeler liste-
sinde “Sa’diyye’den Seyfeddin Efendi Tekkesi,
der Çavuflderesi, der Üsküdar, arsad›r” diye
kaydedilmifltir. 1890 tarihinde bast›r›lan Mec-
mua-y› Tekaya’da da yeri arsa olarak gösteril-
mifl fakat fleyhinin Mustafa Efendi oldu¤u be-
lirtilmifltir.

Tekke, âyin günü Pazar olan bir Sa’diyye Der-
gâh› idi.

Kaynaklar: (1256 Tarihli Tekkeler Listesi) (Osman Bey,

Mecmuatü’l-Cevâmi 1304, s. 66/b, No: 112) (Saliha Sultan

Dü¤ünü, s. 21/a) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 89-98) (A. Münib,

Mecmua-y› Tekaya 1307, s. 8) (Osm. Arfl. M. Cevdet Tas-

nifi Evkaf Defteri III, No: 24834)

fiEYH CELÂLEDD‹N EFEND‹
TEKKES‹

Tekke, Sultantepe’de ve Servilik Caddesi
yak›n›nda idi. Tekkenin civar›nda, Arslan

A¤a’n›n 1056 (1646) tarihinde yapt›rm›fl ol-
du¤u klâsik büyük bir çeflme vard›r. Tekke
yüksek bir mevkide yapt›r›ld›¤›ndan çok güzel
bir manzaras› bulunmaktad›r.

fieyhin kimli¤i ve tekkenin yap›ld›¤› tarih bel-
li de¤ildir.

Tekkeye, Karga-Zarife yokufluna aç›lan ahflap
bir kap›dan girilirdi. Bugün yeri hâlâ arsa ha-
lindedir.

1890 tarihlerinde yaz›lan Mecmua-y› Teka-
ya’da kay›tl› olmad›¤›na göre, bu tarihten ev-
vel y›k›lm›fl olmal›d›r.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde bulunan 3
Zilkade 1284 (26 fiubat 1868) tarihli bir ‘arzu-
hal’de, fieyh Celâleddin Efendi Tekkesi için
“Üsküdar’da Sultantepesi’nde Servilik Tekke-
si’ne ‹zmir Tütün gümrü¤ünden tahsis olunmufl
vazife (Para) için berat verilmesi” istenmifltir.

Kaynak: (Osm. Arfl. M. Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri III,

No: 14214)

fiAH KULU SULTAN TEKKES‹
(MERD‹VENKÖYÜ TEKKES‹)

Merdivenköyü’nde, Ankara Asfalt› ile Ka-
y›flda¤› Caddesi aras›nda, Emin Bey Cad-

desi yan›nda ve Tekke Alt› Soka¤›’n›n üzerin-
dedir. Bat› taraf›nda ve Göztepe üzerinde Göz-
cü Baba hazîresi ve muhteflem, abidevî camii
mevcuttur.

Tekkenin ön kap›s› önündeki 1061 (1651) ta-
rihli namazgâh tafl› 1984 tarihlerinde yok ol-
mufltur. Namazgâh›n yan›nda ve biraz gerisin-
deki çeflme mevcut olup Abdülhamit Han’›n
tu¤ras› alt›nda bulunan flu kitâbe güçlükle oku-
nabilmektedir:

Mah Baba suyunu ak›tan Hilmi Baba
Muharrem 1315 (Haziran 1897)

Çeflmenin önünde at ve koyun sulamaya yara-
yan, suyu birbirinden akan üç mermer yalak
vard›r. Çeflmenin arkas›nda mermer kitâbeli
bir havuz ve havuz ile çeflme aras›nda, ulu iki
ç›nar a¤ac› vard›r. Havuzun önünde ve toprak
yol üzerinde 1319 (1901) tarih ve kitâbeli kâr-
gir bir bina vard›. Bugün havuz ve bu bina
mevcut de¤ildir. Çeflmenin iki yan›ndaki salafl
yap›lar da y›kt›r›lm›flt›r.

Cümle kap›s› üzerine dört dilimli bir Bektâflî
tac› yerlefltirilmifltir. Kap› kirifli üzerinde, iki s›-
ra halinde haz›rlanm›fl flu kitâbe vard›r:

Gelüb bu hankâha s›dk ile âfl›k ibadet k›l
Hevâ-y› nefsini terk eyleyüb kesb-i saâdet k›l
Halâs olmak dilersen hal-i hayretden hulûsâne
Makam-› Hazreti fiah Kulu Sultan’› ziyaret k›l

1291 (1874)

Bundan evvel flu kitâbe varm›fl:

Bu bir garib menzil ki yârân
Hiç kimsenin mal› de¤il
Bir bekçiden hâli de¤il

Kap›dan içeri girildi¤inde sol taraftaki kârgir,
iki katl› fleyh evi 1955 tarihinde yanm›flt›r. O
tarihte zaten çok harap durumda idi. 1989-90
y›llar›nda yeniden yap›lm›flt›r. Bunun sa¤ tara-
f›ndaki dairevi semahane onar›lm›fl ve ibadete
aç›lm›fl, yerlere hal›lar serilmifltir.

Yap›, oniki imama izafeten, oniki dilimli ve
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yüzlüdür. Kubbesini bir tafl sütun tutmakta
olup, bu durumu ile aç›lm›fl bir flemsiye gibidir.
Kubbe de, merkez sütun olmak üzere oniki di-
lime bölünmüfl ve nak›fllarla süslenmifltir. Sü-
tunun kaidesine oniki küçük nifl yap›larak
bunlar›n içine kabartma flamdanl› mumlar ya-
p›lm›flt›r. Güzel bir görünüme sahip olan Se-

mahanede mihrap yoktur.

Semahane kap›s›ndan küçük bir antreye giri-
lir. Sa¤ tarafta yalakl› bir musluk yeri vard›r.
Buradaki bir merdivenden üst kata ç›k›l›r. Se-
mahanenin içinde de ayr›ca bu tip bir çeflme
bulunmaktad›r. Kitâbe yoktur.
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Tekkenin aflhanesi ve önündeki setli kameriye
de tamir edilmifltir.

Merhum Bedi fiehsuvaro¤lu’nun Göztepe adl›
eserinden flunlar› ö¤renmekteyiz:

“Dergâh kap›s›ndan içeri girer girmez uzanan
yolun sa¤›nda eskiden Kap›c› Can’›n hücresi,
di¤er dervifl odalar›, abdest musluklar› ve Bac›-
lar mahfili varm›fl. Yolun tam karfl›s›nda yeflil,
bak›ml› bir iç bahçeye bakan güzel, büyükçe
bir bina varm›fl ki, 19. as›r sonlar›nda, Muhar-
rem 1313 (Temmuz 1895)’te Hilmi Dede’nin

yapt›rd›¤› ve bir k›s›m hat›rl› misafirler için
Baba taraf›ndan selâml›k (kabul salonu) olarak
kullan›l›rm›fl.

Yolun sol taraf›nda ise, önceleri tek katl› olup
zamanla bir üst kat daha ilâve edilen iki katl›
bir ikametgâh vard› ki, üstte babalar, altta da
canlar yat›p kalkarlard›. Yaln›z bekârlara mah-
sus oldu¤undan tekkede kalan Baba’lar ve
Can’lar (Dervifller) hep bekârd›rlar.

Binan›n cephesini süsleyen arslan bafll› mus-
luklardan yaln›z bir tanesi, arkadaki hazîreye
ç›kan merdivenin köflesindeki kalm›flt›r. Bek-
tâflîlik’te arslan Hazreti Ali’yi remz etti¤inden
bu musluklar›n süsleme kadar böyle birer rem-
zî manas› vard›. Halen pek harap olan bu ika-
metgâh binas›ndan sonra Bal›m Sultan’›n ma-
kam türbesini geçince semahane geliyordu...
Erenler veya K›rklar Meydan› da denilen sema-
hane bir ara kap› ile dikdörtgen bir k›sma ba¤-
l›d›r ki, burada da mutfak, kiler ve hücreler
vard›r...

Tekkede iki mutfak vard›. Küçük mutfakta
günlük lokma (yemek) piflerdi. Büyük mutfa-
¤›n yan›nda ayr›ca bir hamam, helâ, çamafl›r-
hane, f›r›n ve ah›rlar vard›.

Tekke bir rivayete göre fieyh Edebali’nin kar-
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defli ve bir Ahi olan fiemseddin’in o¤lu Ahi
Hasan taraf›ndan kurulmufltur. Kendisi, Bur-
sa’n›n fethinde Bursa’da, Yeniflehir’in fethinde
de Yeniflehir’de birer zaviye ve imaret kurmufl-
tur. Ancak bu tekke çok k›sa bir zaman sonra
Bektâflî Tekkesi halini alm›flt›r.

Tekkenin önemi, Y›ld›r›m Bayezid’in Anado-
luhisar›’n› (Güzelcehisar) yapt›rmas›na kadar
devam etmifl, ondan sonra Göztepe ve çevresi
bu kaleye vakfedilerek buran›n geliri kalenin
bak›m›na ayr›lm›flt›r.

Tekkenin yerinde vaktiyle Bizans ‹mparatorla-
r›’n›n av köflkü vard›. Burada Ahi Hasan’›n bir
tekke kurmas› sebepsiz de¤ildi. (Genifl bilgi
için Yüzy›llar Boyunca Üsküdar bölümüne ba-
k›n›z.)

1826 senesi, Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›lmas›
s›ras›nda fiah Kulu Sultan Tekkesi’nin fleyhi
Mehmet Baba da Tire’ye sürgün edilmifl ve bü-
tün Bektâflî tekkeleri gibi bu da kapat›lm›flt›.
Fakat bir müddet sonra Sultan Abdülmecit
devrinde izin verilerek Halil Revnakî Baba
âyinlere bafllad›.

1258 (1868) y›l›nda bu tekkenin postniflîni
Hasan Baba, Bektâflîler aras›na fitne sokarak,
Hac› Bektafl-› Veli Dergâh› asitânesi fleyhi Se-
lânikli Hac› Hasan Dede-Baban›n Medine’ye
sürülmesine sebep olmufltu. Bu olaydan sonra,
Hasan Baba’da vefat etmifl oldu¤undan, Meh-
met Ali Hilmi Baba, fiah Kulu Tekkesi fleyhi
oldu. Fakat bununla yetinmeyen Hilmi Baba,
Hac› Bektafl Pir Evi’ni, baz› yandafllar›yla basa-
rak, Periflan Dede-Baba’y› buradan ç›karm›fl
buran›n Dede-Baba’s› olmufltu. Fakat, kendisi-
ne yard›m eden ve Yalanc› Yahya diye bilinen
Nakflî fieyhi’ne vadetti¤i otuz bin alt›n liray›
vermeyince aralar› bozuldu. Hac› Ali Periflan
Dede-Baba tekrar Pir Evi’ne geldi. Hilmi Baba
her fleyin mahv oldu¤unu görünce, 30 bini
Yahya’ya verip birlefltiler ve Periflan Dede-Ba-
ba’y› Pir Evi’nden ç›kar›p Bal›m evine hapset-
tiler ve kardefli Hac› Emin Baba’y› da bir gece
Bal›m evinde öldürdüler.

Bu hadiseler üzerine Hilmi Baba Pir Evi’nde
oturamayarak fiah Kulu Sultan Dergâh›’na
döndü. Elinde müzmin uyuz illeti ç›karak ha-
yat›n›n sonuna kadar elini eldivenle öptürdü
ve flirpençeden vefat etti. Kabri, tekkenin biraz
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ilerisindeki Gözcü Baba sofas›ndad›r. Gözcü
Baba’n›n kitâbesi fludur:

fiah Kulu Sultan ile gelmifl erenler gözcüsü
‹flbu cây-› dilküflâda eylemifl cilvenümâ
Merkad-› pâkin ziyaret eyleyen âfl›klara
Himmetin haz›rd›r ey gerçek erenler da’ima
Evliyadan istiâne eyliyen olmaz melûl
Lâkin ihlas ile lâz›md›r veliye iltica
Eyledi tecdid kabri pâkin Hilmi Dede
Hidmetin eyle kabul yâ Hazreti Gözcü Baba

1307 (1890)

Kitâbe, flair ve hattat olan Hilmi Dede taraf›n-
dan yaz›lm›fl ve söylenmifltir.

Hilmi Dede’nin flâhidesi ondört m›sral› olup 7
Zilhicce 1324 (24 Ocak 1907) tarihlidir.
Önündeki levhada flu kitâbe vard›r:

fiah Kulu Sultan Hazretlerinin Dergâh-› / fierifi
postniflîni ve bâni-i sânisi / fluarâdan sâhibu’l-vakf
el-hac Mehmet Ali / Hilmi Dede Baba’n›n mer-
kad-› flerif-i âlileridir.

Hilmi Dede Baba, 1842’de Sultanahmet Ca-
mii civar›nda do¤du. Babas›, buradaki Güngör-
mez Camii imam› Nuri Efendi idi. Divan›,
Merdivenköyü Tekkesi aflç›bafl›s› Filibeli Ah-
med Mehdi Baba taraf›ndan 1909’da bas›lm›fl-
t›r. Onun devrinde tekkede 22 dervifl bulunu-
yordu.

Burada, son senelerde yapt›r›lan büyük camiin
yerinde ahflap bir köflk vard›. Bunu, fiah Kulu
Sultan Tekkesi’nde yat›p kalkanlara yazl›k ol-
mak üzere Mehmet Ali Hilmi Baba yapt›rm›fl-
t›. Tekkenin tarihinde Hilmi Baba’n›n yeri bü-
yüktür. Tekke ve civar›n› ihya etmifltir. ‹lmiye
s›n›f›ndan ve Küçük Ayasofya Camii imaml›-
¤›ndan ayr›larak fleyh olmufltur. 1258 (1842)
tarihinde do¤mufl olup Güngörmez Camii ima-
m› Osman Nuri Efendi’nin o¤lu idi. Divan›
vard›r.

Tekkenin fleyhlerinden biri de Azbî Mustafa
Dede idi. Kendisi Kütahya’dan gelip Niyazi-i
M›srî Efendi’den hilâfet alm›fl ve Bektafli-
ye’den baz› kimselerle sohbet ederek Bektâflî
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olmufl ve bu tekkeye fleyh tayin edilmifltir.
1160 (1747)’de vefat etti. Kabri tekkenin ha-
zîresinde idi. Divan› vard›r. Niyazi-i M›srî di-
van›n› tamamen tahmis eylemifltir.

Tekkenin hazîresinde, ‹stanbul’un fethine ka-
t›lan ve dergâha ismi verilen fiah Kulu Sul-
tan’›n muhteflem flâhidesi vard›r. Bafl tafl› sik-
keli olup etraf› demir parmakl›k ile çevrilmifl-
tir. fiâhidelerinde yaz› ve tarih yoktur. Önüne
konan 1309 (1891) tarihli kitâbe ile bir alâka-
s› yoktur.

Hazîredeki di¤er flâhideler flunlard›r:

1093 (1682). fieyh Mustafa Efendi.

1097 (1685). fieyh Yusuf Efendi. En eski ta-
rihli tafllar bunlard›r.

1150 (1737). Elif iflaretli tafl, yaz› yoktur.

1175 Muharrem (A¤ustos 1761). Büyük mol-
la sar›kl›. Hac› Feyzullah Efendi. 

“Nesli Hac› Bektafl-› Veli’den”

1206 (1791). Kafesî destarl›, nefis hat. Rical-i
Devlet-i Aliyye’den kethüda-y› Hazreti
sadr-› azam el-hac Mustafa Efendi.

1208 Muharrem 15 (23 A¤ustos 1793). Bu
dergâh›n postniflîni Mahmud Baba.

1214 (1799). Hac› Musa Baba.

1218 fievval 19 (fiubat 1804). Seyyid ‹smail
Baba.

1266 (1849). Ahmet Baba.

1269 (1852). Hac› Sad›k Baba.

1271 (1854). Pafla Baba.

1274 Sad. (1858). Hasan Baba.

1280 (1863). Ali Baba.

1284 Safer 22 (Haziran 1867). Mehmet fiakir
Baba.

1285 (1868). Fesli ve Bektâflî sikke kabartma-
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l›. T›f›l Pafla. (Sicill-i Osmânî, 3/252)

“Göçdü Yâ-hû tutd› ukbada T›f›l Pafla makam”

1291 (1874). E¤rikap›l› Mehmet Sad›k A¤a.
Balmumcu idi.

