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olmasına rağmen , bilahire 26 sınıfın bunu verdiği, Ç adırcı

la r iie Demİrcile rin vermediği g-ö rüıür. Onların Ord u-akçesine
tabi olm a rnalanmrı seb ebi ise şu vesika ile tevazzuh ed iyor.

Ma'ru z· , d o';y ·i deu/el-; a/iyytleridir ki
Ç adırcı ee Demirel esnafı mlri hizmet de bulunrMğla henüz

sefe r'i iıamagün~ ı nueret mak nma memur n /erl il eTin getirtib tescil
ettirmemişlerdir. OL bobda f erman Iı aeret-i ueUgu'l·emrlndlr. Ft
22 Muharrem 1143 (7 Hazıran 1730)."

"

:n Agıı, D~ft~,., 'Gıtatilu ycr.

•

İSTANBUL'DA . YAYLA . CAMILER! 'lE ŞEHRIN

TARıHı TOPOGRAFYASININ 'YANLIŞ izAH EDİLEN

BİR lIIESEL ES I

Semeol Eylce

ıstanbul'un tar iht topc ğrafyası ile meşgul olan ilim adamla
rından Prof. Dr. Allons Maria Schneider (1896-1952), Bizans dev
rindeki Istanbul' un belli başlı . eski eserlerini top lu bir suretle
tanıtan Ve müracaat kitablan içinde en çok kullanılanlardan biri
olan meşhur eserinin sonunda, şehrin mulıtelif yerlerind e ras tla
nan dağınık kalın tıları bir liste halinde toplamıştır. Sayılan ancak
yirmiyediyi bulan bu küçü k uellana arasından bir tanesi, Istan 
bul'un Bizans devrine aid eski eser bakımından son derecede
fakir bir mıntıkasiyle alakalı oldu ğu için 'bilhassa dikkati çekmek
tedir ', Schneider, Mevlevihane kapısı civarında 24 numa ra ile ayırt

ettiği bir • buluntu yeri . (Fuadstelle) ni bildirerek, kitabını n metin
kısmında burası hakkında şu izahı vermiştir : Yay la me. cidl.
Naeh Hadikal 468 und Paspales 399 beflnden . ich enter d er .

.. Mo.chee alte S ub.truktlon.gervölhe, Die Anwohner Ieugnen dı..
zwar , doch sielıl man an der Aussınruand in Bodenhöhe mit Stei
ntn v erslapl le und durdı Eisenkrampen oersp errte Lujtlöcner:
die Noti» des Had/kal beraht also offenb ar doch aaf Wahrh.it ••
YAni . Yayla mescidi , Hadika 4680e Po.poles 3990 t oro, ea
mi'inin altında eski bir maheenin lonaz.ia", bulunmaktadır. Ba
}uuus hernekadar mabclleiice , ed edilmekte ise de. meseldin dış

duoariarında, toprak hi:.aJlnda, taşlar ile tıkanmış tre demir por
mak/ık/ar O . kapatılmış harıa menfezleri gorülm.kledlr. Şu hol 
d e Hadi ka'daki kayıd kaı'/yell. hakikate milst enittir », Bu ka t'i
iddiası ile birlikte '. miiellif, eserinin sonundaki şehir ' planınİn

bu noktasına bir Bizans . kahatıs: Işareti · yerleştirmekt. teredd üt
, c

1 A. ,M. Sdı tıe td. r. Bg~aJu. Berlia "l936, 96, ae, 240.



, Min (M. 1.. NOlDidi.). Cut. tdptlpaphJqac . t 4,cltloloziqae J. · ~".ttaıı .

tüı.opl~ , Galata 1933, bQ cami Mevtevl!ıaa.e hp ı .' einruıd&t 50. teıv~ro ı:ııilQh..
c!.i ılleriııd. Yi. li. ci• • dı ile i'osterilmq tir.

ı R. Juirı , T(Jp4graphte d~ C<J1\.dantill(Jpl~, Pari. ıgro, harita 1.
" J. d. Huımer (j . J. Hellert tereilm"i). Hilt(JI'. J. l'Empi, e Ott(Jtn4 f1 ,

Paris 18'1, XVll~ 1- 109: -
i A. G. Pupatuı 8gZllltUIı41 M~ld«f._ (rumea),. latubul 1877, 399.

etmemiştir, Bir müddet sonra gerek M. IS. Nomidis (MISN), Bi
zans deorindeki Istanbul pıanı'nda' gerek R. Janin, Bizans deo
rinelt ki Istanbul lopoğrafyast'nda ' da aynı kanaatl, şehrin bu
noktasında bir Bizans kalıntısı göstermek sure tiyle tekrarlamış

lardır. Halbuki, son yıllarda meydana getirilen Istanbul tar ihi
· topo~r_fyasına dair neşriyatta israr!ayer alan bu Bizans kalın 

tısı, harli ıaman önce yapılan bir hatanın kontra! edilmeksi
zin tekrarlanmasından doğmuş bir şeydir ve hakikatt« meocud
de ğildir, , .

Schne ider, yukarda aslını ve tercümesini verdiğimiz kısa

notunda, iddiasın ı des tekleyen başlıca iki kaynak gösterir. Şimdi

bunların bir kri tiğini yapalım:

a - Hadikatü"! ctvam i : Schne ide r adi geçen kitabını hazır

larken , Ayvansaraylı HAfı, Hüseyin Efendi'nin bu meşhur esen
nin aslından veya matbu nushasından değil, vaktiyle Joseph von
Hammer - Purgstall tarafından yapılmış olan kısaltılm ı ş ve baaı

hallerde de hatalı tercümesinden istifade etmiştir '. Işte Schnei
der'in iddiasına göre bu tercümenin 468. numarasında kayıcllı

olan Yayla mescidinin altında bir mahecnin bahsi geçmektedir.
Fakat Haellka'nın bu tercümesine başvurulacak olurs a, bu numa
radaki mabedin altında veya civarında herhangi bir mahıenden

bahsedilmed ikten başka, bu hususda en uzak bir ima dahi olma
d ığı görülür.

b - Bpzarüin ci Mtltlai : Schneider 'in yukardaki notu ya
" ıarkc;ı ikinci kayna ğ ı olan Paspates 'in eserine gelince ', bu klta
" bın 399. sahilesinde şöyle bir vaziyet ile karşılaşılı r : Paspates'e

gör e.. /.levIevinane kapısı civarındaki Yayla cami' inin altında blr
mahzen oldu ğu, Hadilcatii'L ct vami'nin matbu türkçe nüshasının

222. sahifesindeki kayda dayanılarakIlerl s ür ülmektedi r,
Bu vaziyet karşısında yapılacak iş, Hadikatitl eeöcimi'nin

.matbu türkçe nüsbasını karıştırmaktan ibarettir , Hammer tercü-

o Bu ca.mi'Dia ic:ıamı olaD h. ttat R.:ı:ı.uu Efeııdi hakIr:uıd~ bTc. S ayo lca
:ıid. ~~ehm.d Neeib. Def:iıatli. ' l küttab ( c.ır. Kili. 1i Rifat). L.taıı b ul ıa·n.52 .

': Hafız Ha. eyia Efoe ac!i, Hailkata'l cR dml. tatubal 1281. L, 2p; Ham
merlio yukarıd. b.h!l i f C-;eD ter~ü mcS:Qd e (bi:.. 51, ao . 419) Mcu;t.ıta P&falaıD

1077 (l6e6) de Bu ra.'da vefat ettili yazılıc!ır i ayrıca kıl M. Süren., Slcili·t
O":Tl Clnl. [,ta cbIıI 13QS-1315, LV,29 3. Sckba.ab.ııhk Ye Yeaiçeri atahl1Qda.a yük-
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mesinin 468, numarası na tekabül eden Yayla mescidi, bu n üsha
nın 219. sahifesinde bulunmaktadır. H üseyin Efendi , her neden
se mevkiini belirtmeğe lüzum görmcksiıin yal nız ismini zikrede
r ek t a nı ttığı bu cami hakkında şun ları yaza r': «Bdnisi salılb· ;

-cdmi Daoud Paşa'nın kethüelası Ayelın Ktllıüela'elır, Davu el Pa
şa 'nın t ürbesi Iı aricinde med[undur, J1inbuinl Çtıebi Ulak demek 
lt marul S t yylcf Mtlımtel Sadık Ala aa. eyltmiıellr kı AkıtMr'

ele Nasreddin Hoca'r.ın yanınela medfendur. Dörlyüz musbaf- ı ş eri]

gazan at vt/atına Ismi larılı olan R amazan (1091) Ef eneli cu
meseldin imdmı idi, v~fat ettikd~ Yenikapu haricin d e mÜcedJe ..
eltn bina eyltelill Kadiriye zavlytsi cioarında def n o/und u. Za
viye-I mukurtele Gaosi Ştylı Musıa/a ,E/ t ndi dahi medfundur.
bunun dahi Ismi olan el-Itylı Mustafa tarilı -i oefatıdır », Görü
lüyor ki, tamamını aynen verdiğimi, bu kayıdda s, mab edin al tın

da bir rnahzen olduğuna dair en ufak bir ipucu mevcud değildi r.