1292 (1875). Mehmet Baba.

1292 (1875). Musa Baba.

1295 (1878). El-hac Mehmet Baba.

1296 (1879). Hasib Pafla’n›n efli Azmidil Ha-
n›m. Kitâbesi M›srizâde imzal›. Hasib
Pafla’n›n kabri Üsküdar’da Selimiye Ca-
mii hazîresindedir.

1297 Muharrem 15 (Aral›k 1879). Eyüp Pa-
fla’n›n efli Saide Han›m.

1299 (1881). Abdi Efendi. M›srî imzal›.

“Cennet-i a’lây› k›l yâ Rab bu âbidine mekân”

1305 (1887). Arif Baba.

1313 (1895). Abdi Efendizâde Cemil Bey.

1322 (1904). Etraf› demir flebekeli lâhit. Yan-
yal› Vezir Arslan Pafla sülâlesinden ma-
lik Paflazâde, fiura-y› Devlet azas›ndan
ve rütbe-i bâlâ ricalinden Yanyal› Ali
Naki Bey.

1333 Temmuz 25 (1917). Sanduka fleklinde
lâhit. Eflraftan Celâleddin Bey’in k›z› ve
Kolonya eflraf›ndan Ali R›za Pafla’n›n efli
Kerime Han›m. d. 1290.

1336 Cemaziyelevvel 26 (Mart 1918). Uzun
kitâbe. Hac› Ahmed Baba.

“Nûfl-› Kevser itdi Haydar’dan Hac› Ahmed Baba”

1337 Ramazan 14 (Haziran 1919). “Nebil Bey
içdi Mevlâ’dan meyy eltaf ü gufran›”

1929 Koyun resmi kabartmal› flâhide, kitâbesi
fludur:
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Terk-i dünya, h›rka, posti, ehl-i Hakk’dan bî-riyâ
Eyledi hizmet çobanl›¤a bu zât-› pür-hayâ
Ergiri Kazas›’ndan bulunub iflbu mücerret sad›k dil
Son deminde Hû deyüb göçdü heman Musa Baba

1929

fiah Kulu Tekkesi’nin üst kap›s› karfl›s›nda ve
‹mam Ramiz Sokak boyunca uzanan Merdi-
venköyü veya Ali Mansur Baba mezarl›¤› bu-
lunmaktad›r. Mezarl›k kap›s›n›n karfl›s›nda, ‹s-
tanbul’un Fethi’nde, fiah Kulu Sultan ile bera-
ber bulunmufl olan Ali Mansur Baba’n›n aç›k
türbesi bulunmaktad›r. Etraf› parmakl›k ile
çevrilmifltir. Silindir fleklindeki flâhidelerinde
yaz› ve tarih yoktur. Parmakl›k üzerinde flu ki-
tâbe bulunmaktad›r:

Harabe müflrif olmufldu bu türbe çün dil-i âfl›k
Görüb Yahya A¤a nâm›nda bir merd itmifl ihyâ
Gelüb nüma beraber fiah Kulu’yla bunda kalm›fld›r
Zeman-› asr›n›n menzûrudur bu zat-› bî-hemtâ

1299 (1881)
Ketebe Mustafa Yesari Baba.

Mezarl›kta gömülü olanlardan baz›lar› flunlar-
d›r:

1240 (1824). Sikkeli. Tarikat-i Celvetiye fu-
karas›ndan Hassa ahur kâtibi el-hac
Mehmet Arif Efendi’nin o¤lu flehiden
vefat eden Mehmet Raflid Efendi.

1248 Rebiyülâhir 6 (A¤ustos 1832). Hâcegân-
› Divan-› Hümâyundan ve Tarik-i Nak-
fliyye’den fierif Mehmed Baba.

1294 (1877). Ecille-i rical-i devletten Belgrad
Sefiri Ziya Beyefendi’nin büyük validesi
Neveda Han›m.

1305 (1887). Filibeli Dervifl Paflazâde Hac› ‹b-
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rahim Bey’in k›z› S›dd›ka Han›m’›n o¤lu
Ali Bey.

1924 Hariciye Naz›r› Mustafa Reflid Pafla. d.
1860

1947. Sadr-› azam Halil R›fat Pafla’n›n torunu
ve âyândan fiükrü Pafla’n›n o¤lu sefaret
büyük müsteflar› ve hariciye protokol
müdir-i umumisi Fuad Simavi Bey. D.
1298.

Sadr›azam Halil R›fat Pafla’n›n büyük k›z› ve
vüzeradan ve mülga âyân azas›ndan ‹bra-
him fiükrü Pafla’n›n efli Hatice Nühbe
Han›m.

1956 Hüseynî Taç. Ali Tahir Baba. d. 1890

1964. ‹stiklal Madalyal›. Eski fiehremini ve
TTOK kurucular›ndan Dr. Emin Erkol
Seyyito¤lu.

Kaynaklar: (Bedi fiehsuvaro¤lu, Göztepe, s. 17 vd.) (M.

Serto¤lu, Bektâflîlik, s. 326-328) (M. Baha Tanman, ‹stan-

bul’da Merdivenköyü’ndeki Bektâflî Tekkesi’nin Meydan Evi

Hakk›nda, S. Eyice Arma¤an›, s. 328) (Ali Hilmi Dede Ba-

ba’n›n Divan›, ‹stanbul 1327) (E. Koçu, Bektâflîler, Bektâflî

Tekkeleri, ‹stanbul Ans. 5/2443) (M. Larus 8/537, Mehmet

Ali Baba) (S. N. Ergun, Bektafli, K›z›lbafl, Alevi fiairleri ve

Nefesleri, 2/114, 133, 135, 3/172, 177, 251, 256, 271,

274, 275) (M. T. Oytan, Bektâflîli¤in ‹ç Yüzü, 2. cilt,

1960) (A. Çetin, Vak›flar Der. 13/589) (Osm. Arfl. Nüfus

Defteri, s. 388) (Türk Dili ve Ed. Ans. 4/235) (Ayvansara-

yî, Vefeyât, s. 108)

fiEYH HAFIZ TEKKES‹
(fiEYH HAFIZ ‹SMA‹L EFEND‹

TEKKES‹)

Âyin günü Pazar olan bu Halvetî Tekkesi,
Aflç›bafl› Camii civar›nda, Nuhkuyusu

Caddesi üzerinde ve Mehmet Çavufl Sokak ile
Arakiyeci Sokak aras›nda idi. Önünde Süt Ba-
ba aç›k türbesi, yol afl›r› yerde ise Mihriflah Va-
lide Sultan Çeflmesi ile Hekimbafl› Nuh Efen-
di’nin açt›rd›¤› ve Nuhkuyusu ismiyle maruf
kuyu bulunmaktad›r. Bu yüzden eskiden semt,
Kuyubafl› ad›yla an›l›rd›. fiimdi ise Kap›a¤as›
denmektedir.

Tekkenin ad›, 1199 (1784) tarihli tekkeler lis-
tesinde yoktur. 1256 (1840) ve 1294 (1877)
listelerde ise Karacaahmet’te oldu¤u belirtil-
mifltir.

Arflivdeki tarihsiz bir ‘arzuhal’e göre, “Üskü-
dar’da Nureddin Cerrahî tarikinden Haf›z ‹s-
mail Efendi Zaviyesi’ne taamiye (yemeklik)
tahsisi” istenmifltir.

Zakir Mehmet fiükrü Efendi, bu tekke hakk›n-
da diyor ki:

“Üsküdar’da Aflç›bafl› Mahallesi’nde vaki as-
hab-› hayrattan Arif-i Billah fieyh Yahya Mo-
ravî hazretleri hulefalar›ndan fleyh Haf›z ‹sma-
il Efendi’nin vaz’› meflîhat buyurduklar› tekke-i
flerifte güzeran eden meflayih hazretleri:

1- fieyh Yahya Moravî Efendi’nin halifesi fieyh
Haf›z ‹smail Efendi. Vefat›, 1190-1200 (1776-
1785) tarihleri aras›ndad›r.

2- fieyh Haf›z Efendi’nin halifesi fieyh Musa
Dede Efendi. 1201 (1786) tarihinde vefat etti.

3- Moravî fieyh Yahya Efendi’nin torunu ve
fieyh Abdüflflekur Efendi’nin o¤lu fieyh Meh-
med Zeynel-abidin Efendi. Vefat›, 1235 (1819)
tarihindedir.

4- fieyh Abdüflflekür Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmet Ârif Dede. 20 fievval 1238 (1 Tem-
muz 1823) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, ‹s-
tanbul’da Nureddin Cerrahî Türbesi’ndedir.
1165 (1751)’de do¤du.

5- fieyh Mehmed Ârif Dede’nin o¤lu fieyh Yah-
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ya fierafeddin Efendi. Vefat›, 1263 (1847) tari-
hindedir.

6- fieyh Yahya fierafeddin Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmet Nureddin Efendi. Vefat› 3 Ramazan
1291 (14 Ekim 1874) tarihindedir.

7- Haflim Efendi. Son fleyh olup vefat tarihi
belli de¤ildir.

Mecmua-y› Tekaya’da ve 1890 tarihlerinde,
tekkenin yeri arsa olarak gösterilmifltir.

Moravî fieyh Yahya Efendi Nureddin Cerrahî
Tekkesi’nin 6. fleyhi olup 1184 (1770) tarihin-
de, o¤lu fieyh Abdüflflekür Efendi ise, 1187
(1773) tarihinde vefat etmifltir. Her ikisinin
kabirleri de Nureddin Cerrahî Türbesi’ndedir.
M›s›rl› diye ünlü olan Abdüflflekür Efendi, Sa-
mi Pafla’n›n dedesi, Subhi Pafla’n›n babas›d›r.
O¤lu, Arif Dede Üsküdar’da bir tekke tesis et-
mifltir. (fieyh Mehmet Arif Dede Efendi Tek-
kesi bahsine bak›n›z.)

Tekkenin kurucusu fieyh Haf›z ‹smail Efendi 

Nureddin Cerrahî Tekkesi’nden yetiflmifltir.

Kaynaklar: (Mecmua-y› Tekaya) (Zakir fiükrü Efendi, ‹s-

tanbul Tekkeleri, Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec.

1/78) (Saliha Sultan Dü¤ünü, s. 18/b) (Osman Bey, Mec-

muatü’l-Cevâmi 1304, s. 66, No: 80) (Baflbakanl›k Osman-

l› Arflivi, Muallim Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri II, s. 875,

No: 15802)

fiEYH HAS‹B EFEND‹ TEKKES‹
(fiEYH SADIK EFEND‹ TEKKES‹)

Âyin günü Pazartesi olan bu Bedevî Tekkesi,
Üsküdar’da Toptafl› Caddesi ile Tabaklar Ma-
hallesi aras›nda, Balc›lar yokuflu ile Devran
Soka¤›n birleflti¤i yerde ve Devran Soka¤›n sol
köflesinde idi. Yak›n tarihe kadar arsas› mev-
cuttu. fiimdi yerinde apartmanlar vard›r. Soka-
¤›n tam köflesinde Hasib Efendi’nin kabri bu-
lunmaktad›r. fiâhidesi yoktur. Tamir s›ras›nda
yanl›fll›kla Hüseyin Baba diye yaz›lm›flt›r. Biraz
ileride ve Balc› yokuflu üzerinde flâhidesiz Ah-
met Dede’nin Kabri mevcuttur. Bak›ml› olan
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Hasib Efendi kabrinin karfl›s›nda, 995 (1587)
tarihinde, K›zlar A¤as› Mehmet A¤a taraf›n-
dan yapt›r›lan çeflme ve namazgâh vard›r. Tek-
kenin yeri tapuda 262 ada, 10 parsel diye ka-
y›tl›d›r.

Tekkenin az ilerisinde ve Takatuka Sokak üze-
rinde büyük bir su haznesi bulunmaktad›r.
Kesmetafl ve tu¤la hat›ll› olarak yapt›r›lm›fl
olan bu haznenin, Sar› Mehmet Pafla’n›n muh-
teflem kona¤› alt›nda bulundu¤u söylenmekte-
dir. Bu haznenin az ilerisinde kona¤a ait oldu-
¤u san›lan kemerli bir kap› ve yüksek duvarlar,
1960 senesine kadar mevcuttu. Mehmed Pafla,
1129 (1717)’de Kavala’da öldürüldü. Kabri,
oradaki Ulu Cami’dedir. Eserleri vard›r. De-
¤erli bir vezirdi. (Sicill-i Osmânî, 4/213)

fieyh Hasib Efendi Tekkesi, 1199 (1784) ta-
rihli tekkeler listesinde “Edhemî Mehmet
Efendi zaviyedâr› Seyyid Hasib Efendi” ad› ile
kaydedilmifltir. 1256 ve 1294 (1840-1877) ta-
rihli listelerde ise “Bedeviyye’den Hasib Efen-
di Tekkesi der kurb-i Toptafl› der Üsküdar” di-
ye kay›tl›d›r.

Mecmua-y› Tekaya’da “fieyh Hasib Efendi
Tekkesi, Üsküdar’da Toptafl›’nda, Bedevî Tek-
kesi, 1307 (1889) tarihlerindeki fleyhi Halim
Efendi olup fieyh Sad›k Efendi Tekkesi ad› ile
de bilinir” diye kay›tl›d›r.

Tekkenin fleyhleri flunlard›r:

1- fieyh Mehmed Hasib Efendi. 1784 tarihli tek-
keler listesinde ad› oldu¤una göre tekkesini en
geç 1190 (1776) tarihlerinde tesis etmifl olma-
l›d›r. Tekkenin 1208 (1793) tarihinde kurul-
du¤unu söylemek herhalde yanl›flt›r. 18 Mu-
harrem 1210 (Temmuz 1795) tarihinde 74 ki-
tapl›k bir kütüphane kurmufltur. Kitaplar›n
hepsi tasavvufa dair eserler olup korunmas›
görevi tekkenin fleyhlerine flart koflulmufltur.
Hasib Efendi’nin vefat tarihi belli de¤ildir.
Hasib Efendi Celvetiyye ve Nakflibendiyye
meflayihinden idi. Tekke daha sonra Bedevî
olmufltur.

2- Nakflibendî fieyhi Seyyid Mehmet fiakir Efendi.
Vefat›, 1227 (1812) tarihindedir.

3- Kalpakc› fieyh Mustafa R›zaeddin Efendi. Ve-
fat›, 1255 (1839) tarihindedir. Kendisi Bede-
viye fieyhi olup tekke onun zaman›nda bu hü-

viyete bürünmüfltür. Tekkeyi yeniden yapt›rd›-
¤› için ikinci bâni say›lmaktad›r.

4- fieyh Mustafa R›za Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmet Sad›k Efendi. Vefat›, 1278 (1861) tari-
hindedir.

5- fieyh Mehmet Sad›k Efendi’nin o¤lu fieyh
Abdülhalim Efendi. Vefat›, fievval 1318 (fiubat
1901) tarihindedir. 1264 (1847) do¤umludur.

6- fieyh Abdülhalim Efendi’nin kardefli es-Sey-
yid Ali Efendi. 1271 (1854)’te dünyaya geldi.
Vefat tarihi belli de¤ildir. Devrinde, tekkede
kendisinden ve ailesinden baflka bir de dervifl
bulunuyordu.

Tekkenin bânisi fieyh Hasib Efendi’nin, Vefe-
yât-› Ekabir-i ‹slâmiye adl› bir eseri vard›r. Bu
eser, Kazasker fiem’i Mehmet Molla’n›n, Es-
marü’l-tevarih (tarih meyveleri) adl› eserinin
bafll›ca kayna¤›d›r. fiem’i Molla 1299 (1881)
tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Toptafl› Cami-
i’ndedir. Hasib Efendi’nin bundan baflka, Nak-
flibendî meflhurlar›ndan Ahmet Yekdest ile
Hoca Mehmet Emin Tokadî’nin menkibeleri-
ni anlatan bir eseri daha vard›r.