Şu var ki zaten Paspates de, al tında rnahzerı olan cami'in Hacfika'
nın 222. sahifesinde bu lunduğunu söylediğine göre, bir defa da
oraya bakmak tab ia t ıy la elıemdi. fi lp akika burad a da yine yeri
tas:ih edi lmeksizin başka bir Yayla cami'inden daha bah sedil
mek!e ve bunun hakkında da şunlar kaydedilmektedir : • Feoka
ntdir, tahtında evailden kalm a bir "mahzerı-i k ebir vardır. Bdnisi
Kambur Muslo/ a Paıa'dır, Mumal/tylı eÇ kere Bağdad valisi
olup Mısır'ela otfat etmiştir, v<falına mahoı Zillılcct tarih dir,

oCiaarında dahi mumailt gMn Iıagrı olarak Ur mekleb ile S ü
l' y maniye suy'undan bir iıkar . çtıme vardır. Serı Kez elemtklt
marul Nureddin Efen dt anda meel/ unelur. S ulta n Uelımeel mü
derrisi iken ştvoal-i seri] 921 tarihinde nh/t t eylemiıtir ve te]»
sir -i Btyznvi üzerin« hally t salı/bi S inan telelin Yusuf E/endi da 
hi anda medfondur ...>. Bu kaydın ilk cümlesinde gayet sar ih ola
rak bir «mahsen-i k tbir ' den bahsed lldi ğ lne gö re altında Bizans
d evrine aid kalınltlar olan mabedin Kambur Mustafa Paşa 7 tara 
fından yaptırılan olduğu anlaşılmaktadır. Fakat her iki cami'in
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de yerleri Hadıka'da blldiri lmedi ğ i nderı, bunların biribirleri ile
karıştırı lması mümkündü ve nitek im de öyle olmuş tur.

Paspates, altında mahzerı bulunan Yayla cami'inin, Mevlevi
hane kapısı yakınındaki olduğuau zannetm iş ve yerin de bu me
seleyl tahkike luzum görmeksizin, bu işi böylece kestiı ip atmış

tır. Schne ider ise, tam altmış sene sonra, aynı hatayı yalnız tek
rarlamakla kalmamış fakat yanlış referans göstermek ·sureliyle
büsbutUn hatalı ve şaşırtıcı bir hale getirmişt ir.

Bu karışık durumun en doğru hAl çaresini bulabilmek için
önce, her iki Yayla cami'lerinin yerlerini tayin etmek lüzumlu ola 
caktır. Hadika bunlardan ilki için müsbet hiçbir ipucu vermemek.
tedir, Hüseyin Efend i'nin kısa kaydından çıkan yegAne net ice, ma
bedin bAnisinin Fatih devri ricalinden Davud Paşa ile olan ala
kasıdır. Şu halde geriye ka lan son çare di lter Yayla cami'i üze
rind e çalışmaktır. Hadıka'dan bu ikinci mabedin fevkanl olduk
tan başka, civarında bir mekteb ve bir de çeşme bulundultunu
ve yakınında ayrıca Sarı Kez ailesin in mezarlarının oldu~u ö~

re nilmekled ir. Fatih medreselerinde müderr;" olan Sarı Kez lilesi
nin mezarlarının Fatih yakınla rında Kıztaşı civarında olduğunu

tah min etmek güç olmasa gere ktir. Çünki bu ailenin adı bu ha~

valideki bir mescide geçtiklen başka ', Yen ibahçe ile Fatih ara
sındaki sahada uza nan bir semte verilen ve hal k dilinde uzun
zamandır, .Sarıguze!' şeklinde söylenen .isim i de biç şupbesi.

•; Ib Mu.uf. Pa,.'aı lli ha,atı burada oıdu~çj ıu.flı . utett. y az ıtnııı 'I. b. 1016
(166:5·66) d.. ...fat _ttıı i bildirildli,tir.

• HdJI1cd. 13.1 i E"liya Çe l.b i, ~gQJv.rtn4m~, lst n bc l 1811, l, 310; H. 899
(U g3. S" . tarihiade vefat cde ıı Çdcnlceı KODu id dia tarafuıdan rap t ı rı lG ha
mu cid, d u n ada Sın Keı Nar.ddia Efu di ctardct1u:ı.du dol.,. ı o ını ıı .dlDI . 1·
mı,hr. Ba .lIea ia meıarl.nd. herhalde bD m• •c:id iili Yaylı cami'i .'...ad. 1d
saha da olmah i';!i. Maail im M. Cfıvd6t'i ıı bir Juı ..ı ııda ÇıkınJccı K.ıuleddi ıı 'lD,

meurt.IIDda. ..deee .Çık.ı tlk ~ı Kemal.ddiıı Efudl ruh.a için f atiha , Jazıal olan
kabriaden· In.. bir aot h.liııd. balaudilı:ne1ttedir, hk. O. Erp , MaalUm M. Woc-.
tl . l, 1ı4galı, r6e,lr,l" lCÜtiJp}u.nr';, I.bı:ıbıı l 1937, W. 8a,aıı rOrUllar bir izi
kalm_,... 'le ıimdilci Sarı.(iizel, Akdeniz. Bi li Pa,. eaddeleri ilc Oc.kb I<lkıtt"

1l1D. b ııd.l,1dlndırdıltIan üç .d_oıa bir 1eriııd. o lması ıereku S_nktı meseidi' llta
yeri i ı; ia. bk. latnbııl ŞeJsr.:zı_ııeti , J.lall btıl 'M~rl, lstubııl ıua, peita 1. (E.
H. A,."erdi, F4tilı tl",.ı mtnt4rlJ , Is taı:ıha.1 1953, 51. 1l0 . &03 d. Nlireddi. Efu"

. Wa.ia tı:ıeurt. t Fatih'de Halil P&fa eami'i ha:r.iruiado ol.r.1e bildirir. Bcı CAmi
de Jok olm uıtıır ) .

• ~abtelif ..kiUerı!e olu:nu San Ke~ adtaıa ..h, ~,b!,et i ve maaUl da

Sa rı Kez'den bozulmuştu r. K ı sacası Kambur Mustafa Paşa tara
fından yaptırılan ikinci Yayla cami'ini Fatfh yakınlarında aramak
la zım gelmektedir. Bu husus ta merhum Mebmed Ziya bize çok
kıymetli bir yardımda bulunmaktadır "'. Içinde dağımk birçok
mühim noktalar bulunan kita bı nın ancak bir kısmı basılabi len

ik inci cildinde, Fatih'den Yenibahçeye inen yamaçda, Kıztaşı ta
rafında, uzun zamandır harab bir halde olan bir cami'in, Kambur
Mustafa Paşa cami'i adını ta~ıdı~ını bildirmektedi r. Aynı husus
çok önceleri, daba 1893de Josepb Strzyzowski tarafından da beli~.
tilm işti. Istanbul'daki Bizans saroıçlarını teker teker ii:ıkik eden
bu ilim adamı da, bu mabedin altındaki mahzeni görmuş hatta
planını çiz dimiş"e ustUndeki harab c_ml'in Kambur Mustafa Paşa
tek kes i adını taşıdı~lDI da sarib bir şekilde kitabında yazmıştır !i.

Bu vazlyete göre Istanbul'un iki Vayl. e=i'i:::de::: biri j'an~

Aydın Ketbüda ıarafından yaptırılanı Mevlevibane kapısı yakı-

.imdi !i~ meçhalde t. Tiirkç. keı (= rn ) kel imes ioia ipek ii Çia kamaıı man..ıu
r.l~i~i biliair (~ıL. Sesim At,la1 ocıri, DlvalıD. LJJpt.ll . TwJc, a.ıir )"eri ~.
tarıhı yokı bk, iad. lea) j Redhoıı.. i.. Geı .... Gıı k.Iimel.n a in bir çok: mi.u.
I.nııı topr. mlttır ki baDI'tıa a ruında detnelc ye bir p1aa ciası , ibi minalar d.
b Clla:u:ııaktachr (bk. J. W. R.dlıo a.., riirk,.J~lI Jlfzili~6~ lııpı kıtdı , L.taab ıa!
1&21, 1543), Türk Dil Knnı ID D. 'D'IIn TiJ,kçe N Ililk, '.tubClI 19Ui. 219 d, baık.
maaalarda Cn Iı:elime.iaiıı ok Ye _ta, 1i . ili M, rdaki bir brtik maouıaa ieldı
tiııe i,a r. t . dilmi, tir. F.üb.'ia bu mlDtıb.IDa yerile . San~z (vaya kez) .dı~

...bana ayaen b' zca i_e S.tıılinl ,eldiade aıııa um.a.adır kullutld.!'ı aal.,ı1m a.lt•
ıad ı r. Otuı- eeae ~llceH bir !ıtaııhul pll o1nda Sa rı Gcı cadııle..-l adı mnetıddar

(b lı: . Societe AOoOa. Ottom. dletudes . t d·.atre pti.... crhaillC., PIllJt de Con.ta"-ti~

"ep/tt, i S{42mboal, lataDbul 1922), bull.& kar,ıl ı k. C. Stolp.ı. PI42n ~OLL CiJ1l1ta1lli.
lf.o~lJ Bertia 1866. d. Y. C. Es4d (Arseııea), PUm lII"clth14zlqıul tl~ C.oll. ltmJ/.
"oP:~.' ~.,iT Jui ve tarihi yok, 1009 _ dopu, S.rıra..ı . dJ. na' r..tlaa ı f'. Yaıla

elllll i eıv&rı ııd . medfuıı olu MalI, S.rı~u Nııreddia Eleadi i.e (bır:. S /ciU-l O~.