Kaynaklar: (Mecmua-y› Tekaya) (M. Tahir, Osmanl› Mü-

ellifleri, 3/64, 144) (‹. Erünsal, Türk Kütüphanesi Tarihi,

2/122) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi. Ak-

batu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/76) (1256-1294 tarihli tekke-

ler listesi) (Saliha Sultan Dü¤ünü, s. 23/a) (‹stanbul Beledi-

yesi ‹hsaiyat Mecmuas› 1328, s. 22) (Osm. Arfl. M. Cevdet

Tasnifi Evkaf Defteri I, No: 45)

fiEYH MUSTAFA EFEND‹
TEKKES‹

Üsküdar’da Mirahur Camii içinde tesis
edilmifl bir tekke idi. 1199 (1784) tarihli

tekkeler listesinde “Ayazma’da Mirahur Camii
içinde fieyh Mustafa Efendi Zaviyesi” ad›yla
bir tekke kaydedilmifltir. Tekkenin ne kadar
devam etti¤i belli de¤ildir. 1840 tarihli tekke-
ler listesinde ad› yoktur.

1890 tarihinde bast›r›lan Mecmua-y› Tekaya
adl› eserde “fieyh Mustafa Efendi Zaviyesi” is-
mi ile kaydedilmifl bir tekke yoktur. Yaln›z,
“‹mrahor’da, âyin günü Perflembe olan, Celve-
tiyye tarikinden, Ayfle Sultan Tekkesi” ad› ile
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bir tekke yaz›lm›fl fakat fleyhi belirtilmemifltir.
Ayfle Sultan’›n bu civarda bir çeflmesi ve ayr›-
ca bir de tekkesi bulunmaktad›r.

fieyh Mustafa Efendi Tekkesi’nin k›sa ömürlü
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Kaynaklar: (A. Çetin, ‹stanbuldaki Tekke, Zaviye ve Han-

kâhlar Hakk›nda, 1199 (1784), Vak›flar Der. 13/589)

fiEYH MUSTAFA EFEND‹
TEKKES‹

(fiEYH CAM‹‹)

Mabet, Selmani Pak Caddesi ile fieyh Ca-
mii Soka¤› aras›ndad›r. Avlu kap›s› cad-

de üzerindedir. Kesme tafltan yap›lm›fl, çift sö-
veli ve harpufltal› olan bu kap›n›n ilerisi ve iki
yan› hazîredir. Sa¤ taraftaki mezarl›kta, Hüdâ-
yî Âsitânesi fleyhlerinden olup 1123 (1711)’de
vefat eden Erzincanî Mustafa Efendi’nin, k›z›
Zeynep Han›m’›n, 1060 (1650)’de vefat eden
Arslan A¤a’n›n ve 1141 (1728)’de vefat eden
Mehmed Sait Efendi’nin kabirleri vard›r.

Avludaki on yüzlü mermer flad›rvan›n ahflap
sütunlar üzerindeki gölgeli¤i y›k›lm›flt›r. Ahflap
iki katl› fleyh evi flad›rvan›n önündedir. Cadde
üzerinde, hazîrenin önünde kesme tafl bir çefl-
me vard›r. Bunun hemen arkas›nda 1325
(1907)’de vefat eden meflhur Halil Rüfltü
Bey’in etraf› demir parmakl›kl› kabri bulun-
maktad›r.

Kare plânl› mabet kesme tafltan tu¤la hat›ll›
olarak yap›lm›flt›r. Çat›s› ahflapt›r. Büyük ve
yüksek sekiz pencereden ›fl›k al›r. Duvarlar› ka-
lem iflleri ile bezenmifltir. Kad›nlar mahfili iki
ahflap sütun üzerine oturtulmufltur. Mihrab› bir
nifl fleklindedir. Ahflap minberinin bir özelli¤i
yoktur. Sa¤ taraftaki minaresi, muntazam kes-
me tafltan yap›lm›fl olup devrinden kalmad›r.
Külah› kurflun kapl›d›r.

Son cemaat yerine aç›lan cümle kap›s› üzerinde,
yedi sat›r halinde haz›rlanm›fl, yirmi m›sral› ve
m›sralar aras› cetvelli flu kitâbe bulunmaktad›r:

Defterdâr-› bâb-› hayra eylemifldi kayd-› nâm
Yapdurub bu ma’bedi vaktiyle bir zât-› sa’îd
Kalb-i âfl›k-vefl mürûr-› vakt idüb ama harab
Olmaz olmufldu vücudundan ahâli müstefîd

Hazreti fiah-› Cihan’›n Bahri Pafla bendesi
K›ld›¤› çün celb-i da’vat itme¤e sa’y-› mezîd
Sûret-i hali ‹mam-› Müslimîn’e söyleyüb
Eyledi inflâs›na tahsil-i ferman-› akîd
Habbezâ flehinfleh-i devrân›na serdâr olur
Âsitân-› flevketin takbil içün cerh-› anîd
Sim ü zer rîzân ider bârân gibi her cânibe
Pek büyük mizâb-› ihsand›r o Sultan-› vâhid

* * *
Bir yere cem’ itseler âlemdeki hayrât›n›
Bir mu’azzam flehr olur gayet dilârâ vü sedîd
Olsun flehr-i flerefzân›n bu da bir mescidi
Payidar itsün k›yam-› haflre dek Rabbü’l-mecîd
Eyleyüb ins ü melek her kûflesinde i’tikaf
K›lsun ol fiah-› felek-câhe senâyâ-y› adîd

* * *
Nasa i’lân eylesün Kâz›m kulu tarihini
Bu mu’azzez cami’i yapd›rd› Han Abdü’l-hamîd
1304 (1886)
M›srizâde Ali R›za

Klâsik okunufla göre kitâbeler, sa¤dan bafllaya-
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rak sola do¤ru devam eder. Oysa bu kitâbe yu-
kar›dan afla¤›ya do¤ru yaz›lm›flt›r.

Kitâbe, Koçinal› flair, Ferik Kâz›m ‹brahim Pa-
fla taraf›ndan yaz›lm›flt›r. ‘Mekaalid-i Aflk’ ile
‘Divançe-i Efl’ar’ adl› eserleri vard›r. Divan›nda
bu kitâbe yaz›l› de¤ildir. 17 Ramazan 1307 (7
May›s 1890) tarihinde Aç›ktürbe’deki evinde
vefat ederek, Hüdâyî Mahmud Efendi Camii
avlusunda, Lütfi A¤a Kütüphanesi’nin üst ta-
raf›ndaki hazîreye gömülmüfltür. Bedevî tariki
fleyhlerinden oldu¤u halde Celvetiye’den de
tac giymifltir.

M›srîzâde diye imza atan ta’lik yaz› üstad› Ali
R›za Bey, 1231 (1816)’de Bursa’da do¤mufltur.
Sultan Mahmut, Sultan Abdülmecit, Sultan
Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit zaman›nda
bir çok görevlerde bulunmufltur. Sadrazam Yu-
suf Kâmil Pafla’n›n efli, M›s›rl› Prenses Zeynep
Han›m’a olan ba¤l›l›¤›ndan dolay› ‘M›s›rl›o¤lu’
diye ün alm›flt›r. 19 Zilkade 1323 (16 Ocak
1906)’da 92 yafl›nda bulundu¤u halde Üskü-
dar’daki evinde vefat ederek Çiçekçi Camii
hazîresine gömülmüfltür. Kabir tafl›nda uzun
bir kitâbesi vard›r.

Cami, Divitçi fieyh Mustafa Efendi taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Bunu, cami sahn›na aç›lan kap›-
s› üzerindeki kitâbeden ö¤renmekteyiz. Üç sa-
t›r halinde, sekiz m›sral› olarak haz›rlanm›fl
olan kitâbe, fiair Haf›z Mustafa Çelebi taraf›n-
dan yaz›lm›flt›r.

Kethüda Arslan A¤azâde ki nâm› Mustafa
Fazl-› hatt›yle aç›ld› ana ebvâb-› sülûk
Cami’i ümmet açub mâlin vasiyyet eyleyüb
Olmufldu pir-i muhtar eshâb-› sülûk
Zikr-ü tevhid ile ihyâ eyle yâ Rab camii
Tâ ki âhir olana etvâr âdâb-› süluk
Pes temam oldukda Haf›z didi tarihini an›n
Cami’-i eshab-› sünnet câ-y› erbab-› süluk

Sene 1061 (1651)

Camiin yap›m›na H. 1059 veya 1060 tarihin-
de bafllanm›fl olmal›d›r. Çünkü, 1060 (1650)
tarihinde vefat eden fieyh Mustafa Efendi’nin
babas› Arslan A¤a, camiin mihrab› önüne gö-
mülmüfltür.

fieyh Mustafa Efendi ‘Seydiflehirli Kurt A¤a’ n›n
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torunu, Arslan A¤a’n›n o¤ludur. Arslan A¤a,
“Valide kethüdas› Behram A¤a’n›n kethüdas›
iken 1056 (1646)’da efendisinin vefat› üzerine
Kösem Valide Sultan’a kethüda” olmufltu.
Arslan A¤a’n›n Seydiflehri’nde de bir camii
vard›.

Evliya Çelebi’nin beyan›na göre, Arslan
A¤a’n›n Üsküdar’da, avc›lara mahsus bir ha-
mam›, saray› ve camii vard›r. Bu camiin efli
Ayfle Hatun’a ait çeflmenin arkas›ndaki cami
oldu¤u san›lmaktad›r. (Kumru Camii bahsine
bak›n›z.) Arslan A¤a’n›n Sultantepe’de, Servi-
lik Caddesi üzerinde 1056 (1646)’da yapt›rm›fl
oldu¤u bir çeflme vard›r. Arslan A¤a’n›n kefe-
ki tafl›ndan yap›lm›fl diktörtgen prizmas› flek-
lindeki kaba kabir tafl› üzerinde silinmek üzere
bulunan bir yaz› ile:

“Sâhibu’l-hayrat merhum Arslan A¤a ruhu içün
Fatiha 1060”

diye yaz›l›d›r.

fieyh oldu¤u için bu isimle an›lan camiin bâni-
si “Devatî fieyhi Mustafa Efendi, Hüdâyî Aziz
Mahmud Efendi Tekkesi fleyhlerindendir.”
‹nabet ve hilâfeti fieyh Mak’ad Ahmet Efen-
di’dendir. (öl. 1639) Mustafa Efendi, Hüdâyî
Âsitânesi’ne postniflîn olmam›flt›r. 1067
(Temmuz 1657)’de vefat ederek fieyh camii
kap›s› karfl›s›ndaki türbesine gömülmüfltür.
(Bu türbe bahsine bak›n›z. O¤lu, Devatç›zâde
fieyh Mehmet Talib Efendi için bu isimle bili-
nen camii bahsine bak›n›z.)

1061 (1651) tarihinde yapt›r›lan mabet, za-

manla harap olmufl ve inflas›ndan 243 sene
sonra, Sultan II. Abdülhamit devrinde, Bahri
Pafla taraf›ndan, Tophanelio¤lu’ndaki köflkün-
de oturdu¤u s›ralarda, flimdiki flekli ile tamir
ettirmifltir. Bu s›rada, d›fl kap› üzerinde bulu-
nan ilk kitâbe camiin iç mekâna aç›lan kap›s›
üzerine nakledilmifltir.

Bahri Pafla, Halid bin Velid sülâlesinden mefl-
hur Bedirhan Pafla’n›n 95 çocu¤undan biridir.
1264 (1848) tarihinde, 34 kad›n› ile ‹stanbul’a
geldi¤inde, Abdülmecit taraf›ndan kendisine
bugün Darüflflafaka Lisesi olan büyük konak ih-
san edilmiflti. Pafla, 1284 (1867-68)’de fiam’da
vefat etmifltir.

Uzunboylu, levent yap›l›, gayet yak›fl›kl› ve
do¤ru bir kimse olan Bahri Pafla “Yaver-i hazre-
ti flehriyarî” idi. Sonra Beyo¤lu Mutasarr›f› ve
daha sonra da Adana Valisi olmufltur. Bu gö-
revde iken 6 A¤ustos 1908’de azil edildi ve k›-
sa bir müddet sonra da emekliye ayr›ld›. Sultan
Abdülhamit’in itimat etti¤i bir kimse idi.

Bedirhan Pafla’n›n en tan›nm›fl o¤ullar›ndan
biri de, Üsküdar Kumandan› Ali fiamil Pa-
fla’d›r. Kumandanl›k mevkii Selimiye K›fllas›
olan Pafla, Kad›köy’de, Hünkârimam› Mahal-
lesi’nde, Kad›köy-Ac›badem yolu ile Taflköprü
Caddesi’nin birleflti¤i yerde ve köfledeki muh-
teflem ahflap köflkünde oturuyordu. Bugün ye-
rinde bir ilkö¤retim okulu vard›r.

Bir çok menk›besi olan fiamil Pafla, fiehremini
R›dvan Pafla’n›n 27 Muharrem 1324 (22 Mart
1906) tarihindeki öldürülmesi olay› ile alâkas›
olmad›¤› halde, Libya’ya sürülmüfl ve orada
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1908 tarihlerinde vefat etmifltir. Bahri Pa-
fla’n›n a¤abeyi olan Ali fiamil Pafla zeki, cesur
fakat vükelâ ve sivrilmifl devlet adamlar›na
sert, fakir halka karfl› mert ve cömert bir kim-
se idi.

‹lk kitâbenin yazar› Haf›z Mustafa Çelebi’ye,
flairlerden Hayalî Bey’in adam› olmas› sebebiy-
le Hayalî Haf›z› denirdi. 1065 (1655)’de vefat
etti. Kültürlü ve nüktedan bir flair idi.

fieyh Camii sahn›nda ve özel bir yerde Kâ-
be’nin anahtar› ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in
nâlini bulunuyordu.

Afla¤›daki yaz› fiair Senih Efendi’nin divan›n-
dan al›nm›flt›r:

“Üsküdar’da fieyh Cami-i flerîfi derununda
mevzu’mahall-i ta’zîm olan miftah-› flerîf-i
Beyt-i Hudâ ve na’lin-i muhteremîn-i Hazret-
i Mustafâ makam-› âlîsine tahrîr olunan
k›t‘ad›r:

fiart-› edeble dâhil ol ey tâlib-i Hudâ
Mevdû’dur bu mâbed-i âlîde habbezâ
Miftâh-› pâk-i Beyt-i Cenâb-› Hudâ ile
Na’lin-i zât-› Hazret-i Sultân-› Enbiyâ
Na’lindir müflerref-i ikdâm-› Ahmedî
Miftâhd›r kilitdir Beyt-i Kübrâ’ya
Yani cenab-› Pîr Hüdâyî halifesi
‹bn-i Devâtî ârif-i Hakk fieyh Mustafâ

Te’sis idüb bu cami-i envar-› lâmii
K›ld›kdan sonra azm-i tecelligeh-i beka
Necl-i mükerremi halefi fieyh Tâlib
Kim âstân-› Pîr’de fleyh idi çün ana
K›lm›fl idi hediye bu iki tebrîki 
Merhum Han Mehmed Rabi-i temennâ
Ol dahi camii peder-i kâmkâr›na
Vaz’ eyledikce oldu ziyaretgeh-i âlâ
Sen de kemâl-i hürmet ü ta‘zîm-i pâkle
Gel ol gubar-› hâkine rû-mal ü çehre-sâ
Hem cami-i flerîf bu hem tekye-i münîf
Âyin-i Celvetî sürülür bunda hâliyâ
fieyhi Hasîb Efendi dahi s›dk-› kalble
Îfa-y› hüsnü h›dmetde itmekte i’tinâ
fieyh ve mürîd ve zâkir ve züvvâr›na Senih
K›lsun flefâat ile Resul-i Hudâ atâ

Bu manzumenin alt›nda rakam yoktur. Fakat
1270 (1853) tarihlerinde yaz›ld›¤› söylenebilir.
Kâbe’nin anahtar› ve Hz. Muhammed Mustafa
(s.a.v)’in nâlinini bu tekkenin fleyhi Tâlib
Efendi’ye hediye eden Sultan IV. Mehmet
1058 (1648) ilâ 1099 (1687) tarihleri aras›nda
padiflah olmufltur. Kendisi 1064 (1654) sene-
sinde Küçük Çaml›ca Çeflmesi’ni ve 1071
(1660) senesinde de Büyük Çaml›ca Çeflme-
si’ni yapt›rm›flt›r.

Büyük bir ihtimalle, çok sevdi¤i Çaml›ca’ya gi-
derken bu camide ö¤le veya ikindi namaz›n›
k›lm›fl ve takriben 1660 tarihlerinde de bu he-
diyeleri camiye göndermifltir.
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Bu mukaddes emanetler bugün mevcut de¤il-
dir.

fieyh Mehmed Tâlib Efendi, 1067 (1657)’de
bu tekkeye fleyh olmufl ve 1090 (1679) sene-
sinde de vefat etmifltir.

Tekkenin fleyhi Ahmet Hasib Efendi de 1847
-1897 tarihleri aras›nda 50 sene postniflîn ol-
mufl ve vefat›nda da bu tekkenin türbesine gö-
mülmüfltür.

Mabet, âyin günü Cuma olan bir Celvetî Tek-
kesi olarak yapt›r›lm›flt›r. Tekkenin fleyhleri
flunlard›r:

1- fieyh Mak’ad Ahmet Efendi’nin halifesi,
Celvetî fieyhi Devatî Mustafa Efendi. Türbesin-
deki kitâbeye göre fievval 1067 (Temmuz
1657) tarihinde vefat etmifltir.

2- fieyh Devatî Mustafa Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmed Talib Efendi. Vefat› 1090 (1679) tari-
hinde olup kabri türbededir.

3- Devatizâde fieyh Mustafa Efendi. 1097
(1685) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, türbe-
dedir.

4- Devatizâde fieyh Ali Efendi. Vefat› 1150
(1737) tarihinde olup kabri, türbe arkas›ndaki
hazîrededir.

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde ve 11 Rebi-
yülâhir 1134 (29 Ocak 1722) tarihli bir ‘ilâm’-
da “Üsküdar’da Süleyman A¤a (Selman A¤a)
Mahallesi’nde Arslan A¤a Camii imam ve ha-
tipli¤i ve fleyhli¤i ve Vani Mustafa Efendi ev-
lâd›na ve fieyh Aziz Hüdâyî hulefas›na meflru-
ta oldu¤undan mahlûlünden fieyh Ali Efen-
di’ye tevcihi” diye yaz›l›d›r.

5- Bir fleyh Efendi’nin o¤lu fieyh Mustafa Efen-
di. Vefat› 1167 (1753)’dedir.

6- fieyh Mustafa Efendi’nin o¤lu fieyh Mehmed
Sait Efendi. 1223 (1808) tarihinde meflîhatten
al›nm›flt›r. Vefat tarihi belli de¤ildir.

7- fieyh Mehmed Said Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmed As›m Efendi. 1259 (1843) tarihinde
vefat etti.

8- fieyh As›m Efendi’nin o¤lu fieyh Mehmed

Talib Efendi. Vefat› 1260 (1844) tarihindedir.

9- Hüdâyî Âsitânesi âsâdâr› fieyh Mustafa De-
de. Vefat›, 1263 (1847) tarihindedir. ‹smail
Efendi’nin o¤lu olup 22 Recep 1260 (6. 8.
1844)’te postniflîn oldu.

10- fieyh Ahmed Hasib Efendi. Vefat›, 1314
(1897) tarihinde olup kabri türbededir.

11- fieyh Hasib Efendi’nin o¤lu Mehmed Talib
Efendi. Do¤umu, 1265 (1848) tarihinde, vefa-
t› ise 1337 (1918) tarihinde olup kabri türbe-
sindedir.

12- fieyh Talib Efendi’nin o¤lu Mehmed Hasib
Efendi. Vefat›, 1341 (1923) tarihindedir.

13- Haydar Molla. Tekkeyi vekaleten idare et-
mifltir. Ayn› zamanda Hüdâyî Âsitânesi Kü-
tüphanesi’nin Haf›z-› Kütübü idi.

14- fieyh Ahmed Nam›k Efendi. Kendisi, Ban-
d›rmal› Tekkesi dedegân›ndan olup burada bir
müddet niyâbeten meflîhat etmifltir.

fieyh Devatî Mustafa Efendi’nin ‹zmir’de, Ka-
difekale ile Basmahane aras›nda, Y›ld›r›m Ke-
mal ‹lkö¤retim Okulu yan›nda ve 961. Sokak
üzerinde, 29 numarada, kendi ismi ile an›lan
bir camisi daha vard›r. Yan›nda bir de türbe
bulunmaktad›r.

“Ankara Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nde bulu-
nan evas›t-› Safer 1055 (Nisan 1645) tarihli
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vakfiyeye göre, Üsküdar’l› Aziz Mahmud Hü-
dâyî Efendi’nin halifelerinden fieyh Mustafa
Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.”

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki Cemaziye-
levvel 1244 (Kas›m 1828) tarihli bir ‘inhâ’da
‹zmir’de fieyh Mustafa Efendi Tekkesi ve Ca-
mii’nin bulundu¤u yaz›l›d›r. Yaz› fludur:

“‹zmir’de Yaz›c› Mahallesi’nde Aziz Hüdâyî hüle-
fas›ndan fieyh Mustafa Tekkesi ve camii”

Aziz Mahmud Efendi fukaras›na meflruta olan
bir cami ve tekkeden müteflekkil bulunuyordu.
1082 (1671)’de ‹zmir’e gelen Evliya Çelebi bu
eserden sadece “fieyh Mustafa Efendi Camii”
diye bahsetmektedir.

Civankap›c›bafl› Mehmet Pafla’n›n kethüdas›

Yusuf A¤a’n›n bu camiye yap›lm›fl vak›flar› var-
d›r. Kendisinin ayr›ca Üsküdar’da Mihrimah
Sultan Camii’nde bir kütüphanesi vard› ki,
sonradan Rüstem Pafla Camii’ne nakledilmifltir.

fieyh Cami hazîresinde gömülü olanlar flun-
lard›r:

Tarihi olmayan bir flâhide. fieyh Mustafa Efen-
di’nin k›z› Abide Han›m.

Tarih k›sm› gömülü bir tafl. Efl-fleyh Devatizâ-
de Mehmed Efendi’nin o¤lu ‹mam Os-
man Efendi.

1060 (1650). Mihrap önünde, kefeki dört kö-
fle flâhide.

“Sâhibu’l-hayrat / merhum Arslan / A¤a ruhi-çün
/ Fatiha”

1083 (1672). Lâhit, bafltafl› poligonal. Kitâbe-
si aynen fludur:

Mustafa
Merhum Tekeli Pafla
Ruhi çün Fatiha

1083

1101 (1689). Avlu kap›s›n›n sa¤›nda.

Kudretü’s-salikin mürflid-i ehl-i vefa /Erzincanî
Hazreti fieyh / Mustafa k.s. el-a’lâ / Hazretlerinin
kerime-i muhteremeleri / Zeynep Han›m’›n ruh-›
flerifleri çün / R›zaen lillâhi teâlâ el-Fatiha 1101.

1117 (1705). Efl-fleyh Mehmed Efendi’nin da-
mad› efl-fleyh Ali Efendi’nin o¤lu Meh-
med Efendi.

1123 (1711). Tarik sikkelidir.

Kutbü’l-ârifîn Sultanü’l-kâmilîn / Hazreti Pir Hü-
dâyî k.s. el-a’lâ / Hazretlerinin asitâne-i aliyyele-
rinde / Seccade-niflîn-i irflâd olan / Tarik-i Nakfliy-
ye-i Celvetiyye-i câmi’ / Ârif-i Billah mürflid-i sa-
hib-i vefa / Erzincanî Hazreti fieyh Mustafa / kad-
desallahü s›rruhu’l-a’lâ Hazretlerinin / Ruh-i flerif-
lerine lillâhi teâlâ el-Fatiha. 1123.

1128 (1716). Sab›k Ba¤dad Kad›s› Ali Efen-
di’nin k›z› Fatma Hatun.

1130 (1718). Mahkeme kâtibi ‹smail Efendi.
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1130 Taflç›zâde el-hac Abdullah Efendi. 1718
tarihinde vefat etmifltir.

1141 Safer 24 (29 Eylül 1728). Hamzavî tafl.
Nefis yaz›. ‹stanbul Kazas› Kethüdazâde
el-hac Mehmed Said Efendi.

1141 (1728) Münir Efendi. Sultan IV. Meh-
met’in validesi kethüdas› Mustafa Efen-
di’nin o¤ludur. Müderris oldu. 1123
(1711) Haremeyn evkaf müfettifli sonra,
M›s›r ve Mekke mollas› oldu. F›k›h il-
minde üstad ve edip idi. Babas›n›n kabri
Nasuhî Tekkesi’ndedir. (Ayvansarayî,
Mecmua-y› Tevarih, s. 273; Sicill-i Osmâ-
nî, 4/222-223 Mehmet Said Münir Efendi)

1143 (1730). ‹mam-› evvel-i Sultanî Arabzâ-
de Abdurrahman Efendi. Üsküdar’da,
F›st›ka¤ac› mevkiindeki bir semt ‘Arap-
zâde’ diye meflhurdur. (Sicill-i Osmânî,
4/419)

1150 (1737). Devatizâde fieyh Ali Efendi.
Türbe arkas›ndad›r.

1158 (1745). 13. bölü¤ün çorbac›s› el-hac Os-
man A¤a.

1158 (1745). Tophaneli Mehmed Efendi’nin
cariyesi Emine Hatun. Tophanelizâ-
de’lerin biraz ileride çeflmesi ve konakla-
r› vard›.

1159 (1746). Sab›k Üsküdar Subafl›s› Ali A¤a.

1159 (1746). Hamza Çelebizâde el-hac Ali
A¤a.

1161 (1748). Sepetcio¤lu Ali Befle.

1166 (1752). Tophanelizâde Mehmet Efen-
di’nin ç›ra¤› Salih Efendi.

1169 (1755). Tarik sikkeli. Efl-fleyh Devatizâ-
de Osman Efendi’nin o¤lu Mehmed
Efendi’nin o¤lu Molla Emrullah Efendi.
Türbe arkas›.

1174 (1760). Hamzavî tafl. Saraçbafl› Mehmed
A¤a.
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1175 (1761). Hamzavî tafl. Türbe arkas›. Han-
danzâde Sivasî Haf›z Seyyid Hüseyin
Efendi.

1178 (1764). Muharrem 18 (18 Temmuz). Ne-
fis yaz›. Ganizâde Abdurrahim Efendi.

1179 (1765). Ser nakkafl-› hassa sab›ka nal-
bant Mehmed Usta.

1184 (1770). Tophanelizâde fieyh Mehmed
Efendi’nin annesi Saliha Hatun.

1199 (1784). Tarik-i Nakflibendiyye’den Di-
yarbekirli Amasyal›zâde efl-fleyh es-sey-
yid ‹brahim Efendi

1216 Muharrem 11 (May›s 1801). Dört dilim-
li taçl›. Tarik-i Hüsameddin-i Uflflakî efl-
fleyh es-seyyid Emin Baba.

1219 (1804). Abanî sar›kl›. Seyyid Hac› Der-
vifl Ahmet.

1234 Sin. 23 (Aral›k 1818). Tarik-i Sa’diy-
ye’den Derviflzâde fieyh Seyyid Mustafa
Efendi.

1255 (1839). Ser Bostaniyan ‹brahim A¤a.
(Sicill-i Osmânî, 1/157)

1275 (1858). Sikkeli. fieyh Cami-i fierifi itti-
salinde tarik-i R›faiyye’den Toygar Der-
gâh› fieyhi Hüseyin Efendi’nin hülefala-
r›ndan efl-fleyh es-seyyid Osman Efendi.

1275 (1858). Ataullah Efendi, Müneccimbafl›
Es’ad Efendi zâde.

1279 (1862). Saray-› Hümâyun’da istihdam
olunan el-hac Cerrah Ali Efendi zâde ta-
bib Salih Efendi.

1280 (1863). Parmakl›k içinde. Çok uzun ki-
tâbesi:

Validim fiakir Efendi Konya’da medfundur
Akflehir kaimmekam› iken oniki y›l
evvel itmiflti azimet...

diye bafllamakta oldu¤una göre buradaki ma-
kam tafl›d›r.

1286 Zilhicce (Mart 1870). Valide Sultan için

buldu ser câme-flûy pür hicab, zevcesi
hem fieyh Mehmet Talib’in nevbahar
ayflini k›ld› harab, genc teverrüm eyle-
yüb oldu flehid, söyledim tarih-i fevtin,
‹smetâ ide mesken Cennet’i misl-i niyâb.

1287 (1870). Hazreti Hüdâyî Efendimiz’in ve-
kilharc› Mehmed Efendi’nin efli fieyh
Camii fleyhi Hasib Efendi’nin kay›n va-
lidesi Hafize Han›m.

1294 Zilhicce 26 (Ocak 1878). Hazreti Hüdâ-
yî evlâd-› kiram›ndan Müneccimbafl›
Sa’dullah Efendi’nin efli ve Müneccim-i
sâni Muhsin Efendi’nin annesi fierife
Naile Han›m.

1298 (1881). Ticaret Müdürlü¤ü bafl kâtibi
fievki Efendi’nin kardefli Ahmet Hilmi
Bey.

1298 (1881). Kâmil Pafla’n›n tütüncübafl›s›
Bekir A¤a.

1299 Rebiülâhir 23 (Mart 1882). Sultan
Mahmud Han ve Sultan Hamid Han-›
Gazi zaman-› saltanatlar›nda 46 sene
hizmet eden reis-i zevrak (sandal) Sul-
tan-› âlem Mustafa A¤a.

1308 fievval 5 (14 May›s 1891). Üsküdar mu-
tasarr›f› Ma’fluk Bey. Uzun kitâbesi;

Cenab-› Mir Ma’flûk Üsküdar’a sahib olmuflken
Mutasarr›f iken ya’ni bu dâr-› nüsbete mevsuk
‹dare eyler idi zabt ü rabt›nda sadakatle
Adalet üzre bir suretle kim emsali nâ-mesbûk
Sadakat pîfle dervifl-i salih endîfle dil-âgâh

diye devam etmekte olup tarih beyti fludur:

Ç›kub isnâ-afler tarih-i fevtin söyledi fiems
Diyüb Ma’fluk Be¤ Allah, oldu vas›l-› Ma’fluk

5 fievval 1308
(Sicill-i Osmânî, 4/502)

1308 (1890). Ser ticaret kâtibi Mir fievki
Mustafa Efendi.

1310 (1892). Erzincanî Müftizâde Mehmed
Rüfldi Efendi.

1310 (1892). Müderrisîn-i kiramdan Said
Efendi’nin k›z› Ümmügülsüm Han›m.
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1310 fievval 23 (May›s 1893). fieyh Camii
fierifi civar›nda Selman A¤a Mahallesi
‹nas Mektebi muallimi Fatma Hürmüz
Han›m.

1313 (1895). Erzincanî Müftizâde Yusuf Ziya
Efendi.

1314 (1896). Miralay Ali Bey.

1316 (1898). S›hhiye etibbas›ndan el-hac
Ömer Hayri Bey.

1317 fiubat 18 (1900). Tarikat-i Aliyye-i
Nakflibendiyye’den fieyhzâde efl-fleyh es-
seyyid el-hac Mehmed fievki Ziyaüddin
Efendi

1318 Safer 11 (Haz. 1900). Büyük parmakl›k-
l› sofa. Kaimmekamlardan Mir Yusuf
Kenan Bey.

1320 (1902). Demir parmakl›kl›. Üçüncü or-
dudan binbafl› fiefik Bey’in efli ve ‹stab-
le-i amire müdürü el-hac Mustafa R›fat
Efendi’nin k›z› Safiyye Han›m.

1323 (1905). Yusuf Kenan Bey’in torunu fie-
fik Osman Bey.

1323 (1905). Bahriye Mirlivalar›ndan ‹smail
Nafiz Bey.

1323 fievval (Aral›k 1905). Hazreti Pir Hüdâ-
yî Dergehi’nde rûz u fleb zâhirî ve mane-
vî hizmet eden ve esbak surre-i Hümâ-
yun Emini ve Umum Erkân-› harbiye
dairesi mümeyyizi el-hac Ömer Tahir
bin Osman.

1325 (1907). Sekizinci daire-i belediye bafl
.......... silkinden, tarik-i aliyye-i Mevle-
viyye’den Ahmet Efendi. Do¤umu: 1252
(1836). Mihrab› and›ran flâhidesinin or-
tas› kabartma bir sütun fleklinde olup
üzerine bir Mevlevî sikkesi yerlefltiril-
mifltir.

1325 (1907). Hazreti Hüdâyî k.s. hülefas›n-
dan Devatî fieyh Mustafa Efendi Hazret-
lerinin hankâh›nda ve bânisi Valide ket-
hüdas› Arslan A¤a’n›n fieyh Camii fleri-
finde 71 sene hizmet eden tarikat-i aliy-
ye-i Halvetiyye’den Halil Baba.