Ift4JIf, ıv, 5S1) , Os:ıaalı tarihiad. 8aJ&%ld II il. Selim arasıadak J 1511 de ecr• •
1u . d• .,. miitoldel• •.sunıda, Selim audi" yoHu .. arabulaN ol_r'~ tarihe ' eç'"
mitlir, bk. HamIDer, Hi. to/,.. , LV, ıO~ (Hnımer, San Cin feld iade yaur)..

LO M. ZiY" J. laniJaI O~ Bd/42d~/. L.taabul J92S" IL 11 aot 7: apı.a Hyı

lamail ~~ıade ~.m&LL & 1, M~emaa'i ~ml, ı.ta~bcaı' 1:1U" i, ] 14d., ba ra,..
ı. ellD l uıı a F. taa'de Soful. r cınnad. oldop bildirilmiıtir.

11 J. StnJfowsld, Ph. Forebh.ber. B9~ardl1l1K1ı. W'a..u6c1uı.Iı~,.. tao4

KOll~ta ll~1topeI,_Wieıı 1893, 79 110. 11. ELi . ratlp ı:ıokta, i urindeld cami'iıı adıçu

t ...blte lu.za r:ı:ı .fOrmed ca ye &atta Stn1fOwslı: i 'D ia ba .anue fıak.la.dakf ltı.i aQ~

l al1a oTı:uas.adu. Sdı ae~de"r bu Nnueı adı ,eçea kitablbıa uraıcJu baltaiade zib
~tmitti", bk. /lguruı 88, 0.0 • •0,.



11 l.b.a.bal B. I. dir. ai, Şdir T41ıbm, tat.abul 198.&. pafta. 10. maballe '70.
u ~.t. Zi, •• ı.taıahııl c:ıc Bolui~i·r:. iQ · ilı: iDı:i elldl ele, LS37de forma Iı.dinde

rstu.bol'da neıme baPauD. ve 'a ıı"" 160 ...hitui buılabiln çok eksilc ye c;olı::
ranIıı yeı::ı.1 tab'una (eskiııiG 127. ...Lifuill.l!l bdardır ). Sl . tab ifuill.de V.,lk
tDncidinııı. eski bIr 'ototrarı nrdır.

nında, digeri yani, Bağdat vali si Muslafa Paşa tarafından yaptı

nlanı ise, Kıztaşı civarındadır (Res. 4). Bunlarcan yaln ız bu
ikincisinin altın da bir sarnıç "e ya mah zen meveuddur ki bunun
plan ve kesili de Strzygowski ve Forehheimer tarafından neşre

dilmiş t ir. Şimdi her iki binanın bugünkü durumları hakkında kı

saca bilgi verelim.
Mevlevihane kapısı civarındaki Yayla cami 'i Fatih kazasının,

Şehremini nahiyes inde, ıbrahim Çavuş mahallesinde bulunmakta
dır " . YayIa caddes i ile Mimar Kasım caddesinin bi rl eş ti~ yer
de halen bakımsız bi r hazireniri ortası nda bulunan bu küçük
mescid , halk arasında Kurşun!u cami o larak d a t anınır ls. ı st an 
bul'u n hemen küç ük mab e tler inin büyük bi r ekseriyeti gibi, geçen
asır son larında ta mir gördüg-ü için esas şekli n i hayli kaybe tm iş

:nUbz.ı:n bırakarı bu b!!!a (Res, 2)1 üzeri sak ı n! uzun bir salon
dan Iba rettlr. Sag- ta rafdaki k üçük mina resl ise bugunk ü gö rü
lı (i şü ile hiç bir hususiyet arzetmemektedir. Içinde bulunduğu mu
hlt, etrafındaki a vlc "e a ğ a çlı bahçesi, temiz ve bakı ral ı hali ile
bu müt«·;;zı mescid , es ki ı stanbul'un karakterini t aşıyan ve gün
den g üne azalan köşelerinden birid ir denileb ilir: Schneider'i , ha
taya se vked en hava menfezleri ise, cam i'in Mimar Kasım soka ğı

na bakan yan cebhesind e aşa ğ ıda (hemen hemen yaya kald ırımı

hizasında) görülen bir kaç küçük delikten ibarettir ki, .bunlar dö.
şemenin doğrudan doğruya toprağa temas ederek çürümemesi
için bin anın altında bırakılan temel aralığının hava alması için
a çılmış menfczlerdir". '

Ikinci Yayl a cami'inin ise Fatih civarında olduğuna yukarıda.