1328 Muharrem 12 (24 Ocak 1910). Etraf›
parmakl›kla çevrili olup kitâbesi levha
fleklindedir:

Üsküdar Ravza-i Terakki Mektebi Müdürü / Ha-
lil Rüfldi Be¤ eyledi dâr-› bekaya rihlet / Otuz sene
evlâd-› vatana eyledi hidmet / Mükafaten ihsan
eyliye, yâ Rab makam› olsun Cennet / Ruhuna el-
Fatiha. Fi 12 Muharrem 1328 11 Kanunisâni
1325

1328 Ramazan 4 (Eylül 1910). Mühendishane-
i berri-i Hümâyun muallimlerinden müm-
taz topçu binbafl›s› Ahmet R›fat Bey.
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1330 Zilkade 27 (Kas›m 1912). Asakir-i bah-
riye-i flahane sa¤ kola¤alar›ndan Hac›
Mustafa Fahrüddin Efendi. K›z›, 10 Mu-
harrem 1327. Fehime Han›m.

1333 Cemaziyelevvel (fiubat 1915). Ahmet
Nihali Efendi’nin k›z› ve Mardin sanca-
¤› mutasarr›f› Ömer Lütfi Pafla’n›n efli
Hayriye Han›m.

(Tekeli Mustafa Pafla ile Beyazizâde Ahmet
Efendi türbeleri bahsine bak›n›z.)

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi 2/198, 199, 233) (Ay-

vansarayî, Vefeyât, Süleymaniye Kütüphanesi Es’ad Efendi

Bölümü, No. 1375, s. 30/b-31/a, Mehmed Talib Efendi

md.) (Sicill-i Osmânî, 2/33 Behram A¤a; 2/98 Haf›z Musta-

fa Çelebi, 2/13 Bedir Han Pafla, 4/67 Kâz›m Pafla Mad.)

(Kâz›m Pafla Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi) (Ziya fiakir,

Yar›m As›r Evvel Bizi ‹dare Edenler 2/182 vd.) (Mir’at-i ‹s-

tanbul, s. 97) (‹. Hakk›, Merâk›d, s. 95 Ali R›za Bey) (‹nal,

Son Hattatlar, s. 750-754) (fiemseddin Kutlu, Eski ‹stanbul

Ünlüleri, s. 227) (‹nal, Son As›r Türk fiairleri, 810-818)

(M. Tahir, Osmanl› Müellifleri, 2/208) (Sicill-i Osmânî,

1/319 Arslan A¤a) (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman

Türkçesi, 1/384, 2/35, 171-173) (‹. Tan›fl›k, ‹stanbul Çefl-

meleri, 2/268) (Silsile-i Celîle-i Celvetiye) (Meydan Larus,

1/325 Ali fiamil Pafla; 7/134 Kâz›m Pafla) (A. Gövsa, Türk

Meflhurlar›, s. 40, 161) (‹nal, Son Sadrazamlar, s. 1611 ve

fihrist) (Ayvansarayî, Vefeyât, F. Derin Türkçesi, s. 41 Te-

keli Mustafa Pafla) (Gezi Notu) (Ahmed Münib, Mecmua-

y› Tekaya 1307) (Sicill-i Osmânî, 4/415 Erzincanl› Mustafa

Efendi) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz. fi.

Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/79) (M. Aktepe, Osman-

l› Devri ‹zmir Camileri, ‹stanbul Üni. Ed. Fak. Tarih Ens.

Der. Say›: 4-5, s. 146) (Konyal›, Üsküdar Tarihi, s. 294)

(C. S. Revnako¤lu, Divan Ed. Müzesi, Arfliv, B -179) (A.

Çetin, Vak›flar Der. 13/588) (Saliha Sultan Dü¤ünü, s.

15/a) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat Mecmuas› 1328, s. 21)

(Osman Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi 1304, 2/62, No: 103)

(Osm. Arfl. Evkaf Defteri I, s. 250 ve II, No: 15297) (Ev-

kaf Defteri II, No: 12908 ve III, 24765-27676) (Divan-›

Senih, ‹stanbul 1275, s. 52)

fiEYH NUR‹ EFEND‹ TEKKES‹
(ÇARfiAMBA TEKKES‹)

Âyin günü Çarflamba olan bu R›faî Tekke-
si’nin âyinleri Kurban Nasuh Camii için-

de yap›l›rd›. ‹badet gününden dolay› Çarflamba
Tekkesi ad› ile de bilinir. (Kurban Nasuh Ca-
mii bahsine bak›n›z.)

Cami, Kurban Nasuh taraf›ndan en geç 995
(1587) tarihlerinde, bir Hamzavî Dergâh› ola-
rak yap›lm›fl iken, 1813 tarihinde fieyh Nuri
Efendi taraf›ndan, R›faî Tekkesi haline getiril-
mifltir.

fieyh Nuri Efendi 27 Receb 1179 (9 Ocak
1766) tarihinde Üsküdar’da do¤du. Babas› sâ-
dâtdan ve Ebu Eyyüp Ensari Camii kürsü fleyhi
Üsküdarl› Osman Efendi ve onun babas› ise,
Nakflibendî ricalinden ‹brahim Necati Efen-
di’dir. Nuri Efendi Fatih Camii derslerine de-
vamla arabî ilimlerden icazet ald›ktan sonra
fieyhülislâm Müftizâde Ahmet Efendi’den Fü-
tûhat ve Füsûs okumufl ve babas›ndan da tefsir
ve hadis tahsil etmifltir. Fazl ü kemali hasebiy-
le fieyhülislâm Mekki Efendi (öl. 1797) arac›-
l›¤› ile Sultan III. Selim’in flehzade ve sultanla-
r›n›n yetifltirilmesine ve ayr›ca Bab-› âli-i Hü-
mâyun kalemine memur olmufl ve 22 sene bu
kaleme devamla bafl halife olmufltur.

Bu s›rada 1208 (1794) senesinde Lâleli civa-
r›nda, Alaca Mescit R›faî Dergâh› fleyhi Sad›k
Efendi’ye ba¤lanm›fl ve 19 sene hizmette bulu-
narak feyz alm›flt›r. fieyhi 11 Muharrem 1227
(Ocak 1812)’de vefat etmifl ve tekkesindeki
türbesine gömülmüfltür. Türbe ve Alaca Mes-
cit büyük Lâleli yang›n›nda yanm›flt›r.

Nuri Efendi, fieyh Sad›k Efendi’nin vefat›ndan
sonra Karasar›kl› ‹brahim Sabri Efendi’ye ba¤-
lanm›fl ve bir müddet sonra hilâfete mazhar
olarak Üsküdar’da tarikati neflre memur ol-
mufltur. 2 Rebiyülevvel 1228 (5 Mart 1813)
tarihinde R›faî âyinine bafllam›flt›r. 45 sene ka-
dar irfladda bulunduktan sonra 29 Muharrem
1273 (1 Eylül 1856) tarihinde vefat etti. Ki-
bar-meflayih-i Kadiriyye’den fieyh Osman
fiems Efendi flu tarihi düflürmüfltür:

Ç›kub isnâ-afler pirân didi ey fiems güher tarih
Bu sal Hazreti Seyyid Nuri vas›l-› cemâl oldu

Kabri, cami avlusundaki türbesindedir. Bir çok
eserleri vard›r.

fieyh Nuri Efendi Sultan Mustafa, Sultan II.
Mahmut ve Esma Sultan’a muallimlik yapm›fl-
t›r. Sultan Abdülmecit, halas› Esma Sultan va-
s›tas›yla tan›d›¤› ve pek hürmet etti¤i Nuri
Efendi’yi ara s›ra ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerin
birinde fleyhin elini öptükten sonra, harap
olan tekkesini tamir ettirmek istemiflse de
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fieyh Efendi “Evlat, bu dergâh bizi eskitti. Bu-
ras› bize yeter, bunun yerine Hüdâyî Efendi
Tekkesi’ni yapt›r›n›z. Çünkü oras› yand›ktan
sonra dedegân, dört y›ld›r mukabeleyi türbede
yap›yorlar,” demiflti. Abdülmecit her iki tekke-
yi de tamir ve ihya etmifltir.

fieyh Nuri Efendi’nin vefat› üzerine o¤lu fieyh
Tevfik Efendi postniflîn olmufl ve 43 y›l meflî-
hatte bulunduktan sonra 12 Muharrem 1317
(23 May›s 1899)’da vefat etmifltir. Kabri baba-
s›n›n türbesindedir.

fieyh Tevfik Efendi Türk Musikisi’ne vâk›f bir
flahsiyet idi. Bu tekkede do¤mufltur. Selâmi Ali
Efendi Tekkesi fleyhi olup, Ramazan 1305
(May›s 1888)’de vefat eden Muhtar Efen-
di’den musiki ö¤renmifl ve Hüdâyî Âsitânesi
fleyhi Ruflen Efendi ile Mutafzâde Ahmed
Efendi’den meflke devam etmiflti. Talebesi ve
halifeleri aras›nda ney ve tanbur virtüozu fieyh
Abdülhalim Efendi (Kozyata¤› fieyhi) ve o¤lu
fieyh Taceddin Yal›m vard›r. Sekiz, on kadar
ilâhî bestesi mevcuttur. Vefat›na, Mevlevî ta-
rikatine ba¤l› olup Çiçekçi Camii hazîresine

gömülen fiair Senih Efendi’nin söyledi¤i man-
zume fludur:

fieyh-i pâkize fliyem Tevfik Efendi oldu fevt
Meslek-i pîr-i Rifaîydi ana nimet-tarîk
K›ld› mâh-› matemin onikisinde irtihal
Yand›rub ba¤r›n teverrüm gibi bir nâr-› harîk
H›rz-› câniydi vidâd-i âl ü evlâd-i Resûl
Çeflmi girân sinesi sûzân idi kalbi rakîk
Arflda su içmeyüb gitti flehiden teflne-leb
K›la bahr-i rahmet ü gufrân›na Mevlâ garîk
Bir iki masum ile terk etti ehl-i beytini
Haklar›nda savn-› Bâri ola hami-i flefîk
Vech-i tarih-i becâ fal-i saâdeddir Senih
Göçdü Hakk’a eyleyüb Tevfik-i imani refîk

1317

Tevfik Efendi’nin yerine o¤lu, Hayrullah Ta-
ceddin (Yal›m) Efendi fleyh olmufltur. Bu gö-
revde 25 sene kald›ktan sonra 7 Ekim 1954 ta-
rihinde ve 71 yafl›nda oldu¤u halde vefat ede-
rek Karacaahmet Mezarl›¤›’na gömülmüfltür.
Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda, 10. Ada’-
da, Büyük Selim Pafla (Hotin Ailesi) aile me-
zarl›¤›n›n sa¤ taraf›nda ve Gündo¤umu Cadde-
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si üzerinde olup 1996 senesinde yapt›r›lm›flt›r.

Konulan tafl üzerinde flu yaz› vard›r:

YALIM A‹LES‹
Çarflamba Dergâh› fieyhi Hayrullah Yal›m.
1303-1954

Kutbettin Yal›m. Vak›f Özel ‹dare Personel
Müdürü. 1336-1979. Kendisi ‘fieyho¤lu’ lâka-
b›yla ünlü idi. 1303 (1885) tarihinde tekkenin
yan›ndaki fleyh evinde dünyaya geldi. Üsküdar
F›st›kl› Mektebi’nde, Ravza-i Terakki, Toptafl›
Askeri Rüfldiyesi’nde ve Üsküdar Mülki ‹dadi-
si’nde e¤itimini tamamlam›flt›r. 1317
(1899)’da mülga rüsûmat emaneti tahirat mu-
hasebesi kalemine girmifl ve 1332 (1913)’de,
Üsküdarl› Hoca Salih Nâz›m Efendi’den Ah-
mediye Medresesi’nde tahsilini tamamlay›p
diploma alm›flt›r. Hoca Hicrî Efendi’den Farisî
ve Zarifi Ahmet Bey ile Üsküdarl› fiair Talât
Bey’den özel olarak aruz ve Türk Edebiyat›
dersleri alm›flt›r. Hüdâyî Efendi Âsitânesi zâ-
kirbafl›l›¤› da uhdesinde idi. Eserleri vard›r.
Devrinde tekkede üç kifli bulunuyordu.

Taceddin Efendi tekke musikisine vâk›f oldu-
¤u gibi, bilhassa kendi güftelerine de bir tak›m
besteler meydana getirmifltir. Musiki hocalar›,
Malak Haf›z ile babas› idi. Üsküdar Bedevî
Tekkesi fleyhi Ali Baba’dan da baz› parçalar
ö¤renmiflti. Çok kibar ve nazik bir ‘‹stanbul
Efendisi’ idi.

Taceddin Efendi, musikiflinas Hac› Haflim
Bey’in damad› idi. Haflim Bey, 1286 (1869)’da
vefat etti. Kabri, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda,
8. Ada’da, Çiçekçi Camii hizas›nda iken yolun
düzeltilmesi s›ras›nda flâhidesi, ‹nadiye’de,
Gündo¤umu Caddesi üzerinde ve fieyh Haflim
Baba Türbesi karfl›s›ndaki Taflç›lar Mezarl›-
¤›’na nakledilmifltir. Sütun fleklindeki flâhidesi,
Bektâflî taçl› ve teslim tafll› olup üzerindeki ki-
tâbesi fludur:

Tarik-i Nazenin fukaras›ndan Gelibolu Âyân›
Hac› Mehmed A¤a’n›n o¤lu Mustafa Haflim
Beyefendi, Sad. 1286. (‹nal, Hofl Sada, s. 185;
Y. Öztuna, Türk Musikisi Ans. 1/255; Atabey,
Tarih-i Enderun, 4/303; S. N. Ergun, Türk Mu-
sikisi Ant. s. 402, 405, 411-412, 419-420, 439-
440, 541-542, 637-638, 725)

Vak›f kay›tlar›na göre tekkede bir mahfil, bir

sofa, fevkânî üç oda, tahtanî iki oda, ayr›ca bir
sofa daha, harem dairesi, mutfak, on musluklu
bir flad›rvan ve bir kuyu bulunuyordu. Bu eser-
lerin yerinde, ayn› aileye ait bir ifl yeri mevcut-
tur. 1982 tarihinde yapt›r›lm›flt›r.

Kaynaklar: (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliya, Seha Yay›nc›-

l›k, 1/215, 218-219) (Mir’at-i ‹stanbul, s. 123-124) (M.

Tahir, Osmanl› Müellifleri, 1/169) (S. N. Ergun, Türk Mu-

sikisi Ant. s. 470, 473-474, 503-505, 652-653, 670) (Y.

Öztuna, Türk Musikisi Ans. II, K›s›m 2, s. 317, 377, 383)

(‹nal, Son As›r Türk fiairleri, s. 1814) (1256 ve 1294 tarih-

li, Âsitâne-i Aliyye ve Bilâd-› Selâsede Kain Tekkeler Listesi)

(A. Münib, Mecmua-y› Tekaya, ‹stanbul 1308, s. 12) (Sa-

liha Sultan Dü¤ünü, s. 22/b) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat

Mecmuas› 1328, s. 20) (Osman Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi,

‹stanbul 1304, 2/66, No: 113) (Osm. Arfl. Nüfus Defteri,

s. 422.

fiEYH SADIK EFEND‹ TEKKES‹
(fiEYH HAFIZ EFEND‹ TEKKES‹)

Âyin günü Perflembe olan bu R›faî Tekke-
si, eski ad› Menzilhane yokuflu olan flim-

diki Gündo¤umu Caddesi üzerinde ve Tavafli
Hasan A¤a Camii ile ‹bnülemin Ahmet A¤a
çeflme ve namazgâh›n›n karfl›s›ndad›r.

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde “Eski
Menzilhane’de R›faî Tekkesi” diye kay›tl› ol-
du¤u gibi 1256 (1840) tarihli listede de ayn›
flekilde kay›tl›d›r.

Mecmua-y› Tekaya’da, fieyh Haf›z Tekkesi ol-
du¤u belirtilmiflse de asl›nda fieyh Sad›k Tek-
kesi oldu¤u yaz›lm›flt›r.