işaret etmiş tlk, Istanbul'un bu mıntıkasını 1916 da harabeyc çe
" iren korkunç yangın felaketi ve bunu takib eden uzun ihmal
yılları, nihayet so n on sene içinde başdöndürücü bir hızla bu min
tıkada yapılan i nşaat, bu mabed i ve etrafındak i birçok dig-er ta 
r ibl hatıraları ta m manası ile. silip "üpürmüştür. Bugu nkü vaziye-,
le gö re, Kambur Muslafa Paşa cami'inin altında uzanan «kebtr
mahzen - Fatib'in Yenibahçe cihelinde, Kıztaşı ile ıskender Paşa
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semtleri arasında ve Sofu!ar caddesi ile, Pazaryeri, Hacı Sali!:
Efendi, De ğ nek çi sokaklarının hududlandırdığı adanın ortasında

dır tl, Bilhassa Hacı Sa lih ~fend i soka~Da bakan laralında yıklJı;

tonozları görüle n bu 23 m. 60 uzunluğunda ve 12 m. 20 geniş.

liğindeki Bizans sarnıcı, gayeı sa de "e halta hayli kaba baş lık,

lara sabib kırmızı granit sütunlar ile uzunlamasına üç sahına

ayrılm4tır " (Res. 1,5). ı. İ ustinianos'u takibeden ilk asırlara aid
olarak tabmin edilen ve aslında tamamen ' tuğladan inşa edilen
bu sarnıem yapılmasındaki başlıca amiIin, bu mıntıkada arazinin
hayli mey illi o luşu yüzünden büyücek bir binanın inşasındaki
güçlü~ün bertaral ed ilmesi olduğu anlaşılıyor, Çünki bu büyük
ma bzen bir tarafdan bir su hıznesi vazifesini görürkeD bir la raf.
tan da üzer indeki binanın teme llerine muntazam bir kaide te
min ediyor ve onun haşmetll bir görünü~ kazanmasın ı sa ğlıyor,

.d u i f . Aynı husus İstanbul'un fçtbiüden çok sonraları XVU. asır..
da Bağdad valisi Kambur Mustafa Paşa burada cami'ini yaptırır

ken bir defa daha ta tb ik edilmiştir. Mahzenin bazı yerleri ve bil.
hassa adeta bir sed duvarı teşkil eden gü ney ceb hesi taş bır

inşaat ile iamir ve takviye ed ildikten sonra, bu sun'j terasın te
min etti~ pla tformun üstü nde, ve evvelce burada yükselen bin~

(veya belki kilisenln] kahntı laniıdan is tifade yoluna gidilme ksiziu
Yayla cami'i adını ta ş ıyacak olan mabedkuruleıuştıır r t , Strzy_ .
gowski ve Forchbeimer, altındaki sarnıcı 1892 yılına doğru ted
kik ettikleri sırada dahi yıkılm ı ş bir halde olan bu ca mi'in du.

._ varlan mn büyük bir kısm ı, 1943 ilkbaharın . ka dar d uruyordu
(Res . 3), Osman lı-Türk mimarisindeki sakıflı cami'ler tip inin nÜ.
munelerinden biri oldug-u anlaşılan bu mabed iki sıra pencere
ile aydınlanıyord u. 1954 yılının Mayıs ayında tekrar ye rinde
yaptıg-ımız tedkiklerde artık cami'den top rak üstünde en ufak

u ıstubut BetediJu i, Ş~hJr , chh. rl, paha 6, mahalle ,;g.
Hi S trınowsld, Feeebb e teıe r, aa, ı~çuı. eser , i9 ..C; k ıl. 22' . eu sarDlf

Lı taDb ~ı'a :ı es lı:: i es erleri hakkıod alci di!er kitabl. rda eeeveed dctildir.
ıa Aru i mcylhıi ka rtıtamalt i~itı 8iu DS dev rindcici birçok bi ı:.a lamı altlnı.

aa böyle m.btc:ı Teya aar:nç ·)·. pI1dlt l bilhu!ıc lc tedi r, ba:ı lan ıı eıı hrakteri.tilı:

a.ü aı.ulIclui, ıehri tı o deYirdeki bir ııı ei nı llı IJlr:ul olu Gal lıaae'de bııtuı:ı rını,tur, b~

R. Dem. ll ıel l E. Mem.baury, ~ qrı(Vti~,. tfe. MallztlltQ, P. ria LP39.
17 Eter be e . mi eski bir kili_Di lı yapıaıııdaa i.tifad. t ureti,le ,.p ı iı:. ı ,

-ol.af bi,.e bir &"':Uı HiiNyia Ef.:ıdi cib i dilcleadi bi,. anfbneuııa. ,öıüııd••
kaçmuc.ı. -
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bir iz dahi kalmadığı tesb it edildi. Ancak So fular caddesi ta ra
fında yaya .kaldmmı kenarında görÜıen iki du var yıkıntısı, burada
evvelc e i t i nalı bir işcili~e sa hib bir bina olduğuna yegane işare- ,

ti teşkil ediyord u. Cami'in etrafındaki meza rlara gelince, bura
,da kırılmış ve parçalanmış birçok mezar taşlanndan başka, top
ra lta gö mülü bir kaç taş daha farked ilmektedi r.

Bu küçük araşlırmamız ile Istanbul'un Mevlevihane kapısı

mıntıkası gibi, Blra ns de vrine aid eski eser bakımından şimdiki

Iialde heme n hemen tamamen boş bir sahasında, ilim adamları

nın ileri sü rd ükleri gi bi bir Bizans samıcının bulunmadığt kat'i
liir surelle anlaş ılmıştır zanned iyorum. Bizans tcpo ğ rafyası ile u~.

raşanlann hepsinin daima başvurduklan . neşriyata geçen bu ha.
tanın, artık bundan böyle düzeltilecejtini temenni ederken, baş

k a bir meseleye de temas et menin lüzümlu olaca~na kaniy im. Is
tanbul son yıllarda o derece hayret veri ci b ir hızla dejtişmekte

y e bilhas sa harab ve yıkık eski eserler o derece çabuk ortadan
sllinivermektedir ki, bunlar ' dikka tle takip edilmedi~i ve hiç de
'jtilse - velevki kısa, eksik ve halla hatalı bir şekilde bile olsa
neşredilmedikleri takdirde Istanbul tar ihine karşı daha şuurlu

hi'ler beslenmeğe başladı~ zaman çok zor luklar ile karşılaşıla
caktır. Di~er tarafdan bu şehrin her devre aid eski eserlerinin
b lr külolarak kabul edilmesi de elzemd ir. Çünkü bu yazımız da
-gö.termiştir ki bugün artık hiçbir izi ka lmayan Kambur Muslafa
Paşa cami' inin yerini tam bir sarahatle eğer bulabildikse bu da
'ancak on un al tındaki Bizans devrine ald sarnıç sayesinde olmuştur,

Bu yazımııı bitirirken, sarnıcın Bizans devrindeki adı hakkın

da da bir kaç cümle s ôylemek ister iz, Merhum M. Ziya burasını

Teısarakonta martgres kilisesinin saraıcı olarak kabul etmişt i 1&.

Fakat şimdiki halde bu iddiayı her hangi bir delille de steklemek
imkdnsızdır. Bizans devrinde mevcudiyeti kaynaklar sayesinde
bilinen Tes sarakonra mar/gr. . ya ni - Kırkşebld ler » kiliselerinin
mIktarl arı sekizi bulmakta, fakat bunlardan hiçbirinin ye ri ka t'i 
ye tle tesbit olunamamaktadır. R. Jani n, bu kiliseler hakkındaki

bUilleri bir araya getirme kle beraber, hepsinin yer ler ini müpheın
,bi rakmaktadır, Bu müellife göre, bu adı taşıyan kiliselerd en bir i
Cerrahpaşa - Koca Mustafa Paşa yolu üzer inde [sa kapısı (E. e

I f Mo' Zi,.. , J.tanb:ıl ~. 8 olulçi, IL, 17.

kapısı) civarında, bir başkas ı Sirkeci ile Eminönü arasındaki sa
hilde, bir üçüncüsü Sultan Mahmud türbes i yakınında Belediye'j
nin yerinde, nihayet di~er bir tanesi de Şehıadebaş ı ile Sar açha
nebaş ı arasında idi "'. 1947 i l kbaharında f atih'deki Yayla civa
rında bir ev yapılırken 14 m. boyunda ve. S m. y ü ksekliğinde bir
mahzen da ha çıkmış, ve ayrıca burada bir sütun ile bir kemer
altı başlığına ve bir de korkuluk payesine rastlanmış tır, Bu kalın.

tılar da bura da Bizans zamanında bjiyük bir kompleks oldutunu
göstermektedir. V. lauren t, xııı. asrın sonlannda kurulan Kyra
Martha manastırımn bu mıntıkada olab ilecejtini tahmin e tti~ne

göre " ilk bakı şda bunların , adı geçen manastır ile alAkalı olma
ları ihtimal de halıra gelebilir. Fakat sarnıeın oldukça esk i bir
tar ihe aid gözükmesi ve başka bir yazımızda beli rtrneğe çalıştı

~mız sebebler ile bu Kyra Martha manaslınnı kanaatimize göre
Topkapı havalisinde arlimak dah.. dolt.~ olacafr.;:a ge re" , Ka:::.
bur Must'lfa Paşa cami'i sarn ıcı şimdiki halde isimsiz kalmakta 
dır. Bu mıntıkada evrelee olduğ u bilinen Ve tah min ed ilen Bizans
binalarından herha ngi biri ile alakalı görebilmek için ise elimiz
deki delil!er henüz çok kilayetsizdir• .