Zakir fiükrü Efendi, tekkenin fieyh Mehmet
Hadidî-i Rifaî (kuddise s›rruhü’l-aziz) taraf›n-
dan kuruldu¤unu belirtmifltir. Hüseyin Vassaf
Bey, Sefîne-i Evliya adl› eserinde de flunlar›
yazm›flt›r: “fieyh Mahmud-› Hadidî er-R›faî
‹stanbul’a gelip (‹lk defa) R›faiyye tarikini
neflr eden zatt›r. Muhammed el-Mesanî is-
minde bir halife b›rak›p gitmifltir. Üsküdar’da,
R›faî Âsitânesi denilen mahallin karfl›s›ndaki
Tavaflî Hasan A¤a Mescidi’nde ilk defa R›faî
âyini icra etmifltir ki, 1000 (1592) tarihinden
sonrad›r. Kendisi, fiam’da Riha köyünde med-
fundur.”

Daha sonra 1100 (1689) senesinden sonra
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fieyh Yesi (Yasin) efl-fiâmî gelip ‘neflr-i füyûzâ-
ta bafllam›flt›r’. fieyh Osman-› Himayetî, fieyh
Sad›k, Hocazâde Mehmed Tahir Efendiler
müstahlef (kendi yerine geçirilen kimse) ol-
mufllard›r. Evrâd-› R›faiyye’yi (okunmas› adet
edinmifl dini dualar) getiren, k›yam zikrini
ta’lim eden fieyh Yesi Efendi’dir.”

Kendisinden sonra fleyh olanlar flunlard›r:

1- fieyh Mehmet Hadidî Efendi’nin halifesi
R›faî fleyhi fiaml› Yasin Efendi. Vefat tarihi bel-
li de¤ildir.

2- Hocazâde ad›yla meflhur R›faî fleyhi Mehmet
Tahir Efendi. 1227 (1812) tarihinde vefat etti.
fieyh Mehmet Tahir Efendi, fieyh Yasin Efen-
di’nin halifesidir. Bu tekkede vuku bulan bir
anlaflmazl›k üzerine, Beyo¤lu’nda, S›raservi-
ler’de ve Alman Hastahanesi karfl›s›nda, Pafla-
baba veya Hocazâde Tekkesi ad› ile an›lan tek-
keyi kurdu ve vefat›nda buradaki hazîreye gö-
müldü. fiâhidesi yok olmufltur. Bu tekkeyi han-
gi tarihte tesis etti¤i belli de¤ildir. 1199 (1784)
tarihli tekkeler listesinde ad› yoktur.

3- Hocazâde halifesi R›faî fleyhi Ali R›za Efen-
di. Vefat tarihi belli de¤ildir. Bir sene sonra ve-
fat etti¤i söylenmektedir.

4- Hocazâde fieyh Mehmet Tahir Efendi’nin
halifesi R›faî fieyhi Mehmet Sad›k Hilmi Efendi.
Vefat›, 1242 (1826) tarihindedir. Tekke bir
müddet bu zat›n ad› ile an›lm›flt›r. Sandukas›
tekkenin türbesinde idi.

5- fieyh Sad›k Efendi’nin halifesi fieyh Feyzul-
lah Efendi. 1259 (1843) tarihinde vefat etti.
Sandukas› türbede idi.

6- fieyh Feyzullah Efendi’nin halifesi fieyh Ta-
tar Haf›z ‹brahim Hilmi Efendi. Vefat› 14 fiaban
1281 (12 Ocak 1865) tarihindedir. Sandukas›
türbede idi.

7- fieyh Haf›z ‹brahim Hilmi Efendi’nin o¤lu
ve halifesi fieyh Haf›z Abdurrahim (veya Abdur-
rahman) Tevfik Efendi. Büyük Tevfik Efendi di-
ye ünlüdür. 14 Safer 1311 (27 A¤ustos 1893)
tarihinde vefat etmifltir. 1253 (1837)’de do¤du.
O¤lu, 1278 (1861) do¤umlu Abdülkadir Efen-
di’dir. Tevfik Efendi zaman›nda tekkede fleyh
ve dervifl olarak dokuz kifli bulunuyordu. Bu sa-
y›ya han›mlar ve k›z çocuklar dahil de¤ildir.

8- fieyh Tevfik Efendi’nin o¤lu ve halifesi fieyh
Ahmet Ziyaüddin Efendi. 1316 (1898)’de vefat
etti. Sandukas› tekkenin türbesinde idi. Ken-
disi, medrese e¤itimi görmüfl ve ilmiye mesle-
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¤ine girmifltir. Üsküdar’da, Kara Davut Pafla ve
Gülnufl Emetullah Valide Sultan camilerinde
ve Hüdâyi Âsitanesi’nde vâizlik etmifltir. Yine
Üsküdar’da, A¤a Camii diye bilinen Malatyal›
‹smail A¤a Camii imaml›¤›nda bulunmufltur. 

Hüdayî Âsitanesi’nden Celvetî, Merdivenkö-
yü fiahkulu Tekkesi ile Büyükçaml›ca Tahir
Baba Dergah›’ndan Bektaflî icazeti alm›fl ve bu
yolda nasip vermifltir. Baz› ilâhileri vard›r.

Ziya Efendi son zamanlarda Bektâflîli¤i tercih
ederek bafl›nda ‘Bektâflî Fahri’ ile sokaklarda
gezme¤e bafllad›. Mevlid toplant›lar›nda, do-
¤um bahsinde, herkes tazimen aya¤a kalk›p
k›bleye döndü¤ü s›rada kendisi aya¤a kalkmaz
ve herkese arkas›n› dönerdi.

9- Hasan Hüsnü Ceyhan Efendi. Selânik kö-
kenli olan Hüsnü Efendi, 1952’de vefat etti.
Zileli Hac› Bekir Baba’n›n halifesi olup medre-
seler ve tekkeler müfettiflli¤inde de bulundu.
Tasavvufî ve edebî konularda yaz›lm›fl baz› ma-
kaleleri vard›r. 

Tekkenin caddeye aç›lan kap›s› üzerinde flu
kitâbe vard›:

Âsitâne-i R›faî’in makam
Seyyid Ahmed Pîr hem kutb-› enâm

1145 (1732)

Tekke bu tarihte kurulmufltur. Bu kemerli ka-
p›, 1975 senesinde yan›ndaki iri bir servi a¤a-
c›n›n y›k›lmas› neticesinde çökmüfltür. Kap›-

n›n sol taraf›nda muntazam kesme tafltan ya-
p›lm›fl harpufltal› bir avlu duvar› ve bu duvar
üzerinde mermer söveli, klâsik demir parmak-
l›kl› befl hâcet penceresi bulunmaktad›r. Orta-
daki pencerenin üzeri yükseltilmek suretiyle
bir al›nl›k meydana getirilmifl ve buraya, mer-
mer zemin üzerine ta’lik hatla;

“Küllu nefsun zâikatü’l-mevt”

âyeti yaz›lm›flt›r.

Bu avlu duvar›n›n arkas› ile kap›n›n sol taraf›
hazîredir. Ortadaki pencere arkas›nda ve de-
mir kafesli bir aç›k türbe içinde tekkenin ikin-
ci bânisi olan, Haf›z Yusuf R›za Efendi’nin ka-
fesî destarl› muhteflem flâhidesi bulunmaktad›r.
Kap›n›n sol taraf›ndaki uzun mermer kabir ka-
idesi üzerindeki flâhidelerden eser kalmam›flt›r.
Üzerinde sekiz adet bafl flâhidesi vard›. Bu tip
aile pehlesi ‹stanbul’un hiç bir yerinde mevcut
de¤ildir. Kap›n›n tam karfl›s›ndaki semahane
yerinde flimdi, Tavaflî Hasan A¤a Camii
imamlar›na ait meflruta bulunmaktad›r.

Tekkenin di¤er kap›s›, hazîrenin sol taraf›nda-
ki ç›kmaz sokak üzerinde idi. ‹ki köflesi kesme
tafl sofa olan bu soka¤›n nihayetindeki dede-
gân hücreleri yerine gece kondular yap›lm›flt›r.
Bunlar›n bir k›sm› 1977 senesinde y›kt›r›lm›fl-
t›r. Sofalardaki flâhidelerden eser kalmam›flt›r.

Üsküdar’›n bu ilk R›faî Tekkesi, 95 sene sonra,
1243 (1827) tarihinde vefat eden, Defter-i
Hakanî Naz›r› Yusuf R›za Efendi taraf›ndan,
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ön avlu duvar› ile beraber yeniden yapt›r›lm›fl-
t›r. Lâhdi flâhidesinin üzerindeki kitâbe fludur:

Ecille-i rical-i Devlet-i Âliyye’den
Emin-i Defter-i Hakanî-i esbâk
Merhûm ve ma¤fûrle el-muhtâc
‹lâ rahmet-i Rabbi’l-Gafûr
El-hac Haf›z Yusuf
R›za Efendi Hazretlerinin
Ruhiçün ve kâffe-i ehl-i iman
Ervahiçün lillâhi’l-Fatiha

25 Safer 1242 (18 A¤ustos 1827)

Bafl tafl›n›n sa¤ yüzüne de ayn› kitâbe tekrar
edilmifl fakat bafl taraf›na ‘Sâhibu’l-hayrat ve’l-
hasenat’ sözü ilâve edilmifltir. Hatlar nefistir.

Sicill-i Osmânî yazar›, hayat› hakk›nda flu bilgi-
yi vermifltir: “Enderun-› Hümâyun’da yetiflmifl
olup Ser Destarî yani sar›kç› bafl› olup sonra
fiehzade Camii tevliyetiyle (vak›f ifllerine bak-
ma) ç›ra¤ edildi. Sonra Sultan Selim tevliyeti
kâtibi oldu. 1223 Cemaziyelâhirinde (Temmuz
1808) fiehremini olup azlinden sonra 1227
(1812)’de Cizye Muhasebecisi ve 1230
(1815)’te Surre-i hümâyun emini ve sonra Ar-
pa emini ve Harameyn muhasebecisi ve Ordu-
da Defter Emini ve tekrar flehremini oldu.”

Hazîredeki di¤er flâhideler flunlard›r:

1241 Muharrem 15 (30 A¤ustos 1825). Yusuf
R›za Efendi’nin annesi Hatice Hatun.
Muhteflem lâhdinin yaz›s› pek güzeldir.
Kitâbesi on m›sra olup;

Emin-i Defter-i Hakanî olmufldu mukaddem
Cenab-› el-hac Yusuf R›za Efendi-i hüner zâd
diye bafllamaktad›r. Tarih beyti fludur:
Didi tarih-i fevtin hâtifü’l-gaybî heman-gâh
K›la hace Hadice meskenin Hakk Adn-i âbâd

15 Muharrem 1241

1242 (1826). Yusuf R›za Efendi’nin k›z› Emine
Hatun.

1253 (1837). Defter-i Hakanî Yusuf R›za Efen-
di’nin o¤lu Ahmet Efendi. Ayr›ca iki ka-
d›n flâhidesi ve k›r›k 6-7 tafl mevcuttur.

Eskiden, Yusuf Efendi aç›k türbesinin tam ge-
risinde ahflap bir türbe vard›. Buras›, sa¤›ndaki
semahane ile beraber, 2 Haziran 1942 tarihin-
de yanm›flt›r. ‹çinde befl ahflap sanduka vard›.

Burada medfun olanlar flunlard›r:

1242 (1826) tarihinde vefat eden, fieyh Sad›k
Efendi. Vefat›na söylenen ve sandukas›-
n›n bafl taraf›na konulan, tarih manzu-
mesinin beyti fludur:

Söyledi hâtif heman tarih-i cevher fevtine
fieyh Sad›k buldu ya-Hû menzil-i dâr-› cinân

1242

1259 (1843)’te vefat eden, fieyh Feyzullah
Efendi. Sandukas›n›n bafl ucunda flu be-
yit bulunuyordu:

Haf›z’â tarih-i cevher didi canlar zikrile
Hakka Feyzullah Efendi azm-i bil-Hakk eyledi

1259
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1281 (1864)’te vefat eden, ‹brahim Efendi.
Sandukas›n›n önüne flu beyit konmufl-
tur:

Harf-i menkût ile yazd›m r›hleti tarihini
fieyh ‹brahim Efendi azm-i ukbâ k›ld› âh

1281

1316 (1898) tarihinde vefat eden, fieyh Ah-
met Ziyaüddin Efendi. Sandukas›na yer-
lefltirilen manzumenin tarih beyti fludur:

‹ki er ç›kd› Zarîfî söyledi tarihini
Hû deyüb göçdü azîzim bezm-i huld ü haldete

1316

1318 (1900)’de vefat eden, Amine Hatun. Ve-
fat›na yaz›lan manzumenin tarih beyti
fludur:

Üç melek geldi Zarîfî söyledi tarih
Âmine gülzâr-› Cennet-i Sünbülî’dir Sünbülî

1318

Kabirler bugün mevcut de¤ildir.

Sultan III. Selim, 2 Recep 1212 (21. 12. 1797)
Perflembe günü, Topkap› Saray›, “A¤alar Ca-
mii’ne getirtti¤i Üsküdar R›faî fleyhi ve dervi-
flân› icra-y› âyin ve Tevhid-i fierif eyledikleri-
ni seyredip cümlesine âtiyeler i’ta” buyurmufl-
lard›. (S. Ar›kan, Ahmet Efendi Rûznamesi s.
267)

Kaynaklar: (Eski Eserler Müdürlü¤ü, Dosya No: D-8)

(Mecmua-y› Tekaya) (Mir’at, s. 113) (Mambori, Rehber-i

Seyyahîn, s. 145) (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri,

Haz. fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 3/113) (Konyal›,

Üsküdar Tarihi, 1/433) (Sicill-i Osmânî, 4/672) (S. N.

Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 410, 638, 652) (A. Çetin,

‹stanbul’daki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakk›nda

1199/1784, Vak›flar Der. 13/588) (1256 ve 1294 tarihli

tekkeler listesi) (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliya Seha Ya-

y›nc›l›k, 1/214, 225) (Saliha Sultan Dü¤ünü, s. 22/b) (‹s-

tanbul Belediyesi ‹hsaiyat Mecmuas› 1328, s. 20) (Osman

Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi 1304, s. 66, No: 105) (Konya-

l›, Üsküdar Tarihi, 1/16, 247, 248, 433) (Salim Yorganc›-

o¤lu, R›faî Âsitânesi, ‹st. Gazetesi, Mart 1999) (Divan Ed.

Müzesi, C. S. Revnako¤lu, Dosya A/168) (Mustafa Özda-

mar, Dersaadet Dergâhlar›, ‹st. 1994, s. 268) (Baflbakan-

l›k Osm. Arflivi, Proje ve Kroki Katolo¤u No. 95, 12 Safer

1287; ‹rade-Evkaf No. 1631/6, 13 Recep 1316) (Baha

Tanman, R›faî Âsitãnesi, Dünden Bugüne ‹stanbul Ans.

6/324)

TAH‹R BABA TEKKES‹
(NUR BABA TEKKES‹)

Tekke, Büyükçaml›ca Sefatepesi’nin bat›
eteklerinde, Sar›kaya mevkiinden baflla-

yan ve Beylerbeyi Saray›’n›n yan›nda denize
dökülen ‹stavroz deresinin sa¤ taraf›ndaki ya-
maçlar üzerindedir.

Sar›kaya mevkiinde, K›s›kl› Caddesi’ne aç›lan
Nur Baba Soka¤›’na girip 430 ad›m yürüdü-
¤ünde, Çaml›ca Deresi Soka¤›’n›n bafl›na geli-
nir. Bu kavflaktan 190 ad›m ileride, Tahir Ba-
ba Bektâflî Tekkesi’nden arta kalan hazîre var-
d›r. Bu sokak flimdi Cami Sokak ad›n› alm›flt›r.

Bo¤aziçi’ne do¤ru fevkalede güzel bir manzara-
s› olan tekke binas› ile müfltemilât›n›n yerine
bir çok apartman yap›lm›flt›r. Bugün yaln›z iki
apartman aras›ndaki mezarl›k mevcuttur. Ha-
zîre, son derece bak›ms›z ve perifland›r. Bura-
daki en eski tarihli kabir tafl›, 1237 (1821)’de
vefat eden Tahir Baba’ya ait olup üzerinde bir
Bektâflî Tac› vard›. Bunu, H. 1237-1282-1287-
1289-1293 tarihli Bektâflî sikkeli ve H. 1281-
1294-1295-1304-1328-1329 tarihli kad›n ka-
bir tafllar› takip etmektedir. Ayr›ca, 1321
(1903) tarihli, Bektâflî tacl› ve teslim tafll› bir
kabir daha vard›r. Bunlardan baflka, topra¤a
gömülü yedi kabir tafl› daha bulunmaktad›r.

Mezarl›¤›n ön taraf›nda, etraf› bir duvar ile
çevrili, set üzerinde ve bir servi a¤ac›n›n göl-
gesinde, namazgâh vard›r. Genifl k›ble tafl›na
iki kandil kabartmas› yap›lm›flt›r. Bu emsalsiz
tafl maalesef k›r›lm›flt›r. Üzerinde yaz› yoktur.
Namazgâh›n etraf›nda mermer pencere ve ka-
p› söveleri görülmektedir. Bu namazgâh tafl›n-
dan baflka, kabir flâhideleri aras›nda üzerinde
mihrap âyeti yaz›l› bir namazgâh tafl› daha var-
d›r. Boyutlar› küçük olan namazgâh›n üzerine,
mezarl›ktan arta kalan kabir tafllar› yat›r›lm›fl-
t›r. Bunlar aras›nda, Perestav Han›m’a ait 12
sat›r halinde 24 m›sral› kitâbe de bulunmakta-
d›r.

Tekkenin ve mezarl›¤›n önü, Yakup Kadri
Bey’in Nur Baba roman›nda görüldü¤ü gibi yi-
ne büyük bir bostand›r.

Yol afl›r› yerde ve Çaml›ca Tepesi eteklerinde,
tekkeye ait olan bir su deposunun tonoz baki-
yeleri hâlâ durmaktad›r.
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Ayvansarayî Haf›z Hüseyin Efendi’nin, Hadî-
katü’l-Cevâmi adl› eserinde bu tekke hakk›n-
da flu bilgi vard›r:

“Tophanelio¤lu Çeflmesi’nin mukabilinde,
ba¤lar›n arkas›nda Tahir Baba nam›nda tarik-
i Bektafliye’den bir kimse, devri Sultan Selim
Hanide (1789-1807) müceddeda bir Bektâflî
Tekkesi kurmufl idi. Sonra, 1241 senesi evahi-
rinde (Haziran/Temmuz 1826) sair Bektâflî
tekkeleri gibi y›kt›r›lm›flt›r.”

Tahir Baba Tekkesi, 15 Haziran 1826 tarihin-
de meydana gelen Vak’a-i Hayriye olay›nda,
Yeniçeri Oca¤›’n›n ilgas› s›ras›nda, bu oca¤›
destekleyen bütün Bektâflî tekkeleri gibi y›kt›-
r›lm›flt›. Bu s›rada, tekkenin bafl›nda Mehmet
Baba ad›nda bir kimse bulunuyordu.

Cevdet Pafla ise olay›;

“4 Zilhicce günü...... Öküz Liman› (Yar›mca
Baba Tekkesi), Üsküdar, Merdivenköyü,
Çaml›ca adl› yerde bulunan Bektâflî tekkeleri
y›k›l›p, içinde yat›p kalkanlar da götürülüp
Darphane Hapisanesi’ne t›k›ld›. Sonra birer
birer fieyhülislâm taraf›ndan akideleri sorul-
du.” fleklinde anlatmaktad›r.

Sultan II. Mahmut’un, Sar›kaya mevkiindeki,
Esma Sultan Saray›’nda ve 1839 tarihindeki
vefat› üzerine, bütün Bektâflî tekkeleri isim de-
¤ifltirerek tekrar aç›lm›fl ve eski âyinlerine de-
vam etmifllerdi. Bu arada Tahir Baba Tekkesi
de, âyin günü Perflembe olan bir Nakflibendî
Dergâh› haline getirilmifltir.

Mecmua-y› Tekaya yazar›na göre, 1890 tarih-
lerinde Nuri Baba bu dergâh›n fleyhi idi.

Tekke en hareketli günlerini bu Nuri Baba
zaman›nda yaflad›. Afif Baba’n›n yetifltirmesi
olan Nuri Efendi, Afif Baba’n›n vefat› üzeri-
ne postniflîn olmufl ve Nur Baba ismini alm›fl-
t›. Salih Efendi’nin o¤lu olup 1233 (1817) ta-
rihinde dünyaya geldi. Devrinde, tekkede
kendinden baflka 11’de dervifl (can) bulunu-
yordu.

Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun Nur Baba
isimli roman›nda anlatt›¤› Nur Baba, Zîba Ha-
n›m ve Nigar Han›m olay› bu tekke hayat›n›n
gerçek bir sahnesidir. Afla¤›daki sat›rlar bu ro-
mandan al›nm›flt›r:

“Araba, duvarlar› y›k›k ve yar›s› bostan, yar›s›
ba¤, bir k›sm› da mezarl›k olan harap, ücra bir
bahçenin tahta kap›s› önünde durdu.(.......)Ol-
dukça uzun ve dik yokuflu teflkil eden lofl ve ba-
k›ms›z bir yoldan a¤›r a¤›r ç›kmaya bafllad›k.
A¤açlar›n üstünde, ta dipte büyük, ahflap ve boya-
s›z, eski bir köflkün ötesi berisi gözüküyordu. Bu
köflkün üst kat›nda, tahta direkler üstüne dayal›
bir balkondan.....biri bak›yordu.”

Ahflap kap›n›n, sonradan aç›lan Çaml›ca Dere-
si Soka¤›’n›n bafl›nda bulundu¤unu ve bu sokak
üzerinde yap›lan flimdiki apartmanlar›n bu tek-
ke arsas› üzerine bina edildi¤ini ö¤reniyoruz.

Yakup Kadri;

“K›fl›n ilk ya¤murlar› düflme¤e bafllad›, Nur Baba
her sene oldu¤u gibi bu k›fl da dergâh›n› kapay›p
Üsküdar’daki k›fll›¤›na indi.” cümlesiyle tekke-
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nin k›fl›n kapand›¤›n› bildirmektedir.

“Y›k›lma¤a yüz tutmufl bir viraneden ibaret olan
Nur Baba Dergâh›’n›n bu flimdiki muazzam ko-
nak haline gelifli,” Nigar Han›m’›n serveti saye-
sinde olmufltur.

“Baban›n fena bir muamelesi üzerine, kendini tek-
kenin penceresinden afla¤›ya atarak uzun müddet
iki aya¤› kötürüm, evinde kalan ve mutlâka bura-
ya gömülmek vasiyetinde bulunan Perestev Ha-
n›m ismindeki kad›n›n mezar›.....” hazîrede idi.
Bu han›m›n flâhidesine Nur Baba, yan›k ve
uzun bir mersiye yazm›flt›. Romandan al›nan
uzun mersiyenin bir k›sm› fludur:

Perestev gönül ba¤›nda bir mihmân,
Bütün canlar içinde tek canân,
Durmay›p geçti, acep nedendir
Mes’ut, kalanlar de¤il, mutlak gidendir
Fakat eyvah, ne hâlettir ki ey mevt
Gidenden hiç haber gelmez tehaflî eyleriz elbet

“‹rili ufakl› tafllar aras›nda.(.....) Alhotoz Afife
Han›m’›n da mezar›” vard›. Bu kad›n bundan
üç sene evvel bir gece bir Âyin-i Cem esnas›n-
da füc’ceten göçtüydü. Nur Baba bu kad›n›n
mezar tafl›na flu sözleri hakettirmiflti:

Tarikat› Nazenîn’in sad›k kulu Afife Bac› burada
medfundur.
Bu dergâh› flerifte can ü dilden can verdi. Yâ Ali,
Hak hû.

Alhotoz Afife Han›m’›n yan›bafl›nda Nakip Pa-
fla’n›n haremi yat›yordu. Bu, Üsküdar’daki ko-
na¤› k›fltan k›fla, Nur Baba’ya k›fll›k olan ihtiyar
kad›nd›. Makberi, demir parmakl›klarla çevril-
mifl muhteflem mermerden yap›lm›fl ve üzerine
gayet hürmetkârâne bir kitâbe yaz›lm›flt›r. (Bu
kabirden eser kalmam›flt›r. Demir parmakl›klar
çal›nm›fl ve mermer söveleri namazgâh›n etra-
f›na yerlefltirilmifltir.) Biraz ötede, Miralay
Hamdi Bey’in mezar› vard›. Zavall› Hamdi
Bey... tekkenin müdavimi erkekler içinde “en
ince hisli, rakik, dil-âflinâ bir kimse idi”.

Yakup Kadri Bey, Nur Baba roman›n›n konu-
sunu 1915’te tetkik etmifl, 1921’de Akflam Ga-
zetesi’nde tefrika edilmifl ve bir sene sonra da
kitap haline getirilmifltir. 1922’de de Ertu¤rul
Muhsin taraf›ndan filmi yap›lm›flt›r.

Hazîredeki flâhidelerden dördü 1989 yaz›nda

bir ö¤retmen taraf›ndan toprak alt›ndan ç›ka-
r›larak Merdivenköyü, fiah Kulu Sultan Tek-
kesi’ne götürülmüfltür ki, flunlard›r:

1- Bektâflî taçl›. Kitâbesi fludur:

‹btidâ ve ibtidâ ve iktidâ / Eylediler cümle aflk ibti-
dâ / ‹kiyüz dokuzda dergehi küflâd / eyledi otuz se-
ne ömrü vefâ /

Tafl›n alt› mevcut de¤ildir. Bu tekkenin
bânisi Tahir Baba’ya aittir. fiu halde tek-
ke, 1209 (1794) tarihinde tesis edilmifl
ve Tahir Baba, bu tekkede 30 sene post-
niflîn olduktan sonra 1239 (1823) sene-
sinde de vefat etmifltir.

Tahir Baba Tekkesi hazîresinde A¤ustos
1989 tarihinde yapt›¤›m aramada çal›lar
aras›nda üst taraf› olmayan bir flâhide
buldum. Kitâbesi aynen fludur:

....dide emr-i Hakk / Eyledi çün r›hlet-i dâr-› be-
ka / Rahmetullahi aleyhim ecmâin /Ruh-i flâd ol-
sun Hac› Tahir Baba / 1237 (1821).

Her iki tafl birbirini tamamlamaktad›r.
Lâkin, 30 sene yerine 28 sene postniflîn
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

2- 1217 (1802). Bektâflî sikkeli. Dervifl Meh-
met’in o¤lu Tarikat-i Bektafliye’den Sey-
yid Fethullah.

3- 1302 (1884). Dört dilimli Bektâflî taçl› ve
teslim tafll›. Tarikat-i Aliyye-i Bektafli-
ye’den / Çaml›ca-i Kebir postniflîni / Nu-
ri Baba’ya mensub /Musiki-i Hümâyun
Ser / Çavuflan›ndan Dervifl / Aziz Bey’in
ruh-› revan› / fiâdân ola. 27 Kanunisâni
1302. (S›f›r siliktir, baflka rakam da ola-
bilir.)

4- 1321 (1903). Bektâflî taçl› ve teslim tafll›.
Evkaf-› Hümâyun nezaret-i/celilesi ma-
sarifat kalemi / hulefas›ndan ve Periflan
Baba / bendelerinden Mehmed Sa’düd-
din / Efendi ruhuna Fatiha.

Tahir Baba Tekkesi hazîresinde ve toprak üs-
tünde olan flâhideler flunlard›r:

1281 (1864). Dört dilimli kabartma sikkeli.
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Tarikat-i aliyye fukaras›ndan tekke-ni-
flîn dervifli Havva Bac›.

1287 (1870). Halife. Bu kelime bir ay içine ve
flâhidenin yan yüzüne yaz›lm›flt›r. Tari-
kat-i Aliyye diye bafll›yan ve eflsiz bir ya-
z›s› olan tafl tamamen topra¤a gömülü-
dür. Yass› ve genifl olup teslim tafll›d›r.

1288 (1871). Tarikat-i Aliyye-i Bektafliye’den
Haremeynü’fl-flerîfeyn câbisi Eflref Efendi.

1329 Cemaziyelâhir 13 (Haziran 1911). ‹ki
parça ve nefis hat. Evkaf-› Hümâyun
Nezaret-i celilesi hukuk müflaviri muavi-
ni Ahmed Celâdet Beyefendi’nin zevce-
si Emine Münire Han›m. Münire Han›m
flair idi. (Türk Dili ve Ed. Ans. 6/473; S.
N. Ergun, Bektâflî fiairleri ve Nefesleri)

Tarih k›s›mlar› k›r›k iki flâhide: Necibe Han›m
ve Hasan Baba.

Hazîrede bir de, 1294 Recebinin 27’sinde (7
A¤ustos 1877) vefat eden ‹mamzâde Vehbi
Mustafa Efendi’nin kabri vard›. Anadolu kad›-
askeri olmufltur. Burnu çok büyük oldu¤undan
‘Ebu’l-enf’ (Buruno¤lu) lâkab› tak›lm›flt›.
O¤ullar› Ali Haydar ve Behçet beylerdir. (Si-
cill-i Osmânî, 4/619) (O. Ergin, Maarif Tarihi-
miz 2/369)

Tahir Baba Tekkesi Haziresi, A¤ustos 1998’ de
Üsküdar Belediyesi’nce temizlenmifl ve etraf›
beton bir parmakl›kla çevrilmifltir. Bu temizlik
s›ras›nda toprak alt›ndan bir tak›m flahideler
ortaya ç›km›flt›r ki, flunlard›r:

1286 M. 29 (May›s 1869)’da vefat eden, tari-
kat-i aliyye fukaras›ndan bekçi Dervifl ‹s-
mail. fiâhidesi dört dilim sikkelidir.

1291 (1874). Güzel tafl ve hat. Üst k›sm› k›r›k-
t›r. Tarih beyti fludur:

fiah olub hâmim Kerâmet didi tarih-i güher
Aflk ola gitdi saray-› Cennete Mir Ali
M›s›rl› Ali R›za

1292 ( 1875). K›r›k bir tafl. Harameyn... Efen-
di’nin mahdumu olup Muharremin 3.
günü zümre-i flühedaya ilhak etmek içün
flehîden ve mazlumen feda-y› can ve
terk-i cihan eden Dervifl Muhammed.

1288 tarihli flahideye bak›n›z.

1295 (1878). Hû / Dervifl Haf›z. Tafltaki yaz›
bu kadard›r.

1304 Safer 25(Kas›m 1886). Tarik sikke ka-
bartmal›. Tarikat-i aliyye muhibban›n-
dan Üsküdar Polis Meclisi azas›ndan
ikinci komiser Dervifl Mehmed Bahaüd-
din Efendi.

1327 Ramazan 2 (Eylül 1909). Tafl› iki parça-
d›r. Evkaf-› Humayûn Nezaret-i Celîlesi
Hukuk Müflaviri bende-i âl-i âbâ Ahmed
Celâdet Bey.

Tarih k›s›mlar› gömülü tafllar:

Dört dilim sikkeli. Tarikat-i Bektafliyye’den
kald›r›mc› Dervifl Orhan.

Dört dilim sikke kabartmal›. Tarikat-i aliyye
fukaras›ndan tekye-niflîn Dervifle Havva
Bac›.

Tepe sikkeli. Nadir flâhidelerdendir. Merhum
taflç› el-hac Edhem Baba bendegân›n-
dan tarikat-i aliyye fukaras›ndan Dervifl
es-seyyid Muhammed Abdi Bey. Rakam
yaz›lmam›flt›r.

Tepe sikkeli. Bu sikke 12 dilimlidir. Hû Dost /
Çaml›ca-y› Kebîr Dergâh› / Postniflîni
Mehemmed Nuri Baba’ n›n Validesi...

Tahir Baba Tekkesi, Büyük Çaml›ca Tepesi’n-
deki Bektâflî Tekkesi’nin y›k›lmas› veya yan-
mas›ndan sonra yap›lm›flt›r. Evliya Çelebi’nin
1630 tarihlerinde gördü¤ü bu tekke sonradan
yok olmufltur.

Tahir Baba Tekkesi, yazl›k olup k›fl›n kapan›-
yordu. Nur Baba da k›fl›, Üsküdar’da veya Ka-
d›köyü’nde muhibban›ndan birinin evinde ve-
ya kona¤›nda geçiriyordu. Yazl›k tekke, Nev-
ruz’la beraber ve bütün cemaat o gün, bahçede
veya meydanda toplanarak flenlikler yap›l›rd›.
Bu s›rada Nur Baba, son yazd›¤› Nevruziye’yi
okurdu.