" .

ıı R. j anİc , La ılcpaphi. J. 1 '~mFi,.e bgzantin, I, wıı.taıttinopl., J. Le.
Jıli.u d I•• moIlC.teı.t., Pari., 1953, '98- 002 j ' y" e& bk. K. O. 0 . 1111&::1, Dt"
Vcl,n.ı·Aq.2a.Jukt in KClUttJ.T. tl1ltJp~IJ Bamberf 1933. 55.

Lo V. l.aııreat, Kg"~ Mariluz,"saLd t topepophie d d, pNnop opltJe b9 UV1
l ine, Echo. d'Orient, xxxvm (193S) 200- 320.

21 S. Eric. , Stkbtutha/ r /!,CJıJ", Al a mııdal " /nubal'uıı t t2l'ih! tOF .
IN/Ra.ı W 1cUlaa bt, not ( Kgra Ma.,.tAa mClt4dırı). Fatih ve 1.t&ııbuJ Duılai,
7-12 (1s:i1) 139- 167.
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R... 1 - Fatih'de Yayı. c.a=j"i altııı.d.ki nci Biuıı.s .. rıı ı cıo ı: pliı:u

ve kesiti (StnYfowl4:i ve fordıhe i.ı:z:. er'deıl)

Res. 2 - MevlııvihDe kaplfu:ı.d. 1ri Yayla cami'i (195"')

Res, 8 - Fatih'deki Yayı. e.m i'i (1943')
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Re•. 4: - Iki Va.yla cami'iaia. ye rler iDi iaster~G krold

Re".. LS - Fatih'deki Yayı. u.a:ıi'i.a.l:ı altlndd::i nrıUdD fçi (1948)
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İKINCi ABDÜLHAMID' IN INGILIZ SIYASETINE
DAiR MUHTIRALARI

ısmail Hakkı Uzu n çarşı/ı

AbdUlhiomid'in, Osmanlı devletine kar~ı. lnırilteresi
;yas'etlne diilr fikri ve Almanlara yakınlığının sebebieri

Abdül hamid saltanatı müddetlnce saraya topladılı devlet
işleri hakkında teferruata kadar meşgul olmuş, muhtelif siyası,

-dahill işler hakkında sualler sorarak dev let ricalinden ileri gelen
-vükelaya layıhala r yazdırmış ve zaman zaman kendisi de bu g ibi
işler hakkında hatıralarını ya bizzat yazmış veya Mabeyn baş

kalibi vey a münasib birisine söyleyerek yazdırmış tır : Muhlıra-/

.pddif/ihr denilen bu hAtıralardan bazıları Yıldız evrakı arasında

müsvedde halinde bulunmuş olup bunlar Abd ülhamid' in temas
-eUiiti mes eleler hakkındaki kanaatini göstermek itibariyle tedkik
v e tahlile şayan bulunmuş tur.

Abdülhamid cülüs undan itibare n Ingilte re'nin Osmanlı dev
.letlne aleyhdar bir . siyaset takibine kani' olmuş ve bunu kendi
"saltanatı zamanından evvelki ve kendi zamanındaki hadiseleri
-kanaatirıe göre tahlil ederek varmış olduğu neticeye inanmıştır;

bundan dolayı Abdülhamid sal tana tı müddetince Ingiltere 'ye
-d alma muhteriz bir surette davranarak Alman devletiyle daha
yakın dostane bir siyaset 'takib etmiş olup, bunu kalerne almış

-ve aldırrnış o ldu ğ u hatıralarlyle de te'yid eylemlştir,

. Il. Abdülhamid'in, ıngil tere devletinin Osman lı devletine karş ı

·t akib etmiş oldüitu siyaseti bizzat on iki madde - üzerin~ tes bit
- e tm iş olup tel sir ve izahını Is tedi ğ i maddeler şunlardır :

1 - ıngilizler 'in Mısr'a girmeite ne suretle mukledir olduk
la rı ve ıskenderiye'yi topa tutmaları ve Hanedan-ı osmaniyeye ve

:H ilafet. i i.liimiyeye şu suretle olan mezarratların ın beyanı.

2 - Bir takım mürevvlc-i e{kiirlariyle beraber Sultan Abdül•
.az iz merhumun hal'ine muvaffak olmaları . keyfiyyeti.
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