Nuri Baba (Nur Baba)’n›n vefat›ndan sonra
o¤lu Ali Nutki Baba fleyh olmufltur. Tekke
onun zaman›nda tekrar kapanm›fl ve 1950 ta-
rihlerinde de y›k›lm›flt›r. Mersiye okumakta
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flöhret olan Yaflar Baba, 1327 (1909) tarihinde
postniflîn olan Ali Nutki Baba’dan nasib alm›fl
ve sonradan Eyüp Karya¤d› Baba Bektâflî Tek-
kesi’ne fleyh olmufltur. 17 Ocak 1934 tarihinde
vefat ederek Eyüp K›rkmerdivenler Mezarl›-
¤›’na gömülmüfltür.

Ali Nutki Baba 1283(1866)’da ‹stanbul’da
do¤du. fiair olup nefesleri vard›r. 1936’da vefat
etti. ‹. H. Konyal›’n›n ‹fadesine göre Karaca-
ahmet’e gömüldü. 

Kaynaklar: (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/260) (Cevdet Tarihi,

Üçdal Nefl. 12/238) (Y. K. Karaosmano¤lu, Nur Baba, s.

70, 132 vd.) (S. N. Ergun, Türk Musikisi Ant. s. 657) (T.

Oytan, Bektâflîli¤in ‹çyüzü, 2/128) (E. fiener Elli Y›l Önce-

ki Nur Baba Olay›, Hayat Tarih Mecmuas› 1972, Say›: 11,

s. 74) (A. R›za-M. Galip 13. Asr-› Hicrîde Osmanl› Ricali,

Tercüman Yay. 2/81, 85-86, 103) (Baflbakanl›k Arflivi, Ke-

peci Tasnifi, Nüfus Defteri, No: 6290/1, s. 394) (Osm.

Arfl. Evkaf Defteri II, No: 15511) (Türk Dili ve Ed. Ans.

1/115) (Konyal›, Üsküdar Tarihi 1/429) (A. Gölp›narl›,

Alevî-Bektaflî Nefesleri s.16)

TOYGAR TEPE TEKKES‹

Toygartepe’de ve Himmet Baba Sokak ile
fiair Ruhi Sokak aras›nda idi. Hatmi So-

kak’tan, Himmet Baba Soka¤›’na girildi¤inde
biraz ileride ve sa¤ tarafta idi. Bugün yaln›z ar-
sas› ve iki kabir mevcuttur. Ahflap iki katl› bi-
na, çok harap durumda iken 1970’li y›llarda
terk edilmifl ve bir müddet sonra da y›k›lm›flt›r.
Bugün sokak üzerinde görülen iki beton kabir,
bina y›k›lmadan evvel semahanenin bir köfle-
sinde ve iki pencerenin arkas›nda idi. Sandu-
kalar› yana yatm›fl ve semahanenin döflemele-
ri çökmüfl ve bir k›sm› da sökülmüfltü.

Zakir fiükrü Efendi’nin yazd›¤› ‹stanbul Tekke-
leri adl› eserde tekkenin fleyhleri flöyle gösteril-
mifltir:

1- ‹btida tarik-i aliyye-i R›faiye’den Saçl› fieyh
Hüseyin Elhadi Efendi. Vefat›, 11 Cemaziyelev-
vel 1268 (3 Mart 1852) tarihinde olup Kas›m-
pafla’da, Âfl›klar Meydan›’nda medfundur.
Kabri mevcut de¤ildir. Marufizâde fieyh Ali
Sabit Efendi’nin halifesi idi.

2- Saçl› fieyh Hüseyin Efendi’nin halifesi fieyh
Ahmet Cezbi Efendi er-R›faî. Vefat› 1291 Muhar-
reminde (fiubat 1874) olup kabri, semahane ya-
n›ndad›r. Ali Efendi’nin o¤lu olan Ahmed Cez-
bi Efendi. 1230 (1815) tarihinde dünyaya geldi.

3- fieyh Ahmet Cezbi Efendi’nin o¤lu fieyh
Hüseyin Hâz›m Efendi. 14 Zilhicce 1326 (6
Aral›k 1911) tarihinde vefat etmifltir. Kabri-
nin babas›n›n yan›nda oldu¤u san›lmaktad›r.
1260 (1844)’de dünyaya geldi.

Tekkenin son devir fleyhi Hâz›m Efendi dinî
musikiye vak›f olup sesi gür ve tatl› idi. Bu de-
virde, musiki âyinlerini idare eden, tekkenin
âyin reisi Dökmeci Ali Baba, zâkirbafl›s› da Üs-
küdarl› As›m Efendi idi.

Tekkenin ismi, Mecmua-y› Tekaya’da zikredil-
medi¤i halde ‘Âsitâne-i Aliyye ve bilâd-› selâsede
kâin olan tekaya’ adl›, 1256 ve 1294 tarihli risa-
lelerde “Âyin günü Pazar olan bir R›faiye”
Tekkesi olarak gösterilmifltir.

1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde “Toygar
Mahallesi’nde Kalender Mehmed Efendi Tek-
kesi” ad› ile bir tekke daha kay›tl›d›r. Bugün
yeri dahi belli de¤ildir.
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Kaynaklar: (Zakir fiükrü Efendi, ‹stanbul Tekkeleri, Haz.

fi. Akbatu, ‹slâm Medeniyeti Mec. 1/76) (S. N. Ergun,

Türk Musikisi Ant. s. 662, 667, 670) (A. Çetin Vak›flar

Der. 13/588.)

ÜMM‹ AHMET EFEND‹
TEKKES‹

Çinili Cami s›ras›nda, biraz ileride ve Çini-
li Hamam Soka¤› ile Çinili Mescit Soka-

¤› aras›nda olup her iki soka¤a aç›lan kap›lar›
vard›. Bugün yaln›z hazîresi mevcuttur.

Âyin günü Çarflamba olan bu fiabanî Tekkesi,
büyük bir bahçe içinde bulunuyordu. ‹ki katl›,
ahflap semahanesi 1950’li y›llarda, Çinili Ha-
mam Soka¤› üzerinde bulunan iki katl›, ahflap
ve büyük fleyh evi ise 1981 senesinde y›kt›r›ld›.
Semahane, Çinili Mescit Sokak taraf›nda ve
set üzerinde idi.

Tekke, 1138 (1725) tarihinde vefat eden, Üm-
mi Ahmet Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
fieyh Ahmet diye ünlü olan bu zat 1725 tari-
hinde vefat etti¤ine göre, tekkeyi en geç 1720
tarihlerinde yapt›rm›fl olmal›d›r. Kabri, dergâ-
h›n hazîresindedir. Dört köfle ve tarik sikkeli
flâhidesi iki parça halinde olup yerdedir. Güzel
bir hat ile yaz›lm›fl olan kitâbesi fludur:

Kutbü’l-ârifîn / Gavsü’l-vâs›lîn / Cennet-mekân /
firdevs-âfliyân / merhûm ve ma¤fûr / efl-fleyh Ah-
med Efendi / ruhi çün el-Fatiha / Sene 1138.

‹zladili olan fieyh Ahmet Efendi’nin hilâfeti
Faz›l Ali Efendi’dendir. Vefat›na, fieyh Lebib
Hüseyin Efendi flu tarihi düflürmüfltür:

Ahbaba dedi yâ Hû fieyh Ahmed
1138

Kendisinden sonra tekkeye fleyh olanlar flun-
lard›r:

1- fieyh Ümmi Ahmet Efendi’nin damad› fieyh
Murtaza Efendi. 1149 (1736) tarihinde vefat
etmifltir. Tarik sikkeli flâhidesinde;

“Efl-fleyh Ahmet Efendi’nin hulefalar›ndan ve da-
mad› fieyh Murtaza Efendi”

diye yaz›l›d›r.

2- fieyh Ümmi Ahmet Efendi’nin halifesi ‹s-
tavrozlu (Beylerbeyi) fieyh Osman Efendi. Ve-
fat›, 1152 (1739) tarihinde olup tarik taçl› flâ-
hidesi hazîrededir.

3- Ümmi fieyh Ahmet Efendi’nin halifesi fieyh
Ali Efendi. Vefat›, 1175 (1761) tarihinde olup
tarik sikkeli flâhidesi hazîrededir.
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4- fieyh el-hac Ali Efendi. 15 fievval 1211 (13
Nisan 1797) tarihinde vefat etmifltir. Taçl› flâ-
hidesi üzerindeki yaz› fludur:

Kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâs›lîn Hazretleri Efl-fleyh
Ümmi Ahmet Efendi k.s. Hazretlerinde seccade-
niflîn olan efl-fleyh el-hac Ali Efendi Hazretleri.

5- fieyh Haf›z Mehmet fiemseddin Efendi. 1230
(1815) tarihinde vefat etmifltir. Kitâbesi fludur:

Kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâs›lîn Hazreti fieyh Ümmi
Ahmet Efendi Hazretlerinin seccade niflîn-i irflad
efl-fleyh Haf›z Mehmed fiemseddin Efendi.

6- fieyh Mehmet fiemseddin Efendi’nin o¤lu
Mehmed R›zaeddin Efendi. Vefat› 25 Ramazan
1272 (30 May›s 1856) tarihinde olup sikkesi
düflmüfltür.

7- fieyh Seyyid Mehmet Rif’at Efendi.

Arfliv kayd›na göre babas›n›n ad› Bayram olan
Ümmi Ahmet Efendi Tekkesi’ne 23 fievval
1272 (27 Haziran 1856) tarihinde fieyh Seyyid
Mehmet Rifat Efendi tayin edilmifltir.

Bu durumda tekkenin bir aydan fazla fleyhsiz
kald›¤› veya vekaleten idare edildi¤i anlafl›l-
maktad›r.

fieyh R›fat Efendi’nin Vefat›, Zilkade 1285

(fiubat 1869) tarihinde olup sikkeli flâhidesi
hazîrededir.

8- fieyh ‹smail Dede Efendi. Vefat›, 15 fievval
1291 (25 Kas›m 1874) tarihinde olup flâhide-
sindeki kitâbe fludur:

Kutbü’l-ârifîn efl-fleyh Ümmi Ahmet Efendi Der-
gâh› postniflîni ve efl-fleyh Mustafa Efendi hulefa-
s›ndan salih ü kâmil arif ü vâs›l efl-fleyh ‹smail
Efendi k.s. Hazretleri.

9- fieyh Ahmet Efendi. Tafl› hazîrede olup çok
derin bir flekilde topra¤a gömülmüfltür.

Tekkenin hazîresinde gömülü olanlar flunlard›r:

1160 (1747). Çinili hamamc›s› Has›rîzâde
Dervifl Ömer A¤a.

1169 (1755). Ümmü Gülsüm Kad›n.

1182 (1768). Efl-fleyh Ali Efendi’nin zevcesi
Fatma Bac›.

1184 (1770). Taçl› küçük flâhide, efl-fleyh el-
hac Ali Efendizâde ‹smet Mustafa Efendi.

1197 (1783). Küçük flâhide, bu hankâhda sec-
cadeniflîn Haf›z Mehmet fiemseddin
Efendi’nin o¤lu es-seyyid Mehmet Tahir
Efendi.
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1246 (1830). Hazreti Mevlâna hanedan› mah-
bublar›ndan Çinili Hamamc›s› Mehmet
Emin Efendi. Tafl› Mevlevî sikkelidir.

1246 (1830). Çinili Hamamc›s› Mustafa Efendi.

Tarih k›s›mlar› gömülü flâhideler:

Ümmi Ahmet Efendi hazretlerinin Dergâh-›
flerifi fleyhi efl-fleyh Mehmet Rif’at Efendi’nin
k›z› Ayfle S›d›ka Han›m.

Bu hankâhda seccadeniflîn Haf›z Mehmet
fiemseddin Efendi’nin o¤lu es-seyyid Mehmed
Gavsi Efendi.

Kaynaklar: (Gezi Notu) (Ahmet Münib, Mecmua-y› Teka-

ya, ‹stanbul 1307, s. 11) (1256 tarihli tekkeler listesi) (A.

Çetin, Vak›flar Der. 13/588) (‹stanbul Belediyesi ‹hsaiyat

Mecmuas› 1328, s. 21) (Osman Bey, Mecmuatü’l-Cevâmi

‹stanbul 1304, 2/56, No: 89) (Saliha Sultan Dü¤ünü, ‹stan-

bul Üni. Kütüphanesi ‹bnülemin Yazmalar›, No: 2802, s.

17/b) (Ayvansarayî, Vefeyât, ‹stanbul Üni. Kütüphanesi

Tarih Yazmalar›, No: 2464, s. 90) (Osm. Arfl. M. Cevdet

Tasnifi Evkaf Defteri I, s. 253 ve III, No: 20420)

YARIMCA BABA TEKKES‹
(ÖKÜZ L‹MANI TEKKES‹)

Tekke, Paflaliman› (Eski Öküz Liman›)
semtinde ve 1766 y›l›nda yapt›r›lan Ab-

durrahman A¤a Camii’nin sol taraf›ndaki sed
üzerinde bulunuyordu. Ahflap olan tekke bina-
s›n›n önünde hazîre ve onun önünde ise 1228
(1813) tarihli Hayrullah Efendi’nin bir namaz-
gâh çeflmesi vard›. Zamanla bu çeflme pek ha-
rap oldu¤undan, 1874 tarihinde Serasker Hü-
seyin Avni Pafla taraf›ndan flimdiki flekliyle ye-
niden yap›lm›flt›r. Tekkenin yan›nda ahflap
meflrutas› vard›.

Tekke, Abdurrahman A¤a Camii’nden yakla-
fl›k olarak 170 sene evvel yap›lm›flt›r. (Abdur-
rahman A¤a Camii ve Yar›mca Baba Namaz-
gâh› ve çeflmesi bahsine bak›n›z.)

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde bu tekke-
den flöyle bahseder:

“Hac› Bektafl-› Veli Tekkesi, Kaya Sultan Ya-
l›s› dibinde, Öküz Liman›’nda bir küçük dervifl
bar›na¤›d›r.”

1826’daki Vak’a-y› Hayriye olay›nda di¤er Bek-
tâflî tekkeleri gibi y›kt›r›lm›fl ve hazîresinin bir
k›sm› da yok edilmiflti. Bu s›rada fieyh Alim
Ahmet Baba da Hadim’e sürülmüfltür.

Fakat k›sa bir zaman sonra, bütün Bektâflî tek-
keleri ad de¤ifltirerek yeniden aç›lm›fl ve Ya-
r›mca Baba Bektâflî Dergâh› da âyin günü Cu-
martesi olan bir Kadirî Tekkesi haline getiril-
miflti. Bu faaliyetlerini, 1925 tarihindeki tekke
ve zaviyeleri kapayan yasan›n ç›kmas›na kadar
sürdürmüfltür.

‹ki katl› ahflap yap›n›n önündeki hazîrede yefli-
le boyal› k›sa ve yuvarlak bir kabir tafl›nda:

Merkad-i Sultan Yar›mca Baba
Bu cây-› Bektâfliyye’de kutb idi.

yaz›s› bulunuyordu. Alt›nda tarih bulunmayan
bu tafl›n sonradan dikildi¤i muhakkakt›r. Bu
tafl 1965 tarihine kadar duruyordu. Bugün
mevcut de¤ildir. Tekke ve müfltemilât› sat›l-
d›ktan sonra hazîre ile beraber bu tafl da yok
olmufltur. Yerlerine küçüklü büyüklü dört
apartman yap›lm›flt›r.

1256 (1840) tarihli tekkeler listesinde “Kadi-
riyye’den Yar›mca Baba Tekkesi Der Paflalima-
n›, Der Üsküdar” diye kay›tl›d›r.

1890 tarihlerinde tekkenin fleyhi Mehmed Kâ-
z›m Efendi bin Mehmed Efendi olup ikinci
fleyh ise, Ali Haydar Bin Mehmed Efendi idi.

Kaynaklar: (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dan›flman Türk-

çesi, 2/174) (Hadîkatü’l-Cevâmi, 2/182) (Gezi Notu) (E.

Koçu, ‹stanbul Ans. 1/156) (M. Serto¤lu, Bektâflîlik, s.

326) (Baflbakanl›k Arflivi, Kepeci Tasnifi, Nufüs Defteri,

No: 6290/1 s. 378)
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